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รายละเอยีดของรายวชิา
 

ชอืสถาบนัอดุมศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา
คณะ/ภาควชิา คณะครุศาสตร์
 

หมวดท ี1 ขอ้มลูทวัไป

1. รหสัและชอืรายวชิา

2100101 ภาษาไทยเพอืการสอืสาร
Thai for Communication

2. จํานวนหน่วยกติ

2 (1-2-3)

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา

ครศุาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา อ.อาลษิา เซ็งกะแซรี

อาจารยผ์ูส้อน 1. อ.ขวัญตา ทวสีุข
2. อ.สายสุนีย ์วงคอ์ุน่
3. อ.อาลษิา เซ็งกะแซรี
4. อ.โสภณ พฤกษวานิช
5. ผศ.ปองทพิย ์หนูหอม
6. ผศ.ถาวร มณีนิล

5. ภาคการศกึษา / ชนัปีทเีรยีน

1 / 2559

6. รายวชิาทตีอ้งเรยีนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้ม)ี

ไมม่ี

7. รายวชิาทตีอ้งเรยีนพรอ้มกนั (Co-requisites) (ถา้ม)ี

ไมม่ี

8. สถานทเีรยีน

กลุ่ม หอ้งเรยีน วัน เวลา อาจารยผ์ูส้อน สาขาทสีอน

1 ภาษาองักฤษ

2 [18-301] จันทร ์9:00 - 12:00 อ.อาลษิา เซ็งกะแซรี ภาษาไทย

3 สังคมศกึษา

4 การประถมศกึษา

5 [18-301] พฤหสั 9:00 - 12:00 อ.สายสุนีย ์วงคอ์ุน่ ภาษาองักฤษ

6 รัฐประศาสนศาสตร์

7 รัฐประศาสนศาสตร์

8 [01-303] พฤหสั 9:00 - 12:00 อ.ขวัญตา ทวสีุข ฟิสกิส์

9 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

computer
Typewritten text
และหลักสูตรอื่น ๆ 



9 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

10 [18-301] พธุ 8:00 - 11:00 อ.สายสุนีย ์วงคอ์ุน่ รัฐประศาสนศาสตร์

11 นิตศิาสตร์

12 [18-301] องัคาร 9:00 - 12:00 อ.อาลษิา เซ็งกะแซรี การศกึษาปฐมวัย

13 การศกึษาปฐมวัย

14 การสอนอสิลามศกึษา

15 เทคโนโลยสีารสนเทศ

16 เกษตรศาสตร์

17 [18-401] จันทร ์9:00 - 12:00 อ.สายสุนีย ์วงคอ์ุน่ การบัญชี

18 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

20 การจัดการ

21 [24-413] องัคาร 13:00 - 16:00 อ.โสภณ พฤกษวานิช ชวีวทิยา

23 เทคโนโลยสีารสนเทศ

24 [24-413] องัคาร 9:00 - 12:00 อ.โสภณ พฤกษวานิช เกษตรศาสตร์

25 ธุรกจิระหวา่งประเทศ

27 [01-207] จันทร ์13:00 - 16:00 ผศ.ถาวร มณีนิล การศกึษาปฐมวัย

28 [01-207] พธุ 8:00 - 11:00 ผศ.ถาวร มณีนิล การศกึษาปฐมวัย

29 [24-413] พฤหสั 9:00 - 12:00 อ.โสภณ พฤกษวานิช เคมี

30 ฟิสกิส์

31 [24-413] พฤหสั 13:00 - 16:00 อ.โสภณ พฤกษวานิช ชวีวทิยา

32 จุลชวีวทิยา

33 [18-401] จันทร ์13:00 - 16:00 อ.อาลษิา เซ็งกะแซรี วทิยาการคอมพวิเตอร์

34 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

35 [01-207] ศุกร ์9:00 - 12:00 ผศ.ถาวร มณีนิล การสอนอสิลามศกึษา

36 [24-413] จันทร ์13:00 - 16:00 ผศ.ปองทพิย ์หนูหอม พลศกึษาและสุขศกึษา

37 [01-304] จันทร ์9:00 - 12:00 ผศ.ปองทพิย ์หนูหอม การประถมศกึษา

38 สัตวศาสตร์

39 [01-305] องัคาร 9:00 - 12:00 ผศ.ปองทพิย ์หนูหอม สังคมศกึษา

40 ภาษาไทย

41 อ.ขวัญตา ทวสีุข การจัดการ

42 นิตศิาสตร์

43 อ.อาลษิา เซ็งกะแซรี การจัดการ



43 อ.อาลษิา เซ็งกะแซรี การจัดการ

44 สาธารณสุขศาสตร์

45 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

46 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

47 การพัฒนาชมุชน

48 รัฐประศาสนศาสตร์

9. วนัทจีดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครงัลา่สดุ

วันทจัีดทํา/ปรับปรงุรายละเอยีดรายวชิา : 2 ธ.ค. 59

หมวดท ี2 จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์

1. จุดมุง่หมายของรายวชิา

1. เพอืใหท้ราบถงึความสาคัญของภาษาไทยในฐานะทเีป็นเครอืงมอืในการสอืสาร
2. ฝึกทกัษะการใชภ้าษาในชวีติประจาวัน ทงั การฟัง การพดู การอา่น การเขยีน
3. เพอืศกึษาสภาพปัญหาและแนวทางการแกไ้ขการใชภ้าษาในการสอืสาร

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา

เพอืใหนั้กศกึษามคีวามรูแ้ละทราบถงึความสาคัญของภาษาไทยในฐานะทเีป็นเครอืงมอืในการสอืสาร
และเพมิพนูสมรรถนะในการใชภ้าษาในชวีติประจาวัน ทงั การฟัง การพดู การอา่น
การเขยีนรวมทงัปัญหาและแนวทางการแกไ้ขการใชภ้าษาในการสอืสาร

หมวดท ี3 ลกัษณะและการดําเนนิการ

1. คําอธบิายรายวชิา

ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครอืงมอืในการสอืสาร ฝึกทกัษะใชภ้าษาในชวีติประจําวัน ทงัดา้นการฟัง การพดู การอา่น
และการเขยีน การใชภ้าษาสอืสารทเีป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ การนําเสนอขอ้มลูในเชงิใหค้วามรู ้ขอ้คดิเห็น ขอ้เสนอแนะ
และวจิารณ์อยา่งมเีหตุผล ศกึษาสภาพปัญหาและแนวทางการแกไ้ขการใชภ้าษาในชวีติประจําวัน
ตระหนักถงึคุณธรรมและมจีติสํานึกต่อสังคมในการใชภ้าษาไทยในการสอืสาร

2. จํานวนชวัโมงทใีชต้อ่ภาคการศกึษา

ภาคทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดว้ยตนเอง กจิกรรมเพมิเตมิ

15 30 45 -

3. จํานวนชวัโมงตอ่สปัดาหท์อีาจารยใ์หค้ําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศกึษาเป็นรายบุคคล

อาจารยแ์จง้เวลาใหค้าปรกึษาเป็นรายบคุคลหรอืรายกลุ่มตามความตอ้งการ 3 ชวัโมง/สัปดาห ์โดยใหนั้กศกึษาจองวันเวลาล่วงหนา้

หมวดท ี4 การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงั
คบัของสถาบนั และสงัคม

- สรา้งพันธสัญญา เงอืนไข ขอ้ตกลงรว่มกนักบันักศึ
กษาเพอืเป็นแนวทางปฏบิัติ

1. สังเกตพฤตกิรรม
2.ตรวจผลงานของนักศกึษา

2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยี
น ตรงตอ่เวลา ซอืสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน
และสูง้าน

- บรรยายพรอ้มยกตัวอยา่ง
- อภปิรายรว่มกนัในชนัเรยีน

1. สังเกตพฤตกิรรม
2.ตรวจผลงานของนักศกึษา



3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละร ั
บฟงัความคดิเห็นของผูอ้นื รวมทงัเคารพ
ในคุณคา่และศกัดศิรขีองความเป็นมนุษ
ย์

- การบรรยายพรอ้มยกตัวอยา่ง
- อภปิรายรว่มกนัในชนัเรยีน

1. สังเกตพฤตกิรรม
2.ตรวจผลงานของนักศกึษา

4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสํา
นึกสาธารณะ

บรูณาการแบบสอดแทรกกบัการจัดการเรยีนการสอน
ดา้นความรู ้และบรูณาการกบัโครงการต่างๆเพอืใหนั้ก
ศกึษามสี่วนรว่ม

5. รักและภูมใิจในสถาบัน ทอ้งถนิ มจีติสํานึก
ในการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม สงิแวดลอ้ม แล
ะภูมปัิญญาทอ้งถนิ

อภปิรายรว่มกนัในชนัเรยีน

 

2. ดา้นความรู ้

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเขา้ถึ
งแหล่งการเรยีนรู ้

ศกึษาเอกสารประกอบการสอนและตํารา บรรยายและ
สรปุสาระการเรยีนรู ้

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบรูณ
าการความรู ้และการประยกุตค์วามรู ้

อภปิราย วเิคราะห ์วจิารณ์และซักถาม

3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกัก
ารและทฤษฎทีสีาํคญัในเนอืหาของหมวด
วชิาศกึษาทวัไป

- ศกึษาเอกสารประกอบการสอนและตารา
- บรรยายและสรปุสาระการเรยีนรูโ้ดยอาจารยป์ระจาวิ
ชา
- อภปิราย วเิคราะห ์วจิารณ์และซักถาม
- มอบหมายงานใหนั้กศกึษาคน้ควา้ เป็นรายบคุคล แ
ละรายกลุ่ม

1. สังเกตพฤตกิรรม
2.ตรวจผลงานของนักศกึษา
3. ทดสอบ

 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณ
ญาณ คดิวเิคราะห ์คดิเชงิเหตุผล และคิ
ด เชงิบูรณาการ ในชวีติประจําวนัไดอ้ยา่
งมปีระสทิธภิาพ

- อภปิราย วเิคราะห ์วจิารณ์และซักถาม
- มอบหมายงานใหนั้กศกึษาคน้ควา้ เป็นรายบคุคล แ
ละรายกลุ่ม

1. สังเกตพฤตกิรรม
2.ตรวจผลงาน

2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโย
ชน์ต่อตนเองและสังคมได ้

มอบหมายงานใหนั้กศกึษาคน้ควา้ เป็นรายบคุคล แล
ะรายกลุ่ม

 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐา
นะผูนํ้าและสมาชกิกลุม่

- กระตุน้ใหเ้กดิการอภปิรายในการเรยีนการสอน เพอืใ
หผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูใ้นการแสดงความคดิเห็นและยอมรั
บความคดิเห็นของผูอ้นื
- มอบหมายรายงานบคุคลและรายกลุ่ม และการนาเส
นองาน

1. สังเกตพฤตกิรรม
2.ประเมนิตนเอง และเพอืน ดว้ยแบบฟอรม์ทกีาหนด
3. ตรวจผลงาน

2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีอ
งตนเอง ทงัตอ่ตนเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงั
คม

- กระตุน้ใหเ้กดิการอภปิรายในการเรยีนการสอน เพอืใ
หผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูใ้นการแสดงความคดิเห็นและยอมรั
บความคดิเห็นของผูอ้นื
- มอบหมายรายงานบคุคลและรายกลุ่ม และการนาเส
นองาน

1. สังเกตพฤตกิรรม
2.ประเมนิตนเอง และเพอืน ดว้ยแบบฟอรม์ทกีาหนด
3. ตรวจผลงาน

3. แสดงออกถงึการมปีฏสิัมพันธท์ดีใีนสังคม
พหวุัฒนธรรม

อภปิราย วเิคราะห ์วจิารณ์และซักถาม



 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการ
ใชภ้าษาเพอืการสอืสาร

- บรรยายและอภปิรายรว่มกนัในชนัเรยีน
- มอบหมายงานใหนั้กศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง กลุ่ม 
จาก แหล่งคน้ควา้หลายๆ แหล่ง แลว้นาเสนอรายงา
นดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศทเีหมาะสม

1. สังเกตพฤตกิรรม
2.ตรวจผลงาน
3.รปูแบบการนาเสนอผลงาน

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการ
ตดิตอ่สอืสาร โดยใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเ
หมาะสม

- บรรยายและอภปิรายรว่มกนัในชนัเรยีน
- มอบหมายงานใหนั้กศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง กลุ่ม 
จาก แหล่งคน้ควา้หลายๆ แหล่ง แลว้นาเสนอรายงา
นดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศทเีหมาะสม

1. สังเกตพฤตกิรรม
2.ตรวจผลงาน
3.รปูแบบการนาเสนอผลงาน

3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคร
าะหต์ัวเลข แปรผล และนําเสนอขอ้มลูไดอ้ย่
างเหมาะสม และใชเ้ป็นพนืฐานแกปั้ญหาและ
การตัดสนิใจในชวีติประจําวัน

มอบหมายรายงานบคุคลและรายกลุ่ม และการนําเสน
องาน

4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโน
โลยสีารสนเทศในการสบืคน้ขอ้มลู เพอืการแ
สวงหาความรู ้

มอบหมายรายงานบคุคลและรายกลุ่ม และการนําเสน
องาน

 

หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมนิผล

1. แผนการสอน

สัปดาห์
ที

หวัขอ้/รายละเอยีด จํานวน
ชวัโมง

กจิกรรมการเรยีนการสอน สอืทใีช ้ ผูส้อน

1 - วางแผนการเรยีนการสอนรายวชิา
- ความรูท้วัไปเกยีวกบัภาษา ความหมายของ
ภาษา ลักษณะสาคัญของภาษาไทย มโนทศั
น์เกยีวกบัภาษา ระดับของภาษาไทย องคป์ร
ะกอบในการเลอืกใชร้ะดับภาษาในการสอืสาร

3 ฟังการบรรยายและอภปิรายร่
วมกนั

Power point 1. อ.ขวัญตา ทวสีุข
2. อ.สายสุนีย ์วงคอ์ุ่
น
3. อ.อาลษิา เซ็งกะแ
ซรี
4. อ.โสภณ พฤกษว
านิช
5. ผศ.ปองทพิย ์หนู
หอม
6. ผศ.ถาวร มณีนิล

2 การใชภ้าษาเพอืการสอืสาร ความรูเ้รอืงการใ
ชคํ้า

3 ฟังการบรรยายและอภปิรายร่
วมกนั

-Power point
-เอกสารอา้งองิ

1. อ.ขวัญตา ทวสีุข
2. อ.สายสุนีย ์วงคอ์ุ่
น
3. อ.อาลษิา เซ็งกะแ
ซรี
4. อ.โสภณ พฤกษว
านิช
5. ผศ.ปองทพิย ์หนู
หอม
6. ผศ.ถาวร มณีนิล

3 การใชป้ระโยค ขอ้บกพรอ่ง ในการพดูการเขี
ยนทพีบเห็นในชวีติประจาวันและแนวทางแก ้
ไข

3 ฟังการบรรยายและอภปิรายร่
วมกนั

-Power point
-เอกสารอา้งองิ

1. อ.ขวัญตา ทวสีุข
2. อ.สายสุนีย ์วงคอ์ุ่
น
3. อ.อาลษิา เซ็งกะแ
ซรี
4. อ.โสภณ พฤกษว
านิช
5. ผศ.ปองทพิย ์หนู



หอม
6. ผศ.ถาวร มณีนิล

4 บรรยายและอภปิรายความรูห้ลักภาษาไทย 3 ฟังการบรรยายและอภปิรายร่
วมกนั

-Power point
-เอกสารอา้งองิ

1. อ.ขวัญตา ทวสีุข
2. อ.สายสุนีย ์วงคอ์ุ่
น
3. อ.อาลษิา เซ็งกะแ
ซรี
4. อ.โสภณ พฤกษว
านิช
5. ผศ.ปองทพิย ์หนู
หอม
6. ผศ.ถาวร มณีนิล

5 บรรยายและอภปิรายความรูห้ลักภาษาไทย(ต่
อ)

3 ฟังการบรรยายและอภปิรายร่
วมกนั

-Power point
-เอกสารอา้งองิ

1. อ.ขวัญตา ทวสีุข
2. อ.สายสุนีย ์วงคอ์ุ่
น
3. อ.อาลษิา เซ็งกะแ
ซรี
4. อ.โสภณ พฤกษว
านิช
5. ผศ.ปองทพิย ์หนู
หอม
6. ผศ.ถาวร มณีนิล

6 บรรยายและอภปิรายความรูเ้บอืงตน้เกยีวกบัก
ารพดู ความหมายของการพดู

3 ฟังการบรรยายและอภปิรายร่
วมกนัฝึกปฏบิัติ

-Power point
-เอกสารอา้งองิ

1. อ.ขวัญตา ทวสีุข
2. อ.สายสุนีย ์วงคอ์ุ่
น
3. อ.อาลษิา เซ็งกะแ
ซรี
4. อ.โสภณ พฤกษว
านิช
5. ผศ.ปองทพิย ์หนู
หอม
6. ผศ.ถาวร มณีนิล

7 องคป์ระกอบของการพดู ระดับการพดู จุดมุง่
หมายของการพดู รปูแบบของการพดู

3 ฟังการบรรยายและอภปิรายร่
วมกนั

-Power point
-เอกสารอา้งองิ

1. อ.ขวัญตา ทวสีุข
2. อ.สายสุนีย ์วงคอ์ุ่
น
3. อ.อาลษิา เซ็งกะแ
ซรี
4. อ.โสภณ พฤกษว
านิช
5. ผศ.ปองทพิย ์หนู
หอม
6. ผศ.ถาวร มณีนิล

8 การพดูเนืองในโอกาสต่างๆและฝึกปฏบิัตกิาร
พดูแต่ละประเภท

3 ฟังการบรรยายและอภปิรายร่
วมกนัฝึกปฏบิัติ

-Power point
-เอกสารอา้งองิ

1. อ.ขวัญตา ทวสีุข
2. อ.สายสุนีย ์วงคอ์ุ่
น
3. อ.อาลษิา เซ็งกะแ
ซรี
4. อ.โสภณ พฤกษว
านิช
5. ผศ.ปองทพิย ์หนู
หอม
6. ผศ.ถาวร มณีนิล

9 บรรยาและอภปิรายเรอืงทกัษะการฟัง มารยา
ทในการฟัง การฟังอยา่งมวีจิารณญาณ

3 ฟังการบรรยายและอภปิรายร่
วมกนั

-Power point
-เอกสารอา้งองิ

1. อ.ขวัญตา ทวสีุข
2. อ.สายสุนีย ์วงคอ์ุ่
น
3. อ.อาลษิา เซ็งกะแ
ซรี



4. อ.โสภณ พฤกษว
านิช
5. ผศ.ปองทพิย ์หนู
หอม
6. ผศ.ถาวร มณีนิล

10 สอบกลางภาค

11 ทกัษะการอา่น ความหมายของการอา่น ความ
สาคัญของการอา่น การสรา้งนิสัยรักการอา่น

3 ฟังการบรรยายและอภปิรายร่
วมกนัฝึกปฏบิัติ

-Power point
-เอกสารอา้งองิ

1. อ.ขวัญตา ทวสีุข
2. อ.สายสุนีย ์วงคอ์ุ่
น
3. อ.อาลษิา เซ็งกะแ
ซรี
4. อ.โสภณ พฤกษว
านิช
5. ผศ.ปองทพิย ์หนู
หอม
6. ผศ.ถาวร มณีนิล

12 การเพมิประสทิธภิาพในการอา่น การอา่นในใ
จ การอา่นออกเสยีง การบันทกึขอ้มลูจากการ
อา่น ฝึกปฏบิัตกิารอา่นเพอืจับใจความสาคัญ
และแสดงความคดิเห็น

3 ฟังการบรรยายและอภปิรายร่
วมกนั

-Power point
-เอกสารอา้งองิ

1. อ.ขวัญตา ทวสีุข
2. อ.สายสุนีย ์วงคอ์ุ่
น
3. อ.อาลษิา เซ็งกะแ
ซรี
4. อ.โสภณ พฤกษว
านิช
5. ผศ.ปองทพิย ์หนู
หอม
6. ผศ.ถาวร มณีนิล

13 บรรยายและอภปิรายความรูท้วัไปเกยีวกบัการ
เขยีน

3 ฟังการบรรยายและอภปิรายร่
วมกนัฝึกปฏบิัติ

-Power point
-เอกสารอา้งองิ

1. อ.ขวัญตา ทวสีุข
2. อ.สายสุนีย ์วงคอ์ุ่
น
3. อ.อาลษิา เซ็งกะแ
ซรี
4. อ.โสภณ พฤกษว
านิช
5. ผศ.ปองทพิย ์หนู
หอม
6. ผศ.ถาวร มณีนิล

14 การเขยีนโครงเรอืง การเขยีนยอ่หนา้ 3 ฟังการบรรยายและอภปิรายร่
วมกนัฝึกปฏบิัติ

-Power point
-เอกสารอา้งองิ

1. อ.ขวัญตา ทวสีุข
2. อ.สายสุนีย ์วงคอ์ุ่
น
3. อ.อาลษิา เซ็งกะแ
ซรี
4. อ.โสภณ พฤกษว
านิช
5. ผศ.ปองทพิย ์หนู
หอม
6. ผศ.ถาวร มณีนิล

15 การสรปุความ การยอ่ความ การขยายความ ก
ารเขยีนคานา เนือเรอืง สรปุ ฝึกปฏบิัตกิารเขี
ยนบทความ

3 ฟังการบรรยายและอภปิรายร่
วมกนัฝึกปฏบิัติ

-Power point
-เอกสารอา้งองิ

1. อ.ขวัญตา ทวสีุข
2. อ.สายสุนีย ์วงคอ์ุ่
น
3. อ.อาลษิา เซ็งกะแ
ซรี
4. อ.โสภณ พฤกษว
านิช
5. ผศ.ปองทพิย ์หนู
หอม
6. ผศ.ถาวร มณีนิล



16 สรปุทบทวน 3 ฟังการบรรยายและอภปิรายร่
วมกนั

-Power point
-เอกสารอา้งองิ

1. อ.ขวัญตา ทวสีุข
2. อ.สายสุนีย ์วงคอ์ุ่
น
3. อ.อาลษิา เซ็งกะแ
ซรี
4. อ.โสภณ พฤกษว
านิช
5. ผศ.ปองทพิย ์หนู
หอม
6. ผศ.ถาวร มณีนิล

17, 18 สอบปลายภาค

2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้

กจิกรร
มที

ผลการเรยีนรู ้ วธิกีารประเมนิ สัปดาหป์ระเ
มนิ

สัดส่วนของก
ารประเมนิผล

1 ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงัค ั
บของสถาบนั และสงัคม
2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยีน 
ตรงตอ่เวลา ซอืสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน แล
ะสูง้าน
3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละรบั
ฟงัความคดิเห็นของผูอ้นื รวมทงัเคารพใน
คุณคา่และศกัดศิรขีองความเป็นมนุษย์
4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสํานึก
สาธารณะ
5. รักและภูมใิจในสถาบัน ทอ้งถนิ มจีติสํานึกใ
นการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม สงิแวดลอ้ม และภู
มปัิญญาทอ้งถนิ

- พฤตกิรรมการเขา้เรยีนและพฤตกิรรมในชนัเรยีนของนักศกึษา ตลอดภาค 10

2 ดา้นความรู ้

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเขา้ถงึ
แหล่งการเรยีนรู ้
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบรูณาก
ารความรู ้และการประยกุตค์วามรู ้
3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกักา
รและทฤษฎทีสีาํคญัในเนอืหาของหมวดวชิ
าศกึษาทวัไป

- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค

10,17-18 50

3 ดา้นทกัษะทางปัญญา

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญ
าณ คดิวเิคราะห ์คดิเชงิเหตุผล และคดิ เชิ
งบูรณาการ ในชวีติประจําวนัไดอ้ยา่งมปีระ
สทิธภิาพ
2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโยช
น์ต่อตนเองและสังคมได ้

- การมสี่วนรว่มในการอภปิรายและแสดงความคดิเห็น ตลอดภาค 20

4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและ
ความรบัผดิชอบ

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐาน
ะผูนํ้าและสมาชกิกลุม่
2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีอง
ตนเอง ทงัตอ่ตนเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงัคม
3. แสดงออกถงึการมปีฏสิัมพันธท์ดีใีนสังคมพ
หวุัฒนธรรม

- การทางานกลุ่มและการนําเสนอผลงาน ตลอดภาค 10

5 ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืส - การทางานกลุ่มและการนาเสนอผลงาน ตลอดภาค 10



าร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใช้
ภาษาเพอืการสอืสาร
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการติ
ดตอ่สอืสาร โดยใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหม
าะสม
3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคราะ
หต์ัวเลข แปรผล และนําเสนอขอ้มลูไดอ้ยา่งเห
มาะสม และใชเ้ป็นพนืฐานแกปั้ญหาและการตัด
สนิใจในชวีติประจําวัน
4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโนโ
ลยสีารสนเทศในการสบืคน้ขอ้มลู เพอืการแสว
งหาความรู ้

หมวดท ี6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลกั

จุไรรัตน์ ลักษณะศริ ิ. 2540 . ภาษากบัการสอืสาร . กรงุเทพฯ : โอเดยีนสโตร์

2. เอกสารและขอ้มลูสาํคญั

กาญจนา นาคสุวรรณ . 2535 . ภาษาไทยวันละคา . กรงุเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
กองเทพ เคลอืบพณชิกลุ . 2542 . ภาษาใชภ้าษาไทย . กรงุเทพฯ : โอเดยีนสโตร์
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ถวัลย ์มาศจรัส . 2550 . วัฒนธรรมการใชภ้าษาสาหรับงานเขยีน . กรงุเทพฯ : ธารอกัษร
นววรรณ พันธุเมธา . 2539 . รักภาษา . กรงุเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
นิพนธ ์ทพิยศ์รนีิมติ . 2549 . หลักการพดู . พมิพค์รังท2ี กรงุเทพฯ : ภาควชิาภาษาไทยและภาษาตะวันออก มหาวทิยาลัย.
บปุผา บญุทพิย ์. 2537 . การถา่ยทอดงานเขยีนจากการอา่น . กรงุเทพฯ : มหาวทิยาลัยรามคาแหง
ประภาศร ีสหีอาไพ . 2534 . ภาษาไทย 4 . กรงุเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

3. เอกสารและขอ้มลูแนะนํา

ชะลอ รอดลอย . 2544 . การเขยีนสารคด ี. กรงุเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
ถวัลย ์มาศจรัส . 2550 . วัฒนธรรมการใชภ้าษาสําหรับงานเขยีน . กรงุเทพฯ : ธารอกัษร
นววรรณ พันธุเมธา . 2539 . รักภาษา . กรงุเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
นิพนธ ์ทพิยศ์รนีิมติ . 2549 . หลักการพดู . พมิพค์รังท2ี กรงุเทพฯ : ภาควชิาภาษาไทยและภาษาตะวันออก มหาวทิยาลัย.
บปุผา บญุทพิย ์. 2537 . การถา่ยทอดงานเขยีนจากการอา่น . กรงุเทพฯ : มหาวทิยาลัยรามคําแหง
ประภาศร ีสหีอําไพ . 2534 . ภาษาไทย 4 . กรงุเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
ประภัสสร ภัทรนาวกิ . 2545 . เทคนิคการเขยีนใหป้ระสบความสําเร็จ . กรงุเทพฯ : ศูนยห์นังสอื
เพอืการพัฒนา
ประวณีา ณ นคร . 2547 . ศลิปะการเขยีนเพอืการถา่ยทอด . กรงุเทพฯ : รวมสาสน์
ประเวศ วะส ี. 2545 . อา่นและการเขยีนเพอืชวีติ . กรงุเทพฯ : ประชาชนการพมิพ์
ปรชีา ชา้งขวัญยนื . 2549 . ศลิปะการพดู . กรงุเทพฯ : วชิาการ
วนิดา บํารงุไทย . 2551 . การพดูและการเขยีนในโอกาสพเิศษ . กรงุเทพฯ : ไทยวัฒนาพาณชิย์
วาสนา เกตุภาค . 2545 . หลักการพดูสู่นักพดูทดี ี. กรงุเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

หมวดท ี7 การประเมนิและปรบัปรุงการดําเนนิการของรายวชิา

1. กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา

การประเมนิประสทิธผิลในรายวชิานี จากการวางแผนการจัดการเรยีนการสอนรว่มกนั ระหวา่งผูส้อนและนักศกึษา สรปุไดด้ังนี
- การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รยีน
- แบบประเมนิผูส้อน
- การประเมนิและใหข้อ้เสนอแนะผา่นระบบ MIS ของมหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา

2. กลยทุธก์ารประเมนิการสอน

- ผลการเรยีนของนักศกึษา
- การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู ้

3. การปรบัปรงุการสอน



หลังจากประเมนิในขอ้ 2 จะมกีารปรับปรงุการสอนโดยการระดมสมอง และหาขอ้มลูเพมิเตมิในการสอนดังนี
- สัมมนาการจัดการเรยีนการสอน
- การวจัิยในชนัเรยีนและนอกชนัเรยีน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธขิองนกัศกึษาในรายวชิา

4.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้ณะนกัศกึษายงัไมส่าํเร็จการศกึษา

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู ้ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสัมฤทธใินรายหวัขอ้
ตามทคีาดหวังจากการเรยีนรูใ้นวชิา ไดจ้ากการสอบถามนักศกึษา หรอืการสุ่มตรวจผลงานของนักศกึษา
หลังจากการออกผลการเรยีนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสัมฤทธโิดยรวมในวชิาดังนี

การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศกึษา โดยอาจารยอ์นื หรอืผูท้รงคุณวฒุ ิทไีมใ่ชอ่าจารยป์ระจําหลักสูตร

ตังคณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมนิการเรยีนรูข้องนักศกึษา โดยตรวจขอ้สอบ ผลงาน วธิกีารใหค้ะแนนสอบ
และการใหค้ะแนนพฤตกิรรม

4.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูห้ลงัจากนกัศกึษาสาํเร็จการศกึษา

หลังจากนักศกึษาสําเร็จการศกึษา จะมกีารประเมนิคุณภาพของหลักสูตร โดยสอบถามความพรอ้มและความรูจ้ากสาขาทเีรยีน
รวมทงัสาขาอนื ๆ ทกํีาหนดในหลักสูตร ทเีกยีวเนืองกบัการประกอบอาชพีของบัณฑติ
รวมทงัเปิดโอกาสใหเ้สนอขอ้คดิเห็นในการปรับหลักสูตรใหด้ยีงิขนึดว้ย
นอกจากนันประเมนิจากตําแหน่งและความกา้วหนา้ในสายงานของบัณฑติ
และประเมนิจากความเห็นจากผูท้รงคุณวฒุภิายนอกทมีาประเมนิหลักสูตร หรอืเป็นอาจารยพ์เิศษ ต่อความพรอ้มของนักศกึษาในการเรยีน
และคุณสมบัตอินื ๆ ทเีกยีวขอ้งกบักระบวนการเรยีนรู ้และการพัฒนาองคค์วามรูข้องนักศกึษา

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา

- เปลยีนหรอืสลับอาจารยผ์ูส้อน เพอืใหนั้กศกึษามมีมุมองในเรอืงการประยกุตค์วามรูน้ีกบัปัญหาทมีาจากการวจัิยของอาจารย์

หมวดอนืๆ
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