รายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ. ๓)
รายวิชา ๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขต/ คณะ/ภาควิชา : วิทยาเขตหนองคาย/คณะสังคมศาสตร์
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร
(Language and Communication)
๒. จานวนหน่วยกิต
๒ หน่วยกิต (๒-๐-๔)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
รัฐศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาบังคับ
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
ดร.ภูมิพัฒน์ เสน่ห์พูด
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ / ชั้นปีที่ ๒
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
๘. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
๙. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร การอ่าน เขียน พูด และฟังภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสารในชีวิตประจาวัน การอ่านคาร้อยแก้ว คาร้อยกรอง อ่านประกาศ แถลงการณ์ การเขียนจดหมาย ย่อ
ความ เรียงความ โวหารต่าง ๆ การพูด การสนทนา บรรยาย อภิปราย มารยาทการพูด การฟัง การจับสาระของ
เรื่อง มารยาทในการฟัง และศึกษาระเบียบงานสารบรรณ
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้ชัดเจนและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของรายวิชา สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร การอ่าน
เขียน พูด และฟังภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน การอ่านคาร้อยแก้ว คาร้อยกรอง อ่านประกาศ
แถลงการณ์ การเขียนจดหมาย ย่อความ เรียงความ โวหารต่าง ๆ การพูด การสนทนา บรรยาย อภิปราย มารยาท
มคอ. ๓ ภาษากับการสือ่ สาร

วิทยาเขตหนองคาย ๑

การพูด การฟัง การจับสาระของเรื่อง มารยาทในการฟัง ระเบียบงานสารบรรณ และเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน สกอ.
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดาเนินการ
๑. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร การอ่าน เขียน พูด และฟังภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
การอ่านคาร้อยแก้ว คาร้อยกรอง อ่านประกาศ แถลงการณ์ การเขียนจดหมาย ย่อความ เรียงความ โวหารต่าง ๆ
การพูด การสนทนา บรรยาย อภิปราย มารยาทการพูด การฟัง การจับสาระของเรื่อง มารยาทในการฟัง และ
ศึกษาระเบียบงานสารบรรณ
๒. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

บรรยาย ๓๐ ชั่วโมงต่อ สอนเสริมตามความต้องการ
ภาคการศึกษา
ของนิสิตเฉพาะราย

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม

การศึกษาด้วยตนเอง
การศึกษาด้วยตนเอง ๔
ชั่วโมงต่อสัปดาห์

๓. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ หรือ ส่วนงาน
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะ
รายที่ต้องการ)
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 ๑) มีศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม ความฯซื่อสัตย์สุจริต
 ๒) มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ มีวินัย
 ๓) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีของมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 ๔) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ๕) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ชาติ ศาสนาพระพุทธศาสนา
๑.๒ วิธีการสอน
- บรรยายบทเรียนพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- มอบหมายงานให้นิสิตไปศึกษาเกี่ยวกับภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน และศึกษาระเบียบงาน
สารบรรณ แล้วนามาเสนอในชั้นเรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนิสิตด้วยกัน และอาจารย์ผู้สอน
- ให้นิสิตฝึกอ่านคาร้อยแก้ว คาร้อยกรอง อ่านประกาศ แถลงการณ์ พร้อมทั้งชี้ให้เห็นประเด็นทาง
จริยธรรมที่ปรากฏในเนื้อหาที่อ่าน
- ให้นิสิตฝึกเขียนจดหมาย ย่อความ เรียงความ โวหารต่าง ๆ การพูด การสนทนา บรรยาย อภิปราย
มารยาทการพูด การฟัง การจับสาระของเรื่อง มารยาทในการฟัง
- เน้นนิสิตเป็นศูนย์กลางการเรียน โดยให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในบทเรียน แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นภายในชั้นเรียน
มคอ.๓ ภาษากับการสือ่ สาร

วิทยาเขตหนองคาย ๒

-กระตุ้น ชักจูงให้นิสิตเข้าเรียนสม่าเสมอ มีระเบียบวินัย และมีความกล้าหาญในการแสดงออก และมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
๑.๓ วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลพฤติกรรมการเข้าเรียน การให้ความร่วมมือในชั้นเรียน และส่งงานมอบหมายให้ตรงเวลา
- ประเมินผลก่อนเข้าสู่บทเรียนเพื่อทราบพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา
- ประเมินผลระหว่างภาคเรียน เพื่อทดสอบผลสัมฤทธิ์ของวัตถุประสงค์การเรียน
- ประเมินผลด้วยการใช้แบบฝึกหัดในบทเรียน
- ประเมินวัตถุประสงค์การเรียนโดยใช้ใบงาน (Work Sheet)
- ประเมินผลปลายภาคเรียน เพื่อทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนในภาพรวม
๒. ความรู้
๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ
 ๑) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา
 ๒) ใช้ความรู้อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล
 ๓) มีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต
 ๔) มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและสากล
 ๕) สามารถเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้และงานวิจัยในปัจจุบัน
๒.๒ วิธีการสอน
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบใช้สื่อประกอบ และเทคโนโลยีประกอบ มอบหมายงาน ใบงานทดสอบ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ใช้แบบฝึกหัดเกี่ยวกับบทเรียน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในชั้นเรียน การเปิดโอกาส
ให้ชักถามภายในชั้นเรียน เน้นการสอนโดยใช้ปัญหา(Problem Base Learning) และเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
(Student Center)
๒.๓ วิธีการประเมินผล
๑. ทดสอบก่อนเข้าสู่บทเรียน
๒. ทดสอบวัตถุประสงค์การเรียนโดยใช้ใบงาน
๓. ทดสอบบทเรียนโดยใช้แบบฝึกหัด
๔. ทดสอบระหว่างภาค และสอบปลายภาค
๒. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน
๓. การแก้ไขข้อบกพร่องส่วนตัว (Personal Problems Solving)
๓. ทักษะทางปัญญา
๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 ๑) สามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ ทาความเข้าใจ นาไปประยุกต์
 ๒) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบมีเหตุผล อ้างอิง ได้
 ๓) สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
 ๔) มีความมุ่งมั่น ใฝ่รู้ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ฯ
 ๕) รายวิชาปฏิบัติ ต้องฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้
๓.๒ วิธีการสอน
- บรรยายพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบเนื้อหาวิชา
- บรรยายเชิงวิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์และบูรณาการของเนื้อหาวิชา
มคอ.๓ ภาษากับการสือ่ สาร

วิทยาเขตหนองคาย ๓

- เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น และแก้ไขข้อผิดพลาดเป็นรายบุคคล
- เปิดโอกาสให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง แล้วนามาแลกเปลี่ยนภายในชั้นเรียน
๓.๓ วิธีการประเมินผล
ทดสอบระหว่างภาคและปลายภาค โดยเน้นการวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้และการบูรณาการเนื้อหาวิชา
การใช้ชักถาม ทดสอบด้วยใบงานและแบบฝึกหัด
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 ๑) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
 ๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้นาและผู้ติดตาม
 ๓) มีมนุษย์สัมพันธ์ และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
 ๔) มีความสามารถในการบริหารจัดการ
๔.๒ วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในการเรียนรู้
- จัดกลุ่มการเรียนรู้
- ฝึกการทางานเป็นกลุ่ม
๔.๓ วิธีการประเมินผล
- ประเมินตนเองด้วยแบบที่กาหนด
- ประเมินผลพฤติกรรมการทางานเป็นทีม
- ประเมินผลจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้องพัฒนา
 ๑) มีทักษะในการใช้ภาษาไทย เพื่อการสื่อสาร
 ๒) มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อสาร
 ๓) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสืบค้นฯ
 ๔) มีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์
๕.๒ วิธีการสอน
- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทารายงาน โดย
เน้นการนาตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
- นาเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
๕.๓ วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากรายงาน ใบงาน แบบฝึกหัด และนาเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในงานที่มอบหมายทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
๑

หัวข้อ/รายละเอียด
ทดสอบก่อนเข้าบทเรียน

มคอ.๓ ภาษากับการสือ่ สาร

จานวน กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อที่
ผู้สอน
ชั่วโมง
ใช้ (ถ้ามี)
๒
การอธิบาย
ดร.ภูมิพัฒน์ เสน่ห์พูด
วิทยาเขตหนองคาย ๔

สัปดาห์ที่

๒

หัวข้อ/รายละเอียด
แนะนาแผนการสอน
- คาอธิบายรายวิชา
- วัตถุประสงค์รายวิชา
- กิจกรรมการเรียนการสอน
- วิธีการประเมินผล
- งานมอบหมาย
- จิตพิสัย
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษากับการ
สื่อสาร

จานวน กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อที่
ชั่วโมง
ใช้ (ถ้ามี)
การยกตัวอย่างประกอบ
อภิปราย ถาม- ตอบ
สรุปบทเรียน
มอบหมายงาน

๒

๓-๔

การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

๔

๕

การสื่อสารในชีวิตประจาวัน

๒

๖-๗

การอ่านคาร้อยแก้ว คาร้อยกรอง
อ่านประกาศ แถลงการณ์

๔

๘
๙-๑๐

สอบระหว่างภาค
การเขียนจดหมาย ย่อความ
เรียงความ โวหารต่าง ๆ

๒
๔

๑๑-๑๒

การพูด การสนทนา บรรยาย อภิปราย
มารยาทการพูด

๔

๑๓

การฟัง การจับสาระของเรื่อง มารยาท
ในการฟัง

๒

มคอ.๓ ภาษากับการสือ่ สาร

การบรรยาย
อภิปราย ถาม- ตอบ
Power Point Projector
สรุปบทเรียน
การบรรยาย
อภิปราย ถาม- ตอบ
Power Point Projector
สรุปบทเรียน
การบรรยาย
อภิปราย ถาม- ตอบ
ฝึกทักษะทั้ง ๔
การนาเสนอหน้าชั้นเรียน
Power Point Projector
สรุปบทเรียน
การบรรยาย
อภิปราย ถาม- ตอบ
ฝึกทักษะการอ่าน
การนาเสนอหน้าชั้นเรียน
Power Point Projector
สรุปบทเรียน
ข้อสอบปรนัย, อัตนัย
การบรรยาย
อภิปราย ถาม- ตอบ
ฝึกทักษะการเขียน
การนาเสนอหน้าชั้นเรียน
Power Point Projector
สรุปบทเรียน
การบรรยาย
อภิปราย ถาม- ตอบ
ฝึกทักษะการพูด
การนาเสนอหน้าชั้นเรียน
Power Point Projector
การบรรยาย
อภิปราย ถาม- ตอบ
ฝึกทักษะการฟัง
การนาเสนอหน้าชั้นเรียน

ผู้สอน

ดร.ภูมิพัฒน์ เสน่ห์พูด

ดร.ภูมิพัฒน์ เสน่ห์พูด

ดร.ภูมิพัฒน์ เสน่ห์พูด

ดร.ภูมิพัฒน์ เสน่ห์พูด

ดร.ภูมิพัฒน์ เสน่ห์พูด
ดร.ภูมิพัฒน์ เสน่ห์พูด

ดร.ภูมิพัฒน์ เสน่ห์พูด

ดร.ภูมิพัฒน์ เสน่ห์พูด

วิทยาเขตหนองคาย ๕

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อที่
ชั่วโมง
ใช้ (ถ้ามี)
Power Point Projector
สรุปบทเรียน

๑๔

ระเบียบงานสารบรรณ

๒

๑๕

ระเบียบงานสารบรรณ (ต่อ)

๒

๑๖

สอบปลายภาค

๒

การบรรยาย
อภิปราย ถาม- ตอบ
ฝึกทักษะการฟัง
การนาเสนอหน้าชั้นเรียน
Power Point Projector
สรุปบทเรียน
มอบหมายงาน
- ทดสอบ
- สรุปบทเรียนทั้งหมด
แนะนาการเตรียมตัว
ก่อนสอบ
-

๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ที่

วิธีการประเมินผล

วิธีการประเมิน

๑

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ข้อ ๑

การสังเกตพฤติกรรมการทา
รายงานกลุ่ม

๒

ด้านความรู้
ข้อ ๑

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

๓

๔
๕

ด้านทักษะทางปัญญา
ข้อ ๔
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ข้อ ๓
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อ ๓, ๔

การสอบอัตนัย
การเข้าชั้นเรียน
การมีส่วนร่วม
อภิปรายเสนอความคิดเห็นในชัน้
เรียน
การสังเกตพฤติกรรมการทา
รายงานกลุ่มและการส่งรายงาน
การนาเสนอรายงานหน้าชัน้ เรียน
รวม

มคอ.๓ ภาษากับการสือ่ สาร

ผู้สอน

ดร.ภูมิพัฒน์ เสน่ห์พูด

ดร.ภูมิพัฒน์ เสน่ห์พูด

-

สัปดาห์ที่
ประเมิน
ตลอดภาค
การศึกษา

สัดส่วนของ
การประเมินผล
๕%

๘
๑๖

๕๕%

ตลอดภาค
การศึกษา

๒๐%

ตลอดภาค
การศึกษา

๑๐%

๑๕

๑๐%
๑๐๐%

วิทยาเขตหนองคาย ๖

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑.เอกสารและตาราหลัก
เกรียงศักดิ์ พลอยแสง. ภาษากับการสื่อสาร (Language and Communication). กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗.
อรุณีประภา หอมเศรษฐี และคณะ. ภาษาเพื่อการสารมวลชน. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคาแหง,
๒๕๓๒.
๒.เอกสารและข้อมูลสาคัญ
อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท. การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
๒๕๓๗.
๓.เอกสารและข้อมูลแนะนา
ชาคริต อนันทราวัน, ผศ. วาทการ. กรุงเทพมหานคร: โอ. เอส. พริ้นติ้งเฮาส์, ๒๕๓๗.
ผอบ โปษะกฤษณะ. ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์อักษรเจริญ, ๒๕๓๘.
ไพรถ เลิศพิริยกมล. ย่อความ. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สุรีริยาสาสน์, ๒๕๔๓.
เพียรศักดิ์ ศรีทอง. การพูด. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์, ๒๕๓๗.
ยุดา รักไทย. คนฉลาดฟัง. กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอ็กซ์เปอร์เน็ท จากัด, ๒๕๔๒.
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร: อักษรเจริญ,
๒๕๓๘.
สมชาย สาเนียงงาม. การอ่านสารคดี. วีดีทัศน์ประกอบการสอนรายวิชาภาษากับการสื่อสาร. ภาควิชา
ภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๕.
สมปราชญ์ อัมมะพันธุ์, รศ. หลักการพูด. กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๓๘.
สมพร สุทัศนีย์, ม.ร.ว. มนุษยสัมพันธ์. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
อาคม ไม้สนธิ์. แปลและเรียบเรียง. พูดอย่างไรชนะใจผู้ฟัง. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น, ๒๕๓๗.
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทาโดยนิสิต ได้จัดกิจกรรมในการนาแนวคิดและความเห็นจากนิสิตได้
ดังนี้
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- ใบงานประเมินประสิทธิผลวัตถุประสงค์รายวิชา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- แบบสอบถามประเมินผลสัมฤทธิ์การสอนโดยนิสิต
- การสังเกตการสอนจากผู้ร่วมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
๓. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ ได้นาผลการประเมินไปปรับปรุงการสอน ดังนี้
มคอ.๓ ภาษากับการสือ่ สาร
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- แจ้งผลการประเมินการสอนโดยนิสิตให้ผู้สอนทราบเพื่อนาไปปรับปรุงการสอน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ใน
วิชา ได้จากใบงาน แบบฝึกหัด การสอบถามนิสิต การตรวจงานมอบหมายของนิสิต และพิจารณาจากผลการทดสอบ
ย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
- การทวนสอบการให้ คะแนนจากการสุ่ มตรวจผลงานของนิสิ ตโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ ทรงคุณ วุฒิ ที่ ไม่ใช่
อาจารย์ประจาหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ ใบ
งาน รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
๕. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่ มาจากงานวิจัย
ของอาจารย์
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนและระดมสมองพัฒ นากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

(ดร.ภูมิพัฒน์ เสน่ห์พูด)
อาจารย์ประจาวิชา
.............../................../................

(นายอภิวัฒชัย พุทธจร)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
.............../................../................

(พระครูปัญญาธรรมานุกิจ)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย
.............../................../................

มคอ.๓ ภาษากับการสือ่ สาร
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