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รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา                 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
วทิยาเขต/   /                    - 

หมวดที ่1                 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 
GELA101       ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร (Thai  for  Communication) 

2. จ านวนหน่วยกติ 
3(3-0-6) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  กลุ่มภาษา 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กอบกาญจน์   วิเศษรัมย ์         ผูรั้บผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์พรทิพย ์  แยม้พงษ ์                       อาจารยผ์ูส้อน 
อาจารยน์าฏอนงค ์   พวงสมบติั                                   อาจารยผ์ูส้อน 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
ภาคเรียนท่ี 1,  2,  ฤดูร้อน    ชั้นปีท่ี 1-2  

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน  
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 

9. วนัทีจั่ดท ารายละเอยีดของรายวชิา หรือวันทีม่ีการปรับปรุงคร้ังล่าสุด 
วนัท่ี  21  พฤษภาคม  2555 
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หมวดที ่ 2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

 เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถน าความรู้ทางดา้นทกัษะการใชภ้าษาไทยไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์  ทั้งใน
ดา้นการด าเนินชีวติและการประกอบอาชีพ   

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้พื้นฐาน  เป็นการเตรียมความพร้อมในดา้นปัญญา  การน าความรู้และความเขา้ใจ

ทางด้านการใช้ภาษาไทยไปใช้  เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนวิชาอ่ืน ๆ ทั้งน้ีควรเพิ่มเติมเน้ือหาเก่ียวกบัการใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการคน้ควา้และการน าเสนอ  
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวชิา 

หลกัการส่ือสารทางภาษาไทย  หลกัการฟัง หลกัการพดู  หลกัการอ่าน  หลกัการเขียน  การสืบคน้และการ
น าเสนอขอ้มูลดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย  เพื่อพฒันาความรู้ทางดา้นทกัษะภาษาใหส้ามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการ
ด าเนินชีวติอยา่งมีประสิทธิภาพและสร้างความเขา้ใจอนัดีต่อกนัในสังคม 

Principle of Thai communication, Listening Principle, Speaking Principle, Writing  Principle, Searching and the 
varieties of type of presentation in order to practice the language skill for  effectively applying in daily and  making  a good 
understanding  in the social. 
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้/ภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/ง น 

    น  /      ง น 
การศึกษาด้วยตนเอง 

45  ชัว่โมง 
 

สอนเสริมตามความ   
ตอ้งการของนกัศึกษา 

เฉพาะราย              

ไม่มี                                 90  ชัว่โมง 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
อาจารยป์ระจ ารายวชิาจดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมงต่อ

สัปดาห์  (เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 
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หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 1.1   คุณธรรม  จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
 พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรับผดิชอบ  มีวนิยั  มีจรรยาบรรณวิชาชีพ  และมีความซ่ือสัตยต่์อบทบาทหนา้ท่ี
ของตนเอง  โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบติัของวิชาการศึกษาทัว่ไป  ดงัน้ี 

2)  ตระหนกัและเห็นคุณค่าของการเรียนรู้  เกิดความตอ้งการ  ความสนใจและมีความกระตือรือร้นในการ
เรียนรู้ 

3)  มีความเพียรพยายามในการท างาน มีความตั้งใจ อดทนขยนัหมัน่เพียร  ควบคู่กบัการใช้สติปัญญาใน
การแกปั้ญหาจนประสบผลส าเร็จ  มีความรับผดิชอบตามสถานการณ์ทั้งบุคคลและกลุ่ม 

6)  มีความเคารพในกฎระเบียบของสถานศึกษา  ชุมชนและสังคม  รวมทั้งการแสดงออกทางการแต่งกายท่ี
เหมาะสม 
 1.2   วธีิการสอนทีจ่ะใช้พฒันาการเรียนรู้  

1)  บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัการใชภ้าษาไทยไปในทางท่ีเหมาะสม  เช่น  การนินทาวา่
ร้ายผูอ่ื้น  การเขียนขอ้มูลท่ีไม่เป็นจริง  เป็นตน้ 

2)  อภิปรายกลุ่ม 
3)  ก าหนดใหน้กัศึกษาหาตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้ง 

 1.3  วธีิการประเมินผล  
1)  พฤติกรรมการเขา้เรียน  และการส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละตรงเวลา 
2)  มีการอา้งอิงเอกสารท่ีไดน้ ามาท ารายงานอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
3)  ประเมินผลการวเิคราะห์กรณีศึกษา 
4)  ประเมินผลการน าเสนองานท่ีมอบหมาย 
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2. ความรู้ 

 2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ  
              1)  มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการ  ขอ้เทจ็จริงและความเช่ือมโยงของเร่ืองท่ีศึกษากบัชีวติประจ าวนั 
              2)  มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ความเขา้ใจในศาสตร์ต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต
ประจ าวนัไดอ้ยา่งมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
              3)  มีความรู้ความเขา้ใจในความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษย ์ สังคมและส่ิงแวดลอ้มและแกปั้ญหาความขดัแยง้
อยา่งมีเหตุผล 
              4)  มีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการคิดท่ีสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 

2.2 วธีิการสอน 
  บรรยาย  อภิปราย  การท างานกลุ่ม  การน าเสนอรายงาน  การวเิคราะห์กรณีศึกษา  และมอบหมายให้ศึกษา
คน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยน ามาสรุปและน าเสนอ  โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
  2.3 วธีิการประเมินผล 

ทดสอบยอ่ย  สอบกลางภาค  สอบปลายภาค  ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้การวดัหลกัการ  และทฤษฎีน าเสนอ
ผลงานการศึกษาคน้ควา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3. ทกัษะทางปัญญา 

 3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
1)  พฒันาความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ   
6)  พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเองและมีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 3.2 วธีิการสอน 
1)  การมอบหมายใหน้กัศึกษาท างานและน าเสนอผลการศึกษา 
2)  การอภิปรายกลุ่ม 
3)  การวเิคราะห์กรณีศึกษาเก่ียวกบัปัญหาการใชท้กัษะทางภาษา 
4)  การสะทอ้นแนวคิดจากการประพฤติปฏิบติั 

 3.3 วธีิการประเมินผล  
 คะแนนระหวา่งภาค  สอบกลางภาค  และสอบปลายภาค  โดยเนน้การวดัผลจากผลงานท่ีมอบหมายใน
การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลในรูปแบบต่าง ๆ  การน าเสนอความรู้ท่ีไดศึ้กษาคน้ควา้  และการทดสอบท่ีเนน้การวเิคราะห์
เก่ียวกบัการใชท้กัษะทางภาษาไทย   
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4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
                1)  พฒันาทกัษะการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนัและผูอ่ื้น 
                2)  พฒันาทกัษะของความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานกลุ่ม 
                3)  พฒันาทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง มีความรับผดิชอบ  ตรงต่อเวลา 
                4)  พฒันาทกัษะในการปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลในสังคม 
               5)  พฒันาทกัษะการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีดีของนกัศึกษาและการปฏิบติัตวัท่ีดีต่ออาจารย ์

                7)  มีบุคลิกภาพท่ีแสดงความเป็นมิตร กลา้แสดงออก มีความมัน่ใจ  มีความสุภาพ และมีความเสียสละ 
4.2  วธีิการสอน 

1)  จดักิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
2)  มอบหมายงานรายกลุ่ม  และรายบุคคล  เช่น  การคน้ควา้เก่ียวกบัการใชภ้าษาของวยัรุ่น  การพดู 

รายบุคคล  เป็นตน้ 
3)  การน าเสนอรายงาน 

4.3 วธีิการประเมินผล 
1)  ประเมินตนเองและเพื่อนดว้ยแบบฟอร์มท่ีก าหนด 
2)  รายงานท่ีน าเสนอ 
3)  รายงานการศึกษาดว้ยตนเอง 

5.  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 
               1)  พฒันาทกัษะดา้นการส่ือสารและการสืบคน้ขอ้มูลโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม 
               4)  พฒันาทกัษะดา้นการส่ือสารทั้งการฟัง  การพูด  การเขียน การอ่านและตีความ  โดยจดัท าเป็นรายงาน
และน าเสนอในชั้นเรียนเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาองักฤษ 

5.2 วธีิการสอน 
1)  มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ   
2)  น าเสนอขอ้มูลโดยใชรู้ปแบบและวธีิการท่ีเหมาะสม 

5.3   วธีิการประเมินผล 
1)  การท ารายงานและน าเสนอขอ้มูลดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 
2)  การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวธีิการอภิปราย 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
1.  แผนการสอน 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือทีใ่ช้ 

1 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการส่ือสาร 3 - บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ 

2 ภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสาร 
 

3 - บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ   
- อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษาปัญหาการใช้
ภาษาของวยัรุ่น 

3-4 ทกัษะการฟัง 6 - บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ 
- แบบฝึกหดั   
- ทดสอบยอ่ยคร้ังท่ี 1  โดยเปิดแถบ
บนัทึกเสียงใหผู้เ้รียนฝึกจบัใจความส าคญั
และใหต้อบค าถามในแบบทดสอบ 
- ท าแบบวดัคุณสมบติัของผูฟั้ง 

5-6 ทกัษะการอ่าน 6 - บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ 
- อภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียนเก่ียวกบั
คุณสมบติัการเป็นนกัอ่านของตวัผูเ้รียน 
- ทดสอบยอ่ยคร้ังท่ี 2  เร่ืองการอ่านจบั
ใจความส าคญั 

7 การออกเสียง 3 -  บรรยาย 
-  ฝึกอ่านออกเสียง 

8 สอบกลางภาค   

9-10 การน าเสนอแนวคิดและผลการศึกษา
คน้ควา้ 

6 -  บรรยาย   
- ใหผู้เ้รียนปฏิบติัเพื่อฝึกการน าเสนอ
ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
- มอบหมายงานให้น าเสนอผลงานดว้ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  โดยใหเ้ลือก
น าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัทอ้งถ่ิน 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือทีใ่ช้ 

11-12 การเขียนรายงานทางวชิาการ 6 -  บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ 
-  ฝึกเขียนการลงรายการแหล่งขอ้มูลและ
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของรายงาน 

13 ทกัษะการเขียน 
 

3 - บรรยาย   ยกตวัอยา่งประกอบ 
- ทดสอบยอ่ยคร้ังท่ี 3  เร่ืองการเขียน 

14-15 ทกัษะการพดู 
 

6 -บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ 
-ฉายภาพยนตร์ / ทอลก์โชว ์ เพื่อให้
พิจารณาลกัษณะการพดูของบุคคลระดบั
ต่าง ๆ  พร้อมอภิปราย 

- สอบพดูรายบุคคล 
-นกัศึกษาประเมินการพูดของเพื่อนดว้ย
แบบประเมินท่ีก าหนด 

16 รายงานผลการศึกษาคน้ควา้  - นกัศึกษารายงานหนา้ชั้นเรียน 
- แบบประเมินการรายงาน 

17 สอบปลายภาค   
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 2. แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม 
ท่ี 

ผลการ 
เรียนรู้ 

วธีิการประเมิน 
สัปดาห์ท่ี 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ      
ประเมินผล 

1 1.2  
2.1-2.4 

3.1  
 

- ทดสอบยอ่ยคร้ังท่ี 1 
- ทดสอบยอ่ยคร้ังท่ี 2 
- สอบกลางภาค 
- ทดสอบยอ่ยคร้ังท่ี 3 
- สอบปลายภาค 

4 
6 
8 
13 
17 

5% 
5% 

20% 
10% 
30% 

2 1.2, 1.3 
2.1-2.4 
3.1, 3.6  

4.1-4.3, 4.7  
5.1, 5.4 

 

- วเิคราะห์กรณีศึกษา  ศึกษา
คน้ควา้  การน าเสนอรายงาน 
- การท างานกลุ่มและน าเสนอ
ผลงาน 
- การส่งงานตามท่ีมอบหมาย 
- การพดูรายบุคคล 

ตลอดภาค
การศึกษา 

20 % 

3 1.6 
4.5  

- การเขา้ชั้นเรียน 
- การมีส่วนร่วม  อภิปราย  
เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10 % 
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หมวดที ่6                      น     น 

1. ต าราและเอกสารหลกั 
 กอบกาญจน์  วงศว์สิิทธ์ิ.  (2551).  ทกัษะภาษาเพือ่การส่ือสาร.  กรุงเทพฯ:  โอเดียนสโตร์. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ  
 สมพร  แพง่พิพฒัน์.  (2547).   ภาษาไทยเพือ่การส่ือสารและสืบค้น.  กรุงเทพฯ :  โอเดียนสโตร์.  
 อลงกรณ์  อิทธิผล.  (2550).  ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร.  กรุงเทพฯ:  จิตรวฒัน์. 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 ธนานนัท ์ ตรงดี.(2549). วฒันธรรมการใช้ภาษา.  พิมพค์ร้ังท่ี  2.  มหาสารคาม:  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม. 
 วฒันะ  บุญจบั. (2541). ศาสตร์แห่งการใช้ภาษา.  กรุงเทพฯ :  กองวรรณกรรมและประวติัศาสตร์  

กรมศิลปากร. 
 

หมวดที ่7 การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวชิาน้ีท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา  ไดจ้ดักิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็น
จากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 
 1.1   การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน 
 1.2   แบบประเมินผูส้อน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
      ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยทุธ์  ดงัน้ี 
       2.1  ผลการสอบ 
      2.2  การท าแบบฝึกหดั/กิจกรรมต่าง ๆ 
       2.3  ประเมินการสอนโดยทีมผูส้อน 
3. การปรับปรุงการสอน 
 หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ท่ี 2  จึงมีการปรับปรุงการสอน  โดยการจดักิจกรรมในการระดม
สมอง  และหาขอ้มูลเพิม่เติมในการปรับปรุงการสอน โดยการจดัประชุมคณะผูส้อนเพื่อระดมความคิดการ
พฒันาการเรียนการสอน 
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
 การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามท่ีคาดหวงัจากการเรียนรู้ในรายวชิา ไดจ้ากการสอบถามนกัศึกษาหรือการสุ่ม
ตรวจผลงานของนกัศึกษา  หรือพจิารณาจากผลการทดสอบยอ่ย  โดยทวนสอบผลสัมฤทธ์ิหลงัจากการสอบปลาย
ภาค      
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา  ไดมี้การวางแผนการปรับปรุงการสอน

และรายละเอียดวชิา  เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน โดยปรับปรุงรายวชิาตามขอ้เสนอแนะขา้งตน้  

 
 
 
 
 


