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เอกสารหมายเลข มคอ 3
ชื อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

หมวดที 1 ข้ อมูลโดยทัวไป
1. รหัสและชื อรายวิชา
1553401

ไทยคดีศึกษา

(Thai Case Studies)
2. จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ และเป็ นวิชาเฉพาะ
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน

ผศ. จิราภรณ์ มาตังคะ
5. ภาคการศึกษา

ภาคการศึกษาที 2 /63
6. รายวิชาทีต้องเรี ยนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
7. รายวิชาทีต้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
8. สถานทีเรียน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
9. วันทีจัดทําหรื อปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครังล่ าสุ ด

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
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หมวดที 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา

เพือให้นกั ศึ กษาได้ฝึกเรี ยนรู ้เกี ยวกับ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี รวมทังภาษาไทย วิถีโลก ค่านิยม และความเชืออันเป็ นพืนบ้านของวัฒนธรรมไทย
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ ปรับปรุ งรายวิชา
เพือให้นกั ศึกษามีความรู ้พนฐาน
ื
เกียวกับวิถีชีวติ และพืนฐานวัฒนธรรมไทยสามารถอธิบายเป็ นภาษาอังกฤษ
ได้ รวมทังมีความรู ้ความเข้าใจในเรื องของเทศกาล ประเพณี ศาสนา ความเชือ อาหาร กีฬา วรรณคดี ดนตรี
และนาฏศิลป์ ไทย
หมวดที 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา

เป็ นการศึ กษาเกี ยวกับ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม ความเชื อ ประเพณี ศิ ลปะ อาหาร
การแสดง วรรณคดีและนาฏศิลป์ อันเป็ นพืนฐานวัฒนธรรมไทย
2. จํานวนชัวโมงทีใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝึ กปฏิบัต/ิ
การศึกษาด้ วยตนเอง
งานภาคสนาม/
การฝึ กงาน
บรรยาย 30 ชัวโมง/
สอนเสริ ม/ให้คาํ ปรึ กษา
40 ชัวโมง
 การศึกษาด้วยตนเอง 6 ช.ม./
ภาคการศึกษา
ตามวามต้องการของ
ตลอดภาคเรี ยน
สัปดาห์
นักศึกษาเฉพาะราย
 ศึกษาดูงานนอกสถานทีและ
ฝึ กปฏิบตั ิการVolunteer
Guide for Community
Tour

ี
ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
3. จํานวนชัวโมงต่ อสั ปดาห์ ทอาจารย์
อาจารย์ประจําวิชาให้คาํ ปรึ กษาตามทีมีนดั หมายเป็ นรายบุคคล หรื อรายกลุ่มตามความต้องการ
หมวดที 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้ องพัฒนา

พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรับผิดชอบ มีวนิ ยั มีจรรยาบรรณ เคารพในสิ ทธิส่วนบุคคล และการไม่ละเมิดลิขสิทธิ
ทางปั ญญา มีความซือสัตย์ในงานอาชีพ โดยมีคุณธรรม จริ ยธรรม ดังนี
 ตระหนักในคุณค่า และคุณธรรม เสี ยสละ และซื อสัตย์สุจริ ต
ิ ยั ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
 มีวน
 มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับความสําคัญ
 เคารพในสิ ทธิ และฟังความคิดเห็นผูอ้ ืน
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เคารพในกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร และสังคม
 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณี ศึกษาทีเกียวกับการพืนฐานวัฒนธรรมไทย
 การฝึ กปฏิบตั ิงานเป็ นผูน้ าํ เทียวในชุมชนย่านกะดีจีนและศึกษาดูงานนอกสถานที
 อภิปรายกลุ่ม
 กําหนดและให้งานตามหัวข้อทีเรี ยน
1.3 วิธีการประเมินผล
 พฤติกรรมการเข้าเรี ยน และส่ งงานทีได้รับมอบหมายถูกต้องและตรงเวลา
 มีการอ้างอิงเอกสารทีได้นาํ มาทํารายงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 ประเมินผลการนําเสนอรายงานทีได้รับมอบหมาย
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ทต้ี องได้ รับ
มีความรู ้ในเรื องทีเกียวกับพืนฐานวัฒนธรรมไทย
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุ่ม การนําเสนอรายงาน การทํางานทีได้รับมอบหมาย เช่นการหาข้อมูลที
เกียวข้อง โดยสามารถนํามาสรุ ปและนําเสนอ การลงพืนทีเพือศึกษาวิถีชุมชน ประวัติศาสตร์ สถาปั ตยกรรมและ
ศิลปกรรมในชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัย ให้ขอ้ มูลแก่นกั ท่องเทียวไทยและนานาชาติในฐานะยุวมัคคุเทศก์
อาสาสมัคร และ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
2.3 วิธีการประเมินผล
ทดสอบย่อย สอบกลางภาค ปลายภาค ประเมินผลจากการฝึ กงาน
ประเมินจากการนําเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล การสอน การสัมภาษณ์
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต้ องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างมีระบบ มีการวิเคราะห์และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้
3.2 วิธีการสอน
 การมอบหมายให้นกั ศึกษานําเสนอผลงาน และงานพิเศษทีต้องใช้การคิดและวิเคราะห์แก้ปัญหา
 อภิปรายกลุ่ม
3.3 วิธีการประเมินผล
 วัดผลจากการนําเสนอผลงาน
 สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปั ญหา
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต้ องพัฒนา
 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
 พัฒนาความเป็ นผูน้ าํ และเป็ นผูต้ ามในการทํางานเป็ นทีม
 พัฒนาการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานทีได้รับมอบหมายให้ครบถ้วนตามกําหนดเวลา
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4.2 วิธีสอน

จัดกิจกรรมกลุ่ม
 มอบหมายงาน เช่น ให้นกั ศึกษาค้นคว้าเกียวกับครอบครัวไทย บ้านไทย อาหารไทย เทศกาล
ศิลปะการแสดง และความเชือ
 ฝึ กอบรมนักศึกษาในการนําเทียวศาสนสถานและพิพิธภัณฑ์ในชุมขนและฝึ กปฏิบตั ิการมัคคุเทศก์
อาสาสมัคร
 การนําเสนอรายงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
 ประเมินตนเอง และ เพือน
 ประเมินจากงานทีนําเสนอ พฤติกรรมการทํางานเป็ นทีม
 ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
 ประเมินผลจากการฝึ กปฏิบตั ิการนําเทียวชุมชน
5. ทักษะการสื อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื อสาร ทังการพูด การแปล การเขียน การทํารายงานและการ
นําเสนอผลงานในชันเรี ยน
 พัฒนาทักษะในการสื บค้นข้อมูลทางอินเตอร์ เน็ต
 ทักษะการใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื อสาร เช่น การติดต่อทางอีเมล์
 ทักษะการนําเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบ เครื องมือ และเทคโนโลยีทีเหมาะสม
5.1 วิธีการสอน
มอบหมายงานให้นกั ศึกษา ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากแหล่งต่างๆ เช่น เว็บไซด์สือการสอน
e-learning โดยเน้นแหล่งข้อมูลทีน่าเชือถือ
นักศึกษาสามารถนําเสนอผลงานได้โดยใช้รูปแบบเทคโนโลยีทีเหมาะสม


5.2 วิธีการประเมินผล

ประเมินผลจากการนําเสนอผลงาน และรายงานฉบับสมบูรณ์
หมวดที 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
Week
1
2
3-4
5
6

Content

Thailand in Brief
An Out line of Thai History
Thai Culture & Traditions
Thai Social Structure
Beliefs & Superstitions

Hours
3
3
6
3
3

Activity
Lecture, VCD presentation
Lecture, VCD presentation
Lecture
Lecture, presentation
Lecture, presentation

Lecturers
Asst. Prof.
Chiraporn
Matungka

5
7
8
9
10-13

14
15
16

Holiday, Festivals & Ceremonies
Mid – Term
Religions in Thailand
Visiting Thai Temples, Chinese
shrine, Catholic church ,museum
Visit Kudichin
CommunityMuseum
Thai language , Literature,art&
architecture
Thai Performing Arts, music&
cuisine
Final Exam

3
3
3
12

3

Lecture, presentation
Test
Lecture
Lecture, visit a Buddhist
Temple, religious sites and
and a museum and practice
community tour guiding
lecture

3

Lecture, VCD, presentation

3

Test

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้

กิจกรรมที

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ ทประเมิ
ี
น

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล

1

Assignments

ตรวจจากงานที
ได้ รับมอบหมาย

30%

2

Participation

Observation

3

Oral presentation

Test
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Project

Mid-Tem,
Final

1 - 7,
9 – 15
1 - 7, 9 - 15
11
8, 16

10%
10%
20%
30%

หมวดที 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1.1 เอกสารและตําราหลัก The National Identity Board, (2006) Thailand Traits and
Treasures. Bangkok : Darnsutha Press.
2 เอกสารและข้อมูลสําคัญ : ไม่มี

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
3.1 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระบรมมหาราชวัง พิพธิ ภัณฑ์ บ้านกุฎจี นี วัดซางตาครู้ ส วัดกัลยาณมิตร ศาล
เจ้ าเกียนอีนเกง และชุมชนกุฎจี นี
3.2 Website ทีเกียวข้อง กับหัวข้อในรายวิชา เช่น ข้อมูลของสถานทีสําคัญต่างๆ แหล่งข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ท
หมวดที 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินผลของรายวิชา

การประเมินประสิ ทธิผลในรายวิชานี ได้จดั กิจกรรมและนําแนวคิดและความคิดเห็นจากผูเ้ รี ยน ดังนี
 การสนทนากลุ่มระหว่างผูเ้ รี ยนและผูส้ อน
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพือประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี
 การสังเกตการณ์สอนของผูร้ ่ วมทีมการสอน
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ผลการเรี ยนของนักศึกษา
 การนําเสนอผลงานของนักศึกษา
3. การปรับปรุ งการสอน
การสัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิของนักศึกษาในรายวิชา
มีการสอบถามนักศึกษาตามทีคาดหวังจากการเรี ยนรู ้ทีได้ในวิชา หรื อ สุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา


5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา

จากผลการประเมิน และทบทวนผลสัมฤทธิประสิ ทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุ งการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพือให้เกิดคุณภาพมากขึน ดังนี
 ปรับปรุ งรายวิชาทุก 4 ปี

