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รายวิชา 1544801 วิธีสอนภาษาไทย 1 

ชือ่สถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
คณะ/ภาควิชา     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย  

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
 รหัสวิชา    1544801 
 ช่ือวิชาภาษาไทย  วิธีสอนภาษาไทย 1   
 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ Thai Teaching Methodology   
2. จ านวนหน่วยกิต 
 3(3-0-6) หน่วยกิต 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 3.1  หลักสูตร  
   ปริญญาตรี 4 ปี   
 3.2  ประเภทของรายวิชา  
   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาภาษา 

4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
  4.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
   อาจารย์เนตรนภา  วรวงษ์ 
 4.2  อาจารย์ผู้สอน  
   อาจารย์วิริยา วิริยารัมภะ 

5.  ภาคการศึกษา/ช้ันปีที่เรียน 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 / 2558   

6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)(ถ้ามี) 
 ไมมี 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)(ถ้ามี) 
 ไมมี 

8. สถานที่เรียน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
 วันท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
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หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
เพื่อให้นักศึกษา 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและรูปแบบกลวิธีการสอนภาษาไทย 
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดกิจกรรมภาษาไทย 
3. สามารถประยุกต์ใช้กลวิธีการสอนต่างๆในการสอนภาษาไทยได้ 
4. สามารถประยุกต์ใช้ส่ือและนวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้องในการสอนภาษาไทยได้ 

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและรูปแบบกลวิธีการสอนภาษาไทย วิธีการจัดกิจกรรมให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและบรรยากาศต่อการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการใช้ส่ือและนวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการ
สอนภาษาไทย 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
 ทฤษฎีและรูปแบบกลวิธีการสอนภาษาไทย วิธีการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศต่อการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการใช้ส่ือและนวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนภาษาไทย 

2.  จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ช่ัวโมง
ต่อภาคการศึกษา   
 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย   

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

ก า ร ศึ ก ษ า ด้ ว ย ตน เ อ ง  6 
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์   

3.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น 
     รายบุคคล 
     -  อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์   
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
  ตระหนักในคุณค่า รู้และเข้าใจหลักคุณธรรมจริยธรรมท่ีส าคัญต่อการด ารงตนและปฏิบัติงาน 
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 1.2 วิธีการสอน  
  บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมท่ีเกี่ยวข้อง โดยเน้นการเข้าช้ัน
เรียนให้ตรงเวลา การมีความรับผิดชอบในการท างานกลุ่ม  
 1.3 วิธีการประเมินผล 
  -  พฤติกรรมการเข้าช้ันเรียน และการส่งงานท่ีได้รับมอบหมายตามเวลาท่ีก าหนด 
  -  การรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
2.  ความรู้ 
 2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ  
    มีความรอบรู้กว้างไกลและติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาท่ีศึกษา รวมท้ังเข้าใจหลักการ
และประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ 
 2.2 วิธีการสอน 
  บรรยายและอภิปรายโดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและการน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับการ
เปล่ียนแปลงของสังคม เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 2.3  วิธีการประเมินผล 
  ประเมินผลจากการทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบท่ีเน้นการวัดหลักการ
และทฤษฎี และการน าเสนองานในช้ันเรียน 

3.  ทักษะทางปัญญา 
 3.1  ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 
  ตระหนักรู้ศักยภาพของตนเพื่อพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น 
 3.2  วิธีการสอน 
  บรรยายและให้ปฏิบัติงานจริงพร้อมเสนองานในช้ันเรียน  
 3.3 วิธีการประเมินผล 
  การน าเสนองาน การอภิปรายกลุ่ม การสัมภาษณ์ และการปฏิบัติงานจริง 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  
  เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 
 4.2  วิธีการสอน 
  -  จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
  -  มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล การน าตัวอย่างการใช้หรืออ่านบทความท่ีเกี่ยวข้องกับ
รายวิชา 
  -  การน าเสนอรายงาน 
 4.3  วิธีการประเมินผล 



 

4 
 

  -  ประเมินตนเองและเพื่อนด้วยแบบฟอร์มท่ีก าหนด 
  -  รายงานท่ีน าเสนอพฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
  -  รายงานการศึกษาด้วยตนเอง 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา       
  สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการส่ือสารได้เหมาะสมกับโอกาสและวาระ 
 5.2 วิธีการสอน       
  -  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website ส่ือการสอน e-learning และท า
รายงาน โดยเน้นการน าตัวเลขหรือมีสถิติอ้างอิงจากแหล่งท่ีมาข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ 
  -  น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  
 5.3 วิธีการประเมินผล 
  -  การจัดท ารายงานและน าเสนอด้วยส่ือเทคโนโลยี 
  -  การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 
6. ทักษะการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
 6.1 ทักษะการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีต้องการพัฒนา 
   มีบุคลิกภาพท่ีดี สุขภาพแข็งแรง 
 6.2 วิธีการสอน 
  - สร้างความตระหนักเรื่องการแต่งกายท่ีถูกระเบียบเพื่อบุคลิกภาพท่ีดีและเหมาะสมกับการเป็น
นักศึกษา 
  - มีบทลงโทษส าหรับการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการแต่งกายท่ีถูกต้องปละปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
  - การจัดกิจกรรมท่ีร่างกายมีการเคล่ือนไหว กล้ามเนื้อได้มีการออกแรงท าให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น 
  - ฝึกบริหารจิตใจให้มีสมาธิ มีสติ มีความคิด 
มอบหมายงานและน าเสนอด้วยวาจาเพื่อ 
 6.3 วิธีการประเมินผล 
  - ตรวจระเบียบการแต่งกายของนักศึกษาทุกครั้งในช่ัวโมงการสอน 
  - การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ การอภิปรายกลุ่ม  
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อที่ใช้  
ช้ินงาน/วิธีการประเมิน 

ผู้สอน 

1-5  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการสอน 
วิธีสอนค่างๆ กระบวนการ รูปแบบ
การสอนและเทคนิค 

15 กิจกรรรม : อธิบายเก่ียวกับการสอน 
วิธีสอนค่างๆ กระบวนการ รูปแบบ
การสอนและเทคนิค 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กลุ่มย่อย
(๔-๖ คน) หัวข้อการประยุกต์ใช้สู่
การสอนภาษาไทย 

สื่อ : PowerPoint ประกอบต าราเรียน  
การประเมิน : ท าแบบฝึกหัดและ
การอภิปรายกลุ่มย่อย 

อ.วิริยา วิริยารัมภะ 

6-7 สื่อประกอบการสอน 6 กิจ ก รรม  : อ ธิบ าย เกี่ ย วกั บ สื่ อ
ประกอบการสอน 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กลุ่มย่อย
(๔ -๖ คน)  หั ว ข้อการ ใ ช้สื่ อ
ประกอบการสอน 

 สื่อ : PowerPoint  
การประเมิน : ท าแบบฝึกหัดและ
การอภิปรายกลุ่มย่อย 

อ.วิริยา วิริยารัมภะ 

8 สอบกลางภาค    

9-12  การสอนการใช้ภาษา 12 กิจกรรม : อธิบายเกี่ยวกับวิธีสอน
การใช้ภาษา 
สื่อ : PowerPoint ประกอบต ารา
เรียน วีดิโอตัวอย่างการสอน 
วิธีการประเมิน : ท าแบบฝึกหัดและ
การอภิปรายกลุ่มย่อย 

อ.วิริยา วิริยารัมภะ 

13 การสอนหลักภาษา 3 กิจกรรม : อธิบายเกี่ยวกับการสอน
หลักภาษา 
สื่อ : PowerPoint ประกอบต ารา
เรียน วีดิโอตัวอย่างการสอน 
วิธีการประเมิน : ท าแบบฝึกหัดและ
การอภิปรายกลุ่มย่อย 

อ.วิริยา วิริยารัมภะ 

14 การสอนวรรณคดี 3 กิจกรรม : อธิบายเกี่ยวกับการสอน
วรรณคดี 

อ.วิริยา วิริยารัมภะ 
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สื่อ : PowerPoint ประกอบต ารา
เรียน วีดิโอตัวอย่างการสอน 
วิธีการประเมิน : ท าแบบฝึกหัดและ
การอภิปรายกลุ่มย่อย 

15 สรุปการประยุกต์ใช้วิธีสอนสู่การ
สอนภาษาไทย 

3 กิจกรรม : นักศึกษาน าเสนองาน 
และอภิปรายร่วมกัน 
สื่อ : PowerPoint ประกอบต ารา
เรียน วีดิโอตัวอย่างการสอน 
วิธีการประเมิน : ท าแบบฝึกหัดและ
การอภิปรายกลุ่มย่อย 

อ.วิริยา วิริยารัมภะ 
 

16 สอบปลายภาค    

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
การ

ประเมิน 
งานที่จะใช้ประเมินผลผู้เรียน 

สัปดาห์ 
ที่ก าหนด 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

(1) สอบ   
     -  สอบกลางภาค 8 20 
  -  สอบปลายภาค 17 30 

(2) รายงานการศึกษาค้นคว้าเทคนิคการสอน 5 10 
(3) รายงานการประยุกต์ใช้เทคนิคการสอนในการสอน

ภาษาไทย 
15 10 

(4) การน าเสนองานหน้าช้ันเรียน(เด่ียว) 5,15 10 
(5) แบบฝึกหัด ตลอดเทอม 10 
(6) ทดสอบย่อย 5,7 10 

 
หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.  เอกสารและต าราหลัก 
วิริยา วิริยารัมภะ . (๒๕๕๘) . เอกสารประกอบการสอน รายวิชา วิธีสอน ๑ (๑๕๔๔๘๐๑). นครปฐม : 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 
2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ สถาบันภาษาไทย. (๒๕๔๑). ทักษะภาษานานาวิธี . กรุงเทพฯ : องค์การ

ค้าของคุรุสภา. 
ชาญชัย ยมดิษฐ์.(๒๕๔๘). เทคนิคและวิธีการสอน. กรุงเทพฯ : หลักพิมพ์. 
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ทิศนา แขมมณี. (๒๕๕๗). ๑๔ วิธีสอนสู่ครูมืออาชีพ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
___________. (๒๕๕๐). รูปแบบการเรียนการสอน : ทางเลือกท่ีหลากหลาย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
___________. (๒๕๕๐). ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ . 
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ศศิธร เวียงวะลัย. (๒๕๕๖). การจัดการเรียนรู้ . กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 
สุจตริต เพียรชอบ. (๒๕๔๐). สอนให้สนุกเป็นสุขกับการเรียน . กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา. 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ท่ีจัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 
 -  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
 -  การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
 -  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนได้มีกลยุทธ์ดังนี้ 
 -  การสังเกตการสอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
 -  ผลการสอบ 
 -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3.  การปรับปรุงการสอน  
 หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมองและหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
 -  สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
 -  การวิจัยในและนอกช้ันเรียน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามท่ีคาดหวังจากการ
เรียนรู้ในวิชาได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ
ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
 -  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ท่ีไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
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 -  มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 
 -  ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
 -  เปล่ียนอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้นักศึกษามีมุมมองท่ีแตกต่างในเรื่องการประยุกต์ใช้ความรู้กับการ
แก้ปัญหาใหม่ ๆ  


