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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวชิานวตักรรมสื่อสารมวลชน 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 
 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 
 CA 109  พฒันาทกัษะการอ่าน 
2. จ านวนหน่วยกิต 
 3 (3-0-6)      
3. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 
 หลกัสตูรนิเทศศาสตรบณัฑติ หมวดวชิาเฉพาะบงัคบั (พืน้ฐานวชิาชพี) 
4. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 

4.1 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.บุปผา ลาภะวฒันาพนัธ์ 
4.2 ผูช้่วยศาสตราจารยพ์ชิยั นิรมานสกุล 
4.3 ผูช้่วยศาสตราจารยก์าลญั วรพทิยตุ 
4.4 อาจารย ์ดร.ภทัรา แตงเทีย่ง 
4.5 อาจารย ์ดร.นภารตัน์ พฤกษ์สุราลยั 
4.6 อาจารยอ์เนญชา กลิน่เกษร 
4.7 อาจารยจ์นัทรฉ์าย วชิญว์โรทยั 
4.8 อาจารยธ์ติกิร สุวรรณพาณชิ 
 

5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 
 ภาคเรยีนที ่1 (ภาคตน้) ชัน้ปีที ่1 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 
 ไมม่ ี
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) 
 ไมม่ ี
8. สถานท่ีเรียน 
 อาคาร 11 และ 21 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ 
 วนัที ่14 กรกฎาคม 2559 
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หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
 

1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 
 เพื่อใหน้กัศกึษารูจ้กัและมคีวามรูค้วามเขา้ใจในรปูแบบของบทอ่านประเภทต่าง ๆ ฝึกทกัษะ 
การอ่านเพื่อจบัใจความส าคญั วเิคราะห ์วจิารณ์ และ ประเมนิค่าบทอ่าน โดยเน้นบทอ่านจากสื่อ ต่าง ๆ  

2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา / ปรบัปรงุรายวิชา 
 1.เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจรปูแบบของบทอ่านประเภทต่าง ๆ 

2.เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญั การวเิคราะห ์วจิารณ์ และประเมนิค่าบทอ่าน 

 
หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

ฝึกการอา่นเพือ่จบัใจความส าคญั ศกึษารปูแบบการเขยีนของบทอา่น วเิคราะห ์
วจิารณ์และประเมนิคุณคา่ของบทอา่น โดยเน้นบทอา่นจากสื่อต่างๆ ทัง้ทีม่จีุดมุง่หมายเพือ่
งานสื่อสารมวลชนและงานอื่น ๆ ไดแ้ก่ ขา่ว บทความ สารคด ีสารคดเีชงิขา่ว รายงาน 

2. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสรมิ การฝึกปฏบิตั ิ/ งาน

ภาคสนาม / การฝึกงาน 
การศกึษาดว้ยตนเอง 

45  
(3 ชัว่โมง x 15 สปัดาห)์ 

- - 90 
(6 ชัว่โมง x 15 สปัดาห)์  

3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบคุคล 
 1 ชัว่โมง ต่อสปัดาห ์ก่อนหรอืหลงัชัว่โมงสอน หรอืตามทีต่กลงและแจง้ใหน้กัศกึษาทราบใน
ชัว่โมงแรกของการสอน 
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หมวดท่ี 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คณุธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จรยิธรรมทีต่อ้งพฒันา 
 - ความขยนัหมัน่เพยีร ความตรงต่อเวลา 
 - ความซื่อสตัยแ์ละความรบัผดิชอบต่อหน้าที ่
          - มทีศันคตทิีด่แีละความภาคภูมใิจในวชิาชพีดา้นสื่อสารมวลชนและการสื่อสารเชงิกลยุทธ ์
1.2 วธิกีารสอน 
          - บรรยายและฝึกอ่านบทอ่านทีเ่สรมิสรา้งทศันคตทิีด่แีละความภาคภมูใิจต่อวชิาชพี  
 - มอบหมายงาน คน้ควา้และน าเสนองาน ทัง้เดีย่วและกลุ่ม 
 - ผูส้อนเป็นแบบอย่างทีด่ใีนดา้นคุณธรรมและจรยิธรรมในการเรยีนการสอน อาท ิการอา้ง 
แหล่งทีม่าของเนื้อหา ขอ้มลู รปูภาพ ทีใ่ชใ้นการบรรยาย งานน าเสนอ และ บทเรยีน iHybrid-Learning 

1.3 วธิกีารประเมนิผล 
          - สงัเกตพฤตกิรรมของนกัศกึษา การเขา้เรยีนและการส่งงานตรงเวลา การมสี่วนรว่มในชัน้เรยีน 
          - ประเมนิการท าแบบฝึกหดั และผลงานของนกัศกึษา การส่งงานตรงเวลาและมกีารอา้งองิ
แหล่งทีม่าของขอ้มลู 
2. ความรู้ 
2.1 ความรูท้ีต่อ้งไดร้บั 

- มคีวามรูเ้กี่ยวกบัรปูแบบของบทอ่านจากสื่อต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบันวตักรรมสื่อสารมวลชนและ 
การสื่อสารเชงิกลยทุธ ์
          - มคีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการอ่านจบัใจความส าคญั การวเิคราะห ์วจิารณ์ และประเมนิค่าบทอ่าน 
2.2 วธิกีารสอน 

- บรรยาย ถามตอบ  
- ใหท้ าแบบฝึกหดัในหอ้งเรยีน/การบา้น และน าเสนองานในชัน้เรยีน 

          - มอบหมายงานใหน้กัศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองก่อนเขา้เรยีนและเป็นการบา้นหลงัเรยีน 
2.3 วธิกีารประเมนิผล 
          - ประเมนิจากความถูกตอ้งของแบบฝึกหดัและผลงาน 
          - ประเมนิความสามารถในการอ่านออกเสยีงและการน าเสนอผลงาน 
          - ประเมนิจากผลการสอบกลางภาคและปลายภาค 
3. ทกัษะทางปัญญา 
3.1 ทกัษะทางปญัญาทีต่อ้งพฒันา 
          - สามารถแยกแยะรปูแบบของบทอ่านรปูแบบต่าง ๆ ได้ 
          - สามารถจบัใจความส าคญัของบทอ่านรปูแบบต่างๆ ได้ 
          - สามารถวเิคราะห ์วจิารณ์ และประเมนิค่าบทอ่านต่าง ๆ ได้ 
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา (ต่อ) 
3.2 วธิกีารสอน 

 - ใหน้กัศกึษาอ่านบทอ่านทีก่ าหนดใหแ้ลว้ตอบค าถาม 
          - ใหน้กัศกึษาวเิคราะหบ์ทอ่านจากสื่อต่าง ๆ แสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบับทอ่านโดยเชื่อมโยงกบั
ชวีติประจ าวนั บทบาทของสื่อมวลชน และประเดน็ทางสงัคม 
          - มอบหมายงานใหน้กัศกึษาประเมนิคุณค่าของบทอ่าน 
3.3 วธิกีารประเมนิผล 
         - ประเมนิความถูกต้องของแบบฝึกหดัและผลงานของนกัศกึษา 
         - ประเมนิผลจากการสอบกลางภาคและปลายภาค 
4. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
4.1 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบทีต่อ้งพฒันา 

- มคีวามสามารถในการท างานเป็นทมี  
- มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ีเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ มนี ้าใจต่อเพื่อนรว่มชัน้ 
- มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและผูอ้ื่นในการท างานใหส้ าเรจ็ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

4.2 วธิกีารสอน 
          - มอบหมายงานเดีย่วใหน้กัศกึษาอ่านบทอ่านและน าเสนอ(อ่านออกเสยีง)เป็นรายบุคคล 

- มอบหมายใหน้กัศกึษาท างานกลุ่มและแบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการน าเสนองานกลุ่ม  
4.3 วธิกีารประเมนิผล 

- สงัเกตจากการมปีฏสิมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มกลุ่ม การท างานกลุ่ม และการน าเสนอผลงานของกลุ่ม 
- สงัเกตพฤตกิรรมการเรยีน และการมสี่วนรว่มในชัน้เรยีน 
- ประเมนิจากการส่งงานครบถว้นและตรงเวลา 

5. ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.1 ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีต่อ้งพฒันา 
(ผลการเรยีนรูห้ลกั) 
          - สามารถสื่อสารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพโดยการฟงั พดู อ่าน  เขยีน เพื่อแสดงความคดิเหน็และ
น าเสนอผลงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
(ผลการเรยีนรูร้อง) 
- สามารถสรปุประเดน็และใชเ้ทคโนโลยใีนการน าเสนอผลงานไดอ้ย่างเหมาะสม 
5.2 วธิกีารสอน 
          - บรรยาย ถามตอบ และฝึกอ่านบทอ่านประเภทต่าง ๆ  
          - ใหน้กัศกึษาแสดงความคดิเหน็ แบ่งปนัประสบการณ์ไดร้บัการอ่านในกลุ่มยอ่ย 
          - มกีารใหค้ะแนนงานน าเสนอผลงานของกลุ่ม 
5.3 วธิกีารประเมนิผล 
          - ประเมนิจากการอ่านออกเสยีง แบบฝึกหดั การน าเสนอผลงาน และการสอบ 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
สปัดา
หท่ี์ 

หวัข้อ / รายละเอียด จ านวน 
(ช.ม.) 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนและส่ือท่ีใช้ 

ผูส้อน 

1 - แนะน ารายวชิาและวธิกีาร
เรยีนการสอน  
- ความหมาย และความส าคญั 
ของการอ่านต่อชวีติประจ าวนั 
- ความส าคญัของการอ่านต่อ
วชิาชพีสื่อสารมวลชน 
-ประโยชน์ของการอ่าน 

3 - แจกประมวลรายวชิา  
-อธบิายกระบวนการเรยีนการสอน 
การวดัผล การศกึษาดว้ยตนเองใน
ระบบ iHybrid Learning  
-ชีแ้จงกตกิาในการเรยีนการสอน 
-ถาม-ตอบ บรรยาย ประกอบการ
น าเสนอ  
- อ่านขา่วและคน้ควา้ขา่วทีน่่าสนใจ
เป็นการบา้น 1 ชิน้ ส่งสปัดาหถ์ดัไป 

ผศ.ดร.บุปผา 
ผศ.พชิยั 
ผศ.กาลญั 
ดร.ภทัรา 
ดร.นภารตัน์ 
อ.จนัทรฉ์าย 
อ.อเนญชา 
อ.ธติกิร 

2 จดุมุ่งหมายของการอ่าน 
- อ่านเพื่อทราบขา่วสาร 
- อ่านเพื่อแสวงหาความรู ้
- อ่านเพื่อความบนัเทงิ 
- อ่านเพื่อพฒันาคุณธรรม 
ปจัจยัทีท่ าใหก้ารอ่านสมัฤทธิ ์
ผล 

3 ก่อนเรยีน-อ่านบทเรยีนสปัดาหท์ี ่2 
ระหว่างเรยีน -ถาม-ตอบ บรรยาย 
ประกอบการน าเสนอ  
นกัศกึษาน าเสนอขา่วทีเ่ป็นการบา้น 
หลงัเรียน-อ่านเพื่อจดุมุง่หมายทัง้ 4 
อยา่ง จดบนัทกึเรือ่งทีอ่่านใน Note 
หรอืในสมดุโน้ต 

 

3 รปูแบบของบทอ่านประเภท
ต่าง ๆ 
 
 
 
 

3 ก่อนเรยีน-อ่านบทเรยีนสปัดาหท์ี ่3 
ระหว่างเรยีน -บรรยาย  
-อ่านตวัอยา่งบทอ่านประเภทต่างๆ  
-แบ่งกลุ่มยอ่ย หาตวัอยา่งบทอ่าน
ประเภทต่าง ๆ จากอนิเทอรเ์น็ต  
หลงัเรียน – อ่านบทอ่านประเภทที่
ชอบ 1 เรือ่ง จดบนัทกึเรือ่งทีอ่่านใน 
Note หรอืในสมดุโน้ต 

 

4 วธิอ่ีาน 5 แบบ 
 
การอ่านเรว็ 
(ท าแบบฝึกหดั) 

3 ก่อนเรยีน ทบทวนรปูแบบของบท
อ่านประเภทต่าง ๆ  
ระหว่างเรยีน - บรรยาย  ถาม ตอบ 
- ท าแบบฝึกหดัอ่านเรว็  
หลงัเรยีน – ฝึกอ่านเรว็ดว้ยตนเอง 
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1.แผนการสอน (ต่อ) 
สปัดาห์

ที ่
หวัขอ้ / รายละเอยีด จ านวน 

(ช.ม.) 
กจิกรรมการเรยีน 
การสอนและสือ่ทีใ่ช ้

ผูส้อน 

5 การอ่านออกเสียง 

(ท าแบบฝึกหดั) 
 
มอบหมายงานเด่ียว*    
“ของดีท่ีบ้านฉัน”  
 
*ส่งและน าเสนอสปัดาหท์ี ่7 

 ก่อนเรยีน-อ่านบทเรยีนสปัดาหท์ี ่5 
ระหว่างเรยีน –บรรยาย ฝึกอ่านออก
เสยีงจากตวัอยา่งในบทเรยีน 
-แบ่งกลุ่มยอ่ย หาบทอ่านออกเสยีง
เพิม่เตมิจากอนิเทอรเ์น็ต และฝึกอ่าน 
-มอบหมายงานเดีย่ว (5 คะแนน) 
หลงัเรยีน ฝึกอ่านออกเสยีงและบนัทกึ 
เสยีงไวฟ้งัประเมนิตนเองใน iPad  

ผศ.ดร.บุปผา 
ผศ.พชิยั 
ผศ.กาลญั 
ดร.ภทัรา 
ดร.นภารตัน์ 
อ.จนัทรฉ์าย 
อ.อเนญชา 
อ.ธติกิร 

6 การอ่านจบัใจความส าคญั 

(ท าแบบฝึกหดั) 
 

 ก่อนเรยีน-อ่านบทเรยีนสปัดาหท์ี ่6 
ระหว่างเรยีน -บรรยาย 
-อ่านจบัใจความส าคญัจากตวัอยา่งใน
บทเรยีน 
หลงัเรยีน- ฝึกอ่านจบัใจความส าคญั 

 

7 ฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความ
ส าคญั  

(ท าแบบฝึกหดั) 
ส่งผลงานและน าเสนองาน
เดีย่ว 

 ก่อนเรยีน- ทบทวนหลกัการอ่าน   
จบัใจความส าคญั 
ระหว่างเรยีน -ท าแบบฝึกหดั 
-น าเสนอผลงานเดีย่ว  
หลงัเรยีน- ทบทวนบทเรยีนเตรยีม
สอบกลางภาค 

 

 สอบกลางภาค  วนั      ท่ี      ตลุาคม 2559  เวลา                  น. 

8 การอ่านวิเคราะห์และ
ตีความ 

(ท าแบบฝึกหดั) 
 

3 ก่อนเรยีน-อ่านบทเรยีนการอ่าน
วเิคราะหแ์ละตคีวาม 
ระหว่างเรยีน –บรรยาย ถาม ตอบ 
-ท าแบบฝึกหดั 
หลงัเรยีน -ทบทวนบทเรยีน แกไ้ข
แบบฝึกหดั 

 

9 การอ่านประเมินค่า 

(ท าแบบฝึกหดั) 

 

3 ก่อนเรยีน-อ่านบทเรยีนการอ่าน
ประเมนิค่า 
ระหว่างเรยีน –บรรยาย ถาม ตอบ 
-ท าแบบฝึกหดั 
หลงัเรยีน –ทบทวนบทเรยีน แกไ้ข
แบบฝึกหดั 

 



มคอ.3 
 

7 
 

1.แผนการสอน (ต่อ) 
สปัดาห์

ท่ี 
หวัข้อ / รายละเอียด จ านวน 

(ช.ม.) 
กิจกรรมการเรียน 
การสอนและส่ือท่ีใช้ 

ผูส้อน 

10 ฝึกทกัษะการอ่านข่าว 
(ท าแบบฝึกหดั) 
มอบหมายงานกลุ่ม หวัข้อ 
“บรรณนิทศัน์งานจากส่ือ” 
      (ในกลุ่มวชิาเอกเรา)*  
*ส่งผลงานและน าเสนอ
ผลงานสปัดาหท์ี ่14-15 

3 ก่อนเรยีน - อ่านขา่ว 
ระหว่างเรยีน   
-ท าแบบฝึกหดั การอ่านข่าว 
-มอบหมายงานกลุ่ม ท าบรรณนิทศัน์
ผลงานจากสื่อในสาขาหรอืกลุ่ม
วชิาเอกของนกัศกึษา 10 คะแนน 
หลงัเรยีน ประชุมปรกึษางานกลุ่ม 

ผศ.ดร.บุปผา 
ผศ.พชิยั 
ผศ.กาลญั 
ดร.ภทัรา 
ดร.นภารตัน์ 
อ.จนัทรฉ์าย 
อ.อเนญชา 
อ.ธติกิร 

11 ฝึกทกัษะการอ่านบทความ 
(ท าแบบฝึกหดั) 
 

3 ก่อนเรยีน – อ่านบทความ 
ระหว่างเรยีน 
-ท าแบบฝึกหดั การอ่านบทความ 
หลงัเรยีน ประชุมปรกึษางานกลุ่ม 

 

12 
 

ฝึกทกัษะการอ่านสารคด ี
(ท าแบบฝึกหดั) 
 

3 ก่อนเรยีน – อ่านสารคด ี
ระหว่างเรยีน 
-ท าแบบฝึกหดั การอ่านสารคด ี
หลงัเรยีน ประชุมปรกึษางานกลุ่ม 

 

13 
 

ฝึกทกัษะการอ่านบทรายงาน 
(ท าแบบฝึกหดั) 
 

3 ก่อนเรยีน – อ่านบทรายงาน 
ระหว่างเรยีน 
-ท าแบบฝึกหดั การอ่านบทรายงาน 
หลงัเรยีน ประชุมปรกึษางานกลุ่ม 

 
 

14 
 

น าเสนอผลงานกลุ่ม  
(10 คะแนน) 
 
 
 

3 ก่อนเรยีน- เตรยีมการน าเสนองาน 
ระหว่างเรยีน  
-น าเสนอผลงานของกลุ่มตนเอง 
-ฟงัการน าเสนอผลงานกลุ่มอื่น 
หลงัเรยีน -ฝึกอ่านและทบทวนความรู ้ 

 
 

15 น าเสนอผลงานกลุ่ม 
(10 คะแนน) 

3 ก่อนเรยีน- เตรยีมการน าเสนองาน 
ระหว่างเรยีน  
-น าเสนอผลงานของกลุ่มตนเอง 
-ฟงัการน าเสนอผลงานกลุ่มอื่น 
หลงัเรยีน-ฝึกอ่านและทบทวนความรู ้ 

 

สอบปลายภาค  วนัพฤหสับดทีี ่15 ธนัวาคม 2559 เวลา 9.00-12.00 น. 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน สปัดาหท่ี์ประเมิน สดัส่วนของการ
ประเมิน 

1,2,4 การมสี่วนรว่มในชัน้เรยีน และ ทุกสปัดาห ์
15% 

1,2,3,5 ท าแบบฝึกหดั 4-7, 9-13 
1,2,3,5 การคน้ควา้ดว้ยตนเอง 5-7  5% 

1,2,3,4,5 การน าเสนอผลงานกลุ่ม 14,15  10% 
1,2,5 การสอบกลางภาค 8 30% 
1,2,5 การสอบปลายภาค 16 40% 

หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.ต าราและเอกสาร 
บุญศริ ิภญิญาธนิันท.์ เอกสารการสอนวชิาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยั 

    หอการคา้ไทย. 2546 
วรรณา บวัเกดิ. การวเิคราะหแ์ละวนิิจสาร. ชุดวชิาการอ่านภาไทย หน่วยที ่5  มหาวทิยาลยัสุโขทยั 

         ธรรมธริาช พมิพท์ี ่4, 2550 
สวนิต ยมาภยั. การสื่อสารดว้ยภาษา. ชุดวชิาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร. หน่วยที ่1 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช, 2547 
สุนนัทา มนีเศรษฐวทิย.์ การอ่านจบัใจความ. ชุดวชิาการอ่านภาษาไทย หน่วยที ่4  

      มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช. พมิพค์รัง้ที ่4, 2540 
อวยพร พานิช แลพคณะ. ภาษาและหลกัการเขยีนเพื่อการสื่อสาร. ส านกัพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณณ์ 

   มหาวทิยาลยั, 2543 
อนนัต ์เหล่าเลศิวรกุล. ภาษาไทยนอกจอ. ส านกัพมิพน์านม,ี 2542 
2.เอกสารและข้อมลูส าคญั 
เอกสารประกอบการสอน วชิา CA109 พฒันาทกัษะการอ่าน ใน iTunesU ของมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  

   ประจ าปีการศกึษา 2559  
3. เอกสารและข้อมลูแนะน า  
ข้างหลงัภาพ ของศรบีูรพา 
The Reader ของ เบอรน์ฮารด์ ชลงิก ์(Bernhard Schlink) 
http://www.onopen.com/open-special/12-12-08/5926 
http://facebook.com/praewsamnakpim  
เทคนิคการอ่านจบัใจความ โดย ววิรรณ ธาราหริญัโชต ิwww.bangkokbiznews.com 
เทคนิคการอ่านหนังสือให้เรว็และจบัใจความได้ www.unigang.com 
23 ข้อดีของการอ่านหนังสือเป็นประจ า blog.eduzone.com  

http://www.onopen.com/open-special/12-12-08/5926
http://facebook.com/praewsamnakpim
http://www.bangkokbiznews.com/
http://www.unigang.com/
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 
 
1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 ประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษาผ่านระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลยั 
2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 
 ประเมนิการสอนของอาจารยผ์ูส้อนโดยนกัศกึษาผ่านระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลยั 
3. การปรบัปรงุการสอน 
 น าผลการประเมนิการสอนโดยนกัศกึษา และความคดิเหน็ของผูส้อนมาปรบัปรงุการสอน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
 มกีารทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาโดยคณะกรรมการประเมนิผลการศกึษาสาขาวชิา
นวตักรรมสื่อสารมวลชน และสาขาวชิาการสื่อสารเชงิกลยทุธ ์(ผูท้รงคุณวุฒจิากภายนอกสถาบนั) 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
 มกีารทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิาทุกครัง้ทีม่กีารเปิดการเรยีนการสอน  

 
 
 

…………………………………… 


