รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1532103 ชื่อรายวิชา ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต 3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาบังคับ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อ. เบญจมาศ ขาสกุล
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
เป็นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
ห้อง 11502
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ กรกฎาคม พ.ศ. 2560

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อนาคุณธรรม จริยธรรมไปประยุกต์ใช้ในการพิจารณาข้อมูลทางภาษาไทย
1.2 เพื่อให้มีความรู้ และเกิดทักษะในการวิเคราะห์ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์
1.3 เพื่อเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ การคิดเชิงสังเคราะห์ และการคิดเชิงวิเคราะห์สารได้
1.4 เพื่อสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์ในการสื่อสารระหว่างบุคคล
1.5 เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
-

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ภาษาและภาษาศาสตร์ ระบบเสียง พยางค์ คา วลี ประโยค การวิเคราะห์ภาษาไทยตามแนวคิดทาง
ภาษาศาสตร์
Study definitions, types, and functions of sounds, syllables, words, phrase,
sentences, including theories on the analysis of Thai structures.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
45 ชั่วโมง

ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

ปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน
ไม่มี

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมง

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
อาจารย์ผู้สอนประจาตอนเรียนกาหนดวัน เวลา ในการให้คาปรึกษา รายกลุ่มและรายบุคคล ตาม
ความต้องการของนักศึกษาอย่างน้อย 6 ชั่วโมง/ต่อสัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1) ตระหนักถึงคุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรม
2) มีพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
2.1) มีจริยธรรมในการวิเคราะห์ข้อมูลตามที่ปรากฏจริง
2.2) มีวินัย เคารพกฎกติกาของการเรียนการสอนในรายวิชา
3) มีภาวะผู้นาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
3.1) ยึดหลักความสามัคคีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงาน
3.2) เข้าใจ และยอมรับในธรรมชาติ และความแตกต่างของคน
4) มีความเคารพในสิทธิและความมีคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
1.2 วิธีการสอน
1) ปฐมนิ เทศผู้เรีย นเพื่อรั บทราบกฎกติกาในรายวิช า อาทิ สิ่ งที่ควรทราบ และพึงปฏิบั ติ ปฏิทิน
วิชาการ
2) ให้ผู้เรียนฝึกวิเคราะห์ภาษาตามแนวภาษาศาสตร์

3) ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ปรึกษา และประมวลปัญหาจากการทางานกลุ่มพร้อมให้คาชี้แนะ
และให้ ผู้เรีย นสรุ ปปั ญหา เสนอแนวทางในการแก้ปัญหาที่เคารพในความเห็นที่แตกต่างแต่ สามารถบรรลุ
เป้าหมายของงานได้
4) ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดีของการมีคุณธรรม และจริยธรรม และนาตัวอย่างกรณีศึกษาของคนดีมี
คุณธรรมสอดแทรกลงในการเรียนการสอน
5) ผู้สอนเป็นต้นแบบที่ดีเพื่อให้ผู้เรียนมีความตระหนักในคุณค่าของตนเอง และผู้อื่น ได้แก่ การสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับผู้เรียนในทางวิชาการ การสร้างศรัทธาในความเป็นครูผู้ให้คาปรึ กษาการให้ผู้เรียนตระหนัก
และเคารพลิขสิทธิ์ทางปัญญา เช่น การอ้างอิงข้อมูล การค้นคว้า
1.3 วิธีการประเมินผล
1) การประเมินจากความถี่ในการเข้า ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน และการส่งงานตรงตามกาหนดของ
ปฏิทินวิชาการ
2) แบบฝึกหัด
3) การสังเกตจากการขอคาปรึกษาการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม จากการนาเสนองาน
4) การสังเกตจากพฤติกรรมโดยรวม เช่น การสื่อสาร การทางานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เป็นต้น
) การตรวจสอบการอ้างอิงข้อมูลในการค้นคว้า
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
1) มีความรู้ และเข้าใจในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต
1.1) หลักการทางภาษาศาสตร์
1.2) การนาแนวคิดทางภาษาศาสตร์มาวิเคราะห์ภาษาไท
2.2 วิธีการสอน
1) อธิบาย
2) อภิปราย
3) สาธิต
2) ศึกษาวิเคราะห์ภาษาไทยตามแนวคิดทางภาษาศาสตร์
2.3 วิธีการประเมินผล
1) การทดสอบจากการทากิจกรรมในชั้นเรียน
2) การสอบกลางภาคเรียน
3) ปลายภาคเรียน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
1) สามารถคิดอย่างเป็นระบบ
2) สามารถค้นคว้า ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆได้เป็นอย่างดี
2.1) รู้จัก และเลือกสรรแหล่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการนาเสนองาน
3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะของตนเองในการดาเนินชีวิตได้
3.1) สรุปมโนทัศน์ของความรู้ได้และนามาใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการดาเนินชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์

4.1) สามารถคิดเชื่อมโยง และบูรณาการความรู้เพื่อก่อเกิดประโยชน์ได้
3.2 วิธีการสอน
1) แนะนาแหล่งข้อมูล ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล
2) สอนการกระบวนการวิเคราะห์โครงสร้างภาษา
3) นาเสนอทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างภาษาไทย
3.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการอ้างอิงข้อมูล
2) ประเมินจากการทากิจกรรมในชั้นเรียน
3) ประเมินจากการอภิปราย การสอบถาม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1) มีความสามารถทางานเป็นกลุ่มในฐานะผู้นาและผู้ตามได้
2) สามารถริเริ่มสร้างสรรค์ แนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินกิจกรรมต่างๆได้
3) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
4) ความเคารพสิทธิและความมีคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
5) สามารถวางแผนในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
1) จัดกิจกรรมในชั้นเรียนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาผู้อื่นในชั้นเรียน
2) มอบหมายงานกลุ่มและมีการเปลี่ยนกลุ่มทางานตามกิจกรรมที่มอบหมาย เพื่อให้นักศึกษา
ทางานได้กับผู้อื่น
4.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2) ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมายจากการทางานกลุ่ม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
2) สามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
3) สามารถเลือกใช้ภาษาในการสื่อสาร ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
4) สามารถนาเสนอและสื่อสารโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติได้
5) สามารถเลือกใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตและแก้ไขปัญหาของ
ตนเองได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
1) แนะนาเทคนิคการสืบค้นข้อมูล แหล่งข้อมูลและวิธีการเลือกข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
2) มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินรายงานการสืบค้น
2) ประเมินทักษะการใช้ภาษาจากรายงานและการนาเสนอหน้าชั้นเรียน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
ที่
1

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอนและสือ่ ที่ใช้

ผู้สอน

- ปฐมนิเทศรายวิชา
- ความหมายของภาษาตามแนว
ภาษาศาสตร์
- คุณลักษณะของภาษา
- วิวัฒนาการในการศึกษาภาษา
- ภาษาศาสตร์
และสาขาของภาษาศาสตร์

3

- พาวเวอร์พอยท์
- อธิบายข้อตกลงต่างๆ
- บรรยาย และอภิปราย
- ทาแบบฝึกหัด

อ.เบญจมาศ
ขาสกุล

3

อ.เบญจมาศ
ขาสกุล

3

- ความหมายของสัทศาสตร์
- สาขาของสัทศาสตร์กับภาษา
- สรีรสัทศาสตร์

3

4

- กระบวนการผลิตเสียง
- การอ่านตาราง IPA
- ความสาคัญของสัทศาสตร์

3

- พาวเวอร์พอยท์
- บรรยาย และอภิปราย
- สอบย่อยครั้งที่ 1
- พาวเวอร์พอยท์
- แผนภาพ
- บรรยาย
- สาธิต
- ทาแบบฝึกหัด
- พาวเวอร์พอยท์
- แผนภาพ
- บรรยาย
- สาธิต
- ทาแบบฝึกหัด
- พาวเวอร์พอยท์
- แผนภาพ
- บรรยาย
- สาธิต
- สอบย่อยครั้งที่ 2
- พาวเวอร์พอยท์
- แผนภาพ
- บรรยาย
- สาธิต
- การนาเสนองานกลุ่ม
- ทาแบบฝึกหัด
- พาวเวอร์พอยท์
- แผนภาพ
- บรรยาย
- วิเคราะห์ภาษา
- ทาแบบฝึกหัด

อ.เบญจมาศ
ขาสกุล

2

5

-

ความหมายของระบบเสียง
ระบบเสียงภาษาไทย

3

6

-

ระบบคาในภาษาไทย

3

7

ชนิดของคาในภาษาไทย
- การทดสอบคานาม
- การทดสอบคากริยา
- ชนิดของคานาม และคากริยา
ตามแนวภาษาศาสตร์

3

อ.เบญจมาศ
ขาสกุล

อ.เบญจมาศ
ขาสกุล

อ.เบญจมาศ
ขาสกุล

อ.เบญจมาศ
ขาสกุล

8

- การทดสอบคาวิเศษณ์
- การทดสอบคาบุพบท
- การทดสอบคาสันธาน
ชนิดของคาบุพบท และคาสันธาน
ตามแนวภาษาศาสตร์

3

10

-

การทดสอบคาอุทาน
การทดสอบคาอื่น ๆ
ชนิดของคาอุทาน
และคาอื่น ๆ ตามแนวภาษาศาสตร์

3

11

ระบบกลุม่ คา
ประโยค
วลี

3

12-13

ทฤษฎีไวยากรณ์ปริวรรต

14-15

- พาวเวอร์พอยท์
- แผนภาพ
- บรรยาย
- วิเคราะห์ภาษา
- การนาเสนองานกลุ่ม
- สอบย่อยครั้งที่ 3
- พาวเวอร์พอยท์
- แผนภาพ
- บรรยาย
- วิเคราะห์คา
- ทาแบบฝึกหัด

- พาวเวอร์พอยท์
- แผนภาพ
- บรรยาย
- วิเคราะห์ภาษา
- ทาแบบฝึกหัด
6
- พาวเวอร์พอยท์
- บรรยาย และอภิปรายเกีย่ วกับทฤษฎี
โครงสร้าง
- แบ่งกลุ่มนักศึกษาสรุปความคิดหลัก
ทฤษฎี
นาเสนองานด้านภาษาศาสตร์ภาษาไทย

อ.เบญจมาศ
ขาสกุล

อ.เบญจมาศ
ขาสกุล

อ.เบญจมาศ
ขาสกุล

อ.เบญจมาศ
ขาสกุล

อ.เบญจมาศ
ขาสกุล

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

วิธีการประเมิน

1

ผลการ
เรียนรู้
1.1 2,2.1 1),3.1 2),5.1 2)

2

2.1 1),3.12),3.13),3.1.4)

3
4

1.1 2), 2.1.1), 3.1 2)
1.1 2), 2.1.1), 3.1 2)

กิจกรรมในชั้น
เรียน
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

แบบฝึกหัด

สัปดาห์ที่
ประเมิน
ตลอดภาคปีการศึกษา

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
20%

ตลอดภาคปีการศึกษา

20%

ตามตารางสอบ
ตามตารางสอบ

20%
40%

4. รายละเอียดการประเมินผลระหว่างภาคและปลายภาค
แสดงในเชิง Rubric ดังนี้
(ควรมีทั้งเนื้อหาการเรียน ตามคาอธิบายรายวิชา และการสอนคุณธรรม จริยธรรม วินัยที่พงึ ประสงค์)
เนื้อหากิจกรรม
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
หรือเป้าหมาย
A 20-18
B 17-15
C 14-12
D 11-10
E 9-0

1. แบบฝึกหัด

- ส่งงานตรงเวลา
- ตอบคาถามครบ
-ถูกต้อง 100%
คือคาตอบตรง
ประเด็น
ยกตัวอย่าง
เหมาะสม ชัดเจน
สะอาด เรียบร้อย

- ตอบคาถาม
ครบ
- ถูกต้อง 100%
ไม่ต่ากว่า 80%
คือคาตอบตรง
ประเด็น
ยกตัวอย่าง
เหมาะสมพอใช้

- ตอบคาถาม
ครบ
- ถูกต้อง 60%
คือคาตอบตรง
ประเด็นบางส่วน
มีการยกตัวอย่าง
ประกอบ

- ตอบคาถาม
น้อยกว่า 50%
คือคาตอบตรง
ประเด็นน้อย
ยกตัวอย่าง
ประกอบน้อย

- ตอบคาถาม
น้อยกว่า 50 %
คือคาตอบไม่
ถูกต้องไม่
ยกตัวอย่าง
ประกอบ

2. กิจกรรมใน
ชั้นเรียน

- ตรงเวลา
- ทากิจกรรมครบ
100%
- ให้ความร่วมมือ
ในการทากิจกรรม
ดี

- ทากิจกรรม
80%
- ให้ความร่วมมือ
ในการทา
กิจกรรมดี

- ทากิจกรรม
60%
- ให้ความร่วมมือ
ในการทา
กิจกรรมระดับ
พอใช้

- ทากิจกรรมต่า
กว่า50%
- ให้ความร่วมมือ
ในการทา
กิจกรรมระดับ
น้อย

- ทากิจกรรมต่า
ไม่ถึง 30%
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of

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในชั้นเรีย นสื่อการ
สอน และผลการเรีย นรู้ ที่ได้รั บ ตลอดจนเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิช า ด้ว ยระบบคอมพิว เตอร์ของ
มหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
1. ประเมินผลการสอนของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ผู้สอนจากระบบออนไลน์
2. ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
กาหนดกลยุทธ์วิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา สรุปภาพรวมปัญหา และ
อุปสรรคจากมคอ. 5 เพื่อหาแนวทางในการป้องกันปัญหา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ทวนจากการสอบกลางภาคเพื่อปรับปรุงการสอน และพิจารณาจากาการทากิจกรรม และแบบฝึกหัด
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ผลิตแบบฝึกหัดที่มาจากปัญหาการใช้ภาษาไทย

