รายละเอียดของรายวิ ชา (มคอ.๓)
รายวิ ชา ๔๐๑ ๔๒๐ การเมืองกับการสื่อสารทางการเมือง
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยทัวไป
่
๑.รหัสและชื่อรายวิ ชา
๔๐๑ ๔๒๐ การเมืองกับการสื่อสารทางการเมือง
Politics and Political Communication
๒.จานวนหน่ วยกิ ต
๓ หน่วยกิต ๓(๓-๐-๖)
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
พุทธศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาศึกษาทัวไป
่
๔.อาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผสู้ อน
พม. สาราญ กมฺมสุทฺโธ, ผศ.ดร.
๕.ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ ๑ / ชัน้ ปีท่ี ๔
๖.รายวิ ชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่ม ี
๗.รายวิ ชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่ม ี
๘.สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๙.วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครัง้ ล่าสุด
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
๑.๑ เพื่อความเข้าใจการสื่อสารทางการเมืองและองค์กรทางการเมืองกับสาธารณชน
๑.๒ เพื่อความเข้าใจเกีย่ วกับบทบาทของการสื่อสารและสื่อมวลชนในทางการเมือง
๑.๓ เพื่อความเข้าใจการเมืองการรณรงค์ทางการเมืองและการเลือกตัง้
๑.๔ เพื่อกระบวนการนโยบานและพัฒนา การแสดงความคิดเห็นสาธารณะ การสารวจ รูปแบบ องค์กร
โครงสร้าง และกระบวนการของการสื่อสารทางการเมือง
๑.๕ เพื่อความเข้าใจเกีย่ วกับความสัมพันธ์ของการสื่อสารกับประชาธิปไตย
๑.๖ เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิสมั พันธ์ระหว่างวาทกรรมทางการเมือง การสื่อสารและสื่อมวลชน การ
วิเคราะห์ประเด็นปญั หาสาคัญของการสื่อสารการเมือง
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
เพื่อให้นิสติ มีความรู้พ้นื ฐาน เป็ นการเตรียมความพร้อมด้านปญั ญาในการนาความรู้ ความเข้าใจ ในด้าน
การเมืองไปประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ปญั หาและพัฒนาสังคม เพื่อเป็ นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ทัง้ นี้
ควรมีการเปลีย่ นแปลงตัวอย่างอ้างอิง ให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านปรัชญาการเมืองที่ได้มคี วามก้าวหน้าและ
เปลีย่ นแปลงไปตามยุคสมัย
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดาเนิ นการ
๑.คาอธิ บายรายวิ ชา
ศึกษาเกีย่ วกับการสื่อสารทางการเมืองและองค์กรทางการเมืองกับสาธารณชน บทบาทของการสื่อสาร
และสื่อมวลชนในทางการเมือง การรณรงค์ทางการเมืองและการเลือกตัง้ กระบวนการนโยบายและการพัฒนา
การแสดงความคิดเห็นสาธารณะ การสารวจ รูปแบบ องค์กร โครงสร้าง และกระบวนการของการสื่อสารทาง
การเมือง ความสัมพันธ์ของการสื่อสารกับประชาธิปไตย ปฏิสมั พันธ์ระหว่างวาทกรรมทางการเมือง การสื่อสาร
และสื่อมวลชน การวิเคราะห์ประเด็นปญั หาสาคัญของการสื่อสารการเมือง
๒.จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริ ม

การฝึ กปฏิ บตั ิ /งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

บรรยาย ๔๘ ชัวโมงต่
่
อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
ไม่มกี ารฝึกปฏิบตั งิ าน การศึกษาด้วยตนเอง ๔
ต้องการของนิสติ เฉพาะ
ภาคสนาม
ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์
ราย
๓.จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ชาการแก่นิสิตเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์และเวปไซด์ของทุกคณะทีจ่ ดั
๒

การศึกษาวิชาการเมืองกับการปกครองของไทย
- อาจารย์จดั เวลาให้คาปรึกษาเป็ นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ (เฉพาะ
รายทีต่ อ้ งการ)

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิ สิต
คุณธรรม จริยธรรม
๑ ๒ ๓ ๔

๕

ความรู้
๑ ๒

๓

๔

๕

ปัญญา
๑ ๒

๓

๔

๕

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ฯ
๑ ๒ ๓ ๔ ๕

วิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร
๑ ๒ ๓ ๔

















































๑.คุณธรรม จริ ยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริ ยธรรมที่ต้องพัฒนา
นิสติ ประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมดังนี้
(๑) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(๒) มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
(๓) เคารพสิทธิและรับฟงั ความคิดเห็นของผูอ้ ่นื รวมทัง้ เคารพในคุณค่าและศักดิ ์ศรีของความเป็ นมนุ ษย์
(๔) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
๑.๒ วิ ธีการสอน
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศกึ ษา
- อภิปรายกลุ่ม
- กาหนดให้นิสติ หาตัวอย่างทีเ่ กีย่ วข้อง
๑.๓ วิ ธีการประเมิ นผล
- พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายตามขอบเขตทีใ่ ห้และตรงเวลา
- มีการอ้างอิงเอกสารทีไ่ ด้นามาทารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
- ประเมินผลการนาเสนอรายงานทีม่ อบหมาย
๒.ความรู้
๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รบั
๑) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาและหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
๒) สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางสังคมโดยใช้แนวคิดทางด้านรัฐศาสตร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและการ
ใช้เครื่องมือทางรัฐศาสตร์ที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาในสังคม
๓) สามารถติดตามความก้าวหน้า แนวคิดใหม่ ๆ ทางด้านรัฐศาสตร์ พร้อมทั้งเข้าใจวิธีการนาไปประยุกต์ใช้
๔) สามารถบูรณาการความรู้ในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ วิ ธีการสอน
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศกึ ษา
๓

- อภิปรายกลุ่ม
- กาหนดให้นิสติ หาตัวอย่างทีเ่ กีย่ วข้อง
- การศึกษาโดยใช้ปญั หา และโครงงาน Problem base learning และ Student Center เน้นผู้เรียนเป็ น
ศูนย์กลาง
๒.๓ วิ ธีการประเมิ นผล
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบทีเ่ น้นการวัดหลักการและทฤษฎี
- นาเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
- วิเคราะห์กรณีศกึ ษา
๓.ทักษะทางปัญญา
๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
๑) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
๒) สามารถสืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ เพื่อใฃ้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
๓) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
๔) สามารถประยุกต์ความ และทักษะเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
๓.๒ วิ ธีการสอน
การบรรยาย ร่วมกันถามตอบในชัน้ เรียนรวมทัง้ เชิญวิทยากรจากภายนอกมาบรรยาย การค้นคว้าด้วย
ตนเอง การจัดทารายงานกลุ่ม
๓.๓ วิ ธีการประเมิ นผล
ประเมินจากการทารายงานกลุ่ม การสอบกลางภาค และสอบปลายภาค
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
๑) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทยาทของ
ผู้นาหรือในบทบาทของผู้ร่วมทางาน
๒) สามารถใช้ความรู้ที่ได้ศึกษาในศาสตร์ทั้งมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
๓) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
๔) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่าง
พอเหมาะทั้งของตนและของกลุ่ม
๔.๒ วิ ธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
- มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล หรือ อ่านบทความทีเ่ กี่ยวข้องกับรายวิชา
- การนาเสนอรายงาน
๔.๓ วิ ธีการประเมิ นผล
- ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มทีก่ าหนด
๔

- รายงานทีน่ าเสนอ พฤติกรรมการทางานเป็นทีม
- รายงานการศึกษาด้วยตนเอง
๕.ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
๑) สามารถแปลงข้อมูลเป็นข่าวสารที่มีคุณภาพและเหมาะสมต่อการสื่อสารทั้งกับบุคคลและกลุ่มคนใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย
๒) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง และการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นาเสนอได้อย่างเหมาะสม
๓) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อสื่อสารอย่างเหมาะสม
๕.๒ วิ ธีการสอน
- มอบหมายงานให้ศกึ ษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทารายงาน
โดยเน้นการนาตัวเลข หรือมีสถิตอิ า้ งอิง จากแหล่งทีม่ าข้อมูลทีน่ ่าเชื่อถือ
- นาเสนอโดยใช้รปู แบบและเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
๕.๓ วิ ธีการประเมิ นผล
- การจัดทารายงาน และนาเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
- การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธกี ารอภิปราย

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมิ นผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

๑

บอกขอบข่ายการเรียน วัตถุประสงค์
การเก็บคะแนน การสอบ รวมทัง้
กระบวนการเรียนการสอนตลอดภาค
การศึกษา

๒

องค์กรทางการเมืองและสาธารชน

๓

บทบาทของการสือ่ สารในทางการเมือง

จานวน
ชัวโมง
่
๒

๒

กิ จกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
- บรรยาย อธิบาย และ
ยกตัวอย่างประกอบ
- อภิปรายแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น
- มอบหมายการทา
รายงานกลุ่ม
- บรรยาย อธิบาย และ
ยกตัวอย่างประกอบ
- อภิปรายแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น
- บรรยาย อธิบาย และ
ยกตัวอย่างประกอบ

ผูส้ อน
พม. สาราญ กมฺมสุทฺโธ

พม. สาราญ กมฺมสุทฺโธ

พม. สาราญ กมฺมสุทฺโธ

๕

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชัวโมง
่

๔

สือ่ มวลชนในทางการเมือง

๒

๕

การรณรงค์ทางการเมืองกับการสือ่ สาร

๒

๖

การสือ่ สารกับการเลือกตัง้

๒

๗
๘

สอบกลางภาค
การแสดงความคิดเห็นสาธารณะ

๒
๒

๙

รูปแบบและองค์กรของการสือ่ สาร

๒

๑๐

โครงสร้างและกระบวนของการสือ่ สาร
ทางการเมือง

๒

๑๑

ประชาธิปไตยกับการสือ่ สาร

๒

๑๒

การสือ่ สารและสือ่ มวลชน

๒

๑๓

การวิเคราะห์ประเด็นปญั หาของการ
สือ่ สารการเมือง

๒

กิ จกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
- อภิปรายแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น
- บรรยาย อธิบาย และ
ยกตัวอย่างประกอบ
- อภิปรายแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น
- บรรยาย อธิบาย และ
ยกตัวอย่างประกอบ
- อภิปรายแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น
- บรรยาย อธิบาย และ
ยกตัวอย่างประกอบ
- อภิปรายแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น
- บรรยาย อธิบาย และ
ยกตัวอย่างประกอบ
- อภิปรายแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น
- บรรยาย อธิบาย และ
ยกตัวอย่างประกอบ
- อภิปรายแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น
- บรรยาย อธิบาย และ
ยกตัวอย่างประกอบ
- อภิปรายแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น
- บรรยาย อธิบาย และ
ยกตัวอย่างประกอบ
- อภิปรายแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น
- บรรยาย อธิบาย และ
ยกตัวอย่างประกอบ
- อภิปรายแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น
- บรรยาย อธิบาย และ
ยกตัวอย่างประกอบ

ผูส้ อน

พม. สาราญ กมฺมสุทฺโธ

พม. สาราญ กมฺมสุทฺโธ

พม. สาราญ กมฺมสุทฺโธ

พม. สาราญ กมฺมสุทฺโธ

พม. สาราญ กมฺมสุทฺโธ

พม. สาราญ กมฺมสุทฺโธ

พม. สาราญ กมฺมสุทฺโธ

พม. สาราญ กมฺมสุทฺโธ

พม. สาราญ กมฺมสุทฺโธ

๖

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชัวโมง
่

๑๔-๑๕

สรุปองค์ความรู้

๔

๑๖

สอบปลายภาค

๒

กิ จกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
- อภิปรายแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น
-นาเสนอรายงาน
-ถาม-ตอบประเด็นทีท่ า
รายงาน

ผูส้ อน

พม. สาราญ กมฺมสุทฺโธ

๒.แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
ที่
๑

๒

๓

วิ ธีการประเมิ น
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
วิเคราะห์กรณีศกึ ษา ค้นคว้า การนาเสนอ
รายงาน
การทางานกลุ่มและผลงาน
การอ่านและสรุปบทความ
การส่งงานตามทีม่ อบหมาย
การเข้าชัน้ เรียน
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นใน
ชัน้ เรียน

สัปดาห์ที่ประเมิ น

สัดส่วนของการ
ประเมิ นผล

๗
๑๖

๒๐%
๕๐%

ตลอดภาคการศึกษา

๒๐%

ตลอดภาคการศึกษา

๑๐%

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑.เอกสารและตาราหลัก
ชวนะ ภวกานันท์และคณะ. การสื่อสารทางการเมือง. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยะรรมาธิราชม ๒๕๕๗.
๒.เอกสารและข้อมูลสาคัญ
เสถียร เชยประทับ. การสื่อสาร การเมืองและประชาธิปไตยในสังคมพัฒนาแล้ว. กรุงเทพมหานคร:
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑.
................ การสือ่ สารและการตลาดการเมือง. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
๒๕๕๕.
ปณัชญา ลีลายุทธ. การสื่อสารทางการเมืองเพื่อสันติเชิงพุทธบุรณาการ. วิทยาลัยพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘.
๗

ดนัย ไชยโยธา, รองศาสตราจารย์. การเมืองการปกครองของไทย. กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์โอ
เดียนสโตร์, ๒๕๔๘.
สุรพล สุยะพรหม,ผศ.ดร., การเมืองกับการปกครองของไทย,กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย,๒๕๕๓. ทินพันธุ์ นาคะตะ, ดร. การปกครองของไทย. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์
จากัด, ๒๕๔๕.
นงเยาว์ พีระตานนท์. การเมืองการปกครอง. กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏสวนดุสติ , ๒๕๔๑.
พีรพล ไตรทศาวิทย์ ดร. การปกครองไทย. กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์วฒ
ั นาพานิช จากัด,๒๕๔๔.
ลิขติ ธีรเวคิน, ศาสตราจารย์ ดร. การเมืองการปกครองของไทย. พิมพ์ครัง้ ที่ ๓ แก้ไขเพิม่ เติม.
กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๙.
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนา
www.cabinet.thaigov.go.th
www.parliament.go.th
www.thailocaladmin.go.th
หมวดที่ ๗ การประเมิ นและปรับปรุงการดาเนิ นการของรายวิ ชา
๑.กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนิ สิต
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จดั ทาโดยนิสติ ได้จดั กิจกรรมในการนาแนวคิดและความเห็นจาก
นิสติ ได้ดงั นี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้ รียน
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผ่านเวบบอร์ด ทีอ่ าจารย์ผสู้ อนได้จดั ทาเป็นช่องทางการสื่อสารกับนิสติ
๒.กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มกี ลยุทธ์ ดังนี้
- การสังเกตการณ์สอนของผูร้ ว่ มทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
๓.การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาข้อมูลเพิม่ เติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจยั ในและนอกชัน้ เรียน

๘

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนิ สิตในรายวิ ชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ในรายหัวข้อ ตามทีค่ าดหวังจากการเรียนรูใ้ น
วิชา ได้จาก การสอบถามนิสติ หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสติ รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และ
หลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์โดยรวมในวิชาได้ดงั นี้
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสติ โดยอาจารย์อ่นื หรือผูท้ รงคุณวุฒ ิ
ทีไ่ ม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร
- มีการตัง้ คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูข้ องนิสติ โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธกี ารให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
๕.การดาเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มกี ารวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึน้ ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ์ตามข้อ๔
- เปลีย่ นหรือสลับอาจารย์ผสู้ อน เพื่อให้นิสติ มีมมุ มองในเรือ่ งการประยุกต์ความรูน้ ้กี บั ปญั หาทีม่ า
จากงานวิจยั ของอาจารย์หรือแนวคิดใหม่ๆ

๙

