รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
2553344 การเมืองภาคประชาชน
(Civil Politics)
1.2 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต 3(3-0-6)
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
2) ประเภทของรายวิชา: กลุ่มวิชาเลือก (การเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่น )
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ว่าที่รอ้ ยตรีจตุพล ดวงจิตร
2) อาจารย์ผู้สอน: ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ว่าที่รอ้ ยตรีจตุพล ดวงจิตร (ตอนเรียน A1)
1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่เี รียน
ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2560 / ชั้นปี 3
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
(ไม่ม)ี
1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)
(ไม่ม)ี
1.8 สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 11 ห้อง 11606 (อาคาร 11)
1.9 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
18 มกราคม พ.ศ. 2554

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจความหมายและความสาคัญของ กระบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชน
และองค์กรพัฒนาเอกชนอื่น บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มผลักดันในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
และประชาสังคมในการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและระบบการศึกษา
ซึ่งให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลั ย และมีการปรับสาระการเรียนรูใ้ ห้ทันสมัยให้มขี ้อมูลทางวิชาการ
ที่ทันกับสถานการณ์ทางสังคม เพื่อให้ผู้เรียนมุ่งมีแนวคิดที่เชื่อมโยงในการนาไปใช้ได้จริงในชีวติ ประจาวัน
พร้อมทั้งรู้จักการสืบค้นแหล่งข้อมูลต่างๆ ในการนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนและกา รออกไปประกอบ
อาชีพต่อไป

หมวดที่ 3 ส่วนประกอบของรายวิชา
3.1 คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาศึกษากระบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชน และองค์กรพัฒนาเอกชนอื่น
บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มผลักดันในกระบวนการนโยบายสาธารณะ และประชาสังคมในการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
Study to process of political, civil society and other NGOs the role of interest groups and pressure
groups in the process of public policy, and civil society in economic, social, and political changes at both
the national and local levels.
3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้/ภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

บรรยาย 60 ชั่วโมง
ต่อ ภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความต้องการ
ของนักศึกษาเฉพาะ

มีการฝึกปฏิบัติ
30 ชั่วโมง

การศึกษาด้วยตนเอง
5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(75 ชม.)

3.3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ ที่อาจารย์จะให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษา เป็น
รายบุคล
3.3.1 อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาในสัปดาห์แรก และติดประกาศ ณ
ห้องพักอาจารย์
3.3.2 อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
วิธีการสอนและการประเมินผล
ผลการเรียนรูท้ ี่ต้องการพัฒนา
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักถึงคุณค่าของคุณธรรมและ
จริยธรรม
2) มีพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง สังคมและมีจิตสาธารณะ
3) มีภาวะผู้นาเอือ้ เฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น และ
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

 อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมในสาระการเรียนรู้ในแต่ละ
หน่วยการเรียนไปกับการจัดกระบวนการ
เรียนการสอน
 มอบหมาย งานหรือกิจกรรมงานกลุ่มให้
นักศึกษาแบ่งความรับผิดชอบตามหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายและนาเสนองานในชัน้
เรียน
 กาหนดให้นักศึกษาคิดหากรณีศึกษา
สามารถคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ เพื่อ
เสนอแนวทางแก้ไขทั้งทางทฤษฎีและ
ปฏิบัติ

 ประเมิ นจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษา
ในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามเวลาที่
กาหนด
 ประเมินจากการพร้อมเพรียงของนักศึกษา
ในการเข้าร่วมกิจกรรมและการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
 มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นามาทารายงาน /
การวิจัย อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 ประเมินจากความรับผิ ดชอบในการทางาน
หรือกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
 ประเมินผลการนาเสนอรายงานที่
มอบหมาย และการเปิดโอกาสให้คน้ คว้า
เพิ่มเติมเพื่อนามาอภิปรายถกเถียงในชั้น
เรียน
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการปฏิบัตขิ องนักศึกษา ในด้านต่างๆ
โดย

ด้านความรู้
 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศกึ ษา
1) มีความรู้และเข้าใจในศาสตร์ที่เป็นพืน้ ฐาน
เกี่ยวกับ การ เคลื่อนไหวทางสังคมใน
ในการดารงชีวิต
รูปแบบต่างๆ

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนักของ
การประเมินผล

5,8,10

30%

ผลการเรียนรูท้ ี่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

2) สามารถจาแนกและอธิบายองค์ความรู้ที่
ศึกษา

 กาหนดให้นักศึกษาเลือกงานวิจัยเพื่อใช้  ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลาย
ในศึกษา/การวิเคราะห์ /สังเคราะห์ เพื่อใช้ ภาค ด้วยข้อสอบ
เป็นแนวทางในการฝึ วิเคราะห์เหตุการณ์  กิจกรรมกลุ่ม กรณีศึกษา และการทา
การเคลื่อนไหวทางสังคม
รายงาน
 นักศึกษาฝึก ค้นคว้า โดยมอบหมายให้
นักศึกษาทารายงานเป็นกลุ่ม

ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถคิดอย่างเป็นระบบ
2) สามารถค้นคว้า ศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูล
ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะของ
ตนในการดารงชีวิตได้

 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศกึ ษา
และทาการศึกษากรณีศกึ ษาการเมือง
ภาคประชาชนกับการเคลื่อนไหวทาง
สังคม
 การทางานกลุ่ม การนาเสนอและ
อภิปราย
 สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วย
ข้อสอบ

 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลาย
ภาค ด้วยข้อสอบ
 กิจกรรมกลุ่ม กรณีศึกษา และยสังเกต
พฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
 ประเมินจากพัฒนาการการทา ใบงาน
และรายงานกลุ่ม

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) มีความสามารถทางานเป็นกลุ่มในฐานะ
ผู้นาและผู้ติดตามได้
2) สามารถริเริ่มสร้างสรรค์ แนวทางที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ได้

 ใช้การสอนโดยวิธีการบรรยาย ร่วมกับ
จัดกิจกรรมกลุ่ม การนาเสนอและ
อภิปราย
 กาหนดกิจกรรมโดยมอบหมายงานที่มี
การประสานงานกับผู้อ่นื หรือค้นคว้าหา
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ รวมถึงการ

 ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนักศึกษาในการทา
กิจกรรมที่มอบหมาย
 ประเมินจากการทางานงาน ระบบการ
ทางาน (กลุ่ม ) ของนักศึกษาโดยทาการ
ประเมินตามขัน้ ตอนการทารายงาน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนักของ
การประเมินผล

7,13,14

30%

ผลการเรียนรูท้ ี่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

3) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดสี ามารถสื่อสารกับ
ผู้อื่น ได้อย่างดี ทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ

หาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลหรือผู้มี  รายงานฉบับสมบูรณ์
ประสบการณ์
 มอบหมายให้นักศึกษา ทางานกลุ่ม กลุ่ม
โดยให้นักศึกษาแบ่งหน้าที่ที่ชัดเจนในการ
ทางาน

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร ถ่ายทอด
และแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2) สามารถนาเสนอและสื่อสาร โดยใช้
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ได้
3) สามารถเลือ กใช้ข้อมูลและสารสนเทศ
เพื่อประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตและแก้ไขปัญหา
ของตนเองได้อย่างเหมาะสม

 จัดกิจกรรมกลุ่ม มอบหมายให้นักศึกษา  ผลการศึกษา (รายงาน ฉบับสมบูรณ์ )
ทางานกลุ่ม โดยมุ่งประเด็น ปัญหาทาง
การนาเสนอผลงาน และพฤติกรรมการ
สังคม เช่น การเคลื่อนไหวทางการเมือง
ทางานเป็นทีม
การร่วมมือการแก้ไขปัญหาระหว่าง
 เทคนิค วิธีการในการทางานที่มอบหมาย
ภาครัฐกับภาคประชาชน
การเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีในการนาเสนอ
 มอบหมายให้นักษศึกทาการนาเสนอและ
อย่างเหมาะสมกับเนื้อหาและ
อภิปราย ผลงานที่ได้ทาการศึกษา
สถานะการณ์
 ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้
ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ คณิตศาสตร์
และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
 ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย
ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษา
ต่างๆ ที่มกี ารนาเสนอต่อชั้นเรียน

หมายเหตุ:

ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนักของ
การประเมินผล

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน (หมวดที่ 5 ข้อ 2)
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
(ชม.)
1
- อธิบายแผนการสอนและกาหนด
(3 ชม.)
ข้อตกลงร่วมกัน

2
(3 ชม.)

3
(3 ชม.)
4
(3 ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

1. แนะนาอาจารย์ผู้สอน
2. แนะนาหนังสือเรียน เนื้อหารายวิชา
ขอบเขตทั่วไป ข้อตกลงเบือ้ งต้น
3. อธิบายงานที่มอบหมาย
ความหมายของพลเมือง
1. ฟังการบรรยาย และเปิดโอกาสให้
นักศึกษาซักถามและร่วมอภิปรายโดย
ใช้ส่อื power point
2. นักศึกษาชม วิดที ัศน์ สรุปความจาก
เนื้อหาฟังการบรรยาย และเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาซักถามและร่วมอภิปราย
โดยใช้ส่อื power point
แนวคิดทฤษฎีที่นาไปสู่ความเป็นพลเมือง
ฟังการบรรยาย และเปิดโอกาสให้
นักศึกษาซักถามและร่วมอภิปรายโดยใช้
สื่อ power point
พลเมืองที่เน้นความรับผิดชอบหรือ
ฟังการบรรยาย และเปิดโอกาสให้
หน้าที่
นักศึกษาซักถามและร่วมอภิปรายโดยใช้

สื่อที่ใช้

power point, วิดีทัศน์

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
-

ผู้สอน
ผศ.จตุพล
ดวงจิตร

ผศ.จตุพล
ดวงจิตร
power point, วิดีทัศน์

-

power point

-

power point

-

ผศ.จตุพล
ดวงจิตร
ผศ.จตุพล
ดวงจิตร

สัปดาห์ที่
(ชม.)
5
(3 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด
พลเมืองกับประชาสังคม

6
(3 ชม.)

พลเมืองกับองค์กรพัฒนาเอกชน

7
(3 ชม.)

พลเมืองกับขบวนการเคลื่อนไหว

8
(3 ชม.)

จัดสอบกลางภาค

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
สื่อ power point
1. ฟังการบรรยาย และเปิดโอกาสให้
นักศึกษาซักถามและร่วมอภิปรายโดย
ใช้ส่อื power point
2. นักศึกษาชม วิดที ัศน์ การเมืองกับ
ประชาสังคม
3. ใบงานที่ 1
ฟังการบรรยาย และเปิดโอกาสให้
นักศึกษาซักถามและร่วมอภิปรายโดยใช้
สื่อ power point
1. ฟังการบรรยาย และเปิดโอกาสให้
นักศึกษาซักถามและร่วมอภิปรายโดย
ใช้ส่อื power point,
2. นักศึกษาชม วิดที ัศน์
3. มอบหมายงาน Case Study ขบวนการ
เคลื่อนไหวของภาคพลเมือง (งาน
กลุ่ม)

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน
ผศ.จตุพล
ดวงจิตร

power point
ใบงาน

power point

5%

-

ผศ.จตุพล
ดวงจิตร
ผศ.จตุพล
ดวงจิตร

power point, วิดีทัศน์,
บทความกรณีศกึ ษา
ขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคม

15%

ข้อสอบระหว่างภาค

20

ผศ.จตุพล
ดวงจิตร

สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
(ชม.)
9
ปัจจัยที่ถ่วงรั้งและปัจจัยที่สง่ เสริมการ
(3 ชม.) พัฒนาพลเมือง
10
(3 ชม.)

การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง

11
(3 ชม.)

การพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

12
(3 ชม.)

วิถีไทยกับการสร้างความเป็นพลเมือง

13
(3 ชม.)

นาเสนอรายงานกลุ่ม (1)

14
(3 ชม.)

นาเสนอรายงานกลุ่ม (2)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
ฟังการบรรยาย และเปิดโอกาสให้
นักศึกษาซักถามและร่วมอภิปรายโดยใช้
สื่อ power point
1. ฟังการบรรยาย และเปิดโอกาสให้
นักศึกษาซักถามและร่วมอภิปรายโดย
ใช้ส่อื power point
2. นักศึกษาชม วิดที ัศน์
3. ใบงาน 2
ฟังการบรรยาย และเปิดโอกาสให้
นักศึกษาซักถามและร่วมอภิปรายโดยใช้
สื่อ power point
ฟังการบรรยาย และเปิดโอกาสให้
นักศึกษาซักถามและร่วมอภิปรายโดยใช้
สื่อ power point
รับฟังการนาเสนอรายงานกลุ่ม/
อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปราย ใน
ชัน้ เรียน
รับฟังการนาเสนอรายงานกลุ่ม/
อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปราย ใน

สื่อที่ใช้
power point

power point, วิดีทัศน์,
ใบงาน

power point

power point

สื่อการนาเสนอของ
นักศึกษารายกลุ่ม

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
-

ผู้สอน
ผศ.จตุพล
ดวงจิตร
ผศ.จตุพล
ดวงจิตร

5%

-

ผศ.จตุพล
ดวงจิตร

-

ผศ.จตุพล
ดวงจิตร
ผศ.จตุพล
ดวงจิตร

15%
ผศ.จตุพล
ดวงจิตร

สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

ชัน้ เรียน
15
(3 ชม.)
16
(3 ชม.)

สรุปเนื้อหารายวิชา

power point
จัดสอบปลายภาค

ผศ.จตุพล
ดวงจิตร
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5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
ระหว่างภาค
สอบปลายภาค
จิตพิสัย
2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม

60%
30%
10%
 อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้

ระดับคะแนน (คะแนน)
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-50

ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
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6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 ตาราและเอกสารหลักที่กาหนด
จตุพล ดวงจิตร. (2560). เอกสารประกอบการสอนการเมืองภาคประชาชน. ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์
กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต: กรุงเทพมหานคร.
เอนก เหล่าธรรมทัศน์. (2551). การเมืองภาคพลเมือง. พิมพ์ครัง้ ที่ 3. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์คณะ
รัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา.
เอนก เหล่าธรรมทัศน์. (2550). การมืองของพลเมือง: สู่สหัสวรรษใหม่. พิมพ์ครัง้ ที่ 4. กรุงเทพมหานคร:
สานักพิมพ์คบไฟ.
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล. (2553). การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตย. พิมพ์ครัง้ ที่ 3.
กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์วภิ าษา
ทิพย์พาพร ตันติสุนทร. (2556). การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง. พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพมหานคร: บริษัท
พี.เพรส จากัด
สานักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า. (2553). ประชาธิปไตยชุมชน: กลไกขับเคลื่อนภาค
พลเมืองเข้มแข็ง. สานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา.
วิสุทธิ์ โพธิแท่น .)2550( .แนวคิดพื้นฐานของประชาธิปไตย .พิมพ์ครัง้ ที่ 3. กรุงเทพมหานคร:
สานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
.
6.2 เอกสารและข้อมูลแนะนา
รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สถาบันพระปกเกล้า: http://www.kpi.ac.th/kpith/
สานักงานพัฒนาการเมือง: http://www.pdc.go.th/office/

หมวดที่ 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลโดยนักศึกษา
1) การประเมินอาจารย์ผสู้ อนโดยนักศึกษา
2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
1) ใช้แบบประเมินอาจารย์ผสู้ อนโดยนักศึกษา
2) ใช้แบบประเมินตนเองสาหรับนักศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 2554 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
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3) สอดคล้องกับ
7.3 การปรับปรุงการสอน
นาผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยนาผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การปฏิบัติและการ
นาเสนอผลงาน
วิธีการประเมิน
ผลการเรียนรู้
การสังเกต
การปฏิบัติ/การ
การสอบ
พฤติกรรม
นาเสนอผลงาน
คุณธรรม จริยธรรม
ควรสอดคล้องกับ

หมวด 4 ข้อ 4.1
ความรู้



ทักษะทางปัญญา


ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข


การสื่อสาร และการใช้ไอที
7.5 การดาเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) อาจารย์ผู้สอนดาเนินการทวนสอบด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรูข้ องนักศึกษาตามวิธีการ
ข้อ 7.4
2) กรณีที่ผลการเรียนรู้นักศึกษายังไม่ได้ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนจะให้โอกาสนักศึกษา
ปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจาเป็นเป็นรายกรณี
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