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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะ
คณะครุศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1094501 ภาษาไทยกับสังคม
Thai Language and Society

2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
3.2 ประเภทของรายวิชาเฉพาะด้านเลือก

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชา
ผศ.ปริศนา ฟองศรัณย์
4.2 อาจารย์ผสู้ อน
ผศ.ปริศนา ฟองศรัณย์

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 4

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
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8. สถานที่เรียน
อาคาร 11 ชั้น 5 ห้อง 11507 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
12 กรกฎาคม 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การใช้ภาษาไทย และการเปลี่ ยนแปลงของ
ภาษาไทยในสังคมปัจจุบัน
1.2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายการออกเสียง การใช้คา ประโยค และสานวน
1.3 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในด้านการสื่อความหมายและการนาไปใช้
1.4 เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยในสังคมปัจจุบัน

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 มีการเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับ ราชาศัพท์ ภาษาถิ่น และวรรณกรรม ซึ่งมีผลทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของภาษาไทยในสังคมปัจจุบัน
2.2 มีการปรับปรุงเนื้อหาเกี่ยวกับการออกเสียง การใช้คา และประโยค จะปรากฏอยู่ในหัวข้อ
ภาษาถิ่น เท่านั้น ในหัวข้ออื่น ๆ คือ คาเฉพาะกลุ่ม ราชาศัพท์ และวรรณกรรม จะศึกษาในลักษณะ
การใช้ ภ าษา และในหั ว ข้ อ การออกเสี ย ง การใช้ ค า และประโยค ซ้ าซ้ อ นกั บ เนื้ อ หาในรายวิ ช า
1093501 หลักภาษาไทย ซึ่งนักศึกษาได้ศกึ ษามาแล้วในภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 3
2.3 มีการเพิ่มเติมวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ WBSC-LMS
(Work-Based Blended Learning & Scaffolding System) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาการใช้ภาษาไทย และการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยในสังคมปัจจุบัน ด้ านการออก
เสียง การใช้คา ประโยค สานวน การสื่อความหมายและการนาไปใช้
Study the language usage and the current changes of the Thai language in daily
life and in social situations, including sounds, words sentences, idioms, meaning and
usage.

2. จานวนชัว่ โมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

45 ชั่วโมง/ภาค
การศึกษา

ไม่มี

การฝึกปฏิบัต/ิ
งานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน
ไม่มี

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมง/ภาค
การศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล
6 ชั่วโมง/สัปดาห์ การพบเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม
อังคาร
เวลา 13.00 – 16.00 น.
การสื่อสารผ่าน E – Mail : pena_615@hotmail.com
อังคาร
เวลา 19.00 – 22.00 น.
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตอ้ งพัฒนา
1.1.1 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
1.1.2 มีความเสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของสังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤติของจรรยาบรรณวิชาชีพครู
1.2.2 การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interactive action Learning)
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
1.3.2 วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน

2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 มี ความรอบรู้ใ นด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพครู และวิชาเอกประถมศึกษาอย่าง
กว้างขวางลึกซึ้ง และเป็นระบบ
2.1.2 มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชาที่จะสอนอย่าง
ลึกซึ้ง ตระหนักถึงความสาคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้
2.1.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า องค์ความรู้ และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ องค์ความรู้และการเรียนรู้แบบสืบสอบ (Inquiry
method)
2.2.2 การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้
2.2.3 การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤติขององค์ความรู้และทฤษฎี
2.2.4 การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative learning) เพื่อประยุกต์และประเมินค่า
องค์ความรู้ในสถานการณ์โลกแห่งความเป็นจริง
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2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 วัดและประเมินผลจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้
2.3.2 วัดและประเมินผลจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้
2.3.3 วัดและประเมินผลจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
2.3.4 วัดและประเมินผลจากการเรียนรู้แบบร่วมมือ

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศและ
แนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก้ปัญหา และทาการวิจัย
เพื่อพัฒนางานและพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
3.1.2 สามารถคิดแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และนาไปสู่การแก้ไขได้
อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการ
ตัดสินใจ
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพ และทาง
สังคม (Problem-based learning)
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิก ฤตทาง
วิชาการ วิชาชีพ และทางสังคม

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและ
ผู้อื่นในการทางานและการอยู่ร่ว มกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร และในการเรียนรู้พัฒนาตนเองและ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative learning through action)
4.2.2 การเป็นผู้นาแบบมีส่วนร่วม (Shared leadership) ในการนาเสนองานวิชาการ
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบร่วมมือ
4.3.2 วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า/แก้โจทย์
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เ ทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง
พัฒนา
5.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสถิติเพื่อการวิจัย เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูลและนาเสนอข้อมูล และการ
แก้ปัญหาในการดารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5.1.2 ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สถิติเพื่อการวิจัย เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูลและนาเสนอข้อมูลและการ
แก้ปัญหาในการดารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอน
5.1.3 สามารถใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติเพื่อการวิจัยเพื่อ
สื่อสารการเรียนรู้ การเก็บรวบรวมและการนาเสนอข้อมูล และการแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตและ
การจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 การติดตามวิเคราะห์ และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้านการศึกษาจากข่าว
หรือแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
5.2.2 การสืบค้นและนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้านการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห์ และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญ
ด้านการศึกษา
5.3.2 วั ด และประเมิ น จากผลการสื บ ค้ น และน าเสนอรายงานประเด็ น ส าคั ญ ด้ า น
การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
ชั่วโมง

1

ปฐมนิเทศ
บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับภาษา
- ความหมายของภาษา
- สาเหตุการเกิดของภาษา
- ลักษณะสาคัญของภาษา
- การแบ่งประเภทของภาษา
- การขยายตัวของภาษา
- ลักษณะสาคัญของภาษาไทย

3

2

บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับภาษา
(ต่อ)
- ความหมายของภาษาศาสตร์
และนักภาษาศาสตร์
- ภาษาศาสตร์และวิชาที่
เกี่ยวข้อง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
- ชี้แจงแนวการสอน กติกา การเรียนใน
รายวิชา
- แนะนาเอกสารประกอบการเรียนการ
สอน
- อธิบายความรู้เกี่ยวกับภาษา
1) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์
ความรู้และการเรียนรู้แบบสืบสอบ
2) การเรียนแบบมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการ
- อภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ลักษณะสาคัญของภาษาไทย
1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับ
ประเด็นวิกฤติขององค์ความรู้และทฤษฎี
2) การเป็นผู้นาแบบมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการ
* การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active
Learning) คือ การสอนแบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน และการระดมพลังสมอง
สื่อที่ใช้
- มคอ. 3 / แนวการสอน
- เอกสารประกอบการสอน
- เอกสารประกอบการเรียน
- พาวเวอร์พอยท์ / วิชวลไลเซอร์
กิจกรรมการเรียนการสอน
- อธิบายความรู้เกี่ยวกับภาษา
1) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์
ความรู้และการเรียนรู้แบบสืบสอบ
2) การเรียนแบบมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการ
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มคอ. 3

3

บทที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับสังคม
- ความหมายของสังคม
- ลักษณะของสังคม
- ขนาดของสังคม
- โครงสร้างของสังคม
- การจัดระเบียบทางสังคม

3

- อภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สังคมจากเพลง “เธอไม่ยอมปล่อยหรือฉัน
ไม่ยอมไป”
1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับ
ประเด็นวิกฤติขององค์ความรู้และทฤษฎี
2) การเป็นผู้นาแบบมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการ
* การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active
Learning) คือ การสอนแบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน และการระดมพลังสมอง
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- เอกสารประกอบการเรียน
- พาวเวอร์พอยท์ / วิชวลไลเซอร์
- บทเพลง “เธอไม่ยอมปล่อยหรือฉันไม่
ยอมไป”
กิจกรรมการเรียนการสอน
- อภิปรายความรู้เกี่ยวกับสังคม
1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับ
ประเด็นวิกฤติขององค์ความรู้และทฤษฎี
2) การเป็นผู้นาแบบมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการ
- แบ่งกลุ่มนักศึกษาให้ศึกษาบทเพลง
ต่อไปนี้ ได้แก่ ความรักกับความลับ ความ
รักไม่ผิด เหตุเกิดจากความรัก รักไม่มี
นิยาม และรักไม่มีทางออก
1) การทบทวนวรรณกรรมและสรุป
สถานะขององค์ความรู้
2) การเรียนแบบมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการ
* การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active
Learning) คือ การสอนแบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน และการระดมพลังสมอง
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ผศ.ปริศนา
ฟองศรัณย์

มคอ. 3

4

บทที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับสังคม
(ต่อ)
- สังคมไทย

3

5

บทที่ 3 ภาษากับสังคม
- ภาษา
- สังคม
- สังคมภาษา
- ภาษาสังคม

3

สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- เอกสารประกอบการเรียน
- พาวเวอร์พอยท์ / วิชวลไลเซอร์
- บทเพลงสะท้อนสังคม
กิจกรรมการเรียนการสอน
- อธิบายความรู้เกี่ยวกับสังคม
1) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์
ความรู้และการเรียนรู้แบบสืบสอบ
2) การเรียนแบบมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการ
- นักศึกษาในแต่ละกลุ่มนาเสนอผลสรุป
การศึกษาบทเพลงสะท้อนสังคมที่แต่ละ
กลุ่มรับผิดชอบ อภิปรายซักถามและ
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น
สื่อที่ใช้
1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับ
ประเด็นวิกฤติขององค์ความรู้และทฤษฎี
2) การเป็นผู้นาแบบมีส่วนร่วมในการ
นาเสนองานวิชาการ
* การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active
Learning) คือ การสอนแบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน และการระดมพลังสมอง
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- เอกสารประกอบการเรียน
- พาวเวอร์พอยท์ / วิชวลไลเซอร์
- บทเพลงสะท้อนสังคม
กิจกรรมการเรียนการสอน
- อธิบายความรู้เกี่ยวกับภาษากับสังคม
1) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์
ความรู้และการเรียนรู้แบบสืบสอบ
2) การเรียนแบบมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการ
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มคอ. 3

6

บทที่ 3 ภาษากับสังคม (ต่อ)
- ภาษากับสังคม

3

- แบ่งกลุ่มนักศึกษาให้ศึกษาภาษาเฉพาะ
กลุ่มใน Diary Tootsies The Series
1) การทบทวนวรรณกรรมและสรุป
สถานะขององค์ความรู้
2) การเรียนแบบมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการ
* การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active
Learning) คือ การสอนแบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน และการระดมพลังสมอง
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- เอกสารประกอบการเรียน
- พาวเวอร์พอยท์ / วิชวลไลเซอร์
- บทะครเรื่อง Diary Tootsies The
Series
กิจกรรมการเรียนการสอน
- อธิบายความรู้เกี่ยวกับภาษากับสังคม
1) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์
ความรู้และการเรียนรู้แบบสืบสอบ
2) การเรียนแบบมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการ
- นักศึกษาในแต่ละกลุ่มนาเสนอผลสรุป
การศึกษาภาษาเฉพาะกลุ่มใน Diary
Tootsies The Series ที่แต่ละกลุ่ม
รับผิดชอบ อภิปรายซักถามและร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น
1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับ
ประเด็นวิกฤติขององค์ความรู้และทฤษฎี
2) การเป็นผู้นาแบบมีส่วนร่วมในการ
นาเสนองานวิชาการ
* การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active
Learning) คือ การสอนแบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน และการระดมพลังสมอง
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ผศ.ปริศนา
ฟองศรัณย์

มคอ. 3

7

บทที่ 4 สานวนไทย
- ความหมายของสานวนไทย
- บ่อเกิดของสานวนไทย
- ลักษณะของสานวนไทย
- ประเภทของสานวนไทย

3

8

บทที่ 4 สานวนไทย (ต่อ)
- การใช้สานวนไทย

3

สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- เอกสารประกอบการเรียน
- พาวเวอร์พอยท์ / วิชวลไลเซอร์
- บทะครเรื่อง Diary Tootsies The
Series
กิจกรรมการเรียนการสอน
- อธิบายความรู้เกี่ยวกับสานวนไทย
1) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์
ความรู้และการเรียนรู้แบบสืบสอบ
2) การเรียนแบบมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการ
- แบ่งกลุ่มนักศึกษาให้ศึกษาสานวนไทยใน
หัวข้อต่อไปนี้ ได้แก่ สานวนที่มีการ
เปลี่ยนแปลงถ้อยคา สานวนที่มีการ
เปลี่ยนแปลงความหมาย สานวนต่างสมัยที่
มีการเปลี่ยนแปลงความหมาย และสานวน
เก่าที่เลิกใช้แล้ว
1) การทบทวนวรรณกรรมและสรุป
สถานะขององค์ความรู้
2) การเรียนแบบมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการ
* การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active
Learning) คือ การสอนแบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน และการระดมพลังสมอง
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- เอกสารประกอบการเรียน
- พาวเวอร์พอยท์ / วิชวลไลเซอร์
- หนังสือ “การเปลี่ยนแปลงถ้อยคาและ
ความหมายของสานวนไทย”
กิจกรรมการเรียนการสอน
- อธิบายความรู้เกี่ยวกับสานวนไทย
1) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์
ความรู้และการเรียนรู้แบบสืบสอบ
2) การเรียนแบบมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการ
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มคอ. 3

9

บทที่ 5 คาราชาศัพท์
- ความหมายของคาราชาศัพท์
- ลาดับชั้นของบุคคลที่ต้องใช้
คาราชาศัพท์

3

- นักศึกษาในแต่ละกลุ่มนาเสนอผลสรุป
การศึกษาสานวนไทยในหัวข้อที่แต่ละกลุ่ม
รับผิดชอบ อภิปรายซักถามและร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น
1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับ
ประเด็นวิกฤติขององค์ความรู้และทฤษฎี
2) การเป็นผู้นาแบบมีส่วนร่วมในการ
นาเสนองานวิชาการ
* การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active
Learning) คือ การสอนแบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน และการระดมพลังสมอง
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- เอกสารประกอบการเรียน
- พาวเวอร์พอยท์ / วิชวลไลเซอร์
- หนังสือ “การเปลี่ยนแปลงถ้อยคาและ
ความหมายของสานวนไทย”
กิจกรรมการเรียนการสอน
- อธิบายความรู้เกี่ยวกับคาราชาศัพท์
1) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์
ความรู้และการเรียนรู้แบบสืบสอบ
2) การเรียนแบบมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการ
- แบ่งกลุ่มนักศึกษาให้ศึกษาคาราชาศัพท์
จากแถลงการณ์สานักพระราชวัง
1) การทบทวนวรรณกรรมและสรุป
สถานะขององค์ความรู้
2) การเรียนแบบมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการ
* การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active
Learning) คือ การสอนแบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน และการระดมพลังสมอง
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- เอกสารประกอบการเรียน
- พาวเวอร์พอยท์ / วิชวลไลเซอร์
- แถลงการณ์สานักพระราชวัง
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มคอ. 3
10

บทที่ 5 คาราชาศัพท์ (ต่อ)
- ชนิดของคาราชาศัพท์
- การใช้คาราชาศัพท์

3

11

บทที่ 6 ภาษาไทยถิ่น
- ความหมายของภาษาไทยถิ่น
- การแบ่งภาษาไทยถิ่น
- สาเหตุการเกิดภาษาไทยถิ่น
- ประโยชน์ของภาษาไทยถิ่น
- ความแตกต่างระหว่าง
ภาษาไทยถิ่น

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
- อธิบายความรู้เกี่ยวกับคาราชาศัพท์
1) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์
ความรู้และการเรียนรู้แบบสืบสอบ
2) การเรียนแบบมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการ
- นักศึกษาในแต่ละกลุ่มนาเสนอผลสรุป
การศึกษาคาราชาศัพท์จากแถลงการณ์
สานักพระราชวังที่แต่ละกลุ่มรับผิดชอบ
อภิปรายซักถามและร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น
1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับ
ประเด็นวิกฤติขององค์ความรู้และทฤษฎี
2) การเป็นผู้นาแบบมีส่วนร่วมในการ
นาเสนองานวิชาการ
* การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active
Learning) คือ การสอนแบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน และการระดมพลังสมอง
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- เอกสารประกอบการเรียน
- พาวเวอร์พอยท์ / วิชวลไลเซอร์
- แถลงการณ์สานักพระราชวัง
กิจกรรมการเรียนการสอน
- อธิบายความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยถิ่น
1) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์
ความรู้และการเรียนรู้แบบสืบสอบ
2) การเรียนแบบมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการ
- แบ่งกลุ่มนักศึกษาให้ศึกษาบทเพลง
ต่อไปนี้ ได้แก่ สาวเชียงใหม่ ล่องแม่ปิง
หนุ่มดอยเต่า ไว้ใจได้กา อีสานบ้านเฮา
สาวอีสานรอรัก โบว์รักสีดา ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน
ปักษ์ใต้บ้านเรา คนใต้ใกลบ้าน บินหลา
และมหาลัยวัวชน
1) การทบทวนวรรณกรรมและสรุป
สถานะขององค์ความรู้
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12

บทที่ 6 ภาษาไทยถิ่น (ต่อ)
- ระบบเสียงในภาษาไทยถิ่น
- ระบบคาในภาษาไทยถิ่น

3

13

บทที่ 7 วรรณคดีไทย
- ความหมายของวรรณคดี
- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิด
วรรณคดี
- วิวัฒนาการของวรรณคดี

3

2) การเรียนแบบมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการ
* การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active
Learning) คือ การสอนแบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน และการระดมพลังสมอง
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- เอกสารประกอบการเรียน
- พาวเวอร์พอยท์ / วิชวลไลเซอร์
- บทเพลงเกี่ยวกับภาษาไทยถิ่น
กิจกรรมการเรียนการสอน
- อธิบายความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยถิ่น
1) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์
ความรู้และการเรียนรู้แบบสืบสอบ
2) การเรียนแบบมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการ
- นักศึกษาในแต่ละกลุ่มนาเสนอผลสรุป
การศึกษาบทเพลงภาษาไทยถิ่นที่แต่ละ
กลุ่มรับผิดชอบ อภิปรายซักถามและ
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น
1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับ
ประเด็นวิกฤติขององค์ความรู้และทฤษฎี
2) การเป็นผู้นาแบบมีส่วนร่วมในการ
นาเสนองานวิชาการ
* การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active
Learning) คือ การสอนแบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน และการระดมพลังสมอง
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- เอกสารประกอบการเรียน
- พาวเวอร์พอยท์ / วิชวลไลเซอร์
- บทเพลงเกี่ยวกับภาษาไทยถิ่น
กิจกรรมการเรียนการสอน
- อธิบายความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีไทย
1) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์
ความรู้และการเรียนรู้แบบสืบสอบ
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- ความสาคัญขอองวรรณคดี
- คุณค่าของวรรณคดี
- บทบาทของวรรณคดี
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บทที่ 7 วรรณคดีไทย (ต่อ)
- วรรณคดีกับสังคม

3

2) การเรียนแบบมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการ
- แบ่งกลุ่มนักศึกษาให้ศึกษาบทเพลงจาก
วรรณคดีไทยต่อไปนี้ ได้แก่ ลิลิตพระลอ
อิเหนา กากีกลอนสุภาพ พระอภัยมณี เวนิ
สวาณิช มัทนะพาธา กามนิต-วาสิฏฐี และ
ผู้ชนะสิบทิศ
1) การทบทวนวรรณกรรมและสรุป
สถานะขององค์ความรู้
2) การเรียนแบบมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการ
* การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active
Learning) คือ การสอนแบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน และการระดมพลังสมอง
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- เอกสารประกอบการเรียน
- พาวเวอร์พอยท์ / วิชวลไลเซอร์
- บทเพลงเกี่ยวกับวรรณคดีไทย
กิจกรรมการเรียนการสอน
- อธิบายความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีไทย
1) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์
ความรู้และการเรียนรู้แบบสืบสอบ
2) การเรียนแบบมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการ
- นักศึกษาในแต่ละกลุ่มนาเสนอผลสรุป
การศึกษาบทเพลงจากวรรณคดีไทยที่แต่
ละกลุ่มรับผิดชอบ
อภิปรายซักถามและร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น
1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับ
ประเด็นวิกฤติขององค์ความรู้และทฤษฎี
2) การเป็นผู้นาแบบมีส่วนร่วมในการ
นาเสนองานวิชาการ
* การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active
Learning) คือ การสอนแบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน และการระดมพลังสมอง
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- นาเสนองานกลุ่มในหัวข้อ
“ปัญหาและแนวโน้มของการใช้
ภาษาไทยในสังคมไทย”
- สรุปบทเรียน

สื่อทีใ่ ช้
- เอกสารประกอบการสอน
- เอกสารประกอบการเรียน
- พาวเวอร์พอยท์ / วิชวลไลเซอร์
- บทเพลงเกี่ยวกับวรรณคดีไทย
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
- นาเสนองานกลุ่มโดยการแสดงบทบาท
สมมติในหัวข้อ “ปัญหาและแนวโน้มของ
การใช้ภาษาไทยในสังคมไทย” และ
อภิปรายซักถามและร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น
1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับ
ประเด็นวิกฤติขององค์ความรู้และทฤษฎี
2) การเป็นผู้นาแบบมีส่วนร่วมในการ
นาเสนองานวิชาการ
* การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active
Learning) คือ บทบาทสมมติ การสอน
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน และการระดมพลัง
สมอง
- ทบทวนสรุปเนื้อหาในบทเรียน
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- เอกสารประกอบการเรียน
- พาวเวอร์พอยท์ / วิชวลไลเซอร์
สอบ

18

ผศ.ปริศนา
ฟองศรัณย์

ผศ.ปริศนา
ฟองศรัณย์

มคอ. 3

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน

สัดส่วนของ
การประเมินผล

1.1.1, 1.1.4

1.3.1, 1.3.2

ทุกสัปดาห์

15 %

2.1.1, 2.1.3,
2.1.4
3.1.1, 3.1.2

2.3.1, 2.3.2,
2.3.3, 2.3.4
3.3.1

สัปดาห์ที่ 2, 4, 6,
8, 10, 12, 14, 16
ทุกสัปดาห์

40 %

4.1.1

4.3.1, 4.3.2

35 %

5.1.1, 5.1.2,
5.1.3

5.3.1, 5.3.2

สัปดาห์ที่ 2, 4, 6,
8, 10, 12, 14
สัปดาห์ที่ 15

3. การประเมินผลการศึกษาอิงกลุ่ม

19

10 %

10 %

วิธีการทวนสอบ
การเข้าเรียนและการมี
ส่วนร่วมในห้องเรียน
การทาแบบฝึกหัดท้ายบท
และการสอบปลายภาค
การตอบคาถามและการ
แสดงความคิดเห็นใน
ห้องเรียน
การนาเสนองานกลุ่ม
นาเสนองานกลุ่มโดยการ
แสดงบทบาทสมมติใน
หัวข้อ “ปัญหาและ
แนวโน้มของการใช้
ภาษาไทยในสังคมไทย”

มคอ. 3
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3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
นราธิปพงศ์ประพันธ์, พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่น. 2506. ภาษาวรรณคดีและวิทยาการ. พระนคร :
ก้าวหน้า
พิทยาลงกรณ์, พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่น. 2513. ประชุมปาฐกถา. กรุงเทพมหานคร :
บารุงสาส์น.
ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา. 2540. การเปลี่ยนแปลงถ้อยคาและความหมายของสานวนไทย.
พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กวิน สินรุ่งเรืองกุล. 2556. กด Like ภาษาไทย ใช้ภาษาไทยให้ถูกให้เป็น (ฉบับประชาชน).
กรุงเทพมหานคร : เดอะ ซีนนิธ อินเตอร์บุ๊ก.

22

มคอ. 3

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
สื่ อ การสอน และผลการเรีย นรู้ ที่ ไ ด้ รับ ตลอดจนเสนอแนะเพื่อ การปรับ ปรุง รายวิ ช า ด้ ว ยร ะบบ
คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินการสอน ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาและ
การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
กาหนดกลยุทธ์วิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา แล้ วจัดทา มคอ. 5
รายงานรายวิชาทุกภาคการศึกษา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
นาผลการเรียนของนักศึกษามาตรวจสอบ หลังจากนั้นวิเคราะห์การตอบข้อสอบ เพื่อทานใน
ส่วนที่นักศึกษาเข้าใจ และไม่เข้าใจเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับสภาพปัญหา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- พิจารณาจากผลการประเมินการสอนจากนักศึกษา ทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การ
สอนที่ใช้เพื่อสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสาหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป
- ปรับปรุงตารา จากเดิมไม่มีลักษณะเฉพาะทางภาษาไทย ได้ปรับให้มีในตาราภาคการศึกษา
นี้ ทั้งนี้นักศึกษาเอกวิชาภาษาไทย เกือบครึ่งหนึ่งมาจากสายวิทยาศาสตร์ ดังนั้นเพื่อเป็นการปรับ
ความรู้ จะได้ศึกษาในเชิงลึกต่อไป

23

