
 
 
 

มคอ. 3  รายละเอียดรายวิชา 
 

ชื่อวิชา : ภาษาไทย (Thai   Language) 
 

รหัสวิชา GE   3019 
 

กลุ่มวิชา ภาษา   บังคับเรียน     
    

ชั้นปีที่   1  ภาคเรียนที่   2    ปีการศึกษา  2558 
 

 
 

รายวิชานี้ เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร  
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

                                     
หลักสูตรพ.ศ. 2554 ปรับปรุง พ.ศ 2556  

 
                     
         มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง 

 
 
 

อาจารย์ชื่นอารมณ์  จันทร์พินิจรัตน์   ผู้สอน 
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สารบัญ 
 

                                             เร่ือง หน้า 
หมวด 1  ข้อมลูทั่วไป 
หมวด 2 จดุมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
หมวด 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
หมวด 5 แผนการสอน และการประเมินผล 
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการายวิชา 
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มคอ. 3 รายละเอียดรายวิชา 
 

หมวดที ่1  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา          มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 

 

คณะ/ภาควิชา        คณะศึกษาศาสตร์  ภาควิชาการศึกษา  
 
 

1.รหัสและชื่อวิชา   
                           GE   3019                   ชื่อวิชา (ไทย)        : ภาษาไทย    
                                                            (อังกฤษ)  :Thai   Language 

 
 

2. จ านวนหน่วยกิต  3 หน่วยกิต   (3-0-6) 
 
 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
      3.1  หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
      3.2  ประเภทของรายวิชา เป็นรายกลุม่วิชา ภาษา   บังคับเรียน  สาขา การสอนภาษาอังกฤษ 

 
 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
       นางชื่นอารมณ์ จันทร์พินิจรัตน์ 
       คุณวุฒิ   ศศ.ม.ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต(มข.2531 และศศ.บ.ศึกษาศาสตร์บัณฑิต การบริหารการศึกษา(มสธ.
2526) 

                   ค.บ.ครุศาสตร์บัณฑิต                       วชิาเอกภาษาไทย วิชาโท ศิลปะ    (วิทยาลัยครูเลย
,2525) 
                   โครงการต่อเนื่อง /สัมฤทธิบัตรการจัดการศูนย์และโรงเรียนปฐมวัยศึกษา     (มสธ.2536)   
                   ติดต่อ 088 532 4441      089 621 0631 

 
 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน  ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2558  
                  ชั้นศึกษาศาสตร์ ปีที่ 1   การสอนภาษาอังกฤษ 

 
 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน       -ไม่มี                         
 
 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน     -ไม่มี- 
 
 

8. สถานที่เรียน 
      คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง   จังหวัดเลย 

 
 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา  ครั้งล่าสุด   
       4  มกราคม  2559 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
 

1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา : เมื่อได้ศึกษารายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้าน คุณธรรม 
จริยธรรม (จิตพิสัย/ค่านิยมที่พึงประสงค์)  ด้านความรู้  ด้านทักษะทางปัญญา (ทักษะพิสัย/ทักษะกระบวนการ) 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่ม ทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี และทักษะการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 
 

1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral) 
1 นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  มีวินัย และความรับผิดชอบและมุง่มั่นในการท างานที่ได้รับมอบหมาย 
2. นักศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีจิตอาสา เห็นใจผู้อื่น เห็นแก่ประโยชนส์่วนรวม ร่วมในกิจกรรมบ าเพ็ญประโยช์ท้ังนอก   
     และ ในสถาบัน 
3  นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ คจ .มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลาและหน้าที่ ส่งงานตามก าหนด เข้าช้ันเรียนสม่ าเสมอ 
 4. นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น/สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้/ปรับตวัอยู่ในสังคมได ้
 5. นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  มีสัมมาคารวะ มีมารยาท/แต่งกายตามวัฒนธรรมไทย และระเบยีบสถาบัน 
2  ด้านความรู้ (พุทธิพิสัย( K. Knowledge)                       
  1 มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา-ก าเนิดของภาษา ความหมาย ลักษณะ  หน้าท่ีของภาษา 
     คุณค่าและความสัญของภาษา  /ประโยชน์ของภาษาต่อมนุษย์ คุณสมบัติของภาษา วัตถุประสงค์และ 
     รูปแบบและรูปแบบการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน   (บทร้อยกรองภษาของเขา วิชาเหมือนสินค้าและ 
      อย่าเกียจคร้านการเรียนเร่งอุตส่าห์)   
2 มีความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติภาษาอักษร ธรรมชาตภิาษาไทย/ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย)ธรรมชาติของ 
     ภาษา ธรรมชาติของภาษาเสียง ภาษาอักษร ธรรมชาตภิาษาไทย ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย  
3   มีความรุ้เกี่ยวอักษรไทย (ลกัษณะส าคัญของพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ หลักการเขียน การใช้ และการเทียบเสียง) 
4  มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษา (พยางค์ ค า วลี ประโยค เรื่องราวต่างๆ) 
5  มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับหน้าท่ีของค าในประโยค(ชนิดของค าไทย นาม  สรรนาม กริยา วิเศษณ์ บุพบท สันธาน อุทาน) 
6  มีความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความคิด  ภาษากับสังคม(ระดับของภาษา ค าสุภาพ) 
      และศิลปะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  
7  มีความรู้เกี่ยวกับภาษามาตรฐาน ภาษาชาติ ภาษากลาง/ ภาษาราชการ  ภาษาถิ่น  
8 มีความรู้ความเข้าใจ ลักษณะ สภาพการใช้ภาษาไทยด้านการพูดการเขียน   
9 สามารถใช้ทักาษะภาษาไทยเพือ่การสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งหลักภาษา สังคม
วัฒนธรรม ระดับภาษาและการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน/ศลิปะการใช้ภาษาเชิงวรรณศลิป์ และเป็นพ้ืนฐานการแสวงหาความรู้
ต่อไป 
3  ด้านทักษะทางปัญญา(Cognitive Skills/(ด้านทักษะ กระบวนการ) 
  1. สามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขยีนอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องหลักภาษา สังคม วัฒนธรรม 
ระดับภาษาและจิตวิทยาการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวนั 
  2 สามารถวิเคราะห์สภาพการใช้ภาษาไทย ปัญหาการใช้ภาษามาตรฐาน และหาแนวทางการแก้ไขสภาพการใช้
ภาษาไทยมาตรฐาน (การพูด เขียน) 
 3. มีทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ท้ังการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องหลักภาษา สังคม วัฒนธรรม 
ระดับภาษา และจิตวิทยาการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวันและเป็นพ้ืนฐานการแสวงหาความรู้ต่อไป 
 
 

 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skill and Responsibility) 
1. มีความสามารถในการท างานเป็นคณะ/กลุม่ สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ขอมรับผลที่เกิดขึ้น 
2. ตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่ของตนและผู้อื่น ยอมรับความแตกต่างทีห่ลากหลายของมนุษย ์
 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, 
Communication and Information Technology Skill)  
1 สามารถวิเคราะห์และเลือกใช้ภาษา สอดคล้องและถูกต้องตามระดับของภาษา ค าสุภาพ ภาษากลาง ภาษาชาติ  ภาษามาตรฐาน 
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ภาษาถิ่น  
  2 สามารถวิเคราะหส์ภาพปญัหาการใช้ภาษาไทยมาตรฐาน และแนวทางแก้ไข  และพัฒนาทักษะการใช้ภาษา ด้าน การฟัง ดู 
อ่าน เขียน พูด 
  3  สามารถเลือกการฝึกทักษะ การฟัง ดู การเขียน อ่าน พูดในโอกาสต่างๆ ใหส้อดคล้องหลักภาษา วัฒนธรรมทางภาษา  ศิลปะ
ภาษา ตามระดับและสังคมไทยและเป็นพ้ืนฐานการแสวงหาความรู้ตอ่ไป 
 4  สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี เพื่อการสื่อสารได้ตามสถานการณ์ และการเลือกรับข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม 

 

6.ด้านทักษะการปฏิบัติ (Psychomoter Skill) 
 6.1 มีทักษะในการปฏิบัติ สามารถแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน/การใช้ภาษาได้เหมาะสม  

 

2.วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา  
 2.1 มีการปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติม ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับภาษาไทย และการใช้ศิลปะภาษาเชิงวรรณศิลป์ 
 

                             

                                                                                                             หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1.ค าอธิบายรายวิชา   
   ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย  

     ธรรมชาติของภาษา และสภาพการใช้ภาษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงการใช้ภาษาไทยมาตรฐานในปัจจุบนัการฝึกทักษะ
การฟัง พูด อ่าน เขียนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน และเป็นพ้ืนฐานการแสวงหาความรู้ 

      ค าอธิบายรายวิชา ภาษาอังกฤษ 
        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. 

 
 

จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 
 

หน่วยกิต 
จ านวนชั่วโมง/ ภาคการศึกษา 

 

บรรยาย 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษา 
ด้วยตนเอง 

 

สอนเสริม 

 
3(3-0-6) 

 

จ านวนช่ัวโมงบรรยาย 
    3 ช่ัวโมง/สัปดาห์  
    รวม 48 ช่ัวโมงต่อภาคเรียน 
 

  
ไม่มีการฝึกภาคปฏิบตัิ 

 
6 ช่ัวโมง/
สัปดาห ์

 
จัดตามความต้อง การ
ของนักศึกษา 
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หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม(Ethics and Moral) 

 

สถานะ 
 

ผลการเรียนรู้ 
 

วิธีการสอน 
วิธีการประเมินผล 

 

1. นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีวินัย และ
ความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการท างานที่ได้รับ
มอบหมาย 
2. นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีจิตอาสา 
เห็นใจผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ร่วมใน 
กิจกรรมการบ าเพญ็ประโยชน์ท้ังนอกและใน
สถาบัน 
3.นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความ
ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา/หน้าท่ี ส่งงานตามก าหนด 
เข้าช้ันเรียนสม่ าเสมอคดิเห็นของผูอ้ื่น  
4 นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยะ 90 รับฟังความ
ความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่น และปรับตัวในสังคมได ้
5  นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีสัมมา
คารวะ มีมารยาท/แต่งกายตามวฒันธรรมไทย 
และระเบียบของสถาบัน(มีระเบียบ วินัยสามัคคี) 

มีการสอดแทรกหรือยกตัวอย่าง
ประกอบในขณะทีส่อนเนื้อหา โดย
สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
ระเบียบวินยั จิตอาสา 
-อาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน
ก าหนดหลักเกณฑป์ระเมินต่างๆ 
เช่น การเข้าเรยีนตรงเวลาและเข้า
เรียนอย่างสม่ าเสมอ -มีความ
รับผิดชอบงานท่ีมอบหมาย และ
ซื่อสัตย์ในการสอบ-มีการแต่งกาย
ที่เหมาะสม (ใฝ่รู้ สามัคคี มีวินัย) 
*บูรณาการโครงการส่งเสรมิ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณโีครงการ
ค่ายอาสาพัฒนา   
โครงการร่วมกิจกรรมทางศาสนา 
ภายในสถาบัน และหน่วยงาน
อื่น** 

1 วิธีการ สังเกต ส ารวจ 
2.เครื่องมือ แบบสังเกตพฤติกรรม 

แบบส ารวจวันมาเรยีน แบบส ารวจ
จ านวนช้ินงานท่ีมอบหมาย 
3.เกณฑ์ -นักศึกษาร้อยละ 80เข้า
เรียนตรงเวลา 
-นักศึกษาร้อยละ 95 ปฏิบัตติาม
ข้อตกลงร่วมกันก าหนดขึ้นระหวา่ง
อาจารยผ์ู้สอนกับนักศึกษา 
-นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ท างานท่ีมอบหมาย 
-นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มี
สัมมาคารวะ แต่งกายเหมะสม 
-ไม่มีการทุจริตในการสอบ 
-นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มี
จิตอาสา ร่วมกิจกรรมสถาบัน 
สาธารณะประโยชน์ทั้งนอกและใน
ในสถาบัน 

 

2) ด้านความรู้ ( Knowledge)   
สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 
 

1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา-ก าเนิดของภาษา 
ความหมาย ลักษณะ  หน้าที่ของภาษา  คุณค่า
และความสัญของภาษา  /ประโยชน์ของภาษา
ต่อมนุษย์ คุณสมบตัิของภาษา วัตถุประสงค์และ
รูปแบบและรูปแบบการใช้ภาษาใน
ชีวิตประจ าวัน      
2 ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาตภิาษาอักษร 
ธรรมชาตภิาษาไทย/ลักษณะเฉพาะของ
ภาษาไทย)ธรรมชาติของภาษา ธรรมชาติของ
ภาษาเสยีง ภาษาอักษร ธรรมชาตภิาษาไทย 
ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย  
3 อักษรไทย (ลักษณะส าคญัของพยัญชนะ สระ 
วรรณยุกต์ หลักการเขียน การใช้ และการเทียบ
เสียง) 
4 การใช้ภาษา (พยางค์ ค า วลี ประโยค 
เรื่องราวต่างๆ) 

การบรรยาย  ปรกอบการศึกษา
เอกสาร  แลกเปลีย่น 
ประสบการณ์/ตัวอย่างกรณศีึกษา 
 ถาม-ตอบในช้ันเรียน 
การอภิปรายกลุม่ใหญ่/ย่อย     
การระดมสมอง  -การศึกษา
ค้นคว้า /เสนอรายงาน รายคน 
รายกลุม่ การอภิปรายซักถาม        
การสืบค้นจากเทคโนโลย ี
**บูรณาการกับกิจกรรมประกวด
การพูดในโครงการวาทศิลป์ และ 
การประกวดเรยีงความ ใน
โครงการวันแม่ วันพ่อ วันไหว้ครู
ในกิจกรรมากรประกวดการiพูด
และการจัดนิทรรศการ 

 

วิธีการ ทดสอบ 
เครื่องมือ แบบทดสอบ 
เกณฑ-์นักศึกษาร้อยละ 95 
        ผ่านเกณฑ ์
-ตรวจสอบ พิจารณาจากรายงาน 
การน าเสนอรายงานและการมีส่วน
ร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในช้ัน
เรียน ประกอบความสามารถในการ
วิเคราะห์ข้อมูล อบ่างมสีติปัญญา  
-ทดสอบโดยข้อเขียน และสังเกต
พฤติกรรมการมสี่วนร่วมการ
อภิปรายปญัหาในช้ันเรียน 
การใช้ภาษาสื่อความ 

 
 
 

5 หน้าท่ีของค าในประโยค(ชนิดของค าไทย นาม 
สรรพนาม กริยา วิเศษณ์ บุพบท สันธาน 
อุทาน) 
6 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความคิด  
ภาษากับสังคม(ระดับของภาษา ค าสุภาพ) 
และศลิปะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารใน

การบรรยาย  การศึกษาเอกสาร  
แลกเปลีย่นประสบการณ/์ตัวอย่าง
กรณีศึกษา 
 ถาม-ตอบในช้ันเรียน 
การอภิปรายกลุม่ใหญ่/ย่อย     
การระดมสมอง  -การศึกษา

 
วิธีการ ทดสอบ 
เครื่องมือ แบบทดสอบ 
เกณฑ-์นักศึกษาร้อยละ 95 
        ผ่านเกณฑ ์
-ตรวจสอบ พิจารณาจากรายงาน 
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ชีวิตประจ าวัน  
7  ภาษามาตรฐาน ภาษาชาติ ภาษากลาง/ 
ภาษาราชการ  ภาษาถิ่น  
8 สภาพ /ลักษณะ ปญัหาการใช้ภาษาไทยด้าน
การพูดการเขียน แนวทางการแกป้ัญหา  
9 ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ท้ังการฟัง 
พูด อ่าน เขียน อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
หลักภาษา สังคมวัฒนธรรม ระดับภาษาและ
จิตวิทยาการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวันและเป็น
พื้นฐานการแสวงหาความรู้ต่อไป 

ค้นคว้า /เสนอรายงาน รายคน 
และ รายกลุ่ม การอภิปรายซักถาม      
การสืบค้นจากเทคโนโลย ี
**บูรณาการกับกิจกรรมประกวด
การพูดในโครงการวาทศิลป์ และ 
การประกวดเรยีงความ ใน
โครงการวันแม่ วันพ่อ วันไหว้ครู
ในกิจกรรมากรประกวดการiพูด
และการจัดนิทรรศการ 

การน าเสนอรายงานและการมีส่วน
ร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในช้ัน
เรียน  
ประกอบความสามารถในการ
วิเคราะห์ข้อมูล อบ่างมสีติปัญญา  
-ทดสอบโดยข้อเขียน และสังเกต
พฤติกรรมการมสี่วนร่วมการ
อภิปรายปญัหาในช้ันเรียน 
การใช้ภาษาสื่อความ 

 

3) ด้านทักษะทางปัญญา(Cognitive Skills)   
 

สถานะ 
 

ผลการเรียนรู้ 
 

วิธีการสอน 
วิธีการประเมินผล 

 

1 สามารถวิเคราะห์และเลือกใช้ภาษา 
สอดคล้องและถูกต้องตามระดับของภาษา ค า
สุภาพ ภาษากลาง ภาษาชาติ  
 ภาษามาตรฐาน ภาษาถิ่น  
2 สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาการใช้
ภาษาไทยมาตรฐาน และแนวทางแก้ไข  และ
พัฒนาทักษะการใช้ภาษา ด้าน 
การฟัง ดู อ่าน เขียน พูด 
3  สามารถเลือกการฝึกทักษะ การฟัง ดู การ
เขียน อ่าน พูดในโอกาสต่างๆ ให้สอดคล้องหลัก
ภาษา วัฒนธรรมทาง    
ภาษา  ศิลปะภาษา ตามระดับและสังคมไทย
และเป็นพื้นฐานการแสวงหาความรู้ต่อไป 
 

 
ฝึกให้วิเคราะห์ปัญหาจาก
กรณีศึกษาที่มผีู้ศึกษาไว้แล้ว โดย
ให้ไปค้นคว้าจากเอกสารต่างๆ  
รวมทั้งการค้นคว้าจากฐานข้อมูล 
 
การศึกษาจากสภาพสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ 
เอกสารสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรท สน ์
ป้าย จ าหน่ายสินค้า  
เอกสารประชาสมัพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ ์

 
สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
และฝึกทักษะการเป็นผู้น า ผูต้าม 
และการเป็นสมาชิกที่ดี ของกลุ่ม  
สลับการเป็นหัวหน้ากลุ่มในการ
ท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

 

4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ(Interpersonal Skill and Responsibility) 
สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 

1. มีความสามารถในการท างานเป็นคณะ/กลุม่ 
สามารถปรับตัวและท างานร่วมกบัผู้อื่นได ้
2. ตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่ของตนและผู้อื่น 
ยอมรับความแตกต่างที่หลากหลายของมนุษย์ 

-ให้นักศึกษาท างานกลุ่ม 
ในลักษณะการท างานเป็นคณะ
เช่น ท าโครงการ 
การระดมสมอง และการศึกษา
ค้นคว้า เสนอรายงาน อภิปราย 

-ประเมินจากกระบวนการท างาน 
และผลงานท่ีท าเป็นกลุ่มหรือ
โครงงาน 

 

5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skill) 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 

1 สามารถศึกษาวิเคราะห์งานท่ีมอบหมาย โดยมี
ทักษะในการ วิเคราะห์เชิงปริมาณ-คุณภาพ  เช่น 
การพัฒนาและมีส่วนร่วมในการระดมสมอง การ
แลกเปลีย่นประสบการณ ์
การสร้างสถานการณ์และบทบาทสมมตุิ  

มีการน าเสนองานกลุ่มหรือโครงการ
ต่อช้ันเรียน พร้อมข้อเสนอแนะ
เพื่อให้นักศึกษาใช้ภาษาที่ถูกต้อง 
ชัดเจนและกระชับ 
- ในการค้นคว้านั้น ส่วนหนึ่ง 
นักศึกษาจะต้องค้นคว้าจากวารสาร
หรือฐานข้อมูลที่เป็นภาษาไทย และ
อังกฤษ Power Point 

 
- ประเมินจากผลงานท่ีต้อง
วิเคราะหเ์ชิงปริมาณ เชิง
คุณภาพ 
- ประเมินจากภาษาที่ใช้ในการ
เขียนรายงานและการน าเสนอ
ในช้ันเรียน 

 



 มคอ.3 GE3019 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
 

 

2 มีทักษะในการสื่อสาร โดยสามารถถ่ายทอด
ความรู้ประสบการณ์ ท้ังด้วยการฟงับรรยาย การ
อ่านจับใจความส าคัญ และการเขียนรายงาน การ
พูดรายงาน รวมทั้งการใช้เทคโนโลย ีและบูรณา
การกับกิจกรรมการประกวดงานเขียนในวันแม่ 
วันพ่อ วันไหว้ครู นิทรรศการงานวิชางาน งาน
ส าคัญทางพุทธศาสนา ประกวการพูดในโอกาส

ต่างๆ ฯลฯ 

- ในการค้นคว้านั้น ส่วนหนึ่ง 
นักศึกษาจะต้องค้นคว้าจากวารสาร
หรือฐานข้อมูลที่เป็นภาษาไทย และ
อังกฤษ 
- ในการเสนอนั้นจะใช้ ท้ังการ
รายงานหน้าช้ัน และ Power Point-
จัดให้ท ากิจกรรมกลุม่ มอบหมาย
งานศึกษา ท ารายงาน และน าเสนอ
การอภิปราย 

-ประเมินจากการน าเสนอข้อมลู
อย่างเป็นระบบ โดยอาจ
น าเสนอในรูปของแผนภูมิ
ตัวเลข กราฟหรือ ตาราง 

 

6)ด้านทักษะการปฏิบัติ (Psychomoter Skill) 
สถานะ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 

6.1 มีทักษะในการปฏิบัติ สามารถแก้ปัญหาการ
ปฏิบัติงานได้ด้วยการบูรณาการทักษะการพูด/เขียน
กับโครงการประ-กวดการพูด เรยีงความ นิทรรศการ
วันส าคัญทางศาสนา 
และแสดงออกซึ่งทักษะการพูด สนทนาธรรมะ เขียน
กระทู้ฯ-ความสามารถพัฒนา/การแก้ปัญหาการพดู 
อ่าน                          

-จัดให้ท ากิจกรรมกลุ่ม 
มอบหมายงานศึกษา ท ารายงาน 
และน าเสนอการอภิปราย-
ความสามารถพัฒนา/การ
แก้ปัญหาการฟัง พูด อ่าน เขียน 
ในชีวิตประจ าวันของตน 
สอดคล้องกับวัฒนธรรม และ
ระดับภาษา 
 

ประเมินจากกระบวนการท างาน 
และผลงานท่ีท าเป็นกลุ่มหรือ

โครงงานสังเกต  
พฤติกรรมการแก้ปัญหาการ
ท างาน ประเมินผลงาน 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1.  แผนการสอน/ก าหนดการสอน  ทุกวันพฤหัสบดี   เวลา 08.30.-11.30 น. 
 
1 แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ 
วันเดือนปี 

 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 
7 ม.ค. 
2559 

 

ปฏิสันถาร  ช้ีแจงสังเขปรายวิชา  กิจกรรมการ
เรียนการสอน แนะน าการเรยีนและแลกเปลียน
ประสบการณ์ การปฏิบตัิตนเพื่อการพัฒนา
บุคลิกภาพ –ร่วมกันก าหนดการมาเรียน ความ
รับผิดชอบ วินัย การอยูร่่วมกัน คณุธรรมอื่นๆ 
 
1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับก าเนดิของภาษา 
ความหมาย  ลักษณะ หนา้ที่ของภาษา คุณค่า
และความส าคญัของภาษา 
 

 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มสมัพันธ์ -แนะน าแหล่ง
ค้นคว้า/แหล่งวิทยาการ-   สร้าง
ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับ
การศึกษา -สนทนาและซักถาม
ประสบการณ์/เจตคติต่อการ
บริหารหลักสตูร...  
-ฟังค าบรรยาย –ศึกษาเอกสาร-
อภิปราย/ มอบหมายงาน 
ส่ือ 
-ต ารา -เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
โปรเจคเตอร ์ -กระดานไวท์
บอร์ด-ภาพ-ใบความรู้-ใบงาน 

 
 
 

นางช่ืนอารมณ ์
จันทร์พินิจรัตน ์

 

2 
14 มค. 
2559 

 

-ประโยชน์ของภาษาต่อมนุษย์ คุณสมบัติ
ของภาษา ;วัตถุประสงค์ รูปแบบการใช้
ภาษา ในชีวิตประจ าวัน 

 ฟังค าบรรยายประกอบ 
การศึกษาเอกสาร   
ประเมินผลระหว่างเรียน 
มอบหมายงาน  
/น าเสนอผลงาน   
อภิปราย 
 
 
ส่ือ  -ต ารา- เอกสารที่ 
เกี่ยวข้อง 
-โปรเจคเตอร์ 
 -กระดานไวท์บอร์ด 
 -ใบความรู้-ใบงาน 
  
 

นางชื่นอารมณ์ 
จันทร์พินิจรัตน์ 

 

3 
21 มค. 
2559 

 

2.ธรรมชาติของภาษา Tธรรมชาติภาษา
เสียง/ภาษาพูด 
ธรรมชาติภาษาอักษรทั่วไป ธรรมชาติ
อักษรไทย/ ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย 
 

 

 
นางชื่นอารมณ์ 
จันทร์พินิจรัตน์ 

 
 
 

      4 
28 ม.ค. 
2559 

 

/ธรรมชาติภาษาไทย  อักษรไทย รูปและ
เสียง(ลักษณะส าคัญ หลักการเขียน   การ
ใช้ พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์)และการ
เทียบเสียง 

 

5  
 4 กพ. 
2559 

.ลักษณะค าไทยแท้  
การสร้างค าใหม่มาตราตัวสะกด ค าเป็นค า
ตาย  
การใช้ ไ ใ.... 
 
 

3 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 มคอ.3 GE3019 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
 

สัปดาห์ที่ 
วันเดือนปี 

 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

6 
11 กพ. 
2559 

หลักการใช้ภาษา พยางค์ ค า วลี ประโยค 
เรื่องราวต่างๆ 
หน้าที่ของค าไทยในประโยค(ค าไทยทั้ง
เจ็ด)ค านาม  ค าสรรพยาม  ค ากริยา 

3 ฟังค าบรรยาย 
-ศึกษาเอกสาร   
-อภิปราย -รายงาน     
ประเมินผลระหว่างเรียน 
-มอบหมายงานกลุ่ม-เดี่ยว 
 

สื่อ  -ต ารา- เอกสารที ่
เกี่ยวข้อง 
-โปรเจคเตอร ์
-กระดานไวท์บอร์ด 
-ใบความรู-้ใบงาน 

นางช่ืนอารมณ ์
จันทร์พินิจรัตน ์

 

7 
18 กพ. 
2559 

หน้าท่ีของค าไทย (ต่อ) 
ค าควิเศษณ์ ค าบุพบท ค าสันธาน  
ค าอุทาน) 
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความคิด 

3 นางช่ืนอารมณ ์
จันทร์พินิจรัตน ์

 

8 
25 กพ. 
2559. 

ภาษากับสังคม ระดับภาษา ค าสุภาพ 
ศิลปะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน........ 

3 
 

นางช่ืนอารมณ ์
จันทร์พินิจรัตน ์

 

9 
3 มีค. 
2559 

ภาษามาตรฐาน ภาษาชาติ ภาษากลาง ฃภาษา
ถิ่น- 
สภาพการใช้ภาษาไทย ด้านการฟงั พูด อ่าน 
เขียน....ทดสอบกลางภาค.... 

   3 ฟังค าบรรยาย 
-ศึกษาเอกสาร   
-อภิปราย -รายงาน     
ประเมินผลระหว่างเรียน 
-มอบหมายงานกลุม่-เดี่ยว 
 

สื่อ  -ต ารา- เอกสารที ่
เกี่ยวข้อง 
-โปรเจคเตอร ์
-กระดานไวท์บอร์ด 
-ใบความรู-้ใบงาน 

นางช่ืนอารมณ ์
จันทร์พินิจรัตน ์

 
 

นางช่ืนอารมณ ์
จันทร์พินิจรัตน ์

 

10 
10 มีค. 

   2559 

สภาพการใช้ภาษาไทยมาตรฐาน 
ปัญหาการใช้ภาษาไทยมาตรฐาน และแนวทาง
การแก้ไขปัญหา 

3 
 

 
11 

17 มีค. 
2559 

การพัฒนาทักษะการฟัง การอ่าน เขียน 3 นางช่ืนอารมณ ์
จันทร์พินิจรัตน ์

 
12 

24 มีค. 
   2559 

.การพัฒนาทักศะการพดู และการพูดในโอกาส
ต่างๆ 

3 
    

ฟังค าบรรยายประกอบ
การศึกษาเอกสาร-อภิปราย   
การศึกษาค้นคว้า/รายงาน/
เดี่ยว/กลุ่ม ประเมินระหว่าง
เรียน-ทบทวน ทดสอบความรู ้
เมื่อจบหน่วย 
ส่ือ วิทยุ  -โทรทัศน ์
-หนังสือพิมพ ์
-ป้ายประชาสมัพันธ์ต่างๆ 
สลากสินค้าตา่งๆ 

นางช่ืนอารมณ ์
จันทร์พินิจรัตน ์

 
นางช่ืนอารมณ ์
จันทร์พินิจรัตน ์

 
 

นางช่ืนอารมณ ์
จันทร์พินิจรัตน ์

13 
31มีค. 
   2559 

สภาพการใช้ภาษาไทยในการเขียน พูด และ
แนวทางแก้ไขปัญหาการเขียน พูด 

3 

    14 
  7 เมย. 

2559 

-การพัฒนาทักษะการพูด การพูดในโอกาสต่างๆ 
 

3 
 

 

     14 เมย. 
   2559 

   ร่วมกิจกรรมในโครงการ กิจกรรมวัน
สงกรานต์ รดน้ าด าหัว ผู้บรหิาร คณาจารย ์

 
 

  

15 
  21 เมย 
   2559 

 
ทบทวนและติวเข้มก่อนการสอบ 

3 -–ศึกษาเอกสาร 
 ตรวจสอบวันมาเรยีน  
ส ารวจช้ินงานท่ีมอบหมายงาน 

นางช่ืนอารมณ ์
จันทร์พินิจรัตน ์

16 สอบปลายภาค 
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2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
สถานะ    ผลการเรียนรู(้Leaning Outcome) วิธีการประเมินผล สัปดาหท์ีป่ระเมิน สัดส่วนการประเมิน 

 

1. นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีวินัย 
และความรับผดิชอบและมุ่งมั่นในการท างาน 
2. นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีจิตอาสา 
เห็นใจผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
3.นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ซื่อสัตยต์รง
ต่อเวลา/หน้าท่ีรับฟังความคดิเห็นของผู้อื่น  
 4  นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีสัมมา
คารวะ มีมารยาท/แต่งกายตามวฒันธรรมไทย 
 5 .นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความใฝ่
รู้ มีระเบียบ สามัคคี สอดคล้องปรชัญา 
ปณิธานของสถาบัน และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของบัณฑิต (รอบรู้  สามคัคี มีวินัย) 

-สังเกต 
-ส ารวจวันเรียน 
-ตรวจสอบช้ินงาน 
บันทึก ตรวจสอบการ
เข้าช้ันเรียน 
ตรวจสอบงานท่ี
มอบหมาย-สังเกต
พฤติกรรม/บันทึก
พฤติกรรมร่วมกิจกรรม 
ระเบียบสถาบัน 
 
.  

 
1-16 

    ทุกสัปดาห์ 

 
การเข้าช้ันเรยีน   15 
งานท่ีมอบหมาย25 
 

 

ด้านความรู้ Knowledge) 
สถานะ    ผลการเรียนรู(้Leaning Outcome) วิธีการประเมินผล สัปดาห์ท่ีประเมิน สัดส่วนการประเมิน 

 

นักศกษามีความเข้าใจและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   เกี่ยวกับสาระ
การเรยีนรู้ที่ก าหนดตามเนื้อหาในแผนการสอน 

ประเมินผลระหว่าง
เรียน ทดสอบเมื่อจบ
เนื้อหาแต่ละหน่วย       
ทดสอบย่อย   
ทดสอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

 

ทุกสัปดาห ์
เมื่อจบหน่วยการ

เรียน 
 

สัปดาห์ที่ 7 
สัปดาห์ที่ 16 

ระหว่างภาค   60 
-สอบกลางภาค  20 
สอบปลายภาค   40 
  

 

ด้านทักษะทางปัญญา(Cognitive Skills) 

สถานะ  ผลการเรียนรู้(Leaning Outcome) วิธีการประเมิน สัปดาห์ประเมิน สัดส่วนการประเมิน 

 

1 สามารถวิเคราะห์และเลือกใช้ภาษา 
สอดคล้องและถูกต้องตามระดับของภาษา 
ค าสุภาพ ภาษากลาง ภาษาชาติ  
 ภาษามาตรฐาน ภาษาถิ่น  
2 สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาการใช้
ภาษาไทยมาตรฐาน และแนวทางแก้ไข  
และพัฒนาทักษะการใช้ภาษา ด้าน 
การฟัง ดู อ่าน เขียน พูด 
3  สามารถเลือกการฝึกทักษะ การฟัง ดู 
การเขียน อ่าน พูดในโอกาสต่างๆ ให้
สอดคล้องหลักภาษาวัฒนธรรมภาษา  
ศิลปะภาษา ตามระดบัและสังคมไทยและ
เป็นพื้นฐานการแสวงหาความรูต้่อไป 

 
 
 
 
 
สังเกตการแก้ปญัหา การ
ท างาน การวิเคราะห ์
การอภิปรายกลุม่ การเสนอ
ทางเลือก /เลือกปฏิบัต ิ

 
ทุกสัปดาห์ 

 
 
 
ประเมิน 
ระหว่างเรียน 
ครั้งละ 4 คะแนน 
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ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ(Inter Personal Skill and Responsibility) 
สถานะ ผลการเรียนรู้(Leaning Outcome) วิธีการประเมิน สัปดาห์ประเมิน สัดส่วนการประเมิน 

 

1. มีความสามารถในการท างานเป็นคณะ/
กลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานรว่มกับ
ผู้อื่นได ้
2. ตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่ของตนและผู้อื่น 
ยอมรับความแตกต่างที่หลากหลายของ
มนุษย ์

สังเกต การร่วมกิจกรรม 
การแสดงอออก การ
รายงาน 
การอภิปรายซักถาม 

 
    ทุกสัปดาห ์

ประเมินระหว่างเรียน 
ควบคู่กับทักษะทาง
ปัญญาทักษะการปฏิบตั ิ
ครั้งละ4 คะแนน 
ประเมินระหว่างเรียน 
ครั้งละ4 คะแนน 

 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and 
Information Technology Skill) 

สถานะ  ผลการเรียนรู้(Leaning Outcome) วิธีการประเมิน สัปดาห์ประเมิน สัดส่วนการประเมิน 

 

1 สามารถศึกษาวิเคราะห์งานท่ีมอบ-
หมาย โดยมีทักษะในการ วิเคราะห์เชิง
ปริมาณ-คุณภาพ  เช่น การพัฒนาและมี
ส่วนร่วมในการระดมสมอง การ
แลกเปลีย่นประสบการณ์การสร้าง
สถานการณ์และบทบาทสมมุต ิ 
“”2 มีทักษะในการสื่อสาร โดยสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ ท้ังด้วยการ
ฟังบรรยาย การอ่านจับใจความส าคัญ 
และการเขียนรายงาน การพูดรายงาน 
รวมทั้งการใช้เทคโนโลย ีและบูรณาการ
กับกิจกรรมการประกวดงานเขียนในวันแม่ 
วันพ่อ วันไหว้ครู นิทรรศการงานวิชางาน 
งานส าคัญทางพุทธศาสนา ประกวการพูด
ในโอกาสต่างๆ ฯลฯ 

 
สังเกตพฤติกรรมและผงาน 
 
1 การเขียนรายงาน 
2.การอภิปรายกลุ่ม 
3 ความสามารถในการใช้
เทคโนฯ 

  
 
ประเมินระหว่างเรียน 
ควบคู่กับทักษะทาง
ปัญญาทักษะการปฏิบตั ิ
ครั้งละ4 คะแนน 
ประเมินระหว่างเรียน 
ครั้งละ4 คะแนน 

 

ด้านทักษะการปฏิบัติ (Psychomoter Skill) 
สถานะ  ผลการเรียนรู้(Leaning Outcome) วิธีการประเมิน สัปดาห์ประเมิน สัดส่วนการประเมิน 

 

.1 มีทักษะในการปฏิบัติ สามารถแก้ปัญหา
การปฏิบัติงานไดด้้วยการบรูณาการทักษะ
การพูด/เขียนกับโครงการประกวดการพูด 
เรียงความ นิทรรศการวันส าคญัทางศาสนา 
และแสดงออกซึ่งทักษะการพูด สนทนา
ธรรมะ เขียนกระทูฯ้-ความสามารถพัฒนา/
การแก้ปัญหาการพูด อ่าน                          

สามารถแกป้ัญหาการ
ปฏิบัติงาน/การใช้
ภาษาไทยได้เหมาะสม 

 ประเมินระหว่างเรียน 
ควบคู่กับทักษะทาง
ปัญญาทักษะการปฏิบตั ิ
ครั้งละ4 คะแนน 
ประเมินระหว่างเรียน 
ครั้งละ4 คะแนน 

Oหมายเหต ุนักศึกษาท่ีสอนสามารถน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ โดยมทีักษะทางปัญญาชัดเจน มคีวามรบัผิดชอบ มีทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล มีทักษะการสื่อสาร และทักษะการปฏิบัติ โดยไดรับรางวัล จากการใช้ทักษะปฏิบัติ ดา้นภาษาไทยในกิจกรรมการประกวด
แข่งขัน ดังนี้ ปี 2557 นายพิษณุ  โสธรรมมงคล ช้ันปีท่ี 1 สาขารัฐศาสตร์การปกครองไดร้ับรางวัลรองชนะเลิศการพูดภาษาไทยเลย 
ปี 2558 .”ประกวดการพูดภาษาไทเลย”ในงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยเลย โดยสถาบันราชภฏัเลย 18-19 สิงหาคม  
 2558 มีนักศึกษาที่สอน ได้รับรางวัล การประกวดการพูดภาษาไทยเลย ดังนี้ 1 นายพิษณุ   โสธรรมมงคล  ชั้นปีที ่2 สาขารัฐศาสตร์การปกครองได้รับรางวัล
ชนะเลิศ  2 นางสาว มณีวรรณ มุณทากรม  ชั้นปีที่ 3 เอกการสอนภาษาอังกฤษ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการพูดภาษาไทเลย 

 
 

 
 



 มคอ.3 GE3019 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
 

 
หมวดที่  6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.ต าราและเอกสารหลัก 
    1 เอกสารประกอบการบรรยาย ท่ีผู้สอนจัดรวบรวมและเรียบเรยีงเนื้อหา ท่ีสอดคล้องสังเขปรายวชิาภาษาไทย 
2. เอกสารและข้อมลูส าคัญ 
    1 บรรจบ พันธุเมธา. ลักษณะภาษาไทย.กรุงเทพมหานคร  :โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,2534. 
    2.ชาคริต อนันทราวัน. เอกสารค าสอน ท. 111 หลักภาษาไทย. เลย : ภาควิชาภาษาไทย วิทยาลัยครูเลย,2530.(อัดส าเนา) 
    3 ธรรมธิราช,มหาวิทยาลยั เอกสารการสอนชุดวิชา การใช้ภาษาไทย 10151 .  
    4 วิชาการ,กรม,กระทรวงศึกษาธิการ.คู่มือครูภาษาไทยหลักภาษาไทย  กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว ,2539.        
    5. สนิท ตั้งกวี. ผ.ศ.ความรู้และทักษะทางภาษา.กรุงเทพมหานคร:    ส านักพิมพ์โเดีย้นสโตร์,2528. 
    6 ก าชัย ทองหล่อ. หลักภาษาไทย. พิมพ์ครั้งท่ี 7 กรุงเทพมหานคร:2530. 
    7 ฐะปะนีย์ นครธรรพ  ศ. และ จงจิต นิมมานนรเทพ. บันไดหลกัภาษา. บริษัทอักษรเจริญทัศน.์ ม.ป.ป. 
    8 สมพร มันตะสตูร แพ่งพิพัฒน์. การเขียนเพื่อการสื่อสาร . โรงพิมพ์โอเดี้ยนสโตร.์ กรุงเทพมหานคร :2540 
    9 เอกฉัท จารุเมธีชน. ร.ศ.ร. ภาษาไทยส าหรับคร.ู กรุงเทพมหานคร:    โอ.เอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส,์ 2535. 
   10 อุดม วโรตมส์ิกขดติถ์  ศ. ดร.  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา  ภาษา:ความรูเ้บื้องต้น. พิมพ์ครั้งท่ี 5 กรุงเทพมหานคร:    ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลยัรามค าแหง,2541.  
3.อกสารและข้อมูลแนะน า 
  1.ราชบัณฑิตยสถาน อ่านอย่างไร เขียนอย่างไร   
  2. พจนานุกรม ปทานานุกรม     3 เอกรัตน์ อุดมพร  ศัพท์ไทยท่ีมกัเขียนผิดฯลฯ 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยอาจารย์ และนักศึกษา 
      ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา เช่น วิธีการสอน การจดักิจกรรมในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการ
สอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู ้และผลการเรียนรู้ที่ไดร้ับ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรงรายวิชาด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     หลักสูตร/ภาควิชา/คณะ ก าหนดให้มีการประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอน ท่ีแต่งตั้งโดยวิทยาเขต ด้วยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมิน  หรือจากการสังเกตการสอน การสมัภาษณน์ักศึกษา 
3.  การปรับปรุงการสอน 
 หลักสตูร/ภาควิชา/คณะ ก าหนดให้ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยทุธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิภาพของ
รายวิชา แล้วจัดท ารายงานรายวิชา ตามที่ สกอ.ก าหนด ทุกภาคการศึกษาให้ผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมกลยุทธ์การสอน การวิเคราะห์
ผู้เรยีน การวิจัยในช้ันเรยีนในรายวิชาที่มีปัญหา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 รายวิชา  มีการประชุมผู้สอนเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของ
นักศึกษา และ หาแนวทางแก้ไข 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษารายวิชา 
 หลักสตูร/ภาควิชา/คณะ ก าหนดให้มีคณะกรรมการประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนนดิบและการให้ระดับ
คะแนน โดยการสุม่รายวิชา 60 % ของรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตร หรือภาควิชา ภายในรอบเวลาหลักสูตร 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 หลักสตูร/ภาควิชา/คณะ มีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวชิา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา 
คณะกรรมการประเมินขอหลักสตูร/ภาควิชา/คณะ  การรายงานรายวิชา หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา  การทบทวนเนื้อหาที่
สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ การเสนอแนวทางงในการปรับปรุงและพัฒนาในรายวิชาที่ เสนอต่อประธานหลักสตูร หรือหัวหน้าภาควิชา 
เสนอต่อกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 
                                 

  (ลงช่ือ)                      
 

                                     (นางช่ืนอารมณ์   จันทร์พินิจรัตน์)       
  5  มกราคม 2559   

  
 


