รายละเอียดของรายวิ ชา (มคอ.๓)
รายวิ ชา ๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสือสาร
ชือสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
คณะ/ภาควิ ชา คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุ ษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
หมวดที ๑ ข้อมูลโดยทัวไป
๑.รหัสและชือรายวิ ชา
๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสือสาร
(Language and Communication)
๒.จํานวนหน่ วยกิ ต
๒ หน่วยกิต (๒-๐-๔)
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
พุทธศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาศึกษาทัวไป
๔.อาจารย์ผ้รู บั ผิดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผ้สู อน
๕.ภาคการศึกษา / ชันปี ที เรียน
ภาคการศึกษาที ๑ / ชันปี ที ๑
๖.รายวิ ชาที ต้องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
๗.รายวิ ชาทีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
๘.สถานที เรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๙.วันทีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครังล่าสุด
พ.ศ. ๒๕๕๔
หมวดที ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
นิสติ มีความรูค้ วามเข้าใจเกียวกับความรูเ้ บืองต้นเกียวกับการสือสาร การอ่าน เขียน พูด และฟั งภาษาไทย
เพือการสือสารในชีวติ ประจําวัน การอ่านคําร้อยแก้ว คําร้อยกรอง อ่านประกาศ แถลงการณ์ การเขียนจดหมาย
ย่อความ เรียงความ โวหารต่าง ๆ การพูด การสนทนา บรรยาย อภิปราย มารยาทการพูด การฟั ง การจับสาระ
ของเรือง มารยาทในการฟั ง และศึกษาระเบียบงานสารบรรณ
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
เพือพัฒนาและปรับปรุงเนือหาของรายวิชาให้ชดั เจนและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของรายวิชา สามารถ

จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้นสิ ติ มีความรูค้ วามเข้าใจความรูเ้ บืองต้นเกียวกับการสือสาร
การอ่าน เขียน พูด และฟั งภาษาไทยเพือการสือสารในชีวติ ประจําวัน การอ่านคําร้อยแก้ว คําร้อยกรอง อ่าน
ประกาศ แถลงการณ์ การเขียนจดหมาย ย่อความ เรียงความ โวหารต่าง ๆ การพูด การสนทนา บรรยาย
อภิปราย มารยาทการพูด การฟั ง การจับสาระของเรือง มารยาทในการฟั ง ระเบียบงานสารบรรณ และเพือ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็ นไปตามมาตรฐาน สกอ.
หมวดที ๓ ลักษณะและการดําเนิ นการ
๑. คําอธิ บายรายวิชา
ศึกษาความรูเ้ บืองต้นเกียวกับการสือสาร การอ่าน เขียน พูด และฟั งภาษาไทยเพือการสือสารใน
ชีวติ ประจําวัน การอ่านคําร้อยแก้ว คําร้อยกรอง อ่านประกาศ แถลงการณ์ การเขียนจดหมาย ย่อความ
เรียงความ โวหารต่าง ๆ การพูด การสนทนา บรรยาย อภิปราย มารยาทการพูด การฟั ง การจับสาระของเรือง
มารยาทในการฟั ง และศึกษาระเบียบงานสารบรรณ
๒. จํานวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
บรรยาย ๓๐ ชัวโมงต่อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริ ม

การฝึ กปฏิ บตั ิ /งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
ไม่มกี ารฝึกปฏิบตั งิ าน
ภาคสนาม

การศึกษาด้วยตนเอง

สอนเสริมตามความ
การศึกษาด้วยตนเอง ๔
ต้องการของนิสติ เฉพาะ
ชัวโมงต่อสัปดาห์
ราย
๓. จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิ ชาการแก่นิสิตเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาให้คาํ ปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ หรือ ส่วนงาน
- อาจารย์จดั เวลาให้คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ชัวโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะ
รายทีต้องการ)
หมวดที ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิ สิต
๑. คุณธรรม จริ ยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริ ยธรรมที ต้องพัฒนา
พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ุณธรรม จริยธรรมเพือให้สามารถดําเนินชีวติ ร่วมกับผูอ้ นในสั
ื
งคมอย่างราบรืน และ
เป็ นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยผูส้ อนต้องพยายามชีให้เห็นคุณธรรมและจริยธรรมทีสอดแทรกอยู่ในเนือหาวิชา
เพือให้นิสติ สามารถพัฒนาและบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมกับความรูใ้ นรายวิชา โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตาม
คุณสมบัตหิ ลักสูตร ดังนี
(๑) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมเกียวกับความเสียสละและซือสัตย์สุจริต
(๒) ความมีวนิ ยั ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
(๓) มีภาวะความเป็ นผูน้ ํ าและผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับ
ความสําคัญ
(๔) เคารพสิทธิแ ละรับฟั งความคิด เห็น ของผู้อ นื รวมทังเคารพในคุณ ค่าและศัก ดิศรีข องความเป็ น
๒

มนุษย์

(๕) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
๑.๒ วิ ธีการสอน
- บรรยายบทเรียนพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- มอบหมายงานให้นิสติ ไปศึกษาเกียวกับภาษาไทยเพือการสือสารในชีวติ ประจําวัน และศึกษาระเบียบ
งานสารบรรณ แล้วนํามาเสนอในชันเรียน แลกเปลียนความคิดเห็นระหว่างนิสติ ด้วยกัน และอาจารย์ผสู้ อน
- ให้นสิ ติ ฝึ กอ่านคําร้อยแก้ว คําร้อยกรอง อ่านประกาศ แถลงการณ์ พร้อมทังชีให้เห็นประเด็นทาง
จริยธรรมทีปรากฏในเนือหาทีอ่าน
- ให้นิสติ ฝึ กเขียนจดหมาย ย่อความ เรียงความ โวหารต่าง ๆ การพูด การสนทนา บรรยาย อภิปราย
มารยาทการพูด การฟั ง การจับสาระของเรือง มารยาทในการฟั ง
- เน้นนิสติ เป็ นศูนย์กลางการเรียน โดยให้มสี ว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็นในบทเรียน แลกเปลียน
ความคิดเห็นภายในชันเรียน
-กระตุน้ ชักจูงให้นิสติ เข้าเรียนสมําเสมอ มีระเบียบวินัย และมีความกล้าหาญในการแสดงออก และมี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
๑.๓ วิ ธีการประเมิ นผล
- ประเมินผลพฤติกรรมการเข้าเรียน การให้ความร่วมมือในชันเรียน และส่งงานมอบหมายให้ตรงเวลา
- ประเมินผลก่อนเข้าสูบ่ ทเรียนเพือทราบพืนฐานความรูเ้ กียวกับเนือหาวิชา
- ประเมินผลระหว่างภาคเรียน เพือทดสอบผลสัมฤทธิของวัตถุประสงค์การเรียน
- ประเมินผลด้วยการใช้แบบฝึ กหัดในบทเรียน
- ประเมินวัตถุประสงค์การเรียนโดยใช้ใบงาน (Work Sheet)
- ประเมินผลปลายภาคเรียน เพือทดสอบผลสัมฤทธิการเรียนในภาพรวม
๒. ความรู้
๒.๑ ความรู้ทีต้ องได้รบั
ความรูค้ วามเข้าใจเกียวกับเนือหารายวิชาภาษากับการสือสาร ประกอบด้วย
- มีความรูค้ วามเข้าใจความรูเ้ บืองต้นเกียวกับการสือสาร การอ่าน เขียน พูด และฟั งภาษาไทยเพือการ
สือสารในชีวติ ประจําวัน
- มีความสามารถในการอ่านคําร้อยแก้ว คําร้อยกรอง อ่านประกาศ
- มีความสามารถในเขียนจดหมาย ย่อความ เรียงความ โวหารต่าง ๆ
- มีทกั ษะการพูด การสนทนา บรรยาย อภิปราย มารยาทการพูด การฟั ง การจับสาระของเรือง
มารยาทในการฟั ง
- มีความรูค้ วามเข้าใจระเบียบงานสารบรรณ
- มีเจตคติในการเรียนรูว้ ชิ าภาษากับการสือสาร
๒.๒ วิ ธีการสอน
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบใช้สอประกอบ
ื
และเทคโนโลยีประกอบ มอบหมายงาน ใบงาน
ทดสอบวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ใช้แบบฝึ กหัดเกียวกับบทเรียน การแลกเปลียนความคิดเห็นภายในชันเรียน
๓

การเปิ ดโอกาสให้ชกั ถามภายในชันเรียน เน้นการสอนโดยใช้ปัญหา(Problem Base Learning) และเน้นผูเ้ รียน
เป็ นศูนย์กลาง (Student Center)
๒.๓ วิ ธีการประเมิ นผล
๑. ทดสอบก่อนเข้าสูบ่ ทเรียน
๒. ทดสอบวัตถุประสงค์การเรียนโดยใช้ใบงาน
๓. ทดสอบบทเรียนโดยใช้แบบฝึ กหัด
๔. ทดสอบระหว่างภาค และสอบปลายภาค
๒. การแลกเปลียนความคิดเห็นในชันเรียน
๓. การแก้ไขข้อบกพร่องส่วนตัว (Personal Problems Solving)
๓. ทักษะทางปัญญา
๓.๑ ทักษะทางปัญญาที ต้องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดและการวิเคราะห์เนือหาวิชาอย่างเป็ นระบบ ความสามารถในการนําเอา
ความรูไ้ ประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์ มีความรูค้ วามเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการมาใช้ใน
การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์เมือต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ทีไม่คาดคิดมาก่อน
สามารถสืบค้น ค้นหา ข้อเท็จจริง สรุป ทําความเข้าใจได้ รวมถึงการวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา และสรุป
ประเด็นปั ญหา พร้อมทังสามารถบูรณาการความรูใ้ นรายวิชาเข้ากับหลักพุทธธรรมได้
๓.๒ วิ ธีการสอน
- บรรยายพร้อมทังยกตัวอย่างประกอบเนือหาวิชา
- บรรยายเชิงวิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์และบูรณาการของเนือหาวิชา
- เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รียนแสดงความคิดเห็น และแก้ไขข้อผิดพลาดเป็ นรายบุคคล
- เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง แล้วนํามาแลกเปลียนภายในชันเรียน
๓.๓ วิ ธีการประเมิ นผล
ทดสอบระหว่างภาคและปลายภาค โดยเน้นการวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้และการบูรณาการเนื อหาวิชา
การใช้ชกั ถาม ทดสอบด้วยใบงานและแบบฝึกหัด
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบที ต้ องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รียนด้วยกัน
- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รียนและผูส้ อน
- พัฒนาความเป็ นผูน้ ําและผูต้ ามในการทํางานเป็ นทีม
- พัฒนาการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ความมีวนิ ยั ความรับผิดชอบในการทํางานเป็ นทีม และความตรงต่อเวลา
๔.๒ วิ ธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในการเรียนรู้
- จัดกลุ่มการเรียนรู้
- ฝึกการทํางานเป็ นกลุ่ม
๔

๔.๓ วิ ธีการประเมิ นผล
- ประเมินตนเองด้วยแบบทีกําหนด
- ประเมินผลพฤติกรรมการทํางานเป็ นทีม
- ประเมินผลจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
๕. ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที ต้องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสือสารทังการพูด การฟัง การแปล การเขียน และนําเสนอในชันเรียน
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกรณีศกึ ษา
- พัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสือสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล์ การสร้างห้องแสดงความ
คิดเห็นในเรืองต่างๆ
- ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใช้รปู แบบ เครืองมือ และเทคโนโลยีทเหมาะสม
ี
๕.๒ วิ ธีการสอน
- มอบหมายงานให้ศกึ ษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สือการสอน e-learning และทํารายงาน โดย
เน้นการนําตัวเลข หรือมีสถิตอิ า้ งอิง จากแหล่งทีมาข้อมูลทีน่ าเชือถือ
- นําเสนอโดยใช้รปู แบบและเทคโนโลยีทเหมาะสม
ี
๕.๓ วิ ธีการประเมิ นผล
- ประเมินจากรายงาน ใบงาน แบบฝึกหัด และนําเสนอด้วยสือเทคโนโลยี
- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในงานทีมอบหมายทังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
หมวดที ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที
๑

๒

๑. ทดสอบก่อนเข้าบทเรียน
๒. แนะนําแผนการสอน
๒.๑ คําอธิบายรายวิชา
๒.๒ วัตถุประสงค์รายวิชา
๒.๓ กิจกรรมการเรียนการ
สอน
๒.๔ วิธกี ารประเมินผล
๒.๕ งานมอบหมาย
๒.๖ จิตพิสยั
ความรูเ้ บืองต้นเกียวกับภาษากับ

จํานวน
ชัวโมง
๒

๒

กิ จกรรมการเรียน
การสอน สือที ใช้
(ถ้ามี)
การอธิบาย
การยกตัวอย่าง
ประกอบ
Power Point
Projector

ผู้สอน

คณาจารย์มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย

การบรรยาย
๕

สัปดาห์
ที

หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวน
ชัวโมง

การสือสาร

๓-๔

การใช้ภาษาเพือการสือสาร

๔

๕

การสือสารในชีวติ ประจําวัน

๒

๖-๗

การอ่านคําร้อยแก้ว คําร้อยกรอง
อ่านประกาศ แถลงการณ์

๔

๘
๙-๑๐

สอบระหว่างภาค
การเขียนจดหมาย ย่อความ
เรียงความ โวหารต่าง ๆ

๒
๔

กิ จกรรมการเรียน
การสอน สือที ใช้
(ถ้ามี)
การอภิปราย
การนําเสนอหน้าชัน
เรียน
Power Point
Projector
การบรรยาย
การอภิปราย
ฝึ กทักษะทัง ๔
การนําเสนอหน้าชัน
เรียน
Power Point
Projector
การบรรยาย
การอภิปราย
ฝึ กทักษะทัง ๔
การนําเสนอหน้าชัน
เรียน
Power Point
Projector

ผู้สอน

การบรรยาย
การอภิปราย
ฝึ กทักษะการอ่าน
การนําเสนอหน้าชัน
เรียน
Power Point
Projector
การบรรยาย
การอภิปราย
ฝึ กทักษะการเขียน
การนําเสนอหน้าชัน
เรียน
๖

สัปดาห์
ที

หัวข้อ/รายละเอียด

๑๑-๑๒ การพูด การสนทนา บรรยาย
อภิปราย มารยาทการพูด

จํานวน
ชัวโมง

๔

๑๓

การฟั ง การจับสาระของเรือง
มารยาทในการฟั ง

๒

๑๔

ระเบียบงานสารบรรณ

๒

๑๕

สอบปลายภาค

๒

กิ จกรรมการเรียน
การสอน สือที ใช้
(ถ้ามี)
Power Point
Projector
การบรรยาย
การอภิปราย
ฝึ กทักษะการพูด
การนําเสนอหน้าชัน
เรียน
Power Point
Projector
การบรรยาย
การอภิปราย
ฝึ กทักษะการฟั ง
การนําเสนอหน้าชัน
เรียน
Power Point
Projector
การบรรยาย
การมอบหมายงาน
การนําเสนอหน้าชัน
เรียน
Power Point
Projector

ผู้สอน

๒. แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
ที
๑

๒

วิ ธีการประเมิ น

สัปดาห์ทีประเมิน

สัดส่วนของการระเมิ นผล

สอบระหว่างภาค
สอบปลายภาค
วิเคราะห์ ค้นคว้า การนําเสนอรายงาน
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
การฝึกทักษะทัง ๔
การส่งงานตามทีมอบหมาย

๘
๑๕

๒๐%
๕๐%

ตลอดภาคการศึกษา

๒๐%
๗

๓

การเข้าชันเรียน
การมีส่วนร่วม

ตลอดภาคการศึกษา

๑๐%

หมวดที ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑.เอกสารและตําราหลัก
เกรียงศักดิ พลอยแสง. ภาษากับการสือสาร (Language and Communication). กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗.
อรุณีประภา หอมเศรษฐี และคณะ. ภาษาเพือการสารมวลชน. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคําแหง,
๒๕๓๒.
๒.เอกสารและข้อมูลสําคัญ
อรวรรณ ปิ ลนั ธน์โอวาท. การสือสารเพือการโน้ มน้ าวใจ. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
๒๕๓๗.
๓.เอกสารและข้อมูลแนะนํา
ชาคริต อนันทราวัน, ผศ. วาทการ. กรุงเทพมหานคร: โอ. เอส. พรินติงเฮาส์, ๒๕๓๗.
ผอบ โปษะกฤษณะ. ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์อกั ษรเจริญ, ๒๕๓๘.
ไพรถ เลิศพิรยิ กมล. ย่อความ. พิมพ์ครังที ๑. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สุรรี ยิ าสาสน์, ๒๕๔๓.
เพียรศักดิ ศรีทอง. การพูด. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์รงุ่ เรืองสาส์นการพิมพ์, ๒๕๓๗.
ยุดา รักไทย. คนฉลาดฟัง. กรุงเทพมหานคร: บริษทั เอ็กซ์เปอร์เน็ท จํากัด, ๒๕๔๒.
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิ ตสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร: อักษรเจริญ,
๒๕๓๘.
สมชาย สําเนียงงาม. การอ่านสารคดี. วีดที ศั น์ประกอบการสอนรายวิชาภาษากับการสือสาร. ภาควิชา
ภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๕.
สมปราชญ์ อัมมะพันธุ,์ รศ. หลักการพูด. กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๓๘.
สมพร สุทศั นีย,์ ม.ร.ว. มนุษยสัมพันธ์. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
อาคม ไม้สนธิ. แปลและเรียบเรียง. พูดอย่างไรชนะใจผู้ฟัง. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชัน, ๒๕๓๗.
หมวดที ๗ การประเมิ นและปรับปรุงการดําเนิ นการของรายวิ ชา
๑. กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนิ สิต
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี ทีจัดทําโดยนิ สติ ได้จดั กิจกรรมในการนํ าแนวคิดและความเห็นจาก
นิสติ ได้ดงั นี
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
- ใบงานประเมินประสิทธิผลวัตถุประสงค์รายวิชา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน
- การสังเกตการณ์ จากพฤติกรรมของผูเ้ รียน
- ขอเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ทีอาจารย์ผสู้ อนได้จดั ทําเป็ นช่องทางการสือสารกับนิสติ
๘

๒. กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพือประเมินการสอน ได้มกี ลยุทธ์ ดังนี
- แบบสอบถามประเมินผลสัมฤทธิการสอนโดยนิสติ
- การสังเกตการสอนจากผูร้ ่วมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
๓. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ ได้นําผลการประเมินไปปรับปรุงการสอน ดังนี
- แจ้งผลการประเมินการสอนโดยนิสติ ให้ผสู้ อนทราบเพือนําไปปรับปรุงการสอน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจยั ในและนอกชันเรียน
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ของนิ สิตในรายวิ ชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิในรายหัวข้อ ตามทีคาดหวังจากการ
เรียนรูใ้ นวิชา ได้จากใบงาน แบบฝึ กหัด การสอบถามนิสติ การตรวจงานมอบหมายของนิสติ และพิจารณาจาก
ผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิโดยรวมในวิชาได้ดงั นี
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสติ โดยอาจารย์อนื หรือผูท้ รงคุณวุฒ ิ ทีไม่ใช่
อาจารย์ประจําหลักสูตร
- มีก ารตังคณะกรรมการในสาขาวิช า ตรวจสอบผลการประเมิน การเรีย นรู้ของนิส ิต โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ ใบงาน รายงาน วิธกี ารให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
๕. การดําเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิ ผลของรายวิ ชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิประสิทธิผลรายวิชา ได้มกี ารวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพือให้เกิดคุณภาพมากขึน ดังนี
- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิตามข้อ ๔
- เปลียนหรือสลับอาจารย์ผสู้ อน เพือให้นิสติ มีมุมมองในเรืองการประยุกต์ความรู้นีกับปั ญหาทีมาจาก
งานวิจยั ของอาจารย์
- จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารแลกเปลียนและระดมสมองพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพ
ยิงขึน

๙

