ประมวลการสอน
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
1. ฝ่ายวิชาบูรณาการ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

2. รหัสวิชา
จานวน

ชื่อวิชา

01999021
3 หน่วยกิต

หมู่ 1 จ. พ. ศ.
หมู่ 2 จ. พ. ศ.
หมู่ 3 จ. พ. ศ.
หมู่ 4 จ. พ. ศ.
หมู่ 5 จ. ศ.
หมู่ 6 จ. ศ.
หมู่ 7 จ. ศ.
หมู่ 8 จ. ศ.
หมู่ 9 จ. ศ.
หมู่ 10 อ.พฤ.
หมู่ 11 อ.พฤ.
หมู่ 12 อ. พฤ.
หมู่ 13 อ. พฤ.
หมู่ 14 อ. พฤ.
หมู่ 15 อ. พฤ.
หมู่ 16 อ.พฤ.
หมู่ 17 อ. พฤ.
หมู่ 18 อ. พฤ.
หมู่ 300 จ.
หมู่ 301 อ.
หมู่ 302 ศ.

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai Language for Communication

08.00 – 09.00 น.
ศร. 4 –303
รศ.ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล
09.00 – 10.00 น.
ศร. 4 –303
รศ.ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล
09.00 – 10.00 น.
ศร. 3 -201
อาจารย์เมธินี อังศุวัฒนากุล
10.00 – 11.00 น.
ศร. 4 –303
รศ.ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล
11.00 – 12.30 น.
ศร. 4 –303
อาจารย์เมธินี อังศุวัฒนากุล
11.00 – 12.30 น. อาคารวิจัยฯ 601 (หลังคณะ อก.ตึก3) ดร.บุญเลิศ วิวรรณ์
13.00 – 14.30 น.
ศร. 2 -410
ดร.บุญเลิศ วิวรรณ์
13.00 – 14.30 น. อาคารวิจัยฯ 601 (หลังคณะ อก.ตึก3) ดร.ธันวพร เสรีชัยกุล
15.00 – 16.30 น.
ศร. 4 –303
ดร.ธันวพร เสรีชัยกุล
08.00–09.30 น.
ศร. 4 –303
ดร.สุรีย์รัตน์ บารุงสุข
08.00–09.30 น. อาคารวิจัยฯ 601 (หลังคณะ อก.ตึก3) ดร.พาทินธิลักษณ์ ศิริชัย
09.30 –11.00 น.
ศร. 3 -203
ดร.พาทินธิลักษณ์ ศิริชัย
09.30 –11.00 น.
ศร. 2 -410
ดร.ดิเรก หงษ์ทอง
11.00 – 12.30 น.น. อาคารวิจัยฯ 601 (หลังคณะ อก.ตึก3) ดร.สุรีย์รัตน์ บารุงสุข
11.00 –12.30 น.
ศร. 3 -203
ดร.พาทินธิลักษณ์ ศิริชัย
12.30 –14.00 น.น. อาคารวิจัยฯ 601 (หลังคณะ อก.ตึก3) ดร.สุรีย์รัตน์ บารุงสุข
13.00 – 14.30 น.
ศร. 2 –410
ดร.ดิเรก หงษ์ทอง
15.00 – 16.30 น.
ศร. 2 –410
ดร.สุรีย์รัตน์ บารุงสุข
16.30 – 19.30 น.
ศร. 3 -402
รศ.ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล
16.30 – 19.30 น.
ศร. 2 - 410
ดร.ธันวพร เสรีชัยกุล
16.30 – 19.30 น.
ศร. 3 - 202
ดร.สุรีย์รัตน์ บารุงสุข

3. คณะผู้สอน
1. รศ.ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล
2. ดร.ธันวพร เสรีชัยกุล
3. ดร.สุรีย์รัตน์ บารุงสุข
4. ดร.บุญเลิศ วิวรรณ์
5. ดร.ดิเรก หงส์ทอง
6. ดร.พาทินธิลักษณ์ ศิริชัย
7. อาจารย์เมธินี อังศุวัฒนากุล

ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
อาจารย์พิเศษ

หมู่ 1, 2, 4 และ300
หมู่ 8 , 9 และ 301
หมู่ 10, 16, 18, และ 302
หมู่ 6 และ 7
หมู่ 13 และ 17
หมู่ 11, 12 และ 15

อาจารย์พิเศษ

หมู่ 3 และ 5
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4. การให้นิสิตเข้าพบและให้คาแนะนานอกเวลาเรียน
อาจารย์ ดร.สุรีย์รัตน์ บารุงสุข ประธานวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร(ชั้น 5 ภาควิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์2) โทรศัพท์ 0-2579-5566-8 ต่อ 2500,E-Mail: fhumsrms@ku.ac.th
หรือติดต่อฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ชั้น 6 อาคารระพีสาคริก http://ku-iged.psd.ku.ac.th
5. จุดประสงค์ของวิชา
เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสาคัญของการสื่อสาร การใช้ภาษาไทยสามารถใช้
ภาษาไทยติดต่อสื่อสารในสังคม
6. คาอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยในการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ความคิดกับการใช้ภาษา

ภาษากับสังคมและการพัฒนาทักษะการใช้

7. เค้าโครงรายวิชา
7.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสาร
7.2 ความคิดเพื่อการรับสารและส่งสาร
7.3 ความรู้เกี่ยวกับภาษาเพื่อการรับสารและการส่งสาร
7.4 การพัฒนาทักษะการรับสาร
7.5 การพัฒนาทักษะการส่งสาร
8. วิธีสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
การบรรยาย การอภิปราย แบบฝึกหัด กิจกรรมในชั้นเรียน กิจกรรมการพูด และกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
9. อุปกรณ์สื่อการสอน
หนังสือเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ฉบับปรับปรุงพิมพ์ครั้งที่ 7 เป็นต้นไป จาหน่ายโดย
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เอกสารแบบฝึกหัด โสตทัศนูปกรณ์และสื่อการสอนที่เกี่ยวข้อง
10. การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
10.1 คะแนนเก็บ 40 % ดังนี้
- แบบฝึกหัด
10%
- กิจกรรมเสริมในชั้นเรียน
- กิจกรรมการพูด 10 %
- การเข้าชั้นเรียนและการแต่งกาย
10.2 คะแนนสอบ 60 % ดังนี้
สอบกลางภาค 30 %
สอบปลายภาค 30 %
รวม 100 %
11. การประเมินผลการเรียน
วิธีการตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ มีเกณฑ์ดังนี้
A =85 – 100 %
B+=79 – 84 %
C=61 – 66 %
D+=55 – 60 %

10 %
5%

B = 73 – 78 %
D=49 – 54 %

- การทางานกลุ่ม 5%

C+=67–72
%
F = ต่ากว่า 49 %
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12. เอกสารอ่านประกอบ
ราชบัณฑิตยสถาน. 2557. อ่านอย่างไร เขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (แก้ไขเพิ่มเติม).พิมพ์ครั้ง
ที่ 22. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน.
....................... 2556. ไขปัญหาภาษาไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน.
....................... 2553. ภาษาไทยที่บกพร่องต้องแก้ไข. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน.
13. กิจกรรม
สัปดาห์
วัน / เดือน / ปี
ที่
1
14 - 18 ม.ค. 62

2

เนื้อหา
อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสาร

กิจกรรมและการเรียนการสอน
อภิปรายอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
แนะนารายวิชาสอดแทรกเรื่องจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ
ผู้สอนสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ทางปัญญา
บรรยายและอภิปรายเนื้อหาวิชา
ทาแบบฝึกหัดเน้นการพัฒนากระบวนการ
คิดในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารรู้เท่าทันสื่อ
บรรยายและอภิปรายเนื้อหาวิชา
กิจกรรมกลุ่มเพื่อฝึกภาวะการเป็นผูน้ าและ
ผู้ตาม
บรรยายและอภิปรายเนื้อหาวิชาสอดแทรก
จริยธรรม ทาแบบฝึกหัด
พัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตให้มีความภูมิใจ
และยึดถือปฏิบัติในวัฒนธรรมไทย
บรรยายและอภิปรายเนื้อหาวิชา
ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารภายในกรอบแห่ง
วัฒนธรรม จริยธรรมและบทบาทสังคมไทย
บรรยายและอภิปรายเนื้อหาวิชา
ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารภายในกรอบแห่ง
วัฒนธรรม จริยธรรมและบทบาทสังคมไทย
บรรยายและอภิปรายเนื้อหาวิชา
สอดแทรกจริยธรรม

21 – 24 ม.ค. 62

ความคิดเพื่อการรับสารและส่งสาร

(งานวันเกษตรแห่งชาติ
25 ม.ค. – 2 ก.พ.61)

ความรู้เกี่ยวกับภาษาเพื่อการรับสารและส่ง
สาร:คา

3

4 – 8 ก.พ. 62

4

11 - 15 ก.พ. 62

5
6

18– 22 ก.พ.62
(อ.19 ก.พ. 62 หยุดวัน
มาฆบูชา)
25 – 28 ก.พ.,1 มี.ค. 62

ความรู้เกี่ยวกับภาษาเพื่อการรับสารและส่ง
สาร :คา, ประโยค
ความรู้เกี่ยวกับภาษาเพื่อการรับสารและส่ง
สาร : สานวนไทย โวหาร
ความรู้เกี่ยวกับภาษาเพื่อการรับสารและส่ง
สาร: ระดับภาษา ภาษาพูดกับภาษาเขียน

7

4 – 8 มี.ค. 62

การพัฒนาทักษะการรับสาร : ทักษะการฟัง

9 – 17 มี.ค. 62
สัปดาห์สอบกลางภาค

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสาร
ข้อสอบปรนัย 60 ข้อ (30 คะแนน)
ความคิดเพื่อการรับสารและส่งสาร
สอบวันอา. ที่ 10 มี.ค. 62 เวลา 9 -11 น.
ความรู้เกี่ยวกับภาษาเพื่อการรับสารและส่งสาร (ผูส้ อนทุกคนเป็นกรรมการคุมสอบ)

8

18 - 22 มี.ค. 62

9

25 – 29 มี.ค. 62

10

1 – 5 เม.ย. 62

การพัฒนาทักษะการรับสาร : ทักษะการฟัง
(ต่อ)
การพัฒนาทักษะการรับสาร : ทักษะการอ่าน
ตามขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาทักษะการรับสาร : ทักษะการอ่าน
(ต่อ)

ความรู้เกี่ยวกับภาษาเพื่อการรับสารและส่ง
สาร : การใช้ภาษาในสังคมไทย

ฝึกทักษะการฟัง
บรรยายและอภิปรายเนื้อหาวิชา
บรรยายและฝึกทักษะการอ่านตามประเภท
สาร
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สัปดาห์
วัน / เดือน / ปี
ที่
11 8 - 12 เม.ย. 62

เนื้อหา

กิจกรรมและการเรียนการสอน

การพัฒนาทักษะการส่งสาร : ทักษะการพูด

ทาแบบฝึกหัดและอภิปรายเนื้อหาวิชา
ฝึกทักษะการอ่าน
พัฒนากระบวนการคิดในการรับสารอย่าง
เป็นระบบรู้เท่าทันสื่อสารมวลชน
บรรยายและอภิปรายเนื้อหาวิชาสอดแทรก
จริยธรรม ฝึกทักษะการพูด
บรรยายและอภิปรายเนื้อหาวิชา ผู้สอน
สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง
ปัญญา
ทาแบบฝึกหัดฝึกทักษะการเขียน

(จ.8 เม.ย. หยุดชดเชยวันจักรี)

12
13
14
15

15 - 19 เม.ย. 62
การพัฒนาทักษะการส่งสาร : ทักษะการพูด
(จ.15,อ.16 หยุดวันสงกรานต์) (ต่อ)
22 - 26 เม.ย. 62
การพัฒนาทักษะการส่งสาร : ทักษะการ
เขียน
29-30 เม.ย.,1-3 พ.ค. 62
การพัฒนาทักษะการส่งสาร : ทักษะการ
เขียน (ต่อ)
6 – 10 พ.ค. 62
(พฤ.9 หยุดวันพืชมงคล)
13 - 24 พ.ค. 62
สัปดาห์สอบไล่

การพัฒนาทักษะการส่งสาร : ทักษะการ
เขียน (ต่อ)
การพัฒนาทักษะการรับสาร
ข้อสอบปรนัย 60 ข้อ (30 คะแนน)
การพัฒนาทักษะการส่งสาร
สอบไล่วันอา. 19 พ.ค. 62 เวลา 9-11 น.
(ผู้สอนทุกคนเป็นกรรมการคุมสอบ)

หมายเหตุข้อมูลข้างต้นได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะในรายงานการประเมินการเรียนการสอนของนิสิตวิชา
01999021 ภาคต้น ปีการศึกษา 2561
(ผู้รายงาน)
(นางสุรีย์รัตน์ บารุงสุข)
ประธานวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
20 ธันวาคม 2561
ข้อตกลงเบื้องต้น
1. วันสอบกลางภาค และการสอบไล่ปลายภาคของวิชา 01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เป็นไปตาม
ตารางสอบของมหาวิทยาลัย ห้ามนิสิตลงทะเบียนเรียนวิชาที่สอบซ้้าซ้อน
2. ขอให้นิสิตร่วมแสดงความคิดเห็นใน “แบบสารวจผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป” โดยเข้าไปประเมินออนไลน์ที่ QR Code

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานึกดี มุ่งมัน่ สร้างสรรค์ สามัคคี

นิสิตต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 เรื่อง
ข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแต่งกายของนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553 จึงจะมีสิทธิเข้าห้องเรียน
และเข้าห้องสอบ

