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รายละเอียดของรายวิชา 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
1251101 ภาษาศาสตร์ส าหรับครูภาษาไทย   Linguistics  for  Teacher  of  Thai 

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

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย 
หมวดวิชา         ศึกษาท่ัวไป 
                     เฉพาะด้าน 
                     เฉพาะด้านเลือก 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
           อาจารย์รุ่งณภา บุญธรรมมี   (อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา) 
            อาจารย์ศุภรดา  สุขประเสริฐ เบอร์โทร 580-6256062  
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 

ภาคการศึกษาท่ี 2/2560 / ช้ันปีท่ี 1 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) (ี้ามี)  

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

ไม่มี 
8. สีานที่เรียน  

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

1  พฤศจิกายน  60 60 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตีุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1. เพื่อให้นักศึกษารู้และเข้าใจความหมายและขอบข่ายของวิชาภาษาศาสตร์    
2. เพื่อให้นักศึกษารู้และเข้าใจเกี่ยวกับระบบค า ระบบกลุ่มค าตามวิธีทางภาษาศาสตร์ 
3. สามารถการประยุกต์ใช้ความรู้และวิธีการทางภาษาศาสตร์ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ชื่อสีาบันอุดมศึกษา                 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
คณะ/โปรแกรมวิชาวิชา             คณะครุศาสตร์  โปรแกรมวิชาภาษาไทย 
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ภาษาไทย 
4. เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงทฤษฎี และแนวคิดท่ีส าคัญของทฤษฎีนั้นๆ 

2. วัตีุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
- 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาความหมายและขอบข่ายของวิชาภาษาศาสตร์   ศึกษาระบบเสียง  ระบบค าและระบบกลุ่มค า     

การวิเคราะห์ภาษาตามวิธีการทางภาษาศาสตร์   การประยุกต์ใช้ความรู้และวิธีการทางภาษาศาสตร์ใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 32 ช่ัวโมง ต่อ
ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย 

มีการฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 5 
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

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

(เฉพาะรายท่ีต้องการ) 
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1. คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

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

และสามารถล าดับความส าคัญ 
4  .มีความเข้าใจผู้อื่น เข้าใจโลก เคารพสิทธิและรับัังความคิดเหสนของผู้อื่น รวมท้ังเคารพในคุณค่าและ

ศักดิมศรีของความเป็นมนุษย์ 
5  .เป็นแบบอย่างท่ีดี เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม  
6. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.2. วิธีการสอน 
1. อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการสอน 

            2. เน้นการเข้าช้ันเรียนตรงเวลาและการแต่งกายให้เป็นตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
3. มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้น า สมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ 
4. การเป็นแบบอย่างท่ีดีของอาจารย์ 

1.3. วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย และการเข้า
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ร่วมกิจกรรม 
2. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
3. ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนและการสอบ 

2. ความรู้ 
2.1. ความรู้ที่ต้องได้รับ 

1. ความหมายของภาษาศาสตร์ 
2. โครงสร้างของภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ 
3. การวิเคราะห์ภาษาตามทฤษฎีภาษาศาสตร์ 

2.2. วิธีการสอน 
1. จัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2. จัดให้มีการเรียนรู้จากการท ากิจกรรม 

2.3. วิธีการประเมินผล 
1.  การน าเสนอหน้าช้ันเรียน การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
2.  ประเมินจากรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักศึกษา 
3.  ประเมินจากพฤติกรรมการท างานอื่นๆ 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1. ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

1.   สามารถคิดค้นหาข้อเทสจจริง ท าความเข้าใจ ประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิดทฤษฎีและหลักการ
ท่ีเกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาวิชาการสอนภาษาไทยจากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย เพื่อน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ได้        

6.   สามารถคิดแก้ปัญหาท่ีมีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และน าไปสู่การแก้ปัญหาในการจัดการ
เรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ได้อย่างสร้างสรรค์ 

3.   มีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และการพัฒนาศาสตร์
ทางการสอนภาษาไทย รวมท้ังการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม 

3.2. วิธีการสอน 
1.  จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยฝึกทักษะการคิดท้ังในระดับบุคคลและ

กลุ่ม เช่น แสดงความคิดเหสน อภิปรายกลุ่ม การท ากรณีศึกษา ฯลฯ 
2.  จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริง 

3.3. วิธีการประเมินผล 
1.  การท าแบบฝึกหัด 
2.  การน าเสนอผลงาน 
3.  การสอบกลางภาคและปลายภาค 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

1.   มีความไวในการรับความรู้สึกของผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทาง
สังคม 

6.   มีความเอาใจใส่ ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
3.   มีภาวะผู้น าและผู้ตามท่ีดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมท้ังด้าน
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เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม 
4.2. วิธีการสอน 

1.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการท างานเป็นกลุ่ม และงานท่ีต้องมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
2.  สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ฯลฯ 

4.3. วิธีการประเมินผล 
1. สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะท ากิจกรรมกลุ่ม 
2. การน าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
3. ประเมินความสม่ าเสมอของการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4. ประเมินความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

1.  มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจท่ีดีในการประมวลผล แปลความหมายและเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

2  .มีความสามารถในการส่ือสารอย่างมีปร ะสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียนและน าเสนอด้วยรูปแบบท่ี
เหมาะสมส าหรับบุคคลและกลุ่มท่ีมีความแตกต่างกัน 

5.2. วิธีการสอน 
1. จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการฝึกท ากิจกรรมเพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับลักษณะภาษาไทยเบื้องต้น 

การใช้ภาษาและการใช้ค าราชาศัพท์ 
2. จัดกิจกรรมให้นักศึกษาน าเสนอค าราชาศัพท์หมวดต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.3. วิธีการประเมินผล 
1. ทักษะการพูดตอบค าถาม แสดงความคิดเหสนในช้ันเรียน 
2. ทักษะการเขียน 
3. ทักษะการน าเสนอผลงานโดยการผลิตส่ือการสอน 

6. ทักษะพิสัย 
6.1. ทักษะพิสัยที่ต้องพัฒนา 
- 

6.2.วิธีการสอน 
- 

6.3.วิธีการประเมินผล 
-  

 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อ
ที่ใช ้

ผู้สอน 

1 - แนะน ารายวิชา  
ภาษาและความเป็นมาของ

4 
- บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง

ประกอบ  
อ.รุ่งณภา บุญธรรมม ี
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การศึกษาภาษา 
- ความหมายของภาษา 

 

- สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้  
- นักศึกษาท าแบบทดสอบ
เกี่ยวกับเรื่องระบบเสียงของ
ไทย 
สื่อที่ใช ้

- ต ารา  
- เอกสารประกอบการสอน 

- ใบความรู้  
- PowerPoint 

2 - ภาษาตามทัศนะของ
นักภาษาศาสตร์ 

- ลักษณะท่ัวไปของ
ภาษา 

- ความส าคัญของภาษา 
- วิธีการศึกษาภาษาของ

นักภาษาศาสตร์ความเป็นมา
ของการศึกษาภาษา 

4 

- บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ  

- สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้  
- นักศึกษาท าแบบทดสอบ

เกี่ยวกับเรื่องค า 
สื่อที่ใช ้

- ต ารา  
- เอกสารประกอบการสอน 

- ใบความรู้  
- PowerPoint 

อ.รุ่งณภา บุญธรรมม ี

3 ขอบข่ายของการศึกษา
ภาษาศาสตร์ 

- ภาษาศาสตร์ทั่วไป 
- ภาษาศาสตร์เชิง

ประวัติและเปรียบเทียบ 
ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
 
 

4 

- บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ  

- สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้  
- นักศึกษาท าแบบทดสอบ

เกี่ยวกับเรื่องค าซ้อน 
สื่อที่ใช ้

- ต ารา  
- เอกสารประกอบการสอน 

- ใบความรู้  
- PowerPoint 

อ.รุ่งณภา บุญธรรมม ี

4 เสียงและอวัยวะที่ใช้ในการ
ออกเสียง 

- อวัยวะท่ีใช้ในการออก
เสียง 

- การท างานของเส้น
เสียง 

- เสียงพยัญชนะ 
- เสียงสระ 
เสียงวรรณยุกต์ 

4 

- บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ  

- สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้  
- นักศึกษาท าแบบทดสอบ

เกี่ยวกับเรื่องค าซ้ า 
สื่อที่ใช ้

- ต ารา  
- เอกสารประกอบการสอน 

- ใบความรู้  

อ.รุ่งณภา บุญธรรมม ี
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- PowerPoint 
5 เสียงและระบบเสียง

ภาษาไทย 
- ความหมายของหน่วย

เสียง 
- การหาหน่วยเสียง 
- การใช้สัทอักษรใน

การศึกษาวิเคราะห์เสียง 
ระบบเสียงภาษาไทย 

4 

- บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ  

- สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้  
- นักศึกษาท าแบบทดสอบ
เกี่ยวกับเรื่องค าประสม 
สื่อที่ใช ้

- ต ารา  
- เอกสารประกอบการสอน 

- ใบความรู้  
- PowerPoint 

อ.รุ่งณภา บุญธรรมม ี

6 พยางค์  และระบบค า
ภาษาไทย 

- ความหมายของพยางค์ 
- โครงสร้างพยางค์ของ

ค าในภาษาไทย 
 

4 

- บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ 
- สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
สื่อที่ใช ้

- ต ารา  
- เอกสารประกอบการสอน  

- PowerPoint 

อ.รุ่งณภา บุญธรรมม ี

7 พยางค์  และระบบค า
ภาษาไทย 

- ความหมายและ
ลักษณะของหน่วยค า 

- การสร้างค าใน
ภาษาไทย 

- การเปล่ียนแปลงของ
เสียงในค า 

4 

- บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ 
- สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
สื่อที่ใช ้

- ต ารา  
- เอกสารประกอบการสอน  

- PowerPoint 

อ.รุ่งณภา บุญธรรมม ี

8 สอบกลางภาค 4 สอบข้อเขียน - 
9 ระบบค าในภาษาไทย 

- หน่วยค า 
- หน่วยค าย่อย 

4 

- บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ  

- สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้  
- นักศึกษาฝึกการแต่งประโยค 

พร้อมน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
สื่อที่ใช ้

- ต ารา  
- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 

อ.รุ่งณภา บุญธรรมม ี

10-11 ระบบไวยากรณ์ 
- วลี 

8 
- บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง

ประกอบ  
อ.รุ่งณภา บุญธรรมม ี
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- ประโยค - สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้  
- นักศึกษาฝึกเรื่องการจ าแนก

ค า 
สื่อที่ใช ้

- ต ารา     - ใบความรู้  
- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 

12-14 วลีและประโยค 
- การจ าแนกประโยค 

การวิเคราะห์ประโยคตาม
ทฤษฎีไวยากรณ์กลุ่มต่างๆ  12 

- บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ 

- สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้  
- นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อค้นคว้า  

สื่อที่ใช ้
- ต ารา  

- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 

อ.รุ่งณภา บุญธรรมม ี

15 ทฤษฎีไวยากรณ์ 
- ไวยากรณ์โบราณ 
- ไวยากรณ์โครงสร้าง 
- ไวยากรณ์แทกมีนิค 
- ไวยากรณ์ปริวรรต 
- ไวยากรณ์การก 

4 

- บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ  

- สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้  
สื่อที่ใช ้

- ต ารา  
- เอกสารประกอบการสอน  

- PowerPoint 

อ.รุ่งณภา บุญธรรมม ี

16 สอบปลายภาค 4 สอบข้อเขียน -  
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ 
ผลการ 
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1 
 สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 
8 
16 

20% 
20% 

2  การท ารายงานกลุ่ม พร้อมน าเสนอ 13 20% 

3 
 

กิจกรรมในชั้นเรียน 
ตลอดภาค 
การศึกษา 

30% 

4 
 

การเข้าชั้นเรียน 
ตลอดภาค 
การศึกษา 

10% 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผลลัพธ์การเรียนรู้  /สาระการเรียนรู้ /การจัดการเรียนรู้  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ 

1 .บอกความหมายของภาษาและ - ความหมายของภาษาและ - ต้ังประเดสนค าถาม เพื่อความเข้าใจของ
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ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ 
 

นักศึกษา 

- ท าแบบทดสอบเพื่อทบทวนความรู้ และ
ความเข้าใจ 

2  .รู้ และเข้าใจวิธีการศึกษาภาษา
ของนักภาษาศาสตร์ 
ความเป็นมาของการศึกษาภาษา 

- ประโยชน์ของการศึกษา
ภาษาศาสตร์ 

- ต้ังประเดสนค าถามเพื่อให้นักศึกษาทบทวน
เนื้อหา และเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหา 

- จัดท ากรณีศึกษาและน าเสนอเพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 

3  .ใช้ความรู้และวิธีการทาง
ภาษาศาสตร์ในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนภาษาไทย 

-  อธิบายข้ันตอนการศึกษา
ภาษาด้วยวิธีวิทยาศาสตร์ 

- ต้ังประเดสนค าถามเพื่อให้นักศึกษาทบทวน
เนื้อหา และเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหา 

- จัดท ากรณีศึกษาและน าเสนอเพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 

4  .รู้ และเข้าใจ ถึงทฤษฎีการศึกษา
ภาษาและแนวคิดท่ีส าคัญของ
ทฤษฎีนั้นๆ 

- ความรู้เกี  ่ยวกับทฤษฎี
ไวยากรณ์ แนวความคิด 
วิเคราะห์ไวยากรณ์ โครงสร้าง 
 

- ต้ังประเดสนค าถามเพื่อให้นักศึกษาทบทวน
เนื้อหา และเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหา  

- จัดท ากรณีศึกษาและน าเสนอเพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 

- นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อศึกษา ค้นคว้าและท า
แบบฝึกหัด 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก 
          1. จินดา   เฮงสมบูรณ์ .( 2542  .)ภาษาศาสตร์เบื้องต้น.  กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏธนบุรี. 

2. ศิริพร  มณีชูเกตุ( .2542 .)ภาษาศาสตร์เบื้องต้น. กรุงเทพฯ: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(มหาวิทยาลัยนเรศว.) ฃ 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ -  
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
กาญจนา   นาคสกุล(  .2545  .)ระบบเสียงภาษาไทย   .(พิมพ์ครั้งท่ี 5   .)กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
จรัลวิไล   จรูญโรจน์  ,ม.ล( . 2550 .) ภาษาศาสตร์เบื้องต้น   .(พิมพ์ครั้งท่ี 3    .)กรุงเทพฯ  :

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
นภาลัย   สุวรรณธาดา(  .2534  .)“ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับวิชาภาษาศาสตร์” เอกสารการสอนชุดวิชา

ภาษาไทย 3 .  (พิมพ์ครั้งท่ี 5).  นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
นววรรณ   พันธุเมธา(  .2549  .)ไวยากรณ์ไทย .  (พิมพ์ครั้งท่ี 3   .)กรุง เทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
นววรรณ   พันธุเมธา  และ  ปราณี   กุลละวณิชย์(  .2534  .)“ไวยากรณ์แนวต่างๆ” เอกสารการสอนชุดวิชา

ภาษาไทย 3 .  (พิมพ์ครั้งท่ี 5).  นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
เปรมจิต   ชนะวงศ์( .2542  .)ภาษาศาสตร์เบื้องต้น. นครศรีธรรมราช  :สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช.  
วิจินตน์   ภาณุพงศ์(  .2534  .)“ไวยากรณ์โครงสร้าง : หมวดค า”  เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทย 3 .  

(พิมพ์ครั้งท่ี 5).  นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
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วิไลวรรณ   ขนิษฐานันท์(  .2532  .)ภาษาและภาษาศาสตร์ .  (พิมพ์ครั้งท่ี 4   .)กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

อมรา   ประสิทธิมรัฐสินธุ์  ยุพาพรรณ   หุ่นจ าลอง  และ  สรัญญา   เศวตมาลย์(  .2546  .)ทฤษฎีไวยากรณ์ .  
(พิมพ์ครั้งท่ี 2   .)กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

อุดม   วโรฒม์สิกขดิตถ(์  .2524  .)ภาษาศาสตร์เบื้องต้น .  (พิมพ์คร  ั้งท่ี 8   .)กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 

 1.2 การตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผู้สอน และประเมินรายวิชา 
 1.3 การให้ข้อเสนอแนะผ่านส่ืออิเลสกทรอนิกส์ ตามท่ีผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการส่ือสาร  กับ 
นักศึกษา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ใช้กลยุทธ์ในการเกสบข้อมูลเพื่อประเมินการสอนดังนี้ 
-การแลกเปล่ียนสังเกตการสอนของอาจารย์ประจ าวิชานี้ 
- ประเมินจากผลการประเมินผู้สอนและผลการเรียนของนักศึกษา 
-  การทวนสอบผลประเมินผลการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน 
หลังจากได้รับผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อ

การปรับปรุงการสอน  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิมในรายหัวข้อ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู้ใน
รายวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษาหรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบ
ย่อยและหลังการออกผลการเรียนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิมโดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 

4.1 ในระหว่างกระบวนการเรียนการสอนมีการทวนสอบผลสัมฤทธิมในผลการเรียนรู้ท่ีวัดและประเมินผลผ่านแล้ว 
 4.2 ในการสอบปลายภาคให้มีการวัดและประเมินผลผลการเรียนรู้ท่ีส าคัญอีกครั้ง 
 4.3 การสอบสัมภาษณ์เพื่อประมวลการเรียนรู้ในรายวิชา   
 4.4 การตรวจผลงานให้มีการสุ่มสัมภาษณ์เพื่อประเมนิผลงาน 
-  

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิมประสิทธิผลรายวิชา จะมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ

รายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี หรือตามข้อเสนอแนะปรับปรุงการสอนในข้อ 3 และผลการทวนสอบมาตรฐาน

ผลสัมฤทธิมตามข้อ 4 
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รายละเอียดของรายวิชา 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 
10. รหัสและช่ือรายวิชา 

1255309  การเขียนเพื่อการพัฒนาตน   Writing for Self Development  
11. จ านวนหน่วยกิต 

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

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย 
หมวดวิชา         ศึกษาท่ัวไป 
                     เฉพาะด้าน 
                     เฉพาะด้านเลือก 

13. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ศุภรดา  สุขประเสริฐ   
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา) 

14. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษาท่ี 2/2560 / ช้ันปีท่ี 3  

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

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

17. สีานที่เรียน  
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

18. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
1 พฤษภาคม  พ .ศ . 2560 

 
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตีุประสงค์ 

 
3. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพื่อให้นักศึกษารู้และเข้าใจการเขียนเชิงสร้างสรรค์  มีหลายรูปแบบ ได้ 
2. เพื่อให้นักศึกษารู้และเข้าใจการเขียนส่งเสริมความคิดและอุดมคติในการเป็นพลเมืองท่ีดี และการเขียน

แสดงความรู้ 
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์วรรณกรรมการเขียน จดบันทึก ข้อความท่ีมีผู้ส่งไว้ให้บอกแก่ผู้อื่น 
4. สามารถเขียนแสดงความคิดเหสน และมีจิตส านึกท่ีสร้างสรรค์คุณค่าของตนเพื่อสังคม 
5. เพื่อให้นักศึกษาสามารถเป็นนักเขียนท่ีมีความเคารพ และ ตระหนักถึงความรับผิดชอบในงานเขียนของ

ตน 

ชื่อสีาบันอุดมศึกษา                 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
คณะ/โปรแกรมวิชาวิชา             คณะครุศาสตร์  โปรแกรมวิชาภาษาไทย 
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4. วัตีุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

- 
 

 
 
ท่ี 

 
 

ชื่อวิชา 

 
ด้าน
คุณธรร
ม 
จริยธร
รม 

 
ด้านความรู้ 

ด้าน
ทักษะ
ทาง
ปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ด ้านทักษะ
การ
วิเคราะห ์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ด ้านทักษะ
การจัดการ
เรียนรู้ 

   วิชาชีพครูบังคับ 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
10 1255309  การเขียนเพื่อ

การพัฒนาตน    
                  

 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
4. ค าอธิบายรายวิชา 

หลักและวิธีการเขียนเพื่อพัฒนาคุณภาพตนท่ีส่งเสริมความคิดและอุดมคติในการเป็นพลเมืองท่ีดี มีมโน
ทัศน์และจิตส านึกท่ีสร้างสรรค์คุณค่าของตนเพื่อสังคม  การเขียนแสดงความรู้ อธิบายวิธีการท างานหรือวิธี
ประกอบส่ิงของบอกทิศทาง  อธิบายความรู้เฉพาะวิชา   ฝึกจดบันทึกข้อความท่ีมีผู้ส่งไว้ให้บอกแก่ผู้อื่น ฝึกเขียน
แสดงความคิดเหสน   และตระหนักถึงความรับผิดชอบในงานเขียนของตน 
5. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 32 ช่ัวโมง ต่อ
ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย 

มีการฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 5 
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

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

(เฉพาะรายท่ีต้องการ) 
 

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

6. คุณธรรม จริยธรรม 
6.1. คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
2. มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
3. มีความกล้าหาญ เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี สามารถท างานเป็นทีม สามารถจัดการคิดแก้ปัญหาข้อขัดแย้ง
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และสามารถล าดับความส าคัญ 
4  .มีความเข้าใจผู้อื่น เข้าใจโลก เคารพสิทธิและร  ับัังความคิดเหสนของผู้อื่น รวมท้ังเคารพในคุณค่าและ

ศักดิมศรีของความเป็นมนุษย์ 
5  .เป็นแบบอย่างท่ีดี เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม  
6. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.2. วิธีการสอน 
1. อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการสอน 

         2. เน้นการเข้าช้ันเรียนตรงเวลาและการแต่งกายให้เป็นตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
3. มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้น า สมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ 
4. การเป็นแบบอย่างท่ีดีของอาจารย์ 

1.3. วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย และการเข้า

ร่วมกิจกรรม 
2. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
3. ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนและการสอบ 

7. ความรู้ 
7.1. ความรู้ที่ต้องได้รับ 

         1 .ความรู้เกี่ยวกับความหลักการเขียน 
         2. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการและลักษณะเฉพาะของการเขียนเพื่อการพัฒนาการเขียนอธิบาย 
         3. ความรู้เรื่องกลวิธีการวิเคราะห์การเขียนแสดงความรู้  

4. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการสอนวิชา การเขียนเพื่อพัฒนาตนเอง 
7.2. วิธีการสอน 

 1. จัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2. จัดให้มีการการวิเคราะห์การเขียนแสดงความรู้ 
 3  .จัดให้มีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกบัการสอนวิชาการเขียนเพื่อการพัฒนาการเขียนอธิบาย  

7.3. วิธีการประเมินผล 
1.  การน าเสนอหน้าช้ันเรียน การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
2.  ประเมินจากรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักศึกษา 
3.  ประเมินจากพฤติกรรมการท างานอื่นๆ 

8. ทักษะทางปัญญา 
8.1. ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

1.   สามารถคิดค้นหาข้อเทสจจริง ท าความเข้าใจ ประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิดทฤษฎีและหลักการ
ท่ีเกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาวิชาการสอนภาษาไทยจากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย เพื่อน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ได้        

6.   สามารถคิดแก้ปัญหาท่ีมีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และน าไปสู่การแก้ปัญหาในการจัดการ
เรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ได้อย่างสร้างสรรค์ 

3.   มีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และการพัฒนาศาสตร์
ทางการสอนภาษาไทย รวมท้ังการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม 
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8.2. วิธีการสอน 
1.  จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยฝึกทักษะการคิดท้ังในระดับบุคคลและ

กลุ่ม เช่น แสดงความคิดเหสน อภิปรายกลุ่ม การท ากรณีศึกษา ฯลฯ 
2.  จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริง 

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

9. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
9.1. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

1.   มีความไวในการรับความรู้สึกของผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทาง
สังคม 

6.   มีความเอาใจใส่ ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
3.   มีภาวะผู้น าและผู้ตามท่ีดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมท้ังด้าน

เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม 
9.2. วิธีการสอน 

1.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการท างานเป็นกลุ่ม และงานท่ีต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
2.  สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ฯลฯ 

9.3. วิธีการประเมินผล 
5. สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะท ากิจกรรมกลุ่ม 
6. การน าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
7. ประเมินความสม่ าเสมอของการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
8. ประเมินความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 

10. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
10.1. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

1.  มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจท่ีดีในการประมวลผล แปลความหมายและเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

2  .มีความสามารถในการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียนและน าเสนอด้วยรูปแบบท่ี
เหมาะสมส าหรับบุคคลและกลุ่มท่ีมีความแตกต่างกัน 

10.2. วิธีการสอน 
3. จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการฝึกวิเคราะห์การเขียนเพื่อการพัฒนา การเขียนอธิบาย 
4. จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการฝึกเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาการเขียนเพื่อการพัฒนา 

การเขียนอธิบายแสดงความคิดเหสน 
5. จัดกิจกรรมให้นักศึกษาน าเสนอการวรรณกรรมสนใจ งานเขียนประเภทต่างๆ และแผนการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
10.3. วิธีการประเมินผล 
4. ทักษะการพูดแสดงความคิดเหสนและการส่ือสารในช้ันเรียน 
5. ทักษะการเขียน 
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6. ทักษะการน าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ การสร้างผลงานท่ีสร้างสรรค์ 
7. ทักษะพิสัย 

7.1. ทักษะพิสัยที่ต้องพัฒนา 
- รักการเขียนและมีมารยาทในการเขียนอย่างสร้างสรรค์ 

6.2.วิธีการสอน 
     การบรรยาย 
 การสาธิตและการแสดงบทบาทสมมุติหรือการจ าลองเหตุการณ์จริง 
 การค้นคว้าน าเสนอของนักศึกษา   
 การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน 

6.3.วิธีการประเมินผล 
     ทดสอบจากแบบทดสอบ 
 สังเกตการณ์ 
    งานและกิจกรรมกลุ่ม  

 
 
 

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

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

1 - แนะน ารายวิชา  
- ความหมายของวรรณกรรม 

ประเภทงานเขียน 
 

4 - บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ  
- สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้  

สื่อที่ใช ้
- ต ารา  

- เอกสารประกอบการสอน  
- PowerPoint 

 

2    - การศึกษาการเขียนเชิง
สร้างสรรค์  มีหลายรูปแบบ 
ได้แก่ รูปแบบร้อยแก้ว  /

รูปแบบร้อยกรอง    /รูปแบบ
อื่นๆเช่น กลอนเปล่า  วรรณรูป 
concrete poetry 

4 - บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ  
- สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้  

สื่อที่ใช ้
- เอกสารประกอบการสอน  

- PowerPoint 

 

3 หลักการเขียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพตนท่ีส่งเสริมความคิด
และอุดมคติ 

4 - บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ  
- สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้  

สื่อที่ใช ้
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2. แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

 - ต ารา ทฤษฎีการเขียนพัฒนาตน 
 - PowerPoint 

4 -ทฤษฎีการ การเขียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพตน 
 

4 - บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง   วิจัย 
“การพัฒนาการเขียนให้นักศึกษา ”

น ามาประกอบ  
- สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้  

สื่อที่ใช ้
- เอกสารประกอบการสอน  

- PowerPoint 

 

5 หลักการเขียนแสดงความรู้ 
อธิบายวิธีการท างานหรือวิธี
ประกอบส่ิงของบอกทิศทาง   

4 นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาและ
ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับวรรณกรรม
ประเภทต่างๆ และเขียนอธิบาย 

 

6-7 การเขียนแสดงความรู้ อธิบาย
(ต่อ)  

4 นักศึกษาน าเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ 
การเขียน งานกลุ่ม เด่ียว 
สื่อที่ใช ้
- PowerPoint 

 

8 สอบกลางภาค 4 สอบข้อเขียน - 
9 หลักเขียนจดบันทึกข้อความท่ีมี

ผู้ส่งไว้ให้บอกแก่ผู้อื่น 
 

4 -บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ  
- สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้  

สื่อที่ใช ้
- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 

 

10 การวิเคราะห์การเขียนจด
บันทึกข้อความ เอกสารที่มีผู้ส่ง
ไว้ให้บอกแก่ผู้อื่น 

-มีจริยธรรมของนักเขียนท่ีดี  

4 นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อฝึกวิเคราะห์  
และ ฝึกคุณลักษณะของนักเขียนท่ีดี  

 

11-12 การวิเคราะห์การเขียนจด
บันทึกข้อความ เอกสารที่มีผู้ส่ง
ไว้ให้บอกแก่ผู้อื่น 

-มีจริยธรรมนักเขียน(ต่อ)  
- การเขียนท่ีจ าเป็นในชีวิต  

4 บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ  
- สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
สื่อที่ใช้  
- PowerPoint 

 

13 การผลิตงานเขียน และการจัด
แผนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับ
การสอนการเขียนเพื่อพัฒนา
ตนเอง 

4 -บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ  
- สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้  

- นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อฝึกเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ 
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2. แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

สื่อที่ใช ้
- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 

14-15 -ผลิตส่ือการสอนและงานเขียน  
-การเขียนแผนการจัดการ

เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนเพื่อ
พัฒนาตนเอง(ต่อ)  

4 - นักศึกษาน าเสนอผลงานแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
สื่อที่ใช ้
- PowerPoint 

 

16  สอบปลายภาค 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม

ท่ี 
ผลการ 
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1 
ความหมายของวรรณกรรม 
ประเภทงานเขียน 

สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

8 
16 

30% 
30% 

2 

การผลิตงานเขียน และการจัด
แผนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับ
การสอนการเขียนเพื่อพัฒนา
ตนเอง 

การวิเคราะห์วรรณกรรม
ท้องถิ่น และการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ พร้อม
น าเสนอ 

11-12 ,14-15 30% 

3 
จริยธรรมของนักเขียนท่ีดี และ
ความรับผิดชอบ 

กิจกรรมในช้ันเรียน การเข้า
ช้ันเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

   
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผลลัพธ์การเรียนรู้  /สาระการเรียนรู้ /การจัดการเรียนรู้  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ 
1  .รู้ และเข้าใจการเขียนเพื่อ
พัฒนาตนเอง 

- ความหมายของการเขียนเพื่อ
พัฒนาตนเองประเภทของการ
เขียนเพื่อพัฒนาตนเองประโยชน์
ของการศึกษาการเขียนเพื่อพัฒนา
ตนเอง 

- ต้ังประเดสนค าถาม เพื่อความเข้าใจของ
นักศึกษา 
 

2  .รู้ และเข้าใจหลักการเขียนเพื่อ
อธิบาย 

- ความส าคัญและลักษณะเฉพาะ
ของหลักการเขียนเพื่ออธิบาย 

- ต้ังป ระเดสนค าถามเพื่อให้นักศึกษา
ทบทวนเนื้อหา และเพิ่มความเข้าใจใน
เนื้อหา 

- จัดท ากรณีศึกษาและน าเสนอเพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 

3  .รู้ และเข้าใจหลักการเขียน - ความหมายของแผนการจัดการ - ต้ังประเดสนค าถามเพื่อให้นักศึกษา
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการ
สอนวรรณกรรมท้องถิ่น และ
สามารถเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้เกี่ยวกับการสอนหล ักการ
เขียนเพื่อพัฒนา การเขียนท่ีจ าเป็น 

เรียนรู้ ลักษณะของแผนการ
จัดการเรียนรู้ หลักการเขียน  

ทบทวนเนื้อหา และเพิ่มความเข้าใจใน
เนื้อหา 

- จัดท ากรณีศึกษาและน าเสนอเพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 
- นักศึกษาฝึกปฏิบัติการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้เกี่ยวหลักการเขียนเพื่อ
พัฒนาตน 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

4. เอกสารและต าราหลัก 
1. ทรงศักดิม ปรางวัฒนากุล( .2555 .)วรรณกรรมท้องี่ินเปรียบเทียบ. โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสาขา

ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: โรงพิมพ์แมสกซ์พริ้นต้ิง )ส านักพิมพ์มรดกล้านนา.  
6.  ดวงใจ ไทยอุบุญ.2543 .ทักษะการเขียนภาษาไทย. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
3.สุภาพร คงศิริรัตน์ ( .6068 .) เอกสารค าสอนรายวิชาการเขียน .พิษณุโลก  .มหาวิทยาลัยนเรศวร  

 
5. เอกสารและข้อมูลส าคัญ (จ าเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าจ าเป็นให้ใส่ด้วยค าอธิบายตัวสีแดงเขียนด้วย

ลายมือ)  
---ไม่ม ี  

6. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
1 . นภาลัย  สุวรรณธาดาและคณะ ( .6068 .) การเขียนผลงานวิชาการและบทความ. กรุงเทพฯ  .มหาวิทยาลัย  

สุโขทัยธรรมาธิราช. 
6. ธนู  ทดแทนคุณ (.6006.) การเขียนรายงานวิชาการ. กรุงเทพฯ  .พริ้นต้ิงเฮ้าส์        .  
 

 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
6. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
-  

7. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ใช้กลยุทธ์ในการเกสบข้อมูลเพื่อประเมินการสอนดังนี้ 
- ประเมินจากผลการประเมินผู้สอนและผลการเรียนของนักศึกษา 
-  การทวนสอบผลประเมินผลการเรียนรู้ 

8. การปรับปรุงการสอน 
หลังจากได้รับผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อ

การปรับปรุงการสอน 
9. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิมในรายหัวข้อ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู้ใน
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รายวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษาหรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบ
ย่อยและหลังการออกผลการเรียนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิมโดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีไม่ใช่

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ 

รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนพฤติกรรม 
10. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิมประสิทธิผลรายวิชา จะมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี หรือตามข้อเสนอแนะปรับปรุงการสอนในข้อ 3 และผลการทวนสอบมาตรฐาน

ผลสัมฤทธิมตามข้อ 4 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสีาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะครุศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1 ลักษณะและข้อมูลโดยทั่วไปของรายวิชา 

1. รหัสและช่ือรายวิชา  
 (ช่ือวิชาภาษาไทย ) ภาษาและวัฒนธรรม   ( 1005101)  
 (ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ .)Language and Culture For teachers 

2. จ านวนหน่วยกิต   
 3 (2-2-5) 

3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา  
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หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู 
หมวดวิชา           ศึกษาท่ัวไป 
                        เฉพาะด้าน 
                       เฉพาะด้านเลือก 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
ผศ.ชูวิทย์  ไชยเบ้า /อ.ศรวัส ศิริ/อ.รัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล/ ดร.วรรณพรรณ  ขาวประทุม อ.เลเกีย 

      ผศ.อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ า/อ.ธารณา/)ผศ.ชลชลิตา แตงนารา 
อ. ศุภรดา สุขประเสริฐ/อ .นันทิพัฒน์ เพสงแดง / อ.กษมา สุรเดชา/อ. อมรา  ทองใส/อ.รุ่งณภา  บุญยิ้ม 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษาท่ี 6 /2525 /  ครุศาสตรบัณฑิต 

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

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

8. สีานที่เรียน    
 คณะครุศาสตร์  
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

1 พฤษภาคม พ.ศ. 6025 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตีุประสงค์  

 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพื่อให้นักศึกษา 
  1.1  ศึกษาการใช้ทักษะพื้นฐานการััง พูด อ่านและเขียนตามหลักการใช้ภาษาเพื่อการส่ือความหมายท่ี
ถูกต้อง  

  1.2   ศึกษาวัฒนธรรม  ประเพณี วิถีชีวิตของคนไทย เพื่อธ ารงไว้ในความเป็นไทยและการอยู่ร่วมกนั
อย่างสันติ  

  1.3  เสริมสร้างและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของเพื่อการเป็นครู การพัฒนาวิชาชีพครูท่ีด ี 
     

2. วัตีุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 6.1  เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง 
 6.6 เพื่อให้เป็นวิชาท่ีสามารถน าไปสอนได้กับผู้สนใจทุกโปรแกรมวิชา  
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หมวดที่ 3 ส่วนประกอบของรายวิชา 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาการใช้ทักษะพื้นฐานในการััง พูด อ่านและเขียนตามหลักการใช้ภาษาเพื่อการส่ือความหมายท่ี
ถูกต้องตามหลักภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ รวมไปถึงวัฒนธรรม  ประเพณี วิถีชีวิตของ
คนไทย เพื่อธ ารงไว้ในความเป็นไทยและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เพื่อการเป็นครู การพัฒนาวิชาชีพครู 
2.  จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  
     จ านวนช่ัวโมงบรรยายต่อสัปดาห์         3 ช่ัวโมง 
 จ านวนช่ัวโมงฝึกปฏิบัติการต่อสัปดาห์   1 ช่ัวโมง 
 จ านวนช่ัวโมงการศึกษาด้วยตนเอง   6 ช่ัวโมง 

จ านวนช่ัวโมงท่ีสอนเสริมในรายวิชา    - 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ ประมาณ 1 ช่ัวโมงต่อ 
สัปดาห์ (เฉพาะรายท่ีต้องการ) 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
และเนื้อหาหรือทักษะรายวิชา 

วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
ความสามัคคี ซื่อสัตย์ และคุณธรรมจริยธรรม
อันดีของครู 

 

-จัดกิจกรรมให้นักศึกษาอภิปรายกลุ่ม 
 (group discussion) เกี่ยวกับ
สถานการณ์ต่างๆและ  ประสบการณ์
ท่ีนักศึกษาได้เผชิญในการด ารงชีวิต
และการประกอบวิชาชีพครู 

- อภิปราย 

 
การสังเกตพฤติกรรม และ
ตรวจนับจากการลงช่ือเข้าช้ัน
เรียน  การท ารายงาน  การ
ท ากิจกรรมกลุ่ม  

2. ความรู้ 
- มีความรอบรู้ในด้านความรู้ท่ัวไปวิชาชีพครู
และวิชาท่ีจะสอนอย่าง 
กว้างขวางลึกซึ้งและเป็นระบบ 
-มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้
เฉพาะด้านในสาขาวิชาท่ีจะสอนอย่าง ลึกซึ้ง
ตระหนักถึงความส าคัญของงานวิจัยและการ
วิจัยในการต่อยอดความรู้ 
- มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์และประเมินค่าองค์ความรู้และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
วิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ 

การบรรยาย 
การสาธิตและการแสดงบทบาท

สมมุติหรือการจ าลอง
เหตุการณ์จริง 

 การค้นคว้าน าเสนอของ
นักศึกษา   

การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
การมีส่วนร่วมของผู้เรียน 

ทดสอบจากแบบทดสอบท้ัง
ระหว่างภาค กลางภาค 
และปลายภาค โดยใช้
เกณฑ์การให้คะแนนตาม
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัยใน
การประเมินผล 

 สังเกตการณ์จาก
ความสามารถและการ
แสดงออกของนักศึกษา 

3. ทักษะทางปัญญา 
- สามารถคิดค้นหาข้อเทสจจริงท าความเข้าใจ
และประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิด 
จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานการวินิจฉัยแก้ปัญหาและท าการ   
- สามารถคิดแก้ปัญหาท่ีมีความสลับซับซ้อน
เสนอทางออกและน าไปสู่การแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์โดยค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติและผลกระทบจาก
การตัดสินใจ 

 

 
.-จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการ
คิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ 
และการแก้ปัญหาโดยใช้การอภิปราย
กลุ่มกรณีตัวอย่าง สถานการณ์จ าลอง
และการสะท้อนกระบวนการคิดของ
ตนเอง 
- จัดเวทีสัมมนาวิชาการ หรือเรียนเชิญผู้
มีประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู
มาถ่ายทอด ประสบการณ์การท างานให้
นักศึกษาได้เรียนรู ้

 

 
1.  ประเมินตามสภาพจริงจาก
ผลงานและการปฏิบัติของ
นักศึกษา เช่น ประเมินจาก
การน าเสนอรายงานในช้ัน
เรียน 
6.  ประเมินจากบันทึกสะท้อน
ความคิด 
3.  ประเมินจากแบบทดสอบ
หรือการสัมภาษณ์ 
6.  ประเมินจากการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูการ
ประเมินด้านทักษะทางปัญญา 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 1. จัดให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม 1. ประเมินจากการสังเกต
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ความรับผิดชอบ 
- มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น
เข้าใจผู้อื่นมีมุมมองเชิงบวกมีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์และทางสังคม 
- มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการ
แก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่าง
สร้างสรรค์ 
- มีภาวะผู้น าและผู้ตามท่ีดีมีความสัมพันธ์
ท่ีดีกับผู้เรียนและมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวมท้ังด้านเศรษฐกิจสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม 

กลุ่มและท างานร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้ได้
ข้อมูลย้อนกลับ เกี่ยวกับการท างาน และ
การอยู่ร่วมกับผู้อื่นท้ังในบทบาทของ
ผู้น าหรือผู้ร่วมทีม 
2. สอดแทรกความรับผิดชอบในการ
เรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีความ
รับผิดชอบต่อการพัฒนาการเรียนรู้ทั้ง
ตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  
3. มอบหมายงานให้นักศึกษาได้ฝึก
ทักษะและความรับผิดชอบในการท างาน 

 

พฤติกรรมและการแสดงออก
ของนักศึกษาในการน าเสนอ
รายงานกลุ่มในช้ันเรียน 
2. ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมท่ีแสดงออกในการ
ร่วมกิจกรรมต่างๆ 

 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจท่ีดีใน
การประมวลผลแปลความหมายและ
เลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
- มีความสามารถในการส่ือสารอย่างมี
ประสิทธิภาพท้ังการพูดการเขียนและ 

น าเสนอด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสมส าหรับบุคคล
และกลุ่มท่ีมีความแตกต่างกัน 

 

 
จัดให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการใช้สถิติ
พื้นฐานและสถิติเพื่อการวิจัยการใช้
ภาษาพูดเขียนและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศโดยมีการให้ข้อมูลป้อนกลับ
และการให้ความช่วยเหลือ 

 
 

 
1. ประเมินจากเทคนิคการ
น าเสนอรายงานหรือท างาน
วิจัยโดยใช้ทฤษฎีหรืองานวิจัย
ท่ีเกี่ยวข้องรองรับ 
6.  ประเมินจากความสามารถ
ในการอธิบายและเลือกใช้
สถิติวิเคราะห์ในการท างาน
วิจัย      
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ /รายละเอียด  
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

และสื่อที่ใช ้
ผู้สอน 

1 แนะน ารายวิชา  เกณฑ์และ
ข้อตกลงในการสอน 
คุณธรรมจริยธรรมท่ีต้องมี
และพัฒนา 
 
- Course introduction 
- Pre-test 
- Unit 1 : Getting to 
know you 
- Language focus 
         - Tenses 
         - Questions 
         - Question words 
- Vocabulary 
        - Using a bilingual  
dictionary 
        - Parts of speech 
        - Words with more 
than one meaning 
        - Phonetic 
symbols 
- Everyday English 
        - Social expression 
 
 
 

4 - Ss get to know each 
other by introducing 
their own name, 
nickname, hometown 
and school where 
there are working at 
the moment. 
- Ss do a pre-test 
- Start learning unit 1 
by using the book 
given from the 
faculty then follow 
all activities shown in 
the book in each 
section. 
- Ss work in pair for 
exchanging their own 
information for their 
first time meeting. 
- Ss do exercises in a 
workbook of unit 1. 
- Ss learn some 
words for a social 
expression as shown 
in the book. 
- Quiz 1 ( 10 points) 

Mr. Anusit 
Miss Chonchalita 
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2 Unit 2: The way we live. 
- Language focus 

     - Present tenses 
   - Present 
Simple 
   - Present 
Continuous 

- Vocabulary 
- Colocation  
 

4 -Ss get into a group 
of 5 to do a reading 
activity as a jigsaw 
reading technique 
then brainstorm to 
discuss to get the 
meaning and 
answering form the 
text given to read. 
-Practice Preset 
Tenses to enrich their 
skills of English by 
practicing in the book 
and the workbook. 

Mr. Anusit 
Miss Chonchalita 

3 Unit 2 : The way we 
live. (continued)  

- Everyday English 
             - Making 
conversation  
             - Asking in 
formation 

 - Work in the same 
group for making 
conversation then do 
a presentation in 
front of the class. 
- Learn how to asking 
information in the 
book. 
-Quiz 2 (10 points) 

Mr. Anusit 
Miss Chonchalita 

4 Unit 3: What happen 
next? 
- Language focus 
- Past Tenses 
      - Past Simple 
      - Past Continuous 
- Vocabulary 
    - Part forms 
    - Making connections 
    - Adverbs  
- Everyday English 
   - Time expressions 

4 - Lecture from T  
- Ss practice parts 
tense form then 
discuss the use of its. 
- Get into a group of 
5 to talk about the 
story in the past.  
- Group discuss the 
best story then write 
the story on the 
paper given by T 
then do a 

Mr. Anusit 
Miss Chonchalita 
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presentation in a 
class. 
- Getting to know 
past forms of verbs in 
English then making 
connections of 
English and adding 
adverbs into 
sentences properly. 
- Quiz 3 (10 points) 

5 -Wrap up all 3 Units 
- Test and Quiz  

4 - Ss design the lesson 
from the story they 
have presented to 
teach in their school 
then present and 
discuss with friends 
and T. 
- Listening test for 
the class. 
- Quiz 4 (10 points) 
- Wrap up all 
contents learned 
from the 1st – 5th 
week. 
- Goodbye my class. 

Mr. Anusit 
Miss Pimchanok 
 

6 การััง 4 - บรรยาย 
-ัังส่ือทางเสียง 
- กิจกรรมแลกเปล่ียน 
-ทดสอบความคิดจาก
เรื่องท่ีััง 
  
 

อ .นันทิพัฒน์   
อ.อมรา 
อ.รุ่งนภา 
อ.กษมา  

7 การพูด 4 - บรรยาย 
-กิจกรรมแลกเปล่ียน 
- กิจกรรมกลุ่มน าเสนอ
การพูด 

อ .นันทิพัฒน์   
อ.อมรา 
อ.รุ่งนภา 
อ.กษมา  
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8 การอ่าน   - กิจกรรมแลกเปล่ียน 
-ความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน 
-ทดสอบ 

อ .นันทิพัฒน์  
อ.อมรา  
อ.รุ่งนภา 
อ.กษมา  

9 การเขียน 
 

 -บรรยาย 
- กิจกรรมแลกเปล่ียน 
-มอบหมายงานให้ค้นคว้า 
-ทดสอบ 

อ .นันทิพัฒน์  
อ.อมรา   
อ.รุ่งนภา 
อ.กษมา  

10 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษา
และวัฒนธรรม 

 - กิจกรรมแลกเปล่ียน 
- การน าเสนอ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาษาและวัฒนธรรม 

อ .นันทิพัฒน์  
อ. อมรา  
อ.รุ่งนภา 
อ.กษมา  

11 ความหมาย ความส าคัญ 
และความหลากหลายของ
วัฒนธรรม  

 - PowerPoint Media
ประกอบการบรรยาย 
-ดูคลิปวีดีโอและอภิปราย
กลุ่มตามประเดสนท่ีได้รับ
มอบหมาย 
-น าเสนอในรูปแบบผัง
ความรู้ 
- อภิปรายแลกเปล่ียน
เรียนรู้ในช้ันเรียน 

อ.เลเกีย 
อ.ศรวัส 
อ.รัตติกาล 
ดร.วรพรรณ 

12 การจัดระเบียบทางสังคม
และการขัดเกลาทางสังคม 

 ชมภาพยนตร์ 
และอภิปรายความรู้ใน
ช้ันเรียน 

อ.เลเกีย 
อ.ศรวัส 
อ.รัตติกาล 
ดร.วรพรรณ 

13 สถาบันสังคม: ครอบครัว
ศาสนา เศรษฐกิจ การศึกษา
การเมือง 

  PowerPoint Media
ประกอบการบรรยาย 
น าเสนองานกลุ่มท่ีได้รับ
มอบหมาย 

อ.เลเกีย 
อ.ศรวัส 
อ.รัตติกาล 
ดร.วรพรรณ 

14 การเปล่ียนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรม  ทางเลือก
ของการเปล่ียนแปลง  

 อ่านบทความ 
น าเสนองานกลุ่มท่ีได้รับ
มอบหมาย 

อ.เลเกีย 
อ.ศรวัส 
อ.รัตติกาล 
ดร.วรพรรณ 

15 วิเคราะห์แนวโน้มของปัญหา
สังคมไทย 
 -น าเสนอปัญหาสังคมและ 
แนวทางแก้ไข 
 

 น าเสนองานจากการ
ค้นคว้าในรูปแบบต่างๆ
ตามความถนัด เช่น  
คลิปวีดีโอ บทบาทสมมุติ 
เป็นต้น  

อ.เลเกีย 
อ.ศรวัส 
อ.รัตติกาล 
ดร.วรพรรณ 
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และอภิปรายความรู้ใน
ช้ันเรียน 

16 สอบปลายภาค    
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ 
(Learning 
Outcome) 

วิธีการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลาการ
ประเมิน (สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการประเมินผล 
 

ด้านคุณธรรม
จริยธรรม/ด้านความรู้/ 
ด้านทักษะทางปัญญา 

สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

8 
16 

30% 
30% 

ด้านคุณธรรม
จริยธรรม/ด้านความรู้/

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

การท ารายงาน 9-10 10% 

ด้านคุณธรรม
จริยธรรม/ด้านความรู้/ 
ด้านทักษะทางปัญญา 

แบบทดสอบและแบบฝึก 
ตลอดภาค 
การศึกษา 

20% 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
คุณธรรมจริยธรรมอันดี และ

ความเป็นครู 
ตลอดภาค 
การศึกษา 

10% 

 

3 วิธีการประเมินผล  

ประเมินผลตามเกณฑ์ การให้คะแนนของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

คะแนนระหว่างกลางภาค 60 คะแนน :  คะแนนปลายภาค 40 คะแนน 

คะแนน 100 คะแนน แบ่งออกเป็น 

แบบทดสอบระหว่างเรียนและแบบฝึกหัด 30 คะแนน 

ทดสอบกลางภาค   30 คะแนน 

ทอสอบปลายภาค   30 คะแนน 

ความรับผิดชอบและความเป็นครู           10 คะแนน 

รวม     100 คะแนน 
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ระดับคะแนนความหมายของผลการเรียน   ระดับคะแนน  ค่าระดับคะแนน 

A   ดีเยี่ยม (Excellent)   08-188   4.88 

B+  ดีมาก (Very Good)  57-57   3.78 

B   ดี (Good)    70-74  3.00 

C+ ดีพอใช้ (Fairly Good)  57-57   2.78 

C  พอใช้ (Fairly)   58-54   2.88 

D+ อ่อน (Poor)   77-77   1.78 

D  อ่อนมาก(Very Poor )  78-74   1.88 

E ตก (Fail)    8-47   8.88 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. เอกสารและต าราหลัก 
    - John and Liz Soars with Sylvia Wheeldon. New Heady way, Pre-Intermediate the third 
edition, Student’s book. Oxford University Press. 

-  เอกสารที่อาจารย์จากผู้สอนแจกให้ในแต่ละรายช่ัวโมง 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

จุไรรัตน์  ลักษณะศิริ,บาหยัน  อิ่มส าราญ, บรรณาธิการ  .ภาษากับการส่ือสาร  .พิมพ์ครั้งท่ี 6 กรุงเทพฯ  :
บริษัท  พี.เพรส , 6005 

วราลี  ศรัทธา   .การพูดเพื่อประสิทธิผล  .กรุงเทพฯ  :โอเลียนสโตร์ , 6006 
ก าชัย  ทองหล่อ.  หลักภาษาไทย.  พิมพ์ครั้งท่ี 10   .กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2540. 
ราชบัณฑิตยสถาน.  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสีาน พุทธศักราช 2554  .กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์ 
                    พับลิเคช่ันส์, 2556. 
__________.   อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร (แก้ไขเพิ่มเติม  .) พิมพ์ครั้งท่ี 18   .กรุงเทพฯ  : อรณุการพิมพ์,  
                     2551. 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
เวสบไซด์ www.googel.com  หนังสือในศูนย์วิทยาบริการ  

 
 
 
 
 

หมวดที่ 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 
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1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
ประเมินจากแบบทดสอบ ในการสอบแต่ละครั้งนักศึกษาได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของคะแนนถือ

ว่าผ่าน  และใช้การประเมินจากการสังเกตการณ์ ความสามารถและความช านาญของนักศึกษาในแต่ละหัวข้อ 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ใช้กลยุทธ์ในการเกสบข้อมูลเพื่อประเมินการสอนดังนี้ 
สังเกตความสามารถและความช านาญการของนักศึกษา  ความสนใจและการให้ความร่วมมือของผู้เรียนในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  การเข้าช้ันเรียนของนกัศึกษา  และใช้แบบประเมินนักศึกษาต่อผู้สอน  
3. การปรับปรุงการสอน  
คณาจารย์ผู้สอนมีการประชุมหารือในทุกภาคการศึกษาเพื่อรายงานผลการศึกษาและปัญหาในการเรียนการสอน 
 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

ก่อนการเรียนในรายวิชาได้มีการแจ้งเกณฑ์และท าการตกลงการให้คะแนนแก่นักศึกษาได้รับทราบและท า
ข้อตกลงท้ังอาจารย์และนักศึกษา  ตลอดภาคการศึกษามีการรายงานผลคะแนนของนักศึกษาทุกครั้ง เพื่อให้
นักศึกษาทราบและปรับปรุง มีมาตรการในการติดตามงานท่ีมอบหมายหากไม่ส่งตามก าหนดเวลามีการปรับ
คะแนน อีกท้ังช้ีแจงการให้คะแนนในการท างานแต่ละช้ินว่ามีท่ีมาท่ีไปเช่นใด 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

ในการวางแผนการเรียนในรายวิชานี้มีดังนี้  
1. ก าหนดข้อตกลงและท าการชี้แจงแก่นักศึกษาเรื่องการเรียนการสอนและเกณฑ์การประเมินผล 

ท่ีเป็นการยอมรับระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน 
2. จากผลการเรียนของนักศึกษาอาจารย์ผู้สอนต้องมาท าการวิเคราะห์จุดแขสงและจุดอ่อนของเนื้อหาวิชา 

อาจารย์ผู้สอน นักศึกษาและสภาพแวดล้อมของการเรียน  
3. ท าการศึกษาวิจัยจากปัญหาท่ีได้ในข้อ 2  เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 

 
 


