มคอ. 3
รายวิชา 0591001

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

อาจารย์กลั ยรัตน์ กลิ่นสุวรรณ

ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2563

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เอกสารหมายเลข มคอ.3/1

รายละเอีย ดของรายวิ ชา
ชื่อ สถาบัน อุด มศึก ษา1
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา1 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อ มูล ทัวไป
่
1. รหัส และชื่อ รายวิ ชา1
0591001 วิชาภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร
2. จํา นวนหน่ ว ยกิ ต 1
3 หน่วยกิต 3(3-0-6)
3. หลัก สูต รและประเภทของรายวิ ชา1
วิชาศึกษาทัวไป
่
4. อาจารย์ผรู้ บั ผิด ชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผสู้ อน1
อาจารย์กลั ยรัตน์ กลิน่ สุวรรณ
5. ภาคการศึก ษา / ชัน้ ปี ที่เรีย น1
2/2563
6. รายวิ ชาที่ต ้อ งเรีย นมาก่อ น(Pre- requisites) (ถ้ามี) 1
7. รายวิ ชาที่ต ้อ งเรีย นพร้อ มกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 1
8. สถานที่เรีย น1
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ
9. วัน ที่จ ดั ทําหรือ ปรับ ปรุงรายละเอีย ดของรายวิ ชาครัง้ ล่าสุด 1
3 พฤศจิกายน 2563

หมวดที่ 2 จุด มุ่งหมายและวัต ถุป ระสงค์
1. จุด มุ่งหมายของรายวิ ชา1
1.1 เพือ่ ให้นกั ศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจในการใช้ภาษาไทยทัง้ ๔ ทักษะ คือ การฟั ง การพูด
การอ่านและการเขียนได้อย่างเหมาะสม
1.2 เพือ่ ให้นกั ศึกษามีความสามารถในการใช้ภาษาสรุปความ ขยายความ วิเคราะห์
แสดงความคิดเห็น ตีความได้อย่างเหมาะสม
1.3 เพือ่ ให้นกั ศึกษามีความสามารถในการใช้ภาษานําเสนอความรูค้ วามคิดจากการสืบค้นได้
ถูกต้อง เหมาะสม
1.4 เพือ่ ให้นกั ศึกษามีความรับผิดชอบ มุง่ มันและฝึ
่
กฝนตนเองอยูเ่ สมอ
1.5 เพือ่ ให้นกั ศึกษามีเจตคติทด่ี ตี ่อการเรียนภาษาไทย
1.6 เพือ่ ให้นกั ศึกษาเห็นความสําคัญของภาษาไทย ร่วมกันอนุรกั ษ์และตระหนักในความเป็ นไทย
อันแสดงความเป็ นเอกลักษณ์ของชาติ
2. วัต ถุป ระสงค์ใ นการพัฒ นา/ปรับ ปรุงรายวิ ชา1
2.1 เป็ นการปรับปรุงเพือ่ พัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนพัฒนาหลักสูตร
2.2 เพือ่ ให้รายวิชามีความทันสมัย สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงทางสังคม
2.3 เพือ่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้หลักสูตร

หมวดที่ 3 ลัก ษณะและการดําเนิ น การ
1. คําอธิ บ ายรายวิ ชา1
ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเป็ นเครือ่ งมือสือ่ สาร และแสดงถึงความเป็ นเอกลักษณ์ของชาติ
การสืบค้นข้อมูลข่าวสารจากทรัพยากรสารสนเทศ การสรุปความ การขยายความ การวิเคราะห์ และการ
แสดงความคิดเห็น การตีความ และการนําเสนอ โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา
2. จํา นวนชัวโมงที
่
่ใ ช้ต ่อ ภาคการศึก ษา1
บรรยาย
สอนเสริ ม
การฝึกปฏิ บ ตั ิ /งาน
การศึก ษาด้ว ยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
90 คาบ/ภาคการศึกษา
145 คาบ/ภาคการศึกษา 15 คาบ/ภาคการศึกษา
3. จํา นวนชัวโมงต่
่
อ สัป ดาห์ที่อ าจารย์ใ ห้ค าํ ปรึก ษาและแนะนําทางวิ ชาการแก่น ัก ศึก ษาเป็ น
รายบุค คล1
1 ชัวโมง/สั
่
ปดาห์ (เฉพาะรายทีต่ อ้ งการ) หรือตามผูส้ อนและผูเ้ รียนตกลง

หมวดที่ 4 การพัฒ นาการเรีย นรู้ข องนัก ศึก ษา
1. คุณ ธรรม จริ ย ธรรม
1.1 คุณ ธรรม จริ ย ธรรมที่ต ้อ งพัฒ นา1
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม
 1.1.2 มีวน
ิ ยั ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ
 1.1.3 มีภาวะผูน
้ ํา ผูต้ าม ทํางานเป็ นทีม
 1.1.4 เคารพสิทธิ/รับฟั งความคิดเห็นของผูอ
้ น่ื
 1.1.5 เคารพกฎเกณฑ์ของสังคม และมีความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
 1.1.6 วิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้วช
ิ าชีพ
 1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิ ธ ีก ารสอน1
แทรกเรือ่ งคุณธรรมและจริยธรรมในขณะบรรยายและในการตรวจงาน
1.3 วิ ธ ีก ารประเมิ น ผล1
ประเมินจากพฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงในตัวนักศึกษา
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต ้อ งได้ร บั 1
 2.1.1 รู/้ เข้าใจหลักการทฤษฎีทส
่ี าํ คัญของเนื้อหา
 2.1.2 วิเคราะห์ปัญหา อธิบาย ประยุกต์ ความรูท
้ กั ษะ
 2.1.3 วิเคราะห์ ออกแบบ ดําเนินการ ปรับปรุง
 2.1.4 ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวฒ
ั นาการของวิชาการ
 2.1.5 รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้
 2.1.6 มีความรูใ้ นแนวกว้างของรายวิชาทีศ
่ กึ ษา
 2.1.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาหรือการประยุกต์
 2.1.8 บูรณาการความรูใ้ นทีศ
่ กึ ษากับความรู้
2.2 วิ ธ ีก ารสอน1
บรรยาย อภิปราย นําเสนองานหน้าชัน้ เรียน
2.3 วิ ธ ีก ารประเมิ น ผล1
การตรวจแบบฝึกหัด สอบกลางภาค สอบปลายภาค
ประเมินผลอิงกลุ่ม (ใช้เกณฑ์การประเมินผลตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
3. ทัก ษะทางปัญ ญา
3.1 ทัก ษะทางปัญ ญาที่ต ้อ งพัฒ นา1
 3.1.1 คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
 3.1.2 สืบค้น/ตีความ/ประเมินสารสนเทศ เพือ
่ ใช้แก้ไขปั ญหา




3.1.3 รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์/สรุปประเด็นปั ญหา/ความต้องการ
3.1.4 ประยุกต์ความรูแ้ ละทักษะในการแก้ไขปั ญหาได้อย่างเหมาะสม

3.2 วิ ธ ีก ารสอน1
บรรยายประกอบ power point, ทํากิจกรรมกลุ่มย่อย, อภิปรายกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่
ศึกษาค้นคว้าทํารายงานและนําเสนอหน้าชัน้ เรียน, ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง, ทําแบบฝึกหัดท้ายบท
3.3 วิ ธ ีก ารประเมิ น ผล1
การตรวจแบบฝึกหัด สอบกลางภาค สอบปลายภาค
ประเมินผลอิงกลุ่ม (ใช้เกณฑ์การประเมินผลตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
4. ทัก ษะความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งบุค คลและความรับ ผิด ชอบ
4.1 ทัก ษะความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งบุค คลและความรับ ผิด ชอบที่ต ้อ งพัฒ นา
1
 4.1.1 สือ
่ สารกับกลุ่มคนหลากหลายและสนทนาโดยใช้ภาษาไทย
 4.1.2 ให้ความช่วยเหลือ/อํานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
 4.1.3 ใช้ความรูใ้ นศาสตร์มาชีน
้ ําสังคมในประเด็นทีเ่ หมาะสม
 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและงานกลุ่ม
 4.1.5 เป็ นผูร้ เิ ริม
่ แสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทงั ้ ส่วนตัวและส่วนรวม
 4.1.6 มีความรับผิดชอบพัฒนาการเรียนรูข
้ องตนเอง/ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิ ธ ีก ารสอน1
ทํากิจกรรมกลุ่ม นําเสนอผลงานหน้าชัน้ เรียน
4.3 วิ ธ ีก ารประเมิ น ผล1
ประเมินตนเอง
ประเมินจากพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
ประเมินจากเพือ่ นร่วมงาน
5. ทัก ษะการวิ เคราะห์เชิ งตัว เลข การสื่อ สาร และการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ
5.1 ทัก ษะการวิ เคราะห์เชิ งตัว เลข การสื่อ สาร และการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศที่ต ้อ งพัฒ นา
 5.1.1 มีทก
ั ษะในการใช้เครือ่ งมือทีจ่ าํ เป็ นต่อการทํางานทีเ่ กีย่ วกับวิชาชีพ
 5.1.2 แนะนําประเด็นการแก้ปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์/การแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อปั ญหาทีเ่ กีย่ วข้องอย่างสร้างสรรค์
 5.1.3 สือ
่ สารอย่างมีประสิทธิภาพ เลือกใช้รปู แบบของสือ่ การนําเสนออย่างเหมาะสม
 5.1.4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิ ธ ีก ารสอน1
บรรยาย อภิปราย นําเสนองานหน้าชัน้ เรียน
มอบหมายงานให้ศกึ ษาค้นคว้าด้วยตนเอง
5.3 วิ ธ ีก ารประเมิ น ผล1
ประเมินจากการนําเสนอผลงานหน้าชัน้ เรียน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิ น ผล
1. แผนการสอน
สัป ดาห์
หัว ข้อ /รายละเอีย ด
ที่
คําอธิบายรายวิชา เอกสาร
1

จํา นวน
ชัวโมง
่
3

ประกอบการสอน การ
ประเมินผลการเรียน
- ความรู้เบือ้ งต้น เกี่ย วกับ
การสื่อ สาร

- ความหมาย
- ลัก ษณะของการสื่อ สาร
- องค์ป ระกอบของการ
สื่อ สาร
- แบบจํา ลองการสื่อ สาร
- วัต ถุป ระสงค์ก ารสื่อ สาร
- ประเภทของการสื่อ สาร
- ความสํา คัญ ของการ
สื่อ สาร
- อุป สรรคในการสื่อ สาร
- หลัก ในการสื่อ สาร

22/21212 ความรู้เบือ้ งต้น เกี่ย วกับ
/2
ภาษาไทย
- ความหมายของภาษา
- ความสํา คัญ ของภาษา
- ลัก ษณะของภาษา
- ลัก ษณะของภาษาไทย

3

กิ จ กรรมการเรีย น
การสอน / สื่อ ที่ใ ช้

ผูส้ อน

1. ปฐมนิเทศ/แนะนํารายวิชา
อาจารย์
2. ศึกษาวิเคราะห์ผเู้ รียน
สาขาวิชา
3. แบ่ ง กลุ่ ม ละ 10 คนวิเ คราะห์ ภาษาไทย
สถานการณ์ ใ นการสื่อ สาร ระดม
ความคิด เกี่ย วกับ อุ ป สรรคในการ
สื่ อ ส า ร แ ล ะ ปั ญ ห า ก า ร ใ ช้
ภาษาไทยในการสื่อสาร โดยแต่ละ
กลุ่มเลือกทําหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง
4. นําเสนอความคิดเป็ นรายกลุ่ม
5. อภิปราย/แสดงความคิดเห็น
เพิม่ เติม
6. เสนอแนะแนวทางแก้ไข
7. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน
วิเคราะห์สถานการณ์ การสือ่ สาร
และการใช้ภาษา จากใบงานที่
กําหนดแล้วสรุปความสําคัญของ
ภาษาไทย ในฐานะเครือ่ งมือ
สือ่ สารและสืบค้น โดยศึกษา
เอกสาร บทที่ 1 ประกอบ
8. ทําแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 ใน
เอกสารประกอบการเรียน
9. สรุปบทเรียน
อาจารย์
1. นักศึกษาร่วมกันวิเคราะห์การ
สาขาวิชา
ใช้ภาษาไทยจากข่าว/บทความ
ภาษาไทย
2. อภิปราย/แสดงความคิดเห็น
เพิม่ เติม

3. อาจารย์บรรยายเนื้อหาใน
บทเรียน
4. นักศึกษาปฏิบตั กิ จิ กรรมกลุ่ม
เรือ่ งคําและความหมาย
5. นักศึกษาค้นคว้าการใช้ภาษา
ทีป่ รากฏในสือ่ ต่างๆ นําผลการ
วิเคราะห์มานําเสนอในสัปดาห์
ต่อไป

สัป ดาห์
ที่
3

4

หัว ข้อ /รายละเอีย ด
ความรู้เบือ้ งต้น เกี่ย วกับ
ภาษาไทย (ต่อ )
- วัจ นภาษาและอวัจ น
ภาษา
- ระดับ ภาษา
- คํา กับ ความหมาย
การพัฒ นาทัก ษะการฟัง
- ความหมายของการฟัง
- การฟังกับการได้ยิ น
- ความสํา คัญ ของการฟัง
- จุด มุ่งหมายของการฟัง
- ลัก ษณะของภาษาไทยที่
เกี่ย วกับการฟัง
- ประโยชน์ ข องการฟัง
- มารยาทของการฟัง
- แนวทางการพัฒ นาการ
ฟัง

จํา นวน
ชัวโมง
่
3

3

กิ จ กรรมการเรีย น
การสอน / สื่อ ที่ใ ช้
1. ทบทวนเนื้อหาสัปดาห์ทแ่ี ล้ว
2. นักศึกษานําเสนอผลการ
วิเคราะห์การใช้ภาษาทีป่ รากฏ
ในสือ่ ต่างๆ เป็ นรายกลุ่ม
3. ทําแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2 ใน
เอกสารประกอบการเรียน
4. สรุปบทเรียน
1. ทดสอบพฤติกรรมการฟั ง โดย
นักศึกษาฟั งข้อความทีอ่ าจารย์อ่าน
,ฟั งจากแถบบันทึกเสียงแล้วจับ
ใจความสําคัญ และร่วมกัน
อภิปรายถูกต้อง ตรงกันหรือไม่
2. แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ระดม
ความคิดเรือ่ งการฟั งตามหัวข้อ
ต่อไปนี้
2.1 ความสําคัญของการฟั ง
2.2 จุดมุง่ หมายของการฟั ง
2.3 ลักษณะภาษาไทยที่
เกีย่ วข้องกับการฟั ง
2.4 ประโยชน์ของการฟั ง
2.5 ปั ญหาในการฟั ง
2.6 สํานวนไทยทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การฟั ง
2.7 แนวทางพัฒนาการฟั งอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. นําเสนอผลการระดมความคิด
ของกลุ่ม
4. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน
สรุป อภิปรายผล
5. ทําแบบฝึกหัดการฟั งเพือ่ ความรู้
- ฟั งเรือ่ งทีก่ าํ หนดให้
- บันทึกเนื้อหา
- ตอบคําถามในใบงาน
- สรุป และเฉลย
6. ทําแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3
7. สรุปบทเรียน

ผูส้ อน
อาจารย์
สาขาวิชา
ภาษาไทย

อาจารย์
สาขาวิชา
ภาษาไทย

สัป ดาห์
ที่
5

6

หัว ข้อ /รายละเอีย ด
การพัฒ นาทัก ษะการอ่า น
- ความหมายของการ
อ่า น
- องค์ป ระกอบของการ
อ่า น
- วิ ธ ีก ารอ่า นสาร
- ประเภทการอ่า น
- การอ่า นในใจ
- การอ่า นออกเสีย ง
- การอ่า นเพื่อ ความรู้
- การอ่า นจับใจความ
สํา คัญ

การพัฒ นาทัก ษะการอ่า น
(ต่อ)

- การสรุป ความ
- การอ่า นวิ เคราะห์
- ประเภทงานเขีย น
- การตีค วาม
- การอ่า นสารใน
ชีวิ ต ประจํา วัน
- ประโยชน์ ข องการอ่า น

จํา นวน
ชัวโมง
่
3

3

กิ จ กรรมการเรีย น
การสอน / สื่อ ที่ใ ช้

ผูส้ อน

1. ฝึกการอ่านฟั งเสียงจากข้อความ
ทีเ่ ตรียมไว้คนละ 1 นาที ผูฟ้ ั ง
สังเกตข้อบกพร่องและจดบันทึก
2. แบ่งกลุ่มอภิปราย และสรุป
ข้อบกพร่องในการอ่านและแนว
ทางแก้ไข
3. ฝึกการอ่านร้อยแก้วทีใ่ ช้ใน
โอกาสต่าง ๆ จากแบบฝึกหัดการ
อ่าน
- การอ่านคําปฏิญาณ
- การอ่านคํารายงาน
และคํากล่าวในพิธเี ปิ ดงาน
- การอ่านในพิธกี ร ฯลฯ
4. ฝึกการอ่านบทร้อยกรองจาก
แบบฝึกหัดการอ่าน
- กลอน
- โคลง
5. แบ่งกลุ่มฝึกอ่านบทร้อยกรอง
หรืออ่านเป็ นรายบุคคล

อาจารย์
สาขาวิชา
ภาษาไทย

1. ศึกษาเนื้อหา เรือ่ ง การอ่านจับ
ใจความสําคัญ การสรุปความ การ
วิเคราะห์ การตีความ นักศึกษา
และอาจารย์สรุปและร่วมกัน
อภิปรายสาระสําคัญ
2. ทําแบบฝึกหัดการอ่านจับ
ใจความสําคัญและการสรุปความ
3. นักศึกษาฝึกตีความการ์ตนู ภาพ
ล้อในหนังสือพิมพ์
4. นําเสนอผลการตีความหน้าชัน้
เรียน อาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน
อภิปราย
5. สรุปบทเรียน

อาจารย์
สาขาวิชา
ภาษาไทย

สัป ดาห์
ที่

หัว ข้อ /รายละเอีย ด

จํา นวน
ชัวโมง
่

กิ จ กรรมการเรีย น
การสอน / สื่อ ที่ใ ช้

ผูส้ อน

7

การพัฒ นาทัก ษะการเขีย น
- ความหมายของการเขีย น
- หล กั การเขีย น
- ประเภทของการเขีย น
- ขัน้ ตอนการเขีย น

3

อาจารย์
สาขาวิชา
ภาษาไทย

8

การพัฒ นาทัก ษะการเขีย น
(ต่อ)
- การเขีย นบัน ทึก
- การเขีย นจดหมาย
- การเขีย นย่อ ความ
- การเขีย นเรีย งความ

3

9

การพัฒ นาทัก ษะการเขีย น
(ต่อ)
- การเขีย นรายงานทาง
วิ ชาการ
- ขัน้ ตอนการศึก ษาค้น คว้า
ทางวิ ชาการ
- การเขีย นอ้า งอิ ง

3

1. นักศึกษาร่วมกันวิเคราะห์
ข้อบกพร่องทีป่ รากฏในงานเขียน
2. นําเสนอผลการวิเคราะห์หน้าชัน้
เรียน อาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน
อภิปราย
3. อาจารย์บรรยายเนื้อหาใน
บทเรียน
1.นักศึกษาร่วมกันกําหนดคํา 5 คํา
แล้วนําคําทีก่ าํ หนดมาใช้เขียน
ข้อความคนละ 1 ย่อหน้า โดย
ศึกษาความรูเ้ รื่องการเขียนย่อหน้า
2. แบ่งกลุ่มนักศึกษาให้แต่ละกลุ่ม
จัดลําดับคุณภาพผลงานเขียน
3. ผูแ้ ทนกลุ่มนําเสนอผลงานชิน้ ที่
ดีทส่ี ดุ พร้อมอธิบายคุณลักษณะ
ของงานเขียนทีน่ ําเสนอ
4. แบ่งกลุ่มละ 5 คน ค้นหา
ประเด็นทีส่ นใจศึกษาค้นคว้าและ
วางโครงเรือ่ ง
5. ศึกษาดูงานและสืบค้นข้อมูลจาก
หอสมุ ด โดยนั ก ศึก ษาแต่ ล ะกลุ่ ม
สืบ ค้น ข้อ มูล และบัน ทึก ข้อ มู ล ใน
หัว ข้อ ที่ต นได้ ร ับ มอบหมายจาก
กลุ่ ม ในแบบบัน ทึก ข้อ มู ล ความรู้
เป็ น ก ารบ้ าน แ ล้ ว นํ าข้ อ มู ล ที่
ค้ น คว้ า ได้ ก ลับ มาฝึ ก ปฏิ บ ัติ ก าร
อ้างอิงในครัง้ ต่อไป
1. นักศึกษาศึกษาเนื้อหาเรือ่ งการ
เขียนทางวิชาการ
2. ฝึ ก ปฏิบ ัติก ารเขีย นอ้างอิงและ
บรรณานุกรม
3. . นํ า ข้อ มู ล ที่ แ ต่ ล ะกลุ่ ม สืบ ค้ น
ได้มาฝึกเขียนอ้างอิงบรรณานุกรม
4. นักศึกษาฝึ กเขียนบันทึก เขียน
จดหมาย และฝึกการย่อความ
5. สรุปบทเรียน

อาจารย์
สาขาวิชา
ภาษาไทย

อาจารย์
สาขาวิชา
ภาษาไทย

สัป ดาห์
ที่

หัว ข้อ /รายละเอีย ด

10

การพัฒ นาทัก ษะการพูด
- ความหมายของการพูด
- วัต ถุป ระสงค์ข องการพูด
- องค์ป ระกอบการพูด
- ความสํา คัญ ของการพูด
- หล กั การพูด
- การวิ เคราห์ผฟู้ ัง
- การเตรีย มเรื่อ ง
- การปรับ ปรุง บุ ค ลิ ก ภาพ
ของผูพ้ ดู

11

การพัฒ นาทัก ษะการพูด
(ต่อ)
- มารยาทในการพูด
- ประเภทของการพูด
- แนวทางการพัฒ นาทัก ษะ
การพูด
- การประเมิ น ผลการพูด

12

เทคนิ ค การนํา เสนอ
- ความหมายของการ
นํา เสนอ
- ความสํา คัญ ของการ
นํา เสนอ
- รูป แบบการนํา เสนอ

จํา นวน
ชัวโมง
่
3

กิ จ กรรมการเรีย น
การสอน / สื่อ ที่ใ ช้

ผูส้ อน

1.แบ่งกลุ่มหานักพูดในดวงใจ
อภิปรายและสรุปว่านักพูดทีด่ คี วร
จะมีบุคลิกภาพและวิธกี ารพูด
อย่างไร โดยอาจแบ่งประเภทของ
การพูด
- การพูดชักจูงและโน้มน้าว
- การพูดเพือ่ ความบันเทิง
- การพูดให้ความรู้
2. ผูแ้ ทนกลุ่มนําเสนอผลการสรุป
3. ดูวดิ ที ศั น์ตวั อย่างการพูด
4. แบ่งกลุ่มอภิปรายและสรุป
สาระสําคัญเกีย่ วกับการพูดอย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. นําเสนอผลงานกลุ่ม
6. ฝึกวางโครงเรือ่ งบทพูดตาม
ขัน้ ตอนการพูด

อาจารย์
สาขาวิชา
ภาษาไทย

3

1. นักศึกษานําเสนอการพูดเป็ น
รายบุคคล
2. เพือ่ นนักศึกษาร่วมกันประเมิน
การพูดและนําเสนอผลการ
อภิปรายหน้าชัน้ เรียน
3. ทําแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 4
6. สรุปบทเรียน

อาจารย์
สาขาวิชา
ภาษาไทย

3

1. ดูวดิ โิ อทัศน์เกีย่ วกับแหล่ง
ทรัพยากรสารสนเทศ
2. นั ก ศึ ก ษาศึ ก ษาเนื้ อ หาเรื่อ ง
เทคนิคการนําเสนอ
3. นักศึกษาแต่ละกลุ่มร่วมกันวาง
แผนการนํ าเสนอรายงานทาง
วิชาการทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
4. นํ า เสนอรู ป แบบการนํ า เสนอ
รายงานหน้าชัน้ เรียน

อาจารย์
สาขาวิชา
ภาษาไทย

สัป ดาห์
ที่
13

หัว ข้อ /รายละเอีย ด
เทคนิ ค การนํา เสนอ (ต่อ )
- การใช้โสตทัศ นูป กรณ์
ประกอบการนํา เสนอ
- ข้อ แนะนํา ในการใช้
โสตทัศ นูป กรณ์
- คุณ ค่า ของ
โสตทัศ นูป กรณ์

จํา นวน
ชัวโมง
่
3

กิ จ กรรมการเรีย น
การสอน / สื่อ ที่ใ ช้

ผูส้ อน

1. นั ก ศึ ก ษาแต่ ล ะกลุ่ ม นํ า เสนอ
รายงานหน้าชัน้ เรียน
2. อาจารย์ แ ละนั ก ศึก ษาร่ ว มกัน
ประเมินผลการนําเสนอ

อาจารย์
สาขาวิชา
ภาษาไทย

14

เทคนิ ค การนํา เสนอ (ต่อ )
- คุณ ล กั ษณะของ
โสตทัศ นูป กรณ์ที่ด ี
- ปัจ จัย ที่ทาํ ให้ก ารนํา เสนอ
มีป ระสิ ทธิ ภาพ
- การนํา เสนอด้ว ยลาย
ล กั ษณ์อ กั ษร
- การนํา เสนอด้ว ยสื่อ
ประสม

3

1. นั ก ศึ ก ษาแต่ ล ะกลุ่ ม นํ า เสนอ
รายงานหน้าชัน้ เรียน
2. อาจารย์ แ ละนั ก ศึก ษาร่ ว มกัน
ประเมินผลการนําเสนอ
3. อาจารย์ แ ละนั ก ศึก ษาร่ ว มกัน
อภิปรายผลการนําเสนอ
5. สรุปบทเรียน

อาจารย์
สาขาวิชา
ภาษาไทย

15

เทคนิ ค การนํา เสนอ (ต่อ )
- การประเมิ น ผลการ
นํา เสนอ
- วัต ถุป ระสงค์ข องการ
ประเมิ น
- วิ ธ ีก ารประเมิ น

3

อาจารย์
สาขาวิชา
ภาษาไทย

16

สาระการเรีย นรู้ 1-14

1. นั ก ศึ ก ษาแต่ ล ะกลุ่ ม นํ า เสนอ
รายงานหน้าชัน้ เรียน
2. อาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาร่ ว มกัน
ประเมินผลการนําเสนอ
3. อาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาร่ ว มกัน
อภิปรายผลการนําเสนอ
5. สรุปบทเรียน
ตรวจข้อ สอบ

สอบปลาย
ภาค

อาจารย์
สาขาวิชา
ภาษาไทย

2. แผนการประเมิ น ผลการเรีย นรู้
กิ จ กรรม ผลการเรีย นรู้
วิ ธ ีก ารประเมิน
ที่
1
2.1.1,2.1.2,2.1.5
สอบปลายภาค
1
22
1.1.1, 1.1.2,
ตรวจแบบฝึกหัด
1.1.4,
ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้า
1.1.5,3.1.1,
3.1.2, 3.1.3
13
4.1.1, 4.1.4,
- ประเมินจากการมีสว่ น
4.1.6, 5.1.1,
ร่วมในการเรียน
5.1.3, 5.1.4
- ประเมินจากความ
รับผิดชอบในการ
ทํางาน
- ประเมินจากความตรง
ต่อเวลาในการเข้าเรียน
และการส่งงาน

สัป ดาห์ที่
ประเมิ น
1

สัด ส่ว นของ
การประเมิ น ผล
40%

ตลอดภาคเรียน

30%
20%

ตลอดภาคเรียน

10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรีย นการสอน
1. เอกสารและตํา ราหลัก 1
อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย. 2560. เอกสารประกอบการสอนวิ ชาภาษาไทยเพื่อ การสื่อ สาร
กรุงเทพฯ: หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร.ี
2. เอกสารและข้อ มูล สํา คัญ 1
เทพสตรี, สถาบันราชภัฏ ภาควิชาภาษาไทย. 2542. แนวการสอนวิ ชาภาษาไทยเพื่อ การ
สื่อ สารและการสืบ ค้น . ลพบุร:ี โครงการพัฒนาเอกสารตํารา สถาบันราชภัฏเทพสตรี.
สุจริต เพียรชอบ. 2542. ภูมิ ปัญ ญาไทยในภาษา. กรุงเทพฯ: สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ.
ผะอบ โปษะกฤษณะ. 2544. ล กั ษณะเฉพาะของภาษาไทย. พิมพ์ครัง้ ที่ 6. กรุงเทพฯ: รวมสาส์น.

3. เอกสารและข้อ มูล แนะนํา 1
ฉัตรวรุณ ตันนะรัตน์และคนอื่นๆ. 2526. การเตรีย มเพื่อ การพูด และการเขีย น. กรุงเทพฯ:
แสงจันทร์การพิมพ์.

หมวดที่ 7 การประเมิ น และปรับ ปรุงการดําเนิ น การของรายวิ ชา
1. กลยุทธ์ก ารประเมิ น ประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนัก ศึก ษา
1.1 แบบประเมินผูส้ อนและรายวิชาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.2 แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รียน
1.3 การสนทนาระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน
2. กลยุทธ์ก ารประเมิ น การสอน
2.1 สังเกตการณ์พฤติกรรมรายบุคคลของผูเ้ รียน
2.2 สังเกตการณ์ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนการสอน
2.3 การตรวจงานนักศึกษา
2.4 สอบกลางภาค/ปลายภาค
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 ปรับปรุงตามแบบประเมินการสอนอาจารย์
3.2 สอบถามข้อทีค่ วรปรับปรุง/เพิม่ เติมจากนักศึกษา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัม ฤทธิ์ ข องนัก ศึก ษาในรายวิ ชา
4.1 สุม่ ตรวจงานของนักศึกษาเป็ นรายบุคคล
4.2 แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั อาจารย์ในสาขาเพือ่ ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ในรายวิชาทีร่ บั ผิดชอบ
4.3 กรรมการบริหารสาขา ตรวจสอบ การตรวจงาน การตรวจข้อสอบ การให้คะแนนและ
การประเมินผล

5. การดํา เนิ น การทบทวนและการวางแผนปรับ ปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
5.1 ปรับปรุงตามผลการประเมินของนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
5.2 ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการบริหารสาขาวิชา
5.3 ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒแิ ละกรรมการบริหารหลักสูตรตามแผนพัฒนา
หลักสูตร

