รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ประจาภาคเรี ยนที่ 1/2560
รหัสวิชา 1543606

ชื่อรายวิชา วิธีสอนภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ

ตอนเรี ยน......A 1...................
รหัส (2 ตัวแรก)...........................

นักศึกษาหลักสูตร ภาษาไทย

อาจารย์ ผ้ ูสอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาเนียง ฟ้ากระจ่ าง

คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มคอ. 3

คานา
รายละเอียดวิชา วิธีสอนภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ (Thai Teaching Method

for Foreigners) รหัสวิชา 1543606 เป็ นการจัดทารายละเอียดประกอบรายวิชา วิธีสอน
ภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ ในหมวดวิชาเฉพาะ โดยมุ่งเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ ความ
เข้ าใจเกี่ยวกับวิธีสอนภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ
หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี ้สามารถใช้ เป็ นแนวประกอบในรายวิชา วิธีสอน
ภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ เพื่อให้ การจัดการเรี ยนรู้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่
กาหนดไว้ ได้ และเป็ นแนวทางที่สามารถปรับปรุงรูปแบบวิธีการเรี ยนรู้ให้ สอดคล้ องกับผู้เรี ยน
ได้ เป็ นอย่างดี
สาเนียง ฟ้ากระจ่าง
( 1 สิงหาคม 2560 )
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1

หมวด 2

หมวด 3

หมวด 4

หมวด 5

หน้ า
ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. จานวนหน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
4. อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผ้ สู อน
5. ภาคการศึกษา/ชันปี
้ ที่เรี ยน
6. รายวิชาที่ต้องเรี ยนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
7. รายวิชาที่ต้องเรี ยนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
8. สถานที่เรี ยน
9. วันที่จดั ทาหรื อปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุง่ หมายของรายวิชา
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
2. จานวนชัว่ โมงที่ใช้ ตอ่ ภาคการศึกษา
3. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปั ญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
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มคอ. 3
หมวด 6

หมวด 7

ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ หลักสูตรภาษาไทย

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
วิธีการสอนภาษาไทยสาหรับต่างประเทศ (Thai Teaching Method for Foreigners)
2. จานวนหน่ วยกิต
3 (3 - 0) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต หมวดวิชาเฉพาะ รายวิชาบังคับ
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สาเนียง ฟ้ากระจ่าง
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชันปี
้ ที่ 3 ปี การศึกษา 2560
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
1108 คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด
2559

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อศึกษาจิตวิทยา การสอนภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ เทคนิค วิธีการสอน รูปแบบการ
จัดกิจกรรม การสร้ างผลิตสื่อ และ การวัดประเมินผล เพื่อใช้ ในการสอนภาษาไทยสาหรับชาว
ต่างประเทศ
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2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้ นกั ศึกษาสามารถรู้เทคนิควิธี การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ในการสอนภาษาไทย
สาหรับชาวต่างประเทศ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
เพื่อศึกษาจิตวิทยา การสอนภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ เทคนิค วิธีการสอน รูปแบบการ
จัดกิจกรรม การสร้ างผลิตสื่อ และ การวัดประเมินผล เพื่อใช้ ในการสอนภาษาไทยสาหรับชาว
ต่างประเทศ
3. จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริม
ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
20

-

13

การศึกษาด้ วยตนเอง

15

3. จานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ อี าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
อาจารย์ประจารายวิชาแจ้ งให้ นกั ศึกษาทราบเกี่ยวกับห้ องปฏิบตั งิ าน ตารางสอนตามเวลาว่างของ
อาจารย์ในแต่ละสัปดาห์
อาจารย์ประจาวิชาจัดตารางเวลาให้ คาปรึกษาอย่างน้ อย 2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 เป็ นผู้มีความรัก เมตตา และปรารถนาดีตอ่ ผู้อื่น
1.1.2 มีความขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบ
1.1.3 มีจิตสาธารณะ ทาคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม
1.1.4 มีวินยั ในตนเอง
1.1.5 มีจิตสานึกที่ดี
1.1.6 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
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1.2 วิธีการสอน
1.2.1 วิธีสอนแบบบรรยายโดยใช้ สื่อเทคโนโลยี พร้ อมยกตัวอย่างประกอบเนื ้อหา ผู้เรี ยนมีสว่ น
ร่วมในการสนทนา อภิปราย แสดงความคิดเห็น เพื่อนาไปสูก่ ารปฏิบตั ทิ ี่เหมาะสม
1.2.2 วิธีสอนแบบประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
1.2.3 วิธีสอนแบบสร้ างสรรค์ความคิด
1.2.4 วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
1.2.5 วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
1.2.6 วิธีสอนแบบสาธิต
1.2.7 วิธีสอนแบบแบ่งกลุม่ สนทนา อภิปราย
1.2.8 วิธีสอนแบบเน้ นการศึกษาค้ นคว้ าและการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
1.2.9 การฝึ กปฏิบตั กิ ารสอนภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 สังเกตความสนใจในการเข้ าร่วมกิจกรรมการเรี ยนการสอน
1.3.2 ดูจากการสนทนาซักถาม การตอบคาถาม และการแสดงความคิดเห็น
1.3.3 ตรวจผลงาน
1.3.4 ประเมินผลการนาเสนองานที่ได้ รับมอบหมาย
1.3.5 ประเมินผลจากการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ท่ ตี ้ องได้ รับ
ความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับหลักทฤษฎี เทคนิควิธีการจัดกิจกรรม สาหรับการสอนภาษาไทย
สาหรับชาวต่างประเทศ
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การบรรยาย
2.2.2 การอภิปราย / แสดงความคิดเห็น
2.2.3 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
2.2.4 การนาเสนอผลการศึกษาค้ นคว้ า
2.2.5 การฝึ กปฏิบตั ิการสอนภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ
2.3 วิธีการประเมินผล
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2.3.1 ดูจากความสนใจเข้ าร่วมกิจกรรม
2.3.2 ดูจากการสนทนาซักถาม / การตอบคาถาม
2.3.3 ตรวจผลงาน
2.3.4 ดูจากการศึกษาค้ นคว้ าและการนาเสนอผลงาน
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบ คิดอย่างสร้ างสรรค์ เพื่อนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ได้ อย่าง
เหมาะสม เกิดประโยชน์ตอ่ ตนเองและสังคม เน้ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ผ้ เู รี ยนมีสว่ นร่วมการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ ในการสอนภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การบรรยาย
3.2.2 การอภิปราย / แสดงความคิดเห็น
3.2.3 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
3.2.4 การนาเสนอผลการศึกษาค้ นคว้ า
3.2.5 การฝึ กปฏิบตั ิการสอนภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ดูจากความสนใจเข้ าร่วมกิจกรรม
3.3.2 ดูจากการสนทนาซักถาม / การตอบคาถาม
3.3.3 ตรวจผลงาน การฝึ กปฏิบตั ิ
3.3.4 ดูจากการศึกษาค้ นคว้ าและการนาเสนอผลงาน
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 ปฏิบตั ติ อ่ ผู้เรี ยนด้ วยความเป็ นกัลยาณมิตร พัฒนาทักษะการสร้ างความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เรี ยนและให้ ร้ ูจกั เคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคล
4.1.2 พัฒนาความเป็ นผู้นา ผู้ตาม ตามบทบาทหน้ าที่ในการทางานเป็ นทีม
4.1.3 พัฒนาการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับมอบหมายให้ ครบถ้ วน
และตรงตามกาหนดเวลา
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4.2 วิธีการสอน
4.2.1 การบรรยาย
4.2.2 การอภิปราย / แสดงความคิดเห็น
4.2.3 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
4.2.4 การนาเสนอผลการศึกษาค้ นคว้ า
4.2.5 การฝึ กปฏิบตั ิการสอนภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ดูจากความสนใจเข้ าร่วมกิจกรรม
4.3.2 ดูจากการสนทนาซักถาม / การตอบคาถาม
4.3.3 ตรวจผลงาน
4.3.4 ดูจากการศึกษาค้ นคว้ าและการนาเสนอผลงาน
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
การใช้ เทคนิค วิธีการสอนรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้ ในการสอนภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 การบรรยาย
5.2.2 การอภิปราย / แสดงความคิดเห็น
5.2.3 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
5.2.4 การนาเสนอผลการศึกษาค้ นคว้ า
5.2.5 การฝึ กปฏิบตั ิการสอนภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ดูจากความสนใจเข้ าร่วมกิจกรรม
5.3.2 ดูจากการสนทนาซักถาม / การตอบคาถาม
5.3.3 ตรวจผลงาน
5.3.4 ดูจากการศึกษาค้ นคว้ าและการนาเสนอผลงาน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์
ที่

1

2-3

4-5

เนือ้ หา

กิจกรรมการเรียนการสอน

แนะแนวทางการเรี ยนการ
สอนวิธีสอนภาษาไทย
สาหรับชาวต่างประเทศ

- แนะนาคาอธิบาย และ ขอบ

ความรู้พื ้นฐานการสอน
ภาษาไทย
-ความสาคัญของภาษาไทย
-ลักษณะภาษาไทย
-การสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ
-การเรี ยนรู้ภาษา
-การเรี ยนรู้ภาษาของมนุษย์
-การเรี ยนการสอนภาษา
-พื ้นฐานการเรี ยนรู้
ภาษาไทยที่ชาวต่างประเทศ
ควรรู้
การเรี ยนรู้ภาษาที่ 2 และ
จิตวิทยาในการจัดการเรี ยน
การสอน
-การเรี ยนภาษาที่สอง
-การเรี ยนรู้ภาษาที่สอง
-ความหมายและขอบข่ายของ
จิตวิทยา
-ความสาคัญ และ ประโยชน์
ของจิตวิทยาในการสอนภาษา
-การนาความรู้ทางจิตวิทยามา
ประยุกต์ใช้ ในการสอน

สื่อ เครื่องมือ
ในการสอน
-ใบความรู้
-พาวเวอร์ พ้อยท์

แขตของรายวิชา วิธีสอน
ภาษาไทยสาหรับชาว
ต่างประเทศ
-อธิบายเนื ้อหา บทเรี ยน แต่ละ -เอกสาร
หัวข้ อ
ประกอบการสอน
-ให้ นกั ศึกษาร่วมกันอภิปรายแสดง“วิธีสอนภาษาไทย
ความคิดเห็น
สาหรับชาว
-วิเคราะห์ประเด็นที่ศกึ ษาถึงความต่างประเทศ”
สาคัญ
- พาวเวอร์ พ้อยท์
- ใบความรู้

การวัดผลและ
ค่ าเป้าหมาย
- การสังเกต

- การตอบ
คาถาม

-การสังเกต
-การตอบ
คาถาม
-การแสดงความ
คิดเห็น
-การอภิปราย
วิเคราะห์

-อธิบายเนื ้อหาบทเรี ยนแต่ละ -เอกสาร

-การสังเกต
หัวข้ อ
ประกอบการสอน -การร่วม
-แบ่งกลุม่ อภิปราย แสดงความ “วิธีสอนภาษาไทย กิจกรรมกลุม่
- การอภิปราย
คิดเห็น
สาหรับชาว
-นาเสนอผลอภิปราย
ต่างประเทศ”
แสดงความ
-พาวเวอร์ พ้อยท์ คิดเห็น
-การนาเสนอผล
การศึกษา
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สัปดาห์
เนือ้ หา
ที่
6-7 ทักษะ และ เทคนิคการสอน
-ทักษะการสอน และ
ลักษณะผู้สอนที่มีทกั ษะ
การสอน
-เทคนิคการสอน
-ความสาคัญ และ การฝึ ก
ทักษะการสอน
-การพัฒนารูปแบบการ
เรี ยนการสอน
- เทคนิคการสอนภาษาไทย
8-9 วิธีสอนภาษาไทยสาหรับ
ชาวต่างประเทศ
-การสอนทักษะการฟั ง
-การสอนทักษะการพูด
-การสอนทักษะการอ่าน
-การสอนทักษะการเขี่ยน

กิจกรรมการเรียนการสอน
-อธิบายเนื ้อหาบทเรี ยน แต่ละ
หัวข้ อ
-แบ่งกลุม่ ศึกษาในแต่ละเรื่ อง
-นาเสนอผลการศึกษา

สื่อ เครื่องมือ
ในการสอน
-เอกสาร
ประกอบการสอน
“วิธีสอนภาษาไทย
สาหรับชาว
ต่างประเทศ”
-พาวเวอร์ พ้อยท์

การวัดผลและ
ค่ าเป้าหมาย
-การสังเกต
-การร่วม
กิจกรรมกลุม่
-การอภิปราย
แสดงความ
คิดเห็น
-การนาเสนอผล
การศึกษา

-ให้ ผ้ เู รี ยนศึกษาตัวอย่างรูปแบบ -เอกสาร
- การสังเกต
การสอนภาษาไทยสาหรับชาว ประกอบการสอน - การแสดง
ต่างประเทศ จาก เอกสารประกอบ“วิธีสอนภาษาไทย ความคิดเห็น
การสอน และ ดูจากวิดีทศั น์ การ สาหรับชาว
สอนประกอบ
ต่างประเทศ”
-แสดงความคิดเห็นร่วมกัน
-VCD วิดีทศั น์
- พาวเวอร์ พ้อยท์
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สัปดาห์
เนือ้ หา
ที่
10-11 สื่อการเรี ยนรู้ และ การใช้
สื่อการเรี ยนการอสอน
ภาษาไทย
- สื่อการเรี ยนรู้ และ
ความสาคัญของสื่อการ
เรี ยนรู้
- การใช้ สื่อการสอน
ภาษาไทยสาหรับชาว
ต่างประเทศ
- การวางแผนการจัดการ
เรี ยนรู้
- การเชียนแผนการจัดการ
เรี ยนรู้ภาษาไทย สาหรับ
ชาวต่างประเทศ
12-13 เทคนิคการวัด และ
ประเมินผล
การเรี ยนการสอน
ภาษาไทย

สื่อ เครื่องมือ
การวัดผลและ
ในการสอน
ค่ าเป้าหมาย
- อธิบายสื่อการเรี ยนรู้ และ การใช้ -เอกสาร
- การสังเกต
สื่อการการเรี ยนการสอนภาษาไทยประกอบการสอน - การตอบคาถาม
- ดูตวั อย่าง วิดีทศั น์ การสอน โดย “วิธีสอนภาษาไทย - ตรวจผลงาน
ใช้ สื่อฯ
สาหรับชาว
- ศึกษาใบความรู้ การเขียน
ต่างประเทศ”
แผนการ
-VCD วิดีทศั น์
จัดการเรี ยนรู้ และ ฝึ กปฏิบตั ิ - พาวเวอร์ พ้อยท์
กิจกรรมการเรียนการสอน

- อธิบายองค์ประกอบ,จุดประสงค์-เอกสาร
คุณลักษณะ และ ประโยชน์ของ ประกอบการสอน
การ
“วิธีสอนภาษาไทย
วัด และ การประเมินผล การเรี ยน สาหรับชาว
การสอนภาษาไทย
ต่างประเทศ”
- พาวเวอร์ พ้อยท์
14-15 ฝึ กปฎิบตั ใิ นการสอนภาษา -ฝึ กปฎิบตั กิ ิจกรรมการสอน
-เอกสาร
ต่างประเทศ
ภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ ประกอบการสอน
“วิธีการสอน
ภาษาไทยสาหรับ
ชาวต่างประเทศ”
- พาวเวอร์ พ้อยต์
16 แบบทดสอบ
สอบปลายภาค
แบบทดสอบ

- การสังเกต
- การตอบคาถาม

- การสังเกต
- การฝึ กปฎิบตั ิ

แบบทดสอบ
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2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรมที่
ผลการ
เรี ยนรู้
1

2
3
4
5

มีความรู้พื ้นฐานในการสอน
ภาษาไทยสาหรับชาว
ต่างประเทศ
สามารถใช้ จิตวิทยา และ รู้
ทักษะวิธีสอนภาษาไทย
สามารถใช้ สอื่ การสอน
สามารถสอนภาษาไทย
สาหรับชาวต่างประเทศได้
สอบปลายภาค

วิธีการ
ประเมิน

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล

สังเกต
ทดสอบ

2-3

10%

-สังเกต
-การปฎิบตั ิ
ตรวจผลงาน
ประเมินการสอน

4-9

20%

10-11
12-13

10%
30%

16

30%

ตรวจ
แบบทดสอบ

หมวดที่ 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
สาเนียง ฟ้ากระจ่าง. (2559). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวิธีสอนภาษาไทยสาหรับ
ชาวต่ างประเทศ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
ทิศนา แขมมณี .(2545) .ศาสตร์ การสอนเพื่อการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ท่ มี ีประสิทธิภาพ .
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นัยนา คชโคตร (ม.ป.ป.).การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา . ม.ป.ท. (อัดสาเนา)
บรรจบ วงศ์ยงั .(2538). ทักษะและเทคนิคการสอน .เชียงใหม่ : คณะครุศาสตร์ ,
สถบันราชภัฏเชียงใหม่
บุุ ญศิริ ภิญญาธินนั ท์. (2541). การใช้ ภาษา. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์ .
ศรี วิไล ดอกจันทร์ .(2549) .ภาษาและการสอน. พระนคร : สานักพิมพ์สกุ ญ
ั ญา.
สุจริต เพียรชอบ และ สายใจ อินทรัมพรรย์ .(2523). วิธีสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา .
กรุงเทพฯ :ไทยวัฒนาพานิช
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สุพิน บุญชูวงศ์ .(2549). เอกสารคาสอนรายวิชาทักษะและเทคนิคการสอน. กรุงเทพฯ：
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
สุโขทัยธรรมาธิราช ,มหาวิทยาลัย. (2535). เอกสารการสอนชุดวิชาการสอนกลุ่มทักษะ1
(ภาษาไทย) หน่ วยที่ 1-8 . นนทบุรี :โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
อาภรณ์ ใจเที่ยง .(2540) .หลักการสอน.กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์ .

หมวดที่ 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทังวิ
้ ธีการสอน การจัดกิจกรรมในชันเรี
้ ยน สื่อ
การสอน และผลการเรี ยนรู้ที่ได้ รับ ตลอดจนเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา ด้ วยระบบ
คอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
เก็บข้ อมูลเพื่อการประเมินการสอน จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาและจากการสอบวัดผล
ประเมินผลการเรี ยนรู้ในรายวิชา
3. การปรับปรุงการสอน
กาหนดกลยุทธ์วิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา แล้ วจัดทา มคอ. 5 รายงาน
รายวิชาแต่ละภาคการศึกษา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
อาจารย์ผ้ สู อนมีการประชุมร่วมกันทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาโดยการสุม่ ประเมิน
ข้ อสอบและความเหมาะสมของการให้ คะแนน ทังคะแนนเก็
้
บระหว่างภาคและระดับคะแนนของรายวิชา
70%
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
อาจารย์ผ้ สู อนมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอน
ของนักศึกษา การมีสว่ นร่วมในกิจกรรม การรายงานรายวิชาและงานที่ได้ รับมอบหมายจากอาจารย์
ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผ้ สู อนรับผิดช อบในการทบทวนเนื ้อหาที่สอน
และกลยุทธ์การสอนที่ใช้ เพื่อสรุปวางแผนและหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงสาหรับใช้ ในปี การศึกษาต่อไป
ให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
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