
 

รายละเอียดการบริหารจัดการรายวิชา 
 

วิชาวิวฒันาการของภาษาไทย 
 

ประจําภาคเรียนที ่๑ / ๒๕๖๕ 
 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษามหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาเขตขอนแกน/คณะครศุาสตร/สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

 

หมวดที่ ๑ ขอมูลโดยทั่วไป 

๑. รหัสและชือ่รายวิชา  

๒๐๔ ๓๐๕ วิวัฒนาการของภาษาไทย 

(Evolution of Thai  Language) 

๒. จํานวนหนวยกิต   

๒ หนวยกิต (๒-๐-๔) 

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

       ๓.๑ หลักสูตร  

             ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

       ๓.๒ ประเภทรายวิชา   

            รายวิชาศึกษาทั่วไป 

๔. อาจารยผูรบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

ประธานหลกัสูตร พระรชต กตปฺุโญ 

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา พระมหาศรายุทธ  สมนฺตปาสาทิโก (เจตรา) 

อาจารยผูสอน พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก (เจตรา)  

โทร.๐๘-๔๖๘๓-๓๙๖๕ E-mail :Mahaview๑๙๘๘@gmail.com LINE ID: MahaView 

๕. ภาคการศกึษา / ชั้นปทีเ่รียน 

ภาคการศึกษาที่ ๑ / ช้ันปที่ ๓ 

๖. รายวิชาทีต่องเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 

 ไมมี 

๗. รายวิชาทีต่องเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 

 ไมมี 

มคอ. ๓ 

mailto:Mahaview1988@gmail.com


มคอ.๓ วชิาววิฒันาการของภาษาไทย 
พระมหาศรายทุธ สมนฺตปาสาทิโก 

๒ 

 
๘. สถานที่เรียน    

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน 

๙. วันที่จัดทาํหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ลาสุด 

 ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
๑.จุดมุงหมายของรายวิชา 

      ๑.๑ เพ่ือใหนิสิตมีความรู และเขาใจประวัติและวิวัฒนาการของภาษาไทย  

      ๑.๒ เพ่ือใหนิสิตมีความรู และเขาใจการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยดานเสียงคาการใชคาการประกอบรูปคํา 

      ๑.๓ เพ่ือใหนิสิตมีความรู และเขาใจความหมายของคาและศัพทเฉพาะสมัย 

      ๑.๔ เพ่ือใหนันิสิตมีความรู และเขาใจการผูกประโยค 

      ๑.๕ เพ่ือใหนิสิตมีความรู และเขาใจการรับอิทธิพลภาษาตางประเทศ 

๒. วัตถุประสงคในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 

      เพ่ือใหเน้ือหาของรายวิชาในกระบวนการเรียนการสอนเขาถึงนักศึกษาไดหลากหลายทางจึงไดบรูณาการเน้ือหา

เขากับรายวิชาที่เกี่ยวของ โดยใชสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ ในการนาเสนอที่หลากหลาย และเทคนิคและวิธีการตางๆ 

เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใหทันสมัยในการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ “Active Learning” เพ่ือใหนักศึกษา

ไดมีสวนรวมในการเรียนการสอน เพ่ือใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิในการจัดกระบวนการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

 ๑.คําอธิบายรายวิชา  

 ประวัติของภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยดานเสียง ตัวอักษร คํา ความหมาย และไวยากรณ 

ต้ังแตสมัยสุโขทัยจนถึงปจจุบัน 

๒.จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย ๓๐ ช่ัวโมงตอ  

ภาคการศึกษา  

สอนเสริมตามความตอง 

การของนิสิตเฉพาะราย   

ไมมีการฝกปฏิบัติ การศึกษาดวยตนเอง ๔

ช่ัวโมงตอสัปดาห   

๓.จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคาํปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบคุคล 



มคอ.๓ วชิาววิฒันาการของภาษาไทย 
พระมหาศรายทุธ สมนฺตปาสาทิโก 

๓ 

 
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานกลุมเฟสบุคหรือกลุมไลน ของหอง 

- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ ๑ ช่ัวโมงตอสัปดาห   

(เฉพาะรายที่ตองการ) 

 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรูของนิสิต 
 

๑.คุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑คณุธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 

           พัฒนาใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ นําหลักทางธรรมไป ประยุกตใชอยาง  

ถูกตองเหมาะสมโดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติของหลักสูตร ดังน้ี 

          ๑) มศีลีธรรม จริยธรรม คุณธรรมซือ่สัตย สุจริต 

          ๒) เคารพสิทธิ ศักด์ิศรีความเปนมนุษย และรับฟงความคิดเห็นของคนอ่ืน 

          ๓) มภีาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงที่เกิดขึ้นได 

          ๔) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพและวิชาการ 

๑.๒ วิธีการสอน  

          ๑) ใชการสอนแบบบรรยายดวยการสื่อสารสองทาง เปดโอกาสใหนิสิต มีการต้ังคําถามและตอบคําถามหรือ

แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับคุณธรรม จริยธรรมในช้ันเรียนลักษณะการสอด แทรกในเน้ือหา 

           ๒) ยกตัวอยางกรณีศึกษา บุคคลทีข่าดความรับผิดชอบตอหนาที่และการประพฤติที่ผิดจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

           ๓) อาจารยปฏิบัติเปนตัวอยางทางศีลธรรม จริยธรรม 

๑.๓ วิธีการประเมินผล 

           ๑) ประเมินผลจากพฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา 

           ๒) มีการอางอิงเอกสารที่ไดนํามาทํารายงาน อยางถูกตองและเหมาะสม 

           ๓) ประเมินผลการวิเคราะหกรณีศึกษาประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย 

            ๔) ประเมินผลจากพฤติกรรมทีแ่สดงออกในช้ันเรียนและในโอกาสที่สาขาวิชาหรือ มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับคุณธรรม จริยธรรม กรสัมมาคารวะตอผูอาวุโสหรือคณาจารย 

          ๕) การตรวจสอบการมีวินัยตอการเรียน การตรงตอเวลาในช้ันเรียนและการสงงานมอบหมาย 

          ๖) ประเมินรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนโดยนิสิตอ่ืน ๆ ในรายวิชา 

          ๗) การใชระบบนิสิตประเมินตนเอง เพ่ือพัฒนาและรูตนเอง 

๒. ความรู 

๒.๑ ความรูทีต่องไดรับ  



มคอ.๓ วชิาววิฒันาการของภาษาไทย 
พระมหาศรายทุธ สมนฺตปาสาทิโก 

๔ 

 
         ๑) มีความรูพ้ืนฐานทั่วไปเกี่ยวกับวิวัฒนาการของภาษาไทย 

         ๒) มีความรูความเขาใจในเรื่องราวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยดานเสียงคาการใชคา 

         ๓) มีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติในเรื่องราวเกี่ยวกับการประกอบรูปคาความหมายและศัพทเฉพาะ

สมัยการผูกประโยค 

         ๔) มีความรู ความเขาใจการรับอิทธิพลภาษาตางประเทศเขามา 

 

๒.๒วิธีการสอน 

           ๑) สอน อธิบายแนวคิด พรอมยกตัวอยางทางวิชาการ 

           ๒) ใชการสอนแบบสื่อสารสองทางต้ังคาถามเพ่ือเปดเขาสูเน้ือหา และเปดโอกาสใหนักศึกษามีการต้ังคําถาม

หรือตอบคาถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยว ของกับวิชาการ ในช้ันเรียนในโอกาสตางๆ 

           ๓) อภิปรายนาเสนอรายงานหนาช้ันตามที่ไดรับมอบหมาย 

           ๔) แนะนาแหลงเรียนรูที่เกี่ยวของ 

           ๕) อธิบายความเช่ือมโยงของความรูในวิชาที่ศึกษากับศาสตรอ่ืนๆ 

๒.๓วิธีการประเมินผล 

           ๑) มกีารทําแบบฝกหัด ทายช่ัวโมง การสอบยอย สอบระหวางภาค และสอบปลายภาค 

           ๒) การตรวจผลงานรายบุคคลจากงานที่มอบหมายคุณภาพและผลของช้ินงาน 

           ๓) การเขาช้ันเรียน สังเกตการทํางานเปนกลุมและรายบุคคล การมีสวนรวมในงานที่มอบหมาย 

๓. ทักษะทางปญญา 

๓.๑ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

         ๑) พัฒนาความสามารถตัวอยางใหเปนระบบ มีการวิเคราะหหาสาเหตุที่ผูเรียนประสบความสําเร็จในการศึกษา 

และการนําตัวอยางมาเปนบทวิเคราะหใหแยกประเด็นดวยการเขียน 

          ๒) ฝกการสรางสรรคจัดใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดวยการใหแสดงความคิดเห็น โดยการแสดงออกหนา

ช้ันเรียนและการนําเสนองานที่เปนรูปเลม 

๓.๒วิธีการสอน 

๑) การมอบหมายใหนิสิตฝกการเขียนภาคนิพนธ โดยใหไปคนควาดวยตนเอง 

          ๒) การอภิปรายกลุมและเสนองานเปนกลุมที่เปนรปูเลม 

          ๓) การวิเคราะหกรณีศึกษาใหหาตัวอยางที่ประสบความสําเร็จจากการศึกษา 

          ๔) มีการศึกษานอกสถานที่ที่เกี่ยวกับวิชา เชนสถานที่และแหลงเรียนรูที่มีอยูทั่วไปโดยนํามาใหศึกษาและจัด

เวลาใหไดไปศึกษาเพ่ิมเติม 

          ๕) เชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ บรรยายเสริมความรูและทักษะ 



มคอ.๓ วชิาววิฒันาการของภาษาไทย 
พระมหาศรายทุธ สมนฺตปาสาทิโก 

๕ 

 
          ๖) ฝกการนําเสนองานทั้งที่เปนรูปเลมและการเสนอดวยปากเปลา 

๓.๓วิธีการประเมินผล 

         ๑) มีการทําแบบฝกหดั ทายช่ัวโมง การสอบยอย สอบระหวางภาค และสอบปลายภาค 

         ๒) การตรวจผลงานรายบุคคลจากงานที่มอบหมายคุณภาพและผลของช้ินงาน 

         ๓) การเขาช้ันเรียน สังเกตการทํางานเปนกลุมและรายบุคคล การมีสวนรวมในงานที่ 

๔) การตอบคําถามจากปญหาและการแสดงความคิดเห็นวิเคราะหปญหาและการศึกษา 

๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑ ทักษะความสัมพนัธระหวางบคุคลและความรับผดิชอบที่ตองพฒันา 

๑)  ทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน ความเปนผูนําและผูตามในการทํางานทั้งรายบุคคลและกลุม 

           ๒) การวางตัวและการรวมแสดงความคิดเห็นในกลุมไดอยางเหมาะสม 

๓) พัฒนาการเรียนรูดวยตนเองและมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายใหครบถวนตามกําหนดเวลา 

๔.๒วิธีการสอน 

           ๑) จดักิจกรรมกลุมในการวิเคราะหปญหาการเรียน ดวยการใหเสนอกลุมดวยตัวนิสิตเอง 

           ๒) มอบหมายงานเปนรายกลุมและรายบุคคล ศกึษาคนควาในรูปแบบโครงงาน (Project work) 

           ๓) การนําเสนองานดวยการพูดอธิบายและอภิปราย พรอมทั้งรูปเลมรายงาน 

๔.๓วิธีการประเมินผล 

          ๑) มีการทําแบบฝกหัด ทายช่ัวโมง การสอบยอย สอบระหวางภาค และสอบปลายภาค 

          ๒) การตรวจผลงานรายบุคคลจากงานที่มอบหมายคุณภาพและผลของช้ินงาน 

          ๓) การเขาช้ันเรียน สังเกตการทํางานเปนกลุมและรายบุคคล การมีสวนรวมในงานที่ 

          ๔) การตอบคําถามจากปญหาและการแสดงความคิดเห็นวิเคราะหปญหาและการศึกษา 

๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศที่ตองพัฒนา 

            ๑) ทักษะการคิดคํานวณ เชิงตัวเลข 

            ๒) พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟง การแปล  การเขียน โดยการทํารายงาน และนําเสนอในช้ัน

เรียน 

            ๓) พัฒนาทักษะในการวิเคราะหขอมูลจากกรณีศึกษา 

            ๔) พัฒนาทักษะในการสืบคน ขอมูลทางอินเทอรเน็ต  

            ๕) ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เชน การสงงานทางอีเมล การสรางหองแสดงความ

คิดเห็นในเรื่องตางๆ เชน Web lock การสื่อสารการทํางานในกลุมผานหองสนทนา Chat Room  



มคอ.๓ วชิาววิฒันาการของภาษาไทย 
พระมหาศรายทุธ สมนฺตปาสาทิโก 

๖ 

 
            ๖) ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใชรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

๕.๒วิธีการสอน 

           ๑) การสอนทฤษฎี 

                   - ดวยวิธีบรรยาย เน้ือหาสาระประกอบสื่อการสอน PowerPoint 

                   - การสัมมนากลุมยอย โดยการใหหันหนาเขาหากันปรึกษาและลงความเห็นในตอบ 

                   - การเสนอรายงานทั้งรายกลุมและรายบุคคล 

                   - การเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิบรรยายเสริม 

๒) การสอนภาคปฏิบัติ 

                   - ใหนิสิตไดลงมือเขียนรายงานดวยลายมือตนเองที่ไมมีการพิมพ 

                   - นิสิตไดลงทาํหรือเขียนภาคนิพนธดวยตนเองและนํามาปรึกษาแนววิธีการศึกษา 

                   - ไดเปรียบเทียบผลงานทีนํ่าเสนอดวยเขียนดวยลายมือตนเอง 

- การศึกษาเอกสารประกอบการเรียนตาง ๆ  

                   - นิสิตไดสัมพันธกับแนวคนควา การลงมือจริงของการแสวงหาความรู 

- มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทํารายงาน โดยเนนการนํา

ตัวเลข หรือมีสถิติอางอิง จากแหลงที่มาขอมูลที่นาเช่ือถือ 

- นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  

๕.๓วิธีการประเมินผล 

            ๑) ประเมินทักษะการใชภาษาเขียนจากเอกสารรายงานโครงการ 

            ๒) ประเมินจากการใชสื่อและการใชภาษาพูดจากการนําเสนอผลการศึกษาคนควาหนาช้ันเรียน 

            ๓) ประเมินรายงานการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการจัดการเรียนรู 

สัปดาห

ที่ 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน/

สื่อที่ใช (ถามี) 
ผูสอน/บรรยาย 

๑ 

 

ชี้แจง 

ก. แจงสังเขปรายวิชา 

ข. แผนการจัดการเรียนการสอน 

ค. การศึกษาและแหลงคนควา 

 

 

 

๒ 

-แนะนําการเรียน 

-ซักถามขอสงสัย 

-บรรยาย/สื่อ 

-ทดสอบกอนเรียน 

 

พระมหาศรายุทธ 

สมนฺตปาสาทิโก 



มคอ.๓ วชิาววิฒันาการของภาษาไทย 
พระมหาศรายทุธ สมนฺตปาสาทิโก 

๗ 

 
สัปดาห

ที่ 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน/

สื่อที่ใช (ถามี) 
ผูสอน/บรรยาย 

ง .แจงจุดประสงคการเรียน 

จ. แจงรายละเอียดการวัดและประเมินผล 

ง. ทดสอบกอนเรียน 

-รายละเอียดวิชา 

-PowerPoint 

 

๒ 

 

บทนํา ความหมายและความสําคญัของ

ภาษา การจัดดกลุมของภาษา  

ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถ่ิน  

 

๒ - บรรยาย/สื่อ PowerPoint 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู 

- ใบกิจกรรม 

 

พระมหาศรายุทธ 

สมนฺตปาสาทิโก 

๓ 

 

บทที่ ๑ ลักษณะภาษาไทย และทฤษฎีการ

เปลีย่นแปลงทางภาษา  

  

 

 

๒ 

- นําเสนองานกลุม 

- บรรยาย/สื่อ PowerPoint 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู 

- ใบกิจกรรม 

 

พระมหาศรายุทธ 

สมนฺตปาสาทิโก 

 

 

๔ 

 

บทที่ ๒ การเปลี่ยนแปลงเสยีงในภาษาไทย 

 

 

๒ 

- นําเสนองานกลุม 

- บรรยาย/สื่อ PowerPoint 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู 

- ใบกิจกรรม 

 

พระมหาศรายุทธ 

สมนฺตปาสาทิโก 

 

 

๕ 

 

บทที่ ๒ การเปลี่ยนแปลงเสยีงในภาษาไทย 

 

 

 

๒ 

- นําเสนองานกลุม 

- บรรยาย/สื่อ PowerPoint 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู 

- ใบกิจกรรม 

 

พระมหาศรายุทธ 

สมนฺตปาสาทิโก 

 

 

๖ 

 

บทที่ ๓ การเปลี่ยนแปลงคาํศัพทและ

ความหมาย 

 

 

 

๒ 

- นําเสนองานกลุม 

- บรรยาย/สื่อ PowerPoint 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู 

- ใบกิจกรรม 

 

พระมหาศรายุทธ 

สมนฺตปาสาทิโก 

 

 

๗ 

 

บทที่ ๓ การเปลี่ยนแปลงคาํศัพทและ

ความหมาย 

 

 

 

๒ 

- นําเสนองานกลุม 

- บรรยาย/สื่อ PowerPoint 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู 

- ใบกิจกรรม 

 

พระมหาศรายุทธ 

สมนฺตปาสาทิโก 

๘ สอบวัดผลระหวางภาคเรียน  ๒ ขอสอบ  ๕๐ ขอ  

 บทที่ ๔ การพฒันาคําและสาํนวนไทย   - นําเสนองานกลุม  



มคอ.๓ วชิาววิฒันาการของภาษาไทย 
พระมหาศรายทุธ สมนฺตปาสาทิโก 

๘ 

 
สัปดาห

ที่ 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน/

สื่อที่ใช (ถามี) 
ผูสอน/บรรยาย 

 

๙ 

 

  

๒ 

- บรรยาย/สื่อ PowerPoint 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู 

- ใบกิจกรรม 

พระมหาศรายุทธ 

สมนฺตปาสาทิโก 

 

 

๑๐ 

 

บทที่ ๔ การพฒันาคําและสาํนวนไทย  

 

 

๒ 

- นําเสนองานกลุม 

- บรรยาย/สื่อ PowerPoint 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู 

- ใบกิจกรรม 

 

พระมหาศรายุทธ 

สมนฺตปาสาทิโก 

 

 

๑๑ 

 

บทที่ ๕ คาํยืมและการเปลี่ยนแปลงทางดาน

ไวยากรณ  

 

 

 

๒ 

- นําเสนองานกลุม 

- บรรยาย/สื่อ PowerPoint 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู 

- ใบกิจกรรม 

 

พระมหาศรายุทธ 

สมนฺตปาสาทิโก 

 

 

๑๒ 

 

บทที่ ๕ คาํยืมและการเปลี่ยนแปลงทางดาน

ไวยากรณ  

  

 

 

๒ 

- นําเสนองานกลุม 

- บรรยาย/สื่อ PowerPoint 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู 

- ใบกิจกรรม 

 

พระมหาศรายุทธ 

สมนฺตปาสาทิโก 

 

 

๑๓ 

 

บทที่ ๖ อักษรไทยและวิวัฒนาการของ

อักษรไทย 

 

 

 

๒ 

- นําเสนองานกลุม 

- บรรยาย/สื่อ PowerPoint 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู 

- ใบกิจกรรม 

 

พระมหาศรายุทธ 

สมนฺตปาสาทิโก 

 

 

๑๔ 

 

บทที่ ๖ อักษรไทยและวิวัฒนาการของ

อักษรไทย 

 

 

 

 

๒ 

- นําเสนองานกลุม 

- บรรยาย/สื่อ PowerPoint 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู 

- ใบกิจกรรม 

 

พระมหาศรายุทธ 

สมนฺตปาสาทิโก 

 

 

๑๕ 

 

บทที่ ๗ การแพรกระจายอักษรไทยสู

อาณาจักรลานนาและลานชาง  

 

 

 

๒ 

- นําเสนองานกลุม 

- บรรยาย/สื่อ PowerPoint 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู 

- ใบกิจกรรม 

 

พระมหาศรายุทธ 

สมนฺตปาสาทิโก 

๑๖ ๑. สรุปเน้ือหาทั้งหมด 

๒.แนะแนวขอสอบและการเตรียมตัวสอบ 

๒ - บรรยาย   

- อภิปราย/ซักถาม 

พระมหาศรายุทธ 

สมนฺตปาสาทิโก/ 



มคอ.๓ วชิาววิฒันาการของภาษาไทย 
พระมหาศรายทุธ สมนฺตปาสาทิโก 

๙ 

 
สัปดาห

ที่ 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน/

สื่อที่ใช (ถามี) 
ผูสอน/บรรยาย 

พระมหาศรายุทธ 

สมนฺตปาสาทิโก 

 

๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรม ผลการเรยีนรู กิจกรรมการประเมิน 
กําหนดการ

ประเมิน 

สัดสวนการ

ประเมิน 

๑ ความรูและทักษะการวิเคราะหหลักสูตรและ

การใชหลักสูตร พรอมการจดัสาระรายวิชา 

 

-นําเสนอรายงานรูปเลม 

๘/๑๕ ๒๐ 

๒ ความรู ความเขาใจ การสอบระหวางภาค ๘ ๒๐ 

๓ ความรูการจัดสาระและการเขียนแผนการ

จัดการเรียนรู/การทําสื่อการสอน 

-การสอบภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ 

๑๑-๑๖ ๓๐ 

๔ ความรับผิดชอบตอการเรียน การเขาช้ันเรียน ทุกช่ัวโมง ๑๐ 

๕ ทักษะความสัมพันธ ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

การสังเกต/การทํางานกลุม ทุกสัปดาห ๒๐ 

 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑. เอกสารและตําราหลัก 

กาญจนา  นาคสกุล,ศ.ดร.. อานภาษาเขมร. (พิมพครั้งที ่๒) กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

       ,๒๕๓๙ 

วาที่รอยตรี กตัญู  ชูช่ืน,ผศ.  คาํยืมภาษาตางประเทศ ชุด ภาษาเขมรในภาษาไทย. กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พรินต้ิง 

       ,๒๕๔๓. 

กรรมการชาระประวัติศาสตรไทย,คณะ. ประชุมศลิาจารึกภาคที ่๓.โรงพิมพทําเนียบนายกรัฐมนตร,ี: ๒๕๐๘. 

กรรณิการ วิมลเกษม.อักษรฝกขามทีพ่บในศลิาจารึกภาคเหนือ.วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาจารึก 

       ภาษาไทย มหาวิทยาลยัศิลปากร. ๒๕๒๔.  

กงแกว วีระประจักษ และเทมิ มีเต็ม.“จารกึแผนทองหุมปลียอดพระบรมธาตุเจดียนครศรีธรรมราช” ศิลปากร.  

       ปที ่๓๗ ฉบับที ่๔ กรกฎาคม-สิงหาคม , ๒๕๓๗.  

กาธร สถิรกุล. ลายสือไทย ๗๐๐ ป. โรงพิมพคุรุสภา, ๒๕๒๖.  

ขจร สุขพานิช.ลายสือไทย.โรงพิมพศรีอนันต, ๒๕๑๑.  



มคอ.๓ วชิาววิฒันาการของภาษาไทย 
พระมหาศรายทุธ สมนฺตปาสาทิโก 

๑๐ 

 
ไขศิริ ปราโมช ณ อยุธยา. การเปลี่ยนแปลงถอยคาและความหมายของสานวนไทย. สานักพิมพจุฬาลงกรณมหา 

       วิทยา๒๕๓๙.  

เจาฟาธรรมธิเบศ. พระประวัติและบทรอยกรอง. ๒๕๐๔.  

ณัฐวุฒ ิสุทธิสงคราม. กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส. สานักพิมพวัฒนาพานิช: พระนคร, ๒๕๐๕.  

นิโกลาสแชรแวส. ประวัติศาสตรธรรมชาติและการเมืองแหงราชอาณาจักรสยาม.สานักพิมพกาวหนา พระนคร :  

       ๒๕๐๖.  

คงเดช ประพัฒนทอง. การวิจัยเอกสารเบื้องตน.โรงพิมพอมรินทรการพิมพ, ๒๕๒๐. ชูศักด์ิ ทิพยเกสร. จารึกอักขรวิธ ี

       โบราณ.มหาวิทยาลัยศลิปากร,๒๕๒๐.  

ประชากิจกรจักร,พระยา. พศาวดารโยนก.โรงพิมพรุงวัฒนา, ๒๕๑๕.  

มณ ีพยอมยงค. ตําราเรียนหนังสือลานนาไทย. โรงพิมพประเทืองวิทยา, ๒๕๑๑. 

๓. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

ไมมี 

๔. เอกสารและขอมูลแนะนาํ 

เว็บไซด ที่เกี่ยวกับหัวขอในประมวลรายวิชาเชน Wikipedia คําอธิบายศัพท 

-www.ru.ac.th  หองสมุดอิเลกโทนักส 

 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

       ๑.๑ ประเมินผลการสอนโดยใชระบบออนไลน 

       ๑.๒ สอบถามความคิดเห็นนิสิตในสัปดาหสุดทายของภาคเรียน โดยมีแบบสอบถาม 

       ๑.๓ ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นในการสอนในสัปดาหสุดทาย ดวยการเขียนบทความสง 

๑.๔ นิสิตสามารถลงแสดงความคิดเห็นในคอมพิวเตอรได คือ อีเมล ของอาจารย 
๒. กลยุทธการประเมินการสอน 

       ในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังน้ี 

         - การสังเกตการณการสอนของกิจกรรมการสอนและการต้ังใจเรียนของผูเรียน 
         - การจัดการวัดผลการสอนดวยแบบประเมินผลที่นิสิตเปนผูใหขอมูล 
         - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 
         - จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณาจารยผูสอนระดับวิทยาลัยสงฆ ในปลายภาคเรียน 

         - จัดประชุมยอยปรึกษาและเสนอแนะคณาจารยในระดับสาขาวิชาในภาคการเรียน 

         - ไดมีการทําวิจัย เกี่ยวกับการใช PowerPoint  
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๓. การปรับปรุงการสอน  

        หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และ

หาขอมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังน้ี 

         ๓.๒ สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
         ๓.๑ การวิจัยในและนอกช้ันเรียน 

         ๓.๓ นําผลการประเมนิทุกอยางมาใชในการสะทอนการสอนเพ่ือการปรับปรุงการเรียนการสอนของรายวิชา 

         ๓.๔ ศกึษาคนควาเพ่ิมเติม ความรูใหม ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษามาใชในการสอน 

         ๓.๕ กลุมสายอาจารยไดมีการจัดอบรมสัมมนา/อภิปราย/เสวนา เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการ 

สอนทุกปการศึกษา เพ่ือมาประกอบการพัฒนารายวิชาใหมีสาระและการสอนใหเหมะสมและนาสนใจตลอดเวลา 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรูในวิชา ได

จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุมตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอย และหลังการออกผล

การเรียนรายวิชา มีการทบทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชาไดดังน้ี 

            - การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารยอ่ืน หรือผูทรงคณุวุฒิ ที่ไมใช

อาจารยประจําหลักสูตร  

            - มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมนิการเรียนรูของนิสิตโดยตรวจสอบขอสอบ 

รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 

           - ใหนิสิตไดมีโอกาสตรวจสอบการใหคะแนนทุกอยางและการใหเกรดของรายวิชาตรวจสอบความ 

ถูกตองกอนการนําสงฝายทะเบียนของมหาวิทยาลัย 

๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสมัฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ

รายละเอียดวิชา เพ่ือใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังน้ี 

- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ ๔ 

- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนิสติมีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูน้ีกับปญหาที่มา จากงานวิจัยของ

อาจารยหรืออุตสาหกรรมตาง ๆ 

- นําผลที่ไดจากการสอบความความคิดเห็นของนิสิต เกี่ยวกับคะแนน มาประชุมสัมมนา และสรุปผลเพ่ือพัฒนา

รายวิชากอนการสอนในภาคการศึกษาหนาตอไป 

 

 

**************** 
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รับรองตามนี ้

 

 

 
 ( พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก ) 

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
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