
 
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 

รายวิชา ๒๐๔ ๓๑๗ ภาษาไทยถิ่น 
(Thai Dialects) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ/์คณะ/ภาควิชา ขอนแก่น / คณะครุศาสตร์ / ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา 
 รายวิชา ๒๐๔ ๓๑๗ ภาษาไทยถิ่น 
  (Thai Dialects)    
๒. จ านวนหน่วยกิต 
 ๒ หน่วยกิต ๒(๒-๐-๔) 
๓. หลักสูตรและประเภทวิชา 
 ๓.๑ หลักสูตร 
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
 ๓.๒ ประเภทวิชา 
  วิชาเฉพาะสาขา หมวดวิชาเอก วิชาเลือก 

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 ๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา   
  พระรชต กตปุญโญ/มาตรสอน 
 ๔.๒ อาจารย์ผู้สอน 
  พระรชต กตปุญโญ/มาตรสอน 
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
 ภาคการศึกษาท่ี ๒ ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 
     - ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
          - ภาษาศาสตร์ภาษาไทย 

๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 



     - ไม่มี - 

๘. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
    -  

๙. สถานที่เรียน 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 

๑๐. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของวิชาครั้งล่าสุด 
 วันที่ ๒๓ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
 ๑.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทยถิ่น ระบบเสียง ค า ประโยค
ของภาษาไทยถิ่นต่าง ๆ 
          ๑.๒ เพ่ือให้นิสิตสามารถเปรียบเทียบความเหมือน และความแตกต่างของภาษาไทยถิ่นต่าง ๆ กับ
ภาษาไทยมาตรฐาน    
          ๑.๓ เพ่ือให้นิสิตตระหนักและเห็นคุณค่าของภาษาไทยถิ่น 
          ๑.๔ เพ่ือให้นิสิตน าองค์ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยถิ่นไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้  
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
          ๒.๑ เพ่ือปรับกระบวนการรายวิชาให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ปี พ.ศ.๒๕๕๘ และระเบียบข้อบังคับของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
          ๒.๒ เพ่ือให้สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และวิชาเอกหรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักภาษาและทักษะในการใช้ภาษาไทยซึ่ง
เป็นภาษาราชการของประเทศ 
          ๒.๓ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาภาษาไทยถิ่น และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสอน
ภาษาไทย 
          ๒.๔ เพ่ือปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับหลักสูตรสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 

 
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

๑. ค าอธิบายรายวิชา 
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาถิ่น ระบบเสียง ค า ประโยคของภาษาไทยถิ่นต่าง ๆ เปรียบเทียบความ
เหมือน และความแตกต่างของภาษาไทยถิ่นต่างๆ กับภาษาไทยมาตรฐาน    
๒. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา   

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 



บรรยายภาคทฤษฎี 
๓๐ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

เฉพาะรายบุคคล ไม่มี การศึกษาด้วยตนเอง ๔ ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ (๖๐ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา) 

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
 ๓.๑ อาจารย์ประจ าวิชา ให้ค าปรึกษาผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือโปรแกรม Application 
Line/Facebook E-mail 
     ๓.๒ ติดต่อประสานงาน ที่ห้องประสานงานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
ห้อง ๑๐๔ ชั้น ๑  อาคาร ๑๐๐ ปีสมเด็จพระพุฒาจารย์ 
     ๓.๓ อาจารย์ประจ าวิชา จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๒ 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทุกวันศุกร์ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
สอนภาษาไทย ห้อง ๑๐๔ ชั้น ๑  อาคาร ๑๐๐ ปีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) 

 
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 

๔.๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 

ด้านบุคลิกภาพ   - มีการสอดแทรกเรื่องการส ารวมในสมณภาวะ การครองจีวร หรือ การแต่ง
กาย การเข้าสังคม และศาสนพิธี เทคนิคการพูด การสื่อสาร การมีมานุษย
สัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวในการท างานในบางรายวิชา และในโครงการ/
กิจกรรม 
   - มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนานิสิตด้านบุคลิกภาพ เช่น โครงการ
ปฐมนิเทศ โครงการเตรียมความพร้อม โครงการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นครู 
และโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครู 

ด้านภาวะผู้น า และ
ความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

    - ในรายวิชามีการก าหนดให้นิสิตท างานเป็นกลุ่ม มีหัวหน้ากลุ่ม มีรองหัวหน้า 
มีเลขานุการกลุ่ม  
    - ในรายวิชาและในหลักสูตรมีการก าหนดให้นิสิตจัดโครงการ/กิจกรรมจิต
อาสา โครงการ/กิจกรรมพัฒนาชุมชนและโรงเรียน โครงการ/กิจกรรมสัมมนา
วิชาการ โครงการกิจกรรมศึกษาดูงาน และโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครู 

ทักษะ IT    - ในรายวิชามีการให้นิสิตใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการค้นคว้าข้อมูล และ
น าเสนอรายงาน หาข้อมูลเพ่ือศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพ เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
   - ในรายวิชามีการใช้ไลน์(Line) ใช้เฟสบุ๊ก (Facebook) ใช้ยูทูบ (You Tube) 
และใช้นวัตกรรมการและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่อ่ืนๆ ในการเรียนการ
สอน และการบรรยาย  



คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 

   - มีการจัดโครงการ/กิจกรรมอบรมมทักษะการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สอน และโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูสมัยใหม่ 

จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

   - มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และความเป็น
ครูอยู่เกือบทุกรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน โดยคณาจารย์ผู้สอนทุกท่าน
มีการสอดแทรกอยู่ในการบรรยาย อยู่ในกิจกรรมการสอน  
   - ในการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ทางหลักสูตร/ทางคณะครุศาสตร์ ด าเนินการ
จัดให้ มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ จากการฟัง
การบรรยายพิเศษจากประธานเปิดโครงการ/กิจกรรม จากวิทยากรพิเศษที่ทาง
หลักสูตร/ทางคณะครุศาสตร์เชิญมา เช่น โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ โครงการ
เตรียมความพร้อม โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน โครงการจิตอาสาพัฒนา
ชุมชนและโรงเรียน โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานศึกษา โครงการสัมมนานิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา 
โครงการปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โครงการสัมมนานิสิต
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ฯลฯ และโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูต่าง 
ๆ 

 
๔.๒ การพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (จาก มคอ. ๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒) 

๑.คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒.ความรู้ ๓.ทักษะทาง
ปัญญา 

๔.ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

๕.ทักษะการ
วิเคราะห์ 

๖.วิธวีิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
                       

 
       ๔.๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 

(๑) รัก ศรัทธาและภูมิใจใน
วิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและ
อุดมการณ์ความเป็นครูและ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 

(๑) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
(Dialectics) ในประเด็นวิกฤต
ด้านคุณธรรมจริยธรรมของสังคม
และวิชาการ รวมทั้งประเด็น
วิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู  

(๑ )  วั ด แล ะประ เ มิ น จ ากกา รสั ง เ กต

พฤติกรรมในขณะท างานตามสภาพจริง 

(Authentic Approach) 



(๒) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์
เชิงปฏิบัติการ (Interaction 
Action Learning)  
(๓) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา 
(Case Study)  
(๔) การเรียนรู้จากกระบวนการ
กระจ่างค่านิยม (Value 
Clarification)  
(๕) การเรียนรู้โดยบูรณาการการ
ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 
(Work-Integrated Learning : 
WIL)  
(๖) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ 
(Interactive lecture)  
(๗) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็น
พ้ืนฐาน (Scenario-based 
learning)  
(๘) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem-based 
learning)  
(๙) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
ความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 

(๒) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์

แบบวิภาษวิธี 

(๓) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน 

(๔) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 

(๗) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วม

กิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด

หลักสูตร 

 

 
๔.๒.๒ ความรู้ 

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านความรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ความรู้ 

(๓) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจ
ชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่
ร่วมกันบนพ้ืนฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม 
สามารถเผชิญและเท่าทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 

(๑) การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี
สรรสร้างนิยม (Constructivism) 
โดยให้ผู้เรียนวิเคราะห์และสังเคราะห์
องค์ความรู้ด้วยตนเอง 
(๒) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based learning) 

(๑) วัดและประเมินจากการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์องค์ความรู้ 
(๒) วัดและประเมินจากผลการทบทวน
วรรณกรรมและสรุปสาระส าคัญของความรู้ 



ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านความรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ความรู้ 

และสามารถน าแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต
และพัฒนาตน พัฒนางานและ
พัฒนาผู้เรียน   

(๓) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ
เป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

(๓) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 

 
๔.๒.๓ ทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านความรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ความรู้ 

(๔) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและ
ความส าคัญของศาสตร์
พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืนและน ามาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน
พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

(๑) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) 
(๒) การเรียนแบบมีส่วนร่วม
ปฏิบัติการ (Participative Learning 
through Action) 
(๓) การเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วม 
(Shared Leadership) ในการนา
เสนองานวิชาการ 
(๖) การเรียนรู้แบบรวมพลัง 
(Collaborative learning) 
(๗) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ
เป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

(๑) วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ 
(๓) วัดและประเมินจากผลการนาเสนองาน
เป็นกลุ่ม การเป็นผู้นาและผู้ตามท่ีดีในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
(๕) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 

 
๔.๒.๕ ทักษะการวิเคราะห์ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์ 

(๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้นข้อมูลหรือความรู้
จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถ
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็น
ส าหรับการเรียนรู้ การจัดการ

(๒) การสืบค้นและน าเสนอรายงาน
ประเด็นส าคัญด้านการศึกษาโดย
บู ร ณ า ก า ร ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

(๑ )  วั ดและประเมินจากการติ ดตาม 
วิเคราะห์ และนำเสนอรายงานประเด็น
สำคัญ ด้านการศึกษา 
(๒) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและ
นาเสนอรายงานประเด็นสำคัญการศึกษาที่



ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์ 

เรียนรู้ การท างาน การประชุม 
การจัดการและสืบค้นข้อมูล
และสารสนเทศรับและส่ ง
ข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้
ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลและ
สารสนเทศอีกทั้งตระหนักถึง
การละเมิดลิขสิทธิ์และการ
ลอกเลียนผลงาน 

(๓) การจัดทำอินโฟกราฟิกเพ่ือสรุป
ประเด็นสาระสำคัญของงานที่นา
เสนอ 
(๔) การเรียนรู้โดยบูรณาการการ
ปฏิ บั ติ ง า นจ ริ ง ใ นสถานศึ กษ า 
( Work-Integrated Learning : 
WIL) 

มีการ บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

 
๔.๒.๖ ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้

ผลการเรียนรู้ 
ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการ

เรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

(๕) มีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ เช่น 
ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการรู้
เรื่องทักษะการคิด ทักษะชีวิต 
ทักษะการท างานแบบร่วมมือ 
ทักษะการใช้ภาษาเ พ่ือการ
สื่อสารทักษะเทคโนโลยี และ
การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถ
น าทักษะเหล่านี้มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
และการพัฒนาตนเอง 

(๒) การออกแบบการจัดการเรียนรู้
โดยบูรณาการความรู้ในเนื้อหาวิชา
เฉพาะผนวกวิธีสอนกับเทคโนโลยี 
(Technological Pedagogical 
Content Knowledge : TPCK) 
(๔) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ
เป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

(๑) วัดและประเมินจากการฝึกทักษะ
จัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลอง 
(๔) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 

 
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๕.๑ แผนการสอน 



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
 

จ านวน 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอน 

๑ แนะน าเนื้อหารายวิชา 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
และวิธีการประเมินผล 

๒ - น าเสนอผ่าน Power Point 
- แนะน าหนังสือประกอบการ
เรียน 
- มอบหมายภาระงาน 

พระรชต กตปุญฺโญ 

๒-๓ องค์ความรู้เกี่ยวกับ
ภาษาไทยถิ่น 
  - นิยาม  
  - การแบ่งภาษาไทยถิ่น 
  - สาเหตุการเกิดภาษาถ่ิน  
  - ประโยชน์ในการศึกษา
ภาษาไทยถิ่น  
  - ความแตกต่างระหว่าง
ภาษาไทยถิ่น  
  - การเรียกชื่อภาษาถิ่น
ตระกูลไท  
  - ลักษณะเด่น ๆ ของ
ภาษาถ่ินตระกูลไท  
  - การก าหนดเสียง
วรรณยุกต์ในภาษาไทยถิ่น 

๔ - บรรยาย โดยใช ้Power 
Point 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- ท าแบบฝึกหัด 

พระรชต กตปุญฺโญ 

๔ ภาษาไทยมาตรฐาน 
- หน่วยเสียงสระ 
- หน่วยเสียงพยัญชนะ 
- หน่วยเสียงวรรณยุกต์ 
- โครงสร้างพยางค์ 

๒ - บรรยาย โดยใช ้Power 
Point 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- ท าแบบฝึกหัด 

พระรชต กตปุญฺโญ 

๕ ภาษาไทยถิ่นเหนือ 
- หน่วยเสียงสระ 
- หน่วยเสียงพยัญชนะ 
- หน่วยเสียงวรรณยุกต์ 
- โครงสร้างพยางค์ 

๒ - บรรยาย โดยใช ้Power 
Point 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- ท าแบบฝึกหัด 

พระรชต กตปุญฺโญ 



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
 

จ านวน 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอน 

๖ ภาษาไทยถิ่นใต้ 
- หน่วยเสียงสระ 
- หน่วยเสียงพยัญชนะ 
- หน่วยเสียงวรรณยุกต์ 
- โครงสร้างพยางค์ 

๒ - บรรยาย โดยใช ้Power 
Point 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- ท าแบบฝึกหัด 

พระรชต กตปุญฺโญ 

๗ ภาษาไทยถิ่นอีสาน 
- หน่วยเสียงสระ 
- หน่วยเสียงพยัญชนะ 
- หน่วยเสียงวรรณยุกต์ 
- โครงสร้างพยางค์ 

๒ - บรรยาย โดยใช ้Power 
Point 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- ท าแบบฝึกหัด 

พระรชต กตปุญฺโญ 

๘ การเปรียบเทียบค าศัพท์
ภาษาไทยมาตรฐานกับ
ภาษาไทยถิ่นเหนือ 

๒ - บรรยาย โดยใช ้Power 
Point 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- ท าแบบฝึกหัด 
- สอบกลางภาค 

พระรชต กตปุญฺโญ 

๙  การเปรียบเทียบค าศัพท์
ภาษาไทยมาตรฐานกับ
ภาษาไทยถิ่นใต้ 

๒ - บรรยาย โดยใช ้Power 
Point 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- ท าแบบฝึกหัด 

พระรชต กตปุญฺโญ 

๑๐ - การเปรียบเทียบค าศัพท์
ภาษาไทยมาตรฐานกับ
ภาษาไทยถิ่นอีสาน 

๒ - บรรยาย โดยใช ้Power 
Point 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- ท าแบบฝึกหัด 

พระรชต กตปุญฺโญ 

๑๑-๑๔ - การเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาษาไทยถิ่นจาก
วรรณกรรมพ้ืนบ้าน 

๘ - นิสิตศึกษาค้นคว้าตามความ
สนใจ และจัดท ารูปเล่ม
รายงาน โครงงาน 

พระรชต กตปุญฺโญ 

๑๕ - สรุป ทบทวน บทเรียน ๒ - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พระรชต กตปุญฺโญ 

๑๖ - สอบปลายภาค ๒ - การทดสอบ  
 
 



๕.๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ ผลการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล  สัปดาห์ที่  สัดส่วน 

๑ 
๔.๒.๒ (๓)  
๔.๒.๓ (๔) 

สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

๘ 
๑๖ 

๒๐ % 
๓๐ % 

๒ 

๔.๒.๑ (๑) 
๔.๒.๒ (๓)  
๔.๒.๓ (๔) 
๔.๒.๕ (๓) 
๔.๒.๖ (๕) 

วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า  
การน าเสนอรายงาน 
การท างานกลุ่มและผลงาน 
การส่งงานตามที่มอบหมาย  

ตลอดภาค
การศึกษา 

๔๐ % 

๓ 
๔.๒.๑ (๑) 
๔.๒.๒ (๓)  
๔.๒.๓ (๔) 

การเข้าชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอ
ความคิดเห็น การตอบค าถามใน
ชั้นเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๑๐ % 

 
๕.๓ ระดับค่าแปลผลคะแนนการประเมินการเรียนรู้เพื่อให้เกรด   

สัญลักษณ์ A B+ B C+ C D+ D F I 
ค่าคะแนนที่ได ้ ๑๐๐-

๙๐ 
๘๙-๘๕ ๘๔-๘๐ ๗๙-๗๕ ๗๔-๗๐ ๖๙-๖๕ ๖๔-๖๐ ๕๙-๐๐ ไม่สมบูรณ์ 

เกณฑ์การผ่าน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. เอกสารและต าราหลัก 
         ฉันทัส ทองช่วย. ภาษาและวัฒนธรรมภาคใต้. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๖. 
        พจนี ศิริอักษรสาสน์. ภาษาถิ่นของไทย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๔. 
         ภิญโญ จิตต์ธรรม. ภาษาถิ่น. สงขลา : โรงพิมพ์เมืองสงขลา, ๒๕๑๓. 
         ธวัช ปุณโณทก. (๒๕๔๒). ภาษาถิ่น. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
         เปลื้อง  ณ  นคร.(๒๕๑๗). ภาษาถิ่น. สงขลา. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
        วิไลศักดิ์ กิ่งค า.(๒๕๕๖).ภาษาไทยถิ่น. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
        เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์. ภาษาถิ่นตระกูลไท. นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาเพ่ือพัฒนาชนบท 
              มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๒๕. 
        ฉัตรชัย พงศ์ประยูร. การตั้งถิ่นฐานมนุษย์ ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : 
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หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากผู้เรียนได้ 
ดังนี้ 
 ๑.๑ ประเมินความละเอียดรายวิชาโดยใช้แบบสอบถามเป็นตัวชี้วัด 
 ๑.๒ การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
 ๑.๓ ก าหนดให้นิสิตแสดงความคิดเห็นในสัปดาห์สุดท้าย 
 ๑.๔ ประเมินผลการสอนโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนมีวิธีการ ดังนี้ 
 ๒.๑ แบบประเมินคุณภาพผู้สอนโดยนิสิต 
 ๒.๒ จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ผู้สอนปลายภาค 
 ๒.๓ จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ผู้สอนในกลุ่มสาขาเดียวกัน 

๓. การปรับปรุงการสอน 
 ๓.๑ แก้ไขและปรับปรุงจากแบบประเมินผลผู้สอนโดยนิสิต 
 ๓.๒ การค้นคว้าข้อมูล การน าเสนอข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ภายใต้กรอบและมาตรฐานทาง
วิชาการ 
 ๓.๓ จัดกลุ่มอภิปราย/สัมมนาในรายวิชาต่างๆ ให้เหมาะสมและน่าสนใจภายใต้กรอบวิชาการ 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลส าฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
 ๔.๑ นิสิตสามารถตรวจสอบผลคะแนนโดยละเอียดก่อนส่งผลการเรียนบันทึกข้อมูล 
 ๔.๒ มีการตั้งคณะกรรมการในภาควิชาเพ่ือตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
 ๔.๓ จัดประชุมผู้สอนเพ่ือตั้งเกณฑ์การประเมินผล รวมถึงการพัฒนาเอกสารและสื่อการสอนใน
รายวิชาที่สอน 

๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 



 ๕.๑ ตรวจสอบ และปรับปรุงเอกสารการสอน สื่อการสอนให้ความสอดคล้องกับหลักสูตรและ
ค าอธิบายรายวิชา 
 ๕.๒ วิเคราะห์และสรุปผลสัมฤทธิ์รายวิชาจากการประเมินของนิสิตมาปรับปรุงเอกสารการสอน 
แก้ไขข้อผิดพลาดในรายวิชานั้นๆ ในภาคการศึกษาถัดไป 
 ๕.๓ จัดประชุมกลุ่มย่อยผู้สอนในรายวิชาเดียวกันหรือเกี่ยวเนื่องกันเพ่ือประเมินผลหาข้อบกพร่อง
และข้อดีของการสอนในรายวิชาที่จะสอนก่อนภาคการศึกษา 

 


