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รายละเอียดของรายวิชา 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
                 (ช่ือวิชาภาษาไทย) สัมมนาการสอนทางภาษาไทย  (1255402)  
  (ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ). Seminar  on Thai  Language 
 
2. จ านวนหน่วยกิต 

3 (2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย 
หมวดวิชา           ศึกษาท่ัวไป 
                        เฉพาะด้าน 

                             เฉพาะด้านเลือก 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย์จิรัฎฐ์   เพ็งแดง 
 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
         ภาคการศึกษาท่ี 1 /2560 / ช้ันปีท่ี 4 

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

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

8. สถานที่เรียน  
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
17 พฤษภาคม 2560  

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
คณะ/โปรแกรมวิชาวิชา             คณะครุศาสตร์   
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
      1.1  เพื่อศึกษาวิธีการจัดการสัมมนาและจัดการสัมมนา  
  1.2   เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการใช้ภาษาไทย 
  1.3  สรุปหลักเกณฑ์จากการสัมมนาและน าไปใช้พัฒนาการเรียนการสอน 
 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
2.1  เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง 
2.2. เพื่อพัฒนาสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
2.3 เพื่อจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
         ศึกษาวิธีการจัดการสัมมนา  วิเคราะห์ปัญหาการใช้ภาษาไทยจากแหล่งข้อมูลต่างๆ  ตลอดจน
รวบรวมค า  ส านวนไทยและประโยคท่ีใช้ในปัจจุบันท้ังภาษาพูดและภาษาเขียน  อภิปรายผลดีและผลเสีย
ของการใช้ค า  ส านวนและประโยค   สรุปเป็นกฎเกณฑ์เพื่อน าไปพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดี  
รวมท้ังการศึกษาหาความรู้จากเอกสารต าราภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ  ตลอดจนวิทยากร  
ผู้เช่ียวชาญเพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้ภาษาไทย 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

52 ตามแต่นักศึกษาแต่ละ
คนต้องการเป็น

รายบุคคลหรือรายกลุ่ม 

8 ตามแต่นักศึกษาแต่ละ
คนต้องการเป็น

รายบุคคลหรือรายกลุ่ม 

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

สัปดาห์ (เฉพาะรายท่ีต้องการ) 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1. คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

ความมีระเบียบวินัย  การตรงต่อเวลา  ความซื่อสัตย์  คุณธรรมจริยธรรมท่ีดี 

1.2. วิธีการสอน 
การบรรยาย  อธิบาย แบ่งกลุ่มผู้เรียน และการน าเสนอความรู้ของผู้เรียน โดยเน้นรูปแบบผู้เรียนเป็น
ส าคัญ พร้อมท้ังศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  และศึกษาทดลองจากสภาพจริงนอกช้ันเรียน 

1.3. วิธีการประเมินผล 
 ประเมินผลตามเกณฑ์ การให้คะแนนของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
คะแนนแบ่งออกเป็น 70 : 30 ไม่เข้าเรียนเกิน  4 ครั้งหมดสิทธิ์สอบ 

2. ความรู้ 
2.1. ความรู้ที่ต้องได้รับ 

           ศึกษาวิธีการจัดการสัมมนา  วิเคราะห์ปัญหาการใช้ภาษาไทยจากแหล่งข้อมูลต่างๆ  
ตลอดจนรวบรวมค า  ส านวนไทยและประโยคท่ีใช้ในปัจจุบันทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน  
อภิปรายผลดีและผลเสียของการใช้ค า  ส านวนและประโยค   สรุปเป็นกฎเกณฑ์เพื่อน าไป
พัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดี  รวมท้ังการศึกษาหาความรู้จากเอกสารต าราภาษาไทย  
ภาษาต่างประเทศ  ตลอดจนวิทยากร  ผู้เช่ียวชาญเพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้ภาษาไทย 

  
2.2. วิธีการสอน 

     การบรรยาย 
 การสาธิตและการแสดงบทบาทสมมุติหรือการจ าลองเหตุการณ์จริง 
 การค้นคว้าน าเสนอของนักศึกษา   
 การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน 

2.3. วิธีการประเมินผล 
     ทดสอบจากแบบทดสอบ 
 สังเกตการณ์จากความสามารถและการแสดงออกของนักศึกษา 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 
 การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ 
 การประยุกต์องค์ความรู้ท่ีได้รับเพื่อน าไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวันและสังคม 
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3.2 วิธีการสอน 
 การบรรยาย  
 การศึกษาค้นคว้าและกิจกรรมกลุ่ม 
 

3.3  วิธีการประเมินผล 
    การสังเกตการณ์ 
    คะแนนจากการประเมินและทดสอบ   
    

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

  การท างานกลุ่มและการน าเสนองานกลุ่มในแต่ละครั้ง การเข้าช้ันเรียนของนักศึกษาเอง
หากขาดเกินระเบียบของมหาลัยคือต้องมีเวลามากกว่าร้อยละ 80 ถือว่าหมดสิทธิ์สอบ 

4.2. วิธีการสอน 
การบรรยาย และให้นักศึกษาค้นคว้า แลกเปล่ียนความรู้ในชั้นเรียนจาก ส่ือสารสนเทศ หรือ

สถานการณ์ต่างๆ 
4.3. วิธีการประเมินผล 

การสังเกตการณ์ในการทดสอบแต่ละครั้ง  และคะแนนจากแบบประเมิน การมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นและเนื้อหาความรู้จากส่ิงท่ีศึกษาค้นคว้า 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

การศึกษาค้นคว้าจาก เว็บไซด์  
5.2. วิธีการสอน 

การบรรยาย การหาข้อมูลจากเว็บไซด์ 
5.3. วิธีการประเมินผล 

ปริมาณเนื้อหาและคุณภาพของงานในแต่ละครั้ง 
6. ทักษะพิสัย 

6.1. ทักษะพิสัยที่ต้องพัฒนา 
- 

6.2.วิธีการสอน 
- 

6.3.วิธีการประเมินผล 
-  
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หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ 
จ านวน
ชั่วโมง 

เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน 

1 4 บทท่ี 1 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการสัมมนา 
 

1.  ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน 
2.  บรรยาย 
3.  มอบหมายแบบฝึกหัดประจ าบทเรื่องความรู้
เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการสัมมนา เพื่อเป็นการทบทวน
ความเข้าใจ 
 

2 - 3 8 บทท่ี 2  กระบวนการจัดการสัมมนา 

 

1.  บรรยายในช้ันเรียนโดยใช้โปรแกรม เพาเวอร์
พอยต์ประกอบการบรรยาย เรื่อง กระบวนการ
จัดการสัมมนา 
2.  นักศึกษาร่วมอภิปรายแต่ละประเด็น พร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ 
3.  แบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็น 5 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่ม
ค้นคว้าหาค าตอบของแบบฝึกหัดท้ายบทแล้ว
ออกมาน าเสนอหน้าห้อง และให้เพื่อนกลุ่มอื่นได้
ร่วมอภิปรายแต่ละประเด็น พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ 
 

4-5  8 บทท่ี 3  การเขียนโครงการสัมมนา 

 
 

1.  บรรยายในช้ันเรียนโดยใช้โปรแกรม เพาเวอร์
พอยต์ประกอบการบรรยาย เรื่อง การเขียน
โครงการสัมมนา 
2.  นักศึกษาร่วมอภิปรายแต่ละประเด็น พร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ 
3.  มอบหมายแบบฝึกหัดประจ าบท เรื่องการ
เขียนโครงการสัมมนา เพื่อเป็นการทบทวน ความ
เข้าใจ 
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สัปดาห์ที่ 
จ านวน
ชั่วโมง 

เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน 

6 4 บทท่ี 4  การศึกษาค้นคว้าและการเขียน
โครงการสัมมนา 
 

1.  บรรยายในช้ันเรียนโดยใช้โปรแกรม เพาเวอร์
พอยต์ประกอบการบรรยาย เรื่อง  การศึกษา
ค้นคว้าและการเขียนโครงการสัมมนา 
2.  นักศึกษาร่วมอภิปรายแต่ละประเด็น พร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ 
3.  มอบหมายแบบฝึกหัดประจ าบทเรื่อง 
การศึกษาค้นคว้าและการเขียนโครงการสัมมนา 
เพื่อเป็นการทบทวน ความเข้าใจ 
4.  ให้นักศึกษาแบ่ง ๆ ออกเป็น กลุ่มกลุ่มละเท่า 
ๆ ศึกษาการเลือกหัวข้อ  เนื้อหา ปัญหา เพื่อใช้ใน
การสัมมนาทางภาษาและน าเสนอหน้าช้ันเรียน
กลุ่มละไม่เกิน 20 นาที 
 

7 4 บทท่ี 5  การเรียบเรียงและการเขียนรายงาน
สัมมนา  
 

1.  บรรยายในช้ันเรียนโดยใช้โปรแกรม เพาเวอร์
พอยต์ประกอบการบรรยาย  
เรื่อง การเรียบเรียงและการเขียนรายงานสัมมนา 
2.  นักศึกษาร่วมอภิปรายแต่ละประเด็น พร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ 
3.  มอบหมายแบบฝึกหัดประจ าบทเรื่อง การ
เรียบเรียงและการเขียนรายงานสัมมนา เพื่อใช้ใน
การสัมมนาทางภาษาเพื่อเป็นการทบทวน ความ
เข้าใจ 

8 สอบกลางภาค 

9 -10 

 
 
 
8 บทท่ี 6  ภาพรวมเทคนิคการจัดการสัมมนา* 

 

1.  บรรยายในช้ันเรียนโดยใช้โปรแกรม เพาเวอร์
พอยต์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ภาพรวมเทคนิค
การจัดการสัมมนา* 

2.  นักศึกษาร่วมอภิปรายแต่ละประเด็น พร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ 
3.  มอบหมายแบบฝึกหัดประจ าบทเรื่องภาพรวม
เทคนิคการจัดการสัมมนา 
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11 -12 8 บทท่ี 7   การอภิปรายความเห็นในท่ีประชุม* 

 
 
 

1.  บรรยายในช้ันเรียนโดยใช้โปรแกรม เพาเวอร์
พอยต์ประกอบการบรรยาย เรื่องการอภิปราย
ความเห็นในท่ีประชุม 

2.  นักศึกษาร่วมอภิปรายแต่ละประเด็น พร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ 
3.  มอบหมายแบบฝึกหัดประจ าบทการอภิปราย
ความเห็นในท่ีประชุมเพื่อเป็นการทบทวนความ
เข้าใจ 
 

13 -14 8 บทท่ี 8  การใช้ส่ือและโสตทัศนูปกรณ์ในการ
น าเสนอ* 
 

1.  บรรยายในช้ันเรียนโดยใช้โปรแกรม เพาเวอร์
พอยต์ประกอบการบรรยาย เรื่อง การใช้ส่ือและ
โสตทัศนูปกรณ์ในการน าเสนอ 
2.  นักศึกษาร่วมอภิปรายแต่ละประเด็น พร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ 
3.  มอบหมายแบบฝึกหัดประจ าบทเรื่องการใช้ส่ือ
และโสตทัศนูปกรณ์ในการน าเสนอเพื่อเป็นการ
ทบทวนความเข้าใจ 
4.ร่วมกันก าหนดหัวข้อของการสัมนา 
 

15-16 8 น าเสนอการสัมมนาในช้ันเรียน 1.ร่วมกันสัมมนาในช้ันเรียนระหว่างอาจารย์
นักศึกษาหรือบุคคลท่ีน่าสนใจ โดยร่วมกันก าหนด
หัวข้อการสัมมนา  
2. ประชุมเพื่อเตรียมการสัมมนาภายนอกช้ันเรียน 

17 3 สอบปลายภาค 
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การประเมินผล  

ระดับคะแนนความหมายของผลการเรียน   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 

 

 

 

 

 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ 
ผลการ 
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1 
 สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 

8 
16 

30% 
30% 

2  การท ารายงาน 13-15 10% 

3 
 

แบบทดสอบและแบบฝึก 
ตลอดภาค 
การศึกษา 

20% 

4 
 

การเข้าช้ันเรียน 
ตลอดภาค 
การศึกษา 

10% 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก 
เอกสารประกอบการสอน เรื่องสัมมนาการสอนทางภาษาไทย 
  
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ -  
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

เว็บไซด์ www.googel.com  หนังสือในศูนย์วิทยาบริการและห้องโปรแกรมวิชาภาษาไทย   
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- ประเมินจากแบบทดสอบ ในการสอบแต่ละครั้งนักศึกษาได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ

คะแนนถือว่าผ่าน  และใช้การประเมินจากการสังเกตการณ์ ความสามารถและความช านาญของ
นักศึกษาในแต่ละหัวข้อ 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ใช้กลยุทธ์ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนดังนี ้
- สังเกตความสามารถและความช านาญการของนักศึกษา  ความสนใจและการให้ความร่วมมือของ

ผู้เรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การเข้าช้ันเรียนของนักศึกษา  และใช้แบบประเมิน
นักศึกษาต่อผู้สอน 

3. การปรับปรุงการสอน 
โปรแกรมวิชามีการประชุมหารือในทุกภาคการศึกษาเพื่อรายงานผลการศึกษาและปัญหาในการเรียน

การสอนต่อคณาจารย์ในโปรแกรม 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

- ก่อนการเรียนในรายวิชาได้มีการแจ้งเกณฑ์และท าการตกลงการให้คะแนนแก่นักศึกษาได้รับทราบ
และท าข้อตกลงท้ังอาจารย์และนักศึกษา  ตลอดภาคการศึกษามีการรายงานผลคะแนนของ
นักศึกษาทุกครั้ง เพื่อให้นักศึกษาทราบและปรับปรุง มีมาตรการในการติดตามงานท่ีมอบหมายหาก
ไม่ส่งตามก าหนดเวลามีการปรับคะแนน อีกท้ังช้ีแจงการให้คะแนนในการท างานแต่ละช้ินว่ามีท่ีมาท่ี
ไปเช่นใด 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
ในการวางแผนการเรียนในรายวิชานี้มีดังนี้  
1. ก าหนดข้อตกลงและท าการชี้แจงแก่นักศึกษาเรื่องการเรียนการสอนและเกณฑ์การประเมินผล 

ท่ีเป็นการยอมรับระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน 
2. จากผลการเรียนของนักศึกษาอาจารย์ผู้สอนต้องมาท าการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของ
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เนื้อหาวิชา อาจารย์ผู้สอน นักศึกษาและสภาพแวดล้อมของการเรียน  
3. ท าการศึกษาวิจัยจากปัญหาท่ีได้ในข้อ 2  เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 
 

 
 
 

 


