ศิลปะการใช้ ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
มคอ.3
9911106 Language for Communication Arts
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณะ/ภาควิชา
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
หมวดที่ 1.ลักษณะและข้ อมูลโดยทัว่ ไปของรายวิชา
1.รหัสและรายชื่ อวิชา
9911106 ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต 3 (2-2-5)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสู ตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต
3.2 ประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน(บังคับ)
4. อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
4.1 อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบรายวิชา
ผศ.ดร.เยาวภา บัวเวช วุฒิ ศศ.ม. /ปร.ด.
4.2 อาจารย์ผสู ้ อน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา บัวเวช
5. ภาคการศึกษา ชั้นปี ที่เรี ยน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2558 ชั้นปี 1 (58/46 และ58/47)
6.รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน(pre-requisites)
ไม่มี
7.รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนพร้อมกัน(co-requisites)
ไม่มี
8.สถานที่เรี ยน
ห้อง 603 อาคารปฏิบตั ิการการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

9.วันที่จดั ทาหรื อปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชา ครั้งล่าสุ ด
21 ธันวาคม 2558
หมวดที่ 2. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับจิตวิทยาการสื่ อสาร และพฤติกรรมการสื่ อสาร
2. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษากับความคิดในกระบวนการสื่ อสาร
3. เพื่อให้นกั ศึกษามีทกั ษะการพูดและจิตวิทยาในการพูด
4. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจถึงปั จจัยแห่งการพูดที่สัมฤทธิ์ ผล
5. เพื่อให้นกั ศึกษามีทกั ษะการฟัง หลักการฟังและการวิเคราะห์กลุ่มผูฟ้ ัง
6. เพื่อให้นกั ศึกษามีทกั ษะการอ่านที่มีประสิ ทธิภาพ
7. เพื่อให้นกั ศึกษามีทกั ษะการเขียนทัว่ ไปและการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพ
8. เพื่อให้ทราบถึงการใช้ภาษาในงานนิเทศศาสตร์ ที่ปรากฏอยูใ่ นสื่ อมวลชนแขนงต่าง ๆ อาทิ ภาษา
หนังสื อพิมพ์ ภาษานิตยสาร ภาษาวิทยุ ภาษาโทรทัศน์ ภาษาภาพยนตร์ ภาษาโฆษณา ฯลฯ
2.วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
เพื่อให้ครอบคลุมความรู ้ และเนื้อหาที่ทนั สมัย
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1.คาอธิบายรายวิชา
ความสาคัญของจิตวิทยาการสื่ อสาร พฤติกรรมการสื่ อสาร ภาษากับความคิดในกระบวนการสื่ อสาร
ทักษะการพูด จิตวิทยาในการพูด ปั จจัยแห่งการพูดที่สัมฤทธิ์ ผล ทักษะการฟัง หลักการฟังและการวิเคราะห์
กลุ่มผูฟ้ ัง ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ และการใช้ภาษาไทยใน
สื่ อมวลชน

2.จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
ปฏิบตั ิ
45 ชัว่ โมง
15 ชัว่ โมง

รวม
60 ชัว่ โมง

3. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึ กษาแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
ไม่สามารถนับเป็ นชัว่ โมงได้ ขึ้นอยูก่ บั อาจารย์และนักศึกษาว่างตรงกัน แต่ให้คาปรึ กษาได้ตลอดเวลา
หมวดที่ 4. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1.คุณธรรม จริ ยธรรมที่ตอ้ งพัฒนา
1.1
- ตระหนักในคุณค่า รู ้และเข้าใจหลักคุณธรรม จริ ยธรรมที่สาคัญต่อการดารงตนและการปฏิบตั ิงาน
- มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา เสี ยสละ ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
- เคารพสิ ทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
- ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดีต่อผูอ้ ื่นทั้งทางกาย วาจาและใจ
- ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์การและสังคม
1.2
วิธีการสอน
- กาหนดกฎ ระเบียบเพื่อการปฏิบตั ิร่วมกัน เช่น กิริยามารยาท การพูด ความมีน้ าใจ ความนอบน้อม
ถ่อมตน การกล้ายอมรับผิด การเข้าชั้นเรี ยนให้ตรงเวลา การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ มีความซื่ อสัตย์
- สอดแทรกเรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรมในการสอน โดยแสดงให้เห็นผลดีและผลเสี ยของการปฏิบตั ิตน
อย่างมีคุณธรรม
- การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม เคารพสิ ทธิหน้าที่ของตนเองและผูอ้ ื่น และเป็ น
แบบอย่างที่ดีให้กบั ผูอ้ ื่น
.3
วิธีการประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมการเข้าเรี ยน การส่ งงานตามที่รับการมอบหมาย การตรงต่อเวลา
- การปฏิบตั ิตน การพูด การแต่งกาย บุคลิกภาพ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- ประเมินผลจากการสวมบทบาทสมมติ เช่น การเป็ นผูน้ าเสนอ

2.ความรู ้
2.1 ความรู ้ที่นกั ศึกษาต้องได้รับ
- นักศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาการสื่ อสาร จิตวิทยากับการใช้วจั นภาษาและอวัจน
ภาษา ศิลปะการใช้ภาษาในการสื่ อสาร เพื่อให้เกิดการสื่ อความหมาย การโน้มน้าวชักจูงใจอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ฝึ กทักษะศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
2.2 วิธีการสอน
- บรรยายโดยเน้นหลักการทางทฤษฎีเพื่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจขั้นพื้นฐาน การใช้กรณี ศึกษาเพื่อให้
นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู ้
- ส่ งเสริ มให้มีการเรี ยนรู ้จากสถานประกอบการจริ ง โดยจัดโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ
- ปรับรู ปแบบการเรี ยนการสอน ตามความรู ้ ความสามารถของผูเ้ รี ยน โดยเน้นให้ผเู ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
และเน้นรู ปแบบการสอน Active learning
2.3 วิธีการประเมินผล
- ทดสอบผลการเรี ยนโดยการสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
- ประเมินผลจากการนาเสนอผลงานในชั้นเรี ยน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ตอ้ งพัฒนา
- สามารถคิดอย่างเป็ นระบบและมีวจิ ารณญาณ เพื่อนาไปสู่ การตัดสิ นใจที่ถูกต้อง
- ตระหนักรู ้ศกั ยภาพของตนเพื่อพัฒนาตนเองให้มีความสามารถ แสวงหาและรวบรวมความรู ้ทาง
นิเทศศาสตร์
3.2 วิธีการสอน
- กรณี ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ ทางด้านนิเทศศาสตร์
- การอภิปรายกลุ่ม เกี่ยวกับปั ญหาทางด้านนิเทศศาสตร์ หรื อประเด็นทางสังคม
3.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินตามสภาพจริ งจากผลงานและการปฏิบตั ิงานของนักศึกษา
- ประเมินความสามารถในการแก้ไขปั ญหาตามกรณี ศึกษา
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ตอ้ งพัฒนา
- เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่น
- สามารถให้ความร่ วมมือ ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ไขปั ญหา ทั้งในบทบาทของ
ผูน้ า และผูร้ ่ วมงาน

- วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ
4.2 วิธีการสอน
- การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ส่ งเสริ มการทางานร่ วมกับเพื่อน สามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อนร่ วมงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลจากการทากิจกรรมกลุ่ม การส่ งงานตามเวลาที่กาหนด และประสิ ทธิ ภาพในการนาเสนอ
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและศิลปะการสื่ อสารเพื่องานนิเทศศาสตร์
- สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่ อสารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับโอกาสและ
วาระ
- สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่ อสาร และนาเสนอข้อมูลข่าวสารได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
- สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและสถานการณ์โลกปั จจุบนั และสามารถ
นามาใช้ได้อย่างเหมาะสม
8.1 วิธีการสอน
- มอบหมายงานให้ศึกษา ค้นคว้า และนาเสนอโดยสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศ
8.2 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอผ่านทฤษฎี การเลือกใช้เครื่ องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ประเมินผลความพึงพอใจงานผ่านแบบประเมิน การคิดวิเคราะห์ความถูกต้อง ความมีเหตุผล ความ
รวดเร็ ว และความเหมาะสม
- ประเมินความสามารถในการอธิบาย การอภิปราย คุณภาพงานและประสิ ทธิภาพในการนาเสนอ
หน้าชั้นเรี ยน

หมวดที่ 5.แผนการสอนและการประเมินผล
1.แผนการสอน
สั ปดาห์
1

หัวข้ อ/รายละเอียด

จิตวิทยาการสื่ อสาร
ความสาคัญของจิตวิทยา
จิตวิทยากับการใช้วจั นภาษาและอวัจน
ภาษาในการสื่ อสาร การแต่งกายในฐานะ
สื่ อภาษาสัญลักษณ์และการสื่ อสารใน
ครอบครัว

จานวน
ชั่วโมง
4

กิจกรรมการเรียนการ
ผู้สอน
สอนและสื่ อทีใ่ ช้
ชี้แจงแนะนาการเรี ยน ผศ.ดร.เยาวภา
การสอนแบบเน้น
บัวเวช
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญและ
การเรี ยนแบบใช้
ปัญหาเป็ นฐาน
แนะนาวิธีการและ
แหล่งสื บค้นข้อมูล /
การบรรยาย/การ
นาเสนอของนักศึกษา

2

3-4

พฤติกรรมการสื่ อสาร
ความหมาย ความสาคัญและพฤติกรรมการ
สื่ อสาร กลยุทธ์การสื่ อสารเพื่อโน้มน้าวใจ
/การโฆษณาชวนเชื่อ อุปสรรคของ
พฤติกรรมการสื่ อสาร จิตวิทยากับการใช้
ภาษาไทยในสื่ อมวลชน รู ปแบบการใช้
ภาษาของวิทยุโทรทัศน์ และการพัฒนา
พฤติกรรมการสื่ อสาร
ทักษะการพูด
ความหมาย ความสาคัญ จุดมุ่งหมาย
องค์ประกอบและ ธรรมชาติของการพูด
ระดับ/ระบบของการพูด ลักษณะของการ
พูดที่ดี ข้อดี-ข้อจากัดของการสื่ อสารด้วย
การพูด วิธีที่จะช่วยให้การพูดประสบ
ความสาเร็ จ แนวทางการพัฒนา
สมรรถภาพการพูด-การใช้ภาษา คุณธรรม
และจรรยาของผูพ้ ูดและมารยาที่พึงปฏิบตั ิ
ในการพูด

4

8

การบรรยาย/การ
นาเสนอของนักศึกษา
และการแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการใช้
ภาษาไทยใน
สื่ อมวลชน ภาษาของ
วิทยุโทรทัศน์ พร้อม
สรุ ปสาระสาคัญ
การบรรยาย การให้
นักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิการ
พูดในหัวข้อที่กาหนด
และให้นกั ศึกษามีส่วน
ร่ วมในการประเมิน
การพูด พร้อมสรุ ป
สาระสาคัญ

ผศ.ดร.เยาวภา
บัวเวช

ผศ.ดร.เยาวภา
บัวเวช

5

6

7

8

9
10-11

จิตวิทยาในการพูด
หลักจิตวิทยาที่นามาใช้ก่อนการพูด ขณะ
พูด และหลังการพูด
ปั จจัยแห่งการพูดที่สัมฤทธิ์ ผล
ทฤษฎีเกี่ยวกับการพูด การวิเคราะห์ปัจจัย
แห่งการพูดที่สัมฤทธิ์ ผล

4

ทักษะการฟัง
ความหมาย ความสาคัญของการฟัง
กระบวนการในการฟัง ความมุ่งหมายใน
การฟัง ประเภทและประโยชน์ของการฟัง
คุณลักษณะของการฟังที่ดี แนวทางในการ
พัฒนาปรับปรุ งสมรรถภาพในการฟัง
หลักการฟังและการวิเคราะห์กลุ่มผูฟ้ ัง
หลักการฟังที่มีประสิ ทธิภาพ การวิเคราะห์
กลุ่มผูฟ้ ัง หลักการวิเคราะห์กลุ่มผูฟ้ ัง
วิธีการหาข้อเท็จจริ งในการวิเคราะห์กลุ่ม
ผูฟ้ ัง และมารยาทในการฟัง

4

4

4

การบรรยายและ
นาเสนอของนักศึกษา
พร้อมสรุ ปสาระสาคัญ
การบรรยาย และให้
นักศึกษาปฏิบตั ิการ
วิเคราะห์ปัจจัยแห่ง
การพูดที่สัมฤทธิ์ ผล
พร้อมสรุ ปสาระสาคัญ
การบรรยายและฝึ ก
ปฏิบตั ิการฟัง พร้อม
สรุ ปสาระสาคัญของ
บทเรี ยน

ผศ.ดร.เยาวภา
บัวเวช

การบรรยายและฝึ ก
ปฏิบตั ิการฟังโดยการ
มอบหมายงานให้
นักศึกษา

ผศ.ดร.เยาวภา
บัวเวช

ผศ.ดร.เยาวภา
บัวเวช

ผศ.ดร.เยาวภา
บัวเวช

สอบกลาง
ภาค
ทักษะการอ่าน
การบรรยายและการ ผศ.ดร.เยาวภา
8
ความหมาย แนวคิดเกี่ยวกับการอ่าน
ฝึ กทักษะการอ่าน โดย บัวเวช
กระบวนการอ่าน การพัฒนาทักษะการอ่าน
ใช้แบบฝึ กทักษะ
มาตรฐานของกรม
ประชาสัมพันธ์ พร้อม
สรุ ปสาระสาคัญ

12

13

14

15

16

ทักษะการเขียน
ขบวนการในการเขียน ลักษณะของการ
เขียนทัว่ ไป ลักษณะของการเขียน
สร้างสรรค์ ลักษณะของการเขียนที่ดี
ประเภทของการเขียนสร้างสรรค์ การเขียน
สารคดี การเขียนบทความ และการเขียน
เรื่ องสั้น
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
ความหมายของการเขียนเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ คุณลักษณะของการ
ข้อเขียนที่ดี หลักการเขียนอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ประเภทของการเขียนเพื่อ
การประชาสัมพันธ์ หลักการเขียนบท
รายการโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการเขียนบทวิทยุโทรทัศน์ และ
การเขียนรายการวิทยุเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์

4

การบรรยายและฝึ ก
ทักษะการเขียน
รู ปแบบต่าง ๆ พร้อม
สรุ ปสาระสาคัญ

4

การบรรยายและการ ผศ.ดร.เยาวภา
ฝึ กปฏิบตั ิการเขียนเพื่อ บัวเวช
การประชาสัมพันธ์
พร้อมสรุ ปสาระสาคัญ

การใช้ภาษาไทยในสื่ อมวลชน การใช้คา
ทับศัพท์ คาไทยใช้ให้ถูก การเว้นวรรค การ
ใช้ราชาศัพท์ การใช้คานาม-การใช้กริ ยา
ราชาศัพท์ คาผวนที่ปรากฎในสื่ อมวลชน
ประเภทสิ่ งพิมพ์ การอ่านและการเขียนใน
สื่ อมวลชน
สรุ ปเนื้ อหาและสังเคราะห์บทเรี ยน

4

การบรรยายและการ ผศ.ดร.เยาวภา
นาเสนอเกี่ยวกับการ บัวเวช
ใช้ภาษาไทยใน
สื่ อมวลชนประเภท
ต่าง ๆ พร้อมสรุ ป
สาระสาคัญ
ร่ วมกันสรุ ปบทเรี ยนที่
ได้จากการศึกษาและ
เรี ยนร่ วมกัน

4

สอบปลายภาค

ผศ.ดร.เยาวภา
บัวเวช

1.แผนการประเมินผลการเรี ยนรู ้
ผลการเรี ยนรู ้
วิธีการประเมินผลนักศึกษา
สัปดาห์ที่
ประเมิน
คุณธรรมจริ ยธรรม
-สังเกตพฤติกรรมการเข้าเรี ยน การ
1-15
(10%)
ส่ งงานตามที่รับการมอบหมาย การ
ตรงต่อเวลา
- การปฏิบตั ิตน การพูด การแต่ง
1-15
กาย บุคลิกภาพ
- ประเมินจากความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- ประเมินผลจากการสวมบทบาท
สมมติ เช่น การนาเสนองาน
แบบประเมินตนเองของนักศึกษา
15
ความรู ้ (40%)
-รายงานย่อยส่ วนบุคคล
4-14
-การทดสอบกลางภาคเรี ยนและ
16
ปลายภาคเรี ยน
- ประเมินผลจากการนาเสนอ
ผลงานในชั้นเรี ยน
ทักษะทางปัญญา
-รายงานย่อยส่ วนบุคคล
4-14
(25 %)
-ประเมินตามสภาพจริ งจากผลงาน
4-14
และการปฏิบตั ิงานของนักศึกษา
-ประเมินความสามารถในการ
แก้ไขปั ญหาในการนาเสนองาน
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(12.5%)

-การอภิปรายกลุ่มในชั้นเรี ยน
-ประเมินผลจากการทากิจกรรม
กลุ่มและความร่ วมมือกันในการ
นาเสนองาน
-การทารายงานเดี่ยวกรณี ศึกษา
เกี่ยวกับศิลปะการใช้ภาษาเพื่อ
วิชาชีพนิเทศศาสตร์

สัดส่ วนของการประเมิน
5%

2.5%

2.5%
10%
30%

10%
15%

1-14

4-14

10%

ทักษาการวิเคราะห์เชิง -การค้นคว้าและนาเสนองานเป็ น
ตัวเลขการสื่ อสารและ รายบุคคล
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ(12.5%)

13-14

10%

หมวดที่ 6.ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1.หนังสื อ ตารา และเอกสารประกอบการสอนหลัก
- เยาวภา บัวเวช. เอกสารคาสอนรายวิชาศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.หนังสื อ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง ที่สาคัญ
www//http.google.com
หมวดที่ 7.การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1.การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชา
ให้นกั ศึกษาทุกคนประเมินประสิ ทธิ ผลของรายวิชา ซึ่ งรวมถึงวิธีการสอนการจัดกิจกรรมในและนอก
ห้องเรี ยนสื่ อสนับสนุนและสิ่ งอานวยความสะดวกในการจัดการเรี ยนการสอนซึ่ งมีผลกระทบต่อการเรี ยนรู ้
และผลการเรี ยนรู ้ที่ได้รับและเสนอแนะเพื่อปรับปรุ งรายวิชา
2.การประเมินการสอน
การประเมินการสอนโดยการสังเกตขณะสอนและการสัมภาษณ์ตวั แทนนักศึกษา ประเมินโดย
คณะกรรมการประเมินการสอนที่คณะแต่งตั้งขึ้น
3.การปรับปรุ งการสอน
คณะกรรมการให้อาจารย์ผสู ้ อนทบทวนและปรับปรุ งกลยุทธ์และวิธีการสอนจากการประเมินประสิ ทธิผล
ของรายวิชาแล้วจัดทารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ.กาหนดทุกภาคการศึกษา โปรแกรมวิชา
กาหนดให้อาจารย์ผสู ้ อนเข้ารับการฝึ กอบรมกลยุทธ์การสอน/การวิจยั ในชั้นเรี ยนและมอบหมายให้อาจารย์
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิชา
คณะแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน ทาหน้าที่ ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิชาโดย
การประเมินผลการเรี ยนรู ้สู่รายวิชา (curriculum mapping) ได้แก่ 1) คุณธรรม จริ ยธรรม 2) ความรู ้ 3) ทักษะ

ทางปั ญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยี
5.การดาเนินการและวางแผนทบทวนและวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
โปรแกรมวิชามีระบบการทบทวนประสิ ทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอน การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผสู ้ อน หลัง
การทบทวนประสิ ทธิ ผลของรายวิชา อาจารย์ผสู ้ อนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้ อหาที่สอนและกลยุทธ์การ
สอนที่ใช้ และนาเสนอแนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนาในรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา เสนอต่อ
ประธานโปรแกรมวิชา เพื่อนาเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสู ตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุ ป
วางแผนพัฒนาปรับปรับปรุ งสาหรับใช้ในปี การศึกษาถัดไป

