
มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

สวนงาน หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช วัดทานา จังหวัดตาก 

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร 
 

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อวิชา 
  รหัสวิชา   ๐๐๐ 114 
  ชื่อวิชาภาษาไทย  ภาษากับการสื่อสาร 
  ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Language and Communication 

๒. จํานวนวนหนวยกิต 
  ๒ หนวยกิต (๒-๐-๔) 

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
  หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
๑) นางสาวณัฐชยา  วงษา บช.บ.(การบัญชี),บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 

๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน 
  ภาค 2/๒๕๕๙ 
  ชั้นปที่ 2 

๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 
  (ไมมี) 

๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน 
 (ไมมี) 

๘. สถานที่เรียน 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
  หนวยวิทยบรกิารวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช วัดทานา จังหวัดตาก 

๙. วันที่จัดทําหรือปรบัปรุงรายละเอยีดของรายวิชาครั้งลาสุด 
  วันท่ี ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕9 
 
 

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา 

๑) เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการเบื้องตนเก่ียวกับการสื่อสาร 
2)  เพ่ือใหนิสิตสามารถใชทักษะพื้นฐานทางภาษาในการฟง  การพูด  การอาน  และการเขียนได   
     อยางมีประสิทธิภาพ 
3)  เพ่ือใหนิสิตมีความรูเก่ียวกับระเบียบงานสารบรรณและนําไปใชไดอยางถูกตอง 
 

๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรงุรายวิชา 



  (ไมมี) 
 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

๑. คําอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาษากับการสื่อสาร การฟง พูด อานและเขียนภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจําวัน  การอานคํารอยแกว  คํารอยกรอง  อานประกาศ  แถลงการณ  การเขียนจดหมาย  ยอความ  
เรียงความ  โวหารตาง ๆ การพูด  การสนทนา  บรรยาย  อภิปราย  มารยาทการพูด  การฟง  การจับสาระของเรื่อง  
มารยาทในการฟง  และศึกษาระเบียบงานสารบรรณ 

๒. จํานวนช่ัวโมงที่ใชตอภาคการศกึษา 
ทฤษฏี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง สอนเสริม 

๓๒  ๔  

๓. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล 

 ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห ในวันพฤหัสบดีและวันเสาร เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
 ติดประกาศ/Facebook กลุม มจร.ตาก/มจร.ตากสินมหาราช และ www.mcutak.com 
 ใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 

 

หมวดที่ ๔ การพฒันาผลการเรียนรูของนิสิต 

๑. คุณธรรมจริยธรรม 
 ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 

  1) ตระหนกัในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต 
  2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม 
  ๓)  มีภาวะความเปนผูนาํและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอ 
   ขัดแยงและลําดับความสาํคัญ 
  4) เคารพสิทธิและรับฟงความคดิเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณคาและ 
   ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
  ๕) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

๑.๒ วิธีการสอน 
  ๑) บรรยายและสอดแทรกเนื้อหาเพิ่มเติมในบทเรียน 
  ๒) แบงกลุมใหนิสิตศึกษาคนควา และอภิปรายในชั้นเรียน 

๑.๓ วิธีการประเมินผล 
  ๑) การแตงกาย การเขาชั้นเรียน ความตั้งใจ และพฤติกรรมในชั้นเรียน 

๒. ความรู 
 ๑.๑ ความรูที่ตองไดรับ 
  1)  มีความรูความเขาใจความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการสื่อสาร การอาน เขียน พูด และฟง 

                                          ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน  
  2)  มีความสามารถในเขียนจดหมาย ยอความ เรียงความ โวหารตาง ๆ 
         ๓(  มีทักษะการพูด การสนทนา บรรยาย อภิปราย มารยาทการพูด การฟง การจับ 
                                          สาระของเรื่อง มารยาทในการฟง  
  ๔) มีความรูความเขาใจระเบียบงานสารบรรณ 

  ๕)  มีเจตคติในการเรียนรูวิชาภาษากับการสื่อสาร 
        ๑.๒ วิธีการสอน 



  ๑) บรรยายตามเนื้อหาของรายวิชา และจากการศกึษาคนควาเพิ่มเติม 
  ๒) แบงกลุมใหนิสิตศึกษาคนควา และอภิปรายในชั้นเรียน 
  ๓) งานมอบหมาย/แบบฝกหัดทายบท 
 ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
  ๑) สอบกลางภาค 
  ๒) สอบปลายภาค 

๓. ทักษะทางปญญา 
 ๑.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 
  1) สามารถบูรณาการความรูในรายวิชาเขากับหลักพุทธธรรมได 
  2) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 
  3) สามารถสืบคน คนหา ขอเท็จจริง สรุป ทําความเขาใจได 
  ๔) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 
 ๑.๒ วิธีการสอน 
  ๑) แบงกลุมใหนิสิตศึกษาคนควา และอภิปรายในชั้นเรียน 
  ๒) กําหนด Problem based learning โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
 ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
  ๑) ประเมินผลการศึกษาคนควา และอภิปรายในชั้นเรียน 
  ๒) ประเมินผลงานมอบหมาย 

๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ๑.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพฒันา 
  1)  พัฒนาทักษะในการสรางสมัพันธภาพระหวางผูเรยีนดวยกัน 
  2)  พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนและผูสอน 
  3) พัฒนาความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปนทีม 
  4) พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง ความมีวินัย ความรับผิดชอบในการทํางานเปนทีม และความ  
                               ตรงตอเวลา  
 ๑.๒ วิธีการสอน 
  ๑) แบงกลุมใหนิสิตศึกษาคนควา และอภิปรายในชั้นเรียน 
  ๒) งานมอบหมาย/แบบฝกหัดทายบท 
 ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
  ๑) ประเมินพฤติกรรมของนิสิต 
  ๒) ประเมินผลงานมอบหมาย/แบบฝกหัดทายบท 

๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๑.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 
  1)  พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟง การแปล  การเขียน และนําเสนอในชั้นเรียน 
  ๒) พัฒนาทักษะในการวิเคราะหขอมูลจากกรณีศึกษา 

  3) พัฒนาทักษะในการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต  
 4(  ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใชรปูแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 

 ๑.๒ วิธีการสอน 
  ๑) การใชระบบสถิติในการวิเคราะห การแปลขอมูลการศึกษาคนควา 
  ๒) แบงกลุมใหนิสิตศึกษาคนควา และอภิปรายในชั้นเรียน 



  ๓) การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการศึกษาคนควา และการ  
   นําเสนอผลงาน 
 ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
  ๑) ประเมินการนําเสนอผลการศึกษาคนควางานมอบหมาย 
   
 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

 

สัปดาห 
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรม 

การเรียนการสอนและ
สื่อที่ใช 

ผูสอน 

๑ 
แนะนํารายวิชา การเรียนการสอน 
การวัดและประเมนิผล 

 
บรรยาย ๒ 
 

-บรรยายแนะนาํ
แผนการสอน 
 

ณฐัชยา  วงษา 

๒-3 

บทที่ ๑ ภาษากับการสื่อสาร 
- ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาษา 
- กําเนิดและวิวัฒนาการทางภาษา 
- ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการสื่อสาร 
- ทฤษฎีและแนวคิดทางการสื่อสาร 

 
บรรยาย 4 
 

-บรรยาย  
-แบงกลุมรายงานหนา
ชั้นเรียน 
-แบบฝกหัด 

ณฐัชยา  วงษา 

4-5 

บทที่ 2 การใชภาษาเพื่อการสื่อสาร 
- ภาษาท่ีใชในการสื่อสาร 
- ทักษะพื้นฐานทางภาษา 
- พระพุทธศาสนากับการสื่อสาร 

บรรยาย 4 
 

-บรรยาย  
-แบบฝกหัด 

ณฐัชยา  วงษา 

6-7 

บทที่ 3 ภาษากับการสื่อสารในยุค
ปจจุบัน 
- ความสัมพันธระหวางภาษากับการ
สื่อสาร 
- ทักษะการใชภาษาเพ่ือการสือ่สาร 
- การเปลี่ยนแปลงทางภาษา 
- ภาษากับการสื่อสารในยุคปจจุบัน 

 
บรรยาย 4 
 

-บรรยาย  
-แบบฝกหัด 

ณฐัชยา  วงษา 

๘ สอบกลางภาค 2   

๙ 

บทที่ 4 การฟง 
- ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการฟง 
- การฟงเพื่อจับใจความสาํคญั 
- ฝกทกัษะการฟงแบบตาง ๆ 

 
บรรยาย ๒ 
 

-บรรยาย  
-แบบฝกหัด 

ณฐัชยา  วงษา 

๑๐ 

บทที่ 5  การพูด 
- ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการพูด 
- การพัฒนาทักษะพื้นฐานในการพูด 
- การวางตัวและมารยาทในการพูด 

 
บรรยาย ๒ 
 

 
-บรรยาย 
-รายงานหนาชั้นเรียน 
-แบบฝกหัด 

ณฐัชยา  วงษา 



- การพูดประเภทตางๆ 
 

 

 
๑1 

บทที่ 6  การอาน 
- ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการอาน 
- การอานทางวิทยุโทรทัศนและในที่ชุมชน 
- การอานคาํรอยแกว และรอยกรอง 
 

 
บรรยาย ๒ 
 

-บรรยาย 
-รายงานหนาชั้นเรียน 
-แบบฝกหัด 
 

ณฐัชยา  วงษา 

๑2-13 

บทที่ 7 การเขียน 
- ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการเขียน 
- โวหารการเขียน 
- ขั้นตอนการเขียน 
- หลักการเขียนยอหนา 
- การเขียนเรยีงความ 
 

 
บรรยาย 4 
 

-บรรยาย 
-รายงานหนาชั้นเรียน 
-แบบฝกหัด 
 

ณฐัชยา  วงษา 

๑4-15 

บทที่ 8 ระเบียบงานสารบรรณ 
- ความรูเก่ียวกับงานสารบรรณ 
- ความรูเก่ียวกับจดหมายละบันทึก 

- หลักการรับและสงหนังสือ 

- การเก็บรักษา ยืมและทําลายหนังสือ 

- ตัวอยางแบบฟอรมของหนังสือราชการ 

-หลักการใชคําขึ้นตน สรรพนาม และคาํ
ลงทายในหนังสอืราชการ 

-สรุป 

 
บรรยาย 4 
 

-บรรยาย 
-รายงานหนาชั้นเรียน 
-แบบฝกหัด 
 

ณฐัชยา  วงษา 

๑๖ สอบปลายภาค 2   
 

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

กิจกรรม
ที่ 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหทีป่ระเมิน สัดสวนของการ
ประเมิน 

๑ 

 
 
คุณธรรม จริยธรรม 

๑)การแตงกาย  
การเขาชั้นเรยีน  
ความตั้งใจ  
และพฤติกรรม 
ในชั้นเรียน 

 
 

๑ – ๑๖ 
 
 

 
 

๑๐% 

๒ ความรู 
๑)สอบกลางภาค 
๒)สอบปลายภาค 

๘ 
๑๖ 

๒๐% 
๔๐% 

๓ ทักษะทางปญญา 

๑)ประเมินผล
การศึกษาคนควา 
และอภิปราย 
ในชั้นเรียน 

 
๒,๓,๔,๕,๖, 
๗,๙,๑๐,๑๑ 

๑๒,๑๓,๑๔,๑๕ 

 
 

๑๐% 
 



๒)ประเมินผล 
งานมอบหมาย 

๔ 
ทักษะความสัมพันธระหวางบคุคล 
และความรับผิดชอบ 

๑)ประเมิน
พฤติกรรม 
ของนิสิต 

๒)ประเมินผล 
งานมอบหมาย/
แบบฝกหัดทายบท 

๑ – ๑๖ 

 
 

๑๐% 
 
 

๕ 
ทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

๑)ประเมินผล 
การนําเสนอ 
การศึกษาคนควา
งานมอบหมาย 

๒,๓,๔,๕,๖, 
๗,๙,๑๐,๑๑ 

๑๒,๑๓,๑๔,๑๕ 

 
๑๐% 

 

 
 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตําราและเอกสารหลัก  
๑.๑ คณาจารยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ภาษากับการสื่อสาร. กรุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 2551 
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

ไมมี 
๓. เอกสารและขอมูลแนะนาํ 

  ๓.๑ www.ipesp.ac.th 
  3.2 https://sites.google.com 
  3.3 www.sc.mahidol.ac.th 
 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
  ๑.๑ การประเมนิผูสอน(ออนไลน) 
  ๑.๒ การประเมนิรายวิชา 

๒. กลยุทธการประเมินการสอน 
  ๒.๑ ผลการสอบ 
  ๒.๒ การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู(คณะกรรมการกลั่นกรองผลการศกึษา) 

๓. การปรบัปรงุการสอน 
  ๓.๑ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมความคดิ(ปรับปรงุการสอน) 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
  ๔ .๑  การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารยอื่น   
   หรือผูทรงคุณวุฒิ ที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร(คณะกรรมการทวนสอบ  
   ผลสัมฤทธิ์)  



  ๔.๒ ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนิสิต โดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน   
   วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม(คณะกรรมการทวนสอบ  
   ผลสัมฤทธิ์)  

๕. การดําเนินการทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
  ๕.๑ ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามขอ ๔ 
  ๕.๒ เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรู  
   กับปญหาท่ีมาจากผลการประเมินผูสอนหรือแนวคิดใหมๆ  
 
 

 


