รายละเอียดของรายวิชา ๑๕๔๑๑๐๗ คําและสํานวนไทย
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาไทย
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
๑๕๔๑๑๐๗ คําและสํานวนไทย
Thai Words and Idioms
๒. จํานวนหนวยกิต
๓ (๓-๐-๖)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ประเภทหมวดวิชาเลือก
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยยมลภัทร ภัทรคุปต
๕. ระดับการศึกษา
๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
ไมมี
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)
ไมมี
๘. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
ภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๖
หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจลักษณะและทีม่ าของสํานวน ภาษิต สุภาษิต โวหาร
คําพังเพย สามารถวิเคราะหสภาพสังคมวัฒนธรรมจากสํานวนไทย เปรียบเทียบสํานวนไทยกลางกับ
สํานวนทองถิ่น เปรียบเทียบสํานวนไทยกับสํานวนตางประเทศ ใชสํานวนไทยใหถูกตองเหมาะสมทั้ง
สํานวนเกาและสํานวนใหม และนําสํานวนไทยมาปรับใชในชีวิตประจําวันได
๒.

วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

๑

พัฒนาและปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. พ.ศ.
๒๕๔๘ และเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ การจัดการ
เรียนรูใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพสังคมทีเ่ ปลี่ยนไปในปจจุบัน
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
ลักษณะที่มาและความหมายของถอยคํา สํานวน โวหาร คําพังเพย ภาษิต
สุภาษิต วิเคราะหสภาพสังคมวัฒนธรรมจากสํานวนไทย การใชสํานวนไทยใหถูกตองเหมาะสม การนํา
สํานวนไทยมาปรับใชในชีวิตประจําวัน
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
๔๕ ชั่วโมง

สอนเสริม

การฝกภาคสนาม/ฝก
ภาคปฏิบัติ
-

ตามความตองการของ
นักศึกษา

การศึกษาดวยตนเอง
๙๐ ชั่วโมง

๓.
จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปน
รายบุคคล
อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุม ตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอ
สัปดาห (เฉพาะรายที่ตองการ)
หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
๑. ดานคุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
หลัก
- มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับคุณธรรม ซื่อสัตยสจุ ริตตอตนเองและผูอื่น
สามารถนําหลักคุณธรรมจริยธรรมจากสํานวนไทยมาใชได
- มีวินัย มีเหตุผล มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
รอง
- มีความเสียสละ มีน้ําใจ มีจิตอาสา
- มีจิตสํานึกในการอนุรักษสงิ่ แวดลอม ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญา และ
รักษาผลประโยชนของสวนรวมรวมรักษาและรูจ ักใชสํานวนไทยไดอยางถูกตอง
๑.๒ วิธีการสอนที่จะใชพัฒนาการเรียนรู
- ใชวิธีการบรรยาย พรอมยกตัวอยางสํานวนไทยที่เกี่ยวของกับคุณธรรม
จริยธรรมในการใชสํานวนไทยในโอกาสตางๆ
- ใหนักศึกษาคนควาขอมูลดานสํานวนไทยทีเ่ กี่ยวของกับการอนุรกั ษ
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและสากลรวมถึงการนําไปใชประโยชน
- การอภิปรายกลุมเกี่ยวกับสํานวนไทยที่ไปคนความา
๒

๑.๓ วิธีการประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมการเขาชั้นเรียน มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับ
มอบหมายตามเกณฑที่กําหนดให การเขารวมกิจกรรม และมีความซื่อสัตยในการสอบ
- ประเมินผลจากการแสดงความคิดเห็นจากการอภิปรายที่เหมาะสมและถูกตอง
ตามกาลเทศะสังเกตพฤติกรรมการรับฟงความคิดเห็น
๒. ดานความรู
๒.๑ ความรูที่จะไดรับ
หลัก
-รูวิธีการเรียนรู และสามารถเรียนรูดวยตนเองไดในองคความรูทเี่ กี่ยวของ
กับสํานวนไทย
- มีความรูในหลักการทฤษฎีของเนื้อหาสาระ ในองคความรูทเี่ กี่ยวของ
- สามารถนําเสนอขอมูลการวิเคราะหสํานวนไทย จําแนกขอเท็จจริงจากองค
ความรูได
๒.๒ วิธีการสอน
- จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางโดยใหศึกษาคนควาสาเหตุ
การเกิดของสํานวนไทย
- การบรรยาย ยกตัวอยางกรณีศึกษา การคิด วิเคราะหถาม-ตอบ ความรู
เกี่ยวกับสํานวนไทยในชั้นเรียนนักศึกษาไปคนควาเพิม่ เติมเพื่อใหนักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม
-มอบหมายใหทํางานเดี่ยวและงานกลุมคนควาสํานวนไทย
๒.๓ วิธีการประเมินผล
-การทําแบบฝกหัด สอบกลางภาค และสอบปลายภาคดวยขอสอบที่
เนนการวัดหลักการและทฤษฎีความเขาใจ การนําไปใช
- ประเมินผลจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน การสังเกต
๓. ทักษะทางปญญา
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
หลัก
- มีความคิดสรางสรรคผลงานและองคความรูใหมสามารถเปรียบเทียบและ
วิเคราะหสํานวนไทยกับสํานวนตางประเทศไดเพื่อพัฒนาผูเ รียนทางดานสังคมและ
ประเทศชาติ
รอง
- มีทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคาการนําสํานวนไทยไปใชใน
สถานการณตางๆ ไดอยางถูกตองและสรางสรรค
- มีความเขาใจในแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวของในศาสตรสาขาภาษาไทย
ดานคําและสํานวนไทยไปใชในการจัดการเรียนรูแกปญ
 หาและพัฒนาผูเ รียนไดอยางสรางสรรค
๓.๒ วิธีการสอน
๓

- การบรรยายในชั้นเรียนโดยใชขอมูลเชิงทฤษฎีประกอบกับสื่อเทคโนโลยี
- มอบหมายใหนักศึกษาศึกษาองคความรูเกี่ยวกับสํานวนไทยและรวมอภิปราย
ปญหาและหาทางแกไขปญหาอยางสรางสรรค
-บูรณาการทักษะทางภาษาไทยดานคําและสํานวนไทยเพื่อสรางสรรคผลงาน ที่
พัฒนาความคิดดานสังคมและประเทศชาติ
๓.๓ วิธกี ารประเมินผลทักษะทางปญญาของนักศึกษา
- การตรวจผลงานทีเ่ กี่ยวกับการวิเคราะหและเปรียบเทียบสํานวนไทย
- ทําแบบฝกหัด ทดสอบยอย สอบกลางภาค และสอบปลายภาคดวยขอสอบที่
เนนการวิเคราะห วัดหลักการและทฤษฎีความเขาใจ การนําสํานวนไทยไปใช
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
หลัก
- มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและมีความรับผิดชอบในบทบาทหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย
รอง
- มีความสามารถในการสรางความสัมพันธที่ดรี ะหวางบุคคลและการทํางานเปน
กลุม
- มีภาวะผูนําและผูตามที่ดโี ดยการนําสํานวนไทยไปใชในชีวิตประจําวัน
๔.๒ วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุม ในการวิเคราะหสํานวนไทยตามสภาพการณตางๆของ
สังคม
- มอบหมายใหทํารายงานเดี่ยวและงานกลุม เกี่ยวกับสํานวนไทย
- นําเสนอผลงานการวิเคราะหสํานวนไทยที่ไดรับมอบหมายตามแผนที่
กําหนด
๔.๓ วิธกี ารประเมินผล
- ประเมินจากการทํางานกลุมและทีมงานอยางมีประสิทธิภาพและสรางสรรค
- ประเมินจากการนําเสนอรายงานการศึกษาคนควาดวยตนเอง
- สังเกตพฤติกรรมมีสวนรวมในการทํางานเปนกลุม หรือการทํารายงานเดี่ยว
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอง
พัฒนา
หลัก
- สามารถใชทักษะทางภาษาในการสื่อสารใหเหมาะสมกับสถานการณและ
วัฒนธรรม

๔

- มีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลอยางเปนระบบ
การรวบรวมและนําเสนอไดอยางมีประสิทธิภาพ
รอง
- มีทักษะในการใชความรูทางสถิติ เครื่องมือสารสนเทศเพือ่ เก็บรวบรวมการ
นําเสนอการวิเคราะหขอมูล การแปลความหมายขอมูล และสามารถนําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม
๕.๒ วิธีการสอน
- มอบหมายใหนักศึกษา ศึกษา สืบคนขอมูลเกี่ยวกับคําและสํานวนไทยจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเนนการสืบคนจากแหลงขอมูลที่นา เชื่อถือ
- ใหนักศึกษานําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมเพื่อให
สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศได
๕.๓ วิธีการประเมิน
- ประเมินจากขอมูลที่สบื คนและนําเสนอดวยสือ่ เทคโนโลยี
- ประเมินวิธีการนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี
๖. ดานทักษะการจัดการเรียนรู
๖.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู
หลัก
- มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูภาษาไทยแบบบูรณาการ
๖.๒ กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู
- บรรยายในชั้นเรียนโดยใชขอมูลเชิงทฤษฎีประกอบสื่อการเรียนรูทหี่ ลากหลาย
- ฝกปฏิบัติการจัดการเรียนรูภาษาไทยใหเหมาะสมกับความแตกตางของผูเรียน
- บูรณาการทักษะทางภาษาไทยในการจัดการเรียนรู
๖.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู
- การนําเสนอผลงาน
- การทดสอบกลางภาคและปลายภาคในดานทฤษฎี
- การทดสอบการฝกปฏิบัตกิ ารจัดการเรียนรู
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผลกิจกรรม
๑. แผนการสอน
สัปดาห

เนื้อหาการเรียนรู

จํานวน
คาบ

กิจกรรมการเรียนรู

๕

สื่อการเรียนรู

๑-๒

- แนะนํารายวิชา
- ความหมายของ
ถอยคํา สํานวน
โวหาร คําพังเพย
ภาษิต สุภาษิต

๖

- แนะนํารายวิชา
- แจกแนวการสอน
- ทําขอตกลงรวมกับผูเรียนเรื่องการ
เรียนการสอน การวัดผลและ
ประเมินผล
- การบรรยาย
- การวิเคราะหศักยภาพผูเ รียนโดย
ใชแบบทดสอบกอนเรียน
-รายงานศักยภาพทางภาษาไทยของ
ผูเรียนเปนรายบุคคล
- การบรรยาย
- การอภิปราย
- นักศึกษารวมกันคนควาสํานวนไทย
แยกตามประเภทตาง ๆ
- นักศึกษานําเสนองานที่คนควา
- ศึกษาสํานวนเกาและสํานวนใหม

๓

ประเภทของสํานวน
ไทย

๓

๔-๕

ที่มาหรือบอเกิดของ
สํานวนไทย

๖

๖-๗

เปรียบเทียบสํานวน
ไทยที่มีความหมาย
ใกลเคียงกัน

๖

-นักศึกษารวมกันอภิปราย
เปรียบเทียบสํานวนไทย

๘-๙

เปรียบเทียบสํานวน
ไทยกับสํานวน
ตางประเทศ

๖

๑๐–๑๑ เปรียบเทียบสํานวน
ไทยกับสํานวนที่ใช
ในทองถิ่น

๖

-กิจกรรมแบงกลุมศึกษา คนควา
วิเคราะห
-รวบรวมสํานวนไทย
-อภิปราย บรรยายสรุป
-ทําแบบฝกหัด
-กิจกรรมแบงกลุมศึกษา คนควา
วิเคราะห
-รวบรวมคําสํานวนทองถิ่นตางๆ
๖

- แนวการ
สอน/มคอ.๓
- แบบทดสอบ
กอนเรียน
- power
point

- เอกสารการ
สอน
- แบบฝกหัด
- power
point
ตัวอยาง
หนังสือ ตํารา
งานเขียน
วารสาร
นิตยสาร
หนังสือพิมพ
ฯลฯ เกี่ยวกับ
สํานวนไทย
- เอกสารการ
สอน
- แบบทดสอบ
- power
point
- เอกสารการ
สอน
- แบบฝกหัด
- power
point
- เอกสาร ตํารา
งานเขียน
วรรณกรรม

สัปดาห

เนื้อหาการเรียนรู

จํานวน
คาบ

กิจกรรมการเรียนรู

สื่อการเรียนรู

-อภิปราย บรรยายสรุป
ทําแบบฝกหัด
๑๒–๑๔ วิเคราะหแนวคิด
ของสํานวนไทย

๑๕

หลักและวิธีการนํา
สํานวนไทยไปใชใน
การดํารงชีวิต

๙

๓

ทองถิ่นที่
เกี่ยวกับสํานวน
ไทย
- การบรรยาย
- เอกสารการ
- การอภิปราย
สอน
- นักศึกษารวมกันแสดงความคิดเห็น - power
และหาขอสรุป
point
- การบรรยาย
- การอภิปราย
- นักศึกษารวมกันแสดงความคิดเห็น
และหาขอสรุป

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการ
วิธีการประเมิน
เรียนรู
๑.๑, ๑.๒ มีจรรยาบรรณในการทํางานเดี่ยวเปน
๑.๓, ๑.๕ การฝกใหนักศึกษามีความรับผิดชอบ
๒.๑ ๒.๒ ทดสอบยอย
๒.๓
การทําแบบฝกหัด
๓.๑,๓.๒,๓.๓ วิเคราะหกรณีศึกษาคนควาแลว
นําเสนอการทํางานกลุม /เดี่ยว
การอภิปรายกลุม
๔.๑,๔.๒,๔.๓ การเขาชั้นเรียน
การมีสวนรวมกิจกรรมในชั้นเรียน
๕.๑,๕.๒ ศึกษาสืบคนขอมูลจากสื่อเทคโนโลยี
๕.๓
สารสนเทศ โดยเนนการสืบคนจาก
แหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ
๖.๓
สอบกลางภาค ปลายภาค

ทุกสัปดาห

สัดสวนของการ
ประเมิน
๕%

สัปดาหที่ ๖ -๑๕

๑๕%

สัปดาหที่ประเมิน

สัปดาหที่ ๔-๑๕

๒๐%

สัปดาหที่ ๑-๑๕

๑๐%

สัปดาหที่ ๒-๑๕

๒๐ %

สัปดาหที่ ๘ , ๑๕

๓๐ %

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๗

- เอกสารการ
สอน
- power
point

๑. ตําราและเอกสารหลัก
ดนัย เมธิตานนท. (๒๕๔๓). บอเกิดสํานวนไทย. กรุงเทพฯ : ไททรรศน.
ราชบัณฑิตยสถาน. (๒๕๕๓). ภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย. พิมพครัง้ ที่ ๑๕. กรุงเทพฯ:
ราชบัณฑิตยสถาน.
๒. เอกสารขอมูลสําคัญ
กรรณิการ โกวิทกุล. (๒๕๔๔). การเปรียบเทียบภาษิต-คําพังเพยจีนกับสํานวน-ภาษิตไทย.
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต. อักษรศาสตร (ภาษาจีน). จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย.
เกษม ขนาบแกว. (๒๔๔๘). การวิเคราะหภูมิปญญาการใชกลบท คําภาษาไทยถิ่นใต
สํานวนไทยที่ปรากฏในบทหนังตะลุงของหนังฉิ้น อรมุต. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.
ขุนวิจิตรมาตรา (สงา กาญจนาคพันธ). (๒๕๓๓). สํานวนไทย. พิมพครั้งที่ ๕. กรุงเทพฯ
: ภาษาและวัฒนธรรม.
ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา. (๒๕๒๖). การเปลี่ยนแปลงถอยคําและความหมายของสํานวน
ไทย : รายงานผลการวิจัย.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ภาควิชาสารัตถศึกษา.
จริยา จันทรดวง. (๒๕๒๓). การศึกษาเปรียบเทียบผญากับสํานวนไทย. วิทยานิพนธ
มหาบัณฑิต. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ตอศักดิ์ เกษมสุข. (๒๕๕๑). สํานวนไทยนอกรูปแบบ : การวิเคราะหความเปนมาและ
ความหมาย. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร.
นิตยา เรืองฉายและคณะ. (๒๕๔๑). การศึกษาคนควาดวยตนเองเรื่องวิเคราะหคุณธรรมที่
ปรากฎในเรื่องสั้นสํานวนไทยของสถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ. ศิลปศาสตรมหาบัญฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร.
พิริยา สุรขจร. (๒๕๔๔). สํานวนจีนและสํานวนไทยที่มีคําเกี่ยวกับสัตว : การศึกษา
เปรียบเทียบ. วิทยานิพนธมหาบัณฑิต. อักษรศาสตร (ภาษาจีน). จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. บัณฑิต
วิทยาลัย.
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
เอกสารและงานวิจัยในประเด็นทีเ่ กี่ยวของกับสํานวนไทย บอเกิดสํานวนไทย ลักษณะของ
สํานวนไทย การเปรียบเทียบสํานวนไทยกับสํานวนตางประเทศ เชน www.suphasitthai.com/
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิด
และความเห็นจากนักศึกษาไดดังนี้
- การสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับขอบขายและวิธีการสอนระหวางผูสอนกับผูเรียน
- นักศึกษาประเมินการสอนผานระบบ online ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
๒. กลยุทธการประเมินการสอน

๘

- อาจารยผูสอนประเมินการสอนของตนเอง โดยดูจากพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาใน
แตละสัปดาห และดูจากพัฒนาการการเรียนของนักศึกษา - การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาที่
มีตออาจารย
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
๓. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ จึงไดมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรม
ในการระดมสมอง และหาขอมูลเพิม่ เติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- ประมวลความคิดเห็นของนักศึกษาทีม่ ีการประเมินมาใชปรับปรุงสําหรับการเรียนการสอน
ครั้งตอไป
- ปรับปรุงเนื้อหาและตัวอยางตางๆ ใหเหมาะสมมีความทันสมัยอยูเ สมอ
- วิจัยในและนอกชั้นเรียนสังเกตความกาวหนาของนักศึกษาและปรับปรุงกลวิธีการสอนใน
เหมาะกับนักศึกษาแตละกลุม
- การสํารวจความตองการ/ประเด็นสําคัญที่นักศึกษาตองเรียนรูเกี่ยวกับรายวิชามีการสอบ
ซอมและสอนเสริมสําหรับนักศึกษาที่ยังไมผาน
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- อาจารยแสดงผลการประเมินการสอนของนักศึกษา
- การวัดผลการเรียนรู จากการสอบกลางภาคและปลายภาค
- การสอบถามนักศึกษา เกี่ยวกับองคความรูในรายวิชา
- การตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดย
ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรมของนักศึกษา
๕. การดําเนินการทบทวนการวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพของรายวิชา
- นําขอเสนอของนักศึกษาเกี่ยวกับขอโตแยงและความคิดเห็นจากการศึกษาคนความา
ปรับปรุงเนือ้ หารายวิชา
- นําเอกสารการสอนสํานวนไทยมาพิจารณา ปรับปรุง เรียบเรียงใหทันสมัยเสมอ
- นําขอเสนอแนะจากนักศึกษามาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและรายละเอียด
เนื้อหาวิชา

๙

