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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ครุศาสตร์

หมวดที่ 1
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1031208 ภาษาและวัฒนธรรม
(Languages and Cultures)
2. จํานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ในหมวดวิชาเฉพาะด้านกลุ่มวิชาชีพครู
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ดร.ทิพย์ ขําอยู่
อาจารย์ผู้สอน
รศ.ดร.เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว

ดร.สุดารัตน์ เทพพิมล
5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่จัดทํา
10 กรกฎาคม 2558
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1) ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เนื้อหาสาระ ถูกต้อง ครบถ้วนตามขอบเขตที่กําหนดในคําอธิบายรายวิชา
2) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพ
3) ผู้เรียนมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
4) ผู้เรียนมีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับวิชาชีพ
5) พัฒนาตนตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพและแนวทางการประเมินคุณภาพครูได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1) ปรับปรุงเนือ้ หาและจุดมุ่งหมายของรายวิชาให้พัฒนาก้าวหน้าอยู่เสมอ
2) ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและผู้เรียน
3) พัฒนาต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมแนวการจัดการการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
1031208

ภาษาและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Languages and Cultures
ศึ ก ษาความสํ า คั ญ ทั ก ษะในการฟั ง การพู ด การอ่ า น การเขี ย นภาษาไทย ภาษาและ
วัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ
Study the importance of listening, speaking, reading and writing skills in Thai
language, language and Thai culture for being foreign teachers; just as to foster teaching
profession. Usage of language and culture for living in peace.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
45 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา

สอนเสริม
ฝึกปฏิบัติ
การศึกษาด้วยตนเอง
สอนเสริมตามความต้องการ
90 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือ
โดยศึกษาค้นคว้าจากแหล่ง
รายกลุ่มผ่านช่องทาง
เรียนรู้และสื่อเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศต่างๆ
เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ
ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาให้คาํ ปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจํารายวิชา หรือหลักสูตร
- อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการของผู้เรียน
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) มีคุณธรรมจริยธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
3) มีความกล้าหาญทางจริยธรรม กล้าแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสมด้วยความเข้าใจผู้อื่นและเข้าใจโลก
4) มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี
5) ให้ความเคารพและยึดถือในกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม
6) สามารถจัดการและแก้ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิงสัมพัทธ์ โดยใช้
ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น และประโยชน์ของสังคมส่วนรวม
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) อาจารย์ผู้สอนทุกคนสอดแทรกเรื่อง คุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
2) อาจารย์ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดี
3) การปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่
เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
4) มอบหมายงานให้นักศึกษารับผิดชอบงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็น
ผู้นําและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
5) ใช้วิธีการสอนโดยใข้กรณีตัวอย่าง วิธีการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ ใช้ตัวแบบที่ดี เช่นตัวแบบที่เป็น
จริง ข่ าว เหตุ ก ารณ์ ชี วประวัติ สื่ อ อิ น แทอร์ เน็ ต ใช้ ก ระบวนการปรั บ พฤติ ก รรม โดยใช้ ก ารเสริ ม แรงที่
เหมาะสม กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง
6) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชน์แก่ส่วนรวม
เสียสละ
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย การร่วมกิจกรรมและการสังเกตพฤติกรรมในระหว่างเรียน
2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ได้รับมอบหมาย
4) ประเมินจากผลงาน กลุ่มเพื่อน และเครื่องมือวัดต่างๆ เช่น แบบสอบถาม แบบวัดเจตคติ เป็นต้น
2. ด้านความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
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1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครูและและสาขาวิชาการสอนศิลปศึกษาอย่างกว้างขวาง
ลึกซึ้ง และเป็นระบบ
2) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาศิลปศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
3) สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
4) มีความสามารถ คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าองค์ความรู้ และสร้างงานวิจัยเพื่อต่อยอด
องค์ความรู้สาขาวิชาศิลปศึกษา
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยเน้นหลักการทางทฤษฎี ผนวกกับภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ
2) การจัดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณืตรง
มาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
3) ฝึกทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษา
ด้วยตนเองและฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่จําเป็นได้
4) ฝึกให้ผู้เรียนวิเคราะห์การคิดการกระทําของตนเองของแผนการปฏิบัติตามเป้าหมายที่กําหนด
ควบคุมกํากับตนเองให้ปฏิบัติตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงต่อไป
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆ ดังนี้
1) การทดสอบย่อย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายวิชาที่นักศึกษาจัดทํา
4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
5) ประเมินจากโครงการที่นําเสนอ
6) ประเมินจากผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถคิดอย่างเป็นระบบ
2) สามารถค้นคว้า ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะของตนเองในการดําเนินชีวิตได้
4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการดําเนินชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) กรณีศึกษา
2) การอภิปรายกลุ่ม
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
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3) ใช้ตัวแบบที่ดี สร้างความรู้และความเข้าใจในความหมายและเป็นขั้นตอนของการคิดที่จะพัฒนา
และให้ดําเนินการคิดตามขั้นตอนของกระบวนการนั้น
4) ใช้การเสริมแรง ข้อมูลย้อนกลับและความรู้เพิ่มเติม
5) ฝึกให้ลงมือปฏิบัติบ่อยๆ ใช้สถานการณ์หลากหลายจนเกิดความชํานาญ
6) ใช้วิธีการสอนแบบต่างๆ เช่น การสาธิต การแสดง การทดลอง การไปทัศนศึกษา
7) ใช้เทคนิกการสอนต่างๆ เช่น หมวกคิด 6 ใบ ผังความคิด
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
2) การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือแบบสัมภาษณ์
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1) มีความสามารถในการทํางานเป็นกลุ่มในฐานะผู้นําและผู้ตามได้
2) สามารถริเริ่มสร้างสรรค์ แนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการต่างๆ ได้
3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
4) มีการค้นคว้าและวางแผนในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒ นาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) ใช้การสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมให้มีการทํางานเป็นกลุ่ม การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ
2) มอบหมายงานทํางานที่ต้องประสานกับผู้อื่น หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น
หรือผู้มีประสบการณ์
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุ่ม
2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ
3) พิจารณาจากผลงาน ความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้มอบหมาย
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง
พัฒนา
1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติเพื่อ
การวิจัย เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูลและนําเสนอข้อมูล และการแก้ปัญหาในการ
ดํารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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2) ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติเพื่อการวิจัย
เพื่ อ การสื่ อ สาร การเรีย นรู้ การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และการนํ าเสนอข้ อ มู ล และการแก้ ปั ญ หาในการ
ดํารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอน
3) สามารถใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติเพื่อการวิจัย เพื่อการสื่อสาร
การเรีย นรู้ การเก็บ รวบรวมข้อมูลและการนําเสนอข้อมูล และการแก้ปั ญ หาในการดํารงชีวิตและการ
จัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4) สามารถบูรณาการข้อมูลเพื่อการสื่อสารอย่างเป็นระบบด้วยสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การติดตามวิเคราะห์ และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญด้านการศึกษา จากข่าวหรือแหล่งการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย
2) การสืบค้นและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญด้านการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) จัดให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการใช้สถิติพื้นฐานและสถิติเพื่อการวิจัย การใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการให้ข้อมูลป้อนกลับและการให้ความช่วยเหลือ
4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห์ และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญด้านการศึกษา
2) วั ด และประเมิ น จากผลการสื บ ค้ น และนํ า เสนอรายงานประเด็ น สํ า คั ญ ด้ า นการศึ ก ษาโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) วัดและประเมินจากความสามารถในด้านเทคนิกการนําเสนอรายงาน หรือทํางานวิจัยโดยใช้ทฤษฎี
หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องรองรับ การเลือกสถิติวิเคราะห์ในการทําวิจัย
4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี ตลอดหลักสูตร
6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาศิลปศึกษาที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่
เป็นทางการ รูปแบบกึ่งทางการ และรูปแบบไม่เป็นทางการ อย่างสร้างสรรค์
2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาศิลปศึกษาสําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาศิลปศึกษาอย่างบูรณาการ
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
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6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
1) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
2) การปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา
3) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
1) วัดและประเมินจากผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอน
2) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนเต็มเวลา
3) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี ตลอดหลักสูตร

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
1-3

4-6

7-9

จํานวน
ชั่วโมง
9
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
การสื่อสารและ
ความสําคัญของทักษะการ
สื่อสารต่อวิชาชีพครู
• การสื่ อสาร
• ทักษะการฟัง
• ทักษะการเขียน
• การพัฒนาทักษะการ
สื่อสารสําหรับครู
9
บทที่ 2 การใช้ภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสาร
• การฟัง
• การอ่าน
• การพูด
• การเขียน
9
บทที่ 3 Communication
Skills in English for
Teachers
หัวข้อ/รายละเอียด

-

-

-
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กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

ผู้สอน

อภิปรายกลุ่ม
ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรูท้ ี่
หลากหลาย
นําเสนอความรู้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม

อาจารย์
ผู้สอนประจํา
ตอนเรียน

อภิปรายกลุ่ม
ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรูท้ ี่
หลากหลาย
นําเสนอความรู้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม

อาจารย์
ผู้สอนประจํา
ตอนเรียน

อภิปรายกลุ่ม
ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรูท้ ี่
หลากหลาย
นําเสนอความรู้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม

อาจารย์
ผู้สอนประจํา
ตอนเรียน
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

10-12

บทที่ 4 วัฒนธรรม
• ลักษณะของวัฒนธรรม
• องค์ประกอบของ
วัฒนธรรม
• ประเภทของวัฒนธรรม
• หน้าที่ของวัฒนธรรม
• ความสําคัญของวัฒนธรรม
• ความสําคัญของ
วัฒนธรรมไทย
• เอกลักษณ์ของ
วัฒนธรรมไทย
• ลักษณะนิสัยโดยรวม
ของคนไทย
• ลักษณะครอบครัวไทย
• ประเภทของวัฒนธรรมไทย
• บทบาทครูในการอนุรักษ์
ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
บทที่ 5
The First Impression
when Meeting People

13

จํานวน
ชั่วโมง
9

-

3

-

14

บทที่ 6 Small Talk

3

-

15

บทที่ 7 Politeness

3

-
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กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

ผู้สอน

อภิปรายกลุ่ม
ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรูท้ ี่
หลากหลาย
นําเสนอความรู้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม

อาจารย์
ผู้สอนประจํา
ตอนเรียน

อภิปรายกลุ่ม
ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรูท้ ี่
หลากหลาย
นําเสนอความรู้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม
อภิปรายกลุ่ม
ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรูท้ ี่
หลากหลาย
นําเสนอความรู้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม
อภิปรายกลุ่ม
ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรูท้ ี่
หลากหลาย
นําเสนอความรู้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม

อาจารย์
ผู้สอนประจํา
ตอนเรียน
อาจารย์
ผู้สอนประจํา
ตอนเรียน
อาจารย์
ผู้สอนประจํา
ตอนเรียน
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

16

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

ผู้สอน

การสอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
- คะแนนเก็บระหว่างภาค
- คะแนนสอบปลายภาค
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

1

1.1: 1),4)
4.1: 1),2),3),4)

2

1.1: 1),4)
2.1: 1),4)
3.1:1)
4.1: 1),2),3),4)
5.1: 1),2),3),4)
6.1: 1)
1.1: 1),4)
2.1: 1),4)
3.1:1)
4.1: 1),2),3),4)
5.1: 1),2),3),4)
6.1: 1)
1.1: 1),4)
2.1: 1),4)
3.1:1)
4.1: 1),2),3),4)
5.1: 1),2),3),4)
6.1: 1)

3

4
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ร้อยละ 60
ร้อยละ 40
วิธีการประเมิน
การมีส่วนร่วมกิจกรรมใน
ชั้นเรียน ความรับผิดชอบ
และวินัยในการเรียน
การทํางานกลุม่ และ
งานเดี่ยวที่มอบหมายใน
ชั้นเรียน การส่งงานตาม
ที่ได้มอบหมาย

การทํางานกลุม่ ที่มอบหมาย
ในชั้นเรียนและการนําเสนอ
ผลงาน

สอบปลายภาค

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-15

สัดส่วนของ
การประเมินผล
ร้อยละ 10

1-15

ร้อยละ 30

13-15

ร้อยละ 20

16

ร้อยละ 40
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
สิท ธิพ ร อี่ยมเสนและคณะ (2557). เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิช า 1031208 ภาษาและ
วัฒนธรรมสําหรับวิชาชีพครู. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
กาญจนา นาคสกุล และคณะ. (2524). การใช้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย.
จามจุรี ผดุงชีวิต. (2542). พูดอย่างไรไปถึงดวงดาว. กรุงเทพฯ : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์.
จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ. (2543). ภาษาไทยกับการสื่อสาร. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ชญานินท์. (2545). ศิลปะการอ่านหนังสือให้เก่ง. กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ.
ประสิทธิ์ กาพย์กลอน. (2520). การเขียนภาคปฏิบัต.ิ กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.
พชร บัวเพียร. (2536). วาทะวิทยา : กลยุทธ์การพูดอย่างมีประสิทธิภาพในทุกโอกาส. กรุงเทพฯ: ธนบรรณ.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
อวยพร พานิช และคณะ. (2539). ตําราประกอบการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร. พิมพ์ครั้งที่ 4. คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Laubach, F. C., Kirk, E. M., & Laubach, R. (1979) Everyday reading and writing. New York: New
Readers Press.
Hoyt, L. (1999). Revisit, reflect, retell. Portsmouth, NH: Heinemenn.
Comfort, J., Rogerson, P., Stott, T., & Utley, D. (1995).Speaking effectively. Cambridge:
University Press.
NCTE. (2000). Grammar for writing. New York: Sadlier-Oxford.
http://www.moe.go.th
http://www.onec.go.th
http://www.obec.go.th
http://www.thaiteachers.tv

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาประเมินการเรียนรู้และผลงานของตนเองจากรายวิชาที่เรียน
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
1) การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
2) การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
3) การประเมินจากผลลัพธ์การเรียนรู้และการปฏิบัติงานของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
จัดประชุมอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยนําผลการประเมิน
จากข้อ 1 และข้อ 2 มาปรับปรุงรายวิชา ร่วมกันกําหนดกลยุทธ์ วิธีการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
ตลอดจนสรุปปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขร่วมกัน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชา โดยอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) ผู้ ป ระสานงานรายวิ ช าจั ด ประชุ ม คณาจารย์ ผู้ ส อนก่ อ นเปิ ด ภาคเรี ย น เพื่ อ ให้ ก ารจั ด การเรี ย น
การสอนเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม
2) นําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนในเรื่องคุณ ภาพการสอน วิธีการสอน การจัดกิจกรรมใน
ชั้นเรียน สื่อการสอนและผลการเรียนรู้ที่ได้รับ มาวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
3) พัฒนาสื่อการสอนเพื่อเป็นทรัพยากรร่วมในการจัดการเรียนการสอน
4) รับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง
ประสิทธิผลของรายวิชา
5) นําผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา และทีมผู้สอนมาประกอบการปรับปรุงรายวิชาให้มี
ความทันสมัย
6) สรุปการดําเนินงานรายวิชาทุกภาคการศึกษา
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