
   มคอ. 3 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

คณะ  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   สาขาวิชา ภาษาไทย 
 

หมวดที ่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
 2100102  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 

2. จ านวนหน่วยกิต 
 2 (1-2-3) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 หลักสูตร............................................. สาขาวิชา ........................................................... .....   
 หลายหลักสูตร (กรณีท่ีเป็นรายวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาเลือกเสรี ที่เปิดสอนให้หลายหลักสูตร) 

ประเภทของรายวิชา 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    บังคับ     เลือก 
                      ในกลุ่มวิชา   ภาษาและการสื่อสาร 
       มนุษยศาสตร์ 
       สังคมศาสตร์ 
       คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  หมวดวิชาเฉพาะ  

ในกลุ่มวิชา  แกน   บังคับ   เลือก 
      เฉพาะด้าน   บังคับ   เลือก 
      พ้ืนฐานวิชาชีพ  บังคับ    เลือก 
      ชีพ    บังคับ    เลือก 
      เอก    บังคับ    เลือก 
      โท    บังคับ    เลือก 
      อ่ืนๆ  (ระบุ) …………………..……………… 
  หมวดวิชาเลือกเสรี 
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4. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์สุรัสวดี  นราพงศ์เกษม 

อาจารย์ผู้สอน  กลุ่มเรียน 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภา  วัชรสุขุม 19 
2. อาจารย์จิราภรณ์  ก่อเกียรติยากุล 01, 11, 16 
3. อาจารย์ธวัลรัตน์  พรหมวิเศษ 17, 21 
4. อาจารย์สุรัสวดี  นราพงศ์เกษม 18, 20 
5. อาจารย์ปริยากรณ์  ชูแก้ว 03, 04, 05 
6. อาจารย์สายสุนีย์  วงค์อุ่น 02, 12, 13, 14, 15 
7. อาจารย์ซอฟูวะห์  กูโน 06, 07, 08, 09, 10 

 
5. ภาคการศึกษา  /ชั้นปีที่เรียน 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite( (ถ้ามี(   

  ไม่มี 
   รายวิชา …………………………………..  
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites( (ถ้ามี( 
    ไม่มี 
    รายวิชา……………………………………   
8. สถานที่เรียน   

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  วันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 
 

หมวดที ่ 2   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน  
2. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพูดและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการฝึกการเขียน การวางโครงเรื่อง  

การเขียนเรียงความ ความเรียงและบทความ 
3. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถวิจารณ์การพูดและการเขียนเพ่ือแก้ไขปรับปรุงผลงานให้มปีระสิทธิภาพ  
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2 .วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
เพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนน าไปสู่แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง และสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

หมวดที่  3   ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพ่ือให้พูดและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูด

ทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม และร่วมวิจารณ์เพ่ือแก้ไขปรับปรุง ฝึกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ 
ความเรียงและบทความ โดยเน้นการใช้ภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น และฝึกวิจารณ์ 

 

2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วยตนเอง 
ฝึกปฏิบัติภาคสนาม/ 

ฝึกงาน 
สอนเสริม 

15 ชั่วโมง/
ภาค

การศึกษา 
30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

45 ชั่วโมง/ภาค
การศึกษา 

- 

 (สอนเสริมตาม
ความต้องการ
ของนักศึกษา
เฉพาะราย) 

 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 ให้ค าปรึกษาจ านวน ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ ( ส าหรับผู้ที่ต้องการค าปรึกษาตามแต่ละกรณี )   
วิธีการสื่อสารกับนักศึกษาด้วยตนเองใช้ e-mail : suratsawadee.n@yru.ac.th 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

 
1.  ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

 
 

จ านวน 5 ข้อ 

 
2.  ดา้นความรู ้

 
 

จ านวน 3 ข้อ 

3.  ดา้นทักษะ
ทางปญัญา 

จ านวน 
2 ข้อ 

4.  ดา้นทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

จ านวน 3 ข้อ 

5.  ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลขการสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
จ านวน 4 ข้อ 

ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ5 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 

   O O O O   O   O   O O 
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ผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 

คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
- ปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ 
ข้อบังคับของสถาบันและสังคม 
- มีวินัยในการเรียน ตรงต่อเวลา 
ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน และสู้งาน 
- เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพ ในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

- บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง 
- อภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน 
 
                   

- พฤติกรรมการเข้าเรียนและ
พฤติกรรมในชั้นเรียนของนักศึกษา 
 - ประเมินจากการอภิปรายร่วมกัน
ในชั้นเรียน 
- ประเมินจากความตรงต่อเวลาใน
การส่งงานและประสิทธิภาพงานที่
ได้รับมอบหมาย 

 
2. ความรู้ 

ความรู้ที่ต้องได้รับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
        มีความรู้ความเข้าใจ หลักเกณฑ์
และพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 
เพ่ือให้พูดและเขียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและ
เป็นกลุ่ม และร่วมวิจารณ์เพ่ือแก้ไข
ปรับปรุง ฝึกการเขียน การวางโครงเรื่อง 
การเขียนเรียงความ ความเรียงและ
บทความ โดยเน้นการใช้ภาษาตาม
มาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น และ
ฝึกวิจารณ์ให้สามารถใช้ในชีวิตประจ าวัน
และการประกอบอาชีพ 

- ศึกษาเอกสารประกอบการสอน
และต าราเกี่ยวกับ การพัฒนา
ทักษะการพูดและการเขียน- 
บรรยายและสรุปสาระการเรียนรู้
โดยอาจารย์ประจ าวิชา 
-  อภิปราย  วิเคราะห์  วิจารณ์
และซักถาม 
- ศึกษาเอกสารและรายงานหน้า
ชั้น 
- ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มและ
กิจกรรมรายบุคคล      

- ประเมินจากการทดสอบกลาง
ภาค และสอบปลายภาค 
- การมีส่วนร่วมในการอภิปราย
และแสดงความคิดเห็น 
- ประเมินจากการน าเสนอ
รายงานจากการค้นคว้าข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง 
   
 
 
 

 
3 .ทักษะทางปัญญา 

ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
        - มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูด
และการเขียน  
      - พูดและเขียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ       

- อภิปราย  วิเคราะห์  วิจารณ์และ
ซักถาม 
- ฝึกพูดและเขียน  
 
 

- ประเมินจากการอภิปรายร่วมกัน
ในชั้นเรียน    
- ประเมินผลงานการพูดและเขียน  
- ประเมินจากการสอบย่อย  และ
สอบกลางภาคปลายภาค  
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ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
      - นักศึกษาสามารถวิจารณ์การ
พูดและการเขียนเพ่ือแก้ไขปรับปรุง
ผลงานให้มีประสิทธิภาพ  

                   

 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

-สามารถน าความรู้หลักเกณฑ์และ
พัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 
น าไปใช้ในการด าเนินชีวิตและด ารงตน
อยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี 
- สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
ทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกในกลุ่ม 
 - สามารถวางแผน และมีรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานรายบุคคล
และงานกลุ่ม 
 -  สามารถรับผิดชอบในการเรียนรู้ 

 

- มอบหมายงานรายกลุ่มให้
นักศึกษาไปค้นคว้าแล้วน าเสนอ
รายงาน 
- อภิปรายศึกษาร่วมกันในชั้น
เรียน 
 
                   

- ประเมินจากการอภิปรายร่วมกัน
ในชั้นเรียน 
- ประเมินจากการเข้าเรียนและ
พฤติกรรมในชั้นเรียน 
 - ประเมินจากความตรงต่อเวลาใน
การส่งงานและประสิทธิภาพงานที่
ได้รับมอบหมาย 
 

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

- สามารถเลือกใช้หรือประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูลหรือวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม 
 - สามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งในการพูดและการ
เขียนในรูปแบบที่เหมาะสมได้อย่าง
ถูกต้อง 

- บรรยายและอภิปรายร่วมกันใน
ชั้นเรียน 
- มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง  กลุ่ม จากแหล่งค้นคว้า
หลาย ๆ แหล่ง แล้วน าเสนอ
รายงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม 

- ประเมินจากรายงานและการ
น าเสนอรายงาน 
- ประเมินจากการอภิปรายร่วมกัน
ในชั้นเรียน 
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ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 -มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล 
แปลความหมายและสื่อสาร 

 
หมวดที่  5   แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน  

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

1-2 แนะน ารายวิชา พร้อมอธิบาย
ข้อตกลงในการเรียน 
และบรรยายบทท่ี  1 การใช้ภาษา
ตามมาตรฐานของงานพูดและงาน
เขียนแต่ละประเภท  ความรู้เรื่อง
การใช้ค า การใช้ประโยค   ปัญหา
การพูดและการเขียนในปัจจุบัน   

6 บรรยาย   
อภิปราย 
เอกสารประกอบการสอน 
 

อาจารย์สาขา
ภาษาไทย 

3-5  บทที่  2 หลักการพูดการพูด 
ในโอกาสต่างๆ ได้แก่ 
    การพูดโน้มน้าวใจ 
    การพูดในที่ประชุม 
    การพูดเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
    การพูดเพ่ือการน าเสนอ  
    การพูดเพ่ือแสดงความคิดเห็น 
    การพูดสาธิต 
    การกล่าวสุนทรพจน์ 
    วิธีสร้างอารมณ์ขันในระหวา่งการ
พูด  

9 บรรยาย 
ศึกษาและวิเคราะห์จาก ตัวอย่างที่
ปรากฏในสื่อมวลชน   
อภิปราย 
เอกสารประกอบการสอน 

 

6-7  บทที่  3  การพัฒนาทักษะการพูด   
    ขั้นตอนการเตรียมการพูด 

6 ศึกษาจากวีดิทัศน์ 
ฝึกปฏิบัติ 

 

http://www.google.co.th/search?hl=th&client=firefox-a&hs=vlc&rls=org.mozilla:th:official&biw=1366&bih=554&q=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88&revid=1467094208&sa=X&ei=M6CnTpqgMM7orQfKuuzLDQ&ved=0CBgQ1QIoAA
http://www.google.co.th/search?hl=th&client=firefox-a&hs=vlc&rls=org.mozilla:th:official&biw=1366&bih=554&q=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1&revid=1467094208&sa=X&ei=M6CnTpqgMM7orQfKuuzLDQ&ved=0CBkQ1QIoAQ
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

    ขั้นตอนการพูด 
    ขั้นตอนหลังการพูด ประเมิน 
การพูด  การวิจารณ์ 

วิจารณ์ 
ประเมินการพูด 

8 สอบกลางภาค 3   

9-11 บทที่  4  หลักการเขียน  
     การเขียนบทความ               
     การเขียนเพื่อการโน้มน้าวใจ 
     การเขียนหนังสือราชการ 
 

9 บรรยาย 
แบ่งกลุ่มท างาน แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ 
น าเสนองาน 
สรุปเป็นความคิดรวบยอด 
ฝึกปฏิบัติ 
เอกสารประกอบการสอน 

 

12-14 บทที่  5 การพัฒนาทักษะการ
เขียน 
     ขั้นตอนการเตรียมการเขียน 
     ขั้นตอนลงการเขียน                  
     ขั้นตอนหลังการการเขียน 
ประเมินการเขียน  การวิจารณ์ 

9 ฝึกปฏิบัติ 
วิจารณ์ 
ประเมินการเขียน 

 

15 บทที่  6 หลักวิจารณ์การพูดและ
การเขียนเพ่ือแก้ไขปรับปรุงผลงาน
ให้มปีระสิทธิภาพ  

3 บรรยาย 
แบ่งกลุ่มท างาน 
น าเสนองาน 
เอกสารประกอบการสอน 

 

16 ทบทวนความรู้ก่อนสอบ 3   

17-18 สอบปลายภาค    

รวมจ านวนชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา 45   
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้  

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมิน 

คุณธรรมจริยธรรม 
 
 
ความรู้ 
 
ปัญญา 
 
 
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลฯ  
และทักษะการสื่อสารฯ   

- พฤติกรรมการเข้าเรียนและ
พฤติกรรมในชั้นเรียนของ
นักศึกษา 
- สอบกลางภาค   
- สอบปลายภาค 
- การมีส่วนร่วมในการ
อภิปรายและแสดงความ
คิดเห็น 
 - การท างานกลุ่มและการ
น าเสนอผลงาน 
 

ตลอดภาคเรียน 
 
 

สัปดาห์ที่ 8 
สัปดาห์ที่ 17-18 

      ตลอดภาคเรียน 
      ตลอดภาคเรียน 

10% 
 

 
20% 
40% 
10% 
10% 

 
10% 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
 -  
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
กรมวิชาการ,กระทรวงศึกษาธิการ. แทนคุณแผ่นดินเกิด เทิดคุณค่าภาษาไทย. รวมบทปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับ   

   ภาษาไทย ของ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุ  
   ภัณฑ์, 2545. 

กองเทพ เคลือบพณิชกุล. การใช้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2542. 
                              การเขียนเชิงปฏิบัติการ. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2544. 
ก าชัย ทองหล่อ. หลักภาษาไทย. กรุงเทพฯ : อมรการพิมพ์, 2550.  
คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. การใช้ภาษาไทย 1. พิมพ์ครั้งที่ 4   

กรุงเทพฯ  : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543. 
คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. การใช้ภาษาไทย 2  

กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539. 
คณาจารย์สาขาภาษาไทย. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2553. 
นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์. กลยุทธ์การพูดให้ประสบความส าเร็จ.  กรุงเทพฯ : สนุกอ่าน, 2546 
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ผะอบ โปษกฤษณะ. ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย : การเขียน การอ่าน การพูด การฟังและราชาศัพท์. พิมพ์
ครั้งที่ 3  กรุงเทพฯ : รวมสาสน์, 2546. 

รสริน ดิษฐบรรจง. การเขียน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2552 
วิษณุ สุวรรณเพิ่ม . การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ  กรุงเทพฯ:  รุ่งศิลปะการพิมพ์.  2527. 
สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย . การสื่อสารเพื่อการพัฒนา . ่  กรุงเทซ :อรุณการพิมพ์, 2537 
สนม ครุฑเมือง. การเขียนเชิงวิชาการ. พิมพ์ครั้งที่ 2 พิมพลักษณ์ พิษณุโลก : คณะมนุษยศาสตร์ 
             มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550 
.สุวิทย์  มูลค า. ครบเครื่องเรื่องวิทยากร. เล่ม 2  พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : บริษัท ที.พี.พริ้นท์ จ ากัด, 2543. 
สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์. การเขียน. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2522 
สหไชย ไชยพันธุ์. การพูดสื่อสารในสังคม . นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนิทร์, 2551  

สมิต สัชฌุกร. การพูดต่อชุมนุมชน. พิมพ์ครั้งที่ 2 .พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สายธาร, 2551 
ศรีจันทร์ พันธุ์พานิช. การเขียน : ภาคหลักสูตรและการสอน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

   ปทุมวัน, 2538 
อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท. การพูดเพื่อธุรกิจและกิจธุระ  พิมพ์ครั้งที ่7 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่ง  
             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550  

อวยพร  พานิช  และคณะ. ภาษาและหลักการเขียนเพื่อการสื่อสาร. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2543 
 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 ต าราและวารสารที่เกี่ยวข้องและเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับหัวข้อตามแผนการสอน  
 

หมวดที ่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1. ประเมินผลการสอนโดยใช้ระบบออนไลน์   
 2. ให้นักศึกษาเขียนแสดงความคิดเห็นการสอนในสัปดาห์สุดท้าย 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไปก าหนดให้มีการประเมินการสอนรายวิชา  ดังนี้ 
 1. ประเมินผู้สอนโดยนักศึกษา 
 2. ประเมินผู้สอนโดยคณะกรรมการวิชาการระดับคณะ 
 3. ประเมินผู้สอนโดยคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

http://opac.tsu.ac.th/tsu/Catalog/Result.aspx?keyword=%u0e23%u0e2a%u0e23%u0e34%u0e19+%u0e14%u0e34%u0e29%u0e10%u0e1a%u0e23%u0e23%u0e08%u0e07&Type=3AUTHOR&nPage=1
http://opac.tsu.ac.th/tsu/Catalog/Result.aspx?keyword=%u0e01%u0e32%u0e23%u0e40%u0e02%u0e35%u0e22%u0e19+%2f+%u0e23%u0e2a%u0e23%u0e34%u0e19+%u0e14%u0e34%u0e29%u0e10%u0e1a%u0e23%u0e23%u0e08%u0e07&Type=3TITLE&nPage=1
http://opac.tsu.ac.th/tsu/Catalog/Result.aspx?keyword=%u0e2a%u0e19%u0e21+%u0e04%u0e23%u0e38%u0e11%u0e40%u0e21%u0e37%u0e2d%u0e07&Type=3AUTHOR&nPage=1
http://opac.tsu.ac.th/tsu/Catalog/Result.aspx?keyword=%u0e01%u0e32%u0e23%u0e40%u0e02%u0e35%u0e22%u0e19%u0e40%u0e0a%u0e34%u0e07%u0e27%u0e34%u0e0a%u0e32%u0e01%u0e32%u0e23+%2f+%u0e2a%u0e19%u0e21+%u0e04%u0e23%u0e38%u0e11%u0e40%u0e21%u0e37%u0e2d%u0e07&Type=3TITLE&nPage=1
http://opac.tsu.ac.th/tsu/Catalog/Result.aspx?keyword=%u0e01%u0e32%u0e23%u0e40%u0e02%u0e35%u0e22%u0e19+%2f+%u0e2a%u0e38%u0e18%u0e34%u0e27%u0e07%u0e28%u0e4c+%u0e1e%u0e07%u0e28%u0e4c%u0e44%u0e1e%u0e1a%u0e39%u0e25%u0e22%u0e4c&Type=3TITLE&nPage=1
http://opac.tsu.ac.th/tsu/Catalog/Result.aspx?keyword=%u0e2a%u0e2b%u0e44%u0e0a%u0e22+%u0e44%u0e0a%u0e22%u0e1e%u0e31%u0e19%u0e18%u0e38%u0e4c&Type=3AUTHOR&nPage=1
http://opac.tsu.ac.th/tsu/Catalog/Result.aspx?keyword=%u0e01%u0e32%u0e23%u0e1e%u0e39%u0e14%u0e2a%u0e37%u0e48%u0e2d%u0e2a%u0e32%u0e23%u0e43%u0e19%u0e2a%u0e31%u0e07%u0e04%u0e21+%2f+%u0e2a%u0e2b%u0e44%u0e0a%u0e22+%u0e44%u0e0a%u0e22%u0e1e%u0e31%u0e19%u0e18%u0e38%u0e4c&Type=3TITLE&nPage=1
http://opac.tsu.ac.th/tsu/Catalog/Result.aspx?keyword=%u0e2a%u0e21%u0e34%u0e15+%u0e2a%u0e31%u0e0a%u0e0c%u0e38%u0e01%u0e23&Type=3AUTHOR&nPage=1
http://opac.tsu.ac.th/tsu/Catalog/Result.aspx?keyword=%u0e01%u0e32%u0e23%u0e1e%u0e39%u0e14%u0e15%u0e48%u0e2d%u0e0a%u0e38%u0e21%u0e19%u0e38%u0e21%u0e0a%u0e19+%2f+%u0e2a%u0e21%u0e34%u0e15+%u0e2a%u0e31%u0e0a%u0e0c%u0e38%u0e01%u0e23&Type=3TITLE&nPage=1
http://opac.tsu.ac.th/tsu/Catalog/Result.aspx?keyword=%u0e2d%u0e23%u0e27%u0e23%u0e23%u0e13+%u0e1b%u0e34%u0e25%u0e31%u0e19%u0e18%u0e19%u0e4c%u0e42%u0e2d%u0e27%u0e32%u0e17&Type=3AUTHOR&nPage=1
http://opac.tsu.ac.th/tsu/Catalog/Result.aspx?keyword=%u0e01%u0e32%u0e23%u0e1e%u0e39%u0e14%u0e40%u0e1e%u0e37%u0e48%u0e2d%u0e18%u0e38%u0e23%u0e01%u0e34%u0e08%u0e41%u0e25%u0e30%u0e01%u0e34%u0e08%u0e18%u0e38%u0e23%u0e30+%2f+%u0e2d%u0e23%u0e27%u0e23%u0e23%u0e13+%u0e1b%u0e34%u0e25%u0e31%u0e19%u0e18%u0e19%u0e4c%u0e42%u0e2d%u0e27%u0e32%u0e17&Type=3TITLE&nPage=1
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3. การปรับปรุงการสอน 
 1. น าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการสอน 
 2. สัมมนาอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานี้เพื่อพัฒนาสาระและการสอนที่เหมาะสม 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 1. สัมมนาระหว่างอาจารย์ผู้สอนในการก าหนดเกณฑ์แนวการวัดผล และเกณฑ์การประเมินผล 
 2. ทบทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยให้โอกาสแก่นักศึกษาในการสอนซ่อมรายจุดประสงค์ 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 1. ปรับปรุงรายวิชาทุกครั้งหลังการสอน 
 2. สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์ผู้สอน 

 

หมวดอื่นๆ  (ถ้ามี( 
 

1. การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน    
    Integrating research process or innovation to teaching and learning process  
 ไม่มี 
2. การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับกระบวนการเรียนการสอน 
    Integrating academic services to teaching and learning process 
 ไม่มี 


