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รายละเอยีดของรายวชิา
 

ชอืสถาบนัอดุมศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา
คณะ/ภาควชิา คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
 

หมวดท ี1 ขอ้มลูทวัไป

1. รหสัและชอืรายวชิา

2100103 หลักการอา่นและการเขยีนคําไทย
Principles of Reading and Writing Thai Words

2. จํานวนหน่วยกติ

2 (2-0-4)

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา

ศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการพัฒนาชมุชน

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา ผศ.ปองทพิย ์หนูหอม

อาจารยผ์ูส้อน 1. อ.โสภณ พฤกษวานิช
2. ผศ.ปองทพิย ์หนูหอม

5. ภาคการศกึษา / ชนัปีทเีรยีน

1 / 2560

6. รายวชิาทตีอ้งเรยีนมาก่อน (pre-requisite) (ถา้ม)ี

ไมม่ี

7. รายวชิาทตีอ้งเรยีนพรอ้มกนั (co-requisites) (ถา้ม)ี

ไมม่ี

8. สถานทเีรยีน

กลุ่ม หอ้งเรยีน วัน เวลา อาจารยผ์ูส้อน สาขาทสีอน

1 คอมพวิเตอร์

2 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

3 [24- ตงิเซยีง(ชนั 2)] พธุ 9:00 - 11:00 อ.โสภณ พฤกษวานิช วทิยาศาสตรท์วัไป

4 [24- ตงิเซยีง(ชนั 2)] จันทร ์13:00 - 15:00 ผศ.ปองทพิย ์หนูหอม การพัฒนาชมุชน

5 นิตศิาสตร์

6 นิตศิาสตร์

7 ภาษาไทย

8 การพัฒนาชมุชน

9 การบัญชี

9. วนัทจีดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครงัลา่สดุ

computer
Text Box
และหลักสูตรอื่น ๆ



วันทจัีดทํา/ปรับปรงุรายละเอยีดรายวชิา : 6 ม.ิย. 60

หมวดท ี2 จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์

1. จุดมุง่หมายของรายวชิา

1.เพอืใหท้ราบถงึสาเหตุการอา่นและเขยีนผดิ
2.เพอืใหรู้จั้กวเิคราะหส์าเหตุการอา่นและการเขยีนผดิ
3.เพอืใหท้ราบถงึหลักและวธิหีลักเกณฑต์่างๆในการอา่นและการเขยีน
4.เพอืใหส้ามารถนําความรูท้ไีดไ้ปใชป้ระโยชน์ในชวีติประจําวัน

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา

เพอืใหนั้กศกึษามคีวามรูพ้นืฐาน ในทกัษะการอา่นเขยีนภาษาไทย และเป็นการเตรยีมความพรอ้ม ในการประกอบอาชพีต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

หมวดท ี3 ลกัษณะและการดําเนนิการ

1. คําอธบิายรายวชิา

หลักเกณฑต์่างๆ ในการอา่นและเขยีนคําไทย ศกึษาปัจจัยททํีาใหก้ารอา่นและการเขยีนคําไทยผดิไปจากกฎเกณฑ ์เกบ็รวบรวม วเิคราะห์
เปรยีบเทยีบคําทมีกัเขยีนหรอือา่นผดิจากกฎเกณฑ ์อภปิราย สรปุผล แนวทางการแกไ้ขและเผยแพรก่ารอา่นและการเขยีนคําไทยใหถ้กูตอ้ง

2. จํานวนชวัโมงทใีชต้อ่ภาคการศกึษา

ภาคทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดว้ยตนเอง กจิกรรมเพมิเตมิ

30 0 60 -

3. จํานวนชวัโมงตอ่สปัดาหท์อีาจารยใ์หค้ําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศกึษาเป็นรายบุคคล

1.อาจารยป์ระจําวชิาแจง้เวลาใหคํ้าปรกึษาใหนั้กศกึษาทราบในชนัเรยีน นักศกึษาสามารถมาพบตามเวลาทนัีดหมาย
2.อาจารยแ์จง้ใหคํ้าปรกึษาหารอืเนน้รายบคุคล หรอืรายกลุ่มตามความตอ้งการของนักศกึษา โดยใหนั้กศกึษานัดวันล่วงหนา้ตามเวลาทเีออือํานวย

หมวดท ี4 การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงั
คบัของสถาบนั และสงัคม

1.ผูส้อนปฏบิัตตินตามจรรยาบรรณวชิาชพี และปฏบิั
ตเิป็นแบบอยา่งทดีแีกนั่กศกึษา

1.สังเกตพฤตกิรรมความประพฤต ิการแสดงออก การ
ตรงต่อเวลา กริยิามารยาทต่างๆทงัในชนัเรยีน

2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยี
น ตรงตอ่เวลา ซอืสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน
และสูง้าน

1.มอบหมายงานโดยใชก้ระบวนการกลุ่มและบคุคล 1.ประเมนิจากผลงานนักศกึษาและการอา้งองิ
2.ประเมนิจากการส่งงานตรงต่อเวลาทกํีาหนด
3.ประเมนิจากการเขา้รว่มกจิกรรมในชนัเรยีน

3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละร ั
บฟงัความคดิเห็นของผูอ้นื รวมทงัเคารพ
ในคุณคา่และศกัดศิรขีองความเป็นมนุษ
ย์

1.ถา่ยทอดองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการสอดแทรกคุณ
ธรรมจรยิธรรม ตลอดจนส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละปฏบิัติ
ตนเป็นแบบอยา่งทดีี

1.ประเมจิากการมจีติสาธารณะ ความสามคัคกีนัในกลุ่
ม

4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสํา
นึกสาธารณะ

- -

5. รักและภูมใิจในสถาบัน ทอ้งถนิ มจีติสํานึก
ในการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม สงิแวดลอ้ม แล
ะภูมปัิญญาทอ้งถนิ

- -

 

2. ดา้นความรู ้



ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเขา้ถึ
งแหล่งการเรยีนรู ้

- -

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบรูณ
าการความรู ้และการประยกุตค์วามรู ้

- -

3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกัก
ารและทฤษฎทีสีาํคญัในเนอืหาของหมวด
วชิาศกึษาทวัไป

1.อาจารยผ์ูส้อนบรรยายและใหนั้กศกึษารว่มอภปิราย 
เนน้การเรยีนรูร้ว่มกนั
2.ทบทวนหลักการอา่นและการเขยีนคําไทยทเีคยรูจั้
กมากอ่น
3.วเิคราะหส์าเหตุการอา่นและการเขยีนคําไทยทผีดิไ
ปจากรปูเดมิ
4.ใหนั้กศกึษาทํางานกลุ่มและรายบคุคล
5.แบบฝึกหดั
6.สอบกลางภาคและปลายภาค

1.สังเกตพฤตกิรรมการเรยีนรูร้ว่มกนั
2.ประเมนิจากคะแนนแบบฝึกหดั
3.ประเมนิจากผลงานนักศกึษาและการนําเสนอหนา้ชั
นเรยีน
4.ประเมนิจากสอบกลางภาคและปลายภาค

 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญา
ณ คดิวเิคราะห ์คดิเชงิเหตุผล และคดิ เชงิบู
รณาการ ในชวีติประจําวันไดอ้ยา่งมปีระสทิธิ
ภาพ

1.ใหนั้กศกึษาฝึกวเิคราะห ์และวพิากษ์เนือหาเกยีวกบั
การอา่นและการเขยีนคําไทย 
2.มอบหมายใหนั้กศกึษาคน้ควา้รายงานเป็นรายบคุค
ลและงานกลุ่ม

1.ประเมนิจากผลงานนักศกึษา
2.ประเมนิจากกจิกรรมรว่มกนัในชนัเรยีน เชน่ การตอ
บคําถาม แสดงความคดิเห็น เป็นตน้

2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโย
ชน์ต่อตนเองและสังคมได ้

- -

 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐา
นะผูนํ้าและสมาชกิกลุม่

1.ฝึกปฏบิัตกิารอา่นและการเขยีนแบบมสี่วนรว่มปฏบิั
ตงิาน
2.กระตุน้ใหเ้กดิการเรยีนรูร้ว่มกนั แสดงความคดิเห็น

1. สังเกตพฤตกิรรมในชนัเรยีน
2.ประเมนิจากการมสี่วนรว่มรับผดิชอบต่องานกลุ่ม
3.ประเมนิจากการนําเสนอผลงานหนา้ชนัเรยีน

2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีอ
งตนเอง ทงัตอ่ตนเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงั
คม

1.การมอบหมายรายบคุคลและงานกลุ่ม
2.นําเสนอผลงานหนา้ชนัเรยีน

1. สังเกตพฤตกิรรมในชนัเรยีน
2.ประเมนิจากการมสี่วนรว่มรับผดิชอบต่องานกลุ่ม
3.ประเมนิจากการนําเสนอผลงานหนา้ชนัเรยีน

3. แสดงออกถงึการมปีฏสิัมพันธท์ดีใีนสังคม
พหวุัฒนธรรม

- -

 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการ
ใชภ้าษาเพอืการสอืสาร

1.มอบหมายงานใหนั้กศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจากแ
หล่งขอ้มลูทน่ีาเชอืถอื

1.ประเมลิจากผลงานนักศกึษา
2.ประเมนิจากแหล่งอา้งองิทเีหมาะสมกบัผลงาน

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการ
ตดิตอ่สอืสาร โดยใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเ
หมาะสม

1.นําเสนอผลงานใชร้ปูแบบเทคโนโลยทีเีหมาะสมกั
บผลงานของตนเอง

1.ประเมนิจากเครอืงมอื อปุกรณ์ ทใีชใ้นการนําเสนอห
นา้ชนัเรยีน และจะตอ้งใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม

3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคร
าะหต์ัวเลข แปรผล และนําเสนอขอ้มลูไดอ้ย่
างเหมาะสม และใชเ้ป็นพนืฐานแกปั้ญหาและ
การตัดสนิใจในชวีติประจําวัน

- -

4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโน - -



โลยสีารสนเทศในการสบืคน้ขอ้มลู เพอืการแ
สวงหาความรู ้

 

หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมนิผล

1. แผนการสอน

สัปดาห์
ที

หวัขอ้/รายละเอยีด จํานวน
ชวัโมง

กจิกรรมการเรยีนการสอน สอืทใีช ้ ผูส้อน

1 1.แจง้รายละเอยีดของรายวชิา ตลอดจนวธิกี
ารเรยีนการสอนและการประเมนิผล 
2.กําหนดขอ้ตกลงในการเรยีน

2 1.บรรยายเนือหารายวชิา 
2.รว่มกนัตังขอ้ตกลงในชนัเรี
ยน 
3.อภปิรายรว่มกนัถงึความเข ้
าใจเบอืงตน้เกยีวกบัการเรยีน
หลักการอา่นและการเขยีนคํา
ไทย 4.ทดสอบกอ่นเรยีน

1.PowerPoint
2.มคอ.3 
3.เอกสารในการสอน

1. อ.โสภณ พฤกษว
านิช
2. ผศ.ปองทพิย ์หนู
หอม

2 ความรูท้วัไปเกยีวกบัชนชาตติ่างๆ 2 1.บรรยายและรว่มอภปิรายเนื
อหาในชนัเรยีน
2.ซักถาม

1.powerpoine 
2.เอกสารประกอบการสอน

1. อ.โสภณ พฤกษว
านิช
2. ผศ.ปองทพิย ์หนู
หอม

3 ประวัตชิาตไิปและตระกลูภาษาไทย 2 1.บรรยายและรว่มอภปิรายเนื
อหาในชนัเรยีน
2.ซักถาม
3.ใบงานเพอืจัดกระบวนการ
ทํางานดว้ยธกีารกลุ่ม

1.powerpoine 
2.เอกสารประกอบการสอน
3.ใบงาน

1. อ.โสภณ พฤกษว
านิช
2. ผศ.ปองทพิย ์หนู
หอม

4 สาเหตุทคํีาในภาษาไทย ยมืคํามากจากชนช
าตอินื
1.ภาษาเขมร
2.ภาษาบาล-ีสันสกฤต

2 1.นําเสนองานทมีอบหมายต
ามหวัขอ้ทกํีาหนด 2.บรรยาย
เนือหาเพมิเตมิจากการนําเส
นอ 3.ซักถาม รว่มกนัสรปุใน
แต่ละประเด็น

1.PowerPoint 
2.เอกสารในการสอน 
3.สอืตามความเหมาะสมในการ
นําเสนอผลงานนักศกึษา

1. อ.โสภณ พฤกษว
านิช
2. ผศ.ปองทพิย ์หนู
หอม

5 สาเหตุทคํีาในภาษาไทย ยมืคํามากจากชนช
าตอินื (ต่อ)
3.ภาษาจนี
4.ภาษาชวา-มลายู
5.ภาษาองักฤษ

2 1.นําเสนองานทมีอบหมายต
ามหวัขอ้ทกํีาหนด 2.บรรยาย
เนือหาเพมิเตมิจากการนําเส
นอ 3.ซักถาม รว่มกนัสรปุใน
แต่ละประเด็น

1.PowerPoint 
2.เอกสารในการสอน 
3.สอืตามความเหมาะสมในการ
นําเสนอผลงานนักศกึษา

1. อ.โสภณ พฤกษว
านิช
2. ผศ.ปองทพิย ์หนู
หอม

6 หลักการอา่นอกัขระวถิโีบราณ
1.หลักการอา่นคําแผลง
2.หลักการอา่นอกัษรนํา

2 1.นําเสนองานทมีอบหมายต
ามหวัขอ้ทกํีาหนด 2.บรรยาย
เนือหาเพมิเตมิจากการนําเส
นอ 3.ซักถาม รว่มกนัสรปุใน
แต่ละประเด็น

1.powerpoine 
2.เอกสารประกอบการสอน
3.แบบฝึกหดั

1. อ.โสภณ พฤกษว
านิช
2. ผศ.ปองทพิย ์หนู
หอม

7 หลักการอา่นคําทรัีบมาจากภาษาบาล-ีสันสก
ฤต
1.อา่นตามหลักพยญัชนะสังโยค
2.อา่นคําพยญัชนะวรรค หรอื เศษวรรคสะกด
และตามดว้ย ห

2 1.นําเสนองานทมีอบหมายต
ามหวัขอ้ทกํีาหนด 2.บรรยาย
เนือหาเพมิเตมิจากการนําเส
นอ 3.ซักถาม รว่มกนัสรปุใน
แต่ละประเด็น

1.PowerPoint 2.เอกสารในกา
รสอน 3.สอืตามความเหมาะสม
ในการนําเสนอผลงานนักศกึษ
า

1. อ.โสภณ พฤกษว
านิช
2. ผศ.ปองทพิย ์หนู
หอม

8 หลักการอา่นคําทรัีบมาจากภาษาบาล-ีสันสก
ฤต (ต่อ)
3.อา่นคําทมีพียญัชนะ ศ ษ ส
4.อา่นคําทมีพียญัชระ อ ร ล ว

2 1.นําเสนองานทมีอบหมายต
ามหวัขอ้ทกํีาหนด 2.บรรยาย
เนือหาเพมิเตมิจากการนําเส
นอ 3.ซักถาม รว่มกนัสรปุใน
แต่ละประเด็น

1.PowerPoint 2.เอกสารในกา
รสอน 3.สอืตามความเหมาะสม
ในการนําเสนอผลงานนักศกึษ
า

1. อ.โสภณ พฤกษว
านิช
2. ผศ.ปองทพิย ์หนู
หอม

9 หลักการอา่นคําทรัีบมาจากภาษาบาล-ีสันสก
ฤต (ต่อ)
5.การอา่นคําทมีตีัวสะกดทงิ

2 1.นําเสนองานทมีอบหมายต
ามหวัขอ้ทกํีาหนด 2.บรรยาย
เนือหาเพมิเตมิจากการนําเส

1.PowerPoint 
2.เอกสารในการสอน 
3.สอืตามความเหมาะสมในการ

1. อ.โสภณ พฤกษว
านิช
2. ผศ.ปองทพิย ์หนู



6.การอา่นคําทมีเีสยีงสระประสม นอ 3.ซักถาม รว่มกนัสรปุใน
แต่ละประเด็น

นําเสนอผลงานนักศกึษา หอม

10 สอบกลางภาค

11 หลักการอา่นคําทมี ีรร (ร หนั)
1.อา่นคําทมีคํีาขนึตน้ดว้ย ฉ
2.คําพอ้งรปู พอ้งเสยีง
3.การอา่นคํา ทร ควบกล ้าํ

2 1.บรรยายและรว่มอภปิรายเนื
อหาในชนัเรยีน 2.ซักถาม 
3.แบบฝึกหดั

1.powerpoine
2.เอกสารประกอบการสอน
3.แบบฝึกหดั

1. อ.โสภณ พฤกษว
านิช
2. ผศ.ปองทพิย ์หนู
หอม

12 1.หลักการอา่นดว้ยตัวเลข
2.หลักการเขยีนวสิรรชนีย์
3.หลักการใช ้ไอ ใอ ไอย เอา

2 1.บรรยายและรว่มอภปิรายเนื
อหาในชนัเรยีน 2.ซักถาม 
3.แบบฝึกหดั

1.powerpoine
2.เอกสารประกอบการสอน
3.แบบฝึกหดั

1. อ.โสภณ พฤกษว
านิช
2. ผศ.ปองทพิย ์หนู
หอม

13 สาเหตุทเีขยีนหนังสอืผดิ
1.ไมท่ราบความหมาย
2.มปีระสบการณ์ทผีดิมา
3.เพราะใชแ้นวเทยีบผดิ
4.อา่นหนังสอืออกเสยีงผดิ
5.เขยีนผดิเพราะไมเ่ขา้ใจ

2 1.บรรยายและรว่มอภปิรายเนื
อหาในชนัเรยีน 2.ซักถาม
3.มอบหมายงานกลุ่มหลัักกา
รใชพ้ยญัชนะในรปูต่างๆ

1.powerpoine
2.เอกสารประกอบการสอน
3.ใบงาน

1. อ.โสภณ พฤกษว
านิช
2. ผศ.ปองทพิย ์หนู
หอม

14 คําทมีกัเขยีนผดิ
1.หลักการใช ้ณ และ น
2.หลักการใช ้ศ ษ และ ส
3.หลักการใช ้บัน และ บรร

2 1.นําเสนองานทมีอบหมายต
ามหวัขอ้ทกํีาหนด 2.บรรยาย
เนือหาเพมิเตมิจากการนําเส
นอ 3.ซักถาม รว่มกนัสรปุใน
แต่ละประเด็น

1.PowerPoint 
2.เอกสารในการสอน 
3.สอืตามความเหมาะสมในการ
นําเสนอผลงานนักศกึษา

1. อ.โสภณ พฤกษว
านิช
2. ผศ.ปองทพิย ์หนู
หอม

15 คําทมีกัเขยีนผดิ (ต่อ)
4. หลักการใช ้อํา และ อมั
5.หลักการใชไ้มไ้ต่คู ้ทนัฑฆาต และไมย้มก
6.หลักการเขยีนอกัษรควบกล ้าํแท ้ควบกล ้าํไ
มแ่ท ้
7.หลักการใชคํ้ายอ่

2 1.นําเสนองานทมีอบหมายต
ามหวัขอ้ทกํีาหนด 2.บรรยาย
เนือหาเพมิเตมิจากการนําเส
นอ 3.ซักถาม รว่มกนัสรปุใน
แต่ละประเด็น

1.PowerPoint 
2.เอกสารในการสอน 
3.สอืตามความเหมาะสมในการ
นําเสนอผลงานนักศกึษา

1. อ.โสภณ พฤกษว
านิช
2. ผศ.ปองทพิย ์หนู
หอม

16 1.สรปุและทบทวนเนือหา 2 1.บรรยายทบทวนและอภปิร
ายขอ้สรปุรว่มกนั 2.ทําแบบ
ทกสอบหลังเรยีน

1.PowerPoint 
2.เอกสารในการสอน

1. อ.โสภณ พฤกษว
านิช
2. ผศ.ปองทพิย ์หนู
หอม

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

1.ผูส้อนปฏบิัตตินตามจรรยาบรรณวชิาชพี และปฏบิัตเิป็นแบบอ
ยา่งทดีแีกนั่กศกึษา
2.มอบหมายงานโดยใชก้ระบวนการกลุ่มและบคุคล
3.ถา่ยทอดองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการสอดแทรกคุณธรรมจรยิธ
รรม ตลอดจนส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละปฏบิัตตินเป็นแบบอยา่งทดีี

ตลอดภาคเรี
ยน

10

2 ดา้นความรู ้ 1.อาจารยผ์ูส้อนบรรยายและใหนั้กศกึษารว่มอภปิราย เนน้การเรี
ยนรูร้ว่มกนั

ตลอดปีการศึ
กษา

50



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

2.ทบทวนหลักการอา่นและการเขยีนคําไทยทเีคยรูจั้กมากอ่น
3.วเิคราะหส์าเหตุการอา่นและการเขยีนคําไทยทผีดิไปจากรปูเดิ
ม
4.ใหนั้กศกึษาทํางานกลุ่มและรายบคุคล
5.แบบฝึกหดั
6.สอบกลางภาคและปลายภาค

3 ดา้นทกัษะทางปัญญา

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 
คดิวเิคราะห ์คดิเชงิเหตุผล และคดิ เชงิบรูณาก
าร ในชวีติประจําวันไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโยช
น์ต่อตนเองและสังคมได ้

1.ใหนั้กศกึษาฝึกวเิคราะห ์และวพิากษ์เนือหาเกยีวกบัการอา่นแ
ละการเขยีนคําไทย 
2.มอบหมายใหนั้กศกึษาคน้ควา้รายงานเป็นรายบคุคลและงานก
ลุ่ม

ตลอดภาคเรี
ยน

10

4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและ
ความรบัผดิชอบ

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

1.ฝึกปฏบิัตกิารอา่นและการเขยีนแบบมสี่วนรว่มปฏบิัตงิาน
2.กระตุน้ใหเ้กดิการเรยีนรูร้ว่มกนั แสดงความคดิเห็น
3.การมอบหมายรายบคุคลและงานกลุ่ม
4.นําเสนอผลงานหนา้ชนัเรยีน

ตลอดภาคเรี
ยน

10

5 ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืส
าร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

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

1.มอบหมายงานใหนั้กศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจากแหล่งขอ้มลู
ทน่ีาเชอืถอื
2.นําเสนอผลงานใชร้ปูแบบเทคโนโลยทีเีหมาะสมกบัผลงานขอ
งตนเอง

ตลอดภาคเรี
ยน

20

หมวดท ี6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลกั

ถาวร มณีนิล. 2549.หลักการอา่น การเขยีนคําไทย.มหาวทิยาลัยราชภัฎยะลา

2. เอกสารและขอ้มลูสาํคญั

กําชยั ทองหล่อ. หลักภาษาไทย. พมิพค์รังท ี10. กรงุเทพฯ : รวมสาสน์, 2540.
เปลอืง ณ นคร. ภาษาวรรณนา กรงุเทพฯ : เยลโล่การพมิพ,์ 2542.
วจิติรา ขอนยาง. หลักภาษาไทย. สกลนคร : มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2548.
สถาบันภาษาไทย. บรรทดัฐานภาษาไทย เล่ม 4: วัฒนธรรมการใชภ้าษาไทย. กรงุเทพฯ: สถาบันภาษาไทย สํานักวชิาการและมาตรฐานการศกึษา
สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขันพนืฐาน, 2552.
อมรา ประสทิธรัิฐสนิธุ.์ ภาษาศาสตรส์ังคม กรงุเทพฯ : โรงพมิพจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 2536.
อญัชล ีสงิหน์อ้ย. แนวคดิทางไวยากรณ์ : การศกึษาเชงิววิัฒนาการ พษิณุโลก : มหาวทิยาลัยนเรศวร, 2537.

3. เอกสารและขอ้มลูแนะนํา

-

หมวดท ี7 การประเมนิและปรบัปรุงการดําเนนิการของรายวชิา



1. กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา

การประเมนิประสทิธผิลในรายวชิานี จากการวางแผนการจัดการเรยีนการสอนรว่มกนั ระหวา่งผูส้อนและนักศกึษา สรปุไดด้ังนี
- การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีน ประเมนิตนเองทกุคาบ
- แบบประเมนิผูส้อน และแบบประเมนิรายวชิา

2. กลยทุธก์ารประเมนิการสอน

คณะกรรมการบรหิารหมวดวชิาศกึษาทวัไปกําหนดใหม้กีารประเมนิการสอนรายวชิา ดังนี
1. ประเมนิผูส้อนโดยนักศกึษา
2. ประเมนิผูส้อนโดยคณะกรรมการวชิาการระดับคณะ
3. ประเมนิผูส้อนโดยคณะกรรมการบรหิารหมวดวชิาศกึษาทวัไป

3. การปรบัปรงุการสอน

หลังจากประเมนิในขอ้ 2 จะมกีารปรับปรงุการสอนโดยการระดมสมอง และหาขอ้มลูเพมิเตมิในการสอนดังนี
1. สัมมนาการจัดการเรยีนการสอน
2. การวจัิยในชนัเรยีนและนอกชนัเรยีน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธขิองนกัศกึษาในรายวชิา

4.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้ณะนกัศกึษายงัไมส่าํเร็จการศกึษา

2.1 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลักสูตรประเมนิรายละเอยีดรายวชิา (มคอ.3,4)
วา่ผลการเรยีนรูท้กํีาหนดสอดคลอ้งกบัการกระจายความรับผดิชอบตามมาตรฐานผลการเรยีนรูห้รอืไม่
2.2 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลักสูตรประเมนิขอ้สอบของแต่ละรายวชิา วา่สอดคลอ้งกบัความรับผดิชอบต่อผลการเรยีนรูห้รอืไม่
2.3 การประเมนิผลของแต่ละรายวชิาตอ้งผา่นการพจิารณาจากทปีระชมุภาควชิาหรอืคณะกรรมการทภีาควชิาแต่งตังกอ่นประกาศผลสอบ
2.4
พจิารณาจากรายงานการประเมนิผลการฝึกประสบการณ์วชิาชพีในรายวชิาฝึกภาคสนามซงึทางสถานทฝึีกประสบการณ์เป็นผูป้ระเมนิผลและรายงาน

2.5 ตรวจสอบจากรายงานผลการจัดการเรยีนการสอนในแต่ละรายวชิา (มคอ.5,6)

4.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูห้ลงัจากนกัศกึษาสาํเร็จการศกึษา

ไมม่ี

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา

จากผลการประเมนิ และทวนสอบผลสัมฤทธปิระสทิธผิลรายวชิา ไดม้กีารวางแผนการปรับปรงุการสอน และรายละเอยีดวชิา เพอืใหเ้กดิคุณภาพมากขนึ
ดังนี
- ปรับปรงุรายละเอยีดวชิาทกุ 3 ปี หรอืมขีอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธติามขอ้ 4 
- เปลยีนหรอืสลับอาจารยผ์ูส้อน เพอืใหนั้กศกึษามมีมุมองในเรอืงการประยกุตค์วามรูน้ีกบัปัญหาทมีาจากการวจัิยของอาจารย์

หมวดอนืๆ

-
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