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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 
รหัสวิชา THG 1101 ลักษณะภาษาไทย 

สาขาวชิาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา 1  ปีการศึกษา 2564 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.  รหัสและชื่อรายวิชา    

รหัสวิชา   THG1101  

ชื่อรายวิชาภาษาไทย  ลักษณะภาษาไทย 

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ  Characteristics of Thai Language 

2.  จ านวนหน่วยกิต       3 (3-0-6)           

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     

      3.1  หลักสูตร       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย     

      3.2 ประเภทของรายวิชา    รายวิชาบังคับ    

4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน     

      4.1  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา    อาจารย์ ดร. เสาวลักษณ์  แซ่ลี้, อาจารย์กฤติกา ผลเกิด  

      4.2  อาจารย์ผูส้อน   อาจารย์ ดร. เสาวลักษณ์  แซ่ลี,้ อาจารย์กฤติกา ผลเกิด    

5.  สถานที่ติดต่อ  สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  

   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
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6.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรยีน   

6.1 ภาคการศกึษาที่   1 / 2564   ช้ันปีที่ 1  กลุ่มเรียน 001 - 002 

6.2 จ านวนผูเ้รียนที่รับได้  ประมาณ 80 คน 

7.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถ้ามี) ไม่ม ี

8.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) ไม่ม ี   

9.  สถานที่เรยีน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / เรียนออนไลน์ 

10.วันที่จัดท าหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

 วันที่   8   มิถุนายน    พ.ศ. 2564 

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1.   จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

หลังจากเรียนจบรายวิชานีแ้ล้วผู้เรยีนสามารถ 

1. อธิบายความหมายของภาษาและก าเนิดของอักษรไทยได้  

2. อธิบายเรื่องรูปและเสียงอักษรไทยได้  

3. บอกวิธีการสร้างค าในภาษาไทยได้  

4. จ าแนกชนิดของค าได้  

5. จ าแนกชนิดของกลุ่มค าและประโยคได้  

6. ใช้ค าราชาศัพท์ได้  

7. ใช้ส านวนไทยได้  

8. อ่านและเขียนค าไทยได้  

9. ใช้ภาษาได้ถูกต้องตามความนิยมของสังคมไทย 

2.   วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพื่อให้ผู้เรยีนตระหนักถึงความส าคัญของภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์แสดงความเป็นชาติไทย 

นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของภาษาไทยในด้านต่าง ๆ และใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1.   ค าอธิบายรายวิชา 

 ลักษณะของภาษาไทย เสียง ค า การสร้างค า การจ าแนกหมวดค า วลี และประโยค ราชาศัพท์ 

ส านวน หลักการอ่าน การเขียนค าไทย และการใช้ภาษาให้ถูกต้อง 

Characteristics of Thai language, phonology, word, word formation, word class, phrases and 

sentences, royal words, idioms, principle of reading, writing Thai words, and the correct use of Thai 

language. 

2.  จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 

(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 

(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 

(ชั่วโมง) 

51 

3 ช่ัวโมง / 17 สัปดาห์ 

ตามความตอ้งการของ

นักศึกษาเฉพาะราย 

- 90 

6 ช่ัวโมง / 15 สัปดาห์ 

 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล 

3.1 ปรึกษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผู้สอน  หอ้ง 3547 ช้ัน 4 อาคาร 35 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 

 3.2 ปรึกษาผา่นโทรศัพท์ที่ท างาน / มือถือ  หมายเลข 02-160-1302 

 3.3 ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) saowalak.sa@ssru.ac.th และ krittika.ph@ssru.ac.th 

 3.4 ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line)  

 3.5 ปรึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard) 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  

 

1. คุณธรรม  จริยธรรม  

1.1   คุณธรรม จรยิธรรมที่ต้องพัฒนา  

 1.  มีทัศนคติที่ดีต่อการงานและมีความรับผดิชอบต่อหน้าที่  

⬤ 2.  ซื่อสัตย์สุจริต และมีวนิัย เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กรและสังคม  

         3.  มีจิตส านึกและพฤติกรรมที่ค านึงถึงผลประโยชน์สว่นรวมและสังคมที่มีคุณธรรม  

 4.  ภูมิใจในภาษาไทย ความเป็นไทยและมีเจตคตทิี่ดตี่อวัฒนธรรมไทย 

1.2   วิธีการสอน  

   1.  ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ก าหนด  

  2.  อภปิรายกลุ่มถึงวิธีการและผลลัพธ์ที่ได้ 

        3.  ค้นคว้าท ารายงาน 

        4.  การน าเสนอผลงาน 

1.3    วิธีการประเมินผล 

   1.  สังเกตจากพฤติกรรมการท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องและตรงเวลา 

   2.  พิจารณาจากการรว่มกิจกรรมในชัน้เรียนและการร่วมอภิปรายที่มีเหตุผล  

        3.  ประเมินผลการน าเสนอผลการศกึษาค้นคว้า                 

2. ความรู้ 

2.1   ความรู้ที่ต้องพัฒนา 

⬤ 1.  มีความรอบรู้ในภาษาและวัฒนธรรมไทย 

 2.  มีความรูท้ี่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตรต์่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 3.  มีความรูแ้ละความสามารถพัฒนาความรู้ดา้นภาษาและวัฒนธรรมไทยใหเ้พิ่มพูนยิ่งขึน้ 

2.2   วิธีการสอน 

   1.  บรรยายและให้ท าแบบฝกึหัด 

   2.  ให้นักศกึษาร่วมอภปิรายในช้ันเรยีน 

   3.  ให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
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        4.  น าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า   

2.3    วิธีการประเมินผล 

   1.  ทดสอบกลางภาคและปลายภาค  

2.  ทดสอบระหว่างเรียน 

3. ประเมินผลจากการน าเสนอผลการศกึษาค้นคว้า   

4. การท าแบบฝกึหัด   

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 1.  นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะหข์้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

⬤ 2. สามารถประยุกต์ใชค้วามรูใ้ห้เป็นหลักในการด าเนินชีวติและการประกอบอาชีพได้อย่างมปีระสิทธิผล 

          3.2   วิธีการสอน 

       1.  บรรยายประกอบตัวอย่าง 

       2.  ท ากิจกรรมในชัน้เรียน  

                   3.  วิเคราะหก์รณีตัวอย่าง 

        4.  อภปิรายกรณีศึกษาร่วมกันในชัน้เรียน 

3.3    วิธีการประเมินผล 

   1.  การสังเกต 

  2. ประเมินจากค าตอบโดยเน้นการคิดวิเคราะห์ 

3.  ประเมินจากการอภปิรายร่วมกันในชัน้เรียน 

4.  การสอบ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

⬤       1.  มีมนุษยสัมพันธ์ด ีสามารถท างานร่วมกับผูอ้ื่นและปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี 
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 4.2   วิธีการสอน 

    1.  อภปิรายร่วมกันในช้ันเรียน 

   2.  ให้นักศกึษาท างานเป็นกลุ่ม  

4.3   วิธีการประเมินผล 

1.  ประเมินจากการอภปิรายร่วมกันในช้ันเรยีน 

2. ประเมินจากการเข้าเรียนและพฤติกรรมในช้ันเรยีนของนักศึกษา 

3. ประเมินจากการส่งงานและประสิทธิผลของงานที่ได้รับมอบหมาย 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1   ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

⬤      1. สามารถใช้ภาษาไทยในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 

และการสรุปประเด็นได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 2. สามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์  

 3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตดิต่อสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 

 4. สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศกึษาค้นคว้าวิจัยทั้งเชิงคุณภาพ 

และเชิงปริมาณ 

5.2   วิธีการสอน 

   1. บรรยายและอภปิรายร่วมกันในช้ันเรยีน 

2. มอบหมายงานให้ศกึษาค้นคว้าตนเอง   

 3. ให้นักศึกษาน าเสนอผลการศกึษา  พรอ้มกับการน าเสนอด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสม   

5.3   วิธีการประเมินผล 

      1.  ประเมินจากการอภปิรายร่วมกันในช้ันเรยีน 

2. ประเมินจากผลการศกึษาค้นคว้าที่มอบหมาย 

3. ประเมินจากคุณภาพและวิธีการน าเสนอผลการศกึษา 
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หมายเหตุ 

สัญลักษณ์ ⬤ หมายถึง ความรับผดิชอบหลัก  

สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผดิชอบรอง  

เว้นว่าง หมายถึง ไม่ได้รับผดิชอบ 

    ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน  

ครั้ง

ที ่

เนื้อหา รูปแบบ 

การเรียน 

การสอน 

โปรแกรม/ 

วิธีการสอน  

การจัดการ 

เนื้อหา 

การวัดผล 

1 แนะน ารายวิชา 

อธิบายแผนการเรยีนการสอน   

การวัดผล  

และท าความเขา้ใจเก่ียวกับ 

ความรูเ้บื้องต้นเกีย่วกับ 

หลักภาษาไทย 

รว่มกันอภิปรายถงึเรื่องความส าคั

ญของการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องใน

ชีวติประจ าวัน 

แบ่งกลุ่มเพื่อค้นควา้ตามหัวขอ้ 

ที่สนใจและเตรยีมน าเสนอตาม 

เวลาที่ก าหนด 

Online Google Meet 

 

 

PowerPoint 

เอกสารประกอบ 

ลงชื่อเขา้เรียน  

2 ความรูท้ั่วไปเก่ียวกับภาษา 

ความหมายของภาษา 

ก าเนิดของอักษรไทย 

On demand  Google Meet 

 

 

PowerPoint 

เอกสารประกอบ 

ลงชื่อเขา้เรียน  

3 รูปและเสียงอักษรไทย 

1. อวัยวะทีใ่ช้ก าเนิดเสยีง 

2. รูปและเสียงพยัญชนะ 

3. รูปและเสียงสระ 

4.   รูปและเสียงวรรณยุกต ์

On demand  Google Meet 

Quizziz/ Kahoot/ 

Google Form 

 

PowerPoint 

เอกสารประกอบ 

ลงชื่อเขา้เรียน  
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4 ชนิดของค าตามแนวคดิ 

พระยาอุปกติศิลปสาร 

Online Google Meet 

Quizziz/ Kahoot/ 

Google Form 

ผู้เรยีนน าเสนอตาม 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

และอภิปรายรว่มกัน 

หลังจากนั้นฟังบรรยาย

สรุปและท าแบบฝึกหดั

ท้ายบทเรียน 

PowerPoint 

เอกสารประกอบ 

ใบงาน 

 

ลงชื่อเขา้เรียน 

คะแนนการ 

ทดสอบ 

5 ชนิดของค าตามแนวคดิ 

ศาสตราจารย ์ดร.วิจนิตน ์

ภาณุพงศ ์และรองศาสตราจารย์ 

ดร.นววรรณ พันธุเมธา   

Online Google Meet 

Quizziz/ Kahoot/ 

Google Form 

ผู้เรยีนน าเสนอตาม 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

และอภิปรายรว่มกัน 

หลังจากนั้นฟังบรรยาย

สรุปและท าแบบฝึกหดั

ท้ายบทเรียน 

PowerPoint 

เอกสารประกอบ 

ใบงาน 

ลงชื่อเขา้เรียน 

คะแนนการ 

ทดสอบ 

6 ค าและการสร้างค าในภาษาไทย 

ความหมายของค า 

ลักษณะการสังเกตค าไทยแท ้

การสรา้งค า ได้แก ่ค ามูล 

ค าประสม ค าซ้ า ค าซอ้น 

On demand  Google Meet 

Google Form 

ผู้เรยีนน าเสนอตาม 

กลุ่มงานที่รับผดิชอบ 

และอภิปรายรว่มกัน 

หลังจากนั้นฟังบรรยาย

สรุปและท าแบบฝึกหดั

ท้ายบทเรียน 

PowerPoint 

เอกสารประกอบ 

ใบงาน 

ลงชื่อเขา้เรียน  

คะแนนการ 

ทดสอบ  

7 ค าและการสร้างค าในภาษาไทย 

ความหมายของค า 

ลักษณะการสังเกตค าไทยแท ้

การสรา้งค า ได้แก ่ค าสมาสและ      

การสนธิเสียง ค าแผลง (ต่อ) 

Online Google Meet 

Quizziz/ Kahoot/ 

Google Form 

ผู้เรยีนน าเสนอตามกลุ่

มงานที่รับผดิชอบ 

และอภิปรายรว่มกัน 

หลังจากนั้นฟัง 

PowerPoint 

เอกสารประกอบ 

ใบงาน 

ลงชื่อเขา้เรียน 

คะแนนการ 

ทดสอบ 



มคอ. 3 

หลักสูตรระดับปริญญา  🗹 ตรี  □ โท □ เอก 

หนา้ | 9  

รายวชิา THG1101 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

บรรยายสรุปและ 

ท าแบบฝึกหัดท้าย 

บทเรียน 

8 สอบกลางภาค 

9 กลุ่มค าหรอืวลีตามแนวคิดของ 

พระยาอุปกติศิลปสาร, 

ศาสตราจารย ์ดร.วิจนิตน ์

ภาณุพงศ ์และรองศาสตราจารย์ 

ดร.นววรรณ พันธุเมธา 

On demand  Google Meet 

Google Form 

ผู้เรยีนน าเสนอตาม 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

และอภิปรายรว่มกัน 

หลังจากนั้นฟังบรรยาย

สรุปและท าแบบฝึกหดั

ท้ายบทเรียน 

 

PowerPoint 

เอกสารประกอบ 

ใบงาน 

ลงชื่อเขา้เรียน  

คะแนนการ 

ทดสอบ  

10 ประโยคตามแนวคิดของ 

พระยาอุปกติศิลปสาร, 

ศาสตราจารย ์ดร.วิจนิตน ์

ภาณุพงศ ์และรองศาสตราจารย์ 

ดร.นววรรณ พันธุเมธา 

On demand  Google Meet 

Google Form 

ผู้เรยีนน าเสนอตาม 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

และอภิปรายรว่มกัน 

หลังจากนั้นฟังบรรยาย

สรุปและท าแบบฝึกหดั

ท้ายบทเรียน 

PowerPoint 

เอกสารประกอบ 

ใบงาน 

ลงชื่อเขา้เรียน  

คะแนนการ 

ทดสอบ  

11 ค าราชาศัพท์ ความหมาย วธิกีาร 

สรา้งค าราชาศัพท ์

และประเภทของ ค าราชาศัพท์ 

Online Google Meet 

Quizziz/ Kahoot/ 

Google Form 

ผู้เรยีนน าเสนอตาม 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

และอภิปรายรว่มกัน 

หลังจากนั้นฟังบรรยาย

สรุปและท าแบบฝึกหดั

ท้ายบทเรียน 

PowerPoint 

เอกสารประกอบ 

ใบงาน 

ลงชื่อเขา้เรียน 

คะแนนการ 

ทดสอบ 

12 ส านวนไทย ความหมาย 

ก าเนิดของส านวน 

โครงสรา้งของส านวนไทย 

Online Google Meet 

Quizziz/ Kahoot/ 

Google Form 

PowerPoint 

เอกสารประกอบ 

ใบงาน 

ลงชื่อเขา้เรียน 

คะแนนการ 

ทดสอบ 
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ผู้เรยีนน าเสนอตาม 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

และอภิปรายรว่มกัน 

หลังจากนั้นฟังบรรยาย

สรุปและท าแบบฝึกหดั

ท้ายบทเรียน 

13 หลักการอ่านค าไทย  

1. การอา่นแบบเรียงพยางค์  

2. การอ่านเปน็เสียงสระโอะ  

3. การอา่นเป็นเสียงสระออ  

4. การอ่านพยางคท์ี่มี ฑ  

5. การอา่นค าที่มตีัว ฤ  

6. การอา่นพยางคท์ี่ม ีรร  

7. การอ่านค าพอ้งรูป  

8. การอา่นค าพิเศษ  

9. การอา่นเครื่องหมาย  

10. การอา่นตัวเลข 

Online Google Meet 

Quizziz/ Kahoot/ 

Google Form 

ผู้เรยีนน าเสนอตาม 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

และอภิปรายรว่มกัน 

หลังจากนั้นฟังบรรยาย

สรุปและท าแบบฝึกหดั

ท้ายบทเรียน 

PowerPoint 

เอกสารประกอบ 

ใบงาน 

ลงชื่อเขา้เรียน 

คะแนนการ 

ทดสอบ 

14 หลักการเขียนค าไทย 

1. การประและไม่ประ วสิรรชนีย์ 

2. การใช้ ใ ไ อัย  

3. การใช้ อ า อัม รร  

4. การใช้ เ-อ  

5. การใช้ไม้ไต่คู้  

6. การใช ้ศ ษ ส  

7. การใช้ ณ น  

8. การใช้ ซ ทร  

9. การใช ้รร  

10. การใช้บรร บัน 

Online Google Meet 

Quizziz/ Kahoot/ 

Google Form 

ผู้เรยีนน าเสนอตามกลุ่

มงานที่รับผดิชอบ 

และอภิปรายรว่มกัน 

หลังจากนั้นฟังบรรยาย

สรุปและท าแบบฝึกหดั

ท้ายบทเรียน 

PowerPoint 

เอกสารประกอบ 

ใบงาน 

ลงชื่อเขา้เรียน 

คะแนนการ 

ทดสอบ 

15-

16 

การใช้ภาษาให้ถูกต้องตาม        

ความนิยมของสังคมไทย  

1. ถูกต้อง   

2. กระชับ กะทดัรัด  

3. สละสลวย  

Onsite Google Meet 

Quizziz/ Kahoot/ 

Google Form 

 

PowerPoint 

เอกสารประกอบ 

 

ลงชื่อเขา้เรียน 

คะแนนการ 

ทดสอบ 
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4. สมบูรณ ์

17 สอบกลางภาค 

 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที่  

 

ผลการเรียนรู้*  

 

วิธีการประเมิน  

 

 

สัปดาห์ที่ประเมิน  

สัดส่วนของ 

การประเมินผล 

 

1 
1.1 (2) 

 

การมสี่วนรว่มในการเข้าเรียน

และการอภปิรายในช้ันเรยีน 

ทุกสัปดาห์ 10% 

2 
2.1 (1) 

 

การสอบ 8, 17 40% 

3 

3.2 (2) 

4.1 (1) 

การค้นคว้าด้วยตนเองด้วย 

การท างานกลุ่ม 

 

 ตลอดทั้งภาคเรียน 20% 

4 5.1 (3) ท าแบบฝกึหัด ตลอดภาคเรียน 30% 

หมายเหตุ 

การจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควิด

-19 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1.  ต าราและเอกสารหลัก 

เสาวลักษณ์ แซ่ลี ้และ กฤติกา ผลเกิด. (2561). หลักภาษาไทย. [เอกสารประกอบการสอน].  
สถาบันภาษาไทย. (2545). บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 1. กรุงเทพฯ: สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ 

กระทรวงศึกษาธิการ. 
 

________. (2549). บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 2. กรุงเทพฯ: สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ. 

 
________. (2552). บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 3. กรุงเทพฯ: สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ 

กระทรวงศึกษาธิการ. 
 

________. (2552). บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 4. กรุงเทพฯ: สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ. 

 

2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

นววรรณ พันธุเมธา. (2549). ไวยากรณ์ไทย. กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

วิจนิตน ์ภานุพงศ์. (2532). โครงสร้างของภาษาไทย : ระบบไวยากรณ์ . กรุงเทพฯ: 

ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง.  

ศึกษาธิการ,กระทรวง. (2539). ราชาศัพท.์ กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. 
 

อุปกิตศลิปสาร,พระยา. (2545). หลักภาษาไทย. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 

 

3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 

 ก าชัย ทองหล่อ. (2554). หลักภาษาไทย. พิมพ์ครัง้ที่ 53. กรุงเทพฯ: บ ารุงสาส์น. 

นววรรณ พันธุเมธา. (2561). “หนว่ยที่ 6 การศกึษาลักษณะภาษาไทย”. หน้า 81-150. 

สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาภาษาไทย. พิมพ์ครัง้ที่ 5. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

สาชาวิชาศกึษาศาสตร์. 

นิตยา กาญจนะวรรณ. (2561). “หนว่ยที่ 5 การใช้ภาษาไทย”. หน้า 1-79. 

สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาภาษาไทย. พิมพ์ครัง้ที่ 5. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

สาชาวิชาศกึษาศาสตร์. 
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สุธาสิน ีปิยพสุนทรา. (2561). ความรู้พื้นฐานทางภาษาไทย. พิมพ์ครัง้ที่ 2. กรุงเทพฯ: 

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.์ 

สุธิวงศ์ พงศไ์พบูลย์. (2546). หลักภาษาไทย. พิมพ์ครั้งที่ 13. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 

  

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศกึษา 

 นักศึกษาประเมินผู้สอนในสัปดาห์สุดท้ายของการเรยีน (ในระบบออนไลน์) 

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน  

การสังเกต 

การเข้าร่วมกิจกรรม 

การน าเสนอรายงาน 

การทดสอบ 

การสัมภาษณ์และอภปิรายกลุ่ม 

3.  การปรับปรุงการสอน 

ผูส้อนเพิ่มเติมแหล่งขอ้มูลส าหรับการเรียนรู้ใหม้ากและทันสมัยยิ่งขึน้ 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาในรายวิชา 

 รายวิชานีม้ีการทวนสอบด้วยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 น าผลการประเมินของนักศึกษามาประมวลเพื่อให้ได้ทราบสิ่งที่ตอ้งปรับปรุง และน าไปปรับปรุงการจัดการเรียน 

การสอนในภาคเรียนต่อไป 

***********************



มคอ. 3 

หลักสูตรระดับปริญญา  🗹 ตรี   โท  เอก   
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รายวชิา THG1101  สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอยีดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. 2 

 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะความสั

มพันธ์ระหว่าง

บุคคล 

และความรบั

ผดิชอบระหว่

างบุคคลและ

ความรับผิดช

อบ 

ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลย ี

สารสนเทศ 

⬤  ความรับผิดชอบหลัก                                                        🞅  ความรับผดิชอบรอง 

หมวดวิชาเฉพาะ  1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 1 2 3 4 

รหัสวิชา THG1101  

ชื่อรายวิชา  ลักษณะภาษาไทย 

Characteristics of Thai Language 

 ⬤   ⬤    ⬤ ⬤ 

 

⬤    

 


