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          มคอ.3 
 

รายละเอยีดของรายวชิา 
 

 ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย . 
คณะ/สาขาวชิา     คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์   สาขาวชิาภาษาไทย  

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1.  รหัสและช่ือรายวชิา    HH101 (HT101) ลกัษณะภาษาไทยปัจจุบนั  (Feature of Modern Thai Language),   

                                              HH103  ลกัษณะภาษาไทย  (Feature of  Thai Language)                                                    
2.  จ านวนหน่วยกติ       3  หน่วยกิต  3(3-0-6) 
3.  หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา    หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาไทย   หมวดวชิาบงัคบั 
4.   อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
                            อาจารยสุ์มณฑา  ศกัด์ิชยัสมบูรณ์                   หวัหนา้สาขาวชิา 
                             ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วรรณา  งามเหลือ           อาจารยผ์ูส้อน 
5.   ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน      ภาคการศึกษาท่ี  2   นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 
6.   รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)           ไม่มี 
7.   รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี)       ไม่มี 
8.   สถานทีเ่รียน       มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9.   วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด        4  มกราคม  2559 

 
หมวดที ่2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 
 

1.   จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
1. เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความรู้และเขา้ใจลกัษณะของภาษาไทยปัจจุบนัทั้งดา้นเสียง ค า ประโยค 
2. เพื่อใหน้กัศึกษาพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ ลกัษณะของค า วลี ชนิดค าและประโยคท่ีใชใ้นการส่ือสารใน

ชีวติประจ าวนั 
3. เพื่อใหน้กัศึกษาน าความรู้ไปประยกุตใ์ชเ้พื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

2.   วตัถุประสงค์ในการพฒันา / ปรับปรุงรายวชิา 
      เพื่อใหน้กัศึกษาเห็นความส าคญัเก่ียวกบัความรู้เร่ืองภาษาไทยอนัเป็นภาษาแม่ ทั้งในระดบัเสียง ค า ประโยคท่ีใช้
ส่ือสารและพบเห็นในชีวิตประจ า  อีกทั้งก่อให้เกิดความสนใจท่ีจะคน้ควา้เพื่อน าไปพฒันาทกัษะการส่ือสาร อนัไดแ้ก่ 
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
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หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1.   ค าอธิบายรายวชิา 
ลกัษณะของภาษาไทยในดา้นเสียง ค าและประโยค โดยเนน้ศึกษาวเิคราะห์การใชภ้าษาไทยในสถานการณ์ต่างๆ 

 

2.   จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 
บรรยาย 45 ชัว่โมงต่อ
ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความตอ้งการของ
นกัศึกษาเฉพาะราย 

ฝึกวเิคราะห์ถอ้ยค า วลี 
และประโยค 

การศึกษาดว้ยตนเอง 5 
ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

 

 

3.   จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
- อาจารยผ์ูส้อนประกาศเวลาใหค้  าปรึกษาในชัว่โมงแรกของการสอน 
- อาจารยจ์ดัเวลาให้ค  าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามความเหมาะสม ประมาณ 3 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ท่ี

หอ้งพกัอาจารย ์
       

หมวดที ่4    การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1  คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพัฒนา 
         -  มีวนิยั  ตรงต่อเวลา ความรับผดิชอบ ต่อตนเองและสังคม (1.1) 
         -  เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัขององคก์ร (1.2) 
         -  มีความซ่ือสัตยต่์อหนา้ท่ี (1.5) 

            1.2  วธีิการสอน 
       -  ฟังบรรยาย  คน้ควา้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากส่ือต่าง ๆ  เช่น   ส่ิงพิมพ ์ วทิย ุ โทรทศัน์   อิเลก็ทรอนิกส์ 

       -  อภิปราย   ท  าแบบฝึกความรู้ความเขา้ใจ 
            1.3  วธีิการประเมินผล 

     - พฤติกรรมการเขา้เรียน  การตรงต่อเวลา 
     - การท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย     

              -  พฤติกรรมการท างานกลุ่ม  การรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  

      -  การพฒันาความรู้จากคน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ  เช่น  ส่ิงพิมพ ์ วทิย ุโทรทศัน์ อิเลก็ทรอนิกส์   
 

2.   ความรู้ 

      2.1  ความรู้ทีต้่องได้รับ 
       -  มีความรู้ในศาสตร์หลกัทั้งภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบติัอยา่งกวา้งขวาง(2.1) 
       -  มีกระบวนการแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนอยา่งต่อเน่ือง(2.3) 
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       -  มีความรู้ในภาษาและวฒันธรรมไทยอยา่งกวา้ง(2.4) 
      2.2  วธีิการสอน 

 - บรรยาย   ท าแบบฝึก   ใหค้  าแนะน าและแกไ้ขเพื่อปรับปรุง 
      2.3  วธีิการประเมินผล 
             - ตอบค าถาม     
               - สอบกลางภาคและสอบปลายภาค  โดยเนน้วดัความรู้ ความเขา้ใจ 

3.  ทกัษะทางปัญญา 

     3.1   ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา   
              - สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัเพื่อการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล(3.2)  
              - มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค(์3.3) 
     3.2  วธีิการสอน     - บรรยาย  ตอบค าถาม  ท าแบบฝึก 
     3.3  วธีิการประเมินผล      
               - ประเมินจากการท าแบบฝึกปฏิบติั อภิปราย 
               - ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่ม 

               - การสอบปลายภาค ซ่ึงมีขอ้สอบท่ีวดัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัทกัษะการส่งสาร ความคิดอยา่งเป็นระบบ และความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์
4.   ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

      4.1   ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต้่องพฒันา 
                 -  มีความรับผิดชอบตอ่งานท่ีไดรั้บมอบหมายและต่อส่วนรวม (4.2) 

4.2   วธีิการสอน    มอบหมายงานใหค้น้ควา้  ฝึกฝนและฝึกปฏิบติัดว้ยตนเอง 

      4.3   วธีิการประเมินผล      น าเสนอผลงาน  การมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน 

5.   ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

      5.1   ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 
                 - สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้ขอ้มูลเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ได ้(5.2) 
     5.2  วธีิการสอน 

  - บรรยาย  ท าแบบฝึกปฏิบติั       
 - การอภิปรายประเด็นการใชถ้อ้ยค าภาษาท่ีพบในปัจจุบนั 

 - การคน้ควา้ขอ้มูลจากส่ือต่าง ๆ  เช่น  ส่ิงพิมพ ์ ส่ือโทรทศัน์  อิเลก็ทรอนิกส์ 
     5.3  วธีิการประเมินผล      การตอบค าถาม การท าแบบฝึก และแบบทดสอบ 
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หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล 

 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอยีด 

จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

1 - แนะน ารายวชิา 
- แนะน าวธีิการเรียน e-learning 

- ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ 

   2.5 - อ่านประมวลรายวชิา ใน itune U 

- เขา้ itune U เพื่อศึกษารายละเอียด 

   ต่าง ๆ ในบทเรียน  

ผศ.สุวรรณา   งามเหลือ 

2 -ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัภาษา 2.5 - บรรยาย / อภิปราย ผศ.สุวรรณา   งามเหลือ 

3 -อวยัวะในการเปล่งเสียง 2.5 - บรรยาย / อภิปราย ผศ.สุวรรณา   งามเหลือ 

4 -หน่วยเสียงในภาษา 2.5 -บรรยาย /อภิปราย /ท าแบบฝึก ผศ.สุวรรณา   งามเหลือ 

5 -การปรากฏของหน่วยเสียง 2.5 -บรรยาย/อภิปราย/ ท าแบบฝึก ผศ.สุวรรณา   งามเหลือ 

6 -สทัอกัษร 2.5 -บรรยาย/อภิปราย/ท าแบบฝึก ผศ.สุวรรณา   งามเหลือ 

7 -ระบบพยางค ์(ทฤษฎีเดิม) 2.5 -บรรยาย/อภิปราย/ท ากิจกรรม ผศ.สุวรรณา   งามเหลือ 
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สอบกลางภาค 
   

9 -ระบบพยางค ์(ทฤษฎีใหม่) 2.5 -บรรยาย/อภิปราย/ท าแบบฝึก ผศ.สุวรรณา   งามเหลือ 

10 -ชนิดและหนา้ท่ีของค า 2.5 -บรรยาย/อภิปราย/ท าแบบฝึก ผศ.สุวรรณา   งามเหลือ 

11 -ชนิดและหนา้ท่ีของค า(ต่อ) 2.5 -บรรยาย/อภิปราย/ท าแบบฝึก ผศ.สุวรรณา   งามเหลือ 

12 -การสร้างค า 2.5 -บรรยาย/อภิปราย/ท ากิจกรรม ผศ.สุวรรณา   งามเหลือ 

13 -การสร้างค า + ชนิดของวลี 2.5 -บรรยาย/อภิปราย/ท ากิจกรรม ผศ.สุวรรณา   งามเหลือ 

14 -หนา้ท่ีของวลี+ชนิดของประโยค 2.5 -บรรยาย/อภิปราย/ท ากิจกรรม ผศ.สุวรรณา   งามเหลือ 

15 -ประโยค(ต่อ) + เจตนาของประโยค 2.5 -บรรยาย/อภิปราย/ท ากิจกรรม ผศ.สุวรรณา   งามเหลือ 

16 
สอบปลายภาค 

   

 
 

2. แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

กจิกรรมที่  
 

ผลการเรียนรู้*  
 

วธิีการประเมิน 

 
 

ก าหนดเวลาการ
ประเมิน(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการประเมินผล 
 

1 2.1,2.3,2.4,3.3,5.1,5.2 -สอบปลายภาค 
 

8,16 
 

30,40 

2 
 

1.1,1.2,1.4,4.4 
-ท าแบบฝึก  อภิปราย 
-เขา้ฟังบรรยาย 

 15,15 

* ระบุผลการเรียนรู้หวัขอ้ยอ่ยตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ 
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หมวดที ่6   ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1.   ต าราและเอกสารหลกั 

        เอกสารค าสอน  วชิา ลกัษณะภาษาไทยปัจจุบนั, ลกัษณะภาษาไทย  โดย  ผศ. สุวรรณา  งามเหลือ.  ใน itune U 

2.   เอกสารและข้อมูลแนะน า 
ระบบเสียงภาษาไทย  ของ กาญจนา  นาคสกลุ .2524 
หลกัภาษาไทย  ของ  ก าชยั   ทองหล่อ.   2525. 
ไวยากรณ์ไทย  ของ  นววรรณ   พนัธุเมธา. 2525.   
ลกัษณะภาษาไทย  ขอ  บรรจบ   พนัธุเมธา.  2514. 
หลกัภาษาไทย   ของ  พระยาอปุกิตตศิลิปสาร.   2511. 

ความส าคญัของภาษาไทย ของ ฐะปะนีย์  นาครทรรพ. 2523. 
:   

 

              
หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
   แบบประเมินผูส้อนและแบบประเมินรายวชิา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    1)  การท าแบบประเมินผูส้อน   
    2)   ผลการสอบ     
3. การปรับปรุงการสอน     - 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

- การสอบถามนกัศึกษา 
   - การแต่งตั้งกรรมการมาตรฐานการศึกษาจากผูท้รงคุณวุฒิภายนอก เพื่อสอบถามผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา  
    โดยพิจารณาจากขอ้สอบ วิธีการใหค้ะแนน และผลการเรียน  
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
         ปรับปรุงแบบฝึกวเิคราะห์ตามเน้ือหาบทเรียนและขอ้สอบทุกภาคการศึกษา ตามผลการประเมินรายวชิาโดยนกัศึกษา  
และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวชิาโดยคณะกรรมการก ากบัมาตรฐานของสาขาวชิา    

 


