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หมวดที่ 1 ขDอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
1500107 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
2. จํานวนหน7วยกิต
3(3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร3ธุรกิจ
3.2 ประเภทหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาภาษา
4. อาจารยผูDรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูDสอน
4.1 อาจารย3ผู#รับผิดชอบรายวิชา อาจารย3เบญจวรรณ ขุนฤทธิ์
4.2 อาจารย3ผู#สอน อาจารย3เบญจวรรณ ขุนฤทธิ์
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปLที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 /2556 ชั้นปWที่ 1
6. รายวิชาที่ตDองเรียนมาก7อน (Pre-requisite)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตDองเรียนพรDอมกัน (Co-requisites)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย3การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ห#องเรียน DT 11
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล7าสุด
9.1 วันที่จัดทํา 21 ตุลาคม 2556
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หมวดที่ 2 จุดมุ7งหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุ7งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อนําคุณธรรม จริยธรรมไปประยุกต3ใช#ในการสื่อสาร และเป2นพลเมืองที่ดีของสังคม
1.2 เพื่อให#มีความรู# และเกิดทักษะการสื่อสารทางภาษาไทย ทั้งด#านทักษะการฟ)ง การพูด การอาน
และการเขียน สามารถนําทักษะความรู#ไปใช#ในชีวิตประจําวันได#
1.3 เพื่อเกิดกระบวนการคิดอยางเป2นระบบ การคิดเชิงสังเคราะห3 และการคิดเชิงวิเคราะห3สารได#
1.4 เพื่อสร#างวุฒิภาวะทางอารมณ3ในการสื่อสารระหวางบุคคล
1.5 เพื่อให#สามารถใช#เทคโนโลยีในการสื่อสารภาษาไทยได#อยางมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อให#ผู#เรียนสามารถสร#างมโนทัศน3ได#ด#วยตนเองจากกระบวนการเรียนรู#ที่ปรากฏในตํารา ปรับปรุง
ตําราในสวนของทักษะการฟ)ง การเขียนและการอ#างอิง โดยมีวิธีการดังนี้ นําเสนอตัวอยางเพิ่มขึ้นในแตละ
หัวข#อยอยของทักษะการเขียน
1.1 เพิ่มการวิเคราะห3 และสังเคราะห3การเขียนโครงการ
1.2 จัดหมวดหมูการเขียนอ#างอิงให#มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
1.3 บูรณาการทักษะการเขียนเข#ากับทุกทักษะ คือ ทักษะการฟ)ง การพูด การอาน
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับทักษะความรู#ในด#านการใช#ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร โดยมีวิธีการดังนี้
2.1 เน#นการฝZกฝนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการฟ)ง การพูด การอาน และการเขียน
2.2 ฝZกการคัดเลือกรับสาร การวิเคราะห3สาร และการตีความสาร โดยมีวัตถุประสงค3ปลายทางคือ
ผู#เรียนสามารถประยุกต3การเรียนกับการทํางาน เกิดประโยชน3ได#ตลอดชีวิต

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและกระบวนการการใช#ภาษาไทยเชิงบูรณาการเพื่อการสื่อสาร เน#นการสังเคราะห3
วิเคราะห3 การยอความ สรุปความ และขยายความ นําเสนอในรูปแบบรายงานวิชาการและโครงการอยางมี
ประสิทธิภาพ
Study the principles and processes of integrated Thai language used for
communication skills, emphasize synthesizing, analyzing, summarizing and entailment, as
well as presenting academic reports and project work effectively.
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2. จํานวนชั่วโมงที่ใชDต7อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝXก
สอนเสริม
45 ชั่วโมง

ตามความต#องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

ปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝXกงาน
ไมมี

การศึกษาดDวยตนเอง
90 ชั่วโมง

3. จํานวนชั่วโมงต7อสัปดาหที่อาจารยใหDคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก7นักศึกษาเปYนรายบุคคล
อาจารย3ผู#สอนประจําตอนเรียนกําหนดวัน เวลา ในการให#คําปรึกษา รายกลุมและรายบุคคล ตาม
ความต#องการของนักศึกษาอยางน#อย 2 ชั่วโมง/ตอสัปดาห3

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูDของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต#องพัฒนา
1) ตระหนักถึงคุณคาของคุณธรรมและจริยธรรม
2) มีพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคมและมีจิตสาธารณะ
2.1) มีจริยธรรมในการศึกษาสอดคล#องกับหลักวจีกรรม ได#แก การสื่อสารมีสาระประโยชน3ทั้งตอ
ตนเองและผู#อื่นและไมละเมิดลิขสิทธิ์ทางป)ญญา
2.2) มีวินัย เคารพกฎกติกาของการเรียนการสอนในรายวิชา
2.3) สามารถนําความรู#จากรายวิชาไปบูรณาการสูชุมชนได#
3) มีภาวะผู#นําเอื้อเฟklอเผื่อแผตอผู#อื่น และสามารถทํางานรวมกับผู#อื่นได#ดี
3.1) ยึดหลักความสามัคคีเพื่อให#บรรลุเปmาหมายของงาน
3.2) เข#าใจ และยอมรับในธรรมชาติ และความแตกตางของคน
4) มีความเคารพในสิทธิและความมีคุณคาของตนเองและผู#อื่น
1.2 วิธีการสอน
1) จัดทําเอกสารคูมือการเรียน ปฐมนิเทศผู#เรียนเพื่อรับทราบกฎกติกาในรายวิชา อาทิ สิ่งที่ควรทราบ
และพึงปฏิบัติ ปฏิทินวิชาการ ประเด็นในการทํารายงาน เกณฑ3การประเมิน เป2นต#น
2) ให#ผู#เรียนฝZกทักษะตางๆในการสื่อสาร โดยใช#ทักษะการเขียนไปบูรณาการกับทุกทักษะ คือ ทักษะ
การฟ)ง ทักษะการพูด ทักษะการอาน และทักษะการเขียน
3) มอบหมายให#ผู#เรียนได#ทํางานรวมกับผู#อื่น เชน การทํารายงานกลุม
4) ผู#สอนเปqดโอกาสให#ผู#เรียนได#ปรึกษา และประมวลป)ญหาจากการทํางานกลุมพร#อมให#คําชี้แนะ
และให# ผู#เ รีย นสรุ ปป) ญหา เสนอแนวทางในการแก#ป) ญหาที่เ คารพในความเห็น ที่แตกต างแต สามารถบรรลุ
เปmาหมายของงานได#
5) ผู#สอนเป2นแบบอยางที่ดีของการมีคุณธรรม และจริยธรรม และสอดแทรกในกระบวนการการ
วิเคราะห3 สังเคราะห3จากการอานและการฟ)ง
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6) ผู#สอนเป2นต#นแบบที่ดีเพื่อให#ผู#เรียนมีความตระหนักในคุณคาของตนเอง และผู#อื่น ได#แก การสร#าง
ความเชื่อมั่นให#กับผู#เรียนในทางวิชาการ การสร#างศรัทธาในความเป2นครูผู#ให#คําปรึกษาการให#ผู#เรียนตระหนัก
และเคารพลิขสิทธิ์ทางป)ญญา เชน การอ#างอิงข#อมูล การค#นคว#า
1.3 วิธีการประเมินผล
1) การประเมินจากความถี่ในการเข#ารวมกิจกรรมในชั้นเรียน และการสงงานตรงตามกําหนดของ
ปฏิทินวิชาการ
2) การสังเกตจากความรวมมือของสมาชิกในกลุม และการสอบถามความก#าวหน#าของงาน
3) การสั งเกตจากการขอคํ า ปรึ กษาการมี ส วนร วมของสมาชิ กในกลุ ม จากการนํ า เสนองาน และ
ประสิทธิภาพของรายงาน และโครงการที่นําเสนอ
4) การสังเกตจากพฤติกรรมโดยรวม เชน การสื่อสาร การทํางานและการอยูรวมกับผู#อื่น เป2นต#น
5) การตรวจสอบการอ#างอิงข#อมูลในการค#นคว#า การทํารายงาน
2. ความรูDที่ตDองไดDรับ
2.1 ความรู#ที่ต#องได#รับ
1) มีความรู# และเข#าใจในศาสตร3ที่เป2นพื้นฐานในการดํารงชีวิต
1.1) หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารทางภาษาไทย
1.2) การประยุกต3ทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารทางภาษาไทยเพื่อใช#ในการดํารงชีวิตอยางมีสัมฤทธิผล
2) สามารถจําแนกและอธิบายองค3ความรู#ที่ศึกษา
2.1) สามารถใช#กระบวนการคิดวิเคราะห3 ไปบูรณาการกับทักษะด#านตาง ๆ ได#แก ทักษะการฟ)ง
การพูด การอาน และการเขียน ได#อยางสัมฤทธิ์ผล
3) สามารถบูรณาการและประยุกต3ใช#กับศาสตร3อื่นๆ ที่เกี่ยวข#อง รวมถึงดําเนินชีวิตได#อยางมีคุณภาพ
2.2 วิธีการสอน
1) อธิบายทฤษฎี นําเสนอตัวอยาง และฝZกปฏิบัติในแตละทักษะการสื่อสาร ได#แก ทักษะการฟ)ง ทักษะ
การพูด ทักษะการอาน และทักษะการเขียน
2) ศึกษากรณีศึกษาจากชีวิตประจําวัน จากสื่อมวลชน และ ฯลฯ โดยนําทฤษฎีไปวิเคราะห3เพื่อหาเหตุ
และป)จจัยที่กอให#เกิดป)ญหาในการสื่อสารทางภาษาไทย
3) ฝZ กการนํ า เสนอสารจากการประมวลความรู# ได# แก การนํ า เสนองานด# ว ยลายลั กษณ3 อักษร คื อ
การเขียนรายงาน และการเขียนโครงการ การนําเสนองานผานวาจา และสื่อประสม เป2นต#น
2.3 วิธีการประเมินผล
1) การทดสอบจากการทํากิจกรรมในชั้นเรียน
2) การสอบปลายภาคเรียน
3) การประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
4) การประเมินจากการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
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3. ทักษะทางปZญญา
3.1 ทักษะทางป)ญญาที่ต#องพัฒนา
1) สามารถคิดอยางเป2นระบบ
2) สามารถค#นคว#า ศึกษาวิเคราะห3ข#อมูลตางๆได#เป2นอยางดี
2.1) รู#จัก และเลือกสรรแหลงสารสนเทศที่เป2นประโยชน3ในการนําเสนองาน
3) สามารถประยุกต3ความรู#และทักษะของตนเองในการดําเนินชีวิตได#
3.1) สรุปมโนทัศน3ของความรู#ได#และนํามาใช#ในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
4) สามารถวิเคราะห3และแก#ไขป)ญหาในการดําเนินชีวิตได#อยางสร#างสรรค3
4.1) สามารถคิดเชื่อมโยง และบูรณาการความรู#เพื่อกอเกิดประโยชน3ได#
3.2 วิธีการสอน
1) แนะนําแหลงข#อมูล ชองทางในการเข#าถึงข#อมูล และสาธิตการเลือกสรรข#อมูลอยางมีประสิทธิภาพ
2) สอนการทําผังความคิด และสามารถขยายความผังความคิดได#จากการฝZกทักษะการถอดรหัสสาร
อาทิ การแปลความ การตีความ การยอความ การสรุปความ และการขยายความ และวิธีการนําเสนองาน และ
นําเสนอได#อยางสร#างสรรค3
3) ฝZกวิเคราะห3 สังเคราะห3ข#อมูลจากกรณีศึกษาแล#ว ให#ผู#เรียนนําเสนอแนวทางในการแก#ป)ญหา
และการนํามาปรับใช#ในชีวิตของตน
3.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการอ#างอิงข#อมูลในรายงาน ได#แก ความถูกต#องทางวิชาการ ความหลากหลายของ
แหลงสารสนเทศ
2) ประเมินจากการทํากิจกรรมในชั้นเรียน
3) ประเมินจากการอภิปราย การสอบถาม
4. ทักษะความสัมพันธระหว7างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ3ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ต#องพัฒนา
1) มีความสามารถทํางานเป2นกลุมในฐานะผู#นําและผู#ตามได#
2) สามารถริเริ่มสร#างสรรค3 แนวทางที่เป2นประโยชน3ตอการดําเนินกิจกรรมตางๆได#
3) มีมนุษย3สัมพันธ3ที่ดีสามารถสื่อสารกับผู#อื่นได#เป2นอยางดี ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
4) ความเคารพสิทธิและความมีคุณคาของตนเองและผู#อื่น
5) สามารถวางแผนในการเรียนรู#และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
1) จัดกิจกรรมในชั้นเรียนที่เปqดโอกาสให#นักศึกษามีปฏิสัมพันธ3กับนักศึกษาผู#อื่นในชั้นเรียน
2) มอบหมายงานกลุมและมีการเปลี่ยนกลุมทํางานตามกิจกรรมที่มอบหมาย เพื่อให#นักศึกษา
ทํางานได#กับผู#อื่น
4.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการมีสวนรวมในชั้นเรียน
2) ประเมินจากผลงานที่ได#รับมอบหมายจากการทํางานกลุม
3) ประเมินจากการนําเสนอผลงาน
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชDเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห3เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช#เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต#องพัฒนา
1) มีทักษะในการใช#เครื่องมือที่จําเป2นเกี่ยวข#องกับคอมพิวเตอร3
2) สามารถสืบค#นข#อมูล วิเคราะห3เพื่อนํามาประยุกต3ใช#ในชีวิตประจําวันได#
3) สามารถเลือกใช#ภาษาในการสื่อสาร ถายทอดและแลกเปลี่ยนความรู#กับผู#อื่นได#เป2นอยางดี
4) สามารถนําเสนอและสื่อสารโดยใช#สารสนเทศทางคณิตศาสตร3หรือการแสดงสถิติได#
5) สามารถเลือกใช#ข#อมูลและสารสนเทศเพื่อประยุกต3ใช#ในการดํารงชีวิตและแก#ไขป)ญหาของ
ตนเองได#อยางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
1) แนะนําเทคนิคการสืบค#นข#อมูล แหลงข#อมูลและวิธีการเลือกข#อมูลที่นาเชื่อถือ
2) มอบหมายงานที่ต#องมีการสืบค#นข#อมูลด#วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) มอบหมายงานที่ต#องมีการนําเสนอทั้งในรูปเอกสารและวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยี
5.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินรายงานการสืบค#นข#อมูลด#วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ประเมินทักษะการใช#ภาษาจากรายงานและการนําเสนอหน#าชั้นเรียน
3) ประเมินทักษะการใช#สื่อจากการรายงานหน#าชั้นเรียน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขDอ/รายละเอียด
ที่
1
• ปฐมนิเทศรายวิชา
หลัก และทฤษฎีเกี่ยวกับการฟ)ง
- การคัดเลือกสิ่งที่เป2น
ประโยชน3ในการฟ)ง
- การจับประเด็นเรื่องที่ฟ)งได#
- การวิเคราะห3 วิจารณ3เรื่อง
ที่ฟ)ง
- นํามาปรับใช#ในการดําเนิน
ชีวิตได#

จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอนและสือ่ ที่ใชD

ผูDสอน

-พาวเวอร3พอยท3 สื่อโสต
อ.เบญจวรรณ
- อธิบายข#อตกลงตางๆ
ขุนฤทธิ์
- บรรยาย และอธิบายเกีย่ วกับเรื่องการฟ)ง
- ฝZ ก กระบวนการฟ) ง และขั้ น ตอนของ
การฟ)ง และสามารถจับประเด็น อภิปราย
เ ขี ย น ส รุ ป ข# อ เ ท็ จ จ ริ ง แ ล ะ แ ส ด ง
ความคิดเห็นเรื่องที่ฟ)งได#
ใบงานที่ 1
1.จงเขียนข#อคิดที่ได#จากเพลงที่ฟ)ง
2. จงเขียนแผนที่ความคิดจากการฟ)ง
สารคดี
3. จงเขียนสรุปเนื้อหา และข#อคิดที่ได#
จากการฟ)งธรรม
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สัปดาห
ที่
2

3

หัวขDอ/รายละเอียด
• ข#อบกพรองในการฟ)ง

- รายการสํารวจการฟ)งของนักศึกษา
- การปลูกฝ)งการฟ)งที่ดี
ทักษะการฟ)งสารในชีวิตประจําวัน
- การฟ)งเพลง
- การฟ)งสารคดี
- การฟ)งธรรม

จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอนและสือ่ ที่ใชD
นักศึกษาเลาประสบการณ3จากการได#รับ
ผลกระทบจากการฟ)ง

3

4

• จุดมุงหมายในการอาน
- กระบวนการอาน
1. การอานจับใจความสําคัญ
2. การอานสรุปความ
3. การอานตีความ
4. การอานขยายความ

3

5

• การอานสารประเภทตางๆ

3

ผูDสอน
อ.เบญจวรรณ
ขุนฤทธิ์

- พาวเวอร3พอยท3 สื่อโสต
อ.เบญจวรรณ
- สื่อโสตเพื่อใช#ในการฝZกฟ)ง
ขุนฤทธิ์
- ฝZกฟ)งสารประเภทตางๆ โดยใช#กระบวน
และขั้นตอนการฟ)ง เขียนสรุปความเรื่องที่
ฟ)ง นักศึกษานําเสนอการฟ)งสารประเภท
ตางๆพร#อมอภิปราย
ใบงานที่ 1 (ตอ)
- พาวเวอร3พอยท3 สื่อสิ่งพิมพ3
อ.เบญจวรรณ
- บรรยาย และอธิบายเกีย่ วกับเรื่องการ
ขุนฤทธิ์
อาน
- ฝZกกระบวนการอาน และขั้นตอนของ
การอาน จนสามารถจับประเด็นเรื่องที่
อาน ตีความ วิจารณ3 และนํามาปรับใช#ใน
ชีวิตประจําวันได#
ใบงานที่ 2
1. จงสรุปเรื่องที่อาน
2. จงให#ความหมาย หรือขยายความ
สัญลักษณ3ที่พบจากเรื่องที่อาน
3. จงบอกประโยชน3จากเรื่องที่อาน
4. จงแนะนําหนังสือนาอานจากห#องสมุด
- พาวเวอร3พอยท3 สื่อสิ่งพิมพ3
อ.เบญจวรรณ
- บรรยาย และอธิบายเกีย่ วกับเรื่องการ
ขุนฤทธิ์
อาน
สามารถจับประเด็นเรื่องที่อานได#
- สามารถตีความเรื่องที่อานได#
- สามารถวิเคราะห3 วิจารณ3เรื่อง
ที่อานได#
- นํามาปรับใช#ในการดําเนินชีวิตได#
ใบงานที่ 2 (ตอ)

1. การอานเอกสารวิชาการ
2.การอานหนังสือพิมพ3
3. การอานสารคดี
4. การอานบันเทิง
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สัปดาห
หัวขDอ/รายละเอียด
ที่
6
หลักการเขียนเบื้องต#น
กระบวนการเขียน
1. การเลือกสรรคํา
2. ระดับคํา ระดับภาษา
3. การใช#โวหาร
4. การใช#ประโยค
5. การเขียนยอหน#า
6. การเรียบเรียง
- การเขียนบทนํา
- การเขียนเนื้อเรื่อง
- การเขียนสรุป

จํานวน
ชั่วโมง
3

7

• กลวิธีในการเขียน

3

8

1. การเขียนนิยาม
2. การเขียนบรรยาย
3. การเขียนพรรณนา
4. การเขียนสรุปความและอภิปราย
ผล
การเขียนรายงาน

3

9

การเขียนอ#างอิง

3

กิจกรรมการเรียนการสอนและสือ่ ที่ใชD

ผูDสอน

อ.เบญจวรรณ
-พาวเวอร3พอยท3 สื่อสิ่งพิมพ3
ขุนฤทธิ์
- บรรยาย และอธิบายเกีย่ วกับเรื่องการ
เขียน
- ฝZกกระบวนการเขียน และขั้นตอนของ
การใช# คํ า ประโยค และการร# อ ยเรี ย ง
เรื่องราว
ใบงานที่ 3
1. จงเขียนบทความความเรื่อง
“ชีวิตของฉัน...กับวันทีเหลืออยู”
2. จงใช#โวหารบรรยายภาพตอไปนี้
ใบงานที่ 3 (ตอ)
อ.เบญจวรรณ
ขุนฤทธิ์

- พาวเวอร3พอยท3 สื่อสิ่งพิมพ3
อ.เบญจวรรณ
- บรรยาย และอธิบายเกีย่ วกับเรื่องการทํา
ขุนฤทธิ์
รายงาน
- ฝZกกระบวนการเขียนรายงาน และ
ขั้นตอนของการเขียนรายงาน
- สามารถประมวลข#อมูลและนําเสนอใน
รูปแบบรายงานได#
ใบงานที่ 4
1.จงทําโครงรางรายงานจากชื่อรายงานที่
กําหนด
2. เขียนอ#างอิงในเนื้อหาแบบระบบนามปW
3. จงเขียนบรรณานุกรม
- พาวเวอร3พอยท3 สื่อสิ่งพิมพ3
อ.เบญจวรรณ
- บรรยายเกีย่ วกับการเขียนอ#างอิง
ขุนฤทธิ์
- ฝZกกระบวนการเขียนอ#างอิง
ใบงานที่ 5
1. จงเรียงลําดับผู#แตง
2. จงเขียนอ#างอิงในเนื้อหาตามที่กําหนด
3. จงเขียนบรรณานุกรมจากข#อมูลที่
กําหนดให#
10

สัปดาห
ที่

หัวขDอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

10

การเขียนโครงการ

3

11

เทคนิค 14 ประการในการเตรียม
พูด
- จุดประสงค3ของการพูด
- ประเภทและความหมายของการ
พูด

3

12

•ฝZกทักษะการพูดเชิงสถานการณ3
1. เพื่อเสนอข#อมูล
2. การกลาวรายงาน
3. การกลาวเปqดงาน
4. การกลาวสุนทรพจน3
5. การแนะนําตัว
6. การบรรยายสรุป
7. การพูดเพื่อสาระบันเทิง
8. การแซววาที
9. การเลียนวาที
10. การพูดเพื่อกิจธุระ
การฝZกทักษะการพูดตอที่ประชุมชน

3

13

14

15

ทบทวน และการบูรณาการความรู#สู
ชีวิตจริง

กิจกรรมการเรียนการสอนและสือ่ ที่ใชD

ผูDสอน

อ.เบญจวรรณ
- พาวเวอร3พอยท3 สื่อสิ่งพิมพ3
ขุนฤทธิ์
- บรรยาย และอธิบายเกีย่ วกับเรื่องการทํา
โครงการ
- ฝZกกระบวนการเขียนโครงการ และ
ขั้นตอนของการเขียนโครงการ
ใบงานที่ 6
1.จงเขียนโครงการ 1 โครงการจาก
ประเด็น“คนดี คิดเกง เพื่อมหาวิทยาลัย”
- พาวเวอร3พอยท3 สื่อโสต
อ.เบญจวรรณ
- บรรยาย และอธิบายเกีย่ วกับเรื่องพูด
ขุนฤทธิ์
- ฝZกกระบวนการพูดที่ถูกต#อง
ใบงานที่ 7
จงเขียนสคริปต3บทพูด
- พาวเวอร3พอยท3 สื่อโสต
อ.เบญจวรรณ
- บรรยาย และอธิบายเกีย่ วกับเรื่องการ
ขุนฤทธิ์
พูดสถานการณ3ตางๆ

3

นักศึกษานําเสนอการพูดตามหัวข#อที่ได#รับ
ผู#สอนวิเคราะห3 วิจารณ3เพื่อปรับแก#ให#
ถูกต#อง
3
บรรยาย และอภิปรายถึงความสําคัญของ
ทักษะในการสื่อสาร
แบงกลุมผู#เรียนรวมอภิปรายตามหัวข#อที่
กําหนด
การนําเสนองาน
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อ.เบญจวรรณ
ขุนฤทธิ์
อ.เบญจวรรณ
ขุนฤทธิ์

2. แผนการประเมินผลการเรียนรูD
กิจกรรมที่

วิธีการประเมิน

2

ผลการ
เรียนรูD
1.1 2),1.13),2.1 1),3.1
2),4.11),5.12),5.13),5.15)
1.1 2,2.1 1),3.1 2),5.1 2)

3

2.1 1),3.12),3.13),3.1.4)

4

1.1 2), 2.1.1), 3.1 2)

1

รายงานกลุม

สัปดาหที่
ประเมิน
15

สัดส7วนของการ
ประเมินผล
40%

งานรายบุคคล

ตลอดภาคปWการศึกษา

10%

กิจกรรมในชั้น
เรียน
สอบปลายภาค

ตลอดภาคปWการศึกษา

10%

ตามตารางสอบ

40%
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4. รายละเอียดการประเมินผลระหว7างภาคและปลายภาค
แสดงในเชิง Rubric ดังนี้
(ควรมีทั้งเนื้อหาการเรียน ตามคําอธิบายรายวิชา และการสอนคุณธรรม จริยธรรม วินัยที่พึงประสงค%)
เนื้อหากิจกรรม
หรือเปmาหมาย
1. แบบฝZกหัด

เนื้อหากิจกรรม
หรือเปmาหมาย
2. รายงาน
วิชาการ

เนื้อหากิจกรรม
หรือเปmาหมาย
3.การเขียน
โครงการ
(แผนพับ)

คาคะแนน

คาคะแนน

คาคะแนน

คาคะแนน

คาคะแนน

A 10-9

B 8-7

C 6-5

D 4-3

E 2-0

- สงงานตรงเวลา
- ตอบคําถามครบ
-ถูกต#อง 100%
คือคําตอบตรง
ประเด็น
ยกตัวอยาง
เหมาะสม ชัดเจน
สะอาด เรียบร#อย
คาคะแนน
A 20-17
- สงงานตรงเวลา
- ถูกต#องตามแบบ
แผน 100%
(โครงสร#าง ภาษา
และการอ#างอิง)
มีเนื้อหาครบ และ
ถูกต#อง 100%

- ตอบคําถาม
ครบ
- ถูกต#อง 100%
ไมต่ํากวา 80%
คือคําตอบตรง
ประเด็น
ยกตัวอยาง
เหมาะสมพอใช#
คาคะแนน
B 16-13
- ถูกต#องตาม
แบบแผน 100%
แตไมต่ํากวา80%
(โครงสร#าง ภาษา
และการอ#างอิง)
มีเนื้อหาครบ
และถูกต#อง
100% แตไมต่าํ
กวา80%
คาคะแนน
B 8-7
- ถูกต#องตาม
แบบแผน 80%
(โครงสร#าง และ
ภาษา)
และเป2นการ
บูรณาการความรู#
สูชุมชนได#ใน
ระดับดีพอใช#

- ตอบคําถาม
ครบ
- ถูกต#อง 60%
คือคําตอบตรง
ประเด็นบางสวน
มีการยกตัวอยาง
ประกอบ

- ตอบคําถาม
น#อยกวา 50%
คือคําตอบตรง
ประเด็นน#อย
ยกตัวอยาง
ประกอบน#อย

- ตอบคําถาม
น#อยกวา 50 %
คือคําตอบไม
ถูกต#องไม
ยกตัวอยาง
ประกอบ

คาคะแนน
C 12-9
- ถูกต#องตาม
แบบแผน 60%

คาคะแนน
D 8-5
- ถูกต#องตาม
แบบแผน น#อย
กวา 50%
(โครงสร#าง
ภาษา และ
การอ#างอิง) มี
เนื้อหาไมครบ
และถูกต#องน#อย
กวา 50%
คาคะแนน
D 4-3
- ถูกต#องตาม
แบบแผนน#อย
กวา 50%
(โครงสร#าง และ
ภาษา) กิจกรรม
ไมสะท#อน
ความคิด
สร#างสรรค3 และ
เป2นการบูรณา

คาคะแนน
E 4-0
- ถูกต#องตาม
แบบแผน น#อย
กวา 50%
(โครงสร#าง
ภาษา และ
การอ#างอิง)
มีเนื้อหาไมครบ
และเนื้อหาไม
ถูกต#อง
คาคะแนน
E 2-0
- ไมถูกต#องตาม
แบบแผนน#อย
กวา 100%
(โครงสร#าง และ
ภาษา) ไมมี
กิจกรรมที่
สะท#อนความคิด
สร#างสรรค3 และ
ไมแสดงให#เห็น

คาคะแนน
A 10-9
- สงงานตรงเวลา
- ถูกต#องตามแบบ
แผน 100%
(โครงสร#าง และ
ภาษา) มีกิจกรรม
สะท#อนความคิด
สร#างสรรค3ใน
ระดับดีมาก และ
เป2นการบูรณาการ

(โครงสร#าง ภาษา
และการอ#างอิง)
เนื้อหาครบ และ
ถูกต#อง 80%

คาคะแนน
C 6-5
- ถูกต#องตาม
แบบแผน 60%
(โครงสร#าง และ
ภาษา) มีกิจกรรม
สะท#อนความคิด
สร#างสรรค3น#อย
และเป2นการ
บูรณาการความรู#
สูชุมชนได#
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ความรู#
สูชุมชนได#อยาง
แท#จริง

บางสวน

การความรูส# ู
ชุมชนได#น#อย

เนื้อหากิจกรรม
หรือเปmาหมาย
4. การนําเสนอ
โครงการ

คาคะแนน
A 10-9
- ตรงเวลา
- บูรณาการ
เนื้อหาระดับดีมาก
- กลวิธีการ
นําเสนอนาสนใจ
ระดับดีมาก
- มีความคิด
สร#างสรรค3ระดับดี
มาก

คาคะแนน
B 8-7
- บูรณาการ
เนื้อหาระดับดี
- กลวิธีการ
นําเสนอนาสนใจ
ระดับดี
- มีความคิด
สร#างสรรค3ระดับ
ดี

คาคะแนน
C 6-5
- บูรณาการ
เนื้อหาระดับ
พอใช#
- กลวิธีการ
นําเสนอนาสนใจ
ระดับพอใช#
- มีความคิด
สร#างสรรค3ระดับ
พอใช#

คาคะแนน
D 4-3
- บูรณาการ
เนื้อหาได#น#อย
- กลวิธีการ
นําเสนอไม
นาสนใจ
- มีความคิด
สร#างสรรค3ระดับ
น#อย

เนื้อหากิจกรรม
หรือเปmาหมาย
5. กิจกรรมใน
ชั้นเรียน

คาคะแนน
A 10-9
- ตรงเวลา
- ทํากิจกรรมครบ
100%
- ให#ความรวมมือ
ในการทํากิจกรรม
ดี

คาคะแนน
B 8-7
- ทํากิจกรรม
80%
- ให#ความรวมมือ
ในการทํา
กิจกรรมดี

คาคะแนน
C 6-5
- ทํากิจกรรม
60%
- ให#ความรวมมือ
ในการทํา
กิจกรรมระดับ
พอใช#

คาคะแนน
D 4-3
- ทํากิจกรรมต่ํา
กวา50%
- ให#ความรวมมือ
ในการทํา
กิจกรรมระดับ
น#อย
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วามีการบูรณา
การความรูส# ู
ชุมชนได#อยาง
แท#จริง
คาคะแนน
E 2-0
- บูรณาการ
เนื้อหาได#น#อย
- กลวิธีการ
นําเสนอไม
นาสนใจ
- ไมมีความคิด
สร#างสรรค3ระดับ
น#อย
คาคะแนน
E 2-0
- ทํากิจกรรมต่ํา
ไมถึง 30%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
คณาจารย3หลักสูตรภาษาไทย. 2551. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร. กรุงเทพ ฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต.
2. เอกสารและขDอมูลสําคัญ
กองเทพ เคลือบพณิชกุล. 2542. การใชDภาษาไทย. กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ#าส3.
กัลยา จงประดิษฐ3นันท3. 2543. ศิลปะการพูดต7อที่ชุมชน. กรุงเทพฯ: ยูบอส คอร3เปอเรชั่น.
กัลยา ยวนมาลัย. 2539. การอ7านเพื่อชีวิต. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร3.
กุณฑลีย3 ไวทยะวนิช. 2545. หลักการพูด. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร3.
กุลวดี พุทธมงคล. 2544. เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาไทย. นครราชสีมา: นิรุตติ์การพิมพ3.
คณะกรรมการวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร. 2549. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร. กรุงเทพฯ :
ออออออออสํานักพิมพ3มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร3.
คณาจารย3ภาควิชาภาษาไทย. 2546. การใชDภาษาไทย ๒. พิมพ3ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร3.
คาร3เนกี้ เดล . 2537. การพูดในที่ชุมชน. แปลโดย อาษา ขอจิตต3เมตต3. พิมพ3ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ:
อาษา.
จิตรจํานงค3 สุภาพ. 2530. การพูดระบบการทูต. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ3สุทธิสารการพิมพ3.
จุไรรัตน3 ลักษณะศิริ และบาหยัน อิ่มสําราญ, บรรณาธิการ. 2548. ภาษากับการสื่อสาร. กรุงเทพฯ:
บริษัท พี.เพรส.
จุฬาลงกรณ3, มหาวิทยาลัย. 2545. การคDนควDาและการเขียนรายงาน. พิมพ3ครั้งที่ 5 แก#ไขปรับปรุง.
กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร3 คณะอักษรศาสตร3 จุฬาลงกรณ3มหาวิทยาลัย.
___________. 2546. คู7มือการพิมพวิทยานิพนธ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ3แหงจุฬาลงกรณ3
มหาวิทยาลัย.
ญานิศา โชติชื่น. 2549. การพูดเพื่อสังคม. กรุงเทพฯ: โครงการศูนย3หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
__________. 2550. การเขียนภาคนิพนธและสารนิพนธ. กรุงเทพฯ : โครงการศูนย3หนังสือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
ฐิติรัตน3 ลดาวัลย3. 2539. การใชDภาษาไทย 1. พิมพ3ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร3.
ณัฎพงศ3 เกศมาริษ. 2548. เทคนิคการนําเสนออย7างมืออาชีพ. พิมพ3ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ:
เอ็กซเปอร3เน็ท.
ดวงใจ ไทยอุบุญ. 2549. ทักษะการเขียนภาษาไทย. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ3แหงจุฬาลงกรณ3
มหาวิทยาลัย.
ถนอมวงศ3 ล้ํายอดมรรคผล. 2544. ตําราการอ7านใหDเก7ง. พิมพ3ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ: กระดาษสา.
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ถาวร โชติชื่น. 2548. ทอลคโชวอันซีน. “ช็อตเด็ดเกร็ดการพูด”. กรุงเทพฯ: พี.วาทิน
พับบลิเคชั่นจํากัด.
ธงไชย พรหมปก. 2540. การอ7าน. กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย.
ธนรัชฎ3 ศิริสวัสดิ์ และนภาลัย สุวรรณธาดา. 2539. การอานเพื่อการศึกษาค#นคว#า.
ในเอกสารการสอนชุดวิชาการอ7านภาษาไทย หน7วย 6 -10. พิมพ3ครั้งที่ 2. นนทบุรี: ชวนพิมพ3.
ธิดา โมสิกรัตน3 และนภาลัย สุวรรณธาดา. 2543. การอาน. ใน เอกสารการสอนชุดวิชา
ออ ภาษาไทย 1 หน7วย 9-15. พิมพ3ครั้งที่ 9. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ธิดา โมสิกรัตน3, ปรียา หิรญ
ั ประดิษฐ3 และอลิสา วานิชดี. 2543. การอานวรรณกรรมรวมสมัย.
ในเอกสารการสอนชุดวิชาการอ7านภาษาไทย หน7วย 8 -15. พิมพ3ครั้งที่ 7. นนทบุรี: ประชาชน.
นงลักษณ3 สุทธิวัฒนาพันธ3. 2546. กลยุทธการพูดใหDประสบความสําเร็จ. กรุงเทพฯ: สนุกอานจํากัด.
นพดล จันทร3เพ็ญ. 2539. การใชDภาษาไทย. พิมพ3ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: ต#นอ#อ แกรมมี่.
นภารัตน3 สุวรรณธาดา และคณะ. 2548. การเขียนผลงานทางวิชาการและบทความ. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
นรินทร3 องค3อินทร3. 2549. วาทะชนะใจคน. แปลและเรียบเรียงจาก Give Your Speech, Change the
world , ผู#เขียน : Nick Morgan. กรุงเทพฯ: มิตรภาพการพิมพ3 และสติวดิโอ จํากัด.
บุญยงค3 เกศเทศ. 2548. วิถีคิด วิธีเขียน. กรุงเทพฯ: หลักพิมพ3.
เบญญาวัธน3 (นามแฝง). 2546. คู7มือสูDชีวิตดDวยตนเอง ชุดที่ 2 เริ่มตDนใหม7...ในวันพรุ7ง.
อ
นนทบุรี: 108 สุดยอดไอเดีย.
เปลื้อง ณ นคร. 2542. ศิลปะแห7งการอ7าน. พิมพ3ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: ข#าวฟƒาง.
พรหมวชิรญาณ, พระ. 2549. พุทธศาสนพิธี. กรุงเทพฯ: วัดยานนาวา.
พัชร บัวเพียร. 2536. วาทวิทยา : กลยุทธการพูดอย7างมีประสิทธิผล...ในทุกโอกาส. พิมพ3ครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ: อะเบลส.
__________. 2538. วาทวิทยา. พิมพ3ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: สยามเตชั่นเนอรี่ซัพพลายส3.
พัฒจิรา จันทร3ดํา. 2547. การอ7านและวิจารณเรื่องสั้น. กรุงเทพฯ: เยลโลการพิมพ3.
ภาควิชาภาษาไทย. 2544. การใชDภาษาไทย. เชียงใหม: คณะมนุษยศาสตร3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
ภาควิชาภาษาไทย. 2543. การอ7านเพื่อชีวิต. กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฏสวนดุสิต.
ภาควิชาภาษาไทย. 2540. ภาษากับการสื่อสาร. นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสนามจันทร3.
มัลลิกา คณานุรักษ3. 2545. เทคนิคการเปYนพิธีกรที่ดี. พิมพ3ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ:
โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ#าส3.
รังสิต, มหาวิทยาลัย. คณะศิลปศาสตร3, ภาควิชาภาษาไทย. 2543. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนสื่อการ
สอน และผลการเรีย นรู# ที่ได#รั บ ตลอดจนเสนอแนะเพื่อการปรับ ปรุ งรายวิช า ด#ว ยระบบคอมพิว เตอร3 ของ
มหาวิทยาลัย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
1. ประเมินผลการสอนของนักศึกษาที่มีตออาจารย3ผู#สอนจากระบบออนไลน3
2. ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู#ของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู#
3. การปรับปรุงการสอน
1. ผู#ประสานงานรายวิชา และคณาจารย3ผู#สอนรวมกันระดมสมองกําหนดกลยุทธ3วิธีการสอนจากผล
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชา สรุปภาพรวมป)ญหา และอุปสรรคจากมคอ. 5 เพื่อหาแนวทางในการ
แก#ป)ญหารวมกัน
2. ปรับกลยุทธ3การสอน และการบูรณาการความรู# เพื่อให#สอดคล#องกับธรรมชาติของผู#เรียนแตละ
หลักสูตร
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1. กระบวนการวิเคราะห3ข#อสอบ โดยในภาคการศึกษาที่ 1/2555 ได#รับผลข#อสอบเพื่อจัดทําคลัง
ข#อสอบ
2. ทบทวนผลสัมฤทธิ์จากคะแนนสอบ
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. นําผลการวิจัยมาปรับปรุงตํารา วิธีการสอน และวิธีการออกข#อสอบ
2. ผู#ประสานงานรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารจัดประชุมคณาจารย3ผู#สอนกอนเปqดภาคเรียน
เพื่อให#การจัดการเรียนการสอนเป2นไปในทิศทางที่เหมาะสม
3. ผลิตสื่อการสอนเพื่อเป2นทรัพยากรรวมในการจัดการเรียนการสอน
4. แจกปฏิทินวิชาการวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารให#กับหัวหน#าตอนเรียนทุกตอนเรียน
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