มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รายวิชา
GED1002 วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560
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รายละเอียดของรายวิชา
(Course Specification)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
GED1002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต 3(3-0-6)
3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อ.จิรวรรณ พรหมทอง
4.2 อาจารยผูสอน
4.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารยผรู ับผิดชอบรายวิชา
1) อ.จิรวรรณ พรหมทอง
2) อ.สุทธาทิพย อรามศักดิ์
3) อ.สมปราชญ วุฒิจันทร
4) ผศ.เพลินพิศ เนติธรรมกุล
5) อ.จิระภพ สุคันธกาญจน
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาตนและปลาย นักศึกษาทุกหลักสูตร ชั้นปที่ 1 หรือ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (pre-requisite)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (co-requisites)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
12 มิถุนายน 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อใหเห็นความสําคัญของภาษาไทยในฐานะที่เปนเครื่องมือสื่อสารและเปนภาษาประจําชาติ
1.2 เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะในกระบวนการสื่อสาร ทั้งทักษะการฟง การพูด การอาน
และการเขียนอยางมีวิจารณญาณ
1.3 เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการนําเสนอสารทั้งดานวาจาและดานลายลักษณ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหผูเรีย นมีความรูพื้นฐานและทักษะในการสื่อสารดว ยภาษาไทย เปนการเตรียมความพรอ มดา น
จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา และทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลรวมทั้งมีค วามรับผิดชอบตองานที่ไดรับ
มอบหมาย โดยสามารถนําความรูความเขาใจไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือในการสื่อสาร ซึ่งเนนกระบวนการทักษสัมพันธ ทั้งหลักการ ทฤษฎี
และการปฏิบัติ ของทักษะการฟง การพูด การอา น และการเขียน โดยศึกษาหาความรูแ ลกเปลี่ยน บูรณาการ
ประสบการณพรอมทั้งสามารถนําเสนอความรูที่ไดตามขั้นตอน และรูปแบบของการนําเสนอ และนํามาประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

45 ชั่วโมง / ภาคการศึกษา ตามความตองการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

การฝกปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมีการฝกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม

การศึกษาดวยตนเอง
90 ชั่วโมง /ภาคการศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
เบอรโทรศัพท
E-mail
ชวงเวลาใหคําปรึกษา
1) อ.จิรวรรณ พรหมทอง
087-932-9971
2) อ.สุทธาทิพย อรามศักดิ์
092-9244792
3) อ.สมปราชญ วุฒิจันทร
081-693-8061
4) ผศ.เพลินพิศ เนติธรรมกุล
086-691-6271
5)อ.จิระภพ สุคันธกาญจน
081-537-3898
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.1 ตระหนัก เห็นคุณคา สนใจและกระตือรือรนในการเรียนรู
1.1.2 เคารพในกฎระเบียบของสถานศึกษา ชุมชนและสังคม
1.1.3 มีความพยายาม ตั้งใจ ขยัน อดทน ควบคูกับการใชสติปญญาในการแก ปญหาและมีค วาม
รับผิดชอบ
1.1.4 ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณและมีจิตสาธารณะ
1.2 วิธีการสอนที่จะใชพัฒนาการเรียนรู
1.2.1 บรรยายเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อปลูกฝงความมีระเบียบวินัย และกระตุนใหเกิดความ
กระตือรือรนในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม
1.2.2 สอดแทรกกรณีศึกษาดานคุณธรรมและจริยธรรม รวมกันกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
1.2.3 ผูสอนประพฤติตนใหเปนแบบอยาง
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินผลจากการเขาชั้นเรียน
1.3.2 สังเกตและประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกซึ่งความซื่อสัตย สุจริต และความรับผิดชอบ
1.3.2 ประเมินจากการเขารวมกิจกรรมและรายงาน
2. ความรู
2.1 ความรูที่จะไดรับ
2.1.1 มีความรูความเขาใจในหลักการ ขอเท็จจริงเรื่องที่ศึกษาและสามารถประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได
2.1.2 สามารถบูรณาการความรูความเขาใจในศาสตรตางๆ เพื่อประยุกตใชในการดํารงชีวิตไดอยาง
มีความสุข
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 บรรยาย
2.2.2 อภิปราย
2.2.3 สอดแทรกกรณีศึกษา
2.2.4 บทบาทสมมติ
2.2.5 มอบหมายงานเดี่ยวและงานกลุม
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินผลจากการทดสอบยอย
2.3.2 ประเมินผลจากชิ้นงาน และการนําเสนอชิ้นงาน
2.3.3 ประเมินพัฒนาการความรูจากกิจกรรมที่กําหนด
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3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.1.1 สามารถคิดอยางเปนระบบ
3.1.2 สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ
3.1.3 สามารถทําความเขาใจ รวบรวม และสรุปประเด็นสาระตางๆ ได
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 จัดกิจกรรมใหผูเรียนวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา และตัดสินใจ
3.2.2 จัดกิจกรรมสงเสริมใหคิดอยางมีวิจารณญาณ
3.2.3 จัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดใชความคิดสรางสรรค
3.2.2 ใหนักศึกษาคนควาเพิ่มเติมดวยตนเอง ฝกปฏิบัติ นําเสนองานโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม
3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปญญาของนักศึกษา
3.3.1 สังเกตพฤติกรรมทางปญญาของผูเรียน ตั้งแตขั้นสังเกต ตั้งคําถาม สืบคน คิดวิเคราะห
สังเคราะหและประเมินคาตามลําดับ
3.3.2 ประเมินดวยการนําเสนอรายงานผลการวิเคราะห สังเคราะหและประเมินคาในกรณีตัวอยาง
บทบาทสมมติที่นําเสนอในชั้นเรียน
3.3.3 ประเมินดวยการใชสถานการณจําลองหรือกรณีศึกษา ใหผูเรียนฝกตัดสินใจแกปญหาอยางมี
เหตุมีผลโดยผูสอนและผูเรียนรวมกันประเมินผลงานนั้น
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการพัฒนา
4.1.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
4.1.2 มีปฏิสัมพันธอันดีกับบุคคลในสังคม
4.1.3 มีบุคลิกภาพที่ดี
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 สงเสริมใหกลาแสดงออก รวมอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
4.2.2 สงเสริมใหแสดงออกซึ่งจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ
4.2.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู และสงเสริมใหทํางานกลุม
4.3 วิธีการประเมิน
4.3.1 ประเมินจากงานกลุมที่ไดรับมอบหมาย
4.3.2 ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออก ซึ่งภาวะผูนํา-ผูตาม
4.3.3 แบบประเมินตนเองและกลุมเพื่อน
4.3.4 ประเมินความพึงพอใจจากผูไดรับผลประโยชนจากการทําจิตอาสา
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.1 มีทักษะดานการสื่อสารและตีความ ทั้งภาษาไทยและ/หรือภาษาตางประเทศ
5.1.2 มีทักษะในการจัดทําและนําเสนองานทั้งภาษาไทยและ/หรือภาษาตางประเทศโดยใชเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดัวยการจัดประสบการณตรงใหผูเรียนได มีโอกาสใชสถิติพื้นฐาน
ในการวิเคราะห วิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร และนําเสนอดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.2 จัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนไดมีโอกาสสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
เพื่อใหไดขอมูลที่ทันสมัย ตรงกับวัตถุประสงคที่ตองการ
5.2.3 จัดกิจกรรมที่เนนทักษะการสื่อสาร
5.3 วิธีการประเมิน
5.3.1 การสอบปฏิบัติการใชทักษะทางภาษา
5.3.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดสะทอนความรูความคิด ความเขาใจผานสื่อเทคโนโลยี
แบบตาง ๆ
5.3.3 ประเมินทักษะการใชเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ในรายวิชา และการใชเทคโนโลยี
ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรตางๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
สัปดาหที่
1

2

หัวขอ/รายละเอียด
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสาร
- ความหมายของการสื่อสาร
- องคประกอบของการสื่อสาร
- กระบวนการสื่อสาร
- วัตถุประสงคของการสื่อสาร
- ความลมเหลวในการสื่อสื่อสาร
- การสื่อสารที่ดี
- ภาษากับการสื่อสาร
- ธรรมชาติของภาษา
- ปจจัยทางจิตวิทยาเกี่ยวกับการใชภาษา
สื่อสาร

จํานวน
(ชั่วโมง)
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช
- แนะนําแผนการสอน และรวม
แสดงความคิดเห็น
วิธีการเรียนการสอน
- บรรยาย ประกอบ Power Point
- อภิปราย

3

- บรรยาย ประกอบ Power Point
- อภิปราย
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สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
(ชั่วโมง)
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช
- บรรยาย ประกอบPower Point
- อภิปราย รวมแสดงความคิดเห็น
- ตัวอยางงานเขียน
- แบบฝกหัด

3

การอาน
- ความหมายของการอาน
- ความสําคัญของการอาน
- จุดมุงหมายการอาน
- พื้นฐานการอานที่ดี
- คุณลักษณะของนักอานที่ดี
- ประสิทธิภาพในการอาน
- แนวทางการพัฒนาการอานอยางมี
ประสิทธิภาพ
- หลักเกณฑในการเลือกอานหนังสือ
- การแบงประเภทงานเขียน

4

การอานแบบตางๆ
- ประเภทของการอาน
- แนวทางการอานจับใจความ
- แนวทางการอานวิเคราะหสาร

3

- บรรยาย ประกอบPower Point
/ รวมแสดงความคิดเห็น
- ใหฝกการอานแตละประเภทตาม
ตัวอยางจากเอกสาร
- ทําแบบฝกหัด

6

การฟง
- มารยาทในการฟง
- การฟงระหวางบรรทัด
- หลักเกณฑการฟง
- การฟงอยางมีวิจารณญาณ
- การฟงในสถานการณสื่อสาร
- ประโยชนของการฟง
การฟงตามจุดมุงหมาย
- การฟงเพื่อจับใจความสําคัญ
- การฟงเพื่อตีความ
- การฟงเพื่อวิเคราะห
- การฟงเพื่อประเมินคา
- ปกิณกะเรื่องของการฟง

3

- บรรยาย ประกอบPower Point
- รวมอภิปราย

3

- ฝกทักษะการฟงจากเรื่องที่
กําหนด

7

8

สอบกลางภาค

8
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

9

การพูด
- ความหมายของการพูด
- ความสําคัญของการพูด
- องคประกอบของการพูด
- หลักเบื้องตนของการพูด
การพูดในโอกาสตาง ๆ
- การพูดแนะนําตนเอง
- การแนะนําผูอื่นใหรูจักกัน
- การกลาวตอนรับ ตอบรับการตอนรับ
- การกลาวมอบของขวัญหรือรางวัล และการ
กลาวตอบรับ
- การกลาวอวยพร
- การกลาวอําลา
- การกลาวไวอาลัย
- การพูดในฐานะโฆษก
- การพูดในฐานะพิธีกร
- การกลาวแนะนําวิทยากร
- คํากลาวในพิธี
- การสัมภาษณ
- การพูดทางโทรศัพท

10-11

12

13

การเขียน
- ปจจัยสนับสนุนการเขียน
- ขั้นตอนการเขียนที่ดี
- องคประกอบของการเขียน
- การเขียนยอหนา
- การลําดับความ
- การขยายความ
การเขียนประเภทตาง ๆ
- การเขียนบทความ
- การเขียนเพื่อชี้แจงขอเท็จจริง
- การเขียนเพื่อโนมนาวจูงใจ
- มีการจัดกิจกรรมโครงการGED

จํานวน
(ชั่วโมง)
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช
- บรรยาย ประกอบPower Point
- อภิปราย
- ฝกการเตรียมตนฉบับเพื่อใช
ประกอบการพูด

6

- ฝกทักษะบุคลิกการพูด
- การยืน
- ทาทางประกอบการพูด
- การออกเสียง
- ฝกทักษะการพูดแบบตางๆ โดย
การสุมเรียก
- วิจารณการพูดแตละบุคคล

3

- บรรยาย ประกอบPower Point
- ศึกษาขั้นตอนการเขียน รูปแบบ
การเขียนจากตัวอยางเอกสาร
- ฝกการเขียนแตละประเภท

3

- บรรยาย ประกอบPower Point
- ตัวอยางงานเขียนจากสิ่งพิมพ
- หาตัวอยางงานเขียนแตละ
ประเภทจากสิ่งพิมพ

9
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
(ชั่วโมง)
3

14

- การเขียนหนังสือราชการ

15

- การเขียนโครงการ

3

16

- การเขียนรายงานทางวิชาการ

3

17

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช
- ศึกษาตัวอยางการเขียนจาก
ตัวอยาง
- ฝกการเขียนหนังสือราชการ
- ศึกษาตัวอยางการเขียนจาก
ตัวอยาง
- ฝกการเขียนโครงการ
- ศึกษาตัวอยางการเขียนจาก
ตัวอยาง
- ฝกการเขียนรายงานทางวิชาการ

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ประเมิน

1.2, 1.5, 2.1 – 2.2
1.2, 1.5, 2.1 – 2.5
1.5, 2.1 – 2.5
3.1 - 3.4, 4.1, 4.2
5.1, 5.2

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
แบบฝกหัด
การเขียนรายงานทางวิชาการ
มีการอางอิงเอกสารและแหลงขอมูล
อางอิงอยางถูกตอง
การอาน
การเขียน
การฟง
สังเกตพฤติกรรมในขณะเรียน
ทดสอบยอย
ประเมินผลจากงานที่ทํา
นักศึกษาประเมินตนเองและเพื่อน
สังเกตความสนใจในการทํางาน

8
17
16
16
3-5
12-15
7
ตลอดภาค
11
ตลอดภาค
16
ตลอดภาค

สัดสวนของการ
ประเมิน
20%
40%
40%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
จิระภพ สุคันธกาญจนและคณะ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร. สุราษฎรธานี: โปรแกรมภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ไมมี
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
คณะกรรมการวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร. (2550). ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร. พิมพครั้งที่ 2คณะกรรมการวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร. กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
ธนู ทดแทนคุณ และกุลวดี. (2549). ภาษาไทย 1. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2530. การใชภาษาไทย. หนวยที่ 1-8, 9-15 พิมพครั้งที่ 6 นนทบุรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2534. ภาษาไทย 1. หนวยที่ 1-8, 9-15 พิมพครั้งที่ 4 นนทบุรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
มุกดา ลิบลับ. (2524). ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร. กรุงเทพฯ ภาควิชาภาษาไทย. คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร วิทยาลัยครูพระนคร.
เอื้อน เลงเจริญ. (2535). ภาษาไทยปริทัศน. กรุงเทพฯ: บํารุงสาสน.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
1.2 แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา
1.3 ขอเสนอแนะผานเว็บไซตของทางมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 สังเกตการสอนของผูรวมทีมสอน
2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3 การทวนสอบผลการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2 การวิจัยในหรือนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
4.1 สํานักวิชาฯ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาโดยอาจารยผูสอน กลุมอาจารยผูสอน
คณะอนุกรรมการประจํารายวิชา ตามลําดับ
4.2 มีการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการให
คะแนน และการใหคะแนนพฤติกรรม
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 สํานักวิชาฯ ประมวลและวิเคราะหการประเมินกระบวนการเรียนรู และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของวิชา
นําเสนอกลุมอาจารยผูสอนและผูเชี่ยวชาญดานการเรียนการสอนเพื่อวางแผนปรับปรุงกระบวนการเรียนรูและการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรูหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา เพื่อนําผลการปรับปรุงไปใชในการจัดการ
เรียนการสอนในภาคการศึกษาตอไป
5.2 มีการปรับปรุงรายวิชาตามระยะเวลาของการใชหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ลงชื่อ………………………………………………………………………วันที…่ …………………………………………………..
(…………………………………………………………………..)

ประธานคณะอนุกรรมการประจํารายวิชา
ลงชื่อ………………………………………………………………………วันที…่ …………………………………………………..
(…………………………………………………………………..)

