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คํานํา 
 

การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) วิชาการเขียนสรางสรรคในการงานนิเทศศาสตร ประจํา
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2558   มีวัตถุประสงคเพ่ือ ใชเปนแนวทางสําหรับอาจารยผูสอนเพ่ือพัฒนาการเรียน 
ท้ัง 5 ดานของนักศึกษา ตามจุดมุงหมายของรายวิชา ประกอบดวย 1)ดานคุณธรรม จริยธรรม 2)ดานความรู  
3)ทักษะทางปญญา  4)ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  5)ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 รายวิชาการเขียนสรางสรรคในการงานนิเทศศาสตร เปนการศึกษาความหมาย ศึกษาวิธีเขียนในงาน
วารสารสนเทศประเภทตางๆ ไดแก คอลัมน รอยกรอง  เรื่องเลา ขาวสังคม  วิเคราะหขาว บทความ สารคดี 
บทวิทยุกระจายเสียงและบทวิทยุโทรทัศน การเขียนเพ่ืองานโฆษณาและประชาสัมพันธ ท้ังนี้เพ่ือใหผูเรียน
ไดเรียนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติผานประสบการณจริง 

 

 
คณะผูจัดทํา 
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สารบัญ 
 

หมวด                   หนา 
 
หมวด 1  ขอมูลท่ัวไป          4 
หมวด 2  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค        4 
หมวด 3 ลักษณะและการดําเนินการ         5 
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา        5 
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล        9 
หมวด 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน                10 
หมวด 7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา              11 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
    3013208 
2. จํานวนหนวยกิต 
    3(2-2-5) หนวยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    นิเทศศาสตรบัณฑิต วิชา บังคับ 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

ผศ.ดร. ศักดิ์สิทธิ์     โรจนวิเชียร 
อาจารยทรงธรรม ทิวสมบุญ 
อาจารยชุษณะ  จันทรออน   
อาจารยเกษม  จันวดี 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน 
    ภาคการศึกษาท่ี 2/2558 ชั้นปท่ี 3 
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
    ไมมี 
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
    ไมมี 
8. สถานท่ีเรียน 
    ศูนยการเรียน ระนอง2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
    สิงหาคม 2557 
 

หมวดที ่2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
 1.เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจวิธีการเขียนในงานนิเทศศาสตรประเภทตางๆ อาทิ คอลัมน รอย
กรอง เรื่องเลา ขาวสังคม วิเคราะหขาว บทความ สารคดี บทวิทยุ-โทรทัศน การเขียนเพ่ืองานโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ 
 2.เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจในการใชภาษาและฝกทักษะการเขียน การเลือกประเด็น 
การคนควาขอมูลเชิงลึก การคัดสรรขอมูลได  
 3.เพ่ือพัฒนาผูเรียนสามารถการประมวลความคิดและเรียบเรียงการเขียนอยางถูกตองชัดเจน ท้ัง
ขอเท็จจริงและความคิดเห็นท่ีสรางสรรคในงานนิเทศศาสตรท้ังสื่อสิ่งพิมพ และสื่อออนไลน ได 
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 4.เพ่ือใหผูเรียนเกิดเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพนิเทศศาสตรและนําความรูท่ีไดรับในงานเขียนประเภทตางๆ 
ไปปรับใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  
 
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เปนกลุมวิชาบังคับท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอน และสรางองคความรูการเขียน
สรางสรรคในงานนิเทศาสตร โดยเนนทักษะการเขียน วิธีการเขียนประเภทตางๆ สําหรับหลักสูตรนิเทศศา
สตรบัณฑิต และเกิดความสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในยุค
ปจจุบัน 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายรายวิชา 
     ศึกษาวิธีเขียนในงานวารสารสนเทศประเภทตางๆ ไดแก คอลัมน รอยกรอง  เรื่องเลา ขาวสังคม  
วิเคราะหขาว บทความ สารคดี บทวิทยุกระจายเสียงและบทวิทยุโทรทัศน การเขียนเพ่ืองานโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ โดยเนนฝกทักษะการเขียน การเลือกประเด็นหลัก การคนควาขอมูลเชิงลึก การคัดสรร
ขอมูล  การประมวลความคิดและเรียบเรียงการเขียนอยางถูกตองชัดเจน ท้ังขอเท็จจริงและความคิดเห็นท่ี
สรางสรรค 
   Study various types of writing for journalism such as columns, poems, stories, social 
news, news analysis, documentaries, script writing for broadcasting, writing for advertising 
and public relations, emphasizes writing skills, main issues selection, research for deep 
information, information selection, correct and complete writing related facts and creative 
opinions. 

 
 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 
บรรยาย การฝก 

 
สอนเสริม ปฏิบัต/ิงาน 

ภาคสนาม/การฝกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

30 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง / สัปดาห หาก
มี ค ว า ม จํ า เ ป น  โ ด ย
ประเมินจากสัมฤทธิผล
การเรียนของนักศึกษา 

30 ชั่วโมง 5 ชั่วโมง / สัปดาห 

 
3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

ผูสอนตกลงกับนักศึกษาเพ่ือกําหนดวัน เพ่ือใหคําปรึกษา (Office Hour) และประกาศใหผูเรียน
ทราบ นอกจากนี้นักศึกษาสามารถติดตอผานโทรศัพท ผานเครือขายระบบสื่อสังคมออนไลน อาทิ Line 
Fresh book และจดหมายอิเลคทรอนิกส (e-mail)  
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

1.มีความรูและความเขาใจในคุณคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพ 
2.มีความซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย เคารพ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ  ของสถาบันและสังคม 

เชน การตรงตอเวลา การแตงกายใหเหมาะสมตามกาลเทศะ เปนตน 
3.มีจิตสํานึก และพฤติกรรมท่ีคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนอยางมีคุณธรรม 
4.สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอยางสรางสรรคในสังคม 

 
   1.2 วิธีการสอน 

1.สรางวัฒนธรรมองคกรในชั้นเรียน เพ่ือปลูกจิตสํานึกข้ันพ้ืนฐานใหกับนักศึกษา ในการรักษา
ระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย ความมีสวนรวมในการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย ชุมชน การตรงตอเวลา 
การแตงกายใหเหมาะสมตามกาลเทศะ ความรับผิดชอบ  ในหนาท่ี และความซ่ือสัตยสุจริต 

2.สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนรายวิชา รวมท้ังตองสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให
เกิดกับนักศึกษา โดยการจัดโครงการ / กิจกรรม พัฒนาจิตสาธารณะ และการทําประโยชนใหกับชุมชน  

3.มุงเนนการฝกปฏิบัติการเขียนเพ่ือใหนักศึกษาเกิดทักษะและความชํานาญ 
 
   1.3 วิธีการประเมินผล 

1.ประเมินผลจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในชั้นเรียน  
2.ประเมิน จากการอภิปราย การแสดงความคิดเห็น การวิเคราะหนําเสนอ การฝกการเขียน 

 
2. ความรู 
    2.1 ความรูท่ีตองไดรับ 

1.สามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎี หลักการ ของการเขียนได 
2.สามารถบูรณาการ และประยุกตใชองคความรูทางดานอ่ืนท่ีสัมพันธกับองคความรูดานวิธีการ

เขียนรูปแบบตางๆได 
3.สามารถนําเทคนิคการปฏิบัติงานดานการเขียนมาประยุกตใช โดยใชวิธีการเรียนรูจาก

ประสบการณ 
4.สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพ ท้ังภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติอยาง

ตอเนื่อง 
    2.2 วิธีการสอน 
          ใชการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและการสอนรวมมือกันเรียนรู (Cooperative Learning) ไดแก
การสอนแบบบรรยายโดยใหรูจักแกปญหาและรับผิดชอบรวมกันโดยสามารถสรางบรรยากาศการทํางาน
รวมกันได 
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   2.3 วิธีการประเมินผล 
1.การมีสวนรวมในชั้นเรียน การอภิปราย แสดงความคิดเห็น การตอบคําถาม 
2.การรายงานผลการศึกษาคนควา  โดยการนําเสนอหนาชั้นเรียน และเอกสารรายงาน 
3.การทดสอบยอย 
4.การประเมินจากงานเดี่ยวและงานกลุม 
5.การสอบปลายภาค 

 
3. ทักษะทางปญญา 
   3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 
          นักศึกษาจะตองสามารถพัฒนาสติปญญาของตนเอง โดยผูสอนตองมุงเนนใหนักศึกษาใชความ
เขาใจมากกวาการจํา มีหลักการและเหตุผลในการคิด มีวิธีการเรียนรูท่ีเหมาะกับตนเอง และสามารถ
ตัดสินใจ แกปญหาได เพ่ือใหบรรลุผลการเรียนรูตอไปนี้ 

1.สามารถสืบคน ประมวลขอมูล หลักฐานจากแหลงอางอิงตาง ๆ ท้ังท่ีเปนแหลงขอมูลจากสํานัก
วิทยบริการ และแหลงขอมูลจากการสืบคนขอมูลจากสื่อทางไกล แนวคิดตาง ๆ ในการระบุและวิเคราะห
ปญหาไดดวยตนเอง 

2.สามารถประยุกตความรูทางการเขียนและดานอ่ืนท่ีสัมพันธกัน ใชทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจ
ในการแกไขปญหาในสถานการณตาง ๆ อยางสรางสรรค โดยคํานึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการตัดสินใจ 

3.สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอยางถูกตอง ครบถวน 
   3.2 วิธีการสอน 
        ใชการบรรยาย  อภิปรายกลุม ฝกใหระดมสมองในการแกปญหา จากกรณีศึกษาตามประเด็นท่ี
กําหนดไวแลว 
   3.3 วิธีการประเมินผล 

1.การทดสอบยอย   และการสอบปลายภาค   
2.การรายงานผลการศึกษาคนควา  โดยการนําเสนอและเอกสารรายงาน 
3.การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานท่ีมอบหมาย 

 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

การพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบใหกับนักศึกษา  โดยสอดแทรก
เขาไปในการสอนรายวิชา มีความสําคัญอยางยิ่งตอความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนท่ีมีความแตกตาง
กัน ผูสอนจะตองมีวิธีท่ีจะพัฒนาคุณลักษณะในดานนี้ หรืออาจแนะนําใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาดาน
สังคมศาสตร เพ่ือใหนักศึกษามีคุณสมบัติตอไปนี้ 

1.แสดงความเปนกัลยาณมิตร ชวยเหลือผูอ่ืน 
2.แสดงภาวะผูนํา และผูตามไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ 
3.แสดงความรับผิดชอบในการตัดสินใจ การกระทําของตนเอง รวมถึง สังคม 
4.สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนในการพัฒนาความรู พัฒนางาน และความคิดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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    4.2 วิธีการสอน 
           ใชการสอนท่ีมีการกําหนดกิจกรรมใหทําเปนงานเดี่ยวหรือกลุม การทํางานท่ีตองประสานกัน
ระหวางนักศึกษา บุคลากรของหนวยงาน ท้ังภายในและภายนอก 
    4.3 วิธีการประเมินผล 

1.การสัมภาษณ การรายงานหนาชั้นเรียน 
2.คุณภาพผลงานของนักศึกษา โดยมีเกณฑท่ีตรงประเด็นกับมาตรฐานการเรียนรูท่ีกําหนด 
3.สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางท่ีทํางานรวมกัน 
4.ใหผูรวมงานของนักศึกษามีสวนรวมในการประเมินผล 

 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

 1.มีทักษะการใชวิธีวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจอยางสรางสรรคในการแปล ความหมาย 
และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาหรือขอโตแยง 
  2.สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน รูจักเลือกและใชรูปแบบการ
นําเสนอท่ีเหมาะสมกับปญหาและกลุมผูฟงท่ีแตกตางกัน 
  3.สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารท่ีเหมาะสมในการเก็บรวบรวม
ขอมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ รวมท้ังการนําเสนอรายงาน หรือผลงาน 
    5.2 วิธีการสอน 

1.มอบหมายงานในรายวิชาตาง ๆ เพ่ือใหนักศึกษาพัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ และคอมพิวเตอร 

2.กําหนดใหมีการนําเสนอผลงาน เชิงวิเคราะหจากกรณีศึกษา หรืองานท่ีมอบหมาย 
    5.3 วิธีการประเมินผล 

1.ใชแบบประเมินผลงานท่ีมอบหมาย โดยมีเกณฑการประเมินเทคนิคการนําเสนอ ความถูกตอง 
การใชภาษาเขียน ภาษาพูด ความสามารถในการอธิบายและการตอบคําถาม 
         2.การสอบภาคปฏิบัติ 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
สัปดาหท่ี 

 
หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

ส่ือท่ีใช (ถามี) 
ผูสอน 

1-2 -การเขียน : หลักคิด เทคนิค และ
การปรุงแตง 
-ความหมาย ,จุดมุงหมาย,
องคประกอบ,ขั้นตอน,หลักการใช
ภาษา โวหารในการเขียน ภาษา
ภาพพจน  

8 -บรรยายและ ยกตัวอยางงานเขียน
ประกอบการสอน 
 

เอกสารประกอบการ
สอน  / PowerPoint 
ส่ือส่ิงพิมพ เชน
หนังสือพิมพ   นิตยสาร 
อินเทอรเน็ต 

3 ความคิดสรางสรรคกับงานเขียน 
-ความหมาย,รูปแบบ 
-การจัดระบบความคิด 
-วงจรการเขยีน  

8 -บรรยายและใชการอุปนัย/การ
ยกตัวอยางงานเขียนประกอบการสอน 
 
 

เอกสารประกอบการ
สอน / PowerPoint 
ส่ือส่ิงพิมพ เชน
หนังสือพิมพ   นิตยสาร 
อินเทอรเน็ต 

4-5 การเขียนบทความ 
-ความหมาย ความสําคัญของ   
 บทความ 
-องคประกอบและหลักการเขียน 
-กลวธิในการเขียนบทความ 
-การเสริมเติมใหบทความนาอาน 

8 -บรรยายและใชการอุปนัย/การ
ยกตัวอยางงานเขียนประกอบการสอน 
-ฝกปฏบิัติงานเขียน 
 
 
 

เอกสารประกอบการ
สอน / PowerPoint 
ส่ือส่ิงพิมพ เชน
หนังสือพิมพ   นิตยสาร
อินเทอรเน็ต 
-แบบฝกหัด 

6-7 การเขียนสารคดี 
-ความหมาย ความสําคัญและ   
องคประกอบ  
-โครงสรางการเขียนบทสารคดี 
-กลวธิีการเขยีนสารคดี 

8 -บรรยายและใชการอุปนัย/การ
ยกตัวอยางงานเขียนประกอบการสอน 
-ฝกปฏบิัติงานเขียน 
 
 

เอกสารประกอบการ
สอน/ PowerPoint 
ส่ือส่ิงพิมพ เชน
หนังสือพิมพ   นิตยสาร
อินเทอรเน็ต 
-แบบฝกหัด 

8 การเขียนบทวิเคราะห 
ความหมาย ความสําคัญ การแบง
ประเภทการเขียนบทวิเคราะห 
องคประกอบ โครงสรางการเขียน
บทวิเคราะห 
-หลักการเขียนและการใชภาษาใน
บทวิเคราะห  
-หลักการวิเคราะหงานเขยีน 

4 -บรรยายและใชการอุปนัย/การ
ยกตัวอยาง 
-ฝกปฏบิัติงานเขียน 
 
 
 

เอกสารประกอบการ
สอน/ PowerPoint 
หนังสือพิมพ   นิตยสาร 
อินเทอรเน็ต 
แบบฝกหัด 

9-10 การเขียนคอลัมน   
-ความหมาย ความสําคัญ การแบง
ประเภทของคอลัมน  
-หลักการเขียนคอลัมน 
 -โครงสรางการเขียนคอลัมน  

8 -บรรยายและใชการอุปนัย/การ
ยกตัวอยางงานเขียนประกอบการสอน 
-ฝกปฏบิัติงานเขียน 
 
 

เอกสารประกอบการ
สอน/ PowerPoint 
หนังสือพิมพ   นิตยสาร 
อินเทอรเน็ต 
แบบฝกหัด 

11-12 การเขียนเร่ืองเลา 
 - ความหมาย ความสําคัญ และ
ประเภทของ   เร่ืองเลา  
-หลักการเขียนเร่ืองเลาจาก
ประสบการณอยางเปนทางการและ
ไมเปนทางการ 
หลักการเขยีนเร่ืองเลาจาก
จินตนาการ 

8 -บรรยายและ อภิปราย 
-ฝกปฏบิัติงานเขียน 
 

เอกสารประกอบการ
สอน/ PowerPoint 
หนังสือพิมพ   นิตยสาร
อินเทอรเน็ต 
แบบฝกหัด 
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13 การเขียนบทรอยกรอง 
-ความหมาย ความสําคัญ หลักการ
เขียนและการใชภาษาบทรอยกรอง 
-องคประกอบของบทรอยกรอง 
-โครงสรางการเขียนและหลักการ
ประพันธบทรอยกรอง 

4 -บรรยายและใชการอุปนัย/การ
ยกตัวอยางงานเขียนประกอบการสอน 
-รายงานและนําเสนอหนาชั้นเรียน 
-ฝกปฏบิัติงานเขียน 
 

เอกสารประกอบการ
สอน/ PowerPoint 
หนังสือพิมพ   นิตยสาร 
อินเทอรเน็ต 
แบบฝกหัด 

14 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน  

4 -บรรยายและ อภิปราย 
-รายงานและนําเสนอหนาชั้นเรียน 
-ฝกปฏบิัติงานเขียน 

เอกสารประกอบการ
สอน/ PowerPoint 
กิจกรรมพิเศษ   

15 การ เขี ยน เพื่ อ งาน โฆษณาและ
ประชาสัมพันธ  

4 -บรรยายและใชการอุปนัย/การ
ยกตัวอยางงานเขียนประกอบการสอน 
-รายงานและนําเสนอหนาชั้นเรียน 
-ฝกปฏบิัติงานเขียน 

เอกสารประกอบการ
สอน/ PowerPoint 
กิจกรรมพิเศษ   

สอบ จัดสอบ 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
กิจกรรมท่ี ผลการ 

เรียนรู 
วิธีการ
ประเมิน 

สัปดาหท่ี 
ประเมิน 

สัดสวนของการ 
ประเมินผล 

1 1.1 
สังเกต

พฤติกรรม 
ฝกปฏิบัติ 

ทุกสัปดาห 
 

20% 
 

2 2.1 
สังเกต

พฤติกรรม 
ฝกปฏิบัติ 

ทุกสัปดาห 30% 

3 3.1 
รายงาน 
และการ
นําเสนอ 

12-15 20% 

4 4.1, 5.1 
สังเกต

พฤติกรรม 
ฝกปฏิบัติ 

14-16 30% 

 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและตําราหลัก 
    ศักดิ์สิทธิ์  โรจนวิเชียรและคณะ. (2558). การเขียนสรางสรรคในงานนิเทศศาสตร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย 
     สวนดุสิต 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
    หนังสือพิมพรายวัน ท้ังเชิงประชานิยมและคุณภาพ 
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
     วารสารฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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 นิตยสารประเภทตางๆ ท้ังฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 สื่อวารสารสนเทศ และเครือขายระบบออนไลน 
    

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1.1 การสนทนาระหวางผูสอนกับผูเรียน 
1.2 แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา 

 
2. กลยุทธการประเมินการสอน 
    2.1 ผลการเรียนของนักศึกษา การสอบยอย สอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 
    2.2 ผลการฝกปฏิบัติ 
    2.3 รายงานการคนควาตาง ๆ ท่ีมอบหมาย 
    2.4 การนําเสนอผลงาน การตอบคําถามของนักศึกษา 
 
3. การปรับปรุงการสอน 
     3.1 จัดวิพากษแนวการสอนโดยอาจารยผูสอนในรายวิชา และนําผลจากการประเมินในขอ 1 และ 
2 มาใชเพ่ือการดําเนินการ 
     3.2 จัดประชุมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

หลักสูตรแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือทําหนาท่ีประเมินการสอนและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ในรายวิชา อีกท้ังยังมีคณะกรรมการจากสวนกลางของคณะ (คณะวิทยาการจัดการ) จัดเก็บแบบประเมิน
การสอนพรอมสงผลการประเมินใหผูสอนเปนรายบุคคลเพ่ือใชในการพัฒนาการสอนในโอกาสตอไป 

 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา  พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษาท่ีเรียนในแตละภาคการศึกษา บัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพแลว  ผูประกอบการท้ังภาครัฐและ
เอกชน ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร  การรายงานรายวิชาโดยอาจารย
ผูสอน  หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาอาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาท่ีสอน      
กลยุทธท่ีใชในการสอน และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาตอไป 
 
 
 
 


