สารบัญ
หมวด
หมวด 1

หมวด 2

หมวด 3

หมวด 4

หมวด 5

หน้ า
ข้ อมูลทัวไป
1. รหัสและชือรายวิชา
2. จํานวนหน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
4. อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผ้ สู อน
5. ภาคการศึกษา/ชันปี
. ทีเรี ยน
6. รายวิชาทีต้ องเรี ยนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
7. รายวิชาทีต้ องเรี ยนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
8. สถานทีเรี ยน
9. วันทีจัดทําหรื อปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง. ล่าสุด
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุง่ หมายของรายวิชา
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
2. จํานวนชัวโมงทีใช้ ตอ่ ภาคการศึกษา
3. จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้ คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปั ญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
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หมวด 6

หมวด 7

ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิPของนักศึกษาในรายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
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รายละเอียดของรายวิชา
ชือสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ในมหาวิทยาลัย / คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ / ภาษาไทย

หมวดที 1 ข้ อมูลทัวไป
1. รหัสและชือรายวิชา
1542213 (ภาษาไทย) การเขียนภาคนิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ) Term Paper Writing
2. จํานวนหน่ วยกิต
3 (3 – 0 - 6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย วิชาบังคับ
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ญานิศา โชติชืน.
5. ภาคการศึกษา/ชัน9 ปี ทีเรี ยน
1/2555 / ชันปี
. ที 2
6. รายวิชาทีต้องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเรี ยน
ห้ องเรี ยน 1108 คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันทีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง9 ล่ าสุด
28 มีนาคม 2555
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หมวดที 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพือให้สามารถอธิบายถึงความหมาย ประเภท และส่ วนประกอบของภาคนิพนธ์ได้
2. เพือให้สามารถวางแผนการทําภาคนิพนธ์ ตั+งแต่การเลือกเรื อง การวางโครงเรื อง การสํารวจ
และการรวบรวมข้อมูล
3. เพือให้บนั ทึกข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล ผลิตงานเขียนภาคนิพนธ์เป็ นรู ปเล่มได้
4. เพือให้สามารถเขียนภาคนิพนธ์ได้ถูกต้องตามแบบแผนทีเป็ นสากลโดยมีการอ้างอิง เชิงอรรถ
และบรรณานุกรม
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
2.1 เพือพัฒนาความสามารถ ทักษะการปฏิบตั ิ การใช้ IT ทีได้ รับจากการเรี ยน ดังนี .
2.1.1 สามารถสังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูล เลือกเรื อง วางโครงเรื องทีจะเขียนได้
2.1.2 ใช้ ทกั ษะการเขียนส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น การอ้ างอิงได้
2.1.3 สามารถนําเสนอผลงาน และผลิตงานเขียนภาคนิพนธ์เป็ นรูปเล่มได้
2.2 พือพัฒนาทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ทีได้ รับจากการเรี ยน ดังนี .
2.2.1 มีทศั นคติทีดีตอ่ การเขียนภาคนิพนธ์
2.2.2 มีคณ
ุ ลักษณะของการเป็ นผู้รวบรวม เรี ยบเรี ยง คัดลอกและเขียนภาคนิพนธ์
2.2.3 เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเขียนภาคนิพนธ์
2.2.4 แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
2.2.5 มีคณ
ุ ลักษณะทียอมรับเหตุผล และยอมรับฟั งความคิดเห็นของผู้อืน
2.2.6 ให้ ความร่วมมือ ช่วยเหลือในการทํากิจกรรมกลุม่
2.2.7 มีทศั นคติทีดีตอ่ กระบวนการศึกษาค้ นคว้ าในรูปแบบของการฝึ กฝน
2.2.8 เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเขียนในรูปแบบของการปฏิบตั จิ ริง
2.2.9 รับผิดชอบ ซือสัตย์ สุจริต ตรงต่อเวลา และเคารพ กฎ ระเบียบในการเรี ยน
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หมวดที 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษารูปแบบ และโครงสร้ างของภาคนิพนธ์ กระบวนการสืบค้ น การอ้ างอิง การจัดกลุ่ม
การวิเคราะห์ และเรี ยบเรี ยงข้ อมูล ฝึ กทักษะการเขียนภาคนิพนธ์ และนําเสนอผลงานฉบับสมบูรณ์
2. จํานวนชัวโมงทีใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริม

45

-

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
30

การศึกษาด้ วยตนเอง

30

3. จํานวนชัวโมงต่ อสัปดาห์ ท อี าจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
6 ชัวโมง/สัปดาห์

หมวดที 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้องพัฒนา
1.1.1 มีจริยธรรมในการศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลและอ้ างอิงของผู้อืน
1.1.2 มีวินยั ต่อการเรี ยน ส่งมอบงานทีมอบหมายตรงตามเวลาทีกําหนด
1.1.3 รับฟั งการแสดงความคิดเห็นของเพือนในชันเรี
. ยน ทังในกลุ
.
ม่ และนอกกลุม่
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 เปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษามีการตังคํ
. าถามหรื อตอบคําถาม หรื อแสดงความคิดเห็นทีเกียวข้ อง
กับคุณธรรม จริยธรรมในการการศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลและอ้ างอิงของผู้อืน
1.2.2 ยกตัวอย่างกรณีศกึ ษาทีขาดความรับผิดชอบต่อหน้ าทีและการประพฤติทีผิดจริ ยธรรมใน
การนําข้ อมูลของผู้อืนมาอ้ างอิง
1.2.3 อาจารย์ปฏิบตั ิตนเป็ นตัวอย่าง ให้ ความสําคัญต่อจริ ยธรรมในการอ้ งอิงข้ อมูล การมีวินยั
เรื องเวลา การเปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟั งความคิดเห็นของนักศึกษา เป็ นต้ น
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1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมทีแสดงออกในชันเรี
. ยนและในโอกาสทีหลักสูตร/คณะ/มหาวิทยาลัยจัด
กิจกรรมต่างๆ ทีเกียวข้ องทางด้ านคุณธรรมและจริยธรรม
1.3.2 ตรวจผลงานการศึกษาค้ นคว้ าของนักศึกษาทีเกี ยวข้ องกับการนําข้ อมูลของผู้อืนมา
อ้ างอิง
1.3.3 สังเกตความมีวินยั ต่อการเรี ยนในการตรงต่อเวลาในการเข้ าชันเรี
. ยน และการส่งรายงาน
1.3.4 สังเกตจากการรับฟั งความคิดเห็นของนักศึกษาทีร่วมชันเรี
. ยน
1.3.5 ให้ นกั ศึกษาประเมินตนเอง
2. ความรู้
2.1 ความรู้ท ตี ้ องได้ รับ
2.1.1 มีความรู้พื .นฐานเกียวกับภาคนิพนธ์
2.1.2 มีความรู้เกียวกับส่วนประกอบของภาคนิพนธ์
2.1.3 มีทกั ษะในการหาข้ อมูลและการเขียน
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 บรรยาย อภิปราย สรุปความ ถาม-ตอบ
2.2.2 แบ่งกลุม่ ศึกษาเอกสาร ค้ นคว้ าจากตําราและเว็บไซต์
2.2.3 นําเสนอผลงานทีได้ รับมอบหมายทังรายบุ
.
คคล และกลุม่
2.2.4 สรุปเนื .อหา
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินผลระหว่างภาค ร้ อยละ 70 แบ่งออกตามกิจกรรมและเนื .อหา ดังนี .
- สอบกลางภาค
จํานวน 20 คะแนน
- รายงาน
จํานวน 20 คะแนน
- แบบฝึ กหัด
จํานวน 20 คะแนน
- รายงานกลุม่ 10
จํานวน 10 คะแนน
2.3.2 ประเมินผลปลายภาค ร้ อยละ 30
สอบปลายภาค
30 คะแนน
รวม
100 คะแนน
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3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาทีต้องพัฒนา
1) สามารถรวบรวมข้ อมูล และวิเคราะห์ปัญหาได้
2) มีทกั ษะการใช้ ภาษา และสามารถใช้ สือเทคโนโลยี นําเสนอผลงานได้ อย่างน่าสนใจ
3) สามารถแลกเปลียนความคิดเห็นระหว่างผู้เรี ยน ผู้สอน และบุคคลทัวไปได้
4) สามารถประยุกต์การเรี ยนกับการทํางานให้ เป็ นประโยชน์แก่ตนเองและหมู่คณะได้
3.2 วิธีการสอน
1) ให้ ศึกษาค้ นคว้ าหาคําตอบด้ วยตนเอง ได้ แก่ วิธีการสอนโดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน วิธีการสอน
แบบสืบสอบ
2) ฝึ กให้ ตอบปั ญหาในชันเรี
. ยน การแสดงความคิดเห็น และการระดมสมองจากประเด็นศึกษาที
กําหนดโดยแบ่งนักศึกษาเป็ นกลุ่ม ภายในกลุ่มจะต้ องกํ าหนดแนวทางไปสู่การหาคําตอบทีมีความ
ชัดเจนและน่าเชือถือ
3) ฝึ กการนําเสนองานด้ วยวาจา และ ลายลักษณ์ อักษร โดยการใช้ ภาษาไทยได้ อย่างถูกต้ อง
และใช้ สือเทคโนโลยีให้ นา่ สนใจ
3.3 วิธีการประเมินผล
1) การตอบปั ญหาและการแสดงความคิดเห็นในชันเรี
. ยน ทังรายบุ
.
คคลและกลุ่ม
2) ผลงานการเขียนภาคนิพนธ์ รายบุคคล 1 เล่ม
3) การนําเสนอด้ วยวาจา และลายลักษณ์อกั ษร เป็ นรายบุคคล และกลุม่
4) การสอบข้ อเขียนกลางภาค และปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต้องพัฒนา
1) มีความรับผิดชอบในการทํางานทีได้ รับมอบหมายทังรายบุ
.
คคลและงานกลุม่
2) สามารถปรับตัวในการทํางานร่วมกับผู้อืน
3) ทําหน้ าทีและร่วมแสดงความคิดเห็นในกลุม่ ได้ อย่างเหมาะสม
4.2 วิธีการสอน
1) จัดกิจกรรมในชันเรี
. ยนทีเปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษามีปฏิสมั พันธ์กบั นักศึกษาคนอืนในชันเรี
. ยน
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2) มอบหมายงานกลุ่มและมีการเปลียนกลุ่มทํางานตามกิจกรรมทีมอบหมาย เพือให้ นกั ศึกษา
ทํางานได้ กบั ผู้อืน โดยไม่ยดึ ติดกับเฉพาะเพือนทีใกล้ ชิด
3) กําหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละคนในการทํางานกลุม่ อย่างชัดเจน
4) จัดกิจกรรมนอกชันเรี
. ยนทีเปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษามีปฏิสมั พันธ์กบั นักศึกษาคนอืนๆ และบุคคล
ทัวไป
4.3 วิธีการประเมินผล
1) การมีสว่ นร่วมในชันเรี
. ยน
2) ความรับผิดชอบในรายงานกลุม่
3) ให้ ประเมินสมาชิกในกลุม่ ทังด้
. านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและด้ านความรับผิดชอบ
4) ให้ ประเมินตนเอง
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้องพัฒนา
1) สามารถใช้ Power point ในการนําเสนองานทีได้ รับมอบหมาย
2) สามารถคัดเลือกข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลทีน่าเชือถือ
3)สามารถค้ นคว้ าหาข้ อมูลทางอินเทอร์ เน็ต
4) สามารถใช้ ภาษาไทยในการนําเสนอด้ วยการเขียนและการพูดได้ อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
1) ใช้ PowerPoint ทีชัดเจน น่าสนใจ ง่ายต่อการทําความเข้ าใจมาประกอบการสอนในชันเรี
. ยน
2) แนะนําเทคนิคการสืบค้ นข้ อมูล แหล่งข้ อมูลและวิธีการเลือกข้ อมูลทีน่าเชือถือ
3) มอบหมายงานทีต้ องมีการสืบค้ นข้ อมูลด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
4) มอบหมายงานทีต้ องมีการนําเสนอทังในรู
. ปเอกสารและวาจาประกอบสือเทคโนโลยี
5.3 วิธีการประเมินผล
1) ทักษะการใช้ ภาษาจากรายงานและการนําเสนอหน้ าชันเรี
. ยน
2) ทักษะการใช้ สือจาการรายงานหน้ าชันเรี
. ยน
3) รายงานการสืบค้ นข้ อมูลด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
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หมวดที 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัป
หัวข้ อ/รายละเอียด
ดาห์
ที

1

2

จํานวน
ชัวโมง

กิจกรรมการเรียน การสอน
สือทีใช้ (ถ้ ามี)

ความรู้เบื .องต้ นเกียวกับภาค
นิพนธ์
- ความหมาย
- ลักษณะ

3

ประเภทและส่วนประกอบ
ของภาคนิพนธ์ (ตอนต้ น)
- ปก
- ใบรองปก
- คํานํา
- สารบัญ

3

- ปฐมนิเทศ
- บรรยาย ด้ วยPower point
- ถาม – ตอบ
- มอบหมายงานให้ ทําโดยให้
นักศึกษาสืบค้ นความแตกต่าง
ของ “รายงาน” รายงานทาง
วิชาการ “ภาคนิพนธ์” “สาร
นิพนธ์” และ “วิทยานิพนธ์
- บรรยายด้ วยPower point
- รายงานผลทีได้ รับมอบหมาย
- ศึกษาเอกสารตัวอย่างของภาค
นิพนธ์
- ร่วมอภิปรายความหมาย
แตกต่างของ (ข้ อ 1)
- นักศึกษาและอาจารย์ชว่ ยกัน
สรุป
- ให้ นกั ศึกษาเขียนภาคนิพนธ์
เรื อง “ปั ญหาและการแก้ ไขการ
เรี ยนภาษาไทยของนักศึกษาชาว
จีน
- บรรยายด้ วยPower point
- รายงานผล งานทีได้ รับ
มอบหมาย

3 ส่วนประกอบเนื .อหา
- การเลือกเรื อง
- การกําหนดขอบเขต

3

ผู้สอน

ผศ.ญานิศา โชติชืน

ผศ.ญานิศา โชติชืน

ผศ.ญานิศา โชติชืน
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- การวางโครงเรื อง
- การแบ่งบท

4

5

6

7

8

9

สํารวจและรวบรวมข้ อมูล
- ข้ อมูลเอกสาร
- ข้ อมูลภาคสนาม
การบันทึกข้ อมูล
- บัตรบันทึกแบบคัดลอก
- บัตรบันทึกแบบสรุปความ
- บัตรบันทึกแบบถอดความ
การเรี ยบเรี ยง
- คํา
- ประโยค
- ย่อหน้ า - สํานวนโวหาร
- เครื องหมายวรรคตอน
การเรี ยบเรี ยง
- การจับประเด็น
- การตีความ
- การสรุปความ
- การขยายความ
กลวิธีการเขียน
- รูปแบบการเขียน
- วิธีการเขียน
(บทนํา เนื .อเรื อง สรุป)
การเขียนอ้ างอิง
- ระบบนาม - ปี

- ศึกษาเอกสารตัวอย่าง
- แบบฝึ กหัด การเขียนปก
คํานํา สารบัญ
- บรรยายด้ วยPower point
- ศึกษาเอกสารตัวอย่าง วีดิ
ทัศน์การสัมภาษณ์
- การรวบรวมข้ อมูล

3

3

3

3

3

3

- บรรยายด้ วยPower point
- ศึกษาเอกสารตัวอย่าง
- ฝึ กบันทึกข้ อมูล จากการ
สัมภาษณ์แบบสรุปความ
- บรรยายด้ วยPower point
- ศึกษาเอกสารตัวอย่าง
- ฝึ กเขียนย่อหน้ า
- แบบฝึ กหัดการใช้ ภาษาไทย
- บรรยายด้ วยPower point
- ศึกษาเอกสารตัวอย่าง
- ฝึ กเขียน
- แบบฝึ กหั ด การตี ค วาม สรุ ป
ความ จากการอ่าน
- บรรยายด้ วยPower point
- ศึกษาเอกสารตัวอย่าง
- ฝึ กเขียนรูปแบบทีถูกต้ อง
- แบบฝึ กหัด
- บรรยายด้ วยPower point
- ศึกษาเอกสารตัวอย่าง
- ฝึ กเขียนอ้ างอิงระบบ
นามปี
- แบบฝึ กหัด

ผศ.ญานิศา โชติชืน

ผศ.ญานิศา โชติชืน

ผศ.ญานิศา โชติชืน

ผศ.ญานิศา โชติชืน

ผศ.ญานิศา โชติชืน

ผศ.ญานิศา โชติชืน
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10

การเขียนอ้ างอิง
- อ้ างอิงเชิงอรรถ

3

- บรรยายด้ วยPower point
- ศึกษาเอกสารตัวอย่าง
- ฝึ กเขียน เชิงอรรถ
- แบบฝึ กหัด
- บรรยายด้ วยPower point
- ศึกษาเอกสารตัวอย่าง
- ฝึ กเขียน บรรณานุกรม
- แบบฝึ กหัด

ผศ.ญานิศา โชติชืน

ผศ.ญานิศา โชติชืน

11

การเขียนบรรณานุกรม
- สิงพิมพ์

3

12

การเขียนบรรณานุกรม
- การสัมภาษณ์
- สืออิเล็คทรอนิกส์

3

- บรรยายด้ วย Power point
- ศึกษาเอกสารตัวอย่าง
- ฝึ กเขียน
- แบบฝึ กหัดให้ ค้นหาข้ อมูล
จากเว็บไซต์ตา่ ง ๆ

ผศ.ญานิศา โชติชืน

13

ส่วนประกอบตอนท้ าย และ
ส่วนประกอบอืน ๆ
- ภาคผนวก
- อภิธานศัพท์
- ดรรชนี
- ฯลฯ

3

- บรรยาย ด้ วยPower point
- ศึกษาเอกสารตัวอย่าง
- นักศึกษาตอบคําถาม
ส่วนประกอบตอนท้ ายของ
รายงาน
- อาจารย์สรุปความหมาย
ของภาคผนวก อภิธานศัพท์
ดรรชนี ฯลฯ

ผศ.ญานิศา โชติชืน

14

การจัดรูปเล่ม
- การเขียน
- การพิมพ์
- วิธีเล่าเรื อง

3

ผศ.ญานิศา โชติชืน

15

เทคนิคการนําเสนอภาคนิพนธ์

3

- บรรยาย
- ศึกษาเอกสารตัวอย่าง
- มอบหมายให้ นกั ศึกษารวบรวม
งานทีเขียนมาทังหมด
.
พิมพ์เป็ น
รูปเล่ม ตัวอย่างรูปเล่ม
- บรรยาย
- ฝึ กนําเสนอ (โดยย่อ) ภาค

ผศ.ญานิศา โชติชืน
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นิพนธ์ของนักศึกษา
- นักศึกษาได้ ภาคนิพนธ์คนละ 1
เล่ม เรื อง “ปั ญหาและการแก้ ไข
การเรี ยนภาษาไทยของนักศึกษา
ชาวจีน” รูปเล่มภาคนิพนธ์ของ
นักศึกษา
สอบปลายภาค
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที
ผลการ
วิธีการประเมิน
สัปดาห์ ท ี
สัดส่ วนของการ
เรียนรู้
ประเมิน
ประเมินผล
1
1.1-1.7,
2.1-2.8,
รายงาน
ตลอดภาคปี การศึกษา
ร้ อยละ 20
3.1-3.4,
4.1-4.6,
รายบุคคล
5.1-5.4
และประเมิน
ตนเอง
2
1.1-1.7, 2.1-2.8,
รายงานกลุม่
ตลอดภาคปี การศึกษา
ร้ อยละ 10
3.1-3.4, 4.1-4.6,
5.1-5.4
3
1.1-1.7, 2.1-2.8,
แบบฝึ กหัด
ตลอดภาคปี การศึกษา
ร้ อยละ 20
3.1-3.4,
4.1-4.6,
5.1-5.4
4
1.2, 1.5 2.1-2.8,3.1-3.4 สอบกลางภาค
8
ร้ อยละ 20
4.3
5
1.2, 1.5 2.1-2.8,3.1-3.4 สอบปลายภาค
16
ร้ อยละ 30
4.3
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หมวดที 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ญานิศา โชติชืน. (2553). การเขียนภาคนิพนธ์ . กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2546) .การค้ นคว้ าและการเขียนรายงาน (พิมพ์ครัง. ที 5).
กรุงเทพฯ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธุรกิจบัณฑิตย์, มหาวิทยาลัย (2539). คู่มือการทํารายงาน ภาคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ .
กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย.
บุญธรรม กิจปรี ดาบริสทุ ธิP. (2540). คู่มือการวิจัยและวิทยานิพนธ์ (พิมพ์ครัง. ที 7).
กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดัก
มาตรฐานการศึกษา, สํานัก. สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ, กระทรวงศึกษาธิการ. (2544).
คู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการ. กรุงเทพมหานคร : เสมาธรรม.
ศรี นครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัย (2530). คู่มือการเขียนบทนิพนธ์ รายงาน ภาคนิพนธ์
ดดดดดด
และปริญญานิพนธ์ . กรุงเทพฯ: พิมพ์สยาม.
(นอกจากนี .ยังมี รายงานการค้ นคว้ า งานวิจยั ทุกเล่ม และผลงานทางวิชาการ)
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น
www.stou.ac.th/thai/offices/oce/khowleledge/3-45/page3-12-45.html
www.utcc.ac.th/subject/430205/sp4.html
www.kro.rikp.ac.th/homekro99/book3.html
www.rikp.ac.th/homekru99/book2.html
------------------------------------
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หมวดที 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทังวิ
. ธีการสอน การจัดกิจกรรมในชันเรี
. ยน สือ
การสอน และผลการเรี ยนรู้ ทีได้ รับ ตลอดจนเสนอแนะเพือการปรับปรุงรายวิชา ด้ วยระบบคอมพิวเตอร์
ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ใช้ การเก็บข้ อมูล เช่น การสังเกต การสอนของอาจารย์โดยอาจารย์ในหลักสูตร ผลสัมฤทธิP
ทางการเรี ยนรู้ของนักศึกษา นักศึกษา การเขียนประเมินผู้สอน และการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
จากนักศึกษาโดยตรง และการทวนสอบผลสัมฤทธิPประเมินการเรี ยนรู้ของนักศึกษา
3. การปรับปรุ งการสอน
หลัก สูต รกํ า หนดให้ อ าจารย์ ท บทวนและปรั บ ปรุ ง กลยุท ธ์ วิ ธี ก ารสอนจากผลการประเมิ น
ประสิทธิผลของรายวิชา แล้ วจัดทํามคอ. 5 รายงานรายวิชาทุกภาคการศึกษา นอกจากนี .ทางคณะ ฯ ยัง
มอบหมายให้ อาจารย์ผ้ สู อนรายวิชาทีมีปัญหา ทําวิจยั ในชันเรี
. ยนอย่างน้ อยภาคการศึกษาละ 1 รายวิชา
ตลอดจนมีการประชุมอาจารย์ในหลักสูตรเพือหารื อปั ญหาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษาและร่ วมกันหาแนว
ทางแก้ ไข
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิRของนักศึกษาในรายวิชา
อาจารย์ในหลักสูตรมีการจัดการประชุมร่วมกันทวนสอบผลสัมฤทธิPของนักศึกษาในรายวิชาโดย
การสุ่มประเมินข้ อสอบและความเหมาะสมของการให้ คะแนน ทัง. คะแนนดิบและระดับคะแนนของ
รายวิชา 60% ของรายวิชาทังหมดในความรั
.
บผิดชอบของหลักสูตร
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดนพิจารณาจากผลการประเมินการสอน
โดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร การรายงานรายวิชาโดย
อาจารย์ผ้ สู อน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผ้ สู อนรับผิดชอบในการทบทวนเนื .อหาที
สอนและกลยุท ธ์ ก ารสอนที ใช้ และนํ า เสนอแนวทางในการปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาในรายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา เสนอต่อประธานหลักสูตรเพือนําเข้ าทีประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร
พิจารณาให้ ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใช้ ในปี การศึกษาถัดไป
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