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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1541115 หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย
(Thai Grammar and Language Usage)
2. จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : อาจารย์กัญจณ์ปภัสส์ สุวรรณวิหค
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์กัญจณ์ปภัสส์ สุวรรณวิหค

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา เพื่อให้นักศึกษา
จิตพิสัย
1. มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตลอดจนตระหนักถึงการใช้ภาษาไทย
ให้ถูกต้อง
พุทธิพิสัย
1. อธิบายหลักภาษาและสามารถใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาไทย ทั้งในเรื่ องเสียง
พยางค์ คา วลี ประโยค ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย สานวนไทย ภาษาสุภาพ คาราชาศัพท์
หลักเกณฑ์การอ่านการเขียนคาภาษาไทย ตลอดจนการใช้ภาษาตามระเบียบวิธีใช้และตาม
ความนิยม
ทักษะพิสัย
1. มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ผ่านการทางานที่ได้รับมอบหมาย
2. มีทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามหลักของการใช้ภาษาไทย
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของรายวิชานี้เป็นไปไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
โดยพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ การใช้
เทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นให้เป็นวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถออกแบบ และประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
การใช้ภาษาไทยด้านเสียง พยางค์ คา วลี ประโยค และภาษาต่างประเทศที่สัมพันธ์กับภาษาไทย
สานวนไทย ภาษาสุภาพ ราชาศัพท์ หลักเกณฑ์การอ่านการเขียนคาไทย ตลอดจนการใช้ภาษาตามระเบียบ
วิธีใช้ และตามความนิยม
Thai use in sounds, syllables, words, phrases, sentences, and foreign languages
related to Thai, expressions, polite languages, royal words, rules of reading and writing
Thai, as well as language use according to methodology and trend
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม

ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
45 ชั่วโมง
สอนเสริมตามความต้องการ 9 ชั่วโมงต่อภาค
90 ชั่วโมงต่อภาค
ต่อภาคการศึกษา ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือ การศึกษา
การศึกษาโดยศึกษา
รายกลุ่มผ่านช่องทาง
ค้นคว้าจากแหล่ง
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
เรียนรู้และสื่อ
ทบทวนความรู้ความเข้าใจ
เทคโนโลยี
ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
สารสนเทศต่าง ๆ

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชาจัดเวลาให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม บนสื่อสังคมหรือ
ตามความต้องการของนักศึกษา
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการของผู้เรียน 6 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1) มีทัศนคติที่ดีต่อการทางานและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
2) ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินยั เคารพและปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและสังคม
4) มีคุณธรรมทางวิชาการ ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่นเป็นของตน
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ตรวจสอบความมีระเบียบวินัยในชั้นเรียน การตรงต่อเวลา การส่งงานตามเวลาที่กาหนด
2) จัดกิจกรรมพิเศษในรายวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กร
และสังคม
3) มอบหมายให้ผู้เรียนผลิตผลงานทางวิชาการในรายวิชา พร้อมปลูกฝังคุณธรรมความซื่อสัตย์และ
จรรยาบรรณของนักวิชาการ
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร และ
ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
3) ประเมินจากการปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและสังคม
4) ประเมินจากการอ้างอิงข้อมูลให้แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ไม่กระทาการใด ๆ โดยมิชอบ
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
1) มีความรอบรู้ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตลอดจนวัฒนธรรมอันดีงาม
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้และทักษะ
การใช้ภาษา ตลอดจนสามารถนาความรู้นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริงได้
2) ใช้วิธีการสอนแบบตื่นตัว (Active learning) โดยเน้นผู้เรียนเป็นผู้ลงมือกระทา
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) จัดการสอบปลายภาคเรียน
2) ประเมินจากการจัดกิจกรรม และการเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญา
1) สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินคุณค่า
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2) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นหลักในการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิผล
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ดา้ นทักษะทางปัญญา
1) ใช้กรณีศึกษาโดยการประยุกต์ใช้บริบทของการใช้ภาษาไทยปัจจุบัน
2) มอบหมายงานที่ส่งเสริมกระบวนการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์
3) จัดกิจกรรมกลุ่มให้นักศึกษาฝึกการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เน้นทักษะการคิดแก้ปัญหา
และการคิดวิเคราะห์ เพื่อนาไปสู่การใช้ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาในการนาเสนอผลงาน และใช้เป็น
หลักในการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากข้อสอบที่ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสังเคราะห์ข้อมูล การ
ประมวลผลข้อมูล โดยการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ
2) ประเมินจากการนาเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทางานร่วมกันผู้อื่นและปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็น
อย่างดี
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้ทางานเป็นกลุ่มแบบร่วมมือ (Cooperative) ประสานงาน
กับผู้อื่นหรือค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ
2) สนับสนุนนักศึกษาให้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ จัดกิจกรรมและโครงการที่เผยแพร่ความรู้และ
ทักษะทางภาษาเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการทางาน
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ประเมินจากการทางานเป็นกลุ่มร่วมมือของนักศึกษา
2) ประเมินจากการนาเสนอผลงานต่าง ๆ
3) สังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และการตรงต่อเวลาตามความรับผิดชอบ
ของงานที่ได้รับมอบหมาย
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1) สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
7
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1) ใช้กลยุทธ์การสอนที่เน้นการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสาร เช่น
การนาเสนอข้อมูลผ่านทางวาจา ลายลักษณ์อักษร และแผนภาพ
2) ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอผลงาน
ที่ได้รับมอบหมาย
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอผลงาน การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ประเมินความสามารถในการอธิบายถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
1

ปฐมนิเทศรายวิชา

จานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อการเรียนการสอนทีใ่ ช้

ผู้สอน

1. เปิดวีดีโ อการใช้ภาษาในสื่อออนไลน์ให้ผู้เรียน อ.กัญจณ์ปภัสส์
สุวรรณวิหค
ร่วมกันวิพากษ์
2. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน จากนั้นให้
หาสื่อที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน
พร้อมทั้ง บอกลักษณะของภาษาและอิทธิพลที่
ทาให้เกิดบริบทของการใช้ภาษาดังกล่าว
3. ผู้สอนและผู้เรียนสรุปถึง “ความสาคัญของการ
เรี ย นวิ ช าหลั ก ภาษาและการใช้ ภ าษาไทย”
ร่ว มกั น โดยให้ ผู้ เรี ย นจั ดท าเป็น ผั ง มโนทั ศ น์
นาเสนอ
สื่อการเรียนการสอน
1. สื่อวีดีทัศน์
2. คอมพิวเตอร์
3. MS PowerPoint

2

เสียงในภาษาไทย

3

1. เปิดบทเพลงของค่ายกามิกาเซ่ และ เพลงของ อ.กัญจณ์ปภัสส์
สุ น ทราภรณ์ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นร่ ว มกั น วิ เ คราะห์ สุวรรณวิหค
“เสียง”ที่แตกต่างกันในแต่ละยุคแต่ละสมัย
2. ให้ ผู้ เ รี ย นศึ ก ษาเนื้ อ ห าเรื่ อ ง “เสี ย งใน
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สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อการเรียนการสอนทีใ่ ช้

ผู้สอน

ภาษาไทย”เป็นกลุ่ม และออกมานาเสนอด้วย
กลวิธีที่สร้างสรรค์
3. ร่ว มกั นอภิป รายหั วข้ อ “เสีย งที่ เปลี่ย นไป :

3

พยางค์

3

บทบาทของสื่อที่มีผลต่อการใช้ภาษาไทย”
สื่อการเรียนการสอน
1.สื่อวีดีทัศน์
2.คอมพิวเตอร์
3.MS PowerPoint
1. อธิบายเรื่ององค์ประกอบของพยางค์
อ.กัญจณ์ปภัสส์
2. แบ่งกลุ่มวิเคราะห์โครงสร้างพยางค์ตามพยางค์ สุวรรณวิหค
ที่แต่ละกลุ่มได้รับมอบหมาย
3. สรุปบทเรียนเรื่องพยางค์

4

คาในภาษาไทย

3

5

วลีและประโยคใน
ภาษาไทย

3

สื่อการเรียนการสอน
1. คอมพิวเตอร์
2. MS PowerPoint
3. แบบฝึกหัดเรื่องพยางค์
1.ให้ความรู้เรื่องคาในภาษาไทย
2.แบ่งกลุ่มวิเคราะห์คาในสื่อต่างๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโฆษณา เพลง ฯลฯ
3.ผู้เรียนแต่ละกลุ่มรายงานเรื่อง “คาในภาษาไทย”
ตามที่กลุ่มตนเองได้รับมอบหมาย
4.สรุปบทเรียนเรื่องคาในภาษาไทย
สื่อการเรียนการสอน
1. แบบฝึกหัด
2. คอมพิวเตอร์
3. MS PowerPoint
1.ให้ผู้เรียนพิจ ารณาข้อความ “นกบิน” กับ “นกสี
สวย”ร่ว มกั น และวิ เคราะห์ ว่า ข้อ ความใดเป็ นวลี
ข้อความใดเป็นประโยค
2.แบ่งกลุ่มศึกษาเรื่อง “วลี”และ “ประโยค”
3.จัดทาผังมโนทัศน์เรื่องวลีและประโยค
4.สรุปข้อแตกต่างของวลีและประโยค
สื่อการเรียนการสอน
1. คอมพิวเตอร์
2. MS PowerPoint

อ.กัญจณ์ปภัสส์
สุวรรณวิหค

อ.กัญจณ์ปภัสส์
สุวรรณวิหค
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สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อการเรียนการสอนทีใ่ ช้
1.เปิ ดวีดีโ อเพลงที่ใช้ ภ าษาต่างประเทศปะปนกั บ
ภาษาไทย เช่ น หน้ า หนาวที่ แ ล้ ว บทสวดมนต์
ให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปราย
2.แบ่งกลุ่มให้ผู้เรียนเขียนผังมโนทัศน์เรื่อง “ปัจจัยที่
ท าให้ ภาษาต่ า งประเทศเข้ า มา มี บ ทบาทใน
ภาษาไทย”
3.สรุ ป ปั จ จั ย ต่ า งๆ และมอบหมายงานให้ ผู้ เ รี ย น
นาเสนอภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ทั้ง ภาษา
บาลีสันสกฤต ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ ปุ่ น ภาษามลายู -ชวา โดยเน้ น ผู้ เ รี ย นให้
นาเสนอด้วยกลวิธีที่สร้างสรรค์
4.สรุปบทเรียนเรื่องปัจจัยที่ทาให้ภาษาต่างประเทศ
เข้ามามีบทบาทในภาษาไทย
สื่อการเรียนการสอน
1. MS Power Point
2. คอมพิวเตอร์
3. สื่อวีดีทัศน์
1. ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มรายงาน และร่วมกันอภิปราย
ถึง ภาษาต่า งประเทศในภาษาไทยตามหั วข้ อ ที่
กลุ่มตนเองได้รับมอบหมาย
2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันวิพากษ์ตามประเด็นการ
นาเสนอ
3. สรุปเนื้อหาเรื่องภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
สื่อการเรียนการสอน
1. MS Power Point
2. คอมพิวเตอร์
1. แบ่งกลุ่มผู้เรียนและให้ศึกษาเรื่องสานวนไทย

6

ภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทย

3

7

ภาษาต่างประเทศ
ในภาษาไทย (ต่อ)

3

8

สานวนไทย

3

ผู้สอน
อ.กัญจณ์ปภัสส์
สุวรรณวิหค

อ.กัญจณ์ปภัสส์
สุวรรณวิหค

อ.กัญจณ์ปภัสส์
2. ให้ ผู้ เ รี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม คิ ด เกมส านวนไทยตาม สุวรรณวิหค
ขอบเขตที่กลุ่มของตนเองได้รับมอบหมาย
3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมเล่นเกมสานวนไทย
4. สรุป และอภิ ปรายถึ ง ความส าคัญ ของส านวน
ไทยในบริบทของการสื่อสาร
สื่อการเรียนการสอน
1. MS Power Point
2. คอมพิวเตอร์
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สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อการเรียนการสอนทีใ่ ช้
1.ยกบริ บ ทการใช้ ภ าษาที่ ผิ ด ไปให้ ผู้ เ รี ย นเห็ น ถึ ง
ความสาคัญของระดับภาษา
2.แบ่ง กลุ่ มศึ ก ษาเรื่อ งภาษาสุ ภ าพและราชาศัพ ท์
จากนั้นให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมติตาม
ขอบเขตของภาษาที่กลุ่มตนเองได้รับ
3.สรุปและอภิปรายร่วมกัน
สื่อการเรียนการสอน
1. MS Power Point
2. คอมพิวเตอร์
1. ให้ ผู้ เ รี ย นศึ ก ษา “หลั ก เกณฑ์ ก ารอ่ า นค า
ภาษาไทย”
2. แบ่ง ผู้เรียนเป็นกลุ่มให้จัด “รายการเล่าข่าว”
โดยให้ ใ ช้ ภ าษาให้ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก การใช้
ภาษาไทย
3. สรุ ป และอภิ ป รายถึ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารอ่ า น
ภาษาไทย
สื่อการเรียนการสอน
1. MS Power Point
2. คอมพิวเตอร์
1. ให้ ผู้ เ รี ย นศึ ก ษา “ หลั ก เกณฑ์ ก ารเขี ย น
ภาษาไทย”

9

ภาษาสุภาพและ
ราชาศัพท์

3

10

หลักเกณฑ์การอ่านคา
ไทย

3

11

หลักเกณฑ์การ
เขียนคาไทย

3

ผู้สอน
อ.กัญจณ์ปภัสส์
สุวรรณวิหค

อ.กัญจณ์ปภัสส์
สุวรรณวิหค

อ.กัญจณ์ปภัสส์
สุวรรณวิหค

2. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม จัดทา “สารสวนดุสิต” โดย
ต้องใช้ภ าษาไทยให้ถูกต้องตามบริบทของการ
ใช้ภาษาไทย
3. สรุ ป และอภิป รายร่ ว มกั น ถึง หลั กเกณฑ์ ก าร
เขียนภาษาไทย

12

การใช้ภาษาไทยตาม
ระเบียบวิธีใช้และตาม
ความนิยม

3

สื่อการเรียนการสอน
1. MS Power Point
2. คอมพิวเตอร์
1. ให้ผู้เรียนศึกษาการใช้ภ าษาไทยตามระเบียบ อ.กัญจณ์ปภัสส์
สุวรรณวิหค
วิธีใช้และตามความนิยม
2. ร่ว มกั นอภิป รายถึ ง ความแตกต่า งของการใช้
ภาษาทั้งสองประเภท
3. แบ่งกลุ่มแต่ง นิทานสั้นที่มีการใช้ภ าษาทั้งสอง
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สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อการเรียนการสอนทีใ่ ช้

ผู้สอน

ลักษณะ
4. สรุปและอภิปรายร่วมกัน

13

การจัดทารายงานทาง
วิชาการด้านหลักภาษา
และการใช้ภาษาไทย

3

สื่อการเรียนการสอน
1. MS Power Point
2. คอมพิวเตอร์
1. ให้ ผู้ เ รี ย นน าเสนอรายงานวิ ช าการ หรื อ อ.กัญจณ์ปภัสส์
งานวิ จัย เกี่ ย วกั บการใช้ภ าษาไทยที่ กลุ่ มของ สุวรรณวิหค
ตนเองได้รับมอบหมาย
2. ให้ ผู้ เ รี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม คิ ด ประเด็ น ที่ จ ะจั ด ท า
รายงานทางวิชาการเกี่ยวกับหลักภาษาและการ
ใช้ภาษาไทย
3. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิพากษ์หัวข้อรายงาน
ทางวิชาการของผู้เรียนกลุ่มอื่น
4. สรุปและแนะนา

14

นาเสนอผลรายงานทาง
วิชาการด้านหลักภาษา
และการใช้ภาษาไทย

3

15

นาเสนอผลรายงาน
วิชาการทางหลักภาษา
และการใช้ภาษาไทย
(ต่อ)

3

16

สื่อการเรียนการสอน
1. MS Power Point
2. คอมพิวเตอร์
1.ผู้เรียนนาเสนอผลการศึกษาของรายงานวิชาการ
ทางหลัก ภาษาและการใช้ ภ าษาไทย ด้ ว ยการจั ด
สัมมนา
2.ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันวิพากษ์
3.สรุปและอภิปรายถกเถียง
สื่อการเรียนการสอน
1. MS Power Point
2. คอมพิวเตอร์
1.ผู้ เ รี ย นน าเสนอผลการศึ ก ษาของรายงานทาง
วิชาการ ด้านหลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ด้วย
วิธกี ารจัดสัมมนา
2.ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันวิพากษ์
3.สรุปและอภิปรายถกเถียง
สื่อการเรียนการสอน
1. MS Power Point
2. คอมพิวเตอร์
การสอบปลายภาค

อ.กัญจณ์ปภัสส์
สุวรรณวิหค

อ.กัญจณ์ปภัสส์
สุวรรณวิหค
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
- คะแนนเก็บระหว่างภาค
- คะแนนสอบปลายภาค
กิจกรรม
ผลการเรียนรู้
ที่
1
คุณธรรม จริยธรรม

2

3
4

ร้อยละ 70
ร้อยละ 30
วิธีการประเมิน

-ตรวจสอบความตรงต่อเวลาใน
การเข้าชั้นเรียนและการส่งงาน
-ตรวจสอบการอ้างอิง
แหล่งข้อมูลในการปฏิบัติงาน
- คุณธรรม จริยธรรม
- งานที่ ม อบหมายในชั้ น และ
- ความรู้
นอกชั้นเรียน
- ทักษะทางปัญญา
- งานค้นคว้าจากสื่อออนไลน์
- ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง - แบบฝึกหัดหรือแบบฝึกปฏิบัติ
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ความรู้
- การจัดทารายงานทางวิชาการ
- ทักษะทางปัญญา
- ความรู้
การสอบปลายภาค
- ทักษะทางปัญญา

3. การประเมิน
กิจกรรมที่ 1 ความรับผิดชอบและวินัยในการเรียน
กิจกรรมที่ 2 งานจากการทากิจกรรมกลุ่ม
กิจกรรมที่ 3 รายงานทางวิชาการ
กิจกรรมที่ 4 การสอบปลายภาค

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-15

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
ร้อยละ 10

1-15

ร้อยละ 30

1-15

ร้อยละ 30

16

ร้อยละ 30

10 คะแนน
30 คะแนน
30 คะแนน
30 คะแนน
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
กั ญ จณ์ ป ภั สส์ สุ ว รรณวิ ห ค. (2560). เอกสารประกอบการสอนวิ ช าหลั ก ภาษาและการใช้ ภ าษาไทย.
กรุงเทพฯ: ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
กาญจนา นาคสกุล. (2541). ระบบเสียงภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กาญจนา นาคสกุล และคณะ. (2545).บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 1 ระบบเสียง อักษรไทย การอ่านคา
และการเขียนสะกดคา. กรุงเทพฯ:สถาบันภาษาไทย สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.
ประคอง นิมมานเหมินท์ และคณะ.(2542). บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 4 วัฒนธรรมการใช้ภาษาไทย.
กรุงเทพฯ:สถาบันภาษาไทย สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.
วัลยา ช้างขวัญยืน และคณะ. (2549).บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 2 คา การสร้างคา และการยืมคา.
กรุงเทพฯ:สถาบันภาษาไทย สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.
วิจินตน์ ภาณุพงศ์ และคณะ. (2542). บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 3 ชนิดของคา วลี ประโยค และ
สัมพันธสาร. กรุงเทพฯ:สถาบันภาษาไทย สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.
วิไลศักดิ์ กิ่งคา. (2542). อิทธิพลของภาษาต่างประเทศต่อภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์.
อุปกิตศิลปสาร, พระยา. (2535). หลักภาษาไทย (อักขรวิธี, วจีวิภาค, วากยสัมพันธ์, ฉันทลักษณ์).
กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาประเมินการเรียนรู้และผลงานของตนเองจากรายวิชาที่เรียน
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
1) การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
2) การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
3) การประเมินจากผลลัพธ์การเรียนรู้และการปฏิบัติงานของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
จัดประชุมอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยนาผลการประเมิน
จากข้อ 1 และข้อ 2 มาปรับปรุงรายวิชา ร่วมกันกาหนดกลยุทธ์ วิธีการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมิน ตลอดจนสรุปปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขร่วมกัน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชา โดยอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) ผู้ประสานงานรายวิชาจัดประชุมคณาจารย์ผู้สอนก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน
เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม
2) นาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนในเรื่องคุณภาพการสอน วิธีการสอน การจัดกิจกรรมใน
ชั้นเรียน สื่อการสอนและผลการเรียนรู้ที่ได้รับ มาวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
3) พัฒนาสื่อการสอนเพื่อเป็นทรัพยากรร่วมในการจัดการเรียนการสอน
4) รับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง
ประสิทธิผลของรายวิชา
5) นาผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา และทีมผู้สอนมาประกอบการปรับปรุงรายวิชาให้มี
ความทันสมัย
6) สรุปการดาเนินงานรายวิชาทุกภาคการศึกษา
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