รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ในมหาวิทยาลัย/คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาไทย

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1543606
ชื่อรายวิชา วิธีสอนภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรภาษาไทย ประเภทวิชาเลือก
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2556 / ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
8. สถานที่เรียน
ในมหาวิทยาลัย ห้อง 252
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
28 กันยายน 2556

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่ออธิบายประวัติความเป็นมาและพัฒนาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
1.2 เพื่อเลือกใช้วิธีสอนภาษาไทยที่เหมาะสมกับการพัฒนาทักษะของผู้เรียนชาวต่างประเทศแต่ละ
ด้านได้
1.3 เพื่อจัดกิจกรรมการสอนภาษาไทยแก่ผู้เรียนชาวต่างประเทศได้
1.4 เพื่อบูรณาการเทคโนโลยีกับการสอนภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ
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1.5 เพื่อเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
1.6 เพื่อนาวิธีสอนภาษาไทยไปใช้กับผู้เรียนชาวต่างประเทศในสถานการณ์จริงได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อพัฒนาความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช้ IT ที่ได้รับจากการเรียน ดังนี้
1) ฝึกฝนและนาวิธีสอนภาษาไทยไปใช้ในสถานการณ์การสอนผู้เรียนชาวต่างประเทศจริง
2) สามารถใช้ทักษะการคิด การบูรณาการเทคโนโลยีใหม่ ๆ ร่วมกับวิธีสอนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ
4) มีทักษะการใช้ภาษา และสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี นาเสนอผลงานได้อย่างน่าสนใจ
5) สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอน
6) สามารถประยุกต์การเรียนกับการทางานให้เป็นประโยชน์ได้ตลอดชีวิต
2.2 เพื่อพัฒนาทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ได้รับจากการเรียน ดังนี้
1) แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลเชิงสร้างสรรค์
2) มีคุณลักษณะที่ยอมรับเหตุผล และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
3) ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือในการทากิจกรรมกลุ่ม
4) มีทัศนคติที่ดีต่อกระบวนการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบของการฝึกฝน
5) เห็นประโยชน์และคุณค่าของการฟัง การพูด ในรูปแบบของการปฏิบัติจริง
6) รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต ตรงต่อเวลา และเคารพ กฎ ระเบียบในการเรียน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาจิตวิทยาการสอนภาษาสาหรับชาวต่างประเทศ เทคนิค วิธีสอน การจัดกิจกรรม การสร้างสื่อ
และการประเมินผล เพื่อใช้ในการสอนภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ
Study the teaching techniques, activities, and create instructional media in teaching
Thai language for foreigners. Students will also learn the psychology of Thai language
teaching for foreigners.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก

สอนเสริม

45

-

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
-

การศึกษาด้วยตนเอง
90
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3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
จานวนเวลาให้คาปรึกษาทีเ่ กี่ยวข้องกับรายวิชาทีส่ อน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 จริยธรรมในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและอ้างอิงของผู้อนื่
1.1.2 ความมีวินัยต่อการเรียน ส่งมอบงานที่มอบหมายตามเวลาที่กาหนด
1.1.3 การรับฟังการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนในชั้นเรียน ทั้งในกลุ่มและนอกกลุม่
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 เปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้งคาถามหรือตอบคาถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่ เกี่ยวข้องกับ
คุณธรรม จริยธรรมในการการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและอ้างอิงของผู้อื่น
1.2.2 ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการประพฤติที่ผิดจริยธรรมในการ
นาข้อมูลของผู้อื่นมาอ้างอิง
1.2.3 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ให้ความสาคัญต่อจริยธรรมในการอ้ างอิงข้อมูล ความมีวินัยเรื่อง
เวลา การเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียนและการทากิจกรรมในโอกาสที่หลักสูตร/
คณะ/มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1.3.2 ประเมินผลจากผลงานการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการนาข้อมูลของผู้อื่นมา
อ้างอิง
1.3.3 ประเมินความมีวินัยต่อการเรียนจากการตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียนและการส่งงาน
1.3.4 ประเมินการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น โดยนักศีกษาที่ร่วมชั้นในรายวิชา
1.3.5 ประเมินโดยให้นักศึกษาประเมินตนเอง
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 ความรู้เกี่ยวกับวิธีสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
2.1.2 ทักษะในการนาวิธีสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์การ
สอนจริง

3

มคอ. 3
2.1.3 ความคิดเชิงบวกในการปลูกฝังค่านิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และมารยาท
ไทยแก่ชาวต่างประเทศ
2.2 วิธีการสอน
ใช้วิธีการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ได้แก่ วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยเน้นให้นักศึกษาหาทาง
ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม วิธีการสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบสาธิต วิธีการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม วิธี
สอนแบบการสืบสอบ การศึกษาด้วยตนเองและการค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต
2.3 วิธีการประเมินผล
1) กิจกรรมในชั้นเรียน
ร้อยละ 80 แบ่งเป็น
- การสอนในสถานการณ์จริง
ร้อยละ 30
- ใบงาน
ร้อยละ 20
- การเข้าร่วมประชุมสัมมนา
ร้อยละ 10
- การนาเสนอผลการเข้าร่วมประชุมสัมมนา
ร้อยละ 10
- ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมและการเข้าชั้นเรียน ร้อยละ 10
2) การสอบปลายภาค
ร้อยละ 20
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 การรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ปัญหา
3.1.2 ทักษะการใช้ภาษา และการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อนาเสนอผลงานอย่างน่าสนใจ
3.1.3 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผูเ้ รียนกับผูเ้ รียน และผูเ้ รียนกับผู้สอน
3.1.4 การประยุกต์การเรียนกับการทางานให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคม
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 ใช้วิธีการสอนที่เน้นให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าหาคาตอบด้วยตนเอง ได้แก่ วิธีการสอนโดย
ใช้การตั้งประเด็นหัวข้อในการสืบหาข้อมูล
3.2.2 ฝึกด้วยการให้ตอบปัญหาในชั้นเรียน การแสดงความคิดเห็น และการระดมสมองจากประเด็น
ศึกษาที่กาหนดโดยแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่ม ภายในกลุ่มจะต้องนาเสนอในรูปแบบการบูรณาการทักษะทาง
ภาษา
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ทั้งรายบุคคลและกลุ่ม
3.3.2 พิจารณาความถูกต้องของใบงาน
3.3.3 สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน
3.3.4 นาเสนอผลงาน
3.3.5 สอบปลายภาค
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 ความรับผิดชอบในการทางานที่ได้รับมอบหมายทั้งรายบุคคลและงานกลุ่ม
4.1.2 การปรับตัวในการทางานร่วมกับผู้อื่น
4.1.3 การวางตัวและร่วมแสดงความคิดเห็นในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 จัดกิจกรรมในชั้นเรียนทีเ่ ปิดโอกาสให้นักศึกษามีปฏิสมั พันธ์กับนักศึกษาคนอื่นในชั้นเรียน
4.2.2 มอบหมายงานกลุ่มและมีการเปลี่ยนกลุ่มทางานตามกิจกรรมที่มอบหมาย เพื่อให้นักศึกษา
ทางานได้กับผู้อื่น โดยไม่ยึดติดกับเฉพาะเพื่อนที่ใกล้ชิด
4.2.3 กาหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละคนในการทางานกลุ่ม อย่างชัดเจน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
4.3.2 ประเมินความรับผิดชอบจากกิจกรรม
4.4.3 ประเมินโดยให้นักศึกษาประเมินสมาชิกในกลุ่ม ทั้งด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และด้านความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 ความสามารถในการใช้ Power point และสื่อ มั ล ติมี เ ดีย ในการนาเสนองานที่ ได้รั บ
มอบหมาย
5.1.2 การคัดเลือกข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.1.3 การค้นคว้าหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 ใช้ PowerPoint และสื่อมั ล ติมี เ ดีย ที่ ชัดเจน น่าสนใจ ง่ายต่อการท าความเข้าใจมา
ประกอบการสอนในชั้นเรียน
5.2.2 แนะนาเทคนิคการสืบค้นข้อมูล แหล่งข้อมูลและวิธีการเลือกข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.3 มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2.4 มอบหมายงานที่ต้องมีการนาเสนอทั้งในรูปเอกสารและวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยี
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินทักษะการใช้ภาษาจากรายงานและการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
5.3.2 ประเมินทักษะการใช้สื่อจากการรายงานหน้าชั้นเรียน
5.3.3 ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
กิจกรรมการเรียน
การสอน
1. ชี้แจงแนวการสอน และ
กฎ กติกา มารยาทในการ
เรียน
2. บรรยายผ่านโปรแกรม
นาเสนอ MS PowerPoint
ร่ วม กั นอ ภิ ป ร าย แ ล ะ
ซักถาม
1. บรรยายผ่านโปรแกรม
นาเสนอ MS PowerPoint
ร่ วม กั นอ ภิ ป ร าย แ ล ะ
ซักถาม
2. อธิบายการทากิจกรรม
แล้ ว ให้ นั กศึ กษาแบ่ ง กลุ่ ม
กันทางาน
3. ผู้แทนนักศึกษานาเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียน

สัปดาห์

เนื้อหารายวิชา

สื่อการเรียนการสอน

1

ปฐมนิเทศรายวิชา แนวทางการ
จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ ก า ร
ประเมินผล

2

ความเป็นมาและพัฒ นาของการ
สอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ

3

แนวคิดและวิธีสอน
ภาษาต่างประเทศ

1. บรรยายผ่านโปรแกรม
นาเสนอ MS PowerPoint
ร่ วม กั นอ ภิ ป ร าย แ ล ะ
ซักถาม
2. อธิบายการทากิจกรรม
แล้ ว ให้ นั กศึ กษาแบ่ ง กลุ่ ม
กันทางาน
3. ผู้แทนนักศึกษานาเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียน

1. โปรแกรมการ
นาเสนอ
MS
PowerPoint
2.
เอกสาร
ประกอบการสอน
3. ใบงาน

4-5

วิ ธี ส อ น ภ า ษ า ไ ท ย ใ น ฐ า น ะ 1. บรรยายผ่านโปรแกรม
ภาษาต่างประเทศ
นาเสนอ MS PowerPoint
ร่ วม กั นอ ภิ ป ร าย แ ล ะ
ซักถาม
2. อธิบายการทากิจกรรม

1. โปรแกรมการ
นาเสนอ
MS
PowerPoint
2.
เอกสาร
ประกอบการสอน

1. มคอ.3
2. โปรแกรมการ
นาเสนอ
MS
PowerPoint

1. โปรแกรมการ
นาเสนอ
MS
PowerPoint
2.
เอกสาร
ประกอบการสอน
3. ใบงาน

การวัดและ
ประเมินผล
1.
สั ง เ ก ต
พฤติ ก รรมการมี
ส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน
2. พิ จารณาการ
ถามและตอบ
คาถาม
1.
สั ง เ ก ต
พฤติ ก รรมการมี
ส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน
2. พิ จารณาการ
ถามและตอบ
คาถาม
3. ตรวจสอบ
ความถูกต้องของ
ใบงาน
1.
สั ง เ ก ต
พฤติ ก รรมการมี
ส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน
2. พิ จารณาการ
ถามและตอบ
คาถาม
3. ตรวจสอบ
ความถูกต้องของ
ใบงาน
1.
สั ง เ ก ต
พฤติ ก รรมการมี
ส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน
2. พิ จารณาการ

6
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สัปดาห์

เนื้อหารายวิชา

กิจกรรมการเรียน
สื่อการเรียนการสอน
การสอน
แล้ ว ให้ นั กศึ กษาแบ่ ง กลุ่ ม 3. ใบงาน
กันทางาน
3. ผู้แทนนักศึกษานาเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียน

6-7

กิ จ กรรมการสอนภาษาไทยใน 1. บรรยายผ่านโปรแกรม
ฐานะภาษาต่างประเทศ
นาเสนอ MS PowerPoint
ร่ วม กั นอ ภิ ป ร าย แ ล ะ
ซักถาม
2. อธิบายการทากิจกรรม
แล้ ว ให้ นั กศึ กษาแบ่ ง กลุ่ ม
กันทางาน
3. ผู้แทนนักศึกษานาเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียน

1. โปรแกรมการ
นาเสนอ
MS
PowerPoint
2.
เอกสาร
ประกอบการสอน
3. ใบงาน

8

จิตวิทยาการสอนภาษา

1. โปรแกรมการ
นาเสนอ
MS
PowerPoint
2.
เอกสาร
ประกอบการสอน
3. ใบงาน

9

1. บรรยายผ่านโปรแกรม
นาเสนอ MS PowerPoint
ร่ วม กั นอ ภิ ป ร าย แ ล ะ
ซักถาม
2. อธิบายการทากิจกรรม
แล้ ว ให้ นั กศึ กษาแบ่ ง กลุ่ ม
กันทางาน
3. ผู้ แท นนั กศึ กษา
น าเสนอผลงานหน้ า ชั้ น
เรียน
การนาเสนอผลการเข้ า ร่ วมฟั ง นั ก ศึ ก ษ า แ ต่ ล ะ ค น
การประชุมหรือสัมมนาที่สนใจใน นาเสนอผลการเข้าร่วมรับ
ด้านการสอนภาษาไทยในฐานะ ฟังหน้าชั้นเรียน
ภาษาต่างประเทศหรื อด้านการ
สอนภาษาต่างประเทศ

1. โปรแกรมการ
นาเสนอ
MS
PowerPoint
2. เอกสารสรุ ป สิ่ ง ที่
ได้รับจากการข้าร่วม
3. หลั กฐานการเข้ า
ร่วม

การวัดและ
ประเมินผล
ถามและตอบ
คาถาม
3. ตรวจสอบ
ความถูกต้องของ
ใบงาน
1.
สั ง เ ก ต
พฤติ ก รรมการมี
ส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน
2. พิ จารณาการ
ถามและตอบ
คาถาม
3. ตรวจสอบ
ความถูกต้องของ
ใบงาน
1.
สั ง เ ก ต
พฤติ ก รรมการมี
ส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน
2. พิ จารณาการ
ถามและตอบ
คาถาม
3. ตรวจสอบ
ความถูกต้องของ
ใบงาน
1.
สั ง เ ก ต
พฤติ ก รรมการมี
ส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน
2. พิ จารณาการ
ถามและตอบ
คาถาม
3. ตรวจสอบ
หลั ก ฐานการเข้ า
ร่ ว มการประชุ ม
7
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สัปดาห์

10

11-12

13-15

16

เนื้อหารายวิชา

กิจกรรมการเรียน
การสอน

การบูรณาการเทคโนโลยีกับการ 1. บรรยายผ่านโปรแกรม
ส อ น ภ า ษ า ไ ท ย ใ น ฐ า น ะ นาเสนอ MS PowerPoint
ร่ วม กั นอ ภิ ป ร าย แ ล ะ
ภาษาต่างประเทศ
ซักถาม
2. อธิบายการทากิจกรรม
แล้ ว ให้ นั กศึ กษาแบ่ ง กลุ่ ม
กันทางาน
3. ผู้ แท นนั กศึ กษา
น าเสนอผลงานหน้ า ชั้ น
เรียน
การเขี ย นแผนจั ด การเรี ย นรู้ 1. บรรยายผ่านโปรแกรม
ภ า ษ า ไ ท ย ใ น ฐ า น ะ นาเสนอ MS PowerPoint
ร่ วม กั นอ ภิ ป ร าย แ ล ะ
ภาษาต่างประเทศ
ซักถาม
2. อธิบายการทากิจกรรม
แล้ ว ให้ นั กศึ กษาแบ่ ง กลุ่ ม
กันทางาน
3. ผู้แทนนักศึกษานาเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียน

สื่อการเรียนการสอน

การวัดและ
ประเมินผล
หรื อ สั ม มนาและ
เอกสารสรุ ป สิ่ ง ที่
ได้ รั บ จากการเข้ า
ร่วมรับฟัง

1. โปรแกรมการ
นาเสนอ
MS
PowerPoint
2.
เอกสาร
ประกอบการสอน
3. ใบงาน

1.
สั ง เ ก ต
พฤติ ก รรมการมี
ส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน
2. พิ จารณาการ
ถามและตอบ
คาถาม
3. ตรวจสอบ
ความถูกต้องของ
ใบงาน
1. โปรแกรมการ 1.
สั ง เ ก ต
นาเสนอ
MS พฤติ ก รรมการมี
PowerPoint
ส่วนร่วมใน
2.
เ อ ก ส า ร ชั้นเรียน
ประกอบการสอน
2. พิ จารณาการ
3. ใบงาน
ถามและตอบ
คาถาม
3. ตรวจสอบ
ความถูกต้องของ
ใบงาน
การสอนภาษาไทยในสถานการณ์ นั ก ศึ ก ษาแต่ ล ะคนน าวิ ธี
1. ประเมินวิธีการ
จริงแก่ผู้เรียนชาวต่างประเทศ
สอนภาษาไทยไปใช้ ส อน
สอนของผู้เรียน
กับผู้เรียนชาวต่างประเทศ
2. พิ จาร ณ า
โดยกาหนดเวลาคนละ 15
พฤติ ก รรมการมี
นาที
ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
ผู้ เ รี ย น ช า ว
ต่างประเทศ
สอบปลายภาค
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
สัดส่วนของการ
ประเมินผล
ร้อยละ 30

กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ประเมิน

1

1.1.2, 1.1.3, 2.1.1, 2.1.2,
3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 4.1.1,
5.1.1, 5.1.2, 5.1.3
2.1.1, 2.1.2, 4.1.1, 4.1.2,
4.1.3, 5.1.1, 5.1.3
2.1.1, 2.1.3, 3.1.1, 4.1.3

การสอนใน
สถานการณ์จริง

12 - 15

ใบงาน

ตลอดภาค
การศึกษา
1-8

ร้อยละ 20

9

ร้อยละ 10

ตลอดภาค
การศึกษา

ร้อยละ 10

16

ร้อยละ 20

2
3

การเข้าร่วม
ประชุมสัมมนา
4
1.1.3, 3.1.1, 3.1.2, 5.1.1, การนาเสนอผลการ
5.1.2, 5.1.3
เข้าร่วมประชุมสัมมนา
5
1.1.1, 1.1.2, 3.1.3, 4.1.1, ความรับผิดชอบ การ
4.1.2, 4.1.3
มีส่วนร่วม และการ
เข้าชั้นเรียน
6
1.1.1, 2.1.1, 2.1.2, 3.1.1, การสอบปลายภาค
3.1.4

ร้อยละ 10

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
วัชรพล วิบูลยศริน . (2556). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 1543606 วิธีสอนภาษาไทยสาหรับชาว
ต่างประเทศ. เอกสารอัดสาเนา.
วัชรพล วิบูลยศริน. (2556). การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศตามแนวการสอนภาษา
เพื่อการสื่อสาร. ใน: เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสอนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่ างประเทศ. จั ด โดยหลั ก สูต รภาษาไทย คณะมนุษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ วันที่ 16 สิงหาคม 2556.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
Wiboolyasarin, W. (2013). Thai as a Foreign Language Instructional Model based on
Communicative Approach Using Brainstorming Technique on Social Media to
Enhance Creative Writing Ability for Chinese Undergraduate Students: A Synthesis
and Proposed Model. Proceed. In: The proceedings of International Conference
9

มคอ. 3
on Education, Language, Society, Science and Engineering in ASEAN and its
Neighbors, organized by Dhonburi Rajabhat University, Kunming University, Dali
University, National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism, and Mean
Chey University, at Kunming Jin Jiang International Hotel, Kunming, Yunnan,
People’s Republic of China, February 23 – 28, 2013, 9 Pages.
วัชรพล วิบูลยศริน. (2553). การสร้างแบบเรียนสนทนาภาษาไทยเบื้องต้นสาหรับผู้เรียนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่ า งประเทศ. สารนิพ นธ์ ป ริ ญ ญามหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
วัชรพล วิบูลยศริน. (2557). การออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บเพื่อการสอนสนทนาภาษาไทยเบื้องต้น
สาหรับชาวต่างประเทศ. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา, 6(12). 13 หน้า.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
เฉลิมลาภ ทองอาจ, วัชรพล วิบูลยศริน, และสุมิตรา คุณวัฒน์บัณฑิต. (2554). โมดูล 5 การใช้สื่อและแหล่ง
การเรียนรู้. ใน: พรทิพย์ แข็งขัน (บรรณาธิการ). คู่มือชุดฝึกอบรมครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เฉิดฉิน สุก ปลั่ง , เอกชัย พุ มดวง, รัก ษ์ศิริ ชุณหพันธรัก ษ์ และวัชรพล วิบูล ยศริน . (2555). การวิจัย
ประเมินผลการใช้หลักสูตรอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยสาหรับคนไทยในต่างประเทศ กรณีที่
ดาเนินการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2554 - 2555. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต.
วัชรพล วิบูล ยศริน. (2556). นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย. กรุง เทพฯ: ส านัก พิมพ์ แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน สื่อการ
สอน และผลการเรีย นรู้ที่ ได้รั บ ตลอดจนเสนอแนะเพื่ อการปรั บ ปรุ ง รายวิ ชา ด้วยแบบประเมิ น ของ
มหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินการสอน ได้แก่ จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นรู้ของนักศึกษาและ
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
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3. การปรับปรุงการสอน
ใช้การเก็บข้อมูล เช่น การสังเกต การสอนของอาจารย์โดยอาจารย์ในหลักสูตร ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ของนัก ศึกษา การเขียนประเมินผู้สอน และการอภิปรายแสดงความคิดเห็นจากนัก ศึกษาโดยตรง
และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จานวน 3 ใน 5 เข้านิเทศการสอนเพื่อให้คาแนะนา และนาเอาผล
การคะแนนของนักศึกษามาพิจารณารายละเอียดประกอบการสัมภาษณ์นักศึกษาเป็นรายบุคคล เพื่อเอา
ข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์สรุป
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ผู้สอนมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอน
รับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้เพื่อสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสาหรับใช้ใน
ปีการศึกษาถัดไป
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