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คานา
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) นี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอน ของ วิชา
3043204 การพากย์เสียงรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สาหรับนักศึกษาของหลักสูตรนิเทศ
ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช านิ เทศศาสตร์ (นศ.บ.) โดยเป็ น รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ หมวด ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ลักษณะและการดาเนินการ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา แผนการ
สอนและการประเมินผล ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนการประเมินและการปรับปรุงการดาเนินการ
ของรายวิชา ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางประกันคุณภาพการศึกษา
หลั กสู ตรนิ เทศศาสตร์ห วังเป็ น อย่างยิ่งว่ารายละเอียดของรายวิช า (มคอ.3) นี้จะเป็นประโยชน์
ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาและ คณาจารย์ ผู้ เกี่ ย วข้ อ งในการจั ด การเรี ย นการสอนในรายวิ ช าดั ง กล่ า ว ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะวิทยาการจัดการ และหลักสูตรนิเทศศาสตร์ รวมถึงคณาจารย์ผู้ร่วมให้
ข้อเสนอแนะอันดี เกี่ยวกับการจัดทา มคอ.3 วิชา 3043204 การพากย์เสียงรายการวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ ในปีการศึกษานี้

ผศ.สุทิตา จุลกนิษฐ์
31 กรกฎาคม 2561
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3043204 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การพากย์เสียงรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
(ภาษาอังกฤษ) Television and Radio Voice Dubbing
2. จานวนหน่วยกิต
3 (2-2-6)หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเลือก
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.สุทิตา จุลกนิษฐ์
อาจารย์ผู้สอน
ผศ.สุทิตา จุลกนิษฐ์ ตอนเรียน A2 และ B2
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / 2561 ชั้นปีที่ 3 และ 4
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
………………………………………………………..
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
………………………………………………………..
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
กรกฎาคม 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการพากย์เสียงรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
2.มีความรู้ความเข้าใจในการพากย์เสียงได้
3.สามารถเข้าถึงแหล่งข่าวและแหล่งข้อมูลได้
4.สามารถทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการพากย์เสียงได้
5.มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อการสื่อสารด้วยภาพและเสียง
6.มีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อการพากย์เสียงของตนเองที่เผยแพร่ต่อ
สาธารณะชน
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เป็นรายวิชาที่ศึกษาถึงหลักการพากย์เสียงรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
การผลิตและการสื่อสาร

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา (ระบุทงั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ศึกษาหลักการ วิธีการ เทคนิคการพากย์เสียงทางวิ ทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ฝึก
ปฏิบัติการพากย์เสียงประเภทต่างๆ โดยเน้นการวิเคราะห์และตีความบทพากย์ให้สอดคล้องกับบุคลิกตัว
ละคร การใช้น้าเสียง อารมณ์และลีลาในการนาเสนอ
Study principles, methods and techniques of radio and television dubbing,
practice various types of voice dubbing, emphasis on analysis and interpretation of scripts
to harmonize with character, voice, mood and style in presentation
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
20 ชั่วโมง
ไม่มี
40 ชั่วโมง
75 ชั่วโมง
3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 มี ค วามรู้แ ละความเข้ าใจในคุ ณ ค่ า แห่ งวิ ช าชี พ จรรยาบรรณวิ ช าชี พ มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ
วิช าชีพ ประยุ กต์จ รรยาบรรณวิช าชีพ อาทิ ความโปร่งใส ยึดถือในความถูกต้องสู่ การเรียนวิช าความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
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1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและ
สังคม ตลอดจนกฎกติกาของการเรียนการสอนรายวิชานี้
1.1.3 สามารถบริหารเวลา จัดสรรกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพทั้งกิจกรรมในชั้นเรียนและงาน
ที่ได้รับหมายหมายให้ทานอกชั้นเรียน เพื่อสร้างสมดุลและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม
 1.1.4 มีจิตสานึก และพฤติกรรมที่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมี
คุณธรรม ให้ความร่วมมือต่อกิจกรรมและงานกลุ่มที่ต้องมุ่งเน้นความรับผิดชอบเป็นสาคัญ
1 สร้างวัฒ นธรรมองค์กรในชั้นเรียน เพื่อปลู กจิตส านึกขั้นพื้นฐานให้กับนักศึกษา ในการรั กษา
ระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย ความมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย ชุมชน การตรงต่อเวลา
การแต่งกายให้เหมาะสมตามกาลเทศะ ความรับผิดชอบ ในหน้าที่ และความซื่อสัตย์สุจริต
2 สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนรายวิชา รวมทั้งต้องส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้
เกิดกับนักศึกษา โดยการจัดโครงการ / กิจกรรม พัฒนาจิตสาธารณะ และการทาประโยชน์ให้กับชุมชน
3 มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติในการพากย์เสียงเพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะและความชานาญ
1.3 วิธีการประเมินผล
1.ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียน และกิจกรรมในรายวิชา
2.ประเมิน จากการอภิปราย การแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์ หนังที่นามาฝึกในการพากย์เสียง
นาเสนอ การฝึกการเขียนบทในการพากย์
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1.สามารถใช้กระบวนการหรือเทคนิคในการพากย์เสียง ได้
2.1.2.สามารถบูรณาการ และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้าน
วิธีการพากย์เสียงได้
2.1.4.สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง
2.2 วิธีการสอน
ใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและการสอนร่วมมือกันเรียนรู้ (Cooperative Learning) ได้แก่
การสอนแบบบรรยายโดยให้รู้จักแก้ปัญหาและรับผิดชอบร่วมกันโดยสามารถสร้างบรรยากาศการทางาน
ร่วมกันได้
2.3 วิธีการประเมินผล
1.การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การอภิปราย แสดงความคิดเห็น การตอบคาถาม
2.การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โดยการนาเสนอหน้าชั้นเรียน และเอกสารรายงาน
3.การทดสอบย่อย
4.การประเมินจากงานเดี่ยวและงานกลุ่ม
5.การสอบปลายภาค
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา นักศึกษาจะต้องสามารถพัฒนาสติปัญญาของตนเอง โดยผู้สอนต้อง
มุ่งเน้นให้นักศึกษาใช้ความเข้าใจมากกว่าการจา มีหลักการและเหตุ ผลในการคิด มีวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะกับ
ตนเอง และสามารถตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ เพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ต่อไปนี้
3.1.1.สามารถสืบค้น ประมวลข้อมูล หลักฐานจากแหล่งอ้างอิงต่าง ๆ ทั้งที่เป็นแหล่งข้อมูลจาก
สานั กวิท ยบริ การ และแหลงข้อมูล จากการสื บค้นข้อมูล จากสื่ อทางไกล แนวคิดต่าง ๆ ในการระบุ และ
วิเคราะห์ปัญหาได้ด้วยตนเอง
3.1.2.สามารถประยุกต์ความรู้ทางการพากย์และด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะทางวิชาชีพและ
ดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้นจาก
การตัดสินใจ
3.1.3.สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
3.2 วิธีการสอน
ใช้การบรรยาย อภิปรายกลุ่ม ฝึกให้ระดมสมองในการแก้ปัญหา และฝึกใช้ห้องบันทึกเสียงจาก
กรณีศึกษาตามประเด็นที่กาหนดไว้แล้ว
3.3 วิธีการประเมินผล
1.การทดสอบย่อย และการสอบปลายภาค
2.การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โดยการนาเสนอหน้าชั้นเรียน และเอกสารรายงาน
3.การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบให้กับนักศึกษา โดยสอดแทรกเข้าไปในการสอนรายวิชา มีความสาคัญ
อย่ างยิ่ งต่อความสามารถในการท างานร่วมกับ ผู้ อื่นที่ มีความแตกต่ างกัน ผู้ ส อนจะต้องมีวิธีที่จะพัฒ นา
คุณลักษณะในด้านนี้ หรืออาจแนะนาให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาด้านสังคมศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษามี
คุณสมบัติต่อไปนี้
4.1.1.แสดงความเป็นกัลยาณมิตร ช่วยเหลือผู้อื่น
4.1.2.แสดงภาวะผู้นา และผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
4.1.3.แสดงความรับผิดชอบในการตัดสินใจ การกระทาของตนเอง รวมถึง สังคม
4.1.4.สามารถท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ในการพั ฒ นาความรู้ พั ฒ นางาน และความคิ ด ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
4.2 วิธีการสอน
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจ กรรมให้ ท าเป็นงานเดี่ยวหรือกลุ่ ม การท างานที่ต้องประสานกัน
ระหว่างนักศึกษา บุคลากรของหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก
4.3 วิธีการประเมินผล
1.การเข้าห้องเพือ่ ลงบันทึกเสียง การรายงานหน้าชั้นเรียน
7

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
2.คุณภาพผลงานของนักศึกษา โดยมีเกณฑ์ที่ตรงประเด็นกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่กาหนด
3.สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ทางานร่วมกัน
4.ให้ผู้ร่วมงานของนักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1.มี ทั ก ษะการใช้ วิ ธี วิ เคราะห์ เชิ ง ปริ ม าณเพื่ อ การตั ด สิ น ใจอย่ า งสร้ า งสรรค์ ใ นการแปล
ความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง
5.1.2.สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการ
นาเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน
 5.1.3.สามารถเลื อกใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ รวมทั้งการนาเสนอรายงาน หรือผลงาน
5.2 วิธีการสอน
1. มอบหมายงานในรายวิช าต่าง ๆ เพื่อให้ นักศึกษาพั ฒ นาความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และคอมพิวเตอร์
2. กาหนดให้มีการนาเสนอผลงาน เชิงวิเคราะห์จากกรณีศึกษา หรืองานที่มอบหมาย
5.3 วิธีการประเมินผล
1. ใช้แบบประเมินผลงานที่มอบหมาย โดยมีเกณฑ์การประเมินเทคนิคการนาเสนอ ความถูกต้อง
การใช้ภาษาเขียน ภาษาพูด ความสามารถในการอธิบายและการตอบคาถาม
2. การสอบภาคปฏิบัติ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

1

2

3
4
5-6

แนะนาเนื้อหารายวิชา และบอกถึง
รายละเอี ย ดของการพากษ์ เสี ย ง
รายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์
การพากษ์เสียงรายการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์/
นักศึกษาสามารถเข้าใจหลักเบื้องต้น
ในการพากย์เสียง
ความสาคัญของการพากษ์เสียง
รายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์
เทคนิคในการพากษ์เสียง/นักศึกษา
สามารถมีเทคนิคเฉพาะตัวในการ
พากย์
การพากย์เสียงชนิดต่างๆ/นักศึกษา
สามารถเข้าใจถึงความแตกต่างของ
การพากย์ในแต่ละชนิดได้

4

ศึกษาเนื้อหาจาก แนวการสอน และ
เอกสาร ตารา แล้วซักถาม อภิปราย
สื่อที่ใช้ แนวการสอน, PowerPoint

สื่อที่ใช้ แนวการสอน, 1.1,2.1,3.1,4.1,5.1
PowerPoint

ผศ.สุทิตา

4

บรรยายและซักถามถึงความสาคัญของ
มัลติมีเดีย

สื่อที่ใช้ PowerPoint
อินเทอร์เน็ต

2.1,2.2,3.1

ผศ.สุทิตา

4

บรรยายและซักถามถึงความสาคัญของ
การพากย์เสียง

สื่อที่ใช้ PowerPoint
อินเทอร์เน็ต

2.1,2.2,3.1

ผศ.สุทิตา

4

ทดสอบการพากย์สียง

สื่อที่ใช้ PowerPoint
อินเทอร์เน็ต

2.1,2.2,3.1

ผศ.สุทิตา

4

อธิบายการพากย์เสียงกับงานโทรทัศน์
วิทยุ

สื่อที่ใช้ PowerPoint
อินเทอร์เน็ต สื่อvcd
คลิปต่างๆ

2.1,2.2,3.1

ผศ.สุทิตา
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สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

7

8-11
12

13-14
15

เทคนิคในการพากย์เสียง/นักศึกษา
สามารถสร้างและเข้าใจเทคนิคใน
การพากย์เสียงได้และพร้อมเข้าห้อง
บันทึกเสียง
ทดลองปฏิบัติ ห้องบันทึกเสียง/
นักศึกษาสามารถใช้ห้องบันทึกเสียง
และปฎิบัติงานร่วมกันได้
สรุปถึงปัญหาในการพากษ์เสียง
แนะนาข้อเสนอแนะจากการพากษ์/
นักศึกษาสามารถเข้าใจถึงปัญหา
อุปสรรคและสามารถแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นในการใช้ห้องบันทึกเสียงได้
ทดลองพากย์เสียงโดยมีสื่อโทรทัศน์
ประกอบ
15. สรุปและทบทวน
15.1 นาเสนอผลงาน
15.2 สรุปและทบทวน

4

อธิบายการพากย์เสียงและเทคนิคที่ช่วย
ในการพากย์

สื่อที่ใช้ PowerPoint
อินเทอร์เน็ต สื่อvcd
คลิปต่างๆ

2.1,2.2,3.1

4

ทดสอบการพากย์
ห้องบันทึกเสียง

4

อภิปรายบรรยายเป็นกลุ่ม

สื่อที่ใช้ PowerPoint 2.1,2.2,3.1
อินเทอร์เน็ต คิลปจาก
การบันทึกเสียงของ
นศ

4

ทดสอบการพากย์ห้องบันทึกเสียง

สื่อที่ใช้ PowerPoint
อินเทอร์เน็ต

4

นาเสนอผลงานการพากย์เสียงที่น่าสนใจ
ซักถาม อภิปราย สรุป

อ.วรภัทร
ผศ.สุทิตา

2.2,2.3,3.1,3.2,3.3,
อ.วรภัทร
4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,5.3 ผศ.สุทติ า
อ.วรภัทร
ผศ.สุทิตา

2.2,2.3,3.1,3.2,3.3,
อ.วรภัทร
4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,5.3 ผศ.สุทติ า
2.3,3.3,4.3,5.3
อ.วรภัทร
ผศ.สุทิตา

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห์ จานวน 15 สัปดาห์
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้ที่ได้

วิธีการประเมิน

(ระบุข้อ)

1

1.1,2.2

2

2.1,3.2,5.1

3

4.1

4

2.3,3.2

สังเกตพฤติกรรม
ฝึกปฏิบัติ
สังเกตพฤติกรรม
ฝึกปฏิบัติ
รายงาน
และการนาเสนอ
สอบปลายภาค

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
ทุกสัปดาห์

20%

ทุกสัปดาห์

30%

15

20%

16

30%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
วรภัทร จัตุชัย, (2559). การพากย์เสียงรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์. กรุงเทพมหานคร:
ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มสด.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
Clip ที่ผู้สอนแจกให้นักศึกษาเพื่อฝึกปฎิบัติ
ชุษณะ จันทร์อ่อน, (2560). การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์. กรุงเทพมหานคร:
ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มสด.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
ฝึกปฎิบัติและดูตัวอย่างคิลปจากเว็บไซท์ www.youtube.com
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 ผลการเรียนของนักศึกษา การสอบย่อย สอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
2.2 ผลการฝึกปฏิบัติ
2.3 รายงานการค้นคว้าต่าง ๆ ที่มอบหมาย
2.4 การนาเสนอผลงาน การตอบคาถามของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 จัดวิพากษ์แนวการสอนโดยอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา และนาผลจากการประเมินในข้อ 1 และ2
มาใช้เพื่อการดาเนินการ
3.2 จัดประชุมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลักสูตรมีคณะกรรมการประเมินการสอนทาหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
โดยการสุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย
นั กศึกษาที่เรี ยนในแต่ล ะภาคการศึกษา บัณ ฑิตที่ไปประกอบอาชีพแล้ ว ผู้ ประกอบการทั้ งภาครัฐและ
เอกชน ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์
ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาอาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอน กล
ยุทธ์ที่ใช้ในการสอน และนาเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป

12

