รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
1533201

ชื่อวิชา ภาษามือเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Introduction to Thai Sign
Language for Communication

1.2 จานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5)
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
2) ประเภทของรายวิชา :  วิชาบังคับ
 บังคับวิชาเลือก
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภริมา วินิธาสถิตย์กุล
2) อาจารย์ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภริมา วินิธาสถิตย์กุล
1.5 ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2562 / ชั้นปีที่ 3
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.8 สถานที่เรียน
ห้องเรียน 1207 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1.9 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอีย ดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
15 กรกฎาคม 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1) เพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อ การทางานและมี ความรับผิ ดชอบต่อหน้าที่
2) เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุ กต์ ใช้ ความรู้ใ ห้เ ป็นหลัก ในการดาเนินชี วิต และการปร ะกอบ
อาชีพได้อย่างมีประสิทธิผล
3) เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติ ดต่อสื่ อสารอย่างสร้างสรรค์
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใช้รูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนลงมือปฏิบัติ (Active Learning)

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความเป็นมมา ประเภท และลักษณะที่แตกต่า งของภาษามือ โครงสร้างพื้นฐาน
ของภาษามื อไทย และวัฒนธรรมของผู้ ที่ มีค วามบกพร่อ งทางการได้ ยิน ตลอดจนฝึก ปฏิบั ติ ก าร ใช้
ภาษามือภาษาไทยในการสื่อสารเพื่อประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
Meaning, history, types and different characteristic, standard structure of thai
sign language, and hearing impaired person’s culture as well as to practice using Thai
sign Language for everyday use
3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
30 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

-

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การฝึกงาน
30 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

การศึกษาด้วย
ตนเอง
75 ชั่วโมงต่อ

ภาคการศึกษา

3.3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึก ษาและแนะนาทางวิชาการแก่นัก ศึก ษาเป็น
รายบุคคลพร้อมทั้งระบุช่องทางต่างๆ ตัวอย่าง สถานที่ Social Network
1) อาจารย์ ป ระจ ารายวิ ช า แจ้ ง เวลาให้ ค าปรึ ก ษาผ่ านเว็ บไซต์ ป ระจารายวิ ช า หรื อผ่าน
Social Network เช่น Line
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2) อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึก ษาเป็นรายบุ ค คลหรื อรายกลุ่ มตามความต้ องการ อย่างน้อย 2
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) (วันพุธ เวลา 13.00-15.00 น.)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
4.1 แผนพัฒนาและประเมิน ผลการเรียนรู้แ ต่ ละด้าน
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีทัศ นคติที่ด ีต ่อการทางานและมี
ความรับผิด ชอบต่อหน้าที่
2) ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัย เคารพ
และปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยและสังคม

วิธีการประเมิน

1) ผู้สอนใช้กรณีศึกษา
การสร้างสถาการณ์และ
ระดมความคิดเห็นเพื่อ
นาไปสู่การเข้าใจความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
2)ตรวจสอบความมีวินัย
ในชั้นเรียน ทั้งการตรงต่อ
เวลา การส่งงานภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
2) ผู้ ส อ น เ น้ น ก า ร ฝึ ก
ปฏิ บั ติ เพื่ อ น าไปสู่ ก าร
เกิดทักษะในการสื่อสาร
ด้านความรู้
1) ใช้วิธีสอนอย่าง
หลากหลาย อาทิ การ
1) มีความรอบรู้ในภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ตลอดจนวัฒนธรรมอันดี บรรยาย บทบาทสมุติ
เกม เป็นต้น
งาม
2) ใช้วิธีสอนแบบ
2) สามารถพั ฒ นาความรู้ ด้ า นภาษา (Active Learning) โดย
และวัฒนให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น
เน้นผู้เรียนเป็นผู้ลงมือ
กระทาการอยู่สถานการณ์
จริง(ได้สื่อสารกับผู้ที่มี
ความบกพร่องทางการได้
ยิน)ให้เกิดทักษะการ
สื่อสาร

1) ประเมินจากพฤติกรรม
ในชั้นเรียน ทั้งความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่
การเข้าเรียนความตรงต่อ
เวลา
2) ประเมินจากการสังเกต
การฝึกปฏิบัติและการมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียน

ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถประยุกต์ ใช้ค วามรู้ใ ห้ เป็ น
ห ลั ก ใ น ก า ร ด า เ นิ น ชี วิ ตแ ละการ
ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิผล
2)สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
3) สามารถใช้ความคิดสร้างสรรคในการ
นาเสนองาน

1) ประเมินจากพฤติกรรม
การปฏิบัติงาน
2) ประเมินจากการ
นาเสนอผลงานอย่าง
สร้างสรรค์

1) มอบหมายให้นักศึกษา
นาเสนองานด้วยการใช้
ความคิดสร้างสรรค์ ใช้
แนวคิดหรือทฤษฎีจาก
เนื้อหาการเรียนไป

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

1-15

25%

1-15

15%

1-15

30%

1) ประเมินจากพฤติกรรม
การเข้าร่วมกิจกรรม
2) ประเมินจากการสอบ
ย่อย ในแต่ละหน่วย

ประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่น
ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการ
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

ประกอบอาชีพและเป็น
หลักในการดาเนินชีวิตได้
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุค คล
และความรับผิด ชอบ
1) มี ม นุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์ ดี สามารถท างาน
ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น แ ล ะ ป รั บ ตั ว เ ข้ า กั บ
วัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัว
เลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สา ม า ร ถ ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร
สนเทศในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร อ ย่ า ง
สร้างสรรค์

1) กาหนดกิจกรรมให้
ผู้เรียนทางานร่วมกันเป็น
กลุ่มแบบร่วมมือ
(Cooperative)
ประสานงานกับผู้อื่น
1) ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้
ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์
ในการนาเสนองานที่ได้รับ
มอบหมาย

1) ประเมินจากการทางาน
เป็นกลุ่มการร่วมมือทางาน
ของผู้เรียน

1) ประเมินจาก
ความสามารถใน
การสื่อสารด้วยภาษามือ
ไทย
2) ประเมินจากเทคนิคการ
นาเสนอผลงาน การ
เลือกใช้เครื่องมือ
สารสนเทศ

10%

1-15

1-15

20%

หมายเหตุ ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน
สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

1
(3 ชม.)

ปฐมนิเทศรายวิชา
- ปฐมนิเทศรายวิชา ชี้แจง
กิจกรรมการเรียนการสอน การ
ประเมินผล และแนวทางการ
สืบค้นข้อมูลประกอบการเรียน

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนชี้แจงกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนวิธีวัด
และประเมินผล
2. ให้ผู้เรียนเล่าเรื่องประสบการณ์ที่เคยปฏิสัมพันธ์กับผู้
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน(เจ้าของภาษา)
3 ร่วมกันสรุปแนวคิดที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย
การเล่าประสบการณ์ข้างต้น
กิจกรรม/ใบงาน :
1. Course Syllabus

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
3. Power Point

ไม่มี

ความหมาย ความเป็นมา
ของภาษามือ

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนอภิปรายถึงความหมาย ความเป็นมาของภาษา
มือไทย

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. Power Point

ไม่มี

2
(3 ชม.)

- ความหมายและประเภทของ
ภาษามือ

การวัด และ
ประเมินผล
(สัด ส่วนการ
ประเมิน)

ผู้สอน

ผศ.ภริมา
วินิธาสถิตย์กุล

ผศ.ภริมา
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สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

การวัด และ
ประเมินผล
(สัด ส่วนการ
ประเมิน)

- ความสาคัญของภาษามือ
- การเขียนสื่อสารเบื้องต้นด้วย
ภาษามือไทย

3
(3 ชม.)

4
(3 ชม.)

5
(3 ชม.)

6
(3 ชม.)

2.ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มและระดมสมอง ในเรื่อง “ภาษามือ
นั้นสาคัญไฉน” และสรุปความคิดของสมาชิกในกลุ่ม
ออกมาในรูปแบบผังมโนทัศน์
3. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอผลงาน
4. ร่วมกันสรุปเนื้อหา เกี่ยวกับความสาคัญของภาษามือ
ร่วมกัน
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ผังมโนทัศน์ (Mind Mapping)
ประเภทและลักษณะที่แตกต่าง
กิจกรรมการเรียนการสอน :
ของภาษามือ
1. ผู้สอนบรรยายเรื่องประเภทและลักษณะที่แตกต่าง
- ประเภทของภาษามือ
ของภาษามือ
2. ผู้สอนแสดงตัวอย่างประกอบ
- ความแตกต่างของภาษามือ
3. ให้ผู้เรียนซักถามและแสดงข้อคิดเห็น
4. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปประเด็นสาคัญ
กิจกรรม/ใบงาน :
โครงสร้างภาษามือไทย
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. อภิปรายเรื่องโครงสร้างภาษามือไทย
- ไวยากรณ์ของภาษามือ
2. ให้ผู้เรียนสื่อสารด้วยภาษามือตามไวยากรณ์ของ
- รูปประโยคในภาษามือ
ภาษามือ
3. ให้ผู้เรียนสื่อสารด้วยภาษามือตามรูปประโยคของ
ภาษามือ
5. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปข้อสังเกตของไวยากรณ์
ภาษามือไทยและรูปประโยคของภาษามือไทย มีความ
แตกต่างจากภาษาไทยอย่างไร
กิจกรรม/ใบงาน :
วั ฒ นธรรมของผู้ ที่ มี ค วามบอก กิจกรรมการเรียนการสอน :
ร่องทางการได้ยิน
1. ผู้สอนบรรยายเรื่องวัฒนธรรมของผู้ที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน
2. ผู้สอนยกตัวอย่างประกอบการบรรยายเนื้อหา
3. ให้ผู้เรียนแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษามือ
4. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปบทเรียน
5. ทดสอบย่อยในเรื่องที่เรียนรู้ไปแล้วจากสัปดาห์ที่ 1-5
กิจกรรม/ใบงาน :
ภาษามือในชีวิตประจาวัน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
- หน่วยตัวเลข
1. ผู้สอนอภิปรายถึงการสื่อสารในหน่วยตัวเลข ซึ่งเป็น
- การสะกดนิ้วมือในภาษามือไทย ฐานของการแสดงท่ามือ และฝึกสะกดนิ้วมือ
2. ให้ผู้เรียนได้ฝึกการสื่อสารด้วยตัวเลขพร้อม
3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปบทเรียน
กิจกรรม/ใบงาน :

สื่อที่ใช้

ผู้สอน

วินิธาสถิตย์กุล

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. Power Point
3. สื่อ
อินเทอร์เน็ต

ไม่มี

ผศ.ภริมา
วินิธาสถิตย์กุล

ไม่มี

ผศ.ภริมา
วินิธาสถิตย์กุล

10%

ผศ.ภริมา
วินิธาสถิตย์กุล

5%

ผศ.ภริมา
วินิธาสถิตย์กุล

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. Power Point

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. Power Point

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. Power Point

มคอ.3 -5

สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียน ศึกษาคาศัพท์ที่เกี่ยวกับ
วัน และเวลา โดยให้ไปฝึกสื่อสารกับเพื่อที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน
2. ให้นักศึกษาแสดงภาษามือที่เรียนรู้มาจากเพื่อที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน
3. ผู้สอนบรรยายถึงหลักการบอกวัน เวลา ตามไวยกรณ์
ของภาษามือ
4. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปบทเรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนบรรยายเรื่องการสื่อสารกับคนใกล้ตัว เรื่อง
ครอบครัวและตัวฉัน
2. ผู้สอนกาหนดให้ผู้เรียนเขียนอัตตชีวประวัติของ
ตนเอง
3. ให้นักศึกษาได้เรียนรู้คาศัพท์ภาษามือไทย เกี่ยวกับ
ครอบครัว และตนเอง
4. ให้นักศึกษาไปฝึกสื่อสารกับเพื่อที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน
5. ให้ผู้เรียนออกมานาเสนออัตตชีวประวัติของตัวเอง
ด้วยภาษามือไทย
กิจกรรม/ใบงาน :
1. อัตตชีวประวัติ (ไวยากรณ์ภาษามือ)
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันอภิปรายเรื่องอาหารการกิน
โดยการฝึกคาศัพท์ภามือ
2. ผู้สอนให้ผู้เรียนดูวีดิโอเกี่ยวกับวิธีทาอาหาร
3. ให้นักศึกษาสรุปขั้นตอนการทาอาหารเป็นขั้นตอน
สั้นๆ จากวิดิโดย
4. ให้นักศึกษาแสดงภาษามือให้ผู้สอนดูเป็นรายบุคคล
กิจกรรม/ใบงาน :
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายถึงมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต จุดเด่นและความน่าสนใจ
2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนถามคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัย
3. ให้ผู้เรียนสื่อสารด้วยภาษามือโดยมีเนื้อความในหัวข้อ
มหาวิทยาลัยของฉัน เป็นรายบุคคล
กิจกรรม/ใบงาน :

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. Power Point

การวัด และ
ประเมินผล
(สัด ส่วนการ
ประเมิน)

ผู้สอน

7
(3 ชม.)

8
(3 ชม.)

9
(3 ชม.)

10
(3 ชม.)

ภาษามือในชีวิตประจาวัน
- การบอกวัน
- การบอกเวลา

ภาษามือในชีวิตประจาวัน
- ครอบครัวและตัวฉัน

ภาษามือในชีวิตประจาวัน
- อาหารการกิน

ภาษามือในชีวิตประจาวัน
- มหาวิทยาลัยของฉัน

5%

ผศ.ภริมา
วินิธาสถิตย์กุล

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. Power Point
3. สื่ออินเทอร์เน็ต

5%

ผศ.ภริมา
วินิธาสถิตย์กุล

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. Power Point
3. สื่ออินเทอร์เน็ต

5%

ผศ.ภริมา
วินิธาสถิตย์กุล

5%

ผศ.ภริมา
วินิธาสถิตย์กุล

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. Power Point
3. สื่ออินเทอร์เน็ต

มคอ.3 -6

สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ให้ผู้เรียนทบทวนคาศัพท์ที่เรียนไป ตั้งแต่หน่วยของ
สัปดาห์ที่ 6-10
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ผู้สอนกาหนดให้
ผู้เรียนเขียนเรื่องสั้นที่สนใจโดยมีข้อตกลงว่าต้องมี
คาศัพท์ที่ประกอบด้วยคาศัพท์ที่เรียนไปแล้วอยู่ใน
บทความ
3. ให้นักศึกษาฝึกการสื่อสารด้วยภาษามือ จากเรื่องสั้นที่
ตนเองเขียน
4. นาเสนอหน้าชั้นเรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนบรรยายเรื่องสถานที่ และการใช้ภาษามือเพื่อ
บอกสถานที่
2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนถามคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัย
3. ร่วมกันฝึกท่ามือที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ต่างๆ
กิจกรรม/ใบงาน :
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ให้นักศึกษาดูวีดิโอ ภาษามือ ที่เป็นเรื่องสั้น
2. ช่วยกันแปลความหมายจากเรื่องที่ดู
3. แสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่ดูและแปล
ความหมายจากวีดิโอ
4. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน จัดทาเรื่องราวเพื่อ
บันทึกวีดิโอด้วยภาษามือ ในหัวข้อ “วัฒนธรรมไทย
ถูกใจวัยทีน”
5. ส่งสคลิปก่อนการจัดทาวีดิโอ
กิจกรรม/ใบงาน :
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ให้ผู้เรียนศึกษาคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาวีดิโอ
2. ให้ผู้เรียนทากิจกรรมกลุ่ม บันทึกวีดิโอด้วยภาษามือ
ในหัวข้อ “วัฒนธรรมไทยถูกใจวัยทีน ”
กิจกรรม/ใบงาน :
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1 นาเสนอวีดิโอภาษามือ ในหัวข้อ “วัฒนธรรมไทยถูกใจ
วัยทีน” ที่มอบหมายในสัปดาห์ที่แล้ว

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. Power Point
3. สื่ออินเทอร์เน็ต

การวัด และ
ประเมินผล
(สัด ส่วนการ
ประเมิน)

ผู้สอน

11
(3 ชม.)

12
(3 ชม.)

13
(3 ชม.)

14
(3 ชม.)

15
(3 ชม.)

ภาษามือในชีวิตประจาวัน

ภาษามือในชีวิตประจาวัน
- หน่วยสถานที่

ภาษามือในชีวิตประจาวัน

ภาษามือในชีวิตประจาวัน

ภาษามือในชีวิตประจาวัน

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. Power Point
3. สื่ออินเทอร์เน็ต

5%

ผศ.ภริมา
วินิธาสถิตย์กุล

5%

ผศ.ภริมา
วินิธาสถิตย์กุล

5%

ผศ.ภริมา
วินิธาสถิตย์กุล

ไม่มี

ผศ.ภริมา
วินิธาสถิตย์กุล

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. Power Point

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. Power Point
3. สื่ออินเทอร์เน็ต

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. Power Point

มคอ.3 -7

สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

2. ร่วมกันอภิปราย เกี่ยวกับงานที่นาเสนอ
กิจกรรม/ใบงาน :
1. วีดิโอภาษามือ

การวัด และ
ประเมินผล
(สัด ส่วนการ
ประเมิน)
10%

5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
1.1) คะแนนเก็บระหว่างภาค
60%
1.1.1) ฝึกปฏิบัติ/ทดสอบย่อ ย
- หน่วยความหมาย ความเป็นมมา ประเภท
- หน่วยลักษณะที่แตกต่างของภาษามือ
- หน่วยโครงสร้างพื้นฐานของภาษามือไทย
- หน่วยวัฒนธรรมของผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
- หน่วยฝึกปฏิบัติการใช้ภาษามือ
1.1.2) กิจกรรมกลุ่ม
1.2) คะแนนจิตพิสัย
10%
1.3) สอบปลายภาค
30%

ผู้สอน

ผศ.ภริมา
วินิธาสถิตย์กุล

50%
2%
2%
4%
2%
40%
10%

2) การประเมินผล : ใช้ระบบ อิงกลุ่ม อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตาราหลัก
ภริ มา วิ นิ ธ าสถิ ต ย์ กุล (2562). เอกสารประกอบการเรีย นรายวิ ชา ภาษามื อ เบื้ อ งต้ น เพื่ อการ
สื่อสาร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
6.2 เอกสารและข้อมูลสาคั ญ
ปทานุกรมภาษามือไทย. (2533). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษามือไทย เล่ม 1. กรุงเทพฯ :
สานักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช.
สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย(2542). หนังสือภาษามือไทย. เล่ม 1. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์
ไทยวัฒนาพานิช.
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สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย(2542). หนังสือภาษามือไทย. เล่ม 2. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์
ไทยวัฒนาพานิช.
สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย(2542). หนังสือภาษามือไทย. เล่ม 3. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์
ไทยวัฒนาพานิช.
สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย(2542). หนังสือภาษามือไทย. เล่ม 4. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์
ไทยวัฒนาพานิช.
ภาษาต่างประเทศ
6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนา
เว็บไซต์พจนานุกรมภาษามือไทยอิเล็กทรอนิกส์ http://www.e-tsl.com/aboutx.php
เว็บไซต์สืบค้นข้อมูลฉบัยราชบัณฑิตยสภา http://164.115.33.116/login.html

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิท ธิ ผลของรายวิชาโดยนั กศึ กษา
1) การประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
1) ใช้แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
2) ใช้แบบประเมินตนเองสาหรับนักศึกษา
7.3 การปรับปรุงการสอน
น าผลการประเมิ น ที่ ได้ จ ากข้ อ ที่ 7.1 และ 7.2 มาปรั บ ปรุ ง การเรีย นการสอน โดยน าผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ข องนัก ศึก ษาในรายวิชา
การทวนสอบผลการเรีย นรู้ข องนั กศึ ก ษาจากการสั งเกตพฤติ กรรม คะแนนการสอบ งานที่ได้ รั บ
มอบหมาย และการน าเสนอผลงานด้ ว ยทั ก ษะการวิเ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

มคอ.3 -9

ผลลัพธ์การเรียนรู้

พฤติกรรมความ
รับผิดชอบและ
การมีส่วนร่วมใน
การทางาน

คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา

✓
✓

ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสน
สารสนเทศ

✓

✓

วิธีการประเมิน
คะแนนสอบ
งานที่ได้รับ
มอบหมาย
(แบบฝึกหัด
โครงงาน รายงาน)

✓

การนาเสนอผลงาน
ด้วยทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข/ การ
สื่อสาร/ การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

✓

✓

✓

✓

✓

✓

7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิท ธิ ผลของรายวิชา
1) อาจารย์ผู้สอนดาเนิน การทวนสอบรายวิชาด้ว ยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียน รู้ ข อง
นักศึกษาตามวิธีการข้อ 7.4
2) กรณีที่ผลการเรียนรู้ของรายวิชายังไม่ ได้ประสิ ทธิผ ล อาจารย์ผู้สอนจะให้โอกาสนัก ศึ ก ษา
ปรับปรุงปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจาเป็นเป็นรายกรณี
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