
 ๑

รายละเอียดของรายวิชา 

ชือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลยันเรศวร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   คณะมนุษยศาสตร์  ภาควิชาภาษาและคติชนวทิยา  สาขาวชิาภาษาไทย 

หมวดที ๑  ข้อมูลทัวไป 

๑. รหัสและชือรายวิชา     ๐๐๑๒๐๑ ทักษะภาษาไทย 

๒. จํานวนหน่วยกติ  ๓ (๒ – ๒ – ๕) 

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลายหลกัสูตร / วิชาศึกษาทั วไป 

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  

 ผู้ประสานงานรายวิชา ผศ.ฐิติมา  วทิยาวงศรุจ ิ

 ผู้สอน   จาํนวน ๑๕ คน  ไดแ้ก่ 

๑. รศ.ดร.พชัรินทร์ อนนัต์ศิริวฒัน์ ๙.   อ. วรารัชต ์         มหามนตรี 

๒. รศ.วนิดา  บาํรุงไทย ๑๐. อ. สายหยุด         บวัทุม 

๓. รศ.นท.วฒันชัย หมนัยงิ                ๑๑. อ. ณรงคก์รรณ      รอดทรัพย ์

๔. รศ.ดร.สุภาพร คงสิริรัตน์ ๑๒. อ. อรจิรา         อจัฉริยไพบูลย ์  

๕. ผศ.ฐิติมา                     วิทยาวงศรุจิ ๑๓. อ. พิมพน์ภสั         จนิดาวงศ ์

๖. ผศ.จุฑารัตน์  เกตุปาน                ๑๔. อ.ประสรรค์          ตนัติเสนาะ 

๗. ผศ. จไุรรัตน์               โสภา      ๑๕. อ. เศกสิทธิ            อิมผงึ 

๘. อ. พรอนนัต์                ยอดจนัทร์ 

๕. ภาคการศึกษา / ชันปีทเีรียน 

ภาคการศึกษาที ๑/๒๕๕๖  

นิสิตชนัปีที ๑ และนิสิตชนัปีอืนๆ  (บางคณะ) 

๖. รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre – requisite)  

ไม่มี 

๗. รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกนั (Co – requisites)  

ไม่มี 

๘.  สถานทีเรียน 

 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ (ในคาบบรรยายและคาบปฏิบติัการ) 

๙.  จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาครังล่าสุด: วันที ๓๐ ก.ค. ๕๖ 

 ภาคเรียนที ๑/๒๕๕๖ จดัรูปแบบการสอนเป็นแบบกลุ่มย่อย ตามนโยบายของอธิการบดี กลุม่ละ ๕๐ คน แต่

วิชาภาษาไทยมีผูส้อนไม่เพยีงพอ จึงต้องขอขยายเป็นกลุ่มละ๘๐คน ปรับปรุงตารางเนือหาวชิาใหม่ จดัทาํแบบฝึกหัด 

เพิมเติมเพือใหส้อดคลอ้งกบัเนือหารายวชิา ปรับเปลยีนกิจกรรมและเชิญวทิยากรจากภายนอกมาบรรยายพเิศษหัวขอ้ 

“ภาษาไทยในเวทีอาเซียน” โดย ผอ.ภาณุวฒัน์  สกลุสืบ(ศูนยก์ารสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติประเทศจีน) เพอื

ตอบสนองการพฒันานิสิตให้กวา้งขวางยงิขึน รวมทังปรับเปลียนการประเมินผลจาก ๔๐/๓๐/๓๐เป็น ๕๐/๒๐/๓๐

(คะแนนเกบ็/สอบกลางภาค/สอบปลายภาค 



 ๒

หมวดที ๒  ข้อมูลทัวไป 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา       

เมือนิสิตเรียนรายวชิานีแลว้ นิสิตมีความรู้ ความสามารถ และเกิดทกัษะ ดังนี 

๑.๑    มีความรู้ความเขา้ใจคุณค่าของภาษาไทย 

๑.๒   มีทักษะการใชภ้าษาได้อยา่งมีประสิทธิภาพครบ ๔ ด้าน ทังด้านการฟัง การพดู การเขียนโดยเฉพาะอยา่งยิง 

          ดา้นการอ่าน  

๑.๓   ฝึกทกัษะทางภาษาเพอืเพิมพนูขีดความสามารถในการประยกุต์ใช้ในชีวิตประจาํวนั 

๑.๔   มีทกัษะในการคิดวิเคราะห์ และสามารถแสดงความคิดเห็นในเรืองต่างๆ ไดอ้ย่างมีวจิารณญาณ 

๑.๕   มีทักษะการทาํงานร่วมกบัผูอื้น มีความรับผดิชอบ 

๑.๖   สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการศึกษา คน้ควา้และนาํเสนอผลงาน  

๑.๗   มีวินยั  ตรงต่อเวลา มีคารวะธรรม  

๑.๘   คาํนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม 

 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

 เพือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคลอ้งกบัปรัชญา

ของวิชาศึกษาทั วไปทีเป็นการปูพนืฐาน เสริมสร้างความเป็นมนุษย ์ปลูกฝังด้านทักษะ คุณธรรม จริยธรรม เพือเตรียม

ความพร้อมก่อนเขา้สู่วิชาชีพ 

 

หมวดที ๓  ลักษณะและการดําเนินการ 

๑. คําอธิบายรายวิชา  

พฒันาทักษะการใช้ภาษาทังในด้านการฟัง การอ่าน การพูดและการเขียนเพือการสือสาร โดยเนน้การปลกูฝัง

นิสัยรักการอา่นสารประเภทต่าง ๆ   

 

๒. จํานวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา 

 จาํนวนชวัโมงบรรยาย   ๓๐  ชวัโมง (๒ ชวัโมง x ๑๕ สัปดาห์) 

จาํนวนชวัโมงปฏิบตัิการ   ๓๐  ชวัโมง (๒ ชวัโมง x ๑๕ สัปดาห์) 

จาํนวนชวัโมงศกึษาคน้ควา้ด้วยตนเอง ๗๕ ชัวโมง (๕ ชวัโมง x ๑๕ สัปดาห์) 
 

หมายเหตุ     ๑ ภาคการศึกษา คดิเป็น ๑๕ สัปดาห์ ไม่รวมสปัดาห์สอบ 

 

๓. จาํนวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

 จาํนวนชวัโมงให้คาํปรึกษา ๒ ชัวโมงต่อสัปดาห์ โดยกาํหนดตารางเวลาทีอาจารยแ์ละนิสิตในแต่ละกลุ่มว่าง

ตรงกนั หรือติดต่อสือสารผ่านทางระบบ Internet 

 

 

 



 ๓

หมวดที ๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 

 ๑.๑  คุณธรรม จริยธรรมทีต้องพัฒนา 

๑.๑.๑  ความมีวนัิย  ได้แก ่

 เขา้ชนัเรียนตรงเวลา 

 ส่งงานทีได้รับมอบหมายตรงตามระยะเวลาทีกาํหนด 

 แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลยั 

 มมีารยาทในชันเรียน 

๑.๑.๒  ความรับผิดชอบ ได้แก่ 

 เขา้ชนัเรียนอย่างสมาํเสมอ 

 ทาํงานทีได้รับมอบหมายอยา่งครบถว้น 

 ไม่ละเลยหนา้ทีเมือทาํงานกลุม่ 

                      ๑.๑.๓  ความซือสัตย์  ได้แก ่

 ทาํโครงการจิตอาสา/นาํเสนอผลงานและรายงานการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองทีมีการอา้งอิง 

                               ขอ้มูลอยา่งถูกต้องตรงตามหลกัเกณฑ ์

 การไม่ทุจริตในการสอบแต่ละครัง 

๑.๒  วิธีการสอน 

 ๑.๒.๑  ความมีวนัิย ใช้วธีิการสอนให้เรียนรู้ด้วยตนเอง ดว้ยวิธีดงันี 

 แจง้ว่าจะเช็คชือเขา้ชันเรียนในตอนต้นของคาบเรียนภายใน ๑๕ นาที 

                             กาํหนดระยะเวลาในการส่งงานอยา่งชดัเจน โดยระบุว่าจะเช็คชือส่งงานเฉพาะผูที้ส่งทกัาํหนดเท่านัน 

 ให้ศึกษาจากขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัว่าดว้ยการแต่งกายของนิสิต 

 ให้ความรู้เกยีวกบัมารยาทในชนัเรียนตามแต่สถานการณ์ 

 ให้รู้มารยาทในการเขา้ฟังบรรยายร่วมกบักลุ่มอืน 

๑.๒.๒  ความรับผิดชอบ ใชวิ้ธีการสอนให้เรียนรู้ด้วยตนเอง ดว้ยวิธีดงันี 

 แจง้ว่าจะพจิารณาความสมาํเสมอในการเขา้ชันเรียน 

 แจง้ว่าจะพจิารณาจาํนวนครังทีส่งงาน 

 แจง้ว่าทุกครังทีมีการเกบ็คะแนนย่อยจะบอกลว่งหนา้ ถา้ขาดเรียนจะไม่สามารถขอทาํยอ้นหลงั 

ได ้ยกเวน้มีใบรับรองแพทย ์

 เมือทาํงานกลุ่ม ผูส้อนชีแจงให้ผูเ้รียนทุกคนตระหนกัวา่การช่วยเหลือให้สมาชิกภายในกลุม่ 

มีชือส่งงานทังๆ ทีไม่ช่วยทาํงาน ถือเป็นการช่วยเพือนในทางทีผดิ มีผลกระทบต่อสังคมคือ 

อาจถือไดว้่าเป็นการสร้างบุคคลทีมีนิยมการเอาเปรียบผูอื้น ดงันันขอให้ผูเ้รียนร่วมมือกนั 

ไม่ใส่ชือของสมาชิกในกลุ่มทีไม่ช่วยทาํงานลงในใบเช็คชือส่งงานหรือในปกรายงาน  

                                วิธีนีคือการปฏิบตัิตามวิถีของการอยูร่่วมกนัเป็นสังคม ให้สังคมกาํหนดกรอบความรับผดิชอบ 

                 โดยปริยาย ทงันีให้มีการกาํหนดตาํแหน่งหน้าทีความรับผิดชอบในกลุ่มด้วย 



 ๔

๑.๒.๓  ความซือสัตย์ 

 แจง้วิธีการเขียนอา้งอิงแหล่งทีมาขอ้มูล  

 ให้ความรู้เกียวกบัลิขสิทธิและการพจิารณาโทษในกรณีทีนิสิตลอกผลงานของผูอ้นืมาเป็น 

ของตนเองในการศึกษาคน้ควา้และเสนอผลงาน 

 แจง้บทลงโทษของมหาวทิยาลยั หากพบการทุจริตในการสอบ 

 

 ๑.๓  วิธีการประเมินผล 

๑.๓.๑  ความมีวินัย 

 ไมม่ีคะแนนเขา้ชนัเรียนแต่จริงจงัในการเช็คชือ เขา้เรียนสายเกิน ๒๐ นาทีถือวา่ขาด ขาดเกนิ  

๓ ครังไม่มีสิทธิสอบ โดยจะแจง้ให้ทราบก่อนสอบ ๒ สัปดาห์ 

 ให้คะแนนผูที้ส่งงานตามกาํหนด 

 ประเมนิผูเ้รียนด้านการแต่งกายอยา่งถูกต้องตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

๑.๓.๒  ความรับผิดชอบ 

 ให้คะแนนจิตพสิัยตามสดัส่วนจาํนวนครังทีเขา้เรียน 

 ให้คะแนนจิตพสิัยตามจาํนวนครังทีส่งงาน 

 ให้สมาชิกในกลุ่มประเมินความรับผิดชอบต่อหนา้ทีของแต่ละคน  

๑.๓.๓  ความซือสัตย์ 

 ผูส้อนควบคุมการสอบไม่ให้ทุจริต  

 ไม่ลอกผลงานของผูอื้นมาเป็นของตนเอง โดยผูส้อนตรวจสอบและให้คะแนน 

  

๒. ความรู้ 

 ๒.๑  ความรู้ทต้ีองได้รับ 

 ๒.๑.๑   ความรู้ความเขา้ใจคุณค่าของภาษาไทย  

 ๒.๑.๒  ความรู้เกียวกบัหลกัเกณฑ์การใชภ้าษาด้านการฟัง การพดู การอา่น และการเขียน    

๒.๒  วิธีการสอน 

 ๒.๒.๑  ผูส้อนบรรยายให้ความรู้เกียวกบัคุณค่าภาษาไทย หลกัเกณฑก์ารใชภ้าษา ดา้นการฟัง การพูด การ

อ่านและการเขียนในโอกาสต่างๆ 

๒.๒.๒  ผูส้อนให้ผูเ้รียนทาํกจิกรรมเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มเพือฝึกฝนทักษะการฟัง การพูด การอ่าน 

และการเขียนตามทีผูส้อนกาํหนด 

 ๒.๓  วิธีการประเมินผล 

๒.๓.๑ สังเกตการแสดงความคิดเห็นของผูเ้รียนเกียวกบัคุณค่าและประโยชน์ของการใช้ภาษาไทยใน

โอกาสต่างๆ 

๒.๓.๒  การทดสอบย่อย ทดสอบหลงัการเรียน 

๒.๓.๓ สังเกตการนาํเสนอหนา้ชนัเรียน การทาํกิจกรรมเพือฝึกฝนทกัษะทางภาษาของผูเ้รียน  ทงัทีเป็น 

 กิจกรรมรายบุคคลและกลุ่ม 



 ๕

 

๓. ทักษะทางปัญญา 

 ๓.๑  ทักษะทางปัญญาทต้ีองได้พัฒนา 

๓.๑.๑ ทกัษะในการปฏิบติัดา้นการใช้ภาษา ทงัการฟัง การพูด การเขียน โดยเฉพาะอย่างยิงด้านการอ่าน  

ตามทีได้รับการฝึกฝน 

๓.๑.๒  ทกัษะในการอธิบาย อภิปราย คิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปอยา่งมีเหตุผล  

 ๓.๒  วิธีการสอน 

๓.๒.๑  ให้ผูเ้รียนฝึกปฏิบัติการด้านการใช้ภาษาในกิจกรรมทีได้รับมอบหมาย ทังในด้านการฟัง การพูด 

การอ่าน และการเขยีน  ร่วมกนัประเมินผลการฝึกทกัษะของตนและเพือนร่วมชัน 

๓.๒.๒  เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนร่วมกนัอธิบาย อภิปราย วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปอยา่งมีเหตุผล รวมทงั

ฝึกฝนให้เป็นผูมี้จติใจเปิดกวา้ง รู้จกัรับฟังความคิดเห็นของผูอ้นื 

 ๓.๓  วิธีการประเมินผล 

๓.๓.๑   การทดสอบยอ่ย ทดสอบกลางภาคและสอบปลายภาค 

๓.๓.๒  สังเกตและให้คะแนนการมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมทางภาษาของผูเ้รียน ทังทีเป็นกิจกรรม

รายบุคคลและกลุม่ 

 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ๔.๑  ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล  และความรับผดิชอบทีต้องพัฒนา 

๔.๑.๑  สามารถปรับตัว วางตวั และแสดงความคิดเห็นอยา่งเหมาะสมกบับทบาท หน้าทีเมือทาํงานร่วมกบั

ผูอื้น ทงัในฐานะผูน้าํและสมาชิกของกลุ่ม รวมทงัสัมพนัธภาพกบัอาจารยผ์ูส้อน 

๔.๑.๒  ความรับผดิชอบต่องานทีไดรั้บมอบหมาย ทงังานรายบุคคลและกลุ่ม  

 ๔.๒  วิธีการสอน 

๔.๒.๑  ผูส้อนให้คาํแนะนาํเกียวกบัการปรับตวั วางตัว และแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมกบับทบาท 

หนา้ที  เมือทาํงานร่วมกบัผูอ้นื ทงัในฐานะผูน้าํและสมาชิกของกลุ่ม รวมทงัสัมพนัธภาพกบัอาจารยผู์ส้อน 

๔.๒.๒  ผูส้อนชีแจงการเขา้ชันเรียน เกณฑก์ารประเมินผลงาน ทงัการทาํงานรายบุคคลและงานกลุม่ โดย

เน้นทีความรับผดิชอบต่อหนา้ทีทีกลุ่มมอบหมาย  รวมทังการผลิตผลงานทีมีคณุภาพเหมาะสมกบันาํหนักคะแนน 

และการส่งงานตรงตามวนั เวลาทีกาํหนด 

 ๔.๓  วิธีการประเมินผล 

๔.๓.๑   ผูเ้รียนทาํแบบประเมินการทาํงานกลุ่ม โดยให้สมาชิกในกลุ่มเป็นผูป้ระเมินซึงกนัและกนั 

๔.๓.๒  ผูส้อนให้คะแนนการส่งงานครบและตรงตามกาํหนด 

 

 
 
 
 
 
 



 ๖

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลย ี

 ๕.๑  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีทีต้องพัฒนา 

เนืองจากรายวชิานีไม่เอือต่อการพฒันาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข แต่มุ่งเน้นเกียวกบัการฝึกฝนทักษะ

การใช้ภาษาไทย โดยมีเป้าหมายเพอืพฒันาทกัษะดา้นการสือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพือช่วยในการ

พฒันาการเรียนรู้ ดงันี 

๕.๑.๑  การใช้ภาษาไทยอย่างถกูตอ้ง มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมแก่กาลเทศะ 

๕.๑.๒  ทกัษะดา้นการฟังและการอ่านเพอืสรุปประเด็น 

๕.๑.๓  ทกัษะดา้นการพดูและการเขียนเพอืนาํเสนอเนือหาสาระ 

๕.๑.๔  ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือการเขา้ถึงขอ้มูลอยา่งกวา้งขวางและลุ่มลึก 

สามารถนาํเสนอเนือหาสาระด้วยสือทีเหมาะสมและมีคณุภาพ 

๕.๑.๕  การมีวิจารณญาณในการวิเคราะห์และเลือกสรรสารสนเทศอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

  

๕.๒  วิธีการสอน 

๕.๒.๑  ผูส้อนให้หลกัเกณฑแ์ละคาํแนะนาํอยา่งสมาํเสมอ เมือผูเ้รียนใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้อง 

๕.๒.๒ ผูส้อนบรรยายให้ความรู้เกียวกบัหลกัการฟังและการอ่านเพือสรุปประเด็น  และให้ผูเ้รียนฝึก

ปฏิบตัิ   

๕.๒.๓  ผูส้อนบรรยายให้ความรู้เกียวกบัหลกัการพดูและการเขียนเพอืนาํเสนอเนือหาสาระ และให้ผูเ้รียน

ฝึกปฏิบติั   

๕.๒.๔  ผูส้อนให้ความรู้เกียวกบัการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพอืการสืบคน้และการคดัเลือกขอ้มูลและ  

แหล่งข้อมูลทีถูกตอ้งเหมาะสมต่อโอกาสการใช ้โดยเฉพาะอยา่งยงิในเชิงวิชาการ 

๕.๒.๕ ผูส้อนใหค้วามรู้เกียวกบัการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพอืการนาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ได้อยา่ง 

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 

 ๕.๓  วิธีการประเมินผล 

๕.๓.๑  การใช้ภาษาไทยอยา่งถูกตอ้ง มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมแก่กาลเทศะ 

๕.๓.๒ ตรวจให้คะแนนการพดู/การเขียนเพือสรุปประเด็นสําคญั และเพอืแสดงความคิดเห็น 

๕.๓.๓ ตรวจให้คะแนนการพดูนาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ 

๕.๓.๔ ประเมินผลจากรายงานกลุ่ม โดยพิจารณาการเขา้ถึงขอ้มูล และการคดัเลือกแหลง่ขอ้มูลเพือใช้ 

อา้งอิงอยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม 

๕.๓.๕  การมีวิจารณญาณในการวเิคราะห์และเลอืกสรรสารสนเทศอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

๕.๓.๖  การพจิารณาความมีวิจารณญาณในการสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งสารสนเทศของผูเ้รียน แลว้ 

ประเมินผลเป็นส่วนหนึงของคะแนน “กิจกรรมกลุ่ม : การนาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้” 
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หมวดที ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน  (๑๙ ส.ค.๕๖ –  ๒๐ ธ.ค. ๕๖) 

สัป

ดาห์

ที 

หัวข้อ/รายละเอียดเนือหา 

จํานวน

ชัวโมง 

การสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน สือการสอน 
อาจารย์

ผู้สอน 

๑ แนะนาํการเรียนการสอน   

-ธรรมชาติของภาษา                

บรรยาย ๒ 

ชม. 

- ผูส้อนอธิบายการเรียนการ

สอน และการประเมินผล 

บรรยายเนือหาเกยีวกบั

ธรรมชาติของภาษา 

แผนการสอน 

Power Point 

๑๕คน ๒๘

ห้อง 

๒ รู้จกัภาษาไทย 

-  ลกัษณะของภาษาไทย                                                

-  คุณค่าของภาษาไทย                                                

บรรยาย ๒ 

ชม. 

ปฏิบติัการ 

๒ ชม. 

-  ผูส้อนบรรยายเนือหา 

ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็น 

- ผูเ้รียนคน้ควา้ขอ้มูล

เพิมเติมเกียวกบัลกัษณะและ

คุณค่าของภาษาไทย   

- แผน่ทึบ/

เอกสาร

ประกอบ การ

สอนหนังสือ

อ่านเพมิเติม 

๑๕คน ๒๘

ห้อง 

๓ หลกัทั วไปของการใช้ภาษา   

–  ระดบัและการใชภ้าษา   

– การสะกดคาํ  

– การสร้างประโยค 

บรรยาย ๒ 

ชม. 

ปฏิบติัการ 

๒ ชม. 

- ผูส้อนบรรยายเนือหา 

- ผูเ้รียนทาํแบบฝึกหัดการใช้

ภาษา 

- แบบฝึกหดัเรืองการสะกด

คาํและการใช้ประโยค 

- เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

- PowerPoint 

 - แบบฝึกหัด 

๑๕คน ๒๘

ห้อง 

๔ การเขยีนย่อหนา้ 

 -  ประเภท และรูปแบบของ

ย่อหน้า 

บรรยาย ๒ 

ชม. 

ปฏิบติัการ 

๒ ชม. 

- ผูส้อนบรรยายเนือหา 

- ผูเ้รียนทาํแบบฝึกหัดการ

เขียนย่อหน้า 

- ผูส้อน

บรรยายเนือหา 

- PowerPoint  

- แบบฝึกหดั 

- แบบฝึกหดั 

๑๕คน ๒๘

ห้อง 

๕ การเขยีนสรุปความ 

-   ประเภทของการสรุปความ 

-  แนวทางการเขียนสรุป

ความ   

บรรยาย ๒ 

ชม. 

ปฏิบติัการ 

๒ ชม. 

- ผูส้อนบรรยายเนือหา 

- ผูเ้รียนอ่านบทความเพอืฝึก

เขียนสรุปความ 

- เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

- PowerPoint  

- แบบฝึกหดั 

๑๕คน ๒๘

ห้อง 



 ๘ 

สัป

ดาห์

ที 

หัวข้อ/รายละเอียดเนือหา 

จํานวน

ชัวโมง 

การสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน สือการสอน 
อาจารย์

ผู้สอน 

๖ การเขยีนโครงการ 

-  ความหมาย ความสําคญั

ของโครงการ 

-   ลกัษณะของโครงการทีดี 

-  ประเภทของโครงการ   

-  ขนัตอนการเขียนโครงการ 

-  องค์ประกอบของโครงการ 

บรรยาย ๒ 

ชม. 

ปฏิบติัการ 

๒ ชม. 

- ผูส้อนบรรยายเนือหา 

- ผูเ้รียนแบ่งกลุ่มเขียน

โครงการจิตอาสาส่ง           ( 

ประมาณ๒๑-๒๓ต.ค.๕๖) 

-   ตรวจแกพ้ร้อมให้

ขอ้เสนอแนะเพือแกไ้ขและ

ดาํเนินการได้ (คะแนนเขียน

%) 

- ผูเ้รียนนาํเสนอผลการ

ดาํเนินงานในคาบปฏิบติั

(๑๑-๒๐ ธ.ค.๕๖/สอง

สัปดาห์ก่อนสอบ) คะแนน

นาํเสนอ % 

- เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

- PowerPoint  

- คลิปตวัอยา่ง

โครงการของ

รุ่นก่อนๆ 

๑๕คน ๒๘

ห้อง 

๗ การเขยีนรายงานวชิาการ 

-  จดุประสงคข์องการทาํ

รายงานทางวิชาการ 

-  การเขียนเอกสารหรือ

หลกัฐานอา้งอิง 

-  ส่วนประกอบของรายงาน 

บรรยาย ๒ 

ชม. 

ปฏิบติัการ 

๖ ชม. 

- ผูส้อนบรรยายเนือหา 

- ผูเ้รียนฝึกเขียนการอา้งอิง

เอกสาร 

- เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

- PowerPoint  

- แบบฝึกหดั 

๑๕คน ๒๘

ห้อง 

๘ สอบกลางภาค 

๙ การนาํเสนอรายงานวิชาการ 

-  การเตรียม           - การ

จดัทาํ   

-  การพดูนาํเสนอ   - อุปกรณ์   

สอบกลางภาค                                                     

บรรยาย ๒ 

ชม. 

ปฏิบติัการ 

๖ ชม. 

– ผูส้อนบรรยายเนือหา 

- ผูเ้รียนนาํเสนอ

ความกา้วหนา้ของการ

ดาํเนิน 

  โครงการพร้อมส่งฉบบัร่าง

ใหต้รวจ 

- เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

- PowerPoint 

๑๕คน ๒๘

ห้อง 

๑๐ ประเภทของสารจาํแนกตาม

เนือหา 

-  สารคดี                                         

  

บรรยาย ๒ 

ชม. 

ปฏิบติัการ  

๒ ชม. 

- ผูส้อนบรรยายเนือหา 

- ผูเ้รียนฝึกอ่านสารประเภท

สารคดีและฟังบรรยาย

วิชาการจากวิทยากร พร้อม

ทงั พูด/เขยีนสรุปความ และ

แสดงความคดิเห็น 

- PowerPoint  

- บทอ่าน 

-ฟังวิทยากรรับ

เชิญบรรยาย

เรือง “ 

ภาษาไทยใน

๑๕คน ๒๘

ห้อง 



 ๙

สัป

ดาห์

ที 

หัวข้อ/รายละเอียดเนือหา 

จํานวน

ชัวโมง 

การสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน สือการสอน 
อาจารย์

ผู้สอน 

เวทีอาเซียน ” 

๑๑ การเขยีนบทความ 

-  ลกัษณะและประเภทของ

บทความ 

-  โครงสร้างของบทความ 

-  แนวทางการเขียนบทความ 

บรรยาย ๒ 

ชม. 

ปฏิบติัการ  

๒ ชม. 

- ผูส้อนบรรยายเนือหา 

- ผูเ้รียนฝึกเขียน 

- เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

- PowerPoint  

-  บทอ่าน 

๑๕คน ๒๘

ห้อง 

๑๒ ประเภทของสารจาํแนกตาม

เนือหา 

-   บนัเทิงคดี 

 

บรรยาย ๒ 

ชม. 

ปฏิบติัการ  

๒ ชม. 

- ผูส้อนบรรยายเนือหา 

- ผูเ้รียนฝึกอ่านสารประเภท

บนัเทิงคดีและบทร้อยกรอง  

พดู/เขียนสรุปความ และ

แสดงความคดิเห็น 

- เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

- PowerPoint  

-  บทอ่าน 

๑๕คน ๒๘

ห้อง 

๑๓ ประเภทของสารจาํแนกตาม

ชนิดของสือ 

-  สือสิงพมิพ ์ 

-  สือออนไลน์  

บรรยาย ๒ 

ชม. 

ปฏิบติัการ  

๒ ชม. 

- ผูส้อนบรรยายเรืองสิงพมิพ์

และสือออนไลน์ 

- ให้ผูเ้รียนบอก/หา

ขอ้บกพร่องของตัวอยา่งจาก

สือทีผูส้อนนาํเสนอ พร้อม

แกไ้ขให้เหมาะสม 

- ทาํแบบฝึกหดัเกียวกบัสือ

ออนไลน์ 

- เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

- PowerPoint  

-  ตวัอยา่งสือ

สิงพมิพต่์าง  ๆ

- ตัวอยา่งสือ

ออนไลน ์

๑๕คน ๒๘

ห้อง 

๑๔ การอ่านตีความ 

-  ร้อยแกว้ 

-  ร้อยกรอง และบทเพลง 

บรรยาย ๒ 

ชม. 

ปฏิบติัการ  

๒ ชม. 

- ผูส้อนบรรยายเนือหา 

- ผูเ้รียนฝึกอ่านลกัษณะคาํ

ประพนัธ์ประเภทต่างๆ เพอื

ฝึกอ่านตีความสาร 

- เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

- PowerPoint  

-  บทอ่าน 

๑๕คน ๒๘

ห้อง 

๑๕ การวิเคราะห์สารและแสดง

ความคดิเห็น 

- ความรู้เบืองตน้เกียวกบัการ

วิเคราะห์สาร   

และแสดงความคดิเห็น 

-  แนวทางการวิเคราะห์

บรรยาย ๒ 

ชม. 

ปฏิบติัการ  

๒ ชม. 

- ผูส้อนบรรยายเนือหา 

- ผูเ้รียนฝึกวิเคราะห์สารและ

แสดงความคดิเห็น 

- เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

- PowerPoint  

-  บทอ่าน 

-  แถบ

๑๕คน ๒๘

ห้อง 



 ๑๐

สัป

ดาห์

ที 

หัวข้อ/รายละเอียดเนือหา 

จํานวน

ชัวโมง 

การสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน สือการสอน 
อาจารย์

ผู้สอน 

องคป์ระกอบของสาร 

-  แนวทางการแสดงความ

คิดเห็น   

บนัทึกเสียง/ 

ภาพ  

-  อินเทอร์เน็ต 

๑๖ สอบปลายภาค 

 

 

การวัดผล 

การวดัผลของผูช่้วยสอน (TA)  (๔๐%)  

    โครงการภายใตแ้นวคิดจิตอาสา      ๒๐ % 

     รายงาน/การนาํเสนอผลจากการฟังวิทยากร        ๑๐ % 

    การเขา้ชนัเรียนและเกบ็คะแนนยอ่ย               ๒๐ %  

       การวดัผลกลาง  (๕๐%) การสอบกลางภาค     ๒๐ %     

    การสอบปลายภาค     ๓๐ % 

รวม                  ๑๐๐ %  

 

เกณฑ์การประเมินผล     

ใชค้ะแนนองิเกณฑแ์ละองิกลุ่มประกอบกนั โดยแบ่งช่วงคะแนนดงันี 

               สัญลักษณ์             ค่าระดบัขนั 

๘๐  คะแนนขึนไป   A   ๔.๐๐ 

๗๕ - ๗๙  คะแนน   B+  ๓.๕๐ 

๗๐ - ๗๔  คะแนน   B  ๓.๐๐ 

๖๕ - ๖๙  คะแนน    C+  ๒.๕๐ 

๕๕ - ๖๔  คะแนน   C  ๒.๐๐ 

๕๐ - ๕๔  คะแนน   D+  ๑.๕๐ 

๔๕ - ๔๙  คะแนน   D  ๑.๐๐ 

นอ้ยกว่า  ๔๕  คะแนน   F  ๐.๐๐ 

โดยช่วงคะแนนอาจปรับให้สูงกว่าเกณฑไ์ด้ตามความเหมาะสม แต่ไมต่าํกว่าเกณฑที์กาํหนด และระดบัขนั  A  

B+ และ B รวมกนัตอ้งไม่เกิน ๕๐% 

 

 



 ๑๑

หมวดที ๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตําราและเอกสารหลัก 

 -  เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา ๐๐๑๒๐๑ ทกัษะภาษาไทย  (เยบ็เล่ม) 

 -  แบบฝึกหัดรายวิชา ๐๐๑๒๐๑ ทักษะภาษาไทย  (แผน่ปลวิ) 

๒. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

 -  สืออเิลก็ทรอนิกส์ E-Learning ของคณะมนุษยศาสตร์ http://www.human.nu.ac.th/home.php 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

คณะกรรมการวิชาภาษาไทยเพอืการสือสาร ศนูยวิ์ชาบูรณาการ หมวดวชิาศกึษาทวัไป. (๒๕๔๙). ภาษาไทยเพือการ

สือสาร. กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

คณาจารยภ์าควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. (๒๕๔๓). การใช้ภาษาไทย ๑. กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

ชลธิรา  กลดัอยู่ และคณะ. (๒๕๒๑). การใช้ภาษา. กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย. 

ชุมสาย สุวรรณชมภู. (๒๕๔๘). การอ่าน. ใน ภาษากบัการสือสาร. จไุรรัตน์ ลกัษณะศริิ และบาหยนั  อิมสําราญ

(บรรณาธิการ). นครปฐม: โครงการตาํราและหนังสือ คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร. 

ถนอมวงศ ์ ลาํยอดมรรคผล. (๒๕๓๐). อ่านให้เก่ง. พระนคร: โรงพิมพก์รมการศาสนา. 

ธนู  ทดแทนคุณ  และกุลวดี  ทดแทนคุณ. (๒๕๔๙). ภาษาไทย ๑. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 

นภดล จนัทร์เพญ็. (๒๕๓๑). การใช้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ: ตน้ออ้. 

นิตยา  กาญจนะวรรณ. (๒๕๒๘). พูดจาภาษาไทย. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 

บุญยงค ์เกศเทศ. (๒๕๓๙). เขียนไทย (พิมพค์รังที ๒). กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 

พมิาน แจม่จรัส. (๒๕๕๐). การเขียน. กรุงเทพฯ: แสงดาว. 

พสิมยั อาํไพพนัธ์ุ. (๒๕๓๙). กระบวนการเขียน. เชียงใหม:่ สถาบนัราชภฏัเชียงใหม.่ 

ไพรถ เลิศพริิยกมล. (๒๕๔๓). การย่อความ. กรุงเทพฯ: สุวริียาสาส์น. 

มหาวทิยาลยันเรศวร. (ม.ป.ป.). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา  ทักษะภาษาไทย. พิษณุโลก: คณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร. 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. (๒๕๓๘). เอกสารการสอนชุดวชิา การใช้ภาษาไทย (ฉบับปรับปรุง). นนทบุรี: 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

รัชนี เดชาติวงศ ์ณ อยธุยา และนนัทา ทองทววีฒันะ. (๒๕๓๖). Communication in Thai. กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั. 

ราชบณัฑติยสถาน. (๒๕๕๒). อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร (พิมพค์รังที ๑๘). กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน. 

วฒันชยั  หมนัยงิ. (๒๕๔๒). หลักการฟัง การพูดเบืองต้น. (ม.ป.ท.). ภาควิชาภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยันเรศวร. 

สมจติ  ชิวปรีชา. (๒๕๓๕). วาทวิทยา (พมิพค์รังที ๗). กรุงเทพฯ: สาํนักพมิพแ์ห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

สาํเนียง มณีกาญจน์ และสมบัติ จาํปาเงิน. (๒๕๔๗). หลักนักพูด (พมิพค์รังที ๗). กรุงเทพฯ: ขา้วฟ่าง 

 



 ๑๒

หมวดที ๗  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต   

 กองการศึกษาทวัไป มหาวิทยาลยันเรศวร ดาํเนินการจดัทาํการประเมนิประสิทธิผลของรายวชิาโดยนิสิต 

 คณะผูส้อน จดัประเมินการสอนวิชาทกัษะภาษาไทย โดยนิสิตเป็นผูป้ระเมินในสัปดาห์สุดทา้ยกอ่นสอบ 

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน    

ประเมนิการสอนโดยนิสิต โดยผูป้ระสานงานรายวิชาและกองการศึกษาทวัไป  มหาวทิยาลยันเรศวร เป็น

ผูรั้บผดิชอบจดัทาํแบบประเมินและการประมวลผล 

๓. การปรับปรุงการสอน 

-    นาํผลการประเมินการสอนจากนิสิตและผลการเรียนนิสิตมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพ 

  

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาในรายวิชา 

 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาในรายวิชา เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลยั 

 

๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

-    จดัตังกรรมการประจาํรายวิชาเพอืสรุปผลการดาํเนินงานการเรียนการสอนของรายวิชา 

-    จดัเสวนาโดยเชิญผูท้รงคุณวุฒิและผูที้เกียวขอ้งมาพดูคยุแลกเปลียนเพือปรับปรุงการเรียนการสอนตามความ

เหมาะสม 

 

 

 

 


