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มคอ. 3 รายละเอียดรายวิชา ภาษาไทย 
 

หมวดท่ี 1  ข้อมูลโดยทัว่ไป 
ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา          มหามกฏุราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
คณะ/ภาควิชา        คณะสงัคมศาสตร ์ ภาควิชา  รฐัศาสตรแ์ละเศรษศาสตร ์ 
 

1.รหสัและช่ือวิชา   
                           GE   3019                   ช่ือวิชา (ไทย)        : ภาษาไทย    
                                                            (องักฤษ)  :Thai   Language 
2. จ านวนหน่วยกิต  3 หน่วยกติ   (3-0-6) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 
     3.1   หลกัสูตรรฐัศาสตรบ์ณัฑิต 
     3.2   เป็นรายวิชาในหมวด  กลุ่มวิชา ภาษา   บงัคบัเรียน  สาขา รฐัศาสตรก์ารปกครอง 
4. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 
       อาจารย ์ช่ืนอารมณ์ จนัทรพิ์นิจรตัน์ 
       คุณวุฒ ิ  ศศ.ม.ศกึษาศาสตรม์หาบณัฑติ –การบรหิารการศกึษษ  (มข.2531                                                                   
                   ศศ.บ.ศกึษาศาสตรบ์ณัฑติ       -การบรหิารการศกึษา (มสธ.2526) 
                   ค.บ.ครุศาสตรบ์ณัฑติ             วชิาเอกภาษาไทย วชิาโท ศลิปะ    (วทิยาลยัครเูลย,2525) 
                   สมัฤทธบิตัร                         การจดัการศนูยแ์ละโรงเรยีนปฐมวยัศกึษา     โครงการต่อเนื่อง / (มสธ.2536)   
                   ตดิต่อ  088 532 4441 
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีท่ีเรียน  ภาคเรยีนที ่ 1 ปีการศกึษา 2558  
                  ชัน้รฐัศาสตร ์ปีที ่1   สาขารฐัศาสตรก์ารปกครอง   (ภาคปกติ) 
  

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน       -ไมม่ ี                        
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพรอ้มกนั     -ไม่ม-ี 
8. สถานท่ีเรียน 
      คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตศรลีา้นชา้ง   จงัหวดัเลย 
9. วนัท่ีจดัท าหรอืปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชา  ครัง้ล่าสุด   
                                                                                  2  สงิหาคม  2558 

 
 

หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
 

1.จดุมุ่งหมายของรายวิชา : เมื่อไดศ้กึษารายวชิานี้แลว้ นกัศกึษามสีมรรถนะทีต่อ้งการในดา้น คุณธรรม จรยิธรรม (จติพสิยั/
ค่านิยมทีพ่งึประสงค)์  ดา้นความรู ้ ดา้นทกัษะทางปญัญา (ทกัษะพสิยั/ทกัษะกระบวนการ) ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและกลุ่ม  
ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ดงันี้  
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2.วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา / ปรบัปรงุรายวิชา  
 2.1 มกีารปรบัปรุงเนื้อหาเพิม่เตมิ ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัภาษาไทย และศปิะภาษาเชงิวรรณศลิป์ 

ด้านคณุธรรมจริยธรรม /จิตพิสยั (A) 
1 มวีนิยั และความรบัผดิชอบและมุ่งมัน่ในการท างาน 
2. มจีติอาสา เหน็ใจผูอ้ื่น เหน็แก่ประโยชน์สว่นรวม 
3.มคีวามซื่อสตัย ์ตรงต่อเวลาและหน้าที ่  
 4. รบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น/สามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่นได ้
5. มสีมัมาคารวะ มมีารยาท/แต่งกายตามวฒันธรรมไทย 

2  ด้านความรู ้(พุทธพิสิยั( K.)                                            
  1 มคีวามรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัภาษา-ความหมาย ลกัษณะของภาษา ก าเนิดภาษา หน้าทีข่องภาษา ความส าคญั คุณค่า/
ประโยชน์ของภาษาไทย โครงสรา้งของภาษา คุณสมบตัขิองภาษา ประโยชน์ของภาษา วตัถุประสงค ์รปูแบบการใชภ้าษา 
ความสมัพนธณ์ธฆซษ๋.๓ษากบัความคดิ ภาษากบัสงัคม 
  2 มคีวามรูเ้กีย่วกบัธรรมชาตขิองภาษา ธรรมชาตขิองภาษาเสยีง ภาษาอกัษร ธรรมชาตภิาษาไทย ลกัษณะเฉพาะของ
ภาษาไทย (อกัษณไทย หลกัการใชก้ารเขยีนอกัษรไทย พยญัชนะ สระ วรรณยุกต)์  
  3.มคีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัภาษา พยางค ์ค า วล ี/ขอ้ความ ประโยค เรื่องราวต่างๆ ระดบัของภาษา การใชค้ าสภุาพ 
 หน้าทีข่องค าไทย ในประโยค ภาษาชาต ิภาษามาตรฐาน ภาษาถิน่ ภาษาราชการ 
4 มคีวามรูค้วามเขา้ใจ ลกัษณะ สภาพการใชภ้าษาไทย และสามารถวเิคราะหส์ภาพการใชภ้าษาไทย ปญัหาการใชภ้าษา
มาตรฐาน และหาแนวทางการแกไ้ข 
5.สามารถใชภ้าษาไทยเพื่อการสือ่สาร ทัง้การฟงั พดู อ่าน เขยีน อย่างมปีระสทิธภิาพ สอดคลอ้งหลกัภาษา สงัคม
วฒันธรรม ระดบัภาษาและศลิปะภาษาเชงิวรรณศลิป์ในชวีติประจ าวนัและเป็นพืน้ฐานการแสวงหาความรูต่้อไป  
3  ด้านทกัษะทางปัญญ(ดา้นทกัษะ กระบวนการ) 
  1. สามารถใชภ้าษาไทยเพื่อการสือ่สาร ทัง้การฟงั พดู อ่านและเขยีนอย่างมปีระสทิธภิาพ สอดคลอ้งหลกัภาษา สงัคม 
วฒันธรรม ระดบัภาษาและจติวทิยาการใชภ้าษาเพื่อการสือ่สารในชวีติประจ าวนั 
  2  สามารถวเิคราะหส์ภาพการใชภ้าษาไทย ปญัหาการใชภ้าษามาตรฐาน และหาแนวทางการแกไ้ข 
  3. มทีกัษะการใชภ้าษาไทยเพือ่การสือ่สาร ทัง้การฟงั พดู อ่าน เขยีน อย่างมปีระสทิธภิาพ สอดคลอ้งหลกัภาษา สงัคม 
วฒันธรรม ระดบัภาษา และจติวทิยาการใชภ้าษาในชวีติประจ าวนัและเป็นพืน้ฐานการแสวงหาความรูต่้อไป 
4. ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

1. มคีวามสามารถในการท างานเป็นคณะ/กลุ่ม สามารถปรบัตวัและท างานร่วมกบัผูอ้ื่นได้ขอมรบัผลทีเ่กดิขึน้ 
2. ตระหนกัถงึสทิธ ิหน้าทีข่องตนและผูอ้ื่น ยอมรบัความแตกต่างทีห่ลากหลายของมนุษย ์
5. ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
1 สามารถวเิคราะหแ์ละเลอืกใชภ้าษา สอดคลอ้งและถูกตอ้งตามระดบัของภาษา ค าสภุาพ ภาษากลาง ภาษาชาต ิ ภาษา
มาตรฐาน ภาษาถิน่  
  2 สามารถวเิคราะหส์ภาพปญัหาการใชภ้าษาไทยมาตรฐาน และแนวทางแกไ้ข  และพฒันาทกัษะการใชภ้าษา ดา้น การฟงั 
ด ูอ่าน เขยีน พดู 
  3  สามารถเลอืกการฝึกทกัษะ การฟงั ด ูการเขยีน อ่าน พดูในโอกาสต่างๆ ใหส้อดคลอ้งหลกัภาษา วฒันธรรมทางภาษา  
ศลิปะภาษา ตามระดบัและสงัคมไทยและเป็นพืน้ฐานการแสวงหาความรูต่้อไป 
 4  สามารถเลอืกใชเ้ทคโนโลย ีเพื่อการสือ่สารไดต้ามสถานการณ์ และการเลอืกรบัขอ้มลูขา่วสารทีเ่หมาะสม 
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หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
1.ค าอธิบายรายวิชา           
        1 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย 

          ธรรมชาตขิองภาษา และสภาพการใชภ้าษา โดยเฉพาะอย่างยิง่การใชภ้าษาไทยมาตรฐานในปจัจุบนัการฝึกทกัษะ
การฟงั พดู อ่าน เขยีนเพื่อการสือ่สารในชวีติประจ าวนั และเป็นพืน้ฐานการแสวงหาความรู ้

     2 ค าอธิบายรายวิชาภาษาองักฤษ                                                                                                                 
       The nature of Language and usage of Thai Language Especially  usage of the standardized   Language In the 
present time, Trainning skill of listening, speaking,  reading and writing  for communication in daily life  and being basic  
for seeking of knowledge. 

   
2. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

 

 
หน่วยกติ 

จ านวนชัว่โมง/ ภาคการศกึษา 
 

บรรยาย 
สอนเสรมิ การฝึกปฏบิตั/ิงาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศกึษา 
ดว้ยตนเอง 

 
3(3-0-6) จ านวนชัว่โมงรรยาย 3 ชัว่โมง/

สปัดาห ์รวม 48 ชัว่โมงต่อภาคเรยีน 
จดัตามความตอ้ง การ
ของนกัศกึษา 

ไม่มกีารฝึกภาคปฏบิตั ิ 6ชัว่โมง/สปัดาห ์

3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาห ์ท่ีอาจารยใ์ห้ค าปรกึษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษา เป็นรายบุคคลสปัดาหล์ะ 1 ชัว่โมง  
  

หมวดท่ี 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.คณุธรรม จริยธรรม(Ethics and Moral) 
สถานะ ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 
 

1. นกัศกึษาไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 มวีนิยั 
และความรบัผดิชอบและมุ่งมัน่ในการ
ท างาน 
2. นกัศกึษาไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 90 มจีติ
อาสา เหน็ใจผูอ้ื่น เหน็แก่ประโยชน์
สว่นรวม 
3.นกัศกึษาไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ซื่อสตัย์
ตรงต่อเวลา/หน้าทีร่บัฟงัความคดิเหน็ของ
ผูอ้ื่น  
 4  นกัศกึษาไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 มสีมัมา
คารวะ มมีารยาท/แต่งกายตามวฒันธรรม
ไทย 
 5 .นกัศกึษาไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 มคีวาม
ใฝรู่ ้มรีะเบยีบ สามคัค ีสอดคลอ้งปรชัญ 
ปณิธานของสถาบนั และคุณลกัษณะทีพ่งึ
ประสงคข์องบณัฑติ (รอบรู ้ สามคัค ีมวีนิยั 

มกีารสอดแทรกหรอืยกตวัอย่าง
ประกอบในขณะทีส่อนเน้ือหา 
โดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม
จรยิธรรมระเบยีบวนิยั จติอาสา 
-อาจารยแ์ละนกัศกึษารว่มกนั
ก าหนดหลกัเกณฑป์ระเมนิต่างๆ 
เช่น การเขา้เรยีนตรงเวลาและ
เขา้เรยีนอย่างสม ่าเสมอ -มคีวาม
รบัผดิชอบงานทีม่อบหมายและ
ซื่อสตัยใ์นการสอบ-มกีารแต่งกาย
ทีเ่หมาะสม (ใฝรู่ ้สามคัค ีมวีนิยั) 
*บรูการโครงการสง่เสรมิศลิปะ 
วฒันธรรมประเพณีโครงการค่าย
อาสาพฒันา   
โครงการร่วมกจิกรรมทางศาสนา 
ภายในสถาบนัและหน่วยงานอื่น* 

1 วธิกีาร   2.เครื่องมอื แบบสงัเกต
พฤตกิรรม แบบส ารวจวนัมาเรยีน 
แบบส ารวจจ านวนชิน้งานที่
มอบหมาย  3.เกณฑ ์-นกัศกึษารอ้ย
ละ 80เขา้เรยีนตรงเวลา 
-นกัศกึษารอ้ยละ 95 ปฏบิตัติาม
ขอ้ตกลงร่วมกนัก าหนดขึน้ระหวา่ง
อาจารยผ์ูส้อนกบันกัศกึษา 
-นกัศกึษาไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
ท างานทีม่อบหมาย 
-นกัศกึษาไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 มี
สมัมาคารวะ แต่งกายเหมาะสม 
-ไม่มกีารทจุรติในการสอบ 
-นกัศกึษาไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90มจีติ
อาสา ร่วมกจิกรรมสถาบนั สาธารณะ
ประโยชน์ทัง้นอกและในสถาบนั 
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2 .ความรู้    
สถานะ ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 
 
 

2  ด้านความรู้ (พุทธพิสิยั( K.)                       
  1 มคีวามรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัภาษา-ความหมาย ลกัษณะของ
ภาษา ก าเนิดภาษา หน้าทีข่องภาษา ความส าคญั คุณค่า/
ประโยชน์ของภาษาไทย โครงสรา้งของภาษา คุณสมบตัขิอง
ภาษา ประโยชน์ของภาษา วตัถุประสงค ์รปูแบบการใช้
ภาษา ความสมัพนธร์ะหว่างภาษากบัความคดิ ภาษากบั
สงัคม 
  2 มคีวามรูเ้กีย่วกบัธรรมชาตขิองภาษา ธรรมชาตขิอง
ภาษาเสยีง ภาษาอกัษร ธรรมชาตภิาษาไทย ลกัษณะเฉพาะ
ของภาษาไทย (อกัษณไทย หลกัการใชก้ารเขยีนอกัษรไทย 
พยญัชนะ สระ วรรณยุกต)์  
  3.มคีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัภาษา พยางค ์ค า วล ี/ขอ้ความ 
ประโยค เรื่องราวต่างๆ ระดบัของภาษา การใชค้ าสภุาพ 
 หน้าทีข่องค าไทย ในประโยค ภาษาชาต ิภาษามาตรฐาน 
ภาษาถิน่ ภาษาราชการ 
4 มคีวามรูค้วามเขา้ใจ ลกัษณะ สภาพการใชภ้าษาไทย และ
สามารถวเิคราะหส์ภาพการใชภ้าษาไทย ปญัหาการใชภ้าษา
มาตรฐาน และหาแนวทางการแกไ้ข 
5.สามารถใชภ้าษาไทยเพื่อการสือ่สาร ทัง้การฟงั พดู อ่าน 
เขยีน อย่างมปีระสทิธภิาพ สอดคลอ้งหลกัภาษา สงัคม
วฒันธรรม ระดบัภาษาและศลิปะภาษาเชงิวรรณศลิป์ใน
ชวีติประจ าวนัและเป็นพืน้ฐานการแสวงหาความรูต่้อไป 

การบรรยาย  
แลกเปลีย่น 
ประสบการณ์/ตวัอย่าง
กรณีศกึษา 
 ถาม-ตอบในชัน้เรยีน 
การอภปิรายกลุ่มใหญ่/
ย่อย     
การระดมสมอง     
การศกึษาคน้ควา้ /เสนอ
รายงาน รายคน และ 
รายกลุ่ม 
การอภปิรายซกัถาม      
การศกึษาเอกสาร   
การสบืคน้จาก
เทคโนโลย ี
**บรูณาการกบักจิกรรม
ประกวดการพดูใน
โครงการวาทศลิป์ และ 
การประกวดเรยีงความ 
ในโครงการวนัแม่ วนัพ่อ 
วนัไหวค้รใูนกจิกรรมากร
ประกวดการiพดูและการ
จดันิทรรศการ 
การประกวดกระทูธ้รรม
ในรายวชิาทาง
พระพุทธศาสนา  ฯลฯ 

 
วธิกีาร ทดสอบ 
 
เครื่องมอื แบบทดสอบ 
 
เกณฑ-์นกัศกึษารอ้ยละ 95 
        ผ่านเกณฑ ์

-  
-ตรวจสอบ พจิารณาจาก
รายงาน การน าเสนอ
รายงานและการมสีว่นรว่ม
ในการเสนอขอ้คดิเหน็ในชัน้
เรยีน  
ประกอบความสามารถใน
การวเิคราะหข์อ้มลู อบ่างมี
สตปิญัญา  
-ทดสอบโดยขอ้เขยีน และ
สงัเกตพฤตกิรรมการมสีว่น
ร่วมการอภปิรายปญัหาใน
ชัน้เรยีน 
การใชภ้าษาสือ่ความ 

3.ทกัษะทางปัญญา   
สถานะ ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 
 

1 สามารถวเิคราะหแ์ละเลอืกใชภ้าษา สอดคลอ้งและถูกตอ้ง
ตามระดบัของภาษา ค าสภุาพ ภาษากลาง ภาษาชาต ิ ภาษา
มาตรฐาน ภาษาถิน่  
2 สามารถวเิคราะหส์ภาพปญัหาการใชภ้าษาไทยมาตรฐาน 
และแนวทางแกไ้ข  และพฒันาทกัษะการใชภ้าษา ดา้น การ
ฟงั ด ูอ่าน เขยีน พดู 3 สามารถเลอืกการฝึกทกัษะ การฟงั 
ด ูการเขยีน อ่าน พดูในโอกาสต่างๆ ใหส้อดคลอ้งหลกัภาษา 
วฒันธรรมทางภาษา  ศลิปะภาษา ตามระดบัและสงัคมไทย
และเป็นพืน้ฐานการแสวงหาความรูต่้อไป 

 
ฝึกใหว้เิคราะหป์ญัหา
จากกรณีศกึษาทีม่ผีู้
ศกึษาไวแ้ลว้ โดยใหไ้ป
คน้ควา้จากเอกสารต่างๆ 
รวมทัง้การคน้ควา้จาก
ฐานขอ้มลู dารศกึษาจาก
สภาพสิง่แวดลอ้มอื่นๆ 

 
สงัเกตพฤตกิรรมการท างาน
กลุ่ม และฝึกทกัษะการเป็น
ผูน้ า ผูต้าม และการเป็น
สมาชกิทีด่ ีของกลุ่ม  สลบั
การเป็นหวัหน้ากลุ่มในการ
ท างานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
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4.ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผิดชอบ 
สถานะ ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ/์วิธีการสอน กลยุทธ/์วิธีการประเมินผล 

 
 
 

1. มคีวามสามารถในการท างานเป็นคณะ/กลุ่ม 
สามารถปรบัตวัและท างานร่วมกบัผูอ้ื่นได ้
2. ตระหนกัถงึสทิธ ิหน้าทีข่องตนและผูอ้ื่น ยอมรบั
ความแตกต่างทีห่ลากหลายของมนุษย ์

-ใหน้กัศกึษาท างานกลุ่ม 
ในลกัษณะการท างานเป็นคณะ
เช่น ท าโครงการ 
การระดมสมอง และการศกึษา
คน้ควา้ เสนอรายงาน 
อภปิราย 

-ประเมนิจากกระบวนการ
ท างาน และผลงานทีท่ าเป็น
กลุ่มหรอืโครงงาน 

5 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถานะ                                                               ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 
 

1 สามารถศกึษาวเิคราะหง์านทีม่อบ-หมาย โดยมี
ทกัษะในการ วเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ-คุณภาพ  เช่น 
การพฒันาและมสีว่นร่วมในการระดมสมอง การ
แลกเปลีย่นประสบการณ์การสรา้งสถานการณ์และ
บทบาทสมมุต ิ 

มกีารน าเสนองานกลุ่มหรอื
โครงการต่อชัน้เรยีน พรอ้ม
ขอ้เสนอแนะเพื่อใหน้กัศกึษา
ใชภ้าษาทีถู่กตอ้ง ชดัเจนและ
กระชบั 
- ในการคน้ควา้นัน้ สว่นหนึ่ง 
นกัศกึษาจะตอ้งคน้ควา้จาก
วารสารหรอืฐานขอ้มลูทีเ่ป็น
ภาษาไทย และองักฤษ Power 
Point 

 
- ประเมนิจากผลงานทีต่อ้ง
วเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ เชงิ
คุณภาพ 
- ประเมนิจากภาษาทีใ่ชใ้น
การเขยีนรายงานและการ
น าเสนอในชัน้เรยีน 

 

  
 

2 มทีกัษะในการสือ่สาร โดยสามารถถ่ายทอด
ความรูป้ระสบการณ์ ทัง้ดว้ยการฟงับรรยาย การ
อ่านจบัใจความส าคญั และการเขยีนรายงาน การ
พดูรายงาน รวมทัง้การใชเ้ทคโนโลย ีและบรูณาการ
กบักจิกรรมการประกวดงานเขยีนในวนัแม่ วนัพ่อ 
วนัไหวค้ร ูนิทรรศการงานวชิางาน งานส าคญัทาง
พุทธศาสนา ประกวการพดูในโอกาสต่างๆ ฯลฯ 

- ในการคน้ควา้นัน้ สว่นหนึ่ง 
นกัศกึษาจะตอ้งคน้ควา้จาก
วารสารหรอืฐานขอ้มลูทีเ่ป็น
ภาษาไทย และองักฤษ 
- ในการเสนอนัน้จะใช ้ทัง้การ
รายงานหน้าชัน้ และ Power 
Point-จดัใหท้ ากจิกรรมกลุ่ม 
มอบหมายงานศกึษา ท า
รายงาน และน าเสนอการ
อภปิราย 

-ประเมนิจากการน าเสนอ
ขอ้มลูอย่างเป็นระบบ โดยอาจ
น าเสนอในรปูของแผนภมูิ
ตวัเลข กราฟหรอื ตาราง 
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หมวดท่ี 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1.  แผนการสอน/ก าหนดการสอน  ทุกวนัองัคาร   เวลา 13.30.-16.30 น. 
1 แผนการสอน 
สปัดาหท์ี ่
วนัเดอืนปี 

 

หวัขอ้/รายละเอยีด 
จ านวน 
ชัว่โมง 

กจิกรรมการเรยีนการสอน 
สือ่ทีใ่ช ้

ผูส้อน 

1 
4 ส.ค. 
2558 

 

ปฏสินัถาร  ชีแ้จงสงัเขปรายวชิา  กจิกรรมการ
เรยีนการสอน แนะน าการเรยีนและแลกเปลยีน
ประสบการณ์ การปฏบิตัตินเพื่อการพฒันา
บุคลกิภาพ –ร่วมกนัก าหนดการมาเรยีน ความ
รบัผดิชอบ วนิยั การอยู่ร่วมกนั คุณธรรมอื่นๆ 
 

1 ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัลกัษณะภาษา-
ความหมาย-ความส าคญั 
-ประโยชน์ หน้าทีภ่าษา 
-คุณค่าของภาษาไทย 

3 กลุ่มสมัพนัธ ์-แนะน าแหล่ง
คน้ควา้/แหล่งวทิยาการ-   สรา้ง
ขอ้ตกลงร่วมกนัเกีย่วกบั
การศกึษา -สนทนาและซกัถาม
ประสบการณ์/เจตคตต่ิอการ
บรหิารหลกัสตูร...  
-ฟงัค าบรรยาย –ศกึษาเอกสาร-
อภปิราย/ มอบหมายงาน 
ส่ือ 
-ต ารา  -เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 
โปรเจคเตอร ์ -กระดานไวท์
บอรด์ -ภาพ-ใบความรู-้ใบงาน 

นางชื่นอารมณ์ 
    จนัทรพ์นิจิรตัน์ 
 

2 
11 ส.ค. 
2558 

โครงสรา้งของภาษา 
-คุณสมบตัขิองภาษา 
-ความสมัพนัธร์ะหว่างภาษากบัความคดิ 

  
 
ฟงัค าบรรยาย 
ประกอบการศกึษาเอกสาร   
ประเมนิผลระหว่างเรยีน 
 
มอบหมายงาน  
/น าเสนอผลงาน   
อภปิราย 
 
ส่ือ  
 
 -ต ารา- 
 เอกสารที ่
เกีย่วขอ้ง 
-โปรเจคเตอร ์
-กระดานไวทบ์อรด์ 
-ใบความรู ้
-ใบงาน 

นางชื่นอารมณ์ 
    จนัทรพ์นิจิรตัน์ 
 

3 
18 สค. 
2558 

 

2.ธรรมชาตขิองภาษา 
-ธรรมชาตภิาษาเสยีง/พดู-ธรรมชาตภิาษา
อกัษร/เขยีน 
-ธรรมชาตภิาษาไทย 
ลกัษณะเฉพาะภาษาไทย 

3 
 

นางชื่นอารมณ์ 
    จนัทรพ์นิจิรตัน์ 
 

4 
18 ส.ค. 
2558 

ภาษาไทย  ภาษาชาต ิภาษามาตรฐาน 
ภาษาถิน่ ภาษาราชการ 
ระดบัภาษา 

 
   3 

 
นางชื่นอารมณ์ 
    จนัทรพ์นิจิรตัน์ 
 
นางชื่นอารมณ์ 
    จนัทรพ์นิจิรตัน์ 

      5  
 25 สค. 
2558 

.4.หลกัภาษา  
รปูและเสยีงพยญัชนะไทย 
-รปูและเสยีงสระ -รปูและเสยีงวรรณยุกต ์

3 
 

6 
1 กย. 
2558 

-ความรูเ้กีย่วกบัหลกัและการใชภ้าษา 
-พยางค ์-ค า-ประโยค เพื่อการเขยีน การพดู. 
 

 นางชื่นอารมณ์ 
    จนัทรพ์นิจิรตัน์ 
 

7 
8 กย. 
2558 

หน้าทีข่องค าไทยในประโยค 
ค าไทยทัง้เจด็ 
ค านาม  ค าสรรพนาม  ค ากรยิา ค าคุณศพัท ์

3 นางชื่นอารมณ์ 
    จนัทรพ์นิจิรตัน์ 
 



 

 

 

-7- 
มคอ.3 ภาษาไทย GE 3019 รฐั .ภาคที ่1/2558  

สปัดาหท์ี ่
วนัเดอืนปี 

 
หวัขอ้/รายละเอยีด 

จ านวน 
ชัว่โมง 

กจิกรรมการเรยีนการสอน 
สือ่ทีใ่ช ้

ผูส้อน 

8 
15 กย 

   2558 
 

หน้าทีข่องค าไทยในประโยค 
ค าไทยทัง้เจด็(ต่อ) 
ค าบุพบท หลกัการใชค้ าบุพบท 
สนัธาน อุทาน 

3 
 

 

ฟงัค าบรรยาย -ศกึษาเอกสาร   
-อภปิราย -รายงาน     
ประเมนิผลระหว่างเรยีน 
-มอบหมายงานกลุ่ม-เดีย่ว 
ส่ือ  -ต ารา- เอกสารที ่
เกีย่วขอ้ง -โปรเจคเตอร ์
-กระดานไวทบ์อรด์ 
-ใบความรู-้ใบงาน 

นางชื่นอารมณ์ 
    จนัทรพ์นิจิรตัน์ 
 
 
นางชื่นอารมณ์ 
    จนัทรพ์นิจิรตัน์ 

       9 
22 กย 
2558 

หลกัการใชภ้าษาเพื่อการสือ่สาร ฟงั ด ูพดู 
อ่าน เขยีน ใหส้อดคลอ้งหลกัภาษา ระดบัภาษา
และจติวทิยา ในชวีติประจ าวนั 

3 
 

 

10 
29 กย 

   2558 

.สภาพการใชภ้าษาไทย . 
ปญัหาการใชภ้าษาไทยมาตรฐาน ในการพดู 
 

3 
 
 
 

   

ฟงัค าบรรยายประกอบ
การศกึษาเอกสาร 
-อภปิราย 
 การศกึษาคน้ควา้/ 
รายงาน/เดีย่ว/กลุ่ม 
ประเมนิระหว่างเรยีน 
-มอบหมาย’งาน 
ประเมนิระหว่างเรยีน 
ทบทวน ทดสอบความรู ้
เมื่อจบหน่วย 
 
ส่ือ วทิย ุ -โทรทศัน์ 
-หนงัสอืพมิพ ์
-ป้ายประชาสมัพนัธต่์างๆ 
สลากสนิคา้ต่างๆ 

นางชื่นอารมณ์ 
    จนัทรพ์นิจิรตัน์ 
 
 
นางชื่นอารมณ์ 
    จนัทรพ์นิจิรตัน์ 
 
 
นางชื่นอารมณ์ 
    จนัทรพ์นิจิรตัน์ 
 
 
นางชื่นอารมณ์ 
    จนัทรพ์นิจิรตัน์ 
 

   11 
6 ตุลาคม 

2558 

สภาพการใชภ้าษาไทยในการเขยีนและแนว
ทางแกไ้ขปญัหาการเขยีน 
 

3 

12 
13 ตค. 
   2558 

-การน าความรูเ้กีย่วกบัหลกัภาษา ระดบัภาษา
ไปใชเ้พื่อการสือ่สารในชวีติประจ าวนั 
7 การใชท้กัษะการพดู เขยีน ไดส้อดคลอ้งหลกั
ภาษา ระดบัภาษา ศลิปะ วฒันธรรมไทย 

 

    13 
  20 ตค. 

2558 

8.หลกัการอ่าน (ฟงั ด ูพดู) การอ่านประเภท
ต่างๆ การอ่านแปลความ ตคีวาม 

3 
 
 

 
27 ตค. 
   2558 

   ร่วมกจิกรรมในโครงการ กจิกรรมวนัออก
พรรษา   27 วนัออกออกพรรษา 

 

14 
3 พ.ย 

2558 

ฝึกทกัษะการอ่าน การเขยีน วตัถุประสงค ์
ประเภทการเขยีน  ฝึกทกัษะการเขยีน 

3 -–ศกึษาเอกสาร 
-การศกึษาคน้ควา้/ 
รายงาน/เดีย่ว/กลุ่ม 
-ร่วมอภปิราย 
 มอบหมายงาน 
ประเมนิระหว่างเรยีนเมื่อจบ
หน่วย-ทบทวนทดสอบความรู ้
ส่ือ-วทิย ุ -โทรทศัน์ –
หนงัสอืพมิพ ์-ป้าย
ประชาสมัพนัธต่์างๆ 
-ฉลากสนิคา้ต่างๆ 

นางชื่นอารมณ์ 
จนัทรพ์นิจิรตัน์ 
 

 
15 

17 พย 
2558 

หลกัการ พดู 
การพดูในโอกาสต่างๆฝึกทกัษะการพดู การ
พฒันาศกัยภาพการพดูการพดูในโอกาสต่างๆ   

3 
 
 
 
3 

นางชื่นอารมณ์ 
จนัทรพ์นิจิรตัน์ 
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สปัดาหท์ี ่
วนัเดอืนปี 

 
หวัขอ้/รายละเอยีด 

จ านวน 
ชัว่โมง 

กจิกรรมการเรยีนการสอน 
สือ่ทีใ่ช ้

ผูส้อน 

    16 
  24 พย. 
2558 

ฝึกเขยีนการใชศ้ลิปะภาษาเชงิวรรณศลิป์ 
 
ทบทวนความรู ้ก่อนสอบ 

3 หนงัสอืพมิพ ์-ป้าย
ประชาสมัพนัธต่์างๆ 
-ฉลากสนิคา้ต่างๆ 

นางชื่นอารมณ์ 
จนัทรพ์นิจิรตัน์ 
 

  8  ธค. 
   2558 

สอบ 8 ธค  
 

   

           

2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
1คณุธรรม จริยธรรม 
สถานะ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สปัดาหป์ระเมิน สดัส่วนการประเมิน 

  1. นกัศกึษาไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 มวีนิยั และ
ความรบัผดิชอบและมุ่งมัน่ในการท างาน 
2. นกัศกึษาไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 90 มจีติอาสา เหน็
ใจผูอ้ื่น เหน็แก่ประโยชน์สว่นรวม 
3.นกัศกึษาไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ซื่อสตัยต์รงต่อ
เวลา/หน้าทีร่บัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น  
 4  นกัศกึษาไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 มสีมัมาคารวะ 
มมีารยาท/แต่งกายตามวฒันธรรมไทย 
 5 .นกัศกึษาไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 มคีวามใฝรู่ ้มี
ระเบยีบ สามคัค ีสอดคลอ้งปรชัญา ปณิธานของ
สถาบนั และคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องบณัฑติ 
(รอบรู ้ สามคัค ีมวีนิยั) 

-สงัเกต 
-ส ารวจวนัเรยีน 
-ตรวจสอบชิน้งาน 
บนัทกึ ตรวจสอบการ
เขา้ชัน้เรยีน 
ตรวจสอบงานที่
มอบหมาย-สงัเกต
พฤตกิรรม/บนัทกึ
พฤตกิรรมรว่ม
กจิกรรม ระเบยีบ
สถาบนั 

 
1-16 

    ทุกสปัดาห ์

การเขา้ชัน้เรยีน   15 
งานทีม่อบหมาย    
        25 
 

2 ความรู ้

  มคีวามเขา้ใจและสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้น
ชวีติประจ าวนั   เกีย่วกบัสาระการเรยีนรูท้ีก่ าหนด
ตามเน้ือหาในแผนการสอน 

ประเมนิผลระหว่าง
เรยีน 
ทดสอบเมื่อจบเน้ือหา
แต่ละหน่วย       
ทดสอบย่อย   
สอบปลายภาค 

 
6 
 

10 
 

13 

ระหว่างภาค   60 
-สอบกลางภาค  20 
สอบปลายภาค   40
รวมทัง้สิน้  

  3 ทกัษะทางปัญญา 

   สงัเกตการแกป้ญัหา 
การท างาน การ
วเิคราะห ์
การอภปิรายกลุ่ม การ
เสนอทางเลอืก /เลอืก
ปฏบิตั ิ

 
ทุกสปัดาห ์

ประเมนิ 
ระหว่างเรยีน 
ครัง้ละ 4 คะแนน 
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4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผดิชอบ 

สถานะ    ผลการเรียนรู(้Leaning Outcome) วิธีการประเมิน สปัดาหป์ระเมิน สดัส่วนการ
ประเมิน 

  (Inter Personal Skill and Responsibility) สงัเกต การร่วม
กจิกรรม  
การแสดงอออก 
การรายงาน 
การอภปิราย
ซกัถาม 

 
ทุกสปัดาห ์

ประเมนิ 
ระหว่างเรยีน 
ควบคู่กบัทกัษะทาง
ปญัญาทกัษะ 
การปฏบิตั ิ
ครัง้ละ4 คะแนน 
ประเมนิ 
ระหว่างเรยีน 
ครัง้ละ4 คะแนน 

5 ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  

  1 การเขยีนรายงาน 
2.การอภปิรายกลุ่ม 
3 ความสามารถใน
การใชเ้ทคโนฯ 

ทุกสปัดาห ์  

 

Oนกัศกึษาทีส่อนสามารถน าความรูไ้ปประยุกตใ์ช ้โดยมทีกัษะทางปญัญาชดัเจน มคีวามรบัผดิชอบ มทีกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 
มทีกัษะการสือ่สาร และทกัษะการปฏบิตั ิโดยไดรบัรางวลั จากการใชท้กัษะปฏบิตั ิดา้นภาษาไทยในกจิกรรมการประกวดแขง่ขนั ดงันี้ 
ปี 2557 นายพษิณุ  โสธรรมมงคล ชัน้ปีที ่1 สาขารฐัศาสตรก์ารปกครองไดร้บัรางวลัรองชนะเลศิการพดูภาษาไทยเลย 
ปี 2558 .”ประกวดการพดูภาษาไทเลย”ในงานสง่เสรมิศลิปวฒันธรรมไทยเลย โดยสถาบนัราชภฏัเลย 18-19 สงิหาคม  
             2558 มนีกัศกึษาทีส่อน ไดร้บัรางวลั การประกวดการพดูภาษาไทยเลย ดงันี้ 
              1 นายพษิณุ   โสธรรมมงคล  ชัน้ปีที ่2 สาขารฐัศาสตรก์ารปกครองไดร้บัรางวลัชนะเลศิ 
มณีรตัน์  มลูทากุล  ชัน้ปีที ่3 เอกการสอนภาษาองักฤษ  ไดร้บัรางวลัรองชนะเลศิการ พดูภาษาไทเลย 
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หมวดท่ี  6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.ต าราและเอกสารหลกั  
                 1 เอกสารประกอบการบรรยาย ทีผู่ส้อนจดัรวบรวมและเรยีบเรยีงเนื้อหา ทีส่อดคลอ้งสงัเขปรายวชิาภาษาไทย 
2. เอกสารและข้อมูลส าคญั 
    1 บรรจบ พนัธุเมธา. ลกัษณะภาษาไทย.กรุงเทพมหานคร  :โรงพมิพค์ุรุสภาลาดพรา้ว,2534. 
    2.ชาครติ อนนัทราวนั. เอกสารค าสอน ท. 111 หลกัภาษาไทย. เลย : ภาควชิาภาษาไทย วทิยาลยัครเูลย,2530.(อดัส าเนา) 
    3 ธรรมธริาช,มหาวทิยาลยั เอกสารการสอนชุดวชิา การใชภ้าษาไทย 10151 .  
    4 วชิาการ,กรม,กระทรวงศกึษาธกิาร.คู่มอืครภูาษาไทยหลกัภาษาไทย  กรุงเทพมหานคร:โรงพมิพค์ุรุสภาลาดพรา้ว ,2539.    
    5. สนิท ตัง้กว.ี ผ.ศ.ความรูแ้ละทกัษะทางภาษา.กรุงเทพมหานคร:    ส านกัพมิพโ์เดีย้นสโตร,์2528. 
    6 ก าชยั ทองหล่อ. หลกัภาษาไทย. พมิพค์รัง้ที ่7 กรุงเทพมหานคร:2530. 
    7 ฐะปะนีย ์นครธรรพ  ศ. และ จงจติ นมิมานนรเทพ. บนัไดหลกัภาษา. บรษิทัอกัษรเจรญิทศัน์. ม.ป.ป. 
    8 สมพร มนัตะสตูร แพง่พพิฒัน์. การเขยีนเพื่อการสือ่สาร . โรงพมิพโ์อเดีย้นสโตร.์ กรุงเทพมหานคร :2540 
    9 เอกฉทั จารุเมธชีน. ร.ศ.ร. ภาษาไทยส าหรบัคร.ู กรุงเทพมหานคร: โอ.เอ.เอส.พริน้ติง้ เฮา้ส,์ 2535. 
   10 อุดม วโรตมส์กิขดติถ ์ ศ. ดร.  ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัภาษา  ภาษา:ความรูเ้บือ้งตน้. พมิพค์รัง้ที ่5 กรุงเทพมหานคร: 
                           ส านกัพมิพม์หาวทิยาลยัรามค าแหง,2541.  
3.เอกสารและข้อมูลแนะน า     1.ราชบณัฑติยสถาน อ่านอย่างไร เขยีนอย่างไร  
                                         2. พจนานุกรม ปทานานุกรม     3 เอกรตัน์ อุดมพร  ศพัทไ์ทยทีม่กัเขยีนผดิ ฯลฯ 
  

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
      ใหน้กัศกึษาทุกคนประเมนิประสทิธผิลของรายวชิา เช่น วธิกีารสอน การจดักจิกรรมในและนอกหอ้งเรยีน สิง่สนบัสนุนการเรยีนการ
สอน ซึง่มผีลกระทบต่อการเรยีนรู ้และผลการเรยีนรูท้ีไ่ดร้บั ขอ้เสนอแนะเพื่อปรบัปรงรายวชิา 
ดว้ยระบบเครอืขา่ยของมหาวทิยาลยั 
2.  การประเมินการสอน      หลกัสตูร/ภาควชิา/คณะ ก าหนดใหม้กีารประเมนิการสอน โดยคณะกรรมการประเมนิการสอน ทีแ่ต่งตัง้
โดยวทิยาเขต ดว้ยการแต่งตัง้คณะกรรมการประเมนิ  หรอืจากการสงัเกตการสอน การสมัภาษณ์นกัศกึษา 
3.  การปรบัปรงุการสอน   หลกัสตูร/ภาควชิา/คณะ ก าหนดใหผู้ส้อนทบทวนและปรบัปรุงกลยุทธแ์ละวธิกีารสอนจากผลการประเมนิ
ประสทิธภิาพของรายวชิา แลว้จดัท ารายงานรายวชิา ตามที ่สกอ.ก าหนด ทุกภาคการศกึษาใหผู้ส้อนเขา้รบัการฝึกอบรมกลยทุธก์าร
สอน การวเิคราะหผ์ูเ้รยีน การวจิยัในชัน้เรยีนในรายวชิาทีม่ปีญัหา อย่างน้อยภาคการศกึษาละ 1 รายวชิา  มกีารประชมุผูส้อนเพื่อหารอื
ปญัหาการเรยีนรูข้องนกัศกึษา และ หาแนวทางแกไ้ข 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษารายวิชา 
 หลกัสตูร/ภาควชิา/คณะ ก าหนดใหม้คีณะกรรมการประเมนิขอ้สอบและความเหมาะสมของการใหค้ะแนนดบิและการใหร้ะดบั
คะแนน โดยการสุม่รายวชิา 60 % ของรายวชิาทัง้หมดในหลกัสตูร หรอืภาควชิา ภายในรอบเวลาหลกัสตูร 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
 หลกัสตูร/ภาควชิา/คณะ มรีะบบการทบทวนประสทิธผิลของรายวชิา โดยพจิารณาจากผลการประเมนิการสอนโดยนกัศกึษา 
คณะกรรมการประเมนิขอหลกัสตูร/ภาควชิา/คณะ  การรายงานรายวชิา หลงัการทบทวนประสทิธผิลของรายวชิา  การทบทวนเน้ือหาที่
สอนและกลยุทธก์ารสอนทีใ่ช ้การเสนอแนวทางงในการปรบัปรงุและพฒันาในรายวชิาที่ เสนอต่อประธานหลกัสตูร หรอืหวัหน้าภาควชิา 
เสนอต่อกรรมการประจ าคณะพจิารณาใหค้วามคดิเหน็และสรุปวางแผนพฒันาปรบัปรงุในปีการศกึษาต่อไป 

                         (ลงชื่อ)              (นางชื่นอารมณ์   จนัทรพ์นิิจรตัน์)  


