
มคอ. ๓ 

หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑  
รายวิชาภาษาศาสตร์สำหรับครูภาษาไทย   สาขาวิชาภาษาไทย   คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

 

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 
รหัสวิชา THC2302   รายวิชา  ภาษาศาสตร์สำหรับครูภาษาไทย 

สาขาวิชาภาษาไทย   คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ภาคการศึกษา ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    
รหัสวิชา   THP2302 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย ภาษาศาสตร์สำหรับครูภาษาไทย 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Linguistics for Thai Language Teacher 
 

๒.  จำนวนหน่วยกิต       ๓ หน่วยกิต ๓ (๒-๒-๕)       
        
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑  หลักสูตร       ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา    หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอก (วิชาภาษาไทย) 
 
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน     
      ๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา     อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ แซ่ลี้ 
      ๔.๒ อาจารย์ผู้สอน   อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ แซ่ลี้ 
 
๕.  สถานที่ติดต่อ   คณะครุศาสตร์ / E – Mail : saowalak.sa@ssru.ac.th  
 
๖.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่   ๑  /  ชั้นปีที่ ๒ 
๖.๒ จำนวนผู้เรียนที่รับได้  ประมาณ ๖๐ คน 

 
๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถ้ามี) ไม่มี 
 
๘.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) ไม่มี      
 
๙.  สถานที่เรียน     คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
๑๐.วันที่จัดทำหรือปรับปรุง ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
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หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑.   จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
๑) สามารถอธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและภาษาศาสตร์ได้ 
๒) สามารถอธิบายลักษณะและโครงสร้างของภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ได้ 
๓) สามารถอธิบายแนวคิดทฤษฎีไวยากรณ์แนวต่างๆ ได้ 
๔) สามารถประยุกต์ความรู้ทางภาษาศาสตร์ไปใช้ในการสอนภาษาไทยได้ 

 
๒.   วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
  -  
 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการดำเนินการ 
 

๑.  คำอธิบายรายวิชา 
 ความรู้ทั่วไปทางภาษาศาสตร์ ทฤษฎีภาษาศาสตร์ ระบบเสียง คำ วลี ประโยค ความหมาย ภาษาระดับข้อความ 
การประยุกต์ใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
 Basic knowledge of linguistic; linguistic theory; phonetic system; morphology system; phrases; 
sentences; meaning; discourse;  application of linguistic knowledge for use in Thai language learning 
 
๒. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน (ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๒  ชั่วโมง/สัปดาห์  - ๒  ชั่วโมง/สัปดาห์ ๕ ชั่วโมง/สัปดาห ์
 
๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 ให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียนตามความต้องการเป็นรายบุคคล หรือกลุ่ม โดยติดต่อได้ดังนี้  
 ๓.๑ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) saowalak.sa@ssru.ac.th  
 ๓.๔ ปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ หรือติดต่อผ่านโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๑-๘๐๙๔๙๙๑ 
 ๓.๕ ปรึกษาผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ (Zoom/Google meeting) โดยนัดหมายเบื้องต้นทางอีเมล 
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หมวดที ่๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

๑. คุณธรรม  จริยธรรม 
๑.๑  คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

 1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู  

 2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องาน ที่ได้รับ
มอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง ประพฤติตน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ 
ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน   

 3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอ่ืน มีความสามัคคี
และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจ 

 4)  ม ี ค ว า ม ก ล ้ า ห า ญ แ ล ะ แ ส ด ง อ อ ก ท า ง ค ุ ณ ธ ร ร ม จ ร ิ ย ธ ร ร ม  ส า ม า ร ถ ว ิ น ิ จ ฉั ย  
จัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทำงานและสภาพแวดล้อม โดยอาศัย
หลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มี
จิตสำนึกในการธำรงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูล
บิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 

๑.๒   วิธีการสอน 
- 

๑.๓    วิธีการประเมินผล 
  - 
 
๒. ความรู้ 

๒.๑   ความรู้ที่ต้องพัฒนา 
 ๑) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยมของครู 

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาสำหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการ
เรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน  หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การ
วิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และภาษาเพ่ือการสื่อสารสำหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะ
เทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการทำงานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ ๒๑  มีความรู้ 
ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน (TPACK)  
การสอนแบบ STEM  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้  

 ๒) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ และเนื้อหาวิชา
ที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การ
เรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชาตามเอกสารแนบท้าย 
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 ๓) มีความรู ้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู ่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน  

 ๔) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามมาตรฐาน  
 ๕) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสําคัญของศาสตร์พระราชาเพื ่อการพัฒนาที ่ย ั ่งยืนและนํามา

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
๒.๒   วิธีการสอน 

๑) การบรรยาย  
๒) การตอบคำถาม 
๓) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
๔) การทำแบบฝึกหัดและการนำเสนอผลงานในชั้นเรียน 

๒.๓    วิธีการประเมินผล 
๑) ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการเรียน 
๒) ประเมินผลจากการทำแบบฝึกหัด และงานที่ได้รับมอบหมาย 
๓) ประเมินผลจากการทดสอบย่อย ทดสอบกลางภาคและ ทดสอบปลายภาค 

 
๓. ทักษะทางปัญญา 

๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
 ๑) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่าง

รู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีสำนึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้าม   
แพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่าง
สร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 
บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

 ๒) เป็นผู้นำทางปัญญา สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำทางวิชาการและ
วิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม สามารถชี้นำและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม
อย่างสร้างสรรค์  

 ๓) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทำวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม 

๓.๒   วิธีการสอน 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
การทำแบบฝึกหัด 
การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน  
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 ๓.๓    วิธีการประเมินผล 
ประเมินผลจากเนื้อหาในรายงานที่ได้รับมอบหมาย 

 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
 ๑) รับรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทางสังคม  
 ๒) ทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน 

ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 ๓) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม สามารถช่วยเหลือและ

แก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
 ๔) มีภาวะผู้นําทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม สามารถชี้นําและ

ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
๔.๒   วิธีการสอน  

การสอนแบบกลุ่มแก้ปัญหา 
๔.๓    วิธีการประเมินผล 

ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และความรับผิดชอบจากงานกลุ่ม 
 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

 ๑) วิเคราะห์เชิงตัวเลข สำหรับข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งท่ีเป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือคณิตศาสตร์ เพ่ือเข้าใจ
องค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

 ๒) สื่อสารกับผู้เรียน บุคคลและกลุ่มต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการหลากหลายทั้งการพูด การ
เขียน และการนำเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม 

 ๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ การจัด 
การเรียนรู้ การทำงาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลย
พินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียน
ผลงาน 

๕.๒   วิธีการสอน 
  การสอนแบบบรรยายและอภิปราย 

๕.๓    วิธีการประเมินผล 
  ประเมินผลจากการนำเสนอผลงานการค้นคว้า 
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๖. ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
๖.๑   ทักษะการจัดการเรียนรู้ 

  ๑) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สามารถออกแบบและสร้างหลักสูตรรายวิชาในชั้นเรียน วางแผนและออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
บริหารจัดการชั้นเรียน ใช้สื่อและเทคโนโลยีสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัลและวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสม
และสร้างสรรค์  

 ๒) มีความสามารถในการนำความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อนำไป
ออกแบบ จัดเนื้อหาสาระ การบริหารชั้นเรียน และจัดกิจกรรมการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนตาม
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียนอย่างหลากหลายตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ  

 ๓) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านการลงมือ
ปฏิบัติและการทำงานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การทำงาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการ
ปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น โดยบูรณาการการทำงานกับการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้
เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสำคัญที่สุด 

 ๔) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา 
ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออำนวยความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและ
เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 

 ๕) นำทักษะศตวรรษที่ 21 และเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาตนเอง 
เช่น ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) ทักษะการรู้เรื่อง (Literacy Skills) และทักษะชีวิต (Life Skills) ทักษะการทำงาน
แบบร่วมมือ และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๖.๒   วิธีการสอน 
 - 
๖.๓    วิธีการประเมินผล 

- 
 

หมายเหตุ 
สัญลักษณ ์ หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  
เว้นว่าง หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งปรากฎในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
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๑. แผนการสอน  

คร้ังที่ เนื้อหา 
รูปแบบการ

เรียนการสอน 
โปรแกรม/วิธีการ

สอน  
การจัดการเนื้อหา 

การวัดผล 

๑ แนะนำรายวิชา 
อธิบายขอบเขตเนื้อหาของรายวิชา การเรียนการ
สอน การวัดผล  ทำความเข้าใจความรู้เบื ้องต้น
เกี่ยวกับ 

๑. ภาษาและภาษาศาสตร์  
๒. ธรรมชาติทั่วไปของภาษา  
๓. การสอนภาษา 
๔. ประโยชนภ์าษาศาสตร์ในการเรยีนและ

การสอนภาษา 
ช้ีแจงงานประจำภาคเรียน 
อภิปรายเรื่องความซื่อสัตย์ในการเก็บข้อมูล การ
ดำเนินงาน การไม่ทุจริตในการทำแบบทดสอบและ
การสอบปลายภาค 
 

Online Google Meet 
 
 

PowerPoint 
เอกสารประกอบ 

ลงช่ือเข้าเรียน  

๒-๓ สัทศาสตร์และสัทวิทยา: ขอบเขตและความ
แตกต่าง 
สัทศาสตร์เบื้องต้น: เสียงในภาษาไทย 

๑. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเสียงพูด 
๒. อวัยวะที่ใช้ในการเปล่งเสยีง 
๓. กระบวนการเปล่งเสียง 
๔. ประเภทของเสียงในภาษา: พยัญชนะ 

สระ และวรรณยุกต ์
๕. แนะนำตารางสัทอักษรครั้งที่ ๑ 

(ภาพรวม) 
 

(สัปดาห์ที่ ๒) 
On demand 
(สัปดาห์ที่ ๓) 

Online  

Google Meet 
Quizizz/Google 
Form 

PowerPoint 
เอกสารประกอบ 
คลิปวิดีโอเรื่องหมอ
ภาษา 

ลงช่ือเข้าเรียน 
คะแนนทดสอบ 
 

๔-๕ สัทวิทยาภาษาไทยเบื้องต้น ๑: ระบบเสียง
ภาษาไทย 

๑. เสียงพยัญชนะ  
๒. เสียงสระ  
๓. เสียงวรรณยุกต ์
๔. พยางค์ 
๕. สัทลักษณ ์

(สัปดาห์ที่ ๔) 
On demand 
(สัปดาห์ที่ ๕) 

Online  

Google Meet 
Quizizz/Google 
Form 
 

PowerPoint 
เอกสารประกอบ 
 
  

ลงช่ือเข้าเรียน 
คะแนนทดสอบ 
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คร้ังที่ เนื้อหา 
รูปแบบการ

เรียนการสอน 
โปรแกรม/วิธีการ

สอน  
การจัดการเนื้อหา 

การวัดผล 

๖. การลงเสียงหนัก-เบาในภาษาไทยและ
ปรากฏการณ์ที่เกีย่วข้อง 

 
๖-๗ - คำและระบบคำในภาษาไทย 

 

On demand 
 

Google Meet 
Quizizz/Google 
Form 
 

PowerPoint 
เอกสารประกอบ 
  

ลงช่ือเข้าเรียน 
คะแนนทดสอบ 
 

๘ สอบกลางภาค 

๙-๑๐ วลีและประโยคในภาษาไทย ตามแนวคิดทฤษฎีที่
ใช้วิเคราะห์ภาษาไทย 
-ทฤษฎีไวยากรณ์แนวดั้งเดมิ 
 

Online Google Meet 
Quizizz/Google 
Form 

PowerPoint 
เอกสารประกอบ 
 

ลงช่ือเข้าเรียน 
 

๑๑ -ทฤษฎีไวยากรณ์แนวโครงสร้าง Online Google Meet 
Quizizz/Google 
Form 

PowerPoint 
เอกสารประกอบ 
 

ลงช่ือเข้าเรียน 
 

๑๒-๑๓ - แนวคิดทางไวยากรณ์ไทยท่ีได้รบัอิทธิพลจาก
ทฤษฎีไวยากรณ์ไทยแนวต่างๆ : กรณีตัวอยา่งจาก
ไวยากรณ์ไทยของนววรรณ พันธุเมธา 

Online Google Meet 
Quizizz/Google 
Form 

PowerPoint 
เอกสารประกอบ 
 

ลงช่ือเข้าเรียน 
คะแนนทดสอบ 
 

๑๔ ระบบความหมายในภาษาไทย On demand  Google Meet 
Quizizz/Google 
Form 

PowerPoint 
เอกสารประกอบ 
 

ลงช่ือเข้าเรียน 
คะแนนทดสอบ 
 

๑๕ ระบบข้อความในภาษาไทย  Online Google Meet 
Quizizz/Google 
Form 

PowerPoint 
เอกสารประกอบ 
 

ลงช่ือเข้าเรียน 
คะแนนทดสอบ 
 

๑๖ นักศึกษานำเสนอกิจกรรมทีไ่ด้รับมอบหมายในช้ัน
เรียน 

On site  PowerPoint 
เอกสารประกอบ 
 

ลงช่ือเข้าเรียน 
คะแนนงาน
นำเสนอ 

๑๗ สอบปลายภาค 

 



มคอ. ๓ 

หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๙  
รายวิชาภาษาศาสตร์สำหรับครูภาษาไทย   สาขาวิชาภาษาไทย   คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้  

ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ทีป่ระเมิน 
สัดส่วน 

ของการประเมินผล  

๒.๑, ๒.๒ - สอบกลางภาคเรียน 
- สอบปลายภาคเรียน 
- ทดสอบย่อย 

๘ 
๑๗ 

๓,๕,๗,๑๓,๑๔,๑๕ 

๒๐ 
๒๐ 
๓๐ 

๓.๑ - เข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและกิจกรรมออนไลน์ 
- ทำแบบฝึกหัด 
 

ทุกสัปดาห์ 
ตามกำหนด 

๑๐ 
 

๔.๒, ๔.๓, ๕.๑ - นำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย ๑๖ ๒๐ 

รูปแบบการสอนและกิจกรรมอาจปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมโดยประเมินจากสถานการณ์ระบาดโควิด-๑๙  

 
 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.  ตำราและเอกสารหลัก 
     ๑.๑ ตำราหลัก 

กาญจนา  นาคสกุล. (๒๕๔๕).  ระบบเสียงภาษาไทย.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

นววรรณ พันธุเมธา. ๒๕๕๔. ไวยากรณ์ไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ  
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปราณี กุลละวณิชย์, และคณะ. ๒๕๔๐. ภาษาทัศนา. พิมพ์ครั้งที่  ๔. กรุงเทพฯ : โครงการตําราคณะอักษรศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
(เข้าถึงได้จาก: https://www.arts.chula.ac.th/~ling/contents/File/IntroLang.pdf) 

 วิจินตน์ ภาณุพงศ์. ๒๕๓๒. โครงสร้างของภาษาไทย : ระบบไวยากรณ์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย 
รามคำแหง.  

สุโขทัยธรรมาธิราช. ๒๕๒๕. ภาษาไทย ๓ : เอกสารการสอนชุดวิชา ๒๒๓๑๑. นนทบุรี : โรงพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

เสาวลักษณ์ แซ่ลี้. (2561). ภาษาศาสตร์ภาษาไทย. (เอกสารอัดสำเนา) 
 

       ๑.๒ หนังสืออ่านประกอบ 
 พิณทิพย์  ทวยเจริญ.  (๒๕๓๓).  สัทศาสตร์และสัทศาสตร์ปฏิบัติ.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
 นันทนา  รณเกียรติ. (๒๕๔๘).  สัทศาสตร์ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  

ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (๒๕๕๕). ภาษาศาสตร์เบื้องต้น . กรุงเทพฯ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.   

อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และคณะ. ๒๕๕๔. ทฤษฎีไวยากรณ์. กรุงเทพฯ : เอเอ๊สพี. 

 

https://www.arts.chula.ac.th/~ling/contents/File/IntroLang.pdf


มคอ. ๓ 

หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๐  
รายวิชาภาษาศาสตร์สำหรับครูภาษาไทย   สาขาวิชาภาษาไทย   คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

(เข้าถึงได้จาก: http://www.arts.chula.ac.th/~ling/contents/File/GramTheory.pdf) 

 

๒.  เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
        - 

๓.  เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
      ๓.๑ รายช่ือเอกสาร หนังสือ และตำราที่น่าสนใจ 
         วัลยา ช้างขวัญยืน และคณะ. ๒๕๔๙. บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม ๒. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว. 
 
     ๓.๓ ข้อมูลจากสื่อสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (อินเทอร์เน็ต) 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/ 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php?branch=H 
 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
 

๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 ๑.๑ แบบประเมินรายวิชา   
  ๑.๒ การสัมภาษณ์ผู้เรียนแบบไม่เป็นทางการ   
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน  
      ๒.๑ การทดสอบย่อย  

๒.๒ ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
๒.๔ การประเมินการสอนในระบบออนไลน์  

๓.  การปรับปรุงการสอน 
  ประชุมร่วมกับอาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินและหาแนวทางในการปรับปรุงการจัดการเรียนสอน

ในกรณ๊ที่พบปัญหา   
๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
  อาจารย์ในสาขาวิชาภาษาไทยร่วมกันทวนสอบจากคะแนนสอบตามระเบียบของคณะและสาขาวิชาฯ 
๕.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
  นำผลการประเมินจากข้อ ๑  และ ๒ มาวิเคราะห์หาจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขในกรณีท่ีพบปัญหา และนำเสนอในที่

ประชุมสาขาเพ่ือหาข้อสรุป พร้อมเสนอแนวทางการปรับปรุง   
*********************** 

http://www.arts.chula.ac.th/~ling/contents/File/GramTheory.pdf


มคอ. ๓ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก   
 

หนา้ | ๑๑  

รายวิชาภาษาศาสตร์สำหรับครูภาษาไทย   สาขาวิชาภาษาไทย   คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

 
 

 
 
 
 

          รายวิชา 

1. 
คุณธรรม จรยิธรรม 

2.  
ความรู ้

3.  
ทักษะทาง

ปัญญา 

4.  
ทักษะความ สัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.  
ทักษะการ

วิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

6.  
ทักษะการจัดการเรยีนรู ้

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
THP๓๔๐๑ 
ภาษาศาสตรส์ำหรับ

ครู Linguistics for 
Teachers 

O O O O   O O O  O O O   O   O O O O O O O 

 
หมายเหตุ 

  สัญลักษณ ์ หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  
  สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  

                                  ซึ่งจะปรากฏอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 


