
 
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 

รายวิชา ๖๒๓  ๑๐๒ การวิจัยทางด้านการสอนภาษาไทย ๓ (๒-๒-๕) 
  (Research in Teaching Thai Language) 

ชือ่สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ/์คณะ/ภาควิชา ขอนแก่น / คณะครุศาสตร์ / ภาควิชาการสอนภาษาไทย 
 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา 
 ๖๒๓  ๑๐๒ การวิจัยทางด้านการสอนภาษาไทย             ๓ (๒-๒-๕) 
       (Research in Teaching Thai Language) 
๒. จำนวนหน่วยกิต 
 ๓ หน่วยกิต ๓(๒-๒-๕) 
๓. หลักสูตรและประเภทวิชา 
 ๓.๑ หลักสูตร 
  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
 ๓.๒ ประเภทวิชา 
  วิชาบังคับ 
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 ๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรกฤต ศรีบุญเรือง  
 ๔.๒ อาจารย์ผู้สอน 
  พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร ,ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรกฤต ศรีบุญเรือง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พชรกฤต ศรีบุญเรือง อ.ดร.อัจฉราพร ใครบุตร 
                       
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
 ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๕   ชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 
     - ไม่มี - 



๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 
          - ไม่มี - 
๘. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
    -  
๙. สถานที่เรียน 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
๑๐. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของวิชาครั้งล่าสุด 
 - 
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
      ๑.๑ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการวิจัยการเรียนการสอนภาษาไทย ภาษาและวรรณกรรม 
      ๑.๒ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการวิเคราะหก์ระบวนการวิจัย  
     ๑.๓ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจแนวโน้มการวิจัยด้านการเรียนการสอนภาษาไทย ภาษาและ
วรรณกรรม 
     ๑.๔ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถออกแบบโครงร่างและงานวิจัย     
     ๑.๕ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ผลการวิจัยในการสอนภาษาไทย 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
          ๒.๑ เพื่อปรับกระบวนการรายวิชาให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติปี 
พ.ศ.๒๕๕๘ และระเบียบข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
          ๒.๒ เพ่ือให้สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และวิชาเอกหรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจในการวิจัยการสอนภาษาไทย 
          ๒.๓ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้และการวิจัยไปประยุกต์ใช้และพัฒนาการเรียนสอนภาษาและ
วรรณกรรมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          ๒.๔ เพ่ือปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับหลักสูตรสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 

 
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

๑.  คำอธิบายรายวิชา 
 การสำรวจงานวิจัยในหัวข้อที่เก่ียวกับการเรียนการสอนภาษาไทย ภาษาและวรรณกรรม การวิเคราะห์ 
กระบวนการวิจัย แนวโน้มการวิจัยด้านการเรียนการสอนภาษาไทย ภาษาและวรรณกรรม การออกแบบโครง
ร่างและงานวิจัย และการประยุกต์ใช้ผลการวิจัยในการสอนภาษาไทย 
๒. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา   

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน การศึกษาด้วยตนเอง 



ภาคสนาม/การฝึกงาน 
บรรยายภาคทฤษฎี 
๔๕ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

เฉพาะรายบุคคล ไม่มี การศึกษาด้วยตนเอง ๖ ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ (๙๐ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา) 

๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
           ๓ .๑  อาจารย์ประจำวิชา ให้ คำปรึกษาผ่ าน โทรศัพท์ มือถือ หรือ โปรแกรม Application 
Line/Facebook/ E-mail 
     ๓.๒ ติดต่อประสานงาน ที่สำนักงานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ห้อง 
๑๐๔ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ) 
     ๓.๓ อาจารย์ประจำวิชา จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความเหมาะสม 
ประมาณ ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ห้องหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  (เฉพาะบุคคล
และกลุ่มที่ต้องการ)  
 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 
๔.๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
ด้านบุคลิกภาพ    - มีการสอดแทรกเรื่องการสำรวมในสมณภาวะ การครองจีวร หรือ การแต่งกาย 

การเข้าสังคม และศาสนพิธี เทคนิคการพูด การสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
และการวางตัวในการทำงานในบางรายวิชา และในโครงการ/กิจกรรม 
   - มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนานิสิตทั่วไปด้านบุคลิกภาพ เช่น โครงการ
ปฐมนิเทศ โครงการเตรียมความพร้อม โครงการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นครู 
และโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครู 

ด้านภาวะผู้นำ และความ
รับผิดชอบตลอดจนมี
วินัยในตนเอง 

    - ในรายวิชามีการกำหนดให้นิสิตทำงานเป็นกลุ่ม มีหัวหน้ากลุ่ม มีรองหัวหน้า มี
เลขานุการกลุ่ม ผู้สอนจึงสอดแทรกคุณลักษณะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  
    - ในรายวิชาและในหลักสูตรมีการกำหนดให้นิสิตมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม โดยเน้นย้ำเรื่องระเบียบวินัย ความสามัคคี และการมีส่วนร่วมการ
เรียนรู้พัฒนาสังคม โดยการจัดโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา โครงการ/ โครงการ/
กิจกรรมสัมมนาวิชาการ โครงการกิจกรรมศึกษาดูงาน และโครงการ/กิจกรรม
เสริมความเป็นครู และเติมเต็มความรู้ทางภาษาและวรรณกรรม 

ทักษะ IT    - ในรายวิชามีการให้นิสิตสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการค้นคว้าข้อมูล 
และนำเสนอรายงาน หาข้อมูลเพ่ือศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพ เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับยุคสมัย (ยุคการศึกษา4.0)  



คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
   - ในรายวิชามีการใช้ไลน์(Line) ใช้เฟสบุ๊ก (Facebook) ใช้ยูทูบ(You Tube) 
และใช้นวัตกรรมการและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่อ่ืนๆ ในการเรียนการสอน 
และการบรรยาย  
   - มีการจัดโครงการ/กิจกรรมอบรมมทักษะการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สอน และโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูสมัยใหม่ 

จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

   - มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และความเป็นครู
อยู่เกือบทุกรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน โดยคณาจารย์ผู้สอนทุกท่านมีการ
สอดแทรกอยู่ในการบรรยาย อยู่ในกิจกรรมการสอน  
   - ในการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ทางหลักสูตร/ทางคณะครุศาสตร์ ดำเนินการจัด
ให้ มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ จากการฟังการ
บรรยายพิเศษจากประธานเปิดโครงการ/กิจกรรม จากวิทยากรพิเศษที่ทาง
หลักสูตร/ทางคณะครุศาสตร์เชิญมา เช่น โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ โครงการ
เตรียมความพร้อม โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน โครงการจิตอาสาพัฒนา
ชุมชนและโรงเรียน โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา 
โครงการสัมมนานิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา โครงการปฐมนิเทศ
นิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ฯลฯ และโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูต่าง ๆ 

 
๔.๒ การพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (จาก มคอ. ๒ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย  พ.ศ. ๒๕๖๕) 

๑.คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒.ความรู้ ๓.ทักษะทาง
ปัญญา 

๔.ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

๕.ทักษะการ
วิเคราะห์ 

๖.การจัดการเรียนรู้ 

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

                       

 
        ๔.๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 

(๑)  ผลิตบัณฑิตทางการสอน
ภาษาไทยที่มีคุณธรรมและ
จริยธรรม สามารถให้บริการ

(๑) สอดแทรกและบูรณาการ
คุณธรรมตามวิถีพุทธในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรม

(๑) วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม 
(๒) วัดและประเมินจากผลงาน 
(๓) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน 



ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 

งานวิชาการด้านการสอน
ภ า ษ า ไท ย  ภ า ษ า  แ ล ะ
วรรณกรรมแก่สังคม 
 

สะท้อนผลการเรียนรู้  
(๒)สร้างความตระหนักในการเป็น
ผู้นำและเผยแพร่ทางความรู้และ
คุณธรรมจริยธรรมเชิงพุทธ  
(๓) มีการวัดและประเมินผล
คุณลักษณะด้านนี้ 

 (๔) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมหรือ
เรียนรู้กิจกรรมเสริมความคุณธรรมจริยธรรม
และความเป็นครู 
 

 
๔.๒.๒ ความรู้ 

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านความรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ความรู้ 

 (๓) มีความเข้าใจทฤษฎี การ
วิจัย และการปฏิบัติใน
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
สามารถประยุกต์หลักธรรมมา
ใช้กับแนวคิดในทางทฤษฎี 
ปฏิบัติ และการวิจัย 
 
 

(๑) เน้นการจัดการเรียนรู้ เชิงบูรณา
การ และประยุกต์ใช้องค์ความรู้อย่าง
สร้างสรรค ์
(๒) มุ่งส่งเสริมให้มีความรู้ เข้าใจลึกซึ้ง 
ในภาษา วรรณกรรม และเข้าถึงแก่น
พุทธศาสนา) 
(๓) ส่งเสริมการเรียนรู้หลากหลาย
วิธีการทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 

(๑) วัดและประเมินจากการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์องค์ความรู้ 
(๒) วัดและประเมินจากผลการทบทวน
วรรณกรรมและสรุปสาระสำคัญของความรู้ 
(๓) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 

 
 
๔.๒.๓ ทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะทางปัญญา 

(๑) สามารถใช้ความรู้ทาง
ทฤษฎีและปฏิบัติในการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพ่ือ
การพัฒนาและสร้างสรรค์องค์
ความรู้ใหม่ทางการสอน
ภาษาไทย 
(๓) สามารถประยุกต์ใช้
ผลงานวิจัยและองค์ความรู้

(๑)การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning)gพ่ือร่วม 
สร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้การสอน
ภาษาและวรรณกรรม 
(๒) ใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงวิจัยเพ่ือ
การเรียนรู้ และร่วมเรียนรู้ ในการ
พัฒนาองค์ความรู้ รวมถึงการสะท้อน
ผลการเรียนรู้ 

(๑ ) วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้
รายบุคคลและรายกลุ่ม 
(๓) ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผล 
(๕) วัดและประเมินครอบคลุมพุทธิพิสัย 
ทักษะพิสัยและจิตพิสัย 



ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะทางปัญญา 

ทางด้านพุทธศาสนาในการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาการสอน
ภาษาไทยได้อย่างเหมาะสม
และสร้างสรรค์ 
ภาษาไทยอย่างเหมาะสม 

(๓) ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถ
ด้านการคิดทุกขั้นตอนการเรียนรู้ 
(๔) ให้ความสำคัญกับนำพุทธรรม
เป็ น บู รณ าการและ ใช้ เป็ น แน ว
ทางการพัฒนาผู้เรียน 
 

 
๔.๒.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
 (๒)  ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้นำ 
ผู้ตาม การแสดงออกถึงภาวะ
ความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 
การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้ร่วมงาน การรับฟังความ
คิดเห็นผู้อื่นในการปฏิบัติงาน
เป็นทีมและการทำงานวิจัย 
 

(๑) จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
(๒) จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียน
อย่างมีความสุข โดยเชื่อมโยงกับ
แนวคิดในพุทธศาสนา 

(๑) วัด และประเมินผลการเรียนรู้จากการ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ที่ประเมินโดย
ผู้สอนและผู้เรียน 
 

   
 
 

๔.๒.๕ ทักษะการวิเคราะห์ 
ผลการเรียนรู้ด้านการ

วิเคราะห์ 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ

เรียนรู้ด้านการวิเคราะห์ 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านการ

วิเคราะห์ 
(๒) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์
มาชี้นำองค์กร แก้ไขปัญหาที่มี
ความซับซ้อนด้วยตนเอง และ
เปลี่ยนแปลงสังคมในทางที่
เหมาะสม 

(๒) ให้เรียนรู้เชิงวิเคราะห์วิจารณ์ตาม
แนวคิด ทฤษฎีที่สอดคล้องกับสาระ
การเรียนรู้ 
(๓) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม  
 

(๑) วัดและประเมินจากความสามารถด้าน
การคิด  
(๒) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและนา
เสนอผลการสร้างสรรค์การจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการกับแนวทางการเรียนรู้ และสาระ
พุทธธรรม 



 
 ๔.๒.๖ ด้านการจัดการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ 
ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

  
  

 

 
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๕.๑ แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อ
ที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ แนะนำรายวิชา 
คำอธิบายรายวิชา หน่วย
การเรียนรู้ แผนการสอน
และการประเมินผล 

๓ - แนะนำแผนการจัดการเรียนรู้ 
- เสนอกิจกรรมสร้างเจตคติที่ดีต่อ

การเรียนรู้ การพัฒนาความรู้ 
- มอบหมายภาระงาน 
- ทดสอบก่อนเรียน 

ศ.ดร.กนกอร สมปราชญ์ 
ผศ.ดร.พชรกฤต ศรีบุญเรือง 
อ.ดร.ปาณจิตร สุกุมาลย์ 

๒  - ความหมาย 
- ลักษณะของการวิจัย 
- ประเภทของการวิจัย 

 

๓ - บรรยาย   
- สนทนา  
- ศึกษาเพ่ิมเติม 
- สรุปสาระการเรียนรู้ 
-อภิปรายหัวข้อที่ผู้เรียนนำเสนอ 
Lecture/Present/Conference 
-มอบหมายงาน 
สื่อการเรียนรู้ 
- เอกสารคำสอนและใช้ Power 

point ประกอบการบรรยาย 
-หนังสือ/ตำรา 

อ.ดร.ปาณจิตร สุกุมาลย์ 
 
 
 
 

๓-๔ - เทคนิคการวิจัยทาง
การศึกษา 
- รูปแบบการวิจัยทาง
การศึกษา 
- กระบวนการวิจัย
ทางการศึกษา 

๖ - บรรยาย   
- สนทนา  
- ศึกษาเพ่ิมเติม 
- สรุปสาระการเรียนรู้ 
-อภิปรายหัวข้อที่ผู้เรียนนำเสนอ 
Lecture/Present/Conference-

อ.ดร.ปาณจิตร สุกุมาลย์ 
 
 
 



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อ
ที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

- การออกแบบการวิจัย -- มอบหมายงาน 
สื่อการเรียนรู้ 
- เอกสารคำสอนและใช้ Power 
point ประกอบการบรรยาย 
-หนังสือ/ตำรา/งานวิจัย 

๕-๗ - การสร้างเครื่องมือการ
วิจัย  
- สถิติเพ่ือการวิจัย 

๖ - บรรยาย   
- สนทนา  
- ศึกษาเพ่ิมเติม 
- สรุปสาระการเรียนรู้ 
-อภิปรายหัวข้อที่ผู้เรียนนำเสนอ 
Lecture/Present/Conference-

-- มอบหมายงาน (กลุ่มศึกษา
งานวิจัย) 

สื่อการเรียนรู้ 
- เอกสารคำสอนและใช้ Power 

point ประกอบการบรรยาย 
-หนังสือ/ตำรา/งานวิจัย 

อ.ดร.ปาณจิตร สุกุมาลย์ 
 
 

  ๘-๑๑ - การเขียนเค้าโครง
วิทยานิพนธ์หรือภาค
นิพนธ์ 

๖ - บรรยาย   
- สนทนา  
- ศึกษาเพ่ิมเติม 
- สรุปสาระการเรียนรู้ 
-อภิปรายหัวข้อที่ผู้เรียนนำเสนอ 
Lecture/Present/Conference 
- มอบหมายงาน  
- ทดสอบกลางภาคเรียน 
สื่อการเรียนรู้ 
- เอกสารคำสอนและใช้ Power 

point ประกอบการบรรยาย 
-หนังสือ/ตำรา/งานวิจัย 

ผศ.ดร.พชรกฤต ศรีบุญเรือง 
 

๑๒-๑๓ - ปฏิบัติการวิเคราะห์
ข้อมูลเรียนรู้ 

๙ - บรรยาย   
- สนทนา  

ศ.ดร.กนกอร สมปราชญ์ 
 



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อ
ที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

- ศึกษาเพ่ิมเติม 
- สรุปสาระการเรียนรู้ 
-อภิปรายหัวข้อที่ผู้เรียนนำเสนอ 
Lecture/Present/Conference 
- มอบหมายงาน  
- ทดสอบกลางภาคเรียน 
สื่อการเรียนรู้ 
- เอกสารคำสอนและใช้ Power 

point ประกอบการบรรยาย 
-หนังสือ/ตำรา/งานวิจัย 

 

๑๔-๑๕ -นำเสนอหัวข้อวิจัย 
- ประมวลความรู้ 

๖ - บรรยาย   
- สนทนา  
- ศึกษาเพ่ิมเติม 
- สรุปสาระการเรียนรู้ 
-อภิปรายหัวข้อที่ผู้เรียนนำเสนอ 
Lecture/Present/Conference 
- มอบหมายงาน  
- ทดสอบกลางภาคเรียน 
- จดักิจกรรมสัมมนา 
สื่อการเรียนรู้ 
- เอกสารคำสอนและใช้ Power 

point ประกอบการบรรยาย 
-หนังสือ/ตำรา/งานวิจัย 

ผศ.ดร.พชรกฤต ศรีบุญเรือง 
 
 

๑๖ สอบปลายภาค ๓ - ข้อสอบ  
 
 
 
 
 
 
 



๕.๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการวัดและประเมินผล  สัปดาห์ที่  สัดส่วน 

๑ 
สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

๘ 
๑๗ 

๒๐ % 
๔๐ % 

๒ 

วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า  
การนำเสนอรายงาน 
การทำงานกลุ่มและผลงาน 
การอ่าน เขียน และถอดคำประพันธ์ 
การศึกษางานเขียนและแสดงผลงานที่มีคุณภาพ 
การส่งงานตามที่มอบหมาย  

ตลอดภาคการศึกษา ๓๐ % 

๓ 
การเข้าชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็น การ
ตอบคำถามในชั้นเรียน 

ตลอดภาคการศึกษา ๑๐ % 

 
๕.๓ ระดับค่าแปลผลคะแนนการประเมินการเรียนรู้เพื่อให้เกรด   
สัญลักษณ์ A B+ B C+ C D+ D F I 

ค่าคะแนนที่ได ้ ๑๐๐-
๙๐ 

๘๙-๘๕ ๘๔-๘๐ ๗๙-๗๕ ๗๔-๗๐ ๖๙-๖๕ ๖๔-๖๐ ๕๙-๐๐ ไม่สมบูรณ์ 

เกณฑ์การผ่าน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 ๑.เอกสารและตำราหลัก 
 
  
๒. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
           
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนำ  
 
 
 
 
 



หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
 

๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากผู้เรียนได้ ดังนี้ 
 ๑.๑ ประเมินความละเอียดรายวิชาโดยใช้แบบสอบถามเป็นตัวชี้วัด 
 ๑.๒ การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
 ๑.๓ กำหนดให้นิสิตแสดงความคิดเห็นในสัปดาห์สุดท้าย 
 ๑.๔ ประเมินผลการสอนโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์  
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนมีวิธีการ ดังนี้ 
 ๒.๑ แบบประเมินคุณภาพผู้สอนโดยนิสิต 
 ๒.๒ จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ผู้สอนปลายภาค 
 ๒.๓ จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ผู้สอนในกลุ่มสาขาเดียวกัน  
๓. การปรับปรุงการสอน 
 ๓.๑ แก้ไขและปรับปรุงจากแบบประเมินผลผู้สอนโดยนิสิต 
 ๓.๒ การค้นคว้าข้อมูล การนำเสนอข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ภายใต้กรอบและมาตรฐานทางวิชาการ 
 ๓.๓ จัดกลุ่มอภิปราย/สัมมนาในรายวิชาต่างๆ ให้เหมาะสมและน่าสนใจภายใต้กรอบวิชาการ 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสำฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
 ๔.๑ นิสิตสามารถตรวจสอบผลคะแนนโดยละเอียดก่อนส่งผลการเรียนบันทึกข้อมูล 
 ๔.๒ มีการตั้งคณะกรรมการในภาควิชาเพ่ือตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
 ๔.๓ จัดประชุมผู้สอนเพื่อตั้งเกณฑ์การประเมินผล รวมถึงการพัฒนาเอกสารและสื่อการสอนในรายวิชา
ที่สอน 
๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 ๕.๑ ตรวจสอบ และปรับปรุงเอกสารการสอน สื่อการสอนให้ความสอดคล้องกับหลักสูตรและ
คำอธิบายรายวิชา 
 ๕.๒ วิเคราะห์และสรุปผลสัมฤทธิ์รายวิชาจากการประเมินของนิสิตมาปรับปรุงเอกสารการสอน แก้ไข
ข้อผิดพลาดในรายวิชานั้นๆ  ในภาคการศึกษาถัดไป 
 ๕.๓ จัดประชุมกลุ่มย่อยผู้สอนในรายวิชาเดียวกันหรือเกี่ยวเนื่องกันเพ่ือประเมินผลหาข้อบกพร่องและ
ข้อดีของการสอนในรายวิชาที่จะสอนก่อนภาคการศึกษา 
 
 
 



 
 
 

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พชรกฤต ศรีบุญเรือง 
. 
  

ลงชื่อ............................................................. 
(๑ มิถุนายน ๒๕๖๕) 

 
ผู้อำนวยการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร 

 
ลงชื่อ............................................................. 

(๑ มิถุนายน ๒๕๖๕) 
 


