เอกสารหมายเลข มคอ.3/1

รายละเอียดของรายวิ ชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา1
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา1
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
1. รหัสและชื่อรายวิ ชา1
0591001 วิชาภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร
2. จานวนหน่ วยกิ ต1
3 หน่วยกิต 3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา1
วิชาศึกษาทัวไป
่
4. อาจารย์ผ้รู บั ผิ ดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผ้สู อน1
อาจารย์กฤติกา
อาจารย์กลั ยรัตน์
อาจารย์กมลชนก

ชูผล
กลิน� สุวรรณ
ธรรมมิกะ

5. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่ เรียน1
1/2563
6. รายวิ ชาที่ ต้องเรียนมาก่อน(Pre- requisites) (ถ้ามี) 1
7. รายวิ ชาที่ ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 1
8. สถานที่ เรียน1
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี สมุทรปราการ
9. วันที่ จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครัง้ ล่าสุด1
30 เมษายน 2563

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา1
1.1 เพือ่ ให้นกั ศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจในการใช้ภาษาไทยทัง้ ๔ ทักษะ คือ การฟงั การพูด
การอ่านและการเขียนได้อย่างเหมาะสม
1.2 เพือ่ ให้นกั ศึกษามีความสามารถในการใช้ภาษาสรุปความ ขยายความ วิเคราะห์
แสดงความคิดเห็น ตีความได้อย่างเหมาะสม
1.3 เพือ่ ให้นกั ศึกษามีความสามารถในการใช้ภาษานาเสนอความรูค้ วามคิดจากการสืบค้นได้
ถูกต้อง เหมาะสม
1.4 เพือ่ ให้นกั ศึกษามีความรับผิดชอบ มุง่ มันและฝึ
่
กฝนตนเองอยูเ่ สมอ
1.5 เพือ่ ให้นกั ศึกษามีเจตคติทด่ี ตี ่อการเรียนภาษาไทย
1.6 เพือ่ ให้นกั ศึกษาเห็นความสาคัญของภาษาไทย ร่วมกันอนุรกั ษ์และตระหนักในความเป็ นไทย
อันแสดงความเป็ นเอกลักษณ์ของชาติ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา1
2.1 เป็ นการปรับปรุงเพือ่ พัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนพัฒนาหลักสูตร
2.2 เพือ่ ให้รายวิชามีความทันสมัย สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงทางสังคม
2.3 เพือ่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้หลักสูตร

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนิ นการ
1. คาอธิ บายรายวิ ชา1
ความสาคัญของภาษาไทยในฐานะเป็ นเครือ่ งมือสือ่ สาร และแสดงถึงความเป็ นเอกลักษณ์ของชาติ
การสืบค้นข้อมูลข่าวสารจากทรัพยากรสารสนเทศ การสรุปความ การขยายความ การวิเคราะห์ และการ
แสดงความคิดเห็น การตีความ และการนาเสนอ โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา
2. จานวนชัวโมงที
่
่ ใช้ต่อภาคการศึกษา1
บรรยาย
สอนเสริ ม

การฝึ กปฏิ บตั ิ /งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
90 คาบ/ภาคการศึกษา
145 คาบ/ภาคการศึกษา 15 คาบ/ภาคการศึกษา
3. จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล1
1 ชัวโมง/สั
่
ปดาห์ (เฉพาะรายทีต่ อ้ งการ) หรือตามผูส้ อนและผูเ้ รียนตกลง

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่ ต้องพัฒนา1
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม
 1.1.2 มีวน
ิ ยั ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ
 1.1.3 มีภาวะผูน
้ า ผูต้ าม ทางานเป็ นทีม
 1.1.4 เคารพสิทธิ/รับฟงั ความคิดเห็นของผูอ
้ น่ื
 1.1.5 เคารพกฎเกณฑ์ของสังคม และมีความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
 1.1.6 วิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้วช
ิ าชีพ
 1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิ ธีการสอน1
แทรกเรือ่ งคุณธรรมและจริยธรรมในขณะบรรยายและในการตรวจงาน
1.3 วิ ธีการประเมิ นผล1
ประเมินจากพฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงในตัวนักศึกษา
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รบั 1
 2.1.1 รู/้ เข้าใจหลักการทฤษฎีทส
่ี าคัญของเนื้อหา
ั หา อธิบาย ประยุกต์ ความรูท้ กั ษะ
 2.1.2 วิเคราะห์ปญ
 2.1.3 วิเคราะห์ ออกแบบ ดาเนินการ 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 นทีศ่ กึ ษากับความรู้

2.2 วิ ธีการสอน1
บรรยาย อภิปราย นาเสนองานหน้าชัน้ เรียน
2.3 วิ ธีการประเมิ นผล1
การตรวจแบบฝึกหัด สอบกลางภาค สอบปลายภาค
ประเมินผลอิงกลุ่ม (ใช้เกณฑ์การประเมินผลตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ ต้องพัฒนา1
 3.1.1 คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
 3.1.2 สืบค้น/ตีความ/ประเมินสารสนเทศ เพือ
่ ใช้แก้ไขปญั หา
ั หา/ความต้องการ
 3.1.3 รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์/สรุปประเด็นปญ
ั หาได้อย่างเหมาะสม
 3.1.4 ประยุกต์ความรูแ้ ละทักษะในการแก้ไขปญ
3.2 วิ ธีการสอน1
บรรยายประกอบ power point, ทากิจกรรมกลุ่มย่อย, อภิปรายกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่
ศึกษาค้นคว้าทารายงานและนาเสนอหน้าชัน้ เรียน, ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง, ทาแบบฝึกหัดท้ายบท
3.3 วิ ธีการประเมิ นผล1
การตรวจแบบฝึกหัด สอบกลางภาค สอบปลายภาค
ประเมินผลอิงกลุ่ม (ใช้เกณฑ์การประเมินผลตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบที่ ต้องพัฒนา
1
 4.1.1 สือ
่ สารกับกลุ่มคนหลากหลายและสนทนาโดยใช้ภาษาไทย
ั หาสถานการณ์ต่างๆ
 4.1.2 ให้ความช่วยเหลือ/อานวยความสะดวกในการแก้ปญ
 4.1.3 ใช้ความรูใ้ นศาสตร์มาชีน
้ าสังคมในประเด็นทีเ่ หมาะสม
 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและงานกลุ่ม
 4.1.5 เป็ นผูร้ เิ ริม
่ แสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทงั ้ ส่วนตัวและส่วนรวม
 4.1.6 มีความรับผิดชอบพัฒนาการเรียนรูข
้ องตนเอง/ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิ ธีการสอน1
ทากิจกรรมกลุ่ม นาเสนอผลงานหน้าชัน้ เรียน
4.3 วิ ธีการประเมิ นผล1
ประเมินตนเอง
ประเมินจากพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ประเมินจากเพือ่ นร่วมงาน

5. ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ ต้องพัฒนา
 5.1.1 มีทก
ั ษะในการใช้เครือ่ งมือทีจ่ าเป็ นต่อการทางานทีเ่ กีย่ วกับวิชาชีพ
ั หาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์/การแสดงสถิติ
 5.1.2 แนะนาประเด็นการแก้ปญ
ประยุกต์ต่อปญั หาทีเ่ กีย่ วข้องอย่างสร้างสรรค์
 5.1.3 สือ
่ สารอย่างมีประสิทธิภาพ เลือกใช้รปู แบบของสือ่ การนาเสนออย่างเหมาะสม
 5.1.4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิ ธีการสอน1
บรรยาย อภิปราย นาเสนองานหน้าชัน้ เรียน
มอบหมายงานให้ศกึ ษาค้นคว้าด้วยตนเอง
5.3 วิ ธีการประเมิ นผล1
ประเมินจากการนาเสนอผลงานหน้าชัน้ เรียน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิ นผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
คาอธิบายรายวิชา เอกสาร
1

จานวน
ชัวโมง
่
4

ประกอบการสอน การ
ประเมินผลการเรียน
- ความรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับ
การสื่อสาร

22/21212 ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับ
/2
ภาษาไทย

4

กิ จกรรมการเรียน
การสอน / สื่อที่ ใช้

ผู้สอน

1. ปฐมนิเทศ/แนะนารายวิชา
อาจารย์
2. ศึกษาวิเคราะห์ผเู้ รียน
สาขาวิชา
3. แบ่ ง กลุ่ ม ละ 10 คนวิเ คราะห์ ภาษาไทย
สถานการณ์ ใ นการสื่อ สาร ระดม
ความคิดเกี่ย วกับอุ ป สรรคในการ
สื่ อ ส า ร แ ล ะ ป ั ญ ห า ก า ร ใ ช้
ภาษาไทยในการสื่อสาร โดยแต่ละ
กลุ่มเลือกทาหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง
4. นาเสนอความคิดเป็ นรายกลุม่
5. อภิปราย/แสดงความคิดเห็น
เพิม่ เติม
6. เสนอแนะแนวทางแก้ไข
7. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน
วิเคราะห์สถานการณ์ การสือ่ สาร
และการใช้ภาษา จากใบงานที่
กาหนดแล้วสรุปความสาคัญของ
ภาษาไทย ในฐานะเครื่องมือ
สือ่ สารและสืบค้น โดยศึกษา
เอกสาร บทที่ 1 ประกอบ
8. ทาแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 ใน
เอกสารประกอบการเรียน
9. สรุปบทเรียน
อาจารย์
1. นักศึกษาร่วมกันวิเคราะห์การ
สาขาวิชา
ใช้ภาษาไทยจากข่าว/บทความ
ภาษาไทย
2. อภิปราย/แสดงความคิดเห็น
เพิม่ เติม

3. อาจารย์บรรยายเนื้อหาใน
บทเรียน
4. นักศึกษาปฏิบตั กิ จิ กรรมกลุม่
เรือ่ งคาและความหมาย
5. นักศึกษาค้นคว้าการใช้ภาษา
ทีป่ รากฏในสือ่ ต่างๆ นาผลการ
วิเคราะห์มานาเสนอในสัปดาห์
ต่อไป

สัปดาห์
ที่
3

4

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชัวโมง
่

ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับ
ภาษาไทย (ต่อ)

การพัฒนาทักษะการฟัง

4

กิ จกรรมการเรียน
การสอน / สื่อที่ ใช้
1. ทบทวนเนื้อหาสัปดาห์ทแ่ี ล้ว
2. นักศึกษานาเสนอผลการ
วิเคราะห์การใช้ภาษาทีป่ รากฏ
ในสือ่ ต่างๆ เป็ นรายกลุ่ม
3. ทาแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2 ใน
เอกสารประกอบการเรียน
4. สรุปบทเรียน
1. ทดสอบพฤติกรรมการฟงั โดย
นักศึกษาฟงั ข้อความทีอ่ าจารย์อา่ น
,ฟงั จากแถบบันทึกเสียงแล้วจับ
ใจความสาคัญ และร่วมกัน
อภิปรายถูกต้อง ตรงกันหรือไม่
2. แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ระดม
ความคิดเรื่องการฟงั ตามหัวข้อ
ต่อไปนี้
2.1 ความสาคัญของการฟงั
2.2 จุดมุง่ หมายของการฟงั
2.3 ลักษณะภาษาไทยที่
เกีย่ วข้องกับการฟงั
2.4 ประโยชน์ของการฟงั
ั
2.5 ปญหาในการฟ
งั
2.6 สานวนไทยทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การฟงั
2.7 แนวทางพัฒนาการฟงั อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. นาเสนอผลการระดมความคิด
ของกลุ่ม
4. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน
สรุป อภิปรายผล
5. ทาแบบฝึกหัดการฟงั เพื่อความรู้
- ฟงั เรื่องทีก่ าหนดให้
- บันทึกเนื้อหา
- ตอบคาถามในใบงาน
- สรุป และเฉลย
6. ทาแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3
7. สรุปบทเรียน

ผู้สอน
อาจารย์
สาขาวิชา
ภาษาไทย

อาจารย์
สาขาวิชา
ภาษาไทย

สัปดาห์
ที่
5

6

หัวข้อ/รายละเอียด
การพัฒนาทักษะการอ่าน

การพัฒนาทักษะการอ่าน
(ต่อ)

จานวน
ชัวโมง
่
4

4

กิ จกรรมการเรียน
การสอน / สื่อที่ ใช้

ผู้สอน

1. ฝึกการอ่านฟงั เสียงจากข้อความ
ทีเ่ ตรียมไว้คนละ 1 นาที ผูฟ้ งั
สังเกตข้อบกพร่องและจดบันทึก
2. แบ่งกลุ่มอภิปราย และสรุป
ข้อบกพร่องในการอ่านและแนว
ทางแก้ไข
3. ฝึกการอ่านร้อยแก้วทีใ่ ช้ใน
โอกาสต่าง ๆ จากแบบฝึกหัดการ
อ่าน
- การอ่านคาปฏิญาณ
- การอ่านคารายงาน
และคากล่าวในพิธเี ปิ ดงาน
- การอ่านในพิธกี ร ฯลฯ
4. ฝึกการอ่านบทร้อยกรองจาก
แบบฝึกหัดการอ่าน
- กลอน
- โคลง
5. แบ่งกลุ่มฝึกอ่านบทร้อยกรอง
หรืออ่านเป็ นรายบุคคล

อาจารย์
สาขาวิชา
ภาษาไทย

1. ศึกษาเนื้อหา เรื่อง การอ่านจับ
ใจความสาคัญ การสรุปความ การ
วิเคราะห์ การตีความ นักศึกษา
และอาจารย์สรุปและร่วมกัน
อภิปรายสาระสาคัญ
2. ทาแบบฝึกหัดการอ่านจับ
ใจความสาคัญและการสรุปความ
3. นักศึกษาฝึกตีความการ์ตูนภาพ
ล้อในหนังสือพิมพ์
4. นาเสนอผลการตีความหน้าชัน้
เรียน อาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน
อภิปราย
5. สรุปบทเรียน

อาจารย์
สาขาวิชา
ภาษาไทย

สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชัวโมง
่

กิ จกรรมการเรียน
การสอน / สื่อที่ ใช้

ผู้สอน

7

การพัฒนาทักษะการเขียน

4

อาจารย์
สาขาวิชา
ภาษาไทย

8

การพัฒนาทักษะการเขียน
(ต่อ)

4

9

การพัฒนาทักษะการเขียน
(ต่อ)

4

1. นักศึกษาร่วมกันวิเคราะห์
ข้อบกพร่องทีป่ รากฏในงานเขียน
2. นาเสนอผลการวิเคราะห์หน้าชัน้
เรียน อาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน
อภิปราย
3. อาจารย์บรรยายเนื้อหาใน
บทเรียน
1.นักศึกษาร่วมกันกาหนดคา 5 คา
แล้วนาคาทีก่ าหนดมาใช้เขียน
ข้อความคนละ 1 ย่อหน้า โดย
ศึกษาความรูเ้ รื่องการเขียนย่อหน้า
2. แบ่งกลุ่มนักศึกษาให้แต่ละกลุม่
จัดลาดับคุณภาพผลงานเขียน
3. ผูแ้ ทนกลุ่มนาเสนอผลงานชิน้ ที่
ดีทส่ี ดุ พร้อมอธิบายคุณลักษณะ
ของงานเขียนทีน่ าเสนอ
4. แบ่งกลุ่มละ 5 คน ค้นหา
ประเด็นทีส่ นใจศึกษาค้นคว้าและ
วางโครงเรื่อง
5. ศึกษาดูงานและสืบค้นข้อมูลจาก
หอสมุ ด โดยนั ก ศึก ษาแต่ ล ะกลุ่ ม
สืบ ค้น ข้อ มูล และบัน ทึก ข้อ มูลใน
หัว ข้อ ที่ต นได้ ร ับ มอบหมายจาก
กลุ่ ม ในแบบบัน ทึก ข้อ มูลความรู้
เป็ นการบ้ า น แล้ ว น าข้ อ มู ล ที่
ค้ น คว้ า ได้ ก ลับ มาฝึ ก ปฏิบ ัติ ก าร
อ้างอิงในครัง้ ต่อไป
1. นักศึกษาศึกษาเนื้อหาเรื่องการ
เขียนทางวิชาการ
2. ฝึ กปฏิบตั ิการเขียนอ้างอิงและ
บรรณานุกรม
3. . น าข้อ มู ล ที่แ ต่ ล ะกลุ่ ม สืบ ค้ น
ได้มาฝึกเขียนอ้างอิงบรรณานุกรม
4. นักศึกษาฝึ กเขียนบันทึก เขียน
จดหมาย และฝึกการย่อความ
5. สรุปบทเรียน

อาจารย์
สาขาวิชา
ภาษาไทย

อาจารย์
สาขาวิชา
ภาษาไทย

สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชัวโมง
่
4

กิ จกรรมการเรียน
การสอน / สื่อที่ ใช้

ผู้สอน

1.แบ่งกลุ่มหานักพูดในดวงใจ
อภิปรายและสรุปว่านักพูดทีด่ คี วร
จะมีบคุ ลิกภาพและวิธกี ารพูด
อย่างไร โดยอาจแบ่งประเภทของ
การพูด
- การพูดชักจูงและโน้มน้าว
- การพูดเพื่อความบันเทิง
- การพูดให้ความรู้
2. ผูแ้ ทนกลุ่มนาเสนอผลการสรุป
3. ดูวดิ ที ศั น์ตวั อย่างการพูด
4. แบ่งกลุ่มอภิปรายและสรุป
สาระสาคัญเกีย่ วกับการพูดอย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. นาเสนอผลงานกลุ่ม
6. ฝึกวางโครงเรื่องบทพูดตาม
ขัน้ ตอนการพูด

อาจารย์
สาขาวิชา
ภาษาไทย

10

การพัฒนาทักษะการพูด

11

การพัฒนาทักษะการพูด
(ต่อ)

4

1. นักศึกษานาเสนอการพูดเป็ น
รายบุคคล
2. เพื่อนนักศึกษาร่วมกันประเมิน
การพูดและนาเสนอผลการ
อภิปรายหน้าชัน้ เรียน
3. ทาแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 4
6. สรุปบทเรียน

อาจารย์
สาขาวิชา
ภาษาไทย

12

เทคนิ คการนาเสนอ

4

1. ดูวดิ โิ อทัศน์เกีย่ วกับแหล่ง
ทรัพยากรสารสนเทศ
2. นั ก ศึ ก ษาศึ ก ษาเนื้ อ หาเรื่ อ ง
เทคนิคการนาเสนอ
3. นักศึกษาแต่ละกลุ่มร่วมกันวาง
แผนการน าเสนอรายงานทาง
วิชาการทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
4. นาเสนอรูปแบบการนาเสนอ
รายงานหน้าชัน้ เรียน

อาจารย์
สาขาวิชา
ภาษาไทย

สัปดาห์
ที่
13

หัวข้อ/รายละเอียด
เทคนิ คการนาเสนอ (ต่อ)

จานวน
ชัวโมง
่
4

14

เทคนิ คการนาเสนอ (ต่อ)

4

15

เทคนิ คการนาเสนอ (ต่อ)

4

16

สาระการเรียนรู้ 1-14

สอบปลาย
ภาค

กิ จกรรมการเรียน
การสอน / สื่อที่ ใช้

ผู้สอน

1. นักศึก ษาแต่ ละกลุ่ม น าเสนอ
รายงานหน้าชัน้ เรียน
2. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน
ประเมินผลการนาเสนอ

อาจารย์
สาขาวิชา
ภาษาไทย

1. นั ก ศึ ก ษาแต่ ล ะกลุ่ ม น าเสนอ
รายงานหน้าชัน้ เรียน
2. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน
ประเมินผลการนาเสนอ
3. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน
อภิปรายผลการนาเสนอ
5. สรุปบทเรียน
1. นั ก ศึ ก ษาแต่ ล ะกลุ่ ม น าเสนอ
รายงานหน้าชัน้ เรียน
2. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน
ประเมินผลการนาเสนอ
3. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน
อภิปรายผลการนาเสนอ
5. สรุปบทเรียน
ตรวจข้อสอบ

อาจารย์
สาขาวิชา
ภาษาไทย

อาจารย์
สาขาวิชา
ภาษาไทย

อาจารย์
สาขาวิชา
ภาษาไทย

2. แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
กิ จกรรม ผลการเรียนรู้
วิ ธีการประเมิ น
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
ทางาน
- ประเมินจากความตรง
ต่อเวลาในการเข้าเรียน
และการส่งงาน

สัปดาห์ที่
ประเมิ น
1

สัดส่วนของ
การประเมิ นผล
40%

ตลอดภาคเรียน

30%
20%

ตลอดภาคเรียน

10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก1
อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย. 2560. เอกสารประกอบการสอนวิ ชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
กรุงเทพฯ: หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร.ี
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ1
เทพสตรี, สถาบันราชภัฏ ภาควิชาภาษาไทย. 2542. แนวการสอนวิ ชาภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารและการสืบค้น. ลพบุร:ี โครงการพัฒนาเอกสารตารา สถาบันราชภัฏเทพสตรี.
สุจริต เพียรชอบ. 2542. ภูมิปัญญาไทยในภาษา. กรุงเทพฯ: สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ.
ผะอบ โปษะกฤษณะ. 2544. ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย. พิมพ์ครัง้ ที่ 6. กรุงเทพฯ: รวมสาส์น.

3. เอกสารและข้อมูลแนะนา1
ฉัตรวรุณ ตันนะรัตน์และคนอืน่ ๆ. 2526. การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน. กรุงเทพฯ:
แสงจันทร์การพิมพ์.

หมวดที่ 7 การประเมิ นและปรับปรุงการดาเนิ นการของรายวิ ชา
1. กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
1.1 แบบประเมินผูส้ อนและรายวิชาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.2 แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รียน
1.3 การสนทนาระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน
2. กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
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. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิ ชา
4.1 สุม่ ตรวจงานของนักศึกษาเป็ นรายบุคคล
4.2 แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั อาจารย์ในสาขาเพือ่ ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ์ของนักศึกษา
ในรายวิชาทีร่ บั ผิดชอบ
4.3 กรรมการบริหารสาขา ตรวจสอบ การตรวจงาน การตรวจข้อสอบ การให้คะแนนและ
การประเมินผล
5. การดาเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
5.1 ปรับปรุงตามผลการประเมินของนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
5.2 ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการบริหารสาขาวิชา
5.3 ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒแิ ละกรรมการบริหารหลักสูตรตามแผนพัฒนา
หลักสูตร

มคอ. 3
รายวิชา 0591001

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย

ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2562

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

