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รายละเอียดของรายวิชา 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
 -คณะศึกษาศาสตร์   สาขาการสอนภาษาอังกฤษ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
                            GE   3001                   ชื่อวิชา (ไทย)        : ภาษาไทย    
                                                                                      (อังกฤษ)  :Thai   Language 
2. จ านวนหน่วยกิต 
                      3 หน่วยกิต (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
                เป็นรายวิชาในหมวด กลุ่มวิชาบงัคับเรียน  สาขาการสอนภาษาอังกฤษ   

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
             อาจารย์ ชื่นอารมณ์ จันทร์พินิจรัตน ์
 คุณวุฒิ   ศศ.ม.ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต(มข.2531 และศศ.บ.ศึกษาศาสตร์บัณฑิต การบริหารการศึกษา(มสธ.2526) 
 ค.บ.ครุศาสตรบ์ัณฑิต   วิชาเอกภาษาไทย วชิาโท ศิลปะ    (วิทยาลัยครูเลย,2525) 
 โครงการต่อเนื่อง /สัมฤทธิบัตรการจดัการศูนย์และโรงเรยีนปฐมวัยศึกษา     (มสธ.2536)   
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
                         ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ชั้นศึกษาศาสตร์ ปีที่ 1   การสอนภาษาอังกฤษ 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre- requisites) (ถ้ามี)            -ไม่ม ี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)           -ไม่ม ี

8. สถานที่เรียน 
      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรลี้านช้าง 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
                        16  มกราคม  2560 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา : เมื่อได้ศึกษารายวชิานีแ้ลว้ นักศึกษามีสมรรถนะทีต่้องการในด้าน คุณธรรม จริยธรรม (จิตพิสัย/ค่านิยมที่พึง
ประสงค์)  ด้านความรู้  ด้านทักษะทางปัญญา (ทักษะพิสัย/ทักษะกระบวนการ) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและกลุ่ม ทักษะการสื่อสาร การ
ใช้เทคโนโลยี และทักษะการปฏิบัตงิาน ดังนี ้
1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral) 
1 นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  มีวินัย และความรับผดิชอบและมุ่งมัน่ในการท างานที่ไดร้ับมอบหมาย 
2. นักศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีจิตอาสา เห็นใจผู้อื่น เห็นแก่ประโยชนส์่วนรวม รว่มในกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ทั้งนอก และ ในสถาบัน 
3  นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความซื่อสตัย์ ตรงตอ่เวลาและหน้าท่ี ส่งงานตามก าหนด เข้าชั้นเรียนสม่ าเสมอ 
 4. นักศึกษาไมน่้อยกว่าร้อยละ 90 รับฟังความคิดเหน็ของผู้อื่น/สามารถท างานร่วมกับผู้อืน่ได/้ปรับตัวอยู่ในสังคมได้ 
 5. นักศึกษาไมน่้อยกว่าร้อยละ 90  มีสัมมาคารวะ มีมารยาท/แตง่กายตามวัฒนธรรมไทย และระเบียบสถาบัน 
2  ด้านความรู้ (พุทธิพิสัย( K. Knowledge)                       
1 มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา-ก าเนิดของภาษา ความหมาย ลักษณะ  หน้าท่ีของภาษาคุณค่าและความส าคัญของภาษา  /ประโยชนข์องภาษาต่อ
มนุษย์ คุณสมบตัขิองภาษา วัตถุประสงค์และรูปแบบและรูปแบบการใช้ภาษาในชีวติประจ าวัน(บทร้อยกรองภาษาของเขา วชิาเหมือนสนิค้าและ 
อย่าเกียจคร้านการเรียนเร่งอตุส่าห์)   
2  มีความรู้เก่ียวกับ หลักเกณฑ์และแนวคดิการตดิต่อสื่อสาร ความหมาย ความส าคัญของการตดิต่อสื่อสาร จดุประสงค์ การตดิต่อสื่อสาร 
องค์ประกอบการตดิต่อสื่อสาร  ประเภทขงการสื่อสาร ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับการสื่อสาร  การ สื่อสารที่มีประสิทธภิาพ 
3 มีความรู้เก่ียวกับธรรมชาตภิาษาอักษร ธรรมชาติภาษาไทย/ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย)ธรรมชาตขิองภาษา ธรรมชาติของภาษาเสียง ภาษา
อักษร ธรรมชาติภาษาไทย ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย  
4  มีความรู้เก่ียวอักษรไทย (ลักษณะส าคัญของพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ หลักการเขียน การใช้ และการเทียบเสียง) 
5  มีความรู้เก่ียวกับการใช้ภาษา (พยางค์ ค า วลี ประโยค เรื่องราวต่างๆ) 
6  มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหน้าท่ีของค าในประโยค(ชนดิของค าไทย นาม สรรนาม กริยา วิเศษณ์ บุพบท สนัธาน  อุทาน) 
7  มีความเข้าใจเก่ียวกับความสัมพันธร์ะหว่างภาษากับความคดิ  ภาษากับสังคม(ระดับของภาษา ค าสุภาพ) และศิลปะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
ในชีวิตประจ าวนั  
8  มีความรู้เก่ียวกับภาษามาตรฐาน ภาษาชาติ ภาษากลาง/ ภาษาราชการ  ภาษาถิน่  
9 มีความรู้ความเข้าใจ ลักษณะ สภาพการใช้ภาษาไทยดา้นการพูดการเขียน   
10 สามารถใช้ทักษะภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องหลักภาษา สังคมวัฒนธรรมทางภาษาและ
ศิลปะภาษาเชงิวรรณศิลป์ ในชวีิตประจ าวันและเปน็พ้ืนฐานการแสวงหาความรูต้่อไป 
3  ด้านทักษะทางปัญญา(Cognitive Skills/(ด้านทักษะ กระบวนการ) 
  1. สามารถใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ท้ังการฟัง พูด อ่านและเขียนอย่างมีประสิทธภิาพ สอดคล้องหลักภาษา สังคม วัฒนธรรม ระดบัภาษาและ
จิตวิทยาการใช้ภาษา ศิลปะภาษาเชงิวรรณศิลป์ เพ่ือการสื่อสารในชวีิตประจ าวนั 
  2 สามารถวิเคราะห์สภาพการใช้ภาษาไทย ปัญหาการใช้ภาษามาตรฐาน และหาแนวทางการแก้ไขสภาพการใช้ภาษาไทยมาตรฐาน (การพูด เขียน) 
 3. มีทักษะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมีประสิทธภิาพ สอดคล้องหลักภาษา สังคม วัฒนธรรมทางภาษา และ 
การใช้ศิลปะภาษาเชงิวรรณศิลป์ในชวีิตประจ าวนัและเปน็พ้ืนฐานการแสวงหาความรูต้่อไป 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skill and Responsibility) 
1. มีความสามารถในการท างานเป็นคณะ/กลุ่ม สามารถปรับตวัและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ยอมรับผลที่เกิดขึน้ 
2. ตระหนักถึงสิทธิ หน้าท่ีของตนและผู้อืน่ ยอมรับความแตกต่างที่หลากหลายของมนุษย์ 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Numerical Analysis, Communication and 
Information Technology Skill)  
1 สามารถวิเคราะหแ์ละเลือกใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร สอดคล้องและถูกต้องตามระดับของภาษา ค าสุภาพ ภาษากลาง ภาษาชาติ  ภาษามาตรฐาน 
ภาษาถิ่น  
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 2 สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาการใช้ภาษาไทยมาตรฐาน และแนวทางแก้ไข  และพัฒนาทักษะการใช้ภาษา ด้าน การฟัง ดู อ่าน เขียน พูด 
 3  สามารถเลือกการฝึกและพัฒนาทักษะ การฟัง ดู การเขียน อ่าน พูดในโอกาสต่างๆ ให้สอดคล้องหลักภาษา วฒันธรรมทางภาษา  ศิลปะภาษา 
ตามระดับและสังคมไทยและเปน็พ้ืนฐานการแสวงหาความรู้ต่อไป 
 4  สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี เพ่ือการสื่อสารได้ตามสถานการณ์ และการเลือกรับข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม 
6.ด้านทักษะการปฏิบัติ (Psychomotor Skill) 
 6.1 มีทักษะในการปฏิบตัิ สามารถเลือกใช้ภาษาตดิต่อสือ่สารเพ่ือการปฏิบัตงิานได้บรรลวุัตถุประสงค์ 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
2.1 มีการปรับปรงุเนื้อหาเพ่ิมเติม ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับภาษาไทย และศลิปะการใช้ภาษาเชิงวรรณศลิป์ 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
    1.ค าอธิบายรายวิชา ภาษาไทย 
     หลักเกณฑ์ แนวคดิที่เป็นของการสื่อสาร  ธรรมชาตขิองภาษา  การใช้ภาษาไทยมาตรฐานในปัจจบุัน การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนเพ่ือ
การสื่อสารในชวีิตประจ าวันและเปน็พ้ืนฐานการแสวงหาความรู้  พัฒนาทักษะของการใช้ภาษาไทย การอ้างอิง การเชื่อมโยงภาษาไทยในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน การสืบค้นสารสนเทศและการน าเสนอผลงานด้วยสื่อต่างๆ  
            2 ค าอธิบายรายวิชา  ภาษาอังกฤษ 

       This course tooks at basic congepts of communication;nature of Language, usage of current Thai Language  
standard, Trainning skill in listening, speaking,  reading and writing  for   daily communication. This will be a foundation of 
searching for  knowledge, Deweloping.A skill for usage, citation, relating Thai Language with ASEAN community; Retrieving  
information and presenting it with various media. 

 
 
 
2. จ านวนชั่วโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 
 

หน่วยกิต 
จ านวนชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึกปฏิบัติ/ 
งานภาคสนาม/ 

การฝึกงาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

สอนเสริม 

 
3(3-0-6) 

บรรยาย  48 
ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

ไม่มีการฝึกปฏิบตั ิ การศึกษาด้วย
ตนเอง  6 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห ์

สอนเสริมตามความต้องการของนักศึกษาเฉพาะ
รายที่ต้องการ 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
   อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ  4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  (เฉพาะราย/กลุม่ที่ต้องการ)  
รายวิชา อาจารย์ผู้สอน วัน เวลา ที่ให้

ค าปรึกษา 
สถานที่หรือ
หมายเลขห้อง 

หมายเลข
โทรศัพท์ของ
อาจารย์ 

E-mail ของ
อาจารย์ผู้สอน 

จ านวนชัว่โมงต่อ
สัปดาห์ที่ให้
ค าปรึกษา 

ภาษาไทย นางชืน่อารมณ์ 
จันทร์พินิจรตัน ์

 
12.30-15.30 น. 

    3 ชั่วโมง/สัปดาห ์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม  จริยธรรม  

สถานะ ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์ วิธีการสอน กลยุทธ์/วธิีการประเมินผล 
 1.นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 80 มีวนิัย และความ
รับผิดชอบและมุ่งมัน่ในการ
ท างานที่ไดร้ับมอบหมาย 
2. นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 มีจิตอาสา เหน็ใจ
ผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมรว่มในกิจกรรมการ
บ าเพ็ญประโยชน์ทั้งนอกและ
ในสถาบัน 
3.นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 มีความซื่อสัตย์ ตรง
ต่อเวลา/หน้าท่ี ส่งงานตาม
ก าหนด เข้าชั้นเรียน
สม่ าเสมอ   
4 นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 รับฟังความความคดิ
เห็นของผู้อื่น สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อืน่ และปรับตัวใน
สังคมได ้
5  นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 มีสัมมาคารวะ มี
มารยาท/แตง่กายตาม
วัฒนธรรมไทย 
และระเบียบของสถาบัน (มี
ระเบียบวินัยสามคัคี) 
 

มีการสอดแทรกหรือยกตวัอย่างเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
ระเบียบวินัย จติอาสาประกอบในขณะทีส่อนเนื้อหา 
โดยอาจารย์และนักศึกษาร่วมกนัก าหนดเกณฑ์ประเมิน
ต่างๆ เชน่ การเข้าเรียนตรงเวลา เข้าเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ -มีความรับผิดชอบงานที่มอบหมาย และ
ซื่อสัตย์ในการสอบ-มีการแตง่กายที่เหมาะสม (ใฝ่รู้ 
สามัคคี มวีินัย)*บูรการโครงการส่งเสริม
ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีโครงการค่ายอาสาพัฒนา 
โครงการร่วมกิจกรรมทางศาสนาภายในสถาบนั และ
หน่วยงานอื่น* 

1 วิธีการ สังเกต ส ารวจ 
2.เคร่ืองมือ แบบสังเกตพฤติกรรม แบบ
ส ารวจวนัมาเรียน แบบส ารวจจ านวน
ชิ้นงานที่มอบหมาย 
3.เกณฑ์ -นักศึกษาร้อยละ 80เข้าเรียน
ตรงเวลา 
-ร้อยละ 95 ปฏิบัตติามข้อตกลงรว่มกัน 
-ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ท างานที่
มอบหมาย    ร้อยละ 80 มีสัมมาคารวะ 
แตง่กายเหมาะสม –ไม่ทุจริตในการสอบ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีจิตอาสา รว่ม
กิจกรรมสถาบนั สาธารณะประโยชน์ทัง้
นอกและในสถาบัน 

  
2. ความรู้1 

สถานะ ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์/วธิีการสอน กลยุทธ์/วธิีการประเมินผล 
 1 มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา-ก าเนิด

ของภาษา ความหมาย ลักษณะ  
หน้าท่ีของภาษา  คุณค่า 
และความสัญของภาษา/ประโยชน์ของ

4  มีความรู้เก่ียวอักษรไทย (ลักษณะส าคัญของ
พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ หลักการเขียน การใช้ 
และการเทียบเสียง) 
5  มีความรู้เก่ียวกับการใช้ภาษา (พยางค์ ค า วลี 

วิธีการ ทดสอบ 
 

เครื่องมือ แบบทดสอบ 
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ภาษาต่อมนษุย์ คุณสมบตัิของภาษา 
วัตถุประสงคแ์ละรูปแบบและรูปแบบ
การใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน     
 
2  มีความรู้เก่ียวกับ หลักเกณฑ์และ
แนวคดิการติดต่อสื่อสาร ความหมาย 
ความส าคัญของการตดิต่อสื่อสาร 
จุดประสงค์ การติดต่อสื่อสาร 
องค์ประกอบการตดิต่อสื่อสาร  
ประเภทขงการสื่อสาร ความสัมพันธ์
ระหว่างภาษากับการสื่อสาร  การ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
3 มีความรู้เก่ียวกับธรรมชาตภิาษา
อักษร ธรรมชาติภาษาไทย/
ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย)
ธรรมชาตขิองภาษา ธรรมชาติของ
ภาษาเสียง ภาษาอักษร ธรรมชาติ
ภาษาไทย ลักษณะเฉพาะของ
ภาษาไทย  

ประโยค เรื่องราวต่างๆ) 
6  มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหน้าท่ีของค าใน
ประโยค(ชนิดของค าไทย นาม  สรรนาม กริยา 
วิเศษณ์ บุพบท สนัธาน  อุทาน) 
7  มีความเข้าใจเก่ียวกับความสัมพันธร์ะหว่าง
ภาษากับความคิด  ภาษากับสังคม(ระดับของ
ภาษา ค าสุภาพ) และศิลปะการใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสารในชวีิตประจ าวนั  
8  มีความรู้เก่ียวกับภาษามาตรฐาน ภาษาชาติ 
ภาษากลาง/ ภาษาราชการ  ภาษาถิน่  
9 มีความรู้ความเข้าใจ ลักษณะ สภาพการใช้
ภาษาไทยด้านการพูดการเขียน   
10 สามารถใช้ทักษะภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ท้ัง
การฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องหลักภาษา สังคมวัฒนธรรมทางภาษา
และศลิปะภาษาเชงิวรรณศิลป์ ในชวีิตประจ าและ
เป็นพ้ืนฐานการแสวงหาความรู้ต่อ 
 
การบรรยาย  แลกเปลี่ยน 
ประสบการณ์/ตัวอย่างกรณีศึกษา 
 ถาม-ตอบในชั้นเรียน 
การอภิปรายกลุ่มใหญ่/ย่อย     
การระดมสมอง     
การศึกษาค้นคว้า /เสนอรายงาน รายคน และ ราย
กลุ่ม 
การอภิปรายซักถาม      
การศึกษาเอกสาร   
การสืบคน้จากเทคโนโลยี 
**บูรณาการกับกิจกรรมประกวดการพูดใน
โครงการวาทศิลป์ และ 
การประกวดเรียงความ ในโครงการวันแม่ วนัพ่อ 
วันไหว้ครูในกิจกรรมากรประกวดการiพูดและการ
จัดนิทรรศการ 
การประกวดกระทูธ้รรมในรายวชิาทาง
พระพุทธศาสนา  ฯลฯ 

เกณฑ์-นักศึกษาร้อยละ 95 
        ผ่านเกณฑ์ 

-  
-ตรวจสอบ พิจารณาจากรายงาน 
การน าเสนอรายงานและการมีสว่น
ร่วมในการเสนอข้อคิดเหน็ในชั้น
เรียน 

 4  มีความรู้เก่ียวอักษรไทย (ลักษณะ
ส าคัญของพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ 
หลักการเขียน การใช้ และการเทียบ
เสียง) 
5  มีความรู้เก่ียวกับการใช้ภาษา 
(พยางค์ ค า วลี ประโยค เรื่องราว
ต่างๆ) 
6  มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหน้าท่ี
ของค าในประโยค(ชนิดของค าไทย 
นาม  สรรนาม กริยา วิเศษณ์ บุพบท 
สันธาน  อุทาน) 
7  มีความเข้าใจเก่ียวกับความสัมพันธ์
ระหว่างภาษากับความคดิ  ภาษากับ
สังคม(ระดับของภาษา ค าสุภาพ) และ
ศิลปะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวติประจ าวัน  
8  มีความรู้เก่ียวกับภาษามาตรฐาน 

ประกอบความสามารถในการ
วิเคราะหข์้อมูล อย่างมีสติปัญญา  
-ทดสอบโดยข้อเขียน และสังเกต
พฤติกรรมการมีสว่นรว่มการ
อภิปรายปัญหาในชั้นเรียน 
การใช้ภาษาสื่อความ 



มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวทิยาลัย    วิทยาเขตศรีล้านชา้ง                                                     มคอ.3 GE3001  

6 
 

ภาษาชาติ ภาษากลาง/ ภาษาราชการ  
ภาษาถิ่น  
9 มีความรู้ความเข้าใจ ลักษณะ สภาพ
การใช้ภาษาไทยด้านการพูดการเขียน   
10 สามารถใช้ทักษะภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร ท้ังการฟัง พูด อ่าน เขียน 
อย่างมีประสิทธภิาพ สอดคล้องหลัก
ภาษา สังคมวัฒนธรรมทางภาษาและ
ศิลปะภาษาเชงิวรรณศิลป์ ในชวีิต
ประจ าและเป็นพ้ืนฐานการแสวงหา
ความรูต้่อ 

  
 
 
3. ทักษะทางปัญญา       

สถานะ ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์/วธิีการสอน กลยุทธ์/วธิีการประเมินผล 
 1 สามารถวิเคราะหแ์ละเลือกใช้ภาษา

เพ่ือการสื่อสารได้ สอดคล้องและถูกต้อง
ตามระดับของภาษา ค าสภุาพ 
ภาษากลาง ภาษาชาติ  ภาษามาตรฐาน 
ภาษาถิ่น  
2 สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาการใช้
ภาษาไทยมาตรฐาน และแนวทางแก้ไข  
และพัฒนาทักษะการใช้ภาษา ด้านการ
ฟัง ดู อ่าน เขียน พูด 
3  สามารถเลือกการฝึกทักษะ การฟัง ดู 
การเขียน อ่าน พูดในโอกาสต่างๆ ให้
สอดคล้องหลักภาษา วัฒนธรรมทาง    
ภาษา  ศิลปะภาษา ตามระดับและ
สังคมไทยและเป็นพ้ืนฐานการแสวงหา
ความรูต้่อไป 

ฝึกให้วิเคราะห์ปัญหาจากกรณศีึกษาท่ีมี
ผู้ศึกษาไวแ้ลว้ โดยให้ไปค้นคว้าจาก
เอกสารต่างๆ  
รวมทั้งการคน้คว้าจากฐานข้อมูล 
การศึกษาจากสภาพสิ่งแวดล้อมอืน่ๆ 

สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม และฝึก
ทักษะการเป็นผูน้ า ผูต้าม และการเป็น
สมาชิกที่ดี ของกลุ่ม  สลับการเป็นหัวหน้า
กลุ่มในการท างานที่ไดร้ับมอบหมาย 
 

  
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

สถานะ ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์/วธิีการสอน กลยุทธ์/วธิีการประเมินผล 
 1. มีความสามารถในการท างานเป็น

คณะ/กลุ่ม สามารถปรับตวัและท างาน
ร่วมกับผู้อืน่ได ้
2. ตระหนักถึงสิทธิ หน้าท่ีของตนและ
ผู้อื่น ยอมรับความแตกต่างที่
หลากหลายของมนุษย์ 

-ให้นักศึกษาท างานกลุ่ม ในลักษณะการท างานเป็น
คณะเช่น ท าโครงการ/โครงงาน การระดมสมอง และ
การศึกษาค้นคว้า เสนอรายงาน อภิปราย 

-ประเมินจากกระบวนการท างาน 
และผลงานที่ท าเป็นกลุ่มหรือ
โครงงาน 
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
สถานะ ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์/วธิีการสอน กลยุทธ์/วธิีการประเมินผล 
 1 สามารถศึกษาวิเคราะห์งานที่มอบ-

หมาย โดยมีทักษะในการ วิเคราะห์เชิง
ปริมาณ-คุณภาพ  เช่น การพัฒนาและมี
ส่วนร่วมในการระดมสมอง การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้าง
สถานการณ์และบทบาทสมมุต ิ

มีการน าเสนองานกลุ่มหรือโครงการต่อชัน้เรียน 
พร้อมข้อเสนอแนะเพ่ือให้นักศึกษาใช้ภาษาท่ีถูกต้อง
ชัดเจนและกระชับ- ในการค้นคว้านัน้ ส่วนหนึ่ง 
นักศึกษาจะต้องคน้คว้าจากวารสารหรือฐานข้อมูลที่
เป็นภาษาไทย และองักฤษ Power Point 

- ประเมินจากผลงานทีต่้อง
วิเคราะห์เชงิปริมาณ เชงิคุณภาพ 
- ประเมินจากภาษาท่ีใช้ในการ
เขียนรายงานและการน าเสนอใน
ชั้นเรียน 

 2 มีทักษะในการสื่อสาร โดยสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ ท้ังดว้ย
การฟังบรรยาย การอ่านจับใจความ
ส าคัญ และการเขียนรายงาน การพูด
รายงาน รวมทั้งการใช้เทคโนโลยี และ
บูรณาการกับกิจกรรมการประกวดงาน
เขียนในวันแม่ วันพ่อ วนัไหวค้รู 
นิทรรศการงานวิชางาน งานส าคัญทาง
พุทธศาสนา ประกวดการพูดในโอกาส
ต่างๆ ฯลฯ 

- ในการค้นคว้านัน้ สว่นหนึ่ง นักศึกษาจะต้องคน้คว้า
จากวารสารหรือฐานข้อมูลที่เปน็ภาษาไทย และ
อังกฤษ ในการเสนอนัน้จะใช้ ท้ังการรายงานหน้าชัน้ 
และ Power Point-จัดให้ท ากิจกรรมกลุ่ม 
มอบหมายงานศึกษา ท ารายงาน และน าเสนอการ
อภิปราย 

-ประเมินจากการน าเสนอข้อมูล
อย่างเป็นระบบ โดยอาจน าเสนอ
ในรูปของแผนภูมิตวัเลข กราฟ
หรือ ตาราง 

         
 

6. ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
สถานะ ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์/วธิีการสอน กลยุทธ์/วธิีการประเมินผล 
 6.1 มีทักษะในการปฏิบตัิ สามารถ

แก้ปัญหาการปฏิบตัิงานไดด้้วยการบรู
ณาการทักษะการพูด/เขียนกับโครงการ
ประกวดการพูด เรียงความ นิทรรศการ
วันส าคัญทางศาสนา 
และแสดงออกซึ่งทักษะการพูด สนทนา
ธรรมะ เขียนกระทูฯ้-ความสามารถ
พัฒนา/การแก้ปัญหาการพูด อ่าน                          
 

-จัดให้ท ากิจกรรมกลุ่ม มอบหมายงานศึกษา ท า
รายงาน และน าเสนอการอภิปราย-ความสามารถ
พัฒนา/การแก้ปัญหาการฟัง พูด อ่าน เขียน ใน
ชีวติประจ าวันของตน สอดคล้องกับวัฒนธรรม และ
ระดับภาษา 

ประเมินจากกระบวนการท างาน 
และผลงานที่ท าเป็นกลุ่มหรือ
โครงงานสังเกต  
พฤติกรรมการแก้ปัญหาการ
ท างาน ประเมินผลงาน 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ /รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

1 
23 ม.ค.2560 

ปฏิสันถาร  ชีแ้จงสังเขปรายวชิา  กิจกรรม
การเรียนการสอน แนะน าการเรียนและแลก
เปลียนประสบการณ์ การปฏิบตัตินเพ่ือการ
พัฒนาบุคลิกภาพ –ร่วมกนัก าหนดการมา
เรียน ความรับผดิชอบ วินัย การอยู่รว่มกัน 
คุณธรรมอื่นๆ 
 
1 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับก าเนดิของภาษา 
ความหมาย  ลักษณะ หน้าท่ีของภาษา 
คุณค่าและความส าคัญของภาษา 
 

3 กลุ่มสัมพันธ์ -แนะน าแหล่งคน้คว้า/
แหล่งวิทยาการ-   สร้างข้อตกลง
ร่วมกนัเก่ียวกับการศึกษา -สนทนา
และซักถามประสบการณ์/เจตคติต่อ
การบริหารหลักสตูร...  
-ฟังค าบรรยาย –ศึกษาเอกสาร-
อภิปราย/ มอบหมายงาน 
สื่อ 
-ต ารา  -เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
โปรเจ็คเตอร ์
-กระดานไวท์บอรด์ 
-ภาพ-ใบความรู้-ใบงาน  

นางชืน่อารมณ ์
จันทร์พินิจรตัน ์

2 
30 มค.2560 

-ประโยชน์ของภาษาต่อมนุษย์ คุณสมบัติ
ของภาษา ;วัตถปุระสงค ์รูปแบบการใช้
ภาษา ในชีวิตประจ าวัน 
 
 

3 กลุ่มสัมพันธ์ -แนะน าแหล่งคน้คว้า/
แหล่งวิทยาการ-   สร้างข้อตกลง
ร่วมกนัเก่ียวกับการศึกษา -สนทนา
และซักถามประสบการณ์/เจตคติต่อ
การบริหารหลักสตูร...  
-ฟังค าบรรยาย –ศึกษาเอกสาร-
อภิปราย/ มอบหมายงาน 
 
สื่อ 
-ต ารา  -เอกสารที่เก่ียวข้อง 
โปรเจ็คเตอร ์
-กระดานไวท์บอรด์ 
-ภาพ-ใบความรู้-ใบงาน 

นางชืน่อารมณ ์
จันทร์พินิจรตัน ์

3 
6 กพ.2560 

 

หลักเกณฑ์และแนวคดิการติดต่อสื่อสาร 
ความหมาย ความส าคัญของการ
ติดต่อสื่อสาร จดุประสงค์ การตดิต่อสื่อสาร 
องค์ประกอบการตดิต่อสื่อสาร  ประเภท
ของการสื่อสาร ความสัมพันธร์ะหว่างภาษา
กับการสื่อสาร  การสื่อสารที่มีประสิทธภิาพ 

3 ฟังค าบรรยาย 
ประกอบการศึกษาเอกสาร   
 
ประเมินผลระหว่างเรียน 
 

นางชืน่อารมณ ์
จันทร์พินิจรตัน ์
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4 
13 กพ.2560 

2.ธรรมชาติของภาษา Tธรรมชาติภาษา
เสียง/ภาษาพูด   ธรรมชาติภาษาอักษร
ทั่วไป ธรรมชาติอักษรไทย/ ลักษณะเฉพาะ
ของภาษาไทย 

3 มอบหมายงาน /น าเสนอผลงาน   
ระดมสมอง  อภิปราย 
 
สื่อ   
-ต ารา- เอกสารที่ 
 
เก่ียวข้อง      
-โปรเจ็คเตอร ์
 -กระดานไวท์บอรด์ 
-ใบความรู้ 
-ใบงาน 

นางชืน่อารมณ ์
จันทร์พินิจรตัน ์
 

      5 
20 กพ.2560 

ธรรมชาตภิาษาไทย  อักษรไทย รูปและ
เสียง(ลักษณะส าคัญ หลักการเขียน   การใช้ 
พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์)และการเทียบ
เสียง 
 

3 นางชืน่อารมณ ์
จันทร์พินิจรตัน ์
 

6 
27 กพ.2560 

ลักษณะไทยแท้ การสร้างค าใหม่มาตรา
ตัวสะกด ค าเป็นค าตาย การใช้ 
  

3 นางชืน่อารมณ ์
จันทร์พินิจรตัน ์
 

7 
6 มีค.2560 

หลักการใช้ภาษา พยางค์ ค า วลี ประโยค 
เรื่องราวต่างๆ หน้าท่ีของค าไทยในประโยค
(ค าไทยทั้งเจ็ด)ค านาม  ค าสรรพยาม  
ค ากริยา 

3 นางชืน่อารมณ ์
จันทร์พินิจรตัน ์
 

8 
13 มีค.2560 

หน้าท่ีของค าไทย (ต่อ) 
ค าควิเศษณ์ ค าบุพบท ค าสันธาน  อุทาน) 
ความสัมพันธร์ะหว่างภาษากับความคดิ 
 
ทดสอบกลางภาค  

3 ฟังค าบรรยาย   -ศึกษาเอกสาร   
-อภิปราย -รายงาน     
ประเมินผลระหว่างเรียน 
-มอบหมายงานกลุ่ม-เดี่ยว 
 
สื่อ  -ต ารา- เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
-โปรเจคเตอร ์ -กระดานไวท์บอรด์ 
-ใบความรู้-ใบงาน 

นางชืน่อารมณ ์
จันทร์พินิจรตัน ์
 

9 
20  มีค.2560 

ภาษากับสังคม ระดับภาษา ค าสุภาพ 
ศิลปะการ ใช้ภาษา เ พ่ือการสื่ อสาร ใน
ชีวิตประจ าวัน 

3 นางชืน่อารมณ ์
จันทร์พินิจรตัน ์
 

10 
27 มีค.2560 

ภาษามาตรฐาน ภาษาชาติ ภาษากลาง  
ภาษาถิ่น- 
สภาพการใช้ภาษาไทย ด้านการฟัง พูด อ่าน 
เขียน.... 

3 ฟังค าบรรยาย -ศึกษาเอกสาร    -
อภิปราย -รายงาน     
ประเมินผลระหว่างเรียน 
-มอบหมายงานกลุ่ม-เดี่ยว 
สื่อ  -ต ารา- เอกสารที่ 
เก่ียวข้อง -โปรเจคเตอร ์
-กระดานไวท์บอรด์ 
-ใบความรู้-ใบงาน 

นางชืน่อารมณ ์
จันทร์พินิจรตัน ์
 

11 
3  เมย.2560 

สภาพการใช้ภาษาไทยมาตรฐาน 
ปัญหาการใช้ภาษาไทยมาตรฐาน และ
แนวทางการแก้ไขปัญหา   

3 ฟังค าบรรยาย -ศึกษาเอกสาร    -
อภิปราย -รายงาน     
ประเมินผลระหว่างเรียน 
-มอบหมายงานกลุ่ม-เดี่ยว 
สื่อ  -ต ารา- เอกสารที่ 

นางชืน่อารมณ ์
จันทร์พินิจรตัน ์
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เก่ียวข้อง -โปรเจคเตอร ์
-กระดานไวท์บอรด์ 
-ใบความรู้-ใบงาน 

12 
10 เมย.2560 

การพัฒนาทักษะการฟัง การอ่าน เขียน  3 ฟังค าบรรยายประกอบการศึกษา
เอกสาร การสืบคน้จากเทคโนโลยี 
 
-อภิปราย  การศึกษาคน้คว้า/
รายงาน/เดี่ยว/กลุ่ม 
ประเมินระหว่างเรียน 
-ทบทวน ทดสอบความรู ้
เมื่อจบหน่วย 
 
สื่อ  
วิทยุ  -โทรทัศน ์-หนังสือพิมพ์ 
-ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
สลากสินค้าต่างๆ 

นางชืน่อารมณ ์
จันทร์พินิจรตัน ์
 

13 
17 เมย.2560 

การพัฒนาทักศะการพูด และการพูดใน
โอกาสต่างๆ    

3 นางชืน่อารมณ ์
จันทร์พินิจรตัน ์
 

14 
24 เมย.2559 

สภาพการใช้ภาษาไทยในการเขียน พูด และ
แนวทางแก้ไขปัญหาการเขียน พูด 

3 นางชืน่อารมณ ์
จันทร์พินิจรตัน ์
 

    15 
 1 พค.2559 

สภาพการใช้ภาษาไทยในการเขียน พูด และ
แนวทางแก้ไขปัญหาการเขียน พูด 

3 นางชืน่อารมณ ์
จันทร์พินิจรตัน ์
 

16 
8 พค.2560 

ทบทวนและติวเข้มก่อนการสอบ 3 ตรวจสอบวันมาเรียน งานที่
มอบหมายงาน 

นางชืน่อารมณ ์
จันทร์พินิจรตัน ์

 สอบปลายภาค 48   

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม  จริยธรรม 

สถานะ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ 
ประเมิน 

สัดสว่นของ
ประเมินผล 

  
. นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
 มีวินัย และความรับผิดชอบและมุ่งมัน่ใน
การท างาน -ซื่อสัตย์ตรงต่อเวลา/หน้าท่ีรับ
ฟังความคิดเหน็ของผู้อื่น-มีสัมมาคารวะ มี
มารยาท/แตง่กายตามวัฒนธรรมไทย   มี
ความใฝ่รู้ มีระเบียบ สามัคคี สอดคล้อง
ปรัชญา ปณิธานของสถาบนั และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต (รอบ
รู้  สามัคคี มวีินัย) 
2. นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีจิต
อาสา เห็นใจผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม 

-สังเกต 
-ส ารวจวนัเรียน 
-ตรวจสอบชิ้นงาน 
บันทึก ตรวจสอบการเข้าชั้นเรียน 
ตรวจสอบงานที่มอบหมาย-สังเกตพฤติกรรม/
บันทึกพฤติกรรมร่วมกจิกรรม ระเบียบสถาบนั 
 

1-16 
    ทุกสัปดาห์ 

 
 
 

10 
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2. ทักษะทางความรู้ 
สถานะ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ ประเมนิ สัดสว่นของ

ประเมินผล 

  
มีความรู้ ความเข้าใจและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจ าวัน   เกี่ยวกับสาระ
การเรียนรู้ที่ก าหนดตามเนื้อหา
ในแผนการสอน 

ประเมินผลระหว่างเรียน ทดสอบเมื่อจบเนื้อหาแต่ละ
หน่วย    ทดสอบย่อย   
ทดสอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

 
ทุกสัปดาห ์

เมื่อจบหน่วการ
เรียน 
10-17 

50 

3. ทักษะทางปัญญา      
สถานะ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ ประเมนิ สัดสว่นของ

ประเมินผล 
  สังเกตการแก้ปัญหา การท างาน การวิเคราะห์ การ

อภิปรายกลุ่ม การเสนอทางเลือก/เลือกปฏิบตั ิ
ทุกสัปดาห ์ 10 

 
 
 
 
 
 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
สถานะ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ ประเมนิ สัดสว่นของ

ประเมินผล 
 1. มีภาวะผูน้ า มีความ 

คิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้
อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของ
ตนเองและของกลุ่ม 

สังเกตการแก้ปัญหา การท างาน การวิเคราะห์ การ
อภิปรายกลุ่ม การเสนอทางเลือก/เลือกปฏิบตั ิ

ทุกสัปดาห ์  
10 
 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
สถานะ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ ประเมนิ สัดสว่นของ

ประเมินผล 
 1. มีความไวในการวิเคราะหแ์ละ

เข้าใจข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับ
จากผู้เรียนอย่างรวดเรว็ ท้ังที่
เป็นตวัเลขเชงิสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ ภาษาพูดหรือภาษา
เขียน 

-ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนรู้  
-ประเมินข้อมลูที่คน้คว้า 

ตลอดภาค  
 

10 
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6 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนการ

ประเมิน 
 1. มีความเชี่ยวชาญในการ

จัดการเรียนรู้ที่มรีูปแบบ
หลากหลาย ท้ังรูปแบบที่เป็น
ทางการ (Formal) รูปแบบกึง่
ทางการ (Non-formal) และ
รูปแบบไม่เปน็ทางการ 
(Informal) อย่างสร้างสรรค ์

-ศึกษาคน้คว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรูต้่างๆ และสรุปเป็น
ความรูแ้ละน าเสนองานหน้าชัน้เรียน 
-ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
ทฤษฎ ี

-การน าเสนองาน
ด้วย PowerPoint 
และเล่มรายงาน
กลุ่ม 
-คุณภาพของชิน้งาน
และการน าเสนอ 
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สรุปการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  10  คะแนน  
2. ด้านความรู้                     50  คะแนน  
3. ด้านทักษะทางปัญญา         10  คะแนน  
4. ด้าน ทักษะความสัมพันธ์ฯ    10  คะแนน 
 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์      10 คะแนน  
6. ด้านทักษะการจดัการเรียนรู้  10 คะแนน รวม  100 คะแนน 

 

 
* หมายเหตุ นักศึกษาท่ีสอนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ โดยมีทักษะทางปัญญาชัดเจน มคีวามรบัผิดชอบ มทีักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคล มี
ทักษะการสื่อสาร และทักษะการปฏิบตัิ โดยไดรับรางวัล จากการใช้ทักษะปฏิบัติ ด้านภาษาไทยในกิจกรรมการประกวดแขง่ขนั ดงันี้ปี 2557 นายพิษณุ  
โสธรรมมงคล ชั้นปีที่ 3 สาขารัฐศาสตร์การปกครองได้รับรางวลัรองชนะเลิศการพูดภาษาไทยเลยปี 2558 .”ประกวดการพูดภาษาไทเลย”ในงาน
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยเลย โดยสถาบันราชภัฏเลย 18-19 สิงหาคม  2558 มีนักศึกษาท่ีสอน ได้รับรางวัล การประกวดการพูดภาษาไทยเลย ดงันี้   
1 นายพิษณุ  โสธรรมมงคล  ชัน้ปีที่ 3 สาขารัฐศาสตร์การปกครองไดร้ับรางวัลชนะเลิศ….นางสาว มณีรตัน์ มนุทากุล ชั้นปีที่ 4 เอกการสอน
ภาษาอังกฤษ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการพูดภาษาไทเลย 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.ต าราและเอกสารหลัก 
    1 เอกสารประกอบการบรรยาย ท่ีผู้สอนจัดรวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหา ที่สอดคล้องสงัเขปรายวิชาภาษาไทย 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
    1 บรรจบ พันธุเมธา. ลักษณะภาษาไทย.กรุงเทพมหานคร  :โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,2534. 
    2.ชาครติ อนนัทราวนั. เอกสารค าสอน ท. 111 หลักภาษาไทย. เลย : ภาควิชาภาษาไทย วิทยาลัยครูเลย,2530.(อัดส าเนา) 
    3 ธรรมธริาช,มหาวิทยาลัย เอกสารการสอนชดุวิชา การใช้ภาษาไทย 10151 .  
    4 วิชาการ,กรม,กระทรวงศึกษาธิการ.คู่มือครภูาษาไทยหลักภาษาไทย  กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว ,2539.        
    5. สนิท ตั้งกว.ี ผ.ศ.ความรูแ้ละทักษะทางภาษา.กรุงเทพมหานคร:    ส านักพิมพ์โเดี้ยนสโตร์,2528. 
    6 ก าชัย ทองหล่อ. หลักภาษาไทย. พิมพ์ครั้งที่ 7 กรุงเทพมหานคร:2530. 
    7 ฐะปะนีย์ นครธรรพ  ศ. และ จงจิต นิมมานนรเทพ. บันไดหลักภาษา. บริษัทอักษรเจริญทัศน.์ ม.ป.ป. 
    8 สมพร มันตะสตูร แพ่งพิพัฒน.์ การเขียนเพ่ือการสือ่สาร . โรงพิมพ์โอเดี้ยนสโตร.์ กรุงเทพมหานคร :2540 
    9 เอกฉัท จารุเมธีชน. ร.ศ.ร. ภาษาไทยส าหรับครู. กรุงเทพมหานคร:    โอ.เอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2535. 
   10 อุดม วโรตมส์ิกขดิตถ์  ศ. ดร.  ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกับภาษา  ภาษา:ความรู้เบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 5 กรุงเทพมหานคร:          
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        ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง,2541. 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
1.ราชบัณฑิตยสถาน อ่านอย่างไร เขียนอย่างไร   
  2. พจนานุกรม ปทานานุกรม     3 เอกรัตน์ อุดมพร  ศัพท์ไทยที่มักเขียนผิดฯลฯ 
  3 การตดิต่อสื่อสารในองค์การ รองศาสตราจารย์สมยศ นาวีการ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรส์ านักพิมพ์บรรณกจิง๒๕๒๑  
  4.ภาษากับการสื่อสาร.จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ.เอกสารการสอน มหาวิทย่ลัยศลิปากร พิมพ์ครัง้ที่ ๖ พ.ศ.๒๕๔๓. 
  5 ภาษาไทย ๑ อาจารย์ธนู ทดแทนคุณ และ อาจารย์กลุวดี แพทย์พิทักษ์.โอ.เอส.ปริ้นติ้ง.๒๕๔๘.  
  6.การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย. วาทิตย์ เบญจพลกุล ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทาลัย.๒๕๕๕. 
http://www.aeckids.com/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8
%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E
0%B8%A2%E0%B8%99-10-%E0%B8%9B%E0%B8%A3/ 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
         ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา เช่น วธิีการสอน การจดักิจกรรมในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ ขอ้เสนอแนะเพ่ือปรับปรงรายวชิา ดว้ยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    หลักสูตร/ภาควิชา/คณะ ก าหนดให้มีการประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอน ท่ีแตง่ตัง้โดยวทิยาเขต ดว้ยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมนิ  หรือจากการสังเกตการสอน การสัมภาษณน์ักศึกษา 
 
3. การปรับปรุงการสอน 
     หลักสูตร/ภาควชิา/คณะ ก าหนดให้ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธแ์ละวธิีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิภาพของรายวชิา แลว้
จัดท ารายงานรายวชิา ตามท่ี สกอ.ก าหนด ทุกภาคการศกึษาให้ผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมกลยุทธ์การสอน การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยในชั้น
เรียนในรายวิชาท่ีมีปัญหา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 รายวิชา  มีการประชุมผูส้อนเพ่ือหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษา และ หาแนวทาง
แก้ไข 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
     หลักสูตร/ภาควิชา/คณะ ก าหนดให้มีคณะกรรมการประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนนดบิและการให้ระดับคะแนน โดย
การสุ่มรายวชิา 60 % ของรายวชิาท้ังหมดในหลักสูตร หรือภาควิชา ภายในรอบเวลาหลักสตูร 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
หลักสูตร/ภาควชิา/คณะ มีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมนิการสอนโดยนักศึกษา คณะกรรมการ
ประเมินขอหลักสตูร/ภาควชิา/คณะ  การรายงานรายวิชา หลังการทบทวนประสิทธผิลของรายวชิา  การทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การ
สอนที่ใช้ การเสนอแนวทางงในการปรับปรงุและพัฒนาในรายวชิาท่ี เสนอต่อประธานหลักสูตร หรือหวัหน้าภาควชิา เสนอต่อกรรมการประจ า
คณะพิจารณาให้ความคดิเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรบัปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

       
                                                         

  (นางชื่นอารมณ์   จันทร์พินิจรัตน์)  

                                16  มกราคม 2560     


