สารบัญ
หมวด
หมวด 1

หมวด 2

หมวด 3

หมวด 4

หมวด 5

หน้ า
ข้ อมูลทัวไป
1. รหัสและชือรายวิชา
2. จํานวนหน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
4. อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผ้ สู อน
5. ภาคการศึกษา/ชันปี
. ทีเรี ยน
6. รายวิชาทีต้ องเรี ยนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
7. รายวิชาทีต้ องเรี ยนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
8. สถานทีเรี ยน
9. วันทีจัดทําหรื อปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง. ล่าสุด
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุง่ หมายของรายวิชา
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
2. จํานวนชัวโมงทีใช้ ตอ่ ภาคการศึกษา
3. จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้ คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปั ญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
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หมวด 6

หมวด 7

ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิPของนักศึกษาในรายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
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รายละเอียดของรายวิชา
ชือสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ในมหาวิทยาลัย / คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ / ภาษาไทย

หมวดที 1 ข้ อมูลทัวไป
1. รหัสและชือรายวิชา
1544902 (ภาษาไทย) สัมมนาภาษาไทย (ภาษาอังกฤษ) Seminar on Thai Language
2. จํานวนหน่ วยกิต
3 (2 -2)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย วิชาบังคับ
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ญานิศา โชติชืน.
5. ภาคการศึกษา/ชัน9 ปี ทีเรี ยน
1/2554 / ชันปี
. ที 4
6. รายวิชาทีต้องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเรี ยน
ห้ องเรี ยน 1209 คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันทีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง9 ล่ าสุด
28 มีนาคม 2555
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หมวดที 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพือให้ มีความรู้เรื องการจัดสัมมนา และสามารถจัดสัมมนาได้
1.2 เพือให้ รวบรวมข้ อมูลการใช้ ภาษาไทยทีเป็ นปั ญหาในปั จจุบนั และสามารถวิเคราะห์
ปั ญหาในลักษณะต่าง ๆ อย่างมีหลักการได้
1.3 เพือให้ รวบรวมแนวคิด เหตุผลจากเอกสาร ตําราอืน ๆ และนําผลจากการสังเคราะห์
มาวิเคราะห์เป็ นแนวทางในการใช้ ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพได้
1.4 เพือให้ แลกเปลียนความคิดเห็นกับวิทยากร ผู้สอน และผู้เรี ยน
1.5 เพือให้ เกิดความรับผิดชอบ รู้หน้ าทีของตนเอง และทํางานร่วมกับหมูค่ ณะอย่าง
มีความสุขได้
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
2.1 เพือพัฒนาความสามารถ ทักษะการปฏิบตั ิ การใช้ IT ทีได้ รับจากการเรี ยน ดังนี .
1) สามารถรวบรวมข้ อมูล และวิเคราะห์ปัญหาได้
2) มีทกั ษะการใช้ ภาษา และสามารถใช้ สือเทคโนโลยี นําเสนอผลงานได้ อย่างน่าสนใจ
3) สามารถแลกเปลียนความคิดเห็นกับผู้เรี ยน ผู้สอน และวิทยากรได้
4) สามารถประยุกต์การเรี ยนกับการทํางานให้ เป็ นประโยชน์แก่ตนเองและหมู่คณะได้
2.2 พือพัฒนาทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ทีได้ รับจากการเรี ยน ดังนี .
1) แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
2) มีคณ
ุ ลักษณะทียอมรับเหตุผล และยอมรับฟั งความคิดเห็นของผู้อืน
3) ให้ ความร่วมมือ ช่วยเหลือในการทํากิจกรรมกลุม่
4) มีทศั นคติทีดีตอ่ กระบวนการศึกษาค้ นคว้ าในรูปแบบของการสัมมนา
5) เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาภาษาไทย ในแบบของการสัมมนา
6) รับผิดชอบ ซือสัตย์ สุจริ ต ตรงต่อเวลา และเคารพ กฎ ระเบียบในการเรี ยน
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หมวดที 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรู้พื .นฐานเกียวกับกระบวนการศึกษาค้ นคว้ า วิธีการจัดสัมมนา ศึกษา
วิเคราะห์ปัญหาและปรากฏการณ์ในการใช้ ภาษาไทยจากแหล่งข้ อมูลต่าง ๆ ตลอดจนรวบรวมคํา
สํานวน ภาษา และประโยคทีใช้ ในปั จจุบนั ทังภาษาพู
.
ด และภาษาเขียน อภิปรายถึงผลดีและผลเสีย
ของการใช้ คํา สํานวน และประโยค สรุปเป็ นกฎเกณฑ์ เพือนําไปพัฒนาการเรี ยนการสอนให้ ได้ ผลดี
รวมทังศึ
. กษาหาความรู้จากเอกสาร ตําราภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ตลอดจนวิทยากรผู้เชียวชาญ
เพือเพิมศักยภาพในการใช้ ภาษาไทย
2. จํานวนชัวโมงทีใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริม

60

-

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
30

การศึกษาด้ วยตนเอง

30

3. จํานวนชัวโมงต่ อสัปดาห์ ท อี าจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
6 ชัวโมง/สัปดาห์

หมวดที 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้องพัฒนา
1.1.1 มีจริยธรรมในการศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลและอ้ างอิงของผู้อืน
1.1.2 มีวินยั ต่อการเรี ยน ส่งมอบงานทีมอบหมายตรงตามเวลาทีกําหนด
1.1.3 รับฟั งการแสดงความคิดเห็นของเพือนในชันเรี
. ยน ทังในกลุ
.
ม่ และนอกกลุม่
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 เปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษามีการตังคํ
. าถามหรื อตอบคําถาม หรื อแสดงความคิดเห็นทีเกียวข้ อง
กับคุณธรรม จริยธรรมในการการศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลและอ้ างอิงของผู้อืน
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1.2.2 ยกตัวอย่างกรณีศกึ ษาทีขาดความรับผิดชอบต่อหน้ าทีและการประพฤติทีผิดจริ ยธรรมใน
การนําข้ อมูลของผู้อืนมาอ้ างอิง
1.2.3 อาจารย์ปฏิบตั ิตนเป็ นตัวอย่าง ให้ ความสําคัญต่อจริ ยธรรมในการอ้ งอิงข้ อมูล การมีวินยั
เรื องเวลา การเปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟั งความคิดเห็นของนักศึกษา เป็ นต้ น
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมทีแสดงออกในชันเรี
. ยนและในโอกาสทีหลักสูตร/คณะ/มหาวิทยาลัยจัด
กิจกรรมต่างๆ ทีเกียวข้ องทางด้ านคุณธรรมและจริยธรรม
1.3.2 ตรวจผลงานการศึกษาค้ นคว้ าของนักศึกษาทีเกียวข้ องกับการนําข้ อมูลของผู้อืนมาอ้ างอิง
1.3.3 สังเกตความมีวินยั ต่อการเรี ยนจากการตรงต่อเวลาในการเข้ าชันเรี
. ยนและการส่งรายงาน
1.3.4 สังเกตการรับฟั งความคิดเห็นของผู้อืน จากนักศีกษาทีร่วมชันเรี
. ยน
1.3.5 ให้ นกั ศึกษาประเมินตนเอง
2. ความรู้
2.1 ความรู้ท ตี ้ องได้ รับ
1) มีความรู้และมีความเข้ าใจเกียวกับพื .นฐานกระบวนการศึกษาค้ นคว้ า และ การสัมมนา
2) มีความรู้เกียวกับภาษาไทยและทักษะการใช้ ภาษาไทย
3) มีความรู้เกียวกับปรากฏการณ์ในการใช้ ภาษาไทย และปั ญหาในการใช้ ภาษาไทย
4) ถ่ายทอดความรู้ทางภาษาไทยในกระบวนการสัมมนาได้
5) มีความรู้เกียวกับการจัดสัมมนา
6) บูรณาการความรู้เกียวกับการสัมมนา และภาษาไทย กับความรู้ในศาสตร์ อืนๆ ทีเกียวข้ องได้
2.2 วิธีการสอน
1) บรรยาย อภิปราย สรุปความ
2) แบ่งกลุม่ ศึกษาเอกสาร ค้ นคว้ าจากตําราและเว็บไซต์
3) นําเสนอผลงานทีได้ รับมอบหมายทังรายบุ
.
คคล และงานกลุม่
4) จําลองเหตุการณ์ และบทบาทสมมติ
5) จัดสัมมนาในชันเรี
. ยนหัวข้ อ “ภาษาไทยในยุค IT”
6) เตรี ยมการ และร่วมจัดสัมมนาจัดการประกวดสุนทรพจน์นกั ศึกษาในมหาวิทยาลัย เพือ
คัดเลือกผู้ชนะ เข้ าประกวดสุนทรพจน์อดุ มศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครัง. ที ๑๒ ประจําปี ๒๕๕๔
ชิงถ้ วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว รอบคัดเลือกกรุ งเทพมหานคร “ตามรอย
พระบาท ช่วยชาติได้ อย่างไร ” ในเดือน สิงหาคม ๒๕๕๔ กรุงเทพฯ
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2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินผลระหว่างภาคเรี ยน 70 % ประกอบด้ วย
2.3.1.1 แบบฝึ กหัด
10 %
2.3.1.2 โครงการสัมมนา
10 %
2.3.1.3 ศึกษางานสัมมนา
10 %
2.3.1.4 การศึกษาค้ นคว้ า อภิปราย รายงาน 10 %
2.3.1.5 บทบาท หน้ าที ครบทุกหน้ าที เช่น พิธีกร ประธาน รองประธาน เลขา
วิทยากร ฯลฯ ในการจัดสัมมนาในชันเรี
. ยน 20 %
2.3.1.6 สอบกลางภาค
10 %
2.3.2 ประเมินผลปลายภาค
30 % ประกอบด้ วย
2.3.2.1 การจัดสัมมนาปลายภาค 20 %
2.3.2.1.1 ขันเตรี
. ยมการ
2.3.2.1.2. ขันระหว่
.
างการสัมมนา
2.3.2.1.3 ขันหลั
. งการสัมมนา
2.3.2.1.4 การประเมินตนเองเกียวกับบทบาทหน้ าทีในการจัดสัมมนา
2.3.2.2 สอบปลายภาค 10%
รวม 100
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาทีต้องพัฒนา
1) สามารถรวบรวมข้ อมูล และวิเคราะห์ปัญหาได้
2) มีทกั ษะการใช้ ภาษา และสามารถใช้ สือเทคโนโลยี นําเสนอผลงานได้ อย่างน่าสนใจ
3) สามารถแลกเปลียนความคิดเห็นกับผู้เรี ยน ผู้สอน และวิทยากรได้
4) สามารถประยุกต์การเรี ยนกับการทํางานให้ เป็ นประโยชน์แก่ตนเองและหมู่คณะได้
3.2 วิธีการสอน
1) ให้ ศึกษาค้ นคว้ าหาคําตอบด้ วยตนเอง ได้ แก่ วิธีการสอนโดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน วิธีการสอน
แบบสืบสอบ
2) ฝึ กให้ ตอบปั ญหาในชันเรี
. ยน การแสดงความคิดเห็น และการระดมสมองจากประเด็นศึกษาทีกําหนด
โดยแบ่งนักศึกษาเป็ นกลุ่ม ภายในกลุ่มจะต้ องกําหนดแนวทางไปสู่การหาคําตอบทีมีความชัดเจนและ
น่าเชือถือ

7

มคอ. 3
3) ฝึ กการนําเสนองานด้ วยวาจา และ ลายลักษณ์อกั ษร โดยการใช้ ภาษาไทยได้ อย่างถูกต้ อง และใช้ สือ
เทคโนโลยีให้ นา่ สนใจ
3.3 วิธีการประเมินผล
1) การตอบปั ญหาและการแสดงความคิดเห็นในชันเรี
. ยน ทังรายบุ
.
คคลและกลุ่ม
2) รายงานกลุม่
3) การนําเสนอเป็ นรายบุคคล และกลุม่
4) การสอบข้ อเขียนกลางภาคและปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต้องพัฒนา
1) มีความรับผิดชอบในการทํางานทีได้ รับมอบหมายทังรายบุ
.
คคลและงานกลุม่
2) สามารถปรับตัวในการทํางานร่วมกับผู้อืน
3) ทําหน้ าทีและร่วมแสดงความคิดเห็นในกลุม่ ได้ อย่างเหมาะสม
4.2 วิธีการสอน
1) จัดกิจกรรมในชันเรี
. ยนทีเปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษามีปฏิสมั พันธ์กบั นักศึกษาคนอืนในชันเรี
. ยน
2) มอบหมายงานกลุ่มและมีการเปลียนกลุ่มทํางานตามกิจกรรมทีมอบหมาย เพือให้ นกั ศึกษา
ทํางานได้ กบั ผู้อืน โดยไม่ยดึ ติดกับเฉพาะเพือนทีใกล้ ชิด
3) กําหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละคนในการทํางานกลุม่ อย่างชัดเจน
4) จัดกิจกรรมนอกชันเรี
. ยนทีเปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษามีปฏิสมั พันธ์กบั นักศึกษาคนอืนๆ และบุคคล
ทัวไป
4.3 วิธีการประเมินผล
1) การมีสว่ นร่วมในชันเรี
. ยน
2) ความรับผิดชอบจากรายงานกลุม่
3) ให้ ประเมินสมาชิกในกลุม่ ทังด้
. านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและด้ านความรับผิดชอบ
4) ให้ ประเมินตนเอง
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้องพัฒนา
1) สามารถใช้ Power point ในการนําเสนองานทีได้ รับมอบหมาย
2) สามารถคัดเลือกข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลทีน่าเชือถือ
3)สามารถค้ นคว้ าหาข้ อมูลทางอินเทอร์ เน็ต
8
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4) สามารถใช้ ภาษาไทยในการนําเสนอด้ วยการเขียนและการพูดได้ อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
1) ใช้ PowerPoint ทีชัดเจน น่าสนใจ ง่ายต่อการทําความเข้ าใจมาประกอบการสอนในชันเรี
. ยน
2) แนะนําเทคนิคการสืบค้ นข้ อมูล แหล่งข้ อมูลและวิธีการเลือกข้ อมูลทีน่าเชือถือ
3) มอบหมายงานทีต้ องมีการสืบค้ นข้ อมูลด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
4) มอบหมายงานทีต้ องมีการนําเสนอทังในรู
. ปเอกสารและวาจาประกอบสือเทคโนโลยี
5.3 วิธีการประเมินผล
1) ทักษะการใช้ ภาษาจากรายงานและการนําเสนอหน้ าชันเรี
. ยน
2) ทักษะการใช้ สือจาการรายงานหน้ าชันเรี
. ยน
3) รายงานการสืบค้ นข้ อมูลด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
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หมวดที 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ ท ี
หัวข้ อ/รายละเอียด

1–2

ความรู้เบื .องต้ นเกียวกับ
การจัดการสัมมนา

3-4

วิธีการศึกษาค้ นคว้ า
และการรวบรวมข้ อมูล

5

การจัดสัมมนาให้ ได้
ผลประโยชน์สงู สุด

จํานวน
ชัวโมง
8

8

กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน สือทีใช้ (ถ้ ามี)
- ปฐมนิเทศ
ผศ.ญานิศา โชติชืน
- อธิบาย
- ชมวี ดิ ทั ศ น์ เ กี ยวกั บ การ
สัมมนา
- แบ่งกลุม่ ศึกษาค้ นคว้ า
- ส รุ ป เ นื อ. ห า ส า ร ะ ก า ร
เรี ยนรู้
- มอบหมายงานให้
นักศึกษา ค้ นคว้ าสําหรับ
การเรี ยนครัง. ต่อไป
- นํ าเสนอผลงานนักศึกษา ผศ.ญานิศา โชติชืน
ค้ นคว้ า
- ระดมความคิด
- สรุปผลการระดมความคิด
- แบ่งกลุม่ อภิปราย
-มอบหมายงานให้ นกั ศึกษา
ค้ นคว้ าหัวข้ อการสัมมนา
เพือนําเสนอ
- ศึกษางานสัมมนาจากที
ต่าง ๆ

4

- ศึ ก ษ า ดู ง า นสั ม ม น า ที ผศ.ญานิศา โชติชืน
เกี ยวกั บ ภาษาไทยนอก
สถานที
- สรุ ปเนื อ. หาสาระจากการ
เรี ยนรู้
10
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6-7

เตรี ยม การจั ด สั ม ม น า
ในเรื องเกียวกับ
- หลักภาษาไทย
- วรรณคดีไทย
- การใช้ ภาษาไทย
- ศิลปวัฒนธรรมไทย

8

- การนํ า เสนอผลการ ผศ.ญานิศา โชติชืน
อภิปรายกลุม่
- อธิบาย
- ให้ ดตู วั อย่างจากสือ
ต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์
วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ
- ฝึ กเขียนโครงการสัมมนา
- แบ่งกลุม่ รับผิดชอบ
- อาสาสมัครงานโครงการ
ให้ ทกุ คนมีหน้ าทีรับผิดชอบ
- ฝึ กการใช้ สือในการ
สัมมนา
- แบ่งหน้ าทีให้ ทกุ คนได้ ทํา
หน้ าทีสําคัญ ๆ ในการ
สัมมนา เช่น พิธีกร
วิทยากร ประธาน
เลขานุการ ผู้ร่วมสัมมนา
ฯลฯ

8 - 10

การการจัดสัมมนา 4
กลุม่ ในเรื องเกียวกับ
- หลักภาษาไทย
- วรรณคดีไทย
- การใช้ ภาษาไทย
- ศิลปวัฒนธรรมไทย

12

- แบ่งกลุ่มจัดสัมมนาตาม ผศ.ญานิศา โชติชืน
สถานการณ์จริง
- บทบาทสมมุติการเป็ น
พิธีกร วิทยากร ประธาน
เลขาฯ ผู้เข้ าร่วมการ
สัมมนาของแต่ละกลุม่

11 -12

การเตรี ยมการ
จัดสัมมนา
“ภาษาไทยกับอาเซียน”

8

- เลือกประธานจัดสัมมนา ผศ.ญานิศา โชติชืน
- แบ่งหน้ าทีให้ ทกุ คนได้ ทํา
ทุกหน้ าที
- ร่ วมกันวิเคราะห์ วิจารณ์
และสั ง เคราะห์ ทั ง. เนื อ. หา
และวิธีการจัดสัมมนา
11
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13

ดําเนินการจัดสัมมนา

4

14

สรุปผลการสัมมนา

4

15

- ประมวลสาระการเรี ยนรู้
- ประโยชน์ทีได้ รับจากการ
เรี ยนสัมมนา
- ประเมินตนเอง
สอบปลายภาคเรียน

4

16

2

- นักศึกษาร่วมกันจัด
ผศ.ญานิศา โชติชืน
สัมมนา
- ทุ ก คนทํ า หน้ าที ที ได้ รั บ
มอบหมาย
- อภิปรายสรุปและให้
ผศ.ญานิศา โชติชืน
ข้ อเสนอแนะ
- นักศึกษาร่วมกันอภิปราย
- ผู้สอน+นักศึกษาทุกคน
สรุป และให้ ข้อเสนอแนะ

ผศ.ญานิศา โชติชืน

ผศ.ญานิศา โชติชืน

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที
ผลการ
วิธีการประเมิน
สัปดาห์ ท ี
สัดส่ วนของการ
เรียนรู้
ประเมิน
ประเมินผล
1
1.1-1.7,
2.1-2.8, รายงานบุคคล ตลอดภาคปี การศึกษา
ร้ อยละ 30
3.1-3.4,
4.1-4.6, และประเมิน
5.1-5.4
ตนเอง
2
1.1-1.7, 2.1-2.8,
รายงานกลุม่
ตลอดภาคปี การศึกษา
ร้ อยละ 20
3.1-3.4, 4.1-4.6,
5.1-5.4
3
1.1-1.7, 2.1-2.8,
กิจกรรม
ตลอดภาคปี การศึกษา
ร้ อยละ 30
3.1-3.4,
4.1-4.6,
ใน-นอก
5.1-5.4
ชันเรี
. ยน
4
1.2, 1.5 2.1-2.8,3.1-3.4 สอบกลางภาค
8
ร้ อยละ 10
4.3
5
1.2, 1.5 2.1-2.8,3.1-3.4 สอบปลายภาค
16
ร้ อยละ 10
4.3
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หมวดที 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ญานิศา โชติชืน. (2552). สัมมนาภาษาไทย (ทฤษฎี และ ปฏิบัต)ิ . กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต.
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
ญานิศา โชติชืน. (2549). “ปุจฉา – วิสชั นา” วารสารสวนดุสิต. ฉบับที 4 ปี ที 1 ตุลาคม-ธันวาคม
2547 หน้ า 98. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น
“การสัมมนาทางวิชาการเรื อง ภาษาไทยในปั จจุบนั : ปั ญหาและแนวทางแก้ ไข” (ออนไลน์) เข้ าถึงได้ จาก
www.henshin-hero.com/webboard/index.php?topic=3847.msg23664-34k“การสัมมนา “ภาษาถิน – ภาษาไทย” ภาคเหนือ” (ออนไลน์) เข้ าถึงได้ จาก
www.prdnorth.in.th/viewnews.php?ID=07061811135-6k.
“ข่าวพจนานุกรมฉบับวัยรุ่นทําเสร็จแล้ ว จากการสัมมนาภาษาไทยกับคําศัพท์” (ออนไลน์) เข้ าถึงได้
จาก new.thaieasyjob.com/education/show_news-4303-7.html-83k.
“งานสัมมนาเรื อง วิธีการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ” (ออนไลน์) เข้ าถึงได้ จาก
www.jeducation.com/webboard/show.php?id=10363-17k
“มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต แนวการสอน สัมมนาภาษาไทย” (ออนไลน์) เข้ าถึงได้ จาก
202.183.233.73/human/member/yayaya/pdf/2.1_2549.pdf.
“สัมมนาภาษาไทยปั จจุบนั ” (ออนไลน์) เข้ าถึงได้ จาก
www.thai.arts.chula.ac.th/thai/panya/p3_5.htm/-12k.
นอกจากนี . ยังมีเอกสารความรู้ทกุ ประเภท และความรู้ทางภาษาไทยเกียวกับหลักภาษาไทย
วรรณคดีไทย การใช้ ภาษาไทย และศิลปวัฒนธรรมไทย
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หมวดที 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทังวิ
. ธีการสอน การจัดกิจกรรมในชันเรี
. ยน สือ
การสอน และผลการเรี ยนรู้ ทีได้ รับ ตลอดจนเสนอแนะเพือการปรับปรุงรายวิชา ด้ วยระบบคอมพิวเตอร์
ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ใช้ การเก็บข้ อมูล เช่น การสังเกต การสอนของอาจารย์โดยอาจารย์ในหลักสูตร ผลสัมฤทธิP
ทางการเรี ยนรู้ของนักศึกษา การเขียนประเมินผู้สอน และการอภิปรายแสดงความคิดเห็นจากนักศึกษา
โดยตรง และการทวนสอบผลสัมฤทธิPประเมินการเรี ยนรู้ของนักศึกษา
3. การปรับปรุ งการสอน
หลัก สูต รกํ า หนดให้ อ าจารย์ ท บทวนและปรั บ ปรุ ง กลยุท ธ์ วิ ธี ก ารสอนจากผลการประเมิ น
ประสิทธิผลของรายวิชา แล้ วจัดทํามคอ. 5 รายงานรายวิชาทุกภาคการศึกษา นอกจากนี .ทางคณะ ฯ ยัง
มอบหมายให้ อาจารย์ผ้ สู อนรายวิชาทีมีปัญหา ทําวิจยั ในชันเรี
. ยนอย่างน้ อยภาคการศึกษาละ 1 รายวิชา
ตลอดจนมีการประชุมอาจารย์ในหลักสูตรเพือหารื อปั ญหาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษาและร่ วมกันหาแนว
ทางแก้ ไข
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิRของนักศึกษาในรายวิชา
อาจารย์ในหลักสูตรมีการจัดการประชุมร่วมกันทวนสอบผลสัมฤทธิPของนักศึกษาในรายวิชาโดย
การสุ่มประเมินข้ อสอบและความเหมาะสมของการให้ คะแนน ทัง. คะแนนดิบและระดับคะแนนของ
รายวิชา 60% ของรายวิชาทังหมดในความรั
.
บผิดชอบของหลักสูตร
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดนพิจารณาจากผลการประเมินการสอน
โดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร การรายงานรายวิชาโดย
อาจารย์ผ้ สู อน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผ้ สู อนรับผิดชอบในการทบทวนเนื .อหาที
สอนและกลยุท ธ์ ก ารสอนที ใช้ และนํ า เสนอแนวทางในการปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาในรายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา เสนอต่อประธานหลักสูตรเพือนําเข้ าทีประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร
พิจารณาให้ ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใช้ ในปี การศึกษาถัดไป
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