สารบัญ
หมวด
หมวด 1

หมวด 2

หมวด 3

หมวด 4

หมวด 5

หน้ า
ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. จานวนหน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
4. อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผ้ สู อน
5. ภาคการศึกษา/ชันปี
้ ที่เรี ยน
6. รายวิชาที่ต้องเรี ยนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
7. รายวิชาที่ต้องเรี ยนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
8. สถานที่เรี ยน
9. วันที่จดั ทาหรื อปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุง่ หมายของรายวิชา
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
2. จานวนชัว่ โมงที่ใช้ ตอ่ ภาคการศึกษา
3. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปั ญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้

มคอ. 3
หมวด 6

หมวด 7

ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ หลักสูตรภาษาไทย

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1092201
ทักษะการเขียนสาหรับครู
2. จานวนหน่ วยกิต
หน่วยกิต
3
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
- วิชาเฉพาะ
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
อ.สาเนียง ฟ้ากระจ่าง
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรี ยน
ภาคการศึกษาที่ 2 / 2556 ชันปี
้ ที่ 2

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
8. สถานที่เรี ยน
( อาคารเรี ยนคณะครุศาสตร์ )
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด
30 ตุลาคม 2556

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
ศึกษาความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับการเขียน และสามารถเขียนรูปแบบต่างๆได้
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
เพื่อให้ นกั ศึกษาสามารถเขียนสื่อสารประเภทต่างๆ ได้ ตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ ภาษาเขียนได้
อย่างมีศลิ ปะ
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักพื ้นฐานของการเขียน ฝึ กการเขียนร้ อยแก้ ว ร้ อยกรอง การเขียนเพื่อกิจธุระ การเขียน
เชิงสร้ างสรรค์ การเขียนเชิงวิชาการ ฝึ กปฏิบตั ทิ กั ษะการเขียน โดยการใช้ ภาษาในการเขียนอย่างมีศลิ ปะ
3. จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริม
ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
20

-

13

การศึกษาด้ วยตนเอง

15

3. จานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ อี าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
6 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 พุทธิพิสยั
1.1.2 ทักษะพิสยั
1.1.3 จิตพิสยั
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 การบรรยายโดยใช้ สื่อเทคโนโลยีประกอบบทเรี ยน
1.2.2 การอภิปราย / แสดงความคิดเห็น
1.2.3 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
1.2.4 การนาเสนอผลการศึกษาค้ นคว้ า
1.2.5 การฝึ กปฏิบตั กิ ารเขียนรูปแบบต่าง ๆ ทังร้้ อยแก้ ว และ ร้ อยกรอง
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1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ดูจากความสนใจในการเข้ าร่วมกิจกรรม
1.3.2 ดูจากการสนทนาซักถาม / การตอบคาถาม / การแสดงความคิดเห็น
1.3.3 ตรวจผลงาน
1.3.4 ดูจากการศึกษาค้ นคว้ าและการนาเสนอผลงาน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ท่ ตี ้ องได้ รับ
ความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับการเขียน และการเขียนรูปแบบต่าง ๆ
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การบรรยาย
2.2.2 การอภิปราย / แสดงความคิดเห็น
2.2.3 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
2.2.4 การนาเสนอผลการศึกษาค้ นคว้ า
2.2.5 การฝึ กปฏิบตั กิ ารเขียนรูปแบบต่าง ๆ ทังร้้ อยแก้ ว และ ร้ อยกรอง
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ดูจากความสนใจในการเข้ าร่วมกิจกรรม
2.3.2 ดูจากการสนทนาซักถาม / การตอบคาถาม / การแสดงความคิดเห็น
2.3.3 ตรวจผลงาน
2.3.4 ดูจากการศึกษาค้ นคว้ าและการนาเสนอผลงาน
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 การพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะการเขียนประเภทต่าง ๆ
3.1.2 ทักษะการใช้ ภาษาในการสื่อสารด้ านการเขียน การนาเสนอผลงาน
3.1.3 การแสดงความคิดเห็น
3.1.4 นาความรู้ที่ได้ รับไปประยุกต์ใช้ ให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ตนเองและสังคม

3.2 วิธีการสอน
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3.2.1 การบรรยายโดยใช้ สื่อเทคโนโลยีประกอบการเรี ยน
3.2.2 การอภิปราย / แสดงความคิดเห็น
3.2.3 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
3.2.4 การนาเสนอผลการศึกษาค้ นคว้ า
3.2.5 การฝึ กปฏิบตั กิ ารเขียนรูปแบบๆต่าง ทังร้้ อยแก้ ว และ ร้ อยกรอง
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ดูจากความสนใจในการเข้ าร่วมกิจกรรม
3.3.2 ดูจากการสนทนาซักถาม / การตอบคาถาม / การแสดงความคิดเห็น
3.3.3 ตรวจผลงาน
3.3.4 ดูจากการศึกษาค้ นคว้ าและการนาเสนอผลงาน
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 ความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับมอบหมาย
4.1.2 การปฏิบตั กิ ิจกรรมกลุ่ม
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 การบรรยายโดยใช้ สื่อเทคโนโลยีประกอบการเรี ยน
4.2.2 การอภิปราย / แสดงความคิดเห็น
4.2.3 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
4.2.4 การนาเสนอผลการศึกษาค้ นคว้ า
4.2.5 การฝึ กปฏิบตั กิ ารเขียนรูปแบบต่าง ๆ ทังร้้ อยแก้ ว และ ร้ อยกรอง
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ดูจากความสนใจในการเข้ าร่วมกิจกรรม
4.3.2 ดูจากการสนทนาซักถาม / การตอบคาถาม
4.3.3 ตรวจผลงาน
4.3.4 ดูจากการศึกษาค้ นคว้ าและการนาเสนอผลงาน
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
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5.1.1 การใช้ ถ้อยคา สานวนภาษา รูปแบบการเขียนประเภทต่าง ๆ ทังร้้ อยแก้ ว และ ร้ อยกรอง
5.1.2 การสืบค้ นข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลที่นา่ เชื่อถือ
5.1.3 การสืบค้ นข้ อมูลจากอินเทอร์ เน็ต
5.1.4 การนาความรู้ทางด้ านทักษะการเขียนไปประยุกต์ใช้ อย่างสร้ างสรรค์ตอ่ ตนเอง และสังคม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 การบรรยายโดยใช้ สื่อเทคโนโลยีประกอบการเรี ยน
5.2.2 การอภิปราย / แสดงความคิดเห็น
5.2.3 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
5.2.4 การนาเสนอผลการศึกษาค้ นคว้ า
5.2.5 การฝึ กปฏิบตั กิ ารเขียนรูปแบบต่าง ๆ ทังร้้ อยแก้ ว และ ร้ อยกรอง
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ดูจากความสนใจในการเข้ าร่วมกิจกรรม
5.3.2 ดูจากการสนทนาซักถาม / การตอบคาถาม / การแสดงความคิดเห็น
5.3.3 ตรวจผลงาน
5.3.4 ดูจากการศึกษาค้ นคว้ าและการนาเสนอผลงาน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ ที่
1

2

3

เนือ้ หา

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อ เครื่องมือ
การวัดผลและ
ในการสอน
ค่ าเป้ าหมาย
1.เอกสำรประกอบกำร 1. กำรซักถำม
สอน
2. กำรสังเกต
2. พำวเวอร์พอยท์
3.ควำมสนใจ
3.ใบควำมรู ้

ปฐมนิเทศ และแนะนำรำยวิชำ
-กำรแนะนำรำยวิชำ ขอบเขต
เนื้อหำ รู ปแบบกำรจัดกิจกรรม
กำรเรี ยนกำรสอน กำรวัดและ
ประเมินผล
ควำมรู ้ พ้ื น ฐำนเกี่ ย วกั บ กำร
เขียน
-ควำมหมำยของกำรเขียน
-ควำมสำคัญของกำรเขียน
-องค์ประกอบของกำรเขียน
-รู ปแบบของกำรเขียน
-ลักษณะของกำรเขียน
-ปั ญหำในกำรเขียน

1.บรรยำย อภิปรำยเนื้อหำและขอบเขต
ของรำยวิชำตลอดจนข้อตกลงต่ำงๆใน
กำรเรี ยน
2. ถำมตอบปั ญหำข้อสงสัยต่ างๆ

1.เอกสำรประกอบกำร
สอน
2.พำวเวอร์พอยท์
3.แบบฝึ กหัด
4. ตัวอย่ำงงำนเขียน

1. กำรซักถำม
2. กำรสังเกต
พฤติกรรมกำร
เรี ยนรู ้รำยบุคคล
และกลุ่ม
3. สังเกต
พฤติกรรมกำรมี
ส่วนร่ วมใน
กิจกรรมของ
นักศึกษำ
4.กำรตรวจและ
ประเมินจำก
ผลงำน

ครู กบั กำรสื่ อสำรด้วยกำรเขียน
-ควำมรู ้เกี่ยวกับกำรสื่ อสำร
-ควำมรู ้เกี่ยวกับภำษำ
-วัจนภำษำและอวัจนภำษำที่ใช้
ในกำรเขียน
-ระดับของภำษำ
-กำรสื่ อสำรด้วยกำรเขียน
-หลักเบื้องต้นในกำรเขียน
-ข้ อ แ น ะ น ำใ น ก ำร พั ฒ น ำ
ทักษะกำรเขียนเพื่อกำรสื่ อสำร

1. บรรยำยและอภิปรำยเนื้อหำ
1.เอกสำรประกอบกำร
2. ตอบข้อซักถำม
สอน
3.แบ่งกลุ่มทำแบบฝึ กกิจกรรมจำกใบควำมรู ้2.พำวเวอร์พอยท์
4.ตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลงำน
3.ใบควำมรู ้
5.สรุ ปและอภิปรำยร่ วมกัน
4. ตัวอย่ำงงำนเขียน
6.ทำแบบฝึ กหัด
5.แบบฝึ กหัด

1. กำรซักถำม
2. กำรสังเกต
พฤติกรรมกำร
เรี ยนรู ้รำยบุคคล
และกลุ่ม
3. สังเกต
พฤติกรรมกำรมี
ส่วนร่ วมใน
กิจกรรมของ
นักศึกษำ
4.กำรตรวจและ
ประเมินจำก
ผลงำน

1. บรรยำยและอภิปรำยเนื้อหำ
2. ตอบข้อซักถำม
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สัปดาห์ ที่

เนือ้ หา

4-5

กำรใช้โวหำร ภำพพจน์ และ
สำนวน ในกำรเขียน
-กำรใช้โวหำรในกำรเขียน
-กำรใช้ภำพพจน์ในกำรเขียน
-กำรใช้สำนวนในกำรเขียน

6-7

กำรศึกษำงำนเขียนประเภท
ต่ำงๆ
-กำรเขียนเพื่อเล่ำเรื่ อง
-กำรเขียนชีวประวัติ
อัตชีวประวัติ
-กำรเขียนเรี ยงควำม
-กำรเขียนบทวิจำรณ์
-กำรเขียนคำขวัญ

การวัดผลและ
ค่ าเป้ าหมาย
1. บรรยำยและอภิปรำยเนื้อหำ
1. กำรซักถำม
2. ตอบข้อซักถำม
2. กำรสังเกต
3. แบ่งกลุ่มฝึ กกิจกรรมศึกษำกำรใช้
พฤติกรรมกำร
โวหำร ภำพพจน์ และสำนวนในกำร
เรี ยนรู ้รำยบุคคล
เขียน
และกลุ่ม
4.ตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลงำน
3. สังเกต
5.สรุ ปและอภิปรำยร่ วมกัน
พฤติกรรมกำรมี
6.ทำแบบฝึ กหัด
ส่วนร่ วมใน
กิจกรรมของ
นักศึกษำ
4.กำรตรวจและ
ประเมินจำก
ผลงำน
1. บรรยำยและอภิปรำยเนื้อหำ
1.เอกสำรประกอบกำร 1. กำรซักถำม
2. ตอบข้อซักถำม
สอน
2. กำรสังเกต
3. แบ่งกลุ่มฝึ กกิจกรรมศึกษำกำรเขียน 2. พำวเวอร์พอยท์
พฤติกรรมกำร
ประเภทต่ำงๆ
3.ตั ว อย่ ำ งงำนเขี ยน เรี ยนรู ้รำยบุคคล
4.แต่ละกลุ่มนำเสนอผลกำรศึกษำ
ประเภทต่ำงๆ
และกลุ่ม
5.วิเครำะห์อภิปรำย เรื่ องที่ศึกษ่ำวมกัน 4.แบบฝึ กหัด
3. สังเกต
6.สรุ ปเนื้อหำบทเรี ยน
พฤติกรรมกำรมี
7.มอบหมำยงำนให้นกั ศึกษำทุกคน
ส่วนร่ วมใน
เขียนรู ปแบบต่ำงๆ
กิจกรรมของ
นักศึกษำ
4.กำรตรวจและ
ประเมินจำก
ผลงำน
กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อ เครื่องมือ
ในการสอน
1.เอกสำรประกอบกำร
สอน
2.พำวเวอร์พอยท์
3.ตัวอย่ำงกำรใช้โวหำร
ภำพพจน์ และสำนวน
ในกำรเขี ย น จำกสื่ อ
ต่ำงๆ
4.แบบฝึ กหัด
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8-9

เนือ้ หา

กำรเขียนกวีนิพนธ์
-ควำมหมำยของกวีนิพนธ์ไทย
-ประเภทของกวีนิพนธ์ไทย
-กำรเขียนกวีนิพนธ์ไทยที่ดี
-ลักษณะทัว่ ไปของกำรแต่งกวี
นิพนธ์ไทย
-กำรแต่งกวีนิพนธ์ไทย

10-11 กำรเขียนจดหมำย
-จดหมำยส่วนตัว
-จดหมำยธุรกิจ
-จดหมำยรำชกำร

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อ เครื่องมือ
ในการสอน

1.บรรยำยและอภิปรำยเนื้อหำ
2. ตอบข้อซักถำม
3.แบ่งกลุ่มศึกษำใบควำมรู ้กวีนิพนธ์
ไทยประเภท
-กำพย์ยำนี 11
-กำพย์ฉบัง 16
-กำพย์สุรำงคนำงค์ 28
-กลอนหก
-กลอนสุภำพ
4.แต่ละกลุ่มแต่งกวีนิพนธ์เรื่ องที่
ศึกษำ แล้วนำเสนอผลงำน
5.สรุ ปเนื้อหำบทเรี ยน
6.มอบหมำยให้นกั ศึกษำเขียนบทกวี
นิพนธ์ที่สนใจคนละ 4 บท แล้วมำ
นำเสนอในคำบต่อไป

1.เอกสำร
ประกอบกำรสอน
2. พำวเวอร์พอยท์
3.ใบควำมรู ้กวีนิพนธ์
ไทยประเภท กำพย์ /
กลอน
4ตัวอย่ำงงำนเขียน
กวีนิพนธ์ไทย
ประเภท กำพย์ /
กลอน
5.แบบฝึ กหัด

1.บรรยำยและอภิปรำยเนื้อหำ
1.เอกสำร
2. ตอบข้อซักถำม
ประกอบกำรสอน
3. ศึกษำกำรเขียนจดหมำยประเภท 2.พำวเวอร์พอยท์
ต่ำงๆจำกเอกสำรประกอบกำรสอน 3. ตัว อย่ำ งงำนเขี ย น
4.ทำแบบฝึ กกิจกรรม กำรเขียนจดหมำยจ ด ห ม ำย ป ร ะ เ ภ ท
แต่ละประเภท
ต่ำงๆ
5.วิเครำะห์กำรใช้ภำษำในกำรเขียน
จดหมำยแต่ละประเภท
6.สรุ ปเนื้อหำบทเรี ยน
7.มอบหมำยงำนให้นกั ศึกษำเขียน
จดหมำยประเภทต่ำงๆ

การวัดผลและ
ค่ าเป้ าหมาย
1. กำรซักถำม
2. กำรสังเกต
พฤติกรรมกำร
เรี ยนรู ้รำยบุคคล
และกลุ่ม
3. สังเกต
พฤติกรรมกำรมี
ส่วนร่ วมใน
กิจกรรมของ
นักศึกษำ
4.กำรตรวจและ
ประเมินจำก
ผลงำน
1. กำรซักถำม
2. สังเกต
พฤติกรรมกำร
เรี ยนรู ้รำยบุคคล
และกลุ่ม
3. สังเกต
พฤติกรรมกำรมี
ส่วนร่ วมใน
กิจกรรมของ
นักศึกษำ
4.กำรตรวจและ
ประเมินจำก
ผลงำน
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12-14

กำรเขียนโครงกำรและรำยงำน
ทำงวิชำกำร

15

ทบทวน สรุ ปบทเรี ยน “ทักษะ
กำรเขียนสำหรับครู ”

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อ เครื่องมือ
ในการสอน
1.บรรยำยและอภิปรำยเนื้อหำ
1.เอกสำร
2. ตอบข้อซักถำม
ประกอบกำรสอน
3. ศึกษำตัวอย่ำงงำนเขียน
2.พำวเวอร์พอยท์
-โครงกำร
3. ตัวอย่ำงงำน
-รำยงำนทำงวิชำกำร
เขียน
4.สรุ ปเนื้อหำบทเรี ยน
-โครงกำร
5.มอบหมำยงำนให้นกั ศึกษำ
-รำยงำนทำง
แบ่งกลุ่มเขียนโครงกำร และรำยงำน วิชำกำร
ทำงวิชำกำร แล้วนำเสนอผลงำน
ต่อไป
1. ทบทวนบทเรี ยน “ทักษะกำรเขียน 1. พำวเวอร์พอยท์
สำหรับครู ”ที่เรี ยนมำตลอดภำค
2.เ อ ก ส ำ ร
กำรศึกษำ
ประกอบกำรสอน
2. ซักถำม อภิปรำย 1และสรุ ป
บทเรี ยน

16

การวัดผลและ
ค่ าเป้ าหมาย
1. กำรซักถำม
2. สังเกตพฤติกรรม
กำรเรี ยนรู ้รำยบุคคล
และกลุ่ม
3. สังเกตพฤติกรรม
กำรมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมของนักศึกษำ
4.กำรตรวจและ
ประเมินจำกผลงำน
1. กำรซักถำม
2. สังเกตพฤติกรรม
กำรเรี ยนรู ้รำยบุคคล
และกลุ่ม
3. สังเกตพฤติกรรม
กำรมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมของนักศึกษำ

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรมที่
ผลการ
เรี ยนรู้
1

มีความรู้พื ้นฐานในการเขียน

2

สามารถเขียนประเภทต่าง ๆ ได้
ทังร้้ อยแก้ ว และ ร้ อยกรอง

3
4
5

สามารถเขียนเพื่อกิจธุระได้
สามารถเขียนเชิงวิชาการได้
มีความรับผิดชอบและตรงต่อ
เวลา
สอบปลายภาค

6

วิธีการ
ประเมิน

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล

สังเกต
ทดสอบ
ตรวจผลงาน
การปฏิบตั ิ
กิจกรรม
ตรวจผลงาน
ตรวจผลงาน
สังเกต

1-3

10 %

4-9

20 0%

10 -11
12 – 14
ตลอดทุกสัปดาห์

10 %
20 %
10 %

แบบทดสอบ

16

30 %
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หมวดที่ 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ดวงใจ ไทยอุบญ
ุ .(2549).ทักษะการเขียนภาษาไทย.(พิมพ์ครัง้ ที่ 3).กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
ทวีศกั ดิ์ ญาณประทีป.(2525).การเขียนสารคดี.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์อกั ษรไทย.
นภาลัย สุวรรณธาดาและคณะ. (2548). การเขียนผลงานวิชาการและบทความ.
กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
. (2544) คู่มือการเขียนรายงานวิชาการ. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
บุญยงค์ เกศเทศ.(ม.ป.ป.).เขียนไทย. กรุงเทพมหานคร:โอเดียนสโตร์ .
บุปผา บุญทิพย์. (2547). การเขียน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
ประดับ จันทร์ สขุ ศรี .(2542).การเขียนเพื่อการสื่อสาร.กรุงเทพฯ;พัฒนะศึกษา.
. (2539).การเขียนแบบต่ างๆ.กรุงเทพฯ: พัฒนะศึกษา.
ปรี ยา หิรัญประดิษฐ์ .(ม.ป.ป.).การใช้ ภาษาไทยในวงราชการ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.(2544). ภาษาไทย 6 การเขียนสาหรั บครู หน่วย 9-15. (พิมพ์
ครัง้ ที่ 4). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
รสริน ดิษฐบรรจง. (2552). การเขียน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.
สาเนียง ฟ้ากระจ่าง. (2553). ศาสตร์ แห่ งการเขียน. กรุงเทพฯ: ห้ างหุ้นส่วนจากัด เอ็ม แอน เอ็ม
เลเซอร์ ปริน้ ต์.
. (2553). กวีนิพนธ์ ไทย. กรุงเทพฯ: ส.พิจิตรการพิมพ์.
. (2556). ทักษะการเขียนสาหรั บครู . กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
-
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทังวิ
้ ธีการสอน การจัดกิจกรรมในชันเรี
้ ยน สื่อ
การสอน และผลการเรี ย นรู้ ที่ ไ ด้ รับ ตลอดจนเสนอแนะเพื่ อ การพัฒ นาปรั บปรุ ง รายวิช า ด้ ว ยระบบ
คอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
เก็บข้ อมูลเพื่อการประเมินการสอน จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาและจากการสอบ
วัดผล ประเมินผลการเรี ยนรู้ในรายวิชา
3. การปรับปรุงการสอน
กาหนดกลยุทธ์ วิธี ก ารสอนจากผลการประเมิ นประสิทธิ ผลของรายวิช า แล้ วจัดทา มคอ. 5
รายงานรายวิชาแต่ละภาคการศึกษา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
อาจารย์ ผ้ ูส อนมี การประชุม ร่ วมกันทวนสอบผลสัม ฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิ ชาโดยการสุ่ม
ประเมินข้ อสอบและความเหมาะสมของการให้ คะแนน ทังคะแนนเก็
้
บระหว่างภาคและระดับคะแนนของ
รายวิชา 60%
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตร และอาจารย์ผ้ สู อนมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผล
การประเมินการสอนโดยนักศึกษา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผ้ สู อน หลังการทบทวนประสิทธิผล
ของรายวิชา อาจารย์ผ้ สู อนรับผิดชอบในการทบทวนเนือ้ หาที่สอนและกลยุทธ์ การสอนที่ใช้ เพื่อสรุ ป
วางแผนพัฒนาปรับปรุงสาหรับใช้ ในปี การศึกษาต่อไป
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