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รายละเอียดของรายวชิา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 CA 109  พัฒนาทักษะการอ่าน 
2. จ านวนหน่วยกิต 
 3 (3-0-6)      
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะบังคับ (พื้นฐานวิชาชีพ) 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

4.1 อาจารย์จันทร์ฉาย วิชญ์วโรทัย 
4.2 อาจารย์ ดร.ภัทรา แตงเที่ยง 
4.3 อาจารย์ ดร.นภารัตน์ พฤกษ์สุราลัย (อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา) 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
 ภาคเรียนที่ 1 (ภาคต้น) ชั้นปีท่ี 1 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 
 ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 
 ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
 อาคาร 21 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 ท าเอกสารใหม่ทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 



มคอ.3 
 

2 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 เพื่อให้นักศึกษาฝึกอ่านจับใจความส าคัญ ศึกษารูปแบบการเขียนของบทอ่าน วิเคราะห์ วิจารณ์
และประเมินคุณค่าของบทอ่าน โดยเน้นบทอ่านจากสื่อต่างๆ ทั้งที่มีจุดมุ่งหมายเพื่องานสื่อสารมวลชน
และงานอื่น ๆ ได้แก่ ข่าว บทความ สารคดี สารคดีเชิงข่าว รายงาน 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
 1.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจรูปแบบของบทอ่านประเภทต่าง ๆ 

2.เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ การวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่าบทอ่าน 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

ฝึกการอ่านเพื่อจับใจความส าคัญ ศึกษารูปแบบการเขียนของบทอ่าน วิเคราะห์ 
วิจารณ์และประเมินคุณคา่ของบทอ่าน โดยเน้นบทอ่านจากสื่อต่างๆ ทั้งที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
งานสื่อสารมวลชนและงานอื่น ๆ ได้แก่ ข่าว บทความ สารคดี สารคดีเชิงข่าว รายงาน 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ / งาน

ภาคสนาม / การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

45  
(3 ชั่วโมง x 15 สัปดาห์) 

- - 90 
(6 ชั่วโมง x 15 สัปดาห์)  

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 
 1 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ ก่อนหรือหลังชั่วโมงสอน หรือตามที่ตกลงและแจ้งให้นักศึกษาทราบใน
ชั่วโมงแรกของการสอน 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้องนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 - ความขยันหม่ันเพียร ความตรงต่อเวลา 
 - ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
          - มีทัศนคติที่ดีและความภาคภูมิใจในวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 
1.2 วิธีการสอน 
          - บรรยายและฝึกอ่านบทอ่านท่ีเสริมสร้างทัศนคติที่ดีและความภาคภูมิใจต่อวิชาชีพ  
 - มอบหมายงาน ค้นคว้าและน าเสนองาน ทั้งเดี่ยวและกลุ่ม 
 - ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการเรียนการสอน อาทิ การอ้าง 
แหล่งที่มาของเนื้อหา ข้อมูล รูปภาพ ที่ใช้ในการบรรยาย งานน าเสนอ และ บทเรียน iHybrid-Learning 

1.3 วิธีการประเมินผล 
          - สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การเข้าเรียนและการส่งงานตรงเวลา การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
          - ประเมินการท าแบบฝึกหัด และผลงานของนักศึกษา การส่งงานตรงเวลาและมีการอ้างอิง
แหล่งที่มาของข้อมูล 
2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ 

- มีความรู้เกี่ยวกับรูปแบบของบทอ่านจากสื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมสื่อสารมวลชนและ 
การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 
          - มีความรู้เกี่ยวกับหลักการอ่านจับใจความส าคัญ การวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่าบทอ่าน 
2.2 วิธีการสอน 

- บรรยาย ถามตอบ  
- ให้ท าแบบฝึกหัดในห้องเรียน/การบ้าน และน าเสนองานในช้ันเรียน 

          - มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองก่อนเข้าเรียนและเป็นการบ้านหลังเรียน 
2.3 วิธีการประเมินผล 
          - ประเมินจากความถูกต้องของแบบฝึกหัดและผลงาน 
          - ประเมินความสามารถในการอ่านออกเสียงและการน าเสนอผลงาน 
          - ประเมินจากผลการสอบกลางภาคและปลายภาค 
3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
          - สามารถแยกแยะรูปแบบของบทอ่านรูปแบบต่าง ๆ ได้ 
          - สามารถจับใจความส าคัญของบทอ่านรูปแบบต่างๆ ได้ 
          - สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่าบทอ่านต่าง ๆ ได้ 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา (ต่อ) 
3.2 วิธีการสอน 

 - ให้นักศึกษาอ่านบทอ่านท่ีก าหนดให้แล้วตอบค าถาม 
          - ให้นักศึกษาวิเคราะห์บทอ่านจากสื่อต่าง ๆ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทอ่านโดยเชื่อมโยงกับ
ชีวิตประจ าวัน บทบาทของสื่อมวลชน และประเด็นทางสังคม 
          - มอบหมายงานให้นักศึกษาประเมินคุณค่าของบทอ่าน 
3.3 วิธีการประเมินผล 
         - ประเมินความถูกต้องของแบบฝึกหัดและผลงานของนักศึกษา 
         - ประเมินผลจากการสอบกลางภาคและปลายภาค 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

- มีความสามารถในการท างานเป็นทีม  
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ าใจต่อเพื่อนร่วมชั้น 
- มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นในการท างานให้ส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.2 วิธีการสอน 
          - มอบหมายงานเดี่ยวให้นักศึกษาอ่านบทอ่านและน าเสนอ(อ่านออกเสียง)เป็นรายบุคคล 

- มอบหมายให้นักศึกษาท างานกลุ่มและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการน าเสนองานกลุ่ม  
4.3 วิธีการประเมินผล 

- สังเกตจากการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมกลุ่ม การท างานกลุ่ม และการน าเสนอผลงานของกลุ่ม 
- สังเกตพฤติกรรมการเรียน และการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 
- ประเมินจากการส่งงานครบถ้วนและตรงเวลา 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
(ผลการเรียนรู้หลัก) 
          - สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการฟัง พูด อ่าน  เขียน เพื่อแสดงความคิดเห็นและ
น าเสนอผลงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
(ผลการเรียนรู้รอง) 
- สามารถสรุปประเด็นและใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม 
5.2 วิธีการสอน 
          - บรรยาย ถามตอบ และฝึกอ่านบทอ่านประเภทต่าง ๆ  
          - ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น แบ่งปันประสบการณ์ได้รับการอ่านในกลุ่มย่อย 
          - มีการให้คะแนนงานน าเสนอผลงานของกลุ่ม 
5.3 วิธีการประเมินผล 
          - ประเมินจากการอ่านออกเสียง แบบฝึกหัด การน าเสนอผลงาน และการสอบ 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที่ 
วันที่ /
เดือน 

หัวข้อการบรรยาย/ปฏิบัติการ จ านวน
คาบ 

กิจกรรม/สื่อการสอน 

1 21-25
ส.ค. 

- แนะน ารายวิชาและวิธีการเรียน
การสอน  
- ความหมาย และความส าคัญ 
ของการอ่านต่อชีวิตประจ าวัน 
- ความส าคัญของการอ่านต่อ
วิชาชีพสื่อสารมวลชน 
-ประโยชน์ของการอ่าน 

3 - แจกประมวลรายวิชา  
- อธิบายกระบวนการเรียนการสอน การ
วัดผล การศึกษาด้วยตนเองในระบบ 
iHybrid Learning  
- ชี้แจงกติกาในการเรียนการสอน 
- ถาม-ตอบ บรรยาย ประกอบการน าเสนอ  
- อ่านข่าวและค้นคว้าข่าวที่น่าสนใจเป็น
การบ้าน 1 ชิ้น ส่งสัปดาห์ถัดไป 

2 28 ส.ค. 
-1 ก.ย. 

- จุดมุ่งหมายของการอ่าน 
    - อ่านเพื่อทราบข่าวสาร 
    - อ่านเพื่อแสวงหาความรู้ 
    - อ่านเพื่อความบันเทิง 
    - อ่านเพื่อพัฒนาคุณธรรม 
- ปัจจัยที่ท าให้การอ่านสัมฤทธิ์
ผล 

3 ก่อนเรียน-อ่านบทเรียนสัปดาห์ที่ 2 
ระหว่างเรียน -ถาม-ตอบ บรรยาย 
ประกอบการน าเสนอ  
นักศึกษาน าเสนอข่าวที่เป็นการบ้าน 
หลังเรียน-อ่านเพื่อจุดมุ่งหมายท้ัง 4 อย่าง 
จดบันทึกเรื่องที่อ่านใน Note หรือในสมุด
โน้ต 

3 4-8 
ก.ย. 

- รูปแบบของบทอ่านประเภท
ต่างๆ 
 
 
 
 

3 ก่อนเรียน-อ่านบทเรียนสัปดาห์ที่ 3 
ระหว่างเรียน -บรรยาย  
-อ่านตัวอย่างบทอ่านประเภทต่างๆ  
-แบ่งกลุ่มย่อย หาตัวอย่างบทอ่านประเภท
ต่าง ๆ จากอินเทอร์เน็ต  
หลังเรียน – อ่านบทอ่านประเภทที่ชอบ 1 
เรื่อง จดบันทึกเรื่องที่อ่านใน Note หรือใน
สมุดโน้ต 

4 11-15 
ก.ย. 

- วิธีอ่าน 5 แบบ 
1. การอ่านเร็ว 

3 ก่อนเรียน ทบทวนรูปแบบของบทอ่าน
ประเภทต่าง ๆ  
ระหว่างเรียน - บรรยาย  ถาม ตอบ 
- ท าแบบฝึกหัดอ่านเร็ว  
หลังเรียน – ฝึกอ่านเร็วด้วยตนเอง 
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1. แผนการสอน (ต่อ) 
สัปดาห์

ที่ 
วันที่ /
เดือน 

หัวข้อการบรรยาย/ปฏิบัติการ จ านวน
คาบ 

กิจกรรม/สื่อการสอน 

5 18-22 
ก.ย. 

- วิธีอ่าน 5 แบบ (ต่อ) 
2. การอ่านออกเสียง 

มอบหมายงานเดี่ยว*     
“ของดีที่บ้านฉัน”  
*ส่งและน าเสนอสัปดาห์ที่ 7 

3 ก่อนเรียน-อ่านบทเรียนสัปดาห์ที่ 5 
ระหว่างเรียน –บรรยาย ฝึกอ่านออก
เสียงจากตัวอย่างในบทเรียน 
-แบ่งกลุ่มย่อย หาบทอ่านออกเสียง
เพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต และฝึกอ่าน 
-มอบหมายงานเดี่ยว (5 คะแนน) 
หลังเรียน ฝึกอ่านออกเสียงและบันทึก 
เสียงไว้ฟังประเมินตนเองใน iPad  

6 25-29 
ก.ย. 

- วิธีอ่าน 5 แบบ (ต่อ) 
3. การอ่านจับใจความส าคัญ 

3 ก่อนเรียน-อ่านบทเรียนสัปดาห์ที่ 6 
ระหว่างเรียน -บรรยาย 
-อ่านจับใจความส าคัญจากตัวอย่างใน
บทเรียน 
หลังเรียน- ฝึกอ่านจับใจความส าคัญ 

7 2-6 
ต.ค. 

ฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  
ส่งผลงานและน าเสนองานเดี่ยว 

3 ก่อนเรียน- ทบทวนหลักการอ่านจับ
ใจความส าคัญ 
ระหว่างเรียน – ท าแบบฝึกหัด 
- ท าแบบทดสอบ 10 คะแนน 
-น าเสนอผลงานเดี่ยว  
หลังเรียน - ทบทวนบทเรียนเตรียมสอบ
กลางภาค 

สอบกลางภาค 10 ต.ค. 2560 เวลา 12:00 - 14:00 น. 
8 17-20 

ต.ค. 
- วิธีอ่าน 5 แบบ (ต่อ) 
4. การอ่านวิเคราะห์และตีความ 

3 ก่อนเรียน -อ่านบทเรียนการอ่าน
วิเคราะห์และตีความ 
ระหว่างเรียน - บรรยาย ถาม ตอบ 
-ท าแบบฝึกหัด 
หลังเรียน - ทบทวนบทเรียน แก้ไข
แบบฝึกหัด 
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1. แผนการสอน (ต่อ) 
สัปดาห์

ที่ 
วันที่ /
เดือน 

หัวข้อการบรรยาย/ปฏิบัติการ จ านวน
คาบ 

กิจกรรม/สื่อการสอน 

9 24-27 
ต.ค. 

- วิธีอ่าน 5 แบบ (ต่อ) 
5. การอ่านประเมินค่า 

3 ก่อนเรียน-อ่านบทเรียนการอ่านประเมินค่า 
ระหว่างเรียน –บรรยาย ถาม ตอบ 
-ท าแบบฝึกหัด 
หลังเรียน –ทบทวนบทเรียน แก้ไข
แบบฝึกหัด 

10 30 ต.ค. 
- 3 พ.ย. 

ฝึกทักษะการอ่านข่าว 
มอบหมายงานกลุ่ม หัวข้อ 
“บรรณนิทัศน์งานจากสื่อ” 
 (ส่งผลงานและน าเสนอผลงาน
สัปดาห์ที่ 14-15) 

3 ก่อนเรียน - อ่านข่าว 
ระหว่างเรียน   
-ท าแบบฝึกหัด การอ่านข่าว 
-มอบหมายงานกลุ่ม ท าบรรณนิทัศน์
ผลงานจากสื่อในสาขาหรือกลุ่มวิชาเอก
ของนักศึกษา 10 คะแนน 
หลังเรียน ประชุมปรึกษางานกลุ่ม 

11 6-10 
พ.ย. 

ฝึกทักษะการอ่านบทความ 
 

3 ก่อนเรียน – อ่านบทความ 
ระหว่างเรียน 
-ท าแบบฝึกหัด การอ่านบทความ 
หลังเรียน ประชุมปรึกษางานกลุ่ม 

12 13-17 
พ.ย. 

ฝึกทักษะการอ่านสารคดี 
 

3 ก่อนเรียน – อ่านสารคดี 
ระหว่างเรียน 
-ท าแบบฝึกหัด การอ่านสารคดี 
หลังเรียน ประชุมปรึกษางานกลุ่ม 

13 20-24
พ.ย.  

ฝึกทักษะการอ่านบทรายงาน 
 

3 ก่อนเรียน – อ่านบทรายงาน 
ระหว่างเรียน 
-ท าแบบฝึกหัด การอ่านบทรายงาน 
หลังเรียน ประชุมปรึกษางานกลุ่ม 

14 27 พ.ย.  
-1 ธ.ค. 

น าเสนอผลงานกลุ่ม  
 
 
 

3 ก่อนเรียน- เตรียมการน าเสนองาน 
ระหว่างเรียน  
-น าเสนอผลงานของกลุ่มตนเอง 
-ฟังการน าเสนอผลงานกลุ่มอื่น 
หลังเรียน - ฝึกอ่านและทบทวนความรู้  
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1. แผนการสอน (ต่อ) 
สัปดาห์

ที่ 
วันที่ /
เดือน 

หัวข้อการบรรยาย/ปฎิบัติการ จ านวน
คาบ 

กิจกรรม/สื่อการสอน 

15 4-8 
ธ.ค. 

น าเสนอผลงานกลุ่ม 3 ก่อนเรียน- เตรียมการน าเสนองาน 
ระหว่างเรียน  
-น าเสนอผลงานของกลุ่มตนเอง 
-ฟังการน าเสนอผลงานกลุ่มอื่น 
หลังเรียน - ฝึกอ่านและทบทวนความรู้  

สอบปลายภาค วันที่ 14 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 น. 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ
ประเมิน 

1,2,4 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และ ทุกสัปดาห์ 
15% 

1,2,3,5 ท าแบบฝึกหัด 4-7, 9-13 
1,2,3,5 ท าแบบทดสอบย่อย 7 10% 
1,2,3,5 การค้นคว้าด้วยตนเอง 5-7  5% 

1,2,3,4,5 การน าเสนอผลงานกลุ่ม 14,15  10% 
1,2,5 การสอบกลางภาค 8 20% 
1,2,5 การสอบปลายภาค 16 40% 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.ต าราและเอกสาร 

- ฐะปะนีย ์นาครทรรพ. 2550. ‘การพัฒนาทักษะภาษา’. หน่วยที ่7.  ใน ประมวลสาระชุดวิชา 
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร. พิมพ์ครั้งที ่7. นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
- ถนอมวงศ์  ล้ ายอดมรรคผล. 2553. การอ่านให้เก่ง.กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์กระดาษสา 
- พิทยา  ลิ้มมณี. 2537. การอ่านตีความ. กรุงเทพฯ :ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์ 
- รสชงพร โกมลเสวิน. 2546. 'พฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย์'. หน่วยที ่2. ใน เอกสารการสอนชุด   
วิชาทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร. นนทบุร:ี ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
-วรรณา บัวเกิด. 2550. ‘การวิเคราะห์และวินิจสาร’. ใน ชุดวิชาการอ่านภาษาไทย หน่วยที่ 5.  
นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- ส านักงานอุทยานการเรียนรู้. 2558. เทคโนโลยีดิจิทัลกับพฤติกรรมการอ่าน. เข้าถึงได้ที ่ 
https://www.tkpark.or.th/tha/articles_detail/240/เทคโนโลยีดิจิทัลกับพฤติกรรมการอ่าน  
[เข้าถึงเมื่อ 10 สิงหาคม 2560]. 
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- ส านักงานอุทยานการเรียนรู้. 2558. เต็มสิบ10 ปี ทีเคพาร์ค: 1 ทศวรรษการอ่านของสังคมไทย    
เข้าถึงได้ที่ https://www.tkpark.or.th/stocks/extra/001567.pdf [เข้าถึงเมื่อ 10 สิงหาคม 2560]. 
- สมพร มันตะสูตร แพ่งพิพัฒน์. 2534. การอ่านทั่วไป. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์. 
- สวนิต ยมาภัย. ‘การสื่อสารด้วยภาษา’. ใน ชุดวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร. หน่วยท่ี 1.  
นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547 
- สุนันทา มีนเศรษฐวิทย์. 2540. ‘การอ่านจับใจความ’. ใน ชุดวิชาการอ่านภาษาไทย หน่วยที ่4.  

นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 
2.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
เอกสารประกอบการสอน วิชา CA109 พัฒนาทักษะการอ่าน ใน iTunesU ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  

   ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า  
ข้างหลังภาพ ของศรีบูรพา 
The Reader ของ เบอร์นฮาร์ด ชลิงก์ (Bernhard Schlink) 
http://www.onopen.com/open-special/12-12-08/5926 
http://facebook.com/praewsamnakpim  
เทคนิคการอ่านจับใจความ โดย วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ www.bangkokbiznews.com 
เทคนิคการอ่านหนังสือให้เร็วและจับใจความได้ www.unigang.com 
23 ข้อดีของการอ่านหนังสือเป็นประจ า blog.eduzone.com  
 

หมวดที่ 7 การประเมนิและปรับปรุงการด าเนนิการของรายวิชา 
 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 ประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษาผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษาผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
3. การปรับปรุงการสอน 
 น าผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และความคิดเห็นของผู้สอนมาปรับปรุงการสอน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดยคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาสาขาวิชา
นวัตกรรมสื่อสารมวลชน และสาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน) 
 

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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5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 มีการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาทุกครั้งท่ีมีการเปิดการเรียนการสอน  

 
 
 

…………………………………… 


