
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ.๓) 
ประจ ารายวิชา   ๒๐๔ ๓๑๖   วรรณคดีวิจารณ์ (Literary Criticism) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยเขต               มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา         ๒๐๔ ๓๑๓   การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

                                                   (Teaching Thai for Foreign Language) 
๒. จ านวนหน่วยกิต         ๒ (๒-๐-๔) 
 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

ครศุาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย   หมวดวิชาเอก/วิชาเลือกสาขา     
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร/ผศ.ดร.พชรกฤต ศรีบุญเรือง 
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน /กลุ่มผู้เรียน 

ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๔  
๑.นิสิตชั้นปีที่ ๒  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ภาคปกติ) 

๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 
 ไม่มี           

๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
 ไม่มี 

๘. สถานที่เรียน    
อาคาร ๑๐๐ ปีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๙. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



๒ 
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

๑.๑ เพ่ือให้นิสิตมเีทคนิควิธีการสอนภาษาไทย  
๑.๒ เพ่ือให้นิสิตการออกแบบวิธีสอนโดยเน้นสัมพันธ์การใช้ทักษะทางภาษา การฟัง พูด อ่าน เขียน และการ

น าไปใช้เพื่อการสื่อสาร  
๑.๓ เพ่ือให้นิสิตสามารถการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน การเรียนรู้ภาษาไทยที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรม 

การประเมินผลการเรียนรู้ภาษาตามสภาพจริง 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือปรับกระบวนการรายวิชาให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติปี พ.ศ.๒๕๕๒ 
และระเบียบข้อบังคับของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งให้สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และวิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู ความเข้าใจในหลักภาษา
และทักษะในการใช้ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษา ราชการของประเทศโดยจัดการเรียนการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติและ
วิชาชีพเพ่ือการสื่อสารท างานร่วมกับคน อ่ืนและถ่ายทอดวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  

เทคนิควิธีการสอนภาษาไทย การออกแบบวิธีสอนโดยเน้นสัมพันธ์การใช้ทักษะทางภาษา การฟัง พูด อ่าน 
เขียน และการน าไปใช้เพ่ือการสื่อสาร การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน การเรียนรู้ภาษาไทยที่สัมพันธ์กับ
วัฒนธรรม การประเมินผลการเรียนรู้ภาษาตามสภาพจริง 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๘ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา   

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย   

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง ๕ 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์   

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
- อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซด์คณะครุศาสตร์ 
- อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  (เฉพาะ       
รายที่ต้องการ) 

 
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
ด้านบุคลิกภาพ  - มีการสอดแทรกเรื่องการส ารวมในสมณภาวะ การครองจีวรหรือการแต่งกาย การเข้า

สังคมและศาสนพิธี เทคนิคการเจรจาสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวในการ
ท างานในบางรายวิชาที่เก่ียวข้องและในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ก่อนที่นิสิตจะส าเร็จการศึกษา 



๓ 
 

ด้านภาวะผู้น า และความ
รับผิดชอบตลอดจนวินัย
ในตนเอง 

- ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนิสิตต้องท างานเป็นกลุ่ม และมีการก าหนดหัวหน้ากลุ่มในการท า
รายงานตลอดจน ก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอรายงานเพื่อเป็นการฝึกให้นิสิต
ได้สร้างภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 
- มีกิจกรรมนิสิตที่มอบหมายให้นิสิตหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือฝึก
ให้นิสิตมีความรับผิดชอบ 
- มีกติกาท่ีจะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา เข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ การมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมสร้างความกล้าในการแสดงความคิดเห็น 

จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

- มีการให้ความรู้แก่นิสิตในการน าเอาความรู้ไปใช้ในการท างานที่จะท าให้นิสิตอยู่ร่วมกับ
คนอ่ืนและคนในสังคมได้ 

 
๒. การพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (จาก มคอ. ๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ๔ ปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒) 

๑.คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒.ความรู้ ๓.ทักษะทาง
ปัญญา 

๔.ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

๕.ทักษะการ
วิเคราะห์ 

๖.วิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
                       

 
๑. คุณธรรม  จริยธรรม 
     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา๑ 
           (๑) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครูมีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครูและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 
           (๒) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้ง
ด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ครอบครัว สังคม
และประเทศชาติและเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
           (๓) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิและให้เกียรติคนอ่ืน มีความสามัคคีและ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ 
           (๔) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด แก้ปัญหาทาง
คุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม โดยอาศัย หลักการ เหตุผลและ
ใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของสังคม ส่วนรวม มีจิตส านึกในการ
ธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความ ไม่ถูกต้อง ไม่ใช่ข้อมูลบิดเบือน หรือ
การลอกเลียนผลงาน 
     ๑.๒ วิธีการสอน๑ 
            ๑) ใช้การสอนแบบบรรยายด้วยการสื่อสารสองทาง เปิดโอกาสให้นิสิตมีการตั้งค าถามหรือตอบค าถาม หรือ
แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม ในชั้นเรียนลักษณะการสอดแทรกในเนื้อหา  
            ๒).ยกตัวอย่างกรณีศึกษตัวอย่างที่ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการประพฤติท่ีผิดจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
ตัวละครที่ปรากฏในเนื้อหา 



๔ 
 

            ๓) . อาจารย์ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง ให้ความส าคัญต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ การมีวินัยเรื่องเวลาการเปิดโอกาสให้
นิสิตแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของนิสิต การเคารพและให้เกียรติแก่อาจารย์ผู้บรรยาย ตลอดจนระหว่าง
ผู้เรียนด้วยกัน 
 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล๑ 
  ๑).  ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียนและในโอกาสที่ภาควิชาหรือคณะจัดกิจกรรมต่าง  ๆ ที่
เกี่ยวข้องทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม การมีสัมมาคารวะต่อคณาอาจารย์ 
           ๒.) การตรวจสอบการมีวินัยต่อการเรียน การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานมอบหมาย 
           ๓)ประเมินการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน โดยนิสิตอ่ืน ๆ ในรายวิชา 
           ๔.) นิสิตประเมินตนเอง 
 
๒  .ความรู้  
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ๑ 
          (๑.) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยมของครู คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครูจิตวิทยาส าหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้
เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ปัญหาส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรและ วิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้การวิจัยและ
การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและภาษาเพ่ือการ สื่อสารส าหรับครูทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะ
เทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัด ประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มี
ความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้ กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์อาทิการบูรณาการการสอน 
.(TPCK) การสอนแบบ STEM ชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้  
          (๒)มีความรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ และ เนื้อหาวิชาที่สอนอย่าง
ลึกซึ้งสามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ผู้เรียนโดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และ
เนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชาตาม เอกสารแนบท้าย  
          (๓)มีความรู้เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่าง  ทางวัฒธรรม 
สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิดปรัชญาของ  เศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน  
          (๔)มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามมาตรฐาน 
     ๒.๒ วิธีการสอน๑ 
         ๑)การบรรยายอภิปราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน การวิเคราะห์ร้อยกรองประเภทต่าง ๆ และ
มอบหมายให้ค้นคว้า แบบโครงงาน  ตลอดจนการเรียนการสอนแบบ Problem base learning และ การเรียนรู้แบบ
บูรณาการ โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student Center)   
           ๒) มีการศึกษานอกสถานที ่โดยศึกษาและเขียนบรรยายถึงสถานที่นั้น ๆ โดยใช้ภาษาท่ีถูกต้องและเหมาะสม 
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล๑ 
   ๑)การสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
            ๒) ตรวจผลงานเป็นรายบุคคล 

 



๕ 
 

๓  .ทักษะทางปษััา  
     ๓.๑ ทักษะทางปษััาที่ต้องพัฒนา๑ 
           (๑) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมิน ข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่  หลากหลายอย่าง
รู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลก ยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้าม
แพลทฟอร์ม  (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ วินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้
อย่างสร้างสรรค์โดยค านึงถึงความรู้หลักการทางทฤษฎีประสบการณ์  ภาคปฏิบัติค่านิยม แนวคิด นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ชาติบรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  
           (๒)เป็นผู้น าทางปัญญา สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีภาวะผู้น าทางวิชาการ และวิชาชีพ มี
ความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรมสามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่าง
สร้างสรรค ์
          (๓) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการ  เรียนรู้ของ
ผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชน และสังคม  
          (๔) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและน ามาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียนพัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
     ๓.๒ วิธีการสอน๑ 
           ๑)ให้ความรู้โดยการบรรยายและเปิดโอกาสให้นิสิตร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
           ๒) น าบทความเกี่ยวกับร้อยกรองไทยผ่านการคัดสรรแล้วมาให้นิสิตวิเคราะห์ 
           ๓) ให้นิสิตค้นคว้าแนวคิด ที่ใช้ในบทร้อยกรองไทย  
           ๔) มอบหมายให้นิสิตเขียนบทร้อยกรองไทย 
     ๓.๒ วิธีการประเมินผล๑ 
         ๑) สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิด 
           ๒) . ประเมินจากการตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ทั้งรายบุคคลและกลุ่ม 
           ๓)ประเมินผลงานการเขียนบทร้อยกรองของนิสิต 
           ๔) ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียน 
 
๔  .ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
   (๑) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทางสังคม  
           (๒) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง
และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม  
           (๓) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม สามารถ ช่วยเหลือและ
แก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
     ๔.๒ วิธีการสอน๑ 
            ๑) จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์งานเขียนต่างๆ 
            ๒) มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น การศึกษาค้นคว้าลักษณะการเขียนต่างๆ ในรูปแบบโครงงาน   
            ๓.) การน าเสนอรายงาน 
     ๔.๓ วิธีการประเมินผล๑ 
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            ๑) ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
            ๒) ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุ่มของนิสิต 
            ๓) ให้นิสิตประเมินสมาชิกกลุ่ม ทั้งด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและด้านความรับผิดชอบ 
            ๔) รายงานการศึกษาด้วยตนเอง 
๕ .ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา 
  (๑)มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือเข้าใจ องค์ความรู้ 
หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง  
            (๒) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยี
การสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม  
            (๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้การท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้น
ข้อมูลและสารสนเทศรับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการ ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและ
สารสนเทศอีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
     ๕.๒ วิธีการสอน๑ 
 ๑) น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเช่นการใช้ PowerPoint ที่น่าสนใจ ชัดเจน ง่ายต่อการ
ติดตามท าความเข้าใจ ประกอบการสอนในชั้นเรียน 
           ๒) การสอนโดยการน าเสนอข้อมูลจากการค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต เพ่ือเป็นตัวอย่างกระตุ้นให้นิสิตเห็น
ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอและสืบค้นข้อมูล 
           ๓) การแนะน าเทคนิคการสืบค้นข้อมูลและแหล่งข้อมูลและการอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
           ๔) การมอบหมายงานศึกษาค้นคว้าด้วยรูปแบบโครงงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
จาก website สื่อการสอน e-learning และท ารายงานโดยเน้นการอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ มีการน า
ตัวเลข สถิติ ประกอบ 
           ๕)  การน าเสนอทั้งในรูปเอกสารและด้วยวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยี  
     ๕.๓ วิธีการประเมินผล๑ 
            ๑)  ประเมินทักษะการใช้ภาษาเขียนจากเอกสารรายงานโครงงาน  
            ๒)  ประเมินทักษะการใช้สื่อและการใช้ภาษาพูดจากการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าหน้าชั้นเรียน  
            ๓)  ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๖. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
           (๑) มีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดปรัชญาการศึกษา สามารถตัดสินใจเลือกใช้ปรัชญาตามความ  เชื่อในการ
สร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหาสาระกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการ  สื่อสาร การวัดและ
ประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่ง
การเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่  
           (๒)มีความสามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบกิจกรรม 
การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา ผู้เรียนที่ตอบสนองความ
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ต้องการ ความสนใจความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่าง  บุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษหรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทางกาย 
           (๓)จัดกิจกรรมและออกแบการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์เรียนรู้ผ่าน การลงมือปฏิบัติและการ
ท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน การจัดการ การเผชิญ สถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท า
ได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือ
ป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่อสัตย์สุจริต มี วินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด  
           (๔) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยีวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้มีความสามารถในการประสานงานและสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา 
ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออ านวยความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนา ผู้เรียนให้มีความรอบรู้มีปัญญารู้คิด
และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ  
           (๕)มีทักษะในศตวรรษที่๒๑ เช่น ทักษะการเรียนรู้ทักษะการรู้เรื่องทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างาน
แบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารทักษะเทคโนโลยีและการด าเนินชีวิตตามหลัก  ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสามารถน าทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและการพัฒนาตนเอง 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อที่
ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

๑  แนะน ารายวิชา 
-แนะน าผู้เรียน ผู้สอน 
-แจ้งเนื้อหา รายวิชา 
-ก าหนดข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
- ท าข้อทดสอบการสอน
ภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ 

๓ ปฐมนิเทศ ก าหนดแนวทางในการ
เรียนการสอนร่วมกันระหว่างผู้สอน
กับผู้เรียน 
ทบทวนความรู้เดิมของผู้เรียนโดย
ใช้ข้อทดสอบอัตนัย 

พระครูคัมภีร์ธรรมานุ
วัตร /ผศ.ดร.พชรกฤต 
ศรีบุญเรือง 

๒ บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับภาษา  
- ความหมายของภาษา 
- ประเภทของภาษา 
- ก าเนิดภาษาไทย 
- ความส าคัญของภาษาไทย 
- ลักษณะของภาษาไทย 
- สรุป 
แบบฝึกหัดบทท่ี 1 

๓ - บรรยาย   
- ยกตัวอย่างประกอบ  
- อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา 
-ใช้สื่อ Power point ประกอบการ

บรรยาย 
-ผู้เรียนน าเสนอ 
-อภิปรายหัวข้อที่ผู้เรียนน าเสนอ 
Lecture/Present/Conference  

พระครูคัมภีร์ธรรมานุ
วัตร /ผศ.ดร.พชรกฤต 
ศรีบุญเรือง 



๘ 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อที่
ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

๓ บทที่ 2 ทักษะการฟษง  
-ความหมายของการฟัง 
-รูปแบบการฟัง 
- ประโยชน์ของการฟัง 
-การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ 
-สรุป  
-แบบฝึกหัดบทที่ 2 

๓ - บรรยาย   
- ยกตัวอย่างประกอบ  
- อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา 
-ใช้สื่อ Power point ประกอบการ

บรรยาย 
-ผู้เรียนน าเสนอ 
-อภิปรายหัวข้อที่ผู้เรียนน าเสนอ 
Lecture/Present/Conference  

พระครูคัมภีร์ธรรมานุ
วัตร /ผศ.ดร.พชรกฤต 
ศรีบุญเรือง 

๔ บทที่ 3 ทักษะการพูด  
-ความหมายของการพูด                                                               
-ความส าคัญของการพูด                                                               
-องค์ประกอบส าคัญของการพูด                                                      
-ชนิดของการพูด                                                                       
-ประเภทของการพูด                                                                   
-การพูดอย่างมีประสิทธิภาพ                                                          
-การฝึกพูด                                                                               
-สรุป                                                                                      
-แบบฝึกหัดบทที่ 3 

๓ - บรรยาย   
- ยกตัวอย่างประกอบ  
- อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา 
-ใช้สื่อ Power point ประกอบการ

บรรยาย 
-ผู้เรียนน าเสนอ 
-อภิปรายหัวข้อที่ผู้เรียนน าเสนอ 
Lecture/Present/Conference 

พระครูคัมภีร์ธรรมานุ
วัตร /ผศ.ดร.พชรกฤต 
ศรีบุญเรือง 

๕ บทที ่4 ทักษะการอ่าน                                                                                
-ความหมายของการอ่าน                                                              
-ความส าคัญของการอ่าน                                                             
-จุดมุ่งหมายของการอ่าน                                                             
-ทฤษฎีการอ่าน                                                                        
 -ประเภทของการอ่าน                                                                 
-การอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ                                                       
-การฝึกพูด 
-สรุป                                                                                      
-แบบฝึกหัดบทที่ 4 

๓ - บรรยาย   
- ยกตัวอย่างประกอบ  
- อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา 
-ใช้สื่อ Power point ประกอบการ

บรรยาย 
-ผู้เรียนน าเสนอ 
-อภิปรายหัวข้อที่ผู้เรียนน าเสนอ 
Lecture/Present/Conference 
 

พระครูคัมภีร์ธรรมานุ
วัตร /ผศ.ดร.พชรกฤต 
ศรีบุญเรือง 

๖ บทที่ 5 ทักษะการเขียน 
-ความหมายของการเขียน                                                             
-ความส าคัญของการเขียน                                                            
-จุดมุ่งหมายของการเขียน                                                            
-ประเภทของการเขียน                                                                
-การเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ                                                       
-สรุป                                                                                     

๖ - บรรยาย   
- ยกตัวอย่างประกอบ  
- อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา 
-ใช้สื่อ Power point ประกอบการ

บรรยาย 
-ผู้เรียนน าเสนอ 
-อภิปรายหัวข้อที่ผู้เรียนน าเสนอ 

พระครูคัมภีร์ธรรมานุ
วัตร /ผศ.ดร.พชรกฤต 
ศรีบุญเรือง 



๙ 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อที่
ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

-แบบฝึกหัดบทที่ 5 Lecture/Present/Conference 
๗ บทที่ ๖ การออกแบบการ

จัดการเรียนรู้ภาษาไทย 
- ความหมาย 
-ความส าคญั 
- รปูแบบการจัดการเรียนการ
สอน 
- การเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ 

 - บรรยาย   
- ยกตัวอย่างประกอบ  
- อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา 
-ใช้สื่อ Power point ประกอบการ

บรรยาย 
-ผู้เรียนน าเสนอ 
-อภิปรายหัวข้อที่ผู้เรียนน าเสนอ 
Lecture/Present/Conference 

พระครูคัมภีร์ธรรมานุ
วัตร /ผศ.ดร.พชรกฤต 
ศรีบุญเรือง 

๘ - สอบกลางภาค ๓ สอบกลางภาค    
พระครูคัมภีร์ธรรมานุ
วัตร /ผศ.ดร.พชรกฤต 
ศรีบุญเรือง 
 

๙-๑๐ บทท่ี ๗ การวัดและการ
ประเมินผล 
- ความส าคัญของการวัดผล
และประเมินผล 
- ค าศัพท์ที่สัมพันธ์กับการ
วัดผลและประเมินผล 
- ความสัมพันธ์ระหว่างการ
วัดผลกับกระบวนการเรียนรู้ 
- การวัดผลและประเมินผล
การเรียนการสอนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ   
- แนวทางการวัดและ
ประเมินผลการสอนภาษาไทย
ในฐานะภาษาต่างประเทศ   
- สรุป 

๓ - บรรยาย   
- ยกตัวอย่างประกอบ  
- อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา 
-ใช้สื่อ Power point ประกอบการ

บรรยาย 
-ผู้เรียนน าเสนอ 
-อภิปรายหัวข้อที่ผู้เรียนน าเสนอ 
Lecture/Present/Conference 

พระครูคัมภีร์ธรรมานุ
วัตร /ผศ.ดร.พชรกฤต 
ศรีบุญเรือง 

๑๑-๑๔ - น าเสนอแผนการจัดการ
เรียนรู้ภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ 

 - บรรยาย   
- ยกตัวอย่างประกอบ  
- อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา 
-ใช้สื่อ Power point ประกอบการ

บรรยาย 

พระครูคัมภีร์ธรรมานุ
วัตร /ผศ.ดร.พชรกฤต 
ศรีบุญเรือง 



๑๐ 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อที่
ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

-ผู้เรียนน าเสนอ 
-อภิปรายหัวข้อที่ผู้เรียนน าเสนอ 
Lecture/Present/Conference 

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมที่ วิธีการประเมิน** สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมิน 
1 - สอบกลางภาค 

- สอบปลายภาค 
8 
16 

20 
30 

2 - ท ารายงาน 9 20 
3 - การท างานเป็นกลุ่ม การมีส่วน

ร่วม อภิปลายผล  เสนอความ
คิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

30 

 
หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. เอกสารและต าราหลัก 
 
๒. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากผู้เรียนได้ดังนี้ 
      ๑.๑ การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
      ๑.๒ การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
      ๑.๓ การประเมินผู้สอนทุกด้าน และประเมินผลงานนิสิต 
      ๑.๔ ขอเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับผู้เรียนโดยให้ทุกคน
ประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียนโดยผ่านช่อง e-mail  
๒  .กลยุทธ์การประเมินการสอน  
 ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
       ๒.๑ การสังเกตการณ์สอนของผู้การสอนร่วม 
       ๒.๒ ผลการสอบ 
       ๒.๓ การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
           การประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้งโดยคณะ หรือภาควิชา จากการสังเกตขณะ
สอน และการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้เรียน 



๑๑ 
 

๓  .การปรับปรุงการสอน  
      หลังจากทราบผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
      ๓.๑ สัมมนาการจัดการเรียนการสอน โดยกิจกรรมการจัดการความรู้)Knowledge Management( 
      ๓.๒ การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 
      ๓.๓ ภาควิชา /สาขาวิชาก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการ
ประเมินประสิทธิผลของรายวิชา แล้วจัดท ารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ.ก าหนดทุกภาคการศึกษา 
      ๓.๕ ภาควิชา /สาขาวิชาก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมกลยุทธ์การสอน /การวิจัยในชั้นเรียน และ
มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่มีปัญหา ท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ ๑ รายวิชา 
      ๓.๖ มีการประชุมอาจารย์ทั้งภาควิชา /สาขาวิชาเพ่ือหารือปัญหาการเรียนรู้ขอผู้เรียนและร่วมกันหาแนว
ทางแก้ไข 
๔ .การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
      ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ใน
วิชาได้จาก การสอบถามผู้เรียนหรือการสุ่มตรวจผลงาน  รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผล
การเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชา  ได้ดังนี้ 
       ๔.๑ การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของผู้เรียนโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
       ๔.๒ มีการตั้งคณะกรรมการในภาควิชา /สาขาวิชาเพ่ือตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของผู  ้เรียน โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
       ๔.๓ ภาควิชา /สาขาวิชามีคณะกรรมการประเมินการสอนท าหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในรายวิชา
โดยการสุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนนของรายวิชาร้อยละ 
๖๐ของรายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบของภาควิชา ภายในรอบเวลาหลักสูตร 
๕  .การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
       จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชาแล้ว ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
       ๕.๑ ปรับปรุงรายวิชาทุก ๑ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 
       ๕.๒ สลับหรือเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้ผู้เรียนมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้กับปัญหาที่มาจาก
งานวิจัยของอาจารย์  
        ภาควิชา /สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา  โดนพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย
ผู้เรียน ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของภาควิชา /สาขาวิชา  การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์
ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การ
สอนที่ใช้ และน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา เสนอต่อหัวหน้า
ภาควิชา เพ่ือน าเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงส าหรับ
ใช้ในปีการศึกษาถัดไป 
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