รายละเอียดของรายวิชา
ภาคเรียนที่ 2/2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
2533203 พัฒนาสังคม (Social Development)
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิชาบังคับเลือก
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
รศ.ดร.รุงภพ คงฤทธิ์ระจัน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
2 พฤศจิกายน 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
หลักการ ทฤษฎี แนวทาง และกรอบแนวคิด โดยมีเนื้อหาครอบคลุมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสังคม
ทั้งนี้เพื่อใหผูศึกษาสามารถสะทอนผลการดําเนินพัฒนาสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนขอมูลยอนกลับ
เพื่อการปรับปรุงนโยบายพัฒนา แผนและโครงการในการพัฒนาสังคมไทยใหดียิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
แนวคิดการพัฒ นาสังคมเปนแนวคิดที่ชวยสงเสริมใหผูศึกษาไดเกิดนวัตกรรมทางความคิดใหมเพื่อ
นําไปประยุกตใชตอการพัฒนาสังคมไดอยางมีประสิทธิผล การพัฒนาแนวคิดของการพัฒนาสังคมจึงตองอาศัย
แนวคิดจากหลายศาสตรมาเกื้อกูลกันเพื่อใหเกิดความสมบรูณตอการพัฒ นา ดังเชน การใชเทคโนโลยีที่ทัน
ทันสมัย การติดตามบทความ งานวิจัยที่เกี่ยวของตอการพัฒนาสังคมในมิติตางๆอยางตอเนื่องและการรูจักฝก
ปฏิบัติเพื่อใหเกิดความความเขาใจตอการพัฒนาในแตละพื้นที่ การพัฒนาการเรียนการสอนนั้นจึงตองมีการ
ปรับปรุงวิธีการและกิจกรรมการเรียนใหสอดคลองทั้ง 3 การคือ การนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการเรียน
การสอน การติดตามผลงานวิชาการในแงมุมตางๆของการพัฒนาทั้งในประเทศและตางประเทศและการฝกฝน
ในเชิงแนวคิดและการปฏิบัติจริง

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
25533203

พัฒนาสังคม
(Social Development)

3(3-0-6)

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการพัฒนา ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัฒน การ
มีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาสังคม โดยมุงเนนความสามารถในการมองภาพรวมการพัฒนาสังคมใน
ดานสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และสามารถวิเคราะหผลกระทบตางๆที่เกิดขึ้นในสังคมได
Study principles and theories of social development and changes, including impacts
of globalization, public participation towards social development; focusing on abilities to
have holistic views of social development concerning social culture, economics, politics,
technology, including an analysis of social impacts.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก

สอนเสริม

บรรยาย 45 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

สอนเสริมตามความตองการ
ของนักศึกษาเฉพาะ

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมีการฝกปฏิบัติ

การศึกษาดวยตนเอง
การศึกษาดวยตนเอง 90
ชั่วโมงตอสัปดาห

2
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3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชาประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานทาง web site ของคณะ/หลักสูตร/ระบบ
บริหารการศึกษา
- อาจารยจัดเวลาคําปรึกษากับนักศึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอ
สัปดาห

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และดวยความรับผิดชอบทั้งในสวนตน
และสวนรวม
2) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแยงทางคานิยม และจัดการปญหาทางคุณธรรมจริยธรรม โดยใช
ดุลยพินิจทางคานิยมพืนฐานและความรูสึกของผูอื่น
1.2 วิธีการสอน
1) บรรยาย ยกตัวอยาง พรอมกับสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในประเด็นที่เกี่ยวของกับเนื้อหาวิชา
2) อภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็น ในประเด็นที่กําหนด
3) ทดลองพัฒนาสังคมที่ตนเองสนใจ โดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีที่ไดเรียนไป
1.3 วิธีการประเมินผล
1) พฤติกรรมการเขาเรียน และการสงงานตามที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา
2) มีการอางอิงเอกสารที่นํามาทํารายงานไดอยางถูกตองและเหมาะสม
3) ประเมินจากความพยายามในการศึกษาคนควา เพื่อการนําเสนอตามประเด็นที่มอบหมาย หรือ
เพื่อการแสดงความคิด
4) ประเมินจากการสอบ
2 ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1) เขาใจความรูและหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร
2) รูและเขาใจถึงความกาวหนาของความรูตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบและขอบังคับ ที่
เปลี่ยนไปตามสถานการณในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
3) ตระหนักรูถึงงานวิจัย ในปจจุบันทีเกีย วขอ งกับการแกปญ หาและการตอยอดองคความรูใน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
2.2 วิธีการสอน
1) การบรรยายประกอบสื่อ
2) การยกตัวอยางและกรณีศึกษา (Case Study)
3) การอภิปรายรวมกัน (Group Discussion)
3
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4) การศึกษาคนควาดวยตัวเอง (Self-study)
2.3 วิธีการประเมินผล
1) การมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น
2) แบบฝกหัดและทํากิจกรรมตามที่มอบหมาย
3) การสอบเพื่อประเมินความรู
3 ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
1) สามารถคนหาขอเท็จจริงและทําความเขาใจปรากฏการณ ทีเกียวของกับรัฐประศาสนศาสตร
จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย
2) สามารถศึกษาและวิเคราะหส ถานการณหรือสภาพปญหาที่ซับ ซอน โดยใชความรูแนวคิด และ
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตรเพื่อเสนอแนะแนวทางในการแกไขไดอยางสรางสรรค
3.2 วิธีการสอน
1) เปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง
2) ใชกรณีศึกษาเพื่อใหนักศึกษาวิเคราะหกรณี
3.3 วิธีการประเมินผล
1) พฤติกรรมการเขาเรียน และการสงงานตามที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา
2) มีการอางอิงเอกสารที่นํามาทํารายงานไดอยางถูกตองและเหมาะสม
3) ประเมินจากความพยายามในการศึกษาคนควา เพื่อการนําเสนอตามประเด็นที่มอบหมาย หรือ
เพื่อการแสดงความคิด
4) ประเมินจากการสอบ
4.ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
1) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึงภาวะผูนําและสมาชิกที่ดีของกลุม
2) สามารถปรับ ตั ว ได ในสั ง คมที มี ค วามหลากหลาย รับ ฟ ง ความเห็ น ที แ ตกต า งและแสดง
ความเห็นที่เกี่ยวของกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตรไดอยางสรางสรรค
3) มีความคิดริเริมในการวิเคราะหและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมกับพื้นฐานของตนเองและ
บริบทของกลุม
4.2 วิธีการสอน
1) เปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เรียนอยางกวางขวาง
2) สอนใหนักศึกษารูจักการรับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
3) สอนรูจักสังเกตปรากฏการณตางๆ ที่อยูรอบตัว
4.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินตนเองและเพื่อน
2) ประเมินจากรายงาน การนําเสนอ และการแสดงความคิดเห็น
3) ประเมินจากรายงานการศึกษาคนควางดวยตนเอง
4
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5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
1) มี ทั ก ษะในการใช เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื อ เป น เครื อ งมื อ ในการค น ควา หาความรูแ ละ
การนําเสนอขอมูลทางรัฐประศาสนศาสตรในรูปแบบทีห ลากหลายไดอยางเหมาะสมกับ
กลุมบุคคลตางๆ
2) สามารถใชเครือ งมื อ ทางสถิติขั น พื้น ฐานไดอ ย างถูก ตอ งเหมาะสมกับ ประเด็น ป ญ หาทาง การ
วิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร
3) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
1) มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาดวยตนเอง จากแหลงขอมูลตางๆ ที่นาเชื่อถือ และทํารายงานเพื่อ
นําเสนอดวยวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสม
2) หนังสือประกอบการสอน
5.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากรายงาน วิธีการ และรูปแบบการนําเสนอ
2) การมีสวนรวมของเพื่อนรวมชั้นเรียน การซักถาม พูดคุยเพื่อแสดงความคิดเห็นระหวางผูนําเสนอ
กับผูฟง

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง
3

1

แนะนํารายวิชา การพัฒนาสังคม
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสังคม

2-3

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการพัฒนา
สังคม
ความหมายและความสําคัญของ
การพัฒนา

6

4

หลักการและแนวคิดการพัฒนา
สังคม

3

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช (ถามี)

ผูสอน

- บรรยาย แนะนําวัตถุประสงครายวิชาและ
อธิบายเปาหมายของการเรียนรู
- แนะนําหนังสือเรียนหลักและหนังสืออานเสริม
และแนะนําชองทางการสืบคนขอมูลเอกสาร
วิชาการเพื่อสนับสนุนการเรียน
สื่อที่ใช
- MS Power Point
- บรรยายประกอบ power point
- บรรยายองคความรูการพัฒนาสังคม
- นําเสนอวิวัฒนาการของการพัฒนาสังคม
สื่อที่ใช
- MS Power Point
- เอกสารประกอบการเรียนบทที่ 1-2
- บทความวิชาการ
-บรรยาย นําเสนอแนวคิดของการพัฒนาสังคมทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ
- กรณีศึกษาประกอบการบรรยาย
สื่อที่ใช

รศ.ดร.รุงภพ
คงฤทธิ์ระจัน

รศ.ดร.รุงภพ
คงฤทธิ์ระจัน

รศ.ดร.รุงภพ
คงฤทธิ์ระจัน
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สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

5

ทฤษฎีสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
สังคม

3

6

สาเหตุและสภาพปญหาทางสังคม

3

7

รัฐกับการพัฒนาสังคม

3

8

สอบกลางภาค

3

10-11

องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ
การพัฒนาสังคม
การวางแผนการพัฒนาและ
โครงการสูการพัฒนา

6

12-13

หลักการวิเคราะหสังคมและ
แนวคิดการแกปญหาสังคม

6

14

หลักคุณธรรมและจริยธรรมตอการ
พัฒนาสังคม

3

15

แนวโน ม การพั ฒ นาสั งคมไทยใน
อนาคต

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช (ถามี)
- MS Power Point
- กรณีศึกษา
- บรรยายแนวคิด ทฤษฎีสังคมวิทยาเพื่อการ
ประยุกตใช
- กรณีศึกษาการแปลงทฤษฎีสูการประยุกตใช
สื่อที่ใช
- MS Power Point
- ตัวอยางสภาพปญหาที่เกิดขึ้นจากแนวคิดการ
พัฒนาในรูปแบบกระแสหลัก
- แนวคิดการพัฒนาที่เกิดผลกระทบตอสังคม
-นักศึกษาวิเคราะหสภาพปญหาทีเ่ กิดจากการ
พัฒนา
สื่อที่ใช
-รายงานวิจัย บทความวิชาการเกีย่ วกับปญหา
ของการพัฒนาสังคม
-นักศึกษานําเสนอผลการวิเคราะหปญหาที่เกิด
จากการพัฒนาสังคม
- บรรยายแนวทางของรัฐตอการพัฒนาสังคม
สื่อที่ใช
- MS Power Point
ขอสอบขอเขียน จํานวน 3 -hv
-แนวทางการพัฒนาสัคมจากองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
- ศึกษาโครงการเพื่อการพัฒนาสังคม ชุมชน
- หลักการวิเคราะหโครงการ (เชิงประจักษ๗
สื่อที่ใช
- MS Power Point
- ตัวอยางโครงการเพื่อการพัฒนาสังคมและการ
วิเคราะหโครงการ
-นักศึกษาวิเคราะหโครงการเพื่อการพัฒนาสังคม
และนําเสนอแนวคิดเพื่อการแกปญ
 หาสังคม
สื่อที่ใช
- MS Power Point
-กรณีศึกษา ปญหาของการใชดุลยพินิจตอการ
กําหนดนิยามปญหาสังคม
-กรณีศึกษา การใชดลุ ยพินิจที่ผดิ พลาดและมีการ
ดําเนินการในชั้นศาลถึงที่สุดแลว
-นักศึกษาเสนอนวัตกรรมทางแนวคิดเพื่อการ
แกปญและการปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นใน

ผูสอน

รศ.ดร.รุงภพ
คงฤทธิ์ระจัน
รศ.ดร.รุงภพ
คงฤทธิ์ระจัน

รศ.ดร.รุงภพ
คงฤทธิ์ระจัน

รศ.ดร.รุงภพ
คงฤทธิ์ระจัน
รศ.ดร.รุงภพ
คงฤทธิ์ระจัน

รศ.ดร.รุงภพ
คงฤทธิ์ระจัน
รศ.ดร.รุงภพ
คงฤทธิ์ระจัน
รศ.ดร.รุงภพ
คงฤทธิ์ระจัน
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16

หัวขอ/รายละเอียด
สรุปเนื้อหารายวิชา การพัฒนา
สังคม
สอบปลายภาค

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช (ถามี)

ผูสอน

สังคมไทย
-การผานเกณฑการประเมินแบบอิงเกณฑ

รศ.ดร.รุงภพ
คงฤทธิ์ระจัน

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
การพัฒนาการ
เรียนรูของ
นักศึกษา
ดานคุณธรรม
จริยธรรม

ดานความรู

ดานทักษะทาง
ปญญา

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

1) พัฒนานิสัยและ
ประพฤติตนอยา งมี

1) ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษา

1-15

ในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด
คุณธรรม จริยธรรม
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
และดวยความ
2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของ
รับผิดชอบทั้งใน
นักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
สวนตนและสวนรวม 3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
2) สามารถปรับวิถีชีวิต 4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่
ในความขัดแยงทางค ไดรับมอบหมาย
านิยม และจัดการป
ญหาทางคุณธรรม
จริยธรรม โดยใชดุลย
พินิจทางคานิยม
พื้นฐานและความรูสึก
ของผูอื่น
3)ตระหนักรูถึง
1) การทดสอบยอย
งานวิจัยในปจจุบันที่ 2) การสอบปลายภาคเรียน
เกี่ยวของกับการแกป 3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
ญหาและการตอยอด 4) ประเมินจากการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
องคความรูใน
5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร
1) สามารถ
1) การโตตอบ การแสดงความคิดเห็นที่อยูบน
คนหาขอเท็จจริงและ พื้นฐานหลักวิชาการ
ทําความเขาใจปรากฏ 2) การสามารถอางอิง หนังสือ เอกสาร ตํารา
การณที่เกี่ยวของกับ เพื่อมาสนับสนุนกิจกรรมในการเรียนการสอน
รัฐประศาสนศาสตร 3) ประเมินจากการทดสอบดวยแบบทดสอบ
ยอยอัตนัยและอธิบายปากเปลา
จากแหลงขอมูลที่
หลากหลาย
4) ประเมินการประยุกตความรูที่เรียนมาเพื่อ
นําไปอธิบายแกปญหาจากปรากฏ
การณทางสังคม

สัดสวนของ
การ
ประเมินผล
30% แบงเปน
ผลการเรียนรู
ที 1) = 20%
ผลการเรียนรู
ที่ 2) = 10%

3, 5, 7,9
16

30% แบงเปน

7,8,11,
12,13,15

20%แบงเปน

ผลการเรียนรู
ที 3) = 30%

ผลการเรียนรู
ที 1) = 20%
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การพัฒนาการ
เรียนรูของ
นักศึกษา
ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

2)สามารถปรับตัวไดใน 1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออก

สังคมที่มีความ
หลากหลาย รับฟงค
วามเห็นที่แตกตางและ
แสดง ความเห็นที่
เกี่ยวของกับประเด็น
ทางรัฐ
ประศาสนศาสตรได
อยางสรางสรรค
ทักษะการ
1) มีทักษะในการใช
วิเคราะหเชิง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวเลข การสื่อสาร เพื่อเปนเครื่องมือใน
และการใช
การคนควาหาความรู
เทคโนโลยี
และการนําเสนอ
สารสนเทศ
ขอมูลทางรัฐ
ประศาสนศาสตรใน
รูปแบบที่หลากหลาย
ไดอยางเหมาะสม
กับกลุมบุคคล
ตางๆ

7,8,11,
ของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้น 12, 13,
15

เรียน
2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวม
กิจกรรมตาง ๆ และความครบ
ถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูลที่ดําเนิน
กิจกรรม
1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช

ทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึง
ขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตาง
ๆ การอภิปราย กรณีศึกษา การนําเสนอตอชั้น
เรียน

4,6,11,
12,13, 15

สัดสวนของ
การ
ประเมินผล
10%
แบงเปน
ผลการเรียนรู
ที 2) = 10%

10%

แบงเปน
ผลการเรียนรู
ที 1) = 10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการเรียนวิชา : การพัฒนาสังคม
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
สัญญา สัญญาวิวัฒน. (2551). ทฤษฎีและกลยุทธการพัฒนาสังคม. (พิมพครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
สนิท สมัครการ. (2549). มานุษยวิทยากับการพัฒนาสังคม. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร
กีรติ ยศยิ่งยง. (2549). การบริหารสังคม: แนวคิดและกระบวนการ. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
ณัฐฐวัฒน สุทธิโยธิน. (2558). “กระบวนการประชาสังคมในสื่ออินเทอรเน็ตและสื่อใหม” ใน บทความหัวขอ
การสื่อสารเชิงประเด็น. เขาถึงไดจากhttps://.www.thaisustainablelife.com.
ดุ จ ฤ ดี ค ง สุ ว ร ร ณ . ( 2555) . พั ฒ น า ก า ร สั ง ค ม ไ ท ย . เ ข า ถึ ง ไ ด จ า ก
http://www.udru.ac.th/website/attachments/elearning/02/15.pdf.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุมระหวางนักศึกษาและอาจารยผูสอน
- นักศึกษาประเมินการสอนผานแบบประเมินการสอน online
- ขอเสนอแนะผาน web board ที่อาจารยผูสอนจัดทําขึ้นเพื่อเปนชองทางหนึ่งในการเรียนการสอน
และสือ่ สารกับนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- การสังเกตการณการเรียนการสอนในชั่วโมงสอน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- ผลการประเมินการเรียนการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
- การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารยในหลักสูตร
- เอาผลจากการวิจัยในชั้นเรียนหรือ มคอ.5 ของภาคเรียนกอนหนานี้มาเปนแนวทางในการปรับปรุง
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ใชการทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยทานอื่นที่อยูภายใน
หรือภายนอกหลักสูตร หรือโดยผูทรงคุณวุฒิ
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดยตรวจสอบ
ขอสอบ รายงาน วิธีและเกณฑในการใหคะแนน และการใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นําขอมูลจากการประเมินผลการสอนหรือ มคอ.5 หรือวิจัยในชั้นเรียนมาปรับปรุงการเรียนการสอน
รวมทั้ ง ปรั บ ปรุงการจัด การเรีย นการสอน หรื อตามข อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
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