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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะ
คณะครุศาสตร
1. รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป

1021301 สมรรถนะทางภาษาไทยสําหรับครู
(Thai Language Competencies for Teachers)

2. จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

3.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาชีพครู

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน

4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ดร. สิทธิพร เอี่ยมเสน
ดร. วีณัฐ
สกุลหอม
อาจารยรักษศิริ ชุณหพันธรักษ
4.2 อาจารยผูสอนและกลุมเรียน
อาจารยรักษศิริ ชุณหพันธรักษ ตอนเรียน A1

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 1

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี

8. สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
25 มิถุนายน 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุง หมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา

1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในเรื่อง หลักและลักษณะสําคัญของภาษาไทย
2. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในเรื่อง รูปแบบการสื่อสารภาษาไทยสําหรับครู
3. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในเรื่อง ชนิดของคํา การใชคํา วลี ประโยค
4. เพื่อใหนักศึกษาสามารถใชเทคนิค กระบวนการเขียนเปนทางการและไมเปนทางการ
5. เพื่อใหนักศึกษามีทักษะในดานการอานรอยแกว รอยกรอง การฟงและการดูอยางมี
วิจารณญาณ การฝกพูดตอหนาที่ประชุมชน และการใชภาษาเพื่อการเปนครูมืออาชีพ

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

เพื่อใหสอดคลองกับสาระสําคัญในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา วิชาการ
ประถมศึกษา พ.ศ. 2562 (หลักสูตร 4 ป)

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา

หลักและลักษณะสําคัญของภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับครูในรูปแบบตาง ๆ ชนิดของคํา
การใชคํา วลี ประโยค หลักการอานรอยแกวและรอยกรอง หลักการและเทคนิคการเขียนทางการและ
ไมเปนทางการ การฟงและการดูอยางมีวิจารณญาณ การฝกพูดตอหนาที่ประชุมชน และการใชภาษา
เพื่อการเปนครูมืออาชีพ
Principles and main characteristics of Thai language for a teachers’ variety of
communication; type of words, usages of words, phrases, and sentences; principles
of reading prose and poetry; principles and techniques of formal and informal writing;
critical listening and observing; practice speaking publicly, including using language as
a professional teacher

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
45 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

การฝกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การ
ฝกงาน
-

สอนเสริม
สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา
เฉพาะรายบุคคลหรือ
รายกลุมผานชองทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อทบทวนความรู
3

การศึกษาดวยตนเอง
90 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา โดย
ศึกษาคนควาจากแหลง
เรียนรูและสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตาง ๆ
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บรรยาย

การฝกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การ
ฝกงาน

สอนเสริม
ความเขาใจใหชัดเจน
ยิ่งขึ้น

การศึกษาดวยตนเอง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษา
เปนรายบุคคล

ให คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษานอกชั้นเรียน ดวยวิธีการวิธีการสื่อสารให
นักศึกษา เชน Social Media, E – Mail, และการพบเปนรายบุคคล เกี่ยวกับการปรึกษางานตามที่
ไดรับมอบหมายเปนรายบุคคล หรือรายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
 1.1.1 รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณความเปนครู
และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
 1.1.2 มีวินัย มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและ
ซื่อสัตย ตองานที่ไดรับมอบหมายทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ประพฤติตน เปนแบบอยางที่ดีแกศิษย ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสรางการพัฒนาที่
ยั่งยืน
 1.1.3 มีคานิยมและคุณลักษณะเปนประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และใหเกียรติ
คนอื่ น มี ค วามสามั ค คี แ ละทํ า งานร ว มกั บ ผู อื่ น ได ใช เหตุ ผ ลและป ญ ญาในการดํ า เนิ น ชี วิ ต และ
การตัดสินใจ
 1.1.4 มีความกลาหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการ
และคิ ด แก ป ญ หาทางคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมด ว ยความถู ก ต อ งเหมาะสมกั บ สั ง คม การทํ า งานและ
สภาพแวดล อ ม โดยอาศั ย หลั ก การ เหตุ ผ ลและใช ดุ ล ยพิ นิ จ ทางค า นิ ย ม บรรทั ด ฐานทางสั งคม
ความรูสึกของผูอื่นและ ประโยชนของสังคมสวนรวม มีจิตสํานึกในการธํารงความโปรงใสของสังคม
และประเทศชาติ ต อ ต า นการทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั น และความไม ถู ก ต อ งไม ใช ข อ มู ล บิ ด เบื อ นหรื อ
การลอกเลียนผลงาน
1.2 วิธีการสอน
1.2.2) การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ
1.2.3) การเรียนรูจากกรณีศึกษา
1.2.5) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา
1.2.6) การบรรยายเชิงสัมพันธ
1.2.8) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
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1.2.9) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1) วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะทํางานตามสภาพจริง
(Authentic Approach)
13.3) วัดและประเมินจากกลุมเพื่อน
1.3.4) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา
1.3.7) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายป
ตลอดหลักสูตร

2. ความรู

2.1 ความรูที่ตอง
 2.1.1) มี ความรอบรูในหลั กการ แนวคิ ด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด านวิช าชี พของครู
ประถมศึกษา ไดแก จิตวิทยาสําหรับครู จิตวิทยาการเรียนรู หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู
นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารการศึ ก ษาและการเรี ย นรู การวั ด ประเมิ น
การศึ ก ษาและการเรี ย นรู การวิ จั ย และการพั ฒ นานวั ต กรรมเพื่ อ พั ฒ นาผู เรี ย น และสมรรถนะ
ภาษาอั งกฤษสํ าหรับ ครูป ระถมศึ กษา ทั กษะเทคโนโลยี ดิจิ ทัล และทั กษะศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมี
ความรู ความเขาใจในการ บูรณาการความรูกับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการขามศาสตร อาทิ
การบู ร ณาการการสอน (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอน
แบบบู ร ณาการความรูท างวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี กระบวนการทางวิ ศวกรรมและคณิ ต ศาสตร
(Science Technology Engineering and Mathemetics: STEM Education ชุ ม ช น แ ห งก า ร
เรียนรู (Professional Learning Community: PLC) และมีความรูในการประยุกตใช
 2.1.3 มีความรู

เขาใจชีวิต เขาใจชุมชน เขาใจโลกและการอยูรวมกันบนพื้นฐาน
ความแตกตางทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และ
สามารถนํ าแนวคิ ด ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปประยุ ก ต ใช ในการดํ าเนิ น ชี วิ ต และ
พัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผูเรียน
2.1.4) มีความรูและความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อ การ
สื่อสารตามมาตรฐาน
2.2 วิธีการสอน
2.2.2) การเรียนรูแบบผสมผสานการเรียนรูแบบผสมผสาน โดยบูรณาการ
เทคโนโลยีดิจิทัล การเรียนในรูปแบบออนไลน
2.2.4) การเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
2.2.7) การเรียนรูแบบรวมมือ
2.2.8) การเรียนรูแบบทีมเปนฐาน (Team-based Learning)
2.2.10) การเรียนรูจากสถานการณจริง
2.2.12) การเรียนรูดวยการนําตนเอง
2.2.13) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร
5
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2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1) วั ด และประเมิ น จากการปฏิ บั ติ ต ามสภาพจริ งหรื อ ใน
หองปฏิบัติการ
2.3.3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหและสังเคราะหองค
ความรู
2.3.4) วัดและประเมินจากผลการนําเสนองานโครงงาน
2.3.5) วั ดและประเมิน จากการนําเสนอโครงงานหรือรายงาน
การคนควา
2.3.7) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความ
เปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร

3. ทักษะทางปญญา

3.1 ทักษะทางปญญาทีต่ องพัฒนา
 3.1.1 คิด คนหา วิเคราะหขอเท็จจริง และประเมินขอมูล สื่อ สารสนเทศ จาก
แหลงขอมูลที่หลากหลายอยางรูเทาทัน เปนพลเมืองตื่นรู มีสานึกสากล สามารถเผชิญและกาวทันกับ
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีขามแพลทฟอรม (Platform) และโลกอนาคต นําไป
ประยุกตใช ในการปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแกปญหาและพัฒนางานไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึง
ความรู หลักการ ทางทฤษฎีประสบการณภาคปฏิบัติ คานิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตรชาติ
บรรทัดฐานทางสังคม และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
3.2 วิธีการสอน
3.2.2) การเรียนรูจากการทํางานเปนฐาน (Work-based Learning) ใหลงมือปฏิบัติ
บอยๆ ใชสถานการณจริงและปญหาที่หลากหลาย เพื่อฝกฝนจนเกิดความชํานาญ
3.2.4) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.4) วัดและประเมินจากการนําเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน
3.3.6) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู
เปนรายปตลอด

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1 เขาใจและใสใจอารมณความรูสึกของผูอื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะ ทาง
อารมณและทางสังคม
4.1.2 ทํางานรวมกับผูอื่น ทํางานเปนทีม เปนผูนําและผูตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผูเรียนผูรวมงาน ผูปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบตอสวนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม
และ สิ่งแวดลอม
4.1.3 มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ตอตนเอง ตอผูเรียน ตอผูรวมงาน และตอสวนรวม
สามารถชวยเหลือและแกปญหาของตนเอง ของกลุมและระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค
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4.2 วิธีการสอน
4.2.1) การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ
4.2.2) การเรียนรูแบบรวมมือ
4.2.3) การเรียนรูแบบทีมเปนฐาน (Team-based Learning)
4.2.4) การคิดใหความเห็นและการรับฟงความเห็นแบบสะทอนกลับ
4.2.7) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1) วัดและประเมินจากผลการเรียนรูแบบรวมมือ
4.3.3) วัดและประเมินจากผลการนําเสนองานเปนกลุม การเปนผูนําและผูตามที่ดี
ในการปฏิบัติงานรวมกัน
4.3.5) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายป
ตลอดหลักสูตร

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนา

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอง

5.1.2 สื่อสารกับ ผูเรียน พอแม ผูป กครอง บุ คคลในชุ มชนและสั งคม และผูเกี่ย วของ
กลุ มต าง ๆ ได อย างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยสามารถเลือกใชการสื่อสารทางวาจา การเขีย น หรือการ
นําเสนอดวย รูปแบบตาง ๆ โดยใชเทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมตาง ๆ ที่เหมาะสม
5.1.3 ใช เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสืบ คน ขอมูล หรือความรูจ ากแหลงการเรีย นรู
ตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่จําเปนสําหรับการเรียนรู การจัดการ
เรียนรู การทํางาน การประชุม การจัดการ และสืบคนขอมูลและสารสนเทศ รับและสงขอมูลและ
สารสนเทศโดยใช ดุล ยพิ นิ จ ที่ ดีในการตรวจสอบความน าเชื่อถือของขอมูล และสารสนเทศ อีกทั้ ง
ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ และการลอกเลียนผลงาน
5.2 วิธีการสอน
5.2.1) การติ ดตาม วิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็ นสํ าคัญด านการศึกษา
จากขาวสารบนสื่อสังคมออนไลน
5.2.2) การสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาโดยบูรณาการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
5.2.3) การจัดทําอินโฟกราฟฟกเพื่อสรุปประเด็นสาระสําคัญของงานที่นําเสนอ
5.2.5) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร
5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตางๆ ทั้ง
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติสรางสรรคผลงานของนักศึกษา คือ
5.3.1) วัดและประเมินจากการติดตามวิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญ
ดานการการประถมศึกษา
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5.3.2) วัดและประเมินจากสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญทางการศึกษา
ที่มีการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
5.3.4) วัดและประเมินผลจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด
หลักสูตร
6. ดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู
6.1 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรูที่ตองพัฒนา
6.1.5 สามารถจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เชน ทักษะการ
เรียนรู ทักษะการรูเรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทํางานแบบรวมมือ ทักษะการใชภาษา
เพื่อการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถ
นําทักษะเหลานี้มาใชในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน และการพัฒนาตนเอง
6.2 วิธีการสอน
6.2.2) การออกแบบการจั ด การเรี ย นรู ใ นเนื้ อ หาวิ ช าเฉพาะผนวกวิ ธี ส อนกั บ
เทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK)
6.2.5) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร
6.3 วิธีการประเมินผล
6.3.1) วัดและประเมินจากการฝกทักษะจัดการเรียนรูในสถานการณจําลอง
6.3.4) วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด
หลักสูตร

1. แผนการสอน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดาห
หัวขอ/
จํานวน
ที่
รายละเอียด ชัว่ โมง
สัปดาหที่ -ปฐมนิเทศ
3
รายวิชา
1
-การสื่อสาร
ภาษาไทย
สําหรับครู
1)ความหมาย
และ
ความสําคัญ
ของการ
สื่อสาร
2)
องคประกอบ
ของการ
สื่อสาร

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การจัดการเรียนการสอนผูสอนชี้แจงกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ภาระงาน การวัดและการ
ประเมินผล พรอมทั้งแนะนํารายชื่อหนังสือ ตํารา เว็บไซด
แอพพลิเคชั่นราชบัณฑิตยสถาน ฯลฯ สําหรับการศึกษา
ดวยตนเอง
2. มอบหมายใหแบงกลุมผูเรียนเพื่อสืบคนแอพพลิเคชั่นที่
เกี่ยวของกับการสื่อสารดวยภาษาไทย คํา วลี ประโยค
หรือเกมการศึกษาภาษาไทย ฯลฯ กลุมละ1 แอพพลิเคชั่น
พรอมนําเสนอวิธีการดาวนโหลดและใชงาน
3. ผูสอนบรรยายเรื่องความสําคัญ องคประกอบของการ
สื่อสาร รูป แบบการสื่อสารในโรงเรียน และชม วิดีทัศน
เกี่ ยวกั บ การสื่ อ ส ารสํ า ห รั บ ค รู ใน เรื่ อ งพ ร อ ม ทั้ ง
แลกเปลี่ยนเรียนรูและอภิปรายรวมกันเกี่ยวกับปญหาการ

อาจารย
ประจํา
กลุม
เรียน
A1
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สัปดาห
ที่

หัวขอ/
จํานวน
รายละเอียด ชัว่ โมง
3) รูปแบบ
การสื่อสารใน
โรงเรียน
4) การสื่อสาร
ที่มีคุณภาพ
ของครู
5) สื่อ
เทคโนโลยีที่ใช
สื่อสารใน
ศตวรรษที่ 21
6) ปญหาการ
สื่อสารใน
โรงเรียน
3
สัปดาหที่ หลักภาษาไทย
2
และลักษณะ
ของภาษาไทย
1) ลักษณะ
ของภาษาไทย
2) การสราง
คําและชนิด
ของคําใน
ภาษาไทย
3) โครงสราง
และชนิดของ
ประโยคใน
ภาษาไทย
4)การใชคําวลี
สํานวนและ
ประโยคใน
ภาษาไทย
5)
ขอบกพรอง
ของการใช
ภาษาไทย

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

สื่อสารภายในโรงเรียน
4. ผูสอนและผูเรียนรวมกันยกตัวอยางสื่อเทคโนโลยีที่ใช
สื่อสารในศตวรรษที่ 21 และรวมกันอภิปรายตัวอยางสื่อ
เทคโนโลยีที่นํามาใชในหองเรียน
สื่อที่ใช
- เอกสารประกอบการเรียนและ มคอ.3
-วิดีทัศนจาก YouTube
- แอพพลิเคชั่น
- Power Point

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผูส อนบรรยายลักษณะ
ของภาษาไทยและใหผูเรียนวิเคราะหลักษณะของ
ภาษาไทยจากบทความจาก IPAD
2.ใหนักศึกษาแบงกลุมโดยใชกิจกรรมเกมในการแบงกลุม
เพื่อเลมเกมคําพังเพย ผานโปรแกรม Kahoot
3. ผูสอนใหนักศึกษาเลนเกมเกี่ยวกับการสรางคําและชนิด
ของคํา จากนั้นสรุปสาระสําคัญวิธีการสรางคําและชนิด
ของคํา กลุมคํา
4. ผูสอนใหเลนเกมเรียงประโยค จากนั้นรวมกันสรุป
โครงสรางของประโยคในภาษาไทย
5. ผูสอนใหผูเรียนคนควา
อนุเฉท/บทความที่เกี่ยวของการการศึกษาฯลฯจาก IPAD
และแสดงความคิดเห็นโดยวิเคราะหการใชคํา และ
สังเคราะหขอบกพรองของ การใชคํา วลี สํานวน
ในประโยค
6. มอบหมายงานรายบุคคลใหวิเคราะหการใชคํา วลี
สํานวน และสังเคราะห ขอบกพรองของการใชคํา
ประโยค จากใบงาน
สื่อที่ใช
- เอกสารประกอบการเรียนและ มคอ.3
- แอพพลิเคชั่น
- Power Point
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สัปดาห
ที่

หัวขอ/
จํานวน
รายละเอียด ชัว่ โมง

สัปดาหที่ หลักของการ
3-4
ฟงและการดู
1) ความหมาย
ความสําคัญ
ของการฟง
และการดู
2) การฟงเพื่อ
จับใจความ
สําคัญและการ
ฟงเพื่อหา
แนวคิด
2) จุดมุงหมาย
ประโยชนของ
การฟงและ
การดู
3) มารยาทใน
การฟงและ
การดู

สัปดาหที่ การอานรอย
5-6
แกว
1) หลักการ
อานออกเสียง
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กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
- Kahoot
- IPAD
- ใบงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผูสอนใหผูเรียนเลนเกม
“กระซิบสงขาว” และมีการปรับที่นั่งของผูเรียนใหเปน
รูปแบบวงกลมเพื่อใหเหมาะสมกับกิจกรรม
จากนั้นรวมกันอภิปรายขอคิดที่ไดจากการเลนเกม
2. ผูสอนใหชมวิดีทัศน
“การฟงเปลี่ยนชีวิต”/การฟงโฆษณา /บทเพลง/สารคดี/
บทสัมภาษณ / โดยมอบหมายใหผูเรียนจับใจความสําคัญ
และเขียนสาระสําคัญที่ไดรับจากการฟง และสรุปแนวคิด
ที่ไดรับ
3. ผูสอนและผูเรียนรวมกันยกตัวอยางสํานวน สุภาษิตคํา
พังเพย ที่เกี่ยวของกับการฟง และรวมกันอภิปราย
ความหมาย
4. มอบหมายงานใหผูเรียนเขาสังเกตโดยใชการฟงและ
การดูกิจกรรมหนาเสาธงของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาชวงเชาบริเวณโรงเรียนสาธิตละอออุทิศเพื่อ
นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบPower point/ตัดตอ
เปนคลิปวีดิโออยางงายผานแอพพลิเคชั่น โดยใชเวลา
นําเสนองานกลุมละ10 นาทีในสัปดาหถัดไป
5. ผูสอนสรุปสาระสําคัญ ความหมาย ความสําคัญ
จุดมุงหมาย ประโยชน ของการฟงและการดู
6. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปสาระสําคัญในเรื่อง
มารยาทในการฟงและการดูโดยนําเสนอหนาชั้นเรียน
สื่อที่ใช
- เอกสารประกอบการเรียนและ มคอ.3
- Power Point
- IPAD
- YouTube
- ใบงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผูสอนนําเสนอสถิติการอานของคนไทย ป 2562 ให
ผูเรียนวิเคราะหวัฒนธรรมการอานของคนไทย
2. ผูสอนและผูเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นความสําคัญ
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ผูสอน

อาจารย
ประจํา
กลุม
เรียน
A1

อาจารย
ประจํา
กลุม
เรียน

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอ/
จํานวน
รายละเอียด ชัว่ โมง
และการอาน
ในใจ
2) เทคนิคการ
ยอความและ
สรุปความ
3) การอาน
หนังสือพิมพ
4) การอาน
บทความ
5) การอาน
สารคดี
6) การอาน
บันเทิงคดี

สัปดาหที่ การอานรอย
7
กรอง
1) หลักการ
อานรอยกรอง
2) การอาน
บทกวี
3) การอานลํา
นํา
4) การสรุป
แนวคิด
วิเคราะห
ตีความ วินิจ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
ของการอานตอการดําเนินชีวิตของคนไทย และ
ความสําคัญของการอานตอวิชาชีพครู
3. ผูสอนใหผูเรียนฝกการอานออกเสียงจากงานเขียนสาร
คดี/บทความ/บันเทิงคดี/นิทานที่เหมาะสมกับเด็ก
ระดับชั้นประถมศึกษา/ โดยเนนอักขรวิธีและน้ําเสียงที่
เหมาะสม และจัดทําคลิปเสียงความยาว 3 นาที จากนั้น
คัดเลือกผลงาน นําเสนอผลงานใน โครงการ
“........................” โดยนําเสนอผลงานของผูเรียน ผาน
เสียงตามสายของฝายประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต และจัดรวบรวมเปนคลิปเสียงมอบใหแกโรงเรียน
สอนคนตาบอดกรุงเทพฯ
4. ใหผูเรียนนําเสนอผลงานการทําคลิปเสียงในชั้นเรียน
เพื่อวิพากษ เสนอแนะ และปรับปรุงผลงาน
5. ผูสอนใหผูเรียนฝกการอานในใจจากงานเขียน สารคดี
/บันเทิงคดี/บทความ ฝกการจับใจความสําคัญ การสรุป
ความ สรุปแนวคิด ผานกิจกรรมการยอความ
การเขียนแผนภูมิความคิดเปนรายบุคคล (Mind Map)
โดยใช IPAD แอพพลิเคชั่น Simple mind map
และแสดงความคิดเห็นเชื่อมโยงตอบริบททางสังคมไทย
และสังคมโลก
สื่อที่ใช
- IPAD
- แอพพลิเคชั่น
- หนังสือ บทความ สารคดี ฯลฯ
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผูสอนใหผูเรียนฟงตัวอยางการอานออกเสียงรอยกรอง
และลํานํา จากบทรอยกรองที่ไดรับความนิยม เชน จันทร
เจา โคลงโลกนิติ สยามมานุสติ และใหผูเรียนรวมกัน
อภิปรายเพราะเหตุใดบทรอยกรองดังกลาว
จึงไดรับความนิยม
2. ใหผูเรียนฝกปฏิบัติอานออกเสียงรอยกรองสําหรับเด็ก
ระดับชัน้ ประถมศึกษาจากใบงาน ฝกการใชน้ําเสียงตาม
อารมณ และความรูสึก
3. แบงกลุมผูเรียนดวยกิจกรรมเกม และใหผูเรียนสืบคน
บทรอยกรองจาก IPAD และนํามาฝกวิเคราะห ตีความ
วินิจสาร เชื่อมโยงศาสตรความรูในดานตาง ๆ พรอมทั้ง
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ผูสอน
A1

อาจารย
ประจํา
กลุม
เรียน
A1

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอ/
จํานวน
รายละเอียด ชัว่ โมง
สาร อยางมี
วิจารณญาณ
และประเมิน
คุณคาจากงาน
เขียน

สัปดาหที่ การพูดสําหรับ
8
ครู
1)ความหมาย
และ
ความสําคัญ
ของการพูด
2)
องคประกอบ
และ
วัตถุประสงค
ของการพูด
3) หลักและ
ทฤษฎีการพูด
4) การเตรียม
ตัวผูพูด
5) รูปแบบ
การพูดของครู
หนาชั้นเรียน
สัปดาหที่ การพูดตอ
9
หนาทีป่ ระชุม
ชน
1) ประเภท
ของการพูดที่
ประชุมชน
2) การพัฒนา
บุคลิกภาพใน
การพูดตอ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
ประเมินคุณคาจากงานเขียนและนําเสนอหนาชั้นเรียน
4. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปสาระสําคัญของการอาน
รอยกรอง ตามฉันทลักษณ การใชน้ําเสียงตามอารมณและ
ความรูสึก
สื่อที่ใช
- IPAD
- แอพพลิเคชั่น
- บทรอยกรองระดับประถมศึกษา
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ผูสอนใหผูเรียนชมวิดีทัศนการพูดของบุคลากรใน
สถานศึกษา และแสดงความคิดเห็น
2. ผูสอนตั้งคําถามและใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นใน
หัวขอ “คําพูด วิธีการพูดของครูมีอิทธิพลตอนักเรียน
หรือไมอยางไร” และยกตัวอยางประกอบ
3. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปแนวทางการพูดที่ดีของครู
4. ผูสอนอธิบายองคประกอบ วัตถุประสงคของการพูด
หลักทฤษฎีการพูด
5. มอบหมายใหผูเรียนฝกการพูดอธิบาย/บรรยายหนาชัน้
เรียนในบริบทความเปนครู คนละ 5 นาทีในหัวขอที่
เกี่ยวของกับวัฒนธรรม/ภูมิปญญาไทย/การศึกษาไทย
ผูสอนและผูเรียนชวยกันประเมินการพูดของผูเรียนแตละ
คนและใหขอเสนอแนะ
สื่อที่ใช
IPAD
สื่อออนไลน
YouTube
Power point
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผูสอนใหผูเรียนชมวิดีทัศนเกี่ยวกับการพัฒนา
บุคลิกภาพในการพูดผาน YouTube และใหผูเรียนฝกพูด
ในงานพิธีตางๆ หรือพูดในสถานศึกษา เชน การประชุม
ผูปกครอง เปนตน
2. ผูสอนอธิบายประเภทของการพูดตอหนาที่ประชุมชน
3.ผูสอนใหผูเรียนชมวิดีทัศนการพัฒนาบุคลิกภาพในการ
พูด
3) ผูสอนแบงกลุมผูเรียนใหฝกการพูดหนาที่ประชุมชน
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ผูสอน

อาจารย
ประจํา
กลุม
เรียน
A1

อาจารย
ประจํา
กลุม
เรียน
A1

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอ/
จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
รายละเอียด ชัว่ โมง
หนาประชุม
กลุมละ 15 นาที เชน การพูดเปนพิธกี ร การพูดใน
ชน
สถานศึกษาตางๆ
4) ผูสอนและผูเรียนรวมกันประเมินการพูดและให
ขอเสนอแนะ
สื่อที่ใช
IPAD
สื่อออนไลน
YouTube
Power point
สัปดาหที่ หลักและ
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
10
เทคนิคการ
1. ผูสอนใหผูเรียนชมวิดีทัศนโฆษณาที่สรางกําลังใจผาน
เขียน
โปรแกรมออนไลน YouTube
1) ความหมาย
2. ผูสอนและผูเรียนรวมกันวิเคราะหเนื้อหาที่นําเสนอและ
ความสําคัญ
ใหผูเรียนเขียนประสบการณของตนเองที่ชวยเหลือผูอื่น
ของการเขียน
หรือชวยเหลือสังคม
2) จุดมุงหมาย
3. ผูสอนและผูเรียนรวมกันวิพากษ แสดงความคิดเห็น
และ
งานเขียนของผูเรียนแตละคน
องคประกอบ
4. ผูสอนสรุปแนวคิดและหลักของการเขียนที่ดี
ของการเขียน
5. ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนเขียน “ปณิธานของฉันใน
3) หลักการ
การเปนครู” และสงภายในชั้นเรียน
สื่อที่ใช
เขียนและ
ลักษณะการ
IPAD
เขียนที่ดี
YouTube
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
สัปดาหที่ การเขียนใน
11
ชีวิตประจําวัน
1. ผูสอนและผูเรียนชวยกันสรุปขอดี และขอเสนอแนะ
1) การเขียน
จากผลงานการเขียนของผูเรียนเรื่อง “ปณิธานของฉันใน
จดหมาย
การเปนครู”
สมัครงาน
2. ผูสอนและผูเรียนชวยกันยกตัวอยางงานเขียนที่
2) การเขียน
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
ประวัติสวนตัว
3. ผูสอนอธิบายความ สําคัญของการเขียนในชีวิต
3) การเขียน
ประจําวัน
ในสื่อสังคม
4. ผูสอนนําตัวอยางประกาศรับสมัครงานครูมาใหผูเรียน
ออนไลน
วิเคราะหและรวมกันอภิปราย
5. ผูส อนบรรยายการเขียนจดหมายสมัครงานและการ
เขียนประวัติสวนตัว และใหผูเรียนสืบคนวิธีการเขียนใบ
สมัครงานและการเขียนประวัติสวนตัวผานเว็บไซด Top
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ผูสอน

อาจารย
ประจํา
กลุม
เรียน
A1

อาจารย
ประจํา
กลุม
เรียน
A1

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอ/
จํานวน
รายละเอียด ชัว่ โมง

สัปดาหที่ การเขียนเปน
12
ทางการ
1) การเขียน
บันทึก
ขอความ
2) การเขียน
จดหมาย
ราชการ
3) การเขียน
รายงานการ
ประชุม

3

สัปดาหที่ การเขียนเชิง
13
วิชาการ
1) การเขียน
รายงาน
โครงการ
2) การเขียน
บทความทาง
วิชาการ
3) การเขียน
ในบริบท

3

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
Gun
6. ใหผูเรียนฝกการเขียนจดหมายสมัครงานและการเขียน
ประวัติสวนตัว
7. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปรายความสําคัญของการ
เขียนในสื่อสังคมออนไลน
และผลกระทบจากการเขียนในสื่อสังคมออนไลน
8. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปแนวคิดที่ดีการเขียนในสื่อ
สังคมออนไลน
สื่อที่ใช
IPAD
แอพพลิเคชั่นและเว็บไซดการสมัครงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปรายความสําคัญและ
ความแตกตางของบันทึกขอความและการเขียนจดหมาย
ราชการ
2. ผูสอนนําเสนอรูปแบบการเขียนบันทึกขอความและ
การเขียนจดหมายราชการ
3. ผูสอนกําหนดสถานการณใหผูเรียนฝกการเขียนบันทึก
ขอความและจดหมายราชการ
4. ผูสอนใหผูเรียนสงงานเขียนภายในเวลาที่กําหนดและ
นําผลงานการเขียนของผูเรียนมาวิพากษในครั้งตอไป
สื่อที่ใช
Power point
IPAD
บันทึกขอความ,จดหมายราชการในรูปแบบตางๆ
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผูสอนนําวิดีทัศนโครงการสิงหอาสา มาใหนักศึกษาชม
และรวมกันวิเคราะหองคประกอบของโครงการ
2. ผูส อนบรรยายแนวทางการเขียนโครงการ และ
มอบหมายใหผูเรียนใช IPAD เลือกตัวอยางโครงการที่
เขียนอยางมีคุณภาพ โดยวิเคราะห องคประกอบของ
โครงการและรวมกันแสดงความคิดเห็น
3. แบงกลุมผูเรียนฝกเขียนโครงการ กลุมละ 1 โครงการ
และนํามาเสนอหนาชั้นเรียน
4. ผูส อนบรรยายวิธีการเขียนบทความวิชาการและนํา
14

ผูสอน

อาจารย
ประจํา
กลุม
เรียน
A1

อาจารย
ประจํา
กลุม
เรียน
A1

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอ/
จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
รายละเอียด ชัว่ โมง
วิชาชีพครู
ตัวอยางบทความการศึกษามาใหผูเรียนฝกการวิเคราะห
โครงสรางบทความความรู ความคิดที่ไดรับจากบทความ
5. ผูสอนมอบหมายหมายงานใหผูเรียนเขียนบทความ
วิชาการเปนการบาน คนละ 1 บทความ ความยาวไมนอย
กวา 25 บรรทัด
6. ผูสอนและผูเรียนชวยกันยกตัวอยางการเขียนในบริบท
ความเปนครู และรวมกันอภิปรายความสําคัญ และ
แนวทางการเขียน
7. ผูสอนกําหนดสถานการณจําลองที่แตกตางกันให
ผูเรียนฝกการเขียนในบริบทความเปนครู รวมกันวิพากษ
และใหขอเสนอแนะ
สื่อที่ใช
- IPAD
- แอพพลิเคชั่น
- วิดีทัศนโครงการ / การเขียนของครูในสถานศึกษา
- บทความวิชาการ
สัปดาหที่ การใชภาษา
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
เชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิมาเสวนาในหัวขอ “การใชภาษา
14
เพื่อการเปน
เพื่อการเปนครูมืออาชีพ” และใหผูเรียนฝกการฟงการดู,
ครูมืออาชีพ
มารยาทในการสื่อสาร,การพูดในงานพิธีการและการจด
บันทึกสาระสําคัญ ณ หองปนนอย สํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สัปดาหที่ นําเสนอ
3 ประมวลความรูวิชาสมรรถนะทางภาษาไทยสําหรับครู
15
ผลงาน
ดวยการจัดกิจกรรมจิตอาสา ในโครงการ .........
สมรรถนะทาง
ตัวอยางกิจกรรมไดแก
ภาษาไทย
1) การเลานิทาน
สําหรับครู
2) นิทรรศการ
3) บทบาทสมมติ
4) การแสดงละคร
5) การเลนเกมภาษาไทย
สัปดาหที่
สอบปลายภาค
16

15

ผูสอน

อาจารย
ประจํา
กลุม
เรียน A1
และ
วิทยากร
อาจารย
ประจํา
กลุม
เรียน A1
และ
วิทยากร

มคอ. 3

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
คะแนนเก็บระหวางภาค
คะแนนสอบปลายภาค

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

1.1,1.2,1.3,1.4

1) การเขาชั้นเรียน
การสงงานตาม
กําหนดระยะเวลา
ที่มอบหมาย การ
รวมกิจกรรม และ
การสังเกต
พฤติกรรมระหวาง
เรียน
2) การมีวินัยและ
ความพรอมเพรียง
ของนักศึกษาใน
การเขารวม
กิจกรรมเสริม
หลักสูตร
3) ความ
รับผิดชอบใน
หนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย
4) ผลงาน กลุม
เพื่อน และ
เครื่องมือวัดตาง ๆ
เชน แบบสอบถาม
แบบสังเกต แบบ
วัดเจตคติ เปนตน
5) การเขารวม
กิจกรรมเสริม
ความเปนครู เปน
รายปตลอด
หลักสูตร
1) รายงานที่
นักศึกษาจัดทํา
2) การนําเสนอ

2.1

รอยละ 60
รอยละ 40
สัปดาหที่
ประเมิน
1-15

1-15
16

สัดสวนของการ
ประเมินผล
10%

วิธีการทวน
สอบ
ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ของนักศึกษา
ในรายวิชา โดย
อาจารยผูสอน
และอาจารย
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร

ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

มคอ. 3
ผลการเรียนรู

3.1

4.1,4.2,4.3

วิธีการประเมิน
ผลงานในชั้นเรียน
3) โครงการที่
นําเสนอ
4) การเขารวม
กิจกรรมเสริม
ความเปนครู เปน
รายปตลอด
หลักสูตร
1) แบบทดสอบ
และการสังเกต
พฤติกรรม
2) การนําเสนอ
งานในชั้นเรียน
3) การเขารวม
กิจกรรมเสริม
ความเปนครู เปน
รายปตลอด
หลักสูตร
1) การแสดงออก
ของนักศึกษา
ในขณะรวม
กิจกรรมตาง ๆ
การแสดงความคิด
การรับฟง
ขอเสนอแนะของ
ผูอื่น และการ
บันทึกสะทอนการ
เรียนรู
2) การศึกษา
คนควาและการ
แกปญหา
พิจารณาจากความ
ครบถวน ชัดเจน
และตรงประเด็น
ตามหัวขอ
3) การนําเสนอ

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมินผล

วิธีการทวน
สอบ
ของนักศึกษา
ในรายวิชา โดย
อาจารยผูสอน
และอาจารย
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร

1-15

ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ของนักศึกษา
ในรายวิชา โดย
อาจารยผูสอน
และอาจารย
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร

1-15

ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ของนักศึกษา
ในรายวิชา โดย
อาจารยผูสอน
และอาจารย
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
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มคอ. 3
ผลการเรียนรู

5.2,5.3

วิธีการประเมิน
ผลงานกลุม และ
การเปนผูนําใน
การอภิปราย
4) การเขารวม
กิจกรรมเสริม
ความเปนครู
1) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและ
การปฏิบัติของ
นักศึกษาในดาน
ตาง ๆ ทั้งประเมิน
ตามสภาพจริงจาก
ผลงาน และการ
ปฏิบัติเชิง
สรางสรรคผลงาน
ของนักศึกษา
2) การศึกษา
คนควา/แกปญหา
จากโจทยที่ไดรับ
มอบหมาย
3) ผลงานที่เปน
ชิ้นงาน
แผนปฏิบัติงาน
หรือโครงการที่
นําเสนอโดยใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4) การติดตาม
วิเคราะห และ
นําเสนอรายงาน
ประเด็นสําคัญ
ดานการ
ประถมศึกษา
5) ทักษะการใช
เทคโนโลยีใน
รายวิชา

สัปดาหที่
ประเมิน

1-15
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สัดสวนของการ
ประเมินผล

วิธีการทวน
สอบ

ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ของนักศึกษา
ในรายวิชา โดย
อาจารยผูสอน
และอาจารย
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร

มคอ. 3
ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

6.5

1) การฝก
ประสบการณใน
การจัดการเรียน
การสอนใน
รูปแบบ ที่เปน
ทางการ และไม
เปนทางการใน
สถานศึกษา
ประถมศึกษาตาม
รายวิชาที่เรียน
2) การเขารวม
กิจกรรมเสริม
ความเปนครูเปน
รายปตลอด
หลักสูตร
1) สอบปลายภาค

1.1,1.2,1.3,1.4
2.1
3.1
4.1,4.2,4.3
5.2,5.3
6.5

สัปดาหที่
ประเมิน
3-4, 13-15

สัดสวนของการ
ประเมินผล

16

40

3. การประเมินผลการศึกษา
เกณฑคะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
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วิธีการทวน
สอบ
ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ของนักศึกษา
ในรายวิชา โดย
อาจารยผูสอน
และอาจารย
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร

มคอ. 3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก

เอกสารประกอบการเรียน วิชาสมรรถนะทางภาษาไทยสําหรับครู รหัสวิชา 1021301

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ

คณาจารยสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร. (2552). ทักษะภาษาไทย (TH0101). เชียงราย :
โปรแกรมภาษาและวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
จันทรเพ็ญ ศิริพันธุ. (2551). การใชภาษาไทย. ชุมพร : สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชุมพร.
เทพฤทธิ์ เยาวธานี. (2549). หลักนิเทศศาสตร. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
ปรมะ สตะเวทิน และอื่น ๆ. (2546). เอกสารการสอนชุดวิชา 15201 หลักและทฤษฎีการสื่อสาร.
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโทัยธรรมาธิราช.
สวนิต ยมาภัย และคณะ. (2531). การรับสาร. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร.
สุวิทย ขาวนอก และคณะ. (2551). ภาษากับการสื่อสาร. กรุงเทพฯ : นวสาสนการพิมพ.
CharlesE. Osgood. (1974). Nature of Communication Between Humans.The
Process and Effectsof Mass Communication. Wilbur Schramm and Donald
F. Roberts (eds.) Urbana,Ill : University of Illinois Press.
George A. Miller. (1951). Language and Communication. New York : McGraw-Hill.
JurgenRuesch and Gregory Bateson. (1951). Communication : The Social Matrix of
Psychiatry. New YOrk : W.W. Norton &amp; Co.
http://northynitchanan.blogspot.com สืบคนวันที่ 15 สิงหาคม 2560.

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา

กิจมาโนชน โรจนทรัพย. (2554). แบบเรียนภาษาไทยจากใจครูลิลลี่. กรุงเทพฯ: เพชร
สํานักพิมพ.
กลุมโทรทัศนการศึกษาขั้นพื้นฐาน. OBEC Channel. https://www.youtube.com
/channel/UC3FAoTkjypzAvHgcB2ZUEHQ
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มคอ. 3

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

1) นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนผานแบบประเมินอาจารย ผานระบบออนไลนของ
มหาวิทยาลัย / ของรายวิชา
2) นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การรจัดกิจกรรมใน
และนอกหองเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรูและผลการเรียนรูที่
ไดรับและเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา โดยการแสดงความคิดเห็นผานระบบออนไลนของ
มหาวิทยาลัย
3) การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
4) การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
5) การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียนเมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา

2. กลยุทธการประเมินการสอน

1) การถอดบทเรียนรวมกันระหวางอาจารยผูสอน รวมกับการพิจารณาผลการเรียนของ
นักศึกษา (อาจารยมีผูรวมสอนรวมกันพิจารณากิจกรรม/วิธีการสอน อาจดูจากผลการเรียน
พฤติกรรมของนักศึกษา อาจารยจัดประชุมพูดคุยและเขียนสรุปผลการพูดคุย)
2) นักศึกษาประเมินอาจารยผูสอน ดวยวิธีประเมินผานระบบออนไลน
3) คณะกรรมการประจําหลักสูตร ประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา
4) อาจารยผูประสานงาน/รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูรวมสอน รวมกันประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นภาคการศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน

จัดประชุมอาจารยผูสอนและอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยนําผล
การประเมินจากขอ 1 และขอ2 มาปรับปรุงรายวิชา รวมกันกําหนดกลยุทธ วิธีการจัดการเรียนการ
สอนและการประเมิน ตลอดจนสรุปปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขรวมกัน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชา โดยอาจารยผูสอนและ
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

1) ผูประสานงานรายวิชาจัดประชุมคณาจารยผูสอนกอนเปดภาคเรียน เพื่อใหการจัดการเรียน
การสอนเปนไปในทิศทางที่เหมาะสม
2) นําผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอน วิธีการสอน การจัด
กิจกรรมในชั้นเรียน สื่อการสอนและผลการเรียนรูที่ไดรับมาวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
3) พัฒนาสื่อการสอนเพื่อเปนทรัพยากรรวมในการจัดการเรียนการสอน
21

มคอ. 3
4) รับฟงขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ
ปรับปรุง ประสิทธิผลของรายวิชา
5) นําผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา และผูสอนมาประกอบการปรับปรุง
รายวิชาใหมีความทันสมัย
6) สรุปการดําเนินงานรายวิชาทุกภาคการศึกษา
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