รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ในมหาวิทยาลัย/คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ /ภาษาไทย

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 154113
ชื่อรายวิชา หลักภาษาไทย
2. จานวนหน่ วยกิต
3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย วิชาบังคับ
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
อาจารย์ปริศนา ฟองศรัณย์
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรี ยน
1/2555 / ชันปี
้ ที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรี ยน
ในมหาวิทยาลัย ห้ อง 1108
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด
25 พฤษภาคม 2555

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ มีความรู้ ความเข้ าใจหลักภาษาไทย ลักษณะสาคัญของภาษาไทยทังด้
้ านไวยากรณ์
และการใช้ ภาษาไทยได้ อย่างถูกต้ องตามมาตรฐาน
1.2 เพื่อให้ สามารถนาคุณธรรม จริยธรรมไปประยุกต์ใช้ ในในการสื่อสารภาษาไทย
1.3 เพื่อให้ สามารถใช้ ทกั ษะการใช้ ภาษาไทยเป็ นเครื่ องมือสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 เพื่อให้ มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.5 เพื่อให้ สามารถใช้ IT ในการสื่อสารภาษาไทยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
2.1 เพื่อพัฒนาความสามารถ ทักษะการปฏิบตั ิ การใช้ IT ที่ได้ รับจากการเรี ยน ดังนี ้
1) สามารถฝึ กฝน มีพฒ
ั นาการที่ดีขึ ้นในการใช้ ภาษาไทย
2) ปฏิบตั กิ ารการฟั ง การอ่าน การพูด และการเขียนเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันได้
3) สามารถใช้ ทกั ษะการฟั ง การอ่าน การพูด และการเขียนในชีวิตประจาวันได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล
4) มีทกั ษะการใช้ ภาษา และสามารถใช้ สื่อเทคโนโลยี นาเสนอผลงานได้ อย่างน่าสนใจ
5) สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เรี ยน ผู้สอนได้
6) สามารถประยุกต์การเรี ยน กับการทางานให้ เป็ นประโยชน์ได้ ตลอดชีวิต
2.2 เพื่อพัฒนาทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ได้ รับจากการเรี ยน ดังนี ้
1) แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
2) มีคณ
ุ ลักษณะที่ยอมรับเหตุผล และยอมรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น
3) ให้ ความร่วมมือ ช่วยเหลือในการทากิจกรรมกลุม่
4) มีทศั นคติที่ดีตอ่ กระบวนการศึกษาค้ นคว้ าในรูปแบบของการฝึ กฝน
5) เห็นประโยชน์และคุณค่าของการฟั ง การพูด การเขียน ในรูปแบบของการปฏิบตั ิ จริง
6) รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริ ต ตรงต่อเวลา และเคารพ กฎ ระเบียบในการเรี ยน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ขอบข่ายของหลักภาษาไทย ลักษณะภาษาไทยในด้ านเสียง พยางค์ คา วลี
ประโยค ลักษณะประโยค หลักเกณฑ์การอ่าน การเขียน คาไทย คาราชาศัพท์ คาสุภาพ และสามารถใช้ ภาษา
ให้ ถกู ต้ องตามความนิยมของสังคมไทย
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริม

45

-

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
-

การศึกษาด้ วยตนเอง

90

3. จานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ อี าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
6 ชัว่ โมง/สัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 มีจริยธรรมในการศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลและอ้ างอิงของผู้อื่น
1.1.2 มีวินยั ต่อการเรี ยน ส่งมอบงานที่มอบหมายตามเวลาที่กาหนด
1.1.3 รับฟั งการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนในชันเรี
้ ยน ทังในกลุ
้
ม่ และนอกกลุม่
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 เปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษามีการตังค
้ าถามหรื อตอบคาถาม หรื อแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้ องกับ
คุณธรรม จริยธรรมในการการศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลและอ้ างอิงของผู้อื่น
1.2.2 ยกตัวอย่างกรณีศกึ ษาที่ขาดความรับผิดชอบต่อหน้ าที่และการประพฤติที่ผิดจริ ยธรรมในการนา
ข้ อมูลของผู้อื่นมาอ้ างอิง

1.2.3 อาจารย์ปฏิบตั ิตนเป็ นตัวอย่าง ให้ ความสาคัญต่อจริ ยธรรมในการอ้ างอิงข้ อมูล การมีวินยั เรื่ อง
เวลา การเปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟั งความคิดเห็นของนักศึกษา เป็ นต้ น
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชันเรี
้ ยนและการทากิจกรรมในโอกาสที่หลักสูตร/คณะ/
มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องทางด้ านคุณธรรมและจริยธรรม
1.3.2 ประเมินผลจากผลงานการศึกษาค้ นคว้ าของนักศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับการนาข้ อมูลของผู้อื่นมา
อ้ างอิง
1.3.3 ประเมินความมีวินยั ต่อการเรี ยนจากการตรงต่อเวลาในการเข้ าชันเรี
้ ยนและการส่งรายงาน
1.3.4 ประเมินการรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น โดยนักศึกษาที่ร่วมชันในรายวิ
้
ชา
1.3.5 ประเมินโดยให้ นกั ศึกษาประเมินตนเอง
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ท่ ตี ้ องได้ รับ
2.1.1 มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับลักษณะสาคัญของภาษาไทย ไวยากรณ์ และการใช้ ภาษาไทย
ได้ ถกู ต้ องตามมาตรฐาน
2.1.2 มีความรู้ด้านทฤษฎีหลักการและกระบวนการการใช้ ภาษาไทยเชิงบูรณาการเพื่อการสื่อสาร
2.1.3 มีความรู้ เกี่ยวกับการนาเสนอในรู ปแบบต่างๆ ทัง้ รายงานวิชาการ และการนาเสนอแบบสื่อ
ประสมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 วิธีการสอน
ใช้ วิธีการสอนโดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ได้ แก่ วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยเน้ นให้ นักศึกษาหาทาง
ค้ นคว้ าหาข้ อมูลเพิ่มเติม วิธีการสอนแบบร่ วมมือ วิธีการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม วิธีสอนแบบการสืบสอบ
การศึกษาด้ วยตนเองและการค้ นคว้ าทางอินเทอร์ เน็ต
2.3 วิธีการประเมินผล
1) แบบฝึ กหัด
15
%
2) การมีสว่ นร่วมและพฤติกรรมจริ ยธรรม
การเรี ยน
15
%
3) รายงาน
10
%
4) สอบกลางภาค
20
%
5) ประเมินผลปลายภาค
40
%

3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 สามารถรวบรวมข้ อมูล และวิเคราะห์ปัญหาได้
3.1.2 มีทกั ษะการใช้ ภาษา และสามารถใช้ สื่อเทคโนโลยี นาเสนอผลงานได้ อย่างน่าสนใจ
3.1.3 สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เรี ยน ผู้สอนได้
3.1.4 สามารถประยุกต์การเรี ยนกับการทางานให้ เป็ นประโยชน์แก่ตนเองและหมูค่ ณะได้
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 วิธีการสอนที่เน้ นให้ นกั ศึกษาได้ ศกึ ษาค้ นคว้ าหาคาตอบด้ วยตนเอง ได้ แก่ วิธีการสอนโดยใช้ การ
ตังประเด็
้
นหัวข้ อในการสืบหาข้ อมูล
3.2.2 ฝึ กด้ วยการให้ ตอบปั ญหาในชันเรี
้ ยน การแสดงความคิดเห็น และการระดมสมองจากประเด็น
ศึกษาที่กาหนดโดยแบ่งนักศึกษาเป็ นกลุ่ม ภายในกลุ่มจะต้ องนาเสนอในรู ปแบบการบูรณาการทักษะทาง
ภาษา
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการตอบปั ญหาและการแสดงความคิดเห็นในชันเรี
้ ยน ทังรายบุ
้
คคลและกลุ่ม
3.3.2 แบบฝึ กหัด
3.3.3 กิจกรรมในชันเรี
้ ยน
3.3.4 รายงาน
3.3.5 การสอบกลางภาค
3.3.6 การสอบปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 มีความรับผิดชอบในการทางานที่ได้ รับมอบหมายทังรายบุ
้
คคลและงานกลุม่
4.1.2 สามารถปรับตัวในการทางานร่วมกับผู้อื่น
4.1.3 วางตัวและร่วมแสดงความคิดเห็นในกลุม่ ได้ อย่างเหมาะสม
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 จัดกิจกรรมในชันเรี
้ ยนที่เปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษามีปฏิสมั พันธ์กบั นักศึกษาคนอื่นในชันเรี
้ ยน
4.2.2 มอบหมายงานกลุ่มและมีการเปลี่ ยนกลุ่ม ทางานตามกิจ กรรมที่มอบหมาย เพื่อให้ นักศึกษา
ทางานได้ กบั ผู้อื่น โดยไม่ยดึ ติดกับเฉพาะเพื่อนที่ใกล้ ชิด
4.2.3 กาหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละคนในการทางานกลุม่ อย่างชัดเจน

4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินการมีสว่ นร่วมในชันเรี
้ ยน
4.3.2 ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุม่
4.4.3 ประเมินโดยให้ นกั ศึกษาประเมินสมาชิกในกลุ่ม ทังด้
้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ด้ านความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 สามารถใช้ Power Point และสื่อมัลติมีเดียในการนาเสนองานที่ได้ รับมอบหมาย
5.1.2 สามารถคัดเลือกข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลที่นา่ เชื่อถือ
5.1.3 สามารถค้ นคว้ าหาข้ อมูลทางอินเทอร์ เน็ต
5.1.4 สามารถใช้ ภาษาไทยในการนาเสนอด้ วยการเขียนและการพูดได้ อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 ใช้ Power Point และสื่อมัลติมีเดียที่ชดั เจน น่าสนใจ ง่ายต่อการทาความเข้ าใจมาประกอบการ
สอนในชันเรี
้ ยน
5.2.2 แนะนาเทคนิคการสืบค้ นข้ อมูล แหล่งข้ อมูลและวิธีการเลือกข้ อมูลที่นา่ เชื่อถือ
5.2.3 มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้ นข้ อมูลด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2.4 มอบหมายงานที่ต้องมีการนาเสนอทังในรู
้ ปเอกสารและวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยี
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินทักษะการใช้ ภาษาจากรายงานและการนาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน
5.3.2 ประเมินทักษะการใช้ สื่อจากการรายงานหน้ าชันเรี
้ ยน
5.3.3 ประเมินรายงานการสืบค้ นข้ อมูลด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์
ที่
1

2

หัวข้ อ/รายละเอียด
ปฐมนิเทศ
บทที่ 1 ลักษณะเฉพาะของ
ภาษาไทย
- เสียง
- คาโดด
- ตัวสะกด
- ความหมาย
- การเรี ยงคา
คา
- ความหมายของคา
- ชนิดของคา
- การใช้ คา
- เสียงของคา
(ต่อ)
- กลุม่ คากริ ยาต่อเนื่อง
- เสียงกับความรู้สกึ
- ภาษาไทยเป็ นภาษาไทย
วรรณยุกต์
- ลักษณะนาม
- ศักดิ์ภาษา
- การทวีคณ
ู ของคา
หลักการอ่านคา
- อ่านตามหลัก
- อ่านตามความนิยม
- อ่านได้ ทงตามหลั
ั้
กและตาม
ความนิยม

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
และสื่อที่ใช้

ผู้สอน

3

- ผู้สอนชี ้แจงแนวการสอน กติกา
การเรี ยน
- อภิปรายลักษณะเฉพาะของ
ภาษาไทย
- กิจกรรมครัง้ ที่ 1
- มคอ. 3 / เอกสารแนวสอน
- พาวเวอร์ พอยท์ / วิชวลไลเซอร์

อ.ปริ ศนา ฟองศรัณย์

3

- ส่งกิจกรรมคืนนักศึกษา
- สรุปข้ อรายงานกิจกรรมครัง้ ที่ 1
เพื่อสะท้ อนผลการทางานและ
อภิปรายร่วมกัน
- ทาแบบฝึ กหัด

อ.ปริ ศนา ฟองศรัณย์

สัปดาห์
ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

3

บทที่ 2
ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับไวยากรณ์
- ไวยากรณ์
- ไวยากรณ์และหลักภาษา
หลักการเขียนคา
- การเขียนคาให้ ถกู อัขรวิธี
- การเขียนพยางค์ออกเสียง
“อา”
- การเขียนพยางค์ออกเสียง
“ไอ”
- การเขียนอักษรควบกล ้า
- การเขียนคาทับศัพท์จาก
ภาษาต่างประเทศ
(ต่อ)
- ขอบข่ายตาราหลักภาษาไทย
ความหมายของถ้ อยคา
- ความหมายนัยตรง
- ความหมายนัยประหวัด
บทที่ 3
เสียง และอักษร
- ขอบเขตการศึกษาเรื่ องเสียง
- ชนิดของเสียง
ข้ อบกพร่องในการใช้ คา
- การใช้ คาผิดความหมาย
- การใช้ คาผิดสานวน
- การใช้ คาหรื อสานวน
ภาษาต่างประเทศ
- การใช้ คาผิดระดับหรื อต่าง
ระดับ
- การตัดคา
- การใช้ คาบุพบทไม่ถกู ต้ อง

4

5

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
และสื่อที่ใช้

ผู้สอน

3

- ทาแบบฝึ กหัด
- นาเสนอความคิด ความสาคัญ
ของไวยากรณ์ในการใช้ ภาษา และ
ภาษาไทย
- ให้ โอกาสผู้เรียนอภิปรายให้
ข้ อคิดเห็น

อ.ปริ ศนา ฟองศรัณย์

3

- อธิบายและให้ โอกาสผู้เรียน
อภิปราย ให้ ข้อคิดเห็น
- ทาแบบฝึ กหัด
- สัง่ กิจกรรม

อ.ปริ ศนา ฟองศรัณย์

3

- ส่งกิจกรรมคืนนักศึกษา
- สรุปข้ อรายงานกิจกรรมครัง้ ที่ 2
เพื่อสะท้ อนผลการทางานและ
อภิปรายร่วมกัน
- อธิบายและให้ โอกาสผู้เรี ยน
อภิปรายให้ ข้อคิดเห็น เรื่ องเสียง
ภาษาไทยในยุคปั จจุบนั
- ทาแบบฝึ กหัด

อ.ปริ ศนา ฟองศรัณย์

สัปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
(ต่อ)
6

7

- ชนิดของเสียง
ประโยค
- ชนิดของประโยค
(ตามเนื ้อความ, ตามเจตนา)
- ความสัมพันธ์ของประโยค
- ลักษณะของประโยคที่ดี
- หมวกคาทีเ่ กี่ยวข้ องกับการ
เรี ยบเรี ยงประโยค
บทที่ 4
พยางค์
- พยางค์
- โครงสร้ าง
- แนวคิด
- สอบกลางภาค
ข้ อบกพร่องของการใช้
ภาษาไทยปั จจุบนั
- การใช้ คาและสานวน
ต่างประเทศ
- การใช้ สานวนพูด
- การใช้ คาไม่ถกู ต้ อง
- การใช้ คาหรื อวลีฟมเฟื
ุ่ อย
- การลาดับคาหรื อวลีใน
ประโยคผิดที่หรื อเรี ยงไม่ดี

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
และสื่อที่ใช้

ผู้สอน

3

บรรยาย และร่วมกันอภิปราย
ฝึ กออกเสียงภาษาไทยที่ได้
มาตรฐาน

อ.ปริ ศนา ฟองศรัณย์

3

- อธิบายและให้ โอกาสผู้เรียน
อภิปราย ให้ ข้อคิดเห็น
- ฝึ กวิเคราะห์โครงสร้ าง
- ทาแบบฝึ กหัด

อ.ปริ ศนา ฟองศรัณย์

สัปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
(ต่อ)
8

9

10

- สัญลักษณ์พยางค์
- ลักษณะโครงสร้ างพยางค์ใน
คา
สานวนไทย
- ความหมายของสานวนไทย
- บ่อเกิดของสานวนไทย
- ประเภทของสานวนไทย
- สานวนที่มีความหมาย
เหมือนกันแต่ตา่ งวัฒนธรรมกัน
- สานวนที่มีความหมาย
ใกล้ เคียงกัน
บทที่ 5 คา
- คามูล
- คาประสม
- คาซ้ อน
- คาซ ้า
- คาคู่
คาราชาศัพท์
- หลักการแต่งคานามราชาศัพท์
- หลักการแต่งคากริ ยาราชา
ศัพท์
(ต่อ)
- คาสมาส
- คาสนธิ
- คาแผลง
โวหาร
- ความหมายของโวหาร
- ประเภทของโวหาร

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
และสื่อที่ใช้

ผู้สอน

3

- อธิบายและให้ โอกาสผู้เรียน
อภิปรายให้ ข้อคิดเห็น
- ฝึ กวิเคราะห์โครงสร้ าง
- กิจกรรมครัง้ ที่ 3
- ทาแบบฝึ กหัด

อ.ปริ ศนา ฟองศรัณย์

3

- ส่งกิจกรรมคืนนักศึกษา
- สรุปข้ อรายงานกิจกรรมครัง้ ที่ 3
เพื่อสะท้ อนผลการทางานและ
อภิปรายร่วมกัน
- อธิบายและให้ โอกาสผู้เรียน
อภิปรายให้ ข้อคิดเห็น
- ฝึ กวิเคราะห์โครงสร้ าง

อ.ปริ ศนา ฟองศรัณย์

3

- อธิบายและให้ โอกาสผู้เรียน
อภิปรายให้ ข้อคิดเห็น
- ฝึ กวิเคราะห์คา
- ทาแบบฝึ กหัด

อ.ปริ ศนา ฟองศรัณย์

สัปดาห์
ที่
11

12

13

14
15

หัวข้ อ/รายละเอียด
(ต่อ)
- ชนิดของคาไทย
ระดับภาษา
- ความหมาย
- ประเภท
บทที่ 6 วลีและประโยค
- วลี
- ชนิดของวลี
- หน้ าที่ของวลี
ภาษาพูดภาษาเขียน
- ภาษาพูด
- ภาษาเขียน
บทที่ 7 ประโยค
- ประโยค
- โครงสร้ างของประโยค
- ชนิดของประโยค

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
และสื่อที่ใช้

ผู้สอน

3

- ฝึ กวิเคราะห์คา
- ทาแบบฝึ กหัด

อ.ปริ ศนา ฟองศรัณย์

3

- บรรยาย อภิปราย
- วิเคราะห์วลี

อ.ปริ ศนา ฟองศรัณย์

3

- บรรยาย อภิปราย
- วิเคราะห์ประโยค
- การแก้ ไขประโยคไม่สมบูรณ์

อ.ปริ ศนา ฟองศรัณย์

นาเสนองาน

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรมที่
ผลการ
วิธีการ
เรี ยนรู้
ประเมิน
1
1.1-1.7, 2.1-2.8, 3.1- รายงาน
3.4, 4.1-4.6, 5.1-5.4
กลุม่
2
1.1-1.7, 2.1-2.8, 3.1งาน
3.4, 4.1-4.6, 5.1-5.4 รายบุคคล
3
1.1-1.7, 2.1-2.8,
กิจกรรมใน
3.1-3.4, 4.1-4.6, 5.1-5.4 ชันเรี
้ ยน
4
1.2, 1.5 2.1-2.8,3.1- สอบกลาง

อ.ปริ ศนา ฟองศรัณย์
สอบ

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน
15

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล
ร้ อยละ 30

ตลอดภาคปี การศึกษา

ร้ อยละ 10

ตลอดภาคปี การศึกษา

ร้ อยละ 10

ตามตารางสอบ

ร้ อยละ 30

3.4,4.3

ภาค สอบ
ปลายภาค
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตาราหลัก
กาชัย ทองหล่อ. (2533). หลักภาษาไทย. (พิมพ์ครัง้ ที่ 8). พระนคร : รวมสาส์น.
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
กาญจนา นาคสกุล. (2545). ระบบเสียงภาษาไทย. (พิมพ์ครัง้ ที่ 5). กรุงเทพ ฯ : สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,
กาชัย ทองหล่อ. (2533). หลักภาษาไทย. (พิมพ์ครัง้ ที่ 8). พระนคร : รวมสาส์น.
ชาคริต อนันทราวัน. (2536). หลักภาษไทย. กรุงเทพ ฯ : โอ.เอส.พรินติ ้ง เฮาส์
เปลื ้อง ณ นคร. (2540). ภาษาวรรณนา วิวัฒน์ และวิบัตขิ องภาษาไทย. กรุงเทพ ฯ : เยลโล่การพิมพ์.
บรรจบ พันธุเมธา. (2522). ลักษณะภาษาไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ครุ ุสภา.
บุปผา บุญทิพย์. (2536). การเขียน. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยรามคาแหง.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2507). พจนานุกรม. พระนคร : โรงพิมพ์อกั ษรประเสริฐ.
สุจริ ตลักษณ์ ดีผดุง. (2543). ทฤษฎีวากยสัมพันธ์ . (พิมพ์ครัง้ ที่ 3). กรุงเทพ ฯ : สถาบันวิจยั ภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล
สุนนั ท์ อัญชลีนกุ ลู . (2546). ระบบคาภาษาไทย. กรุงเทพ ฯ : สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์. (2519). ภาษาและภาษาศาสตร์ . กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
วิจินตน์ ภานุพงศ์. (2543). โครงสร้ างของภาษาไทย : ระบบไวยากรณ์ . กรุงเทพ ฯ : สานักพิมพ์แห่ง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
วิสนั ติ์ กฏแก้ ว. (ม.ป.ป.). ภาษาบาลีสันสกฤตที่เกี่ยวข้ องกับภาษาไทย. กรุงเทพ ฯ : สานักพิมพ์พฒ
ั นา
ศึกษา.
อมรา ประสิทธิ์ รัฐสินธุ์ และคณะ. (2544). ทฤษฎีไวยากรณ์ . กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
อุปกิตศิลปสาร, พระยา. (2539). หลักภาษาไทย. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.
อุดม วโรฒม์สิกขดิตถ์. (2539). ไวยากรณ์ ไทยในภาษาศาสตร์ . กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทังวิ
้ ธีการสอน การจัดกิจกรรมในชันเรี
้ ยน สื่อการสอน
และผลการเรี ยนรู้ที่ได้ รับ ตลอดจนเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้ อมูลเพื่อการประเมินการสอน ได้ แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู้ของนักศึกษาและการทวน
สอบผลประเมินการเรี ยนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
กาหนดกลยุทธ์ วิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา แล้ วจัดทา มคอ. 5 รายงาน
รายวิชาทุกภาคการศึกษา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
นาผลการเรี ยนของนักศึกษามาตรวจสอบ หลังจากนันวิ
้ เคราะห์การตอบข้ อสอบ เพื่อทานในส่วนที่
นักศึกษาเข้ าใจ และไม่เข้ าใจเพื่อให้ การจัดการเรี ยนการสอนสอดคล้ องกับสภาพปั ญหา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
- พิจารณาจากผลการประเมินการสอนจากนักศึกษา ทบทวนเนื ้อหาที่ส อนและกลยุทธ์ การสอนที่ใช้
เพื่อสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสาหรับใช้ ในปี การศึกษาถัดไป
- ปรับปรุงตารา จากเดิมไม่มีลกั ษณะเฉพาะทางภาษาไทย ได้ ปรับให้ มีในตาราภาคการศึกษานี ้ ทังนี
้ ้
นักศึกษาเอกวิชาภาษาไทย เกือบครึ่งหนึ่งมาจากสายวิทยาศาสตร์ ดังนันเพื
้ ่อเป็ นการปรับความรู้ จะได้ ศกึ ษา
ในเชิงลึกต่อไป

