
 

บทที่ ๑ 
บทนํา 

 
 

    พฤติกรรมการสอนภาษาไทย ๒ เปนกระบวนวิชาที่มีความตอเนื่องจากพฤติกรรมการสอน 
ภาษาไทย ๑ ซึ่งเปนวิชาทีน่ักศึกษาตองมีความรู ความเขาใจ และไดฝกปฏบิัตสิาระพื้นฐานตาง ๆ 
ในเรื่องตอไปนี้มาแลว คือ 

    ๑. หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
    ๒. การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

  - การวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
  - การเขียนผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป 

    ๓. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวรรณคดีไทย 
    ๔. สื่อการเรียนการสอนภาษาไทย 
    ๕. ทักษะการสอนภาษาไทย 
    ๖. บทบาทหนาที่ครูภาษาไทย 
    ๗. การฝกทักษะการสอน 
    ในสวนของเนื้อหาสาระพฤติกรรมการสอนภาษาไทย ๒ นักศึกษาจะไดศกึษาเพิม่เติม

จากเน้ือหาสาระที่กลาวมาแลวขางตนในเรื่องตอไปน้ี คือ 
    ๑. การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

- คําอธิบายรายวิชา (Course description) 
- หนวยการเรยีนรู (Unit of study) 
- โครงการสอน (Teaching plan) 
- แผนการจัดการเรียนรู (Lesson plan) 

    ๒. การสอนหลักภาษาไทยและการใชภาษา 
    ๓. นวัตกรรมและเทคโนโลยีการสอนภาษาไทย 
    ๔. การวัดผลและประเมินผลภาษาไทย 
    ๕. การสอนซอมเสริมและการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียน 
    ๖. การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณครู 

     ๗. การฝกปฏิบัติการสอน 
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  เน้ือหาสาระดังกลาวขางตน นักศึกษาจะไดศกึษาและฝกปฏบิัตเิพ่ือใหเกิดความรู ความ
เขาใจ ตลอดจนฝกปฏิบตัิสอนเพื่อใหเกิดความชํานาญกอนออกไปฝกประสบการณวิชาชีพครู 
(ฝกสอน) ในกระบวนวิชา TL ๕๐๑ และ TL ๕๐๒ ดังนั้น นักศึกษาจึงควรจะสนใจ เอาใจใส 
ศึกษาหาความรู และฝกปฏิบัติในสวนของเน้ือหาสาระตาง ๆ เพ่ือใหเกิดความเขาใจที่แทจริง 
 

แนวทางการศึกษา  
 

   การศึกษากระบวนวิชา TL ๔๑๒ (TL ๓๑๒) พฤติกรรมการสอนภาษาไทย ๒ เพ่ือให
เกิดความรู ความเขาใจอยางลึกซ้ึง นักศึกษาควรปฏิบตัิตนดังนี ้
   ๑. ศึกษาเนื้อหาสาระไปตามลําดับทีละบท เพ่ือทําความเขาใจสาระสําคัญของแตละเนื้อหา 
โดยอาจจะบันทึกสรุปเน้ือหาสาระอยางยอ ๆ หรือเขียนสรุปเปนแผนภาพความคิด (Concept 
mapping) เพ่ือเก็บไวทบทวนไดตลอดเวลา  
   ๒. ฝกปฏิบัติในสวนของเนื้อหาสาระที่ตองทําความเขาใจ เชน ฝกเขียนคําอธิบายรายวิชา 
ฝกการออกแบบหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการ     ฝกเขียนโครงการสอน ฝกเขยีนแผนการจัด 
การเรียนรู ฝกสรางนวัตกรรมการสอน และฝกสรางเคร่ืองมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู 
เปนตน การฝกปฏิบตัินี้ นักศึกษาควรฝกเปนกลุมยอย รวมกับเพ่ือนที่เรียนดวยกัน ประมาณ  
๔ – ๖ คน เพ่ือใหเกิดการแลกเปลีย่นเรยีนรูกันในระหวางความคดิและประสบการณ เพ่ือนําไป
ประยุกตใชในการจัดการเรียนรูตอไป 
   ๓. ฝกทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักภาษาและการใชภาษา การจัดกิจกรรม
เพ่ือสอนซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน และฝกปฏบิัตกิารสอนจริงจากเนื้อหาภาษาไทยชวงชั้นที่ ๓ 
(ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ถงึชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓) โดยที่นักศึกษาตองวางแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรูมากอน และฝกสอนจริงในชัน้เรียนหรือในชัน้เรียนจําลองตามที่อาจารยผูสอนเสนอแนะ 
การฝกปฏิบตันิี้ นักศึกษาตองเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู แลวใหทดลองสอนจริงหนา
กระจกเงา หรืออาจจะทดลองสอนใหเพ่ือนดู เพ่ือจับเวลาที่ใชสอนใหเปนไปตามทีอ่าจารยผูสอน
กําหนด ตลอดจนจะไดสังเกตการใชสีหนา ทาทาง การใชน้ําเสียง ฯลฯ ของนักศึกษาเอง 
   ๔. พยายามแลกเปลีย่นความรู และประสบการณกับเพื่อนนักศึกษาดวยกัน ตลอดจน
ศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมจากตํารา หนังสือ เอกสารงานวิจัยตาง ๆ ที่เก่ียวของใหมากขึ้น หรือ
อาจไปศึกษาเรียนรูจากสถานศึกษาทีเ่ปดสอนระดับมัธยมศึกษา เพ่ือใหเกิดความหลากหลายใน
สาระความรูตาง ๆ มากขึ้น เพราะเนื้อหาสาระท่ีนําเสนอในเอกสารนี้ เปนเพียงแนวคิด แนวทาง
หนึ่งเทาน้ัน แตสภาพจริงที่นักศึกษาจะพบในการฝกประสบการณวิชาชีพครู คอื สถานศึกษาที่
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ทางภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตรจัดสงนักศึกษาไปฝกสอนอาจมีเน้ือหาสาระ
ของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยที่เหมือนหรือแตกตางไปจากเอกสารนี้ได 
 

การประเมินผลการเรียนรู 
   กระบวนวชิาน้ี ผูสอนมีแนวทางในการประเมินผลการเรียน ดังนี้ 

๑. การเขาชั้นเรยีน (คะแนน ๑๐ %) 
นักศึกษาตองเขาฟงบรรยายและรวมปฏบิัติกิจกรรมโดยตลอด และตองมีเวลา

เขาชั้นเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ เน่ืองจากกระบวนวิชานี้มีทั้งที่เปนทฤษฎีและการฝกปฏิบตั ิ
๒. การฝกปฏิบัติและผลงาน (คะแนน ๔๐ %) 

นักศึกษาตองรวมฝกปฏิบัตกิิจกรรมตาง ๆ รวมทั้งตองทํางานตามที่อาจารย
ผูสอนมอบหมายดวย 

๓. การสอบไล (คะแนน ๕๐ %) 
นักศึกษาตองเขาสอบไล โดยทําขอสอบอัตนัยเพ่ือแสดงถึงความรู ความเขาใจ 

และการนําไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย 
   หมายเหตุ 
  หากนักศึกษามีความจําเปนไมสามารถเขาเรียนได นักศึกษาตองเขาสอบไล
โดยทําขอสอบอัตนัยเพ่ือแสดงถึงความรู ความเขาใจ และการนําไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนภาษาไทย (คะแนน ๑๐๐ %) 
 

การตัดเกรด 
 ๑. สําหรับนักศึกษาทีเ่ขาชั้นเรียน, ฝกปฏิบัติกิจกรรม และเขาสอบไล 
 

ผลการเรียน 
(Grades) 

คําอธิบายระดับผลการเรียน 
(Scoring rubrics) 

 
G 

(๘๐–๑๐๐ %) 

 

- เขาชั้นเรียน และมีเวลาเรยีน / ฝกปฏิบตัิกิจกรรมตั้งแต ๘๐ % ขึ้นไป 
- ปฏิบัติงานและสงงานที่ไดรับมอบหมายครบ และผลงานแตละชิ้นไดคะแนน
ตั้งแต ๘๐ % ขึ้นไป หรือ ปฏิบัติงานและสงงานที่ไดรับมอบหมาย 
ไมครบ แตมี คะแนน รวมของงานที่สงตั้งแต ๘๐ % ขึ้นไป 
- เขาสอบไลและไดคะแนนสอบไลรวมทกุขอตั้งแต ๘๐ % ขึ้นไป 
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ผลการเรียน 
(Grades) 

คําอธิบายระดับผลการเรียน 
(Scoring rubrics) 

P 
(๖๐-๗๙ %) 

 

- เขาชั้นเรียน และมีเวลาเรยีน / ฝกปฏิบตัิกิจกรรมตั้งแต ๘๐ % ขึ้นไป 
- ปฏิบัติงานและสงงานที่ไดรับมอบหมายครบ และผลงานแตละชิ้นไดคะแนน
อยูในชวง ๖๐ – ๗๙ %  หรือ ปฏิบัติงานและสงงานที่ไดรับมอบหมายไมครบ 
และ มีคะแนน รวมของงานที่สงอยูในชวง ๖๐ – ๗๙ % 
- เขาสอบไลและไดคะแนนสอบไลรวมทกุขออยูในชวง ๖๐ – ๗๙ %   

F 
(๐– ๕๙ %) 

 

- เขาชั้นเรียน และมีเวลาเรยีน / ฝกปฏิบตัิกิจกรรมนอยกวา ๘๐ % 
- ปฏิบัติงานและสงงานที่ไดรับมอบหมายครบ และผลงานแตละชิ้นไดคะแนน  
อยูในชวง ๐ – ๕๙ %  หรือ ปฏิบตัิงานและสงงานที่ไดรับมอบหมายไมครบ 
และ มีคะแนน รวมของงานที่สงอยูในชวง ๐ – ๕๙ % 

- เขาสอบไลและไดคะแนนสอบไลรวมทกุขออยูในชวง ๐ – ๕๙ %   
 
  ๒. สําหรับนักศึกษาทีไ่มเขาชั้นเรียน และเขาสอบไล 

ผลการเรียน 
(Grades) 

คําอธิบายระดับผลการเรียน 
(Scoring rubrics) 

G 
(

- 
๘๐-๑๐๐ %) 

เขาสอบไลและไดคะแนนสอบไลรวมทกุขอตั้งแต ๘๐ % ขึ้นไป 

P 
(

- 
๖๐-๗๙ %) 

เขาสอบไลและไดคะแนนสอบไลรวมทกุขออยูในชวง ๖๐ – ๗๙ %   

F 
(

- 
๐–๕๙ %) 

เขาสอบไลและไดคะแนนสอบไลรวมทกุขออยูในชวง ๐ – ๕๙ %   

 
ภาระงานที่นักศึกษาตองปฏิบัต ิ
   กระบวนวชิาน้ี นักศึกษาตองฝกปฏิบตัใินสวนของเนือ้หาสาระท่ีศกึษาดวย เพราะใน
การฝกประสบการณวิชาชพีครูนักศึกษาตองนําความรู ความเขาใจที่ไดฝกปฏิบตัไิปใช ดังนั้นจึง
ขอใหนักศึกษาไดฝกปฏิบตัภิาระงาน (Performance tasks) ตาง ๆ ดังนี้ 
   ๑. ฝกเขียนคําอธิบายรายวิชา (Course description) โดยใชรูปแบบการเขยีนที่
เหมาะสมกับการนําไปใชจริง 
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   ๒. ฝกจัดทําแผนผังมโนทัศนหลักสูตร (Curriculum mapping) โดยออกแบบจาก
คําอธิบายรายวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ (เลือกจัดทํา ๑ ชั้น) 
   ๓. ฝกออกแบบแผนผังมโนทัศนเน้ือหา (Concept mapping) หนวยการเรียนรู (Unit 
of study) จํานวน ๑ หนวยการเรียนรู โดยเลือกชั้นใดก็ได การออกแบบใหจัดทําในลักษณะของ
การบูรณาการภายในวิชา (Intradisciplinary) ที่ใชวรรณคดีหรือวรรณกรรมเปนแกน (Literature or 
literally – based approach) 
   ๔. ฝกการออกแบบโครงสรางรายวิชาที่กําหนดใหเรียนในแตละชัน้ป โดยกําหนดชื่อ
รหัสวิชา ทั้งทีเ่ปนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม 
   ๕. ฝกจัดทําโครงการสอน (Teaching plan) ชั้นเรียนที่สอดคลองกับหนวยการเรียนรู
ในขอ ๓ โดยจัดทําเพียง ๑ หนวยการเรยีนรูเพ่ือเปนตัวอยาง 
   ๖. ฝกเขียนแผนการจัดการเรียนรู (Lesson plan) จํานวน ๑ ชั่วโมง โดยเลือกเนื้อหา
ที่จะฝกทักษะการสอนจากโครงการสอนในขอ ๕ (เน้ือหาที่เลือกอาจเปนหลักภาษา หรือการใช
ภาษา หรือวรรณคดี หรือวรรณกรรมก็ได) และตองแนบสื่อการเรียนรู ตลอดจนเครื่องมือที่ใชใน
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรูดวย 
   ๗. ฝกทักษะการสอนจากแผนการจัดการเรียนรูในขอ ๖ ในชั้นเรยีนจริง หรือชั้นเรียน
จําลองตามที่อาจารยผูสอนกําหนด  

 

แหลงขอมูลและเอกสารคนควาเพิ่มเติม 
   พฤติกรรมการสอนภาษาไทย ๒ เปนวชิาที่นักศึกษาตองใหความสนใจ ศึกษาคนควา
เพ่ิมเติมจากเอกสารอ่ืน ๆ ดวย เน่ืองจากเน้ือหาสาระตาง ๆ เชน การจัดทําหลักสูตรกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย การจัดกิจกรรมการเรียนรู การสอนซอมเสริและการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน การวดัผลและประเมินผล เทคโนโลยีการสอน คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณครู 
เปนเนื้อหาสาระท่ีกวาง มีความหลากหลาย การท่ีนักศกึษาไดศกึษาจากเอกสารและแหลงความรู
อ่ืน ๆ จะชวยใหเกิดความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการจัดการเรียนรูมากขึ้น “ขอมูลความรู 
มิใชอยูในตํารา เรงขวนขวายหาจากชีวิตจริง”  
   แหลงขอมูลและเอกสารคนควาเพ่ิมเติม ขอเสนอแนะดังนี้ 
    ๑. แหลงขอมูล เชน 
   - สถานศึกษาระดับมัธยมศกึษาในกรุงเทพฯ และจังหวัดตาง ๆ 
   - สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
   - คุรุสภา กระทรวงศึกษาธกิาร 
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   - ครูภาษาไทยดีเดน ครูภาษาไทยรางวลัคุรุสภา ครูดีในดวงใจ ฯลฯ 
   - หองสมุดตาง ๆ 
   - แหลงขอมูลทางอินเทอรเน็ต  
     ฯลฯ 
  ๒. เอกสาร งานวิจัย เชน 
   - หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พทุธศักราช ๒๕๔๔ 

   - การจัดสาระการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตามหลักสูตร 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พทุธศักราช ๒๕๔๔ 

   - แนวการจัดทําหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการ ตามหลักสูตรการศึกษา

ข้ันพืน้ฐาน พทุธศักราช ๒๕๔๔ 

   - วิธีสอนภาษาไทยระดับมธัยมศึกษา เทคนิควิธีสอนตาง ๆ 

   - การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

   - การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู  

- หลักสูตรอิงมาตรฐานและการประเมนิมาตรฐานการเรียนรู 

   - เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยทีางการสอน ส่ือการเรียนรู ฯลฯ 

   - การเขียนแผนการจัดการเรียนรู บนัทกึการสอน ฯลฯ 

   00- หนังสือเรียนชุดสารัตถะทักษสัมพันธ เลม ๑ (ชั้นมัธยมศึกษาปที ่๑) 
และหนังสือเรยีนววิธิภาษา และวรรณคดวีจัิกษ (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓) 
         ฯลฯ 
                                          

บทสรุป 
 
 
 
 
 
 
 

สามารถนําไปปรับใชในการฝกประสบการณวิชาชีพครูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
         นักศึกษาตองศึกษาบทเรียน ฝกปฏิบัติ และแลกเปลีย่นเรียนรูกับเพื่อน 
นักศึกษาและอาจารยผูสอนเพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และทักษะที่ถูกตอง 
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	   0B- หนังสือเรียนชุดสารัตถะทักษสัมพันธ์ เล่ม ๑ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑) และหนังสือเรียนวิวิธภาษา และวรรณคดีวิจักษ์ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓)

