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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื�อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 

หลกัสูตร/กลุ่มวชิา               หลกัสูตรหมวดวิชาศกึษาทั�วไป หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.����    

                                                       กลุ่มวิชาภาษาและการสื�อสาร 
 

หมวดที�  �  ข้อมูลโดยทั�วไป 

�.  รหัสและชื�อรายวชิา    

     2210101                                   การพฒันาทกัษะทางภาษาไทย   

                                                          Development  of  Thai  Language  Skills  

�.  จาํนวนหน่วยกติ 

         � (�-�-�) 

�.  หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

         หมวดวิชาศกึษาทั�วไป   

�.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

4.1 ………………………………      ผูรั้บผดิชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน                 

4.2 ………………………………      อาจารยผ์ูส้อน 

4.3 ………………………………      อาจารยผ์ูส้อน 

 

�.  ภาคการศึกษา/ชั�นปีที�เรียน 

        ภาคการศึกษาที�................ชั�นปีที�............... 

�.  รายวชิาที�ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  

          ไม่มี 

�.  รายวชิาที�ต้องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites)   

          ไม่มี 

�.  สถานที�เรียน 

           มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

 

�.  วนัที�จดัทําหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาครั�งล่าสุด 

            �� กรกฎาคม ���� 

 

มคอ. � 
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หมวดที�  �  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์  

�. จุดมุ่งหมายของรายวชิา  

              1.   เพื�อใหผู้เ้รียนเห็นความสาํคญัของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื�องมือในการสื�อสาร 

2. เพื�อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในการสื�อความหมาย หลกัเกณฑ ์การใชภ้าษาเพื�อการสื�อสาร 

3. เพื�อใหผู้เ้รียนฝึกทกัษะการจบัประเด็น การยอ่ การสรุป เพื�อใชใ้นการเขียน โครงเรื�อง การทาํ 

แผนภาพมโนทศัน์ การขยายความ การเขียนยอ่หนา้ อีกทั�งเป็นพื�นฐานในการเขียนเชิงวิชาการ 

ที�มีการอา้งอิง 

4. เพื�อใหผู้เ้รียนพฒันาทกัษะการรับสารในดา้นการวิเคราะห์ การวจิารณ์ การวิพากษ ์และการตีความ

5. เพื�อใหผู้เ้รียนมีพฒันาการในดา้นทกัษะทางภาษาไทยเพื�อการสื�อสารและพฒันาตนเอง 

�. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

  รายวิชานี� ไดน้าํผลการวิจยัตาํราทางวิชาการที�เกี�ยวขอ้งกบัภาษาไทยมาใหผู้เ้รียนไดศ้ึกษาเพิ�มเติมเพื�อ

ประโยชน์ต่อการนาํไปพฒันาทกัษะทางภาษาไทยใหม้ีประสิทธิภาพต่อไป 

 

 

หมวดที�  �  ลักษณะและการดําเนินการ 

�. คาํอธบิายของรายวชิา 

          ศึกษาความสาํคญัของภาษาไทยในการสื�อความหมาย การใชค้าํ การผกูประโยค การใชส้าํนวนโวหาร 

ระดบัของภาษา การจบัประเด็น การยอ่ การสรุป การตีความ การทาํแผนภาพมโนทศัน์ การวิเคราะห์              

การวจิารณ์ การวิพากษ ์การเขียนโครงเรื�อง การขยายความ การเขียนยอ่หนา้ การเขียนบทนิพนธท์างวิชาการ

ที�มีการอา้งอิง และศิลปะการนาํเสนอ 

 

�. จาํนวนชั�วโมงที�ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

 

หน่วยกติ 

จาํนวนชั�วโมงต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย การปฏิบัตงิาน การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม 

� (3-0-6) 45 - 90 

 

- 
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�. จาํนวนชั�วโมงต่อสัปดาห์ที�อาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 

ตารางการให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 
 

รายวิชา 

 

อาจารย์ผู้สอน 

 

วัน-เวลา ให้

คาํปรึกษา 

สถานที�หรือ

หมายเลขห้อง 

ผู้สอน 

หมายเลข

โทรศัพท์ 

ผู้สอน 

ที�อยู่ของ 

E-mail ผู้สอน 

รวมจํานวน 

ชั�วโมงต่อสัปดาห์ 

ที�ให้คาํปรึกษา  

������� 

 

1.      

2       

3.      
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หมวดที�  �  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

�.  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยทุธ์/วิธีการสอน  1.3 กลยทุธ์/วิธีการประเมินผล  

1 [] มีระเบียบวินัย  รับผิดชอบ ขยนัอดทน - กาํหนดแนวปฏิบตัิในการวาง

แผนการสอนร่วมกนัระหว่าง

ผูส้อนกบัผูเ้รียน 

-เสนอตวัอยา่งและแบบฝึกที�

หลากหลาย โดยให้

ความสาํคญักบัการสร้าง

จิตสาํนึกใน           การเห็น

คุณค่าของศิลปวฒันธรรมทั�ง

ของทอ้งถิ�น และของชาติ  

-ใหโ้อกาสนกัศึกษาไดแ้สดง

ความคิดเห็นอยา่งกวา้งขวาง 

-สังเกตพฤติกรรม 

-ตรวจผลงาน 2 [] รักและภาคภูมิใจในท้องถิ�น สถาบัน 

ตระหนัก ซาบซึ�ง และเห็นคุณค่าของ

ศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมนานาชาติ 

และมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

และภูมิปัญญาท้องถิ�น 

 

 

2.  ด้านความรู้ 

2.1 ผลการเรียนรู้ 2.2 กลยทุธ์/วิธีการสอน  2.3 กลยทุธ์/วิธีการประเมินผล  

1 [] รู้จักตนเอง ท้องถิ�น สังคมไทย และ 

สังคม 

- จดัการเรียนแบบใฝ่รู้ 

- ออกแบบการสอนโดยใช้

กรณีศึกษาที�หลากหลาย โดยให้

ความสาํคญักบัการสร้างจิตสาํนึกใน

เรื�องทอ้งถิ�นและสังคมการดาํรงชีวิต

อยูอ่ยา่งเป็นสุขและพอเพียง 

- เสนอตวัอยา่งและแบบฝึกที�

หลากหลายโดยมีการบูรณาการ

ศาสตร์ที�เกี�ยวขอ้งอื�น ๆ ร่วมดว้ย 

- จดัทาํแผนการสอนอยา่งเป็นระบบ 

- ออกแบบสื�อการเรียนการสอนให้

หลากหลายและผูเ้รียนมีส่วนร่วม 

- ตรวจผลงาน 

- สอบกลางภาค 

- สอบปลายภาค 2 [] มีความรอบรู้ ปรับตัวให้ดํารงชีวิต

อยู่ได้อย่างมีความสุข และพอเพียง 

ภายใต้สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและ 

การปกครองตามแบบวิถีไทยและวิถีโลก 
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�.  ด้านทกัษะทางปัญญา 

3.1 ผลการเรียนรู้ 3.2 กลยทุธ์/วิธีการสอน  3.3 กลยทุธ์/วิธีการประเมินผล  

1 [] สามารถหาความรู้ที�เป็นประโยชน์

ต่อสังคม 

- วิเคราะห์กรณีศึกษา 

- สรุปองคค์วามรู้เป็นแผนผงั

ความคิด 

- สังเกตพฤติกรรมการทาํงาน 

- ตรวจผลงาน 

2 [] สามารถคดิอย่างเป็นระบบ เข้าใจ

ปัญหา แก้ปัญหาได้ และสามารถคดิ

วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ และแสวงหาเหตุ

ผลได้   

�. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1 ผลการเรียนรู้ 4.2 กลยทุธ์/วิธีการสอน  4.3 กลยทุธ์/วิธีการประเมินผล  

1 [] สามารถทํางานร่วมกับผู้อื�นได้ - กาํหนดขอ้ปฏิบตัิในเรื�องสิทธิ 

หนา้ที� และบทบาทระหว่าง

ผูส้อนกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกบั

ผูเ้รียนร่วมกนั 

- แบ่งกลุ่มทาํกิจกรรม 

- สังเกตพฤติกรรมทั�วไปใน

หอ้งเรียน 

- สังเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

 

2 [] รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื�น มีความ

รับผิดชอบบทบาทหน้าที�ของตนเองทั�งต่อ 

ตนเอง ต่อผู้อื�น และต่อสังคม 

 

�. ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสื�อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ผลการเรียนรู้ 5.2 กลยทุธ์/วิธีการสอน  5.3 กลยทุธ์/วิธีการประเมินผล  

1 [] ใช้พื�นฐานในการแก้ปัญหาและการ

ตัดสินใจ 

- การทาํแบบฝึกเกี�ยวกบัการใช้

ภาษาเพื�อการสื�อสาร 

- การเขียนรายงานผลการศึกษา 

- การรายงานหนา้ชั�นเรียน 

- ประเมินจากการทาํแบบฝึก      

การรายงาน และความสามารถใน

การนาํเสนอผลงาน 2 [] สามารถใช้ภาษาเพื�อการสื�อสารได้

อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

3 [] สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศใน

การสืบค้นข้อมูลเพื�อแสวงหาความรู้ 
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หมวดที�  �  แผนการสอนและการประเมินผล 

�. แผนการสอน  

สัปดาห์ที� 

 
หัวข้อ/รายละเอียด 

ชั�วโมงสอนต่อสัปดาห์ 
กิจกรรมการสอน 

สื�อที�ใช้ใน 

การสอน 
อาจารย์ผู้สอน 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 

1 

 

-แจกโครงการสอน ชี�แจง

การวดัผล แนะนาํหนงัสือ

และกิจกรรมในหอ้งเรียน 

บทที� 1 ความรู้ทั�วไป

เกี�ยวกับภาษา 

  - ความหมายของภาษา 

  - ประเภทของภาษา 

  - ขอ้แตกต่างระหว่าง

ภาษาพูดกบัภาษาเขียน 

  - ลกัษณะของภาษา 

3 - -บรรยายนาํเขา้สู่

บทเรียน   

-อภิปรายความรู้ทั�วไป

เกี�ยวกบัภาษา  

-ทาํแบบฝึกหดั 

-ร่วมกนัสรุปองค์

ความรู้ โดยใชเ้ทคนิค           

การเรียนแบบร่วมมือ 

 

 

-Power point --

เอกสาร

ประกอบ 

การบรรยาย 

-แบบฝึกหดั 

 

2 

 

บทที� 2 หลักเกณฑ์ทางการ

ใช้ภาษา 

   - หลกัเกณฑท์าง      การ

เขียน 

3 - -อภิปรายเรื�องการ

เขียนที�พบใน

ชีวิตประจาํวนั   

-บรรยายหลกัเกณฑ์

การเขียน  

-มอบหมายงานศึกษา

ความรู้ดว้ยตนเอง     

-ทาํแบบฝึกหดั 

-ร่วมกนัสรุปองค์

ความรู้ โดยใชเ้ทคนิค

การเรียนแบบร่วมมือ 

-Power point  

-เอกสาร

ประกอบ 

การบรรยาย 

-แบบฝึกหดั 

 

3 

 

บทที� 2 หลักเกณฑ์ทางการ

ใช้ภาษา  (ต่อ) 

   - หลกัเกณฑท์าง     การ

อ่าน 

3 - -อภิปรายการอ่านคาํที�

พบในชีวิตประจาํวนั 

 -บรรยายเรื�อง

หลกัเกณฑก์ารอ่าน 

-มอบหมายงานศึกษา

ความรู้ดว้ยตนเอง     

-ทาํแบบฝึก 

-ร่วมกนัสรุปองค์

ความรู้ โดยใชเ้ทคนิค

การเรียนแบบร่วมมือ          

-Power point 

-เอกสาร

ประกอบ 

การบรรยาย 
-แบบฝึกหดั 
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4 

 

บทที� 3 การใช้ภาษาเพื�อ

การสื�อสาร 
   -ระดบัภาษา 

3 - -บรรยายเรื�องการใช้

ภาษาเพื�อการสื�อสาร

ในรูปแบบต่างๆ  

-ชมวีดิทศัน์เกี�ยวกบั

ระดบัภาษา 

-อภิปรายร่วมกนัเกี�ยว

วีดิทศัน์ที�ชม  

-ทาํแบบฝึกหดั 

-สรุปองคค์วามรู้

ร่วมกนั 

-Power point  

-เอกสาร

ประกอบการ

บรรยาย 

-วีดิทศัน ์

-แบบฝึกหดั 

 

5 

 

บทที� 3 การใช้ภาษาเพื�อ

การสื�อสาร  (ต่อ) 

  -การใชค้าํ 

  -การใชป้ระโยค 

3 - -อภิปรายร่วมกนั

เกี�ยวกบัภาษาเพื�อการ

สื�อสารในสื�อต่างๆ 

เช่น สื�อออนไลน์   

-ทาํแบบฝึกหดั 

-ร่วมกนัสรุปองค์

ความรู้ โดยใชเ้ทคนิค

การเรียนแบบร่วมมือ          

-Power point  

-เอกสาร

ประกอบ 

การบรรยาย 
-แบบฝึกหดั 

 

6 

 

บทที� 4 ถ้อยคําสํานวนไทย 

  -ความหมายของสาํนวน

ไทย 

  -ที�มาของสาํนวนไทย 

  -ลกัษณะของสาํนวนไทย

ของสาํนวนไทย 

3 - -บรรยายเรื�องถอ้ยคาํ

สาํนวน   

-อภิปรายร่วมกนัเกี�ยว

การใชส้าํนวนไทยใน

สื�อต่างๆ หรือที�พบ

เห็นในชีวิตประจาํวนั

จากสื�อต่างๆ  

-ทาํแบบฝึกหดั 

-ร่วมกนัสรุปองค์

ความรู้ โดยใชเ้ทคนิค

การเรียนแบบร่วมมือ       

-Power point  

-เอกสาร

ประกอบ 

การบรรยาย 

-แบบฝึกหดั 

 

7 บทที� 4 ถ้อยคําสํานวนไทย  

(ต่อ) 
  -ค่านิยมของคนไทยจาก

การศึกษาในสาํนวนและ

ภาษิต 

3  -บรรยายนาํเรื�อง

ค่านิยมของคนไทย

โดยศึกษาจากสาํนวน 

-อภิปรายร่วมกนัเรื�อง 

ค่านิยมของคนไทย

จากการศึกษาสาํนวน 

-Power point  

-เอกสาร

ประกอบ 

การบรรยาย 

-แบบฝึกหดั 
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-ทาํแบบฝึกหดั 

-สรุปองคค์วามรู้

ร่วมกนั 

8 สอบกลางภาค 

9 

 

บทที� 5 การเขียนโครงเรื�อง 

การเขียนย่อหน้า 

   

 

3 - -บรรยายเรื�องการเขียน

โครงเรื�อง และยอ่หนา้   

-ทาํแบบฝึกหดั 

-ร่วมกนัอภิปราย 

 

-Power point  

-เอกสาร

ประกอบ 

การบรรยาย 

-แบบฝึกหดั 

 

10 

 

บทที� 5 การย่อความ  สรุป

ความ   

3 - -บรรยาย เรื�อง การยอ่

ความสรุปความ  

-ทาํแบบฝึกหดั 

-ร่วมกนัสรุปองค์

ความรู้ โดยใชเ้ทคนิค

การเรียนแบบร่วมมือ          

-Power point  

-เอกสาร

ประกอบ 

การบรรยาย 

-แบบฝึกหดั 

 

11 บทที� 6 การพัฒนาการรับ

สาร  :  การวิเคราะห์  

วิจารณ์ วิพากษ์ 

  -ความหมายของการ

วิเคราะห์ วจิารณ์ วิพากษ ์

  -การวิจารณ์สารัตถคดี 

 

3 - -บรรยาย เรื�อง การ

วิเคราะห์ วิพากษ ์

วิจารณ์สารในรูปแบบ

ต่างๆ  

-บรรยายลกัษณะการ

วิจารณ์สารรัตถคดี 

-ฝึกวิจารณ์สารัตถคดี 

-ร่วมกนัสรุปองค์

ความรู้ โดยใชเ้ทคนิค

การเรียนแบบร่วมมือ        

-Power point 

-เอกสาร

ประกอบ 

การบรรยาย 
-แบบฝึกหดั 

 

12 บทที� 6 การพัฒนาการรับ

สาร  :  การวิเคราะห์  

วิจารณ์ วิพากษ์ (ต่อ) 

   -การวิจารณ์บนัเทิงคดี 

 

3 - -บรรยายลกัษณะการ

วิจารณ์บนัเทิงคดี    

-ฝึกการวิจารณ์บนัเทิง

คดี 

-ร่วมกนัสรุปองค์

ความรู้ โดยใชเ้ทคนิค

การเรียนแบบร่วมมือ  

 

 

     

-Power point  

-เอกสาร

ประกอบ 

การบรรยาย 
-แบบฝึกหดั 
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13 บทที� 7 การตีความสาร 

   -ความหมายของ      การ

ตีความ 

    -วิธีการตีความ 

    -การคน้หาความคิด 

แทรก 

3 - -บรรยาย เรื�อง การ

ตีความสาร  

-อภิปรายร่วมกนั

เกี�ยวกบัการตีความ

สาร  

-ทาํแบบฝึกหดั 

-ร่วมกนัสรุปองค์

ความรู้ โดยใชเ้ทคนิค

การเรียนแบบร่วมมือ     

-Power point  

-เอกสาร

ประกอบ 

การบรรยาย 

-แบบฝึกหดั 

 

14 บทที� 8 ศิลปะการนําเสนอ 

   -ความหมายและ

ความสาํคญัของศิลปะ   

การนาํเสนอ 

   -ขั�นตอนและรูปแบบ 

การนาํเสนอ 

3 - -บรรยาย  เรื�อง ศิลปะ

การนาํเสนอใน

รูปแบบต่าง ๆ 

-มอบหมายงานศึกษา

ความรู้ดว้ยตนเอง 

-Power point  

-เอกสาร

ประกอบ 

การบรรยาย 

 

15 บทที� 8 ศิลปะการนําเสนอ 

(ต่อ) 

   -การพูดเพื�อใหค้วามรู้ 

   -การพูดเพื�อจูงใจหรือ

โนม้นา้วใจ 

3 - -บรรยายเรื�อง การพูด

ในลกัษณะต่าง ๆ 

-ฝึกปฏิบตัิการหนา้ชั�น

เรียน 

-ร่วมกนัสรุปองค์

ความรู้ โดยใชเ้ทคนิค

การเรียนแบบร่วมมือ     

-Power point  

-เอกสาร

ประกอบ 

การบรรยาย 
-แบบประเมิน

การพูด 

อาจารย์

สาขาวิชา

ภาษาไทย 

16 บทที� 8 ศิลปะการนําเสนอ 

(ต่อ) 

   -การเขียนโครงการ 

   -การเขียนรายงานทาง

วิชาการ 

3 - -บรรยายรูปแบบการ

เขียนโครงการ และ

รายงานทางวิชาการ  

-ฝึกปฏิบตัิการ 

-ร่วมกนัสรุปองค์

ความรู้ โดยใชเ้ทคนิค

การเรียนแบบร่วมมือ     

-Power point  

-เอกสาร

ประกอบ 

การบรรยาย 
-แบบประเมิน

การเขียน 

อาจารย์

สาขาวิชา

ภาษาไทย 

17 สอบปลายภาค 
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�.  แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม

ที� 

การเรียนรู้ด้าน ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที�

ประเมิน 

สัดส่วนการ

ประเมิน 

1 คุณธรรม 

จริยธรรม  

1) รักและภาคภูมิใจใน

ทอ้งถิ�น สถาบนั ตระหนกั 

ซาบซึ� ง และเห็นคุณค่าของ

ศิลปวฒันธรรมไทยและ

วฒันธรรมนานาชาติ และมี

จิตสาํนึกในการอนุรักษ์

ศิลปวฒันธรรม และภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ�น 

- ความสนใจ           

ความกระตือรือร้น 

การเกิดจิตสาํนึก 

และความ

รับผิดชอบต่องานที�

ไดรั้บมอบหมาย 

ตลอดภาค

การศึกษา 
10% 

2 ความรู้ 1) รู้จกัตนเอง ทอ้งถิ�น 

สังคมไทย และสังคมโลก  

2) มีความรอบรู้ และปรับตวั

ใหด้าํรงชีวิตอยูไ่ดอ้ยา่งมี

ความสุข และพอเพียง ภายใต้

สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและ 

การปกครองตามแบบวิถีไทย

และวิถีโลก 

- ตรวจผลงาน 

- สอบกลางภาค 

- สอบปลายภาค 

ตลอดภาค

การศึกษา 
40% 

3 ทกัษะทางปัญญา 1) สามารถคิดอยา่งเป็นระบบ 

เขา้ใจปัญหา แกปั้ญหาได ้

และสามารถคิดวิเคราะห์ 

วิพากษว์จิารณ์ และแสวงหา

เหตุผลได ้

- สังเกตพฤติกรรม

การทาํงาน 

- ตรวจผลงาน 

ตลอดภาค

การศึกษา 

30% 

4 ทกัษะ

ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ  

1) รู้จกัเคารพสิทธิของผูอ้ื�น   

มีความรับผิดชอบบทบาท

หนา้ที�ของตนเองทั�งต่อ 

ตนเอง ต่อผูอ้ื�น และต่อสังคม 

- สังเกตพฤติกรรม

ทั�วไปในหอ้งเรียน 

- สังเกตพฤติกรรม

การทาํงานกลุ่ม 

ตลอดภาค

การศึกษา 

10% 

5 ทกัษะการ

วิเคราะห์เชิงตวัเลข 

การสื�อสาร และ

การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ  

1) สามารถใชภ้าษาเพื�อการ

สื�อสารไดอ้ยา่งเหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพ 

- ประเมินจาก           

การทาํแบบฝึก      

การรายงาน และ

ความสามารถใน

การนาํเสนอผลงาน 

ตลอดภาค

การศึกษา 

10% 
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หมวดที�  �  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

�.  กลยุทธ์การประเมนิประสิทธผิลของรายวชิาโดยนกัศึกษา 

     1. สนทนาเพื�อสอบถามความคิดเห็นนกัศึกษาเป็นรายคนและเป็นกลุ่ม 

     �. การใชแ้บบประเมินผูส้อนและรายวิชาช่วงกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

     �. รับฟังความคิดเห็นผา่นเวบ็บอร์ดของคณะ 

�.  กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

        �. การสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

        �. ทดสอบวดัผลการเรียนของนกัศึกษา 

        �. การตรวจงานที�มอบหมาย 

        4. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

�.  การปรับปรุงการสอน 

        1. ปรับปรุงการเรียนการเรียนการสอนโดยอาศยัผลการประเมินการสอนในภาคเรียนก่อนดงันี�  
 -  จดัทาํใบงานประกอบกิจกรรมใหช้ดัเจน จะช่วยใหป้ระหยดัเวลาในการประกอบกิจกรรม 

        �. ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยอาศยัผลการประเมนิจากในส่วนของการประเมนิดา้นกลยทุธก์ารสอน 

        3. มีการประชุมสมัมนาเพื�อพฒันาการเรียนการสอน  

�.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ�ของนักศึกษาในรายวชิา 

         1.   การทวนสอบจากคะแนนขอ้สอบ โดยการสงัเกต  สมัภาษณ์  สอบถาม  และตรวจสอบผล        

การประเมินการเรียนรู้ของนกัศกึษา หรืองานที�มอบหมาย 

2. การทวนสอบจากผลการเรียนรู้แต่ละดา้นของรายวิชา 

3.  มีการแต่งตั�งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศกึษา       

โดยดูจากขอ้สอบ รายงาน วิธีการใหค้ะแนนสอบ  

�.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

 1. ปรับปรุงรายวิชา หรือทวนสอบผลสมัฤทธิ� ของรายวิชาตามขอ้ที� 4 

          2. สลบัหรือเปลี�ยนอาจารยผ์ูส้อน เพื�อใหน้กัศึกษามมีุมมองในเรื�องการประยกุตค์วามรู้นี�กบัปัญหา

ที�มาจากงานวิจยัของอาจารย ์
 
 

 


