
สารบัญ 
 

หนา 
ก) คํานํา (
ข) สารบัญ (

บทที่ ๑   บทนํา                                                                                          ๑ 
แนวทางการศึกษา     ๒ 

    การประเมินผลการเรียนรู ๓ 
    การตัดเกรด ๓ 
    ภาระงานที่นักศึกษาตองปฏิบัต ิ  ๔ 
บทที่ ๒   คําอธิบายรายวชิา                                                                      ๗ 
    คําอธิบายรายวิชา                                                          ๗ 
    การกําหนดรหัสวิชา ๗ 
    แนวทางการเขียนคําอธบิายรายวิชา                                    ๑๐ 
    บทสรุป        ๑๕ 
    แบบฝกหัด ๑๖ 
    บรรณานุกรม ๒๗ 
บทที่ ๓   หนวยการเรียนรู                                                            ๒๙ 
    หนวยการเรียนรู ๒๙ 
    ลักษณะของหนวยการเรยีนรู ๓๑ 
    หนวยการเรียนรูบูรณาการ ๓๕ 
    บทสรุป ๔๓ 
    แบบฝกหัด ๔๔ 
    บรรณานุกรม ๔๕ 

๔๗ บทที่ ๔   โครงการสอนและแผนการจัดการเรียนรู                             
    แนวทางการจัดทําโครงการสอน ๔๗ 
    แนวทางการเขียนโครงการสอน ๕๒ 

 
 
ข) (



สารบัญ (ตอ) 
 

                                                                                                           หนา 
    ๗๒ แผนการจัดการเรียนรู 
    สวนประกอบของแผนการจัดการเรียนรู ๗๔ 
    บทสรุป ๘๒ 
    แบบฝกหัด ๘๓ 
    บรรณานุกรม ๘๔ 

๘๕ บทที่ ๕   การสอนหลักภาษาไทยและการใชภาษา                                   
    การสอนหลักภาษาไทย ๘๕ 
    การจัดการเรียนรูหลักภาษาไทย ๘๗ 
    การสอนการใชภาษาไทย ๙๕ 
    การจัดกิจกรรมการสอนการใชภาษาไทย ๑๐๒ 
    บทสรุป ๑๑๐ 
    แบบฝกหัด ๑๑๑ 
    บรรณานุกรม ๑๑๒ 

๑๑๓ บทที่ ๖   นวัตกรรมและเทคโนโลยีการสอนภาษาไทย                             
    ความหมาย ๑๑๓ 
    ลักษณะของนวัตกรรม ๑๑๓ 
    ประเภทของนวัตกรรมและเทคโนโลยทีางการสอน ๑๑๔ 
    บทสรุป ๑๒๖ 
    แบบฝกหัด ๑๒๗ 
    บรรณานุกรม ๑๒๘ 

๑๒๙ บทที่ ๗   การวัดผลและประเมินผลการเรียนภาษาไทย                           
    ความหมาย                                                                 ๑๒๙ 
    การประเมินผลตามสภาพจริง ๑๓๑ 
    แนวทางการประเมินผลตามสภาพจริง ๑๓๗ 

 
 
ค) (



สารบัญ (ตอ) 
 

หนา 
    เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล                                 ๑๔๕ 
    บทสรุป ๑๕๐ 
    แบบฝกหัด ๑๕๑ 
    บรรณานุกรม ๑๕๒ 
บทที่ ๘   การสอนซอมเสริมและการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียน ๑๕๓ 
    ความหมาย ๑๕๓ 
    หลักการสอนซอมเสริม ๑๕๔ 
    วิธีการสอนซอมเสริม ๑๕๕ 
    การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียน ๑๕๙ 
    บทสรุป ๑๖๔ 
    แบบฝกหัด ๑๖๕ 
    บรรณานุกรม ๑๖๖ 
บทที่ ๙    การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณครู ๑๖๗ 
    คุณธรรมสําหรับครู   ๑๖๘ 
    จริยธรรมสําหรับครู ๑๗๔ 
    จรรยาบรรณวิชาชีพครู ๑๗๗ 
    แนวทางการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณคร ู ๑๘๒ 
    บทสรุป ๑๙๗ 
    แบบฝกหัด ๑๙๘ 
    บรรณานุกรม ๑๙๙ 
                                                                   
 
 
                                                                            
                                                                         

 
(ง) 



รหัสวิชา    TL ๔๑๒ (TL ๓๑๒)    

ช่ือกระบวนวิชา พฤติกรรมการสอนภาษาไทย ๒  

     Teaching Behavior in Thai 2 

จํานวนหนวยกิต ๔  หนวยกิต 

คําอธิบายกระบวนวิชา 
  ศึกษาและวิเคราะหหลักสตูรเพ่ือจัดทําคําอธิบายรายวชิา   การจัดทําหนวยการเรียนรู  

โครงการสอน  ฝกทักษะการสอนและฝกจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ศึกษาวธิีการวัดและ
ประเมินผลการเรียน  การสรางและใชนวตักรรมและเทคโนโลยทีางการสอน  ฝกจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาผูเรียน ศึกษาการสอนซอมเสริมและการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณคร ู
Course syllabus 
     This  course  studies  and  analyses  the curriculum  in order to design course 
descriptions,  learning units,  and the teaching plans.   It also focuses on the teaching skills 
and practice of learning activities  organization,  methods of  measurement and evaluation,  the 
creation of innovations and technology in Thai language teaching,  the activities for  learner 
development, the practice of enrichment and remedial teaching, including the inculcation of 
teacher’s morals and ethics. 
 จุดประสงครายวิชา 
 เพ่ือใหนักศึกษามีความรู ความสามารถดังน้ี 

๑. มีความรูความเขาใจเรื่อง การจัดทําคําอธิบายรายวิชา การจัดทําหนวยการเรียนรู  
โครงการสอน วิธีการวัดและประเมินผลการเรียน การสรางและใชนวตักรรมและเทคโนโลยี 
การสอนภาษาไทย การสอนซอมเสริม และการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณคร ู
 ๒. ฝกการเขียนคําอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรู โครงการสอน และแผนการจัด 
การเรียนรู 
 ๓. ฝกสรางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสอนภาษาไทย และเคร่ืองมือการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนภาษาไทย   
 ๔.  ฝกทักษะการสอน การสอนซอมเสริม และฝกจัดกิจกรรมการเรียนรูและกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาผูเรียน 

 
 

 
จ) (



 


