
 

 

 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยสยาม 

คณะ/ภาควิชา 

คณะศิลปศาสตร ภาควิชาภาษาตะวันออก 

 

หมวดท่ี 1. ลักษณะและขอมูลโดยท่ัวไปของรายวิชา 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 

113 -109  ภาษาไทยเพือ่การนําเสนอ (Thai Usage for Presentation) 

2. จาํนวนหนวยกิต (ชั่วโมงบรรยาย – ปฏบิัติการ - คนควาดวยตนเอง) 

       3 หนวยกิต  3 ( 2 – 2- 5) 

3. หลกัสตูร และประเภทของรายวชิา 

 3.1 หลักสูตร 

               -  

 3.2 ประเภทของรายวิชา (วิชาศึกษาท่ัวไป / วิชาเฉพาะ / วิชาเลือกเสรี) 

               วิชาศึกษาท่ัวไป (กลุมภาษาและการสื่อสาร) 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

 4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา     อาจารยสุภารัตน ศุภภัควรุจา 

 4.2 อาจารยผูสอน    อาจารยสุภารัตน ศุภภัควรุจา 

                                       อาจารยสุพิชฌาย  นพวงศ  ณ อยุธยา 

                                       

5. ภาคการศึกษา ชั้นปท่ีเรียน 

                 ภาคการศึกษาท่ี1 / 2554 นกัศึกษาชั้นปที่ 1 

6. รายวชิาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisites) 

            ไมมี 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) 

                 ไมมี 

8.  สถานท่ีเรียน 

        มหาวิทยาลยัสยาม   

 

แบบ มคอ.3 
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9. วนัท่ีจดัทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา คร้ังลาสุด 

         1 มิถุนายน 2554 

 

หมวดท่ี 2. จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

    1.1 เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเรื่องภาษาและการสื่อสาร สามารถนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันได 

     1.2 เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจความหมายของภาษาและลกัษณะความสาํคัญของภาษาไทย

ได  

     1.3 เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจและสามารถใชภาษาไทยในการฟง พูด อาน และเขียนได

อยางถูกตองเหมาะสม มีมารยาทและมีประสิทธิภาพ 

      1.4 เพื่อใหนักศึกษาสามารถนํากระบวนการทักษสัมพันธทางภาษามาใชในการวิเคราะห สังเคราะห 

วิจารณ สรุปความ และตีความได 

       1.5 เพื่อใหนักศึกษาสามารถนาํเสนอผลการศึกษาคนควาและอางอิงดวยลายลกัษณอักษร วาจา 

และสื่อประสมไดอยางสรางสรรคและมีประสิทธิผล 

2. วตัถุประสงคในการพัฒนาปรับปรุงรายวชิา 

       2.1 เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจหลักพื้นฐานของภาษาไทย โดยใชทักษะกระบวนการท้ัง 4 

ดาน เพื่อใหเกิดประสิทธิผลเพื่อการนําไปใชใหเหมาะสมในชีวิตประจําวัน 

 

หมวดท่ี 3. สวนประกอบของรายวิชา 

1. คําอธิบายรายวิชา 

        ศึกษาหลักการพูด ศิลปะการเลือกใชคํา ประโยค คําเชื่อม สํานวนโวหาร การออกเสียงคําท่ีถูกตอง 

และการพูดในสถานการณตาง ๆ การแสดงความคิดเห็นและการนําเสนอ อาทิ การนําเสนอทางวิชาการ 

การนําเสนอเชิงธุรกิจ และการสัมภาษณเพื่อใหไดงาน ตลอดจนการเขยีนโครงการ การเลอืกชองทางการ

สื่อสารและการอานขอมูลเชิงสถิติ  

 

2.จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

 

บรรยาย 

     30  ชั่วโมง 

สอนเสริม 

ไมม ี

การฝกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝกงาน 

30  ชั่วโมง 

การศึกษาดวยตนเอง 

75 ชั่วโมง 

3. จํานวนคาบตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน 

 รายบุคคล 

  1 ชั่วโมง / สัปดาห โดยระบุวัน เวลา ไวในประมวลการสอน และแจงใหนักศึกษาทราบในชั่วโมงแรกของ

การสอน 
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หมวดท่ี 4. การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

1. คณุธรรม จริยธรรม 

1. คุณธรรม จริยธรรม ที่ตองพัฒนา 

1. ตระหนักในความสําคัญของภาษาไทย โดยเนนที่ทักษะกระบวนการ 4 ดาน คือ การฟง การพดู การ

อานและการเขียนอยางถูกตอง เหมาะสมกับทุกสถานการณในชีวิตประจําวัน  

2. มีทัศนคติท่ีดีตอภาษาไทย และแสดงออกซึ่งคุณธรรม จริยธรรมในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

3. มีความรับผิดชอบตอหนาที่ เปนสมาชิกท่ีดี และมีสวนรวมในการเรียนเพื่อการพัฒนา 

4. มีวินัย มีความตรงตอเวลา ปฏบัิติตามกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม 

5. ปฏบัิติตามอัตลกัษณของมหาวิทยาลัยสยาม “ซื่อสัตย  ขยัน  มีคุณธรรม” 

2. วิธกีารสอนที่จะใชพัฒนาการเรียนรู 

1. แทรกประสบการณและเหตุการณจริงที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใชภาษาไทยใหถูกตอง ระหวางการ

เรียนการสอน 

2. แทรกอัตลักษณของมหาวิทยาลัยสยาม “ซื่อสัตย  ขยัน  มีคุณธรรม” ในทุกชั่วโมงเรียน 

3. อภิปรายกรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน 

4. ใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็น ตอบคําถามเพื่อหาแนวทางการใชการทักษะกระบวนการทีถู่กตอง

ในชีวิตประจําวัน 

5. ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดและรายงานวิชาการที่ถูกตอง 

6. กิจกรรมนอกหองเรียน-เก็บขอมูล/คนควาขอมูลประกอบการทํารายงานตามแหลงขอมูลตางๆ

นอกหองเรียน(มหาวิทยาลยั)เพื่อเพิ่มประสบการณการเรียนรู เชน หอสมุดแหงชาติ หองสมุด

ประชาชน  หองสมุดของหนวยงานตางๆ เปนตน หรือสถานท่ีอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับหัวขอรายงาน

วิชาการ เชน ตลาด โรงพยาบาล เปนตน พรอมท้ังรายงานผลการคนควานอกหองเรียน

(มหาวิทยาลัย)ไวในภาคผนวกของรายงานวิชาการ 

3. วิธีการประเมินผล 

      1. ประเมินจากประสิทธิผลของการคนควาและการทํารายงานวิชาการ 

       2. ประเมินจากการเขาชั้นเรียนและพฤติกรรมของนักศึกษาในชั้นเรียน 

       3. ประเมินจากการตอบคําถามและทําแบบฝกหัดของนักศึกษา 

           4. ประเมินผลจากการทําขอสอบปรนัยท้ังกลางภาคและปลายภาค 

2. ความรู 

    1. ความรู ที่จะไดรับ 

    1. นักศึกษามีความรูความเขาใจหลักภาษาไทยดานตาง ๆ โดยสังเขป 

     2. นักศึกษามีความรูความเขาใจหลักเกณฑการสื่อสารและแนวความคิดของทักษะพื้นฐานทั้ง 4 ดานคือ   

          การฟง การพดู การอานและการเขียน 

     3. นักศึกษาสามารถนําความรูท่ีไดไปใชในชีวิตประจําวันอยางถูกตอง     
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    2. วิธกีารสอน 

     1. บรรยายและใหทําแบบฝกหัด 

     2. ใหนักศึกษาคนควาดวยตนเองและทํารายงานวิชาการ 

     3. ทํากิจกรรมนอกหองเรียน-เก็บขอมูล/คนควาขอมูลประกอบการทํารายงานตามแหลงขอมูลตางๆนอก 

        หองเรียน(มหาวิทยาลัย)เพื่อเพิ่มประสบการณการเรียนรู เชน หอสมุดแหงชาติ หองสมุดประชาชน   

       หองสมุดของหนวยงานตางๆ เปนตน หรือสถานที่อ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับหัวขอรายงานวิชาการ เชน ตลาด  

       โรงพยาบาล เปนตน พรอมท้ังรายงานผลการคนควานอกหองเรียน(มหาวิทยาลยั)ไวในภาคผนวกของ 

       รายงานวิชาการ 

 

3. วิธีการประเมินผล 

      1. ประเมินจากประสิทธิผลของการคนควาและการทํารายงานวิชาการ 

       2. ประเมินจากการเขาชั้นเรียนและพฤติกรรมของนักศึกษาในชั้นเรียน 

       3. ประเมินจากการตอบคําถามและทําแบบฝกหัดของนักศึกษา 

       4. ประเมินผลจากการทําขอสอบปรนัยทั้งกลางภาคและปลายภาค 

 

3. ทักษะทางปญญา 

1 ทักษะทางปญญาที่จะตองพัฒนา 

       1. สามารถประมวลความรูท่ีไดเก่ียวกับหลักของภาษาไทยนําไปแยกแยะถึงปญหาการใชภาษาไทยที่  

           บกพรองและแกปญหาการใชภาษาไทยนั้น ๆ ไดอยางถูกตอง 

        2. สามารถประมวลและศึกษาหาความรูเพิ่มเติมเก่ียวกับทักษะกระบวนการท้ัง 4 ดาน คือ การฟง การ 

           พูด การอานและการเขียน เพื่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

 

2 วิธกีารสอน 

        1. บรรยายและใหทําแบบฝกหัด 

        2. ใหนักศึกษาคนควาดวยตนเองและทํารายงานวิชาการ 

 

3 วิธีการประเมินผลทกัษะทางปญญาของนักศึกษา 

       1. ประเมินจากประสิทธิผลของการคนควาและการทํารายงานวิชาการ 

       2. ประเมินจากการเขาชั้นเรียนและพฤติกรรมของนักศึกษาในชั้นเรียน 

       3. ประเมินจากการตอบคําถามและทําแบบฝกหัดของนักศึกษา 

           4. ประเมินผลจากการทําขอสอบปรนัยท้ังกลางภาคและปลายภาค 
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ตองพัฒนา 

            1. การสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูเรียนผูสอนและระหวางนักศึกษาในกลุมเรียน 

            2. สามารถพฒันาทักษะมนษุยสมัพนัธภายใตหลกัเกณฑการใชภาษาไทยไดอยางถูกตองเหมาะสมกับ   

                สถานการณ 

           3. สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมายตามหนาท่ีและบทบาทของตนไดอยางเหมาะสม 

           4. การเรียนรูดวยตนเอง และความรับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมาย - กิจกรรมนอกหองเรียนเก็บขอมูล/ 

               คนควาขอมูลประกอบการทํารายงานตามแหลงขอมูลตางๆนอกหองเรียน(มหาวิทยาลัย)เพื่อเพิ่ม 

              ประสบการณการเรียนรู เชน หอสมุดแหงชาติ หองสมุดประชาชน  หองสมุดของหนวยงานตางๆ เปนตน  

              หรือสถานที่อ่ืนๆ  ที่เก่ียวของกับหัวขอรายงานวิชาการ เชน ตลาด โรงพยาบาล เปนตน พรอมทั้งรายงาน 

               ผลการคนควานอกหองเรียน(มหาวิทยาลยั)ไวในภาคผนวกของรายงานวิชาการ 

            5.  การรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

            6. สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนเชนการทํางานกลุมได 

2. วิธกีารสอน 

       1. บรรยายและใหทําแบบฝกหัด 

            2. ใหนักศึกษาคนควาดวยตนเองและทํารายงานวิชาการ 

       3. ทํากิจกรรมนอกหองเรียน-เก็บขอมูล/คนควาขอมูลประกอบการทํารายงานตามแหลงขอมูลตางๆนอก 

           หองเรียน(มหาวิทยาลัย)เพื่อเพิ่มประสบการณการเรียนรู เชน หอสมุดแหงชาติ หองสมุดประชาชน   

          หองสมุดของหนวยงานตางๆ เปนตน หรือสถานท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับหัวขอรายงานวิชาการ เชน ตลาด  

          โรงพยาบาล เปนตน พรอมทั้งรายงานผลการคนควานอกหองเรียน(มหาวิทยาลยั)ไวในภาคผนวกของ 

              รายงานวิชาการ 

              4.แบงกลุมทําโครงการนําเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อนําเสนอบนปายนิเทศ 

 3. วิธีการประเมินทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความสามารถในการรับผิดชอบของนักศึกษา 

        1. ประเมินจากประสิทธิผลของการคนควาและการทํารายงานวิชาการ 

        2. ประเมินจากการเขาชั้นเรียนและพฤติกรรมของนักศึกษาในชั้นเรียน 

        3. ประเมินจากการตอบคําถามและทําแบบฝกหัดของนักศึกษา 

        4. ประเมินจากผลงานที่นักศึกษานําเสนอบนปายนิเทศ 

        5. ประเมินผลจากการทําขอสอบปรนัยท้ังกลางภาคและปลายภาค 
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีตองพัฒนา 

         1. นักศึกษาสามารถใชภาษาไทยในการฟง การพูด การอานและการเขียนอยางเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

          2. นักศึกษาสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาคนควา ติดตอสื่อสาร และนําเสนอขอมูลไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

2. วิธกีารสอน 

        1. บรรยายและใหทําแบบฝกหัด 

            2. ใหนักศึกษาคนควาดวยตนเองและทํารายงานวิชาการ 

3. วิธีการประเมินผล 

        1. ประเมินจากประสิทธิผลของการคนควาและการทํารายงานวิชาการ 

        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 - แนะนํารายวชิา 

-การใชภาษาไทยเพื่อ

การนําเสนอ 

 - หลักการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน  

4 ชั่วโมงบรรยาย  2 คาบ 

-เคาโครงรายวชิา 113-109 การใช

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

-หลักการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

ชั่วโมงปฏิบตัิ   2 คาบ 

- วิเคราะหองคประกอบของการส่ือสาร

จากคลิปท่ีกาํหนดให อภิปรายกลุม และ

เขียนงานสง 

สื่อประกอบการสอน 

-เอกสารประกอบการสอน  

- พาวเวอรพอย 

- คลิป 

อ.สุภารัตน  

อ.สุพิชฌาย 

 

2 การใชภาษาเพื่อการ

สื่อสาร 

- คํา /ความหมายของคํา 

- รปูแบบประโยค 

4 ชั่วโมงบรรยาย  2 คาบ 

-การใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร 

ชั่วโมงปฏิบตัิ   2 คาบ 

- วิเคราะหลักษณะภาษา ความหมาย

ของคาํท่ีปรากฏในคลิปท่ีกาํหนดให 

อภิปรายกลุม และเขียนงานสง 

สื่อประกอบการสอน 

-เอกสารประกอบการสอน  

- พาวเวอรพอย 

- คลิป 

อ.สุภารัตน  

อ.สุพิชฌาย 

 

3 ระดับภาษาและการใช

ภาษาท่ีถูกตอง 

- ภาษาพดู ภาษาเขยีน 

- ภาษาทางการ และไม

เปนทางการ/ระดับภาษา 

- ตัวอยางการใชภาษา 

4 ชั่วโมงบรรยาย  2 คาบ 

-ระดับภาษาและการใชภาษาท่ีถกูตอง 

ชั่วโมงปฏิบตัิ   2 คาบ 

- วเิคราะหระดบัภาษาท่ีปรากฏในคลิปท่ี

กาํหนดให อภิปรายกลุม 

-แกภาษาพูดท่ีกําหนดใหเปนภาษา

มาตรฐานราชการ 

-เขียนงานสง 

สื่อประกอบการสอน 

-เอกสารประกอบการสอน  

- พาวเวอรพอย 

- คลิป 

อ.สุภารัตน  

อ.สุพิชฌาย 
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สัปดาห 

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอยีด 

 

จํานวน 

คาบ 

กจิกรรม 

การเรียนการสอน และสือ่ท่ีใช 

ผูสอน 

 

4 ทักษะการรับสาร 

๑. การฟง 

๒. การอาน 

- จุดมุงหมายของการฟง 

- มารยาทในการฟง 

- การอานจับใจความ

สําคัญ 

4 ชั่วโมงบรรยาย  2 คาบ 

-การฟง 

-การอาน 

ชั่วโมงปฏิบตัิ   2 คาบ 

- ฟงเสียงท่ีกาํหนดใหและสรุปประเด็น 

 สําคัญและเขียนงานสง(งานเดี่ยว) 

-ทําแบบทดสอบการอานจบัใจความ

สําคัญ 

สื่อประกอบการสอน 

-เอกสารประกอบการสอน  

- พาวเวอรพอย /  คลิป / เพลง 

 

อ.สุภารัตน  

อ.สุพิชฌาย 

 

5 ทักษะการสงสาร 

๑.การพดู 

๒.การเขียน 

 - จุดประสงคการสงสาร 

- การเตรียมเนื้อหาเพื่อ

ถายทอดสาร 

๓.สื่อที่ใชในการทอดสาร 

4 ชั่วโมงบรรยาย  2 คาบ 

-การพูด 

-การเขียน 

ชั่วโมงปฏิบตัิ   2 คาบ 

- ฝกเตรียมหัวขอ/ เน้ือหาเพ่ือถายทอด

สารและเลือกส่ือท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณทีก่าํหนดให (งานคู) 

สื่อประกอบการสอน 

-เอกสารประกอบการสอน  

- พาวเวอรพอย  

 

อ.สุภารัตน  

อ.สุพิชฌาย 

 

6 การพูดเพ่ือการนําเสนอ 

- การพูดขั้นพื้นฐาน 

- การพูดในที่สาธารณะ 

-  การกลาวอวยพร 

4 ชั่วโมงบรรยาย  2 คาบ 

-การพูดเพ่ือการนําเสนอ 

ชั่วโมงปฏิบตัิ   2 คาบ 

- คนควาขอมูลจากส่ือสารสนเทศตางๆ 

 เพ่ือสอบพูดหนาชั้นเรียน 

- การสอบพูดหนาชัน้เรียน 

- นักศึกษารวมวิเคราะหวิจารณการพูด  

 (งานเดี่ยว) 

 

สื่อประกอบการสอน 

-เอกสารประกอบการสอน  

- พาวเวอรพอย / คลิป  

 

อ.สุภารัตน  

อ.สุพิชฌาย 
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สัปดาห 

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอยีด 

จํานวน 

คาบ 

กจิกรรม 

การเรียนการสอน และสือ่ท่ีใช 
ผูสอน 

7 การพูดเพ่ือการนําเสนอ 

(ตอ) 

- การเปนพิธีกร 

- การอภปิราย 

- การสาธิต 

4 ชั่วโมงบรรยาย  2 คาบ 

-การพูดเพ่ือการนําเสนอ 

ชั่วโมงปฏิบตัิ   2 คาบ 

- คนควาขอมูลจากส่ือสารสนเทศตางๆ 

 เพ่ือสอบพูดหนาชั้นเรียน 

- การสอบพูดหนาชัน้เรียน 

- นักศึกษารวมวิเคราะหวิจารณการพูด  

 (งานเดี่ยว) 

สื่อประกอบการสอน 

-เอกสารประกอบการสอน  

- พาวเวอรพอย / คลิป  

อ.สุภารัตน  

อ.สุพิชฌาย 

 

8 สอบกลางภาค 20% 

 

  

 

อ.สุภารัตน  

อ.สุพิชฌาย 

9 การอานและการ

นําเสนอขอมูลเชิงสถิติ 

4 ชั่วโมงบรรยาย  2 คาบ 

- การอานและการนําเสนอขอมูลเชิงสถติ ิ

ชั่วโมงปฏิบตัิ   2 คาบ 

-ฝกอานและนําเสนอขอมูลเชิงสถิต ิ

สื่อประกอบการสอน 

-เอกสารประกอบการสอน  

- พาวเวอรพอย 

อ.สุภารัตน  

อ.สุพิชฌาย 

 

10 การเขียนเพ่ือการ

นําเสนอ 

- การเขียนโครงเรื่อง 

 

4 ชั่วโมงบรรยาย  2 คาบ 

- การเขียนเพ่ือการนําเสนอ 

-การเขียนโครงเร่ือง 
ชั่วโมงปฏิบตัิ   2 คาบ 

- ฝกเขียนโครงเร่ือง 

สื่อประกอบการสอน 

-เอกสารประกอบการสอน  

- พาวเวอรพอย  

อ.สุภารัตน  

อ.สุพิชฌาย 

 

11 - การเขยีนเรียงความ  

- การเขยีนบทความ 

4 ชั่วโมงบรรยาย  2 คาบ 

- การเขียนเรียงความ 

-การเขียนบทความ 
ชั่วโมงปฏิบตัิ   2 คาบ 

- ฝกเขียนเรียงความ / บทความ 

สื่อประกอบการสอน 

-เอกสารประกอบการสอน  

- พาวเวอรพอย  

อ.สุภารัตน  

อ.สุพิชฌาย 
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สัปดาห 

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอยีด 

 

จํานวน 

คาบ 

กจิกรรม 

การเรียนการสอน และสือ่ท่ีใช 
ผูสอน 

12 การรายงาน 

- การเขียนรายงานวิชาการ 

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  

อ.สุพิชฌาย 

 

13 การรายงาน (ตอ) 

การเขยีนรายงานการ

ประชุม 

 

4 ชั่วโมงบรรยาย  2 คาบ 

- การเขียนรายงานการประชมุ 
 

ชั่วโมงปฏิบตัิ   2 คาบ 

- ฝกเขียนรายงานการประชมุ 

 

สื่อประกอบการสอน 

-เอกสารประกอบการสอน  

- พาวเวอรพอย 

-ตัวอยางรายงานการประชมุ 

 

 

อ.สุภารัตน  

อ.สุพิชฌาย 
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สัปดาห 

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอยีด 

 

จํานวน 

คาบ 

กจิกรรม 

การเรียนการสอน และสือ่ท่ีใช 
ผูสอน 

14 การเขยีนโครงการ 4 ชั่วโมงบรรยาย  2 คาบ 

- การเขียนโครงการ 
ชั่วโมงปฏิบตัิ   2 คาบ 

- ฝกเขียนโครงการ 

สื่อประกอบการสอน 

-เอกสารประกอบการสอน  

- พาวเวอรพอย 

อ.สุภารัตน  

อ.สุพิชฌาย 

 

15 การสมคัรงาน 

- จดหมายสมัครงาน 

- การกรอกแบบฟอรม 

- ประวัติยอ 

4 ชั่วโมงบรรยาย  2 คาบ 

- การเขียนจดหมายสมัครงาน 

-การเขียนประวตัตินเอง 

ชั่วโมงปฏิบตัิ   2 คาบ 

- ฝกเขียนจดหมายสมคัรงานและประวัต ิ

  ตนเอง 

สื่อประกอบการสอน 

-เอกสารประกอบการสอน  

- พาวเวอรพอย  

-ตัวอยางจดหมายสมคัรงานและประวัต ิ

  ตนเอง 

 

อ.สุภารัตน  

อ.สุพิชฌาย 

 

16 หลกัการสมัภาษณงาน 

- สรุปบทเรียน 

 

4 ชั่วโมงบรรยาย  2 คาบ 

- การสัมภาษณงาน 

ชั่วโมงปฏิบตัิ   2 คาบ 

- ฝกตอบคําถามสัมภาษณงาน 

- ทําแบบทดสอบเร่ืองการสัมภาษณงาน 

สื่อประกอบการสอน 

-เอกสารประกอบการสอน  

- พาวเวอรพอย  

-ตัวอยางเหตุการณการสัมภาษณงาน 

อ.สุภารัตน  

อ.สุพิชฌาย 

 

17 สอบปลายภาค 30 % 
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2. แผนการประเมินการเรียนรู 

ผลการ 

เรียนรู 
วิธีการประเมินผลนกัศึกษา 

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 การใชภาษาไทยเพือ่การนําเสนอ (113 – 109) ภาควิชาภาษา 

                ตะวันออก คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลยัสยาม   

2. หนังสือ เอกสาร และขอมูลอางอิง ท่ีสําคัญ 

กองเทพ เคลือบพณิชกุล. การเขียนเชิงปฏิบัติการ

กิดานันท มลิทอง. 

. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2544. 

เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

ราชภัฏพระนคร, มหาวิทยาลัย. 

. กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ, 2548. 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

                ศาสนาแหงชาติ, 2550. 

. กรุงเทพฯ : โรงพิมพสํานักงานพระพุทธ- 

3. หนังสือ เอกสาร และขอมูลอางอิง ท่ีแนะนํา 

คณาจารยภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

                พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, 2542. 

การใชภาษาไทย 1 -2. 

คณาจารยภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลยัศิลปากร. ภาษากับการสือ่สาร

                 นครปฐม : โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร,  2540. 

.  

ผะอบ โปษะกฤษณะ. 

                  

ลกัษณะเฉพาะของภาษาไทย การเขยีน การอาน การพูด การฟง และ 

ราชาศัพท. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : รวมสาสน. 2532. 
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หมวดท่ี 7. การประเมนิและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวชิา 

 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธผิลของรายวชิาโดยนักศกึษา 

    1. วันแรกของการเรียนการสอน อาจารยผูสอนอธิบายใหนักศึกษาเขาใจถึงการปรับปรุงรายวิชานี้ 

จากการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ผานมา และประโยชนขอคิดเห็นของนักศึกษาตอการ

พัฒนารายวิชา เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นตอการพัฒนารายวิชาในชวงปลายของ

ภาคการศึกษา 

    2. ใหนักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ ความรู  ทักษะในการประมวล/คิด

วิเคราะห กอนและหลังการเรียนรายวิชานี้ 

    3. สงเสริมใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นตอการเรียนการสอน และพัฒนารายวิชาผานระบบ

ประเมิน on line ของมหาวิทยาลยั 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 

     อาจารยผูสอนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการเรียนของนักศึกษา และทํารายงานสรุป

พัฒนาการของนักศึกษา ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขหรือการเปลี่ยนแปลง / ปรับปรุง

รายวิชา 

 

3. การปรับปรุงการสอน 

     1. การประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา การประเมินการสอนของตนเอง และสรุปปญหา 

อุปสรรค แนวทางแกไขเมื่อสิ้นสุดการสอน  เพื่อเปนขอมูลเบ้ืองตนในการปรับปรุงรายวิชาในภาค

การศึกษาตอไป 

     2. ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาใหทันสมัยและเหมาะสมกับนักศึกษารุนตอไป 

 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนักศกึษาในรายวชิา 

     1. ใหอาจารยแสดงตัวอยางการประเมินผลทุกรายวิชาเพื่อการทวนสอบ 

     2. (อาจ) จัดต้ังกรรมการทวนสอบ เพื่อสุมตรวจสอบการใหคะแนนในรายวิชาหรือรายงานของ

ผูเรียน 

     3. เปรียบเทียบการใหคะแนนขอสอบแตละขอในแตละรายวิชา ตามเกณฑท่ีกําหนด เพื่อให

ผูสอนมีมาตรฐานการใหคะแนน โดยเฉพาะรายวิชาที่มีผูสอนมากกวา 1 คน 

     4. (อาจ) จัดทําขอสอบมาตรฐานสําหรับรายวิชาเดียวกันในกรณีท่ีมีผูสอนหลายคน 

     5. (อาจ) จัดทําขอสอบมาตรฐานสําหรับรายวิชาที่มีเนื้อหาตรงกันกับสถาบันในเครือขาย 

     6. สํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับคําถามในขอสอบจากผูใชบัณฑิต เพื่อปรับมาตรฐานขอสอบ  
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5. การดาํเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวชิา 

    ภาควิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอน

โดยนกัศึกษา ผลประเมนิโดยคณะกรรมการประเมนิการสอนของภาควิชา การรายงานรายวิชาโดย

อาจารยผูสอน หลังการทบทวนประสิทธิผลรายวิชา อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหา

ที่สอนและกลยุทธการสอนที่ใช และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการ

ดําเนินการของรายวิชา เสนอตอหัวหนาภาควิชา เพื่อนําเขาท่ีประชุมอาจารยประจําหลักสูตร

พิจารณาใหความคิดเห็นและสรุปงานแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใชในปการศึกษาตอไป 

 

 

ผูสอน 

 

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

(อาจารยสุภารัตน ศุภภัควรุจา ) 

 

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

(อาจารยสพุชิฌาย นพวงศ  ณ อยุธยา ) 

 

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

 

หัวหนาภาค 

 

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

(อาจารยสุภารัตน ศุภภัควรุจา ) 

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

รกัษาการคณบดีคณะศิลปศาสตร 

 

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

( พลเรือตรีหญิง ดร.สุภัทรา  เอ้ือวงศ ) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


