มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

รายวิชา
GED 1002 วิชาภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
Thai for Communication
ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
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มคอ. 3
GED1002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication

3
รายละเอียดของรายวิชา
(Course Specification)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชือ่ รายวิชา
GED1002 ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
Thai for Communication
2. จํานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต 3(3-0-6)
3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อ.จิรวรรณ พรหมทอง
4.2 อาจารย์ผู้สอน
4.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
1) อ.จิรวรรณ พรหมทอง
2) อ.สุทธาทิพย์ อร่ามศักดิ์
3) อ.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์
4) ผศ.เพลินพิศ เนติธรรมกุล
5) อ.จิระภพ สุคันธ์กาญจน์
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาต้นและปลาย นักศึกษาทุกหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 หรือ 2
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (pre-requisite)
ไม่มี
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7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (co-requisites)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
12 ธันวาคม 2559

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้เห็นความสําคัญของภาษาไทยในฐานะที่เป็นเครื่องมือสือ่ สารและเป็นภาษาประจําชาติ
1.2 เพือ่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในกระบวนการสื่อสาร ทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียนอย่างมีวิจารณญาณ
1.3 เพือ่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการนําเสนอสารทั้งด้านวาจาและด้านลายลักษณ์
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อ ให้ผู้เรี ยนมีความรู้พื้น ฐานและทั กษะในการสื่อสารด้ว ยภาษาไทย เป็นการเตรี ยมความพร้อมด้า น
จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา และทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลรวมทั้งมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย โดยสามารถนําความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ซึ่งเน้นกระบวนการทักษสัมพันธ์ ทั้งหลักการ ทฤษฎี
และการปฏิ บัติ ของทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขีย น โดยศึ ก ษาหาความรู้ แ ลกเปลี่ ยน บู รณาการ
ประสบการณ์พร้อมทั้งสามารถนําเสนอความรู้ที่ได้ตามขั้นตอน และรูปแบบของการนําเสนอ และนํามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

45 ชั่วโมง / ภาคการศึกษา ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

การฝึกปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมง /ภาคการศึกษา

3. จํานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็นรายบุคคล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
1) อ.จิรวรรณ พรหมทอง
2) อ.สุทธาทิพย์ อร่ามศักดิ์
3) อ.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์
4) ผศ.เพลินพิศ เนติธรรมกุล
5)อ.จิระภพ สุคันธ์กาญจน์

เบอร์โทรศัพท์
087-932-9971
092-9244792
081-693-8061
086-691-6271
081-537-3898

E-mail

ช่วงเวลาให้คาํ ปรึกษา

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 ตระหนัก เห็นคุณค่า สนใจและกระตือรือร้นในการเรียนรู้
1.1.2 เคารพในกฎระเบียบของสถานศึกษา ชุมชนและสังคม
1.1.3 มีความพยายาม ตั้งใจ ขยัน อดทน ควบคู่กับการใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาและมีความ
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รับผิดชอบ
1.1.4 ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณและมีจิตสาธารณะ
1.2 วิธกี ารสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้
1.2.1 บรรยายเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อปลูกฝังความมีระเบียบวินัย และกระตุ้นให้เกิดความ
กระตือรือร้นในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม
1.2.2 สอดแทรกกรณีศึกษาด้านคุณธรรมและจริยธรรม ร่วมกันกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
1.2.3 ผู้สอนประพฤติตนให้เป็นแบบอย่าง
1.3 วิธกี ารประเมินผล
1.3.1 ประเมินผลจากการเข้าชั้นเรียน
1.3.2 สังเกตและประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกซึ่งความซื่อสัตย์ สุจริต และความรับผิดชอบ
1.3.2 ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมและรายงาน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่จะได้รบั
2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ ข้อเท็จจริงเรื่องที่ศึกษาและสามารถประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้
2.1.2 สามารถบูรณาการความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ต่างๆ เพือ่ ประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิตได้อย่าง
มีความสุข
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 บรรยาย
2.2.2 อภิปราย
2.2.3 สอดแทรกกรณีศึกษา
2.2.4 บทบาทสมมติ
2.2.5 มอบหมายงานเดี่ยวและงานกลุม่
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินผลจากการทดสอบย่อย
2.3.2 ประเมินผลจากชิ้นงาน และการนําเสนอชิ้นงาน
2.3.3 ประเมินพัฒนาการความรู้จากกิจกรรมที่กําหนด
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 สามารถคิดอย่างเป็นระบบ
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3.1.2 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ
3.1.3 สามารถทําความเข้าใจ รวบรวม และสรุปประเด็นสาระต่างๆ ได้
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และตัดสินใจ
3.2.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้คิดอย่างมีวิจารณญาณ
3.2.3 จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์
3.2.2 ให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง ฝึกปฏิบัติ นําเสนองานโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม
3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา
3.3.1 สังเกตพฤติกรรมทางปัญญาของผู้เรียน ตั้งแต่ขั้นสังเกต ตั้งคําถาม สืบค้น คิดวิเคราะห์
สังเคราะห์และประเมินค่าตามลําดับ
3.3.2 ประเมินด้วยการนําเสนอรายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าในกรณีตัวอย่าง
บทบาทสมมติที่นําเสนอในชัน้ เรียน
3.3.3 ประเมินด้วยการใช้สถานการณ์จําลองหรือกรณีศึกษา ให้ผู้เรียนฝึกตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุมีผลโดยผูส้ อนและผู้เรียนร่วมกันประเมินผลงานนั้น
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา
4.1.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
4.1.2 มีปฏิสมั พันธ์อันดีกับบุคคลในสังคม
4.1.3 มีบุคลิกภาพที่ดี
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 ส่งเสริมให้กล้าแสดงออก ร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
4.2.2 ส่งเสริมให้แสดงออกซึ่งจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ
4.2.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และส่งเสริมให้ทํางานกลุ่ม
4.3 วิธีการประเมิน
4.3.1 ประเมินจากงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
4.3.2 ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออก ซึ่งภาวะผู้นํา-ผู้ตาม
4.3.3 แบบประเมินตนเองและกลุ่มเพือ่ น
4.3.4 ประเมินความพึงพอใจจากผู้ได้รับผลประโยชน์จากการทําจิตอาสา
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 มีทักษะด้านการสื่อสารและตีความ ทั้งภาษาไทยและ/หรือภาษาต่างประเทศ
5.1.2 มีทักษะในการจัดทําและนําเสนองานทั้งภาษาไทยและ/หรือภาษาต่างประเทศโดยใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดัวยการจัดประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียนได้ มีโอกาสใช้สถิติพื้นฐาน
ในการวิเคราะห์ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยคอมพิวเตอร์ และนําเสนอด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.2 จัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้ผู้เรียนได้มโี อกาสสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ทันสมัย ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ
5.2.3 จัดกิจกรรมที่เน้นทักษะการสือ่ สาร
5.3 วิธีการประเมิน
5.3.1 การสอบปฏิบัติการใช้ทักษะทางภาษา
5.3.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สะท้อนความรู้ความคิด ความเข้าใจผ่านสื่อเทคโนโลยี
แบบต่าง ๆ
5.3.3 ประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในรายวิชา และการใช้เทคโนโลยี
ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ทีม่ หาวิทยาลัยจัดขึ้น
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
สัปดาห์ที่
1

หัวข้อ/รายละเอียด
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสาร
- ความหมายของการสือ่ สาร
- องค์ประกอบของการสือ่ สาร
- กระบวนการสื่อสาร
- วัตถุประสงค์ของการสือ่ สาร
- ความล้มเหลวในการสือ่ สือ่ สาร

จํานวน
(ชั่วโมง)
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อทีใ่ ช้
- แนะนําแผนการสอน และร่วม
แสดงความคิดเห็น
วิธีการเรียนการสอน
- บรรยาย ประกอบ Power Point
- อภิปราย
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สัปดาห์ที่
2

3

หัวข้อ/รายละเอียด
- การสื่อสารที่ดี
- ภาษากับการสื่อสาร
- ธรรมชาติของภาษา
- ปัจจัยทางจิตวิทยาเกี่ยวกับการใช้ภาษา
สื่อสาร
การอ่าน
- ความหมายของการอ่าน
- ความสําคัญของการอ่าน
- จุดมุ่งหมายการอ่าน
- พื้นฐานการอ่านทีด่ ี
- คุณลักษณะของนักอ่านที่ดี
- ประสิทธิภาพในการอ่าน
- แนวทางการพัฒนาการอ่านอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- หลักเกณฑ์ในการเลือกอ่านหนังสือ
- การแบ่งประเภทงานเขียน

จํานวน
(ชั่วโมง)
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อทีใ่ ช้
- บรรยาย ประกอบ Power Point
- อภิปราย

3

- บรรยาย ประกอบPower Point
- อภิปราย ร่วมแสดงความคิดเห็น
- ตัวอย่างงานเขียน
- แบบฝึกหัด

- บรรยาย ประกอบPower Point
/ ร่วมแสดงความคิดเห็น
- ให้ฝึกการอ่านแต่ละประเภทตาม
ตัวอย่างจากเอกสาร
- ทําแบบฝึกหัด
- บรรยาย ประกอบPower Point
- ร่วมอภิปราย

4

การอ่านแบบต่างๆ
- ประเภทของการอ่าน
- แนวทางการอ่านจับใจความ
- แนวทางการอ่านวิเคราะห์สาร

3

6

การฟัง
- มารยาทในการฟัง
- การฟังระหว่างบรรทัด
- หลักเกณฑ์การฟัง
- การฟังอย่างมีวิจารณญาณ
- การฟังในสถานการณ์สื่อสาร
- ประโยชน์ของการฟัง

3

10
สัปดาห์ที่
7

8
9

10-11

หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวน
(ชั่วโมง)
3

การฟังตามจุดมุ่งหมาย
- การฟังเพื่อจับใจความสําคัญ
- การฟังเพื่อตีความ
- การฟังเพื่อวิเคราะห์
- การฟังเพื่อประเมินค่า
- ปกิณกะเรือ่ งของการฟัง

สอบกลางภาค
3

การพูด
- ความหมายของการพูด
- ความสําคัญของการพูด
- องค์ประกอบของการพูด
- หลักเบื้องต้นของการพูด
การพูดในโอกาสต่าง ๆ
- การพูดแนะนําตนเอง
- การแนะนําผู้อื่นให้รู้จักกัน
- การกล่าวต้อนรับ ตอบรับการต้อนรับ
- การกล่าวมอบของขวัญหรือรางวัล และการ
กล่าวตอบรับ
- การกล่าวอวยพร
- การกล่าวอําลา
- การกล่าวไว้อาลัย
- การพูดในฐานะโฆษก
- การพูดในฐานะพิธีกร
- การกล่าวแนะนําวิทยากร
- คํากล่าวในพิธี
- การสัมภาษณ์
- การพูดทางโทรศัพท์

6

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อทีใ่ ช้
- ฝึกทักษะการฟังจากเรื่องที่
กําหนด

- บรรยาย ประกอบPower Point
- อภิปราย
- ฝึกการเตรียมต้นฉบับเพื่อใช้
ประกอบการพูด
- ฝึกทักษะบุคลิกการพูด
- การยืน
- ท่าทางประกอบการพูด
- การออกเสียง
- ฝึกทักษะการพูดแบบต่างๆ โดย
การสุ่มเรียก
- วิจารณ์การพูดแต่ละบุคคล

11
สัปดาห์ที่
12

หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวน
(ชั่วโมง)
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อทีใ่ ช้
- บรรยาย ประกอบPower Point
- ศึกษาขั้นตอนการเขียน รูปแบบ
การเขียนจากตัวอย่างเอกสาร
- ฝึกการเขียนแต่ละประเภท

3

- บรรยาย ประกอบPower Point
- ตัวอย่างงานเขียนจากสิ่งพิมพ์
- หาตัวอย่างงานเขียนแต่ละ
ประเภทจากสิง่ พิมพ์

3

- ศึกษาตัวอย่างการเขียนจาก
ตัวอย่าง
- ฝึกการเขียนหนังสือราชการ
- ศึกษาตัวอย่างการเขียนจาก
ตัวอย่าง
- ฝึกการเขียนโครงการ
- ศึกษาตัวอย่างการเขียนจาก
ตัวอย่าง
- ฝึกการเขียนรายงานทางวิชาการ

14

การเขียน
- ปัจจัยสนับสนุนการเขียน
- ขั้นตอนการเขียนที่ดี
- องค์ประกอบของการเขียน
- การเขียนย่อหน้า
- การลําดับความ
- การขยายความ
การเขียนประเภทต่าง ๆ
- การเขียนบทความ
- การเขียนเพื่อชีแ้ จงข้อเท็จจริง
- การเขียนเพื่อโน้มน้าวจูงใจ
มีการจัดกิจกรรมโครงการGED แรงบันดาลใจ
ตามรอยพ่อ ร .9
- การเขียนหนังสือราชการ

15

- การเขียนโครงการ

3

16

- การเขียนรายงานทางวิชาการ

3

13

17

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
1.2, 1.5, 2.1 – 2.2

วิธกี ารประเมิน
สอบกลางภาค

สัปดาห์ที่ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมิน

8

20%

12
1.2, 1.5, 2.1 – 2.5
1.5, 2.1 – 2.5
3.1 - 3.4, 4.1, 4.2
5.1, 5.2

สอบปลายภาค
แบบฝึกหัด
การเขียนรายงานทางวิชาการ
มีการอ้างอิงเอกสารและแหล่งข้อมูล
อ้างอิงอย่างถูกต้อง
การอ่าน
การเขียน
การฟัง
สังเกตพฤติกรรมในขณะเรียน
ทดสอบย่อย
ประเมินผลจากงานที่ทํา
นักศึกษาประเมินตนเองและเพื่อน
สังเกตความสนใจในการทํางาน

17

40%
40%

16
16
3-5
12-15
7
ตลอดภาค
11
ตลอดภาค
16
ตลอดภาค

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
จิระภพ สุคันธ์กาญจน์และคณะ. (2549). ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร. สุราษฎร์ธานี: โปรแกรมภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
ไม่มี
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
คณะกรรมการวิชาภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร. (2550). ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร. พิมพ์ครั้งที่ 2คณะกรรมการวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร. กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ธนู ทดแทนคุณ และกุลวดี. (2549). ภาษาไทย 1. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2530. การใช้ภาษาไทย. หน่วยที่ 1-8, 9-15 พิมพ์ครั้งที่ 6 นนทบุรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2534. ภาษาไทย 1. หน่วยที่ 1-8, 9-15 พิมพ์ครั้งที่ 4 นนทบุรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
มุกดา ลิบลับ. (2524). ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร. กรุงเทพฯ ภาควิชาภาษาไทย. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูพระนคร.
เอื้อน เล่งเจริญ. (2535). ภาษาไทยปริทัศน์. กรุงเทพฯ: บํารุงสาส์น.

13
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนากลุม่ ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผูส้ อนและแบบประเมินรายวิชา
1.3 ข้อเสนอแนะผ่านเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 สังเกตการสอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3 การทวนสอบผลการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2 การวิจัยในหรือนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
4.1 สํานักวิชาฯ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน กลุ่มอาจารย์ผู้สอน
คณะอนุกรรมการประจํารายวิชา ตามลําดับ
4.2 มีการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้
คะแนน และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 สํานักวิชาฯ ประมวลและวิเคราะห์การประเมินกระบวนการเรียนรู้ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของวิชา
นําเสนอกลุม่ อาจารย์ผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนเพือ่ วางแผนปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้และการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้หลังสิ้นสุดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา เพื่อนําผลการปรับปรุงไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนในภาคการศึกษาต่อไป
5.2 มีการปรับปรุงรายวิชาตามระยะเวลาของการใช้หลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ลงชื่อ………………………………………………………………………วันที…
่ …………………………………………………..
(…………………………………………………………………..)

14
ประธานคณะอนุกรรมการประจํารายวิชา
ลงชื่อ………………………………………………………………………วันที…
่ …………………………………………………..
(…………………………………………………………………..)

