เอกสารหมายเลข มคอ.3

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา1
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา1
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
1. รหัสและชื่อรายวิ ชา1
1543101 ภาษากับสังคม (Language and Society)
2. จานวนหน่ วยกิ ต1
4 หน่วยกิต 3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา1
วิชาชีพบังคับ
4. อาจารย์ผ้รู บั ผิดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผ้สู อน1
อาจารย์กฤติกา ชูผล
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่เรียน1
2/2563 นักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 2
6. รายวิ ชาที่ต้องเรียนมาก่อน(Pre- requisites) (ถ้ามี) 1
ภาษาศาสตร์เบือ้ งต้น
7. รายวิ ชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 1
8. สถานที่เรียน1
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครัง้ ล่าสุด1
30 ตุลาคม 2563

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา1
1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับภาษาในเชิงสังคมวิทยา
1.2 เพื่อให้นั กศึกษามีความรู้ความเข้า ใจเกี่ย วกับ ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งภาษากับ สังคม และ
วัฒนธรรม และอิทธิพลของสังคมทีม่ ตี ่อภาษา
1.3 เพื่อ ให้นั ก ศึก ษามี ค วามรู้ ความเข้า ใจเกี่ย วกับ การเปลี่ย นแปลงของ และการแปรของ
ภาษาไทย
1.4 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับภาษาในสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
1.5 เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลง และการแปรของภาษา ตลอดจนสามารถ
นาเสนอผลการวิเคราะห์ได้
1.6 เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาความรูท้ ไ่ี ด้ไปประยุกต์ใช้ในการทานุบารุงภาษาไทยให้คงอยู่คู่
ชาติไทยต่อไปได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา1
2.1 เป็ นการปรับปรุงเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนพัฒนาหลักสูตร
2.2 เพื่อให้รายวิชามีความทันสมัย สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงทางสังคม
2.3 เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้หลักสูตร

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนิ นการ
1. คาอธิ บายรายวิ ชา1
การศึกษาภาษาเชิงสังคมวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคมและวัฒนธรรม อิทธิพลของ
สังคมที่มีผลต่อภาษา การเปลี่ยนแปลงของภาษา การแปรของภาษา ภาษาในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การ
วิเคราะห์การเปลีย่ นแปลง และการแปรของภาษา การนาเสนอผลการวิเคราะห์
2. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา1
บรรยาย
สอนเสริ ม

การฝึ กปฏิ บตั ิ /งาน การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
15 คาบ/ภาคการศึกษา
90 คาบ/ภาคการศึกษา

145 คาบ/ภาค
การศึกษา
3. จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล1
1 คาบ/สัปดาห์ (เฉพาะรายทีต่ อ้ งการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่ต้องพัฒนา1
1.1.1 มีทศั นคติทด่ี ตี ่อการงานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่
1.1.2 ซื่อสัตย์ สุจริต และมีวนิ ัย เคารพและปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและ
สังคม
1.1.3 มีจติ สานึกและพฤติกรรมทีค่ านึงถึงประโยชน์สว่ นรวมและสังคมทีม่ คี ุณธรรมมากกว่า
ประโยชน์สว่ นตน
1.1.4 ภูมใิ จในภาษาไทย ความเป็ นไทย และมีเจตคติทด่ี ตี ่อวัฒนธรรมไทย
1.2 วิ ธีการสอน1
แทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในขณะบรรยายและในการตรวจงาน
กระบวนการสร้างเจตคติ รูปแบบใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม
1.3 วิ ธีการประเมิ นผล1
ประเมินจากพฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงในตัวนักศึกษา
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รบั 1
2.1.1 รู้ เข้าใจหลักการทฤษฎีทส่ี าคัญของเนื้อหา มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
ความสัมพันธ์ของภาษาไทยกับสัง
2.1.2 รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้
2.1.3 บูรณาการความรูก้ บั การใช้ภาษาในชีวติ ประจาวัน
2.2 วิ ธีการสอน1
บรรยาย อภิปราย นาเสนองานหน้าชัน้ เรียน
เทคนิคการอภิปราย/การสังเกตและจดบันทึก
2.3 วิ ธีการประเมิ นผล1
การตรวจรายงาน สอบกลางภาค สอบปลายภาค
ประเมินผลอิงกลุ่ม และอิงเกณฑ์ (ใช้เกณฑ์การประเมินผลตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรวี ่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา1
3.1.1 คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
3.1.2 รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์/สรุปประเด็นปั ญหา/ความต้องการ
3.1.3 ประยุกต์ความรูแ้ ละทักษะในการแก้ไขปั ญหาได้อย่างเหมาะสม
3.2 วิ ธีการสอน1
บรรยาย อภิปราย นาเสนองานหน้าชัน้ เรียน
แบบกระบวนการคิดวิจารณญาณ

3.3 วิ ธีการประเมิ นผล1
การตรวจแบบฝึกหัด รายงานการค้นคว้า สอบกลางภาค สอบปลายภาค
ประเมินผลอิงกลุ่ม และอิงเกณฑ์ (ใช้เกณฑ์การประเมินผลตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรวี ่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1
4.1.1 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รียนด้วยกัน
4.1.2 พัฒนาให้มคี วามรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและการทางานกลุ่ม
4.2 วิ ธีการสอน1
เทคนิคการแบ่งกลุ่ม แบบใช้กระบวนการกลุ่ม นาเสนอผลงานหน้าชัน้ เรียน
4.3 วิ ธีการประเมิ นผล1
ประเมินตนเอง
ประเมินจากพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ประเมินจากเพื่อนร่วมงาน
5. ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 พัฒนาทักษะในการสือ่ สารด้วยการพูด การฟั ง การอ่านและการเขียน
5.1.2 พัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
5.1.3 พัฒนาทักษะการสือ่ สาร โดยเลือกใช้รปู แบบของสือ่ นาเสนออย่างเหมาะสม
5.2 วิ ธีการสอน1
บรรยาย อภิปราย นาเสนองานหน้าชัน้ เรียน (การรายงานปากเปล่า)
มอบหมายงานให้ศกึ ษาค้นคว้าด้วยตนเอง
5.3 วิ ธีการประเมิ นผล1
ประเมินจากการนาเสนอผลงานหน้าชัน้ เรียน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิ นผล
สัปดาห์
ที่
111

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชัวโมง
่
4

2

- คาอธิบายรายวิชา
- เอกสารประกอบการ
สอน
- การประเมินผลการเรียน
- มโนทัศน์เกี่ยวกับภาษา
และความหลากหลายของ
ภาษา ภาวะหลายภาษา
ในสังคมไทย
ธรรมชาติภาษาของมนุษย์

13

การใช้ภาษาในสังคมไทย

4

14

การแปรของภาษาตาม
ปั จจัยทางสังคม

4

4

กิ จกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน / สื่อที่ใช้
1. ปฐมนิเทศ/แนะนา
อ. กฤติกา ชูผล
รายวิชา
2. ศึกษาวิเคราะห์ผเู้ รียน
3.ซักถามข้อมูลเกีย่ วกับ
รายวิชา
4.นักศึกษาเอกสาร
ด้วยตนเองพร้อมกับฟั ง
ครูอธิบายเนื้อหา
1. บรรยาย
2. ศึกษาเอกสาร
3. อภิปราย
4. ทาแบบฝึกหัด
5. สรุปบทเรียน
1. บรรยาย
2. ศึกษาเอกสาร
3. อภิปราย
4. ทาแบบฝึกหัด
5. สรุปบทเรียน
1. บรรยาย
2. ศึกษาเอกสาร
3. อภิปราย

อ. กฤติกา ชูผล

อ. กฤติกา ชูผล

อ. กฤติกา ชูผล

สัปดาห์
ที่
5

หัวข้อ/รายละเอียด
การเปลีย่ นแปลงของ
ภาษา

จานวน
ชัวโมง
่
4

6

สถานการณ์การใช้ภาษา
ในสังคมไทย

4

7

ภาษากับวัฒนธรรม

4

8

สาระการเรียนรูส้ ปั ดาห์ท่ี
1-7
ภาษากับวัฒนธรรมด้าน
ค่านิยมหรือรสนิยม

4

10

ทัศนคติของคนในสังคมที่
มีต่อภาษา

4

11 - 14

รายงานและอภิปราย
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับภาษา
กับสังคม

4

9

15

4

กิ จกรรมการเรียน
การสอน / สื่อที่ใช้
1. บรรยาย
2. ศึกษาเอกสาร
3. อภิปราย
4. ทาแบบฝึกหัด
5. สรุปบทเรียน
1. บรรยาย
2. ศึกษาเอกสาร
3. อภิปราย

ผู้สอน
อ. กฤติกา ชูผล

อ. กฤติกา ชูผล

1. บรรยาย
2. ศึกษาเอกสาร
3. อภิปราย
4. ทาแบบฝึกหัด
5. สรุปบทเรียน
สอบกลางภาค

อ. กฤติกา ชูผล

1. บรรยาย
2. ศึกษาเอกสาร
3. อภิปราย
4. ทาแบบฝึกหัด
5. สรุปบทเรียน
1. บรรยาย
2. ศึกษาเอกสาร
3. อภิปราย
4. ทาแบบฝึกหัด
5. สรุปบทเรียน
1. นาเสนองาน
2. อภิปราย

อ. กฤติกา ชูผล

สอบปลายภาค

อ. กฤติกา ชูผล

อ. กฤติกา ชูผล

อ. กฤติกา ชูผล

2. แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
กิ จกรรม
ผลการ
วิ ธีการประเมิ น
ที่
เรียนรู้
1
2.1, 2.8
สอบกลางภาค
1
3.1, 3.3,
สอบปลายภาค
3.4
22
2.1,2.5, 2.8
ตรวจแบบฝึกหัด
3.1, 3.3,
ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้า
3.4
4.4,5.3,5.4
13
1.1-1.5, 1.7
- ประเมินจากการมีสว่ น
4.1
ร่วมในการเรียน
- ประเมินจากความ
รับผิดชอบในการ
ทางาน
- ประเมินจากความตรง
ต่อเวลาในการเข้าเรียน
และการส่งงาน

สัปดาห์ที่
ประเมิ น
8
15

สัดส่วนของ
การประเมิ นผล
20%
30%

ตลอดภาคเรียน

20%
20%

ตลอดภาคเรียน

10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก1
ชนกพร อังศุวิรยิ ะ. (2559). ภาษากับสังคม. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ1
จินดา เฮงสมบูรณ์. (2542). ภาษาศาสตร์เบือ้ งต้น. กรุงเทพฯ : สุวรี ยิ าสาส์น.
วัลยา ช้างขวัญยืน และคณะ (2549). บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ครุสภา
ลาดพร้าว.
สุวฒ
ั นา เลีย่ มประวัต.ิ (2551). การศึกษาภาษาถิ่ น : ภาษาตระกูลไท. นครปฐม : โรงพิมพ์
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3. เอกสารและข้อมูลแนะนา1
-

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนิ นการของรายวิ ชา
1. กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
1.1 แบบประเมินผูส้ อนและรายวิชาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.2 แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รียน
1.3 การสนทนาระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน
2. กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
2.1 สังเกตการณ์พฤติกรรมรายบุคคลของผูเ้ รียน
2.2 สังเกตการณ์ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนการสอน
2.3 การตรวจงานนักศึกษา
2.4 สอบกลางภาค/ปลายภาค
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 ปรับปรุงตามแบบประเมินการสอนอาจารย์
3.2 สอบถามข้อทีค่ วรปรับปรุง/เพิม่ เติมจากนักศึกษา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิ ชา
4.1 สุม่ ตรวจงานของนักศึกษาเป็ นรายบุคคล
4.2 แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั อาจารย์ในสาขาเพื่อทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนั
์ กศึกษา
ในรายวิชาทีร่ บั ผิดชอบ
4.3 กรรมการบริหารสาขา ตรวจสอบ การตรวจงาน การตรวจข้อสอบ การให้คะแนนและ
การประเมินผล
5. การดาเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
5.1 ปรับปรุงตามผลการประเมินของนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
5.2 ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการบริหารสาขาวิชา
5.3 ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒแิ ละกรรมการบริหารหลักสูตรตามแผนพัฒนา
หลักสูตร

