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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ     หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาภาษา 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
    1500117   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร (Thai for communication) 
 
2. จ านวนหน่วยกิต 
 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     3.1  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ   
 3.2  ประเภทรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     4.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  อาจารย์ เบญจมาศ ข าสกุล   
     4.2  อาจารย์ผู้สอน    อาจารย์สุพัตรา จุลกนิษฐ์ 
 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
     เป็นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 

  
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)(ถ้าม)ี 
    ไม่มี 
 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
 
8. สถานที่เรียน 
    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรงุเทพมหานคร 
 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    9.1  วันที่จัดท า    กรกฎาคม 2558     
    9.2  วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด  -  
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพ่ือน าคุณธรรม จริยธรรมไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม  
2. เพ่ือให้มีความรู้ และเกิดทักษะการสื่อสารทางภาษาไทย ทั้งด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ

การเขียน สามารถน าทักษะความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
3. เพ่ือเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์สารได้  
4. เพ่ือให้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ในการสื่อสารระหว่างบุคคล  
5. เพ่ือสามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น และสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

1. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถสร้างมโนทัศน์ได้ด้วยตนเองจากกระบวนการเรียนรู้ที่ปรากฏในต ารา  
1) เพ่ิมเนื้อหาเรื่องศาสตร์และศิลปะการสื่อสาร  
2) ปรับปรุงเนื้อหาในแต่ละทักษะทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การเขียนรายงาน 

โครงการ และการเขียนอ้างอิง โดยมีวิธีการดังนี้  
- น าเสนอตัวอย่างเพ่ิมข้ึนในแต่ละหัวข้อย่อยของทักษะการเขียน  
- เพ่ิมการวิเคราะห์ และสังเคราะห์การเขียนโครงการ  
- จัดหมวดหมู่การเขียนอ้างอิงให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น  

3) บูรณาการทักษะการเขียนเข้ากับทุกทักษะ คือ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน  
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพเก่ียวกับทักษะความรู้ในด้านการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์

ปลายทางคือ ผู้เรียนสามารถประยุกต์การเรียนกับการท างาน เกิดประโยชน์ได้ตลอดชีวิต มีวิธีการ ดังนี้  
1) ฝึกฝนทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนให้มีประสิทธิภาพ  
2) ฝึกการคัดเลือกรับสาร การวิเคราะห์สาร และสังเคราะห์สาร  
3) ฝึกการตีความสาร 
 
 
  

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
 หลักการ กระบวนการสื่อสาร และการใช้ภาษาไทย ทักษะการสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่านและ
การเขียน การเขียนรายงาน การเขียนโครงการ การนาเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยีสื่อประสม  
   Thai language’s principles, communicative processes and usage; communicative 
skills, listening, speaking, reading, and writing; report writing; project writing; presentation 
with multimedia technological application. 
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2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม ฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชั่วโมง 
 

ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะบุคคล 

 

ไม่มี 90 ชั่วโมง 
 

  
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

อาจารย์ผู้สอนประจ าตอนเรียนก าหนดวัน เวลา ในการให้ค าปรึกษา รายกลุ่มและรายบุคคลตามความ
ต้องการของนักศึกษาอย่างน้อย 6 ชั่วโมง/ต่อสัปดาห์ 

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
      1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 (1) ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อส่วนรวม ได้แก่ คุณลักษณะความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเอง และ
บทบาทหน้าที่ของส่วนรวม [1.1]  

- มีความตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน และการส่งงาน  
- มีความรับผิดชอบซื่อสัตย์ ไม่ลักลอกวรรณกรรม หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของ

ตนเอง  
  (2) ความรักในความเป็นไทย ได้แก่ การออกเสียงภาษาไทยได้ถูกต้องชัดเจน สามารถสะกดได้
ถูกต้องตามอักขรวิธี [1.2] 
 
 
 
 1.2 วิธีการสอน 
 (1) ก าหนดกติกาที่ส่งผลดี ส่งผลเสียหากมีความรับผิดชอบ และหากขาดความรับผิดชอบ หรือ
กรณีศึกษางานลักลอบวรรณกรรมเพ่ือให้เห็นผลกระทบที่ได้รับทั้งต่ออนาคตของตนเอง  และความสูญเสีย
ของผู้อื่น  
  (2) ยกตัวอย่างการใช้ภาษาไทยของผู้สื่อสารที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ตนเองทั้งด้านดี และภาพลักษณ์
ในด้านลบ 
   1.3 วิธีการประเมินผล 
 (1) การประเมินความตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน จากการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย และการ
ตรวจการเขียนอ้างอิง การนาผลงานของผู้เรียนเข้าโปรแกรม Turn it in  
   (2) การประเมินความถูกต้องจากการน าเสนองานด้วยวาจา และงานเขียนที่ได้รับมอบหมาย 
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2. ความรู้ 
   2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

(1) ความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต ได้แก่ มีความรู้ ความเข้าใจ ทั้ง
ทฤษฎีการสื่อสาร และกระบวนการในการสื่อสารด้วยภาษาไทย ด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียน และการน าเสนอ [2.1]  

- สามารถวิเคราะห์ผู้รับสารเพ่ือเลือกใช้สาร และกลวิธีได้อย่างเหมาะสม  
- สามารถใช้กระบวนการแปลความ ตีความ ย่อความ ขยายความ สรุปความ เพ่ือน าเสนอ

สารได้อย่างเหมาะสม 
   2.2 วิธีการสอน 

(1) ใช้การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยการบูรณาการกิจกรรมหลากหลายที่มี 
ความเหมาะสมกับการสื่อสารทางภาษาไทย  

(2) สอนทฤษฎีหลักการ และกระบวนการการสื่อสารแต่ละทักษะของการสื่อสารด้วยภาษาไทย  
(3) ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการ

น าเสนอสาร     
   2.3 วิธีการประเมินผล 
     (1) ประเมินจากกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

(2) ประเมินจากการท าแบบฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน  
(3) ประเมินจากการท ารายงาน โครงการ และการน าเสนองาน 

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

(1) ทักษะเชื่อมโยง และบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ สามารถวิเคราะห์ คิดแบบองค์รวมและ
สามารถคิดเชื่อมโยงองค์ความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อการด ารงชีวิต [3.1]  

(2) ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาน [3.2] 
    3.2 วิธีการสอน 

(1) จัดการเรียนการสอนโดยการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล เลือกสรรข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล และ
ประมวลมาน าเสนอได้ในรูปแบบ การท ารายงาน การเขียนโครงการ การน าเสนอโครงการด้วยการบูรณา
การทักษะการเขียน การพูด และสื่อประสม  

(2) ฝึกด้วยการให้ตอบปัญหาในชั้นเรียน การแสดงความคิดเห็น และการระดมสมองจากประเด็น
ศึกษา ที่ก าหนดโดยแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่ม ภายในกลุ่มจะต้องน าเสนอในรูปแบบการบูรณาการทักษะทาง
ภาษา 
    3.3 วิธีการประเมินผล 
         (1) ประเมินจากกิจกรรมที่ส่งเสริมกิจกรรมทางปัญญา  

(2) ประเมินผลงานในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ รายงาน โครงการ สื่อประสม  
(3) การทดสอบย่อย 
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 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
 (1) ทักษะการด าเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ได้แก่ ความสามารถในการท างานเป็นทีม การเป็น
ผู้น าและผู้ตามที่ดี การมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
เข้าใจและตระหนักในวัฒนธรรมของสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่ รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม สามารถ
ปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ [4.2]  
 (2) สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ โดยยอมรับความแตกต่าง และธรรมชาติของแต่ละบุคคล [4.4] 
   4.2 วิธีการสอน 

(1) จัดกิจกรรมในชั้นเรียนเพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาคนอื่น  
(2) มอบหมายงานกลุ่มและมีการเปลี่ยนกลุ่มทางานตามกิจกรรมที่มอบหมาย เพ่ือให้นักศึกษา

ท างานกับผู้อื่นได้โดยไม่ยึดติดกับเฉพาะเพ่ือนที่ใกล้ชิด  
(3) ก าหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละคนในการท างานกลุ่มอย่างชัดเจน 
 

  4.3 วิธีการประเมินผล 
        (1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
ในรูปแบบที่หลากหลาย  
 (2) มอบหมายงานที่มีการประยุกต์ใช้การสื่อสารและเทคโนโลยีในการจัดท ารายงาน โครงการ และ
การน าเสนอโครงการ 

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา 

(1) ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร [5.2] 
 - สามารถบูรณาการการใช้ทักษะภาษาเพ่ือการสื่อสาร ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร 

ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [5.3] 
 - สามารถบูรณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ความสามารถในการสืบค้นข้อมูล

จากเว็บไซต ์ความสามารถในการน าเสนองานด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ 
   5.2 วิธีการสอน 
 (1) แนะน าผลงานที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี ทั้งในงานเชิงวิชาการและงานสื่อสารมวลชน  

(2) มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 (3) มอบหมายงานที่ต้องมีการน าเสนอทั้งในรูปเอกสารและวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยี 
    5.3 วิธีการประเมินผล  

(1) ประเมินทักษะการใช้ภาษาจากรายงานและการน าเสนอหน้าชั้นเรียน  
(2) ประเมินทักษะการใช้สื่อจากการรายงานหน้าชั้นเรียน  
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(3) ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

1 1. ปฐมนิเทศรายวิชา และ
แนะน าระบบอีเลิร์นนิ่งของ  
วิชาภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร  
2. ศาสตร์และศิลปะการ
สื่อสาร  
   1) ความหมายของการ
สื่อสาร  
   2) ความส าคัญของการ
สื่อสาร  
   3) วัตถุประสงค์ของการ
สื่อสาร  

3 1. มคอ.3  
2. แนะน าระบบอีเลิร์นนิ่งของ
รายวิชา  
3. ให้นักศึกษาแนะน าตัวเอง
หน้าชั้นเรียน โดยใช้หัวข้อ 
“เรื่องราวในชีวิตเพ่ือรู้จักฉัน”  
4. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับการออกมาพูดหน้าชั้น
เรียน ในเรื่องของการสื่อสารที่
ประกอบกับการแสดงภาษากาย 
และเนื้อหาที่น าเสนอ โดย
ร่วมกันวิเคราะห์ในเรื่อง
ลักษณะของการสื่อสาร  

คณาจารย์  
ผู้สอน  

2 (ต่อ) ศาสตร์และศิลปะการ
สื่อสาร  
   4) องค์ประกอบการ
สื่อสาร  
   5) ประเภทของการ
สื่อสาร  
   6) แบบจ าลองในการ
สื่อสาร  
   7) ทักษะการรับส่งสาร  
 
 
 

3 1.ทบทวนแนวคิดของอาทิตย์ที่
ผ่านมา  
2. แบ่งกลุ่มผู้เรียน ร่วมกันอภิ
ปลาย เรื่อง เทคโนโลยีใน
ชีวิตประจ าวัน  
3. บรรยาย อภิปราย 
องค์ประกอบ ประเภท และ
ทักษะการสื่อสาร  

คณาจารย์  
ผู้สอน  

3 1. ศาสตร์และศิลปะการ
ฟัง  
   1) ความหมายของการ
ฟัง  
   2) กระบวนการฟัง  

3 1. ให้นักศึกษา “ฟังเพลง” โดย
น าแนวคิดการฟังไป วิเคราะห์  
2. ให้นักศึกษาสรุปสาระส าคัญ
ในเพลงที่ฟัง  

คณาจารย์  
ผู้สอน  
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

3) ความสาคัญของการฟัง  
4) จุดมุ่งหมายของการฟัง  

3. ให้นักศึกษาบอกข้อคิดท่ีได้จากการฟัง
เพลง  
4. บรรยาย อภิปลาย ถึงแนวคิดและ
จุดมุ่งหมายในการฟัง  

 

4 (ต่อ) ศาสตร์และศิลปะการ
ฟัง  
   5) ประโยชน์ของการฟัง  
   6) ลักษณะการฟังที่มี
ประสิทธิภาพ  
   7) มารยาทในการฟัง  
   8) การฝึกทักษะการฟัง  

3 1. ม อ บ ห มา ย ใ ห ้ศึ ก ษา 
อี เ ลิ ร ์นนิ่ งย้อนหลังตั้งแต่
การสื่อสาร และการฟังอภิปราย
พร้อมอภิปรายในครั้งต่อไป  
2. ผู้สอนอธิบายภาพรวมของ
การท ารายงานประเด็น “อยาก
รู้ ก่อนเข้าสู่อาชีพ”  
และโครงการประเด็น “รู้
เพ่ือให้…” ในวิชาภาษาไทยเพ่ือ
การสื่อสาร  
3. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเขียนแผน
ที่ความคิด (mapping) จาก
เรื่องท่ีฟัง  
4. น าเสนอ mapping  
5. ผู้สอนสรุปพฤติกรรมการฟัง
จากการสังเกต ผู้เรียนในชั่วโมง  
6. ฝึกทักษะการฟังจากระบบอี
เลิร์นนิ่ง พร้อมท าแบบฝึกหัดใน
ระบบดังกล่าว  
 
 

คณาจารย์  
ผู้สอน  

5 1. ศาสตร์และศิลปะการ
พูด  
   1) เทคนิค 14 ประการ
ในการเตรียมพูด  
   2) จุดประสงค์ของการ
พูด  
   3) ประเภทและ
ความหมาย  
ของการพูด  

3 1. อภิปรายหัวข้อการสื่อสาร 
และการฟังจากอีเลิร์นนิ่ง  
2. มอบหมายให้ศึกษาอีเลิร์
นนิ่งตอน“ศาสตร์และศิลปะ
ของการพูด”  
3. เปิดคลิปตัวอย่างการพูด
อย่างมี ประสิทธิภาพ  
4. แบ่งกลุ่มอภิปรายตาม
ประเด็นที่ได้รับ มอบหมายโดย

คณาจารย์  
ผู้สอน  
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

   4) กลวิธีการวางระเบียบ
การพูด  

ใช้เทคนิค 14 ประการมา 
วิเคราะห์  
5. ผู้สอนอธิบายระเบียบวิธีการ
พูด 4 ขั้นตอน และให้ผู้เรียน
อภิปรายอีกครั้งโดยใช้ระเบียบ 
วิธีการพูดอย่างครบถ้วน  
6. แบ่งกลุ่มผู้เรียนมอบหมาย
ให้เตรียมการ พูดเชิง
สถานการณ์ในชีวิต ประจ าวัน 
การวาง ระเบียบการพูดในการ 
สนทนาเสนอครั้งต่อไป  
 

6-7 ศาสตร์และศิลปะการพูด 
(ต่อ)  
   5) การฝึกทักษะการพูด
เชิงสถานการณ์  
     - การพูดขอร้อง  
     - การพูดขอคาแนะนา  
     - การพูดขอคาปรึกษา 
ฯลฯ  
     - การพูดเพ่ือกิจธุระ  

6 1. อภิปรายซักถามเนื้อหาอีเลิร์
นนิ่งเรื่องการพูด  
2. แต่ละกลุ่มออกมาพูดเชิง
สถานการณ์ตาม ที่ได้รับ
มอบหมาย  
3. แต่ละกลุ่มประเมินการพูด
พร้อมทั้ง อภิปรายผลการพูด
ของกลุ่มอ่ืน  
4. ผู้สอนอธิบายเทคนิคการพูด
เชิง สถานการณ์และให้ผู้เรียน
สรุปแนวคิดท่ีได้  
5. ฝึกทักษะการพูดจากระบบอี
เลิร์นนิ่ง พร้อมทาแบบฝึกหัดใน
ระบบดังกล่าว  
 

คณาจารย์  
ผู้สอน  

8 ศาสตร์และศิลปะการอ่าน  
ศาสตร์และศิลปะการอ่าน  
   1) กระบวนเข้าและ
ถอดรหัสสาร (การแปล
ความ การอ่าน ตีความ 
การย่อความ การสรุป
ความ การขยายความ)  

3 1. มอบหมายให้ศึกษาอีเลิร์
นนิ่งตอน“ศาสตร์  
และศิลปะของการอ่าน”  
2. ให้ผู้เรียนอ่านเรื่องสั้นๆหนึ่ง
เรื่อง พร้อมนา แนวคิดเรื่องการ
อ่านไปอภิปราย  
3. ให้นักศึกษาย่อความ โดย

คณาจารย์  
ผู้สอน  
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

   2) การพัฒนาตนเองเป็น
ผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ  
   3) จุดมุ่งหมายในการ
อ่าน  
   4) ความสาคัญของการ
อ่าน  
 

สรุปความจากเรื่องที่อ่าน  
4. อภิปลาย เกี่ยวกับการเลือก
ซื้อหนังสือ  

9 (ต่อ) ศาสตร์และศิลปะการ
อ่าน  
   5) การฝึกทักษะการ
อ่านสารประเภทต่างๆ  
   6) การอ่านสารคดี  
   7) การอ่านหนังสือพิมพ์  
   8) การอ่านบันเทิง  

3 1. อภิปรายซักถามเนื้อหาอีเลิร์
นนิ่งเรื่องการอ่าน  
2. ให้ผู้เรียนนา “หนังสือที่ชอบ
อ่านที่สุด” มานาเสนอหน้าชั้น
เรียน  
3. ผู้สอนยกตัวอย่างข่าวใน
หนังสือพิมพ์ บรรยาย และ
อภิปรายเกี่ยวกับองค์ประกอบ 
ของข่าว เช่น พาดหัวข่าว ความ
นาข่าว เนื้อ ข่าว แต่ละส่วนมี
ความส าคัญอย่างไรต่อผู้อ่าน  
4. ให้นักศึกษาอ่านบทความ
ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ  
5. ผู้สอนอธิบายทฤษฎีการอ่าน 
และให้ ผู้เรียนอภิปรายร่วมกัน  
6. ฝึกทักษะการอ่านจากระบบ
อีเลิร์นนิ่ง พร้อมทาแบบฝึกหัด
ในระบบดังกล่าว  
 

คณาจารย์  
ผู้สอน  

10 ศาสตร์และศิลปะการเขียน 
   1) ความส าคัญของการ
เขียน  
   2) องค์ประกอบของการ
เขียน  
   3) รูปแบบของการเขียน  
   4) การฝึกทักษะการ
เขียน  

3 1. มอบหมายให้ศึกษาอีเลิร์
นนิ่งตอน“ศาสตร์และศิลปะ
ของการเขียน”  
2. ท ากิจกรรม “แก้ให้ ได้ดี”: 
โดยแจก ตัวอย่างงานเขียนที่มี
ข้อบกพร่อง ให้นักศึกษา
วิเคราะห์ และท าการแก้ไข 
พร้อมบอกเหตุผลว่าท าไมจึงยัง

คณาจารย์ 
ผู้สอน  
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

     - หลักเบื้องต้นการ
เขียน การเลือกสรรค า  
     - การผูกประโยค  
     - การเขียนย่อหน้า  
     - การใช้ค าส านวน
โวหาร  
     - การใช้โวหารในการ
เขียน   

ไม่ดี  
3. ผู้สอนอธิบายหลักการเขียน
เบื้องต้นแล้ว ให้นักศึกษาลอง
เขียน ในหัวข้อ “ชื่อฉันนี้มี
ความหมาย” แล้วออกมา
น าเสนอ  
4. แจกตัวอย่างงานเขียนที่ดี 1 
ความยาว ประมาณ
หน้ากระดาษ A4 ร่วมกัน
วิเคราะห์ ค า ประโยค ย่อหน้า 
และส านวนโวหารที่ใช้  
6. มอบหมายไปอ่านหนังสือใน
ครั้งต่อไป  
7. เตรียมประเด็นการท า
รายงาน “อยากรู้ ก่อนเข้าสู่
อาชีพ”  
8. ฝึกทักษะการเขียนจาก
ระบบอีเลิร์นนิ่ง พร้อมท า
แบบฝึกหัดในระบบดังกล่าว  
 

11 การเขียนรายงาน  
   1) องค์ประกอบ  
   2) ขั้นตอนการท า
รายงาน  
   3) การวางโครงเรื่อง  

3 1. อภิปรายซักถามเนื้อหาอีเลิร์
นนิ่งเรื่อง การเขียนรายงาน
โครงการ  
2. แบ่งกลุ่มให้คิดชื่อเรื่องใน
การเขียนรายงาน  
3. หาค ากุญแจจากชื่อเรื่อง  
4. วางโครงเรื่อง  
5. แต่ละกลุ่มน าเสนอโครงเรื่อง 
โดยผู้สอนให้ค าแนะน าเพ่ิมเติม  
6. มอบหมายการท ารายงาน 
โดยให้เตรียมหนังสือ หรือ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง มาเขียน
อ้างอิง  
 

คณาจารย์  
ผู้สอน  
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

12 การเขียนรายงาน (ต่อ)  
   1) การเขียนอ้างอิงใน
เนื้อหา  
   2) การเขียน
บรรณานุกรม  

3 1. เรียบเรียงการเขียนอ้างอิงที่
ผู้สอนมอบ หมายให้ถูกต้อง 
“เรียงให้ได้ ไล่ให้ดี”  
2. ผู้สอนอธิบายหลักการเขียน
อ้างอิงแล้วให้ ผู้เรียนน าแนวคิด
ดังกล่าวไปวิเคราะห์ งานที่
แก้ไขอีกครั้ง  
3. แต่ละกลุ่ม เตรียมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการ ท ารายงาน
เพ่ือน ามาเขียนอ้างอิง  
4. ให้นักศึกษาเตรียมคิด
ประเด็นโครงการ เกี่ยวกับ 
“อยากรู้ ก่อนเข้าสู่อาชีพ”  
 

คณาจารย์  
ผู้สอน  

13 การเขียนโครงการ  
   1) องค์ประกอบการ
เขียนโครงการ  
   2) เทคนิคการเขียน
โครงการ  
   3) การขออนุมัติ
โครงการ  

3 1. ดูตัวอย่างโครงการ และ
ขั้นตอนของการ เขียนโครงการ  
2. แบ่งกลุ่มนักศึกษาร่วมระดม
สมองเพ่ือ เสนอโครงการ 
(5W1H ท าอะไร ท าให้ใคร ท า
เมื่อไหร่ ท าที่ไหน ท าท าไม ท า
อย่างไร)  
3. มอบหมายให้เตรียมน าเสนอ
โครงการเพื่อ ขออนุมัติครั้ง
ต่อไป 
  

คณาจารย์  
ผู้สอน  

14 การเขียนโครงการ (ต่อ)  3 1. แต่ละกลุ่มน าเสนอโครงการ
เพ่ือขออนุมัติ  
2. เรียนรู้ ร่วมกันในปรับแก้การ
เขียนโครงการ  
3. ฝึกทักษะการเขียนรายงาน
โครงการจากระบบอีเลิร์นนิ่ง 
พร้อมท าแบบฝึกหัดในระบบ
ดังกล่าว  
 

คณาจารย์
ผู้สอน  
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

15 การน าเสนอโครงการ  3 การใช้ทักษะการสื่อสารทาง
ภาษาไทย บูรณาการกับความรู้
เบื้องต้นในสาขาวิชาของ ตน 
เพ่ือน าเสนอ รายงาน และ
โครงการ ตาม ประเด็นที่
ก าหนด โดยค านึงถึงบริบททาง 
สังคมไทยและสังคมโลก  

คณาจารย์
ผู้สอน  

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1 1.1 1) , 1.1 2)  
2.1 1)  
3.1 1) , 3.1 2)  
4.1 1) , 4.1 2)  
5.1 1) , 5.1 2)  

รายงานกลุ่ม สัปดาห์ที่ 
15 

30% 

2 1.1 1) 1.1 2) 
2.1 1) 
3.1 1) , 3.1 2) 
5.1 1) 5.1.2) 

งานรายบุคคล ตลอดภาค
ปี

การศึกษา 

20% 

3 1.1 1) 1.1 2)  
2.1 1)  
3.1 1) , 3.1 2)  
4.1 1) , 4.1 2)  
5.1 1) 5.1.2)  

กิจกรรมในชั้นเรียน ตลอดภาค
ปี

การศึกษา 

10% 

4 1.1 1)  
2.1 1)  
3.1 1) , 3.1 2)  
5.1 1)  

สอบปลายภาค ตาม
ตาราง
สอบ 

40% 
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3. รายละเอียดการประเมินผลระหว่างภาคและปลายภาค แสดงในเชิง Rubric ดังนี้  
(ควรมีทั้งเนื้อหาการเรียน ตามคาอธิบายรายวิชา และการสอนคุณธรรม จริยธรรม วินัยที่พึงประสงค์) 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก 

คณาจารย์หลักสูตรภาษาไทย. 2554. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร. กรุงเทพ ฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต. 

 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

กองเทพ เคลือบพณิชกุล. 2542. การใช้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์.  
กัลยา จงประดิษฐ์นันท์. 2543. ศิลปะการพูดต่อท่ีชุมชน. กรุงเทพฯ: ยูบอส คอร์เปอเรชั่น.  
กัลยา ยวนมาลัย. 2539. การอ่านเพื่อชีวิต. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.  
กุณฑลีย์ ไวทยะวนิช. 2545. หลักการพูด. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.  
กุลวดี พุทธมงคล. 2544. เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาไทย. นครราชสีมา: นิรุตติ์การพิมพ์.  
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คณะกรรมการวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร. 2549. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  

คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย. 2546. การใช้ภาษาไทย ๒. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  

คาร์เนกี้ เดล . 2537. การพูดในที่ชุมชน. แปลโดย อาษา ขอจิตต์เมตต์. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ: 
อาษา.  

จิตรจานงค ์สุภาพ. 2530. การพูดระบบการทูต. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สุทธิสารการพิมพ์.  
จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ และบาหยัน อ่ิมสาราญ, บรรณาธิการ. 2548. ภาษากับการสื่อสาร. กรุงเทพฯ: 

บริษัท พี.เพรส.  
จุฬาลงกรณ์, มหาวิทยาลัย. 2545. การค้นคว้าและการเขียนรายงาน. พิมพ์ครั้งที่ 5 แก้ไขปรับปรุง. 

กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
___________. 2546. คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
ญานิศา โชติชื่น. 2549. การพูดเพื่อสังคม. กรุงเทพฯ: โครงการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

ดุสิต.  
__________. 2550. การเขียนภาคนิพนธ์และสารนิพนธ์. กรุงเทพฯ : โครงการศูนย์หนังสือ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.  
ฐิติรัตน์ ลดาวัลย์. 2539. การใช้ภาษาไทย 1. พิมพ์ครั้งที ่2. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  
ณัฎพงศ์ เกศมาริษ. 2548. เทคนิคการนาเสนออย่างมืออาชีพ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์

เน็ท.  
ดวงใจ ไทยอุบุญ. 2549. ทักษะการเขียนภาษาไทย. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย.  
ถนอมวงศ ์ล้ายอดมรรคผล. 2544. ตาราการอ่านให้เก่ง. พิมพ์ครั้งที ่9. กรุงเทพฯ: กระดาษสา.  
ถาวร โชติชื่น. 2548. ทอล์คโชว์อันซีน. “ช็อตเด็ดเกร็ดการพูด”. กรุงเทพฯ: พี.วาทิน พับบลิเคชั่นจา

กัด.  
ธงไชย พรหมปก. 2540. การอ่าน. กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย.  
ธนรัชฎ์ ศิริสวัสดิ์ และนภาลัย สุวรรณธาดา. 2539. การอ่านเพื่อการศึกษาค้นคว้า. ในเอกสารการสอน

ชุดวิชาการอ่านภาษาไทย หน่วย 6 -10. พิมพ์ครั้งที ่2. นนทบุรี: ชวนพิมพ์.  
ธิดา โมสิกรัตน์ และนภาลัย สุวรรณธาดา. 2543. การอ่าน. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทย 1 

หน่วย 9-15. พิมพ์ครั้งที ่9. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
ธิดา โมสิกรัตน์, ปรียา หิรัญประดิษฐ์ และอลิสา วานิชดี. 2543. การอ่านวรรณกรรมร่วมสมัย. ใน

เอกสารการสอนชุดวิชาการอ่านภาษาไทย หน่วย 8 -15. พิมพ์ครั้งที ่7. นนทบุรี: ประชาชน.  
นงลักษณ์ สุทธิวัฒนาพันธ์. 2546. กลยุทธ์การพูดให้ประสบความสาเร็จ. กรุงเทพฯ: สนุกอ่านจากัด.  
นพดล จันทร์เพ็ญ. 2539. การใช้ภาษาไทย. พิมพ์ครั้งที ่3. กรุงเทพฯ: ต้นอ้อ แกรมมี่.  
นภารัตน์ สุวรรณธาดา และคณะ. 2548. การเขียนผลงานทางวิชาการและบทความ. กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
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นรินทร์ องค์อินทร์. 2549. วาทะชนะใจคน. แปลและเรียบเรียงจาก Give Your Speech, Change 
the world , ผู้เขียน : Nick Morgan. กรุงเทพฯ: มิตรภาพการพิมพ์ และสติวดิโอ จากัด.  

บุญยงค ์เกศเทศ. 2548. วิถีคิด วิธีเขียน. กรุงเทพฯ: หลักพิมพ์. 
เบญญาวัธน์ (นามแฝง). 2546. คู่มือสู้ชีวิตด้วยตนเอง ชุดที่ 2 เริ่มต้นใหม่...ในวันพรุ่ง.นนทบุรี: 108 

สุดยอดไอเดีย.  
เปลื้อง ณ นคร. 2542. ศิลปะแห่งการอ่าน. พิมพ์ครั้งที ่3. กรุงเทพฯ: ข้าวฟ่าง.  
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนสื่อการ
สอน และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ ตลอดจนเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัย 

 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

- ประเมินผลการสอนของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ผู้สอนจากระบบออนไลน์  
- ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
 

3. การปรับปรุงการสอน 
- ผู้ประสานงานรายวิชา และคณาจารย์ผู้สอนร่วมกันระดมสมองกาหนดกลยุทธ์วิธีการสอนจากผลการ 

ประเมินประสิทธิผลของรายวิชา สรุปภาพรวมปัญหา และอุปสรรคจากมคอ. 5 เพ่ือหาแนวทางใน
การแก้ปัญหาร่วมกัน 

- ปรับกลยุทธการสอน และการบูรณาการความรู้ เพ่ือให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละ 
หลักสูตร 

 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 - กระบวนการวิเคราะห์ข้อสอบโดยได้รับผลข้อสอบเพ่ือจัดทาคลังข้อสอบ 
 - กระบวนการให้คะแนนนักศึกษา โดยผู้ประสานงานรายวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและคณาจารย์    
   ผู้สอนมีการจัดการประชุมร่วมกันทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาโดยการสุ่มประเมิน 
   ข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนนของรายวิชา 
 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
-  น าผลการวิจัยมาปรับปรุงต าราให้สอดคล้องกับการเข้าสู่อาเซียน และการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอน  
   และวิธีการออกข้อสอบ 
-  ผู้ประสานงานรายวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารจัดประชุมคณาจารย์ผู้สอนก่อนเปิดภาคเรียน เพ่ือให้ 
   การจัดการเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสม 
-  ผลิตสื่อการสอนเพื่อเป็นทรัพยากรร่วมในการจัดการเรียนการสอน 
-  แจกปฏิทินวิชาการวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารให้กับหัวหน้าตอนเรียนทุกตอนเรียน 


