รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1541114 ชื่อรายวิชา โครงสรางภาษาไทย
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต 3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อ. เบญจมาศ ขําสกุล
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
เปนไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
หอง 1109
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2555

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อนําคุณธรรม จริยธรรมไปประยุกตใชในการพิจารณาขอมูลทางภาษาไทย
1.2 เพื่อใหมีความรู และเกิดทักษะในการวิเคราะหโครงสรางภาษาไทย
1.3 เพื่อเกิดกระบวนการคิดอยางเปนระบบ การคิดเชิงสังเคราะห และการคิดเชิงวิเคราะหสารได
1.4 เพื่อสรางวุฒิภาวะทางอารมณในการสื่อสารระหวางบุคคล
1.5 เพื่อใหสามารถใชเทคโนโลยีในการสื่อสารภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
-

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ชนิด และหนาที่ของเสียง พยางค คํา วลี ประโยค รวมถึงแนวคิดทฤษฎีในการ
วิเคราะหโครงสรางประโยคภาษาไทย
Study definitions, types, and functions of sounds, syllables, words, phrase,
sentences, including theories on the analysis of Thai structures.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
45 ชั่วโมง

ตามความตองการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

ปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝกงาน
ไมมี

การศึกษาดวยตนเอง
90 ชั่วโมง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยผูสอนประจําตอนเรียนกําหนดวัน เวลา ในการใหคําปรึกษา รายกลุมและรายบุคคล ตาม
ความตองการของนักศึกษาอยางนอย 6 ชั่วโมง/ตอสัปดาห

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1) ตระหนักถึงคุณคาของคุณธรรมและจริยธรรม
2) มีพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบตอตนเอง
2.1) มีจริยธรรมในการวิเคราะหขอมูลตามที่ปรากฏจริง
2.2) มีวินัย เคารพกฎกติกาของการเรียนการสอนในรายวิชา
3) มีภาวะผูนําเอื้อเฟอเผื่อแผตอผูอื่น และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
3.1) ยึดหลักความสามัคคีเพื่อใหบรรลุเปาหมายของงาน
3.2) เขาใจ และยอมรับในธรรมชาติ และความแตกตางของคน
4) มีความเคารพในสิทธิและความมีคุณคาของตนเองและผูอื่น
1.2 วิธีการสอน
1) ปฐมนิเทศผูเ รีย นเพื่อรั บทราบกฎกติกาในรายวิช า อาทิ สิ่งที่ควรทราบ และพึงปฏิบัติ ปฏิทิน
วิชาการ

2) ใหผูเรียนฝกวิเคราะหโครงสรางของหนวยตางๆทางภาษาที่พบในภาษาไทย
3) มอบหมายใหผูเรียนไดทํางานรวมกับผูอื่น เชน การทํารายงานกลุม และการทําโครงการ
4) ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนไดปรึกษา และประมวลปญหาจากการทํางานกลุมพรอมใหคําชี้แนะ
และให ผูเ รีย นสรุ ปป ญหา เสนอแนวทางในการแกปญหาที่เคารพในความเห็น ที่แตกตางแตสามารถบรรลุ
เปาหมายของงานได
5) ผูสอนเปนแบบอยางที่ดีของการมีคุณธรรม และจริยธรรม และนําตัวอยางกรณีศึกษาของคนดีมี
คุณธรรมสอดแทรกลงในการเรียนการสอน
6) ผูสอนเปนตนแบบที่ดีเพื่อใหผูเรียนมีความตระหนักในคุณคาของตนเอง และผูอื่น ไดแก การสราง
ความเชื่อมั่นใหกับผูเรียนในทางวิชาการ การสรางศรัทธาในความเปนครูผูใหคําปรึกษาการใหผูเรียนตระหนัก
และเคารพลิขสิทธิ์ทางปญญา เชน การอางอิงขอมูล การคนควา
1.3 วิธีการประเมินผล
1) การประเมินจากความถี่ในการเขารวมกิจกรรมในชั้นเรียน และการสงงานตรงตามกําหนดของ
ปฏิทินวิชาการ
2) กิจกรรมใบงาน
3) การสังเกตจากความรวมมือของสมาชิกในกลุม และการสอบถามความกาวหนาของงาน
4) การสั งเกตจากการขอคํ า ปรึ กษาการมีสว นรว มของสมาชิกในกลุม จากการนําเสนองาน และ
ประสิทธิภาพของรายงาน และโครงการที่นําเสนอ
5) การสังเกตจากพฤติกรรมโดยรวม เชน การสื่อสาร การทํางานและการอยูรวมกับผูอื่น เปนตน
6) การตรวจสอบการอางอิงขอมูลในการคนควา
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1) มีความรู และเขาใจในศาสตรที่เปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต
1.1) หลักการวิเคราะหโครงสรางภาษาไทย
1.2) การนําทฤษฎีโครงสรางไปวิเคราะหภาษาไทย
2.2 วิธีการสอน
1) อธิบายทฤษฎี นําเสนอตัวอยาง
2) ศึกษาวิเคราะหโครงสรางภาษาไทย
3) อภิปรายปญหาในการวิเคราะห
2.3 วิธีการประเมินผล
1) การทดสอบจากการทํากิจกรรมในชั้นเรียน
2) การสอบปลายภาคเรียน
3) การประเมินจากรายงาน โครงการที่นักศึกษาจัดทํา
4) การประเมินจากการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
1) สามารถคิดอยางเปนระบบ
2) สามารถคนควา ศึกษาวิเคราะหขอมูลตางๆไดเปนอยางดี

2.1) รูจัก และเลือกสรรแหลงสารสนเทศที่เปนประโยชนในการนําเสนองาน
3) สามารถประยุกตความรูและทักษะของตนเองในการดําเนินชีวิตได
3.1) สรุปมโนทัศนของความรูไดและนํามาใชในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาในการดําเนินชีวิตไดอยางสรางสรรค
4.1) สามารถคิดเชื่อมโยง และบูรณาการความรูเพื่อกอเกิดประโยชนได

3.2 วิธีการสอน
1) แนะนําแหลงขอมูล ชองทางในการเขาถึงขอมูล
2) สอนการกระบวนการวิเคราะหโครงสรางภาษา
3) นําเสนอทฤษฎีที่ใชในการวิเคราะหโครงสรางภาษาไทย
3.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการอางอิงขอมูลในรายงาน ไดแก ความถูกตองทางวิชาการ ความหลากหลาย
ของแหลงสารสนเทศ
2) ประเมินจากการทํากิจกรรมในชั้นเรียน
3) ประเมินจากการอภิปราย การสอบถาม
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
1) มีความสามารถทํางานเปนกลุมในฐานะผูนําและผูตามได
2) สามารถริเริ่มสรางสรรค แนวทางที่เปนประโยชนตอการดําเนินกิจกรรมตางๆได
3) มีมนุษยสัมพันธที่ดีสามารถสื่อสารกับผูอื่นไดเปนอยางดี ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
4) ความเคารพสิทธิและความมีคุณคาของตนเองและผูอื่น
5) สามารถวางแผนในการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
1) จัดกิจกรรมในชั้นเรียนที่เปดโอกาสใหนักศึกษามีปฏิสัมพันธกับนักศึกษาผูอื่นในชั้นเรียน
2) มอบหมายงานกลุมและมีการเปลี่ยนกลุมทํางานตามกิจกรรมที่มอบหมาย เพื่อใหนักศึกษา
ทํางานไดกับผูอื่
4.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการมีสวนรวมในชั้นเรียน
2) ประเมินจากผลงานที่ไดรับมอบหมายจากการทํางานกลุม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนเกี่ยวของกับคอมพิวเตอร
2) สามารถสืบคนขอมูล วิเคราะหเพื่อนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
3) สามารถเลือกใชภาษาในการสื่อสาร ถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูกับผูอื่นไดเปนอยางดี
4) สามารถนําเสนอและสื่อสารโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติได

5) สามารถเลือกใชขอมูลและสารสนเทศเพื่อประยุกตใชในการดํารงชีวิตและแกไขปญหา
ของตนเองไดอยางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
1) แนะนําเทคนิคการสืบคนขอมูล แหลงขอมูลและวิธีการเลือกขอมูลที่นาเชื่อถือ
2) มอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินรายงานการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ประเมินทักษะการใชภาษาจากรายงานและการนําเสนอหนาชั้นเรียน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอนและสือ่ ที่ใช

ผูสอน

1

• ปฐมนิเทศรายวิชา

3

-พาวเวอรพอยท
- อธิบายขอตกลงตางๆ
- บรรยาย และอธิบายเกีย่ วกับ
ลักษณะเฉพาะของภาษาไทยที่แตกตาง
จากภาษาอื่นๆ

อ.เบญจมาศ
ขําสกุล

2

• เสียงสําคัญในภาษาไทย

6

อ.เบญจมาศ
ขําสกุล

3

• เสียงสําคัญในภาษาไทย (ตอ)

3

-พาวเวอรพอยท
- บ ร ร ย า ย แ ล ะ อ ธิ บ า ย เ กี่ ย ว กั บ
ความแตกตางของเสียงสระ
- ทําแบบฝกหัด
-พาวเวอรพอยท
- บ ร ร ย า ย แ ล ะ อ ธิ บ า ย เ กี่ ย ว กั บ
ลั ก ษ ณ ะ เ สี ย ง พยั ญ ชน ะ แ ล ะ เ สี ย ง
วรรณยุกต
- สรุปลักษณะเสียงสําคัญในภาษาไทย
- ทําแบบฝกหัด
- พาวเวอรพอยท
- บรรยาย และอธิบายเกีย่ วกับเรื่อง
พยางค
- ฝกการวิเคราะหพยางคที่ปรากฏในคํา
- ทําแบบฝกหัด

อ.เบญจมาศ
ขําสกุล

ลักษณะสําคัญของภาษาไทย

ลักษณะ และหลักการพิจารณา
เสียงสระในภาษาไทย

- ลักษณะ และหลักการ
พิจารณาเสียงพยัญชนะ

- ลักษณะ และหลักการ
พิจารณาเสียงวรรณยุกต
4

• โครงสรางพยางค

-

สัญลักษณของพยางค
ลักษณะพยางค

3

อ.เบญจมาศ
ขําสกุล

5

• หนวยคํา และคํา

3

- พาวเวอรพอยท
- บรรยาย และอธิบายเกีย่ วกับเรื่อง
หนวยคํา และคํา
- ฝกการวิเคราะหหนวยคํา และคํา
- ทําแบบฝกหัด

คณาจารย
ผูสอน

6

• การสรางคําในภาษาไทย

3

- พาวเวอรพอยท
- บรรยาย และอธิบายเกีย่ วกับเรื่องการ
สรางคํา
- ฝกการวิเคราะหคําที่ปรากฏ
- ทําแบบฝกหัด

คณาจารย
ผูสอน

-

-

การพิจารณาหนวยคํา
ประเภทของหนวยคํา
ความแตกตางระหวาง
หนวยคํา และคํา

ลักษณะการสรางคําแบบ
ตางๆในภาษาไทย

7
สอบกลางภาค
8

• ชนิดของคํา

3

- พาวเวอรพอยท
- บรรยาย และอธิบายเกีย่ วกับเรื่องชนิด
ของคําตามแนวไวยากรณดั้งเดิม
- ฝกการวิเคราะหชนิดของคํา
- ทําแบบฝกหัด

คณาจารย
ผูสอน

9

• ชนิดของคํา (ตอ)

3

- พาวเวอรพอยท
- บรรยาย และอธิบายเกีย่ วกับเรื่องชนิด
ของคําตามแนวไวยากรณโครงสราง
- ฝกการวิเคราะหชนิดของคํา
- ทําแบบฝกหัด

คณาจารย
ผูสอน

10

• วลี

3

- พาวเวอรพอยท
- บรรยาย และอธิบายเกีย่ วกับเรื่องวลี
ตามแนวไวยากรณดั้งเดิม และไวยากรณ
โครงสราง
- ฝกการวิเคราะหชนิดของวลี
- ทําแบบฝกหัด

คณาจารย
ผูสอน

3

- พาวเวอรพอยท
- บรรยาย และอธิบายเกีย่ วกับเรื่อง
ประโยคตามแนวไวยากรณดั้งเดิม และ
ไวยากรณโครงสราง
- ฝกการวิเคราะหชนิดขอ
ประโยค
- ทําแบบฝกหัด

คณาจารย
ผูสอน

-

-

-

-

11-12

การพิจารณาชนิดของคําตาม
แนวไวยากรณดั้งเดิม

การพิจารณาชนิดของคําตาม
แนวไวยากรณโครงสราง

การพิจารณาวลีตามแนว
ไวยากรณดั้งเดิม
การพิจารณาวลีตามแนว
ไวยากรณโครงสราง

• ประโยค

-

การพิจารณาประโยคตาม
แนวไวยากรณดั้งเดิม
การพิจารณาประโยคตาม
แนวไวยากรณโครงสราง

13-14

ทฤษฎีโครงสรางกับการวิเคราะห
โครงสรางภาษาไทย

3

15

- พาวเวอรพอยท
- บรรยาย และอภิปรายเกีย่ วกับทฤษฎี
โครงสราง
- แบงกลุมนักศึกษาสรุปความคิดหลัก
ทฤษฎี
สอบ

คณาจารย
ผูสอน

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่

วิธีการประเมิน

1

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

2

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

3

1.1 2), 2.1.1), 3.1 2)

กิจกรรมในชั้น
เรียน
สอบปลายภาค

งานรายบุคคล

สัปดาหที่
ประเมิน
ตลอดภาคปการศึกษา

สัดสวนของการ
ประเมินผล
30%

ตลอดภาคปการศึกษา

30%

ตามตารางสอบ

40%

4. รายละเอียดการประเมินผลระหวางภาคและปลายภาค
แสดงในเชิง Rubric ดังนี้

(ควรมีทั้งเนื้อหาการเรียน ตามคําอธิบายรายวิชา และการสอนคุณธรรม จริยธรรม วินัยที่พงึ ประสงค)
เนื้อหากิจกรรม
คาคะแนน
คาคะแนน
คาคะแนน
คาคะแนน
คาคะแนน
หรือเปาหมาย
A 10-9
B 8-7
C 6-5
D 4-3
E 2-0
- ตอบคําถาม
1. แบบฝกหัด
- สงงานตรงเวลา - ตอบคําถาม
- ตอบคําถาม
- ตอบคําถาม
นอยกวา 50 %
- ตอบคําถามครบ ครบ
ครบ
นอยกวา 50%
คือคําตอบไม
-ถูกตอง 100%
- ถูกตอง 100% - ถูกตอง 60%
คือคําตอบตรง
ถูกตองไม
คือคําตอบตรง
คือคําตอบตรง
ไมต่ํากวา 80%
ประเด็นนอย
ยกตัวอยาง
ประเด็น
ประเด็นบางสวน ยกตัวอยาง
คือคําตอบตรง
ประกอบ
ยกตัวอยาง
มีการยกตัวอยาง ประกอบนอย
ประเด็น
เหมาะสม ชัดเจน ยกตัวอยาง
ประกอบ
สะอาด เรียบรอย เหมาะสมพอใช
2. กิจกรรมใน
ชั้นเรียน

- ตรงเวลา
- ทํากิจกรรมครบ
100%
- ใหความรวมมือ
ในการทํากิจกรรม
ดี

- ทํากิจกรรม
80%
- ใหความรวมมือ
ในการทํา
กิจกรรมดี

- ทํากิจกรรม
60%
- ใหความรวมมือ
ในการทํา
กิจกรรมระดับ
พอใช

- ทํากิจกรรมต่ํา
กวา50%
- ใหความรวมมือ
ในการทํา
กิจกรรมระดับ
นอย

- ทํากิจกรรมต่ํา
ไมถึง 30%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เบญจมาศ ขําสกุล. 2555. โครงสรางภาษาไทย. กรุงเทพ ฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
กาญจนา นาคสกุล. 2545. ระบบเสียงภาษาไทย. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
สุนันท อัญชลีนุกูล. 2546. ระบบคําภาษาไทย. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
วิจินตน ภานุพงศ. 2520. โครงสรางภาษาไทย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
อุปกิตศิลปสาร, พระยา. 2511. หลักภาษาไทย. พระนคร: ไทยวัฒนานิช.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนสื่อการ
สอน และผลการเรีย นรูที่ไดรับ ตลอดจนเสนอแนะเพื่อการปรับ ปรุงรายวิช า ดว ยระบบคอมพิว เตอรของ
มหาวิทยาลัย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
1. ประเมินผลการสอนของนักศึกษาที่มีตออาจารยผูสอนจากระบบออนไลน
2. ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
ปรึกษากับอาจารยผูที่เคยสอนวิชานี้ รวมกันระดมสมองกําหนดกลยุทธวิธีการสอนจากผลการประเมิน
ประสิทธิผลของรายวิชา สรุปภาพรวมปญหา และอุปสรรคจากมคอ. 5 เพื่อหาแนวทางในการแกปญหารวมกัน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ทวนจากการสอบกลางภาคเพื่อปรับปรุงการสอน และพิจารณาจากาการทํากิจกรรม และแบบฝกหัด
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ผลิตแบบฝกหัดที่มาจากภาษาไทยที่ใชจริงเพื่อหาโครงสราง

