
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ.๓) 
ประจํารายวิชา           ๒๐๔ ๓๑๓   การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยเขต               มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา         ๒๐๔ ๓๑๓   การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 
                                                   (Teaching Thai for Foreign Language) 

๒. จํานวนหน่วยกิต         ๒ (๒-๐-๔) 
 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย   หมวดวิชาเอก/วิชาเลือกสาขา     
๔. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร,ดร. 
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน /กลุ่มผู้เรียน 

ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕  
๑.นิสิตช้ันปีที่ ๓  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ภาคปกติ) 

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

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

๘. สถานที่เรียน    
อาคาร ๑๐๐ ปีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 

 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

๑.๑ เพ่ือให้นิสิตมีเทคนิควิธีการสอนภาษาไทย  
๑.๒ เพ่ือให้นิสิตการออกแบบวิธีสอนโดยเน้นสัมพันธ์การใช้ทักษะทางภาษา การฟัง พูด อ่าน เขียน และการ

นําไปใช้เพ่ือการส่ือสาร  
๑.๓ เพ่ือให้นิสิตสามารถการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน การเรียนรู้ภาษาไทยที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรม 

การประเมินผลการเรียนรู้ภาษาตามสภาพจริง 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือปรับกระบวนการรายวิชาให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติปี พ.ศ.๒๕๕๒ 
และระเบียบข้อบังคับของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งให้สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และวิชาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักภาษา



๒ 
 

และทักษะในการใช้ภาษาไทยซ่ึงเป็นภาษา ราชการของประเทศโดยจัดการเรียนการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติและ
วิชาชีพเพ่ือการส่ือสารทํางานร่วมกับคน อื่นและถ่ายทอดวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายรายวิชา  

เทคนิควิธีการสอนภาษาไทย การออกแบบวิธีสอนโดยเน้นสัมพันธ์การใช้ทักษะทางภาษา การฟัง พูด อ่าน 
เขียน และการนําไปใช้เพ่ือการส่ือสาร การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน การเรียนรู้ภาษาไทยที่สัมพันธ์กับ
วัฒนธรรม การประเมินผลการเรียนรู้ภาษาตามสภาพจริง 
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๘ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา   

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย   

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง ๕ 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์   

3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาให้คําปรึกษาผ่านเว็บไซด์คณะครุศาสตร์ 
- อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  (เฉพาะ       
รายที่ต้องการ) 

 
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
ด้านบุคลิกภาพ  - มีการสอดแทรกเร่ืองการสํารวมในสมณภาวะ การครองจีวรหรือการแต่งกาย การเข้า

สังคมและศาสนพิธี เทคนิคการเจรจาส่ือสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวในการ
ทํางานในบางรายวิชาที่เก่ียวข้องและในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ก่อนที่นิสิตจะสําเร็จการศึกษา

ด้านภาวะผู้นํา และความ
รับผิดชอบตลอดจนวินัย
ในตนเอง 

- กําหนดให้มีรายวิชาซ่ึงนิสิตต้องทํางานเป็นกลุ่ม และมีการกําหนดหัวหน้ากลุ่มในการทํา
รายงานตลอดจน กําหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการนําเสนอรายงานเพ่ือเป็นการฝึกให้นิสิต
ได้สร้างภาวะผู้นําและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 
- มีกิจกรรมนิสิตท่ีมอบหมายให้นิสิตหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือฝึก
ให้นิสิตมีความรับผิดชอบ 
- มีกติกาท่ีจะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา เข้าเรียนอย่างสมํ่าเสมอ การมี
ส่วนร่วมในช้ันเรียน เสริมสร้างความกล้าในการแสดงความคิดเห็น 

จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

- มีการให้ความรู้แก่นิสิตในการนําเอาความรู้ไปใช้ในการทํางานท่ีจะทําให้นิสิตอยู่ร่วมกับ
คนอ่ืนและคนในสังคมได้ 

 
 



๓ 
 
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 จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา๑ 
           (๑) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครูมีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครูและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 
           (๒) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกล้ัน มีความเสียสละ รับผิดชอบและซ่ือสัตย์ต่องานที่ได้รับมอบหมายท้ัง
ด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ครอบครัว สังคม
และประเทศชาติและเสริมสร้างการพัฒนาที่ย่ังยืน 
           (๓) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิและให้เกียรติคนอ่ืน มีความสามัคคีและ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ใช้เหตุผลและปัญญาในการดําเนินชีวิตและการตัดสินใจ 
           (๔) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด แก้ปัญหาทาง
คุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทํางานและสภาพแวดล้อม โดยอาศัย หลักการ เหตุผลและ
ใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์ของสังคม ส่วนรวม มีจิตสํานึกในการ
ธํารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ันและความ ไม่ถูกต้อง ไม่ใช่ข้อมูลบิดเบือน หรือ
การลอกเลียนผลงาน 
     ๑.๒ วิธีการสอน๑ 
            ๑) ใช้การสอนแบบบรรยายด้วยการส่ือสารสองทาง เปิดโอกาสให้นิสิตมีการตั้งคําถามหรือตอบคําถาม หรือ
แสดงความคิดเห็นที่เก่ียวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม ในช้ันเรียนลักษณะการสอดแทรกในเน้ือหา  
            ๒).ยกตัวอย่างกรณีศึกษตัวอย่างที่ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการประพฤติที่ผิดจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
ตัวละครท่ีปรากฏในเนื้อหา 
            ๓) . อาจารย์ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง ให้ความสําคัญต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ การมีวินัยเรื่องเวลาการเปิดโอกาสให้
นิสิตแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของนิสิต การเคารพและให้เกียรติแก่อาจารย์ผู้บรรยาย ตลอดจนระหว่าง
ผู้เรียนด้วยกัน 
 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล๑ 
  ๑).  ประเมินผลจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในช้ันเรียนและในโอกาสที่ภาควิชาหรือคณะจัดกิจกรรมต่าง  ๆ ที่
เก่ียวข้องทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม การมีสัมมาคารวะต่อคณาอาจารย์ 
           ๒.) การตรวจสอบการมีวินัยต่อการเรียน การตรงต่อเวลาในการเข้าช้ันเรียนและการส่งงานมอบหมาย 
           ๓)ประเมินการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น โดยนิสิตอ่ืน ๆ ในรายวิชา 
           ๔.) นิสิตประเมินตนเอง 
 
๒  .ความรู้  



๔ 
 
     ๒.๑ ความรู้ท่ีต้องได้รับ๑ 
          (๑.) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยมของครู คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครูจิตวิทยาสําหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้
เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ปัญหาส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรและ วิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้การวิจัยและ
การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและภาษาเพื่อการ สื่อสารสําหรับครูทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะ
เทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการทํางานวิจัยและวัด ประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มี
ความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้ กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์อาทิการบูรณาการการสอน 
.(TPCK) การสอนแบบ STEM ชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้  
          (๒)มีความรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ และ เน้ือหาวิชาที่สอนอย่าง
ลึกซึ้งสามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ผู้เรียนโดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และ
เน้ือหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชาตาม เอกสารแนบท้าย  
          (๓)มีความรู้เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่าง ทางวัฒธรรม 
สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคม และสามารถนําแนวคิดปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน  
          (๔)มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารตามมาตรฐาน 
     ๒.๒ วิธีการสอน๑ 
         ๑)การบรรยายอภิปราย การทํางานกลุ่ม การนําเสนอรายงาน การวิเคราะห์ร้อยกรองประเภทต่าง ๆ และ
มอบหมายให้ค้นคว้า แบบโครงงาน  ตลอดจนการเรียนการสอนแบบ Problem base learning และ การเรียนรู้แบบ
บูรณาการ โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student Center)   
           ๒) มีการศึกษานอกสถานที่ โดยศึกษาและเขียนบรรยายถึงสถานที่น้ัน ๆ โดยใช้ภาษาท่ีถูกต้องและเหมาะสม 
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล๑ 
   ๑)การสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
            ๒) ตรวจผลงานเป็นรายบุคคล 

 
๓  .ทักษะทางปัญญา  
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา๑ 
           (๑) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมิน ข้อมูล ส่ือ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่ หลากหลายอย่าง
รู้เท่าทัน เป็นพลเมืองต่ืนรู้มีสํานึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปล่ียนแปลงในโลก ยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้าม
แพลทฟอร์ม  (Platform) และโลกอนาคต นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ วินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้
อย่างสร้างสรรค์โดยคํานึงถึงความรู้หลักการทางทฤษฎีประสบการณ์ ภาคปฏิบัติค่านิยม แนวคิด นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ชาติบรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน  
           (๒)เป็นผู้นําทางปัญญา สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นําทางวิชาการ และวิชาชีพ มี
ความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรมสามารถช้ีนําและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่าง
สร้างสรรค์ 
          (๓) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทําวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการ เรียนรู้ของ
ผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชน และสังคม  
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          (๔) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสําคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนและนํามาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียนพัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
     ๓.๒ วิธีการสอน๑ 
           ๑)ให้ความรู้โดยการบรรยายและเปิดโอกาสให้นิสิตร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็น  
           ๒) นําบทความเก่ียวกับร้อยกรองไทยผ่านการคัดสรรแล้วมาให้นิสิตวิเคราะห์ 
           ๓) ให้นิสิตค้นคว้าแนวคิด ท่ีใช้ในบทร้อยกรองไทย  
           ๔) มอบหมายให้นิสิตเขียนบทร้อยกรองไทย 
     ๓.๒ วิธีการประเมินผล๑ 
         ๑) สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิด 
           ๒) . ประเมินจากการตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็นในช้ันเรียน ท้ังรายบุคคลและกลุ่ม 
           ๓)ประเมินผลงานการเขียนบทร้อยกรองของนิสิต 
           ๔) ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนในช้ันเรียน 
 
๔  .ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
   (๑) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทางสังคม  
           (๒) ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ทํางานเป็นทีม เป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง
และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม  
           (๓) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม สามารถ ช่วยเหลือและ
แก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
     ๔.๒ วิธีการสอน๑ 
            ๑) จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์งานเขียนต่างๆ 
            ๒) มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น การศึกษาค้นคว้าลักษณะการเขียนต่างๆ ในรูปแบบโครงงาน  
            ๓.) การนําเสนอรายงาน 
     ๔.๓ วิธีการประเมินผล๑ 
            ๑) ประเมินการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 
            ๒) ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุ่มของนิสิต 
            ๓) ให้นิสิตประเมินสมาชิกกลุ่ม ท้ังด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและด้านความรับผิดชอบ 
            ๔) รายงานการศึกษาด้วยตนเอง 
๕ .ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 
  (๑)มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือเข้าใจ องค์ความรู้ 
หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง  
            (๒) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เก่ียวข้องกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนําเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยี
การสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม  
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            (๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถใช้โปรแกรมสําเร็จรูปที่จําเป็นสําหรับการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้การทํางาน การประชุม การจัดการและสืบค้น
ข้อมูลและสารสนเทศรับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจท่ีดีในการ ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูลและ
สารสนเทศอีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธ์ิและการลอกเลียนผลงาน 
     ๕.๒ วิธีการสอน๑ 
 ๑) นําเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเช่นการใช้ PowerPoint ที่น่าสนใจ ชัดเจน ง่ายต่อการ
ติดตามทําความเข้าใจ ประกอบการสอนในชั้นเรียน 
           ๒) การสอนโดยการนําเสนอข้อมูลจากการค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต เพ่ือเป็นตัวอย่างกระตุ้นให้นิสิตเห็น
ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอและสืบค้นข้อมูล 
           ๓) การแนะนําเทคนิคการสืบค้นข้อมูลและแหล่งข้อมูลและการอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
           ๔) การมอบหมายงานศึกษาค้นคว้าด้วยรูปแบบโครงงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
จาก website ส่ือการสอน e-learning และทํารายงานโดยเน้นการอ้างอิง จากแหล่งท่ีมาข้อมูลที่น่าเช่ือถือ มีการนํา
ตัวเลข สถิติ ประกอบ 
           ๕)  การนําเสนอทั้งในรูปเอกสารและด้วยวาจาประกอบส่ือเทคโนโลยี  
     ๕.๓ วิธีการประเมินผล๑ 
            ๑)  ประเมินทักษะการใช้ภาษาเขียนจากเอกสารรายงานโครงงาน  
            ๒)  ประเมินทักษะการใช้ส่ือและการใช้ภาษาพูดจากการนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าหน้าชั้นเรียน  
            ๓)  ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๖. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
           (๑) มีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดปรัชญาการศึกษา สามารถตัดสินใจเลือกใช้ปรัชญาตามความ เช่ือในการ
สร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเน้ือหาสาระกิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือและเทคโนโลยีการ สื่อสาร การวัดและ
ประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการช้ันเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่ง
การเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนท่ี  
           (๒)มีความสามารถในการนําความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบกิจกรรม 
การจัดเน้ือหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา ผู้เรียนที่ตอบสนองความ
ต้องการ ความสนใจความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่าง บุคคล ท้ังผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มี
ความต้องการจําเป็นพิเศษหรือผู้เรียนที่มีข้อจํากัดทางกาย 
           (๓)จัดกิจกรรมและออกแบการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์เรียนรู้ผ่าน การลงมือปฏิบัติและการ
ทํางานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การทํางาน การจัดการ การเผชิญ สถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทํา
ได้ คิดเป็น ทําเป็น โดยบูรณาการการทํางานกับการเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือ
ป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซ่ีอสัตย์สุจริต มี วินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสําคัญที่สุด  
           (๔) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยีวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้มีความสามารถในการประสานงานและสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา 
ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออํานวยความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนา ผู้เรียนให้มีความรอบรู้มีปัญญารู้คิด
และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ืองให้เต็มตามศักยภาพ  
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           (๕)มีทักษะในศตวรรษที่๒๑ เช่น ทักษะการเรียนรู้ทักษะการรู้เรื่องทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทํางาน
แบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสารทักษะเทคโนโลยีและการดําเนินชีวิตตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสามารถนําทักษะเหล่าน้ีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและการพัฒนาตนเอง 

 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดา
ห์ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานว
น

ชั่วโม
ง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  
ส่ือที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

๑  แนะนํารายวิชา 
-แนะนําผู้เรียน ผู้สอน 
-แจ้งเน้ือหา รายวิชา 
-กําหนดข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
- ทําข้อทดสอบการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

๓ ปฐมนิเทศ กําหนดแนวทาง
ในการเรียนการสอนร่วมกัน
ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
ทบทวนความรู้เดิมของ
ผู้เรียนโดยใช้ข้อทดสอบ
อัตนัย 

พระครู
คัมภีร์
ธรรมานุ
วัตร /
ผศ.ดร.
พชรกฤต 
ศรีบุญ
เรือง 

๒ บทท่ี 1 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับภาษา  
- ความหมายของภาษา 
- ประเภทของภาษา 
- กําเนิดภาษาไทย 
- ความสําคัญของภาษาไทย 
- ลักษณะของภาษาไทย 
- สรุป 
แบบฝึกหัดบทที่ 1 

๓ - บรรยาย   
- ยกตัวอย่างประกอบ  
- อภิปรายกลุ่มจาก

กรณีศึกษา 
-ใช้ส่ือ Power point 

ประกอบการบรรยาย 
-ผู้เรียนนําเสนอ 
-อภิปรายหัวข้อที่ผู้เรียน

นําเสนอ 
Lecture/Present/Confere
nce  

พระครู
คัมภีร์
ธรรมานุ
วัตร /
ผศ.ดร.
พชรกฤต 
ศรีบุญ
เรือง 

๓ บทท่ี 2 ทักษะการฟัง  
-ความหมายของการฟัง 
-รูปแบบการฟัง 
- ประโยชน์ของการฟัง 
-การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ 
-สรุป  
-แบบฝึกหัดบทที่ 2 

๓ - บรรยาย   
- ยกตัวอย่างประกอบ  
- อภิปรายกลุ่มจาก

กรณีศึกษา 
-ใช้ส่ือ Power point 

ประกอบการบรรยาย 
-ผู้เรียนนําเสนอ 

พระครู
คัมภีร์
ธรรมานุ
วัตร /
ผศ.ดร.
พชรกฤต 
ศรีบุญ
เรือง 



๘ 
 

สัปดา
ห์ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานว
น

ชั่วโม
ง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  
ส่ือที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

-อภิปรายหัวข้อที่ผู้เรียน
นําเสนอ 

Lecture/Present/Confere
nce  

๔ บทท่ี 3 ทักษะการพูด  
-ความหมายของการพูด                                                     
-ความสําคัญของการพูด                                                    
-องค์ประกอบสําคัญของการพูด                                           
-ชนิดของการพูด                                                             
-ประเภทของการพูด                                                         
-การพูดอย่างมีประสิทธิภาพ                                               
-การฝึกพูด                                                                    
-
สรุป                                                                        
              
-แบบฝึกหัดบทท่ี 3 

๓ - บรรยาย   
- ยกตัวอย่างประกอบ  
- อภิปรายกลุ่มจาก

กรณีศึกษา 
-ใช้ส่ือ Power point 

ประกอบการบรรยาย 
-ผู้เรียนนําเสนอ 
-อภิปรายหัวข้อที่ผู้เรียน

นําเสนอ 
Lecture/Present/Confere

nce 

พระครู
คัมภีร์
ธรรมานุ
วัตร /
ผศ.ดร.
พชรกฤต 
ศรีบุญ
เรือง 

๕ บทที่ 4 ทักษะการอ่าน                                                   
-ความหมายของการอ่าน                                                    
-ความสําคัญของการอ่าน                                                   
-จุดมุ่งหมายของการอ่าน                                                    
-ทฤษฎีการอ่าน                                                               
 - ประเภทของการอ่าน                                                      
-การอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ                                              
-การฝึกพูด 
-สรุป                                                                           
-แบบฝึกหัดบทที่ 4 

๓ - บรรยาย   
- ยกตัวอย่างประกอบ  
- อภิปรายกลุ่มจาก

กรณีศึกษา 
-ใช้ส่ือ Power point 

ประกอบการบรรยาย 
-ผู้เรียนนําเสนอ 
-อภิปรายหัวข้อที่ผู้เรียน

นําเสนอ 
Lecture/Present/Confere

nce 
 

พระครู
คัมภีร์
ธรรมานุ
วัตร /
ผศ.ดร.
พชรกฤต 
ศรีบุญ
เรือง 

๖ บทที่ 5 ทักษะการเขียน 
-ความหมายของการเขียน                                                  
-ความสําคัญของการเขียน                                                  
-จุดมุ่งหมายของการเขียน                                                  
-ประเภทของการเขียน                                                      

๖ - บรรยาย   
- ยกตัวอย่างประกอบ  
- อภิปรายกลุ่มจาก

กรณีศึกษา 

พระครู
คัมภีร์
ธรรมานุ
วัตร /
ผศ.ดร.



๙ 
 

สัปดา
ห์ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานว
น

ชั่วโม
ง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  
ส่ือที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

-การเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ                                             
-สรุป                                                                           
-แบบฝึกหัดบทท่ี 5 

-ใช้ส่ือ Power point 
ประกอบการบรรยาย 

-ผู้เรียนนําเสนอ 
-อภิปรายหัวข้อที่ผู้เรียน

นําเสนอ 
Lecture/Present/Confere
nce 

พชรกฤต 
ศรีบุญ
เรือง 

๗ บทที่ ๖ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 
- ความหมาย 
-ความสําคัญ 
- รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
- การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ 

 - บรรยาย   
- ยกตัวอย่างประกอบ  
- อภิปรายกลุ่มจาก

กรณีศึกษา 
-ใช้ส่ือ Power point 

ประกอบการบรรยาย 
-ผู้เรียนนําเสนอ 
-อภิปรายหัวข้อที่ผู้เรียน

นําเสนอ 
Lecture/Present/Confere

nce 

พระครู
คัมภีร์
ธรรมานุ
วัตร /
ผศ.ดร.
พชรกฤต 
ศรีบุญ
เรือง 

๘ - สอบกลางภาค ๓ สอบกลางภาค    
พระครู
คัมภีร์
ธรรมานุ
วัตร /
ผศ.ดร.
พชรกฤต 
ศรีบุญ
เรือง 
 

๙-๑๐ บทท่ี ๗ การวัดและการประเมินผล 
- ความสําคัญของการวัดผลและประเมินผล 
- คําศัพท์ที่สัมพันธ์กับการวัดผลและประเมินผล 
- ความสัมพันธ์ระหว่างการวัดผลกับกระบวนการเรียนรู้ 

๓ - บรรยาย   
- ยกตัวอย่างประกอบ  
- อภิปรายกลุ่มจาก

กรณีศึกษา 

พระครู
คัมภีร์
ธรรมานุ
วัตร /
ผศ.ดร.



๑๐ 
 

สัปดา
ห์ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานว
น

ชั่วโม
ง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  
ส่ือที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

- การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ   
- แนวทางการวัดและประเมินผลการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ   
- สรุป 

-ใช้ส่ือ Power point 
ประกอบการบรรยาย 

-ผู้เรียนนําเสนอ 
-อภิปรายหัวข้อที่ผู้เรียน

นําเสนอ 
Lecture/Present/Confere
nce 

พชรกฤต 
ศรีบุญ
เรือง 

๑๑-
๑๔ 

- นําเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ 

 - บรรยาย   
- ยกตัวอย่างประกอบ  
- อภิปรายกลุ่มจาก

กรณีศึกษา 
-ใช้ส่ือ Power point 

ประกอบการบรรยาย 
-ผู้เรียนนําเสนอ 
-อภิปรายหัวข้อที่ผู้เรียน

นําเสนอ 
Lecture/Present/Confere

nce 

พระครู
คัมภีร์
ธรรมานุ
วัตร /
ผศ.ดร.
พชรกฤต 
ศรีบุญ
เรือง 

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมที่ วิธีการประเมิน** สัปดาห์ท่ีประเมิน สัดส่วนของการประเมิน 
1 - สอบกลางภาค 

- สอบปลายภาค 
8 
16 

20 
30 

2 - ทํารายงาน 9 20 
3 - การทํางานเป็นกลุ่ม การมีส่วน

ร่วม อภิปลายผล  เสนอความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

30 

 
หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. เอกสารและตําราหลัก 
 
๒. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 



๑๑ 
 

 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ีได้จัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจากผู้เรียนได้ดังน้ี 
      ๑.๑ การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
      ๑.๒ การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
      ๑.๓ การประเมินผู้สอนทุกด้าน และประเมินผลงานนิสิต 
      ๑.๔ ขอเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทําเป็นช่องทางการส่ือสารกับผู้เรียนโดยให้ทุกคน
ประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียนโดยผ่านช่อง e-mail  
๒  .กลยุทธ์การประเมินการสอน  
 ในการเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังน้ี 
       ๒.๑ การสังเกตการณ์สอนของผู้การสอนร่วม 
       ๒.๒ ผลการสอบ 
       ๒.๓ การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
           การประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอนท่ีแต่งต้ังโดยคณะ หรือภาควิชา จากการสังเกตขณะ
สอน และการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้เรียน 
๓  .การปรับปรุงการสอน  
      หลังจากทราบผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังน้ี 
      ๓.๑ สัมมนาการจัดการเรียนการสอน โดยกิจกรรมการจัดการความรู้)Knowledge Management( 
      ๓.๒ การวิจัยในและนอกช้ันเรียน 
      ๓.๓ ภาควิชา /สาขาวิชากําหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการ
ประเมินประสิทธิผลของรายวิชา แล้วจัดทํารายงานรายวิชาตามรายละเอียดท่ี สกอ.กําหนดทุกภาคการศึกษา 
      ๓.๕ ภาควิชา /สาขาวิชากําหนดให้อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมกลยุทธ์การสอน /การวิจัยในช้ันเรียน และ
มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่มีปัญหา ทําวิจัยในช้ันเรียนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ ๑ รายวิชา 
      ๓.๖ มีการประชุมอาจารย์ทั้งภาควิชา /สาขาวิชาเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ขอผู้เรียนและร่วมกันหาแนว
ทางแก้ไข 
๔ .การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
      ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ใน
วิชาได้จาก การสอบถามผู้เรียนหรือการสุ่มตรวจผลงาน  รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผล
การเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชา  ได้ดังน้ี 
       ๔.๑ การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของผู้เรียนโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่
อาจารย์ประจําหลักสูตร 
       ๔.๒ มีการต้ังคณะกรรมการในภาควิชา /สาขาวิชาเพ่ือตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของผู  ้เรียน โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 



๑๒ 
 

       ๔.๓ ภาควิชา /สาขาวิชามีคณะกรรมการประเมินการสอนทําหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนในรายวิชา
โดยการสุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนนของรายวิชาร้อยละ 
๖๐ของรายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบของภาควิชา ภายในรอบเวลาหลักสูตร 

๕  .การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
       จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชาแล้ว ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังน้ี 
       ๕.๑ ปรับปรุงรายวิชาทุก ๑ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามข้อ ๔ 
       ๕.๒ สลับหรือเปล่ียนอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้ผู้เรียนมีมุมมองในเร่ืองการประยุกต์ความรู้กับปัญหาที่มาจาก
งานวิจัยของอาจารย์  
        ภาควิชา /สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา  โดนพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย
ผู้เรียน ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของภาควิชา /สาขาวิชา  การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์
ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาท่ีสอนและกลยุทธ์การ
สอนท่ีใช้ และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา เสนอต่อหัวหน้า
ภาควิชา เพ่ือนําเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับ
ใช้ในปีการศึกษาถัดไป 

 
 
 
 
 


