
  
 

รายละเอียดของรายวิชา มคอ ๓ 

๔๐๑  ๔๓๕   การเมืองกับการสื่อสารทางการเมือง 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาเขตขอนแก่น /คณะสังคมศาสตร์ /รัฐศาสตร์ 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยทั่วไป 

๑. รหัสและช่ือรายวิชา         ๔๐๑  ๔๓๕    การเมืองกับการสื่อสารทางการเมือง 
                                                Politics and Political Communication 

๒. จ านวนหน่วยกิต  ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
พระมหาส าราญ กมฺมสุทฺโธ, ผศ./พระมหาสุทธิดล จิตฺตปญฺโญ 

๕. ภาคการศึกษา / ช้ันปีที่เรียน 
ภาคการศึกษาท่ี  ๑  / ช้ันปีท่ี ๔ 

๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

๘. สถานที่เรียน    
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น 

๙. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
 วันท่ี ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 



๒ 
 

มคอ. ๓_การเมืองกับการส่ือสารทางการเมือง   
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

๑. เพื่อความเข้าใจการส่ือสารทางการเมืองและองค์กรทางการเมืองกับสาธารณชน 
 ๒. เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของการส่ือสารและส่ือมวลชนในทางการเมือง  
 ๓. เพื่อความเข้าใจการเมืองการรณรงค์ทางการเมืองและการเลือกตั้ง   
 ๔. เพื่อกระบวนการนโยบายและการพัฒนา  การแสดงความคิดเห็นสาธารณะ  การส ารวจ  รูปแบบ  องค์กร  

โครงสร้าง  และกระบวนการของการส่ือสารทางการเมือง  
 ๕. เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการส่ือสารกับประชาธิปไตย 

 ๖. เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างวาทกรรมทางการเมือง  การส่ือสารและส่ือมวลชน  การ
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาส าคัญของการส่ือสารการเมือง 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพื่อให้นิสิตมีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ ความเข้าใจ ในด้าน
การเมืองไปประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ควรมี
การเปล่ียนแปลงตัวอย่างอ้างอิง ให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านปรัชญาการเมืองท่ีได้มีความก้าวหน้าและเปล่ียนแปลงไป
ตามยุคสมัย 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาเกี่ยวกับการส่ือสารทางการเมืองและองค์กรทางการเมืองกับสาธารณชน  บทบาทของการส่ือสารและ
ส่ือมวลชนในทางการเมือง  การรณรงค์ทางการเมืองและการเลือกต้ัง  กระบวนการนโยบายและการพัฒนา  การแสดง
ความคิดเห็นสาธารณะ  การส ารวจ  รูปแบบ  องค์กร  โครงสร้าง  และกระบวนการของการส่ือสารทางการเมือง  
ความสัมพันธ์ของการส่ือสารกับประชาธิปไตย  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวาทกรรมทางการเมือง  การส่ือสารและส่ือมวลชน  
การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาส าคัญของการส่ือสารการเมือง 
๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษา   

สอนเสริมตามความต้องการ
ของนิสิตเฉพาะราย   

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง ๔ 
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์   

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซด์คณะ  
- อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  (เฉพาะรายท่ี
ต้องการ) 



๓ 
 

มคอ. ๓_การเมืองกับการส่ือสารทางการเมือง   
 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 
๔.๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต (จาก มคอ.๒ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๙)  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
(๑) ด้านบุคลิกภาพ - ตรวจสอบการแต่งกายของนิสิต 

- กิจกรรมการแนะน าตัว ปรับเปล่ียนท่ีนั่งเพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ พัฒนาด้านการส่ือสารและสร้างการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

(๒) ด้านภาวะผู้น า และความรับผิดชอบ
ตลอดจนวินัยในตนเอง 

- ก าหนดเวลาเข้าเรียน และส่งงานท่ีมอบหมาย 
- ท ารายงานกลุ่มโดยต้องมีการก าหนดหัวหน้ากลุ่ม และให้ทุคนในกลุ่ม
ต้องมีส่วนร่วม ซึ่งทุกคนต้องบันทึกภาระงานของตนในรายงานกลุ่ม
ด้วย  

(๓) จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ - ให้ข้อคิด ความรู้ การน าความรู้ไปปรับใช้ในการท างานและการอยู่
ร่วมกันในสังคม 

 
๔.๒ การพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (จาก มคอ.๒ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๙) 
 ๔.๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

๑) ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 
มีความเสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  
 

๑) บรรยาย  
๒) ปฏิบัติการ  
๓) ฝึกปฏิบัติ  
๔) กิจกรรมในช้ันเรียน   

๑) สอบ  
๒) รายงาน  
๓) แฟ้มสะสมงาน  
๔) การสังเกตพฤติกรรม  

 

  
๔.๒.๒ ความรู้ 

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านความรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ 

๒) สามารถวิเคราะห์ปัญหาทาง
สังคมโดยใช้แนวคิดทางด้าน
รัฐศาสตร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู ้
ทักษะและการใช้เครื่องมือทาง
รัฐศาสตร์ท่ีเหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหาในสังคม 

๑) บรรยาย  
๒) ปฏิบัติการ  
๓) ฝึกปฏิบัติ  
๔) กิจกรรมในช้ันเรียน 

๑) สอบ  
๒) รายงาน  
๓) แฟ้มสะสมงาน  
๔) การสังเกตพฤติกรรม  



๔ 
 

มคอ. ๓_การเมืองกับการส่ือสารทางการเมือง   
 

 
 ๔.๒.๓ ทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านทักษะทางปัญญา 

๑) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่าง
เป็นระบบ 
 

๑) บรรยาย 
๒) ปฏิบัติการ 
๓) ฝึกปฏิบัติ 
๔) กิจกรรมในช้ันเรียน 
 

๑) สอบ 
๒) รายงาน 
๓) แฟ้มสะสมงาน 
๔) การสังเกตพฤติกรรม 

 
 ๔.๒.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

๑) สามารถใช้ความรู้ท่ีได้ศึกษาใน
ศาสตร์ท้ังมนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์มาช้ีนาสังคมมาใช้นา
สังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 
๒) มีความรับผิดชอบในการกระทา
ของตนเองและรับผิดชอบงานใน
กลุ่ม 

๑) บรรยาย 
๒) ปฏิบัติการ 
๓) ฝึกปฏิบัติ 
๔) กิจกรรมในช้ันเรียน 
 

๑) สอบ 
๒) รายงาน 
๓) แฟ้มสะสมงาน 
๔) การสังเกตพฤติกรรม 

 
 ๔.๒.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
สามารถใช้สารสนเทศและ
เทคโนโลยีเพื่อส่ือสารอย่าง
เหมาะสม  

 

๑) บรรยาย 
๒) ปฏิบัติการ 
๓) ฝึกปฏิบัติ 
๔) กิจกรรมในช้ันเรียน 
 

๑) สอบ 
๒) รายงาน 
๓) แฟ้มสะสมงาน 
๔) การสังเกตพฤติกรรม 

 

 



๕ 
 

มคอ. ๓_การเมืองกับการส่ือสารทางการเมือง   
 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
 
 

แนะน าเนื้อหาวิชาและวิธีการศึกษา 
-  ค าอธิบายรายวิชา 
 - วัตถุประสงค์รายวิชา 
 - กิจกรรมการเรียนการสอน 
 -  วิธีการประเมินผล 
 -  งานมอบหมาย 
 -   จิตพิสัย 
 - ความหมายและขอบเขตการ
สื่อสารทางการเมือง 

๓ บรรยาย   
 

พระมหาส าราญ กมฺมสุทฺโธ, 
ผศ./พระมหาสุทธิดล 
จิตฺตปญฺโญ 

๒ 
 

องค์กรทางการเมืองกับสาธารณชน 
 
 

๓ บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
Course outline/ 
Lecture/ 
Assign 

พระมหาส าราญ กมฺมสุทฺโธ, 
ผศ./พระมหาสุทธิดล 
จิตฺตปญฺโญ 

๓ 
 

บทบาทของการสื่อสาร ๓ กลุ่ม ๑ น าเสนองาน 
ตอบค าถาม, ฟังบท
วิจารณ์ 
 

พระมหาส าราญ กมฺมสุทฺโธ, 
ผศ./พระมหาสุทธิดล 
จิตฺตปญฺโญ 

๔ 
 

สื่อมวลชนในทางการเมือง  
 
 

๓ กลุ่ม ๒ น าเสนองาน 
ตอบค าถาม, ฟังบท
วิจารณ์ 
 
 

พระมหาส าราญ กมฺมสุทฺโธ, 
ผศ./พระมหาสุทธิดล 
จิตฺตปญฺโญ 

๕ 
 

การรณรงค์ทางการเมือง ๓ กลุ่ม ๓ น าเสนองาน 
ตอบค าถาม, ฟังบท
วิจารณ์ 

พระมหาส าราญ กมฺมสุทฺโธ, 
ผศ./พระมหาสุทธิดล 
จิตฺตปญฺโญ 

๖ 
 

การสื่อสารกับการเลือกต้ัง  ๓ กลุ่ม ๔ น าเสนองาน 
ตอบค าถาม, ฟังบท

พระมหาส าราญ กมฺมสุทฺโธ, 
ผศ./พระมหาสุทธิดล 



๖ 
 

มคอ. ๓_การเมืองกับการส่ือสารทางการเมือง   
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

 วิจารณ์ 
 
 

จิตฺตปญฺโญ 

๗ 
 

การแสดงความคิดเห็นสาธารณะ ๓ กลุ่ม ๕ น าเสนองาน 
ตอบค าถาม, ฟังบท
วิจารณ์ 

พระมหาส าราญ กมฺมสุทฺโธ, 
ผศ./พระมหาสุทธิดล 
จิตฺตปญฺโญ 

๘ 
 

การส ารวจ  รูปแบบ  องค์กรของ
การสื่อสาร 

๓ กลุ่ม ๖ น าเสนองาน 
ตอบค าถาม, ฟังบท
วิจารณ์ 

พระมหาส าราญ กมฺมสุทฺโธ, 
ผศ./พระมหาสุทธิดล 
จิตฺตปญฺโญ 

๙ 
 

โครงสร้าง  และกระบวนการของ
การสื่อสารทางการเมือง 

๓ กลุ่ม ๗ น าเสนองาน 
ตอบค าถาม, ฟังบท
วิจารณ์ 

พระมหาส าราญ กมฺมสุทฺโธ, 
ผศ./พระมหาสุทธิดล 
จิตฺตปญฺโญ 

๑๐ 
 

ประชาธิปไตย ๓ กลุ่ม ๘ น าเสนองาน 
ตอบค าถาม, ฟังบท
วิจารณ์ 

พระมหาส าราญ กมฺมสุทฺโธ, 
ผศ./พระมหาสุทธิดล 
จิตฺตปญฺโญ 

๑๑ 
 

ความสัมพันธ์ของการสื่อสารกับ
ประชาธิปไตย 

๓ กลุ่ม ๙ น าเสนองาน 
ตอบค าถาม, ฟังบท
วิจารณ์ 

พระมหาส าราญ กมฺมสุทฺโธ, 
ผศ./พระมหาสุทธิดล 
จิตฺตปญฺโญ 

๑๒ 
 

การสื่อสารและสื่อมวลชน 
 

๓ กลุ่ม ๑๐ น าเสนองาน 
ตอบค าถาม, ฟังบท
วิจารณ์ 

พระมหาส าราญ กมฺมสุทฺโธ, 
ผศ./พระมหาสุทธิดล 
จิตฺตปญฺโญ 

๑๓-๑๔ 
 

การวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
ส าคัญของการสื่อสารการเมือง 

๓ บรรยาย/อภิปราย พระมหาส าราญ กมฺมสุทฺโธ, 
ผศ./พระมหาสุทธิดล 
จิตฺตปญฺโญ 

๑๕ 
 

ประมวล/สรุปองค์ความรู้ประจ า
วิชา 

๓ บรรยาย/อภิปราย พระมหาส าราญ กมฺมสุทฺโธ, 
ผศ./พระมหาสุทธิดล 
จิตฺตปญฺโญ 

 
 
 
 
 
 



๗ 
 

มคอ. ๓_การเมืองกับการส่ือสารทางการเมือง   
 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ท่ี  
 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน  

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

๑ 

คุณธรรม 
จริยธรรม  
๔.๒.๑(๑) 
 

-เวลาเรียน 
-กิจกรรมช้ันเรียน 
 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๑๕  คะแนน   

๑ 
ความรู้  
๔.๒.๒(๒) 
 

- ความประพฤติท างานน าเสนอ 
 

๓-๑๒ 
 

 
๕  คะแนน 
 

๒ 

ทักษะทาง
ปัญญา   
๔.๒.๓(๑) 
 

 
-เอกสารรายงาน   
-สอบปลายภาค   
 

 
๑๕ 
๑๖ 

 

๒๕   คะแนน 
๔๐  คะแนน 

๓ 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 
๔.๒.๔ (๒),(๓) 
 

 
-กิจกรรมกลุ่ม 
-กิจกรรม HOMEROOM 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๕ คะแนน 
 

๕ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ   

๔.๒.๕ (๓) 

-การน าเสนองานด้วยคอมพิวเตอร์ใน
ช้ันเรียน  

-การมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ในส่ือสังคม
ออนไลน ์

-การแสดงความคิดเห็นในช้ันเรียน 

 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๒๐  คะแนน 

 
  

 รวม ๑๐๐ คะแนน 

 



๘ 
 

มคอ. ๓_การเมืองกับการส่ือสารทางการเมือง   
 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑. เอกสารและต าราหลัก 
- 

๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
ไม่มี 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
ชวนะ ภวกานันท์และคณะ. การสื่อสารทางการเมือง. นนทบุร ี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิชาร, ๒๕๕๗. 

เสถียร เชยประทับ. การสื่อสาร การเมืองและประชาธิปไตยในสังคมพัฒนาแล้ว. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ ์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 

________. การสื่อสารและการตลาดการเมือง, กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

ปณัชญา  ลีลายุทธ, การสื่อสารทางการเมืองเพื่อสันติเชิงพุทธบูรณาการ, วิทยาพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

 

 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ท่ีจัดท าโดยนิสิต ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากนิสิต

ได้ดังนี้ 
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
- ขอเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ท่ีอาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการส่ือสารกับนิสิต 

 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

 
๓. การปรับปรุงการสอน  

หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง 
และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 

- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 



๙ 
 

มคอ. ๓_การเมืองกับการส่ือสารทางการเมือง   
 

 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู้ใน

วิชา ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการ
ออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 

- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีไม่ใช่
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

- มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
 

๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ

รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 

- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 

- เปล่ียนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาท่ีมาจาก
งานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ 

 
 


