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รายละเอยีดของรายวชิา
 

ชอืสถาบนัอดุมศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา
คณะ/ภาควชิา คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
 

หมวดท ี1 ขอ้มลูทวัไป

1. รหสัและชอืรายวชิา

2100103 หลักการอา่นและการเขยีนคําไทย
Principles of Reading and Writing Thai Words

2. จํานวนหน่วยกติ

2 (2-0-4)

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา

รัฐประศาสนศาสตรบ์ัณฑติ

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา อ.สายสุนีย ์วงคอ์ุน่

อาจารยผ์ูส้อน 1. อ.สายสุนีย ์วงคอ์ุน่
2. อ.ปทมุทพิย ์สองแกว้(อ.พเิศษ)
3. อ.พเิศษภาษาไทย 1

5. ภาคการศกึษา / ชนัปีทเีรยีน

1 / 2559

6. รายวชิาทตีอ้งเรยีนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้ม)ี

-

7. รายวชิาทตีอ้งเรยีนพรอ้มกนั (Co-requisites) (ถา้ม)ี

-

8. สถานทเีรยีน

กลุ่ม หอ้งเรยีน วัน เวลา อาจารยผ์ูส้อน สาขาทสีอน

2 [18-401] จันทร ์16:00 - 18:00 อ.ปทมุทพิย ์สองแกว้(อ.พเิศษ) ภาษาไทย

3 อ.พเิศษภาษาไทย 1 วทิยาการคอมพวิเตอร์

4 การพัฒนาชมุชน

5 อ.พเิศษภาษาไทย 1 การประถมศกึษา

6 [18-301] พฤหสั 16:00 - 18:00 อ.ปทมุทพิย ์สองแกว้(อ.พเิศษ) ภาษาไทย

7 สังคมศกึษา

8 การพัฒนาชมุชน

9 อ.สายสุนีย ์วงคอ์ุน่ รัฐประศาสนศาสตร์

computer
Typewritten text
และหลักสูตรอื่น ๆ



9. วนัทจีดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครงัลา่สดุ

วันทจัีดทํา/ปรับปรงุรายละเอยีดรายวชิา : 25 ก.ค. 59

หมวดท ี2 จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์

1. จุดมุง่หมายของรายวชิา

1. เพอืใหท้ราบถงึสาเหตุการอา่นและเขยีนหนังสอืผดิ
2. เพอืใหรู้จั้กวเิคราะหส์าเหตุการอา่นและเขยีนผดิ
3. เพอืใหท้ราบถงึหลักเกณฑต์่าง ๆ ในการอา่นและเขยีนผดิ 
4. เพอืใหส้ามารถนําความรูท้ไีดจ้าการเรยีนไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ในชวีติประจําวัน
5. เพอืใหเ้ห็นถงึความจําเป็นและทราบถงึประโยชน์ในการเรยีนรูห้ลักการอา่น และการเขยีนคําไทย

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา

เพอืใหนั้กศกึษามคีวามรูพ้นืฐาน ในทกัษะการอา่นเขยีนภาษาไทย และเป็นการเตรยีมความพรอ้มในการประกอบอาชพีต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

หมวดท ี3 ลกัษณะและการดําเนนิการ

1. คําอธบิายรายวชิา

หลักเกณฑต์่างๆ ในการอา่นและเขยีนคําไทย ศกึษาปัจจัยททํีาใหก้ารอา่นและการเขยีนคําไทยผดิไปจากกฎเกณฑ ์เกบ็รวบรวม วเิคราะห์
เปรยีบเทยีบคําทมีกัเขยีนหรอือา่นผดิจากกฎเกณฑ ์อภปิราย สรปุผล แนวทางการแกไ้ขและเผยแพรก่ารอา่นและการเขยีนคําไทยใหถ้กูตอ้ง

2. จํานวนชวัโมงทใีชต้อ่ภาคการศกึษา

ภาคทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดว้ยตนเอง กจิกรรมเพมิเตมิ

30 0 60 (สอนเสรมิตามความตอ้งการของนักศกึษาเฉพาะราย)

3. จํานวนชวัโมงตอ่สปัดาหท์อีาจารยใ์หค้ําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศกึษาเป็นรายบุคคล

ใหคํ้าปรกึษาจํานวน ๑ ชวัโมง/สัปดาห ์( สําหรับผูท้ตีอ้งการคําปรกึษาตามแต่ละกรณี ) วธิกีารสอืสารกบันักศกึษาดว้ยตนเองใช ้e-mail

หมวดท ี4 การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงั
คบัของสถาบนั และสงัคม

มวีนัิยต่อการเรยีน ส่งงานตามทกํีาหนดเวลา
- ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรม เสยีสละ แ
ละซอืสัตยส์ุจรติ
- เคารพกฎ กตกิา ของหอ้ง และสังคม
- เคารพสทิธแิละรับฟังความคดิเห็นของผูอ้นื รวมทงั
เคารพผูใ้หญ่
- มจีรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี

สังเกตพฤตกิรรม

2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยี
น ตรงตอ่เวลา ซอืสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน
และสูง้าน

ทํางานกลุ่ม อภปิรายรว่มกนัในชนัเรยีน - กระบวนการกลุ่ม
- ประเมนิจาการนําเสนองานทไีดรั้บมอบหมายรายบคุ
คล
- ประเมนิจาการนําเสนอผลงานกลุ่ม

3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละร ั
บฟงัความคดิเห็นของผูอ้นื รวมทงัเคารพ
ในคุณคา่และศกัดศิรขีองความเป็นมนุษ
ย์

บรรยายพรอ้มยกตัวอยา่ง

การรว่มรับฟังการอภปิรายกลุ่ม

สังเกตพฤตกิรรม

4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสํา
นึกสาธารณะ

การใชก้รณีศกึษา (case study)



5. รักและภูมใิจในสถาบัน ทอ้งถนิ มจีติสํานึก
ในการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม สงิแวดลอ้ม แล
ะภูมปัิญญาทอ้งถนิ

มกีารจัดการกจิกรรมสําหรับการเรยีนรูด้า้นคุณธรรม จ
รยิธรรม และการมจีติอาสาและมจีติสํานึก

 

2. ดา้นความรู ้

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเขา้ถึ
งแหล่งการเรยีนรู ้

จัดกจิกรรมการเรยีนการสอน โดยใหผู้เ้รยีนมกีารเรยีน
รูด้ว้ยตนเอง การเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบรูณ
าการความรู ้และการประยกุตค์วามรู ้

จัดกจิกรรมการเรยีนการสอน โดยใหผู้เ้รยีนมกีารเรยีน
รูด้ว้ยตนเอง การเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม

3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกัก
ารและทฤษฎทีสีาํคญัในเนอืหาของหมวด
วชิาศกึษาทวัไป

ใชก้ลวธิกีารสอนทหีลากหลายทงัการบรรยายรว่มกบั
การอภปิราย การคน้ควา้ กรณีศกึษาตลอดจนนําเสน
อประเด็นทผีูเ้รยีนสนใจ เพอืการเรยีนรูข้องกลุ่ม

การทดสอบยอ่ย
ทดสอบกลางภาคเรยีน ปลายภาคเรยีน
ประเมจิากการศกึษาคน้ควา้

 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญา
ณ คดิวเิคราะห ์คดิเชงิเหตุผล และคดิ เชงิบู
รณาการ ในชวีติประจําวันไดอ้ยา่งมปีระสทิธิ
ภาพ

สอนทเีนน้ใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กทกัษะการคดิ และการแกไ้
ขปัญหา ทงัระดับบคุคลและกลุ่มใสถานการณ์ทวัไป

2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโย
ชน์ต่อตนเองและสังคมได ้

ใชว้ธิกีารสอนทหีลากหลาย ืเชน่ การอภปิรายกลุ่ม กา
รโตว้าท ีการทํากรณีศกึษา การจัดทําโครงการ และก
ารใชเ้กม

 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐา
นะผูนํ้าและสมาชกิกลุม่

กลยทุธก์ารสอนทเีนน้การปฎสิัมพันธร์ะหวา่งผูเ้รยีนกั
บผูเ้รยีน

วัดจากการทํารายงาน การนําเสนอ การกลา้แสดงออ
ก

2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีอ
งตนเอง ทงัตอ่ตนเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงั
คม

จัดกจิกรรมการเรยีนการสอนทเีนน้การทํางานเป็นทมี การรับผดิชอบต่องานทไีดรั้บมอบหมาย

3. แสดงออกถงึการมปีฏสิัมพันธท์ดีใีนสังคม
พหวุัฒนธรรม

จัดกจิกรรมส่งเสรมิใหนั้กศกึษาไดม้คีวามรับผดิชอบ 
ปฎสิัมพันธท์ดีใีนสังคมพหวุัฒนธรรม

 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการ
ใชภ้าษาเพอืการสอืสาร

การแสดงออกถงึความสามารถในการใชภ้าษาเพอืกา
รสอืสาร

การประเมนิผลงานตามกจิกรรมการเรยีนการสอน โดย
ใชแ้บบสังเกต และการประเมนิทกัษะการพดู การเขยี
น

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการ
ตดิตอ่สอืสาร โดยใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเ
หมาะสม

ารจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนทเีนน้ใหผู้เ้รยีนไดฝึ้ก
ทกัษาการสอืสารระหวา่งบคุคล ทงัการพดูการฟัง แล
ะการเขยีนในกลุ่มผูเ้รยีนและผูส้อนและบคุคลทเีกยีว
ขอ้ง

สังเกตพฤตกิรรม

3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคร
าะหต์ัวเลข แปรผล และนําเสนอขอ้มลูไดอ้ย่

การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคราะหต์ัวเลข
แปรผลและการนําเสนอขอ้มลูไดอ้ยา่งเหมาะสม และ



างเหมาะสม และใชเ้ป็นพนืฐานแกปั้ญหาและ
การตัดสนิใจในชวีติประจําวัน

ใชเ้ป็นพนืฐานการแกไ้ขปัญหาและการตัดสนิใจในชวีิ
ตประจําวัน

4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโน
โลยสีารสนเทศในการสบืคน้ขอ้มลู เพอืการแ
สวงหาความรู ้

แสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโนโลย ีสารสนเท
ศในการสบืคน้ขอ้มลูเพอืการแสวงหาความรู ้

 

หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมนิผล

1. แผนการสอน

สัปดาห์
ที

หวัขอ้/รายละเอยีด จํานวน
ชวัโมง

กจิกรรมการเรยีนการสอน สอืทใีช ้ ผูส้อน

1 บทท ี1 หลักการอา่นตามอกัขรวธิโีบราณ
หลักการอา่นคําแผลง
หลักการอา่นอกัษรนํา

3 บรรยาย 
อภปิราย

เอกสารประกอบการสอน 1. อ.สายสุนีย ์วงคอ์ุ่
น
2. อ.ปทมุทพิย ์สอง
แกว้(อ.พเิศษ)
3. อ.พเิศษภาษาไท
ย 1

2 บทท ี2 หลักการอา่นคําทรัีบมาจากภาษาบา
ล ีสันสกฤต
หลักการอา่นพยญัชนะสังโยค
หลักการอา่นพยญัชนะวรรค หรอืเศษวรรคสะ
กดแลว้ตามดว้ย “ห”นํา

3. บรรยาย ศกึษาจากเอกสาร ร่
วมกนัอภปิราย ซักถามและสรุ
ป
ทําแบบทดสอบทา้ยบท

เอกสารประกอบการสอน 
สอืทใีช ้
- แบบทดสอบกอ่นเรยีน
- หนังสอื/ตําราเรยีน
- แผนการสอน

1. อ.สายสุนีย ์วงคอ์ุ่
น
2. อ.ปทมุทพิย ์สอง
แกว้(อ.พเิศษ)
3. อ.พเิศษภาษาไท
ย 1

3 หลักการอา่นพยญัชะวรรคอสุุมสะกดแลว้มตีัว
ตาม
หลักการคําทมีพียญัชนะอฒัสระสะกดแลว้มตีั
วตาม
หลักการคําทตีัดตัวสะกดทงิ คงไวแ้ต่ตัวตาม

3 บรรยาย ศกึษาจากเอกสาร ร่
วมกนัอภปิราย ซักถามและสรุ
ป
ทําแบบทดสอบทา้ยบท

Power Point
- แบบฝึกหดั

1. อ.สายสุนีย ์วงคอ์ุ่
น
2. อ.ปทมุทพิย ์สอง
แกว้(อ.พเิศษ)
3. อ.พเิศษภาษาไท
ย 1

4 หลักการอา่นคําทมีอีปุสรรค
หลักการอา่นคําสมาส

3 บรรยาย ศกึษาจากเอกสาร ร่
วมกนัอภปิราย ซักถามและสรุ
ป
ทําแบบทดสอบทา้ยบท

แบบทดสอบกอ่นเรยีน
- หนังสอื/ตําราเรยีน
- แผนการสอน

1. อ.สายสุนีย ์วงคอ์ุ่
น
2. อ.ปทมุทพิย ์สอง
แกว้(อ.พเิศษ)
3. อ.พเิศษภาษาไท
ย 1

5 หลักการอา่นคําทมี ีฤ ประสม
หลักการอา่นคําทมี ีฑ ประสม
บทท ี3 หลักการอา่นคําทมี ีร หนั (รร)

3 บรรยาย ศกึษาจากเอกสาร ร่
วมกนัอภปิราย ซักถามและสรุ
ป
ทําแบบทดสอบทา้ยบท

แบบทดสอบกอ่นเรยีน
แบบทดสอบหลังเรยีน
- หนังสอื/ตําราเรยีน
- แผนการสอน

1. อ.สายสุนีย ์วงคอ์ุ่
น
2. อ.ปทมุทพิย ์สอง
แกว้(อ.พเิศษ)
3. อ.พเิศษภาษาไท
ย 1

6 หลักการอา่นคําทขีนึตน้ดว้ย สรร บรรพ 3 บรรยาย ศกึษาจากเอกสาร ร่
วมกนัอภปิราย ซักถามและสรุ
ป
ทําแบบทดสอบทา้ยบท

แบบทดสอบกอ่นเรยีน
แบบทดสอบหลังเรยีน
- หนังสอื/ตําราเรยีน
- แผนการสอน

1. อ.สายสุนีย ์วงคอ์ุ่
น
2. อ.ปทมุทพิย ์สอง
แกว้(อ.พเิศษ)
3. อ.พเิศษภาษาไท
ย 1

7 หลักการอา่นคําทขีนึตน้ดว้ย ฉ 3 บรรยาย ศกึษาจากเอกสาร ร่
วมกนัอภปิราย ซักถามและสรุ
ป
ทําแบบทดสอบทา้ยบท

แบบทดสอบกอ่นเรยีน
แบบทดสอบหลังเรยีน
- หนังสอื/ตําราเรยีน
- แผนการสอน

1. อ.สายสุนีย ์วงคอ์ุ่
น
2. อ.ปทมุทพิย ์สอง
แกว้(อ.พเิศษ)



3. อ.พเิศษภาษาไท
ย 1

8 หลักการอา่นคําพอ้งรปู 3 บรรยาย ศกึษาจากเอกสาร ร่
วมกนัอภปิราย ซักถามและสรุ
ป
ทําแบบทดสอบทา้ยบท

แบบทดสอบกอ่นเรยีน
แบบทดสอบหลังเรยีน
- หนังสอื/ตําราเรยีน
- แผนการสอน

1. อ.สายสุนีย ์วงคอ์ุ่
น
2. อ.ปทมุทพิย ์สอง
แกว้(อ.พเิศษ)
3. อ.พเิศษภาษาไท
ย 1

9 หลักการอา่นคํา ทร ควบกล ้าํ 3 บรรยาย ศกึษาจากเอกสาร ร่
วมกนัอภปิราย ซักถามและสรุ
ป
ทําแบบทดสอบทา้ยบท

แบบทดสอบกอ่นเรยีน
แบบทดสอบหลังเรยีน
- หนังสอื/ตําราเรยีน
- แผนการสอน

1. อ.สายสุนีย ์วงคอ์ุ่
น
2. อ.ปทมุทพิย ์สอง
แกว้(อ.พเิศษ)
3. อ.พเิศษภาษาไท
ย 1

10 สอบกลางภาค

11 หลักการอา่นตัวเลข
หลักการอา่นมาตรต่างๆ
หลักการอา่นเครอืงหมายไปยาลนอ้ย

3 บรรยาย ศกึษาจากเอกสาร ร่
วมกนัอภปิราย ซักถามและสรุ
ป
ทําแบบทดสอบทา้ยบท

แบบทดสอบกอ่นเรยีน
แบบทดสอบหลังเรยีน
- หนังสอื/ตําราเรยีน
- แผนการสอน

1. อ.สายสุนีย ์วงคอ์ุ่
น
2. อ.ปทมุทพิย ์สอง
แกว้(อ.พเิศษ)
3. อ.พเิศษภาษาไท
ย 1

12 ความนํา
หลักการเขยีนคําไทย
สาเหตุการเขยีนหนังสอืผดิ
ไมท่ราบสาเหตุทแีทจ้รงิของคํา

3 บรรยาย ศกึษาจากเอกสาร ร่
วมกนัอภปิราย ซักถามและสรุ
ป
ทําแบบทดสอบทา้ยบท

แบบทดสอบกอ่นเรยีน
แบบทดสอบหลังเรยีน
- หนังสอื/ตําราเรยีน
- แผนการสอน

1. อ.สายสุนีย ์วงคอ์ุ่
น
2. อ.ปทมุทพิย ์สอง
แกว้(อ.พเิศษ)
3. อ.พเิศษภาษาไท
ย 1

13 การเขยีนหนังสอืผดิ
เขยีนผดิเพราะประสบการณ์มาผดิ
เขยีนผดิเพราะใชแ้นวเปรยีบเทยีบผดิ
เขยีนผดิเพราะเพราะอา่นออกเสยีงผดิ
เขยีนผดิเพราะไมเ่ขา้ใจหลักภาษา

3 บรรยาย ศกึษาจากเอกสาร ร่
วมกนัอภปิราย ซักถามและสรุ
ป
ทําแบบทดสอบทา้ยบท

แบบทดสอบกอ่นเรยีน
แบบทดสอบหลังเรยีน
- หนังสอื/ตําราเรยีน
- แผนการสอน

1. อ.สายสุนีย ์วงคอ์ุ่
น
2. อ.ปทมุทพิย ์สอง
แกว้(อ.พเิศษ)
3. อ.พเิศษภาษาไท
ย 1

14 หลักการประวสิรรชนีย์ 3 บรรยาย ศกึษาจากเอกสาร ร่
วมกนัอภปิราย ซักถามและสรุ
ป
ทําแบบทดสอบทา้ยบท

แบบทดสอบกอ่นเรยีน
แบบทดสอบหลังเรยีน
- หนังสอื/ตําราเรยีน
- แผนการสอน

1. อ.สายสุนีย ์วงคอ์ุ่
น
2. อ.ปทมุทพิย ์สอง
แกว้(อ.พเิศษ)
3. อ.พเิศษภาษาไท
ย 1

15 หลักการประวสิรรชนีย์
หลักการใช ้ณ น
หลักการใช ้ศ ษ ศ
หลักการใช ้ศ ษ ส แลว้มกัเขยีนผดิ

3 บรรยาย ศกึษาจากเอกสาร ร่
วมกนัอภปิราย ซักถามและสรุ
ป
ทําแบบทดสอบทา้ยบท

แบบทดสอบกอ่นเรยีน
แบบทดสอบหลังเรยีน
- หนังสอื/ตําราเรยีน
- แผนการสอน

1. อ.สายสุนีย ์วงคอ์ุ่
น
2. อ.ปทมุทพิย ์สอง
แกว้(อ.พเิศษ)
3. อ.พเิศษภาษาไท
ย 1

16 หลักการใช ้บรร บัน 
หลักการใช ้อํา อมั
หลักการใชเ้ครอืงหมายไมไ้ต่คู ้
หลักการใชเ้ครอืงหมายไมย้มก

3 บรรยาย ศกึษาจากเอกสาร ร่
วมกนัอภปิราย ซักถามและสรุ
ป
ทําแบบทดสอบทา้ยบท

แบบทดสอบกอ่นเรยีน
แบบทดสอบหลังเรยีน
- หนังสอื/ตําราเรยีน
- แผนการสอน

1. อ.สายสุนีย ์วงคอ์ุ่
น
2. อ.ปทมุทพิย ์สอง
แกว้(อ.พเิศษ)
3. อ.พเิศษภาษาไท
ย 1

17, 18 สอบปลายภาค



2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้

กจิกรร
มที

ผลการเรยีนรู ้ วธิกีารประเมนิ สัปดาหป์ระเ
มนิ

สัดส่วนของก
ารประเมนิผล

1 ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงัค ั
บของสถาบนั และสงัคม
2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยีน 
ตรงตอ่เวลา ซอืสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน แล
ะสูง้าน
3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละรบั
ฟงัความคดิเห็นของผูอ้นื รวมทงัเคารพใน
คุณคา่และศกัดศิรขีองความเป็นมนุษย์
4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสํานึก
สาธารณะ
5. รักและภูมใิจในสถาบัน ทอ้งถนิ มจีติสํานึกใ
นการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม สงิแวดลอ้ม และภู
มปัิญญาทอ้งถนิ

- พฤตกิรรมการเขา้เรยีนและพฤตกิรรมในชนัเรยีนของนักศกึษา ตลอดภาคกา
รเรยีน

10

2 ดา้นความรู ้

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเขา้ถงึ
แหล่งการเรยีนรู ้
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบรูณาก
ารความรู ้และการประยกุตค์วามรู ้
3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกักา
รและทฤษฎทีสีาํคญัในเนอืหาของหมวดวชิ
าศกึษาทวัไป

สอบกลางภาคปลายภาค สัปดาหท์1ี0 
และ17-18

60

3 ดา้นทกัษะทางปัญญา

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 
คดิวเิคราะห ์คดิเชงิเหตุผล และคดิ เชงิบรูณาก
าร ในชวีติประจําวันไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโยช
น์ต่อตนเองและสังคมได ้

การมสี่วนรว่มในการอภปิรายและแสดงความคดิเห็น ตลอดภาคกา
รเรยีน

10

4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและ
ความรบัผดิชอบ

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐาน
ะผูนํ้าและสมาชกิกลุม่
2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีอง
ตนเอง ทงัตอ่ตนเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงัคม
3. แสดงออกถงึการมปีฏสิัมพันธท์ดีใีนสังคมพ
หวุัฒนธรรม

- การทํางานกลุ่มและการนําเสนอผลงาน ตลอดภาคกา
รเรยีน

10

5 ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืส
าร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใช้
ภาษาเพอืการสอืสาร
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการติ
ดตอ่สอืสาร โดยใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหม
าะสม
3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคราะ
หต์ัวเลข แปรผล และนําเสนอขอ้มลูไดอ้ยา่งเห
มาะสม และใชเ้ป็นพนืฐานแกปั้ญหาและการตัด
สนิใจในชวีติประจําวัน
4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโนโ
ลยสีารสนเทศในการสบืคน้ขอ้มลู เพอืการแสว
งหาความรู ้

ทําแบบทดสอบ ตลอดภาคกา
รเรยีน

10



หมวดท ี6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลกั

ถาวร มณีนิล. 2549.หลักการอา่น การเขยีนคําไทย.มหาวทิยาลัยราชภัฎยะลา

2. เอกสารและขอ้มลูสาํคญั

-

3. เอกสารและขอ้มลูแนะนํา

-

หมวดท ี7 การประเมนิและปรบัปรุงการดําเนนิการของรายวชิา

1. กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา

การประเมนิประสทิธผิลในรายวชิานี จากการวางแผนการจัดการเรยีนการสอนรว่มกนั ระหวา่งผูส้อนและนักศกึษา สรปุไดด้ังนี
- การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีน ประเมนิตนเองทกุคาบ
- แบบประเมนิผูส้อน และแบบประเมนิรายวชิา

2. กลยทุธก์ารประเมนิการสอน

คณะกรรมการบรหิารหมวดวชิาศกึษาทวัไปกําหนดใหม้กีารประเมนิการสอนรายวชิา ดังนี
1. ประเมนิผูส้อนโดยนักศกึษา
2. ประเมนิผูส้อนโดยคณะกรรมการวชิาการระดับคณะ
3. ประเมนิผูส้อนโดยคณะกรรมการบรหิารหมวดวชิาศกึษาทวัไป

3. การปรบัปรงุการสอน

หลังจากประเมนิในขอ้ 2 จะมกีารปรับปรงุการสอนโดยการระดมสมอง และหาขอ้มลูเพมิเตมิในการสอนดังนี
1. สัมมนาการจัดการเรยีนการสอน
2. การวจัิยในชนัเรยีนและนอกชนัเรยีน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธขิองนกัศกึษาในรายวชิา

4.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้ณะนกัศกึษายงัไมส่าํเร็จการศกึษา

ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสัมฤทธใินรายหวัขอ้ ตามทคีาดหวังจากการเรยีนรูใ้นวชิา ไดจ้ากการสอบถามนักศกึษา
หรอืการสุ่มตรวจผลงานของนักศกึษา โดยตรวจผลงานของนักศกึษาหลังจากการออกผลการเรยีนรายวชิา
มกีารทวนผลสัมฤทธโิดยรวมในวชิาไดด้ังนี
- การทวนการสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศกึษา โดยอาจารยอ์นื หรอืผูท้รงคุณวฒุ ิทไีมใ่ชอ่าจารยป์ระจําหลักสูตร
- มกีารตังคณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมนิการเรยีนรูข้องนักศกึษาโดยตรวจขอ้สอบ ผลงาน วธิกีารใหค้ะแนนสอบ
และการใหค้ะแนนพฤตกิรรม

4.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูห้ลงัจากนกัศกึษาสาํเร็จการศกึษา

ใหนั้กศกึษารว่มประเมนิและเสนอความคดิเห็นในการปรับปรงุการเรยีนการสอน โดยดูจากระบบMIS

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา

จากผลการประเมนิ และทวนสอบผลสัมฤทธปิระสทิธผิลรายวชิา ไดม้กีารวางแผนการปรับปรงุการสอน และรายละเอยีดวชิา เพอืใหเ้กดิคุณภาพมากขนึ
ดังนี
- ปรับปรงุรายละเอยีดวชิาทกุ 3 ปี หรอืมขีอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธติามขอ้ 4 
- เปลยีนหรอืสลับอาจารยผ์ูส้อน เพอืใหนั้กศกึษามมีมุมองในเรอืงการประยกุตค์วามรูน้ีกบัปัญหาทมีาจากการวจัิยของอาจารย์

หมวดอนืๆ
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