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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางการบริหารหลักสูตรวิชาภาษาไทย
ส าหรับชาวต่างชาติ  ของศูนยจุ์ดประกายภาษา  จงัหวดัเชียงใหม่ ประชากรท่ีให้ขอ้มูลประกอบดว้ย  
ผูรั้บใบอนุญาต  ครูผูส้อนท่ีรับผิดชอบหลักสูตร ครูผูส้อนของศูนย์จุดประกายภาษา  จงัหวดั
เชียงใหม่  และผูป้กครองท่ีสอนภาษาไทยในรูปแบบ Home School  ส่วนผูใ้ห้ขอ้มูลในการประชุม 
ประกอบดว้ย  ผูรั้บใบอนุญาต  ครูผูส้อนท่ีรับผิดชอบหลกัสูตรของศูนยจุ์ดประกายภาษา  จงัหวดั
เชียงใหม่  ศึกษานิเทศก ์ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมเชียงใหม่เขต 1  และผูท้รงคุณวฒิุจาก
สถานศึกษาในระดับต่างๆ  ได้แก่  มหาวิทยาลัย  โรงเรียน  สถาบนัสอนวิชาภาษาไทยส าหรับ
ชาวต่างชาติอ่ืน  โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน  ซ่ึงผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 

1. ดา้นการวางแผนหลกัสูตร  พบวา่  ผูรั้บใบอนุญาต  และครูผูส้อนมีการร่วมกนัประชุม
เพื่อสร้างหลักสูตรของสถาบัน  มีการประชาสัมพนัธ์หลักสูตรให้ผูป้กครองทราบ  และมีการ
จดัระบบข้อมูลเก่ียวกับการใช้หลักสูตร  ส่วนปัญหา  คือ  ครูยงัขาดความพร้อมท่ีจะสอนตาม
หลกัสูตร  ขาดการติดตามการประชาสัมพนัธ์  ด้านการสนับสนุนการใช้หลกัสูตร  พบว่า  ผูรั้บ
ใบอนุญาตมีการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อเตรียมความพร้อมให้กบัครูผูส้อน  ให้ครูผูส้อนแปลง
หลกัสูตรเป็นแผนการสอน  และแบ่งกนัท าแผนการสอนของหลกัสูตรแต่ละระดบั  และได้จดั
ประสบการณ์เพื่อตอบสนองหลกัสูตร  ปัญหา  คือ  ครูผูส้อนขาดความรู้ความเขา้ใจในหลกัสูตร
และแผนการสอน  ดา้นการตรวจสอบคุณภาพการในการใชห้ลกัสูตร  พบวา่  ผูรั้บใบอนุญาตเป็น           
ผูนิ้เทศ  ก ากับ  ดูแลการใช้หลักสูตรของครูผูส้อนเอง  ส่วนครูผูส้อนได้ประเมินตนเองจาก
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ประสบการณ์ในการสอนของตนเองขณะท่ีใชห้ลกัสูตรในห้องเรียน  มีการร่วมกนัวางแผนประเมิน
การใช้หลักสูตรเพื่อหาขอ้ผิดพลาดให้น้อยท่ีสุดหลังท่ีมีการน าหลักสูตรไปใช้  ปัญหา คือ ผูรั้บ
ใบอนุญาตไม่สามารถนิเทศ  ก ากบั  ดูแลการใชห้ลกัสูตรไดอ้ยา่งต่อเน่ือง   

2. ความต้องการของผูเ้รียนชาวต่างชาติ พบว่า ผูเ้รียนต้องการมีทักษะในการเรียนรู้
ภาษาไทยทางการฟัง ตอ้งการสอนโดยเน้นการฝึกสนทนาภาษาไทยโดยเจา้ของภาษา  ตอ้งการให้
วดัและประเมินผล  ตอ้งการให้ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีมาประกอบการเรียนภาษาท่ีบา้น  และ
ตอ้งการใหใ้ชส่ื้อประกอบการเรียนการสอนภาษาไทยทุกคร้ังท่ีท าการสอน  

3. แนวทางการบริหารหลักสูตรวิชาภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ  พบว่า  ด้านการ
วางแผนหลกัสูตร  ผูรั้บใบอนุญาตมีการประชุมร่วมกนักบัครูผูส้อนในการสร้างหลกัสูตร  และ
ร่วมกันสร้างหลกัสูตรอย่างจริงจงั  ตอ้งมีการอบรมครูผูส้อนให้เขา้ใจจุดประสงค์ท่ีแท้จริงของ
หลกัสูตรท่ีสร้างไว ้ ตอ้งมีการติดตามผลการประชาสัมพนัธ์  และการจดัระบบขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการ
ใช้หลักสูตร  ส่วนแนวทางด้านการสนับสนุนการใช้หลักสูตร  ผูรั้บใบอนุญาตจดัประชุมเชิง
ปฏิบติัการ  จดัอบรมการท าแผนการสอนให้กบัครูผูส้อน  สนับสนุนให้ครูผูส้อนจดักิจกรรมการ
เรียนรู้นอกสถานท่ีให้มากข้ึน  ส าหรับแนวทางดา้นการตรวจสอบคุณภาพในการใชห้ลกัสูตร  ผูรั้บ
ใบอนุญาตตอ้งจดัสรรเวลาในการนิเทศ  ก ากบั  ดูแลการใชห้ลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง  จดัประชุมหารือ
กบัครูผูส้อนเก่ียวกบัการประเมินตนเองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้หลกัสูตรในแต่ละเดือนอย่างจริงจงั  
และร่วมกนัวางแผนในการประเมินการใชห้ลกัสูตร 
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     ABSTRACT 
 

  This independent study has the purpose of suggesting Thai Program Administration 
Guidelines for Foreigners at Inspiration Language Center, Chiang Mai Province. There are a total 
of nine people who have given this information. They are: the Director, the teachers who have 
responsibility of overseeing the curriculum, the teachers teaching in the Inspiration Language 
Center, Chiang Mai Province, and the parents and guardians who teach Thai to foreign students as 
part of their home school curriculum. The people who took part in the meeting were the Director, 
the people who have responsibility in overseeing the curriculum of the Inspiration Language 
Center, Chiang Mai Province, and the educational supervisors in the office of Chiang Mai  
Primary Educational Service Area 1 , and experts from universities, schools, and other institutions 
which teach Thai language to foreigners. This independent study is divided into three parts, which 
can be summarized in the following manner: 
 1. Regarding the aspect of curriculum planning, there was a meeting of the Director and 
the teachers in order to create a curriculum for the Institute. Information was distributed to the 
parents and guardians of the students concerning the curriculum, and data was collected 
concerning how to the curriculum was used. The following problems were encountered: the 
teachers were not ready to teach in accordance with the curriculum, and there was a lack of 
follow-up in the distribution of information to the public. 



 
ช 

Concerning the aspect of supporting the use of the curriculum, the Director arranged a 
workshop in order to prepare the teachers to be ready to teach according to the curriculum. The 
teachers created lesson plans for use according to the curriculum, each planning according to 
what was appropriate for the level of instruction they would teach, and shared their experiences in 
using the curriculum. As for the teachers, they evaluated themselves on the basis of  their own 
experiences in using the curriculum in their classrooms. The people involved with the curriculum 
planned together in order to evaluate the use of the curriculum beforehand so that there would be 
as few errors as possible when using the curriculum. But the problem that arose was that the 
Director was not able to continue to supervise and be the expert in the continued use of the 
curriculum. 
 2. The needs of the foreign students: The students need skills in being able to listen to the 
Thai language. They need to be taught through focusing on practicing conversational skills in 
Thai with native Thai speaker. They need to have their abilities measured and evaluated. They 
need to supplement their study of Thai through the use of technology at home, and they need to 
use multimedia in each teaching session. 
 3. In the guidelines concerning for the curriculum administration of teaching the Thai 
language to foreigners, the aspect of curriculum planning, it was found that the Director needs to 
meet with the teachers to plan the curriculum, and work together seriously to do curriculum 
development. She needs to train the teachers to understand the actual purpose of curriculum that 
has been prepared. She needs to follow up on the results of the curriculum promotion and the data 
collection that is related to the use of the curriculum. As for the guidelines for supporting the 
curriculum, the Director give workshops and training in lesson-planning to the teachers, and must 
support the teachers in creating more opportunities for learning outside the classroom. As for the 
guidelines for examining the quality of the curriculum, the Director make time to continue 
contributing her expertise to supervision of the curriculum. She have regular meetings to consult 
with the teachers to help them be serious in doing monthly self-evaluation in their use of the 
curriculum, and for planning together in doing curriculum evaluation. 
 


