รายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ.๓ )
ประจํารายวิชา การมีสวนรวมทางการเมืองกับการระดมมวลชน
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตขอนแกน/คณะสังคมศาสตร/รัฐศาสตร
หมวดที่ ๑ ขอมูลโดยทั่วไป
๑.รหัสและชื่อรายวิชา
๔๐๑ 315 การมีสวนรวมทางการเมืองและการระดมมวลชน
(Political Participation and Mass Mobilization)
๒.จํานวนหนวยกิต
๓ หนวยกิต (๓-๐-๖)
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร
๔.อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
นายทรงพล โชติกเวชกุล
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปที่ 3
๖.รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
๗.รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
๘.สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน
๙.วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
ตุลาคม ๒๕๖๔
หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
- เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน
- เพื่ อ ให นิ สิ ตได เ รี ย นรู แ ละเข า ใจเกี่ ย วกับ ประวั ติ แนวคิ ด ทฤษฎี ทางด า นการสื่ อ สารการเมื อ งกั บ การ
สื่อสารมวลชน
- เพื่อใหนิสิตสามารถนําความรูทางดานการสื่อสารางการเมืองไปอธิบายใหสาธารชนไดเขาเกี่ยวกับเนื้อหาและ
จุดมุงหมายของของนักการเมืองและผูใชสื่อ
- เพื่อใหนิสิตไดเรียนรูถึงบทบาท อิทธิพลของการสื่อสารและการสื่อสารทางการเมือง
- เพื่อใหนิสิตไดเรียนรู เขาใจ และนําทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองไปประยุกตใช
- เพื่อใหนิสิตไดเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมทางการเมืองในการใชสื่อทางการเมือง
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนิสิตมีความรูพื้นฐาน ทั้งทางดานเมืองและการสื่อสารทางการเมือง ความหมายของการสื่อสารทางการเมือง

ทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองในแตละยุคแตละสมัย
เพื่อใหเขา ใจทางดา นการเมือ ง ความหมายทางการเมือง วา มีผลกระทบตอ ชีวิตความเปนอยูของคนในสังคม
อยางไร และการเมืองเปนเรื่องของอํานาจหนาที่และอิทธิพล
เพื่อศึกษาองคประกอบทางการเมือง ปรัชญาทางการเมือง ปรัชญาการเมืองแตละยุค กลุมการเมืองอํานาจนิยม
เสรีนยิ ม และการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
เพื่อใหเขาใจในการสื่อสาร การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลกับการเมือง อิทธิพลของการสื่อสารมวลชน การ
สื่อสารมวลชนกับการสรางแรงจูงในหมูมวลชน
เพื่อศึกษาทฤษฎีการสื่อสารทางการเมือง ประวัติการสื่อสารทางการเมือง บทบาทการสื่อสารมวลชน รวมถึงการ
สื่อสารมวลชนแนวใหม
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑.คําอธิบายรายวิชา
พื้นฐานการมีสวนรวมของประชาชน พัฒนาการของการมีสวนรวมในอดีต สิทธิในการมีสวนรวมของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญ การแสดงความคิดเห็นสาธารณะ การเมืองภาคพลเมือง และการมีสวนร วมของสมาชิกกลุมชนที่
รว มกันแสดงความคิดเห็นเพื่อเปนแนวทางสูการวางแผนดํา เนินการ ยุทธศาสตร ยุทธวิธีในการระดมมวลชน การ
จัดการอารมณของมวลชน การวิเคราะหมวลชนและการจัดตั้งกลุมแกนนําในการเคลื่อนไหวมวลชน
พื้นฐานของการมีสว นรวมของประชาชน พัฒนาการของการมีสว นรวมในอดีต สิ ทธิในการมีสวนรวมของ
ประชาชนตามรัฐธรรมนูญ และการมีสวนรวมของสมาชิกกลุมชนที่รวมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อเปนแนวทางสูการ
วางแผนดําเนินการ ยุทธศาสตร ยุทธวิธีในการระดมมวลชน การจัดการอารมณของมวลชน การวิเคราะหมวลชนและ
การจัดตั้งกลุมแกนนําในการเคลื่อนไหวมวลชน
๒.จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
๔๘ ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

สอนเสริม
สอนเสริมตามความ
ตองการของนิสิตเฉพาะ
ราย

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมีการฝกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม

การศึกษาดวยตนเอง
การศึกษาดวยตนเอง ๖
ชั่วโมงตอสัปดาห

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนสิ ิตเปนรายบุคคล
- อาจารยประจําวิชาหรืออาจารยผูสอนใหคําปรึกษาผานโปรแกรมโทรศัพทมือถือ (Line, Messenger, Google
Meeting)
- มุมแนะแนว หองสํานักงานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หอง ๒๐๗ ชั้น ๒ อาคารเรียน ๑๐๐ ป สมเด็จพระ
พุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน
- อาจารยประจําวิชาหรืออาจารยผูสอน จัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุมตามความตองการ ๒
ชั่วโมงตอสัปดาห ทุกวันพุธ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. น. ณ หองสํานักงานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิ ต หอง ๒๐๗ ชั้น
๒ อาคารเรียน ๑๐๐ ป สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตขอนแกน (เฉพาะรายที่ตองการ)

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรูของนิสิต
๑.คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
พัฒนานิสิตใหไดเรียนรู ไดเขาใจ และสามารถนําไปแนะนําชวยเหลือสังคมใหไดรูเกี่ยวกับกระบวนการทาง
การเมือง การสื่อสารทางการเมือง การสื่อสารทั่วไป และการสื่อสารมวลชน จะไดเรียนรูถงึ อิทธิพลของการสื่อสารทาง
การเมือง เปนการสรางจิตสํานึกในดานการใชจะตองประกอบดวยคุณธรรมและจริยธรรม
สื่อสารมวลชนจะเปนทางดานใดสิ่งที่ตองดําเนินการในการสงขาวสารจะตองบงบอกทั้งดานดีและดานไมดี
จะตองมีการวิเคราะหอยางตรงไปไตรงมา เปนการวิเคราะหที่สรางสรรค มุงประโยชนสว นรวม อยางใหขาวเพื่อมุงทํา
รายฝายใดฝายหนึ่ง ไมควรใชสื่อในการแสวงหาผลประโยชนสวนตัว
สงสื่อเพื่อใหประชาชนหรือมวลชนไดเขาใจที่ถูกตอง ใหการดําเนินการอันประกอบดวนคุณธรรม สรางสนาม
ทางการสื่อสารทางการเมืองใหเปนสนามที่มคี วามรมรื่น อยาสรางความแตกแยกในมวลชน
๑.๒ วิธีการสอน
- บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการเมืองกับการสื่อสารทาง
การเมือง
- อภิป รายกลุม ตั้งปญหาเพื่ออภิปรายในชั้นเรียน โดยอาจารยกําหนดหัวขอหรื อรวมกําหนดหัวขอเห็นว า
สําคัญและจําเปนเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาที่ศึกษา
- ตั้งประเด็นหัวขอปญหาเพื่อใหนิสิตรวมกันอธิบาย เพื่อสรางบรรยากาศในการเรียนผูเรียนมีสวนรวม
- มอบหมายงานใหนิสิตไปคนควา แลวนํามาอภิปรายในชั้นเรียน พรอมทั้งมีการถามตอบ
๑.๓ วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา
- มีการอางอิงเอกสารที่ไดนํามาทํารายงาน อยางถูกตองและเหมาะสม
- ประเมินผลการวิเคราะหกรณีศกึ ษา
- ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย
๒.ความรู
๒.๑ ความรูที่ตองไดรับ
ความรู และความเขาใจเกี่ยวกับ ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีแ ละประวัติความเป นมาของการสื่อ สารกั บ
การเมือง การสื่อสารมวลชน จรรยาบรรณของสื่อมวลชน ทฤษฎีในการสรางหนาที่ กลุมผลประโยชน พรรคการเมือง
และกลุมกดดันทางการเมือง การมีสวนรวมทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง ทฤษฎีสื่อสาร กระบวนการการ
สื่อสารทางการเมือง การประชาสัมพันธทางการเมือง การโฆษณาทางการเมือง การประยุกตทฤษฎีทางการเมือง การ
สื่อสารทางการเมืองของรัฐบาล การสื่อสารทางการเมืองในภาวะวิกฤติ ในภาวะปกติ การสื่อสารทางการเมืองระหวาง
ประเทศ และจริยธรรมในการสื่อสารทางการเมือง
๒.๒ วิธีการสอน
บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุม การนําเสนอรายงาน การวิเคราะหกรณีศึกษา และมอบหมายใหคนควา
หาบทความ ขอมูลที่เกี่ยวของ โดยนํามาสรุปและนํา เสนอ การศึกษาโดยใชปญหา และโครงงาน Problem base
learning และ Student Center เนนนิสิตเปนศูนยกลาง

๒.๓ วิธีการประเมินผล
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบที่เนนการวัดหลักการและทฤษฎี
- นําเสนอสรุปการอานจากการคนควาขอมูลที่เกี่ยวของ
- วิเคราะหกรณีศึกษา
๓.ทักษะทางปญญา
๓.๑ ทักษะทางปญญาทีต่ องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอยา งเปนระบบเกี่ยวกับการเมืองกับการสื่อสารทางการเมือง มีความเขาใจ
เกี่ยวกับกระบวนการการสื่อสารทางการเมือง มุงใหนิสิตสรางแนวคิดที่เกิดประโยชนทางดานการสื่อสาร
๓.๒ วิธีการสอน
- การมอบหมายใหนิสิตทําโครงงานพิเศษ และนําเสนอผลการศึกษา
- อภิปรายกลุม
- วิเคราะหกรณีศึกษาเกี่ยวกับองคการและการจัดการในปจจุบัน
- การสะทอนแนวคิดจากการเหตุการณ สถานการณ และพฤติกรรมตาง ๆ
๓.๓ วิธีการประเมินผล
สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนนขอสอบที่มีการวิเคราะหสถานการณ หรือวิ เคราะหแนวคิดในดาน
ทฤษฎีองคการและพฤติกรรมองคการ
๔.ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางนิสติ ดวยกัน สรางความสามัคคีและสันติในกลุม
- พัฒนาความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปนกลุมโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม
- พัฒนาการเรียนรูโดยกลุม และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายรวมกัน
- พัฒนาใหมีความเคารพในศักดิ์ศรี สิทธิ และความเปนมนุษยของกันและกัน
๔.๒ วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหกรณีศึกษา
- มอบหมายงานรายกลุม และรายบุคคล หรือ อานบทความที่เกี่ยวของกับรายวิชา
- การนําเสนอรายงาน
๔.๓ วิธีการประเมินผล
- ประเมินตนเอง และสมาชิกในกลุม ตามรูปแบบที่กําหนด
- รายงานที่นาํ เสนอ พฤติกรรมการทํางานเปนกลุม
- รายงานการศึกษาดวยตนเอง

๕.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
- พัฒนาทักษะการใชภาษาทางการติดตอสื่อสาร สือ่ ความหมายไดดี ทั้งการพูด การฟง การแปล การเขียน
โดยการทํารายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะหขอมูลจากแหลงขอมูล กําหนดเปนตัวเลขทั้งทางคณิตและสถิติ สามารถสราง
ขอมูลเปนสารสนเทศ
- พัฒนาทักษะในการสืบคน ขอมูลทางอินเทอรเน็ต และแหลงขอมูลอื่น ๆ
- ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เชน การสงงานทางอีเมล การสรางหองแสดงความคิดเห็น
ในเรื่องตางๆ
- ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใชรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
๕.๒ วิธีการสอน
- มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทํารายงาน โดยเนน
การนําตัวเลข หรือมีสถิติอางอิง จากแหลงที่มาขอมูลที่นาเชื่อถือ
- นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
๕.๓ วิธีการประเมินผล
- การจัดทํารายงาน และนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี
- การมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

๑

แนะนําเนื้อหาวิชาและวิธี
การศึกษา
บทที่ ๑ ความรูพื้นฐานการมีสว น
รวมของประชาชน
บทที่ 2 การมีสวนรวมทางการเมือง
ตามการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย
บทที่ 3 สิทธิ ในการมี สว นรว มของ
ประชาชนตามรัฐธรรมนูญ

๒
3

จํานวน กิจกรรมการเรียน การ
ชั่วโมง สอน สื่อที่ใช (ถามี)
๓
บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบ

ผูสอน
นายทรงพล โชติกเวชกุล

๓

บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบ

นายทรงพล โชติกเวชกุล

๖

บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบ อภิปรายกลุม
จากกรณีศกึ ษา
บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบ อภิปรายกลุม
จากกรณีศกึ ษา
บรรยาย ยกตัวอยาง

นายทรงพล โชติกเวชกุล

๕-๖

บทที่ 4 การแสดงความคิดเห็น
สาธารณะ

๖

๗-8

บทที่ 5 การเมืองภาคพลเมืองและ

๓

นายทรงพล โชติกเวชกุล
นายทรงพล โชติกเวชกุล

การมีสวนรวมของสมาชิก
กลุมชนที่รวมกันแสดง
ความคิดเห็น

ประกอบ อภิปรายกลุม
จากกรณีศกึ ษา
Lecture/
Present

๙
10

สอบกลางภาค
บทที่ 6 ยุทธวิธีในการระดมมวลชน

๓
๓

๑1-๑2

บทที่ 7 แนวคิด ความหมาย ที่มา
สาเหตุของการระดมมวลชน

๓

13

บทที่ 8 พฤติกรรมของมวลชน

๓

๑4

บทที่ 9 การจัดการอารมณของ
มวลชนตามสถานการณ

๖

๑5

บทที่ 10 การวิเคราะหมวลชนและ
การจัดตั้งกลุมแกนนําในการ
เคลื่อนไหวมวลชน

๓

๑๖

สอบปลายภาค

๓

นายทรงพล โชติกเวชกุล
นายทรงพล โชติกเวชกุล

บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบ อภิปรายกลุม
จากกรณีศกึ ษา
บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบ อภิปรายกลุม
จากกรณีศกึ ษา
Lecture/
Present
บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบ อภิปรายกลุม
จากกรณีศกึ ษา
Lecture/
Present
บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบ อภิปรายกลุม
จากกรณีศกึ ษา
บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบ อภิปรายกลุม
จากกรณีศกึ ษา
Lecture/
Present/
Conference

นายทรงพล โชติกเวชกุล

นายทรงพล โชติกเวชกุล

นายทรงพล โชติกเวชกุล
นายทรงพล โชติกเวชกุล

นายทรงพล โชติกเวชกุล

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ที่

วิธีการประเมิน

๑

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

๒

วิเคราะหเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชา คนควา การนําเสนอ
รายงาน
การมอบหมายใหทํางานเปนกลุม กลุมและเสนอผลงาน

สัปดาหที่ประเมิน
๘
๑๖
ตลอดภาค
การศึกษา

สัดสวนของการ
ประเมินผล
๒๐%
๕๐%
๒๐%

สงงานตามที่อาจารยมอบหมาย

๓

การเขาชั้นเรียน และบุคลิกภาพ
การมีสวนรวม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน
การมีสวนรวมในกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย

ตลอดภาคการศึกษา

๑๐%

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑.เอกสารและตําราหลัก
สํานักงานเลขาสภาผูแทนราษฎร, การมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย, 2561
๒.เอกสารและขอมูลสําคัญ
กาญจนา แกวเทพ, สื่อสารมวลชน : ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา, กรุงเทพมหานคร : เอดิสันเพรส โปรดักส,
๒๕๔๓.
กาญจนา แกวเทพ, การวิเคราะหสื่อ : แนวคิดและเทคนิค, กรุงเทพมหานคร : เอดิสันเพรส โปรดักส. ๒๕๔๒.
เสถียร เชยประดับ, การสื่อสารกับการเมือง : เนนสังคมประชาธิปไตย, กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
๒๕๔๐.
----------, มติมหาชน การสื่อสาร และการเมือง, กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐.
๓.เอกสารและขอมูลแนะนํา
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑.กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนิสิต ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจาก
นิสิตไดดังนี้
- การสนทนากลุมระหวางอาจารยและนิสิต
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของนิสิต
- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผานเวบบอรด ที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนิสิต
๒.กลยุทธการประเมินการสอน
ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้
- การสังเกตการณการสอนของผูรวมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
๓. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ จึงมารปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหา
ขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรูในวิชา
ไดจาก การสอบถามนิสิต หรือการสุมตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอย และหลังการออกผล
การเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้
- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารยอื่น หรือผูทรงคุณวุฒิ ที่ไมใชอาจารย
ประจําหลักสูตร
- มี การตั้ งคณะกรรมการในสาขาวิ ช า ตรวจสอบผลการประเมินการเรีย นรู ของนิสิ ต โดยตรวจสอบขอสอบ
รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม
๕.การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๕ ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ ๔
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหาที่มาจากงานวิจัยของ
อาจารยหรืออุตสาหกรรมตาง ๆ
๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรูในวิชา
ไดจาก การสอบถามนิสิต หรือการสุมตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอย และหลังการออกผล
การเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้
- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารยอื่น หรือผูทรงคุณวุฒิ ที่ไมใชอาจารย
ประจําหลักสูตร
- มี การตั้ งคณะกรรมการในสาขาวิ ช า ตรวจสอบผลการประเมินการเรีย นรู ของนิสิ ต โดยตรวจสอบขอสอบ
รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม
๕.การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ ๔
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหาที่มาจากงานวิจัยของ
อาจารยหรืออุตสาหกรรมตาง ๆ

