รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
หลักสูตรภาษาไทย

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1.1รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
1544905 ชื่อวิชา การวิจัยทางภาษาไทย
Research in Thai Studies
1.2 จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6) หนวยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1)หลักสูตร : หลักสูตรภาษาไทย
2)ประเภทของรายวิชา:วิชาบังคับ
1.4 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
1) อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา : ผศ.เบญจมาศ ขําสกุล
2) อาจารยผูสอน: ผศ. เบญจมาศ ขําสกุล
ภาคการศึกษา 1 ปการศึกษา 2561/ ชั้นป 4
1.6 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
1.7 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
1.8 สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตอาคาร หอง
1.9 วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดลาสุด
31 มิถุนายน 2561

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

2.1 จุดมุงหมายของรายวิชา

1.1 เพื่อใหมีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบ
1.2 เพื่อใหมีความซื่อสัตยสุจริต
1.3 เพือ่ ใหเกิดความขยันอดทน
1.4 เพื่อใหเคารพกฎระเบียบ กติกาในชั้นเรียน
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2.2 วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหมีเนื้อหาที่สอดคลองกับยุคสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลงในการใชภาษา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

3.1 คําอธิบายรายวิชา

ศึกษารูปแบบ กระบวนการทําวิจัยทางภาษาไทย ศึกษาเนื้อหาและแนวคิดทางภาษา ฝก
ประมวลความรูจากวรรณกรรมและแหลงขอมูลตาง ๆ ฝกทักษะการคนควาขอมูล การเรียบเรียงขอมูล
การนําเสนอผลการวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
Study format, research methodology in Thai studies, subject matters and
concepts, systematizing knowledge from the works of literature and other resources,
information searhing, information processing, information synthesis, and understand
qualitative and quantitative research and clearly present its findings.
3.2 จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
45 ชั่วโมง

การฝกปฏิบัต/ิ
งานภาคสนาม/การฝกงาน
ตามความตองการของนักศึกษา
ไมมี
เฉพาะราย

การศึกษาดวย
ตนเอง
90 ชั่วโมง

3.3 จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก
นักศึกษาเปนรายบุคคล

อาจารยผูสอนประจําตอนเรียนกําหนดวัน เวลา ในการใหคําปรึกษา รายกลุมและรายบุคคล ตาม
ความตองการของนักศึกษาอยางนอย 6 ชั่วโมง/ตอสัปดาห
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

4.1แผนพัฒนาและการประเมินผลการเรียนรู( หมวด 5 ขอ 2)
ผลการเรียนรูที่ตองการพัฒนา

ดานคุณธรรม จริยธรรม
1) เพื่อใหมีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบ
2) เพื่อใหมีความซื่อสัตยสุจริต
2.1) มีจริยธรรมในการวิเคราะหขอมูลตามที่
ปรากฏจริง
2.2) มีวินัย เคารพกฎ กติก าของ การเรีย นการ
สอนในรายวิชา
3) เพื่อใหเกิดความขยันอดทน
3.1) ยึดหลักความสามัคคีเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ของงาน
4) เพื่อใหเคารพกฎระเบียบ กติกาในชั้นเรียน

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

1) ปฐมนิเทศผูเรียนเพื่อรับทราบกฎกติกา
ในรายวิชา อาทิ สิ่งที่ควรทราบ และพึงปฏิบัติ
ปฏิทินวิชาการ
2
) ใหผูเรียนฝกวิเคราะหวิจัยทาง
ภาษาไทย
3) มอบหมาย ใหผูเรียน ไดทํางาน
รวมกับผูอื่น เชน การทํารายงานกลุม และการ
ทําโครงการ
4
) ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนได
ปรึกษา และประมวลปญหาจากการทํางาน
กลุมพรอมใหคําชี้แนะ และใหผูเรียนสรุป
ปญหา เสนอแนวทางในการแกปญหาที่เคารพ
ในความเห็นที่แตกตางแตสามารถบรรลุ
เปาหมายของงานได
5) ผูสอนเปนแบบอยางที่ดีของการมี
คุณธรรม และจริยธรรม และนําตัวอยาง
กรณีศึกษาของคนดีมีคุณธรรมสอดแทรกลงใน
การเรียนการสอน
6) ผูสอนเปนตนแบบที่ดีเพื่อให
ผูเรียนมีความตระหนักในคุณคาของตนเอง

1) การประเมินจากความถี่ในการเขารวม
กิจกรรมใน ชั้นเรียน และการสงงาน ตรงตาม
กําหนดของปฏิทินวิชาการ
2) กิจกรรมใบงาน
3) การสังเกตจากความรวมมือของ
สมาชิกในกลุม และการสอบถามความกาวหนา
ของงาน
4) การสังเกตจากการขอคําปรึกษา
การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม จากการ
นําเสนองาน และประสิทธิภาพของรายงาน และ
โครงการที่นําเสนอ
5) การสังเกตจากพฤติกรรมโดยรวม
เชน การสื่อสาร การทํางานและการอยูรวมกับ
ผูอื่น เปนตน

สัปดาหที่
ประเมิน

คาน้ําหนัก
ของการ
ประเมินผล

1-15

10%
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ผลการเรียนรูที่ตองการพัฒนา

ดานความรู
1) มีความสามารถในการศึกษาคนควาและพัฒนา
ตนเองไดอยางตอเนื่อง
2) มีความสามารถนําความรู ทักษะทางภาษา
ประสบการณจากการทํากิจกรรม เสริมหลักสูตร
การวิเคราะห สังเคราะหขอมูลไปประยุกตใชได
อยางเหมาะสม
ดานทักษะทางปญญา
1) มีความสามารถในการคิดแกปญหา และการคิด
วิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ
2)
สามารถประยุกตใชความรูและทักษะทาง
ภาษาไทยไดอยางเหมาะสม
3) มีความสามารถในการใชความคิดสรางสรรคใน
การนําเสนองาน

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

และผูอื่น ไดแก การสรางความเชื่อมั่นใหกับ
ผูเรียนในทางวิชาการ การสรางศรัทธาในความ
เปนครูผูใหคําปรึกษาการ ใหผูเรียน ตระหนัก
และเคารพลิขสิทธิ์ทางปญญา เชน การอางอิง
ขอมูล การคนควา
1) อธิบายทฤษฎี นําเสนอตัวอยาง
2) ศึกษาวิเคราะหปญหาภาษาไทย
3) อภิปรายปญหาในการวิเคราะห

1) การทดสอบจากการทํากิจกรรมในชั้น
เรียน
2)
การสอบปลายภาค
เรียน
3) การประเมินจากรายงาน ที่
นักศึกษาจัดทํา
4) การประเมินจากการนําเสนอ
ผลงานในชั้นเรียน

1) การบรรยาย อภิปรายแนวคิดเกี่ยวกับการ
1) ประเมินจากการอางอิงขอมูลในรายงาน
ทําวิจัย
ไดแก ความถูกตองทางวิชาการ
ความหลากหลายของแหลงสารสนเทศ
2) การนําแนวคิดมาปรับใชในการทําวิจัย
3) นําเสนอทฤษฎี แนวคิดการวิจัยภาษาไทย 2) ประเมินจากการทํากิจกรรมในชั้นเรียน
3) ประเมินจากการอภิปราย การสอบถาม

สัปดาหที่
ประเมิน

คาน้ําหนัก
ของการ
ประเมินผล

50%

30%
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ผลการเรียนรูที่ตองการพัฒนา
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) มีความสามารถทํางานเปนกลุมในฐานะผูนําและ
ผูตามได
2) สามารถริเริ่มสรางสรรค แนวทางที่เปนประโยชน
ตอการดําเนินกิจกรรมตางๆได
3) มีมนุษยสัมพันธที่ดีสามารถสื่อสารกับผูอื่นไดเปน
อยางดี ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
4) ความเคารพสิทธิและความมีคุณคาของตนเอง
และผูอื่น
5) สามารถวางแผนในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนเกี่ยวของ
กับคอมพิวเตอร
2) สามารถสืบคนขอมูล วิเคราะหเพื่อนํามา
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
3)
สามารถเลือกใช ภาษาในการสื่อสาร
ถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูกับผูอื่นไดเปนอยาง
ดี
4) สามารถนําเสนอและสื่อสารโดยใชสารสนเทศท
คณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติได

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

1) จัดกิจกรรมในชั้นเรียนที่เปดโอกาสให
1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออก
นักศึกษามีปฏิสัมพันธกับนักศึกษาผูอื่นในชั้น ของนักศึกษาในการมีสวนรวมในชั้นเรียน
เรียน
2) ประเมิ นจากผลงานที่ไดรับมอบหมาย
2) มอบหมายงานกลุมและมีการเปลี่ยน
จากการทํางานกลุม
กลุมทํางานตามกิจกรรมที่มอบหมาย เพื่อให
นักศึกษาทํางานไดกับผูอื่น

1) แนะนําเทคนิคการสืบคนขอมูล แหลงขอมูล
และวิธีการเลือกขอมูลที่นาเชื่อถือ
2) มอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สัปดาหที่
ประเมิน

คาน้ําหนัก
ของการ
ประเมินผล

5%

1)
ประเมินรายงานการสืบคนขอมูลดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ประเมินทักษะการใชภาษาจากรายงานและ
การนําเสนอหนาชั้นเรียน
5%

5

ผลการเรียนรูที่ตองการพัฒนา
5) สามารถเลือกใชขอมูลและสารสนเทศเพื่อ
ประยุกตใชในการดํารงชีวิตและแกไขปญห าของ
ตนเองไดอยางเหมาะสม

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

คาน้ําหนัก
ของการ
ประเมินผล
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4.2 เกณฑการใหคะแนน
ผลการเรียนรู

ดานคุณธรรม จริยธรรม
(M)
ดานความรู
(K)
ดานทักษะปญญา
(C)

เกณฑการใหคะแนน (Rubrics)
1
เขาเรียนไมถึง 5 ครั้ง

3
เขาเรียนทุกครั้ง
ไมตรงตามเวลา
แตงกายถูกระเบียบ

4
เขาเรียนทุกครั้ง
ตรงตามเวลา
แตงกายไมถูกระเบียบ

5
เขาเรียนทุกครั้ง
ตรงตามเวลา
แตงกายถูกระเบียบ

รูแนวคิดทฤษฎีเล็กนอย
ตั้งประเด็นปญหาไมได
วิเคราะหปญหาไมได

2
เขามากกวา 5 ครั้งแตไม
ถึง 10 ครั้ง
ตรงตามเวลา
แตงกายถูกระเบียบ
รูแนวคิดทฤษฎี
ตั้งประเด็นปญหาไมได
วิเคราะหปญหาไมได

ไมรูแนวคิดทฤษฎี
ตั้งประเด็นปญหาได
วิเคราะหปญหาไมได

รูแนวคิดทฤษฎี
ตั้งประเด็นปญหาได
วิเคราะหปญหาได

วิเคราะห์งานทาง
ภาษาไทยได้ชดั เจน
ตรงประเด็น

วิเคราะห์งานทาง
ภาษาไทยได้ชดั เจน
ตรงประเด็น

วิเคราะห์งานทาง
ภาษาไทยได้ชดั เจน
ตรงประเด็น

รูแนวคิดทฤษฎี
ตั้งประเด็นปญหาได
วิเคราะหปญหาได แตยัง
ไมชัดเจน
วิเคราะห์งานทาง
ภาษาไทยได้

วิเคราะห์งานทาง
ภาษาไทยได้ชดั เจน
ตรงประเด็น

รอยละ
การผานเกณฑ

รอยละ 60

ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ(I)
ดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชไอที (N)
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5.1แผนการสอน
ครั้งที่
(ชม.)
1
(3 ชม.)

2
(6 ชม.)
3
(3 ชม.)
4
(3 ชม.)
5
(3 ชม.)
6
(3 ชม.)
7
(3 ชม.)
8
(3 ชม.)

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
หัวขอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช

การวัดและประเมินผล

ปฐมนิเทศรายวิชา
ความหมาย
ความสําคัญ
ประเภท
การหาหัวขอวิจัย

บรรยาย/ สืบคน

- พาวเวอรพอยต

การสังเกต

สืบคน นําเสนอ

- พาวเวอรพอยต

การนําเสนองาน

แนวทางการเขียนโครงรางงานวิจัย

บรรยาย/ อภิปราย

- พาวเวอรพอยต

การนําเสนองาน

แนวทางการทบทวนวรรณกรรม

บรรยาย การสืบคน นําเสนองาน

- พาวเวอรพอยต

แนวทางการประมวลกรอบแนวคิด

บรรยาย การสืบคน นําเสนองาน

- พาวเวอรพอยต

การนํากรอบแนวคิดมาวิเคราะหขอมูล

บรรยาย การสืบคน นําเสนองาน

- พาวเวอรพอยต

การนําเสนอโครงรางงานวิจัย

บรรยาย การสืบคน นําเสนองาน

- พาวเวอรพอยต

การนําเสนอโครงรางงานวิจัย

บรรยาย การสืบคน นําเสนองาน

- พาวเวอรพอยต

การสังเกต
การนําเสนองาน
การสังเกต
การนําเสนองาน
การสังเกต
การนําเสนองาน
การสังเกต
การนําเสนองาน
การสังเกต
การนําเสนองาน
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ครั้งที่
(ชม.)
9
(3 ชม.)
10
(3 ชม.)
11
(3 ชม.)
12
(3 ชม.)
13
(3 ชม.)
14
(3 ชม.
15
(3 ชม.
16

หัวขอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช

การวิเคราะหขอมูล

บรรยาย การสืบคน นําเสนองาน

- พาวเวอรพอยต

การวิเคราะหขอมูล

บรรยาย การสืบคน นําเสนองาน

- พาวเวอรพอยต

การสรุป และอภิปรายผล

บรรยาย การสืบคน นําเสนองาน

- พาวเวอรพอยต

การสรุป และอภิปรายผล

บรรยาย การสืบคน นําเสนองาน

- พาวเวอรพอยต

การนําเสนอผลงาน

บรรยาย การสืบคน นําเสนองาน

- พาวเวอรพอยต

นําเสนองาน

บรรยาย การสืบคน นําเสนองาน

- พาวเวอรพอยต

นําเสนองาน

บรรยาย การสืบคน นําเสนองาน

- พาวเวอรพอยต

การวัดและประเมินผล
การสังเกต
การนําเสนองาน
การสังเกต
การนําเสนองาน
การสังเกต
การนําเสนองาน
การสังเกต
การนําเสนองาน
การสังเกต
การนําเสนองาน
การสังเกต
การนําเสนองาน
การสังเกต
การนําเสนองาน

สอบปลายภาค
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5.2 การวัดและการประเมินผล

1) การวัดผล :
- วิจัย
- กิจกรรม
- สอบปลายภาค 30

60%
10%
%

2) การประเมินผล : ใชระบบอิงกลุม อิงเกณฑของมหาวิทยาลัยดังนี้
ระดับคะแนน (คะแนน)
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-50

ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

6.1 เอกสารและตําราหลัก

เอกสารประกอบการเรียน วิชาวิจัยทางภาษาไทย

6.2 เอกสารและขอมูลสําคัญ
-

6.3 เอกสารและขอมูลแนะนํา

ควรมีความทันสมัย มีจํานวนไมตองมาก เหมาะสมกับการมอบหมายใหนักศึกษาคนควา

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

7.1 กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1)การประเมินอาจารยผูสอนโดยนักศึกษา
2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรูแตละดาน
3) เพิ่มเติมไดตามที่ปฏิบัติไดจริง และมีหลักฐาน

7.2 กลยุทธการประเมินการสอน
2)

1)ใชแบบประเมินอาจารยผูสอนโดยนักศึกษา
ใชแบบประเมินตนเองสําหรับนักศึกษา
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7.3 การปรับปรุงการสอน
-

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

การทวนสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การ
ปฏิบัติและการนําเสนอผลงาน
ผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน
การสังเกต
การสอบ
การปฏิบัติ/การ
พฤติกรรม
นําเสนอผลงาน
คุณธรรม จริยธรรม
ควรสอดคลองกับ

หมวด 4 ขอ 4.1
ความรู



ทักษะทางปญญา


ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข


การสื่อสาร และการใชไอที

7.5 การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

1) อาจารยผูสอนดําเนินการทวนสอบดวยตนเอง ดวยการประเมินการเรียนรูของ
นักศึกษาตามวิธีการ ขอ 7.4
2) กรณีที่ผลการเรียนรูนักศึกษายังไมไดประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนจะให
โอกาสนักศึกษาปรับปรุงแกไขไดตามความจําเปนเปนรายกรณี
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