ปรับปรุงครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
มคอ. ๓
รายละเอียดของวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
หมวดที่๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
๑๕๐๐๑๐๖Z ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2. จํานวนหนวยกิต
๓ (๒-๒-๕)
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
4. อาจารยผรู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผสู อน
อาจารยยมลภัทร ภัทรคุปต
5. ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
9. วันที่จดั ทํารายละเอียดของวิชา และวันที่มีการปรับปรุงครั้งลาสุด
ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๖

๒

หมวดที่๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหผเู รียนตระหนัก ในความสําคัญของภาษาไทยในฐานะที่เปนเครื่องมือติดตอสื่อสาร ศึกษาสภาพปญหาการใช
ภาษาไทย ในการสื่อสารและหาแนวทางในการ แกปญหาการใชภาษาไทยในการสื่อสารดังกลาว มีความสามารถในการใช
ภาษาไทยใน ชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเปน หลักการใชคํา การใชสํานวนไทย การสื่อสาร มีการพัฒนาทักษะการ
รับสาร ดวยการดู การฟง การอาน การพัฒนาทักษะการสง สารดวยการพูด การเขียน อยางสรางสรรค มีวิจารณญาณและมี
ประสิทธิภาพ
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
๑.ผูเรียนสามารถอธิบายความสําคัญของภาษาไทยในฐานะที่เปนเครื่องมือสื่อสารได
๒.ผูเรียนสามารถวิเคราะหสภาพปญหาและบอกแนวทางแกไขปญหาการใชภาษาไทยได
๓.ผูเรียนสามารถสังเคราะหสารจากการฟงการดูและการอานแลวนําความรูไปแสดงความคิดเห็นดวยการพูดและเขียนอยางมี
วิจารณญาณและสรางสรรคได
๔.สามารถใชทักษะทางภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
หมวดที่๓ ลักษณะการดําเนินงาน
๑. คําอธิบายรายวิชา
ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะที่เปนเครื่องมือสื่อสาร ศึกษาสภาพปญหาและแนวทางในการแกปญหา การใชภาษาไทยใน
ชีวิตประจําวัน หลักการใชคํา สํานวนไทย เพื่อการสื่อสาร การพัฒนาทักษะการรับสาร ดวยการดู การฟง การอาน อยางมี
วิจารณญาณ การพัฒนาทักษะการสงสารดวยการพูด การเขียน อยางสรางสรรค และมีประสิทธิภาพ
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใช/ภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝกภาคสนาม/ฝกปฏิบัติ

การศึกษาดวยตนเอง

๔๕ ชั่วโมง

ตามความตองการของนักศึกษา

-

๙๐ ชั่วโมง

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยจะใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการ
อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุมตามความตองการ ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห (เฉพาะรายที่
ตองการ)

๓
หมวดที่๔ การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
๑ ดานคุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมอยางราบรื่น และเปนประโยชนตอ
สวนรวม อาจารยที่สอนในแตละวิชาตองสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งตอไปนี้ทั้ง ๕ ขอ เพื่อ
ใหนักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพรอมกับวิทยาการตางๆ ทีศ่ ึกษา รวมทั้งอาจารยตองมีคุณธรรม อยางนอย ๕
ขอตามที่ระบุไว
1.1.1 มีวินัย ตรงตอเวลา รูจักกาลเทศะ ตอตนเองและสังคม
1.1.2 ซื่อสัตย สุจริต เคารพสิทธิ์ และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
๑.๑.๓ มีน้ําใจ เอื้อเฟอเผื่อแผ มีเมตตา และรูรักสามัคคี
1.1.4 สุภาพออนโยน และมีกริยามารยาทที่ดีในสังคม
1.1.5 รักษาสมบัติของสวนรวมและใสใจสิ่งแวดลอม
1.2 กลยุทธการสอนที่ใชการพัฒนาการเรียนรู ดานคุณธรรมจริยธรรม
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเนนการเรียนรูจากสถานการณจริง และมี
บทบาทสมมติ ทัง้ นอกและในสถานที่และกรณีตัวอยางทีค่ รอบคลุมดานคุณธรรม
1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษา การเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
- ประเมินจากความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบ วินัยและความพรอมเพรียงของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2 ดานความรู
2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
นักศึกษาตองมีความรูเกี่ยวกับรายวิชาพื้นฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม เปนสิ่งทีน่ ักศึกษาตองรูเพื่อใชในการศึกษา
เรียนรู ดังนัน้ มาตรฐานความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้
2.1.1 มีความรู ความเขาใจ ในรายวิชาพื้นฐาน
2.1.2 สามารถนําองคความรูไปใชในชีวิตประจําวัน
2.1.3 สามารถนําเอาองคความรูไปวิเคราะห แกปญหาเบื้องตนไดอยางสรางสรรค
2.1.4 สามารถเชื่อมโยงความรูพื้นฐานกับความรูในศาสตรสาขาอื่นได
2.1.5 สามารถตอยอดองคความรูในศาสตรสาขาอื่นได

๔
๒.๒ กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนการสอนดานความรู
เนนการเรียนการสอนโดยใหผเู รียนมีการเรียนรูดวยตัวเอง และการเรียนแบบมีสวนรวมทั้งในและนอกสถานที่ มีการ
จัดกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการบรรยายรวมกับการอภิปราย ตลอดจนการนําเสนอในประเด็นที่ผูเรียนสนใจ
2.3 กลยุทธการประเมินผลดานการเรียนรู
- ประเมินจากการจัดกิจกรรม เพื่อใหครอบคลุมการประเมินทั้งในและนอกสถานที่ เชน การสอบวัดความ
รูโดยใชขอสอบ การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน การวิเคราะหกรณีศึกษา
3 ดานทักษะปญญา
3.1 ผลการเรียนรูด านทักษะปญญา
นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองได

ดังนั้นนักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับ

คุณธรรม จริยธรรม และความรูในรายวิชาพื้นฐาน ในขณะที่สอนอาจารยตองเนนใหนักศึกษาคิดหาเหตุผล เขาใจที่มาและสาเหตุ
ของปญหา วิธีการแกปญหารวมทั้งแนวคิดดวยตนเอง ไมสอนในลักษณะทองจํา นักศึกษาตองมีคุณสมบัติตาง ๆ จากการสอนเพื่อ
ใหเกิดทักษะทางปญญาดังนี้
3.1.1 สามารถคิด ตัดสินใจที่ดีและเปนระบบ
3.1.2 มีความสามารถในการรวบรวมและจัดการขอมูลใหเปนระบบ
3.1.3 มีทักษะในการจัด การประมวลความคิดและความรูอยางเปนระบบ
3.1.4 สามารถวิเคราะห จุดออน จุดแข็ง และความตองการเพื่อพัฒนาตนเอง
3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
การสอนที่เนนผูเรียนฝกทักษะการคิด การตัดสินใจ และการแกปญหาที่เปนระบบ โดยใชการสอนที่หลากหลาย
เชน การอภิปรายกลุม การทํารายงาน กรณีศึกษา การโตวาทีและการสะทอนความคิด
๓.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางดานปญญา
ประเมินจากสภาพจริงจากผลงานและจัดกิจกรรมของนักศึกษา เชน ประเมินจากการทดสอบ การ
นําเสนอรายงานในชั้นเรียนและการตอบคําถามดวยปากเปลา
๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและทักษะความรับผิดชอบ
๔.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและทักษะความรับผิดชอบ
ในการศึกษานักศึกษาตองศึกษาเรียนรูรายวิชาซึ่งสวนใหญตองเกี่ยวของกับคนที่ไมรูจักมากอน

ความสามารถที่จะ

ปรับตัวใหเขากับกลุมคนตาง ๆ เปนเรื่องจําเปนอยางยิง่ ดังนั้นอาจารยตองสอดแทรกวิธีการเกี่ยวกับคุณสมบัติตางๆ ตอไปนี้ให
นักศึกษาระหวางที่สอนรายวิชา ไดแก
4.1.1 มีมนุษยสัมพันธที่ดีในการทํางาน
4.1.2 สามารถสรางความสัมพันธที่ดีระหวางตนเองและผูอื่น
4.1.3 มีความรับผิดชอบตอการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
4.1.4 มีสวนรวมในการทํากิจกรรมไดอยางสรางสรรค

๕
4.1.5 มีความเปนกัลยาณมิตร สามารถแนะนําชวยเหลือ วางตัวไดอยางเหมาะสม
๔.๒ กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธร ทักษะความรับผิดชอบ
- กําหนดการเรียนการสอนที่เนนปฏิสมั พันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทํางาน เปนทีม เพื่อสวนรวมในการจัดทํากิจกรรมไดอยางสรางสรรค
๔.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและทักษะความรับผิดชอบ
- ประเมินจากความสามารถทํางานจากกลุมเพื่อนและทีมงานอยางมีประสิทธิภาพและสรางสรรค
- สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงในการรวมกิจกรรมตาง ๆ
5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑.๑ มีทักษะในการใชภาษา ทั้งการพูด อาน เขียนและฟง ไดอยางถูกตอง
๕.๑. ๒ มีทักษะในการติดตอสื่อสาร และสื่อความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
๕.๑.๓ มีความสามารถในการใชสารสนเทศ การสืบคน คนควาแหลงขอมูล ความรู เรียนรูดวยตนเอง และเรียน
รูตลอดชีวิต
๕.๑.๔ มีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม
๕.๒ กลยุทธการเรียนการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหผเู รียนไดฝกทักษะการใชภาษาทั้ง พูด อาน เขียน และฟง ไดอยาง
ถูกตอง
- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหผเู รียนไดฝกทักษะระหวางบุคคลและกลุม ทั้งการพูด ฟง และการ
เขียนระหวางผูเรียน ในกลุมผูเรียน รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวของ
- การเรียนการสอนที่เนนผูเรียน สามารถใชสารสนเทศและการสืบคนสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ
๕.๓ กลยุทธการประเมิน
- ประเมินจากผลงานจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชแบบประเมิน ทักษะ การพูด การอาน การ
เขียน และการฟง
- ประเมินจากการนําเสนอผลงานของนักศึกษา

หมวดที่๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห
เนื้อหาการเรียนรู
ที่
๑
แนะนํารายวิชา

๒

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสาร
- ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะ
ที่เปนเครื่องมือสื่อสาร
- สภาพปญหาและแนวทางในการ
แกปญหาภาษาไทย
๓-๔

การใชคําและประโยคในการสื่อสาร

จํานวน
คาบ
๔

กิจกรรมการเรียนรู
-แจกแนวการสอน แนะนํารายวิชา
-ปฐมนิเทศ ทําขอตกลงกับผูเรียนเกี่ยวกับการเรียนการ
สอน การวัดผลประเมินผล
-วิเคราะหศักยภาพทางภาษาไทยของผูเรียนจาก
แบบทดสอบกอนเรียน
-รายงานศักยภาพทางภาษาไทยของผูเรียนเปนรายบุคคล
-ศึกษาเอกสารประกอบการสอน
-บรรยาย อภิปราย
-ทําแบบฝกหัด
-ศึกษาลักษณะการใชภาษาไทยจากสื่อตางๆ
-การใชคุณธรรมในการสื่อสาร

๔

๘

สื่อการเรียนรู
-แนวการสอน/มคอ.๓
-PowerPoint
-แบบทดสอบกอนเรียน
-เอกสารประกอบการสอน
-PowerPoint
-แบบฝกหัด

-ศึกษาเอกสารประกอบการสอน

-เอกสารประกอบการสอน

- หลักการใชคํา

-อภิปราย ซักถาม

- การออกเสียงคํา
- การเขียนสะกดคํา

-ทํากิจกรรมฝกทักษะการใชคําและประโยค
-นักศึกษาคนควาตัวอยางจากงานเขียนที่พบขอบกพรอง
ทางภาษาในลักษณะตางๆ

-PowerPoint
-ตัวอยางการเขียนที่สะกด
ผิด
การใชประโยคและสํานวน
ผิด จาก

- การใชประโยค

-บรรยายสรุป

- การใชสํานวนไทย

-ทําแบบฝกหัด

หนังสือ วารสารตางๆ

- ระดับของภาษา
- การใชราชาศัพท
๕

การรับสารดวยการฟง/การดู

๔

-ศึกษาเอกสารประกอบการสอน

-เอกสารประกอบการสอน

-อภิปราย ซักถาม
-แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพูดที่ดีและการพูดที่
บกพรอง

-PowerPoint

- กระบวนการในการฟง

-ฟงเทปบันทึก/วีดที ัศน

-เทปบันทึกเสียง/วีดีทัศน

- ประเภทของการฟง

-บรรยายสรุป

-เพลง

- ลักษณะของการฟงที่ดี

-ทําแบบฝกหัด

- ความสําคัญและจุดมุงหมายของ
การฟง

-แบบฝกหัด

-มารยาทในการฟง
- ขอบกพรองในการฟงและการแกไข
- การพัฒนาและฝกทักษะการฟง
๖

การรับสารดวยการฟง/การดู
- ความหมายและความสําคัญของ
การดู

๔

-ศึกษาเอกสารประกอบการสอน

-เอกสารประกอบการสอน

-อภิปราย ซักถาม
-ดูวีดที ัศนสารคดีเพื่อหารายละเอียดหรือสาระสําคัญของ
เรื่อง

-PowerPoint
-แบบฝกหัด

- ประเภทของการดู

-บรรยายสรุป

- ประโยชนของการดู

-ทําแบบฝกหัด

-วีดีทศั นรายการทาง
โทรทัศนที่มีเนื้อหา
สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม/สารคดี

-ศึกษาเอกสารประกอบการสอน
-อภิปราย ซักถาม
- อานสรุปความ
- วิเคราะหบทอานขนาดยาวที่มีเนื้อหาหลากหลาย ทั้ง
เศรษฐกิจ การศึกษาวิทยาศาสตร และวัฒนธรรม

/วัฒนธรรม
-เอกสารประกอบการสอน
-PowerPoint
-แบบฝกหัด
-ตัวอยางงานเขียนขนาดยาว
ที่มีเนื้อหาครอบคลุมใน
สาขาวิชาตางๆ

-ศึกษาเอกสารประกอบการสอน

-เอกสารประกอบการสอน
-PowerPoint

- องคประกอบการพูด

-อภิปราย ซักถาม
- ศึกษาวีดที ัศนเกี่ยวกับการพูดในโอกาสตางๆและให
นักศึกษารวม
แสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับความแตกตางของการพูดใน
แตละแบบ

- ประเภทของการพูด

- สรุปประเด็นที่ไดจาการดูวีดที ัศน

- เครื่องบันทึกเสียง

- ขั้นตอนในการพูด

-ทดสอบการพูดที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับทองถิ่นของตนเอง

- แบบประเมินการพูด

-ศึกษาเอกสารประกอบการสอน

-เอกสารประกอบการสอน

-อภิปราย ซักถาม
- ฝกปฏิบัติการเขียนเกี่ยวกับการใชคุณธรรมนําชีวิต ภูมิ
ปญญาทองถิ่น

-PowerPoint

๗-๙

การนําเสนอสารดวยการอาน

๑๐-๑๒

การนําเสนอสารดวยการพูด

๑๒

๑๒

- ความหมายและความสําคัญของ
การพูด

-แบบฝกหัด
- วีดที ัศนการพูด

- การพูดแบบตางๆ
๑๓-๑๕

การนําเสนอสารดวยการเขียน
- ความหมายและความสําคัญของ
การเขียน
- จุดมุงหมายของการเขียน
- องคประกอบการเขียน

๑๒

เศรษฐกิจพอเพียง
- ทดสอบหลังเรียน

-แบบฝกหัด
- ตัวอยางงานเขียนประเภท
ตางๆ

๗
๘
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียน

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

ที่

สัดสวนของ
การประเมินผล

๑

๒.๑.๑,๒.๑.๒

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

๘
๑๖

๒๐%
๔๐%

๒

๒.๑.๒,๓.๑.๑,๒.๑.๕,๕.๑.๑,

ทดสอบยอย

ตลอดภาค

๓๐%

5.1.3

การทําแบบฝกหัด การศึกษา

การศึกษา

วิเคราะหกรณีศึกษา คนควา
แลวนําเสนอ การทํางาน
กลุม /เดี่ยว
การอภิปรายกลุม
3

๑.๑.๑,๑.๑.๒,๑.๑.๔,๔.๑.๔

การเขาชั้นเรียน

ตลอดภาคการ

๔.๑.๒,๔.๑.๓

การมีสวนรวมกิจกรรมใน
ชั้นเรียน

ศึกษา

๑๐%

หมวดที่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
คณะอาจารยสาขาวิชาภาษาไทย.(๒๕๔๒). ภาษาไทยเพื่อการ . อุตรดิตถ: คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ.
๒. เอกสารขอมูลสําคัญ
กองเทพ เคลือบพณิชกุล.(๒๕๔๒). การใชภาษาไทย. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร.
เกรียงศักดิ์ .พลอยแสง(๒๕๔๒).ภาษากับการสื่อสาร.กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
คณาจารยภาควิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยหอการค.าไทย(๒๕๔๑).
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร.กรุงเทพฯ: ดอกหญา.
คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร.(๒๕๔๓).ภาษากับการสื่อสาร.นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร.
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
ตวงรัตน คูหเจริญ. และคณะ(๒๕๓๘).ภาษาไทยพื้นฐาน. กรุงเทพฯ: ธีรพงษการพิมพ.
วิรัช อภิรัตนกุล.(๒๕๔๓).วาทนิเทศและวาทศิลป หลักทฤษฎี และวิธีปฏิบัติ. ยุคสหัสวรรษใหม.
พิมพครั้งที่๓. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

๙
๔. ขอมูลอิเล็กทรอนิกส,เว็บไซต
http://www.royin.go.th
http://www.slideshare.net/
หมวดที่๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาโดยนักศึกษาประเมินจากการจัดกิจกรรมและนําแนวคิดและความคิดเห็นจาก
นักศึกษามาปรับปรุงรายวิชาไดดังนี้
- การสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับขอบขายและวิธีการสอนระหวางผูสอนและผูเรียน
- การสังเกตการณพฤติกรรมของผูเรียน
- แบบประเมินผูตามเกณฑสอนของมหาวิทยาลัย
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้
- การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตออาจารย
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
๓.การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหา
ขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- การจัดกิจกรรมการระดมความคิดของนักศึกษาในชั้นเรียน
- การสัมมนาเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนการสอน/รายวิชาที่สอน
- วิจัยในและนอกชั้นเรียน
- การสํารวจความตองการ/ประเด็นสําคัญที่นักศึกษาตองการเรียนรูที่เกี่ยวกับรายวิชา
5. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามความคาดหวังจากการเรียนรูในวิชา ได
จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอยและหลังการออกผลการเรียน
รายวิชา

๑๐

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้
-

การวัดผลการเรียนรู จากการสอบกลางภาคและปลายภาค

-

การสอบถามนักศึกษา เกี่ยวกับองคความรูในรายวิชา

-

การตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธี

การใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม ของนักศึกษา
๕. การดําเนินการทบทวนการวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนก ปรับปรุงการสอน และรายละเอียด
วิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้
-

ปรับปรุงรายวิชาทุก๑ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน ผลสัมฤทธิต์ ามขอ ๔

- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผสู อน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูกับปญหาที่มาจากงานวิจัยของ
อาจารย

