รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาไทย
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
๑๕๓๑๑๐๖A
ภาษาศาสตรเบื้องตน
Introduction to Linguistics
๒. จํานวนหนวยกิต
๓ (๓-๐-๖)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
หมวดวิชาเฉพาะ / รายวิชาเลือก
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
๕. ระดับการศึกษา
๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
ไมมี
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)
ไมมี
๘. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
ปการศึกษา ๒๕๕๕
หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา

นักศึกษาอธิบายความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภาษาและวิชาภาษาศาสตร ตลอดจนสาขาตางๆของ
วิชาภาษาศาสตร สามารถใชและเขาใจสัญลักษณแทนเสียงระบบสากล ระบบหนวยเสียง ระบบคํา
และระบบกลุมคําได
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงเนื้อหาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. พ.ศ. ๒๕๔๘ และเปนไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภาษาและวิชาภาษาศาสตร สาขาตางๆของวิชาภาษาศาสตร สัญลักษณ
แทนเสียงระบบสากล ระบบเสียง ระบบคําและกลุมคํา ความสัมพันธระหวางภาษาศาสตรกับศาสตร
อื่นๆ
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
๔๕ ชั่วโมง

สอนเสริม
ตามความตองการของ
นักศึกษา

การฝกภาคสนาม/ฝก การศึกษาดวยตนเอง
ภาคปฏิบัติ
๙๐ ชั่วโมง

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล
อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุม ตามความตองการ ๑ ชั่วโมงตอ
สัปดาห (เฉพาะรายที่ตองการ)
หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
๑. ดานคุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ความรับผิดชอบหลัก
(๑.๑) ตระหนักในคุณคาของการมีความซื่อสัตย สุจริต ตอตนเองและผูอื่น ไมทุจริต
การสอบหรือคัดลอกผลงานของผูอื่น
(๑.๒) มีวินัย มีเหตุผล มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม สงงานตรงเวลา

(๑.๓) มีความเสียสละ มีน้ําใจ มีจิตสาธารณะ และรูรักสามัคคี ในการทํากิจกรรมใน
ชั้นเรียนและกิจกรรมกลุม
๑.๒ กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(๑) ทําขอตกลงกับผูเรียนเรื่องการเรียนการสอน เรื่องความสําคัญของความ
ซื่อสัตยสุจริต แนวทางการทํากิจกรรมกลุม กําหนดเวลาในการสงงานซึ่งสัมพันธกับคะแนนจิต
พิสัย
(๒) กําหนดใหนักศึกษาคนควาขอมูลเปนกลุมเรื่องขอบเขตของวิชาภาษาศาสตร
และแขนงวิชาภาษาศาสตร การทํารายงานกลุม
๑.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(๑) สังเกตพฤติกรรมการเขาชั้นเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมาย ตามเกณฑที่
กําหนดให
(๒) ประเมินผลจากการสังเกตการทํากิจกรรมกลุม
๒. ดานความรู
๒.๑ ผลการเรียนรูดานความรู
(๒.๑) รูวิธีการเรียนรู และสามารถเรียนรูดวยตนเอง เชน ศึกษาจากเอกสาร
ประกอบการสอนหรือสื่อออนไลนได
(๒.๒) มีความรูใ นหลักการ ทฤษฎี ของเนื้อหาสาระเรื่องวิชาภาษาศาสตร
สามารถวิเคราะหหนวยเสียง หนวยคําและประโยคได สามารถใชสัทอักษรได
(๒.๓) สามารถนําเสนอขอมูลโดยการทํารายงานและการนําเสนอหนาชั้นเรียนได
๒.๒ กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานความรู
(๑) จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยมอบหมายงานใหผูเรียน
คนควาดวยตนเองและมีผูสอนใหคําปรึกษา
(๒) ใหศึกษาหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเอง เชน การหาขอมูลทางเว็บไซตเรื่องวิชา
ภาษาศาสตร แขนงวิชาภาษาศาสตร ฐานกรณ การใชฐานขอมูลออนไลนงานวิจัยทางภาษา การใช
คลังขอมูล(Corpus) เปนตน
(๓) มอบหมายใหทํางานเดี่ยวและงานกลุม
๒.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
(๑) ตรวจแบบฝกหัด สอบกลางภาค และสอบปลายภาคดวยขอสอบที่เนนการวัด
หลักการและทฤษฎี ความเขาใจ การนําไปใช
(๒) ประเมินผลงานจากรายงานกลุมและการนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน
๓. ดานทักษะทางปญญา
๓.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา

ความรับผิดชอบหลัก
(๓.๑) สามารถนําหลักทฤษฎีทางภาษาศาสตรมาวิเคราะหภาษาในชีวิตประจําวันได
(๓.๒) ผูเรียนเขาใจในแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวของในภาษาศาสตร
ภาษาไทยสามารถวิเคราะหขอมูลที่ผูสอนไมไดยกตัวอยางในชั้นเรียนได
๓.๒ กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(๑) การบรรยายในชั้นเรียนโดยใชขอมูลเชิงทฤษฎีประกอบกับสื่อเทคโนโลยี เชน
พจนานุกรมเสียงซึ่งแสดงฐานกรณในการออกเสียงประกอบการออกเสียงหนวยเสียง
(๒) มอบหมายใหนักศึกษา ศึกษาองคความรูเกี่ยวกับภาษาศาสตร และรวมอภิปราย
ปญหาในการใชทฤษฎีตางๆในการวิเคราะหภาษาไทย
๓.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(๑) การทําแบบฝกหัดเรื่องฐานกรณและการออกเสียง
(๒) การทดสอบยอย สอบกลางภาค และสอบปลายภาคดวยขอสอบเกี่ยวกับ
ความรูทางภาษาศาสตรและการใชทฤษฎีทางภาษาศาสตรมาวิเคราะหภาษาไทย
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบหลัก
(๔.๑) นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองในชั้นเรียนและสงงานตรงตามที่ไดรับ
มอบหมาย
(๔.๒) นักศึกษามีบทบาทในการทํากิจกรรมกลุมและมีความรับผิดชอบในงานของ
ตนเอง
ความรับผิดชอบรอง
(๔.๓) มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี สามารถสลับบทบาทหนาที่กับนักศึกษาใน
กลุมได
๔.๒ กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และ ความรับผิดชอบ
(๑) จัดกิจกรรมกลุม ในการวิเคราะหภาษาไทยโดยใชแนวคิดทฤษฎีทาง
ภาษาศาสตรตาง ๆ
(๒) มอบหมายใหทํารายงานเดี่ยว และรายงานกลุม
(๓) นําเสนอผลงานโดยเปลี่ยนหัวหนาหรือผูนําเสนอหลักของกลุม
๔.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(๑) ประเมินตนเองและเพื่อนดวยแบบฟอรมที่อาจารยประจําวิชากําหนดให

(๒) ประเมินจากการนําเสนอรายงานการศึกษาคนควาดวยตนเอง
(๓) สังเกตพฤติกรรมมีสวนรวมในการทํางานเปนกลุมหรือการทํารายงานเดี่ยว
๕. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑. ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ความรับผิดชอบหลัก
(๕.๓) มีดุลยพินิจในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลอยางเปน
ระบบการรวบรวมและนําเสนอไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถคัดเลือกขอมูลจากเว็บไซตที่
นาเชื่อถือ เรียบเรียงและจัดทํารายงานตามหัวขอที่ไดรับมอบหมายได
ความรับผิดชอบรอง
(๕.๒) สามารถใชทักษะทางภาษาไทยใหเหมาะสมกับสถานการณและวัฒนธรรม
สามารถนําเสนอไดอยางเหมาะสม
๕.๒ กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) มอบหมายใหนักศึกษา ศึกษา สืบคนขอมูลจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยเนนการสืบคนจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ
(๒) ใหนักศึกษานําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
๕.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) ประเมินจากขอมูลที่สืบคน และนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี
(๒) ประเมินวิธีการการนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผลกิจกรรม
๑. แผนการสอน
สัปดาห
เนื้อหาการเรียนรู
ที่
๑
- แนะนํารายวิชา
- ลักษณะของ
ภาษา

จํานวน
กิจกรรมการเรียนรู
คาบ
๓
- แนะนํารายวิชา
- ทําขอตกลงรวมกับผูเรียนเรื่องการ
เรียนการสอน การวัดผลและ
ประเมินผล

ผูสอน
ผูสอนรายวิชา
ภาษาศาสตรเบื้องตน

สัปดาห
เนื้อหาการเรียนรู
ที่
๑
- ความหมายและ
จุดมุงหมายของ
วิชาภาษาศาสตร
๒
สัทศาสตร

จํานวน
กิจกรรมการเรียนรู
คาบ
๓
- การบรรยาย
- การวิเคราะหศักยภาพผูเรียน

ผูสอน
ผูสอนรายวิชา
ภาษาศาสตรเบื้องตน

๓

-

การบรรยาย
นักศึกษาศึกษาคนควา
อภิปราย
ทําแบบฝกหัด

ผูสอนรายวิชา
ภาษาศาสตรเบื้องตน

๖

๗-๙

หนวยเสียง

๙

-

การบรรยาย
นักศึกษาศึกษาคนควา
ทําแบบฝกหัด
การบรรยาย
นักศึกษาศึกษาคนควา
ทําแบบฝกหัด
การบรรยาย
นักศึกษาศึกษาคนควา
ทําแบบฝกหัด
การบรรยาย
นักศึกษาศึกษาคนควา
ทําแบบฝกหัด

ผูสอนรายวิชา
ภาษาศาสตรเบื้องตน

๕-๖

ลักษณะของเสียง
ตําแหนงของเสียง
ประเภทของเสียง
สัทอักษร

- การบรรยาย
- นักศึกษาศึกษาคนควา
- ทําแบบฝกหัด

ผูสอนรายวิชา
ภาษาศาสตรเบื้องตน

๓-๔

๑๐-๑๒ ระบบเสียง
ภาษาไทย
๑.เสียงพยัญชนะ
๒.เสียงสระ
๓.เสียงวรรณยุกต
๑๓-๑๕ ระบบไวยากรณ
๑.ระบบคํา
๒.ระบบกลุมคํา

๖

๙

๙

ผูสอนรายวิชา
ภาษาศาสตรเบื้องตน
ผูสอนรายวิชา
ภาษาศาสตรเบื้องตน
ผูสอนรายวิชา
ภาษาศาสตรเบื้องตน

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน
ที่
๑
๑.๑, ๑.๒,๑.๓ การเขาชั้นเรียน
การสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
๒
๒.๑,๒.๒,๒.๓ ทดสอบยอย
การทําแบบฝกหัด
วิเคราะหกรณีศึกษาคนควาแลว
นําเสนอหนาชั้นเรียน
๓
๓.๑, ๓.๒ การอภิปรายกลุม
๔
๔.๑,๔.๒,๔.๓ การทํากิจกรรมกลุมในชั้นเรียน
๕
๕.๒,๕.๓ การมอบหมายงานศึกษาคนควาดวย
ตนเองจากเว็บไซตที่เชื่อถือได

สัดสวนของ
การประเมิน
ตลอดภาคการศึกษา
๕%
สัปดาหที่ประเมิน

ตลอดภาคการศึกษา

๗๐%

ตลอดภาคการศึกษา
ตลอดภาคการศึกษา
ตลอดภาคการศึกษา

๑๐%
๕%
๑๐%

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
กาญจนา นาคสกุล. (๒๕๔๑). ระบบเสียงภาษาไทย. พิมพครั้งที่ ๔ แกไขปรับปรุง. กรุงเทพฯ:
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
จินดา งามสุทธิ. (๒๕๒๔). ภาษาศาสตรภาษาไทย. พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร,
๒๕๒๔.
จินดา เฮงสมบูรณ. (๒๕๔๒). ภาษาศาสตรเบื้องตน. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน, ๒๕๔๒.
นันทนา รณเกียรติ. (๒๕๕๔). สัทศาสตรภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต.ิ พิมพครั้งที่ ๒ แกไข
ปรับปรุง. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
วิจินตน ภานุพงศ. (๒๕๓๐). โครงสรางของภาษาไทย. พิมพครั้งที่ ๙. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๒๗.
๒. เอกสารขอมูลสําคัญ
วิไลวรรณ ขนิษฐานันท. (๒๕๒๗). ภาษาและภาษาศาสตร. พิมพครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
จรัลวิไล จรูญโรจน. (๒๕๕๒). ภาษาศาสตรเบื้องตน. พิมพครั้งที่ ๔ . กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนํา
แนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาไดดังนี้
- การสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับขอบขายและวิธีการสอนระหวางผูสอนกับผูเรียน
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
- แบบประเมินผูสอนตามเกณฑของมหาวิทยาลัย
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้
- การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตออาจารย
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
๓. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ จึงไดมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัด
กิจกรรมในการระดมสมอง และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- การจัดกิจกรรมการระดมความคิดของนักศึกษาในชั้นเรียน
- การสัมสนาเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนการสอน/รายวิชาที่สอน
- วิจัยในและนอกชั้นเรียน
- การสํารวจความตองการ/ประเด็นสําคัญที่นักศึกษาตองเรียนรูเกี่ยวกับรายวิชา
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวัง
จากการเรียนรูในรายวิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา
รวมถึงการพิจารณาจากผลการทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชามีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้
- การวัดผลการเรียนรู จากการสอบกลางภาคและปลายภาค
- การสอบถามนักศึกษา เกี่ยวกับองคความรูในรายวิชา
- การตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดย
ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรมของนักศึกษา
๕. การดําเนินการทบทวนการวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผน
ปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้

- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๑ ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามขอที่ ๔
-เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับ
ปญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย

