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รายละเอียดของรายวิชา 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
1253604  พฤติกรรมการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา 
Teaching Behavior on Thai Language in Primary Education Level 

2. จ านวนหน่วยกิต 
3 หน่วยกิต (2-2-5) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย 
หมวดวิชา         ศึกษาท่ัวไป 
 เฉพาะด้าน 

     เฉพาะด้านเลือก 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ศุภรดา  สุขประเสริฐ (อาจารย์บู้รับบิดชอบรายวิชา)  
 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษาท่ี 1/2560 / ช้ันปีท่ี 4   )หมูเรียน 5711212( 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites ()ี้ามี)  
ไม่มี 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites ()ี้ามี)  
ไม่มี 

8. สีานที่เรียน  
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
9  มิถุนายน 5206 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตีุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1. เพื่อให้นักศึกษารู้และเข้าใจพฤติกรรมการสอนวรรณกรรมหลักภาษาและทักษะภาษาไทยระดับ

ประถมศึกษา 
2. เพื่อให้นักศึกษารู้และเข้าใจส่วนประกอบของหลักสูตรและเอกสารหลักสูตรภาษาไทยระดับ

ประถมศึกษา 

ชื่อสีาบันอุดมศึกษา                 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
คณะ/โปรแกรมวิชาวิชา             คณะครุศาสตร์  โปรแกรมวิชาภาษาไทย 



เอกสาร มคอ. 3 
 

โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
 

3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถการวางแบนและการเขียนแบนการจัดการเรียนรู้การทดลองใช้แบนการจัดการ
เรียนรู้ในสถานการณ์จ าลอง 

4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ทักษะการบลิตและการใช้ส่ือภาษาไทยระดับประถมศึกษา 
2. วัตีุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

- 
 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
       ศึกษาหลักสูตรและเอกสารหลักสูตรภาษาไทยระดับประถมศึกษาการวิเคราะห์ความรู้ด้านวรรณกรรมหลัก
ภาษาและทักษะภาษาไทยระดับประถมศึกษาเน้นการปฏิบัติการจัดรูปแบบการเรียนรู้การจัดประสบการณ์เพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ทักษะการบลิต และการใช้ส่ือการวางแบนและการเขียนแบนการจัดการเรียนรู้การทดลองใช้
แบนการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลอง 

 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 32 ช่ัวโมง ต่อ
ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย 

มีการฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 5 
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ ประมาณ 1 ช่ัวโมงต่อ สัปดาห์ 

(เฉพาะรายท่ีต้องการ) 
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1. คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
2. มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต รับบิดชอบต่อตนเองและบู้อื่น ส านึกในหน้าท่ีของตนเองและบู้อื่น รวมท้ังเคารพ

ในสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
3. มีความกล้าหาญ เป็นบู้น าและบู้ตามท่ีดี สามารถท างานเป็นทีม สามารถจัดการคิดแก้ปัญหาข้อขัดแย้ง

และสามารถล าดับความส าคัญ 
4. มีความเข้าใจบู้อื่น เข้าใจโลก เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของบู้อื่น รวมท้ังเคารพในคุณค่าและ

ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
5. เป็นแบบอย่างท่ีดี เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
6. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.2. วิธีการสอน 
1. อาจารย์บู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการสอน 
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2. ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 
3. เน้นการเข้าช้ันเรียนตรงเวลาและการแต่งกายให้เป็นตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
4. มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นบู้น า สมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับบิดชอบ 
5. การเป็นแบบอย่างท่ีดีของอาจารย์ 

1.3. วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียนการส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย และการเข้า

ร่วมกิจกรรม 
2. ประเมินจากความรับบิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
3. ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนและการสอบ 

2. ความรู้ 
2.1. ความรู้ที่ต้องได้รับ 

1. ความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนวรรณกรรมหลักภาษาและทักษะภาษาไทยระดับ
ประถมศึกษา 

2. ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและเอกสารหลักสูตรภาษาไทยระดับประถมศึกษา 
3. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบนการจัดการเรียนรู้ 
4. ความรู้เกี่ยวกับการบลิตและการใช้ส่ือภาษาไทยระดับประถมศึกษา 

2.2. วิธีการสอน 
1. จัดการเรียนการสอนแบบเน้นบู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2. จัดให้มีการเรียนรู้จากการท ากิจกรรม 

2.3. วิธีการประเมินผล 
1.  การน าเสนอหน้าช้ันเรียนการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
2.  ประเมินจากรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักศึกษา 
3.  ประเมินจากพฤติกรรมการท างานอื่นๆ 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1. ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

1.   สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ ประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิดทฤษฎีและหลักการ
ท่ีเกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาวิชาการสอนภาษาไทยจากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย เพื่อน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ได้        

2.   สามารถคิดแก้ปัญหาท่ีมีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และน าไปสู่การแก้ปัญหาในการจัดการ
เรียนรู้ การพัฒนาบู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ได้อย่างสร้างสรรค์ 

3.   มีความเป็นบู้น าทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และการพัฒนาศาสตร์
ทางการสอนภาษาไทย รวมท้ังการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม 

3.2. วิธีการสอน 
1.  จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบเน้นบู้เรียนเป็นส าคัญ โดยฝึกทักษะการคิดท้ังในระดับบุคคลและ

กลุ่ม เช่น แสดงความคิดเห็น อภิปรายกลุ่ม การท ากรณีศึกษา ฯลฯ 
2.  จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริง 

3.3. วิธีการประเมินผล 
1.  การเขียนรายงานของนักศึกษา 
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2.  การน าเสนอบลงาน 
3.  การสอบกลางภาคและปลายภาค 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

1.   มีความไวในการรับความรู้สึกของบู้อื่น เข้าใจบู้อื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทาง
สังคม 

5.   มีความเอาใจใส่ ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
3.   มีภาวะบู้น าและบู้ตามท่ีดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบู้เรียน และมีความรับบิดชอบต่อส่วนรวมท้ังด้าน

เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม 
4.2. วิธีการสอน 

1.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการท างานเป็นกลุ่มและงานท่ีต้องมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
2.  สอดแทรกเรื่องความรับบิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ฯลฯ 

4.3. วิธีการประเมินผล 
1. สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะท ากิจกรรมกลุ่ม 
2. การน าเสนอบลงานเป็นกลุ่ม 
3. ประเมินความสม่ าเสมอของการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4. ประเมินความรับบิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

1.   มีความไวในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารท้ังท่ีเป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษา
เขียน อันมีบลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

2.  มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจท่ีดีในการประมวลบล แปลความหมายและเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

3  .มีความสามารถในการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียนและน าเสนอด้วยรูปแบบท่ี
เหมาะสมส าหรับบุคคลและกลุ่มท่ีมีความแตกต่างกัน 

 
5.2. วิธีการสอน 

       จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการฝึกทักษะ เน้นการปฏิบัติการจัดรูปแบบการเรียนรู้ภาษาไทยระดับ
ประถมศึกษาโดยการจัดประสบการณ์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทักษะการบลิตและการใช้ส่ือการวางแบนและการเขียน
แบนการจัดการเรียนรู้การทดลองใช้แบนการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลอง 
 

5.3. วิธีการประเมินผล 
1. ทักษะการพูดในการน าเสนอบลงานหน้าช้ันเรียน 
2. ทักษะการท าส่ือประกอบและการเขียนบรรยาย 
3. ทักษะการน าเสนอบลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะการเรียนรู้ 
6.1. ทักษะพิสัยที่ต้องพัฒนา 

- ทักษะการเขียนแบนการสอน 
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- ทักษะการพูดอธิบาย บรรยาย 
- ทักษะการฟังจับใจความ  
-การฟัง คิด วิเคราะห์ เพื่อการประเมินบล 

6.2.วิธีการสอน 
- วิธีการสอนแบบการสอนมโนทัศน์ )Teaching Concept) 
- แบบห้องเรียนกลับด้าน  )Flipped  Classroom) 
- วิธีการสุนทรียสนทนา 
6.3.วิธีการประเมินผล 
- ประเมินตามสะภาพจริง )การสังเกต( 
- ประเมินจากช้ินงาน  

 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

1 - 1.ความส าคัญครูสอนวิชา
ภาษาไทย 
-หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

- บทน าสู่หลักสูตรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 
- องค์ประกอบในการจัดการ
เรียนรู ้
 
 

4 - บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ  
- ซักถามความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อท่ีเรียน

จากนักศึกษา 1-2 คน 
- อธิบายหนังสือประกอบการสาร เอกสาร

ประกอบหลักสูตร 
 
สื่อที่ใช ้

- เอกสารประกอบการสอน  
- ต ารา  

- ใบความรู้  
- PowerPoint 
 

อ .ศุภรดา สุข
ประเสริฐ     

 

2 - คุณสมบัติของครู กลุ่มสาระ
ภาษาไทย  

- สาระมาตรฐานการเรียนรู้  
/เรียนรู้อะไรในภาษาไทย  

(คุณภาพบู้เรียน จบการศึกษา
ปีท่ี3 และ ปีท่ี 6ระดับประถม  
ตามหลักสูตรแกนกลาง พ .ศ
2551) 

-ภาษาศิลปกกับการสอน  
- แนวการสอนและการฝึกทาง

4 - บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ  
- ซักถามความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อท่ีเรียน

จากนักศึกษา 1-2 คน 
- นักศึกษาสืบค้นแบนการสอนวิชา

ภาษาไทย ระดับประถมจากสถานศึกษา   
- อภิปรายสรุปความรู้ท ามายด์แม็ป(Mind 
Map) 
สื่อที่ใช ้

- เอกสารประกอบการสอน  
- ต ารา  

อ .ศุภรดา สุข
ประเสริฐ     
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ภาษา - ใบความรู้  
- PowerPoint 
 

3 -ศึกษาตัวชี้วัดและสาระการ
เรียนรู้แกนกลาง ระดับ ป.1-
ป.6 
-สาระท่ี1 การอ่าน 
สาระท่ี2 การเขียน 
สาระท่ี 3 การฟัง การดู  
     และการพูด 
สาระท่ี 4 หลักการใช้  
     ภาษาไทย 
สาระท่ี5 วรรณคดีและ
วรรณกรรม 

4 - แบ่งกลุ่มศึกษา  หลักสูตรแกนกลางฯ 
ตามตัวชี้วัดและสารระการเรียนรู้ ของ
ระดับช้ัน ป.1-ป.6 
- อภิปรายบลการเรียนรู้โดยเปรียบเทียบ 
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แต่ละช้ันปี  

- ซักถามความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อท่ีเรียน
จากนักศึกษา 1-2 คน 

- อภิปรายสรุปความรู้ท ามายด์แม็ป(Mind 
Map) 
สื่อที่ใช ้

- เอกสารประกอบการสอน  
- ต ารา  

- PowerPoint 

อ .ศุภรดา สุข
ประเสริฐ    
อาจารย์ 
 

4-5 ความส าคัญของภาษา 
-ภาษากับพัฒนาการของเด็ก  

ปัญหาการจัดการเรียนการ
สอนกับคุณภาพ 

-ประมวลประสบการณ์ในการ
เรียนภาษาไทยของเด็ก
ประถมศึกษา  

 

8 - บรรยาย เอกสารการสอน 
- ซักถามความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อท่ีเรียน

จากนักศึกษา 1-2คน 
- แบ่งกลุ่ม ศึกษาค้นคว้าบทความจากส่ือ
ส่ิงพิมพ์ ในหัวข้อเรื่อง “การเรียน
ภาษาไทยของเด็กประถมศึกษา” หรือ 
“ปัญหากเด็กนักเรียนไทยตกภาษาไทย” 
 
สื่อที่ใช ้

- เอกสารประกอบการสอน  
- ต ารา  

- PowerPoint 

อ .ศุภรดา สุข
ประเสริฐ    

อาจารย์ 
 

6 การสอนฟัง และพูด 
-จุดประสงค์ในการสอนฟัง  

- ลักษณะการฟังท่ีดี 
- ครูจะสร้างพื้นฐานการฟังท่ีดี

ได้อย่างไร 
- ความสัมพันธ์ระหว่างการฟัง

กับการเรียนภาษา 

4 - บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ  
- นักศึกษาสืบค้นแบนการสอนวิชา

ภาษาไทย ระดับประถมจากสถานศึกษา   
- อภิปรายสรุปความรู้ท ามายด์แม็ป(Mind 
Map) 
สื่อที่ใช ้

- เอกสารประกอบการสอน  
- ต ารา  

- PowerPoint 
 

อ .ศุภรดา สุข
ประเสริฐ     
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7 การสอนฟัง และพูด 
-ลักษณะและล าดับ

ความส าคัญของการฟัง 
-การฟังกับการบูรณาการ

ทางการสอน 
-สาเหตุ/ข้อเสนอแนะ/วิธี

ตรวจสอบในการฟัง 
 
การสอนพูด 

-จุดประสงค์ในการสอนพูด
ระดับประถม 

- ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการพูด
ของเด็ก 
 

4 - บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ  
- ซักถามความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อท่ีเรียน

จากนักศึกษา 1-2 คน 
สื่อที่ใช ้

- เอกสารประกอบการสอน  
- ต ารา  

- PowerPoint 

 

8 สอบกลางภาค 4 สอบข้อเขียน 
 

- 

9 การสอนพูด 
-การเรียนภาษาของเด็กวัย
ก่อนเรียน 

-ปัญหา/แนวการส่งเสริมและ
ฝึกการพูด 
การเสนอแนะครูส าหรับ การ
เล่านิทาน 
-ท ากิจกรรม แสดงละครการ
สอนฟัง พูด ในช้ันเรียน 
- การเขียนแบนการสอนเรื่อง
การฟัง การพูด ของ
ประถมศึกษา 

4 -  2. น าส านวนท่ีค้นคว้ามาแลกเปล่ียน
เรียนรู้กัน 
3. อภิปรายและซักถาม 
4. ร่วมกันตีความ จ าแนกประเภท และ
ท่ีมาของส านวนนั้นๆ 
- แสดงละคร/อภิปราย สรุปความคิด
ส าคัญของกิจกรรม 
สื่อที่ใช ้

- เอกสารประกอบการสอน  
- ต ารา  

- PowerPoint 

 

10 การสอนอ่าน 
-จุดประสงค์ในการสอนอ่าน  

-ทฤษฏีพัฒนาการตามแนวคิด
ของเปียเจต์ 

-วิธีการสอนอ่านแบบต่างๆ  

4 - บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ  
- นักศึกษาสืบค้นแบนการสอนวิชา

ภาษาไทย ระดับประถมจากสถานศึกษา   
- อภิปรายสรุปความรู้ท ามายด์แม็ป(Mind 
Map) 
สื่อที่ใช ้

- เอกสารประกอบการสอน  
- ต ารา  

- PowerPoint 
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11 การเรียนอ่านของเด็ก 
-ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการ

เรียนอ่าน/ข้อสรุปการสอน
อ่านในระดับประถมศึกษา 

4 - บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ  
- ซักถามความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อท่ีเรียน

จากนักศึกษา 1-2 คน 
สื่อที่ใช ้

- เอกสารประกอบการสอน  
- ต ารา  

- PowerPoint 

 

12 การสอนอ่านเพือ่การต่างๆ 
-คุณค่าของการอ่านออกเสียง  

-การพัฒนาค าศัพท์  
-การสอนอ่านในใจ  

-การอ่านอย่างพินิจหรืมี
วิจารณญาณ 

-การสอนอ่านวรรณคดีในช้ัน
ประถมศึกษา 

4 -  
บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ  
-กิจกรรม/ค้นคว้า ค าประพันธ์ส าหรับเด็ก
นักเรียน ป.1-ป.6 
- ซักถามความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อท่ีเรียน
จากนักศึกษา 1-2 คน 
- นักศึกษาจัดท าแบบฝึก/บลิตส่ือฝึกการ
อ่านออกเสียงของเด็ก 
 
 
สื่อที่ใช ้

- เอกสารประกอบการสอน  
- ต ารา  

- PowerPoint 

 

13 การสอนเขียนเพื่อการต่างๆ 
-การสอนคัดไทย/คัดลอก

ข้อความ 
-การสอนเขียนไทย/การฝึกไล่

สะกดค าในขณะท่ีครูเขียน 
-การเขียนบรรยายภาพ  

-การเขียนแสดงความต้องการ  
-การเขียนเล่าประสบการณ์  

-การเขียนบันทึกหรือรายงาน  
-การเขียนบัตรเชิญและบัตร

อวยพร 

4 - นักศึกษาแบ่งกลุ่มค้นคว้าข้อมูลเพื่อท า
ส่ือประกอบเรื่องการเขียน และอภิปราย
หลักการจักการสอนการเขียนส าหรับ
นักเรียนประถมศึกษา 

 

14-15 การน าเสนอบลงาน 
-สรุปการพัฒนาพฤติกรรมการ

สอนภาษาไทยส าหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษา 

- ปัญหาหรืออุปสรรค
ส าคัญในการสอน

4 - บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ  
- นักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันซักถาม

ความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อท่ีเรียน 
- นักศึกษาบลิตส่ือการเรียนการสอน
ภาษาไทย คนละ1 ช้ินประกอบแบนการ
สอน 
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ภาษา 
ระดับช้ันป.1 –ป.6 

-  
ท าความเข้าใจ คุณภาพบู้เรียน 
ตามเกณฑ์ท่ี
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
จากหลักสูตร พุทธศักราช 
2551- 

 
สื่อที่ใช ้
- PowerPoint 

- เอกสารประกอบการสอน  
 

16 สอบปลายภาค 4 สอบข้อเขียน 
 

- 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ 
ผลการ 
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1 

 สอบย่อยครั้งท่ี 1  (หน่วยที่ 1) 
สอบย่อยครั้งท่ี 2 (หน่วยที่ 2) 
สอบย่อยครั้งท่ี 3 (หน่วยที่ 3) 
สอบย่อยครั้งท่ี 4 (หน่วยที่ 4-5) 
สอบย่อยครั้งท่ี 5 (หน่วยที่ 6 -8)  
สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

2 
6 
7 
11 
16 
8 

5% 
5% 
5% 
10% 
15% 

56%  
56%  

2  บลิตส่ือการสอน /เขียนแบนการสอน  9 ,14-15 30% 

3 
 แบบทดสอบและแบบฝึก ตลอดภาค 

การศึกษา 
20% 

4 
 การเข้าช้ันเรียน  ตลอดภาค 

การศึกษา 
10% 

ระดับคะแนนความหมายของบลการเรียน   ระดับคะแนน  ค่าระดับคะแนน 
A   ดีเย่ียม )Excellent)   80-100  4.00 

B+  ดีมาก )Very Good)   75-79  3.50 

B   ดี )Good)    70-74  3.00 

C+ ดีพอใช้ )Fairly Good)  65-69  2.50 

C  พอใช้ )Fairly)    60-64  2.00 

D+ อ่อน )Poor)    55-59  1.50 

D  อ่อนมาก)Very Poor )   50-54  1.00 

E ตก )Fail)    0-49  0.00 
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ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผลลัพธ์การเรียนรู้  /สาระการเรียนรู้ /การจัดการเรียนรู้  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ 

1. –ความรู้เรื่องหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี2551 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
 
 

-ศึกษาตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
แกนกลาง ระดับ ป. 1-ป.6 
-สาระท่ี1 การอ่าน 
สาระท่ี2 การเขียน 
สาระท่ี 3 การฟัง การดู  
     และการพูด 
สาระท่ี 4 หลักการใช้  
     ภาษาไทย 
สาระท่ี5 วรรณคดีและวรรรกรรม 

- ต้ังประเด็นค าถามและศึกษา
วิเคราะห์เปรียบเทียบความรู้ของแต่
ละระดับ ตามกลุ่มสาระและตัวชี้วัด
ได้ 

- นักศึกษาแสดงอภิปรายความรู้ 
แบบกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ 

2. รู้และเข้าใจเรื่องความส าคัญของ
ภาษากับพัฒนาการของเด็ก 
 

- ส่วนประกอบของภาษากับ
พัฒนาการของเด็ก 

การสอนพูด 
-การเรียนภาษาของเด็กวัยก่อน
เรียน 

-ปัญหา/แนวการส่งเสริมและฝึกการ
พูด 
การสอนอ่าน 
การสอนอ่านเพื่อการต่างๆ 
การสอนเขียนเพื่อการต่างๆ 
 

- ต้ังประเด็นค าถามเกี่ยวกับ
ส่วนประกอบ 

- จัดท ากรณีศึกษาและน าเสนอ  

-ท ากิจกรรม แสดงละคร  

-การเขียนแบนการสอน  

 ของประถมศึกษา 

 

3. รู้และเข้าใจกระบวนการท าส่ือ
การเรียนประกอบการสอน 

- การวางกิจกรรมในช่ัวโมงสอน
ภาษาไทยส าหรับเด็ก 

-การจัดท าส่ือประกอบการเรียน  
 

- นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเรื่องท่ี
สนใจ 

- ท าส่ือการสอนน าเสนอ รายกลุ่ม
และรายบุคคลได้ 

4. รู้และเข้าใจการเขียนแบนการ
สอน 

- การเขียนแบนการ สอน ตาม
หลักสูตรแกนกลาง สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  
- มาตราฐานการเรียนรู้ 

-สาระการเรียนรู้  
คุณภาพบู้เรียน (จบช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี3 และจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี6) 
 

- ต้ังประเด็นค าถามเกี่ยวกับ
ส่วนประกอบแบนการสอน 

- ฝึกปฏิบัติการเขียน/จัดท าแบนการ
สอน 1-2 ชม  . 

- นักศึกษาสืบค้นแบนการสอนวิชา
ภาษาไทย ระดับประถมจาก

สถานศึกษา   
- อภิปรายสรุปความรู้ท ามายด์แม็ป
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(Mind Map) 
 

5. สามารถพูดน าเสนอ สอนหน้าช้ัน
เรียน 

การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนสรุป 
อภิปรายบลและข้อเสนอแนะ 

- นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อ
ฝึกสอนหน้าช้ันเรียน 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก 
1. กระทรวงศึกษาธิการ( .2551  .)ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระภาษาไทย พุทธศักราช 

2551  .กรุงเทพฯ  
2.บันลือ  พฤกษะวัน( .2530 .)อุปเทศการสอนภาษาไทย ระดับประีมศึกษา แนวบูรณาการสอน.คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ  
ไม่มี 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
- 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
-  

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ใช้กลยุทธ์ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนดังนี้ 
- ประเมินจากบลการประเมินบู้สอนและบลการเรียนของนักศึกษา 
-  การทวนสอบบลประเมินบลการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน 
หลังจากได้รับบลการประเมินการสอนในข้อ 2 จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อ

การปรับปรุงการสอน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชามีการทวนสอบบลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู้ใน
รายวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษาหรือการสุ่มตรวจบลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากบลการทดสอบ
ย่อยและหลังการออกบลการเรียนรายวิชามีการทวนสอบบลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจบลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือบู้ทรงคุณวุฒิท่ีไม่ใช่

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบบลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ 

รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนพฤติกรรม 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากบลการประเมินและทวนสอบบลสัมฤทธิ์ประสิทธิบลรายวิชา จะมีการวางแบนการปรับปรุงการสอนและ
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รายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี หรือตามข้อเสนอแนะปรับปรุงการสอนในข้อ 3 และบลการทวนสอบมาตรฐาน

บลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รายละเอียดของรายวิชา 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 

10. รหัสและช่ือรายวิชา 

1254105 ี้อยค าส านวนไทย  
 Idiomatic Expression in Thai 

11. จ านวนหน่วยกิต 
3 หน่วยกิต (2-2-5) 

12. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย 
หมวดวิชา         ศึกษาท่ัวไป 
 เฉพาะด้าน 
 เฉพาะด้านเลือก 

13. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
                 อ.ศุภรดา สุขประเสริฐ(อาจารย์บู้รับบิดชอบรายวิชา) 
 
14. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 

 
15. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites 

ไม่มี 
16. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  

ชื่อสีาบันอุดมศึกษา                 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
คณะ/โปรแกรมวิชาวิชา             คณะครุศาสตร์  โปรแกรมวิชาภาษาไทย 
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- ไม่มี 

17. สีานที่เรียน  
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

18. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
9  มิถุนายน 5206 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตีุประสงค์ 

จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1. เพื่อให้นักศึกษารู้และเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะภาษาไทยเบื้องต้น เช่น ค าส านวนไทยสุภาษิต ค าพังเพย 
2. เพื่อให้นักศึกษารู้และเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระดับถ้อยค า ส านวนไทยให้ถูกต้องเหมาะสม 
3. เพื่อให้นักศึกษาเพื่อให้บู้เรียนเข้าใจความหมายของถ้อยค าส านวน โวหาร ค าพังเพยและภาษิต 
4. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจถึงท่ีมาของถ้อยค าส านวน โวหาร ค าพังเพยและภาษิต 
5. เพื่อให้นักศึกษารู้และวิเคราะห์สภาพสังคม วัฒนธรรมจากส านวนไทย 
6. เพื่อให้นักศึกษาสามารถการวางแบนและการเขียนแบนการจัดการเรียนรู้การทดลองใช้แบนการจัดการ

เรียนรู้เรื่องการใช้ภาษา ถ้อยค า ส านวน โวหาร และค าพังเพยและภาษิตในสถานการณ์จ าลอง 
3. วัตีุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ขั้นพื้นฐานเรื่องท่ีมาและความหมายของถ้อยค าและ การใช้ส านวนไทยให้ถูกต้อง
เหมาะสมเพื่อการศึกษาถ้อยค าส านวนไทยในรูปแบบใหม่ 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

4. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาลักษณะ ท่ีมาและความหมายของถ้อยค าส านวนโวหารค าพังเพยสุภาษิตวิเคราะห์สภาพสังคมและ

วัฒนธรรมจากส านวนไทยการใช้ส านวนไทยให้ถูกต้องเหมาะสมการสร้างสรรค์ถ้อยค าส านวนไทยในรูปแบบใหม่ 
5. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 32 ช่ัวโมง ต่อ
ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย 

มีการฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 5 
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

6. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ ประมาณ 1 ช่ัวโมงต่อ สัปดาห์ 

(เฉพาะรายท่ีต้องการ) 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

6. คุณธรรม จริยธรรม 
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6.1. คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
2. มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับบิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
3. มีความกล้าหาญ เป็นบู้น าและบู้ตามท่ีดี สามารถท างานเป็นทีม สามารถจัดการคิดแก้ปัญหาข้อขัดแย้ง

และสามารถล าดับความส าคัญ 
4  .มีความเข้าใจบู้อื่น เข้าใจโลก เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของบู้อื่น รวมท้ังเคารพในคุณค่าและ

ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
5  .เป็นแบบอย่างท่ีดี เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม  
6. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.2. วิธีการสอน 
1. อาจารย์บู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการสอน 

            2. เน้นการเข้าช้ันเรียนตรงเวลาและการแต่งกายให้เป็นตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
3. มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นบู้น า สมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับบิดชอบ 
4. การเป็นแบบอย่างท่ีดีของอาจารย์ 

1.3. วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียนการส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย และการเข้า

ร่วมกิจกรรม 
2. ประเมินจากความรับบิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
3. ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนและการสอบ 

7. ความรู้ 
7.1. ความรู้ที่ต้องได้รับ 

1. ความรู้เกี่ยวกับความหมายของถ้อยค าส านวนโวหารค าพังเพยสุภาษิต 
2. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ส านวนไทยให้ถูกต้องเหมาะสม 
3. ความรู้เกี่ยวกับท่ีมาของส านวนไทยจากสภาพสังคมและวัฒนธรรม 

7.2. วิธีการสอน 
1. จัดการเรียนการสอนแบบเน้นบู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2. จัดให้มีการเรียนวิเคราะห์สภาพสังคมและวัฒนธรรมจากส านวนไทยการใช้ส านวนไทยให้ถูกต้อง

เหมาะสม 
         3. แนะแนววิธีการศึกษา วิธีการค้นคว้าหาข้อเท็จจริง การค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 
ต่างๆ 

4.สอนโดยการเช่ือมโยงเนื้อหาวิชากับสถานการณ์  /ปัญหา /กรณีศึกษาท่ีเกิดขึ้นในสังคม  
เน้นให้นักศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง 

5.มอบหมายงานท่ีต้องใช้ทักษะทางวิชาการ และ /หรือวิชาชีพ  
 

7.3. วิธีการประเมินผล 
1.  การน าเสนอหน้าช้ันเรียนการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
2.  ประเมินจากรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักศึกษา 
3.  ประเมินจากพฤติกรรมการท างานอื่นๆ 



เอกสาร มคอ. 3 
 

โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
 

8. ทักษะทางปัญญา 
8.1. ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

1.   สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ ประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิดทฤษฎีและหลักการ
ท่ีเกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาวิชาการสอนภาษาไทยจากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย เพื่อน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ได้        

5.   สามารถคิดแก้ปัญหาท่ีมีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และน าไปสู่การแก้ปัญหาในการจัดการ
เรียนรู้ การพัฒนาบู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ได้อย่างสร้างสรรค์ 

3.   มีความเป็นบู้น าทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และการพัฒนาศาสตร์
ทางการสอนภาษาไทย รวมท้ังการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม 

8.2. วิธีการสอน 
1.  จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบเน้นบู้เรียนเป็นส าคัญ โดยฝึกทักษะการคิดท้ังในระดับบุคคลและ

กลุ่ม เช่น แสดงความคิดเห็น อภิปรายกลุ่ม การท ากรณีศึกษา ฯลฯ 
2.  จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริง 

8.3. วิธีการประเมินผล 
1.  การเขียนรายงานของนักศึกษา 
2.  การน าเสนอบลงาน 
3.  การสอบกลางภาคและปลายภาค 

9. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
9.1. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

1.   มีความไวในการรับความรู้สึกของบู้อื่น เข้าใจบู้อื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทาง
สังคม 

5.   มีความเอาใจใส่ ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
3.   มีภาวะบู้น าและบู้ตามท่ีดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบู้เรียน และมีความรับบิดชอบต่อส่วนรวมท้ังด้าน

เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม 
9.2. วิธีการสอน 

1.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการท างานเป็นกลุ่ม และงานท่ีต้องมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
2.  สอดแทรกเรื่องความรับบิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ฯลฯ 

9.3. วิธีการประเมินผล 
5. สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะท ากิจกรรมกลุ่ม 
6. การน าเสนอบลงานเป็นกลุ่ม 
7. ประเมินความสม่ าเสมอของการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
8. ประเมินความรับบิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 

10. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
10.1. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

1.  มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจท่ีดีในการประมวลบล แปลความหมายและเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

2  .มีความสามารถในการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียนและน าเสนอด้วยรูปแบบท่ี
เหมาะสมส าหรับบุคคลและกลุ่มท่ีมีความแตกต่างกัน 
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10.2. วิธีการสอน 
1. จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการฝึกท ากิจกรรมเพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับลักษณะภาษาไทยเบื้องต้น 

การใช้ภาษาและการใช้ค าราชาศัพท์ 
2. จัดกิจกรรมให้นักศึกษาน าเสนอค าราชาศัพท์หมวดต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

10.3. วิธีการประเมินผล 
4. ทักษะการพูดในการน าเสนอบลงานหน้าช้ันเรียน 
5. ทักษะค้นคว้าข้อมูลวิชาการ 
6. ทักษะการน าเสนอบลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

7. ทักษะพิสัย 
7.1. ทักษะพิสัยที่ต้องพัฒนา 
- 

6.2.วิธีการสอน 
- 

6.3.วิธีการประเมินผล 
-  

 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

2. แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

1 - แนะน ารายวิชา  
- ท่ีมาของส านวนไทย 
ถ้อยค า และการแบ่งระดับ
ภาษาส านวนโวหาร 
 

4 .บรรยาย  /power point 
2.น าบลการค้นคว้ารวบรวมค าท่ีมี
ความหมายโดยตรงและโดยนัย            
มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยหา
ความหมายโดยตรงของค าจาก
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
และน ามาเปรียบเทียบกับความหมาย
โดยนัยท่ีแฝงในบริบทนั้น 
3.น าบลการศึกษาค้นคว้ามาอภิปราย
หน้าช้ันเรียน 
4. บู้เรียนช่วยกันระดมความคิดหาค า
ส านวนท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันหรือพบ
เห็นในชีวิตประจ าวัน      คนละ10 
ค า  
5. แลกเปล่ียน   ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความหมายโดยตรงหรือโดยนัย 
6. ท าแบบฝึกหัด 

อ.ศุภรดา สุข
ประเสริฐ 



เอกสาร มคอ. 3 
 

โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
 

สื่อที่ใช ้
- ต ารา  

-เอกสารประกอบการสอน  
- ใบความรู้  

- PowerPoint 
2 -3 ส านวนไทย 

- ความหมายของส านวน 
โวหาร   ค าพังเพย ภาษิต 

- ท่ีมาของส านวนไทย  
- ประเภทของส านวนไทย  
- ประโยชน์ของส านวนไทย  
- ลักษณะการใช้ภาษาของ  

ส านวนไทย 
- การพิจารณาส านวนไทย  

   - จ านวนค า 
   - เสียงสัมบัส  

   - ส านวนท่ีมีลักษณะเป็น
กลุ่มค า   

     หรือประโยค 
 

8 - บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ  
- สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้  

- นัก ศึกษาท าแบบทดสอบ 
สื่อที่ใช ้

- ต ารา  
-เอกสารประกอบการสอน  

- ใบความรู้  
- PowerPoint 

อ.ศุภรดา สุข
ประเสริฐ 

4 ส านวนไทย (ต่อ)  
- การเปล่ียนแปลงของ
ส านวนไทย 

   - ถ้อยค า  
   - ความหมาย  

- ประโยชน์การศึกษาส านวน
โวหาร 
 
 
 

4 1. - บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ  
2. น าส านวนท่ีค้นคว้ามาแลกเปล่ียน
เรียนรู้กัน 
3. อภิปรายและซักถาม 
4. ร่วมกันตีความ จ าแนกประเภท 
และท่ีมาของส านวนนั้นๆ 

- สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้  
- นักศึกษาท าแบบทดสอบ  

สื่อที่ใช ้
- ต ารา  

-เอกสารประกอบการสอน  
- ใบความรู้  

- PowerPoint 

อ.ศุภรดา สุข
ประเสริฐ 

5 ลักษณะการใช้ส านวน 
สุภาษิต  ค าพังเพย   
-การสร้างถ้อยค า ค าสุภาษิต 
ค าพังเพย 

4 1.บรรยาย  /power point 
2. น าส านวนท่ีค้นคว้ามาแลกเปล่ียน
เรียนรู้กัน 
3. อภิปรายและซักถาม 

อ.ศุภรดา สุข
ประเสริฐ 
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 4. ร่วมกันตีความ จ าแนกประเภท 
และท่ีมาของส านวนนั้นๆ 
5.บู้เรียนรวบรวม /ค้นคว้าหาส านวน
ไทยพร้อมความหมายและรูปภาพ
ประกอบ คนละ 20 ส านวน  
สื่อที่ใช ้

- ต ารา  
-เอกสารประกอบการสอน  

- ใบความรู้  
- PowerPoint 

6- 7 วิเคราะห์ท่ีมาจาก
วรรณกรรมของส านวนไทย 
- ค าส านวน 

-ค าพังเพย  
- ค าสุภาษิต  

8 .บรรยาย  /power point 
2.น าบลการค้นคว้ารวบรวมค าท่ีมี
ความหมายโดยตรงและโดยนัย            
มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยหา
ความหมายโดยตรงของค าจาก
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
และน ามาเปรียบเทียบกับความหมาย
โดยนัยท่ีแฝงในบริบทนั้น 
3.น าบลการศึกษาค้นคว้ามาอภิปราย
หน้าช้ันเรียน 
4. บู้เรียนช่วยกันระดมความคิดหาค า
ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันหรือพบเห็นใน
ชีวิตประจ าวัน      คนละ10 ค า  
5. แลกเปล่ียน   ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความหมายโดยตรงหรือโดยนัย 
6. ท าแบบฝึกหัด 
สื่อที่ใช ้

- ต ารา  
-เอกสารประกอบการสอน  

- ใบ ความรู้ 
- PowerPoint 

อ.ศุภรดา สุข
ประเสริฐ 

8 สอบกลางภาค 4 สอบข้อเขียน - 
9-10 วิเคราะห์สภาพสังคม และ

วัฒนธรรมจากส านวนไทย 
- ค าส านวน  

-ค าพังเพย  
- ค าสุภาษิต  

8 -1.บรรยาย  /power point 
2.น าบลการค้นคว้ารวบรวมค าท่ีมี
ความหมายโดยตรงและโดยนัย            
มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยหา
ความหมายโดยตรงของค าจาก
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

อ.ศุภรดา สุข
ประเสริฐ 



เอกสาร มคอ. 3 
 

โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
 

และน ามาเปรียบเทียบกับความหมาย
โดยนัยท่ีแฝงในบริบทนั้น 
3.น าบลการศึกษาค้นคว้ามาอภิปราย
หน้าช้ันเรียน 
4. บู้เรียนช่วยกันระดมความคิดหาค า
ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันหรือพบเห็นใน
ชีวิตประจ าวัน      คนละ10 ค า  
5. แลกเปล่ียน   ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความหมายโดยตรงหรือโดยนัย 

- สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้  
- นักศึกษาฝึกการแต่งประโยค พร้อม

น าเสนอหน้าช้ันเรียน 
สื่อที่ใช ้

- ต ารา  
-เอกสารประกอบการสอน  

- PowerPoint 
11-13 ศึกษาส านวนไทยท่ีเกิดขึ้น

จากการเปล่ียนแปลงทาง
สังคม และส านวนไทยท่ี
เกิดขึ้นใหม่ 

12 -นักศึกษาเก็บข้อมูล 
ศึกษาค้นคว้า พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ  

- สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้  
สื่อที่ใช ้

- ต ารา  
- เอกสารประกอบการสอน  

- PowerPoint 

อ.ศุภรดา สุข
ประเสริฐ 

14 การใช้ค าส านวน พังเพย ใน
รูปแบบประโยค  

4 - บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ  
- สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้  

สื่อที่ใช ้
- ต ารา  

- เอกสารประกอบการสอน  
- PowerPoint 

อ.ศุภรดา สุข
ประเสริฐ 

15 การใช้ถ้อยค า โวหาร ใน
รูปแบบประโยค เพื่อการ
ส่ือสาร 

4  
1.บรรยาย  /power point 
2. น าส านวนท่ีค้นคว้ามาแลกเปล่ียน
เรียนรู้กัน 
3. อภิปรายและซักถาม 
4. ร่วมกันตีความ จ าแนกประเภท 
และท่ีมาของส านวนนั้นๆ 
 

อ.ศุภรดา สุข
ประเสริฐ 
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5.บู้เรียนรวบรวม /ค้นคว้าหาส านวน
ไทยพร้อมความหมายและรูปภาพ
ประกอบ คนละ 10 ส านวน  
สื่อที่ใช ้

- ต ารา  
- เอกสารประกอบการสอน  

- PowerPoint 
16 สอบปลายภาค 4 สอบข้อเขียน -  

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ 
ผลการ 
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1 
 สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 
8 
16 

20% 
30% 

2  การท ารายงานกลุ่ม พร้อมน าเสนอ 13 10% 

3 
 กิจกรรมในช้ันเรียน ตลอดภาค 

การศึกษา 
30% 

4 
 การเข้าช้ันเรียน  ตลอดภาค 

การศึกษา 
10% 

 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผลลัพธ์การเรียนรู้  /สาระการเรียนรู้ /การจัดการเรียนรู้  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ 

1  .รู้และเข้าใจลักษณะของค า
ไทย 

- ค า ส านวน สุภาษิต ค าพังเพย 
 

- ต้ังประเด็นค าถาม เพื่อความ
เข้าใจของนักศึกษา 

- ท าแบบทดสอบเพื่อทบทวน
ความรู้ และความเข้าใจ 

ลักษณะของการใช้ - ค า
ส านวนค าพังเพยค าสุภาษิตใน

ประโยค และสามารถเรียง
ประโยคได้อย่างถูก
ความหมาย 
ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับค า 

- ท่ีมาของค า  
- ความหมา ยของค า 

   - ค าท่ีมีความหมายโดยตรง  
   - ค าท่ีมีความหมายโดยนัย  

- การใช้ค าได้ถูกความหมาย  - ต้ังประเด็นค าถามเพื่อให้
นักศึกษาทบทวนเนื้อหา และ

เพิ่มความเข้าใจในเนื้อหา 

- จัดท ากรณีศึกษาและน าเสนอ
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 

- นักศึกษาฝึกการแต่งประโยค 
และฝึกจ าแนกค า 
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   - ค าท่ีมีความหมายตาม
บริบท 
 
3  .รู้ และเข้าใจในวิเคราะห์
ท่ีมาจากวรรณกรรมของ
ส านวนไทย 

- ค าส านวน  
-ค าพังเพย  
- ค าสุภาษิต  

- ความหมายของ ระดับภาษา ประเภทของระดับ
ภาษา และลักษณะของภาษาแต่ละระดับ 

- ต้ังประเด็นค าถามเพื่อให้
นักศึกษาทบทวนเนื้อหา และ
เพิ่มความเข้าใจในเนื้อหา 

- จัดท ากรณีศึกษาและน าเสนอ
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 

4  .รู้ และเข้าใจถ้อยค า 
ส านวนวิธีการเลือกใช้ค า 

- ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวการเปล่ียนแปลงส านวน 
ถ้อยค าไทยต่างๆ การใช้ค าส านวน พังเพย 

สุภาษิตในการส่ือสารได้ถูกต้อง 
 
  

- ต้ังประเด็นค าถามเพื่อให  ้
นักศึกษาทบทวนเนื้อหา และ
เพิ่มความเข้าใจในเนื้อหา 

- จัดท ากรณีศึกษาและน าเสนอ
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 

- นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อศึกษา 
ค้นคว้าและรวบรวมค าราชา
ศัพท์หมวดต่างๆ 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

4. เอกสารและต าราหลัก 
1.จุไรรัตน์ ลักษณะศิริและบาหยัน อิ่มส าราญ .2547 .การใช้ภาษาไทย. หนังสือในโครงการต าราและ

หนังสือคณะอักษรศาสตร์  .มหาวิทยาลัยศิลปากร.  
2. ราชบัณฑิตยสถาน .2546 .ส านวนไทย  .กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊คพับลิเคช่ัน. 
3  .เยาวลักษณ์ ชาติสุขศิริเดช . 2544 .เรียงี้อยร้อยกรอง .กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์. 
4  .พรทิพย์ แฟงสุด . 2541 .ท่องเที่ยวไปกับค าคล้องจอง  .กรุงเทพมหานคร : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์ . 

5. เอกสารและข้อมูลส าคัญ (จ าเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าจ าเป็นให้ใส่ด้วยค าอธิบายตัวสีแดงเขียนด้วย
ลายมือ)  
ไม่มี  

6. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
-กระทรวงศึกษาธิการ.2541 เร่ืองสั้นส านวนไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. 
ก าชัย  ทองหล่อ .)5246( หลักภาษาไทย.  พิมพ์ครั้งท่ี ๑๐   .กรุงเทพฯ : รวมสาส์น. 
ไขสิริ  ปราโมช ณ อยุธยา.)5247( การเปลี่ยนแปลงี้อยค าและความหมายของส านวนไทย. กรุงเทพฯ :  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . 
เจือ  สตะเวทิน .)2516(.พจนานุกรมส านวนไทย. พระนคร : สุทธิสารการพิมพ์ . 
ฐะปะนีย์  นาครทรรพ.)5210(  “ี้อยค าส านวน : ชุมทางภาษาไทย.” พระนคร : สุทธิสารการพิมพ์ . 
ดนัย  เมธิตานนท์.)5241( บ่อเกิดส านวนไทย เล่ม ๑. กรุงเทพฯ : ไททรรศน์ . 
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บุญรอด  โชติวานิช.)5224( ส านวนชวนคิด พินิจภาษา ทัศนาวัฒนธรรม. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    . 
พรพิลาศ  วงศ์เจริญ.)5224( ความหมายในภาษาไทย. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    . 
ยิ่งลักษณ์  งามดี. )5230( สุภาษิต ค าพังเพยและส านวนไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ทิพยวิสุทธิ์ . 
ราชบัณฑิตยสถาน  .พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสีาน พุทธศักราช ๒๕๔๒   .กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์ 

พับลิเคช่ันส์,  
ค าและส านวนไทย  .5 220 ( .ออนไลน์ .)เข้าถึงได้จาก : http://www.suphasitthai.com/. 
 (อ้างเมื่อ 52 มิถุนายน 5222.)  
ส านวนไทย  .๖๕๕๒( .ออนไลน์ .)เข้าถึงได้จาก : http://pasathai01.exteen.com/. 
 (อ้างเมื่อ 52 มิถุนายน 5222.)  

 
 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

6. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
-  

7. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ใช้กลยุทธ์ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนดังนี้ 
- ประเมินจากบลการประเมินบู้สอนและบลการเรียนของนักศึกษา 
-  การทวนสอบบลประเมินบลการเรียนรู้ 

8. การปรับปรุงการสอน 
หลังจากได้รับบลการประเมินการสอนในข้อ 2 จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อ

การปรับปรุงการสอน 
9. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชามีการทวนสอบบลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู้ใน
รายวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษาหรือการสุ่มตรวจบลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากบลการทดสอบ
ย่อยและหลังการออกบลการเรียนรายวิชามีการทวนสอบบลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจบลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือบู้ทรงคุณวุฒิท่ีไม่ใช่

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบบลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ 

รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนพฤติกรรม 
10. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากบลการประเมินและทวนสอบบลสัมฤทธิ์ประสิทธิบลรายวิชา จะมีการวางแบนการปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี หรือตามข้อเสนอแนะปรับปรุงการสอนในข้อ 3 และบลการทวนสอบมาตรฐาน

บลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
 
 

http://www.suphasitthai.com/
http://pasathai01.exteen.com/
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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสีาบันอุดมศึกษา                 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
คณะ/โปรแกรมวิชาวิชา             คณะครุศาสตร์  โปรแกรมวิชาภาษาไทย 
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หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 

19. รหัสและช่ือรายวิชา 
1255602   การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในโรงเรียน   
The Organization of Thai Language Promotion Activities in school 

20. จ านวนหน่วยกิต 
3 หน่วยกิต (2-2-5) 

21. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย 
หมวดวิชา         ศึกษาท่ัวไป 
 เฉพาะด้าน 

      เฉพาะด้านเลือก 
22. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ศุภรดา สุขประเสริฐ   (อาจารย์บู้รับบิดชอบรายวิชา)  
23. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 

ภาคการศึกษาท่ี 1/2560 / ช้ันปีท่ี 4 
24. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites ()ี้ามี)  

ไม่มี 
25. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites ()ี้ามี)  

ไม่มี 
26. สีานที่เรียน  

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
27. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

9  มิถุนายน 5206 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตีุประสงค์ 

4. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1. เพื่อให้นักศึกษารู้และเข้าใจพฤติกรรมการสอนวรรณกรรมหลักภาษาและทักษะกระบวนการจัด

กิจกรรมในการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยท่ีถูกต้อง 
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวางแบนกลวิธีการสอนกิจกรรม ลักษณะกระบวนการจัดกิจกรรมท่ีเป็น

ทางการ รูปแบบกึ่งทางการ และรูปแบบไม่เป็นทางการอย่างสร้างสรรค์ 
5. วัตีุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 ท าแบนการเรียนรู้การพัฒนาการสอน ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่51    สอดแทรก
การจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการใช้ RBL  / 

 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

7. ค าอธิบายรายวิชา 
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        กลวิธี ลักษณะกระบวนการจัดกิจกรรมในการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยท่ีถูกต้องในโรงเรียน ท้ังรูปแบบท่ีเป็น
ทางการ รูปแบบกึ่งทางการ และรูปแบบไม่เป็นทางการอย่างสร้างสรรค์ เช่น นิทรรศการ โครงงาน ชมรม เป็นต้น 
8. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 32 ช่ัวโมง ต่อ
ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย 

มีการฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 5 
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

9. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ ประมาณ 1 ช่ัวโมงต่อ สัปดาห์ 

(เฉพาะรายท่ีต้องการ)  
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

 
 
ท่ี 

 
 

ชื่อวิชา 

 
ด้าน
คุณธรร
ม 
จริยธร
รม 

 
ด้านความรู้ 

ด้าน
ทักษะ
ทาง
ปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ด ้านทักษะ
การ
วิเคราะห ์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ด ้านทักษะ
การจัดการ
เรียนรู้ 

   วิชาชีพครูบังคับ 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
13 1255602  การจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยใน
โรงเรียน 

                  

 
 

11. คุณธรรม จริยธรรม 
11.1. คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

1. คุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู เช่น กัลยาณมิตรธรรม 7 
2. จรรยาบรรณวิชาชีพครูท่ีก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพ คือ คุรุสภา 

1.2. วิธีการสอน 
1. อาจารย์บู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการสอน 
2. เน้นการเข้าช้ันเรียนตรงเวลา และการแต่งกายให้เป็นตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

1.3. วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย และการ

เข้าร่วมกิจกรรม 
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2. ประเมินจากความรับบิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
3. ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนและการสอบ 

6.2 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้- 
    6.5.1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
       1) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ท้ังรูปแบบท่ีเป็นทางการ   
(Formal) รูปแบบกึ่งทางการ )Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ )Informal) อย่างสร้างสรรค์ 

2) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ส าหรับบู้เรียนท่ีหลากหลาย ท้ังบู้เรียนท่ีมี ความสามารถ
พิเศษ บู้เรียนท่ีมีความสามารถปานกลาง และบู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 

 3) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกท่ีจะสอนอย่างบูรณาการ 
 6.2.2 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 

1( มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
5(มีการปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา )Field Based Learning Through action) 
3( มีการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 6.ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
4( มีการวัดและประเมินจากบลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอน 
2(มีการวัดและประเมินจากบลการปฏิบัติการสอนเต็มเวลา 
0( มีการวัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

 
12. ความรู้ 

12.1. ความรู้ที่ต้องได้รับ 
         1 .ความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการอ่าน เช่น การอ่านในใจ การอ่านออกเสียง การอ่านร้อยแก้ว การ
อ่านร้อยกรอง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ          
         2  .ความรู้เกี่ยวกับ ทักษะการเขียน เช่น การเขียนค าในภาษาไทย การเขียนแบบต่างๆ 
         3  .ความรู้เกี่ยวกับ ทักษะการฟัง   

12.2. วิธีการสอน 
1. มีการเรียนการสอนแบบเน้นบู้เรียนเป็นส าคัญ  
 2. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การบรรยาย การอภิปราย การฝึกปฏิบัติ การศึกษา

ค้นคว้า เป็นต้น  
12.3. วิธีการประเมินผล 

1.  การน าเสนอหน้าช้ันเรียนการสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน 
2.  ประเมินจากรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักศึกษา 
3.  ประเมินจากการสอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
4.  อาจารย์บู้สอนมีการประเมินบลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยใช้ Learning Outcome ในบาง

กิจกรรม และส่งเอกสารอิเล็กทรอนิคส์ เวปไซต์ Facebook กลุ่มเฉพาะ 
13. ทักษะทางปัญญา 
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3 . ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง 
ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูล
สารสนเทศและแนวคิด จาก 
  แหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย เพื่อใช้
ในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย 
แก้ปัญหา และท าการวิจัยเพื่อ
พัฒนางาน และ   พัฒนาองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

   3.5  สามารถคิดแก้ปัญหาท่ีมี
ความสลับซับซ้อน เสนอทางออก 
และน าไปสู่การแก้ไขได้อย่าง      
  สร้างสรรค์โดยค านึงถึงความรู้ทาง
ภาคทฤษฎีประสบการณ์ภาคปฏิบัติ
และบลกระทบจากการตัดสินใจ 

                    3.3 มีความเป็นบู้น าทางปัญญาใน
การคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์
มีวิสัยทัศน์และการ พัฒนาศาสตร์
ทางครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์
รวมท้ังการพัฒนาทางวิชาชีพ
อย่างมีนวัตกรรม 

 

3 . ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 ม ีการวิเคราะห์แบบวภิาษ
วิธีเกี่ยวกับประเด็นวกิฤตทาง
วิชาการวิชาชีพและทางสังคม 
(Problem-based learning) 

3.5 ม ีการท าวิจัยเพ ื่อสร้างองค์
ความร ู้ใหม ่(Research-based 
learning) 

3.3 ม ีการวิจัยและพ ัฒนา
นวัตกรรมอย่างม ีวิสัยท ัศน์ 
(Research and 
Development และ Vision-
based learning) 

3.4 ม ีการเข้าร ่วมกิจกรรมเสริม
ความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 

 

3 . ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีการวัดและประเมินจาก
บลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
เกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทาง
วิชาการวิชาชีพและทางสังคม 

3.5 ม ีการวัดและประเมนิจาก
บลการท าวิจัยเพ ื่อสร ้างองค์
ความรู้ใหม่ 

3.3 ม ีการวัดและประเมนิจาก
บลการวิจัยและพ ัฒนา
นวัตกรรม 

3.4 ม ีการวัดและประเมนิจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ
เป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

 
13.1. วิธีการประเมินผล 

1.  การเขียนรายงานของนักศึกษา 
2.  การน าเสนอบลงาน 
3.  การสอบกลางภาค และปลายภาค 

14. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
14.1. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

1.   มีความไวในการรับความรู้สึกของบู้อื่น เข้าใจบู้อื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทาง
สังคม 

5.   มีความเอาใจใส่ ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
3.   มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบู้เรียน เป็นบู้น าและบู้ตามท่ีมีความรับบิดชอบต่อส่วนรวมท้ังด้านเศรษฐกิจ 

สังคม และส่ิงแวดล้อม 
14.2. วิธีการสอน 

1.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการท างานเป็นกลุ่ม และงานท่ีต้องมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
          2.    การจัดกิจกรรมแบบร่วมมือกันเรียนรู้ (Collaboration ) 

(3.   การอภิปรายกลุ่มในช้ันและบ่านสังคมออนไลน์ (Social network) 
14.3. วิธีการประเมินผล 
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9. สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะท ากิจกรรมกลุ่ม 
10. การน าเสนอบลงานเป็นกลุ่ม 
11. ประเมินความสม่ าเสมอของการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
12. ประเมินความรับบิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 

15. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
15.1. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

1.   มีความไวในการคิดวิเคราะห์และเข้าใจข้อมูลสารสนเทศท่ีได้รับจากบู้เรียนอย่างรวดเร็วทั้งท่ีเป็น
ตัวเลขเชิงสถิติ หรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดหรือภาษาเขียน 

2.  มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจท่ีดีในการประมวลบล แปลความหมายและเลือกใช้ข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับวิชาท่ีสอน และงานครูที่รับบิดชอบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี 

3 .มีความสามารถในการส่ือสารกับบู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังการพูด การเขียน และการน าเสนอ
ด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสมกับกลุ่มบู้เรียน 

15.2. วิธีการสอน 
1) (   การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(5)    การเรียนรู้แบบ Internet discovery, web-based inquiry 

15.3. วิธีการประเมินผล 
7. ทักษะการพูดในการน าเสนอบลงานหน้าช้ันเรียน 
8. ทักษะการท าส่ือประกอบและการเขียนบรรยาย 
9. ทักษะการน าเสนอบลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

8. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
8.1. ทักษะพิสัยที่ต้องพัฒนา 

- ทักษะการเขียนโครงงาน 
- ทักษะการพูด 
- ทักษะการการคิดเช่ือมโยง 
-การฟัง คิด วิเคราะห์ เพื่อการประเมินบล 

6.2.วิธีการสอน 
- วิธีการสอนแบบการสอนมโนทัศน์ (Teaching Concept) 
- วิธีการสอนแบบ(Active learning) 

- วิธีการสุนทรียสนทนา  
6.3.วิธีการประเมินผล 
- ประเมินตามสะภาพจริง )การสังเกต( 
- ประเมินจากช้ินงาน 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

3. แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

1 - ความส าคัญของการสอน
ภาษาไทย 
-หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

- บทน าสู่ หลักสูตรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 
- องค์ประกอบในการจัดการ
เรียนรู ้
 
 

4 - บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ  
- ซักถามความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อท่ี

เรียนจากนักศึกษา 1-2 คน 
- อธิบายหนังสือประกอบการสาร 

เอกสารประกอบหลักสูตร 
 
สื่อที่ใช ้

- เอกสารประกอบการสอน  
- ต ารา  

- ใบความรู้ 
- PowerPoint 
 

อ.ศุภรดา สุข
ประเสริฐ     
 

2 - คุณสมบัติของครู กลุ่มสาระ
ภาษาไทย  

-ภาษาศิลปกกับการสอน  
- แนวการสอนและการฝึกทาง

ภาษา 

4 - บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ  
- ซักถามความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อท่ี

เรียนจากนักศึกษา 1-2 คน 
- นักศึกษาสืบค้นแบนการสอนวิชา

ภาษาไทย ระดับประถมจากสถานศึกษา 
  
- อภิปรายสรุปความรู้ท ามายด์แม็ป
(Mind Map) 
สื่อที่ใช ้

- เอกสารประกอบการสอน  
- ต ารา  

- ใบความรู้  
- PowerPoint 
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3 -กลวิธี จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีเน้นให้นักศึกษาได้
ฝึกทักษะการวิเคราะห์ ระดับ 
ป.1-ป.6 
-สาระท่ี1 การอ่าน 
สาระท่ี2 การเขียน 
สาระท่ี 3 การฟัง การดู  
     และการพูด 

4 - แบ่งกลุ่มศึกษา  หลักสูตรแกนกลางฯ 
ตามตัวชี้วัดและสารระการเรียนรู้ ของ
ระดับช้ัน ป.1-ป.6 
- อภิปรายบลการเรียนรู้โดยเปรียบเทียบ 
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แต่ละช้ันปี  

- ซักถามความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อท่ี
เรียนจากนักศึกษา 1-2 คน 

- อภิปรายสรุปความรู้ท ามายด์แม็ป

อ.ศุภรดา สุข
ประเสริฐ     
 



เอกสาร มคอ. 3 
 

โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
 

สาระท่ี 4 หลักการใช้  
     ภาษาไทย 
สาระท่ี5 วรรณคดีและวรรรก
รรม 

(Mind Map) 
สื่อที่ใช ้
- เอกสารประกอบการสอน 

- ต ารา  
- PowerPoint 

4-5 ความส าคัญของภาษา 
-ภาษากับพัฒนาการของเด็ก  

ปัญหาการจัดการเรียนการ
สอนกับคุณภาพ 

-จัดกิจกรรมท่ีฝึกทักษะการ
วิเคราะห์ ประมวล
ประสบการณ์ในการเรียน
ภาษาไทยของเด็ก
ประถมศึกษา  

 

8 - บรรยาย เอกสารการสอน 
- ซักถามความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อท่ี

เรียนจากนักศึกษา 1-2คน 
- แบ่งกลุ่ม ศึกษาค้นคว้าบทความจากส่ือ
ส่ิงพิมพ์ ในหัวข้อเรื่อง “การเรียน

ภาษาไทยของเด็กประถมศึกษา ”หรือ 
“ปัญหาเด็กนักเรียนไทยตกภาษาไทย”  

 
สื่อที่ใช ้

- เอกสารประกอบการสอน  
- ต ารา  

- PowerPoint 
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6 การสอนฟัง และพูด 
-จุดประสงค์ในการสอนฟัง  

- ลักษณะการฟังท่ีดี 
- ครูจะสร้างพื้นฐานการฟังท่ีดี

ได้อย่างไร 
- ความสัมพันธ์ระหว่างการฟัง

กับการเรียนภาษา 

4 - บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ  
- นักศึกษาสืบค้นแบนการสอนวิชา

ภาษาไทย ระดับประถมจากสถานศึกษา 
  
- อภิปรายสรุปความรู้ท ามายด์แม็ป
(Mind Map) 
 
สื่อที่ใช ้

- เอกสารประกอบการสอน  
- ต ารา  

- PowerPoint 
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7 ลักษณะกระบวนการจัด
กิจกรรมในการส่งเสริมการใช้
ภาษาไทยท่ีถูกต้อง 

4 - บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ  
- ซักถามความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อท่ี

เรียนจากนักศึกษา 1-2 คน 
- ในการสืบค้นงานบ่าน internet
นักศึกษาขาดการกล่ันกรองสารสนเทศ
และการอ้างอิงจากแหล่งท่ีมีความ
น่าเช่ือถือ มีการคัดลอกงาน ดังนั้นบู้สอน
ควรสอดแทรกหลักการที่ถูกต้องและควร
ก าหนดประเด็นในการสืบค้น มีการตั้ง
ภารกิจท่ีให้บู้เรียนต้องคิดเช่ือมโยงและ
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สรุปเป็นองค์ความรู้ของตนเอง 
สื่อที่ใช ้

- เอกสารประกอบการสอน  
- ต ารา  

- PowerPoint 
8 สอบกลางภาค 4 สอบข้อเขียน 

 
- 

9 การสอนกระบวนการจัด
กิจกรรมในการส่งเสริมการใช้
ภาษาไทย 
-การเรียนภาษาของเด็กวัย
ก่อนเรียน 

-ปัญหา/แนวการส่งเสริมและ
ฝึกการพูด 
การเสนอแนะครูส าหรับ การ
เล่านิทาน 
-ท ากิจกรรม แสดงละครการ
สอนฟัง พูด ในช้ันเรียน 
- การเขียนแบนการสอนเรื่อง
การฟัง การพูด ของ
ประถมศึกษา 

4 -  แสดงละคร 
-อภิปราย สรุปความคิดส าคัญของ

กิจกรรม 
สื่อที่ใช ้

- เอกสารประกอบการสอน  
- ต ารา  

- PowerPoint 
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10 การสอนอ่าน 
-จุดประสงค์ในการสอนอ่าน  

-ทฤษฏีพัฒนาการตามแนวคิด
กระบวนการจัดกิจกรรมใน
การส่งเสริมการใช้ภาษาไทย
ของเปียเจต์ 

-วิธีการสอนอ่านแบบต่างๆ  

4 - บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ  
- นักศึกษาสืบค้นแบนการสอนวิชา

ภาษาไทย ระดับประถมจากสถานศึกษา 
  
- อภิปรายสรุปความรู้ท ามายด์แม็ป
(Mind Map) 
สื่อที่ใช ้

- เอกสารประกอบการสอน  
- ต ารา  

- PowerPoint 
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11 การเรียนอ่านของเด็ก 
-ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการ

เรียนอ่าน/ข้อสรุปการสอน
อ่านในระดับประถมศึกษา 

4 - บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ  
- ซักถามความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อท่ี

เรียนจากนักศึกษา 1-2 คน 
สื่อที่ใช ้

- เอกสารประกอบการสอน  
- ต ารา  

- PowerPoint 
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12 หลักการจัด นิทรรศการ 
โครงงาน และ ชมรม 

4 - บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ  
-กิจกรรม/ค้นคว้า ค าประพันธ์ส าหรับ

เด็กนักเรียนป. 1-ป.6 
- ซักถามความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อท่ี

เรียนจากนักศึกษา 1-2 คน 
- นักศึกษาจัดท าแบบฝึก /บลิตส่ือฝึกการ
อ่านออกเสียงของเด็ก 
สื่อที่ใช ้

- เอกสารประกอบการสอน  
- ต ารา  

- PowerPoint 
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13 การสอนเขียนโครงการ และ
กิจกรรมการจัด นิทรรศการ 
โครงงาน และ ชมรม 
เพื่อการต่างๆ 

-การสอนคัดไทย/คัดลอก
ข้อความ 

4 - นักศึกษาแบ่งกลุ่มค้นคว้าข้อมูลเพื่อท า
ส่ือประกอบเรื่องการเขียน และอภิปราย
หลักการจักการสอนการเขียนส าหรับ
นักเรียนประถมศึกษา 
  (ประเมินการสอน)  
-อาจารย์บู้สอนมีการประเมินบลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาโดยใช้ Learning 
Outcome ในบางกิจกรรม และส่ง
เอกสารอิเล็กทรอนิคส์ เวปไซต์ 
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14-15 การน าเสนอบลงาน 
-สรุป กลวิธีการจัด  กิจกรรม

แบบต่างๆ  
สรุปนิทรรศการ  
สรุปโครงงาน  
สรุป ชมรม 

4 - บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ  
- นักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันซักถาม
ความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อท่ีเรียน 
- นักศึกษาบลิตส่ือการเรียนการสอน
ภาษาไทย คนละ1 ช้ินประกอบแบนการ
สอน 
สื่อที่ใช ้
- PowerPoint 

- เอกสารประกอบการสอน  
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16 สอบปลายภาค 4 สอบข้อเขียน 
 

- 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม

ท่ี 
ผลการ 
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1 
หลักการสอน 
ทฤษฎีการจัดกิจกรรม 
กระบวนการ 

สอบกลางภาค 
 
 

8 
 
 

10% 
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การบูรณาการการสอนกับกิจกรรมเกม สอบปลายภาค 16 20% 

2 

ส่ือเกม 
ท าแบนภูมิ โครงสร้างนิทรรศการ 

-การเขียนแบนชุมนุม  
-เขียนกระบวนการสอน  

 
บลิตส่ือการสอน /เขียน
แบนการสอน 

9 ,14-15 40% 

3 

หลักการจัดกิจกรรมเกมการสอนพัฒนา
ความรู้ภาษาไทย 

-การจัด นิทรรศการ 
-การจัดชุมนุม  

แบบทดสอบและแบบ
ฝึก ตลอดภาค 

การศึกษา 
20% 

4 
การส่งรายงาน ใบความรู้ และประเมิน
คุณลักษณะ จิตพิสัย 

การเข้าช้ันเรียน  ตลอดภาค 
การศึกษา 

10% 

การประเมินผล  
ระดับคะแนนความหมายของบลการเรียน   ระดับคะแนน  ค่าระดับคะแนน 

A   ดีเย่ียม )Excellent)   80-100  4.00 

B+  ดีมาก )Very Good)   75-79  3.50 

B   ดี )Good)    70-74  3.00 

C+ ดีพอใช้ )Fairly Good)  65-69  2.50 

C  พอใช้ )Fairly)    60-64  2.00 

D+ อ่อน )Poor)    55-59  1.50 

D  อ่อนมาก)Very Poor )   50-54  1.00 

E ตก )Fail)    0-49  0.00 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผลลัพธ์การเรียนรู้  /สาระการเรียนรู้ /การจัดการเรียนรู้  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ 

1. –ความรู้เรื่องหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ปี2551 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
 
 
 

-ศึกษาการจัดกิจกรรมการสอน
ในช้ันเรียน 
 

- ต้ังประเด็นค าถามและศึกษาวิเคราะห์
เปรียบเทียบความรู้ของแต่ละระดับ ตามกลุ่ม
สาระและตัวชี้วัดได้ 

- นักศึกษ าแสดงอภิปรายความรู้ แบบกลุ่มย่อย
และกลุ่มใหญ่ 

2. รู้และเข้าใจเรื่อง - ส่วนประกอบของ วิชา - ต้ังประเด็นค าถา มเกี่ยวกับส่วนประกอบ 
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ความส าคัญของภาษากับ
พัฒนาการของเด็ก 
 

ภาษาไทย กับ การใช้กิจกรรม
การสอนทักษะการสอน
ภาษาไทยในสถานศึกษา  

- จัดท ากรณีศึกษาและน าเสนอ  
-ท ากิจกรรม แสดงละคร  

-การเขียนแบนการสอน  
 ของประถมศึกษา 
- ในการสืบค้นงานบ่าน internetนักศึกษาขาด
การกล่ันกรองสารสนเทศและการอ้างอิงจาก
แหล่งท่ีมีความน่าเช่ือถือ มีการคัดลอกงาน 
ดังนั้นบู้สอนควรสอดแทรกหลักการที่ถูกต้อง
และควรก าหนดประเด็นในการสืบค้น มีการตั้ง
ภารกิจท่ีให้บู้เรียนต้องคิดเช่ือมโยงและสรุปเป็น
องค์ความรู้ของตนเอง 

 

3. รู้และเข้าใจกระบวนการ
ท าส่ือการเรียนประกอบการ
สอน 

- การวาง กิจกรรมในช่ัวโมงสอน
ภาษาไทยส าหรับเด็ก 

-การจัดท าส่ือประกอบการเรียน
หลักการจัด นิทรรศการ 
โครงงาน และ ชมรม 
 

- นักศึกษาค้น คว้าหาข้อมูลเรื่องท่ีสนใจ 

- ท าส่ือการสอนน าเสนอ รายกลุ่มและ
รายบุคคลได้ 

4. รู้และเข้าใจการเขียน
แบนการสอน 

- การเขียน แบนการสอน ตาม
หลักสูตรแกนกลาง สาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย  
 

- ต้ังประเด็นค าถามเกี่ยวกับส่วนประกอบ
แบนการสอน 

- ฝึกปฏิบัติการเขียน/ จัดท าแบนการสอน 1-2 
ชม  . 

- นักศึกษาสืบค้นแบนการสอนวิชาภาษาไทย 
ระดับประถมจากสถานศึกษา   

- อภิปรายสรุปความรู้ท ามายด์แม็ป(Mind 
Map) 
 

5. สามารถพูดน าเสนอ สอน
หน้าช้ันเรียน 

การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียน
สรุป อภิปรายบลและ
ข้อเสนอแนะ 

- นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อฝึก สอนหน้าช้ัน
เรียน 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

7. เอกสารและต าราหลัก 
1. กระทรวงศึกษาธิการ 2551 .)ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระภาษาไทย พุทธศักราช 

2551  .กรุงเทพฯ  
2.บันลือ  พฤกษะวัน  2530 .)อุปเทศการสอนภาษาไทย ระดับประีมศึกษา แนวบูรณาการสอน.คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
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8. เอกสารและข้อมูลส าคัญ  
ไม่มี 

9. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
- 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

11. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
-  

12. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ใช้กลยุทธ์ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนดังนี้ 
- ประเมินจากบลการประเมินบู้สอนและบลการเรียนของนักศึกษา 
-  การทวนสอบบลประเมินบลการเรียนรู้ 

13. การปรับปรุงการสอน 
หลังจากได้รับบลการประเมินการสอนในข้อ 2 จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อ

การปรับปรุงการสอน 
14. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชามีการทวนสอบบลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู้ใน
รายวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษาหรือการสุ่มตรวจบลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากบลการทดสอบ
ย่อยและหลังการออกบลการเรียนรายวิชามีการทวนสอบบลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจบลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือบู้ทรงคุณวุฒิท่ีไม่ใช่

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบบลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ 

รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนพฤติกรรม 
15. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากบลการประเมินและทวนสอบบลสัมฤทธิ์ประสิทธิบลรายวิชา จะมีการวางแบนการปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี หรือตามข้อเสนอแนะปรับปรุงการสอนในข้อ 3 และบลการทวนสอบมาตรฐาน

บลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
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รายละเอียดของรายวิชา 

 

ชื่อสีาบันอุดมศึกษา                 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
วิทยาลัย /คณะ /ภาควิชา             คณะครุศาสตร์   

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 

28. รหัสและช่ือรายวิชา 
1501165  กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา 

The  Learning  Process  Thai  Language  for  Elementary  School  Teachers) 
3(5 – 5 - 2)  

 
29. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตร  ประถมศึกษา 
หมวดวิชา                     วิชาบังคับ 

                                     วิชาเลือก 
30. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

อ .ศุภรดา  สุขประเสริฐ  
31. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 

ภาคการศึกษาท่ี 1/2560  
32. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) (ี้ามี)  

 
33. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ี้ามี)  

ไม่มี 
34. สีานที่เรียน  

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
35. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

9  มิถุนายน 5206.  

 

 

 

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตีุประสงค์ 

6. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
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เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ส าหรับครูประถมศึกษา ท้ังในด้านหลักสูตร  การสอน ส่ือ  การวัดบลประเมินบล และการทดลองสอน 

7. วัตีุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพื่อให้นักศึกษามีบลลัพธ์การเรียนรู้ ดังนี้ 

5. เพื่อให้นักศึกษาอธิบายความส าคัญของหลักสูตรและการสอนภาษาไทยได้ 
6. เพื่อให้นักศึกษาระบุสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับประถมศึกษาได้  
7. เพื่อให้นักศึกษาอธิบายเทคนิควิธีการสอนภาษาไทยได้  
8. เพื่อให้นักศึกษาบลิตส่ือประกอบการเรียนการสอนภาษาไทยได้ 
9. เพื่อให้นักศึกษาอธิบายกระยวนการวัดบลประเมินบลการเรียนรู้วิชาภาษาไทยในระดับประถมศึกษาได้ 
10. เพื่อให้นักศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรและจัดท าแบนการจัดการเรียนรู้ได้ 

         7. เพื่อให้นักศึกษาทดลองสอนในช้ันเรียนได้ 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

10. ค าอธิบายรายวิชา 
          หลักการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา  การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  หลักเกณฑ์ทาง
ภาษา  ทักษะการใช้ภาษาวรรณคดีและวรรณกรรม  การใช้ส่ือการเรียนการสอนการสอนเกมและเพลง  การวัด
และประเมินบลบู้เรียน  การจัดท าหน่วยการเรียนรู้  การเขียนแบนการจัดการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติการสอน
ภาษาไทยในระดับประถมศึกษา 

 
11. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 32 ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย 

บรรยาย 32 ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง
ต่อสัปดาห์ 

12. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
- อาจารย์ประจ ารายวิชาแจ้งให้นั กศึกษาทราบเกี่ยวกับห้องท างานตารางสอนและเวลาว่าง                 

ในแต่ละสัปดาห์ 
- อาจารย์ประจ าวิชาจัดเวลาให้ค าปรึกษาอย่างน้อย 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ต่อกลุ่มเรียน 

 
 

 

16. คุณธรรม จริยธรรม 
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1 . ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1คุณธรรมจริยธรรมส าหรับ

ครูภาษาไทย เช่น กัลยาณมิตร
ธรรม ๗ เป็นต้น 
 
 

1 . ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีการวิเคราะห์แบบวิภาษ

วิธี ( Dialectics  )ในประเด็น
วิกฤตด้านคุณธรรม จริยธรรม
ของสังคมและวิชาการ รวมทั้ง
ประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 

1.5 มีการเรียนรู้โดยการ
ปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ 
(Interactive action learning) 

1.3 มีการใช้กรณีศึกษา ( Case 
study) 

1.4 การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
ความเป็นครู เป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 

1 . ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีการวัดและประเมินจาก

บลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
1.5 มีการวัดและประเมินจาก

กลุ่มเพื่อน 
1.3 มีการวัดและประเมินจาก

บลงานกรณีศึกษา 
1.4 มีการวัดและการประเมิน

จากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
ความเป็นครู 
 

 

1.2. วิธีการสอน 
1. อาจารย์บู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการสอน 
2. ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 
3. เน้นการเข้าช้ันเรียนตรงเวลาและการแต่งกายให้เป็นตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
4. มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นบู้น า สมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับบิดชอบ 

         5. การเป็นแบบอย่างท่ีดีของอาจารย์ 
1.3. วิธีการประเมินผล 

 1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย และการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

      2. ประเมินจากความรับบิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
    3. ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนและการสอบ 

17. ความรู้ 
17.1. ความรู้ที่ต้องได้รับ 

1) หลักสูตรภาษาไทย 
2) เทคนิควิธีการสอนภาษาไทย  
3) ส่ือการสอนภาษาไทย  
4) การวัดบลประเมินบลภาษาไทย  
5) การออกแบการจัดการเรียนรู้ 

17.2. วิธีการสอน 
     ( 1  )การสอนแบบเน้นบู้เรียนเป็นส าคัญ  มุ่งเน้นให้บู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจลักษณะของการจัดการ

เรียนรู้ภาษาไทยท่ีดีตลอดจนสามารถน าความรู้ท่ีไปประยุกต์ใช้ 
        ( 2  )การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภายในสถานศึกษา  
        ( 3 )การเรียนรู้จากประสบการณ์และการถ่ายทอดของบู้ทรงคุณวุฒิภายนอกบู้เช่ียวชาญทางการสอน
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ภาษาไทย 
17.3. วิธีการประเมินผล 
             ( 1)  วัดและประเมินจากบลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ โดยพิจารณา  จาก

เอกสารรายงานบลการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ งานวิจัยในช้ันเรียน การน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
 (2 )วัดและประเมินจากบลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้  โดยการ

ทดสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค                                   
(3  )วัดและประเมินบลจาก การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

18. ทักษะทางปัญญา 
18.1. ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

       ( 1  )การสอนแบบเน้นบู้เรียนเป็นส าคัญ ในทุกรายวิชาเฉพาะ มุ่งเน้นให้บู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจ
ในทฤษฏี หลักการทางการสอนภาษาไทย และการประยุกต์ใช้ความรู้ทางการสอนภาษาไทย  

 (2  )การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภายในสถานศึกษา  
 (3  )ก ารเรียนรู้จากประสบการณ์และการถ่ายทอดของบู้ทรงคุณวุฒิภายนอกบู้เช่ียวชาญทางการ

สอนภาษาไทย 
18.2. วิธีการสอน 

      ( 1  )มีรูปแบบการสอนท่ีหลากหลาย เช่น การสอนแบบเน้นบู้เรียนเป็นส าคัญ การสอนแบบสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง การสอนแบบสัมมนา แบบระดมสมองและอภิปรายกลุ่ม การสืบสวนสอบสวน เป็นต้น  

 (2  )การฝึกปฏิบัติการท้ังในห้องเรียน และในสถานศึกษา  
  (3  )การจัดอบรมสัมมนาทางการสอนภาษาไทย  
  (4  )การท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  
18.3. วิธีการประเมินผล 
             ( 1) วัดและประเมินบลจากเอกสารรายงานบลการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ การท างานวิจัยในช้ัน

เรียน การน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
 (2 )การทดสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค                                   

(3  )วัดและประเมินบลตามสภาพจริงของบลงานท่ีมอบหมาย                                                                                                                  
(4  )วัดและประเมินบลจาก การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

19. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
19.1. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

       ( 1  )มีความไวในการรับความรู้สึกของบู้อื่น เข้าใจบู้อื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และ
ทางสังคม 

 (2  )มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์  
 (3  )มีภาวะบู้น าและบู้ตามท่ีดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบู้เรียน และมีความรับบิดชอบต่อส่วนรวมท้ัง

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 
19.2. วิธีการสอน 

      ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นทีม การท างานท่ีต้อง
ประสานงานกับบู้อื่นตลอดจนบุคลากรภายในโรงเรียนได้ โดยมีความคาดหวังในบลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับบิดชอบ ดังนี้ 

1) สามารถท างานกับบู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
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2) มีความรับบิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 
3) สามารถปรับตัวเข้ากับบู้ร่วมงาน และสถานท่ีได้เป็นอย่างดี 
4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบู้ร่วมงานในสถานศึกษาและกับบุคคลท่ัวไป 
5) มีภาวะบู้น า 

               4.3.  วิธีการประเมินผล 
1) ประเมินตนเองและเพื่อนในกลุ่ม   โดยการสังเกตการแสดงความคิดเห็นในช้ันเรียน 
2) ความรับบิดชอบในการเข้าช้ันเรียน   และการส่งงาน 
3) ตรวจบลงานท่ีมอบหมาย 
4) ประเมินตนเองและเพื่อนตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด 

20. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
20.1. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

1) ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการอ่านตัวอย่างงานเขียนประเภทต่างๆ 
2) ทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
3) ทักษะในการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างสรรค์บลงาน 
4) ทักษะในการส่ือสารทั้งการฟัง   การพูด   การอ่าน   และการเขียน  โดยการอภิปรายและ   การ

น าเสนอบลงานเป็นลายลักษณ์ 
20.2. วิธีการสอน 

1) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากห้องสมุดและอินเทอร์เน็ต  
2) ฝึกทักษะการวิเคราะห์ตีความงานเขียนรูปแบบต่างๆ 
3) สนับสนุนการใช้ใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างสรรค์บลงาน 
4)  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้เรียนรู้จากการท างานจริง 

20.3. วิธีการประเมินผล 
1) สังเกตพฤติกรรมและความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากส่ือประเภทต่างๆ 
2) สังเกตการอภิปรายในช้ันเรียน 
3) ตรวจบลงานท่ีน าเสนอเป็นลายลักษณ์ 

  
9. ทักษะพิสัย 

9.1. ทักษะพิสัยที่ต้องพัฒนา 
- 

6.2.วิธีการสอน 
- 

6.3.วิธีการประเมินผล 
-        

 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

4. แผนการสอน 
สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ ผู้สอน 
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ท่ี ชั่วโมง ใช ้
1 ปฐมนิเทศเก่ียวกับการเรียน

การสอน 
   -  แนวการสอน/เนื้อหาสาระ 
   -  วัตถุประสงค์ของวิชา และ
กิจกรรมการเรียนการสอน 
   -  ความส าคัญและขอบเขต 
ความหมายของหลักสูตร 

4 - นักเรียนแบ่งกลุ่มและ 
ให้ความหมายของหนังสือส าหรับ
เด็ก 

- อภิปราย ขอบเขตและ 
ความหมายของหนังสือส าหรับ
เด็กร่วมกัน 

- บรรยาย 
- ยกตัวอย่างประกอบ 
- ซักถาม 

สื่อที่ใช ้
- เอกสารประกอบการ- 

สอน 
- ใบความรู้ 
- power point 

อ.ศุภรดา สุขประเสริฐ 

2 เทคนิควิธีสอนภาษาไทย 
-การสอนฟัง  

4 - บรรยาย 
- ยกตัวอย่างประกอบ  
- อภิปรายกลุ่ม 

 
สื่อที่ใช ้

- เอกสารประกอบการ- 
สอน 

- ใบความรู้ 
- power point 

อ.ศุภรดา สุขประเสริฐ 

3 เทคนิควิธีสอนภาษาไทย 
-การสอนพูด  

4 - การเรียนรู้แบบเทคนิค  
(Jigsaw  )เช่ือมโยงพัฒนาการ
หนังสือส าหรับเด็ก 

- บรรยาย 
- ยกตัวอย่างประกอบ  
- อภิปรายกลุ่ม 
- ซักถาม 

สื่อที่ใช ้
- เอกสารประกอบการ- 

สอน 
- บังมโนภาพ 
-     power point 

อ.ศุภรดา สุขประเสริฐ 
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4 เทคนิควิธีสอนภาษาไทย 
-การสอนอ่านร้อยแก้ว  

4 - บรรยาย  
- ยกตัวอย่างประกอบ  
- ซักถาม 

สื่อที่ใช ้
- เอกสารประกอบการ- 

สอน 
- ใบความรู้ 
- power point  

อ.ศุภรดา สุขประเสริฐ 

5 เทคนิควิธีสอนภาษาไทย 
-การสอนอ่านร้อยกรอง  

4 - บรรยาย  
- ยกตัวอย่างประกอบ  
- ซักถาม 

สื่อที่ใช ้
- เอกสารประกอบการ- 

สอน 
- ใบความรู้ 

      -   power point 

อ.ศุภรดา สุขประเสริฐ 

6 เทคนิควิธีสอนภาษาไทย 
-การสอนเขียนร้อยกรอง  

4 - บรรยาย  
- ยกตัวอย่างประกอบ  
- นักศึกษาฝึกเขียน 

ร้อยกรองส าหรับเด็ก 
สื่อที่ใช ้

- เอกสารประกอบการ- 
สอน 

- แบบฝึก 
- power point 

วิทยากรบู้เช่ียวชาญด้าน
การเขียนร้อยกรองส าหรับ
เด็ก 

7 เทคนิควิธีสอนภาษาไทย 
-การเขียนร้อยแก้วส าหรับเด็ก 
 
 
 

4 - บรรยาย  
- ยกตัวอย่างประกอบ  
- นักศึกษาฝึกเขียน 

ร้อยแก้วส าหรับเด็ก 
- นักศึกษาลงมติเลือก 

หนังสืออ่านนอกเวลาของเด็กใน
ระดับประถมศึกษาเพื่อใช้ใน
การศึกษาในสัปดาห์ต่อไป 
 
สื่อที่ใช ้

อ.ศุภรดา สุขประเสริฐ 
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- เอกสารประกอบการ- 
สอน 

- แบบฝึก 
- power point 

8 สอบกลางภาค 4 สอบข้อเขียน  
9 สื่อการสอนภาษาไทย 

 
 -  บรรยาย  

- ยกตัวอย่างประกอบ  
- ซักถาม 

สื่อที่ใช ้
- เอกสารประกอบการ- 

สอน 
- ใบความรู้ 

power point 

อ.ศุภรดา สุขประเสริฐ 

10 การวัดผลประเมินผลการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

4 - บรรยาย  
- ยกตัวอย่างประกอบ  
- ซักถาม 

สื่อที่ใช ้
- เอกสารประกอบการ- 

สอน 
- ใบความรู้ 

power point 

อ.ศุภรดา สุขประเสริฐ 

11 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
 

4 - บรรยาย  
- ยกตัวอย่างประกอบ  
- ซักถาม 

สื่อที่ใช ้
- เอกสารประกอบการ- 

สอน 
- ใบความรู้ 

power point 

อ.ศุภรดา สุขประเสริฐ 

12 การทดลองสอน 
 

4 - อภิปรายกลุ่ม 
สื่อที่ใช ้
     - แบนการสอน /ส่ือ/
เครื่องมือวัดบล 

อ.ศุภรดา สุขประเสริฐ 

13 การทดลองสอน 
 

4 - อภิปรายกลุ่ม 
สื่อที่ใช ้

อ.ศุภรดา สุขประเสริฐ 
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     - แบนการสอน /ส่ือ/
เครื่องมือวัดบล 

14 การทดลองสอน 
 
 

4 - อภิปรายกลุ่ม 
สื่อที่ใช ้
     - แบนการสอน /ส่ือ/
เครื่องมือวัดบล 

อ.ศุภรดา สุขประเสริฐ 

15 การทดลองสอน 
 

4 - อภิปรายกลุ่ม 
สื่อที่ใช ้
     - แบนการสอน /ส่ือ/
เครื่องมือวัดบล 

อ.ศุภรดา สุขประเสริฐ 

16 การทดลองสอน 
 

4 - อภิปรายกลุ่ม 
สื่อที่ใช ้
     - แบนการสอน /ส่ือ/
เครื่องมือวัดบล 

- 

17 สอบปลายภาค  - ข้อสอบ        
ระดับคะแนนความหมายของบลการเรียน   ระดับคะแนน  ค่าระดับคะแนน 

A   ดีเย่ียม )Excellent)   80-100  4.00 

B+  ดีมาก )Very Good)   75-79  3.50 

B   ดี )Good)    70-74  3.00 

C+ ดีพอใช้ )Fairly Good)  65-69  2.50 

C  พอใช้ )Fairly)    60-64  2.00 

D+ อ่อน )Poor)    55-59  1.50 

D  อ่อนมาก)Very Poor )   50-54  1.00 

E ตก )Fail)    0-49  0.00 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

10. เอกสารและต าราหลัก 
- 

11. เอกสารและข้อมูลส าคัญ  
ไม่มี 

12. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
2. ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ 
3. เว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน    
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4. นิตยสารต่าง  
 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

16. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
              การประเมินประสิทธิบลในรายวิชานี้  ท่ีจัดท าโดยนักศึกษา  ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 
                 -  การสนทนากลุ่มระหว่างบู้สอนกับบู้เรียน  
                -  แบบประเมินบู้สอน  และแบบประเมินรายวิชา  

                -  การติดต่อ ปรึกษา ส่งงานทางอีเมล์ท่ีอาจารย์บู้สอนได้จัดเป็นช่องทางการส่ือสารกับนักศึกษา  
 

17. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
               ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน  ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
                -  บลการเรียนของนักศึกษา  
                -  บลงานกลุ่มของนักศึกษา 
                -  การทวนสอบบลประเมินการเรียนรู้  
18. การปรับปรุงการสอน 
               หลังจากบลการประเมินการสอนในข้อ 5  จึงมีการปรับปรุงการสอน  โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง  และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี ้
               -  สัมมนาการจัดการเรียนการสอน  
               -  การวิจัยในช้ันเรียน  

 
19. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
                  ในระหว่างกระบวนการเรียนการสอนรายวิชา  มีการทวนสอบบลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ  ตามท่ี
คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา  ได้จาก  การสอบถามนักศึกษา  หรือการสุ่มตรวจบลงานนักศึกษา  รวมถึง
พิจารณาจากบลการทดสอบย่อย  และหลังการออกบลการเรียนรายวิชา  มีการทวนสอบบลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชา
ดังนี ้
            -  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจบลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น  หรือ
บู้ทรงคุณวุฒิท่ีไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
            -  มีการตั้งกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบบลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา  โดย

ตรวจสอบข้อสอบ  รายงาน  วิธีการให้คะแนน  และการให้คะแนนพฤติกรรม  
-  

20. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
                  จากบลการประเมิน  และทวนสอบบลสัมฤทธิ์ประสิทธิบลรายวิชา  ได้มีการวางแบนการปรังปรุง
การสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้ 
                 - ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี  หรือตามข้อเสนอแนะและบลการทวนสอบมาตรฐานบลสัมฤทธิ์ตาม

ข้อ 4  
                 -  เปล่ียนหรือสลับอาจารย์บู้สอน  เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองท่ีหลากหลายมากขึ้น  



เอกสาร มคอ. 3 
 

โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
 

 
 

 
 


