รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ในมหาวิทยาลัย / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ภาษาไทย

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1543603
1.2 จานวนหน่วยกิต

ภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ
Thai for Foreigners
3 (3-0-6)

1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
2) ประเภทของรายวิชา : วิชาบังคับ
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : อ.รักษ์ศิริ ชุณหพันธรักษ์
2) อาจารย์ผู้สอน : อ.รักษ์ศิริ ชุณหพันธรักษ์
1.5 ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 / ชั้นปี 3
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.8 สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 1 ห้อง 1109
1.9 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
8 พฤศจิกายน 2561

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1) เพือ่ ให้นักศึกษามีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีความขยัน อดทน เคารพกฎระเบียบ
ข้อบังคับ และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
มคอ.3 -1

2) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ปญ
ั หาการใช้ภาษาไทยทั้งการพูด การอ่าน
และการเขียน ของชาวต่างประเทศ ในด้านการออกเสียง การใช้คา การใช้ประโยค และการสือ่
ความหมาย
3) เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้า พัฒนาความรู้ของตนเองได้อย่างต่อเนือ่ ง สามารถ
เลือกใช้สอื่ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
4) เพื่อให้นักศึกษาสามารถคิดแก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางภาษาไทยในการสร้างแบบ
ฝึกภาษาไทยให้แก่ชาวต่างประเทศ เพือ่ แก้ปัญหาในการเรียนรู้ภาษาไทย
5) เพื่อให้นักศึกษาสามารถสื่อสารกับชาวต่างประเทศที่ไม่มีทักษะทางภาษาไทย ได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
6) เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น สามารถนาเสนอผลงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
รายวิชาภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ จากการดาเนินการจัดการเรียนการสอนใน
ภาคเรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2560 ในการวิ เ คราะห์ ปั ญ หาการใช้ ภ าษาในการสื่ อ สารของชาว
ต่างประเทศ พบว่า ปัญหาสาคัญของชาวต่างประเทศคือ การออกเสียง รู้คาศัพท์น้อย และนักศึกษามี
ความสนใจในเรื่องการสร้างแบบฝึกเพื่อแก้ปั ญหาดังกล่าว ดังนั้นในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
นักศึกษาควรมีการสร้างแบบฝึกเพื่อนาไปสอนการออกเสียงและการเรียนรู้ในเรื่องคาศัพท์ให้แก่ชาว
ต่างประเทศเป็นรายบุคคล และรายกลุ่ ม เพื่ อ จะได้นาผลงานไปใช้ในการทดลองสอนให้แก่ชาว
ต่างประเทศ เป็นการทดลองนาความรู้ทางทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาปัญหาการใช้ภาษาไทยทั้งการพูด การอ่าน และการเขียนของชาวต่างประเทศ
ในด้านการออกเสียง การใช้คา การใช้ประโยค การสื่อความหมาย และวิธีการแก้ปัญหาการสื่อสาร
ในบริบทของสังคมไทย
Study the problems of speaking, Reading and writing Thai for Foreigners,
in particular, the matter of pronunciation, language use at word and sentence
levels, expressing a meaning, and how to solve a communicative problem in Thai
society context.
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3.2 จานวนชัว่ โมงที่ใช้ตอ่ ภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม

45 ต่อภาค
การศึกษา

ให้คาปรึกษา และ
แนะนา ตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เป็นรายกลุ่ม

การฝึกปฏิบตั /ิ
งานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน
ไม่มี

การศึกษาด้วยตนเอง

90 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

3.3 จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทอี่ าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคลพร้อมทั้งระบุชอ่ งทางต่างๆ ตัวอย่าง สถานที่ Social Network
1)นักศึกษาสามารถสอบถามและขอคาแนะนาจากอาจารย์ผู้สอน ที่ทางระบบ line คือ
Rugsiri Chun และทาง facebook คือ Rugsiri Chunhapuntharuk
2)เวลาที่นักศึกษามาขอรับคาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 9.00 16.00 น.

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
4.1 แผนพัฒนาและประเมินผลการเรียนรูแ้ ต่ละด้าน
ผลการเรียนรู้ที่ตอ้ งการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีระเบียบวินยั
และมีความรับผิดชอบ
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์
สุจริต
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความขยัน
อดทน
5. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเคารพ
กฎระเบียบข้อบังคับ และเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อสังคม

1) มอบหมายงานให้
นักศึกษาโดยกาหนด
ระยะเวลาส่งที่แน่นอน
2) มอบหมายงานให้
นักศึกษาใช้ความขยัน
อดทน ทาผลงานให้มี
คุณภาพ
3) ชี้แจงข้อตกลง
กฎระเบียบและ
ข้อบังคับระหว่างผู้สอน
และผู้เรียน

1) ประเมินจากการ
ตรวจงานทีม่ อบหมาย
ให้นักศึกษาและสังเกต
พฤติกรรมการเข้าเรียน
การตรงต่อเวลา
2) ตรวจสอบชิ้นงาน
ของนักศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายว่ามีการ
อ้างอิงแหล่งที่มาอย่าง
ถูกต้องและไม่ได้
คัดลอกมาจากผู้อื่น
3) สอบถามความรู้
ความเข้าใจเรื่อง
ข้อตกลง กฎระเบียบ
และข้อบังคับระหว่าง

1-15

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล
5%
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ผลการเรียนรู้ที่ตอ้ งการพัฒนา

ด้านความรู้
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการศึกษาค้นคว้า และพัฒนา
ความรู้ของตนได้อย่างต่อเนือ่ ง
2.มีความสามารถในการค้นคว้า
และพัฒนาความรู้ของตนได้
อย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการนาความรู้ ทักษะทาง
ภาษา ประสบการณ์จากการทา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยใช้
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
ไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ในประเมินคุณค่าสาร เพื่อการ
นาเสนองาน
5. เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการบูรณาการ
ทักษะทางภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
กับชาวต่างประเทศ

วิธีการสอน

1) บรรยายหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบและงานที่
เกี่ยวข้องกับงาน
เลขานุการและงาน
สานักงาน โดยมี
ตัวอย่างประกอบ และ
เปิดโอกาสให้นักศึกษา
สังเกต พูดคุย ฝึกอ่าน
ฝึกเขียนกับเพื่อนในชั้น
เรียน
2) อธิบายคาศัพท์
สานวน และไวยากรณ์
ที่จาเป็นกับงาน
เลขานุการและงาน
สานักงาน
3) มอบหมายให้
นักศึกษาค้นคว้าหา
ข้อมูลเกี่ยวกับงาน
เลขานุการและงาน
สานักงานที่เกี่ยวข้อง
และจาเป็น แล้ว
นาเสนอข้อมูล
4) นาเสนอกรณีศึกษา
และสถานการณ์ตา่ งๆ
ที่ประยุกต์ความรู้
ภาษาอังกฤษและ
นาไปใช้ในงาน
เลขานุการและงาน
สานักงาน โดยจัดการ
เรียนการสอน
หลากหลายรูปแบบ

ด้านทักษะทางปัญญา
1.เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถ 1) มอบหมายงานให้
ในการคิดแก้ปัญหา และการคิด นักศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง
วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ
2) มอบหมายงานโดย

วิธีการประเมิน

ผู้สอนและผู้เรียน
1) ประเมินจากการ
สังเกตผู้เรียนระหว่าง
สอน
2) ประเมินจากการให้
นักศึกษาฝึกโต้ตอบ ทา
แบบทดสอบย่อย
แสดงบทบาทสมมุติ
เกี่ยวกับคาศัพท์
สานวนและไวยากรณ์
ที่จาเป็นกับงาน
เลขานุการและงาน
สานักงาน
3) ประเมินจากการ
นาเสนอในชั้นเรียน
4) ประเมินจากการ
ซักถามและสังเกต
ผู้เรียนระหว่างสอน

1) ประเมินจากงานที่
มอบหมายให้นักศึกษา
2) ประเมินจากผลงาน
ตามเกณฑ์การประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

1-15

40%

1-15

40%
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ผลการเรียนรู้ที่ตอ้ งการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

2. สามารถตีความ สังเคราะห์
และประเมินค่าสารสนเทศได้
3. เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการประยุกต์ใช้
ความรู้ และทักษะทาง
ภาษาไทยได้อย่างเหมาะสม
4. เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ เพื่อการนาเสนองาน

กาหนดสถานการณ์ที่
หลากหลายให้กับ
นักศึกษาเพื่อฝึกการใช้
คาศัพท์และสานวน
และเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้แสดงความ
คิดเห็น วิเคราะห์ดว้ ย
เหตุผล
3) มอบหมายให้
นักศึกษา

ที่กาหนด (Rubrics)
3) ประเมินโครงงาน
ตามเกณฑ์การประเมิน
ที่กาหนด (Rubrics)
4) ประเมินจากการ
ตรวจรายงาน และ
ให้ผลสะท้อนกลับ

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

1-15

10%

ฝึกงานในสานักงาน
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ
4) มอบหมายให้
นักศึกษานักศึกษา
เขียนรายงานสะท้อน
องค์ความรู้ที่ได้เรียนใน
รายวิชา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการสื่อสารกับผู้อนื่ อย่าง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความสามารถเข้าใจผู้อนื่
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคม
และเป็นผู้นาผู้ตามที่ดี
3. เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการแก้ไข
ปัญหา หรือความขัดแย้งใน
ระหว่างทางานได้
4. เพื่ อ ใ ห้ ผู้ เรี ย น มี ค ว า ม
รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ ง า น ที่ ได้ รั บ
มอบหมาย

1) ใช้กิจกรรมคู่และ
กลุ่ม
2) ใช้กิจกรรมถามตอบ และให้นักศึกษา
แสดงความคิดเห็นโดย
ใช้ภาษาในการสื่อสาร
ระหว่างผู้สอนกับ
นักศึกษา และระหว่าง
นักศึกษากับนักศึกษา
ด้วยกันเอง
3) มอบหมายให้
นักศึกษานาเสนองาน
เป็นกลุ่ม โดยมีการ
แบ่งบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบใน
กลุ่ม

1) ประเมินจาก
พฤติกรรมของ
นักศึกษาในการทา
กิจกรรมคูแ่ ละกลุ่ม
2) ประเมินจากการ
สังเกตภาษาทีน่ ักศึกษา
ใช้ในการสื่อสารภายใน
ชั้นเรียน
3) ประเมินจากผลการ
นาเสนองานของ
นักศึกษา

มคอ.3 -5

ผลการเรียนรู้ที่ตอ้ งการพัฒนา

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัว
เลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1เพื่อให้ผู้เรียนมีทกั ษะในการใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการ
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีทกั ษะในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสาร และสืบค้นได้
อย่างดี
3. เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความสามารถสื่อสารและ
นาเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งด้านการพูดการเขียน
และเลือกใช้สื่อและเครื่องมือใน
การนาเสนอผลงานได้อย่าง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

วิธีการสอน

1) มอบหมายงานให้
นักศึกษาค้นคว้าข้อมูล
เพิ่มเติมจากเว็บไซต์
และสื่อออนไลน์ที่
น่าเชื่อถือ
2) ฝึกให้นักศึกษาใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการทางานที่ได้รับ
มอบหมาย รวมทั้งใช้
โปรแกรม Outlook
เพื่อจัดการตารางนัด
หมาย ส่งจดหมาย
อีเล็กทรอนิกส์ และ
บันทึกงานทีต่ ้องทา
3) ฝึกใช้การคานวณ
การจัดการข้อมูล การ
สร้างแผนภูมิดว้ ย
โปรแกรมสาเร็จรูป
Excel

วิธีการประเมิน

1) ประเมินจากการ
สังเกตการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการทางานที่ได้รับ
มอบหมาย
2) ประเมินจากการ
นาเสนอตามเกณฑ์ที่
กาหนด
3) ประเมินจากความ
ถูกต้องของผลงานที่
สร้างโดยการใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป
PPT.

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-15

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล
5%

หมายเหตุ ผลการเรียนรู้ตวั เข้ม = ความรับผิดชอบหลัก ผลการเรียนรู้ตวั ธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง

มคอ.3 -6

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน
สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

1
(3 ชม.)

1.ชี้แจงคาอธิบายรายวิชา
จุดมุ่งหมาย แนวการสอน
ข้อกาหนดต่าง ๆ รวมทั้งวิธีการ
วัดและประเมินผล
ชี้แจงและทาความเข้าใจนโยบาย
และระบบประกันคุณภาพการ
เรียนการสอนวิชาภาษาไทย
สาหรับชาวต่างประเทศ
2. แนวทางการจัดการเรียนการ
สอนภาษาไทยในต่างประเทศ

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ชี้แจงคาอธิบายรายวิชา จุดมุ่งหมาย แนวการสอน
ข้อกาหนดต่างๆ รวมทั้งวิธีการวัดและประเมินผล
2. ชี้แจงและทาความเข้าใจนโยบายและระบบประกัน
คุณภาพการเรียนการสอน
3. จัดกิจกรรม Active Learning ระดมสมอง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุที่
ชาวต่างประเทศสนใจเรียนภาษาไทย
4. บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนภาษาไทยในต่างประเทศ
7. สรุปเนื้อหาที่เรียน ตั้งคาถามทบทวนความรู้แก่
นักศึกษา
กิจกรรม/ใบงาน :
- ให้นักศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันที่จัดการเรียนการ
สอนภาษาไทยในต่างประเทศ และนามาเสนอในชั้น
เรียนในครั้งต่อไป
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษา
เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ
2. บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยในประเทศไทยและต่างประเทศ
3. ให้นักศึกษานาเสนอข้อมูลรูปแบบการสอนภาษาไทย/
หลักสูตรภาษาไทยระยะสั้น หลักสูตรภาษาไทยระยะยาว
ให้แก่ชาวต่างประเทศ
4. สรุปเนื้อหาที่เรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
- การนาเสนอข้อมูลรูปแบบการสอนภาษาไทย/หลักสูตร
ภาษาไทยระยะสั้น หลักสูตรภาษาไทยระยะยาว
ให้แก่ชาวต่างประเทศ
1.ระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษา
เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาไทย
2. บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมชาติของภาษาไทย
ลักษณะของภาษาไทย โครงสร้างของพยางค์ คา วลีและ
ประโยค
3. ให้นักศึกษายกตัวอย่างพยางค์ และร่วมกันวิเคราะห์
โครงสร้างของพยางค์
4. ให้นักศึกษายกตัวอย่างคา และร่วมกันวิเคราะห์
โครงสร้างของคา
5. ให้นักศึกษายกตัวอย่างประโยค และร่วมกัน

1. มคอ. 3 วิชา
ภาษาไทย
สาหรับชาว
ต่างประเทศ
2.โปรแกรม
พาวเวอร์พอยด์

สภาพการจัดการเรียนการสอน
2
(3ชม.) ภาษาไทยในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ

3
(3ชม.)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
ภาษาไทย
1) ธรรมชาติของภาษาไทย
2) ลักษณะของภาษาไทย
3) โครงสร้างของพยางค์ คา วลี
และประโยค
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการ
เรียนรู้ภาษา
1) ทฤษฎีและแนวคิดทาง
จิตวิทยา

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)
1. ประเมินจากการ
ซักถามและสังเกต
ผู้เรียนระหว่างสอน
2. ประเมินจากการ
แสดงความคิดเห็น
ของนักศึกษา
3. ประเมินจากความ
ถูกต้องในการ
นาเสนอข้อมูลในชั้น
เรียนเกี่ยวกับสถาบัน
ที่จัดการเรียนการ
สอนภาษาไทยใน
ต่างประเทศ

ผู้สอน

อ.รักษ์ศิริ
ชุณหพันธรักษ์

1. คอมพิวเตอร์
แบบพกพา และ
โปรแกรมพาว
เวอร์พอยด์

1. ประเมินจากการ
ซักถามและสังเกต
ผู้เรียนระหว่างสอน
2. ประเมินจากความ
ถูกต้องในการ
นาเสนอข้อมูลในชั้น
เรียนเกี่ยวกับสถาบัน
ที่จัดการเรียนการ
สอนภาษาไทยใน
ต่างประเทศ

อ.รักษ์ศิริ
ชุณหพันธรักษ์

1. คอมพิวเตอร์
แบบพกพา และ
โปรแกรมพาว
เวอร์พอยด์
2. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน

1. ประเมินจากการ
ซักถามและสังเกต
ผู้เรียนระหว่างสอน
2. ประเมินจากความ
ถูกต้องในการ
วิเคราะห์ตัวอย่าง
พยางค์ คา ประโยค
3. ประเมินจากแสดง
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับทฤษฎีและ

อ.รักษ์ศิริ
ชุณหพันธรักษ์

มคอ.3 -7

สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

2) ทฤษฎีและแนวคิดทาง
ภาษาศาสตร์
3) ทฤษฎีและแนวคิดทาง
มนุษยวิทยา

4
(3ชม.)

5
(3ชม.)

ปัญหาการออกเสียงของชาว
ต่างประเทศ
1) การออกเสียงพยัญชนะต้น
ตัวสะกด คาควบกล้า อักษรนา
2) การออกเสียงสระเสียงสั้น
เสียงยาว
3) การออกเสียงวรรณยุกต์

ปัญหาการเลือกใช้คาของชาว
ต่างประเทศ
1) การใช้คาผิดความหมาย
2) การไม่รู้คาศัพท์
3) การไม่รู้ความหมายของคา
4) การใช้พจนานุกรมไทย

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

วิเคราะห์โครงสร้างประโยค
6. บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับ
การเรียนรู้ภาษา ได้แก่ ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยา
ทฤษฎีและแนวคิดทางภาษาศาสตร์ และทฤษฎีและ
แนวคิดทางมนุษยวิทยา
7. ซักถาม แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับทฤษฎีและ
แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษา
8. สรุปเนื้อหาที่เรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
- ฝึกการวิเคราะห์โครงสร้างของพยางค์ คา วลีและ
ประโยค
- ฝึกการแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิด
เกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษา
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษา
เกี่ยวกับปัญหาการออกเสียงของชาวต่างประเทศ
2. ให้นักศึกษาดูคลิปกรณีศึกษาการออกเสียงของชาว
ต่างประเทศ ได้แก่ ชาวจีน ชาวญี่ปนุ่ และชาวตะวันตก
3. ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาการออกเสียงของกลุ่ม
ชาวต่างประเทศ
4. สรุปปัญหาการออกเสียงของกลุ่มชาวต่างประเทศ
กิจกรรม/ใบงาน :
1.การวิเคราะห์ปัญหาการออกเสียงของชาวต่างประเทศ
2. แนวทางการวิเคราะห์ปัญหาการออกเสียง
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษา
เกี่ยวกับปัญหาการเลือกใช้คาของชาวต่างประเทศ
2. ให้นักศึกษายกตัวอย่างการใช้คาผิดความหมายของ
ชาวต่างประเทศ
3. ให้นักศึกษายกตัวอย่างการไม่รู้คาศัพท์ของชาว
ต่างประเทศ
4. ให้นักศึกษายกตัวอย่างการไม่รู้ความหมายของคาของ
ชาวต่างประเทศ
5. ให้นักศึกษาหาวิธีการสอนการใช้พจนานุกรมไทย
ให้แก่ชาวต่างประเทศ
6. สรุปปัญหาการเลือกใช้คาของชาวต่างประเทศ
กิจกรรม/ใบงาน :
1. การวิเคราะห์ปัญหาการเลือกใช้คาของชาว
ต่างประเทศ

สื่อที่ใช้

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)
แนวคิดเกี่ยวกับการ
เรียนรู้ภาษา

1. คอมพิวเตอร์
แบบพกพา และ
โปรแกรมพาว
เวอร์พอยด์

1. ประเมินจากการ
ซักถามและสังเกต
ผู้เรียนระหว่างสอน
2. ประเมินจากความ
ถูกต้องในการ
วิเคราะห์ปัญหาการ
ออกเสียงของกลุ่ม
ชาวต่างประเทศ

อ.รักษ์ศิริ
ชุณหพันธรักษ์

1. ประเมินจากการ
ซักถามและสังเกต
ผู้เรียนระหว่างสอน
2. ประเมินจากความ
ถูกต้องในการ
วิเคราะห์
ปัญหาการเลือกใช้คา
ของชาวต่างประเทศ

อ.รักษ์ศิริ
ชุณหพันธรักษ์

2. คลิป
กรณีศึกษาการ
ออกเสียงของ
ชาวต่างประเทศ

1. คอมพิวเตอร์
แบบพกพา และ
โปรแกรมพาว
เวอร์พอยด์

ผู้สอน

มคอ.3 -8

สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)
1. ประเมินจากการ
ซักถามและสังเกต
ผู้เรียนระหว่างสอน
2. ประเมินจากความ
ถูกต้องในการ
วิเคราะห์ปัญหา
ประโยคและสานวน
ของชาวต่างประเทศ

ผู้สอน

6
(3ชม.)

ปัญหาประโยคและสานวนของ
ชาวต่างประเทศ
1) การเรียงประโยคไม่ถูกต้อง
2) ความไม่เข้าใจสานวนไทย

1. คอมพิวเตอร์
แบบพกพา และ
โปรแกรมพาว
เวอร์พอยด์

7
(3ชม.)

ปัญหาการฟังของชาว
ต่างประเทศ
1) ปัญหาจากการฟังจับใจความ
สาคัญ
2) ) ปัญหาจากการฟังเพื่อ
วิเคราะห์เจตนาผู้ส่งสาร
3) แนวทางการแก้ไขข้อบกพร่อง
ในการฟังของชาวต่างประเทศ

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษา
เกี่ยวกับปัญหาประโยคและสานวนของชาวต่างประเทศ
2. ให้นักศึกษายกตัวอย่างการเรียงประโยคไม่ถูกต้อง
ของชาวต่างประเทศ
3. ให้นักศึกษายกตัวอย่างความไม่เข้าใจสานวนไทยของ
ชาวต่างประเทศ
4. สรุปปัญหาประโยคและสานวนของชาวต่างประเทศ
กิจกรรม/ใบงาน :
1. การวิเคราะห์ ปัญหาการใช้ป ระโยคและส านวนของ
ชาวต่างประเทศ
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษา
เกี่ยวกับปัญหาการฟังของชาวต่างประเทศ
2. ให้นักศึกษายกตัวอย่างปัญหาการฟังของชาว
ต่างประเทศ
3. แบ่งกลุ่มนักศึกษาให้ร่วมกันนาเสนอแนวทางการ
แก้ไขข้อบกพร่องในการฟังของชาวต่างประเทศ
โดยนาเสนอหน้าชั้นเรียน
4. สรุปปัญหาปัญหาการฟังของชาวต่างประเทศ
กิจกรรม/ใบงาน :
1. สร้างแบบฝึกการฟังสาหรับชาวต่างประเทศ
เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในการฟัง

1. คอมพิวเตอร์
แบบพกพา และ
โปรแกรมพาว
เวอร์พอยด์

1. ประเมินจากการ
ซักถามและสังเกต
ผู้เรียนระหว่างสอน
2. ประเมินจากความ
ถูกต้องในการ
วิเคราะห์ปัญหา
การฟังของชาว
ต่างประเทศ
3. ประเมินจากการ
สร้างแบบฝึกการฟัง
สาหรับชาว
ต่างประเทศ

อ.รักษ์ศิริ
ชุณหพันธรักษ์

8
(3ชม.)

ปัญหาการพูดของชาว
ต่างประเทศ
1) ปัญหาจากการพูดไม่ชัด
2) ปัญหาจากการมีความรู้ใน
เรื่องคาศัพท์ที่จะใช้ในการพูด
น้อย
3) ปัญหาจากการลาดับเนื้อความ
ในการพูดไม่ได้
4) แนวทางการแก้ไขข้อบกพร่อง
ในการพูดของชาวต่างประเทศ

1.ระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษา
เกี่ยวกับปัญหาการพูดของชาวต่างประเทศ
2. ให้นักศึกษายกตัวอย่างปัญหาการพูดของชาว
ต่างประเทศ
3. แบ่งกลุ่มนักศึกษาให้ร่วมกันนาเสนอแนวทางการ
แก้ไขข้อบกพร่องในการพูดของชาวต่างประเทศ
โดยนาเสนอหน้าชั้นเรียน
4. สรุปปัญหาปัญหาการพูดของชาวต่างประเทศ
กิจกรรม/ใบงาน :
1. สร้างแบบฝึกการพูดสาหรับชาวต่างประเทศ
เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในการพูด

1. คอมพิวเตอร์
แบบพกพา และ
โปรแกรมพาว
เวอร์พอยด์

อ.รักษ์ศิริ
ชุณหพันธรักษ์

9
(3ชม.)

ปัญหาการอ่านของชาว
ต่างประเทศ
1) ปัญหาจากการอ่านออกเสียง
ไม่ชัดเจน
2) ปัญหาจากการไม่เข้าใจ
ความหมายในเรื่องคาศัพท์ที่อ่าน
3) ปัญหาจากการจับใจความ

1.ระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษา
เกี่ยวกับปัญหาการอ่านของชาวต่างประเทศ
2. ให้นักศึกษายกตัวอย่างปัญหาการอ่านของชาว
ต่างประเทศ
3. แบ่งกลุ่มนักศึกษาให้ร่วมกันนาเสนอแนวทางการ
แก้ไขข้อบกพร่องในการอ่านของชาวต่างประเทศ
โดยนาเสนอหน้าชั้นเรียน

1. คอมพิวเตอร์
แบบพกพา และ
โปรแกรมพาว
เวอร์พอยด์

1. ประเมินจากการ
ซักถามและสังเกต
ผู้เรียนระหว่างสอน
2. ประเมินจากความ
ถูกต้องในการ
วิเคราะห์ปัญหา
การฟังของชาว
ต่างประเทศ
3. ประเมินจากการ
สร้างแบบฝึกการพูด
สาหรับชาว
ต่างประเทศ
1. ประเมินจากการ
ซักถามและสังเกต
ผู้เรียนระหว่างสอน
2. ประเมินจากความ
ถูกต้องในการ
วิเคราะห์ปัญหา
การฟังของชาว

อ.รักษ์ศิริ
ชุณหพันธรักษ์

อ.รักษ์ศิริ
ชุณหพันธรักษ์

มคอ.3 -9

สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

สาคัญ และการอ่านวิเคราะห์
ความ
4) แนวทางการแก้ไขข้อบกพร่อง
ในการอ่านของชาวต่างประเทศ

4. สรุปปัญหาปัญหาการอ่านของชาวต่างประเทศ
กิจกรรม/ใบงาน :
1. สร้างแบบฝึกการอ่านสาหรับชาวต่างประเทศ
เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในการอ่าน

10
(3ชม.)

ปัญหาการเขียนของชาว
ต่างประเทศ
1) ปัญหาจากการเขียนไม่ถูกต้อง
2) ปัญหาจากการมีความรู้ใน
เรื่องคาศัพท์ที่จะใช้ในการเขียน
น้อย
3) ปัญหาจากการลาดับเนื้อความ
ในการเขียนไม่ได้
4) แนวทางการแก้ไขข้อบกพร่อง
ในการเขียนของชาวต่างประเทศ

1.ระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษา
เกี่ยวกับปัญหาการเขียนของชาวต่างประเทศ
2. ให้นักศึกษายกตัวอย่างปัญหาการเขียนของชาว
ต่างประเทศ
3. แบ่งกลุ่มนักศึกษาให้ร่วมกันนาเสนอแนวทางการ
แก้ไขข้อบกพร่องในการเขียนของชาวต่างประเทศ
โดยนาเสนอหน้าชั้นเรียน
4. สรุปปัญหาปัญหาการเขียนของชาวต่างประเทศ
กิจกรรม/ใบงาน :
1. สร้างแบบฝึกการเขียนสาหรับชาวต่างประเทศ
เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในการเขียน

1. คอมพิวเตอร์
แบบพกพา และ
โปรแกรมพาว
เวอร์พอยด์

11
(3ชม.)

การสร้างแบบเรียนภาษาไทย
สาหรับชาวต่างประเทศ

1. คอมพิวเตอร์
แบบพกพา และ
โปรแกรมพาว
เวอร์พอยด์
2. ตัวอย่าง
แบบเรียน
ภาษาไทย
สาหรับชาว
ต่างประเทศ

12
(3ชม.)

แนวคิดในการสอนภาษาไทย
สาหรับชาวต่างประเทศ
ในประเทศไทย

13
(3ชม.)

การใช้วิธีสอนภาษาไทยสาหรับ
ชาวต่างประเทศ
1) บทบาทสมมติ
2) การใช้เพลง
3) การใช้เกม ฯลฯ

1.บรรยายขั้นตอนการสร้างแบบเรียนภาษาไทยสาหรับ
ชาวต่างประเทศ
2. แบ่งกลุ่มนักศึกษา และให้นักศึกษานาเสนอตัวอย่าง
แบบเรียนภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ วิเคราะห์
จุดเด่นของแบบเรียน
3. ให้นักศึกษาฝึกการสร้างแบบเรียนระดับต้นสาหรับ
ชาวต่างประเทศ และนาเสนอหน้าชั้นเรียน
4. สรุปแนวทางการสร้างแบบเรียนภาษาไทยสาหรับชาว
ต่างประเทศ
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ตัวอย่างแบบเรียนภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. เชิญวิทยากร 2 คน ซึ่งเป็นผู้มปี ระสบการณ์การสอน
ภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ มาบรรยายในเรื่อง
แนวคิดในการสอนภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ
2. นักศึกษาร่วมกันแลกเปลี่ยนแนวคิดในการการสอน
ภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ
กิจกรรม/ใบงาน :
1. เชิญวิทยากร 2 คน มาบรรยายประสบการณ์การสอน
ภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษา
เกี่ยวกับวิธีสอนภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ
2. ให้นักศึกษาทดลองสอนภาษาไทยสาหรับชาว
ต่างประเทศ โดยใช้วิธีต่างๆ เช่น บทบาทสมมติ

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)
ต่างประเทศ
3. ประเมินจากการ
สร้างแบบฝึกการอ่าน
สาหรับชาว
ต่างประเทศ
1. ประเมินจากการ
ซักถามและสังเกต
ผู้เรียนระหว่างสอน
2. ประเมินจากความ
ถูกต้องในการ
วิเคราะห์ปัญหา
การฟังของชาว
ต่างประเทศ
3. ประเมินจากการ
สร้างแบบฝึกการ
เขียนสาหรับชาว
ต่างประเทศ
1. ประเมินจากการ
ซักถามและสังเกต
ผู้เรียนระหว่างสอน
2. ประเมินจากการ
สร้างแบบเรียน
ระดับต้นสาหรับชาว
ต่างประเทศ

ผู้สอน

อ.รักษ์ศิริ
ชุณหพันธรักษ์

อ.รักษ์ศิริ
ชุณหพันธรักษ์

1. คอมพิวเตอร์
แบบพกพา และ
โปรแกรมพาว
เวอร์พอยด์

1. ประเมินจากการ
ซักถามและสังเกต
ผู้เรียนระหว่างสอน
2. ประเมินจากการ
สรุปแนวคิดในการ
การสอนภาษาไทย
สาหรับชาว
ต่างประเทศ

อ.รักษ์ศิริ
ชุณหพันธรักษ์

1. คอมพิวเตอร์
แบบพกพา และ
โปรแกรมพาว
เวอร์พอยด์

1. ประเมินจากการ
ซักถามและสังเกต
ผู้เรียนระหว่างสอน
2. ประเมินจากการ
ทดลองสอน

อ.รักษ์ศิริ
ชุณหพันธรักษ์

มคอ.3 -10

สัปดาห์
ที่
(ชม.)

14
(3ชม.)

15
(3ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

การสร้างสื่อการสอนภาษาไทย
สาหรับชาวต่างประเทศ

การนาเสนอผลการทดลองใช้
บทเรียนและสื่อการสอน
ภาษาไทยต่อชาวต่างประเทศ

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

การใช้เพลง การใช้เกม ฯลฯ
4. สรุปแนวทางการใช้วิธีสอนภาษาไทยสาหรับชาว
ต่างประเทศ
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ให้นักศึกษาทดลองสอนภาษาไทยสาหรับชาว
ต่างประเทศ โดยใช้วิธีสอนหลากหลาย
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษา
เกี่ยวกับสื่อการสอนภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ
2. บรรยายแนวทางการสร้างสื่อการสอนภาษาไทย
3. ยกตัวอย่างสื่อการสอนภาษาไทยสาหรับชาว
ต่างประเทศ วิเคราะห์จุดเด่นของสื่อการสอนแต่ละอย่าง
4. สรุปแนวทางการสร้างสื่อการสอนภาษาไทยสาหรับ
ชาวต่างประเทศ
5. มอบหมายให้นาสื่อการสอนไปใช้ทดลองกับชาว
ต่างประเทศ
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ให้นักศึกษาสร้างสื่อการสอนภาษาไทยสาหรับชาว
ต่างประเทศ
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. นักศึกษานาเสนอผลการทดลองใช้บทเรียนและสื่อ
การสอนภาษาไทยต่อชาวต่างประเทศ เป็นรายบุคคล
2. สรุปผลการทดลองใช้บทเรียนและสือ่ การสอน
ภาษาไทยต่อชาวต่างประเทศ
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ให้นักศึกษานาเสนอผลการทดลองใช้บทเรียนและสื่อ
การสอนภาษาไทยต่อชาวต่างประเทศ .

5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
1) คะแนนเก็บระหว่างเรียน
- แบบฝึกหัด
- ผลงานรายบุคคล
- ผลงานรายกลุ่ม
- การทดลองสอนชาวต่างประเทศ
- การเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน
2) คะแนนสอบปลายภาค

สื่อที่ใช้

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)
ภาษาไทยสาหรับชาว
ต่างประเทศ

1. คอมพิวเตอร์
แบบพกพา และ
โปรแกรมพาว
เวอร์พอยด์
2. ตัวอย่างสื่อ

1. ประเมินจากการ
ซักถามและสังเกต
ผู้เรียนระหว่างสอน
2. ประเมินจากการ
การสร้างสื่อการสอน
ภาษาไทยสาหรับชาว
ต่างประเทศ

อ.รักษ์ศิริ
ชุณหพันธรักษ์

1. ประเมินจากการ
ซักถามและสังเกต
ผู้เรียนระหว่างสอน
2. ประเมินจากการ
การนาเสนอผลการ
ทดลองใช้บทเรียน
และสื่อการสอน
ภาษาไทยต่อชาว
ต่างประเทศ

อ.รักษ์ศิริ
ชุณหพันธรักษ์

การสอน
ภาษาไทย
สาหรับชาว
ต่างประเทศ

1. คอมพิวเตอร์
แบบพกพา และ
โปรแกรมพาว
เวอร์พอยด์

70%
10%
20%
20%
10%
10%
30%

ผู้สอน

-
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2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม  อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับคะแนน
ระดับผลการเรียน
90-100
A
85-89
B+
75-84
B
70-74
C+
60-69
C
55-59
D+
50-54
D
0-49
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตาราหลัก
รักษ์ศิริ ชุณหพันธรักษ์. (2561). เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา 1543603 ภาษาไทย
สาหรับชาวต่างประเทศ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
6.2 เอกสารและข้อมูลสาคัญ
กุศยา แสงเดช.(2545). การสอนแบบ “การสอนภาษาเพื่อการสือ่ สาร” การจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ.กรุงเทพฯ : สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ.
คิม ยอง แอ. (2554). การเรียนการสอนภาษาไทยในระดับบัณฑิตศึกษาในสาธารณรัฐ
เกาหลี.ในเอกสารประกอบการสัมมนานานาชาติการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ วันที่ 4-5 มิถุนายน
2554. หน้า 23-33.
เฉิดฉิน สุกปลั่ง, เอกชัย พุมดวง, รักษ์ศิริ ชุณหพันธรักษ์ และวัชรพล วิบูลยศริน. (2555).
การวิจัยประเมินผลการใช้หลักสูตรอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยสาหรับคนไทย
ในต่างประเทศ กรณีที่ดาเนินการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2554 2555. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์. (2533). ภาษาและภาษาศาสตร์. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สอางค์ ดาเนินสวัสดิ์. (2536). จะสอนภาษาไทยให้สนุกได้อย่างไร. กรุงเทพฯ :
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรางค์ โค้วตระกูล (2552). จิตวิทยาการศึกษา.พิมพ์ครั้งที่ 8 .กรุงเทพฯ :
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนา
วัชรพล วิบูลยศริน(2556) กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือสาหรับการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ.วารสารสังคมมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 31(1) : หน้า 87-99.
ศรีวิไล พลมณี (2552). รายงานการวิจยั เรือ่ ง การออกแบบชุดฝึกอบรมครูผู้สอนภาษาไทย
สาหรับผูเ้ รียนที่พูดภาษาอื่น. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สมพงษ์ วิทยศักดิ์พันธุ์. (2555). คู่มือการสอนภาษาไทยเบื้อต้นในบริบทไทยศึกษาสาหรับ
ชาวต่างชาติ. กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย.
สุรีย์วรรณ เสถียรสุคนธ์.(2554). การสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาชาวจีน :
สภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ไข .วารสารสังคมมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย, 18(1) : หน้า 127-140.
การสอนภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ เข้าถึงได้จาก https://www.tcithaijo.org/index.php/abc/article/view/54267/45047นาเสนอผลการทดลองใช้บทเรียนและสื่อ
การสอนภาษาไทยต่อชาวต่างประเทศ นาเสนอผลการทดลองใช้บทเรียนและสื่อการสอนภาษาไทยต่อชาวต่างประเทศ

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1) การประเมินอาจารย์ผสู้ อนโดยนักศึกษา
2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
1) ใช้แบบประเมินอาจารย์ผสู้ อนโดยนักศึกษา
2) ใช้แบบประเมินตนเองสาหรับนักศึกษา
3) สอดคล้องกับ 7.1
7.3 การปรับปรุงการสอน
นาผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยนาผล
การประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การปฏิบัติ
และการนาเสนอผลงาน

มคอ.3 -13

วิธีการประเมิน
ผลลัพธ์การเรียนรู้

พฤติกรรมความ
รับผิดชอบและ
การมีส่วนร่วมใน
การทางาน

คะแนนสอบ

งานที่ได้รับ
มอบหมาย
(แบบฝึกหัด
โครงงาน รายงาน)

การนาเสนอผลงาน
ด้วยทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข/
การสื่อสาร/ การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสน
สารสนเทศ






-



-













7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) อาจารย์ผู้สอนดาเนินการทวนสอบรายวิชาด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามวิธีการข้อ 7.4
2) กรณีที่ผลการเรียนรู้ของรายวิชายังไม่ได้ประสิทธิผ ล อาจารย์ผู้สอนจะให้โอกาสนักศึกษา
ปรับปรุงปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจาเป็นเป็นรายกรณี
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