รายละเอียดของรายวิชา
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ในมหาวิทยาลัย/คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ /ภาษาไทย

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1543603
ชื่อรายวิชา
ภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ
2. จานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
วิชาเลือก
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
อ.ศุภศิริ บุญประเวศ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2555 ชั้นปี ที่ 3
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
8. สถานทีเ่ รียน
ห้อง 1108
9. วันทีจ่ ัดทาหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
30 เมษายน 2555
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1) มีความรู ้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพื้นฐานการสอนภาษาไทยชาวต่างประเทศ
1.2) สามารถสอนภาษาไทยชาวต่างประเทศได้
1.3) สามารถนาคุณธรรม จริ ยธรรม ไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
1.4) เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ขอ้ มูลสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพชีวติ
1.5) สามารถใช้ IT ในการสื่ อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
2.1 เพื่อพัฒนาความสามารถ ทักษะการปฏิบตั ิ การใช้ IT ที่ได้รับจากการเรี ยน ดังนี้
1) มีทกั ษะในการสอนภาษาไทย และสามารถใช้ทกั ษะดังกล่าวในชีวติ ประจาวันได้
2) มีความสามารถในการสอนภาษาไทยชาวต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
2.2 เพื่อพัฒนาทัศนคติ คุณธรรม จริ ยธรรม ที่ได้รับจากการเรี ยน ดังนี้
1) ฝึ กมารยาทในการฟัง พูด อย่างเหมาะสม
2) เคารพความคิดเห็นของผูอ้ ื่น และนามาปรับใช้ให้เหมาะสม
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาของโครงสร้างภาษาไทยที่มีผลต่อความเข้าใจของชาวต่างประเทศ
เน้นเรื่ องการออกเสี ยง การใช้คา การใช้ประโยค การสื่ อความหมาย และแนวทางการแก้ไขปั ญหา การ
สื่ อสารในปริ บทของสังคมไทย
2. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริ ม
30

-

ปฏิบตั ิ/งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
-

การศึกษาด้วยตนเอง
4

3. จานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ที่อาจารย์ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
จานวนเวลาให้คาปรึ กษาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอน 4 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้ องพัฒนา
1.1.1 มีจริ ยธรรมในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล และอ้างอิงของผูอ้ ื่น
1.1.2 มีวนิ ยั ต่อการเรี ยน ส่ งมอบงานที่มอบหมายตามเวลาที่กาหนด
1.1.3 รับฟังการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนในชั้นเรี ยน ทั้งในกลุ่มและนอกกลุ่ม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษามีการตั้งคาถามหรื อตอบคาถาม หรื อแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง
กับคุณธรรม จริ ยธรรมในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล และอ้างอิงของผูอ้ ื่น
1.2.2 อาจารย์ปฏิบตั ิตนเป็ นตัวอย่าง ให้ความสาคัญต่อการมีมารยาท การมีวนิ ยั เรื่ องเวลา การเปิ ด
โอกาสให้นกั ศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา เป็ นต้น
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1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรี ยนและการทากิจกรรมในโอกาสที่หลักสู ตร/
คณะ/มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม
1.3.2 ประเมินผลจากผลงานการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาไทยชาว
ต่างประเทศ
1.3.3ประเมินผลจากการทดลองสอนภาษาไทยชาวต่างประเทศ
1.3.4 ประเมินความมีวนิ ยั ต่อการเรี ยนจากการตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรี ยนและการส่ งรายงาน
1.3.5 ประเมินการรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น โดยนักศึกษาที่ร่วมชั้นในรายวิชา
1.3.6 ประเมินโดยให้นกั ศึกษาประเมินตนเอง
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ทตี่ ้ องได้ รับ
2.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจในการสอนภาษาไทยชาวต่างประเทศ
2.1.2 มีความรู้ดา้ นทฤษฎีหลักการและกระบวนการสอนภาษาไทยชาวต่างประเทศ
2.2 วิธีการสอน
ใช้วธิ ี การสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ได้แก่ วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยเน้นให้นกั ศึกษา
หาทางค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม วิธีการสอนแบบร่ วมมือ วิธีการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม การศึกษาด้วย
ตนเองและการค้นคว้าทางอินเตอร์ เน็ต
2.3 วิธีการประเมินผล
1) งานเดี่ยว
- แบบฝึ กหัด
- รายงาน
- ความสนใจและความประพฤติ
2)งานกลุ่ม
3)สอบปลายภาค

10%
20%
10%
10%
40%
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ตอ้ งพัฒนา
3.1.1 สามารถวิเคราะห์ ลักษณะการสอนภาษาได้
3.1.2 มีทกั ษะการใช้ภาษา และสามารถใช้ สื่ อเทคโนโลยี นาเสนอผลงานได้อย่างน่าสนใจ
3.1.3 สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูเ้ รี ยน ผูส้ อนได้
3.1.4 สามารถประยุกต์การเรี ยนกับการทางานให้เป็ นประโยชน์แก่ตนเองและหมู่คณะได้
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 วิธีการสอนที่เน้นให้นกั ศึกษาได้ปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง เช่น การวิเคราะห์การสอนภาษารู ปแบบ
ต่างๆ การสื บค้นข้อมูล เป็ นต้น
3.2.2 ฝึ กด้วยการให้ตอบปั ญหาในชั้นเรี ยน การแสดงความคิดเห็น และการระดมสมองจาก
ประเด็นศึกษาที่กาหนด
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการตอบปั ญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรี ยน ทั้งรายบุคคลและกลุ่ม
3.3.2 แบบฝึ กหัด
3.3.3 งานเดี่ยว
3.3.4งานกลุ่ม
3.3.5 การสอบปลายภาค
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องพัฒนา
4.1.1 มีความรับผิดชอบในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
4.1.2 สามารถปรับตัวในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
4.1.3 วางตัวและร่ วมแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 จัดกิจกรรมในชั้นเรี ยนที่เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษามีปฏิสัมพันธ์กบั นักศึกษาคนอื่นในชั้นเรี ยน
4.2.2 มอบหมายงานกลุ่มและมีการเปลี่ยนกลุ่มทางานตามกิจกรรมที่มอบหมาย เพื่อให้นกั ศึกษา
ทางานได้กบั ผูอ้ ื่น โดยไม่ยดึ ติดกับเฉพาะเพื่อนที่ใกล้ชิด
4.2.3 กาหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละคนในการทางานกลุ่ม อย่างชัดเจน
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4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินการมีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยน
4.3.2 ประเมินจากการทาแบบฝึ กหัด
4.3.2 ประเมินความรับผิดชอบและการทารายงาน จากรายงานกลุ่มและรายงานเดี่ยว
4.4.3 ประเมินโดยให้นกั ศึกษาประเมินสมาชิกในกลุ่ม ทั้งด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และด้านความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้ องพัฒนา
5.1.1 สามารถใช้ Power point และสื่ อมัลติมีเดีย ในการนาเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
5.1.2 สามารถคัดเลือกข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่ อถือ
5.1.3 สามารถค้นคว้าหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5.1.4 สามารถนาทักษะทางภาษามาใช้ในการนาเสนอด้วยการเขียนและการพูดได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 ใช้ PowerPoint และสื่ อมัลติมีเดียที่ชดั เจน น่าสนใจ ง่ายต่อการทาความเข้าใจมา
ประกอบการสอนในชั้นเรี ยน
5.2.2 แนะนาเทคนิคการสื บค้นข้อมูล แหล่งข้อมูลและวิธีการเลือกข้อมูลที่น่าเชื่ อถือ
5.2.3 มอบหมายงานที่ตอ้ งมีการสื บค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2.4 มอบหมายงานที่ตอ้ งมีการนาเสนอทั้งในรู ปเอกสารและวาจาประกอบสื่ อเทคโนโลยี
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินทักษะการใช้ภาษาจากรายงานและการนาเสนอหน้าชั้นเรี ยน
5.3.2 ประเมินทักษะการใช้สื่อจากการรายงานหน้าชั้นเรี ยน
5.3.3 ประเมินรายงานการสื บค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
เนือ้ หา
กิจกรรม
ที่
การเรียนการสอน
1
ปฐมนิเทศ อธิบายหลักสูตรและ -ผูส้ อนอธิบายกระบวนการสอน
วิธีการเรี ยน การมอบหมายงาน และเนื้อหาหลักสูตร เกณฑ์การ
และการให้เกรด
ประเมินผล
-ผูส้ อนให้นกั ศึกษาทุกคนทา
แบบทดสอบก่อนเรี ยนเรื่ อง
“การสอนภาษาไทยชาว
ต่างประเทศ”
2

3

4

ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับการสอน -ผูส้ อนอธิบายความรู ้พ้นื ฐาน
ภาษาไทยชาวต่างประเทศ
เกี่ยวกับการสอนภาษาไทยชาว
ต่างประเทศ
-ผูส้ อนและนักศึกษาร่ วมกัน
อภิปรายถึงความแตกต่างของ
การสอนภาษาไทยชาวไทยกับ
ชาวต่างประเทศ
ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับการสอน -ผูส้ อนอธิบายลักษณะการสอน
ภาษาไทยชาวต่างประเทศ
ภาษาไทยแบบต่างๆ ให้กบั ชาว
ต่างประเทศ
-นักศึกษาทาแบบฝึ กหัดเรื่ อง
“ความรู ้พ้นื ฐานการสอน
ภาษาไทยชาวต่างประเทศ”
ทฤษฎีการสอน

-ผูส้ อนอธิบายทฤษฎีการสอน
แบบต่างๆ

สื่อการสอน
1. power point
ประกอบการบรรยาย
2. เอกสารประกอบการ
เรี ยน
3.แบบทดสอบก่อนเรี ยน
เรื่ อง “การสอนภาษาไทย
ชาวต่างประเทศ”

การวัดผล
หมายเหตุ
ประเมินผล
1.ประเมินผลการ
ทาแบบทดสอบ
ก่อนเรี ยน เรื่ อง
“การสอน
ภาษาไทยชาว
ต่างประเทศ”

1. power point
ประกอบการบรรยาย
2. เอกสารประกอบการ
เรี ยน

1.การสังเกตจาก
การอภิปรายและ
การแสดงความ
คิดเห็น

1. power point
ประกอบการบรรยาย
2. เอกสารประกอบการ
เรี ยน
3.แบบฝึ กหัดเรื่ อง “ความรู ้
พื้นฐานการสอนภาษาไทย
ชาวต่างประเทศ”
1. power point
ประกอบการบรรยาย
2. เอกสารประกอบการ
เรี ยน

1.การสังเกตจาก
การอภิปรายและ
การแสดงความ
คิดเห็น
2.ตรวจจากการ
ทาแบบฝึ กหัด
1.การสังเกตจาก
การอภิปรายและ
การแสดงความ
คิดเห็น
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สัปดาห์
เนือ้ หา
ที่
5
ทฤษฎีการสอน

กิจกรรม
การเรียนการสอน
-ผูส้ อนอธิบายทฤษฎีการสอน
แบบต่างๆ (ต่อ)
-นักศึกษาทดลองออกแบบการ
สอนภาษาไทยชาวต่างประเทศ
โดยประยุกต์จากทฤษฎี

6

การเขียนแผนการสอนเพื่อสอน -ผูส้ อนอธิบายเกี่ยวกับการเขียน
ภาษาไทยชาวต่างประเทศ
แผนการสอน
-นักศึกษาฝึ กเขียนแผนการสอน
และนาเสนอในชัว่ โมงต่อไป

7

การเขียนแผนการสอนเพื่อสอน -นักศึกษานาเสนอแผนการสอน
ภาษาไทยชาวต่างประเทศ
ภาษาไทยสาหรับชาว
ต่างประเทศ

8

วัฒนธรรมไทยกับการสอน
ภาษาไทย

-ผูส้ อนอธิบายเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมไทยกับการสอน
ภาษาไทย

9

วัฒนธรรมไทยกับการสอน
ภาษาไทย

-นักศึกษาแต่ละกลุ่มฝึ กจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรมไทยและภาษาไทย
ให้ชาวต่างประเทศได้รับรู ้

สัปดาห์
ที่

เนือ้ หา

กิจกรรม
การเรียนการสอน

สื่อการสอน
1. power point
ประกอบการบรรยาย
2. เอกสารประกอบการ
เรี ยน
3.แบบฝึ กหัดเรื่ อง “การ
ออกแบบการสอน”
1. power point
ประกอบการบรรยาย
2. เอกสารประกอบการ
เรี ยน
1. power point
ประกอบการบรรยาย
2. เอกสารประกอบการ
เรี ยน
3.แบบฝึ กหัดเรื่ อง “การ
เขียนแผนการสอน”
1. power point
ประกอบการบรรยาย
2. เอกสารประกอบการ
เรี ยน
1.การจัดกิจกรรม
“วัฒนธรรมไทยกับการ
สอนภาษา”

สื่อการสอน

การวัดผล
หมายเหตุ
ประเมินผล
1.การสังเกตจาก
การอภิปรายและ
การแสดงความ
คิดเห็น
2.ตรวจจากการ
ทาแบบฝึ กหัด
1.การสังเกตจาก
การอภิปรายและ
การแสดงความ
คิดเห็น
1.การสังเกตจาก
การอภิปรายและ
การแสดงความ
คิดเห็น
2. ตรวจจาก
แผนการสอน
และการนาเสนอ
1.การสังเกตจาก
การอภิปรายและ
การแสดงความ
คิดเห็น
1.การสังเกตจาก
การอภิปรายและ
การแสดงความ
คิดเห็น

การวัดผล
ประเมินผล

หมายเหตุ
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10

การจัดทาบทเรี ยนสาหรับสอน
ชาวต่างประเทศ

-ผูส้ อนอธิบายรู ปแบบ วิธีการ
จัดทาบทเรี ยนสาหรับสอนชาว
ต่างประเทศ
-นักศึกษาแต่ละกลุ่มค้นคว้าหา
หนังสื อที่ได้มีการสร้างขึ้นเพื่อ
สอนชาวต่างประเทศ และ
ช่วยกันวิเคราะห์ลกั ษณะของ
บทเรี ยน
-นักศึกษานาเสนอผลการ
วิเคราะห์หนังสื อที่ใช้สาหรับ
สอนภาษาไทยให้กบั ชาว
ต่างประเทศ

1. power point
ประกอบการบรรยาย
2. เอกสารประกอบการ
เรี ยน

1.การสังเกตจาก
การอภิปรายและ
การแสดงความ
คิดเห็น

11

การจัดทาบทเรี ยนสาหรับสอน
ชาวต่างประเทศ

1. power point
ประกอบการบรรยาย
2. เอกสารประกอบการ
เรี ยน

การทดลองสอนภาษาไทยชาว
ต่างประเทศ

-นักศึกษาทดลองสอนภาษาไทย
ชาวต่างประเทศ

1. power point
ประกอบการบรรยาย
2. เอกสารประกอบการ
เรี ยน

การทดลองสอนภาษาไทยชาว
ต่างประเทศ

-นักศึกษาทดลองสอนภาษาไทย
ชาวต่างประเทศ

1. power point
ประกอบการบรรยาย
2. เอกสารประกอบการ
เรี ยน

1.การสังเกตจาก
การอภิปรายและ
การแสดงความ
คิดเห็น
2.ตรวจจาก
รายงานและการ
นาเสนองาน
กลุ่ม
1.การสังเกตจาก
การอภิปรายและ
การแสดงความ
คิดเห็น
2.ตรวจจากการ
สอนและ
แผนการสอน
1.การสังเกตจาก
การอภิปรายและ
การแสดงความ
คิดเห็น
2.ตรวจจากการ
สอนและ
แผนการสอน

12
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สัปดาห์
เนือ้ หา
ที่
14
ปั ญหาการสอนภาษาไทยให้กบั

กิจกรรม
การเรียนการสอน
-ผูส้ อนอธิบายปั ญหาการสอน

สื่อการสอน
1. power point

การวัดผล
หมายเหตุ
ประเมินผล
1.การสังเกตจาก

9
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ชาวต่างประเทศ

15

ภาษาไทยให้กบั ชาวต่างประเทศ ประกอบการบรรยาย
-นักศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิด 2. เอกสารประกอบการ
จากการสอนภาษาไทยให้กบั ชาว เรี ยน
ต่างประเทศ
สอบปลายภาค

1) งานเดี่ยว
- แบบฝึ กหัด
- รายงาน
ประกอบด้วย แผนการสอน
การออกแบบการสอน
การทดลองสอน
- ความสนใจและความประพฤติ

10%
20%
5%
5%
10%
10%

2)งานกลุ่ม
3)สอบปลายภาค
2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรมที่
ผลการ
วิธีการ
เรียนรู้
ประเมิน
1
มีความรู ้พ้นื ฐานการสอน แบบฝึ กหัด
ภาษาไทยชาวต่างประเทศ
2
สามารถออกแบบการ
แบบฝึ กหัด
สอนสาหรับชาว
ต่างประเทศ
3
สามารถเขียนแผนการ
แบบฝึ กหัด
สอน

การอภิปรายและ
การแสดงความ
คิดเห็น

10%
40%

สั ปดาห์ ที่
ประเมิน
3

สั ดส่ วนของการ
ประเมินผล
ร้อยละ 2

5

ร้อยละ 3

7

ร้อยละ3
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กิจกรรมที่
4

5

6
7

8

ผลการ
เรียนรู้
สามารถวิเคราะห์การ
จัดทาบทเรี ยนสาหรับชาว
ต่างประเทศได้
สามารถจัดกิจกรรม
ภาษาไทยและวัฒนธรรม
ไทยได้อย่างเหมาะสม
สามารถสอนภาษาไทย
ชาวต่างประเทศได้
มีความสนใจ และมีความ
ประพฤติที่เหมาะสมใน
การเรี ยน
สอบปลายภาค

วิธีการประเมิน
แบบฝึ กหัด

สั ปดาห์ ที่
ประเมิน
11

สั ดส่ วนของการ
ประเมินผล
ร้อยละ 2

แบบฝึ กหัด

9

ร้อยละ10

การนาเสนอ
รายงาน
การสังเกต

12-13

ร้อยละ20

1-15

ร้อยละ 10

แบบทดสอบ

15

ร้อยละ 40

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
สิ ริมา เชียงเชาว์ไว. (2551). ภาษาไทยสาหรับชาวต่ างประเทศ. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏ
สวนดุสิต.
2.เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
พิณทิพย์ ทวยเจริ ญ. (2544). ภาพรวมของการศึกษาภาษาและภาษาศาสตร์ . กรุ งเทพฯ :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์. (2533). ภาษาและภาษาศาสตร์ . กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สอางค์ ดาเนิ นสวัสดิ์. (2536). จะสอนภาษาไทยให้ สนุกได้ อย่ างไร. กรุ งเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุ ภาภรณ์ ทองใบ. (2538). เกมประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ. กรุ งเทพฯ : โอเดียนสโตร์ .
สุ มิตรา อังวัฒนกุล. (2536). วิธีสอนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่ างประเทศ. กรุ งเทพฯ : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
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3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
Kanchanawan, Nitaya & Matthew J.Eynon. (2005). Learning Thai (A Unique and Practical
Approach). Bangkok : O.S Printing House.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาทุกคนประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชา ทั้งวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในชั้นเรี ยน สื่ อ
การสอน และผลการเรี ยนรู้ที่ได้รับ ตลอดจนเสนอแนะเพื่อการปรับปรุ งรายวิชา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินการสอน ได้แก่ จากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู้ของนักศึกษาและ
การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู้
3. การปรับปรุ งการสอน
หลักสู ตร และอาจารย์ผสู ้ อนร่ วมกันระดมสมองกาหนดกลยุทธ์วธิ ี การสอนจากผลการประเมิน
ประสิ ทธิผลของรายวิชา แล้วจัดทา มคอ. 5 รายงานรายวิชาทุกภาคการศึกษา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลักสู ตร และอาจารย์ผสู้ อนมีการจัดการประชุมร่ วมกันทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาใน
รายวิชาโดยการสุ่ มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับ
คะแนนของรายวิชา 60% ของรายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบของหลักสู ตร
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
หลักสู ตร และอาจารย์ผสู้ อนมีระบบการทบทวนประสิ ทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการ
ประเมินการสอนโดยนักศึกษา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผสู้ อน หลังการทบทวนประสิ ทธิผลของ
รายวิชา อาจารย์ผสู ้ อนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้ อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้เพื่อสรุ ปวางแผน
พัฒนาปรับปรุ งสาหรับใช้ในปี การศึกษาถัดไป
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