
 
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา ๒๐๔ ๓๐๙  การใช้ภาษาไทย  

(Usage of  Thai) 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ์/คณะ/ภาควิชา ขอนแก่น / คณะครุศาสตร์ / การสอนภาษาไทย 

 
หมวดที่  ๑  ข้อมูลโดยทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา 
 รายวิชา  ๒๐๔ ๓๐๙  การใช้ภาษาไทย  
                                     (Usage of  Thai)   
๒. จ านวนหน่วยกิต 
 ๓ หน่วยกิต ๓(๒-๒-๕) 
๓. หลักสูตรและประเภทวิชา 
 ๓.๑ หลักสูตร 
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
 ๓.๒ ประเภทวิชา 
  วิชาเฉพาะสาขา  วิชาเอก วิชาบังคับ 
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 ๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา   
  พระมหาอธิวัฒน์ ภทฺรกวี  
 ๔.๒ อาจารย์ผู้สอน 
  พระมหาอธิวัฒน์ ภทฺรกวี 
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
 ภาคการศึกษาที่ ๒ ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 
     - ไม่มี - 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 
     - ไม่มี - 



๘. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
    -  
๙. สถานที่เรียน 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
๑๐. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของวิชาครั้งล่าสุด 
 วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
หมวดที่ ๒  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
๑. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจหลักการใชภาษาไทย ปญหา และการแกปญหาการใชภาษาไทย 

วัฒนธรรมการใชภาษา ในการฟง ดู พูด อ่าน เขียน 
๒. เพื่อให้นิสิตมีทักษะการใชภาษาอย่างมีวิจารณญาณ การใชภาษาวิชาการและภาษาในชีวิตประจ าวนั 

สามารถฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอย่างมีศิลปะ และการใช้ภาษาที่มีลักษณะเฉพาะในองค์กร 
๓. เพื่อให้นิสิตตระหนัก เห็นคุณค่าของภาษาไทยและการใช้ภาษาไทยตามล าดับขั้นในสังคม และการ

ใช้ภาษาทางวิชาการทางการศึกษา 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
          ๒.๑ เพื่อปรับกระบวนการรายวิชาให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ปี พ.ศ.๒๕๕๘ และระเบียบข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
          ๒.๒ เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และวิชาเอกหรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักภาษาและทักษะในการใช้ภาษาไทยซึ่ง
เป็นภาษาราชการของประเทศ 
          ๒.๓ เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับวิชาการใช้ภาษาไทย เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การสอนภาษาไทย 

   ๒.๔ เพื่อปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับหลักสูตรสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 

 
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

๑.  ค าอธิบายรายวิชา 
 หลักการใชภาษาไทย ปญหา และการแกปญหาการใชภาษาไทย วัฒนธรรมการใชภาษา ในการฟง 
ดู พูด อ่าน เขียน ทักษะการใชภาษาอย่างมีวิจารณญาณ การใชภาษาวิชาการและภาษาในชีวิตประจ าวัน 
ศิลปะการใชภาษา หลักการพูด การเล่าเรื่องราว การแสดงความรูสึกนึกคิด การพูดโนมน้าวใจ บุคลิกภาพ 
และการพูดในโอกาสต่าง ๆ  
๒. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา   



บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยายภาคทฤษฎี ๓๐ 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 

เฉพาะ
รายบุคคล 

๓๐ ชั่วโมงต่อภาค
การศกึษา 

การศกึษาดว้ยตนเอง ๕ ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ (๗๕ ชั่วโมงตอ่ภาค
การศกึษา) 

๓. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
 ๓.๑ อาจารย์ประจ ารายวิชาประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านระบบอาจารย์ที ่ปรึกษา , Google 
classroom, Messenger 
     ๓.๒ ติดต่อประสานงาน ที่ห้องประสานงานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
ห้อง ๑๐๔ ชั้น ๑  อาคาร ๑๐๐ ปีสมเด็จพระพุฒาจารย์ 
     ๓.๓ อาจารย์ประจ าวิชา จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๒ 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทุกวันศุกร์ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
สอนภาษาไทย ห้อง ๑๐๔ ชั้น ๑  อาคาร ๑๐๐ ปีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) 

 



หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 

๔.๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
ด้านบุคลิกภาพ  - มีการสอดแทรกเรื่องการสำรวมในสมณภาวะ การครองจีวร หรือ การ

แต่งกาย การเข้าสังคม และศาสนพิธี เทคนิคการพูด การสื่อสาร การมีมนุษย
สัมพันธ์ที ่ดี และการวางตัวในการทำงานในบางรายวิชา และในโครงการ/
กิจกรรม 
 - มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่พฒันานิสิตด้านบุคลิกภาพ เช่น โครงการ
ปฐมนิเทศ โครงการเตรียมความพร้อม โครงการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นครู 
และโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครู 

ด้านภาวะผู้นำ และ
ความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

  - ในรายวิชามีการกำหนดให้นิสิตทำงานเป็นกลุ่ม มีหัวหน้ากลุ่ม มีรอง
หัวหน้า มีเลขานุการกลุ่ม  
  - ในรายวิชาและในหลักสูตรมีการกำหนดให้นิสิตจัดโครงการ/กิจกรรม
จิตอาสา โครงการ/กิจกรรมพัฒนาชุมชนและโรงเรียน โครงการ/กิจกรรมสัมมนา
วิชาการ โครงการกิจกรรมศึกษาดูงาน และโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครู 

ทักษะ IT  - ในรายวิชามีการให้นิสิตใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าข้อมูล 
และนำเสนอรายงาน หาข้อมูลเพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
 - ในรายวิชามีการใช้ไลน์(Line) ใช้เฟสบุ๊ค(facebook) ใช้ยูทูป(You 
Tube) และใช้นวัตกรรมการและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่อื่นๆ ในการเรียน
การสอน และการบรรยาย  
 - มีการจัดโครงการ/กิจกรรมอบรมมทักษะการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อการศึกษาและการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสอน และโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูสมัยใหม่ 

จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 - มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
ความเป็นครูอยู่เกือบทุกรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน โดยคณาจารย์
ผู้สอนทุกท่านมีการสอดแทรกอยู่ในการบรรยาย อยู่ในกิจกรรมการสอน  
 - ในการจัดโครงการ/กิจกรรมที ่ทางหลักสูตร/ทางคณะครุศาสตร์ 
ดำเนินการจัดให้ มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
จากการฟังการบรรยายพิเศษจากประธานเปิดโครงการ/กิจกรรม จากวิทยากร
พิเศษที่ทางหลักสูตร/ทางคณะครุศาสตร์เชิญมา เช่น โครงการปฐมนิเทศนิสิต
ใหม่ โครงการเตรียมความพร้อม โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน โครงการ
จิตอาสาพัฒนาชุมชนและโรงเรียน โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์



คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
วิชาชีพในสถานศึกษา โครงการสัมมนานิส ิตฝึกประสบการณ์ว ิชาชีพใน
สถานศึกษา โครงการปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โครงการ
สัมมนานิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ฯลฯ และโครงการ/กิจกรรมเสริม
ความเป็นครูต่าง ๆ 

 

๔.๒ การพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (จาก มคอ. ๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒) 
๑.คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒.ความรู ้ ๓.ทักษะทาง
ปัญญา 

๔.ทักษะ
ความสัมพันธ ์

๕.ทักษะการ
วิเคราะห ์

๖.วิธีวทิยาการจัดการ
เรียนรู้ 

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 

ผลการเรียนรูด้้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(๔) มีความกล้าหาญและแสดงออก
ทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถ
วินิจฉัย จัดการและคดิ แก้ปัญหา
ทางคุณธรรมจริยธรรมดว้ยความ
ถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การ
ทำงานและสภาพแวดล้อม โดย
อาศัย หลักการ เหตุผลและใช้ดุลย
พินิจทางคา่นิยม บรรทัดฐานทาง
สังคม ความรู้สึกของผู้อืน่และ
ประโยชน์ของสังคม ส่วนรวม มี
จิตสํานึกในการธํารงความโปร่งใส
ของสังคมและประเทศชาติต่อต้าน
การทจุรติคอรัปชั่นและความ ไม่
ถูกต้อง ไม่ใช่ข้อมูลบิดเบือน หรือ
การลอกเลียนผลงานยั่งยืน 

(๑) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธ ี
(Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของสังคมและ
วิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤต
จรรยาบรรณของวิชาชพีครู  
(๒) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์
เชิงปฏิบัติการ (Interaction Action 
Learning)  
(๓) การเรียนรูจ้ากกรณศีึกษา 
(Case Study)  
(๔) การเรียนรูจ้ากกระบวนการ
กระจ่างคา่นิยม (Value 
Clarification)  
(๕) การเรียนรู้โดยบูรณาการการ
ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 
(Work-Integrated Learning : 
WIL)  
(๖) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ 
(Interactive lecture)  

(๑) วัดและประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมในขณะทำงานตามสภาพ
จริง (Authentic Approach) 
(๒) วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
(๓) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน 
(๔) วัดและประเมินจากผลงาน
กรณีศึกษา 
(๗) วัดและประเมินจากผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็น
รายปีตลอดหลักสตูร 
 



(๗) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็น
พื้นฐาน (Scenario-based 
learning)  
(๘) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based learning)  
(๙) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ
เป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

 
๔.๒.๒ ความรู ้

ผลการเรียนรูด้้านความรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านความรู ้

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู ้

 (๔) มีความรู้และความสามารถใน
การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารตามมาตรฐาน 

(๑) การจดัการเรียนรูต้ามแนวทฤษฎี
สรรสร้างนิยม (Constructivism) โดยให้
ผู้เรียนวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์
ความรูด้้วยตนเอง 

(๒) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based learning) 

(๓) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ
เป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

(๑) วัดและประเมินจากการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ 
(๒) วัดและประเมินจากผลการ
ทบทวนวรรณกรรมและสรุป
สาระสำคัญของความรู ้
(๓) วัดและประเมินจากผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็น
รายปีตลอดหลักสตูร 

 
๔.๒.๓ ทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรูด้้านความรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านความรู ้

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู ้

(๓) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จาก
การทำวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้าง
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการ เรียนรู้ของ
ผ ู ้ เร ียนและพัฒนาผู ้ เร ียนให้เป็น
ผ ู ้สร ้างหร ือร ่วมสร ้างนว ัตกรรม 
รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชน 
และสังคม 

(๑) การเรียนรู้แบบร่วมมอื 
(Cooperative Learning) 

(๒ )  การ เร ี ยนแบบม ี ส ่ วนร ่ วม
ปฏิบัติการ (Participative Learning through 

Action) 

(๓) การเป ็นผู้นำแบบม ีส ่วนร ่วม 
(Shared Leadership) ในการนาเสนองาน
วิชาการ 

( ๖ )  ก า ร เ ร ี ยนร ู ้ แบบรวมพลั ง 
(Collaborative learning) 
(๗) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ
เป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

(๑) ว ัดและประเม ินจากผลการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ 
(๓) วัดและประเมินจากผลการนา
เสนองานเป็นกลุ่ม การเป็นผู้นาและ
ผู้ตามทีด่ีในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
(๕) วัดและประเมินจากผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็น
รายปีตลอดหลักสตูร 



 
๔.๒.๔ ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรูด้้านความรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านความรู ้

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู ้

(๑) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์
ความรู้สกึของผู้อื่น มีความคิดเชิง
บวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทาง
สังคม 

(๑) การเรียนรู้แบบร่วมมอื 
(Cooperative Learning) 
(๒) การเรียนแบบมีส่วนร่วม
ปฏิบัติการ (Participative 
Learning through Action) 
(๓) การเป็นผู้นาแบบมีส่วนร่วม 
(Shared Leadership) ในการนา
เสนองานวิชาการ 
(๖) การเรียนรู้แบบรวมพลัง 
(Collaborative learning) 
(๗) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ
เป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

(๑) วัดและประเมินจากผลการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ 
(๓) วัดและประเมินจากผลการนา
เสนองานเป็นกลุ่ม การเป็นผู้นา
และผู้ตามที่ดีในการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน 
(๕) วัดและประเมินจากผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็น
รายปีตลอดหลักสตูร 

 
๔.๒.๕ ทักษะการวิเคราะห ์

ผลการเรียนรูด้้านความรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านความรู ้

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู ้

๒) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่
ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม 
และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้
การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือ
การนำเสนอดว้ยรูปแบบต่างๆ โดย
ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือ
นวัตกรรมตา่งๆ ที่เหมาะสม 

(๒) การสืบค้นและนำเสนอรายงาน
ประเด็นสำคัญด้านการศกึษาโดย
บูรณาการการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

(๓) การจดัทำอินโฟกราฟิกเพื่อ
สรุปประเด็นสาระสำคัญของงานที่
นาเสนอ 
(๔) การเรียนรู้โดยบูรณาการการ
ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 
(Work-Integrated Learning : 
WIL) 

(๑) วัดและประเมินจากการติดตาม 
วิเคราะห์ และนำเสนอรายงาน
ประเด็นสำคัญ ดา้นการศึกษา 
(๒) วัดและประเมินจากผลการ
สืบค้นและนาเสนอรายงานประเด็น
สำคัญการศึกษาที่มีการ บูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

 
 



 ๔.๒.๖ ด้านวิธวีิทยาการจัดการเรยีนรู ้
ผลการเรียนรู ้

ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการ

เรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้
ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

(๕) มีทักษะศตวรรษที ่๒๑ เช่น 
ทักษะการเรียนรู้ ทกัษะการรู้เรื่อง
ทักษะการคิด ทักษะชีวติ ทักษะ
การทำงานแบบร่วมมือ ทักษะการ
ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารทกัษะ
เทคโนโลยี และการดำเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง
สามารถนำทกัษะเหล่านี้มาใช้ใน
การจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาผู้เรียน
และการพัฒนาตนเอง 

(๒) การออกแบบการจัดการเรียนรู้
โดยบูรณาการความรู้ในเน้ือหาวิชา
เฉพาะผนวกวิธีสอนกับเทคโนโลยี 
(Technological Pedagogical 
Content Knowledge : TPCK) 
(๔) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ
เป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

(๑) วัดและประเมินจากการฝึก
ทักษะจัดการเรียนรูใ้นสถานการณ์
จำลอง 
(๔) วัดและประเมินจากผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็น
รายปีตลอดหลักสตูร 

 
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๕.๑ แผนการสอน 
สัปดาห์

ท่ี 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จำนวน (ชั่วโมง) 
กิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัต ิ

๑ -แนะนำรายวชิา 
-ความสำคัญของภาษาไทยใน
ฐานะเป็นเครื่องมือสื่อสาร 
- ปัญหาการใช้ภาษาไทยไม่
ถูกต้องของคนไทย ทั้งการอ่าน
และการเขียน  
  

๒ ๒ -ทดสอบก่อนเรียน 
-บรรยายประกอบเอกสาร  
-ศึกษาความสำคัญของภาษา
จากหนังสือและเอกสาร 
-สืบค้นจากเว็ปไซด์ 
สื่อที่ใช ้
- หนังสือการใช้ภาษาไทย 
-  เอกสาร 
-  Projector 

พระมหาอธวิัฒน์ 
ภทฺรกว ี



สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน (ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอน 
บรรยาย ปฏิบัต ิ

๒-๓ บทที่ ๑ ภาษาไทยใน
ชีวิตประจำวัน 
  ๑.๑ ลักษณะสำคัญของ
ภาษาไทย 
  ๑.๒ ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบั
คำ ประโยค โวหาร ภาพพจน์ 
และสำนวนไทย 
  ๑.๓ ความสัมพันธ์ระหวา่ง
ภาษากับการสื่อสาร 
  ๑.๔ ประเภทของภาษา 
  ๑.๕ ระดับของภาษา 
  ๑.๖ กการใช้ภาษาต่าง
บริบท 
  ๑.๗ บทบาทของผู้ใช้
ภาษาไทย 

๔ ๔ -บรรยาย /ใช้สื่อประสม 
-นิสิตอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับ 
ปัญหาการใช้ภาษาไทย 
-นิสิตรว่มอภิปรายระดม
ความคดิวิธีแก้ปัญหา 
สื่อที่ใช ้
- หนังสือการใช้ภาษาไทย 
-  เอกสาร 
-  PowerPoint 

พระมหาอธวิัฒน์ 
ภทฺรกว ี



สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน (ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอน 
บรรยาย ปฏิบัต ิ

๔-๕ บทที่ ๒ การฟัง 
 ๒.๑ ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ
การฟัง 
 ๒.๒ ความหมายของการฟัง 
 ๒.๓ ความสำคัญของการฟัง 
 ๒.๔ จุดมุ่งหมายของการฟัง 
 ๒.๕ ประเภทของการฟงั 
 ๒.๖ การปฏิบัติตนเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการฟังการ
สื่อสารภายในกลุ่ม 
 ๒.๗ การปฏิบัติตนเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการฟังการ
สื่อสารสาธารณะ 
 ๒.๘ หลักการฟังประเภทต่าง ๆ 
 ๒.๙ การพัฒนาทักษะการฟัง 
 ๒.๑๐ การฟังอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 ๒.๑๑ ข้อบกพร่องในการฟัง 
 ๒.๑๒ วิธีปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องในการฟัง 

๔ ๔ -บรรยาย/ใช้สื่อประสม  
-ให้นิสิตศึกษาหลักการฟงั
จากหนังสือและเอกสาร 
-นิสิตแบ่งกลุ่มอภิปราย ตั้ง
คำถาม ตอบคำถามเกี่ยวกับ
กระบวนการฟัง วิธีและ
ประโยชน์ของการฟัง 
-ทำคำถามทา้ยบท 
สื่อที่ใช ้
- หนังสือการใช้ภาษาไทย 
- ศึกษาจากเว็ปไซด ์
-  PowerPoint 

พระมหาอธวิัฒน์ 
ภทฺรกว ี

๖-๘  บทที่ ๓ การพูด 
 ๓.๑ ความหมายของการพูด 
 ๓.๒ องค์ประกอบของการพดู 
 ๓.๓ หลักการพูดแบบตา่ง ๆ 
 ๓.๔ ข้อควรทราบเบื้องต้นเพื่อ
การเป็นคู่สนทนาที่ด ี
 ๓.๕ จิตวทิยาเบ้ืองต้นเพื่อเรียนรู้
เกี่ยวกับตนและคู่สนทนา 
 ๓.๖ ลักษณะอันพึงประสงค์ 

๖ ๖ บรรยาย  ยกตวัอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่มจาก
กรณีศึกษา 
Lecture/Present/ 
Conference 
-สอบวัดผลกลางภาค 
 

พระมหาอธวิัฒน์ 
ภทฺรกว ี



สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน (ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอน 
บรรยาย ปฏิบัต ิ

๙-๑๐ บทที่ ๔ การอ่าน 
 ๔.๑ ความหมายและความ
เข้าใจเกี่ยวกับการอา่น 
 ๔.๒ ความสำคัญของการอ่าน 
 ๔.๓ จุดมุ่งหมายของการอ่าน 
 ๔.๔ ประเภทของการอา่น 
 ๔.๕ หลักการอา่น 
 ๔.๖ ความสนใจในการอ่าน 
 ๔.๗ ปัจจัยทำให้การอา่นสัมฤทธิ์
ผล 
 ๔.๘ คณุลักษณะของนักอ่านที่ด ี
 ๔.๙ การพัฒนาทักษะการอ่าน 
 ๔.๑๐ ความสำคัญของการ
พัฒนาทักษะการอา่น 
 ๔.๑๑ พฤติกรรมเพื่อพฒันาการ
อ่าน 
 ๔.๑๒ หลักในการพัฒนาทักษะ
การอา่น 
 ๔.๑๓ แนวทางการพัฒนาการ
อ่านงานเขียนประเภทต่าง ๆ      

๔ ๔ -บรรยาย/ใช้สื่อประสม  
-ให้นิสิตศึกษาหลักการฟงั
จากหนังสือและเอกสาร 
-นิสิตแบ่งกลุ่มอภิปราย ตั้ง
คำถาม ตอบคำถาม 
-ทำคำถามทา้ยบท 
สื่อที่ใช ้
- หนังสือการใช้ภาษาไทย 
- ศึกษาจากเว็ปไซด ์
-  PowerPoint 

พระมหาอธวิัฒน์ 
ภทฺรกว ี



สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน (ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอน 
บรรยาย ปฏิบัต ิ

๑๑-๑๒ บทที่ ๕ การเขียน 
 ๕.๑ ความสำคัญของการเขียน 
 ๕.๒ หลักการเขียน 
 ๕.๓ การใช้ภาษาในกการเขียน 
 ๕.๔ การเขียนโครงเรื่อง 
 ๕.๕ การเขียนย่อหน้า 
 ๕.๖ การเขียนบทความ 
 ๕.๗ การเขียนตอบข้อสอบ
อัตนัย 
 ๕.๘ การเขียนโครงการ 
 ๕ .๙  การ เข ี ยนรายการ เชิ ง
วิชาการ 

๔ ๔ -บรรยาย /ใช้สื่อประสม 
-ให้นิสิตศึกษาหลักการเขียน 
-นิสิตแบ่งกลุ่มอภิปราย ตั้ง
คำถาม และตอบคำถาม 
-บอกหลักการเขียนที่ถูกต้อง 
-ทำคำถามท้ายบท 
สื่อที่ใช ้
- หนังสือการใช้ภาษาไทย 
- ศึกษาจากเว็ปไซด์ 
- PowerPoint 

พระมหาอธวิัฒน์ 
ภทฺรกว ี

๑๓-๑๕ นำเสนอการค้นคว้าการพัฒนา
และการแก้ปัญหาเรื ่องการใช้
ภาษาไทย 

๖ ๖ นิสิตนำเสนองานการค้นคว้า
หัวข้อที่ได้รับมอบหมาย 
-ร่วมกันอภิปราย 

พระมหาอธวิัฒน์ 
ภทฺรกว ี

๑๖         สอบปลายภาค ๒ -   

 
 
 
๕.๒ แผนการประเมินผลการเรยีนรู ้

ท่ี  ผลการเรียนรู ้ วิธีการวดัและประเมินผล  สัปดาห์ที่  สัดส่วน 

๑ 
๔.๒.๑ (๔)  
๔.๒.๕ (๒) 

สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

๘ 
๑๖ 

๒๐ % 
๒๐ % 

๒ 

๔.๒.๑ (๔)  
๔.๒.๒ (๔)  
๔.๒.๓ (๓) 
๔.๒.๔ (๑) 
๔.๒.๕ (๒) 
๔.๒.๖ (๕) 

วิเคราะห์กรณีศกึษา ค้นคว้า 
การนำเสนอรายงาน 
การทำงานกลุ่มและผลงาน 
การอา่นและสรุปบทความ 
การส่งงานตามที่มอบหมาย 

ตลอดภาค
การศกึษา 

๕๐ % 



๓ 
๔.๒.๑ (๔) 
๔.๒.๒ (๔) 
๔.๒.๓ (๓) 

การเข้าชั้นเรียน 
การมีสว่นร่วม อภิปราย เสนอ
ความคดิเห็น การตอบคำถามใน
ชั้นเรียน 

ตลอดภาค
การศกึษา 

๑๐ % 

 
๕.๓ ระดับค่าแปลผลคะแนนการประเมินการเรยีนรู้เพื่อให้เกรด   

สัญลักษณ์ A B+ B C+ C D+ D F I 

ค่าคะแนนที่ได้ ๑๐๐-

๙๐ 

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

เกณฑ์การผ่าน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวทิยาลัย 
 

 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 

๑. เอกสารและตำราหลกั 
คณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย. (๒๕๕๑). การใช้ภาษาไทย. เอกสารประกอบการสอน หลักสตูรศลิปศา

สตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ขอนแก่น: 

ขอนแก่นการพิมพ์. 

กองเทพ  เคลือบพณิชกลุ. (๒๕๔๒). การใช้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์. 

กำชัย  ทองหล่อ. (๒๕๕๔). หลักภาษาไทย. กรุงเทพฯ : รวมสาส์นการพมิพ์.  

เอกฉทั  จารุเมธีชน,ผศ.ดร. (๒๕๓๙). ภาษาไทยสำหรับครู. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพโ์อเดียนสโตร.์ 

๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      กอบกาญจน ์ วงศ์วสิิทธิ์. (๒๕๕๑). ทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร. กรงุเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์. 
      พริพัฒน์  แก้วแสน. (๒๕๕๐). มหัศจรรย์พยญัชนะไทย. กรุงเทพฯ:สำนักพิมพพ์ัฒนศึกษา.  
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 

คณาจารย์  มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (๒๕๕๒). ภาษากบัการสื่อสาร (Language and              
Communication).  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย. 

กอบกาญจน์  วงศ์วิสทิธิ์. (๒๕๕๑). ทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์. 
สมพร แพ่งพพิัฒน์. (๒๕๕๑). ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์. 



อรวรรณ  ปิลันธน์โอวาท. (๒๕๓๗). การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ.  กรงุเทพมหานคร: จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

สุภาพร  มากแจ้ง. (๒๕๓๕). ภาษาบาลี-สันสกฤตในภาษาไทย. พิมพ์ครัง้ที่ ๒. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
วรวรรธน์ ศรียาภัย. (๒๕๕๖). ภาษาศาสตร์ภาษาไทย. นนทบุรีการพิมพ์: สำนักพิมพ์สัมปรัญญะ. 

 
 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากผู้เรียนได้ 
ดังนี้ 
 ๑.๑ ประเมินความละเอียดรายวิชาโดยใช้แบบสอบถามเป็นตัวชี้วัด 
 ๑.๒ การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
 ๑.๓ ก าหนดให้นิสิตแสดงความคิดเห็นในสัปดาห์สุดท้าย 
 ๑.๔ ประเมินผลการสอนโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนมีวิธีการ ดังนี้ 
 ๒.๑ แบบประเมินคุณภาพผู้สอนโดยนิสิต 
 ๒.๒ จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ผู้สอนปลายภาค 
 ๒.๓ จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ผู้สอนในกลุ่มสาขาเดียวกัน 
๓. การปรับปรุงการสอน 
 ๓.๑ แก้ไขและปรับปรุงจากแบบประเมินผลผู้สอนโดยนิสิต 
 ๓.๒ การค้นคว้าข้อมูล การน าเสนอข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ภายใต้กรอบและมาตรฐานทาง
วิชาการ 
 ๓.๓ จัดกลุ่มอภิปราย/สัมมนาในรายวิชาต่างๆ ให้เหมาะสมและน่าสนใจภายใต้กรอบวิชาการ 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลส าฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
 ๔.๑ นิสิตสามารถตรวจสอบผลคะแนนโดยละเอียดก่อนส่งผลการเรียนบันทึกข้อมูล 
 ๔.๒ มีการตั้งคณะกรรมการในภาควิชาเพื่อตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
 ๔.๓ จัดประชุมผู้สอนเพื่อตั้งเกณฑ์การประเมินผล รวมถึงการพัฒนาเอกสารและสื่อการสอนใน
รายวิชาที่สอน 
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 



 ๕.๑ ตรวจสอบ และปรับปรุงเอกสารการสอน สื่อการสอนให้ความสอดคล้องกับหลักสูตรและ
ค าอธิบายรายวิชา 
 ๕.๒ วิเคราะห์และสรุปผลสัมฤทธิ์รายวิชาจากการประเมินของนิสิตมาปรับปรุงเอกสารการสอน 
แก้ไขข้อผิดพลาดในรายวิชานั้นๆ  ในภาคการศึกษาถัดไป 
 ๕.๓ จัดประชุมกลุ่มย่อยผู้สอนในรายวิชาเดียวกันหรือเกี่ยวเนื่องกันเพื่ อประเมินผลหาข้อบกพร่อง
และข้อดีของการสอนในรายวิชาที่จะสอนก่อนภาคการศึกษา 

 
 
ชื่ออาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชา:  ...................พระมหาอธิวัฒน์ ภทฺรกวี................................................... 
  

ลงชื่อ............................................................. 
              (๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 
 

ประธานหลักสูตร สาขาวิชาการสอนภาษาไทย พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก 
  

ลงชื่อ.............................................................  
              (๑๓ พฤศจิกกายน ๒๕๖๕) 

 


