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มคอ. 3 รายละเอียดรายวิชา 
 

หมวดท่ี 1  ข้อมูลโดยทัว่ไป 
ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา          มหามกฏุราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
คณะ/ภาควิชา        คณะศึกษาศาสตร ์ ภาควิชา  การบริหารการศึกษา  
 

1.รหสัและช่ือวิชา   
                           GE   3019                   ช่ือวิชา (ไทย)        : ภาษาไทย    
                                                            (องักฤษ)  :Thai   Language 
 

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

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 
     3.1   หลกัสตูรรฐัศาสตรบณัฑติ 
    3.2    เป็นรายวชิาในหมวด  กลุ่มวชิา ภาษา   บงัคบัเรยีน  สาขา รฐัศาสตรก์ารปกครอง 

 

4. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 
       อาจารย ์ช่ืนอารมณ์ จนัทรพิ์นิจรตัน์ 
       คุณวุฒ ิ  ศศ.ม. ศกึษาศาสตรม์หาบณัฑติ   การบรหิารการศกึษา    (มข.2531  
                   ศษ.บ..ศกึษาศาสตรบ์ณัฑติ       การบรหิารการศกึษา(มสธ.2526) 
                   ค.บ.   ครศุาสตรบ์ณัฑติ           วชิาเอกภาษาไทย วชิาโท ศลิปะ    (วทิยาลยัครเูลย,2525) 
                   สมัฤทธบิตัรการจดัการศูนยแ์ละโรงเรยีนปฐมวยัศกึษา     โครงการต่อเนื่อง (มสธ.2536)   

 

5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีท่ีเรียน  ภาคเรยีนที ่ 2 ปีการศกึษา 2558  
                                                           ชัน้รฐัศาสตร ์ปีที ่1   สาขารฐัศาสตรก์ารปกครอง 
  

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน       -ไมม่ ี                        
 

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั     -ไมม่-ี 
  

8. สถานท่ีเรียน 
      คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตศรลีา้นชา้ง   จงัหวดัเลย 

 

9. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชา  ครัง้ล่าสดุ   
                                                                                  4  มกราคม  2559 

 

หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์

 

1.จดุมุ่งหมายของรายวิชา : เมื่อไดศ้กึษารายวชิานี้แลว้ นกัศกึษามสีมรรถนะทีต่อ้งการในดา้น คุณธรรม จรยิธรรม (จติพสิยั/ค่านิยมที่
พงึประสงค)์  ดา้นความรู ้ ดา้นทกัษะทางปญัญา (ทกัษะพสิยั/ทกัษะกระบวนการ) ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและกลุ่ม ทกัษะการ
สือ่สาร การใชเ้ทคโนโลย ีและทกัษะการปฏบิตังิาน ดงันี้ 
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1 คณุธรรมจริยธรรม 
1 นกัศกึษาไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80  มวีนิยั และความรบัผดิชอบและมุ่งมัน่ในการท างานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
2. นกัศกึษา ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 มจีติอาสา เหน็ใจผูอ้ื่น เหน็แก่ประโยชน์สว่นรวม ร่วมในกจิกรรมบ าเพญ็ประโยชท์ัง้นอก 
และ ในสถาบนั มคีวามซื่อสตัย ์และ ตรงต่อเวลาและหน้าที ่สง่งานตามก าหนด เขา้ชัน้เรยีนสม ่าเสมอ 
 3. นกัศกึษาไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 รบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น/สามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่นได/้ปรบัตวัอยูใ่นสงัคมได ้
 4. นกัศกึษาไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90  มสีมัมาคารวะ มมีารยาท/แต่งกายตามวฒันธรรมไทย และระเบยีบสถาบนั 

 2 ความรู ้(พุทธพิสิยั                       
  1 มคีวามรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัภาษา-ก าเนิดของภาษา ความหมาย ลกัษณะ  หน้าทีข่องภาษา 
คุณค่าและความสญัของภาษา  /ประโยชน์ของภาษาต่อมนุษย ์คณุสมบตัขิองภาษา วตัถุประสงคแ์ละรปูแบบและรปูแบบการ
ใชภ้าษาในชวีติประจ าวนั   (บทรอ้ยกรองภษาของเขา วชิาเหมอืนสนิคา้และอย่าเกยีจครา้นการเรยีนเร่งอุตสา่ห)์   
  2 มคีวามรูเ้กีย่วกบัธรรมชาตภิาษาอกัษร ธรรมชาตภิาษาไทย/ลกัษณะเฉพาะของภาษาไทย)ธรรมชาตขิอง 
     ภาษา ธรรมชาตขิองภาษาเสยีง ภาษาอกัษร ธรรมชาตภิาษาไทย ลกัษณะเฉพาะของภาษาไทย  
3   มคีวามรูเ้กีย่วอกัษรไทย (ลกัษณะส าคญัของพยญัชนะ สระ วรรณยุกต ์หลกัการเขยีน การใช ้และการเทยีบเสยีง) 
4  มคีวามรูเ้กีย่วกบัการใชภ้าษา (พยางค ์ค า วล ีประโยค เรื่องราวต่างๆ) 
5  มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหน้าทีข่องค าในประโยค(ชนิดของค าไทย นาม  สรรนาม กรยิา วเิศษณ์ บุพบท สนัธาน 
อุทาน) 
6  มคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหว่างภาษากบัความคดิ  ภาษากบัสงัคม(ระดบัของภาษา ค าสภุาพ) 
      และศลิปะการใชภ้าษาเพื่อการสือ่สารในชวีติประจ าวนั  
7  มคีวามรูเ้กีย่วกบัภาษามาตรฐาน ภาษาชาต ิภาษากลาง/ ภาษาราชการ  ภาษาถิน่  
8 มคีวามรูค้วามเขา้ใจ ลกัษณะ สภาพการใชภ้าษาไทยดา้นการพดูการเขยีน   
9 สามารถใชท้กัษะภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร ทัง้การฟงั พดู อ่าน เขยีน อย่างมปีระสทิธภิาพ สอดคลอ้งหลกัภาษา สงัคม
วฒันธรรม ระดบัภาษาและจติวทิยาการใชภ้าษาในชวีติประจ าวนัและเป็นพืน้ฐานการแสวงหาความรูต่้อไป 
3.ทกัษะทางปัญญา 
  1. สามารถใชภ้าษาไทยเพื่อการสือ่สาร ทัง้การฟงั พดู อ่านและเขยีนอย่างมปีระสทิธภิาพ สอดคลอ้งหลกัภาษา สงัคม 
วฒันธรรม ระดบัภาษาและจติวทิยาการใชภ้าษาเพื่อการสือ่สารในชวีติประจ าวนั 
  2 สามารถวเิคราะหส์ภาพการใชภ้าษาไทย ปญัหาการใชภ้าษามาตรฐาน และหาแนวทางการแกไ้ขสภาพการใชภ้าษาไทย
มาตรฐาน (การพดู เขยีน) 
 3. มทีกัษะการใชภ้าษาไทยเพือ่การสือ่สาร ทัง้การฟงั พดู อ่าน เขยีน อย่างมปีระสทิธภิาพ สอดคลอ้งหลกัภาษา สงัคม 
วฒันธรรม ระดบัภาษา และจติวทิยาการใชภ้าษาในชวีติประจ าวนัและเป็นพืน้ฐานการแสวงหาความรูต่้อไป 
4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผิดชอบ 
1. มคีวามสามารถในการท างานเป็นคณะ/กลุ่ม สามารถปรบัตวัและท างานร่วมกบัผูอ้ื่นไดข้อมรบัผลทีเ่กดิขึน้ 
2. ตระหนกัถงึสทิธ ิหน้าทีข่องตนและผูอ้ื่น ยอมรบัความแตกต่างทีห่ลากหลายของมนุษย ์
5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
1 สามารถวเิคราะหแ์ละเลอืกใชภ้าษา สอดคลอ้งและถูกตอ้งตามระดบัของภาษา ค าสภุาพ ภาษากลาง ภาษาชาต ิ ภาษา
มาตรฐาน  สามารถวเิคราะหส์ภาพปญัหาการใชภ้าษาไทยมาตรฐาน และแนวทางแกไ้ข  และพฒันาทกัษะการใชภ้าษา ดา้น 
การฟงั ด ูอ่าน เขยีน พดู  ตลอดจน สามารถเลอืกการฝึกทกัษะ การฟงั ด ูการเขยีน อ่าน พดูในโอกาสต่างๆ ใหส้อดคลอ้ง
หลกัภาษา วฒันธรรมทางภาษา  ศลิปะภาษา ตามระดบัและสงัคมไทยและเป็นพืน้ฐานการแสวงหาความรูต่้อไป 
 2. สามารถเลอืกใชเ้ทคโนโลย ีเพื่อการสือ่สารไดต้ามสถานการณ์ และการเลอืกรบัขอ้มลูขา่วสารทีเ่หมาะสม 
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2.วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา / ปรบัปรงุรายวิชา  
 2.1 มกีารปรบัปรุงเนื้อหาเพิม่เตมิ ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัภาษาไทย และศลิปะการใชภ้าษาเชงิวรรณศลิป์ 

                             
                                                                                                             หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
1.ค าอธิบายรายวิชา   
     1.ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย   
        ธรรมชาตขิองภาษาและสภาพการใชภ้าษา โดยเฉพาะอย่างยิง่การใชภ้าษาไทยมาตรฐานในปจัจบุนัการฝึกทกัษะการฟงั 
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  
6  ชัว่โมง/สปัดาห ์ 
รวม 48 ชัว่โมงต่อภาคเรยีน 

จดัตามความตอ้ง การของ
นกัศกึษา 

ไม่มกีารฝึกภาคปฏบิตั ิ
 

6 ชัว่โมง/สปัดาห ์

 

3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์ให้ค าปรกึษาแนะนะทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
     ครัง้ละ 1 ชัว่โมง ภายหลงัการเรยีน 
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หมวดท่ี 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  

1.คณุธรรม จริยธรรม 
สถานะ ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 
 

1. นกัศกึษาไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 มวีนิยั และ
ความรบัผดิชอบและมุ่งมัน่ในการท างานทีไ่ดร้บั
มอบหมาย 
2. นกัศกึษาไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 มจีติอาสา 
เหน็ใจผูอ้ื่น เหน็แก่ประโยชน์สว่นรวม ร่วมใน 
กจิกรรมการบ าเพญ็ประโยชน์ทัง้นอกและใน
สถาบนั 
3.นกัศกึษาไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 มคีวาม
ซื่อสตัย ์ตรงต่อเวลา/หน้าที ่สง่งานตามก าหนด 
เขา้ชัน้เรยีนสม ่าเสมอ  
4 นกัศกึษาไม่น้อยกว่ารอ้ยะ 90 รบัฟงัความ
ความคดิเหน็ของผูอ้ื่น สามารถท างานร่วมกบั
ผูอ้ื่น และปรบัตวัในสงัคมได ้
5  นกัศกึษาไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 มสีมัมา
คารวะ มมีารยาท/แต่งกายตามวฒันธรรมไทย 
และระเบยีบของสถาบนั(มรีะเบยีบ วนิยัสามคัค)ี 
 

สอดแทรกหรอืยกตวัอย่าง
ประกอบในขณะทีส่อนเน้ือหา 
โดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม
จรยิธรรมระเบยีบวนิยั จติอาสา -
อาจารยแ์ละนกัศกึษาร่วมกนั
ก าหนดหลกัเกณฑป์ระเมนิต่างๆ 
เช่น การเขา้เรยีนตรงเวลาและ
เขา้เรยีนอย่างสม ่าเสมอ -มคีวาม
รบัผดิชอบงานทีม่อบหมาย และ
ซื่อสตัยใ์นการสอบ-มกีารแต่งกาย
ทีเ่หมาะสม (ใฝรู่ ้สามคัค ีมวีนิยั) 
*บรูการโครงการสง่เสรมิ
ศลิปวฒันธรรมประเพณีโครงการ
ค่ายอาสาพฒันา   
โครงการร่วมกจิกรรมทางศาสนา 
ภายในสถาบนั และหน่วยงานอืน่ 

1 วธิกีาร  2.เครื่องมอื แบบสงัเกต
พฤตกิรรม แบบส ารวจวนัมาเรยีน 
แบบส ารวจจ านวนชิน้งานที่
มอบหมาย 
3.เกณฑ ์-นกัศกึษารอ้ยละ 80เขา้ 

-นกัศกึษารอ้ยละ 90 ปฏบิตัติาม
ขอ้ตกลงร่วมกนัก าหนดขึน้
ระหว่างอาจารยผ์ูส้อนกบันกัศกึษา 
-นกัศกึษาไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
ท างานทีม่อบหมาย 
-นกัศกึษาไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 มี
สมัมาคารวะ แต่งกายเหมาะสม
ตามระเบยีบสถาบนั 
-ไม่ทุจรติในการสอบ 
-นกัศกึษาไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ,
มจีติอาสา ร่วมกจิกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ทัง้นอกและในสถาบนั 

2. ความรู ้   
สถานะ ผลการเรียนรู ้  วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

  
 
 

1 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัภาษา-ก าเนิดของภาษา 
ความหมาย ลกัษณะ  หน้าทีข่องภาษา  คุณค่า
และความสญัของภาษา  /ประโยชน์ของภาษา
ต่อมนุษย ์คุณสมบตัขิองภาษา วตัถุประสงค์
และรปูแบบและรปูแบบการใชภ้าษาใน
ชวีติประจ าวนั      
2 ความรูเ้กีย่วกบัธรรมชาตภิาษาอกัษร 
ธรรมชาตภิาษาไทย/ลกัษณะเฉพาะของ
ภาษาไทย)ธรรมชาตขิองภาษา ธรรมชาตขิอง
ภาษาเสยีง ภาษาอกัษร ธรรมชาตภิาษาไทย 
ลกัษณะเฉพาะของภาษาไทย  
3 อกัษรไทย (ลกัษณะส าคญัของพยญัชนะ สระ 
วรรณยุกต ์หลกัการเขยีน การใช ้และการ
เทยีบเสยีง การผนัอกัษร) 
4 การใชภ้าษา (พยางค ์ค า วล ีประโยค 
เรื่องราวต่างๆ) 
 
 

การบรรยาย  แลกเปลีย่น 
ประสบการณ์/ตวัอย่างกรณีศกึษา 
 ถาม-ตอบในชัน้เรยีน 
การอภปิรายกลุ่มใหญ่/ย่อย     
การระดมสมอง     
การศกึษาคน้ควา้ /เสนอรายงาน 
รายคน และ รายกลุ่ม 
การอภปิรายซกัถาม      
การศกึษาเอกสาร   
การสบืคน้จากเทคโนโลย ี
**บรูณาการกบักจิกรรมประกวด
การพดูในโครงการวาทศลิป์ และ 
การประกวดเรยีงความ ใน
โครงการวนัแม่ วนัพ่อ วนัไหวค้รู
ในกจิกรรมากรประกวดการiพดู
และการจดันิทรรศการ 
การประกวดกระทูธ้รรมในรายวชิา
ทางพระพุทธศาสนา  ฯลฯ 

 

วธิกีาร ทดสอบ 
เครื่องมอื แบบทดสอบ 
 

เกณฑ-์นกัศกึษารอ้ยละ 95 
        ผ่านเกณฑ ์

-  
-ตรวจสอบ พจิารณาจาก
รายงาน การน าเสนอรายงาน
และการมสีว่นร่วมในการเสนอ
ขอ้คดิเหน็ในชัน้เรยีน  
ประกอบความสามารถในการ
วเิคราะหข์อ้มลู อบ่างมี
สตปิญัญา  
-ทดสอบโดยขอ้เขยีน และ
สงัเกตพฤตกิรรมการมสีว่นรว่ม
การอภปิรายปญัหาในชัน้เรยีน 
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2. ความรู ้  (ต่อ) 
สถานะ ผลการเรียนรู ้  วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 5 หน้าทีข่องค าในประโยค(ชนิดของค าไทย นาม 
สรรพนาม กรยิา วเิศษณ์ บุพบท สนัธาน อุทาน) 
6 ความสมัพนัธร์ะหว่างภาษากบัความคดิ  ภาษา
กบัสงัคม(ระดบัของภาษา ค าสภุาพ) 
และศลิปะการใชภ้าษาเพื่อการสือ่สารใน
ชวีติประจ าวนั  
7  ภาษามาตรฐาน ภาษาชาต ิภาษากลาง/ 
ภาษาราชการ  ภาษาถิน่  
8 สภาพ /ลกัษณะ ปญัหาการใชภ้าษาไทยดา้น
การพดูการเขยีน แนวทางการแกป้ญัหา  
9 ทกัษะภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร ทัง้การฟงั พดู 
อ่าน เขยีน อย่างมปีระสทิธภิาพ สอดคลอ้งหลกั
ภาษา สงัคมวฒันธรรม ระดบัภาษาและจติวทิยา
การใชภ้าษาในชวีติประจ าวนัและเป็นพืน้ฐานการ
แสวงหาความรูต่้อไป 

การบรรยาย  แลกเปลีย่น 
ประสบการณ์/ตวัอย่างกรณีศกึษา 
 ถาม-ตอบในชัน้เรยีน 
การอภปิรายกลุ่มใหญ่/ย่อย     
การระดมสมอง     
การศกึษาคน้ควา้ /เสนอรายงาน 
รายคน และ รายกลุ่ม 
การอภปิรายซกัถาม      
การศกึษาเอกสาร   
การสบืคน้จากเทคโนโลย ี
**บรูณาการกบักจิกรรมประกวดการ
พดูในโครงการวาทศลิป์ และ 
การประกวดเรยีงความ ในโครงการ
วนัแม่ วนัพ่อ วนัไหวค้รใูนกจิกรรมา
กรประกวดการiพดูและการจดั
นิทรรศการ 
การประกวดกระทูธ้รรมในรายวชิา
ทางพระพุทธศาสนา  ฯลฯ 

การใชภ้าษาสือ่ความ 

3.ทกัษะทางปัญญา   
สถานะ ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 
 

1 สามารถวเิคราะหแ์ละเลอืกใชภ้าษา สอดคลอ้ง
และถูกตอ้งตามระดบัของภาษา ค าสภุาพ 
ภาษากลาง ภาษาชาต ิ ภาษามาตรฐานภาษาถิน่  
2 สามารถวเิคราะหส์ภาพปญัหาการใชภ้าษาไทย
มาตรฐาน และแนวทางแกไ้ข  และพฒันาทกัษะ
การใชภ้าษา ดา้นการฟงั ด ูอ่าน เขยีน พดู 
3  สามารถเลอืกการฝึกทกัษะ การฟงั ด ูการ
เขยีน อ่าน พดูในโอกาสต่างๆ ใหส้อดคลอ้งหลกั
ภาษา วฒันธรรมทาง   ภาษา  ศลิปะภาษา ตาม
ระดบัและสงัคมไทยและเป็นพืน้ฐานการแสวงหา
ความรูต่้อไป 

 
ฝึกใหว้เิคราะหป์ญัหาจาก
กรณีศกึษาทีม่ผีูศ้กึษาไวแ้ลว้ โดยให้
ไปคน้ควา้จากเอกสารต่างๆ  
รวมทัง้การคน้ควา้จากฐานขอ้มลู 
 
การศกึษาจากสภาพสิง่แวดลอ้ม
อื่นๆ 

 
สงัเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม 
และฝึกทกัษะการเป็นผูน้ า ผูต้าม 
และการเป็นสมาชกิทีด่ ีของกลุ่ม  
สลบัการเป็นหวัหน้ากลุ่มในการ
ท างานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 
 

4.ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผิดชอบ 
สถานะ ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
 
 
 

1. มคีวามสามารถในการท างานเป็นคณะ/กลุ่ม 
สามารถปรบัตวัและท างานร่วมกบัผูอ้ื่นได ้
2. ตระหนกัถงึสทิธ ิหน้าทีข่องตนและผูอ้ื่น 
ยอมรบัความแตกต่างทีห่ลากหลายของมนุษย ์

-ใหน้กัศกึษาท างานกลุ่ม 
ในลกัษณะการท างานเป็นคณะเช่น 
ท าโครงการ 
การระดมสมอง และการศกึษา
คน้ควา้ เสนอรายงาน อภปิราย 

-ประเมนิจากกระบวนการ
ท างาน และผลงานทีท่ าเป็น
กลุ่มหรอืโครงงาน 
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5.ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลขการส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถานะ  ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 
 

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

มกีารน าเสนองานกลุ่มหรอื
โครงการต่อชัน้เรยีน พรอ้ม
ขอ้เสนอแนะเพื่อใหน้กัศกึษาใช้
ภาษาทีถู่กตอ้ง ชดัเจนและ
กระชบั 
- ในการคน้ควา้นัน้ สว่นหนึ่ง 
นกัศกึษาจะตอ้งคน้ควา้จาก
วารสารหรอืฐานขอ้มลูทีเ่ป็น
ภาษาไทย และองักฤษ Power 
Point 

 
- ประเมนิจากผลงานทีต่อ้ง
วเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ เชงิ
คุณภาพ 
- ประเมนิจากภาษาทีใ่ชใ้นการ
เขยีนรายงานและการน าเสนอ
ในชัน้เรยีน 

 

 
 

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 

 

 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1.  แผนการสอน/ก าหนดการสอน  ชุดที ่2    เวลา 08.00.-11.00 น.(สปัดาหเ์วน้สปัดาห)์ 
1 แผนการสอน 
สปัดาหท์ี ่
วนัเดอืนปี 

 

หวัขอ้/รายละเอยีด 
จ านวน 
ชัว่โมง 

 

กจิกรรมการเรยีนการสอน/สือ่ทีใ่ช ้
 

ผูส้อน 

1 
เสาร ์

23 ม.ค. 
2559 

 
 
 

อาทติย ์
24 มค. 
2559 

 

ปฏสินัถาร  ชีแ้จงสงัเขปรายวชิา  กจิกรรมการ
เรยีนการสอน แนะน าการเรยีนและแลกเปลยีน
ประสบการณ์ การปฏบิตัตินเพื่อการพฒันา
บุคลกิภาพ –ร่วมกนัก าหนดการมาเรยีน ความ
รบัผดิ-ชอบ วนิยั การอยู่ร่วมกนั คุณธรรมอื่นๆ 
1 ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัก าเนิดของภาษา 
ความหมาย  ลกัษณะ หน้าทีข่องภาษา คุณค่า
และความส าคญัของภาษา 
ประโยชน์ของภาษาต่อมนุษย ์คณุสมบตัขิอง
ภาษา ;วตัถุประสงค ์รปูแบบการใชภ้าษา ใน
ชวีติประจ าวนั 

 
3 
 
 
 
 
 
 
3 
 

 

กลุ่มสมัพนัธ ์-แนะน าแหล่งคน้ควา้/
แหล่งวทิยาการ-   สรา้งขอ้ตกลง
ร่วมกนัเกีย่วกบัการศกึษา -สนทนา
และซกัถามประสบการณ์/เจตคตต่ิอ
การบรหิารหลกัสตูร...  
-ฟงัค าบรรยาย –ศกึษาเอกสาร-
อภปิราย/ มอบหมายงาน 
ส่ือ -ต ารา  -เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 
โปรเจคเตอร ์ 
-กระดานไวทบ์อรด์ 
-ภาพ-ใบความรู-้ใบงาน 

- 
นางชื่นอารมณ์ 
  จนัทรพ์นิจิรตัน์ 
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สปัดาหท์ี ่
วนัเดอืนปี 

 
หวัขอ้/รายละเอยีด 

จ านวน 
ชัว่โมง 

กจิกรรมการเรยีนการสอน 
สือ่ทีใ่ช ้

ผูส้อน 

2 
เสาร ์

6 กพ.. 
2559 

 

อาทติย ์
7 กพ. 
2559 

2.ธรรมชาตขิองภาษา Tธรรมชาตภิาษาเสยีง/
ภาษาพดู 
ธรรมชาตภิาษาอกัษรทัว่ไป ธรรมชาติ
อกัษรไทย/ ลกัษณะเฉพาะของภาษาไทย 
 

/ธรรมชาตภิาษาไทย  อกัษรไทย รปูและเสยีง
(ลกัษณะส าคญั หลกัการเขยีน   การใช ้
พยญัชนะ สระ วรรณยุกต)์และการเทยีบเสยีง 

3 
 
 
 
 
 
3 

ฟงัค าบรรยายประกอบ 
การศกึษาเอกสาร   
ประเมนิผลระหว่างเรยีน 
มอบหมายงาน  
/น าเสนอผลงาน   
อภปิราย 
 

ส่ือ  -ต ารา- เอกสารที ่
เกีย่วขอ้ง 
-โปรเจคเตอร ์
 -กระดานไวทบ์อรด์ 
 -ใบความรู-้ใบงาน 
  
 

นางชื่นอารมณ์ 
   จนัทรพ์นิจิรตัน์ 
 

       3 
   เสาร ์

20  กพ.. 
2559 
อาทติย ์
21 กพ. 
2559 

.ลกัษณะไทยแท ้การสรา้งค าใหม่มาตรตวัสะกด 
ค าเป็นค าตาย การใช ้ไ ใ.... 
หลกัการใชภ้าษา พยางค ์ค า วล ีประโยค 
เรื่องราวต่างๆ 
หน้าทีข่องค าไทยในประโยค(ค าไทยทัง้เจด็)
ค านาม  ค าสรรพยาม  ค ากรยิา 

3 
 
 
 
3 

 
นางชื่นอารมณ์ 
   จนัทรพ์นิจิรตัน์ 
 
  
 

4 
เสาร ์

5 มคี.. 
2559 

 

อาทติย ์
6 มคี. 
2559 

หน้าทีข่องค าไทย (ต่อ) 
ค าควเิศษณ์ ค าบพุบท ค าสนัธาน  
ค าอุทาน) 
ความสมัพนัธร์ะหว่างภาษากบัความคดิ 
 

ภาษากบัสงัคม ระดบัภาษา ค าสภุาพ 
ศลิปะการใชภ้าษาเพื่อการสือ่สารใน
ชวีติประจ าวนั 

3 
 
 
 
 
3 

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

นางชื่นอารมณ์ 
   จนัทรพ์นิจิรตัน์ 
 

5 
เสาร ์

19 มคี.. 
2559 

 

อาทติย ์
20 มคี. 
2559 

ภาษามาตรฐาน ภาษาชาต ิภาษากลาง ฃภาษา
ถิน่- 
สภาพการใชภ้าษาไทย ดา้นการฟงั พดู อ่าน 
เขยีน.........ทดสอบกลางภาค 
 

สภาพการใชภ้าษาไทยมาตรฐาน 
ปญัหาการใชภ้าษาไทยมาตรฐาน และแนวทาง
การแกไ้ขปญัหา…… 

3 
 
 
 
 
3 

นางชื่นอารมณ์ 
จนัทรพ์นิจิรตัน์ 
 

6 
เสาร ์

2 เมย. 
2559 

 

อาทติย ์
3 เมย. 
2559. 

 
การพฒันาทกัษะการฟงั การอ่าน เขยีน 
 
 
 

การพฒันาทกัษะการพดู และการพดูในโอกาส
ต่างๆ 
 

3 
 
 
 
 
3 

นางชื่นอารมณ์ 
จนัทรพ์นิจิรตัน์ 
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สปัดาหท์ี ่
วนัเดอืนปี 

 

หวัขอ้/รายละเอยีด 
จ านวน 
ชัว่โมง 

กจิกรรมการเรยีนการสอน 
สือ่ทีใ่ช ้

ผูส้อน 

7 
เสาร ์

23 เมย.. 
2559 
อาทติย ์
24 เมย. 
2559 

 
สภาพการใชภ้าษาไทยในการเขยีน พดู และ
แนวทางแกไ้ขปญัหาการเขยีน พดู 
 
 

ปญัหาการใชภ้าษาไทยมาตรฐาน และ 
แนวทางการแกป้ญัหา 
 

   3 
 
 
 
 

3 

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

นางชื่นอารมณ์ 
   จนัทรพ์นิจิรตัน์ 
 
 

8 
เสาร ์
7 พค. 
2559 

อาทิตย ์
8 พค.
2559 

 
ศลิปะการใชภ้าษาเชงิวรรณศลิป์ 

 
 

ทบทวนและ 
ตวิเขม้ก่อนการสอบ 

 

3 
 
 
 
3 

- 
–ศกึษาเอกสาร 
 ส ารวจตรวจสอบวนัมาเรยีน  
ตรวจสอบงานทีม่อบหมายงาน 
 

นางชื่นอารมณ์ 
จนัทรพ์นิจิรตัน์ 

 

 สอบปลายภาค    

  2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
1.คณุธรรม จริยธรรม 
สถานะ  ผลการเรียนรู(้Leaning Outcome) วิธีการประเมิน สปัดาหป์ระเมิน สดัส่วนการประเมิน 

  . นกัศกึษาไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 มวีนิยั และ
ความรบัผดิชอบและมุ่งมัน่ในการท างาน 
2. นกัศกึษาไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 90 มจีติอาสา 
เหน็ใจผูอ้ื่น เหน็แก่ประโยชน์สว่นรวม 
3.นกัศกึษาไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ซื่อสตัยต์รง
ต่อเวลา/หน้าทีร่บัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น  
 4  นกัศกึษาไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 มสีมัมา
คารวะ มมีารยาท/แต่งกายตามวฒันธรรมไทย 
 5 .นกัศกึษาไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 มคีวามใฝรู่ ้
มรีะเบยีบ สามคัค ีสอดคลอ้งปรชัญา ปณิธาน
ของสถาบนั และคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์อง
บณัฑติ (รอบรู ้ สามคัค ีมวีนิยั) 

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

 
1-8 

    ทุกสปัดาห ์

การเขา้ชัน้เรยีน   15 
งานทีม่อบหมาย    
        25 
 

2. ความรู ้ 
สถานะ    ผลการเรียนรู(้Leaning Outcome) วิธีการประเมิน สปัดาหป์ระเมิน สดัส่วนการประเมิน 

  ความเขา้ใจและความสามารถน าไป
ประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนั   เกีย่วกบัสาระ
การเรยีนรูท้ีก่ าหนดตามเน้ือหาในแผนการ
สอน 

ประเมนิผลระหว่าง
เรยีน ทดสอบเมื่อจบ
เน้ือหาทดสอบกลาง
ภาค สอบปลายภาค 

ทุกสปัาห ์
เมื่อจบหน่วยการ
เรยีน  5       
        8 

ระหว่างภาค   60 
-สอบกลางภาค  20 
สอบปลายภาค   40 
รวมทัง้สิน้ 100 
คะแนน 
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3.ทกัษะทางปัญญา 
สถานะ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สปัดาหป์ระเมิน สดัส่วนการประเมิน 

  1 สามารถวเิคราะหแ์ละเลอืกใชภ้าษา สอดคลอ้ง
และถูกตอ้งตามระดบัของภาษา ค าสภุาพ       
2สามารถวเิคราะหส์ภาพปญัหาการใชภ้าษาไทย
มาตรฐาน และแนวทางแกไ้ข  และพฒันาทกัษะ
การใชภ้าษา ดา้นการฟงั ด ูอ่าน เขยีน พดู 
3  สามารถเลอืกการฝึกทกัษะ การฟงั ด ูการ
เขยีน อ่าน พดูในโอกาสต่างๆ ใหส้อดคลอ้งหลกั
ภาษา วฒันธรรมทาง   ภาษา  ศลิปะภาษา 
ตามระดบัและสงัคมไทยและเป็นพืน้ฐานการ
แสวงหาความรูต่้อไป 

สงัเกตการแกป้ญัหา 
การท างาน การ
วเิคราะห ์
การอภปิรายกลุ่ม การ
เสนอทางเลอืก /เลอืก
ปฏบิตั ิ

 
ทุกสปัดาห์ 

ประเมนิ 
ระหว่างเรยีน 
ครัง้ละ 4 คะแนน 

4.ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผดิชอบ 

  .1 มคีวามสามารถในการท างานเป็นคณะ/กลุ่ม 
สามารถปรบัตวัและท างานร่วมกบัผูอ้ื่นได ้
2. ตระหนกัถงึสทิธ ิหน้าทีข่องตนและผูอ้ื่น 
ยอมรบัความแตกต่างทีห่ลากหลายของมนุษย ์

สงัเกตการร่วมกจิกรรม 
การแสดงออก การ
รายงาน 
การอภปิรายซกัถาม 

 ประเมนิ 
ระหว่างเรยีน 
ควบคู่กบัทกัษะทาง
ปญัญาทกัษะ 
การปฏบิตั ิ
ครัง้ละ4 คะแนน 
ประเมนิ 
ระหว่างเรยีน 
ครัง้ละ4 คะแนน 

5. ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

  1 สามารถศกึษาวเิคราะหง์านทีม่อบ-หมาย โดย
มทีกัษะในการ วเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ-คุณภาพ  
เช่น การพฒันาและมสีว่นร่วมในการระดมสมอง 
การแลกเปลีย่นประสบการณ์การสรา้ง
สถานการณ์และบทบาทสมมุต ิ 
2 มทีกัษะในการสือ่สาร โดยสามารถถ่ายทอด
ความรูป้ระสบการณ์ ทัง้ดว้ยการฟงับรรยาย 
การอ่านจบัใจความส าคญั และการเขยีนรายงาน 
การพดูรายงาน รวมทัง้การใชเ้ทคโนโลย ีและ
บรูณาการกบักจิกรรมการประกวดงานเขยีนใน
วนัแม่ วนัพ่อ วนัไหวค้ร ูนิทรรศการงานวชิางาน 
งานส าคญัทางพทุธศาสนา ประกวการพดูใน
โอกาสต่างๆ ฯลฯ 

1 การเขยีนรายงาน 
2.การอภปิรายกลุ่ม 
3 ความสามารถในการ
ใชเ้ทคโนฯ 

 

 

Oหมายเหตุ นกัศกึษาทีส่อนสามารถน าความรูไ้ปประยุกตใ์ช ้โดยมทีกัษะทางปญัญาชดัเจน มคีวามรบัผดิชอบ มทีกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคล มทีกัษะการสือ่สาร และทกัษะการปฏบิตั ิโดยไดรบัรางวลั จากการใชท้กัษะปฏบิตั ิดา้นภาษาไทยในกจิกรรมการประกวด
แขง่ขนั 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 
              2 นางสาวมณีรตัน์ มณูฑากุล ชัน้ปีที ่3 เอกการสอนภาษาองักฤษ  ไดร้บัรางวลัรองชนะเลศิการพดูภาษาไทเลย 
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หมวดท่ี  6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.ต าราและเอกสารหลกั  
    1 เอกสารประกอบการบรรยาย ทีผู่ส้อนจดัรวบรวมและเรยีบเรยีงเน้ือหา 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.  
อกสารและข้อมูลแนะน า   1.ราชบณัฑติยสถาน อ่านอย่างไร เขยีนอย่างไร   
                                    2. พจนานุกรม ปทานานุกรม     3 เอกรตัน์ อุดมพร  ศพัทไ์ทยทีม่กัเขยีนผดิฯลฯ 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา       ใหน้ักศกึษาทุกคนประเมนิประสทิธผิลของรายวชิา เช่น วธิกีาร
สอน การจดักิจกรรมในและนอกห้องเรียน สิง่สนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ 
ขอ้เสนอแนะเพื่อปรบัปรงรายวชิาดว้ยระบบเครอืขา่ยของมหาวทิยาลยั 
2.  การประเมินการสอน       หลกัสตูร/ภาควชิา/คณะ ก าหนดใหม้กีารประเมนิการสอน โดยคณะกรรมการประเมนิการสอน ทีแ่ต่งตัง้
โดยวทิยาเขต ดว้ยการแต่งตัง้คณะกรรมการประเมนิ  หรอืจากการสงัเกตการสอน การสมัภาษณ์นกัศกึษา 
3.  การปรบัปรงุการสอน 
 หลกัสตูร/ภาควชิา/คณะ ก าหนดใหผู้ส้อนทบทวนและปรบัปรุงกลยุทธแ์ละวธิกีารสอนจากผลการประเมนิประสทิธภิาพของ
รายวชิา แลว้จดัท ารายงานรายวชิา ตามที ่สกอ.ก าหนด ทุกภาคการศกึษาใหผู้ส้อนเขา้รบัการฝึกอบรมกลยุทธก์ารสอน การวเิคราะห์
ผูเ้รยีน การวจิยัในชัน้เรยีนในรายวชิาทีม่ปีญัหา อย่างน้อยภาคการศกึษาละ 1 รายวชิา  มกีารประชุมผูส้อนเพื่อหารอืปญัหาการเรยีนรู้
ของนกัศกึษา และ หาแนวทางแกไ้ข 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษารายวิชา 
 หลกัสตูร/ภาควชิา/คณะ ก าหนดใหม้คีณะกรรมการประเมนิขอ้สอบและความเหมาะสมของการใหค้ะแนนดบิและการให้ระดบั
คะแนน โดยการสุม่รายวชิา 60 % ของรายวชิาทัง้หมดในหลกัสตูร หรอืภาควชิา ภายในรอบเวลาหลกัสตูร 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
 หลกัสตูร/ภาควชิา/คณะ มรีะบบการทบทวนประสทิธผิลของรายวชิา โดยพจิารณาจากผลการประเมนิการสอนโดยนกัศกึษา 
คณะกรรมการประเมนิขอหลกัสตูร/ภาควชิา/คณะ  การรายงานรายวชิา หลงัการทบทวนประสทิธผิลของรายวชิา  การทบทวนเน้ือหาที่
สอนและกลยุทธก์ารสอนทีใ่ช ้การเสนอแนวทางงในการปรบัปรงุและพฒันาในรายวชิาที ่เสนอต่อประธานหลกัสตูร หรอืหวัหน้าภาควชิา 
เสนอต่อกรรมการประจ าคณะพจิารณาใหค้วามคดิเหน็และสรุปวางแผนพฒันาปรบัปรงุในปีการศกึษาต่อไป 
                                                 
                        (ลงชิอ่)                
                     (นางชื่นอารมณ์   จนัทรพ์นิจิรตัน์)      9  มกราคม 2559     
 


