
ศิลปะการใช้ภาษาเพ่ืองานนิเทศศาสตร์                       มคอ.3 
9911106 Language for Communication Arts 

ช่ือสถาบนัอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
คณะ/ภาควชิา 
โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์ คณะวทิยาการจดัการ 
  

หมวดที ่1.ลกัษณะและข้อมูลโดยทัว่ไปของรายวชิา 

1.รหัสและรายช่ือวชิา 
   9911106  ศิลปะการใชภ้าษาเพื่องานนิเทศศาสตร์ 
 
2. จ  านวนหน่วยกิต 
   3  หน่วยกิต  3 (2-2-5) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
   3.1 หลกัสูตร 
          นิเทศศาสตรบณัฑิต 
   3.2 ประเภทของรายวชิา 
           หมวดวชิาเฉพาะ วชิาแกน(บงัคบั)  
4. อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน 
   4.1 อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบรายวชิา 
          ผศ.ดร.เยาวภา  บวัเวช     วฒิุ  ศศ.ม. /ปร.ด. 
   4.2 อาจารยผ์ูส้อน 
          ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เยาวภา  บวัเวช 
5. ภาคการศึกษา ชั้นปีท่ีเรียน 
    ภาคการศึกษาท่ี 2   ปีการศึกษา 2558 ชั้นปี 1 (58/46 และ58/47) 
6.รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน(pre-requisites) 
     ไม่มี 
7.รายวชิาท่ีตอ้งเรียนพร้อมกนั(co-requisites) 
    ไม่มี 
8.สถานท่ีเรียน 
    หอ้ง  603 อาคารปฏิบติัการการจดัการโลจิสติกส์ คณะวทิยาการจดัการ    



9.วนัท่ีจดัท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวชิา คร้ังล่าสุด 
   21  ธนัวาคม  2558 
  

หมวดที ่2. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1.จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
1. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัจิตวทิยาการส่ือสาร และพฤติกรรมการส่ือสาร 
2. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษากบัความคิดในกระบวนการส่ือสาร 
3. เพื่อใหน้กัศึกษามีทกัษะการพูดและจิตวทิยาในการพูด 
4. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจถึงปัจจยัแห่งการพูดท่ีสัมฤทธ์ิผล 
5. เพื่อใหน้กัศึกษามีทกัษะการฟัง หลกัการฟังและการวเิคราะห์กลุ่มผูฟั้ง 
6. เพื่อใหน้กัศึกษามีทกัษะการอ่านท่ีมีประสิทธิภาพ 
7. เพื่อใหน้กัศึกษามีทกัษะการเขียนทัว่ไปและการเขียนเพื่อการประชาสัมพนัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 
8.  เพื่อใหท้ราบถึงการใชภ้าษาในงานนิเทศศาสตร์ท่ีปรากฏอยูใ่นส่ือมวลชนแขนงต่าง ๆ อาทิ ภาษา

หนงัสือพิมพ ์ภาษานิตยสาร ภาษาวทิย ุภาษาโทรทศัน์ ภาษาภาพยนตร์ ภาษาโฆษณา ฯลฯ 
2.วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
   เพื่อใหค้รอบคลุมความรู้ และเน้ือหาท่ีทนัสมยั 
  

หมวดที่ 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
1.ค าอธิบายรายวชิา 

ความส าคญัของจิตวทิยาการส่ือสาร พฤติกรรมการส่ือสาร ภาษากบัความคิดในกระบวนการส่ือสาร 

ทกัษะการพูด จิตวทิยาในการพูด ปัจจยัแห่งการพูดท่ีสัมฤทธ์ิผล ทกัษะการฟัง หลกัการฟังและการวเิคราะห์

กลุ่มผูฟั้ง ทกัษะการอ่าน ทกัษะการเขียน การเขียนเพื่อการประชาสัมพนัธ์ และการใชภ้าษาไทยใน

ส่ือมวลชน 

 

 

 

 

 

 



2.จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
45  ชัว่โมง 

ปฏิบติั 
15  ชัว่โมง 

 รวม 
60 ชัว่โมง 

3. จ  านวนชัว่โมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารยใ์หค้  าปรึกษาแนะน าทางวชิาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 
    ไม่สามารถนบัเป็นชัว่โมงได ้ข้ึนอยูก่บัอาจารยแ์ละนกัศึกษาวา่งตรงกนั แต่ใหค้  าปรึกษาไดต้ลอดเวลา 
 
หมวดที ่4. การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1.คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา 
1.1           -    ตระหนกัในคุณค่า รู้และเขา้ใจหลกัคุณธรรม จริยธรรมท่ีส าคญัต่อการด ารงตนและการปฏิบติังาน 

- มีวนิยั ตรงต่อเวลา เสียสละ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีความรับผดิชอบต่อตนเอง วชิาชีพและสังคม 
- เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์
- ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อผูอ่ื้นทั้งทางกาย วาจาและใจ 
- ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์ารและสังคม 

1.2              วธีิการสอน 
      -   ก าหนดกฎ ระเบียบเพื่อการปฏิบติัร่วมกนั เช่น กิริยามารยาท การพูด ความมีน ้าใจ ความนอบนอ้ม
ถ่อมตน การกลา้ยอมรับผดิ การเขา้ชั้นเรียนใหต้รงเวลา การแต่งกายถูกตอ้งตามระเบียบ มีความซ่ือสัตย ์
     -  สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในการสอน โดยแสดงใหเ้ห็นผลดีและผลเสียของการปฏิบติัตน
อยา่งมีคุณธรรม 

- การจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เคารพสิทธิหนา้ท่ีของตนเองและผูอ่ื้น และเป็น
แบบอยา่งท่ีดีใหก้บัผูอ่ื้น  

.3               วธีิการประเมินผล 
    - สังเกตพฤติกรรมการเขา้เรียน การส่งงานตามท่ีรับการมอบหมาย การตรงต่อเวลา 
    -  การปฏิบติัตน การพูด การแต่งกาย บุคลิกภาพ 
    -  ประเมินจากความรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
    -  ประเมินผลจากการสวมบทบาทสมมติ เช่น การเป็นผูน้ าเสนอ 
 

 

 

 



2.ความรู้ 
   2.1 ความรู้ท่ีนกัศึกษาตอ้งไดรั้บ 

- นกัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัจิตวทิยาการส่ือสาร จิตวทิยากบัการใชว้จันภาษาและอวจัน
ภาษา ศิลปะการใชภ้าษาในการส่ือสาร เพื่อให้เกิดการส่ือความหมาย การโนม้นา้วชกัจูงใจอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ฝึกทกัษะศิลปะการใชภ้าษาเพื่องานนิเทศศาสตร์ 
 

2.2 วธีิการสอน 
      -   บรรยายโดยเนน้หลกัการทางทฤษฎีเพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจขั้นพื้นฐาน  การใชก้รณีศึกษาเพื่อให้
นกัศึกษาสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้  
      -  ส่งเสริมใหมี้การเรียนรู้จากสถานประกอบการจริง โดยจดัโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ  
      -   ปรับรูปแบบการเรียนการสอน ตามความรู้ ความสามารถของผูเ้รียน โดยเนน้ใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
และเนน้รูปแบบการสอน Active learning 
2.3 วธีิการประเมินผล 
      -      ทดสอบผลการเรียนโดยการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
      -      ประเมินผลจากการน าเสนอผลงานในชั้นเรียน 
3. ทกัษะทางปัญญา 
    3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 

- สามารถคิดอยา่งเป็นระบบและมีวจิารณญาณ  เพื่อน าไปสู่การตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง 
- ตระหนกัรู้ศกัยภาพของตนเพื่อพฒันาตนเองใหมี้ความสามารถ แสวงหาและรวบรวมความรู้ทาง

นิเทศศาสตร์ 
3.2 วธีิการสอน 

-  กรณีศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสตร์ทางดา้นนิเทศศาสตร์ 
- การอภิปรายกลุ่ม เก่ียวกบัปัญหาทางดา้นนิเทศศาสตร์หรือประเด็นทางสังคม 

   3.3 วธีิการประเมินผล 
- ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบติังานของนกัศึกษา 
- ประเมินความสามารถในการแกไ้ขปัญหาตามกรณีศึกษา 

4.ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 
   4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา 

- เขา้ใจความแตกต่างระหวา่งบุคคลและมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้น 
- สามารถใหค้วามร่วมมือ ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแกไ้ขปัญหา ทั้งในบทบาทของ

ผูน้ า และผูร่้วมงาน 



- วางตวัและแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเหมาะสมกบับทบาท หนา้ท่ีและความรับผิดชอบ 
    4.2 วธีิการสอน 

- การจดักิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการท างานร่วมกบัเพื่อน สามารถปรับตวัเขา้กบั
สถานการณ์ มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงาน 

   4.3 วธีิการประเมินผล 
- ประเมินผลจากการท ากิจกรรมกลุ่ม การส่งงานตามเวลาท่ีก าหนด และประสิทธิภาพในการน าเสนอ 

5.ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและศิลปะการส่ือสารเพื่องานนิเทศศาสตร์ 
- สามารถใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศในการส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสมกบัโอกาสและ

วาระ 
- สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการติดต่อส่ือสาร และน าเสนอขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
- สามารถติดตามความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีนวตักรรมและสถานการณ์โลกปัจจุบนัและสามารถ

น ามาใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 
8.1 วธีิการสอน 
- มอบหมายงานใหศึ้กษา คน้ควา้ และน าเสนอโดยส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศ 
8.2 วธีิการประเมินผล 
-  ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอผา่นทฤษฎี การเลือกใชเ้คร่ืองมือทางเทคโนโลยสีารสนเทศ การ

ประเมินผลความพึงพอใจงานผา่นแบบประเมิน การคิดวิเคราะห์ความถูกตอ้ง ความมีเหตุผล ความ
รวดเร็ว และความเหมาะสม 

- ประเมินความสามารถในการอธิบาย การอภิปราย คุณภาพงานและประสิทธิภาพในการน าเสนอ
หนา้ชั้นเรียน 

 



หมวดที ่5.แผนการสอนและการประเมินผล 

1.แผนการสอน 
สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ช่ัวโมง 
กจิกรรมการเรียนการ
สอนและส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

1 จิตวทิยาการส่ือสาร 
ความส าคญัของจิตวทิยา 
จิตวทิยากบัการใชว้จันภาษาและอวจัน
ภาษาในการส่ือสาร การแต่งกายในฐานะ
ส่ือภาษาสัญลกัษณ์และการส่ือสารใน
ครอบครัว 

4 ช้ีแจงแนะน าการเรียน
การสอนแบบเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญัและ
การเรียนแบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน
แนะน าวธีิการและ
แหล่งสืบคน้ขอ้มูล /
การบรรยาย/การ
น าเสนอของนกัศึกษา 

ผศ.ดร.เยาวภา  
บวัเวช 

2 พฤติกรรมการส่ือสาร 
ความหมาย ความส าคญัและพฤติกรรมการ
ส่ือสาร กลยทุธ์การส่ือสารเพื่อโนม้นา้วใจ 
/การโฆษณาชวนเช่ือ อุปสรรคของ
พฤติกรรมการส่ือสาร จิตวทิยากบัการใช้
ภาษาไทยในส่ือมวลชน รูปแบบการใช้
ภาษาของวทิยโุทรทศัน์ และการพฒันา
พฤติกรรมการส่ือสาร 

4 การบรรยาย/การ
น าเสนอของนกัศึกษา 
และการแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการใช้
ภาษาไทยใน
ส่ือมวลชน ภาษาของ
วทิยโุทรทศัน์ พร้อม
สรุปสาระส าคญั 

ผศ.ดร.เยาวภา  
บวัเวช 

3-4 ทกัษะการพูด 
ความหมาย ความส าคญั จุดมุ่งหมาย 
องคป์ระกอบและ ธรรมชาติของการพูด 
ระดบั/ระบบของการพูด ลกัษณะของการ
พูดท่ีดี ขอ้ดี-ขอ้จ ากดัของการส่ือสารดว้ย
การพูด วธีิท่ีจะช่วยใหก้ารพูดประสบ
ความส าเร็จ แนวทางการพฒันา
สมรรถภาพการพูด-การใชภ้าษา คุณธรรม
และจรรยาของผูพู้ดและมารยาท่ีพึงปฏิบติั
ในการพูด 

8 การบรรยาย การให้
นกัศึกษาฝึกปฏิบติัการ
พูดในหวัขอ้ท่ีก าหนด 
และใหน้กัศึกษามีส่วน
ร่วมในการประเมิน
การพูด พร้อมสรุป
สาระส าคญั 

ผศ.ดร.เยาวภา  
บวัเวช 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5 จิตวทิยาในการพูด 
หลกัจิตวทิยาท่ีน ามาใชก่้อนการพูด ขณะ
พูด และหลงัการพูด 

4 การบรรยายและ
น าเสนอของนกัศึกษา
พร้อมสรุปสาระส าคญั 

ผศ.ดร.เยาวภา  
บวัเวช 

6 ปัจจยัแห่งการพูดท่ีสัมฤทธ์ิผล 
ทฤษฎีเก่ียวกบัการพูด การวเิคราะห์ปัจจยั
แห่งการพูดท่ีสัมฤทธ์ิผล 

4 การบรรยาย และให้
นกัศึกษาปฏิบติัการ
วเิคราะห์ปัจจยัแห่ง
การพูดท่ีสัมฤทธ์ิผล 
พร้อมสรุปสาระส าคญั 

ผศ.ดร.เยาวภา  
บวัเวช 

 
7 

ทกัษะการฟัง 
ความหมาย ความส าคญัของการฟัง 
กระบวนการในการฟัง ความมุ่งหมายใน
การฟัง ประเภทและประโยชน์ของการฟัง 
คุณลกัษณะของการฟังท่ีดี แนวทางในการ
พฒันาปรับปรุงสมรรถภาพในการฟัง 

4 การบรรยายและฝึก
ปฏิบติัการฟัง พร้อม
สรุปสาระส าคญัของ
บทเรียน 

ผศ.ดร.เยาวภา  
บวัเวช 

 
8 

หลกัการฟังและการวเิคราะห์กลุ่มผูฟั้ง 
หลกัการฟังท่ีมีประสิทธิภาพ การวเิคราะห์
กลุ่มผูฟั้ง หลกัการวเิคราะห์กลุ่มผูฟั้ง 
วธีิการหาขอ้เทจ็จริงในการวเิคราะห์กลุ่ม
ผูฟั้ง และมารยาทในการฟัง 

4 การบรรยายและฝึก
ปฏิบติัการฟังโดยการ
มอบหมายงานให้
นกัศึกษา 

ผศ.ดร.เยาวภา  
บวัเวช 

 
9 

 สอบกลาง
ภาค 

  

10-11 
 

ทกัษะการอ่าน 
ความหมาย แนวคิดเก่ียวกบัการอ่าน 
กระบวนการอ่าน การพฒันาทกัษะการอ่าน 

8 การบรรยายและการ
ฝึกทกัษะการอ่าน โดย
ใชแ้บบฝึกทกัษะ
มาตรฐานของกรม
ประชาสัมพนัธ์ พร้อม
สรุปสาระส าคญั 

ผศ.ดร.เยาวภา  
บวัเวช 

 

 

 

 



12 ทกัษะการเขียน 
ขบวนการในการเขียน ลกัษณะของการ
เขียนทัว่ไป ลกัษณะของการเขียน
สร้างสรรค ์ลกัษณะของการเขียนท่ีดี 
ประเภทของการเขียนสร้างสรรค ์การเขียน
สารคดี การเขียนบทความ และการเขียน
เร่ืองสั้น 

4 การบรรยายและฝึก
ทกัษะการเขียน
รูปแบบต่าง ๆ พร้อม
สรุปสาระส าคญั 

ผศ.ดร.เยาวภา 
บวัเวช 

13 
 

การเขียนเพื่อการประชาสัมพนัธ์ 
ความหมายของการเขียนเพื่อการ
ประชาสัมพนัธ์ คุณลกัษณะของการ
ขอ้เขียนท่ีดี หลกัการเขียนอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ประเภทของการเขียนเพื่อ
การประชาสัมพนัธ์ หลกัการเขียนบท
รายการโทรทศัน์เพื่อการประชาสัมพนัธ์ 
ขั้นตอนการเขียนบทวทิยโุทรทศัน์ และ
การเขียนรายการวทิยเุพื่อการ
ประชาสัมพนัธ์ 

4 การบรรยายและการ
ฝึกปฏิบติัการเขียนเพื่อ
การประชาสัมพนัธ์ 
พร้อมสรุปสาระส าคญั 

ผศ.ดร.เยาวภา  
บวัเวช 

14 
 

การใชภ้าษาไทยในส่ือมวลชน การใชค้  า
ทบัศพัท ์ค าไทยใชใ้หถู้ก การเวน้วรรค การ
ใชร้าชาศพัท ์การใชค้  านาม-การใชก้ริยา
ราชาศพัท ์ค าผวนท่ีปรากฎในส่ือมวลชน
ประเภทส่ิงพิมพ ์การอ่านและการเขียนใน
ส่ือมวลชน 

4 การบรรยายและการ
น าเสนอเก่ียวกบัการ
ใชภ้าษาไทยใน
ส่ือมวลชนประเภท
ต่าง ๆ พร้อมสรุป
สาระส าคญั 

ผศ.ดร.เยาวภา  
บวัเวช 

15 
 

สรุปเน้ือหาและสังเคราะห์บทเรียน 4 ร่วมกนัสรุปบทเรียนท่ี
ไดจ้ากการศึกษาและ
เรียนร่วมกนั 

 

16 สอบปลายภาค 
 

 

 

 



1.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมินผลนกัศึกษา สัปดาห์ท่ี

ประเมิน 
สัดส่วนของการประเมิน 

คุณธรรมจริยธรรม 
(10%) 

-สังเกตพฤติกรรมการเขา้เรียน การ
ส่งงานตามท่ีรับการมอบหมาย การ
ตรงต่อเวลา 
    -  การปฏิบติัตน การพูด การแต่ง
กาย บุคลิกภาพ 
    -  ประเมินจากความรับผิดชอบ
ในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
-   ประเมินผลจากการสวมบทบาท
สมมติ เช่น การน าเสนองาน 

1-15 
  
  

1-15 

5% 
  
  

2.5% 

แบบประเมินตนเองของนกัศึกษา 15 2.5% 
ความรู้ (40%) -รายงานยอ่ยส่วนบุคคล  4-14 10% 
  -การทดสอบกลางภาคเรียนและ

ปลายภาคเรียน 
-  ประเมินผลจากการน าเสนอ 
ผลงานในชั้นเรียน 

16 30% 

ทกัษะทางปัญญา 
(25 %) 

-รายงานยอ่ยส่วนบุคคล  4-14 10% 

  -ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน
และการปฏิบติังานของนกัศึกษา 
-ประเมินความสามารถในการ
แกไ้ขปัญหาในการน าเสนองาน  

4-14 15% 

ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

(12.5%) 

-การอภิปรายกลุ่มในชั้นเรียน 
-ประเมินผลจากการท ากิจกรรม
กลุ่มและความร่วมมือกนัในการ
น าเสนองาน 

1-14   

  -การท ารายงานเด่ียวกรณีศึกษา
เก่ียวกบัศิลปะการใชภ้าษาเพื่อ
วชิาชีพนิเทศศาสตร์  

4-14 10% 



ทกัษาการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลขการส่ือสารและ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ(12.5%) 

-การคน้ควา้และน าเสนองานเป็น
รายบุคคล 

13-14 10% 

 
 
 

หมวดที ่6.ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.หนงัสือ ต ารา และเอกสารประกอบการสอนหลกั 
-  เยาวภา  บวัเวช. เอกสารค าสอนรายวชิาศิลปะการใชภ้าษาเพื่องานนิเทศศาสตร์ โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์ 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
2.หนงัสือ เอกสาร และขอ้มูลอา้งอิง ท่ีส าคญั 
  www//http.google.com 

 
หมวดที ่7.การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

 
1.การประเมินประสิทธิผลของรายวชิา 
      ใหน้กัศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวชิา ซ่ึงรวมถึงวธีิการสอนการจดักิจกรรมในและนอก
หอ้งเรียนส่ือสนบัสนุนและส่ิงอ านวยความสะดวกในการจดัการเรียนการสอนซ่ึงมีผลกระทบต่อการเรียนรู้
และผลการเรียนรู้ท่ีไดรั้บและเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวชิา 
2.การประเมินการสอน 
      การประเมินการสอนโดยการสังเกตขณะสอนและการสัมภาษณ์ตวัแทนนกัศึกษา ประเมินโดย
คณะกรรมการประเมินการสอนท่ีคณะแต่งตั้งข้ึน 
3.การปรับปรุงการสอน 
    คณะกรรมการใหอ้าจารยผ์ูส้อนทบทวนและปรับปรุงกลยทุธ์และวธีิการสอนจากการประเมินประสิทธิผล
ของรายวชิาแลว้จดัท ารายงานรายวชิาตามรายละเอียดท่ี สกอ.ก าหนดทุกภาคการศึกษา โปรแกรมวชิา
ก าหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนเขา้รับการฝึกอบรมกลยทุธ์การสอน/การวจิยัในชั้นเรียนและมอบหมายใหอ้าจารย ์
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวชิา 
    คณะแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน ท าหนา้ท่ี ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวชิาโดย
การประเมินผลการเรียนรู้สู่รายวชิา (curriculum mapping) ไดแ้ก่ 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทกัษะ



ทางปัญญา 4) ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ และ 5)  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยี 
5.การด าเนินการและวางแผนทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
    โปรแกรมวชิามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวชิา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย
นกัศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอน การรายงานรายวชิาโดยอาจารยผ์ูส้อน หลงั
การทบทวนประสิทธิผลของรายวชิา อาจารยผ์ูส้อนรับผิดชอบในการทบทวนเน้ือหาท่ีสอนและกลยทุธ์การ
สอนท่ีใช ้และน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาในรายงานผลการด าเนินการของรายวชิา เสนอต่อ
ประธานโปรแกรมวชิา เพื่อน าเขา้ท่ีประชุมอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรพิจารณาใหค้วามคิดเห็นและสรุป
วางแผนพฒันาปรับปรับปรุงส าหรับใชใ้นปีการศึกษาถดัไป 
  
  
  
           
 


