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คํานํา 

 

 การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบทางไกล เปนการเรียนท่ีมุงใหนักศึกษา ศึกษาหาความรูดวยตนเอง 

และทํากิจกรรมตามท่ีคณะกรรมการกลุมผลิตชุดวิชากําหนด ดังนั้นเพ่ือใหการศึกษาในระบบดังกลาวบรรลุ -

วัตถุประสงค คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาการจัดประสบการณการเรียนรูภาษาไทย จึงไดจัดทําแผน

กิจกรรมการศึกษาข้ึนโดยมีวัตถุประสงคใหนักศึกษาใชเปนคูมือประกอบการศึกษาชุดวิชานี้ 

 แผนกิจกรรมการศึกษาจะประกอบดวยโครงสรางเนื้อหาชุดวิชา วิธีการศึกษางานท่ีกําหนดใหทํา การ

สงงาน การเสนอผลงาน การเขารับการสัมมนาเสริม ตลอดจนการประเมินผลการเรียน ดังนั้นแผนกิจกรรม

การศึกษาจึงมีความสําคัญมาก นักศึกษาควรศึกษาแผนดังกลาวกอนท่ีจะศึกษาเนื้อหาชุดวิชา 

 คณะกรรมการกลุมผลิตและบริหารชุดวิชาหวังเปนอยางยิ่งวา นักศึกษาจะศึกษาแผนกิจกรรมอยาง

ละเอียด และปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีกําหนดครบถวน เพ่ือท่ีจะไดรับความรูและประโยชนตามวัตถุประสงคท่ีชุดวิชา

กําหนดไว 

 

 

คณะกรรมการกลุมผลิตและบริหาร 
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แผนกิจกรรมการศึกษา 

ชุดวิชา  22749  การจัดประสบการณการเรียนรูภาษาไทย 

Provision of  Learning Experiences in Thai Language 

 

1.  รายละเอียดชุดวิชา 

 1.1  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูและความรูทางภาษาไทยเพ่ือเปนพ้ืนฐานการออกแบบ

กิจกรรมและประสบการณการเรียนรูทางภาษาไทย 

2. เพ่ือใหมีความรูดานเนื้อหาเก่ียวกับการฟง การดู การพูด การอาน การเขียน หลักการใชภาษา 

วรรณคดี และวรรณกรรม 

3. เพ่ือใหสามารถออกแบบการเรียนการสอนและจัดประสบการณการเรียนรูในเรื่องการฟง การดู การ

พูด การอาน การเขียน หลักการใชภาษา วรรณคดี และวรรณกรรม 

4. เพ่ือใหสามารถผลิตสื่อการเรียนรูระดับประถมศึกษา 

 1.2 คําอธิบายชุดวิชา 

การวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูภาษาไทย การศึกษาเก่ียวกับเนื้อหา สาระและการจัดประสบการณการ

เรียนรูภาษาไทยในเรื่องการฟง การดู การพูด การอาน การเขียน หลักการใชภาษา วรรณคดี และวรรณกรรมให

เหมาะสมกับผูเรียนแตละระดับ การจัดการเรียนรูเพ่ือบูรณาการสาระการเรียนรูและการผลิตสื่อการเรียนรูสําหรับ

ผูเรียนระดับประถมศึกษา 

 1.3  รายช่ือหนวยการสอน 

หนวยท่ี 1  หลักและแนวคิดในการจัดประสบการณการเรียนรูภาษาไทยระดับประถมศึกษา 

หนวยท่ี 2  ทฤษฎีและรูปแบบการเรียนรูท่ีใชในการเรียนการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา 

หนวยท่ี 3 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา 

หนวยท่ี 4 กลวิธีเพ่ือการเรียนการสอนการฟงในระดับประถมศึกษา 

หนวยท่ี 5 กลวิธีเพ่ือการเรียนการสอนการอานในระดับประถมศึกษา 

หนวยท่ี 6 กลวิธีเพ่ือการเรียนการสอนการดูในระดับประถมศึกษา 

หนวยท่ี 7 กลวิธีเพ่ือการเรียนการสอนการพูดในระดับประถมศึกษา 

หนวยท่ี 8 กลวิธีเพ่ือการเรียนการสอนการเขียนในระดับประถมศึกษา 

หนวยท่ี 9 กลวิธีเพ่ือการเรียนการสอนหลักการใชภาษาในระดับประถมศึกษา 

หนวยท่ี 10       กลวิธีเพ่ือการเรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรมในระดับประถมศึกษา 

หนวยท่ี 11 การสอนแบบบูรณาการในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยระดับประถมศึกษา 

หนวยท่ี 12 กลวิธีเพ่ือพัฒนาการคิดกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยระดับประถมศึกษา 
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หนวยท่ี 13 การพัฒนาหนังสือและเอกสารเพ่ือการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา 

หนวยท่ี 14       การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา 

หนวยท่ี 15        การวัดและประเมินผลการเรียนภาษาไทยระดับประถมศึกษา 

 

  

1.4  โครงสรางเนื้อหาสาระของชุดวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดวิชาการจัดประสบการณการเรียนรู

ภาษาไทย 

กลุมท่ี1 
หนวยท่ี 1  หลักการและแนวคิดในการจัดประสบการณการ 

                   เรียนรูภาษาไทยระดับประถมศึกษา 

หนวยที่ 2  ทฤษฎีและรูปแบบการเรียนรูที่ใชในการเรียนการ 

                   สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา 

กลุมท่ี 2 
หนวยท่ี 3  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรู 

                  ภาษาไทย 

กลุมท่ี 3 
หนวยที่ 4  กลวิธีเพื่อการเรียนการสอนฟงฯ 

หนวยที่ 5  กลวิธีเพื่อการเรียนการสอนอานฯ 

หนวยที่ 6  กลวิธีเพื่อการเรียนการสอนการดู 

หนวยที่ 7  กลวิธีเพื่อการเรียนการสอนการพูดฯ 

หนวยที่ 8  กลวิธีเพื่อการเรียนการสอนการเขียนฯ 

หนวยที่ 9  กลวิธีเพื่อการเรียนการสอนหลักการใชภาษาฯ 

หนวยที่ 10  กลวิธีเพื่อการเรียนการสอนวรรณคดีและ 

                วรรณกรรมฯ 

หนวยท่ี 11  การสอนแบบบูรณาการในกลุมสาระการเรียนรู       

                ภาษาไทยฯ 

หนวยที่ 12  กลวิธีเพื่อการพัฒนาการคิดกลุมสาระการเรียนรู 

                ภาษาไทยฯ 

กลุมท่ี 4 
หนวยที่ 13  การพัฒนาหนังสือและเอกสารเพื่อการเรียนการสอน 

                ระดับประถมศึกษา 

หนวยท่ี 14  การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนภาษาไทยระดับ 

                ประถมศึกษา 

กลุมท่ี 5 
หนวยท่ี 15  การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทย 

                ระดับประถมศึกษา 
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2.  วิธีการศึกษา 

 2.1  การเตรียมตัว 

  นักศึกษาควรวางแผนการศึกษา ชุดวิชาการจัดประสบการณการเรียนรูภาษาไทย  

โดยวางแผนใหครอบคลุมกิจกรรม ตอไปนี้ 

1)  ศึกษาประมวลสาระชุดวิชาจํานวน  3  เลม  โดยควรศึกษาแตละหนวยใหสัมพันธกันและ

ศึกษาในเชิงเปรียบเทียบ 

2)  ศึกษาแนวการศึกษา จํานวน  1  เลม และปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีกําหนดไวในแนวการศึกษา 

3)  ศึกษาคนควาเพ่ิมเติม จากหนังสืออานประกอบ จากศูนยวิทยบริการและแหลงคนควาอ่ืน ๆ  

4)  ทํางานท่ีกําหนดให 

  ขอมูลประกอบการวางแผน 

 1)  นักศึกษามีเวลาเรียนตลอดภาคปลาย ปการศึกษา 2560  ตั้งแต  15  มีนาคม  

2561  ถึง  15  กรกฎาคม 2561 

 2)  นักศึกษาควรใชเวลาศึกษาประมวลสาระชุดวิชาและแนวการศึกษาประมาณ  12  

ชั่วโมง / สัปดาห 

  ขอเสนอแนะ 

  นักศึกษาควรเตรียมตัวและวางแผนการศึกษาชุดวิชาการจัดประสบการณการเรียนรูภาษาไทย 

โดยกําหนดเปนตารางการศึกษาตลอดท้ังภาค เพ่ือจะใหแบงเวลาในการเรียนไดอยางเหมาะสม ซ่ึงจะชวยใหการ

เรียนมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 2.2  การดําเนินการศึกษา 

  นักศึกษาควรดําเนินการศึกษาตามแผนท่ีไดวางไวในขอ  1  โดยครอบคลุม 

กิจกรรมตอไปนี้ 

1) ศึกษาและดําเนินกิจกรรมตามแผนกิจกรรมการศึกษา 

 2)  ศึกษาประมวลสาระชุดวิชาท้ัง 15 หนวย และดําเนินกิจกรรมตามแนวการศึกษา ท้ังนี้ควร

ทํากิจกรรมทุกกิจกรรมท่ีกําหนด ไว เพ่ือประโยชนของนักศึกษา 

 3)  ศึกษาคนควาเพ่ิมเติม จากหนังสืออานประกอบท่ีเสนอแนะไวในแนวการศึกษา และหนังสือ

อ่ืนๆ เพ่ือชวยเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจในเนื้อหาใหมากยิ่งข้ึน 

 4)  ทํางานตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา   

(ดังรายละเอียด ขอ  3) 

 5)  เขารวมสัมมนาเสริมแบบเผชิญหนา 1  ครั้ง ตามวัน เวลาและสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลยักําหนดดังนี้ 

  สัมมนาเสริมแบบเผชิญหนา  1 ครั้ง  5 – 6  พฤษภาคม 2561 

  สัมมนาเสริมในระบบ e-Learning  1 ครั้ง (ตามเวลาท่ีจะกําหนดตอไป) 



8 

 

 6)  ศึกษาประเด็นอภิปรายจากแผนกิจกรรมเพ่ือเตรียมนําเสนอและรวมแสดงความคิดเห็นกับ

นักศึกษาในกลุม 

 7)  เขาสอบประจําภาคปลาย ปการศึกษา  2560  ณ   สนามสอบตามวัน เวลา และสถานท่ี   

ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 

3.  รายละเอียดของงาน 

 รายงานท่ีกําหนดใหทํามี 2  เรื่อง 

  ขอใหนักศึกษาทํารายงานและเขียนปกรายงานตามรูปแบบท่ีใหเปนตัวอยางในแผนกิจกรรมเลมนี้  

พรอมท้ังจัดทําสําเนา เพ่ือใหอาจารยสัมมนาเสริม  1 ชุด และสําเนาใหนักศึกษาท่ีเขามาสัมมนาเสริมในศูนย

เดียวกัน 

 3.1 รายงานเรื่องท่ี  1 

เรื่อง การจัดทํากําหนดการสอนและแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการในกลุมสาระการ

เรียนรูภาษาไทยระดับประถมศึกษา 

วัตถุประสงค เพ่ือใหนักศึกษาสามารถจัดทํากําหนดการสอนแบบบูรณาการและแผนการจัดการเรียนรู

แบบบูรณาการในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยระดับประถมศึกษา โดยอาศัยแนวคิดการ

สอนแบบบรูณาการในประมวลสาระชุดวิชา   

วิธีการ  

1.     ศึกษาประมวลสาระทุกหนวย โดยเฉพาะหนวยท่ี 1 -8 และหนวยท่ี 11  

2.    จัดทํากําหนดการสอน 5 หนวยการเรียนรู ท่ีแสดงการบูรณาการทุกสาระในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   

      โดยระบุชั้นท่ีสอน จํานวนคาบ พรอมท้ังอธิบายแนวทางการบูรณาการ 

3. เลือก 1 หนวยการเรียนรู จากขอ 2 ซ่ึง  1 หนวยการเรียนรูท่ีเลือกควรมีจํานวนเวลาท่ีใชสอน 4 คาบข้ึนไป  

นําหนวยการเรียนรูดังกลาวมาจัดทําแผนการเรียนรูแบบบูรณาการ โดยแผนการเรียนรูตองมีรายละเอียดของ

สาระสําคัญ จุดประสงค เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและแหลงเรียนรู การวัดและประเมินผล โดย

ตอนทายของทุกแผนใหระบุหลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีนํามาใชจัดการเรียนการสอนดวย 

4. นําแผนการเรียนรูในขอ 3 ไปทดลองสอนแลวรายงานผลการใชแผนการจัดการเรียนรู โดยระบุผลการทดลอง

ใชดานความรู ทักษะและเจตคติ  

 

  



9 

 

 3.2  รายงานเรื่องท่ี  2  

เรื่อง   การจัดทําหนังสืออานเพ่ิมเติมหรือเอกสารการสอนหรือสื่อประเภทอ่ืนๆ 

วัตถุประสงค เพ่ือใหนักศึกษาสามารถจัดทําหนังสืออานเพ่ิมเติมหรือเอกสารการสอนหรือสื่อ

ประเภทอ่ืนๆสําหรับสอนวิชาภาษาไทย 

วิธีการ 1)  เลือกหนวยการเรียนรู 1 หนวยการเรียนรู (กําหนดไวในรายงานชิ้นท่ี 1 ใหจัดทํา 5 หนวย

การเรียนรู) มาจัดทําสื่อประกอบการเรียนการสอน โดยสื่อประกอบการเรียนการสอนนั้นอาจเปนหนังสืออาน

เพ่ิมเติมหรือเอกสารประกอบการสอนหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือสื่ออ่ืนๆท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาและวัยของผูเรียน 

2) ระบุรายละเอียดของการทํารายงานชิ้นนี้ โดยมีหัวขอดังตอไปนี้ 

2.1) จุดประสงคการเรียนรู 

2.2) หัวขอเนื้อหาท่ีจะสอน 

2.3) รายละเอียดวิธีจัดทําสื่อ วิธีใชสื่อและวิธีประเมินคุณภาพสื่อ 

4.  การสงงาน 

4.1  รายงานเรื่องท่ี  1  รายงานเรื่อง  “การจัดทํากําหนดการสอนและแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณา

การในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยระดับประถมศึกษา” 

4.2  รายงานเรื่องท่ี  2  รายงานเรื่อง  " การจัดทําหนังสืออานเพ่ิมเติมหรือเอกสารการสอนหรือสื่อ

ประเภทอ่ืนๆ” 

กําหนดสงรายงานชิ้นท่ี 1  เม่ือเขารวมการสัมมนาเสริม แบบเผชิญหนา ในวันท่ี 5-6 พฤษภาคม 2561 

กําหนดการสงรายงานชิ้นท่ี 2 ในระบบ  e-Learning 

5  การเตรียมเสนอผลงาน 

 รายงานชิ้นท่ี 1  จะตองนําเสนอในการสัมมนาเสริม ดังนั้น นักศึกษาจึงควรเตรียมตัวดังนี้ 

5.1   เตรียมอุปกรณ เพ่ือประกอบการเสนอผลงาน เชน   power point  

5.2   เตรียมประเด็นท่ีจะนําเสนอ การนําเสนอรายงานแตละเรื่องใชเวลาไมเกิน   15 นาที 

 5.3   เตรียมอภิปรายประเด็นปญหาท่ีนําเสนอรวมกับเพ่ือนนักศึกษา 

 

6  การสัมมนาเสริม 

 ในการเรียนชุดวิชา  22749  การจัดประสบการณการเรียนรูภาษาไทย  นักศึกษาจะตองเขารวมการ

สัมมนาเสริมแบบเผชิญหนาจํานวน 12  ชั่วโมง  ณ  สถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และไดแจงใหนักศึกษาทราบ 

และเขาทํากิจกรรมใน e-Learning 
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 มหาวิทยาลัยถือวาการเขารับการสัมมนาเสริมเปนกิจกรรมบังคับในการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 

6.1   การเตรียมตัวเขารับการสัมมนาเสริม 

1)  ศึกษาประมวลสาระและแนวการศึกษา  

2)  เตรียมการนําเสนอผลงาน 

6.2   กําหนดการสัมมนาเสริม 

สัมมนาเสริมแบบเผชิญหนา  ณ ศูนยสัมมนาเสริมท่ีจัดไว 
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ตารางการสัมมนาเสริมแบบเผชิญหนา   

ชุดวิชา  22749  การจัดประสบการณการเรียนรูภาษาไทย 

วันท่ี  5 – 6 พฤษภาคม 2561 

 

 

หนวย 

         เวลา    

วัน 

 

9.00-9.15 

 

9.20-12.00 

12.00-

13.00 

 

13.00-16.00 

หนวยท่ี 1-8 

และหนวยท่ี 11  

เสาร   

5  พ.ค. 61 

นักศึกษา - 

อาจารย

สัมพันธ 

อาจารยและ 

นักศึกษารวมกัน

อภิปราย 

พัก -  อาจารยและนักศึกษา 

รวมกันอภิปราย   (ตอ) 

อาทิตย    

6 พ.ค. 61 

เสนอรายงานเรื่องท่ี  1 

การจัดทํากําหนดการสอนและ

แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณา

การในกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทยระดับประถมศึกษา 

พัก -  อภิปราย 

-  นักศึกษาและอาจารย

สัมมนารวมกัน 

- อภิปรายเพ่ือเตรียมการ

ทํารายงานเรื่องท่ี  2    

 

7.  การประเมินการเรียน 

 การประเมินการเรียนชุดวิชา  22749  การจัดประสบการณการเรียนรูภาษาไทย จะประเมินจาก  (1)  

งานท่ีกําหนดใหทําและกิจกรรมระหวางเขารวมสัมมนาเสริม  และ  (2)  การสอบไลประจําภาค 

การศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 7.1  งานท่ีกําหนดใหทําและการเขารวมสัมมนาเสริม  กําหนดคะแนนรอยละ  40  โดยจะประเมินจาก 

1)  งานท่ีกําหนดใหทํา  ประเมินจาก 

-  เนื้อหาสาระ ความถูกตอง ความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติจริง 

-  คุณภาพการนําเสนอรายงาน ความนาสนใจ การใชเวลาใหเหมาะสม 

-  การเปดโอกาสใหผูเขารวมสัมมนาไดอภิปราย แสดงความคิดเห็น ตอบปญหา 

ขอซักถามแกผูเขารวมสัมมนา 

2)  การเขารวมสัมมนาเสริม ประเมินจาก 

-  การมีสวนรวมของนักศึกษา 

-  การมีสวนใหขอคิดเห็น และขอสรุปท่ีเปนประโยชนตอกลุม  

-  ผลท่ีไดจากการสัมมนาเสริม 

7.2   การสอบไลประจําภาคการศึกษา  กําหนดคะแนนรอยละ  60  ประเมินโดยใชขอสอบแบบอัตนัย 
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แบบฟอรมใบปะหนางานท่ีกําหนดใหทํา 

 

 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

แขนงวิชา 

ชุดวิชา  22749  การจัดประสบการณการเรียนรูภาษาไทย 

 

 

 

รายงานฉบับท่ี ……….. 

ภาคการศึกษา  ………… 

 

 

 

ชื่องาน  เรื่อง  …………………………………………. 

 

 

 

ชื่อ – นามสกุลนักศึกษา  …………………………………. 

เลขประจําตัวนักศึกษา  …………………………. 

สถานท่ีเขารับการสัมมนาเสริม  ……………………………. 

วันสัมมนาเสริม 
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ภาคผนวก 

ประเด็นอภิปราย 

ชุดวิชา 22749 การจัดประสบการณการเรียนรูภาษาไทย 

 

หนวยท่ี 1  หลักและแนวคิดในการจัดประสบการณการเรียนรูภาษาไทยระดับประถมศึกษา 

ประเด็นอภิปราย  : ทานจะนําความรูเรื่องหลักและแนวคิดในการจัดประสบการณการเรียนรูในหนวยนี้ไปใชใน

การจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยระดับประถมศึกษาอยางไร จงอภิปราย แสดงเหตุผล 

พรอมท้ังยกตัวอยางประกอบ 

หนวยท่ี 2  ทฤษฎีและรูปแบบการเรียนรูท่ีใชในการเรียนการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา 

ประเด็นอภิปราย  : หากนักเรียนในความดูแลของนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย 

ต่ํา นักศึกษาจะใชความรูในหนวยนี้ไปแกไขปญหานักเรียนอยางไรไดบาง จงอภิปราย แสดงเหตุผล พรอมท้ัง

ยกตัวอยางประกอบ 

หนวยท่ี 3 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา 

ประเด็นอภิปราย  : การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมมีความเหมือนหรือแตกตางกัน

อยางไร จงอภิปราย และยกตัวอยางหลักสูตรประกอบ 

หนวยท่ี 4 กลวิธีเพ่ือการเรียนการสอนการฟงในระดับประถมศึกษา 

ประเด็นอภิปราย  : กระบวนการจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนมีความสามารถในการฟงอยางมีวิจารณญาณ มี

ความสําคัญอยางไร และผูสอนจะสามารถจัดกิจกรรม การเรียนรูไดอยางไรบาง จงอธิบายพรอมยกตัวอยาง 

หนวยท่ี 5 กลวิธีเพ่ือการเรียนการสอนการอานในระดับประถมศึกษา 

ประเด็นอภิปราย  :  กระบวนการจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนมีความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณ มี

ความสําคัญอยางไร และผูสอนจะสามารถจัดกิจกรรม การเรียนรูไดอยางไรบาง จงอธิบายพรอมยกตัวอยาง 

หนวยท่ี 6 กลวิธีเพ่ือการเรียนการสอนการดูในระดับประถมศึกษา 

ประเด็นอภิปราย  :  กระบวนการจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนมีความสามารถในการดูข้ันพ้ืนฐานและการดูอยางมี

วิจารณญาณ  มีลักษณะอยางไร  จงอธิบายรายละเอียดและยกตัวอยางกิจกรรมประกอบ 

หนวยท่ี 7 กลวิธีเพ่ือการเรียนการสอนการพูดในระดับประถมศึกษา 

ประเด็นอภิปราย  : แนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการพูดในระดับประถมศึกษา มีรายละเอียดท่ี

สําคัญอยางไรบาง จงอธิบายพรอมยกตัวอยางประกอบ 

หนวยท่ี 8 กลวิธีเพ่ือการเรียนการสอนการเขียนในระดับประถมศึกษา 

ประเด็นอภิปราย  : 1)  เหตุใดจึงกลาวกันวาการเขียนเปนทักษะท่ีมีความยากและซับซอนกวาทักษะอ่ืน จง

แสดงเหตุผล  และหากจะสอนทักษะการเขียนใหประสบความสําเร็จ ครูจะมีแนวทางการดําเนินการอยางไร 
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หนวยท่ี 9 กลวิธีเพ่ือการเรียนการสอนหลักการใชภาษาในระดับประถมศึกษา 

ประเด็นอภิปราย  :  

1) เหตุใดในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยจึงตองจัดการเรียนรูเรื่อง หลักการใชภาษาไทย 

2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู หลักการใชภาษาไทย ควรมีแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในลักษณะ

ใด จงอธิบายและแสดงเหตุผล 

หนวยท่ี 10       กลวิธีเพ่ือการเรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรมในระดับประถมศึกษา 

ประเด็นอภิปราย  : 1) การสอนวรรณคดีและวรรณกรรมในระดับประถมศึกษามีแนวทางการดําเนินการอยางไร 

2) ทานมีประสบการณความสําเร็จในการสอนวรรรคดีและวรรณกรรมในระดับประถมศึกษาอยางไร เลา

ประสบการณใหผูอ่ืนฟง 

หนวยท่ี 11 การสอนแบบบูรณาการในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยระดับประถมศึกษา 

ประเด็นอภิปราย  :  การสอนแบบบูรณาการในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยมีวิธีการอยางไร 

หนวยท่ี 12 กลวิธีเพ่ือพัฒนาการคิดกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยระดับประถมศึกษา 

ประเด็นอภิปราย  :  กลวิธีสอนการคิดในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยระดับประถมศึกษามีวิธีการอยางไร 

หนวยท่ี 13 การพัฒนาหนังสือและเอกสารเพ่ือการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา 

ประเด็นอภิปราย  : การพัฒนาหนังสือและเอกสารเพ่ือการเรียนการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษามีแนวทาง

ในการพัฒนาอยางไร 

หนวยท่ี 14       การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา 

ประเด็นอภิปราย  : การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษามีแนวทางในการพัฒนาอยางไร 

หนวยท่ี 15        การวัดและประเมินผลการเรียนภาษาไทยระดับประถมศึกษา 

ประเด็นอภิปราย  :  1) การวัดและประเมินผลในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยมีความเหมือนและความแตกตาง

จากกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนอยางไร 

   2) การวัดและประเมินตามสภาพจริงในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยมีลักษณะสําคัญอยางไร 
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