
มคอ.๓  รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           กองการศึกษาทั่วไป 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและช่ือรายวิชา 

๐๐๑๒๐๑ ทักษะภาษาไทย 
๒. จ านวนหน่วยกิต  
 ๓(๒-๒-๕)  หน่วยกิต 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (กลุ่มวิชาภาษา) 
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 ผู้สอน รองศาสตราจารย์ ดร.สนม ครุฑเมือง  เบอร์โทรภายใน ๒๐๖๑ , ๐๘๑-๗๐๗๕๕๘๖  

ผู้ช่วยสอน 
๑.น.ส.ชุติมา   ช้างข า  089-4373727 
๒.น.ส.ชนิดาภา ผิวอ่อน 085-2670857 
๓.น.ส.วรรณวิศา ถึกเจริญ086-9257525 
๔.น.ส.เจนจิรา บวบม ี
๕.น.ส.กาญจนา กลิ่นอ าพร088-1649438 

๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗  นิสิตชั้นปีที่ ๑ (กลุม่เรียนที่ ๑) 

๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  (ถ้ามี)   
 - 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)  (ถ้ามี)   
 - 
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๘. สถานที่เรียน   
กลุ่มเรียนที่  ๑  
 วันจันทร์  ๐๘.๐๐ น. - ๐๙.๕๐ น. ให้นิสิตอ่านและศึกษาจากเอกสารการเรียนและแบบฝึก
     ปฏิบัติรายวิชาทักษะภาษาไทย   
 วันพุธ   ๑๐.๐๐ น. – ๑๑.๕๐ น.  ให้นิสิตเข้าห้องเรียนเพ่ือฝึกปฏิบัติด้านภาษา    

   ณ  อาคารเรียนปราบไตรจักร ๑๓ และ ๓๓ 
   
๙. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

- 

หมวดที่ ๒   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 ๑.มีความรู้ความเข้าจทักษะการใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครบ ๔ ด้าน ทั้งด้านการฟัง 
การพูด การเขียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการอ่าน 
 ๒.ฝึกทักษะทางภาษเพ่ือเพ่ิมพูนขีดความสามารถในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 ๓.มีความตระหนักในคุณค่าของภาษาไทย 

หมวดที่ ๓   ลักษณะและการด าเนินการ 
๑. ค าอธิบายรายวิชา  
 ทักษะภาษาไทย ๓(๒-๒-๕) Thai  Language  Skills 
  พัฒนาทักษะการใช้ภาษาทั้งในด้านการฟัง การอ่าน การพูดและการเขียนเพ่ือการ
สื่อสาร โดยเน้นทักษะการอ่านและการเขียนเป็นส าคัญ 
   The development of language skills in listening, reading, speaking and 
written communication skills with an emphasis on reading and writing is important 
 
๒. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

ชั่วโมงบรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

๓๐  ชั่วโมง (๒ ชั่วโมง 
x ๑๕ สัปดาห์ 

ผู้สอนมีการนัดนิสิตเป็น
ครั้งคราว 

๓๐  ชั่วโมง (๒ ชั่วโมง x 
๑๕ สัปดาห์ 

๗๕ ชั่วโมง (๕ ชั่วโมง x 
๑๕ สัปดาห์ 

หมายเหตุ    ใน ๑ ภาคการศึกษา คิดเป็น ๑๕ สัปดาห์ ไม่รวมสัปดาห์สอบ โดยแต่ละสัปดาห์ 
 ประกอบไปด้วย 
 -  ชั่วโมงบรรยาย ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ให้นิสิตอ่านและศึกษาจาก เอกสารการเรียนและ
 แบบฝึกปฏิบัติรายวิชาทักษะภาษาไทย 
 -  ชั่วโมงฝึกปฏิบัติ ๒ ชั่วโมงตอ่สัปดาห์   ให้นิสิตเข้าชั้นเรียนเพื่อฝึกปฏิบัติ ทักษะภาษา 
 - การศึกษาด้วยตนเอง ๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ให้นิสิตไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากสื่อต่างๆ 
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๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 
  จ านวนชั่วโมงให้ค าปรึกษา ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยก าหนดตารางเวลาที่อาจารย์และนิสิตใน
แต่ละกลุ่มว่างตรงกัน หรือติดต่อสื่อสารผ่านทางระบบ Internet 

 

หมวดที่ ๔   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต 
๑. คุณธรรม จริยธรรม 
 ๑.๑  คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

๑.๑.๑  ความมีวินัย  ได้แก่ 
 ส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  

 
 ๑.๒  วิธีการสอน 

 ๑.๒.๑  ความมีวินัย ใช้วิธีการสอนให้เรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยวิธีดังนี้ 
 ให้ศึกษาจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการแต่งกายของนิสิต 
 ให้ความรู้เกี่ยวกับมารยาทในชั้นเรียนตามแต่สถานการณ์ 

 
๑.๒.๒  ความรับผิดชอบ ใช้วิธีการสอนให้เรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยวิธีดังนี้ 
 -  ศึกษาเอกสารและแบบฝึกปฏิบัติรายวิชาตามค าแนะน าที่ระบุไว้ในเอกสาร

 รายวิชา 
 -  ปฏิบัติหรือท ากิจกรรมตามที่ก าหนดให้ 

๑.๓  วิธีการประเมินผล 
๑.๓.๑  ความมีวินัย 

 ให้คะแนนผู้ที่ส่งงานตามก าหนด 
 ประเมินผู้เรียนด้านการแต่งกายอย่างถูกต้องตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

๑.๓.๒  ความรับผิดชอบ 
 ประเมินจาการเขียนตอบกิจกรรมระหว่างเรียนและงานที่มอบหมาย 
 

๒. ความรู้ 
 ๒.๑  ความรู้ที่ต้องได้รับ 
  หน่วยที่ ๑ ภาษากับความคิด(คิด วิเคราะห์ วิจารณญาณ) 
  หน่วยที่ ๒ หลักการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
  หน่วยที่ ๓ ทักษะการฟังและการพูด (พ้ืนฐานการฟังและการพูด การพัฒนาสมรรถนะ) 
  หน่วยที่ ๔ การพูดในโอกาสต่างๆ (การรายงาน การน าเสนอ การประชุม การพูดใน
   ชีวิตประจ าวันและอ่ืนๆ) 
  หน่วยที่ ๕ ทักษะการอ่าน (พื้นฐานการอ่านและการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ การ
   ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน) 
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  หน่วยที่ ๖ การอ่านเพื่อพัฒนาตนเอง (การอ่านเพื่อความรอบรู้การอ่านเพ่ือ 
   ประโยชน์ทางวิชาการ ต ารา เอกสารวิชาการ งานวิจัย) 
  หน่วยที่ ๗ ทักษะการเขียน (หลักการเขียน องค์ประกอบของการเขียน การวางโครง
   เรื่อง การเขียนย่อหน้า การเรียบเรียง การสรุปความ 
  หน่วยที่ ๘ การเขียนทางวิชาการ (การเขียนรายงานวิชาการ บทความวิชาการ  
   โครงการ) 
 ๒.๒  วธิีการสอน 

 ๒.๒.๑   ให้นิสิตอ่านและศึกษาจากเอกสารการเรียนและแบบฝึกปฏิบัติรายวิชาทักษะ
   ภาษาไทย 

 ๒.๒.๒  ผู้สอนให้ผู้เรียนท ากิจกรรมเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มเพ่ือฝึกฝนทักษะ
   การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนตามที่ผู้สอนก าหนด 

 ๒.๓  วธิีการประเมินผล 
  ๒.๓.๑  มีแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน 
  ๒.๓.๒  การสอบกลางภาคและปลายภาค 
  ๒.๓.๓  ประเมินความรู้จาการท ากิจกรรมเป็นรายบุคคล/หรือกลุ่ม 
 
๓ ทักษะทางปัญญา 
 ๓.๑  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

  พัฒนาทักษะการใช้ภาษาทั้งในด้านการฟัง การอ่าน การพูดและการเขียนเพ่ือการ
สื่อสาร โดยเน้นทักษะการอ่านและการเขียนเป็นส าคัญ 

 
๓.๒  วิธีการสอน 

 ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการด้านการใช้ภาษาในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย ทั้งใน 
  ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  ร่วมกันประเมินผลการฝึก 
  ทักษะของตนและเพ่ือนร่วมชั้น 

  
 ๓.๓  วธิีการประเมินผล 

การทดสอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
  

๔  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ๔.๑  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

 ๔.๑.๑  สามารถปรับตัว วางตัว และแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมกับบทบาท 
หน้าที่เมื่อท างานร่วมกับผู้อ่ืน ทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกของกลุ่ม รวมทั้งสัมพันธภาพกับ
อาจารย์ผู้สอน 

๔.๑.๒ ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและกลุ่ม การฝึก
ความเป็นผู้น าและผู้ตามโดยใช้กระบวนการกลุ่ม  
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 ๔.๒  วธิีการสอน 
 ๔.๒.๑  ผู้สอนให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการปรับตัว วางตัว และแสดงความคิดเห็นอย่าง

เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่  เมื่อท างานร่วมกับผู้ อ่ืน ทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกของกลุ่ม 
รวมทั้งสัมพันธภาพกับอาจารย์ผู้สอน 
   ๔.๒.๒ ผู้สอนชี้แจงการเข้าชั้นเรียน เกณฑ์การประเมินผลงาน ทั้งการท างาน  
รายบุคคลและงานกลุ่ม โดยเน้นที่ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่กลุ่ม มอบหมาย  รวมทั้งการผลิต
ผลงานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับน้ าหนักคะแนน และการส่งงานตรงตามวัน เวลาที่ก าหนด 

 
 ๔.๓  วธิีการประเมินผล 

  ๔.๓.๑   ผู้เรียนท าแบบประเมินการท างานกลุ่ม โดยให้สมาชิกในกลุ่มเป็นผู้ประเมินซึ่งกัน    
และกัน 

  ๔.๓.๒   ผู้สอนให้คะแนนการส่งงานครบและตรงตามก าหนด 
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หมวดที่ ๕   แผนการสอนและการประเมินผล 
๑.  แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน / สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน ผู้ช่วยสอน 

๑ 
 

แนะน ารายวิชา ๒  - - 

๒ 
 

ภาษากับความคิด 
(คิด วิเคราะห์ วิจารณญาณ) 

๒ ให้นิสิตอ่านและศึกษาจาก
เอกสารการเรียนและแบบ
ฝึกปฏิบัติรายวิชาทักษะ
ภาษาไทยด้วยตนเอง 

- - 

๒ กิจกรรม -รศ.ดร.สนม 
ครุฑเมือง  

ชุติมา/  
ชนิดาภา /วรรณ
วิศา /เจนจริา /
กาญจนา  

๓ 
 

ภาษากับความคิด 
(คิด วิเคราะห์ วิจารณญาณ) 

๒ ให้นิสิตอ่านและศึกษาจาก
เอกสารการเรียนและแบบ
ฝึกปฏิบัติรายวิชาทักษะ
ภาษาไทยด้วยตนเอง 

- - 

๒ กิจกรรม -รศ.ดร.สนม 
ครุฑเมือง  

ชุติมา/  
ชนิดาภา /วรรณ
วิศา /เจนจริา /
กาญจนา  

๔ หลักการใช้ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 

๒ ให้นิสิตอ่านและศึกษาจาก
เอกสารการเรียนและแบบ
ฝึกปฏิบัติรายวิชาทักษะ
ภาษาไทยด้วยตนเอง 

- - 

๒ กิจกรรม -รศ.ดร.สนม 
ครุฑเมือง  

ชุติมา/  
ชนิดาภา /วรรณ
วิศา /เจนจริา /
กาญจนา  
 
 
 

๕ หลักการใช้ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 

๒ ให้นิสิตอ่านและศึกษาจาก
เอกสารการเรียนและแบบ
ฝึกปฏิบัติรายวิชาทักษะ
ภาษาไทยด้วยตนเอง 

- - 

๒ กิจกรรม -รศ.ดร.สนม ชุติมา/  
ชนิดาภา /วรรณ
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ครุฑเมือง  วิศา /เจนจริา /
กาญจนา  

๖ ทักษะการฟังและการพูด 
(พ้ืนฐานการฟังและการพูด การ

พัฒนาสมรรถนะ) 
 

๒ ให้นิสิตอ่านและศึกษาจาก
เอกสารการเรียนและแบบ
ฝึกปฏิบัติรายวิชาทักษะ
ภาษาไทยด้วยตนเอง 

- - 

๒ กิจกรรม -รศ.ดร.สนม 
ครุฑเมือง  

ชุติมา/  
ชนิดาภา /วรรณ
วิศา /เจนจริา /
กาญจนา  

๗ ทักษะการฟังและการพูด 
(พ้ืนฐานการฟังและการพูด การ

พัฒนาสมรรถนะ) 

๒ ให้นิสิตอ่านและศึกษาจาก
เอกสารการเรียนและแบบ
ฝึกปฏิบัติรายวิชาทักษะ
ภาษาไทยด้วยตนเอง 

- - 

๒ กิจกรรม -รศ.ดร.สนม 
ครุฑเมือง  

ชุติมา/  
ชนิดาภา /วรรณ
วิศา /เจนจริา /
กาญจนา  

๘ การพูดในโอกาสต่างๆ (การ
รายงาน การน าเสนอ การ

ประชุม การพูดใน
ชีวิตประจ าวันและอ่ืนๆ) 

 

๒ ให้นิสิตอ่านและศึกษาจาก
เอกสารการเรียนและแบบ
ฝึกปฏิบัติรายวิชาทักษะ
ภาษาไทยด้วยตนเอง 

- - 

๒ กิจกรรม -รศ.ดร.สนม 
ครุฑเมือง  

ชุติมา/  
ชนิดาภา /วรรณ
วิศา /เจนจริา /
กาญจนา  

๙ ทักษะการอ่าน (พ้ืนฐานการ
อ่านและการอ่านอย่างมี

วิจารณญาณ การส่งเสริมนิสัย
รักการอ่าน) 

๒ ให้นิสิตอ่านและศึกษาจาก
เอกสารการเรียนและแบบฝึก

ปฏิบัติรายวิชาทักษะ
ภาษาไทยด้วยตนเอง 

- - 

๒ กิจกรรม -รศ.ดร.สนม 
ครุฑเมือง  

ชุติมา/  
ชนิดาภา /วรรณ
วิศา /เจนจริา /
กาญจนา  

๑๐ ทักษะการอ่าน (พ้ืนฐานการ
อ่านและการอ่านอย่างมี

วิจารณญาณ การส่งเสริมนิสัย
รักการอ่าน) 

๒ ให้นิสิตอ่านและศึกษาจาก
เอกสารการเรียนและแบบ
ฝึกปฏิบัติรายวิชาทักษะ
ภาษาไทยด้วยตนเอง 

- - 

๒ กิจกรรม -รศ.ดร.สนม 
ครุฑเมือง  

ชุติมา/  
ชนิดาภา /วรรณ
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วิศา /เจนจริา /
กาญจนา  

๑๑ การอ่านเพ่ือพัฒนาตนเอง 
(การอ่านเพื่อความรอบรู้การ

อ่านเพื่อประโยชน์ทาง
วิชาการ ต ารา เอกสาร

วิชาการ งานวิจัย) 

๒ ให้นิสิตอ่านและศึกษาจาก
เอกสารการเรียนและแบบ
ฝึกปฏิบัติรายวิชาทักษะ
ภาษาไทยด้วยตนเอง 

- - 

๒ กิจกรรม -รศ.ดร.สนม 
ครุฑเมือง  

ชุติมา/  
ชนิดาภา /วรรณ
วิศา /เจนจริา /
กาญจนา  

๑๒ การอ่านเพ่ือพัฒนาตนเอง 
(การอ่านเพื่อความรอบรู้การ

อ่านเพื่อประโยชน์ทาง
วิชาการ ต ารา เอกสาร

วิชาการ งานวิจัย) 

๒ ให้นิสิตอ่านและศึกษาจาก
เอกสารการเรียนและแบบ
ฝึกปฏิบัติรายวิชาทักษะ
ภาษาไทยด้วยตนเอง 

- - 

๒ กิจกรรม -รศ.ดร.สนม 
ครุฑเมือง  

ชุติมา/  
ชนิดาภา /วรรณ
วิศา /เจนจริา /
กาญจนา  

๑๓ ทักษะการเขียน (หลักการ
เขียน องค์ประกอบของการ
เขียน การวางโครงเรื่อง การ
เขียนย่อหน้า การเรียบเรียง 

การสรุปความ 

๒ ให้นิสิตอ่านและศึกษาจาก
เอกสารการเรียนและแบบ
ฝึกปฏิบัติรายวิชาทักษะ
ภาษาไทยด้วยตนเอง 

- - 

๒ กิจกรรม -รศ.ดร.สนม 
ครุฑเมือง  

ชุติมา/  
ชนิดาภา /วรรณ
วิศา /เจนจริา /
กาญจนา  

๑๔ ทักษะการเขียน (หลักการ
เขียน องค์ประกอบของการ
เขียน การวางโครงเรื่อง การ
เขียนย่อหน้า การเรียบเรียง 

การสรุปความ 

๒ ให้นิสิตอ่านและศึกษาจาก
เอกสารการเรียนและแบบฝึก

ปฏิบัติรายวิชาทักษะ
ภาษาไทยด้วยตนเอง 

- - 

๒ กิจกรรม -รศ.ดร.สนม 
ครุฑเมือง  

ชุติมา/  
ชนิดาภา /วรรณ
วิศา /เจนจริา /
กาญจนา  

๑๕ การเขียนทางวิชาการ (การ
เขียนรายงานวิชาการ 

บทความวิชาการ โครงการ) 
 

๒ ให้นิสิตอ่านและศึกษาจาก
เอกสารการเรียนและแบบ
ฝึกปฏิบัติรายวิชาทักษะ
ภาษาไทยด้วยตนเอง 

- - 

๒ กิจกรรม -รศ.ดร.สนม 
ครุฑเมือง  

ชุติมา/  
ชนิดาภา /วรรณ
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วิศา /เจนจริา /
กาญจนา  

    
๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
การท ากิจกรรม (๗๐%) กิจกรรมรายบุคคล   ๒๐% 
    กิจกรรมกลุ่ม    ๒๐% 
    ทดสอบย่อย    ๓๐ %     
การสอบ (๓๐%)  การสอบปลายภาค   ๓๐ % 

รวม     ๑๐๐ %  
เกณฑ์การประเมินผล    ใช้คะแนนอิงเกณฑ์และอิงกลุ่มประกอบกัน โดยแบ่งช่วงคะแนนดังนี้ 
               สัญลักษณ์ ค่าระดับข้ัน 

๘๐  คะแนนขึ้นไป   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 
น้อยกว่า  ๔๕  คะแนน   F  ๐.๐๐ 

 
ทั้งนีช้่วงคะแนนอาจปรับให้สูงกว่าเกณฑ์ได้ตามความเหมาะสม แต่ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
และระดับขั้น  A  B+ และ B รวมกันต้องไม่เกิน ๕๐% 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑.  ต าราและเอกสารหลัก 
 -  เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา ๐๐๑๒๐๑ ทักษะภาษาไทย   
 -  แบบฝึกหัดรายวิชา ๐๐๑๒๐๑ ทักษะภาษาไทย   
๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 เอกสารและสื่อการสอนอ่ืนๆตามท่ีผู้สอนแนะน า 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
คณะกรรมการวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป. (๒๕๔๙). 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (๒๕๔๓). การใช้ภาษาไทย 

๑. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
ชลธิรา  กลัดอยู่ และคณะ. (๒๕๒๑). การใช้ภาษา. กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย. 
ชุมสาย สุวรรณชมภู. (๒๕๔๘). การอ่าน. ใน ภาษากับการสื่อสาร. จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ และบาหยัน  อ่ิม

ส าราญ(บรรณาธิการ). นครปฐม: โครงการต าราและหนังสือ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
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ถนอมวงศ์  ล้ ายอดมรรคผล. (๒๕๓๐). อ่านให้เก่ง. พระนคร: โรงพิมพ์กรมการศาสนา. 
ธนู  ทดแทนคุณ  และกุลวดี  ทดแทนคุณ. (๒๕๔๙). ภาษาไทย ๑. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
นภดล จันทร์เพ็ญ. (๒๕๓๑). การใช้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ: ต้นอ้อ. 
นิตยา  กาญจนะวรรณ. (๒๕๒๘). พูดจาภาษาไทย. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
บุญยงค์ เกศเทศ. (๒๕๓๙). เขียนไทย (พิมพ์ครั้งที่ ๒). กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
พิมาน แจ่มจรัส. (๒๕๕๐). การเขียน. กรุงเทพฯ: แสงดาว. 
พิสมัย อ าไพพันธุ์. (๒๕๓๙). กระบวนการเขียน. เชียงใหม่: สถาบันราชภัฏเชียงใหม่. 
ไพรถ เลิศพิริยกมล. (๒๕๔๓). การย่อความ. กรุงเทพฯ: สุวรีิยาสาส์น. 
มหาวิทยาลัยนเรศวร. (ม.ป.ป.). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 001103 ทักษะภาษาไทย. 

พิษณุโลก: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (๒๕๓๘). เอกสารการสอนชุดวิชา การใช้ภาษาไทย (ฉบับ

ปรับปรุง). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
รัชนี เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา และนันทา ทองทวีวัฒนะ. (๒๕๓๖). Communication in Thai. 

กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. 
ราชบัณฑิตยสถาน. (๒๕๕๒). อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร (พิมพ์ครั้งที่ ๑๘). กรุงเทพฯ: 

ราชบัณฑิตยสถาน. 
วัฒนชัย  หมั่นยิ่ง. (๒๕๔๒). หลักการฟัง การพูดเบื้องต้น. (ม.ป.ท.). ภาควิชาภาษา คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
สมจิต  ชิวปรีชา. (๒๕๓๕). วาทวิทยา (พิมพ์ครั้งที่ ๗). กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. 
ส าเนียง มณีกาญจน์ และสมบัติ จ าปาเงิน. (๒๕๔๗). หลักนักพูด (พิมพ์ครั้งที่ ๗). กรุงเทพฯ: ข้าวฟ่าง 

 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 กองการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร ด าเนินการจัดท าการประเมินประสิทธิผลของ
รายวิชาโดยนิสิตคณะผู้สอน จัดประเมินการสอนวิชาทักษะภาษาไทย โดยนิสิตเป็นผู้ประเมินในสัปดาห์
สุดท้ายก่อนสอบ 
๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ประเมินการสอนโดยนิสิต โดยผู้ประสานงานรายวิชาและกองการศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

เป็นผู้รับผิดชอบจัดท าแบบประเมินและการประมวลผล 
๓.  การปรับปรุงการสอน 

-    น าผลการประเมินการสอนจากนิสิตและผลการเรียนนิสิตมาปรับปรุงกระบวนการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา เป็น ไปตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 
๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 



 11 

-    จัดตั้งกรรมการประจ ารายวิชาเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานการเรียนการสอนของรายวิชา 
-    จัดเสวนาโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อปรับปรุงการเรียน
การสอนตามความเหมาะสม 


