รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรนิเทศศาสตร
์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจาภาคเรียนที่ 1/62

รหัสวิชา3013106 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การวิเคราะห
์สถานการณ
์ป
์จจุบัน
(ภาษาอังกฤษ) Current Situational Analysis

อาจารย
์ผู
์สอน
้ช
ผู้วยศาสตราจารย
้ ดร.กฤษณพร ประสิทธิ์วิเศษ
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คานา
การจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ในรายวิชา (3013106) การวิเคราะห
้สถานการณ
้
ประจาภาคเรียนที่ 1้การศึ
ป กษา 2562 นี้ มีวัตถุประสงค
้เพื่อ้เป
ใช้นแนวทางสาหรับอาจารย
้ผู
้สอนประจา
วิชาใช
้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู
้เรียน ทั้ง 5้าน
ด ้อย
ได ้างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตาม
จุด้งหมายของรายวิ
มุ
ชาที้ก
่ได าหนดไว
้
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สารบัญ
หมวด

หน
์า

หมวด 1 ้อมู
ข ลทั่วไป
หมวด 2 จุด้งหมายและวั
มุ
ตถุประสงค
้
หมวด 3 ลักษณะและการดาเนินการ
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรู
้ของนักศึกษา
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

4
5
5
6
10
14
14
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1์อมู
ข ลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3013106 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การวิเคราะห
้สถานการณ
้ป
้จจุบัน
(ภาษาอังกฤษ) Current Situational Analysis
2. จานวนหน
์วยกิต
3(3-0-6) หน
้วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
้นรายวิ
เป
ชาบังคับ
4. อาจารย
์ผู
์รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย
์ผู
์สอน
อาจารย
้ผู
้รับผิดชอบรายวิชาผู
้ช
้วยศาสตราจารย
้ ดร. วรรณรัต้น โรจนวิเชียร
อาจารย
้ผู
้สอน
(1)้ช
ผู้วยศาสตราจารย
้ ดร.กฤษณพร ประสิทธิ์วิเศษ ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ์ที
ป ่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ชั้น้ที
ป ่ 3 (รหัส60)
6. รายวิชาที์องเรี
่ต ยนมาก
์อน (Pre-requisite) ์ามี
(ถ )
้มี
ไม
7. รายวิชาที์องเรี
่ต ยนพร
์อมกัน (Co-requisites) ์ามี
(ถ )
้มี
ไม
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้ง์าสุ
ล ด
กรกฎาคม 2562
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หมวดที่ 2 จุด์งหมายและวั
มุ
ตถุประสงค
์
1. จุด์งหมายของรายวิ
มุ
ชา
1.1 เพื่อพัฒนาให
้ผู
้เรียนสามารถวิเคราะห
้สถานการณ
้ป
้จจุบัน วิเคราะห
้แนวโน
้ม หน
้าที่บทบาท
ของสื่อมวลชนที่มีผลต
้อการเปลี่ยนแปลงในสังคม
1.2 เพื่อ้ผู
ให้เรียนสามารถประยุก้ความรู
ต ้ด
้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม รวมถึ้าว
งข เหตุการณ
้และ
สถานการณ
้ที่เกิดขึ้นนามาคาดหมายการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
2. วัตถุประสงค
์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
้นรายวิ
เป
ชาใหม
้ที่พัฒนาขึ้นเพื่อ้ในการจั
ใช
ดการเรียนการสอนสาหรับหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
้พุ
ป ทธศักราช 2555 เพื่อ้เป
ให้นไปตามเกณฑ
้ประกันคุณภาพของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) และสอดคล
้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการคิดวิเคราะห
้ข
้อมูล้าวสารและสถานการณ
ข
้ และแหล
้งที่มา การเข
้าถึงสถานการณ
้ที่
้นจริ
เป ง และการคาดหมายการเปลี่ยนแปลงในอนาคต วิธีวิเคราะห
้ข
้าวเกี่ยวกับเหตุการณ
้และสถานการณ
้
้างๆ
ต ที่ ปรากฏในสื่อมวลชน ภูมิหลัง และประเด็ นหลั กของเนื้อ หา ปรั ชญาและหลั ก การที่เ กี่ย วข
้องกับ
ประเด็นเนื้อหา การใช
้ความรู
้พื้นฐานด
้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อการวิเคราะห
้บทบาทของ
สื่อมวลชน
Study principles of analytical thinking about information, situations and information
sources, situation approach and future change forecasting, analysis methods related to
background, main issues, philosophy and principles involving issues; includes basic
knowledge using in term of politics, economic and society for mass media roles analysis.
2. จานวนชั่วโมงที์ต
่ใช์อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝ
์ก
สอนเสริม
30 ชั่วโมง

4 ชั่วโมง / สัปดาห
้
ประเมินจากสัมฤทธิผล
การเรียนของนักศึกษา

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝ
์กงาน
30 ชั่วโมง

การศึกษาด
์วยตนเอง
5 ชั่วโมง / สัปดาห
้
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3. จานวนชั่วโมงต
์อสัปดาห
์ที่อาจารย
์ให
์คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก
์นักศึกษาเป
์น
รายบุคคล
อาจารย
้ผู
้สอนกาหนดวัน เวลา ในการให
้คาปรึกษา (Office Hour) สัปดาห
้ละอย
้างน
้อย 3 ชั่วโมง
และประกาศให
้ผู
้เรียนทราบ และนอกจากนั้น ยังอนุญาตให
้นักศึกษาติด้อผ
ต ้านโทรศัพ้ท รวมถึง e-mail
address และสื่อสังคมออนไลน
้ line และ Face book ฯลฯ

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู
์ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที้องพั
่ต ฒนา
1.1.1 นักศึกษาตระหนักในคุณ้าของคุ
ค
ณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัต้สุ
ย จริต
1.1.2 นักศึกษามีวินัย ตรงต
้อเวลา ความรับผิดชอบต
้อตนเอง และสังคม
 1.1.3 นักศึกษามีความเอื้อ้
เฟอเผื่อแผ
้ เสียสละ จิตสาธารณะ ทางานร
้วมกับ้อื
ผู ่น้
ได รวมทั้งมี
้านิ
ค ยมที่ดีในการดาเนินชีวิต และเข
้าใจผู
้อื่น
 1.1.4 นักศึกษาตระหนักในการตัดสินใจเชิงจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
 1.1.5 นักศึกษาเคารพในกฎระเบียบ กติกา กฎเกณฑ
้ขององค
้กรและสังคม โดยตระหนักใน
คุณ้าของความเป
ค
้นมนุษ้ย
1.2 วิธีการสอน
1.2.1้สอนสอดแทรกเรื
ผู
่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน โดยส
้งเสริม และพัฒนาจิตสาธารณะ
และความรับผิดชอบต
้อสังคม โดยการสร
้างความเป
้นกลางในประเด็นและสถานการณ
้ที่เกิดขึ้นในสังคม
1.2.2้สอนน
ผู
าเสนอกรณีตัวอย
้างจากเหตุการณ
้ ้าว
/ข /คลิปวิดีโอ /ภาพยนตร
้ฯลฯ เพื่อวิเคราะห
้
เปรียบเทียบเรื่องคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2.3้สอนปฏิ
ผู
บัติตนเป
้นตัวอย
้าง ทั้งในด
้านบุคลิกภาพ ้ความส
ให
าคัญ้อจรรยาบรรณทาง
ต
วิชาการและวิชาชีพและเป
้ดใจกว
้างรับ้งความคิ
ฟ
ดเห็นของนักศึกษา
1.2.4้สอนมอบหมายกิ
ผู
จกรรมเดี่ยวหรือกลุ
้มโดยให
้ผู
้เรียนมีโอกาสเสนอหัว้อ
ข หรือมี้วนร
ส ้วมใน
การกาหนดรูปแบบกิจกรรมภายใต
้การกาหนดกรอบลักษณะและเวลาการทางานโดยผู
้สอน อาทิ กิจกรรม
ทางานร
้วมกับชุมชน การพบปะพูดคุยกับนักวิชาชีพ ฯลฯ
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค
้ อาทิ้น
เช การตรงต
้อเวลาและความรับผิดชอบในการส
้งงาน
1.3.2 ประเมินผลด
้านความคิดสร
้างสรรค
้และคุณภาพของชิ้นงาน
1.3.3 สังเกตพฤติกรรมการมี้วนร
ส ้วม การทางานเป
้นทีม การรับ้งความคิ
ฟ
ดเห็นของผู
้อื่น รวมถึง
ความรับผิดชอบต
้อหน
้าที่ของตนเอง
1.3.4 ความถูก้องเหมาะสมของชิ
ต
้นงาน การปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษา
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2. ความรู
์
2.1 ความรู
้ที้องได
่ต ้รับ
2.1.1 นั ก ศึก ษามีความรู
้ ความเข
้าใจในขอบข
้าย ลั ก ษณะเบื้ อ งต
้น และหลั ก การ แนวคิด
ทฤษฎี เนื้อหาสาระที่สาคัญของรายวิชาที่เกี่ยวข
้องกับสาขาวิชานิเทศศาสตร
้
 2.1.2 นักศึกษาความสามารถเชิงการคิดวิเคราะห
้ วิพากษ
้วิจารณ
้ และคิดสร
้างสรรค
้ สามารถ
นาความรู
้ด
้านการสื่อสารไปประยุก้ใช
ต้ เพื่อการประกอบอาชีพ และสามารถปรับตัวสร
้างงานสร
้างอาชีพ้
ได
อย
้างเหมาะสม
 2.1.3 นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู
้ นามาประยุก้ความรู
ต ้ด
้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
รวมถึ้าว
งข เหตุการณ
้และสถานการณ
้ที่เกิดขึ้นนามาคาดหมายการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพื่อ้นพื
เป ้นฐาน
ในการประกอบอาชีพ้
ได
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การสอนแบบเน
้นผู
้เรียนเป
้นสาคัญ้งเน
มุ ้นให
้ผู
้เรียน มีความรู
้และความเข
้าใจหลักการ
วิเคราะห
้ข
้อมูล้าวสาร
ข
สถานการณ
้ ที่ปรากฏตามสื่อมวลชนผสมผสานเข
้ากับปรัชญาเพื่อการตีความหมาย
2.2.2 สอนโดยเน
้นการฝ
้กปฏิบัติ โดยศึกษาจากกรณีตัวอย
้างที่เกิดขึ้นจริงในสังคมป
้จจุบัน /
โครงการ /การศึกษาดูงาน /การอบรมสัมมนา /การผลิตสื่อ ้น
เช หนังสั้น ฯลฯ
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินโดยการทดสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
2.3.2 ประเมินผลงานจากกรณีศึกษาจากที่อาจารย
้มอบหมายและจากที่นักศึกษาให
้ความสนใจ
2.3.3 ประเมินจากการเข
้ามี้วนร
ส ้วมในกิจกรรม/ความเห็นของนักศึกษา/เพื่อน/ผู
้สอน
2.3.4ประเมินผลจากความถูก้องเหมาะสมของชิ
ต
้นงาน การปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษา
3. ทักษะทางป
์ญญา
3.1 ทักษะทางป
้ญญาที้องพั
่ต ฒนา
 3.1.1 มีความรู
้ ความเข
้าใจในขอบข
้าย ลักษณะเบื้องต
้น และหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหา
สาระที่สาคัญของรายวิชาที่เกี่ยวข
้องกับสาขาวิชานิเทศศาสตร
้
⚫ 3.1.2 มีความสามารถเชิงการคิดวิเคราะห
้ วิพากษ
้วิจารณ
้ และคิดสร
้างสรรค
้ สามารถนา
ความรู
้ด
้านการสื่อสารไปประยุก้ใช
ต้ เพื่อการประกอบอาชีพ และสามารถปรับตัวสร
้างงานสร
้างอาชีพ้
ได
อย
้างเหมาะสม
⚫ 3.1.3 สามารถบูรณาการความรู
้ หลักการของศาสตร
้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข
้อง ้แก
ได ้ หลักการบริหาร
จัดการ หลักจิตวิทยา หลักการใช
้ภาษา หลักศิลปะ หลักกฎหมายและจริยธรรม นามาประยุก้ใช
ต้เป
้น
พื้นฐานในการประกอบอาชีพ้
ได
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3.1.4 มีความสามารถในการศึกษาค
้นคว
้า และพัฒนาความรู
้ ความเข
้าใจของตนเองได
้อย
้าง

้อเนื
ต ่อง
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การสอนแบบการบรรยาย และการฝ
้กปฏิบัติ
3.2.2 เสริมกิจกรรม/โครงการ/กรณีตัวอย
้าง/การศึกษาดูงาน/ การอบรมสัมมนา /การผลิตสื่อ
้น
เช หนังสั้น ฯลฯ โดยเน
้นผู
้เรียนเป
้นสาคัญ
3.2.3 มอบหมายงานให
้นักศึกษาค
้นคว
้าและวิเคราะห
้ประเด็นที้าสนใจทางสั
่น
งคมแล
้วนาเสนอ
หน
้าชั้นเรียน /จากรายงาน
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินโดยการทดสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
3.3.2 ประเมินผลงานจากกรณีศึกษา/กิจกรรม
3.3.3 ประเมินผลจากการสอบปากเปล
้า /การเข
้ามี้วนร
ส ้วมในกิจกรรม/ความเห็นของนักศึกษา/
เพื่อน/ผู
้สอน
4. ทักษะความสัมพัน์ระหว
ธ ์างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพัน้ระหว
ธ ้างบุคคลและความรับผิดชอบที้องพั
่ต ฒนา
 4.1.1 สามารถท างานร
้วมกั บ้อื
ผู ่ น้
ได มี บุคลิ ก ภาพเหมาะสม และมี ม นุ ษ ยสั ม พั น้ที
ธ ่ ดี กั บ
้ร
ผู้วมงานในองค
้กร และบุคคลทั่วไป ตลอดจนสามารถปรับตัว้ากั
เข บสถานการณ
้ สังคม และวัฒนธรรม
องค
้กรได
้
⚫ 4.1.2 แสดงภาวะผู
้นา และผู
้ตามได
้อย
้างเหมาะสม
 4.1.3 สามารถแสดงออกตามบทบาทหน
้าที่ และมีความรับผิดชอบต
้องานที้รั
่ได บมอบหมาย
ในป
้จจุบัน และอนาคต
⚫ 4.1.4 มีจิตสาธารณะ (Public mind) ในการนาความรู
้ไปส
้งเสริมกระบวนการสร
้างชุ ม ชน
และสังคม
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 ้การสอนที
ใช
่มีก ารก าหนดกิ จกรรมให
้ท างานเดี่ ย วและงานกลุ
้ม โดยต
้องประสานกั น
ระหว
้างนักศึกษา และแหล
้งข
้อมูลที่เกี่ยวข
้อง
4.2.2 เสริมกิจกรรม/โครงการ/กรณีตัวอย
้าง/การศึกษาดูงาน/ การอบรมสัมมนา /การผลิตสื่อ
้น
เช หนังสั้น ฯลฯ โดยเน
้นผู
้เรียนเป
้นสาคัญ
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินผลจากความก
้าวหน
้าของชิ้นงาน
4.3.2 สังเกตพฤติกรรมของผู
้เรียนในการทางานเป
้นทีม
4.3.3 ประเมินจากการเข
้ามี้วนร
ส ้วมในกิจกรรม/ความเห็นของนักศึกษา/เพื่อน/ผู
้สอน
9
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5. ทักษะการวิเคราะห
์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
์เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห
้เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
้เทคโนโลยีสารสนเทศที้องพั
่ต ฒนา
 5.1.1 มีความรู
้ ทักษะการใช
้ภาษาในการสื่อสารได
้อย
้างเหมาะสม
⚫ 5.1.2 มีทัก ษะ กลวิธี เทคนิ คในการสื่ อ สารอธิ บายหลั กการ สถานการณ
้ ตลอดจนการ
้ายทอดอธิ
ถ
บายความคิด หรือสื่อสารความหมายได
้อย
้างมีประสิทธิภาพ
 5.1.3 สามารถใช
้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข
้อมูล ประมวลผล และนาเสนองาน
้อย
ได ้างมีประสิทธิภาพ
⚫ 5.1.4 นาข
้อมูลที้จากการวิ
่ไ ด
เ คราะห
้ การทาประชามติ การทาโพลมาใช
้ในวิ ชาชีพ ทางด
้าน
นิเทศศาสตร
้
 5.1.5 มี ค วามรู
้ ทัก ษะการใช
้เทคโนโลยี เครื่ อ งมือ อุ ปกรณ
้การสื่ อสารต
้าง ๆ ตลอดจน
สามารถเลือก และประยุก้ใช
ต้โปรแกรมคอมพิวเตอร
้ที่จาเป
้นในวิชาชีพนิเทศศาสตร
้ได
้อย
้างสร
้างสรรค
้และ
เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1้กปฏิ
ฝ บัติการสืบหาข
้อมูลเพื่อประกอบการเรียน โดยอาศัยเทคโนโลยี
5.2.2 กาหนดให
้มีการสื่อสารระหว
้างผู
้เรียนและผู
้สอนโดยใช
้เทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ สื่อ
สังคมออนไลน
้ e-mail address ฯลฯ
5.2.3 มอบหมายงานให
้นักศึกษาค
้นคว
้าและวิเคราะห
้ประเด็นที้าสนใจทางสั
่น
งคมแล
้วนาเสนอ
หน
้าชั้นเรียน /จากรายงาน
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรม และการใช
้งานเทคโนโลยี
5.3.2 การสอบภาคปฏิบัติ /จากการเข
้ามี้วนร
ส ้วมในกิจกรรม/ความเห็นของนักศึกษา/เพื่อน/
้สอน
ผู
5.3.3 ประเมินผลการเรียนรู
้จากความสามารถในการใช
้ภาษาอธิบายขยายความ เพื่อการสื่อสาร
ตลอดจนความสามารถในการอธิบาย การอภิปราย และทักษะการนาเสนอผลงานหน
้าชั้นเรียน/จากรายงาน
5.3.4 คุณภาพหรือความถูก้องครบถ
ต
้วนของงาน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห
์ หัว์อการสอน
ข
/ Learning
ที่
Outcome
1-2

3-4

- หัว้อการสอน
ข
แนะนารายวิชา
หลักการคิดวิเคราะห
้ข
้อมูล
้าวสารและสถานการณ
ข
้
- Learning Outcome
1.1-1.4,1.6, 2.1-2.3,3.23.3,4.3-4.4,5.1-5.4
- หัว้อการสอน
ข
แหล
้งที่มา การเข
้าถึง
สถานการณ
้ที้นจริ
่เป ง
- Learning Outcome
1.1-1.4,1.6, 2.1-2.3,3.23.3,4.3-4.4,5.1-5.4

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง

สื่อการสอน

6

บรรยาย/อภิปราย
/ยกตัวอย
้างประกอบ/
แบบฝ
้กหัด

เอกสารการเรียน/
PowerPoint
/Tablet/กรณีตัวอย
้าง
จากเหตุการณ
้ ้าว
/ข /
คลิปวิดีโอ /ภาพยนตร
้
ฯลฯ

6

บรรยาย/อภิปราย
/ยกตัวอย
้างประกอบ/
แบบฝ
้กหัด

เอกสารการเรียน/
PowerPoint
/Tablet/กรณีตัวอย
้าง
จากเหตุการณ
้ ้าว
/ข /
คลิปวิดีโอ /ภาพยนตร
้
ฯลฯ

สอดคล
์องกับ
จุด์งหมาย
มุ
รายวิชา
1.1

1.1 และ 1.2

์สอน
ผู
(ระบุลาดับ)

ผศ.ดร.กฤษณพร
ประสิทธิ์วิเศษ

ผศ.ดร.กฤษณพร
ประสิทธิ์วิเศษ
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สัปดาห
์
ที่

หัว์อการสอน
ข
/ Learning
Outcome

5-6

- หัว้อการสอน
ข
การคาดหมายการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต
- Learning Outcome
1.1-1.4,1.6, 2.1-2.3,3.23.3,4.3-4.4,5.1-5.4

6

บรรยาย/อภิปรายและ
ยกตัวอย
้างประกอบ้นคว
/ค ้า
และวิเคราะห
้ประเด็นที่
้าสนใจทางสั
น
งคมแล
้ว
นาเสนอหน
้าชั้นเรียน /จาก
รายงาน

เอกสารการเรียน/
PowerPoint
/Tablet/กรณีตัวอย
้าง
จากเหตุการณ
้ ้าว
/ข /
คลิปวิดีโอ /ภาพยนตร
้
ฯลฯ

- หัว้อการสอน
ข
วิธีวิเคราะห
้ข
้าวเกี่ยวกับ
เหตุการณ
้และสถานการณ
้
้างๆ
ต ที่ปรากฏในสื่อมวลชน Learning Outcome
1.1-1.4,1.6, 2.1-2.3,3.23.3,4.3-4.4,5.1-5.4
9-10 - หัว้อการสอน
ข
การใช
้ความรู
้พื้นฐานด
้าน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

6

บรรยาย/อภิปรายและ
ยกตัวอย
้างประกอบ้นคว
/ค ้า
และวิเคราะห
้ประเด็นที่
้าสนใจทางสั
น
งคมแล
้ว
นาเสนอหน
้าชั้นเรียน /จาก
รายงาน

เอกสารการเรียน/
PowerPoint
/Tablet/กรณีตัวอย
้าง
จากเหตุการณ
้ ้าว
/ข /
คลิปวิดีโอ /ภาพยนตร
้
ฯลฯ

1.1 และ 1.2

ผศ.ดร.กฤษณพร
ประสิทธิ์วิเศษ

6

บรรยาย/อภิปรายและ
ยกตัวอย
้างประกอบ้นคว
/ค ้า
และวิเคราะห
้ประเด็นที่
้าสนใจทางสั
น
งคมแล
้ว

เอกสารการเรียน/
PowerPoint
/Tablet/กรณีตัวอย
้าง
จากเหตุการณ
้ ้าว
/ข /

1.1 และ 1.2

ผศ.ดร.กฤษณพร
ประสิทธิ์วิเศษ

7-8

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง

สื่อการสอน

สอดคล
์องกับ
จุด์งหมาย
มุ
รายวิชา
1.1 และ 1.2

์สอน
ผู
(ระบุลาดับ)

ผศ.ดร.กฤษณพร
ประสิทธิ์วิเศษ
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สัปดาห
์
ที่

หัว์อการสอน
ข
/ Learning
Outcome

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง

สื่อการสอน

เพื่อการวิเคราะห
้บทบาทของ
สื่อมวลชน
(กรณีศึกษา)
- Learning Outcome
1.1-1.4,1.6, 2.1-2.3,3.23.3,4.3-4.4,5.1-5.4
11-12 - หัว้อการสอน
ข
ภูมิหลังและประเด็นหลักของ
เนื้อหา (Project Based)
- Learning Outcome
1.1-1.4,1.6, 2.1-2.3,3.23.3,4.3-4.4,5.1-5.4
13-14 - หัว้อการสอน
ข
ปรัชญาและหลักการที่
เกี่ยวข
้องกับประเด็นเนื้อหา
(Project Based)
- Learning Outcome

นาเสนอหน
้าชั้นเรียน /จาก
รายงาน

คลิปวิดีโอ /ภาพยนตร
้
ฯลฯ

6

บรรยาย/เสวนา้นคว
/ค ้าและ
วิเคราะห
้ประเด็นที้าสนใจ
่น
ทางสังคมแล
้วนาเสนอหน
้า
ชั้นเรียน /จากรายงาน

6

บรรยาย/อภิปรายแก
้ป
้ญหา
โดย Case Study/ค
้นคว
้า
และวิเคราะห
้ประเด็นที่
้าสนใจทางสั
น
งคมแล
้ว

เอกสารการเรียน/
PowerPoint
/Tablet/กรณีตัวอย
้าง
จากเหตุการณ
้ ้าว
/ข /
คลิปวิดีโอ /ภาพยนตร
้/
โครงการฯลฯ
เอกสารการเรียน/
PowerPoint
/Tablet/กรณีตัวอย
้าง
จากเหตุการณ
้ ้าว
/ข /

สอดคล
์องกับ
จุด์งหมาย
มุ
รายวิชา

์สอน
ผู
(ระบุลาดับ)

1.1 และ 1.2

ผศ.ดร.กฤษณพร
ประสิทธิ์วิเศษ

1.1 และ 1.2

ผศ.ดร.กฤษณพร
ประสิทธิ์วิเศษ
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สัปดาห
์
ที่

หัว์อการสอน
ข
/ Learning
Outcome

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง

1.1-1.4,1.6, 2.1-2.3,3.23.3,4.3-4.4,5.1-5.4
15

เสวนา/นาเสนอ Project

3

สื่อการสอน

นาเสนอหน
้าชั้นเรียน /จาก
รายงาน

คลิปวิดีโอ /ภาพยนตร
้
ฯลฯ

เสวนา/อภิปรายแก
้ป
้ญหา
โดย Case Study/นาเสนอ
งาน

เอกสารการเรียน/
PowerPoint
/Tablet/กรณีตัวอย
้าง
จากเหตุการณ
้ ้าว
/ข /
คลิปวิดีโอ /ภาพยนตร
้
ฯลฯ

สอดคล
์องกับ
จุด์งหมาย
มุ
รายวิชา

1.1 และ 1.2

์สอน
ผู
(ระบุลาดับ)

ผศ.ดร.กฤษณพร
ประสิทธิ์วิเศษ
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
์
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู
์

วิธีการประเมิน

1

1,2,3,4,5

2

1,2,3,4,5

3

1,2,3,4,5

4

1,2,3,4,5

5

1,2,3,4,5

6

1,2,3,4,5

การสังเกตพฤติกรรม/
คุณภาพของงาน/การทดสอบ
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ/
การนาเสนองาน
การสังเกตพฤติกรรม/
คุณภาพของงาน/การทดสอบ
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ/
การนาเสนองาน
การสังเกตพฤติกรรม/
คุณภาพของงาน/การทดสอบ
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ/
การนาเสนองาน
การสังเกตพฤติกรรม/
คุณภาพของงาน/การทดสอบ
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ/
การนาเสนองาน
การสังเกตพฤติกรรม/
คุณภาพของงาน/การทดสอบ
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ/
การนาเสนองาน
สอบ

สัปดาห
์ที่
ประเมิน
2

สัด์วนของ
ส
การประเมินผล
10%

6

10%

8-11

20%

12-13

5%

15

15%

40%

15
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและเอกสารการเรียนหลัก
วรรณรัต้น โรจนวิเชียรและคณะ . (2560). การวิเคราะห
์สถานการณ
์ป
์จจุบัน. กรุงเทพมหานคร: ศูน้บริ
ย การ
สื่อและสิ่งพิม้กราฟฟ
พ ้คไซท
้ มสด.
ศักดิ์สิทธิ์ โรจนวิเชียร, วรรณรัต้น โรจนวิเชียร และทรงธรรม ทิวสมบุญ. (2559) การวิเคราะห
์สถานการณ
์
์จจุ
ป บัน. กรุงเทพมหานคร: ศูน้บริ
ย การสื่อและสิ่งพิม้กราฟฟ
พ ้คไซท
้ มสด.
2. เอกสารและข
์อมูลสาคัญ
หนังสือพิม้รายวั
พ นฉบับภาษาไทย ทั้งเชิงประชานิยม และเชิงคุณภาพ
เว็บไซต
้สื่อมวลชนทุกประเภท
3. เอกสารและข
์อมูลแนะนา
ปราณี สุรสิทธิ์. (2557). การวิเคราะห
์สถานการณ
์ป
์จจุบันเพื่อการสื่อสาร. พิม้ครั
พ ้งที่ 3.
กรุงเทพมหานคร: แสงดาว.
ศักดิ์สิทธิ์ โรจนวิเชียร, วรรณรัต้น โรจนวิเชียร และทรงธรรม ทิวสมบุญ. (2557) การวิเคราะห
์สถานการณ
์
์จจุ
ป บัน. กรุงเทพมหานคร: ศูน้บริ
ย การสื่อและสิ่งพิม้กราฟฟ
พ ้คไซท
้ มสด.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุท์การประเมิ
ธ
นประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนาระหว
้างผู
้สอนกับ้เรี
ผู ยน
1.2 แบบประเมิน้สอนและแบบประเมิ
ผู
นรายวิชา
2. กลยุท์การประเมิ
ธ
นการสอน
2.1 ตรวจประเมินชิ้นงาน ที้รั
่ได บมอบหมาย
2.2 การมี้วนร
ส ้วมในการทางาน/ความเห็นของนักศึกษา/เพื่อน/ผู
้สอน ผลงานและการนาเสนองาน
้างๆที
ต ้มอบหมาย
่ได
2.3 ความคิดเห็นของชุมชนที่เกี่ยวข
้อง/ที่นักศึกษานามาเป
้นกรณีศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
จัดประชุมอาจารย
้ผู
้สอนเพื่อทบทวนและปรับปรุงกลยุท้วิ
ธ ธีการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
อาจารย
้ผู
้สอนท าหน
้าที่ท วนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ของนั ก ศึก ษาในเนื้ อ หารายวิ ชาระหว
้างการสอนกั บ
นักศึกษา

16

มคอ. 3
หลักสูตรดาเนินการจัด ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนัก ศึกษาโดยเชิญ้ทรงคุ
ผู
ณวุ ฒิภายนอกหลักสู ต รมา
ตรวจ
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นาผลการทวนสอบและการประเมินการสอนจากนักศึกษามาปรับปรุงรายวิชาให
้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
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