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รายละเอยีดของรายวชิา
 

ชอืสถาบนัอดุมศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา
คณะ/ภาควชิา คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
 

หมวดท ี1 ขอ้มลูทวัไป

1. รหสัและชอืรายวชิา

2100101 ภาษาไทยเพอืการสอืสาร
Thai for Communication

2. จํานวนหน่วยกติ

2 (1-2-3)

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา

ศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาจนี

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา อ.อาลษิา เซ็งกะแซรี

อาจารยผ์ูส้อน 1. อ.อาลษิา เซ็งกะแซรี
2. อ.ซไูรดา เจะนิ
3. อ.ขวัญตา ทวสีุข

5. ภาคการศกึษา / ชนัปีทเีรยีน

1 / 2560

6. รายวชิาทตีอ้งเรยีนมาก่อน (pre-requisite) (ถา้ม)ี

ไมม่ี

7. รายวชิาทตีอ้งเรยีนพรอ้มกนั (co-requisites) (ถา้ม)ี

ไมม่ี

8. สถานทเีรยีน

computer
Text Box
และหลักสูตรอื่น ๆ



กลุ่ม หอ้งเรยีน วัน เวลา อาจารยผ์ูส้อน สาขาทสีอน

1 [24- ตงิเซยีง(ชนั 2)] ศุกร ์9:00 - 12:00 อ.ซไูรดา เจะนิ ภาษาองักฤษ

2 ภาษาไทย

3 สังคมศกึษา

4 การประถมศกึษา

5 สารสนเทศศาสตร์

6 [18-501] จันทร ์13:00 - 16:00 อ.อาลษิา เซ็งกะแซรี ภาษาจนี

7 ออกแบบนวัตกรรมทศันศลิป์

8 รัฐประศาสนศาสตร์

9 รัฐประศาสนศาสตร์

10 ฟิสกิส์

11 [18-201] พฤหสั 9:00 - 12:00 อ.อาลษิา เซ็งกะแซรี การตลาด

12 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

14 การจัดการ

15 การจัดการ

16 การบัญชี

17 วทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์และสอืดจิทิลั

18 นิตศิาสตร์

19 นิตศิาสตร์

20 การจัดการธุรกจิทอ่งเทยีว

21 [18-201] องัคาร 9:00 - 12:00 อ.อาลษิา เซ็งกะแซรี นิเทศศาสตร์

22 เกษตรศาสตร์

23 เทคโนโลยสีารสนเทศ

24 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร (แขนงวทิยาศาสตรอ์าหารฮาลาล)

25 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร (แขนงเทคโนโลยกีารอาหาร)

26 สัตวศาสตร์

27 ภาษาไทย

28 เคมี

29 สังคมศกึษา

30 ชวีวทิยา

31 [18-401] พธุ 8:00 - 11:00 อ.อาลษิา เซ็งกะแซรี ชวีวทิยา

32 วทิยาการคอมพวิเตอร์

33 การเงนิการธนาคาร(นานาชาต)ิ

34 จุลชวีวทิยา

35 การเงนิการธนาคาร(นานาชาต)ิ

36 การเงนิการธนาคาร(นานาชาต)ิ

37 การเงนิการธนาคาร(นานาชาต)ิ

38 การเงนิการธนาคาร(นานาชาต)ิ

39 ฟิสกิส์

40 [18-201] พฤหสั 13:00 - 16:00 อ.ซไูรดา เจะนิ การศกึษาปฐมวัย

41 การศกึษาปฐมวัย

42 การสอนอสิลามศกึษา

43 พลศกึษาและสุขศกึษา

44 การประถมศกึษา

45 ธุรกจิระหวา่งประเทศ

46 อ.ขวัญตา ทวสีุข นิตศิาสตร์

47 นิตศิาสตร์

48 การพัฒนาชมุชน

49 การบัญชี

50 การจัดการ

51 การจัดการ

52 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ



9. วนัทจีดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครงัลา่สดุ

วันทจัีดทํา/ปรับปรงุรายละเอยีดรายวชิา : 27 ม.ิย. 60

หมวดท ี2 จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์

1. จุดมุง่หมายของรายวชิา

1. เพอืใหท้ราบถงึความสําคัญของภาษาไทยในฐานะทเีป็นเครอืงมอืในการสอืสาร
2. ฝึกทกัษะการใชภ้าษาในชวีติประจําวัน ทงั การฟัง การพดู การอา่น การเขยีน
3. เพอืศกึษาสภาพปัญหาและแนวทางการแกไ้ขการใชภ้าษาในการสอืสาร

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา

เพอืใหนั้กศกึษามคีวามรูแ้ละทราบถงึความสําคัญของภาษาไทยในฐานะทเีป็นเครอืงมอืในการสอืสาร และเพมิพนูสมรรถนะในการใชภ้าษาในชวีติประจําวัน ทงั การฟัง การพดู การอา่น
การเขยีนรวมทงัปัญหาและแนวทางการแกไ้ขการใชภ้าษาในการสอืสาร

หมวดท ี3 ลกัษณะและการดําเนนิการ

1. คําอธบิายรายวชิา

ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครอืงมอืในการสอืสาร ฝึกทกัษะใชภ้าษาในชวีติประจําวัน ทงัดา้นการฟัง การพดู การอา่น และการเขยีน การใชภ้าษาสอืสารทเีป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ
การนําเสนอขอ้มลูในเชงิใหค้วามรู ้ขอ้คดิเห็น ขอ้เสนอแนะ และวจิารณ์อยา่งมเีหตุผล ศกึษาสภาพปัญหาและแนวทางการแกไ้ขการใชภ้าษาในชวีติประจําวัน ตระหนักถงึคุณธรรมและมจีติสํานึกต่อสังคมในการใชภ้าษาไทยในการสอืสาร

2. จํานวนชวัโมงทใีชต้อ่ภาคการศกึษา

ภาคทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดว้ยตนเอง กจิกรรมเพมิเตมิ

15 30 45 -

3. จํานวนชวัโมงตอ่สปัดาหท์อีาจารยใ์หค้ําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศกึษาเป็นรายบุคคล

- อาจารยป์ระจํารายวชิาแจง้เวลาใหคํ้าปรกึษาแกนั่กศกึษา เพอืใหนั้กศกึษามาขอคําปรกึษาได ้ตามเวลา - อาจารยแ์จง้เวลาใหคํ้าปรกึษาเป็นรายบคุคลหรอืรายกลุ่มตามความตอ้งการ 3 ชวัโมง/สัปดาห ์โดยใหนั้กศกึษาจองวันเวลาล่วงหนา้

หมวดท ี4 การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงัคบัของสถาบนั และสงัค
ม

สรา้งพันธสัญญา เงอืนไข ขอ้ตกลงรว่มกนักบันักศกึษาเพอืเป็นแนวทาง การอยูร่ว่มกั
นในสังคมพหวุัฒนธรรม เนน้เรอืงความศรัทธาต่อวชิาชพี ความตังใจถา่ยทอดวชิากา
ร การส่งเสรมิการเรยีนรู ้และการทําตนเป็นแบบอยา่งทดีี

สังเกตพฤตกิรรม

2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยีน ตรงตอ่เวลา ซอืสตัยส์จุ
รติ ขยนั อดทน และสูง้าน

-อภปิรายรว่มกนัในชนัเรยีน ตรวจผลงานของนักศกึษา

3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละรบัฟงัความคดิเห็นของผูอ้ ื
น รวมทงัเคารพในคุณคา่และศกัดศิรขีองความเป็นมนุษย์

-บรรยายพรอ้มยกตัวอยา่ง
-อภปิรายรว่มกนัในชนัเรยีน

สังเกตพฤตกิรรม

4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสํานึกสาธารณะ บรูณาการแบบสอดแทรกกบัการจัดการเรยีนการสอนดา้นความรู ้และบรูณาการกบัโคร
งการต่างๆเพอืใหนั้กศกึษามสี่วนรว่ม

5. รักและภูมใิจในสถาบัน ทอ้งถนิ มจีติสํานึกในการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรร
ม สงิแวดลอ้ม และภูมปัิญญาทอ้งถนิ

อภปิรายรว่มกนัในชนัเรยีน

 

2. ดา้นความรู ้

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเขา้ถงึแหล่งการเรยีนรู ้ ศกึษาเอกสารประกอบการสอนและตํารา บรรยายและสรปุสาระการเรยีนรู ้

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบรูณาการความรู ้และการประยกุ
ตค์วามรู ้

อภปิราย วเิคราะห ์วจิารณ์และซักถาม

3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกัการและทฤษฎทีสีาํคญัในเ
นอืหาของหมวดวชิาศกึษาทวัไป

มอบหมายงานใหนั้กศกึษาคน้ควา้ เป็นรายบคุคล และรายกลุ่ม 1. สังเกตพฤตกิรรม
2.ตรวจผลงานของนักศกึษา
3. ทดสอบ

 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ คดิวเิคราะห ์คดิเชิ
งเหตุผล และคดิ เชงิบูรณาการ ในชวีติประจําวนัไดอ้ยา่งมปีระสทิ
ธภิาพ

ศกึษาเอกสารประกอบการสอนและตําราเกยีวกบั ภาษาไทยเพอืการสอืสาร วเิคราะห ์
วจิารณ์และซักถาม

วเิคราะห ์วจิารณ์และซักถาม

2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได ้ มอบหมายงานใหนั้กศกึษาคน้ควา้ เป็นรายบคุคล และรายกลุ่ม

 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐานะผูนํ้าและสมาชกิกลุม่ กระตุน้ใหเ้กดิการอภปิรายในการเรยีนการสอน เพอืใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูใ้นการแสดงคว
ามคดิเห็นและยอมรับความคดิเห็นของผูอ้นื

1. สังเกตพฤตกิรรม
2.ประเมนิตนเอง และเพอืน ดว้ยแบบฟอรม์ทกํีาหนด
3. ตรวจผลงาน

2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีองตนเอง ทงัตอ่ตนเอง ตอ่
ผูอ้นื และตอ่สงัคม

มอบหมายรายงานบคุคลและรายกลุ่ม และการนําเสนองาน 1. สังเกตพฤตกิรรม
2.ประเมนิตนเอง และเพอืน ดว้ยแบบฟอรม์ทกํีาหนด
3. ตรวจผลงาน

3. แสดงออกถงึการมปีฏสิัมพันธท์ดีใีนสังคมพหวุัฒนธรรม อภปิราย วเิคราะห ์วจิารณ์และซักถาม

 



5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใชภ้าษาเพอืการสอืสาร บรรยายและอภปิรายรว่มกนัในชนัเรยีน 1.สังเกตพฤตกิรรม
2.ตรวจผลงาน
3.รปูแบบการนําเสนอผลงาน

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการตดิตอ่สอืสาร โดยใชเ้ทค
โนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม

มอบหมายงานใหนั้กศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง กลุ่ม จาก แหล่งคน้ควา้หลายๆ แหล่ง แ
ลว้นําเสนอรายงานดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศทเีหมาะสม

1.สังเกตพฤตกิรรม
2.ตรวจผลงาน
3.รปูแบบการนําเสนอผลงาน

3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคราะหต์ัวเลข แปรผล และนําเ
สนอขอ้มลูไดอ้ยา่งเหมาะสม และใชเ้ป็นพนืฐานแกปั้ญหาและการตัดสนิ
ใจในชวีติประจําวัน

มอบหมายรายงานบคุคลและรายกลุ่ม และการนําเสนองาน

4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสบืค ้
นขอ้มลู เพอืการแสวงหาความรู ้

มอบหมายรายงานบคุคลและรายกลุ่ม และการนําเสนองาน

 

หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมนิผล

1. แผนการสอน

สัปดาหท์ี หวัขอ้/รายละเอยีด จํานวนชวัโมง กจิกรรมการเรยีนการสอน สอืทใีช ้ ผูส้อน

1 -วางแผนการเรยีนการสอนในรายวชิา
-ลักษณะสําคัญของภาษาไทย มโนทศัน์เกยีวกบัภาษา

3 ฟังการบรรยายและอภปิรายรว่มกนั Powerpoint 1. อ.อาลษิา เซ็งกะแซรี
2. อ.ซไูรดา เจะนิ
3. อ.ขวัญตา ทวสีุข

2 ระดับของภาษาไทย องคป์ระกอบในการเลอืกใชร้ะดับภาษาในการสอืสา
ร

3 ฟังการบรรยายและอภปิรายรว่มกนั Powerpoint 1. อ.อาลษิา เซ็งกะแซรี
2. อ.ซไูรดา เจะนิ
3. อ.ขวัญตา ทวสีุข

3 การใชภ้าษาเพอืการสอืสาร ความรูเ้รอืงการใชคํ้า การใชป้ระโยค ขอ้บก
พรอ่ง ในการพดูการเขยีนทพีบเห็นในชวีติประจําวันและแนวทางแกไ้ข

3 ฟังการบรรยายและอภปิรายรว่มกนั Powerpoint 1. อ.อาลษิา เซ็งกะแซรี
2. อ.ซไูรดา เจะนิ
3. อ.ขวัญตา ทวสีุข

4 บรรยายและอภปิรายความรูห้ลักภาษาไทย 3 ฟังการบรรยายและอภปิรายรว่มกนั Powerpoint,หนังสอือา้งองิ 1. อ.อาลษิา เซ็งกะแซรี
2. อ.ซไูรดา เจะนิ
3. อ.ขวัญตา ทวสีุข

5 บรรยายและอภปิรายความรูห้ลักภาษาไทย 3 ฟังการบรรยายและอภปิรายรว่มกนั Powerpoint,หนังสอือา้งองิ 1. อ.อาลษิา เซ็งกะแซรี
2. อ.ซไูรดา เจะนิ
3. อ.ขวัญตา ทวสีุข

6 บรรยายและอภปิรายความรูเ้บอืงตน้เกยีวกบัการพดู ความหมายของการ
พดู องคป์ระกอบของการพดู

3 ฟังการบรรยายและอภปิรายรว่มกนั Powerpoint 1. อ.อาลษิา เซ็งกะแซรี
2. อ.ซไูรดา เจะนิ
3. อ.ขวัญตา ทวสีุข

7 บรรยายเกยีวกบัระดับการพดู จุดมุง่หมายของการพดู รปูแบบของการพดู
การพดูเนืองในโอกาสต่างๆ

3 ฟังการบรรยายและอภปิรายรว่มกนั Powerpoint 1. อ.อาลษิา เซ็งกะแซรี
2. อ.ซไูรดา เจะนิ
3. อ.ขวัญตา ทวสีุข

8 ฝึกปฏบิัตกิารพดูแบบอา่นจากตน้ฉบับ การพดูแบบเตรยีมตัวล่วงหนา้ กา
รพดูกะทนัหนั

3 รว่มกนัฝึกปฏบิัติ Powerpoint 1. อ.อาลษิา เซ็งกะแซรี
2. อ.ซไูรดา เจะนิ
3. อ.ขวัญตา ทวสีุข

9 ฝึกปฏบิัตกิารพดูเพอืมารยาทในสังคมตามหวัขอ้ทกํีาหนดและทกัษะการ
ฟังอยา่งมวีจิารณญาณ

3 ฟังการบรรยายและอภปิรายรว่มกนัฝึกปฏบิัติ Powerpoint 1. อ.อาลษิา เซ็งกะแซรี
2. อ.ซไูรดา เจะนิ
3. อ.ขวัญตา ทวสีุข

10 สอบกลางภาค

11 ทกัษะการอา่น ความหมายของการอา่น ความสําคัญของการอา่น การสรา้
งนิสัยรักการอา่น การเพมิประสทิธภิาพในการอา่น

3 ฟังการบรรยายและอภปิรายรว่มกนั Powerpoint 1. อ.อาลษิา เซ็งกะแซรี
2. อ.ซไูรดา เจะนิ
3. อ.ขวัญตา ทวสีุข

12 การอา่นในใจ การอา่นออกเสยีง การบันทกึขอ้มลูจากการอา่น ฝึกปฏบิัติ
การอา่นเพอืจับใจความสําคัญ และแสดงความคดิเห็น

3 ฟังการบรรยายและอภปิรายรว่มกนัฝึกปฏบิัติ Powerpoint 1. อ.อาลษิา เซ็งกะแซรี
2. อ.ซไูรดา เจะนิ
3. อ.ขวัญตา ทวสีุข

13 บรรยายและอภปิรายความรูท้วัไปเกยีวกบัการเขยีน การเขยีนโครงเรอืง 
การเขยีนยอ่หนา้

3 ฟังการบรรยายและอภปิรายรว่มกนั Powerpoint 1. อ.อาลษิา เซ็งกะแซรี
2. อ.ซไูรดา เจะนิ
3. อ.ขวัญตา ทวสีุข

14 การสรปุความ การยอ่ความ การขยายความ 3 ฟังการบรรยายและอภปิรายรว่มกนั Powerpoint 1. อ.อาลษิา เซ็งกะแซรี
2. อ.ซไูรดา เจะนิ
3. อ.ขวัญตา ทวสีุข

15 การเขยีนคํานํา เนือเรอืง สรปุ ฝึกปฏบิัตกิารเขยีนบทความ 3 ฟังการบรรยายและอภปิรายรว่มกนัฝึกปฏบิัติ Powerpoint,เอกสารประเภทวารสารวชิาการและกึ
งวชิาการ

1. อ.อาลษิา เซ็งกะแซรี
2. อ.ซไูรดา เจะนิ
3. อ.ขวัญตา ทวสีุข

16 สรปุทบทวนเนือหา 3 อภปิรายรว่มกนั - 1. อ.อาลษิา เซ็งกะแซรี
2. อ.ซไูรดา เจะนิ
3. อ.ขวัญตา ทวสีุข

17, 18 สอบปลายภาค

2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้

กจิกรรมที ผลการเรยีนรู ้ วธิกีารประเมนิ สัปดาหป์ระเมนิ สัดส่วนของการประเมิ
นผล



1 ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงัคบัของสถาบนั และสงัคม
2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยีน ตรงตอ่เวลา ซอืสตัยส์จุรติ 
ขยนั อดทน และสูง้าน
3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละรบัฟงัความคดิเห็นของผูอ้นื ร
วมทงัเคารพในคุณคา่และศกัดศิรขีองความเป็นมนุษย์
4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสํานึกสาธารณะ
5. รักและภูมใิจในสถาบัน ทอ้งถนิ มจีติสํานึกในการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม 
สงิแวดลอ้ม และภูมปัิญญาทอ้งถนิ

การเขา้ชนัเรยีน พฤตกิรรมระหวา่งเรยีน ตลอดภาคเรยีน 10

2 ดา้นความรู ้

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเขา้ถงึแหล่งการเรยีนรู ้
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบรูณาการความรู ้และการประยกุตค์
วามรู ้
3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกัการและทฤษฎทีสีาํคญัในเนอื
หาของหมวดวชิาศกึษาทวัไป

-สอบกลางภาค
-สอบปลายภาค

10,17 50

3 ดา้นทกัษะทางปัญญา

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ คดิวเิคราะห ์คดิเชงิเ
หตุผล และคดิ เชงิบูรณาการ ในชวีติประจําวนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได ้

การมสี่วนรว่มอภปิราย และการแสดงความคดิเห็นในชนัเรยีน ตลอดภาคเรยีน 10

4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐานะผูนํ้าและสมาชกิกลุม่
2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีองตนเอง ทงัตอ่ตนเอง ตอ่ผูอ้ ื
น และตอ่สงัคม
3. แสดงออกถงึการมปีฏสิัมพันธท์ดีใีนสังคมพหวุัฒนธรรม

การทํางานกลุ่มและผลงาน ตลอดภาคเรยีน 10

5 ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสี
ารสนเทศ

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใชภ้าษาเพอืการสอืสาร
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการตดิตอ่สอืสาร โดยใชเ้ทคโนโ
ลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม
3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคราะหต์ัวเลข แปรผล และนําเสน
อขอ้มลูไดอ้ยา่งเหมาะสม และใชเ้ป็นพนืฐานแกปั้ญหาและการตัดสนิใจในชี
วติประจําวัน
4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสบืคน้ข ้
อมลู เพอืการแสวงหาความรู ้

การคน้ควา้หาขอ้มลูและนําเสนอ ตลอดภาคเรยีน 20

หมวดท ี6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลกั

จุไรรัตน์ ลักษณะศริ ิ. 2540 . ภาษากบัการสอืสาร . กรงุเทพฯ : โอเดยีนสโตร์

2. เอกสารและขอ้มลูสาํคญั

กองเทพ เคลอืบพณชิกลุ . 2542 . ภาษาใชภ้าษาไทย . กรงุเทพฯ : โอเดยีนสโตร์

3. เอกสารและขอ้มลูแนะนํา

ชะลอ รอดลอย . 2544 . การเขยีนสารคด ี. กรงุเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
ถวัลย ์มาศจรัส . 2550 . วัฒนธรรมการใชภ้าษาสําหรับงานเขยีน . กรงุเทพฯ : ธารอกัษร
นววรรณ พันธุเมธา . 2539 . รักภาษา . กรงุเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
นิพนธ ์ทพิยศ์รนีิมติ . 2549 . หลักการพดู . พมิพค์รังท2ี กรงุเทพฯ : ภาควชิาภาษาไทยและภาษาตะวันออก มหาวทิยาลัย.
บปุผา บญุทพิย ์. 2537 . การถา่ยทอดงานเขยีนจากการอา่น . กรงุเทพฯ : มหาวทิยาลัยรามคําแหง
ประภาศร ีสหีอําไพ . 2534 . ภาษาไทย 4 . กรงุเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
ประภัสสร ภัทรนาวกิ . 2545 . เทคนิคการเขยีนใหป้ระสบความสําเร็จ . กรงุเทพฯ : ศูนยห์นังสอื
เพอืการพัฒนา
ประวณีา ณ นคร . 2547 . ศลิปะการเขยีนเพอืการถา่ยทอด . กรงุเทพฯ : รวมสาสน์
ประเวศ วะส ี. 2545 . อา่นและการเขยีนเพอืชวีติ . กรงุเทพฯ : ประชาชนการพมิพ์
ปรชีา ชา้งขวัญยนื . 2549 . ศลิปะการพดู . กรงุเทพฯ : วชิาการ
วนิดา บํารงุไทย . 2551 . การพดูและการเขยีนในโอกาสพเิศษ . กรงุเทพฯ : ไทยวัฒนาพาณชิย์
วาสนา เกตุภาค . 2545 . หลักการพดูสู่นักพดูทดี ี. กรงุเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

หมวดท ี7 การประเมนิและปรบัปรุงการดําเนนิการของรายวชิา

1. กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา

การประเมนิประสทิธผิลในรายวชิานี จากการวางแผนการจัดการเรยีนการสอนรว่มกนั ระหวา่งผูส้อนและนักศกึษา สรปุไดด้ังนี
- การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รยีน
- แบบประเมนิผูส้อน
- การประเมนิและใหข้อ้เสนอแนะผา่นระบบ MIS ของมหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา

2. กลยทุธก์ารประเมนิการสอน

- ผลการเรยีนของนักศกึษา
- การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู ้

3. การปรบัปรงุการสอน

- การวจัิยในชนัเรยีนและนอกชนัเรยีน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธขิองนกัศกึษาในรายวชิา



4.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้ณะนกัศกึษายงัไมส่าํเร็จการศกึษา

ใหกํ้าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธกิารเรยีนรูข้องนักศกึษาเป็นส่วนหนึงของระบบการประกนัคุณภาพภายในของมหาวทิยาลัยราชภัฏยะลาทจีะตอ้งทําความเขา้ใจตรงกนัทงัมหาวทิยาลัยราชภัฏยะลาและนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ
ซงึผูป้ระเมนิภายนอกจะตอ้งสามารถตรวจสอบได ้การทวนสอบในระดับรายวชิาควรใหนั้กศกึษาประเมนิการเรยีนการสอนในระดับรายวชิา มคีณะกรรมการพจิารณาความเหมาะสมของขอ้สอบใหเ้ป็นไปตามแผนการสอน
มกีารประเมนิขอ้สอบโดยผูท้รงคุณวฒุภิายนอก
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําได ้โดยมรีะบบประกนัคุณภาพภายในมหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ละรายงานผล

4.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูห้ลงัจากนกัศกึษาสาํเร็จการศกึษา

การกําหนดกลวธิกีารทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องนักศกึษา ควรเนน้การทําวจัิยสัมฤทธผิลของการประกอบอาชพีของบัณฑติ ททํีาอยา่งต่อเนืองและนําผลวจัิยทไีดย้อ้นกลับมาปรับปรงุกระบวนการการเรยีนการสอน
และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทงัการประเมนิคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองคก์รระดับสากล โดยการวจัิยอาจจะทําดําเนินการดังตัวอยา่งต่อไปนี
(1) ภาวการณ์ไดง้านทําของบัณฑติ ประเมนิจากบัณฑติแต่ละรุน่ทจีบการศกึษา ในดา้นของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู ้ความสามารถ ความมนัใจของบัณฑติในการประกอบการงานอาชพี
(2) การตรวจสอบจากผูป้ระกอบการ โดยการขอเขา้สัมภาษณ์ หรอืการส่งแบบสอบถาม เพอืประเมนิความพงึพอใจในบัณฑติทจีบการศกึษาและเขา้ทํางานในสถานประกอบการนัน ๆ ในคาบระยะเวลาต่างๆ เชน่ ปีท ี1 ปีท ี5 เป็นตน้
(3) การประเมนิตําแหน่ง และหรอืความกา้วหนา้ในสายงานของบัณฑติ
(4) การประเมนิจากสถานศกึษาอนื โดยการส่งแบบสอบถาม หรอืสอบถามเมอืมโีอกาสในระดับความพงึพอใจในดา้นความรู ้ความพรอ้ม และสมบัตดิา้นอนื ๆ
ของบัณฑติจะจบการศกึษาและเขา้ศกึษาเพอืปรญิญาทสีูงขนึในสถานศกึษานัน ๆ
(5) การประเมนิจากนักศกึษาทจีบการศกึษาแลว้ ทไีปประกอบอาชพี ในแงข่องความพรอ้มและความรูจ้ากสาขาวชิาทเีรยีน รวมทงัสาขาอนื ๆ ทกํีาหนดในหลักสูตร ทเีกยีวเนืองกบัการประกอบอาชพีของบัณฑติ
รวมทงัเปิดโอกาสใหเ้สนอขอ้คดิเห็นในการปรับหลักสูตรใหด้ยีงิขนึดว้ย
(6) ความเห็นจากผูท้รงคุณวฒุภิายนอก ทมีาประเมนิหลักสูตร หรอื เป็นอาจารยพ์เิศษ ต่อความพรอ้มของนักศกึษาในการเรยีน และสมบัตอินื ๆ ทเีกยีวขอ้งกบักระบวนการเรยีนรู ้และการพัฒนาองคค์วามรูข้องนักศกึษา
(7) ผลงานของนักศกึษาทวีัดเป็นรปูธรรมไดซ้งึ อาท ิ(ก) จํานวนโปรแกรมสําเร็จรปูทพัีฒนาเอง (ข) จํานวนสทิธบิัตร (ค) จํานวนรางวัลทางสังคมและวชิาชพี (ง) จํานวนกจิกรรมการกศุลเพอืสังคมและประเทศชาต ิ(จ)
จํานวนกจิกรรมอาสาสมคัรในองคก์รททํีาประโยชน์ต่อสังคม

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา

- ปรับปรงุรายละเอยีดวชิาทกุ ๆ ปี หรอืมขีอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ
- เปลยีนหรอืสลับอาจารยผ์ูส้อน เพอืใหนั้กศกึษามมีมุมองในเรอืงการประยกุตค์วามรูน้ีกบัปัญหาทมีาจากการวจัิยของอาจารย์

หมวดอนืๆ
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