
 

 

 

รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยสยาม 

คณะ/ภาควิชา 

คณะศิลปศาสตร ภาควิชาภาษาตะวันออก 

 

หมวดท่ี 1. ลักษณะและขอมูลโดยท่ัวไปของรายวิชา 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 

        113 -108  การใชภาษาไทยเพือ่การสื่อสาร ( Thai Usage for Communication ) 

2. จาํนวนหนวยกติ (ชั่วโมงบรรยาย – ปฏบิัติการ - คนควาดวยตนเอง) 

       3 หนวยกิต  3( 2-2-5 ) 

3. หลกัสตูร และประเภทของรายวชิา 

 3.1 หลักสูตร 

               -  

 3.2 ประเภทของรายวิชา (วิชาศึกษาทั่วไป / วิชาเฉพาะ / วิชาเลือกเสรี) 

               วิชาศึกษาท่ัวไป(กลุมภาษาและการสื่อสาร) 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

 4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา     อ.สุภารัตน  ศุภภัควรุจา  

 4.2 อาจารยผูสอน    อ.สุภารัตน  ศุภภัควรุจา 

                                      ดร. สุพิชชา  ชูวงษ 

                                      อ.สพุชิฌาย  นพวงศ ณ อยุธยา     

                                      อ.รักษพงศ   ธรรมผุสนา 

       

5. ภาคการศึกษา ชั้นปท่ีเรียน 

                 ภาคการศึกษาท่ี 1 / 2554  นักศึกษาชั้นปที่ 1 

6. รายวชิาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisites) 

            ไมมี 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) 

                 ไมมี 

8.  สถานท่ีเรียน 

        มหาวิทยาลยัสยาม 

แบบ มคอ.3 
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9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา คร้ังลาสุด 

     1  มถินุายน  2554 

 

หมวดท่ี 2. จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

    1.1 เพื่อใหนักศึกษาสามารถสื่อสารภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    1.2 เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําหลักการฟง การพูด การอาน และการเขียน ไปใชสื่อสารไดอยางมี 

          ประสิทธิภาพ 

    1.3 เพื่อใหนักศึกษาสามารถเลือกใชภาษาในการสื่อสารไดอยางถูกตองทั้งดานไวยากรณ การใชภาษา 

          พูด ภาษาเขียน   ภาษาทางการ และไมเปนทางการ 

    1.4 เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเรื่องหลักการเขียน สามารถเขียนสื่อสารไดถูกตองตาม  

         หลักเกณฑและรูปแบบการเขียน 

2. วตัถุประสงคในการพัฒนาปรับปรุงรายวชิา 

       เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจหลักการใชภาษาไทย และนําทกัษะการสื่อสารทั้ง 4 ดานไปใช

ในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิผล 

 

หมวดท่ี 3. สวนประกอบของรายวิชา 

1. คําอธิบายรายวิชา 

        ศึกษาโครงสรางทางไวยากรณทั้งภาษาพดู ภาษาเขียนและการสื่อสาร ความแตกตางระหวางภาษา

เขียนและภาษาพูด ภาษาทางการและไมเปนทางการ สํานวนโวหาร คําราชาศัพท หลักการอางอิง การ

สื่อสารทางโทรศัพท หลักการเขียนในรูปแบบตางๆเชน จดหมายสมัครงาน การเขียนประวัติตนเอง การ

บันทึกและการสรุปความ การเขียนโตตอบหนังสือธุรกิจ การเขียนเรียงความ ฝกทักษะการใชภาษาไทยทั้ง

การฟง การพูด การอาน และการเขียน 

 

2.จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย 

     30  ชั่วโมง 

 

สอนเสริม 

ไมม ี

การฝกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝกงาน 

30  ชั่วโมง 

การศึกษาดวยตนเอง 

75 ชั่วโมง 

3. จํานวนคาบตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน 

 รายบุคคล 

  2 ชั่วโมง / สัปดาห โดยระบุวัน เวลา ไวในประมวลการสอน และแจงใหนักศึกษาทราบในชั่วโมงแรกของ

การสอน 
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หมวดท่ี 4. การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

1. คณุธรรม จริยธรรม 

    1.1 คุณธรรม จริยธรรม ท่ีตองพัฒนา 

1. ความมีวินัย ตรงตอเวลา ปฏบิตัิตามกฎระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลยั  แสดงออกซึ่งคุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรับผิดชอบตอหนาที่และงานท่ีไดรับมอบหมาย การมีสวนรวมในการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนา

รายวิชา 

3. ความใฝรูสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน การเคารพสิทธิ การรับฟงความคิดเห็นของผูรวมงานและคนอ่ืนๆ 

4. ปฏบัิติตามอัตลกัษณของมหาวิทยาลัยสยาม “ซื่อสัตย  ขยัน  มีคุณธรรม” 

  1.2  วิธีการสอนท่ีจะใชพัฒนาการเรียนรู 

1. แทรกประสบการณและเหตุการณจริงที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสารใหถูกตอง 

ระหวางการเรียนการสอน 

2. แทรกอัตลักษณของมหาวิทยาลัยสยาม “ซื่อสัตย  ขยัน  มีคุณธรรม” ในทุกชั่วโมงเรียน 

3. อภิปรายกรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน 

4. นักศึกษาแสดงความคิดเห็น ตอบคําถามเพื่อเปนแนวทางการใชภาษาไทยที่ถูกตองใน

ชีวิตประจําวัน 

5. นักศึกษาทําแบบฝกหัดและการทํางานเปนกลุม 

                   5 .  กจิกรรมนอกหองเรียน-เก็บขอมูล/คนควาขอมูลประกอบการทํารายงานตามแหลงขอมูลตางๆนอกหองเรียน 

                        (มหาวิทยาลัย)เพ่ือเพ่ิมประสบการณการเรียนรู เชน หอสมดุแหงชาต ิหองสมดุประชาชน  หองสมดุของหนวยงาน 

                        ตางๆ เปนตน หรือสถานท่ีอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับหัวขอรายงานวชิาการ เชน ตลาด โรงพยาบาล เปนตน พรอมท้ัง 

                        รายงานผลการคนควานอกหองเรียน(มหาวทิยาลัย)ไวในภาคผนวกของรายงานวชิาการ 

1.3 วธิกีารประเมนิผล 

       1. ประเมนิจากประสิทธิผลของการคนควา การทําแบบฝกหัดและงานกลุม 

       2. ประเมินจากการเขาชั้นเรียน การสงงาน และพฤติกรรมของนักศึกษาในชั้นเรียน 

       3. ประเมนิจากการตอบคําถาม การแสดงความคิดเห็นและการรับฟงความคิดเห็นจากผูอ่ืนของนักศึกษา 

           4. ประเมินผลจากการทําขอสอบปรนัยท้ังกลางภาคและปลายภาค 

2. ความรู 

    2.1 ความรู ท่ีจะไดรับ 

             นกัศึกษามคีวามรูเก่ียวกับการใชภาษาเพือ่การสือ่สารไดอยางถูกตองท้ังดานไวยากรณ การใชภาษา 

         พูด ภาษาเขียนภาษาทางการ และไมเปนทางการ มีความรูความเขาใจเรื่องหลักการฟง การพดู การ 

          อาน และการเขียน สามารถนําไปสื่อสารไดถูกตองตามหลักเกณฑและรูปแบบท่ีเหมาะสม 
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2.2 วิธีการสอน 

      1. การบรรยาย  การอภิปรายแสดงความคิดเหน็ การทําแบบฝกหัดและทํางานกลุม 

          2. นักศึกษาศึกษาคนควาดวยตนเองนอกหองเรียน /กิจกรรมนอกหองเรียนเก็บขอมูล/คนควาขอมูล 

             ประกอบการทํารายงานตามแหลงขอมูลตางๆนอกหองเรียน(มหาวิทยาลัย)เพื่อเพิ่มประสบการณการ 

            เรียนรู เชน หอสมุดแหงชาติ หองสมุดประชาชน  หองสมุดของหนวยงานตางๆ เปนตน หรือสถานท่ีอ่ืนๆ  

            ที่เก่ียวของกับหัวขอรายงานวิชาการ เชน ตลาด โรงพยาบาล เปนตน พรอมทั้งรายงานผลการคนควา 

             นอกหองเรียน(มหาวิทยาลัย)ไวในภาคผนวกของรายงานวิชาการ 

 

2.3 วธิกีารประเมนิผล 

      1. ประเมินจากประสิทธิผลของการคนควาและการทํางานกลุม 

       2. ประเมินจากการเขาชั้นเรียนและพฤติกรรมของนักศึกษาในชั้นเรียน 

       3. ประเมินจากการตอบคําถามและทําแบบฝกหัดของนักศึกษา 

       4. ประเมินผลจากการทําขอสอบปรนัยทั้งกลางภาคและปลายภาค 

 

3. ทักษะทางปญญา 

 

3.1 ทักษะทางปญญาท่ีจะตองพัฒนา 

       สามารถประมวลความรูเก่ียวกับหลักการใชภาษาไทย การคิดวิเคราะหไดอยางเปนระบบ และนําไปใชใน  

      การสื่อสาร ไดอยางมีประสิทธิภาพ         

 

3.2 วิธีการสอน 

      1. การบรรยาย  การอภิปรายแสดงความคิดเหน็ การทําแบบฝกหัดและทาํงานกลุม 

      2. นักศึกษาศึกษาคนควาดวยตนเองนอกหองเรียน 

      3. ฝกวิเคราะหวิจารณอยางเปนระบบและมีหลักการ 

 

3.3 วธิกีารประเมนิผลทักษะทางปญญาของนักศกึษา 

       1. ประเมินจากประสิทธิผลของการคนควาและการทํางานกลุม 

       2. ประเมินจากการเขาชั้นเรียนและพฤติกรรมของนักศึกษาในชั้นเรียน 

       3. ประเมินจากการตอบคําถามและทําแบบฝกหัดของนักศึกษา 

            4. ประเมินผลจากการทําขอสอบปรนัยท้ังกลางภาคและปลายภาค 

 



 5 

 

 

 

 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ท่ีตองพัฒนา 

            1. การสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูเรียนผูสอนและระหวางนักศึกษาในกลุมเรียน 

            2. สามารถพฒันาทักษะมนษุยสมัพนัธภายใตหลกัเกณฑการใชภาษาไทยไดอยางถูกตองเหมาะสมกับ   

                สถานการณ 

           3. สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมายตามหนาท่ีและบทบาทของตนไดอยางเหมาะสม 

           4. การเรียนรูดวยตนเอง และความรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย - กิจกรรมนอกหองเรียนเก็บขอมูล/ 

               คนควาขอมูลประกอบการทํารายงานตามแหลงขอมูลตางๆนอกหองเรียน(มหาวิทยาลัย)เพื่อเพิ่ม 

              ประสบการณการเรียนรู เชน หอสมุดแหงชาติ หองสมุดประชาชน  หองสมุดของหนวยงานตางๆ เปนตน  

              หรือสถานที่อ่ืนๆ  ที่เก่ียวของกับหัวขอรายงานวิชาการ เชน ตลาด โรงพยาบาล เปนตน พรอมทั้งรายงาน 

               ผลการคนควานอกหองเรียน(มหาวิทยาลยั)ไวในภาคผนวกของรายงานวิชาการ 

            5.  การรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

            6. สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนเชนการทํางานกลุมได 

4.2 วิธีการสอน 

       1. บรรยายและใหทําแบบฝกหัด 

           2. ใหนักศึกษาคนควาดวยตนเองและทํารายงานวิชาการ 

       3. ทํากิจกรรมนอกหองเรียน-เก็บขอมูล/คนควาขอมูลประกอบการทํารายงานตามแหลงขอมูลตางๆนอก 

           หองเรียน(มหาวิทยาลัย)เพื่อเพิ่มประสบการณการเรียนรู เชน หอสมุดแหงชาติ หองสมุดประชาชน   

           หองสมุดของหนวยงานตางๆ เปนตน หรือสถานที่อ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับหัวขอรายงานวิชาการ เชน ตลาด  

           โรงพยาบาล เปนตน พรอมทั้งรายงานผลการคนควานอกหองเรียน(มหาวิทยาลยั)ไวในภาคผนวกของ 

                รายงานวิชาการ 

            4. แบงกลุมทําโครงการนําเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อนําเสนอบนปายนิเทศ 

 

4.3 วิธีการประเมินทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความสามารถในการรับผิดชอบของนักศึกษา 

        1. ประเมินจากประสิทธิผลของการคนควาและการทํารายงานวิชาการ 

        2. ประเมินจากการเขาชั้นเรียนและพฤติกรรมของนักศึกษาในชั้นเรียน 

        3. ประเมินจากการตอบคําถามและทําแบบฝกหัดของนักศึกษา 

        4. ประเมินจากผลงานที่นักศึกษานําเสนอบนปายนิเทศ 

        5. ประเมินผลจากการทําขอสอบปรนัยท้ังกลางภาคและปลายภาค 
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีตองพัฒนา 

            1. พฒันาความสามารถใชภาษาไทยในการฟง การพดู การอาน การเขียนอยางมีประสิทธิภาพและคิด 

             วิเคราะหไดอยางมีเหตุผล 

            2. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาคนควา ติดตอสื่อสาร และนําเสนอขอมูลไดอยางมี 

              ประสิทธิภาพ 

5.2 วิธีการสอน 

       1. การบรรยาย  การอภิปรายแสดงความคิดเห็น การทําแบบฝกหัดและทํางานกลุม 

            2. นักศึกษาศึกษาคนควาดวยตนเองนอกหองเรียน 

5.3 วธิกีารประเมนิผล 

       1. ประเมินจากประสิทธิผลของการคนควาและการทํางานกลุม 

       2. ประเมินจากการเขาชั้นเรียนและพฤติกรรมของนักศึกษาในชั้นเรียน 

       3. ประเมินจากการตอบคําถามและทําแบบฝกหัดของนักศึกษา 

            4. ประเมินผลจากการทําขอสอบปรนัยท้ังกลางภาคและปลายภาค 
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หมวดท่ี 5. แผนการสอนและการประเมนิผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห 

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอยีด 

จํานวน 

คาบ 

กจิกรรม 

การเรียนการสอน และสือ่ท่ีใช 
ผูสอน 

1 - แนะนํารายวิชา 

-การใชภาษาไทยเพื่อการ

สื่อสาร 

- หลักการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน 

4 

 

ชั่วโมงบรรยาย  2 คาบ 

-เคาโครงรายวชิา 113-108 การใช

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

-หลักการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

ชั่วโมงปฏิบตัิ   2 คาบ 

- วิเคราะหองคประกอบของการส่ือสาร

จากคลิปท่ีกาํหนดให อภิปรายกลุม และ

เขียนงานสง 

สื่อประกอบการสอน 

-เอกสารประกอบการสอน  

- พาวเวอรพอย 

- คลิป 

อ.สุภารัตน    

ดร.สพิุชชา 

อ.สพิุชฌาย          

อ.รักษพงศ   

 

2 การใชภาษาเพื่อการสื่อสาร 

- ภาษา 

- คํา/ความหมายของคํา 

- ประโยค  

4 ชั่วโมงบรรยาย  2 คาบ 

-การใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร 

ชั่วโมงปฏิบตัิ   2 คาบ 

- วิเคราะหลักษณะภาษา ความหมาย

ของคาํท่ีปรากฏในคลิปท่ีกาํหนดให 

อภิปรายกลุม และเขียนงานสง 

สื่อประกอบการสอน 

-เอกสารประกอบการสอน  

- พาวเวอรพอย 

- คลิป 

อ.สุภารัตน    

ดร.สพิุชชา 

อ.สพิุชฌาย          

อ.รักษพงศ   

 

3 ระดับภาษาและการใช

ภาษาท่ีถกูตอง 

-ภาษาพูด ภาษาเขียน 

-ภาษาทางการและไมเปน 

ทางการ/ระดบัภาษา 

- ตวัอยางการใชภาษา 

4 ชั่วโมงบรรยาย  2 คาบ 

-ระดับภาษาและการใชภาษาท่ีถกูตอง 

ชั่วโมงปฏิบตัิ   2 คาบ 

- วเิคราะหระดบัภาษาท่ีปรากฏในคลิปท่ี

กาํหนดให อภิปรายกลุม 

-แกภาษาพูดท่ีกําหนดใหเปนภาษา

มาตรฐานราชการ 

-เขียนงานสง 

สื่อประกอบการสอน 

-เอกสารประกอบการสอน  

- พาวเวอรพอย 

- คลิป 

อ.สุภารัตน    

ดร.สพิุชชา 

อ.สุพิชฌาย          

อ.รักษพงศ   
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สัปดาห 

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอยีด 

จํานวน 

คาบ 

กจิกรรม 

การเรียนการสอน และสือ่ท่ีใช 
ผูสอน 

4 การใชคําราชาศัพทและ 

สาํนวนไทย 

4 ชั่วโมงบรรยาย  2 คาบ 

-การใชคําราชาศัพทและสํานวนไทย 

ชั่วโมงปฏิบตัิ   2 คาบ 

- ฝกเขียน /บรรยายขาวในพระราชสํานัก 

โดยใชคําราชศัพทท่ีถูกตอง 

-ยกตัวอยางเหตกุารณในชีวติประจําวัน

ท่ีตรงกบัสํานวนไทยท่ีกาํหนดให 

- อภิปรายกลุมและเขียนงานสง 

สื่อประกอบการสอน 

-เอกสารประกอบการสอน  

- พาวเวอรพอย 

- คลิป 

 

อ.สุภารัตน    

ดร.สพิุชชา 

อ.สพิุชฌาย          

อ.รักษพงศ   

 

5 การฟง 

-  การจับประเด็นสําคัญ 

- การจดคําบรรยาย 

 

4 ชั่วโมงบรรยาย  2 คาบ 

-การฟง 

ชั่วโมงปฏิบตัิ   2 คาบ 

- ฟงเสียงท่ีกาํหนดใหและสรุปประเด็น 

 สําคัญและเขียนงานสง(งานเดี่ยว) 

สื่อประกอบการสอน 

-เอกสารประกอบการสอน  

- พาวเวอรพอย /  คลิป / เพลง 

 

 

อ.สุภารัตน    

ดร.สพิุชชา 

อ.สพิุชฌาย          

อ.รักษพงศ   

 

6 การพดู 

- การเตรียมการพูด 

- บุคลิกภาพของผูพูด 

- การพูดในที่ประชุมชน 

 

4 ชั่วโมงบรรยาย  2 คาบ 

-การพูด 

ชั่วโมงปฏิบตัิ   2 คาบ 

- คนควาขอมูลจากส่ือสารสนเทศตางๆ 

 เพ่ือสอบพูดหนาชั้นเรียน 

- การสอบพูดหนาชัน้เรียน 

- นักศึกษารวมวิเคราะหวิจารณการพูด  

 (งานเดี่ยว) 

สื่อประกอบการสอน 

-เอกสารประกอบการสอน  

- พาวเวอรพอย / คลิป  

 

 

อ.สุภารัตน    

ดร.สพิุชชา 

อ.สพิุชฌาย          

อ.รักษพงศ   
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สัปดาห 

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอยีด 

จํานวน 

คาบ 

กจิกรรม 

การเรียนการสอน และสือ่ท่ีใช 
ผูสอน 

7 - การพดูในโอกาสตางๆ 

- การสื่อสารทางโทรศัพท 

 

4 ชั่วโมงบรรยาย  2 คาบ 

-การพูดในโอกาสตางๆ 

- การส่ือสารทางโทรศพัท 

ชั่วโมงปฏิบตัิ   2 คาบ 

- จาํลองเหตกุารณการส่ือสารทาง 

 โทรศพัทในสถานการณตางๆและ 

 บันทึกเสียงสง 

สื่อประกอบการสอน 

-เอกสารประกอบการสอน  

- พาวเวอรพอย 

- คลิป / ตวัอยางการส่ือสารทางโทรศพัท

จากหลายสถานการณ 

 

อ.สุภารัตน    

ดร.สพิุชชา 

อ.สพิุชฌาย          

อ.รักษพงศ   

 

8  สอบกลางภาค 20 % 

  

4 - ขอสอบกลางภาค 

 

อ.สุภารัตน    

ดร.สพิุชชา 

อ.สพิุชฌาย          

อ.รักษพงศ   

 

9 การอานและการอานจับ

ใจความสําคัญ 

 

4 ชั่วโมงบรรยาย  2 คาบ 

- การอานและการอานจับใจความสําคัญ 

ชั่วโมงปฏิบตัิ   2 คาบ 

- คนควาขอมูลจากส่ือสารสนเทศตางๆ

เพ่ือฝกสรุปความ 

สื่อประกอบการสอน 

-เอกสารประกอบการสอน  

- พาวเวอรพอย 

 

อ.สุภารัตน    

ดร.สพิุชชา 

อ.สพิุชฌาย          

อ.รักษพงศ   

 

10  การอานและการเก็บบันทึก

ขอมูล 

4 ชั่วโมงบรรยาย  2 คาบ 

- การอานและการอานเก็บบันทึกขอมูล 

ชั่วโมงปฏิบตัิ   2 คาบ 

- คนควาขอมูลจากส่ือสารสนเทศตางๆ

เพ่ือเก็บบันทึกขอมูล 

สื่อประกอบการสอน 

-เอกสารประกอบการสอน  

- พาวเวอรพอย 

 

อ.สุภารัตน    

ดร.สพิุชชา 

อ.สพิุชฌาย          

อ.รักษพงศ   
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สัปดาห 

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอยีด 

จํานวน 

คาบ 

กจิกรรม 

การเรียนการสอน และสือ่ท่ีใช 
ผูสอน 

11 

 

หลกัการเขียนทั่วไปและ

การเขียนโครงเรื่อง 

 

4 ชั่วโมงบรรยาย  2 คาบ 

- หลักการเขียนท่ัวไปการเขียนโครงเร่ือง 
ชั่วโมงปฏิบตัิ   2 คาบ 

- ฝกเขียนโครงเร่ือง 

สื่อประกอบการสอน 

-เอกสารประกอบการสอน  

- พาวเวอรพอย  

อ.สุภารัตน    

ดร.สพิุชชา 

อ.สพิุชฌาย          

อ.รักษพงศ   

 

12 -การเขียนยอหนา 

-การเขยีนเรียงความ 

 

4 ชั่วโมงบรรยาย  2 คาบ 

- การเขียนยอหนาและเรียงความ 
ชั่วโมงปฏิบตัิ   2 คาบ 

- ฝกเขียนยอหนา 

สื่อประกอบการสอน 

-เอกสารประกอบการสอน  

- พาวเวอรพอย  

อ.สุภารัตน    

ดร.สพิุชชา 

อ.สพิุชฌาย          

อ.รักษพงศ   

 

13 การเขยีนรายงานวิชาการ 

 

4 ชั่วโมงบรรยาย  2 คาบ 

- การเขียนรายงานวชิาการ 
ชั่วโมงปฏิบตัิ   2 คาบ 

- ทํารายงายวชิาการ 

- ฝกเขียนรายการอางอิง 

กิจกรรมนอกหองเรียน 

-เก็บขอมูล/คนควาขอมลูประกอบการทํา

รายงานตามแหลงขอมูลตางๆนอก

หองเรียน(มหาวทิยาลัย)เพ่ือเพ่ิม

ประสบการณการเรียนรู เชน หอสมดุ

แหงชาติ หองสมดุประชาชน  หองสมุด

ของหนวยงานตางๆ เปนตน หรือสถานท่ี

อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับหัวขอรายงาน

วชิาการ เชน ตลาด โรงพยาบาล เปนตน 

พรอมท้ังรายงานผลการคนควานอก

หองเรียน(มหาวทิยาลัย)ไวในภาคผนวก

ของรายงานวิชาการ 

สื่อประกอบการสอน 

-เอกสารประกอบการสอน  

- พาวเวอรพอย  

-ตัวอยางรายงานวชิาการ 

 

อ.สุภารัตน    

ดร.สพิุชชา 

อ.สพิุชฌาย          

อ.รักษพงศ   
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สัปดาห 

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอยีด 

จํานวน 

คาบ 

กจิกรรม 

การเรียนการสอน และสือ่ท่ีใช 
ผูสอน 

14 การเขยีนรายงานการประชมุ 4 ชั่วโมงบรรยาย  2 คาบ 

- การเขียนรายงานการประชมุ 
ชั่วโมงปฏิบตัิ   2 คาบ 

- ฝกเขียนรายงานการประชมุ 

สื่อประกอบการสอน 

-เอกสารประกอบการสอน  

- พาวเวอรพอย 

-ตัวอยางรายงานการประชมุ 

อ.สุภารัตน    

ดร.สพิุชชา 

อ.สพิุชฌาย          

อ.รักษพงศ   

 

15 - การเขียนจดหมายสมัครงาน 

-การเขยีนประวตัตินเอง 

4 ชั่วโมงบรรยาย  2 คาบ 

- การเขียนจดหมายสมัครงาน 

-การเขียนประวตัตินเอง 

ชั่วโมงปฏิบตัิ   2 คาบ 

- ฝกเขียนจดหมายสมคัรงานและประวัต ิ

  ตนเอง 

สื่อประกอบการสอน 

-เอกสารประกอบการสอน  

- พาวเวอรพอย  

-ตัวอยางจดหมายสมคัรงานและประวัต ิ

  ตนเอง 

อ.สุภารัตน    

ดร.สพิุชชา 

อ.สพิุชฌาย          

อ.รักษพงศ   

 

16 การสมัภาษณงาน 

สรุปบทเรียน 

4 ชั่วโมงบรรยาย  2 คาบ 

- การสัมภาษณงาน 

ชั่วโมงปฏิบตัิ   2 คาบ 

- ฝกตอบคําถามสัมภาษณงาน 

- ทําแบบทดสอบเร่ืองการสัมภาษณงาน 

สื่อประกอบการสอน 

-เอกสารประกอบการสอน  

- พาวเวอรพอย  

-ตัวอยางเหตุการณการสัมภาษณงาน 

อ.สุภารัตน    

ดร.สพิุชชา 

อ.สพิุชฌาย          

อ.รักษพงศ   

 

17 สอบปลายภาค 30 % 

 

- - - 
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2. แผนการประเมินการเรียนรู 

ผลการ 

เรียนรู 
วธิกีารประเมินผลนกัศึกษา 

สัปดาหที ่

ประเมิน 

สัดสวนของการ 

ประเมินผล 

1 การเขาชั้นเรียน ,การมีสวนรวมในการเรียน ทุกสัปดาห 10 % 

2 การสอบพูดหนาชั้นเรียน 7 5 % 

3 รายงานวิชาการ(เด่ียว) 12 5 % 

4 นําเสนอผลงานทางวิชาการโดยการแสดงปายนิเทศ(กลุม) 5-15 10 % 

5 งานที่ไดรับมอบหมาย ทุกสัปดาห 20 % 

6 สอบกลางภาค 8 20 % 

7 สอบปลายภาค 17 30 % 

 รวม  100% 

 

 

 

หมวดท่ี 6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. หนังสือ ตํารา และเอกสารประกอบการสอนหลัก 

เอกสารประกอบการสอน วิชา การใชภาษาไทยเพือ่การสื่อสาร ( 113 - 108 ) 

              ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะศิลปศาสตร 

2. หนังสือ เอกสาร และขอมูลอางอิง ท่ีสําคัญ 

โครงการบริหารวิชาบูรณาการหมวดศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. ภาษาไทยเพือ่การ

               

   

สื่อสาร. กรุงเทพฯ : บริษัทเท็กซแอนดเจอรนัล พับลิเคชั่น จํากัด , 2546 

3. หนังสือ เอกสาร และขอมูลอางอิง ท่ีแนะนํา 

คณาจารยภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร. 

                พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, 2542. 

การใชภาษาไทย 1 -2. 

คณาจารยภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลยัศิลปากร. ภาษากับการสือ่สาร

                 นครปฐม : โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร,  2540. 

.  

ผะอบ โปษะกฤษณะ. 

                  

ลกัษณะเฉพาะของภาษาไทย การเขยีน การอาน การพดู การฟง และ 

ราชาศัพท

สนิท ต้ังทวี. 

. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : รวมสาสน. 2532. 

การใชภาษาไทยเชงิปฏบัิติ. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 2529. 
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หมวดท่ี 7. การประเมนิและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธผิลของรายวชิาโดยนักศกึษา 

    1. วันแรกของการเรียนการสอน อาจารยผูสอนอธิบายใหนักศึกษาเขาใจถึงการปรับปรุงรายวิชานี้ จากการ

เรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ีผานมา และประโยชนขอคิดเห็นของนักศึกษาตอการพัฒนารายวิชา เพื่อ

สงเสริมใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นตอการพัฒนารายวิชาในชวงปลายของภาคการศึกษา 

    2. ใหนักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ ความรู  ทักษะในการประมวล/คิดวิเคราะห 

กอนและหลังการเรียนรายวิชาน้ี 

    3. สงเสริมใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นตอการเรียนการสอน และพัฒนารายวิชาผานระบบประเมิน on line 

ของมหาวิทยาลยั 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 

     อาจารยผูสอนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการเรียนของนักศึกษา และทํารายงานสรุปพัฒนาการของ

นักศึกษา ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขหรือการเปลี่ยนแปลง / ปรับปรุงรายวิชา 

3. การปรับปรุงการสอน 

     1. การประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา การประเมินการสอนของตนเอง และสรุปปญหา อุปสรรค แนว

ทางแกไขเมื่อสิ้นสุดการสอน  เพื่อเปนขอมูลเบ้ืองตนในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาตอไป 

     2. ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาใหทันสมัยและเหมาะสมกับนักศึกษารุนตอไป 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนักศกึษาในรายวชิา 

     1. ใหอาจารยแสดงตัวอยางการประเมินผลทุกรายวิชาเพื่อการทวนสอบ 

     2. (อาจ) จัดต้ังกรรมการทวนสอบ เพื่อสุมตรวจสอบการใหคะแนนในรายวิชาหรือรายงานของผูเรียน 

     3. เปรียบเทียบการใหคะแนนขอสอบแตละขอในแตละรายวิชา ตามเกณฑท่ีกําหนด เพื่อใหผูสอนมีมาตรฐาน

การใหคะแนน โดยเฉพาะรายวิชาที่มีผูสอนมากกวา 1 คน 

     4. (อาจ) จัดทําขอสอบมาตรฐานสําหรับรายวิชาเดียวกันในกรณีท่ีมีผูสอนหลายคน 

     5. (อาจ) จัดทําขอสอบมาตรฐานสําหรับรายวิชาที่มีเนื้อหาตรงกันกับสถาบันในเครือขาย 

     6. สํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับคําถามในขอสอบจากผูใชบัณฑิต เพื่อปรับมาตรฐานขอสอบ  

5. การดาํเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวชิา 

    ภาควิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา 

ผลประเมนิโดยคณะกรรมการประเมนิการสอนของภาควิชา การรายงานรายวิชาโดยอาจารยผูสอน หลงัการ

ทบทวนประสิทธิผลรายวิชา อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธการสอนที่ใช และ

นําเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา เสนอตอหัวหนาภาควิชา 

เพื่อนําเขาที่ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรพิจารณาใหความคิดเห็นและสรุปงานแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใช

ในปการศึกษาตอไป 
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ผูสอน 

 

....................................................... 

(อาจารยสุภารัตน ศุภภัควรุจา ) 

 

....................................................... 

(ดร.สุพิชชา  ชูวงษ ) 

 

....................................................... 

(อาจารยสพุชิฌาย นพวงศ  ณ อยุธยา ) 

 

....................................................... 

(อาจารยรักษพงศ   ธรรมผุสนา ) 

 

................/........./................... 

 

หัวหนาภาค 

 

....................................................... 

(อาจารยสุภารัตน ศุภภัควรุจา ) 

................/........./................... 

รกัษาการคณบดีคณะศิลปศาสตร 

 

....................................................... 

( พลเรือตรีหญิง ดร.สุภัทรา  เอ้ือวงศ ) 

................/........./................... 

 

 


