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คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   มคอ.๓ 

รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา          มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
คณะ/โปรแกรมวิชา            คณะครุศาสตร์  โปรแกรมวิชาภาษาไทย 

 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยทั่วไป 

๑. รหัสและช่ือรายวิชา 
๑๒๕๒๕๐๑  การสร้างบทเรียนภาษาไทย  (Production of Teaching Materials)   

๒. จ านวนหน่วยกิต     ๓ หน่วยกิต  (๒-๒-๕) 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาภาษาไทย 
หมวดวิชา        ศึกษาท่ัวไป 
                      เฉพาะด้าน 
                      เฉพาะด้านเลือก 

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน   นายมานพ ศรีเทียม  
๕. ภาคการศึกษา/ช้ันปีที่เรียน    ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๐  /  ช้ันปีท่ี ๒   
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   (Pre-requisites)   (ถ้ามี)     ไม่มี 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)  (ถ้ามี)      ไม่มี 
๘. สถานที่เรียน    

คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
๙. วันที่จัดหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

            ๒   พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 
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หมวดที่ ๒  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาในการจัดการเรียน 

การสอนภาษาไทย  การวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน   โดยศึกษาตามสาระการเรียนรู้และตัวชี้วัด  
เพื่อน ามาสังเคราะห์เป็นแนวคิดแล้วน ามาสร้างบทเรียนภาษาไทยให้สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการ
เรียนรู้ภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพื่อให้นักศึกษาน าความรู้ความเข้าใจในการสร้างบทเรียน 

ภาษาไทยไปประยุกต์ใช้ได้สอดคล้องกับสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยและหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน สามารถพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

๑. ค าอธิบายรายวิชา 
ส ารวจ วิเคราะห์และประเมินค่าบทเรียนภาษาไทย แนวคิดการ 

สร้างบทเรียนภาษาไทย ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทย  เพื่อสร้างบทเรียนภาษาไทยให้
สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
 

สอนเสริม 
 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 
 

บรรยาย ๔๐ ช่ัวโมง/
ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความต้องการ
ของนักศึกษาเฉพาะราย 

ฝึกปฏิบัติการสร้าง
บทเรียน ๒๐ ช่ัวโมง/
ภาคการศึกษา 

การศึกษาด้วยตนเอง      ๕ 
ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
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๑. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความ 

ต้องการ ประมาณ ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายท่ีมีความประสงค์) 
 



คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร                                           มคอ.3   

 
 

3 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 
       ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
              ๑. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
              ๒. มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ส านึกในหน้าท่ีของตนเองและผู้อื่น รวมท้ัง
เคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
              ๓. มีความกล้าหาญเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี สามารถท างานเป็นทีม สามารถจัดการคิดแก้ปัญหาข้อ
ขัดแย้งและสามารถล าดับความส าคัญ 
              ๔. มีความเข้าใจผู้อื่น เข้าใจโลก เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมท้ังเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
              ๕. เป็นแบบอย่างท่ีดี เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
              ๖. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ   
       ๑.๒ วิธีการสอน 
            ๑. อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
            ๒. ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย  
            ๓. เน้นการเข้าช้ันเรียนตรงเวลาและการแต่งกายให้เป็นตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
               ๔. มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้น า  
บทบาทการเป็นสมาชิกกลุ่มท่ีดี ความรับผิดชอบต่อกลุ่ม 
               ๕. การเป็นแบบอย่างท่ีดีของอาจารย์ผู้สอน 
         ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
               ๑. ประเมินจากการตรงต่อเวลา การเข้าช้ันเรียน ความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย การ
เข้าร่วมกิจกรรม 
             ๒. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้มอบหมาย 
                ๓. ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนและการสอบ 

๒. ความรู้ 
          ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ   
                   ๑. ความรู้เกี่ยวกับลักษณะท่ัวไปของบทเรียน  ชนิดของบทเรียนประเภทต่าง ๆ 
                   ๒. การวิเคราะห์จุดหมายหลักสูตรทั้งด้านสาระความรู้ ตัวชี้วัดแต่ละช่วงช้ัน 
                   ๓. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบของบทเรียน      
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                   ๔. การก าหนดเค้าโครงเรื่องในการเขียนบทเรียน  
                   ๕. ความรู้เกี่ยวกับเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดระเบียบข้อมูล 
                   ๖. กลวิธีการน าเสนอสาระความรู้ในบทเรียนจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  ท้ังส่วนบทน า บท
เนื้อหา และบทสรุป 
                   ๗. การหาประสิทธิภาพของบทเรียนจากการทดลองภาคสนาม    
  
          ๒.๒ วิธีการสอน 
                   ๑. การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการมีส่วนร่วมการวางแผน การท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การน าเสนอผลงานของผู้เรียน 
                   ๒. การเรียนรู้จากการปฏิบัติท้ังรายบุคคลและเป็นกลุ่ม ให้กลุ่มเป็นฐานการพัฒนาการเรียนรู้ 
                   ๓. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด สถานศึกษา ส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรทางการศึกษาในชุมชนหรือท้องถิ่น 
           ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
                ๑. การเสนอผลงาน  การรายงานผลตามกิจกรรมกลุ่ม และรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติ
จัดท าบทเรียน 
                   ๒. การสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
                   ๓. ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม การมีบทบาทในกลุ่ม ความรับผิดชอบการท างาน 
                   ๔. การตรวจสอบผลงานการสร้างบทเรียนภาษาไทย      

๓. ทักษะทางปัญญา 
           ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
                ๑. สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหา สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย หลักสูตรท่ีใช้จัดการ
เรียนรู้ภาษาไทย   
               ๒. สามารถคิดแก้ปัญหาการเรียนการสอน โดยเลือกนวัตกรรมมาใช้แก้ปัญหาท่ีสอดคล้องกับ
หลักสูตร 

        ๓. สามารถสังเคราะห์องค์ความรู้มาใช้สร้างนวัตกรรม 
บทเรียนภาษาไทยท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละช่วงช้ัน 
                ๔. มีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และการพัฒนา
ศาสตร์การสอนภาษาไทย ท้ังการพัฒนาทางวิชาชีพด้วยนวัตกรรมการเรียนรู ้
            ๓.๒ วิธีการสอน 
                    ๑. จัดกระบวนการกลุ่มท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รู้จักการวางแผน การปฏิบัติตามแผน การ
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ประเมินผล การใช้กลุ่มเป็นแหล่งเรียนรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้ เช่น การแสดงความคิด การอภิปราย 
กรณีศึกษา 
                    ๒. การจัดกิจกรรมให้นักศึกษาแสดงความคิด การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การได้ลงมือปฏิบัติ ฯลฯ 
                    ๓. การวิเคราะห์กรณีศึกษา การสังเคราะห์ข้อมูลการสืบค้น การศึกษาด้วยตนเอง และ
ประเมินค่าองค์ความรู้ในการน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน การสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ของนักศึกษา        
          ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
                    ๑. การน าเสนอผลงานของนักศึกษาในแต่ละกิจกรรมการเรียน 
                    ๒. ผลงานการสร้างบทเรียนภาษาไทยของนักศึกษา 
                    ๓. การสอบกลางภาคและปลายภาค      

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
             ๑. การยอมรับความรู้สึกของผู้อื่น เข้าใจและรับรู้ความคิด ความรู้สึก มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์ มีทักษะทางสังคม 
            ๒. มีจิตสาธารณะในการเอาใจใส่ ช่วยเหลือและเอื้ออาทรต่อกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่าง
สร้างสรรค์ เต็มใจในการเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหากลุ่ม ชุมชน สังคม และในฐานะเป็นพลโลก 
            ๓. ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม มีภาวะผู้น าและสามารถเป็นผู้ตามท่ีดี มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม    

 
          ๔.๒ วิธีการสอน 
                  ๑. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นกระบวนการกลุ่ม และมีกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน 
                  ๒. สอดแทรกเรื่องการมีวินัยในตนเอง มนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมและค่านิยมของ
องค์กรและสังคม  
           ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
                  ๑. สังเกตการณ์ท ากิจกรรมกลุ่มและการแสดงออก 
                  ๒. การน าเสนอผลงาน 
                  ๓. ประเมินความรับผิดชอบและการเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่ม ความสม่ าเสมอการร่วมกิจกรรม 
                  ๔. ประเมินผลงานในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย            

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
          ๕.๒ วิธีการสอน 
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                ๑. จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนอย่างต่อเนื่อง 
                ๒. จัดกิจกรรมการเรียนรู้และการสืบค้นข้อมูล สาระความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับ
ผู้เรียน 
         ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
             ๑. ทักษะการพูดในการน าเสนอผลงานท้ังรายบุคคลและจากตัวแทนกลุ่ม 
             ๒. ทักษะการน าเสนอผลงานเป็นลายลักษณ์อักษรในแต่ละกิจกรรม และบทเรียนภาษาไทยท่ี
นักศึกษาสร้างขึ้น 
                ๓. การน าเสนอผลงานจากการสืบค้นข้อมูล ความรู้จากเทคโนโลยีสารสนเทศ  และอ้างอิง
แหล่งท่ีมาของข้อมูลได้ถูกต้อง      

๖. ทักษะพิสัย 
          ๖.๑ ทักษะพิสัยที่ต้องพัฒนา  -     
         ๖.๒ วิธีการสอน  - 

         ๖.๓ วิธีการประเมินผล -      

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด ช่ัวโมง กิจกรมการเรียน/ส่ือ ผู้สอน 
๑ - ศึกษาแนวการสอน 

- กิจกรรมสร้างความคุ้นเคยระหว่างนักศึกษา
กับอาจารย์ผู้สอน 
- ลักษณะท่ัวไปของรายวิชาการสร้างบทเรียน
ภาษาไทย  

๔ - สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
- บรรยาย 
ส่ือท่ีใช้ 
- เอกสารประกอบการสอน 

นายมานพ   
ศรีเทียม 

๒ - การศึกษาหลักสูตร วิเคราะห์หลักสูตร แนว
ทางการพัฒนาหลักสูตร   
- ปัญหาการใช้หลักสูตร 
- สาระการเรียน  ตัวชี้วัดส าคัญแต่ละช่วง
ช้ันในหลักสูตร 
- การศึกษาและวิเคราะห์ค าอธิบาย  รายวิชา 

 

๔ - บรรยาย ยกตัวอย่าง 
- แบ่งกลุ่มอภิปราย น าเสนอ
ในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่เพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ส่ือท่ีใช้ 

- เอกสารหลักสูตร ใบงาน 

นายมานพ 
ศรีเทียม 
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๓ - ความหมายของบทเรียน 
- องค์ประกอบของบทเรียน ได้แก่ ส่วน 

น า ส่วนเนื้อหา  บรรณานุกรม  ภาคผนวก 
โดยศึกษาตามลักษณะโครงสร้างส าคัญ 

๔ - บรรยาย 
- วิเคราะห์ องค์ประกอบของ
บทเรียน 
ส่ือท่ีใช้ 
-ตัวอย่างบทเรียนภาษาไทย 
- ใบความรู้ ใบงาน 
- การน าเสนอความรู้ด้วย
ระบบสารสนเทศ 

นายมานพ 
ศรีเทียม 

๔ องค์ประกอบของส่วนน า ประกอบด้วย ปก
นอก ปกใน ค าน า  สารบัญ จุดประสงค์ 
ค าแนะน าในการใช้ 
-ส่วนเนื้อหา ช่ือบท/ช่ือหน่วย หัวข้อเรื่องย่อย 

แบบทดสอบ 
ก่อนเรียน กิจกรรมหลัก เนื้อหาโดยละเอียด 
แบบฝึก ใบงาน แบบทดสอบหลังเรียน 

๔ - ศึกษาเอกสาร 
- บรรยาย 
- การอภิปรายร่วมกันภายใน
กลุ่ม การน าเสนอ 
ส่ือท่ีใช้ 
- เอกสารการเรียนรู้ 
- ตัวอย่างบทเรียนรายวิชา
ต่าง ๆ 
- ใบงาน 
- การน าเสนอความรู้ด้วย
ระบบสารสนเทศ 

 

นายมานพ 
ศรีเทียม 

๕ - การอ้างอิง มารยาทในการเขียน 
 

๔ - การอ้างอิงและ มารยาทใน
การเขียน 
- ส่วนบรรณานุกรม ลักษณะ 
การเขียนบรรณานุกรม 
ข้อผิดพลาดในการเขียน
บรรณานุกรม 
- บรรยาย 
- ศึกษาเอกสารการเรียน 
ส่ือท่ีใช้ 
- ใบงานแบบฝึกการเขียน 

นายมานพ 
ศรีเทียม 
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๖ - องค์ประกอบของภาคผนวกในบทเรียน 
- การจัดท าภาคผนวกขอ 

บทเรียน เช่น ใบงาน กิจกรรม แบบทดสอบ  
กลวิธีการสร้างแบบทดสอบ เฉลยแบบทดสอบ 
ฯลฯ 

๔ - บรรยาย 
- การอภิปรายประเด็น
ลักษณะข้อสอบท่ีดี  
ส่ือท่ีใช้ 
- เอกสารประกอบการสอน 
- ตัวอย่างแบบทดสอบ 

นายมานพ  
ศรีเทียม 

๗ - หลักการเขียนเอกสารบทเรียน 
- การวางแผนการเขียนเอกสารบทเรียน 
- การก าหนดจุดประสงค์ในเอกสารบทเรียนท่ี
สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

๔ บรรยาย 
- การอภิปรายสภาพปัญหา
การเรียนการสอนภาษาไทย 
และก าหนดจุดประสงค์ท่ี
สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้
และตัวชี้วัดแล้วน าเสนอใน
กลุ่มใหญ่ 
ส่ือท่ีใช้ 
- เอกสารหลักสูตร 
- ใบงาน ใบความรู้ 

นายมานพ  
ศรีเทียม 

๘ สอบกลางภาค ๒ แบบทดสอบ นายมานพ 
ศรีเทียม 
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๙ การก าหนดโครงเรื่อง 
-กลวิธีการเขียนโครงเรื่อง 
-การตรวจสอบโครงเรื่องครอบคลุมจุดประสงค์
ท่ี 
ก าหนด 

๔ - การบรรยาย 
- ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงเรื่อง 
- การท ากิจกรรมกลุ่มร่วม
ตรวจสอบ 
โครงเรื่องครอบคลุม
จุดประสงค์ 
ส่ือการเรียน 
- ใบงานการเขียนโครงเรื่อง
บทเรียน 
- ตัวอย่างการเขียนโครงเรื่อง 

นายมานพ 
ศรีเทียม 

     

๑๐ การก าหนดหน่วยการเรียนรู้ การส ารวจ
เอกสาร 
- ข้อมูลจากเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ได้แก่ 
เอกสารอ้างอิง สารานุกรม  
- ข้อมูลสนาม โดยรวบรวมและบันทึกข้อมูล
จากการศึกษาข้อเท็จจริง การสังเกต การ
สัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม  

- การรวบรวมข้อมูล การจัดระเบียบข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

๔ - การบรรยาย 
- ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงเรื่อง 
- การท ากิจกรรมกลุ่มร่วม
ตรวจสอบโครงเรื่อง
ครอบคลุมจุดประสงค์ 
ส่ือการเรียน 
- ใบงานการเขียนโครงเรื่อง
บทเรียน 
- ตัวอย่างการเขียนโครงเรื่อง 

 

๑๑-๑๓ การเขียนเอกสารบทเรียนภาษาไทย 
-การเขียนบทแรก บทน า 
-การเขียนเนื้อเรื่อง การเรียบเรียงเป็นข้อความ
ต่อเนื่องอย่างมีระบบ กลวิธีการน าเสนอข้อมูล 
การใช้ภาษา การสรุปแนวคิด การใช้ย่อหน้า  

๑๒ - บรรยาย 
-กิจกรรมกลุ่ม 
-การน าเสนอผลงาน 
-การลงมือปฏิบัติเขียน
เอกสาร 
-การวิพากษ์ผลงาน 
ส่ือท่ีใช้ 
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-เอกสารประกอบการสอน 
-ใบงาน 
-ตัวอย่างผลงานเอกสาร
บทเรียน 

๑๔ -การหาประสิทธิภาพของบทเรียน การ
ออกแบบเครื่องมือ การหาประสิทธิภาพ
เครื่องมือการวัดผลประเมินผล   
-สถิติทางการศึกษา 

๔ -บรรยายประกอบตัวอย่าง 
-การทดลองปฏิบัติหา
ประสิทธิภาพเครื่องมือ 
-การปฏิบัติสร้างเครื่องมือหา
ประสิทธิภาพ 

นายมานพ 
ศรีเทียม 

      ส่ือท่ีใช้ 
-เอกสารประกอบการสอน 
-ตัวอย่างเครื่องมือหา
ประสิทธิภาพ 
-แบบฝึกการหาประสิทธิภาพ 

 

๑๕ -ทดลองใช้บทเรียนภาษาไทยกับโรงเรียนท่ีเปิด
สอนระดับประถมศึกษา 
- การสรุปผลการใช้บทเรียน 

๔ -แบบบันทึกข้อมูลการทดลอง
จัด กิจกรรมการเรียนการสอน
กับนักเรียนระดับประถมศึกษา 
กลุ่มตัวอย่าง  
- การวิเคราะห์ข้อมูลและ
สรุปผลโดยใช้สถิติทาง
การศึกษา  
ส่ือท่ีใช้ 
-ตัวอย่างการสรุปผลการ
ทดลองการใช้บทเรียนใน
ภาคสนาม 

นายมานพ 
ศรีเทียม 

ให้ค าแนะน า 
นักศึกษา

เป็นผู้
ทดลองสอน

โดยใช้
เครื่องมือ
บทเรียน 

๑๖ น าเสนอผลการใช้บทเรียนของนักศึกษา ๔ เอกสารรายงานการใช้บทเรียน นายมานพ  
ศรีเทียม 

๑๗ สอบปลายภาค ๒ แบบทดสอบ นายมานพ 
ศรีเทียม 
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กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมิน 

๑  สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

๘ 
๑๗ 

ร้อยละ ๒๐ 
ร้อยละ ๔๐ 

๒  การท าเอกสารบทเรียนภาษาไทย ๑๑-๑๓ ร้อยละ ๑๐ 
๓  แบบทดสอบและแบบฝึก ตลอดภาค

การศึกษา 
ร้อยละ ๒๕ 

๔  การเข้าช้ันเรียน ตลอดภาค
การศึกษา 

ร้อยละ ๕ 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผลลัพธ์การเรียนรู้/สาระการเรียนรู้/การจัดการเรียนรู้ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ การจัดการเรียนรู้ 

 ๑. มีความรู้เกี่ยวกับ
ลักษณะท่ัวไปของ
บทเรียน  ชนิดของ
บทเรียนประเภทต่าง ๆ 
 

- ความหมายของบทเรียน 
- ลักษณะและประเภทของบทเรียน
ภาษาไทย เช่น เอกสารประกอบการเรียน
การสอน บทเรียนส าเร็จรูป ศูนย์การเรียน  

- ต้ังประเด็นให้นักศึกษาอภิปราย 
- แบ่งกลุ่มศึกษาตัวอย่างบทเรียน
ภาษาไทย 
- การน าเสนอผลการศึกษาและ
สรุปสาระการศึกษาลงในใบงาน 

๒. มีความสามารถการ
วิเคราะห์จุดหมาย
หลักสูตรทั้งด้านสาระ
ความรู้ ตัวชี้วัดแต่ละช่วง
ช้ัน 
 

- การน าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
- สาระการเรียนรู้และตัวชี้วัดในหลักสูตรแต่
ละช่วงช้ัน 
- การน าสาระการเรียนรู้และตัวชี้วัดใน
หลักสูตรมาสู่กระบวนการเรียนการสอน 

- แบ่งกลุ่มเพื่อร่วมกันวิเคราะห์
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- การน าสาระการเรียนรู้น ามา
สร้างบทเรียนภาษาไทยท่ี
สอดคล้องกับหลักสูตรและระดับ
ผู้เรียนแต่ละช่วงช้ัน 
- น าเสนอตามประเด็นการ
วิเคราะห ์

 ๓. มีความรู้เกี่ยวกับ
โครงสร้างและ
องค์ประกอบของบทเรียน      
 

- โครงสร้างและองค์ประกอบของบทเรียน 
- ความถูกต้อง สมบูรณ์ของบทเรียน 

- ต้ังประเด็นค าถามเกี่ยวกับ
ลักษณะของบทเรียนท่ีดี 
- แบ่งกลุ่มกรณีศึกษาตัวอย่าง 
บทเรียนภาษาไทย 

 ๔. รู้วิธีการก าหนดเค้า
โครงเรื่องในการเขียน

- หลักการเขียนบทน า 
- หลักการเขียนบทเนื้อหาในเค้าโครง

- แบ่งกลุ่มกรณีศึกษาตัวอย่างการ
เขียนเค้าโครงเรื่อง  
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บทเรียน  
 

บทเรียนภาษาไทย 
- หลักการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเค้า
โครงเรื่องตรงตามหลักสูตรและตัวชี้วัด 

- ฝึกปฏิบัติการเขียนเค้าโครง
บทเรียนภาษาไทย 
- น าเสนอความสอดคล้องตาม
สาระและตัวชี้วัดในหลักสูตร
แกนกลาง 

๕. มีความรู้เกี่ยวกับเก็บ
รวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การจัด
ระเบียบข้อมูล 

- การรวบรวมความรู้จากแหล่งเรียนรู้ เช่น 
ห้องสมุด ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่ตรง
ตามจุดประสงค์ของบทเรียนและเนื้อหาท่ี
ก าหนดในโครงเรื่อง 
- การจัดระเบียบข้อมูลท่ีได้จากการ
รวบรวม 

- แบ่งกลุ่มวางแผนการรวบรวม
ความรู้และรวบรวมแหล่งเรียนรู้ที่
จะใช้จัดท าบทเรียน 
- ศึกษากลวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
และการจัดเก็บขอ้มูล 
- การน าเสนอผลงานตามประเด็น
ท่ีก าหนดในใบงาน 

๖. มีกลวิธีการน าเสนอ
สาระความรู้ในบทเรียน
จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลมาจัดท าบทเรียน  
ท้ังส่วนบทน า บทเนื้อหา 
และบทสรุป 
 

-การเขียนบทน า บทเนื้อหา บทสรุป จาก
ข้อมูลได้เป็นไปตามล าดับเนื้อหาก่อนหลัง 
ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
- การใช้ส านวนโวหารท่ีสอดคล้องเหมาะสม
กับวัยของผู้เรียน 
- การตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ
เอกสารที่เป็นรูปเล่มแล้ว เช่น การสะกดค า 
การจัดหน้า การจัดภาพ ฯลฯ  

- แต่ละกลุ่มร่วมกันลงมือ
ปฏิบัติการจัดท าเอกสารบทเรียน
ตามบทบาทหน้าท่ีของแต่ละคน มี
การประเมินผลการท างานท้ังก่อน
ท างาน ระหว่างการท างาน และ
หลังการท างานแต่ละบท 
- การตรวจสอบเอกสารบทเรียน
ระหว่างเนื้อหาบทเรียนกับตัวชี้วัด
ในหลักสูตร จุดประสงค์การเรียนรู้
ของบทเรียน  ฯลฯ หลังจากนั้นให้
แต่ละกลุ่มได้แลกเปล่ียนเรียนรู้
และแลกเปล่ียนกันตรวจสอบ
ผลงาน 
 

๗. มีความรู้เกี่ยวกับการ
หาประสิทธิภาพของ
บทเรียนจากการทดลอง
ภาคสนาม    

- สถิติทางการศึกษา เช่น การหาค่าเฉล่ีย 
ค่าความแปรปรวน การหาค่าความเช่ือมั่น
แบบทดสอบ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลัง

-แต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติหา 
ประสิทธิภาพจากการทดลองใช้
บทเรียนตามบทบาทหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย 
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เรียน -การตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ด้วยตนเอง จากเพื่อนในกลุ่ม และ
แลกเปล่ียนกันระหว่างกลุ่ม  เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องก่อน
น าเสนอ 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. เอกสารหลักและต าราหลัก 
จินตนา  ใบกาซูยี. ๒๕๔๐.  การเขียนสื่อการเรียนการสอน.    
        กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น. 
ถวัลย์  มาศจรัส และคนอื่น ๆ. การเขียนรายงานผลงานทาง  
        วิชาการ. กรุงเทพมหานคร : ธารอักษร. 
บันลือ พฤกษะวัน.  ๒๕๓๙.  เทคนิคและประสบการณ์การเขียน  
        ต าราทางวิชาการ.    กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช. 
ศึกษาธิการ, กระทรวง. ๒๕๕๓. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น  
        พื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์  
        ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
 

๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ  ไม่ม ี
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

            เกษม สาหร่ายทิพย์. ๒๕๔๕. ระเบียบวิธีวิจัย.  พิษณุโลก :  
                    มหาวิทยาลัยนเรศวร.  
      คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, ส านักงาน. ๒๕๕๓.  แนว  
                    ทางการน ามาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติ.   
                    กรุงเทพมหานคร : ส านักวิชาการและมาตรฐาน 
                    การศึกษา. 
 วิชาการ,กรม. ๒๕๓๕.  แนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการเรียน 
                    การสอน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา. 
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รายละเอียดของรายวิชา    
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 

หมวดที่ 1 ลักษณะและขอ้มูลโดยทั่วไปของรายวิชา 

1. รหัสและชือ่รายวิชา  

1252103     หลกัภาษาไทยส าหรับครู 
          Thai  Grammar  for Teachers   

2. จ านวนหน่วยกิต   
3 หน่วยกิต (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา  
เป็นวิชาบังคับ  โปรแกรมวิชาภาษาไทย 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
อ. มานพ  ศรีเทียม 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษาท่ี 1/2560  ชั้นปีที่ 1  

6. รายวิชาที่ตอ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 
ไม่มี. 

7. รายวิชาที่ตอ้งเรียนพรอ้มกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
ไม่มี 

8. สถานที่เรยีน    
 คณะครศุาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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9. วันที่จัดท าหรอืปรับปรงุรายละเอียดของรายวิชาครั้งลา่สดุ 
2  พฤษภาคม 2560  

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์  

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพื่อให้นักศึกษาเขา้ใจธรรมชาติของภาษาไทย 

2. เพื่อให้นักศึกษาเขา้ใจกฎเกณฑ์ของภาษาไทยเรื่องเสยีง ค า ประโยค และการใช้ถ้อยค า 
3. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้ในรายวิชาไปใช้จัดการเรียนการสอนได้ 

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจธรรมชาติของภาษาไทย เข้าใจกฎเกณฑ์ด้านหลักภาษาไทย เรื่อง เสียง ค า ประโยค และการใช้
ถ้อยค าส านวน และสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 

หมวดที่ 3 ส่วนประกอบของรายวิชา 

ค าอธิบายรายวิชา  
ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย ระบบเสียง ระบบค า ระบบประโยค และการใช้ถ้อยค าในภาษาไทย วิเคราะห์ 

สังเคราะห์ และน าความรู้เก่ียวกับหลักภาษาไทยไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ฝึกเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การจัด
กิจกรรม ในการสอนหลักภาษาไทยในระดับชั้นต่าง ๆ ทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

2.  จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  

     จ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์         3 ชั่วโมง 

 จ านวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติการต่อสัปดาห์            5         ชั่วโมง 

 จ านวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง   5 ชั่วโมง 

จ านวนชั่วโมงที่สอนเสริมในรายวิชา    

 

3. จ านวนชั่วโมงตอ่สัปดาหท์ี่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

-  อาจารย์ประจ ารายวิชาแจ้งให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับห้องท างาน   ตารางสอน   และเวลาว่าง ในแต่ละสัปดาห์ 
- อาจารย์ประจ าวิชาจัดเวลาให้ค าปรึกษาอย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อกลุ่มเรียน 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

และเน้ือหาหรอืทักษะรายวิชา 

วิธีการสอนที่จะใช้พฒันาการเรียนรู ้ วิธีการวัดและประเมินผล 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

(1) ตระหนักในคุณค่า
และคุณธรรม จริยธรรม มีจิต
สาธารณะ เสียสละ และซื่อสัตย์
สุจริต 

(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา 
และความรับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพและสังคม 

(3) มีความกล้าหาญ 
เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี สามารถ
ท างานเป็นทีม สามารถจัดการคิด
แก้ปัญหาข้อขัดแย้ง และสามารถ
ล าดับความส าคัญ 

(4) มีความเข้าใจผู้อื่น 
เข้าใจโลก เคารพสิทธิและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้ง
เคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของ
ความเป็นมนุษย์ 

(5) เป็นแบบอย่างที่ดี 
เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสงัคม 

(6) มี จ ร ร ย าบ ร ร ณทา ง
วิชาการและวิชาชีพ 

 
1. อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพในการสอน 

2. ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือปลูกฝงัให้
นักศึกษามีระเบียบวินัย 

3. เน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและการแต่งกายให้
เป็นตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

4. มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็น
ผู้น า สมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ 

5. การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ 

 
1. ประเมินจากการตรงต่อเวลา 
ของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การ
ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย และการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

    2. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 

  3. ประเมินจากพฤติกรรมการเรียน
และการสอบ 

2. ความรู ้
 1) ธรรมชาติของภาษาไทย 

 2) หลักภาษาไทยเบื้องต้น เรื่อง 

 (1) การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใน
ทุกรายวิชาเฉพาะ มุ่งเน้นให้ผู้เรียน  มีความรู้ความ
เข้าใจในทฤษฏี หลักการทางการสอนภาษาไทย และ

(1)วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ 
โดยพิจารณา  จากเอกสารรายงานผล
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ค า ประโยค และถ้อยค า 

3) การจัดการเรียนรู้เรื่อง
หลักภาษาไทย 

 

การประยุกต์ใช้ความรู้ทางการสอนภาษาไทย  

(2) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครภูายในสถานศึกษา 

 (3) การเรียนรู้จากประสบการณ์และการ
ถ่ายทอดของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกผู้เชี่ยวชาญ
ทางการสอนภาษาไทย 

การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ งานวิจัย
ในชั้นเรียน การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

(2) วัดและประเมินจากผลการทบทวน
วรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์
ความรู้  โดยการทดสอบย่อย การสอบ
กลางภาค การสอบปลายภาค                                   

(3) วัดและประเมินผลจากการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพคร ู

3. ทักษะทางปัญญา 

       (1) การสอนแบบ
เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
ในทุกรายวิชาเฉพาะ 
มุ่งเน้นใหผู้้เรียน มี
ความรู้ความเขา้ใจใน
ทฤษฏี หลักการทางการ
สอนภาษาไทย และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้
ทางการสอนภาษาไทย  

(2) การเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง โดยการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
ภายในสถานศึกษา 

(3) การเรียนรู้จาก 
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ แ ล ะ ก า ร
ถ่ายทอดของผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ผู้เช่ียวชาญทางการ
สอนภาษาไทย 

(1) มีรูปแบบการสอนที่หลากหลาย เช่น การสอน
แบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การสอนแบบสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง การสอนแบบสัมมนา แบบระดม
สมองและอภิปรายกลุ่ม การสืบสวนสอบสวน ฯลฯ  

(2) การฝึกปฏิบัติการทั้งในห้องเรียน และใน
สถานศึกษา  

(3) การจัดอบรมสัมมนาทางการสอนภาษาไทย 

)4  (การท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อสร้างองค์ความรู้
ใหม ่

(1)วัดและประเมินผลจาก
เอกสารรายงานผลการศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ การท างานวิจัยในชั้นเรียน 
การน าเสนอหน้าชั้นเรียน      

(2) การทดสอบย่อย การสอบกลาง
ภาค การสอบปลายภาค                                  
(3) วัดและประเมินผลตามสภาพจริง
ของผลงานที่มอบหมาย                                                                                                                 
(4) วัดและประเมินผลจากการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพคร ู

4. ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

    ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการก าหนด
กิจกรรมให้มีการท างานเป็นทีม การท างานที่ต้อง
ประสานงานกับผู้อื่นตลอดจนบุคลากรภายใน

1) ประเมินตนเองและเพ่ือนในกลุ่ม   
โดยการสังเกตการแสดงความคิดเห็น
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(1) มีความไวในการรับ
ความรู้สึกของผูอ้ื่น เข้าใจ
ผู้อื่น มีมุมมองเชิงบวก มี
วุฒิภาวะทางอารมณ์ และ
ทางสังคม 
(2) มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและ
เอ้ือต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและ
ระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค ์

(3) มีภาวะผู้น าและผู้ตามท่ีดี มี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และมี
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

โรงเรียนได้ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังน้ี 

 1) สามารถท างานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 

3) สามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน และ
สถานที่ได้เป็นอย่างดี 

 4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานใน
สถานศึกษาและกับบุคคลทั่วไป 

  5)  มีภาวะผู้น า 

ในชั้นเรียน 

2) ความรับผิดชอบในการเข้าชั้นเรียน   
และการส่งงาน 

3) ตรวจผลงานที่มอบหมาย 

4) ประเมินตนเองและเพื่อนตาม
แบบฟอร์มท่ีก าหนด 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

6. ทักษะการจัดการ
เรียนรู ้

  

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 

1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

1 ปฐมนิเทศเก่ียวกับการเรียนการ
สอน 

   -  แนวการสอน/เน้ือหาสาระ 
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมที่พึง
ปฏิบัติ เช่นการตรงต่อเวลา ความ

3 - บรรยาย 

- อภิปราย 

- ซักถาม 

- อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพใน

อ. มานพ  ศรีเทียม 
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ซื่อสัตย์ ฯลฯ  

   -  วัตถุประสงค์ของวิชา และ
กิจกรรมการเรียนการสอน 

   -  ขอบเขต ความหมายและ
ความส าคัญของการสอนหลัก
ภาษาไทย 

  -  ลักษณะภาษาไทย 

การสอน 

- ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือ
ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 

- เน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและ
การแต่งกายให้เป็นตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 

- การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ 

สื่อที่ใช ้

- เอกสารประกอบการสอน 

- แบบสอบถาม 

- power point 

2 กฎเกณฑ์ของหลักภาษาไทย 

-  ประเภทของเสียงและอักษรใน
ภาษาไทย 

-  ลักษณะและหน้าท่ีของเสียงแปร  
หรือเสียงพยัญชนะ 

-  ลักษณะและหน้าท่ีของเสียงแปร  
หรือเสียงพยัญชนะ 

-  ลักษณะและหน้าท่ีของเสียงดนตรี 
หรือเสียงวรรณยุกต์ 

3 - บรรยาย 

- ยกตัวอย่างประกอบ  

- อภิปรายกลุ่ม 

- การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ในทุกรายวิชาเฉพาะ มุ่งเน้นให้ผู้เรียน  
มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฏี 
หลักการทางการสอนภาษาไทย และ
การประยุกต์ใช้ความรู้ทางการสอน
ภาษาไทย   

สื่อที่ใช ้

- เอกสารประกอบการสอน 

- power point 

อ. มานพ  ศรีเทียม 

3 การใช้ถ้อยค าในภาษาไทย 

-  สาเหตุที่มีการยืมค า
ภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทย 

3 - บรรยาย 

- ยกตัวอย่างประกอบ  

อ. มานพ  ศรีเทียม 
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-  การยืมค าจากภาษาบาลีและ
สันสกฤต 

-  การยืมค ามาจากภาษาต่าง ๆ 

 

- อภิปรายกลุ่ม  

- การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ในทุกรายวิชาเฉพาะ มุ่งเน้นให้ผู้เรียน  
มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฏี 
หลักการทางการสอนภาษาไทย และ
การประยุกต์ใช้ความรู้ทางการสอน
ภาษาไทย   

สื่อที่ใช ้

- เอกสารประกอบการสอน 

- power point  

4 การวิเคราะห์  สังเคราะห์ค า  
ประโยคของภาษาไทยในบริบทต่าง 
ๆ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - บรรยาย 

- ยกตัวอย่างประกอบ  

- อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา  

- รูปแบบการสอนที่หลากหลาย เช่น 
การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
การสอนแบบสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง การสอนแบบสัมมนา แบบ
ระดมสมองและอภิปรายกลุ่ม การ
สืบสวนสอบสวน เป็นต้น 

สื่อที่ใช ้

- เอกสารประกอบการสอน 

- power point 

อ. มานพ  ศรีเทียม 

5 การประยุกต์ใช้เน้ือหาหลัก
ภาษาไทยในการจัดการเรียนการ
สอนภาษาไทย 

3 - บรรยาย 

- ยกตัวอย่างประกอบ  

อ. มานพ  ศรีเทียม 
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- อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา 

- มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็น
กลุ่ม ฝึกการเป็นผู้น า สมาชิกกลุ่ม ฝึก
ความรับผิดชอบ  

สื่อที่ใช ้

- เอกสารประกอบการสอน 

- power point  

6 การวิเคราะห์หลักสูตรภาษาไทย  
เน้ือหาสาระ หลักภาษาไทย 

3 - บรรยาย 

- ยกตัวอย่างประกอบ  

- อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา  

สื่อที่ใช ้

- เอกสารประกอบการสอน 

- power point 

อ. มานพ  ศรีเทียม 

7 ทบทวนบทเรียนต้ังแต่ลักษณะ
ภาษาไทยจนถึงการสร้างค าใน
ภาษาไทย 

 

3 - บรรยาย 

- ยกตัวอย่างประกอบ  

- อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา  

สื่อที่ใช ้

- เอกสารประกอบการสอน 

- power point 

อ. มานพ  ศรีเทียม 

8 สอบกลางภาค 2 สอบข้อเขียน - 

9 การฝึกเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3 - บรรยาย 

- ยกตัวอย่างประกอบ  

- อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา  

อ. มานพ  ศรีเทียม 
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สื่อที่ใช ้

- เอกสารประกอบการสอน 

- power point 

10 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
หลักภาษาไทยในระดับชั้น
ประถมศึกษา 

3 - บรรยาย 

- ยกตัวอย่างประกอบ  

- อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา  

สื่อที่ใช ้

- เอกสารประกอบการสอน 

- power point 

อ. มานพ  ศรีเทียม 

11 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
หลักภาษาไทยในระดับช้น
มัธยมศึกษา 

3 - จัดการเรียนรู้แบบสัมมนา 

- ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการ
ก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็น
ทีม การท างานที่ต้องประสานงานกับ
ผู้อื่นตลอดจนบุคลากรภายในโรงเรียน
ได้ โดยมีความคาดหวังในผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถใน
การรับผิดชอบในการจัดการเรียนการ
สอน 

สื่อที่ใช ้

-แผ่นกระดาษ ท าผังมโนภาพ 

- power point 

 

 

12 การผลิตสื่อการเรียนการสอนหลัก
ภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษา 

3 - บรรยาย 

- ยกตัวอย่างประกอบ  

อ. มานพ  ศรีเทียม 



คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร                                           มคอ.3   

 
 

23 

- อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา  

สื่อที่ใช ้

- เอกสารประกอบการสอน 

- power point  

13 การผลิตสื่อการเรียนการสอนหลัก
ภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษา 

3 - บรรยาย 

- ยกตัวอย่างประกอบ  

- อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา  

- แบ่งกลุ่มนักศึกษาและมอบหมาย
งานสอบสอน 

สื่อที่ใช ้

- เอกสารประกอบการสอน 

- power point 

อ. มานพ  ศรีเทียม 

14 การวัดผลประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนหลักภาษาไทย 

3 - การฝึกปฏิบัติการทั้งในห้องเรียน 
และในสถานศึกษา  

สื่อที่ใช ้

-แผ่นกระดาษ ท าผังมโนภาพ 

- power point 

 

อ. มานพ  ศรีเทียม 

 

15 แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนหลักภาษาไทย 

3 - การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดย
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภายใน
สถานศึกษา 

สื่อที่ใช ้

-แผ่นกระดาษ ท าผังมโนภาพ 

- power point 

อ. มานพ  ศรีเทียม 
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16 แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนฯ (ต่อ) 

3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้กลุ่มเป็น
ฐานการเรียนรู้ 

- 

17 สอบปลายภาค 2 แบบทดสอบ - 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ 

(Learning Outcome) 

วิธีการประเมิน  

 

 

ก าหนดเวลาการ
ประเมิน (สัปดาห์ที)่ 

สัดส่วนของการประเมินผล 

 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม/
ด้านความรู้/ ด้านทักษะ

ทางปัญญา 

สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 

8 

17 

47.5% 

12.5% 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม/
ด้านความรู้/ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

การท ารายงาน 

9 10% 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม/
ด้านความรู้/ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

การท างานกลุ่ม การมีส่วนร่วม 
อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้น
เรียน 

ตลอดภาค 

การศึกษา 
30% 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก 
          1. ก าชัย  ทองหล่อ. 2515.หลักภาษาไทย.กรงุเทพฯ : รวมสาล์น.   

  2. จงชัย  เจนหัตถการกิจ. 2551.  หลักภาษาไทย ( พิมพ์ครั้งที3่ ).  กรุงเทพฯ: บริษัท ธนาเพรส จ ากัด. 

           3. อุปกิตศิลปะสาร,พระยา. 2499.  หลักภาษาไทย อักขรวิธี  วจีวิภาค  

           วากยสัมพันธ์  ฉันทลักษณ์ (พิมพ์ครั้งที่ 9).  กรุงเทพฯ: บริษัทโรงพิมพ์ไทย 
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           วัฒนาพาณิช จ ากัด. 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
1. กาญจนา  นาคสกุล และคณะ.2545.บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 1 ระบบเสียง  อักษรไทย  การอ่านค าและการ
เขียนสะกดค า  .กรุงเทพฯ :สถาบันภาษาไทย  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงาน คณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. 
2.ประคอง  นิมมานเหมินท์ และคณะ.2542.บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 4 วัฒนธรรมการใช้ภาษาไทย.  กรงุเทพฯ:สถาบันภาษาไทย  
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. 

3. ประหยัด  เกษม. 2531.  เอกสารประกอบการสอนภาษาไทย 1.  นครศรีธรรมราช : ภาควิชาภาษาไทย  วิทยาลัยครู
นครศรีธรรมราช. 

4. ปิตินันธ์ (ประคอง) สุทธสาร.2550.กิจกรรมการสอนภาษาไทยด้วยเพลง(พิมพ์ครั้งที่ 4).กรุงเทพฯ:   โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

5.วัลยา  ช้างขวัญยืน และคณะ.2549.บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 2 ค า การสร้างค า และการยืมค า.  กรุงเทพฯ:สถาบันภาษาไทย  
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. 

6. มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ.2540. “พระหันอากาศ.” ใน บทละครพูด เรื่อง ไม่โกรธ  พระหันอากาศ สร้อยคอ
ไข่มุกด์ เนตร์พระอิศวร  ต้ัวกอวิลสัน  วิลสันปลอม  แก้แค้นชว๊าร์ช . หน้า  30-39. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรสุภา .  

7. วิจินตน์  ภาณุพงศ์ และคณะ.2542. บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 3 ชนิดของค า วลี  ประโยค  และสัมพันธสาร. กรุงเทพฯ:
สถาบันภาษาไทย  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. 

8. สุจริต  เพียรชอบ.2523.วิธีสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา.กรุงเทพฯ:ไทยวัฒนาพานิช จ ากัด 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
1. …ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ก าแพงเพชร 
2. ห้องสมุดคณะครุศาสตร ์
3. เว็บไซต์ที่เก่ียวข้องกับภาษาและการสื่อสาร  หลักภาษาไทย  และ 

หลักการใช้ภาษาไทย 
4. นิตยสารต่าง ๆ ได้แก่    มติชนสุดสัปดาห์  สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์  เป็นต้น 

หมวดที่ 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี  ที่จัดท าโดยนักศึกษา  ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังน้ี 

                 -  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 

                -  แบบประเมินผู้สอน  และแบบประเมินรายวิชา 
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                -  การติดต่อ ปรึกษา ส่งงานทางอีเมล์ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา  

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ในการเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินการสอน  ได้มีกลยุทธ์ ดังน้ี 

                -  ผลการเรียนของนักศึกษา 

                -  ผลงานกลุ่มของนักศึกษา 

         -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน  
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2  จึงมีการปรับปรุงการสอน  โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง  และหาข้อมูลเพ่ิมเติมใน
การปรับปรงุการสอน ดังน้ี 

               -  สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

               -  การวิจัยในชั้นเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
ในระหว่างกระบวนการเรียนการสอนรายวิชา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อ  ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา  ได้จาก  
การสอบถามนักศึกษา  หรือการสุ่มตรวจผลงานนักศึกษา  รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย  และหลังการออกผลการเรียน
รายวิชา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชาดังน้ี 

            -  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น  หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

            -  มีการต้ังกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา  โดยตรวจสอบข้อสอบ  รายงาน  
วิธีการให้คะแนน  และการให้คะแนนพฤติกรรม 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมิน  และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรังปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพ่ือให้
เกิดคุณภาพมากข้ึน  ดังน้ี 

                 - ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี  หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามข้อ 4 

          -  เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน  เพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองที่หลากหลายมากข้ึน 
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รายละเอียดของรายวิชา 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 

รหัสและช่ือรายวิชา 

1252304   การแต่งค าประพันธ์  
Poetry Composition 

จ านวนหน่วยกิต 
3 หน่วยกิต (2-2-5) 

หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย 
หมวดวิชา         ศึกษาท่ัวไป 
 เฉพาะด้าน 
 เฉพาะด้านเลือก 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์มานพ  ศรีเทียม  (อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา) 
 

ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
คณะ/โปรแกรมวิชาวิชา             คณะครุศาสตร์  โปรแกรมวิชาภาษาไทย 
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ภาคการศึกษาท่ี 1/2560 / ช้ันปีท่ี 2      
 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites)(ถ้ามี) 
ไม่มี 

รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)(ถ้ามี) 
ไม่มี 

สถานที่เรียน  
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
2  พฤษภาคม 2560 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1. เพื่อให้นักศึกษารู้และเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะฉันทลักษณ์และ 

รูปแบบค าประพันธ์ไทยเบื้องต้น เช่น คณะ สัมผัส ค าเอกค าโท  
2. เพื่อให้นักศึกษารู้และเข้าใจเกี่ยวกับโวหาร ความงามในภาษา 

 ภาษาวรรณศิลป์ ขนบในร้อยกรองของไทย 
         3. เพื่อให้นักศึกษาวิเคราะห์คุณค่าค าประพันธ์ กวีนพินธ์ เนื้อหาสาระท่ีสะท้อนภาพสังคม วัฒนธรรมจาก
วรรณคดีร้อยกรองของไทย   
         4. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะพื้นฐานในการแต่งค าประพันธ์ไทยได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์และการจัดการ
รูปแบบวิธีสอนการเขียนร้อยแก้ว ร้อยกรองส าหรับนักเรียนระดับช้ันต่าง ๆ  
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานเรื่องท่ีมาและความหมายของค าประพันธ์ไทยได้ถูกต้องและ
น าความรู้ ทักษะพื้นฐานมาแต่งค าประพันธ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามรูปแบบของฉันทลักษณ์ 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาท่ีมา รูปแบบ กลวิธีการเขียนร้อยแก้วและร้อยกรองประเภทต่าง ๆ ฝึกแต่งค าประพันธ์และฉันท

ลักษณ์ประเภทต่าง ๆ ท่ีต้องใช้สอนในโรงเรียน ศึกษาภาษาวรรณศิลป์ การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ประเมินคุณค่า
ค าประพันธ์ กวีนิพนธ์ รูปแบบวิธีสอนการเขียนร้อยแก้ว ร้อยกรองส าหรับนักเรียนช้ันต่าง ๆ  

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 40 ช่ัวโมง ต่อ
ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา

มีการฝึกปฏิบัติ 20 ช่ัวโมง 
ต่อภาคการศึกษา 

การศึกษาด้วยตนเอง 5 
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
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เฉพาะราย 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ ประมาณ 1 ช่ัวโมงต่อ สัปดาห์ 
(เฉพาะรายท่ีต้องการ) 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
2. มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
3. มีความกล้าหาญ เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี สามารถท างานเป็นทีม สามารถจัดการคิดแก้ปัญหาข้อขัดแย้ง

และสามารถล าดับความส าคัญ 
4. มีความเข้าใจผู้อื่น เข้าใจโลก เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมท้ังเคารพในคุณค่าและ

ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
5. เป็นแบบอย่างท่ีดี เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
6. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.2. วิธีการสอน 
1. อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

วิชาชีพในการสอน 
            2. เน้นการเข้าช้ันเรียนตรงเวลาและการแต่งกายให้เป็นตาม   ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

3. มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้น า สมาชิก 
กลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ 

4. การเป็นแบบอย่างท่ีดีของอาจารย์ 
1.3. วิธีการประเมินผล 

1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน  การส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย และการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

2. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
3. ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนและการสอบ 

2. ความรู้ 
2.1ความรู้ที่ต้องได้รับ 

1.ความรู้เกี่ยวกับความหมายของค าประพันธ์ กวนีิพนธ์ ภาษา 
วรรณศิลป์ รูปแบบการเขียนร้อยแก้ว ร้อยกรอง 

      2.  ความรู้เกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ ประเมิน รูปแบบและคุณค่า 
ของค าประพันธ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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3. ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบวิธีสอนการฝึกแต่งค าประพันธ์ส าหรับนักเรียนระดับช้ันต่าง ๆ 
2.2 วิธีการสอน 

1. จัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2. จัดให้มีการเรียนวิเคราะห์สภาพสังคมและวัฒนธรรมจากกวีโวหาร 

 วรรณคดีวรรณกรรมไทย การใช้องค์ความรู้มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่งค าประพันธ์ให้กับนกัเรียน
ระดับช้ันต่าง ๆ 

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

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

1. สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ ประเมินข้อมูล 
สารสนเทศและแนวคิดทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาวิชาการสอนภาษาไทยจากแหล่งข้อมูลท่ี
หลากหลาย เพื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้        

2. สามารถคิดแก้ปัญหาท่ีมีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และ 
น าไปสู่การแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ได้อย่างสร้างสรรค์ 

3. มีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์  
มีวิสัยทัศน์ และการพัฒนาศาสตร์ทางการสอนภาษาไทย รวมท้ังการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม 
3.2 วิธีการสอน 

1. จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยฝึก 
ทักษะการคิดท้ังในระดับบุคคลและกลุ่ม เช่น แสดงความคิดเห็น อภิปรายกลุ่ม การท ากรณีศึกษา ฯลฯ 

2.  จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริง 
3.3 วิธีการประเมินผล 

1.  การเขียนค าประพันธ์รูปแบบต่าง ๆ ของนักศึกษา 
2.  การน าเสนอผลงาน 
3.  การสอบกลางภาคและปลายภาค 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

1.   มีความไวในการรับความรู้สึกของผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น มีมุมมองเชิง 
บวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทางสังคม 

2. มีความเอาใจใส่ ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและ 
ระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

3. มีภาวะผู้น าและผู้ตามท่ีดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และมีความ 
รับผิดชอบต่อส่วนรวมท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม 
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4.2 วิธีการสอน 
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการท างานเป็นกลุ่ม และงานท่ี 

ต้องมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
2. สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจ 

วัฒนธรรมขององค์กร ฯลฯ 
4.3 วิธีการประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะท ากิจกรรม 
 2. การน าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 

        3. ประเมินความสม่ าเสมอของการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 4. ประเมินความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      5.1   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพฒันา 

1.  มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจท่ีดีในการประมวลผล แปลความหมายและเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

2. มีความสามารถในการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียนและน าเสนอด้วยรูปแบบท่ี
เหมาะสมส าหรับบุคคลและกลุ่มท่ีมีความแตกต่างกัน 

       5.2 วิธีการสอน 
1. จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการฝึกท ากิจกรรมเพื่อทบทวนความรู้ 

เกี่ยวกับลักษณะร้อยกรอง   ค าประพันธ์ กวีโวหารไทยเบื้องต้น การใช้ภาษาและการแต่งค าประพันธ์ 
2. จัดกิจกรรมให้นักศึกษาน าเสนอผลงานต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
       5.3 วิธีการประเมินผล 
         1.  ทักษะการพูดในการน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน 

  2. ทักษะค้นคว้าข้อมูลวิชาการ 
         3. ทักษะการน าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    6. ทักษะพิสัย 

6.1 ทักษะพิสัยที่ต้องพัฒนา 
- 

  6.2.วิธีการสอน 
- 

6.3.วิธีการประเมินผล 
-  

 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

2. แผนการสอน 



คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร                                           มคอ.3   

 
 

32 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อ
ที่ใช ้

ผู้สอน 

1 - แนะน ารายวิชา 
- ท่ีมาของค าประพันธ์
ส านวน การใช้ถ้อยค า  
- วิวัฒนาการของค า
ประพันธไ์ทย  คุณค่าของค า
ประพันธไ์ทย 
 

4 - บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ  
- สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- นักศึกษาท าแบบทดสอบ
เก่ียวกับเร่ืองระบบเสียงของ
ไทย 
สื่อที่ใช ้
- ต ารา 
-เอกสารประกอบการสอน 
- ใบความรู้ 
- PowerPoint 

อาจารย์มานพ  ศรีเทียม 

2  -ประเภทของค าประพันธ์
ไทย 
-ลักษณะบังคับของค า
ประพันธ ์

4 - บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ  
- สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- นักศึกษาท าแบบทดสอบ
เก่ียวกับเร่ืองค าประพันธ์ไทย 
สื่อที่ใช ้
- ต ารา 
-เอกสารประกอบการสอน 
- ใบความรู้ 
- PowerPoint 

อาจารย์มานพ  ศรีเทียม 

3 ลักษณะบังคับของค า
ประพันธ์ (ต่อ) 

 

 

4 - บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ  
- สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
- นักศึกษาท าแบบทดสอบ
เกี่ยวกับเรื่องลักษณะร้อยแก้ว 
สื่อที่ใช ้
- ต ารา 
-เอกสารประกอบการสอน 
- ใบความรู้ 
- PowerPoint 

อาจารย์มานพ  ศรีเทียม 

4 สุนทรียะของค าประพันธไ์ทย 
อลังการของค าประพันธ์ไทย 

4 - บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ  

อาจารย์มานพ  ศรีเทียม 
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และวรรณศิลป์ - สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้
เรื่องของความงามใน
วรรณศิลป์ 
 
สื่อที่ใช ้
- ต ารา 
-เอกสารประกอบการสอน 
- ใบความรู้ 
- PowerPoint 

5 กลอนสุภาพ กลอนส่ี กลอน
หก กลอนนิราศ 

4  -บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ 
-สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้การ
แต่งกลอน  
-ฝึกแต่งกลอนสุภาพและกลอน
อื่น 

อาจารย์มานพ ศรีเทียม 

6 กลอนเพลงยาว กลอนนิทาน 
กลอนบทละคร กลอน
ดอกสร้อย กลอนสักวา 
กลอนเสภา 

4 -บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ 
-สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ถึง
ลักษณะเด่นของกลอนแต่ละ
ชนิด 

อาจารย์มานพ ศรีเทียม 

7 โคลง  ศึกษารูปแบบและการ
สอนโคลงแต่ละชนิด 
 

4 - บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ  
- สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้
การสอนโคลง และฝึกแต่งโคลง 
- นักศึกษาท าแบบทดสอบ
เกี่ยวกับเรื่องชนิดของโคลง 
สื่อที่ใช ้
- ต ารา 
-เอกสารประกอบการสอน 
- ใบความรู้ 
- PowerPoint 

อาจารย์มานพ  ศรีเทียม 

8 สอบกลางภาค 2 -แบบทดสอบ อาจารย์มานพ ศรีเทียม 

9 ศึกษารูปแบบและการสอน
ร่าย  

4 - บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง 
- สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

อาจารย์มานพ ศรีเทียม 
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การสอนร่ายและฝึกแต่งร่าย 
- นักศึกษาท าแบบทดสอบ
เกี่ยวกับร่าย 
สื่อที่ใช ้
- ต ารา 
- เอกสารประกอบการสอน 
- ใบความรู้ 
- Power Point 

10 ลิลิต  ลิลิตสุภาพ  ลิลิตด้ัน 4 -บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง  
-สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้
เกี่ยวกับลิลิต  ลักษณะเด่นของ
ลิลิต ลิลิตท่ีเป็นวรรณคดีของ
ชาติ 

อาจารย์มานพ ศรีเทียม 

11 ศึกษารูปแบบของกาพย์แต่
ละชนิดและการสอนกาพย์ 

4 - บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง 
- สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
การสอนกาพย์และฝึกแต่ง
กาพย์ 
- นักศึกษาท าแบบทดสอบ
เกี่ยวกับกาพย์ 
สื่อที่ใช ้
- ต ารา 
- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 

อาจารย์มานพ  ศรีเทียม 

12 ศึกษารูปแบบและวิธีสอน
การแต่งฉันท์  

4 - บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ  
- สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
- ฝึกแต่งค าประพันธ์ประเภท
ฉันท์และการจัดการเรียนการ
สอนฉันท์ 
สื่อที่ใช ้
- ต ารา 
- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 

อาจารย์มานพ  ศรีเทียม 

13 ศึกษารูปแบบและวิธีสอน
การแต่งฉันท์ (ต่อ) 

4 - บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ  

อาจารย์มานพ ศรีเทียม 
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- สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
- ฝึกแต่งค าประพันธ์ประเภท
ฉันท์และการจัดการเรียนการ
สอนฉันท์ 
สื่อที่ใช ้
- ต ารา 
- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 

14 ศึกษารูปแบบการประเมินผล
การแต่งค าประพันธ์ของ
นักเรียน 

4 - บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ  
- สนทนแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
- ฝึกประเมินค าประพันธ์
ประเภทต่าง ๆ  
สื่อที่ใช ้
- ต ารา 
- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 

อาจารย์มานพ  ศรีเทียม 

15 การวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบคุณค่า
วรรณศิลป์  และ
ประเมินคุณค่าค า
ประพนัธ์ 

4 - บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ  
- สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
- ฝึกการออกแบบเกณฑ์การ
ประเมินงานเขียนแต่ละชนิด 
สื่อที่ใช ้
- ต ารา 
- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 

อาจารย์มานพ ศรีเทียม 

16 การน าเสนอผลงาน
การแต่งค าประพนัธ์ 

4 - สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
- การร่วมวิพากษ์วิจารณ์การ
น าเสนอของนักศึกษาด้วยกัน 
สื่อที่ใช ้
- ต ารา 
- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 
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17 สอบปลายภาค     2 แบบทดสอบ อาจารย์มานพ ศรีเทียม 

 
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. รู้และเข้าใจลักษณะ
ของค าประพันธ์ไทย 

- ค าประพันธ์ไทย รูปแบบ ลีลา โวหาร ขนบในการแต่ง 
 

- ต้ังประเด็นค าถาม 
เพื่อความเข้าใจของ
นักศึกษา 

- ท าแบบทดสอบเพื่อ
ทบทวนความรู้ และ
ความเข้าใจ 

2. รู้ และเข้าใจ
ลักษณะของการแต่ง
ค าประพันธ์แต่ละชนิด 

- การแต่งค าประพันธ์แต่ละชนิดได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ - ต้ังประเด็นค าถาม
เพื่อให้นักศึกษาทบทวน
เนื้อหา และเพิ่มความ
เข้าใจในเนื้อหา 

- จัดท ากรณีศึกษาและ
น าเสนอเพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกนั 

- นักศึกษาฝึกการแต่ง
ค าประพันธ์แต่ละชนิด 

3. รู้ และเข้าใจในการ - ความหมายและหลักการพิจารณาของคุณค่าของวรรณคดี - ต้ังประเด็นค าถาม
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วิเคราะห์คุณค่าด้าน
สังคมและคุณค่าทาง
วรรณศิลป์   

วรรณกรรมในด้านคุณค่าทางสังคมและคุณค่าทางวรรณศิลป์ เพื่อให้นักศึกษาทบทวน
เนื้อหา และเพิ่มความ
เข้าใจในเนื้อหา 

- จัดท ากรณีศึกษาและ
น าเสนอเพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกนั 

4. รู้ และเข้าใจวิธีการ
จัดการเรียนการสอน
แต่งค าประพันธ์ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

- ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  การจัดท าแผนการเรียนรู้เรื่องการแต่งค าประพันธ์ 
 
  

- ต้ังประเด็นค าถาม
เพื่อให้นักศึกษาทบทวน
เนื้อหา และเพิ่มความ
เข้าใจในเนื้อหา 

- จัดท ากรณีศึกษาและ
น าเสนอเพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกนั 

- นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อ
ศึกษา ค้นคว้าและ
รวบรวมการจัดท า
แผนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

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

หนังสือคณะอักษรศาสตร์. มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
2. ยุทธ โตอดิเทพย์ และสุธีร์ พุ่มกุมาร. 2552. คู่มือเรียนเขียนกลอน. กรุงเทพมหานคร : แม่ค าผาง. 
3. เยาวลักษณ์ ชาติสุขศิริเดช. 2544. เรียงถ้อยร้อยกรอง. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์. 
4. ราชบัณฑิตยสถาน. 2546. ส านวนไทย. กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊คพับลิเคช่ัน. 
5. วิเชียร เกษประทุม. 2552. ลักษณะค าประพันธ์ไทย. กรุงเทพมหานคร : พัฒนาศึกษา.    

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

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
ไม่มี 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
-  

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ใช้กลยุทธ์ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนดังนี้ 
- ประเมินจากผลการประเมินผู้สอนและผลการเรียนของนักศึกษา 
-  การทวนสอบผลประเมินผลการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน 
หลังจากได้รับผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการ

ปรับปรุงการสอน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู้ใน
รายวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษาหรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบ
ย่อยและหลังการออกผลการเรียนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 

- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีไม่ใช่
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ 
รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนพฤติกรรม 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา จะมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ

รายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี หรือตามข้อเสนอแนะปรับปรุงการสอนในข้อ  

3 และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
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\คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   มคอ.๓ 

รายละเอียดของรายวิชา 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
1255503 การวิจัยทางการสอนภาษาไทย 
               Research Work in Thai  

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

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย 
หมวดวิชา         ศึกษาท่ัวไป 
                     เฉพาะด้าน 
                     เฉพาะด้านเลือก 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์มานพ ศรีเทียม  (อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา) 

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

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

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
คณะ/โปรแกรมวิชาวิชา             คณะครุศาสตร์  โปรแกรมวิชาภาษาไทย 
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7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

8. สถานที่เรียน  
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
2 พฤษภาคม 2560 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1.เพื่อให้นักศึกษารู้และเข้าใจทฤษฎี หลักเกณฑ์ของการวิจัยทาง 
   ภาษาไทย 
2.เพื่อให้นักศึกษารู้และเข้าใจหลักการเขียนโครงร่างการวิจัยทาง 
   ภาษาไทย 

   3.เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขียนโครงร่างการวิจัย โครงการการ 
      วิจัยและรายงานการวิจัยทางภาษาไทยได้ 

6. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ขั้นพื้นฐานด้านการวิจัยทางภาษาไทย ท้ังการเขียนโครงร่าง โครงการและรายงาน

การวิจัยทางภาษาไทย ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการน าความรู้ ความเข้าใจและทักษะการเขียนโครงร่าง 
โครงการและรายงานการวิจัยไปใช้เป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ัง เป็นพื้นฐานในการท าวิจัย
ประกอบการสอน ท้ังนี้ ควรมีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของวิชาภาษาไทย เช่น 
หลักภาษา วรรณกรรมและวรรณคดี และการใช้ภาษา เป็นต้น 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาวิธีและรูปแบบการวิจัยทางภาษาไทย การเลือกหัวข้อและการเขียนเค้าโครงการวิจัย การก าหนด

วัตถุประสงค์และกรอบความคิด วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบต่างๆ การจ าแนก วิเคราะห์และการตีความข้อมูล 
การเขียนรายงานการวิจัย ฝึกเขียนงานวิจัยในขอบข่ายของวิชาภาษาไทย 

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 
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(เฉพาะรายท่ีต้องการ) 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

        1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ  
เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
        2. มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ 
และสังคม 
        3. มีความกล้าหาญ เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี สามารถท างานเป็น 
 ทีม สามารถจัดการคิดแก้ปัญหาข้อขัดแย้งและสามารถล าดับ 
 ความส าคัญ 
       4. มีความเข้าใจผู้อื่น เข้าใจโลก เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมท้ังเคารพในคุณค่า

และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
       5. เป็นแบบอย่างท่ีดี เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
       6. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.2. วิธีการสอน 
       1. อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการสอน 

              2. เน้นการเข้าช้ันเรียนตรงเวลาและการแต่งกายให้เป็นตาม  
           ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

       3. มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้น า สมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ 
       4. การเป็นแบบอย่างท่ีดีของอาจารย์ 

1.3. วิธีการประเมินผล 
       1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน  

การส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม 
        2. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
        3. ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนและการสอบ 

2.ความรู้ 
2.1ความรู้ที่ต้องได้รับ 

              1. ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี และหลักเกณฑ์ของการวิจัยทางภาษาไทย 
              2. ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนโครงร่างการวิจัยทางภาษาไทย 
หลักการเขียนโครงการวิจัย และหลักการเขียนรายงานการวิจัยทางภาษาไทย 

2.2 วิธีการสอน 
      1. จัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 



คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร                                           มคอ.3   

 
 

42 

      2. จัดให้มีการเรียนรู้จากการท ากิจกรรม 
   2.3 วิธีการประเมินผล 
      1.  การน าเสนอหน้าช้ันเรียน การสอบกลางภาคเรียนและปลาย 

ภาคเรียน 
      2.  ประเมินจากรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
      3.  ประเมินจากพฤติกรรมการท างานอื่นๆ 

3.ทักษะทางปัญญา 
3.1ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

      1.สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ ประเมินข้อมูล 
สารสนเทศและแนวคิดทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาวิชาการสอนภาษาไทยจากแหล่งข้อมูลท่ี
หลากหลาย เพื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้        

2.สามารถคิดแก้ปัญหาท่ีมีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และ 
น าไปสู่การแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ได้อย่างสร้างสรรค์ 

3.มีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่าง 
สร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และการพัฒนาศาสตร์ทางการสอนภาษาไทย รวมท้ังการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมี
นวัตกรรม 

3.2วิธีการสอน 
     1.จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยฝึก 

ทักษะการคิดท้ังในระดับบุคคลและกลุ่ม เช่น แสดงความคิดเห็น อภิปรายกลุ่ม การท ากรณีศึกษา ฯลฯ 
     2.จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริง 

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

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้อง 

พัฒนา 
1. มีความไวในการรับความรู้สึกของผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น มีมุมมอง 

 เชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทางสังคม 
      2. มีความเอาใจใส่ ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่ม 

และระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
      3. มีภาวะผู้น าและผู้ตามท่ีดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และมี 

ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม 
4.2วิธีการสอน 

      1.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการท างานเป็นกลุ่ม และ 
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งานท่ีต้องมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
2. สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การ 

เข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ฯลฯ 
4.3วิธีการประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะท า 
กิจกรรมกลุ่ม 

      2. การน าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
             3.ประเมินความสม่ าเสมอของการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

  4.ประเมินความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

1. มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจท่ีดีในการประมวลผล แปล 
ความหมายและเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

2. มีความสามารถในการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูด  
การเขียนและน าเสนอด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสมส าหรับบุคคลและกลุ่มท่ีมีความแตกต่างกัน 

5.2วิธีการสอน 
  1.จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการฝึกทักษะการเขียนวิจัยท่ี 

เกี่ยวกับภาษาไทย ท้ังโครงร่าง โครงการและรายงานการวิจัยทางภาษาไทย 
  2.จัดกิจกรรมให้นักศึกษาน าเสนอการโครงร่าง โครงการและ 

รายงานการวิจัยทางภาษาไทย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.3วิธีการประเมินผล 
  1.ทักษะการพูดในการน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน 
  2.ทักษะการเขียนรายงาน 
  3.ทักษะการน าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.ทักษะพิสัย 
      6.1 ทักษะพิสัยที่ต้องพัฒนา 

- 
6.2.วิธีการสอน 
- 

6.3.วิธีการประเมินผล 
-  

 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
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3. แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน/

สื่อที่ใช ้
ผู้สอน 

1 - แนะน ารายวิชา 

- ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการ
วิจัย 

  

4 - บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ  
- สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
- นักศึกษาท าแบบทดสอบเพื่อ
ทบทวนความรู้ 
สื่อที่ใช ้
- ต ารา 
- เอกสารประกอบการสอน 
- แบบทดสอบ 
- PowerPoint 

อ.มานพ       ศรีเทียม 

2    หลักการการวิจัยทางการสอน
ภาษาไทย 

- ประเภทของการวิจัย 

- กระบวนการวิจัยทาง
ภาษาไทย 

 

4 - บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ  
- สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
- นักศึกษาท าแบบทดสอบเพื่อ
ทบทวนความรู้ 
สื่อที่ใช ้
- ต ารา 
- เอกสารประกอบการสอน 
- แบบทดสอบ 
- PowerPoint 

อ.มานพ        ศรีเทียม 

3 วิธีการท่ีใช้ใน
กระบวนการวิจัย 

4 - บรรยาย และศึกษากรณี
ตัวอย่าง อภิปรายถึงกลวิธีการ
เขียนโครงร่างการวิจัยทาง
ภาษาไทย 
- สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
สื่อที่ใช ้
- ต ารา 
- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 

อ.มานพ       ศรีเทียม 

4 การเลือกหัวข้อในการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทย 

4 - บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ  
- สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

อ.มานพ           ศรี
เทียม 
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สื่อที่ใช ้
- ต ารา 
- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 

5 การรวบรวมข้อมูลจากการ
จัดการเรียนการสอน
ภาษาไทย 

4 - บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ  
- สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
- นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อฝึก
เขียนโครงร่างการวิจัยทาง
ภาษาไทยเรื่องท่ีสนใจ 
สื่อที่ใช ้
- ต ารา 
- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 

อ.มานพ       ศรีเทียม 

6 การวิเคราะห์หลักสูตร
ภาษาไทย เนื้อหาสาระ
ภาษาไทยจากตัวช้ีวัดรายปี
และตัวชี้วัดช่วงช้ัน 

4 - นักศึกษาน าเสนอโครงร่าง
การวิจัยทางภาษาไทยท่ีสนใจ 
จากหลักสูตร  
สื่อที่ใช ้
- PowerPoint 

อ.มานพ       ศรีเทียม 

8 สอบกลางภาค 2 สอบข้อเขียน - 

9 การเขียนเค้าโครงการวิจัย 

การเลือกใช้สถิติส าคัญเพื่อ
การวิจัยในช้ันเรียน 

4 -บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ  
- สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
- นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อฝึก
เขียนโครงการวิจัย พร้อม
น าเสนอหน้าช้ันเรียน 
สื่อที่ใช ้
- ต ารา 
- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 

อ.มานพ       ศรีเทียม 

10 วิธีการสร้างเครื่องมือเพื่อใช้
ในการวิจัย 

4 - นักศึกษาน าเสนอเครื้องมือ
ในโครงการวิจัยทางภาษาไทย 
สื่อที่ใช ้
- PowerPoint 

อ.มานพ       ศรีเทียม  
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11 การทดลองหาคุณภาพ
เครื่องมือเพื่อใช้ในการวิจัย
ทางการสอนภาษาไทย 

4 -บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ  
- สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
- นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อฝึกหา
คุณภาพเครื่องมือในการวิจัย
ทางการสอนภาษาไทย 
สื่อที่ใช ้
- ต ารา 
- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 

อ.มานพ        ศรีเทียม 

12 การทดลองหาคุณภาพ
เครื่องมือ (ต่อ) 

4 - นักศึกษาน าเสนอรายงานผล
การทดลองหาคุณภาพ
เครื่องมือ 
สื่อที่ใช ้
- PowerPoint 

อ.มานพ        ศรีเทียม 
 

13 การใช้กระบวนการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทย 

4 -นักศึกษาออกภาคสนามเพือ
ทดลองใช้กระบวนการวิจัย
พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทย 
สื่อที่ใช ้
- ต ารา 
- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 

อ.มานพ ศรีเทียม 

14 การใช้กระบวนการวิจัยเพื่อ
พัฒนาฯ (ต่อ) 

4 -นักศึกษาออกภาคสนามเพือ
ทดลองใช้กระบวนการวิจัย
พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทย 
สื่อที่ใช ้
- ต ารา 
- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 

อ.มานพ ศรีเทียม 

15 การจัดท าเอกสารรายงานการ
วิจัย 

4 -นักศึกษาจัดท า
เอกสารรายงานการวิจัยเป็น
รูปเล่ม 
สื่อที่ใช ้

อ.มานพ ศรีเทียม 
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- ต ารา 
- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 

16 การน าเสนอผลจากรายงาน
การวิจัย 

4 -นักศึกษาน าเสนอผลการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทย 
สื่อที่ใช ้
- ต ารา 
- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 

อ.มานพ ศรีเทียม 
 

17 สอบปลายภาค 2 แบบทดสอบ อ.มานพ ศรีเทียม 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ 
ผลการ 
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1 
 สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 
8 
17 

20% 
40% 

2 
 การท ารายงานกลุ่ม พร้อมน าเสนอ ตลอดภาค

การศึกษา 
10% 

3 
 แบบฝึกหัด งานท่ีมอบหมาย  ตลอดภาค 

การศึกษา 
20% 

4 
 การเข้าช้ันเรียน  ตลอดภาค 

การศึกษา 
10% 

 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผลลัพธ์การเรียนรู้/ สาระการเรียนรู้/ การจัดการเรียนรู้ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ 

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัย 
 

- ประเภทของการวิจัย 
กระบวนการวิจัยทางภาษาไทย 

- ต้ังประเด็นค าถาม 

- ท าแบบทดสอบเกี่ยวกับการวิจัย 

- จัดท ากรณีศึกษาและน าเสนอเพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 

2. สามารถเขียนโครงร่างการวิจัย
ทางภาษาไทยได้ 

- ส่วนประกอบของโครงร่าง 
วิธีการเขียนโครงร่างการวิจัย 

- เชิญวิทยากรพิเศษ ผู้เช่ียวชาญด้านการ
ท าวิจัยทางภาษาไทยมาบรรยายและ



คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร                                           มคอ.3   

 
 

48 

ถ่ายทอดประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษา 

- ต้ังประเด็นค าถามเพื่อความเข้าใจของ
นักศึกษา 

- นักศึกษาฝึกปฏิบัติการเขียนโครงร่างการ
วิจัย 

3. สามารถเขียนโครงการวิจัยได้ - ส่วนประกอบของโครงร่าง 
วิธีการเขียนโครงร่างการวิจัย 
เทคนิคการเขียนโครงการวิจัย 

- ต้ังประเด็นค าถามเพื่อความเข้าใจของ
นักศึกษา 

- จัดท ากรณีศึกษาและน าเสนอเพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 

- นักศึกษาฝึกปฏิบัติการเขียนโครงร่างการ
วิจัย 

4. สามารถเขียนรายงานการวิจัย
ทางภาษาไทยได้ 

- ส่วนประกอบของรายงานการ
วิจัย วิธีการเขียนรายงานการวิจัย 
เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย 

- ต้ังประเด็นค าถามเพื่อความเข้าใจของ
นักศึกษา 

- จัดท ากรณีศึกษาและน าเสนอเพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 

- นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย
ทางภาษาไทย เพื่อน ามาเขียนรายงานการ
วิจัย 

 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

4. เอกสารและต าราหลัก 
1. คณาจารย์ผู้สอนรายวิชาทักษะภาษาไทย. (2551). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 001103 ทักษะ

ภาษาไทย. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
2. บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. (2546). คู่มือการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ (พิมพ์

ครั้งท่ี 7). กรุงเทพฯ: จามจุรีโปรดักท์. 
3. พิสณุ ฟองศรี. (2553). การเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์. กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์. 
4. สนม ครุฑเมือง. (2549). เอกสารค าสอน การวิจัยทางภาษาไทย. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นเรศวร. 
5. เอกสารและข้อมูลส าคัญ (จ าเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าจ าเป็นให้ใส่ด้วยค าอธิบายตัวสีแดงเขียนด้วย

ลายมือ) 
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ไม่มี  
6. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

1. ชินวุธ สุนทรสีมะ. (2535). หลักและวิธีการท าวิทยานิพนธ์ รายงานประจ าภาคและเอกสารวิจัย (พิมพ์ครั้ง
ท่ี 5). กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 

2. ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์. (2546). ระเบียบวิธีวิจัย. กรุงเทพฯ: ดวงแก้ว. 
3. พจน์ สะเพียรชัย. (2516). หลักเบื้องต้นส าหรับการวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 
4. อนันต์ ศรีโสภา. (2530). หลักวิจัยเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

2. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
-  

3. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ใช้กลยุทธ์ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนดังนี้ 
- ประเมินจากผลการประเมินผู้สอนและผลการเรียนของนักศึกษา 
-  การทวนสอบผลประเมินผลการเรียนรู้ 

4. การปรับปรุงการสอน 
หลังจากได้รับผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการ

ปรับปรุงการสอน 
5. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู้ใน
รายวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษาหรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบ
ย่อยและหลังการออกผลการเรียนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 

- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีไม่ใช่
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ 
รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนพฤติกรรม 

6. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา จะมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ

รายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี หรือตามข้อเสนอแนะปรับปรุงการสอนในข้อ 3 และผลการทวนสอบมาตรฐาน

ผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
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คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    มคอ.๓ 

รายละเอียดของรายวิชา 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 

รหัสและช่ือรายวิชา 

1252105  ถ้อยค าส านวนไทย  
 Idiomatic Expression in Thai 

จ านวนหน่วยกิต 
3 หน่วยกิต (2-2-5) 

หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย 
หมวดวิชา         ศึกษาท่ัวไป 
 เฉพาะด้าน 
 เฉพาะด้านเลือก 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์มานพ  ศรีเทียม(อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา) 
 

ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษาท่ี 2/2560 / ช้ันปีท่ี 2      
 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites)(ถ้ามี) 
ไม่มี 

รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)(ถ้ามี) 
ไม่มี 

สถานที่เรียน  
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
คณะ/โปรแกรมวิชาวิชา             คณะครุศาสตร์  โปรแกรมวิชาภาษาไทย 
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2 พฤษภาคม 2560 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1.เพื่อให้นักศึกษารู้และเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะภาษาไทยเบื้องต้น เช่น ค าส านวนไทยสุภาษิต ค าพังเพย 

    2.เพื่อให้นักศึกษารู้และเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระดับถ้อยค า ส านวนไทยให้ถูกต้องเหมาะสม 
    3.เพื่อให้นักศึกษารู้และวิเคราะห์สภาพสังคม วัฒนธรรมจากส านวนไทย 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ขั้นพื้นฐานเรื่องท่ีมาและความหมายของถ้อยค าและ การใช้ส านวนไทยให้ถูกต้อง
เหมาะสมเพื่อการศึกษาถ้อยค าส านวนไทยในรูปแบบใหม่ 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

3. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาลักษณะ ท่ีมาและความหมายของถ้อยค าส านวนโวหารค าพังเพยสุภาษิตวิเคราะห์สภาพสังคมและ

วัฒนธรรมจากส านวนไทยการใช้ส านวนไทยให้ถูกต้องเหมาะสมการสร้างสรรค์ถ้อยค าส านวนไทยในรูปแบบใหม่ 
4. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 40 ช่ัวโมง ต่อ
ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย 

มีการฝึกปฏิบัติ 20 ช่ัวโมง 
ต่อภาคการศึกษา 

การศึกษาด้วยตนเอง 5 
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

5. 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  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
3. มีความกล้าหาญ เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี สามารถท างานเป็นทีม สามารถจัดการคิดแก้ปัญหาข้อขัดแย้ง

และสามารถล าดับความส าคัญ 
4. มีความเข้าใจผู้อื่น เข้าใจโลก เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมท้ังเคารพในคุณค่าและ

ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
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5. เป็นแบบอย่างท่ีดี เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
6. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.2 วิธีการสอน 
1. อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการสอน 

            2. เน้นการเข้าช้ันเรียนตรงเวลาและการแต่งกายให้เป็นตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
3. มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้น า สมาชิก 

กลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ 
4. การเป็นแบบอย่างท่ีดีของอาจารย์ 

1.3. วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียนการส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย และการเข้า

ร่วมกิจกรรม 
2. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
3. ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนและการสอบ 

2.ความรู้ 
2.1   ความรู้ที่ต้องได้รับ 

1. ความรู้เกี่ยวกับความหมายของถ้อยค าส านวนโวหารค าพังเพย 
สุภาษิต 

2. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ส านวนไทยให้ถูกต้องเหมาะสม 
    3.    ความรู้เกี่ยวกับท่ีมาของส านวนไทยจากสภาพสังคมและวัฒนธรรม 

2.2 วิธีการสอน 
1. จัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2. จัดให้มีการเรียนวิเคราะห์สภาพสังคมและวัฒนธรรมจากส านวน 

ไทยการใช้ส านวนไทยให้ถูกต้องเหมาะสม 
2.3 วิธีการประเมินผล 

1. การน าเสนอหน้าช้ันเรียนการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาค 
เรียน 

2.  ประเมินจากรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักศึกษา 
3.  ประเมินจากพฤติกรรมการท างานอื่นๆ 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

1. สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ ประเมินข้อมูล 
สารสนเทศและแนวคิดทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาวิชาการสอนภาษาไทยจากแหล่งข้อมูลท่ี
หลากหลาย เพื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้        
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2. สามารถคิดแก้ปัญหาท่ีมีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และ 
น าไปสู่การแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ได้อย่างสร้างสรรค์ 

3. มีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์  
มีวิสัยทัศน์ และการพัฒนาศาสตร์ทางการสอนภาษาไทย รวมท้ังการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม 
3.2 วิธีการสอน 

1. จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยฝึก 
ทักษะการคิดท้ังในระดับบุคคลและกลุ่ม เช่น แสดงความคิดเห็น อภิปรายกลุ่ม การท ากรณีศึกษา ฯลฯ 

2.  จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริง 
3.3 วิธีการประเมินผล 

1.  การเขียนรายงานของนักศึกษา 
2.  การน าเสนอผลงาน 
3.  การสอบกลางภาคและปลายภาค 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

1. มีความไวในการรับความรู้สึกของผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น มีมุมมองเชิง 
บวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทางสังคม 

2. มีความเอาใจใส่ ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและ 
ระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

3. มีภาวะผู้น าและผู้ตามท่ีดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และมีความ 
รับผิดชอบต่อส่วนรวมท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม 
4.2 วิธีการสอน 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการท างานเป็นกลุ่ม และงานท่ี 
ต้องมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

2. สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจ 
วัฒนธรรมขององค์กร ฯลฯ 
4.3 วิธีการประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะท ากิจกรรม 
กลุ่ม 

2. การน าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
3. ประเมินความสม่ าเสมอของการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4. ประเมินความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

1. มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจท่ีดีในการประมวลผล แปล 
ความหมายและเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
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2. มีความสามารถในการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูด การ 
เขียนและน าเสนอด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสมส าหรับบุคคลและกลุ่มท่ีมีความแตกต่างกัน 

5.2 วิธีการสอน 
       1. จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการฝึกท ากิจกรรมเพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับลักษณะภาษาไทยเบ้ืองต้น การ
ใช้ภาษาและการใช้ค าราชาศัพท์ 
        2. จัดกิจกรรมให้นักศึกษาน าเสนอค าราชาศัพท์หมวดต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.3 วิธีการประเมินผล 
        1. ทักษะการพูดในการน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน 

 2. ทักษะค้นคว้าข้อมูลวิชาการ 
        3. ทักษะการน าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. ทักษะพิสัย 
     6.1 ทักษะพิสัยที่ต้องพัฒนา 

6.2  วิธีการสอน 
 

6.3.วิธีการประเมินผล 
  

 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อ

ที่ใช ้
ผู้สอน 

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

4 - บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ  
- สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 
ส่ือท่ีใช้ 
- ต ารา 
-เอกสารประกอบการสอน 
- ใบความรู้ 
- PowerPoint 

อาจารย์มานพ  ศรีเทียม 

2  ท่ีมาของภาษาส านวน โวหาร 
สุภาษิต 
- ความหมาย 
- ลักษณะของโวหาร 
 

4 - บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ  
- สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 
สื่อที่ใช ้

อาจารย์มานพ  ศรีเทียม 
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- ต ารา 
-เอกสารประกอบการสอน 
- ใบความรู้ 
- PowerPoint 

3 วิเคราะห์ท่ีมาของส านวน
จากวิถีประชา วัฒนธรม 
ศาสนา ความเช่ือ 

4 - บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ  
- สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 
สื่อที่ใช ้
- ต ารา 
-เอกสารประกอบการสอน 
- ใบความรู้ 
- PowerPoint 

อาจารย์มานพ ศรีเทียม 

4 การสร้างถ้อยค า ค าสุภาษิต 

ค าพังเพย 

- ความหมาย 

- การใช้ค า 

 

 

4 - บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ  
- สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 
สื่อที่ใช ้
- ต ารา 
-เอกสารประกอบการสอน 
- ใบความรู้ 
- PowerPoint 

อาจารย์มานพ  ศรีเทียม 

5 ลักษณะการใช้ส านวน 
สุภาษิต  ค าพังเพย   

 

4 - บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ  
- สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 
สื่อที่ใช ้
- ต ารา 
-เอกสารประกอบการสอน 
- ใบความรู้ 
- PowerPoint 

อาจารย์มานพ  ศรีเทียม 

6 วิเคราะห์ท่ีมาจาก
วรรณกรรมของส านวนไทย 
- ค าส านวน 
-ค าพังเพย 

4 - บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ  
- สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 

อาจารย์มานพ  ศรีเทียม 
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- ค าสุภาษิต สื่อที่ใช ้
- ต ารา 
-เอกสารประกอบการสอน 
- ใบความรู้ 
- PowerPoint 

7 วิเคราะห์ถ้อยค าส านวนใน
วรรณคดีหลักโดยรวบรวม
ความหมายตรงและ
ความหมายโดยนัย 

4 - บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ  
- สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 
สื่อที่ใช ้
- ต ารา 
-เอกสารประกอบการสอน 
- ใบความรู้ 
- PowerPoint 

อาจารย์มานพ  ศรีเทียม 

8 สอบกลางภาค 2 สอบข้อเขียน - 

9 วิเคราะห์สภาพสังคม และ
วัฒนธรรมจากส านวนไทย 
- ค าส านวน 
-ค าพังเพย 
- ค าสุภาษิต 

4 - บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ  
- สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
- นักศึกษาน าเสนอหน้าช้ัน
เรียน 
สื่อที่ใช ้
- ต ารา 
-เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 

อาจารย์มานพ  ศรีเทียม 

10 วิเคราะห์สภาพสังคม และ
วัฒนธรรมไทยจากส านวน
ไทย (ต่อ) 
 

4 - บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ  
- สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
- นักศึกษาน าเสนอหน้าช้ัน
เรียน 
สื่อที่ใช ้
- ต ารา 
-เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 

อาจารย์มานพ ศรีเทียม 

11 ศึกษาส านวนไทยท่ีเกิดขึ้น 4 -นักศึกษาเก็บข้อมูล อาจารย์มานพ  ศรีเทียม 
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จากการเปล่ียนแปลงทาง
สังคม และส านวนไทยท่ี
เกิดขึ้นใหม่ 

ศึกษาค้นคว้า พร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ  
- สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
สื่อที่ใช ้
- ต ารา 
- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 

12 ศึกษาส านวนไทยท่ีเกิดขึ้น
จากการเปล่ียนแปลงทาง
สังคม และส านวนไทยท่ี
เกิดขึ้นใหม่ (ต่อ) 

4 - บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ  
- สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
สื่อที่ใช ้
- ต ารา 
- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 

อาจารย์มานพ ศรีเทียม 
 

13 วิเคราะห์ถ้อยค าส านวนท่ี
เกิดใหม่จากวิถีประชาใน
สภาพสังคมไทยปัจจุบัน 

4 - บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ  
- สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
- แบ่งกลุ่มวิเคราะห์แล้ว
น าเสนอหน้าช้ันเรียน 
สื่อที่ใช ้
- ต ารา 
- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 

อาจารย์มานพ ศรีเทียม 

14 การใช้ค าส านวน พังเพย ใน
รูปแบบประโยค  

4 - บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ  
- สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
สื่อที่ใช ้
- ต ารา 
- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 

อาจารย์มานพ  ศรีเทียม 

15 การใช้ถ้อยค า โวหาร ใน
รูปแบบประโยค เพื่อการ
ส่ือสาร 

4 - บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ  
- สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
สื่อที่ใช ้
- ต ารา 

อาจารย์มานพ  ศรีเทียม 
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- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 

16 การน าเสนอผลงานของ
นักศึกษาท่ีเก็บรวบรวม
ถ้อยค าส านวน 

4 - สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
สื่อที่ใช ้
- ต ารา 
- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 

อาจารย์มานพ ศรีเทียม 

17 สอบปลายภาค 2 แบบทดสอบ อาจารย์มานพ ศรีเทียม 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ 
ผลการ 
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1 
 สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 
8 
17 

20% 
40% 

2  การท ารายงานกลุ่ม พร้อมน าเสนอ 16 10% 

3 
 กิจกรรมในช้ันเรียน ตลอดภาค 

การศึกษา 
20% 

4 
 การเข้าช้ันเรียน  ตลอดภาค 

การศึกษา 
10% 

 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผลลัพธ์การเรียนรู้/ สาระการเรียนรู้/ การจัดการเรียนรู้ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ 

1. รู้และเข้าใจลักษณะ
ของค าไทย 

- ค า ส านวน สุภาษิต ค าพังเพย 
 

- ต้ังประเด็นค าถาม 
เพื่อความเข้าใจของ
นักศึกษา 

- ท าแบบทดสอบเพื่อ
ทบทวนความรู้ และ
ความเข้าใจ 

2. รู้ และเข้าใจ
ลักษณะของการใช้- 
ค าส านวนค าพังเพยค า
สุภาษิตในประโยค 
และสามารถเรียง

- การใช้ค าได้ถูกความหมาย - ต้ังประเด็นค าถาม
เพื่อให้นักศึกษาทบทวน
เนื้อหา และเพิ่มความ
เข้าใจในเนื้อหา 
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ประโยคได้อย่างถูก
ความหมาย 

- จัดท ากรณีศึกษาและ
น าเสนอเพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกนั 

- นักศึกษาฝึกการแต่ง
ประโยค และฝึกจ าแนก
ค า 

3. รู้ และเข้าใจใน
วิเคราะห์ท่ีมาจาก
วรรณกรรมของ
ส านวนไทย 
- ค าส านวน 
-ค าพังเพย 
- ค าสุภาษิต 

- ความหมายของระดับภาษา ประเภทของระดับภาษา และ
ลักษณะของภาษาแต่ละระดับ 

- ต้ังประเด็นค าถาม
เพื่อให้นักศึกษาทบทวน
เนื้อหา และเพิ่มความ
เข้าใจในเนื้อหา 

- จัดท ากรณีศึกษาและ
น าเสนอเพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกนั 

4. รู้ และเข้าใจถ้อยค า 
ส านวนวิธีการเลือกใช้
ค า 

- ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวการเปล่ียนแปลงส านวน ถ้อยค าไทยต่างๆ 
การใช้ค าส านวน พังเพย สุภาษิตในการส่ือสารได้ถูกต้อง 
 
  

- ต้ังประเด็นค าถาม
เพื่อให้นักศึกษาทบทวน
เนื้อหา และเพิ่มความ
เข้าใจในเนื้อหา 

- จัดท ากรณีศึกษาและ
น าเสนอเพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกนั 

- นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อ
ศึกษา ค้นคว้าและ
รวบรวมค าราชาศัพท์
หมวดต่างๆ 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

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

หนังสือคณะอักษรศาสตร์. มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
2. ราชบัณฑิตยสถาน. 2546. ส านวนไทย. กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊คพับลิเคช่ัน. 
3. เยาวลักษณ์ ชาติสุขศิริเดช. 2544. เรียงถ้อยร้อยกรอง. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์. 
4. พรทิพย์ แฟงสุด. 2541. ท่องเที่ยวไปกับค าคล้องจอง. กรุงเทพมหานคร : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์.  
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8. เอกสารและข้อมูลส าคัญ (จ าเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าจ าเป็นให้ใส่ด้วยค าอธิบายตัวสีแดงเขียนด้วย
ลายมือ) 
ไม่มี  

9. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
1.  
2.  
 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

6. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
-  

7. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ใช้กลยุทธ์ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนดังนี้ 
- ประเมินจากผลการประเมินผู้สอนและผลการเรียนของนักศึกษา 
-  การทวนสอบผลประเมินผลการเรียนรู้ 

8. การปรับปรุงการสอน 
หลังจากได้รับผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการ

ปรับปรุงการสอน 
9. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู้ใน
รายวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษาหรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบ
ย่อยและหลังการออกผลการเรียนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 

- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีไม่ใช่
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ 
รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนพฤติกรรม 

10. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา จะมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ

รายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี หรือตามข้อเสนอแนะปรับปรุงการสอนในข้อ 3 และผลการทวนสอบมาตรฐาน

ผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
 

 



คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร                                           มคอ.3   

 
 

61 

รายละเอียดของรายวิชา 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
1253605 พฤติกรรมการสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา Teaching Behavior on Thai Language in 

Secondary Education Level 
2.จ านวนหน่วยกิต 

3 หน่วยกิต (2-2-5) 
6. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย 
หมวดวิชา         ศึกษาท่ัวไป 
                     เฉพาะด้าน 
                     เฉพาะด้านเลือก 

7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์มานพ ศรีเทียม 

8. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษาท่ี 2/2560 / ช้ันปีท่ี 4 

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

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

11. สถานที่เรียน  
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

12. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
2 พฤษาคม 2560 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
     1. เพื่อให้นักศึกษารู้และสามารถวิเคราะห์หลักสูตรภาษาไทย 
     2.เพื่อให้นักศึกษารู้และเข้าใจหลักการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     3.เพื่อให้นักศึกษารู้และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ๔.เพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
คณะ/โปรแกรมวิชาวิชา             คณะครุศาสตร์  โปรแกรมวิชาภาษาไทย 
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2.วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ขั้นพื้นฐานด้านการบริหารหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร 

ด้านวรรณกรรม หลักภาษา และทักษะภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา เพื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ทักษะการ
จัดการเรียนการสอน การผลิตและการใช้ส่ือ การวางแผนการจัดการเรียนรู้และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ใน
สถานการณ์จ าลอง ท้ังนี้ ควรมีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของวิชาภาษาไทย เช่น 
หลักภาษา วรรณกรรมและวรรณคดี และการใช้ภาษา  

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1.ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาวิธีและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย การเลือกวิธีสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตัวชี้วัด 

เนื้อหาด้านวรรณคดี วรรณกรรม หลักภาษา และทักษะภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา เลือกผลิตส่ือและการใช้ส่ือ  
การวางแผนและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลอง 
2.จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 40 ช่ัวโมง ต่อ
ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย 

มีการฝึกปฏิบัติ 20 ช่ัวโมง 
ต่อภาคการศึกษา 

การศึกษาด้วยตนเอง 5 
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

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

(เฉพาะรายท่ีต้องการ) 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 
     1.1คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ เสียสละ 
และซื่อสัตย์สุจริต 
       2.มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ 
สังคม 
       3.มีความกล้าหาญ เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี สามารถท างานเป็นทีม  
สามารถจัดการคิดแก้ปัญหาข้อขัดแย้งและสามารถล าดับความส าคัญ 
       4.มีความเข้าใจผู้อื่น เข้าใจโลก เคารพสิทธิและรับฟังความ 
คิดเห็นของผู้อื่น รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

5.เป็นแบบอย่างท่ีดี เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร 
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และสังคม 
  6. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.2. วิธีการสอน 
  1. อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

วิชาชีพในการสอน 
          2. เน้นการเข้าช้ันเรียนตรงเวลาและการแต่งกายให้เป็นตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

   3. มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้น า สมาชิก 
กลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ 

   4. การเป็นแบบอย่างท่ีดีของอาจารย์ 
 1.3 วิธีการประเมินผล 

   1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน  
การส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม 

   2. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
   3. ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนและการสอบ 

2.ความรู้ 
       2.1ความรู้ที่ต้องได้รับ 
          1. ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี และหลักจิตวิทยาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 
          2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
       2.2วิธีการสอน 

   1. จัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   2. จัดให้มีการเรียนรู้จากการท ากิจกรรม 

       2.3  วิธีการประเมินผล 
   1.  การน าเสนอหน้าช้ันเรียน การสอบกลางภาคเรียนและปลาย 

ภาคเรียน 
   2.  ประเมินจากรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักศึกษา 
   3.  ประเมินจากพฤติกรรมการท างานอื่นๆ 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

1. สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ ประเมินข้อมูล 
สารสนเทศและแนวคิดทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาวิชาการสอนภาษาไทยจากแหล่งข้อมูลท่ี
หลากหลาย เพื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้        

2. สามารถคิดแก้ปัญหาท่ีมีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และ 
น าไปสู่การแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ได้อย่างสร้างสรรค์ 
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3. มีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่าง 
สร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และการพัฒนาศาสตร์ทางการสอนภาษาไทย รวมท้ังการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมี
นวัตกรรม 
4.วิธีการสอน 

   1.  จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยฝึก 
ทักษะการคิดท้ังในระดับบุคคลและกลุ่ม เช่น แสดงความคิดเห็น อภิปรายกลุ่ม การท ากรณีศึกษา ฯลฯ 

   2.  จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริง 
5.วิธีการประเมินผล 

   1.  การเขียนรายงานของนักศึกษา 
    2.  การน าเสนอผลงานและปฏิบัติการสอนในสถานการณ์สมมุติ 
    3.  การสอบกลางภาคและปลายภาค 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     4.1ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

     1.   มีความไวในการรับความรู้สึกของผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น มีมุมมอง 
เชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทางสังคม 

         2. มีความเอาใจใส่ ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่ม 
และระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

3.มีภาวะผู้น าและผู้ตามท่ีดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และมี 
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม 
     4.2วิธีการสอน 

       1.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการท างานเป็นกลุ่ม และ 
งานท่ีต้องมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

          2.สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การ 
เข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ฯลฯ 
      4.3วิธีการประเมินผล 

   1.สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะท า 
กิจกรรมกลุ่ม 

    2.การน าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
    3.ประเมินความสม่ าเสมอของการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
    4.ประเมินความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      5.1ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

   1.  มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจท่ีดีในการประมวลผล แปล 
ความหมายและเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

   2.มีความสามารถในการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การ 
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เขียนและน าเสนอด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสมส าหรับบุคคลและกลุ่มท่ีมีความแตกต่างกัน 
5.2 วิธีการสอน 

    1.จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการฝึกทักษะการจัดการเรียนการ 
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 2.จัดกิจกรรมให้นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานการณ์ท่ีก าหนด 
โดยใช้ส่ือและการเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ 

5.3 วิธีการประเมินผล 
 1.ทักษะการพูดในการน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน 
 2.ทักษะการเขียนรายงาน 
 3.ทักษะการน าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.ทักษะพิสัย 
6.1ทักษะพิสัยที่ต้องพัฒนา 

- 
    6.2.วิธีการสอน 
- 

6.3.วิธีการประเมินผล 
-  

 
 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

6. แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน/

สื่อที่ใช ้
ผู้สอน 

1 - แนะน ารายวิชา 

- ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

  

4 - บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ  
- สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
- นักศึกษาท าแบบทดสอบเพื่อ
ทบทวนความรู้ 
สื่อที่ใช ้
- ต ารา 
- เอกสารประกอบการสอน 
- แบบทดสอบ 
- PowerPoint 

อ.มานพ 
   ศรีเทียม 
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2    - ศึกษาหลักสูตรแกนกลาง 
พ.ศ.2551 หลักสูตรวิชา
ภาษาไทย 

 

4 - บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ  
- สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
- นักศึกษาท าแบบทดสอบเพื่อ
ทบทวนความรู้ 
สื่อที่ใช ้
- ต ารา 
- เอกสารประกอบการสอน 
- แบบทดสอบ 
- PowerPoint 

อ.มานพ 
   ศรีเทียม 

3 การวิเคราะห์ตัวชี้วัดใน
หลักสูตรภาษาไทยระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้นและช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

4  
- สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
สื่อที่ใช ้
- ต ารา 
- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 

อ.มานพ 
   ศรีเทียม 

4 การวิเคราะห์ตัวชี้วัดด้าน
วรรณกรรม เพื่อก าหนด
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 

4 - บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ  
- สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
สื่อที่ใช ้
- ต ารา 
- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 

อ.มานพ 
   ศรีเทียม 

5 การเขียนจุดประสงค์การ
เรียนรู้เชิงพฤติกรรมด้าน
วรรณคดี วรรณกรรม 

 

4 - บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ  
- สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
- นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อฝึก
เขียนจุดประสงค์การเรียนรู้เชิง
พฤติกรรม 
สื่อที่ใช ้
- ต ารา 
- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 

อ.มานพ 
   ศรีเทียม 

6 การเขียนเนื้อหาสาระด้าน
หลักภาษา 

4 - นักศึกษาฝึกเขียนเนื้อหา
สาระเนื้อหาของหลักภาษา

อ.มานพ  
   ศรีเทียม 
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 ตามตัวชี้วัดช้ันปี 
สื่อที่ใช ้
- ต ารา 
- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 

7 การเขียนจุดประสงค์การ
เรียนรู้ด้านหลักภาษา 

 

4 - นักศึกษาฝึกเขียนจุดประสงค์
การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม 
สื่อที่ใช ้
- ต ารา 
- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 

อ.มานพ  
   ศรีเทียม 

8 สอบกลางภาค 2 สอบข้อเขียน - 

9 การเขียนวิเคราะห์เนื้อหา 
สาระ ตัวชี้วัดด้านทักษะ
ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา 

4 -บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ  
- สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
- นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อฝึก
จุดประสงค์การเรียนรู้พร้อม
น าเสนอหน้าช้ันเรียน 
สื่อที่ใช ้
- ต ารา 
- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 

อ.มานพ 
   ศรีเทียม 

10 การศึกษาองค์ประกอบของ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4 - นักศึกษาแบ่งกลุ่มวิพากษ์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดให้
แล้วน าเสนอ 
สื่อที่ใช ้
- ต ารา 
- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 

อ.มานพ  
   ศรีเทียม 

11 การเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

4 -บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ  
- สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
- นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อฝึกการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่

อ.มานพ  
   ศรีเทียม 
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เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
รายบุคคล แล้วน าเสนอในกลุ่ม 
สื่อที่ใช ้
- ต ารา 
- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 

12 การประเมินความสอดคล้อง
ของแผนการจัดการเรียนรู้ใน
แต่ละองค์ประกอบของแผน 

4 - นักศึกษาแบ่งกลุ่มวิพากษ์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดให้
แล้วน าเสนอ 
สื่อที่ใช ้
- ต ารา 
- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 

อาจารย์มานพ ศรีเทียม 

13 การผลิตส่ือการเรียนการสอน 
การจัดการเรียนการสอน
ทักษะการใช้ภาษาไทย 

4 - นักศึกษาแต่ละกลุ่มวิเคราะห์
เนื้อหา วิธีสอน เพื่อผลิตส่ือให้
สอดคล้องกับวิธีสอน เนื้อหา
สาระ แล้วน าเสนอโดยฝึกสอน
หน้าช้ันเรียนในสถานการณ์
จ าลอง 
สื่อที่ใช ้
- ต ารา 
- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 

อ.มานพ  
  ศรีเทียม 

14 การผลิตส่ือการเรียนการสอน 
การจัดการเรียนการสอนหลัก
ภาษาไทย 

4 - นักศึกษาแต่ละกลุ่มวิเคราะห์
เนื้อหา วิธีสอน เพื่อผลิตส่ือให้
สอดคล้องกับวิธีสอน เนื้อหา
สาระ แล้วน าเสนอโดยฝึกสอน
หน้าช้ันเรียนในสถานการณ์
จ าลอง 
สื่อที่ใช ้
- PowerPoint 

อาจารย์มานพ  ศรีเทียม 

15 การผลิตส่ือการเรียนการสอน 
การจัดการเรียนการสอน
วรรณคดี วรรณกรรม 

4 - นักศึกษาแต่ละกลุ่มวิเคราะห์
เนื้อหา วิธีสอน เพื่อผลิตส่ือให้
สอดคล้องกับวิธีสอน เนื้อหา
สาระ แล้วน าเสนอโดยฝึกสอน

อาจารย์มานพ  ศรีเทียม 
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หน้าช้ันเรียนในสถานการณ์
จ าลอง 
สื่อที่ใช ้
- PowerPoint 

16 การน าเสนอหน้าช้ันเรียนของ
นักศึกษา 

4 - นักศึกษาแบ่งกลุ่มวิพากษ์
การจัดการเรียนรู้ที่แต่ละกลุ่ม
น าเสนอ 
สื่อที่ใช ้
- PowerPoint 

อ.มานพ  
ศรีเทียม 

17 สอบปลายภาค 2 แบบทดสอบ อ.มานพ 
ศรีเทียม  

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ 
ผลการ 
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1 
 สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 
8 
17 

20% 
40% 

2 
 การท ารายงานกลุ่ม พร้อมน าเสนอ ตลอดภาค

การศึกษา 
20% 

3 
 แบบทดสอบ  ตลอดภาค 

การศึกษา 
10% 

4 
 การเข้าช้ันเรียน  ตลอดภาค 

การศึกษา 
10% 

 

 

 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผลลัพธ์การเรียนรู้/ สาระการเรียนรู้/ การจัดการเรียนรู้ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ 

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการการ
จัดการเรียนการสอน พฤติกรรม
การสอนระดับมัธยมศึกษา 
 

- ประเภทของการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ จิตวิทยาการเรียนการสอน 
พัฒนาการของเด็กวัยรุน่ 

- ต้ังประเด็นค าถาม 

- ท าแบบทดสอบเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอน 

- จัดท ากรณีศึกษาและน าเสนอเพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 
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2. สามารถวิเคราะห์หลักสูตร 
ตัวชี้วัดเพื่อก าหนดจุดประสงค์การ
เรียนรู้ด้านภาษาไทยได้ 

- เนื้อหาสาระหลักสูตร ตัวช้ีวัด 
โครงสร้างหลักสูตร  

- เชิญวิทยากรพิเศษ ผู้เช่ียวชาญด้านการ
จัดการเรียนรู้ทางภาษาไทยมาบรรยาย
และถ่ายทอดประสบการณ์จริงให้กับ
นักศึกษา 

- ต้ังประเด็นค าถามเพื่อความเข้าใจของ
นักศึกษา 

- นักศึกษาฝึกปฏิบัติการเขียนจุดประสงค์
การเรียนรู ้

3. สามารถเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้าน
ภาษาไทยได้ 

- องค์ประกอบของการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

- ต้ังประเด็นค าถามเพื่อความเข้าใจของ
นักศึกษา 

- จัดท ากรณีศึกษาและน าเสนอเพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 

- นักศึกษาฝึกปฏิบัติการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

4. สามารถผลิตส่ือและสาธิตการ
จัดการเรียนการสอนภาษาไทยได้ 

- ขั้นตอนการผลิตส่ือการจัดการ
เรียนการสอน ขั้นตอนการสอน 

- ต้ังประเด็นค าถามเพื่อความเข้าใจของ
นักศึกษา 

- จัดท ากรณีศึกษาและน าเสนอเพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 

- นักศึกษาร่วมกันผลิตส่ือการเรียนการ
สอนและเลือกวิธีสอนให้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา สาระ  

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.เอกสารและต าราหลัก 
1. คณาจารย์ผู้สอนรายวิชาทักษะภาษาไทย. (2551). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 001103 ทักษะ

ภาษาไทย. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
2. บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. (2546). คู่มือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ (พิมพ์ครั้งท่ี 

7). กรุงเทพฯ: จามจุรีโปรดักท์. 
3. พิสณุ ฟองศรี. (2553). จิตวิทยาการจัดการเรียนการสอน กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์. 
4. รวิวรรณ สนปรีชาชัย. (2549). เอกสารค าสอน ภาษาไทยและการใช้. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

รามค าแหง. 
2.เอกสารและข้อมูลส าคัญ (จ าเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าจ าเป็นให้ใส่ด้วยค าอธิบายตัวสีแดงเขียนด้วย
ลายมือ) 



คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร                                           มคอ.3   

 
 

71 

ไม่มี  
3.เอกสารและข้อมูลแนะน า 

1. สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย์. (2535).วิธีสอนภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษา (พิมพ์ครั้งท่ี 5). 
กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 

2. ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์. (2546). การใช้ภาษาไทยเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: ดวงแก้ว. 
3. พจน์ สะเพียรชัย. (2516). การจัดการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ ประสานมิตร. 
4. ประทีป พฤกษากิจ. (2549). หลักภาษาไทย. ลพบุรี : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
-  

2.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ใช้กลยุทธ์ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนดังนี้ 
- ประเมินจากผลการประเมินผู้สอนและผลการเรียนของนักศึกษา 
-  การทวนสอบผลประเมินผลการเรียนรู้ 

3.การปรับปรุงการสอน 
หลังจากได้รับผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการ

ปรับปรุงการสอน 
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู้ใน
รายวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษาหรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบ
ย่อยและหลังการออกผลการเรียนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 

1.การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา 
โดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2.มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการ 
เรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนพฤติกรรม 
5.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา จะมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 
      1.ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี หรือตามข้อเสนอแนะปรับปรุงการสอนในข้อ 3 และผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
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