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มคอ.3 
 

รายละเอยีดของรายวชิา 
 

 ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย . 
คณะ/สาขาวชิา             มนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์  สาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 
         HH233 วิวฒันาการภาษาไทย  
                         Development of the Thai Language                    
2. จ านวนหน่วยกติ 
        3 หน่วยกิต  3(3-0-6) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
       หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
      ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์รียว์รรณ  เสถียรสุคนธ์ 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
      ภาคการศึกษาท่ี 2/2558   นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 
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 
    ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัลกัษณะและความเปล่ียนแปลงของภาษาไทยในสมยัต่างๆ ในเร่ืองเสียง ค า 
ประโยค ความหมาย และโครงสร้างสัมพนัธสาร  ตลอดจนววิฒันาการของตวัอกัษรไทยและอกัขรวธีิ 
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2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา / ปรับปรุงรายวชิา 
1. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถอธิบายลกัษณะและความเปล่ียนแปลงของภาษาไทยในสมยัต่าง ๆ ได ้
2. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถวิเคราะห์เร่ืองเสียง ค า ประโยค ความหมาย และโครงสร้างสัมพนัธสารของภาษาไทย

ได ้
3. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถอธิบายเร่ืองววิฒันาการของตวัอกัษรไทยและอกัขรวธีิได้ 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวชิา 
           ลกัษณะและความเปล่ียนแปลงของภาษาไทยในสมยัต่าง ๆ ในเร่ืองเสียง ค า ประโยค ความหมาย และ
โครงสร้างสัมพนัธสาร  ตลอดจนววิฒันาการของตวัอกัษรไทยและอกัขรวธีิ 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 
48 ชัว่โมง สอนเสริมตามความ

ตอ้งการของผูส้อน 
-       6 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
    - ผูส้อนประกาศเวลาใหค้  าปรึกษาในชัว่โมงแรกของการสอน  
    - ผูส้อนจดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามความเหมาะสม ประมาณ 3 ชัว่โมง/สัปดาห์ ท่ีหอ้งพกัอาจารย ์ 

       
 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพัฒนา 
1) มีวนิยั ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบต่อตนเอง 

           2) เคารพกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัขององคก์ร 

1.2 วธีิการสอน 
 1) สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในระหวา่งการจดัการเรียนการสอน   

            2) ปลูกฝังให้นกัศึกษามีระเบียบวินยั โดยเน้นการเขา้ชั้นเรียนให้ตรงเวลา การส่งงานภายในเวลาท่ีก าหนด การ   

แต่งกายและปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมถูกตอ้งตามตามระเบียบของมหาวทิยาลยั        

1.3 วธีิการประเมินผล 
           ประเมินจากพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษาจากการใหค้ะแนนการเขา้ห้องเรียนและท าแบบฝึกหดั 

 การส่งงานตรงเวลา  และการแต่งกายและปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมถูกตอ้งตามตามระเบียบ 
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2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 
1)  มีความรู้ในศาสตร์หลกัทั้งภาคทฤษฏีและ/หรือภาคปฏิบติัอยา่งกวา้งขวาง 
4)    มีความรู้ในภาษาและวฒันธรรมไทยอยา่งกวา้งขวาง 

2.2 วธีิการสอน 
           จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรู้รอบ ทั้งดา้นทฤษฎีและปฏิบติั   

2.3 วธีิการประเมินผล 
           ประเมินผลจากการทดสอบ แบบฝึกหดั กิจกรรมในชั้นเรียน และงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
         สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ภาคทฤษฏีและ/หรือภาคปฏิบติัเพื่อการปฏิบติังานและการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3.2 วธีิการสอน 
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนประยกุตค์วามรู้ท่ีไดรั้บเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนและน าไปบูรณาการกบัศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.3 วธีิการประเมินผล    
ประเมินผลจากการทดสอบ 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพฒันา 
มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายและต่อส่วนรวม 

4.2 วธีิการสอน 
          จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดแ้สดงออกถึงความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายทั้ง

ส่วนตนและส่วนรวม 

4.3 วธีิการประเมินผล 
          สังเกตจากพฤติกรรมการท างานทั้งงานเด่ียวและงานกลุ่มในฐานะผูน้ าหรือผูต้าม 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 
           สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้ขอ้มูลเพื่อเพิ่มพูนความรู้ได ้

5.2 วธีิการสอน 
           จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้ขอ้มูลเพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
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5.3 วธีิการประเมินผล 
           ประเมินผลผูเ้รียนจากความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้ขอ้มูล 

 
 
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน     

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ   จ านวน 
ช่ัวโมง           

กจิกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 
 

1 แนะน ารายวชิา  เกณฑก์ารประเมินผล  
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัลกัษณะ
ภาษาไทยภาษาไทย 

 

3 อ่านประมวลรายวชิา 
ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัววิฒันาการ
ภาษาไทย  ทบทวนความรู้เร่ืองเสียง ค า 
และประโยค 

ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์รียว์รรณ  
เสถียรสุคนธ์ 

2 ทฤษฎีการเปล่ียนแปลงทางภาษา 
(Rule of Language Change)  

-การเปล่ียนแปลงภายใน (Internal    

Change) 

3 วเิคราะห์ตวัอยา่งภาษาท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงภายใน 
ท าแบบฝึกหดั 

ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์รียว์รรณ  
เสถียรสุคนธ์ 

3 - การเปล่ียนแปลงภายนอก (External 

Change) 

-การเปล่ียนแปลงดา้นตวัอกัษร
(Paleographic Change) 

3 วเิคราะห์ตวัอยา่งภาษาท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงภายนอก และการ
เปล่ียนแปลงดา้นตวัอกัษร 
ท าแบบฝึกหดั 

ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์รียว์รรณ  
เสถียรสุคนธ์ 

4 การเปล่ียนแปลงเสียงในภาษาไทย 
-การลดเสียง 
-การเพ่ิมเสียง 

3 อภิปรายและแลกเปล่ียนความรู้เร่ืองเสียง
ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
ท าแบบฝึกหดั 

ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์รียว์รรณ  
เสถียรสุคนธ์ 

5 การเปล่ียนแปลงค าและความหมายของ
ค า 
-ค าศพัทโ์บราณ และศพัทสู์ญ 

3 วเิคราะห์ตวัอยา่งค าศพัทโ์บราณจากศิลา
จารึกและเอกสารโบราณ 
ท าแบบฝึกหดัและทดสอบยอ่ย 

ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์รียว์รรณ  
เสถียรสุคนธ์ 

6 การสูญค าศพัท ์(Loss 

Vocabulary) 

-การสูญโดยส้ินเชิง 
-การสูญบางส่วน 

3 วเิคราะห์ตวัอยา่งค าศพัทท่ี์สูญไปโดย
ส้ินเชิงและสูญบางส่วน 

ท าแบบฝึกหดั 

ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์รียว์รรณ  
เสถียรสุคนธ์ 

7 การเปล่ียนแปลงความหมายของค า 
-การเปล่ียนแปลงค าศพัท ์

-การเปล่ียนแปลงความหมายของค า 

3 วเิคราะห์ตวัอยา่งการเปล่ียนแปลงค าและ
ความหมายของค า 
ท าแบบฝึกหดั 

ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์รียว์รรณ  
เสถียรสุคนธ์ 

8 
 

สอบกลางภาค    

9 การเปล่ียนแปลงค าประสมและส านวน
โบราณ 

3 ศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัค าประสมและ
ส านวนโบราณ 

ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์รียว์รรณ  
เสถียรสุคนธ์ 
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 *หวัขอ้รายงาน 

10 ค ายมืจากภาษาบาลีสนัสกฤต และภาษา
เขมร 
-การสร้างค าแบบไวยากรณ์ภาษาบาลี
สนัสกฤต และภาษาเขมร 

3 ศึกษาและวเิคราะห์ตวัอยา่งค ายมืจาก
ภาษาบาลี สนัสกฤต และภาษาเขมร 
ท าแบบฝึกหดั 

ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์รียว์รรณ  
เสถียรสุคนธ์ 

11 ค ายมืจากภาษาพม่า มอญ จีน องักฤษ 
ฝร่ังเศส เสปน โปรตุเกส และอ่ืนๆ 

 

3 ศึกษาและวเิคราะห์ตวัอยา่งค ายมืจาก
ภาษาพม่า มอญ จีน องักฤษ ฝร่ังเศส เส
ปน โปรตเุกส และอ่ืนๆ 

ท าแบบฝึกหดัและทดสอบยอ่ย 

ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์รียว์รรณ  
เสถียรสุคนธ์ 

12 ววิฒันาการของตวัอกัษรไทย 
-อกัษรขอมและมอญโบราณ 

3 ศึกษาววิฒันาการของตวัอกัษรไทย
วเิคราะห์ตวัอยา่งอกัษรขอมและมอญ
โบราณ 
ท าแบบฝึกหดั 

ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์รียว์รรณ  
เสถียรสุคนธ์ 

13 ตวัอกัษรไทยก่อนสมยัสุโขทยั 

 
 

3 ศึกษาและวเิคราะห์ตวัอยา่งตวัอกัษรไทย
ก่อนสมยัสุโขทยั 
ท าแบบฝึกหดั 

ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์รียว์รรณ  
เสถียรสุคนธ์ 

14 การเขียนลายสือไทยของพอ่ขนุ
รามค าแหงมหาราช 

-ศิลาจารึกหลกัท่ี 1 

3 ศึกษาและวเิคราะห์ตวัอยา่งลายสือไทย
ของพอ่ขนุรามค าแหงมหาราช 

ประโยคไวยากรณ์และการน าไปใช ้

ท าแบบฝึกหดั 

ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์รียว์รรณ  
เสถียรสุคนธ์ 

15 อกัษรไทยสมยักรุงศรีอยธุยา 3 วเิคราะห์ตวัอยา่งอกัษรไทยสมยักรุงศรี
อยธุยา 
ท าแบบฝึกหดัและทดสอบยอ่ย 

ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์รียว์รรณ  
เสถียรสุคนธ์ 

16 อกัษรไทยสมยักรุงรัตนโกสินทร์ 3 อภิปรายและแลกเปล่ียนความรู้เร่ือง
อกัษรไทยปัจจุบนั 
วเิคราะห์ตวัอยา่งอกัษรไทยสมยัปัจจุบนั 

ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์รียว์รรณ  
เสถียรสุคนธ์ 

 สอบปลายภาค 
 

   

 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้  

กจิกรรมที ่1 วธีิการประเมนิผลการเรียนรู้ สัปดาห์ทีป่ระเมนิ สัดส่วนของการประเมนิผล 

1 สอบกลางภาค (ขอ้เขียน 20% + Lab 10% ) 8 30% 
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กจิกรรมที ่1 วธีิการประเมนิผลการเรียนรู้ สัปดาห์ทีป่ระเมนิ สัดส่วนของการประเมนิผล 

2 สอบปลายภาค (ขอ้เขียน 30% + Lab 10%) 17 40% 
3 ท าแบบฝึกหดั ทดสอบยอ่ย              ทุกสปัดาห์ 10% 
4 ทดสอบยอ่ย 5,11,15 10% 
5 รายงาน 9                     10% 

 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลกั 
    ววิฒันาการภาษาไทยและอกัษรไทย ของ ธวชั  ปุณโณทก 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
   บทเรียน iTunes U วชิา         HH233 วิวฒันาการภาษาไทย   มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
1.     ก าธร  สถิรกลุ.  ลายสือไทย ๗๐๐ ปี. กรุงเทพมหานคร :โรงพมิพคุ์รุสภา, 2526. 

2.   ไขศิริ  ปราโมช ณ อยธุยา. การเปลีย่นแปลงถ้อยค าและความหมายของส านวนไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2539. 
3.     ชูศกัด์ิ  ทิพยเ์กสร. จารึกอกัขรวธีิโบราณ. กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2527. 
4.     ธวชั  ปุณโณทก. ววิฒันาการภาษาไทยและอกัษรไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2553. 
5.    วไิลวรรณ  ขนิษฐานนัท.์ ภาษาและภาษาศาสตร์. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2524. 

 
หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
   1)  การสนทนาระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียนในชั้นเรียน  
   2)  การท าแบบประเมินผูส้อน   
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    1)  การท าแบบประเมินผูส้อน   
    2)  ผลการสอบของนกัศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน 
   1)  การวเิคราะห์สภาพ ปัญหา และการแกไ้ขวธีิการจดัการเรียนการสอน 
   2)  การปรับปรุงบทเรียน iTunes U แบบฝึกหดั และกิจกรรม  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
     การพิจารณาใหค้ะแนนแบบฝึกหดัและรายงาน 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
   การปรับปรุงบทเรียน แบบฝึกหดั กิจกรรม และขอ้สอบทุกภาคการศึกษา  
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