
เอกสารหมายเลข มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา1 
วิทยาเขตขอนแก่น  คณะครุศาสตร์ สาขาการสอนภาษาไทย 

 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและชือ่รายวิชา 
 ๒๐๔ ๔๓๑  สัมมนาการสอนภาษาและวรรณคดีไทย ๓ (๒-๒-๕)   
               (Seminar on Teaching Thai Language ) 
 
2. จํานวนหน่วยกิต1 
 ๓ หน่วยกิต ๓ (๒-๒-๕) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา1 
            ๓.๑ หลักสูตร 
                  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
            ๓.๒ ประเภทวิชา 
                    วิชาเฉพาะสาขา    เป็นวิชาเลือกสาขา
4. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน1 
            ๔.๑ อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา   
                  พระครูคัมภีรธ์รรมานุวัตร,ดร./อ.จิรวัฒน์ สิทธิธรรม 
            ๔.๒ อาจารย์ผู้สอน 
         พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร,ดร./อ.จิรวัฒน์ สิทธิธรรม 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรยีน  
 ภาคการศึกษาที่ ๒ / ช้ันปีที่ ๔ 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน(Pre- requisites) (ถ้ามี) 1 
 -------  ๒๐๔ ๓๑๘ การสอนภาษาไทย 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 1 
 -------    
8. สถานที่เรียน1 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
๙.วันที่จัดทาํ หรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
           ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา1 
 เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการ เทคนิควิธีการการสัมมนาการเรียนการสอนภาษาและ

วรรณคดีไทย โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนภาษาและวรรณคดีไทย การประเมนิผล
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การสัมมนา การกําหนดแนวทางการสอนภาษาและวรรณคดีไทย การนําเสนอการศึกษาเป็นกรณีศึกษาอัน
จักนําไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพของนิสิต 
 

 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา1 

เพ่ือพัฒนาให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการ เทคนิควิธีการการสัมมนา สามารถจัดสัมมนา
การเรียนการสอนภาษาและวรรณคดีไทย โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนภาษาและ
วรรณคดีไทย การประเมินผลการสัมมนา การกําหนดแนวทางการสอนภาษาและวรรณคดีไทย การนําเสนอ
การศึกษาเป็นกรณีศึกษาอันจักนําไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพของนิสิต 
 

 
หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา1  
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนภาษาและวรรณคดีไทย การประเมินผลการสัมมนา การกําหนด

แนวทางการสอนภาษาและวรรณคดีไทย การนําเสนอการศึกษาเป็นกรณีศึกษา 
 
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา1 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย ๓๐ ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

อาจมีการสอนเสริม
เฉพาะกรณีมีเวลาเรียน
ไม่ครบ 

มีการฝึกปฏิบัติสัมมนา
ระหว่างเรียนในช้ันเรียน 
๓๐ ช่ัวโมง 

การศึกษาด้วยตนเอง ๕ 
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 - อาจารย์ประจํารายวิชาประกาศเวลาให้คําปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ 
 - อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของนิสิต๓ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห ์( โดยจัดทําใบนัดหมายย่ืนนัดหมายไว้ที่ห้องพักอาจารย์ และบันทึกการพบเป็นลายลักษณ์อักษร) 

 
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

๑. คุณธรรม  จริยธรรม 
 ๑.๑ ผลการเรยีนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม  ๑.๒ วิธกีารสอน  ๑.๓ วิธกีารประเมินผล1 

    ๑)  แสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู มี
คุณธรรมที่เสรมิสร้างการพัฒนาที่
ย่ังยืน มีความกล้าหาญทาง

 ๑)ใช้การสอนแบบบรรยาย
ตั้งคําถามหรือตอบคําถามหรอืแสดง
ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม
จริยธรรมในช้ันเรียนลักษณะการ
สอดแทรกในเนือ้หา  

 ๑) ประเมินจากการตรง
เวลาของนิสิตในการเข้าช้ันเรียน 
การส่งงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม  
 ๒) ประเมินจากการมีวินัย
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จริยธรรม มคีวามเข้าใจผู้อ่ืน 
เข้าใจโลกมีจิตสาธารณะ เสียสละ 
และเป็นแบบอย่างที่ดี   
 

 ๒) ยกตวัอย่างกรณีศึกษา
ตัวอย่างทีข่าดความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่และการประพฤติที่ผิด
จรรยาบรรณในวิชาชีพ  ตัวละครที่
ปรากฏในเน้ือหา 
 ๓) อาจารย์ปฏิบัติตนเป็น
ตัวอย่างให้ความสําคัญต่อ
จรรยาบรรณวิชาชีพการมีวินัยเรื่อง
เวลาการเปิดโอกาสให้นกัศึกษาแสดง
ความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็น
ของนักศึกษาการเคารพและให้เกียรติ
แก่อาจารย์ผู้บรรยาย ตลอดจน
ระหว่างผู้เรียนด้วยกันซึง่มีความเป็น
ผู้อาวุโสกว่า 

และพร้อมเพรยีงของนิสิตในการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 ๓) ประเมินจากปริมาณ
การกระทาทุจริตในการสอบ  
 ๔) ประเมินจากความ
รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย  

๒) สามารถจัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิงสัมพันธ์
โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม 
ความรู้สึกของผู้อ่ืน และประโยชน์
ของสังคมส่วนรวม 
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๒ ความรู ้
๒.๑ ผลการเรยีนรู้ด้านความรู้  ๒.๒ วิธกีารสอน1 ๒.๓ วิธกีารประเมินผล1 

๑)  มีความรอบรู้ในด้านความรู้
ทั่วไป วิชาชีพครู และวิชาที่จะ
สอน อย่างกว้างขวางลึกซึ้ง และ
เป็นระบบ 
๒)  มีความตระหนักรู้หลักการและ
ทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง
อย่างบูรณาการ ทั้งการบูรณาการ
ข้ามศาสตร์ และการบูรณาการกับ
โลกแห่งความเป็นจริง 
๔ )  มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมิน
ค่าองค์ความรู้ และสามารถนําไป
ประยุก ต์ ใช้ ในการป ฏิ บั ติ งาน
วิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓)  มีความเข้าใจความก้าวหน้า
ของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชา
ที่จะสอนอย่างลึกซึ้งตระหนักถึง
ความสําคัญของงานวิจัยและการ
วิจัยในการต่อยอกความรู้  

           จัดการเรยีนการสอนแบบ 
Problem base learning และการเรียนรู้
แบบบูรณาการ เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
(Student Center)  โดย 
 ๑) ใช้กระบวนการกลุ่มศึกษา
เทคนิควิธีการสัมมนา จากเอกสารการ
สัมมนา สรุปองค์ความรู้ 
 ๒) นําองค์ความรู้ที่ได้มาอภิปราย
ผ่านกระบวนการกลุ่ม นําเสนอรายงาน
หลักการ แนวคิดการสัมมนา กระบวนการ
วิธีการสัมมนาการสอนภาษาและวรรณคดีไทย 
 ๓) นิสิตจัดทําโครงการสัมมนาการ
สอนภาษาไทยห้าสาระการเรียนรู้  โดยนํา
ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติการสอนจรงิใน
สถานศึกษามาเป็นข้อมูล 
๔) จัดทํารายงานการสัมมนาระดับห้องเรียน 
เป็นการนําเสนอการศึกษาเป็นกรณีศึกษา
เสนอผู้เกี่ยวข้อง 
๕) ใหก้ารทดลองสอนในสถานศึกษาของนิสิต
เป็นส่วนของการเก็บข้อมูลเพือ่นําเสนอการ
สัมมนาด้วย 

๑) การสอบย่อยสอบกลาง
ภาคและสอบปลายภาค 
๒)ตรวจผลงานเป็น
รายบุคคล/ รายกลุ่ม 
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๓. ทักษะทางปัญญา 
๓.๑ ผลการเรยีนรู ้ ๓.๒ วิธกีารสอน1 ๓.๓ วิธกีารประเมินผล1 

 ๑)  สามารถคดิค้นหา
ข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจ และ
ประเมินข้อมูลสารสนเทศและ
แนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก้ปัญหา 
และทําการวิจยัเพ่ือพัฒนางานและ
พัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
๒)  สามารถคดิแก้ปัญหาที่มคีวาม
สลับซับซ้อน เสนอทางออกและ
นําไปสู่การแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์ โดยคํานึงถึงความรู้ทาง
ภาคทฤษฎี ประสบการณ์
ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจาก
การตัดสินใจ 
๓)  มีความเป็นผู้นําทางปัญญาใน
การคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
มีวิสัยทัศน์ และการพัฒนาศาสตร์
ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอย่าง
มีนวัตกรรม 

 ๑) การมอบหมายให้
นักศึกษาทําโครงการสัมมนาทาง
วิชาการและนําเสนอผลการศึกษา 
 ๒)อภิปรายกลุ่ม 
 ๓) วิเคราะห์ สังเคราะห์
แนวทางการสอนที่ได้จากการสัมมนา 
การทดลองสอนในสถานศึกษา 
การศึกษาดงูานในสถานศึกษา การ
ร่วมงานแสดงส่ือ นวัตกรรมการสอน
ภาษาไทยของหน่วยงานต่าง
มหาวิทยาลัยและของหน่วยงานต่าง 
ๆ 
 ๔) การสะทอ้นแนวคิด
ความเป็นครูจากการปฏิบัติงาน การ
เรียนรู้ที่ได้จากการสัมมนา 

 ๑) สอบกลางภาคและ
ปลายภาคโดยเน้นข้อสอบที่มกีาร
วิเคราะห์สถานการณห์รือวิเคราะห์
แนวคิด 
 ๒) ประเมินจากการ
นําเสนอ การวิเคราะห์ สังเคราะห์
ปัญหาและการแสดงความคิดเห็นใน
ชั้นเรียนทั้งรายบุคคลและกลุ่ม 
 ๓) ผลงานของนิสิต
รายบุคคลและรายกลุ่ม 
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๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑. ผลการเรียนรู ้ 4.2 วิธกีารสอน1 4.3 วิธกีารประเมินผล 
๑)  มีความไวในการรับรู้ความรู้สึก
ของผู้อ่ืน เข้าใจผู้อ่ืน มีมมุมองเชิง
บวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และ
ทางสังคม 

 ๒ )   มี ค ว า ม เอ า ใ จ ใ ส่
ช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแก้ปัญหา
ในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่าง
สร้างสรรค์ 
๓)  มีภาวะผู้นําและผู้ตามท่ีดี มี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และมี
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมท้ังด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 ๑) จัดกจิกรรม
กระบวนการกลุ่มให้แลกเปล่ียน
เรียนรู้ในกลุ่มยอ่ย ภายในหอ้งเรียน
 ๒) มอบหมายงานราย
กลุ่มและรายบุคคลศึกษาค้นคว้า
แนวการสัมมนาการสอนภาษาไทย
ในรูปแบบต่าง ๆ 
 ๓) นําเสนอรายงานการ
จัดสัมมนาเชิงวชิาการ  
           ๔) จดัทําโครงการ
สัมมนาเกี่ยวกบัปัญหาการเรียน
การสอน การใช้ภาษาไทยเปาราย
กลุ่ม 

 ๑) ประเมินการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรยีน 
 ๒) ประเมินความ
รับผิดชอบจากรายงานกลุ่มของนิสิต 
 ๓) ให้นิสิตประเมินสมาชิก
ในกลุ่มทัง้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและด้านความ
รับผิดชอบ 
 ๔) ตรวจรายงานการจัด
สัมมนาศึกษาดว้ยตนเอง 

๕. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑ผลการเรียน ๕.๒ วิธกีารสอน1       ๕.๓ วิธกีารประเมินผล1 
๑) มทีักษะในการสื่อสารทั้งการ
พูด การฟัง การอ่าน การแปล 
และการเขียน โดยการทํารายงาน
และนําเสนอในช้ันเรียนเชิงสถิติ 
๒) มทีักษะในการสืบค้นข้อมลูโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
๓) มทีักษะในการนาเสนอข้อมูล
โดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม  
๔) สามารถเลอืกใช้ข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในสาระการ
สอนภาษาไทยอย่างเหมาะสมกับ
ผู้เรียน 

 ๑) กําหนดให้นาํเสนอข้อมูลที่ศึกษา
ด้วยค่าทางสถิตโิดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม เช่น การใช้ PowerPoint ที่น่าสนใจ 
ชัดเจน ง่ายต่อการตดิตามทําความเข้าใจ 
ประกอบการสอนในช้ันเรียน 
           ๒) ผู้เรียนนําเสนอข้อมูลจากการค้นคว้า
ทางอินเทอร์เนต็ เพื่อเป็นตัวอย่างกระตุ้นให้นสิิต
เห็นประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
           ๓) แนะนําเทคนิคการสืบค้นข้อมูลและ
แหล่งข้อมูลและการอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูล
ที่น่าเชื่อถือ 
           ๔) มอบหมายงานศึกษาค้นคว้างานที่
ต้องมกีารสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
จาก website ส่ือการสอน e-learning และทํา
รายงานโดยเน้นการอ้างองิ จากแหล่งที่มาขอ้มลู
ที่น่าเชื่อถือ มีการนําตัวเลข สถติิ ประกอบ 

๑) ประเมินทกัษะการใช้
ภาษาเขียนจาก
เอกสารรายงานโครงงาน 
๒) ประเมินทกัษะการใช้
ส่ือและการใช้ภาษาพูด
จากการนําเสนอผล
การศึกษาค้นคว้าหน้าชั้น
เรียน 
๓) ประเมินรายงานการ
สืบค้นข้อมูลด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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๖  ด้านทักษะการจัดการเรียนรู ้

ผลการเรียนรู ้ วิธีสอน การวดัประเมินผลการเรยีน 
๑)  มีความเช่ียวชาญในการ
จัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบ
หลากหลาย ทัง้รูปแบบที่เป็น
ทางการ(Formal) รูปแบบก่ีง
ทางการ(Non-formal) และ
รูปแบบไม่เป็นทางการ(Informal) 
อย่างสร้างสรรค์อย่างมีนวัตกรรม 
๒)  มีความเช่ียวชาญในการ
จัดการเรียนรู้สําหรับผู้เรียนที่
หลากหลาย ทัง้ผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนทีม่ี
ความสามารถปานกลาง และ
ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
๓)  มีความเช่ียวชาญในการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาเอกท่ีจะสอน
อย่างบูรณาการ 

 ๑) การมอบหมายให้นกัศึกษา
ทําโครงการสัมมนาทางวิชาการและ
นําเสนอผลการศึกษา 
 ๒)อภิปรายกลุ่ม 
 ๓) วิเคราะห์ สังเคราะห์
แนวทางการสอนที่ได้จากการสัมมนา 
การทดลองสอนในสถานศึกษา การศึกษา
ดูงานในสถานศึกษา การร่วมงานแสดง
ส่ือ นวัตกรรมการสอนภาษาไทยของ
หน่วยงานต่างมหาวิทยาลัยและของ
หน่วยงานต่าง ๆ 
 ๔) การสะทอ้นแนวคิดความ
เป็นครูจากการปฏิบัติงาน การเรียนรู้ที่ได้
จากการสัมมนา 

 ๑) สอบกลางภาคและ
ปลายภาคโดยเน้นข้อสอบที่มี
การวเิคราะห์สถานการณ์หรือ
วิเคราะห์แนวคิด 
 ๒) ประเมินจากการ
นําเสนอ การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ปัญหาและการแสดง
ความคิดเห็นในชั้นเรียนทั้ง
รายบุคคลและกลุ่ม 
 ๓) ผลงานของนิสิต
รายบุคคลและรายกลุ่ม 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

สังเขปเน้ือหาสาระการเรียนรู้จากคําอธิบายรายวิชา 
หัวข้อ/รายละเอียด 

1. คําอธบิายรายวิชา1  
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนภาษาและวรรณคดีไทย การประเมินผลการสัมมนา 

การกําหนดแนวทางการสอนภาษาและวรรณคดีไทย การนําเสนอการศึกษาเป็นกรณีศึกษา 

ปฐมนิเทศ 
-แนะนําวิธีเรียนรู้รายวิชา 

บทที่ ๑ 
๑) ความรู้เรื่องกระบวนการเทคนิค วิธีการสัมมนาทางวิชาการ 
 -รูปแบบการสัมมนา 
 -กระบวนการจัดสัมมนา 
- การเขียนโครงการสัมมนา 
 
บทที่ ๒ 

๑. ความรู้เรื่องกระบวนการ เทคนิควิธีการสัมมนาสอนภาษาและวรรณคดีไทย 
๒. การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ปัญหาจัดการเรียนการสอนภาษาและวรรณคดีไทย 

บทที่ ๓ 
ปฏิบัติการสัมมนา 
ปัญหาการจัดการเรียนรู้ ภาษาและวรรณคดีไทย 
บทที่ ๔ 
-การประเมินผลการสัมมนาการเรียนการสอนภาษาและวรรณคดีไทย 
-การเขียนรายงานและนําเสนอผลการสัมมนา 
บทที่ ๕ 
      - การกําหนดแนวทางกาสอนภาษาและวรรณคดีไทย 
      - การนําเสนอการศึกษาเป็นกรณีศึกษา 
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1. แผนการสอน 
สัปดาห ์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน 
การสอน / สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 
บรรยาย ปฏิบัติ

๑-๒ 
 

ปฐมนิเทศ 
-แนะนําวิธีเรียนรู้
รายวิชา 

บทที่ ๑ 
๑) ความรู้เรื่อง
กระบวนการเทคนิค 
วิธีการสัมมนาทางวิชาการ
การ 
 -รูปแบบการสัมมนา 
 -กระบวนการจดัสัมมนา 
-การเขียนโครงการ
สัมมนา 

๔ ๔ 

- สอบพ้ืนฐาน  
-ใช้ Power point นําเสนอคํา
บรรยาย 
จัดโต๊ะรูปตัวU ประชุมนิสิต 
-นิสิตอภิปรายปัญหารูปแบบการ
สอน ปัญหาการสอนจากที่สาธิตการ
สอนมาแล้ว นําเสนอต่อช้ันเรียน 
-ร่วมอภิปราย สังเคราะห์ปัญหาวิธี
สอน สรุปเป็นความรู้ที่คงทน 
-อาจารย์บรรยายการนําวิธีสัมมนา
มาแก้ปัญหา 

พระครู
คัมภีร์
ธรรมา
นุวัตร
,ดร./อ.
จิรวัฒน์ 
สิทธิ
ธรรม 

 ๓ 
 

บทที่ ๒ 
๑.  ความรู้เรื่อง

กระบวนการ 
เทคนิควิธีการ
สัมมนาสอน
ภาษาและ
วรรณคดีไทย 

๒. การวิเคราะห์  
การสังเคราะห์ปัญหา
จัดการเรียนการสอน
ภาษาและวรรณคดีไทย 

๒ ๒ 

-ใช้ Power point นําเสนอ  
-ร่วมอภิปราย สังเคราะห์รูปแบบ
วิธีการสัมมนาการสอนภาษาไทย 
วิธีการสัมมนาการสอนวรรณคดีไทย 
-สรุปเป็นความรู้ที่คงทน 

พระครู
คัมภีร์
ธรรมา
นุวัตร
,ดร./อ.
จิรวัฒน์ 
สิทธิ
ธรรม 

๖-๗ 
 

บทที่ ๓ 
ปฏิบัติการสัมมนา
ปัญหาการจัดการ
เรียนรู้ ภาษาและ
วรรณคดีไทย 
 
 

0 ๘ 

-ใช้ Power point นําเสนอ  
-ร่วมอภิปราย สังเคราะห์รูปแบบวิธี
นําเสนอปัญหา 
แนวทางแก้ปัญหาโดยใช้วิธีสัมมนา 
-สรุปเป็นความรู้ที่คงทน 

พระครู
คัมภีร์
ธรรมา
นุวัตร
,ดร./อ.
จิรวัฒน์ 
สิทธิ
ธรรม 
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สัปดาห์
ที่  หัวข้อ/รายละเอียด จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน / สื่อที่

ใช ้ ผู้สอน 
บรรยาย ปฏิบัติ

๘-๙ บทที่ ๔ 
๑. การประเมินผล

การสัมมนาการ
เรียนการสอน
ภาษาและ
วรรณคดีไทย 

๒. การเขียน
รายงานการ
สัมมนา 
 

๔ ๔ 

-ใช้ Power point นําเสนอ
รูปแบบและกระบวนการ
ประเมินผล 
-ร่วมอภิปราย สังเคราะห์รูปแบบ
วิธีการประเมินผลการสมัมนา  
ฝึกประเมินผล และรายงานผลการ
สัมมนารายกลุม่  
สังเคราะห์การสัมมนากลุม่ใหญ่ทั้ง
ห้องเรียน 
-สรุปเป็นความรู้ที่คงทน 
 

พระครู
คัมภีร์ธรร
มานุวัตร
,ดร./อ.
จิรวัฒน์ 
สิทธิธรรม

๑๐-๑๕ บทที่ ๕ 
การกําหนดแนวทางกา
สอนภาษาและวรรณคดี
ไทย 
การนําเสนอการศึกษา
เป็นกรณีศึกษา 

๑๐ ๑๐ 

-ใช้ Power point นําเสนอ  
-ร่วมอภิปราย  
-ฝึกสังเคราะห์รูปแบบแนวทางการ
สอนภาษาและวรรณคดีไทยทีไ่ด้
จากการสัมมนา 
-สรุปเป็นความรู้ที่คงทน 
 
 
 

พระครู
คัมภีร์ธรร
มานุวัตร
,ดร./อ.
จิรวัฒน์ 
สิทธิธรรม

๑๖ สอบปลายภาคเรียน ๒   
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๒. การประเมินผล 
กิจกรรมที่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล 

๑ การทดสอบ: 
   -ทดสอบก่อนเรียน 
   -ทดสอบระหว่างเรียนตามบท 
   -สอบปลายภาค 
 
 
 

 
๑ 

ตลอดภาคเรียน 
๑๖ 

 
- 

ร้อยละ ๒๐ 
ร้อยละ ๓๐ 

๒ การวิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้าการ
นําเสนอ: 
    -รายงาน/โครงงาน 
    -การทํางานกลุ่มและผลงาน 
    -การจัดสัมมนารายกลุ่ม 
    -การปฏิบัติการสัมมนารวม 
แสดงนิทรรศการงานตามท่ี
มอบหมาย 
 
 
 

ตลอดภาค
การศึกษา ร้อยละ ๔๐ 

๓ จิตพิสัย: 
    -การเข้าช้ันเรียน/ร่วมกิจกรรม 
    -การมีส่วนร่วมอภิปรายเสนอ
ความคิดเห็นในช้ันเรียน 
 
 
 
 
 

ตลอดภาค
การศึกษา 
 
 
 

ร้อยละ ๑๐ 
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หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและตําราหลัก1 
๑. นิพนธ์  เหลาหา.  เอกสารประกอบการสอน สัมมนาการสอนภาษาและวรรณคดีไทย.  
          สาขาวชิาการสอนภาษาไทย มจร.ขอนแก่น (อัดสําเนา) ๒๕๖๓ 
๒. สมจิตร เกิดปรางค์และนุตปะวีณ์ เลิศกาญจนวัติ. การสัมมนา. กรุงเทพ : ศูนย์ส่งเสริมวชิาการ.2554  
เกษกานดา  สภุาพจน์.  การจัดสัมมนา.ม.ป.ท.  ม.ป.ป. 
ชาญ  สวัสด์ิสาลี.  คู่มือการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม  สําหรบัผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 ฝึกอบรม/สัมมนา (ฉบับปรบัปรุงใหม่). พิมพ์ครั้งที่  6. กรุงเทพฯ :  สวัสดิการสํานักงาน  
 ก.พ.,2544. 
นิรชรา  ทองธรรมชาติ.  กลยุทธ์การฝึกอบรมและวิทยากรในยุคโลกาภิวัตน์.  กรุงเทพฯ :   
 ซีเอ็ดยูเคช่ัน  จํากัด(มหาชน) ,2544. 
ไพรัช  สร้างถิ่น.  คู่มือการเบิกจ่ายคา่ใช้จ่ายในการเดินทางและการฝกึอบรมสัมมนา. พิมพ์ครั้งที ่5 
 กรุงเทพฯ :  กรมบัญชีกลาง,2540. 
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ1 โครงการสัมมนาภาษาไทย ภาษาชาติ ของ สถาบันภษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา1 ข้อมูลแหลง่เรียนรู้ดิจิตัลอื่นๆ 
 

 



13 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 
 

1. กลยทุธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ได้จัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจากผู้เรียนได้ดังนี ้
 ๑.๑  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
 ๑.๒  การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรยีน 
 ๑.๓  การประเมินผู้สอนทุกด้าน และประเมินผลงานนิสิต 
 ๑.๔  ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอรด์ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทําเป็นช่องทางการส่ือสารกับผู้เรยีนโดยใหทุ้กคน
ประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธกีารสอน การจดักิจกรรมในและนอกห้องเรยีนโดยผ่านช่อง e-mail  
2. กลยทุธ์การประเมินการสอน 
 ในการเก็บข้อมลูเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดงันี ้
 ๒.๑ การสังเกตการณ์สอนของผู้สอนร่วม 
 ๒.๒ ผลการสอบ 
 ๒.๓ การทวนสอบผลประเมินการเรยีนรู ้
           การประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แตง่ตั้งโดยสาขาวิชา จากการสังเกตขณะสอน 
และการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้เรยีน 
3. การปรับปรุงการสอน 
 หลังจากทราบผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดงันี้ 
 ๓.๑ สัมมนาการจัดการเรียนการสอน โดยกจิกรรมการจัดการความรู(้Knowledge Management) 
 ๓.๒ การวจิัยในและนอกช้ันเรียน 
 ๓.๓ สาขาวิชากาํหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมิน
ประสิทธิผลของรายวิชา แล้วจดัทํารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ.กาํหนดทกุภาคการศึกษา 
 ๓.๕ สาขาวิชากาํหนดให้อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมกลยทุธ์การสอน/การวิจัยในช้ันเรียน และ
มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่มีปัญหา ทําวิจัยในช้ันเรยีนอย่างนอ้ยภาคการศึกษาละ ๑ รายวิชา 
 ๓.๖ มีการประชุมอาจารยท์ั้งสาขาวิชาเพือ่หารือปัญหาการเรยีนรู้ขอผู้เรียนและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาในรายวิชา 
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวงัจากการเรยีนรู้
ในวิชาได้จาก การสอบถามผู้เรยีนหรือการสุ่มตรวจผลงาน  รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการ
ออกผลการเรยีนรายวิชา มกีารทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชา  ได้ดังนี ้
 ๔.๑ การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของผู้เรียนโดยอาจารย์อื่น หรอืผู้ทรงคุณวุฒิ ที่
ไม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสูตร 
 ๔.๒ มีการตัง้คณะกรรมการในสาขาวิชาเพื่อตรวจสอบผลการประเมินการเรยีนรู้ของผู้เรยีน โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธกีารให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
 ๔.๓   สาขาวิชามีคณะกรรมการประเมินการสอนทําหน้าทีท่วนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในรายวิชาโดย
การสุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนนของรายวิชาร้อยละ 
๖๐  ของรายวชิาทั้งหมดในความรับผิดชอบของสาขาวิชา ภายในรอบเวลาหลักสูตร 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวชิาแล้ว ได้มีการวางแผนการปรบัปรุงการ
สอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดงันี ้
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 ๕.๑ ปรับปรงุรายวิชาทกุ ๑ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามข้อ ๔ 
 ๕.๒ สลับหรือเปล่ียนอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้ผู้เรยีนมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้กับปัญหาที่มาจาก
งานวิจัยของอาจารย์  
 สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดนพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย
ผู้เรียน ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของสาขาวิชา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน 
หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเน้ือหาทีส่อนและกลยุทธก์ารสอน
ที่ใช้ และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา เสนอต่อหัวหน้า
ภาควิชา เพื่อนาํเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเหน็และสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุง
สําหรับใชใ้นปีการศึกษาถัดไป 

 
 


