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ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้ อมูลโดยทัว่ ไป

1. รหัสและชื่ อรายวิชา
25000106z สังคมไทยกับโลกาภิวตั น์
Thai Society and Globalization
2. จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
เป็ นหลักสู ตรที่เรี ยนร่ วมหลายหลักสู ตร และเป็ นรายวิชาศึกษาทัว่ ไป
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผู้สอน
อาจารย์วทิ ยา สุ ขสา
อาจารย์ดวงพร บี่หตั ถกิจกูล
อาจารย์เอกฤทัย ฉัตรชัยเดช
อาจารย์ชลธิ ดา อุเทศนันท์
5. ภาคการศึกษา/ ระดับการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปริ ญญาตรี
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
9. วันทีจ่ ัดทําหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
พฤษภาคม 2555
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. มีความรู ้ความสํานึกในระบบคุณค่าของความเป็ นไทย

2. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองของสังคมโลกทั้ง
ในอดีต ปั จจุบนั อนาคต
3. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้แนวคิดทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองทั้งในสังคมโลก
และสังคมไทยไปเป็ นแนวทางในการดําเนินชีวิตอยูใ่ นสังคมได้
4. ตระหนักรู ้ถึงปั ญหาและมีทกั ษะการแก้ปัญหาในสังคม
5. สามารถผสมผสานภูมิปัญญาไทยกับภูมิปัญญาสากลในการพัฒนาองค์การระดับ
ท้องถิ่นและประเทศ
6. เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมให้กบั นักศึกษา เช่น การตรงต่อเวลา การเสี ยสละ ความ
ซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาอารยธรรมของมนุษยชาติ สภาพทัว่ ไปของสังคมไทย วัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมไทย แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้าง
ความภาคภูมิใจอันนําไปสู่ ความรัก ความสามัคคีและความสมานฉันท์ปรองดองในสังคม
ผลกระทบจากกระแสโลกาภิวตั น์และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ความสัมพันธ์ระหว่างไทย
กับสังคมโลกในช่วงเวลาต่างๆตั้งแต่ก่อนสมัยใหม่จนถึงสมัยปั จจุบนั
2. จํานวนชั่ วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝึ กปฎิบัติงาน/งาน การศึกษาด้ วยตนเอง
ภาคสนาม/ การฝึ กงาน
บรรยาย 45 ชัว่ โมง สอนเสริ มตามความ ไม่มีการฝึ กปฎิบตั ิงาน 90 ชัว่ โมง
ต่อภาคการศึกษา
ต้องการของนักศึกษา ภาคสนาม
เฉพาะราย หรื อกลุ่ม
3. จํานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ที่อาจารย์ ให้ คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์ประจําวิชาจัดเวลาให้คาํ ปรึ กษาเป็ นรายบุคคล หรื อรายกลุ่มตามความต้องการ 2 ชัว่ โมง
(เฉพาะรายที่ตอ้ งการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 . คุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา รู ้จกั กาลเทศะ ต่อตนเองและสังคม
1.1.2 ซื่อสัตย์ สุ จริ ต เคารพสิ ทธิ์ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ืน่
1.1.3 มีน้ าํ ใจ เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ มีเมตตา และรู้รักสามัคคี
1.1.4 สุ ภาพอ่อนโยน และมีกริ ยามารยาทที่ดีในสังคม
1.1.5 รักษาสมบัติของส่ วนรวมและใส่ ใจสิ่ งแวดล้อม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณี ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสภาพทัว่ ไปของสังคมไทย วัฒนธรรม
และ ประเพณี
1.2.2 นําเสนอกลุ่มโดยให้นกั ศึกษานําเสนอเศรษฐกิจพอเพียงและการดํารงชี วติ ตามแนวทาง
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
1.2.3 มอบหมายงานให้นกั ศึกษาลงพื้นที่สาํ รวจและทําโครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่นคนละ ๑ เรื่ อง
1.2.4 ผูเ้ รี ยนนําเสนอข่าวเหตุการณ์ที่บ่งชี้ถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ
1.2.5 ฝึ กให้นกั ศึกษาวิเคราะห์ วิพากษ์ แนวคิดต่าง ๆ
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 พฤติกรรมการเข้าชั้นเรี ยน
1.3.2 การส่ งงานที่ได้รับมอบหมาย
1.3.3 ประเมินผลจากการวิเคราะห์ วิพากษ์ และนําเสนองานตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ทตี่ ้ องการ
2.1.1 มีความรู ้ ความเข้าใจ ในรายวิชาพื้นฐาน
2.1.2 สามารถนําองค์ความรู ้ไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
2.1.3 สามารถนําเอาองค์ความรู ้ไปวิเคราะห์ แก้ปัญหาเบื้องต้นได้อย่างสร้างสรรค์
2.1.4 สามารถเชื่อมโยงความรู ้พ้ืนฐานกับความรู ้ในศาสตร์ สาขาอื่นได้
2.1.5 สามารถต่อยอดองค์ความรู ้ในศาสตร์ อื่นได้
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2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การบรรยายประกอบการยกตัวอย่างและอภิปรายร่ วมกัน
2.2.2 กระตุน้ ให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยนด้วยการถามนํา เปิ ดประเด็น เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
2.2.3 การค้นคว้า การวิเคราะห์ ทํากิจกรรมกลุ่มร่ วมกัน
2.2.4 ทําแบบฝึ กหัด
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การทดสอบย่อย
2.3.2 การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
2.3.3 การประเมินจากรายงานที่นกั ศึกษาจัดทํา
2.3.4 ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรี ยน
2.3.5 ประเมินจากการทําโครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาทีต่ ้ องพัฒนา
3.1.1 สามารถคิด ตัดสิ นใจที่ดีและเป็ นระบบ
3.1.2 มีความสามารถในการรวบรวมและจัดการข้อมูลให้เป็ นระบบ
3.1.3 มีทกั ษะในการจัด การประมวลความคิดและความรู ้อย่างเป็ นระบบ
3.1.4 สามารถวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง และความต้องการเพื่อพัฒนาตนเอง
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 ฝึ กให้วเิ คราะห์ปัญหาจากกรณี ศึกษา โดยการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
3.2.2 อภิปรายกลุ่มในชั้นเรี ยนในประเด็นที่เป็ นที่สนใจของสังคม
3.2.3 การสะท้อนความคิดในประเด็นสําคัญที่เป็ นปัญหาที่เป็ นที่สนใจของสังคม
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าชั้นเรี ยนและพฤติกรรมระหว่างเรี ยน
3.3.2 การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
3.3.3 การประเมินจากรายงานที่นกั ศึกษาจัดทํา
3.3.4 ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรี ยน
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องพัฒนา
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4.1.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทํางาน
4.1.2 สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตนเองและผูอ้ ื่น
4.1.3 มีความรับผิดชอบต่อการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4.1.4 มีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรมได้อย่างสร้างสรรค์
4.1.5 มีความเป็ นกัลยาณมิตร สามารถแนะนําช่วยเหลือ วางตัวได้อย่างเหมาะสม
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 การบรรยาย การอภิปราย
4.2.2 การค้นคว้า การวิเคราะห์ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ในชั้นเรี ยน
4.2.3 การมอบหมายงาน นําเสนอและกิจกรรมกลุ่ม
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยน
4.3.2 ประเมินจากรายงานและกิจกรรมกลุ่ม
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้ องพัฒนา
5.1.1 มีทกั ษะในการใช้ภาษา ทั้งการพูด อ่าน เขียนและฟัง ได้อย่างถูกต้อง
5.1.2 มีทกั ษะในการติดต่อสื่ อสาร และสื่ อความหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5.1.3 มีความสามารถในการใช้สารสนเทศ การสื บค้น ค้นคว้าแหล่งข้อมูล ความรู ้ เรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเอง และเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
5.1.4 มีวจิ ารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทักษะระหว่างบุคคล และกลุ่ม ทั้ง
การพูด ฟัง และการเขียนในกลุ่มผูเ้ รี ยนระหว่างผูเ้ รี ยน และผูส้ อนรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง
5.2.2 การเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยน สามารถใช้สารสนเทศและการสื บค้นสารสนเทศ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ บรรยายและนําเสนอด้วยสื่ อคอมพิวเตอร์
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากผลงานจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้แบบประเมินทักษะ การ
พูด การอ่าน การเขียน และการฟัง
5.3.2 ประเมินจากการนําเสนอผลงานของนักศึกษา
5.3.3 ประเมินจากผลงานที่สืบค้น
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน

สัปดาห์
ที่

1-2

รายละเอียดรายวิชา

เนือ้ หา

เวลาสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อ

แนะแนวการเรี ยนการสอน
- ชี้แจงแนวการเรี ยนรู ้ การวัดผล
ประเมินผล กิจกรรมการเรี ยนรู ้
ข้อตกลงเบื้องต้นระหว่างผูเ้ รี ยน
กับผูส้ อน
- วิเคราะห์ศกั ยภาพผูเ้ รี ยน แนะนํา
แนวการสอน แจ้งข้อตกลงภายใน
ชั้นเรี ยน สอดแทรกคุณธรรม
จริ ยธรรม โดยเน้นให้นกั ศึกษา
เป็ นคนซื่ อสัตย์ สามัคคี มีน้ าํ ใจ มี
วินยั ขยัน สุ ภาพ ประหยัด และ
สะอาด
บทนํา วิวฒั นาการทางสังคม
เศรษฐกิจ และ การเมืองการ
ปกครองของโลก
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1.ขั้นเตรียม ปฐมนิเทศ
นักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ
เรี ยนรู้แบบร่ วมมือ
(Cooperative Lerning) ให้
นักศึกษาแบ่งกลุ่มอภิปราย
หัวข้อวัฒนธรรม
2. ขั้นกิจกรรมการเรียนการ
สอน
2.1 นําเข้าสู ้บทเรี ยนให้
นักศึกษาชมวีซีดีเกี่ยวกับ
อารยธรรมของมนุษย์
2.2 กิจกรรมกลุ่ม แบ่งกลุ่ม
นักศึกษาตามหัวข้อที่กาํ หนด
และอภิปราย
2.3 ขั้นตรวจสอบผล
นําเสนอองค์ความรุ ้
ขั้นสรุ ปและประเมินผล

- แนวการสอน
- Power Point
- แบบทดสอบ
- ซีดีรอม
- ลูกโลก
- Flip Chart
- ปากกาเมจิก
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มคอ.3
สัปดาห์
ที่

3-4

เนือ้ หา

วัฒนธรรม ประเพณี และการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมไทย

เวลาสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน

6

1.ขั้นนํา เริ่ มต้นการเรี ยนโดย
ดูความพร้อมและตรวจสอบ
ความรู ้เดิมที่สัมพันธ์กบั สิ่ งที่
จะเรี ยน และใช้คาํ ถาม ให้
ผูเ้ รี ยนช่วยกันคิดตอบ
2. ขั้นเสนอบทเรียน
ให้ผเู ้ รี ยนตอบคําถามตามที่
กําหนดให้โดยการศึกษา
เอกสารแล้วแลกเปลี่ยนกัน
ในกลุ่ม โดยมีวธิ ี เข้ากลุ่มตาม
หลักการของการร่ วมมือกัน
เพือ่ เรี ยนรู้(Coopera-tive
learning) ได้แก่ Jigsaw โดย
กําหนดให้ทุกกลุ่มได้เสนอ
คําตอบมาอภิปรายกันต่อเพื่อ
หาข้อยุติและมีการ
ยกตัวอย่างประกอบด้วย
3. ขั้นวิเคราะห์ ผลการเรียนรู้
- ให้ผเู ้ รี ยนได้วเิ คราะห์
วิธีการคิดในการหาคําตอบ
ของตนและกระบวนการคิด
กับการทํางานที่ใช้ได้ผลใน
การทํางานกลุ่ม

สื่อ

Power Point
-วีดิทศั น์
- ใบกิจกรรม
- เอกสาร
ประกอบการ
สอน
- แบบฝึ กหัด
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มคอ.3
สัปดาห์
ที่

เนือ้ หา

เวลาสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อ

5-6

ปั ญหาสังคมไทยและปั ญหาสังคม
โลก

6

-น.ส.พ. รายวัน
- Flip Chart
- ปากกาเมจิก
- Power Point
- ใบกิจกรรม
- แบบฝึ กหัด

7-8

เศรษฐกิจพอเพียงและการ
ดํารงชีวิตตามแนวทางสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั

6

9

สอบกลางภาค

3

1.ขั้นกิจกรรมการเรียนการ
สอน
- นําผลงานวิจยั เรื่ องการ
จัดการเรี ยนรู ้การคิดเชิง
วิพากษ์โดยใช้ประเด็นสังคม
พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู ง
กว่าก่อนเรี ยน มาใช้สอนใน
หัวข้อปั ญหาครอบครัวและ
ปัญหาความยากจน
- ทดสอบก่อนเรี ยน-หลัง
เรี ยน
- เชิญวืทยากรบรรยายปั ญหา
สังคม
1.ขั้นกิจกรรมการเรียนการ
สอน
1.1 นําเข้าสู่ บทเรี ยนให้
นักศึกษาชมวีซีดีเกี่ยวกับ
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
1.2 กิจกรรมกลุ่ม แบ่งกลุ่ม
นักศึกษาตามหัวข้อที่กาํ หนด
และอภิปรายร่ วมกัน
1.3 ขั้นตรวจสอบผล
นําเสนอองค์ความรู ้
1.4 ขั้นสรุ ปและประเมินผล

- วีดิทศั น์
- กรณี ตวั อย่าง
- Flip Chart
- ปากกาเมจิก
- Power Point
- แบบฝึ กหัด
- เอกสาร
ประกอบการ
สอน
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สัปดาห์
ที่

เวลาสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน

10-11 ภูมิปัญญาไทย

6

1. ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน
1.1 นําเข้าสู ้บทเรี ยนให้นกั ศึกษาชม
วีซีดีเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.2 ให้นกั ศึกษาทําโครงงานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นคนละ1 ชิ้น
1.3 ขั้นตรวจสอบผล นําเสนอองค์
ความรู ้โครงงานฯ
1.4 ขั้นสรุ ปและประเมินผล

12-13 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมโลก

6

14-15 การปรับตัวของไทยในกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

6

16

เนือ้ หา

สื่อ

- Flip Chart
- ปากกาเม
จิก
- Power
Point
- ใบกิจกรรม
แบบทดสอบ
- เอกสาร
ประกอบการ
สอน
- Flip Chart
1. ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน
1.1 ผูเ้ รี ยนนําเสนอข่าวเหตุการณ์ท่ี - ปากกาเม
บ่งชี้ถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง จิก
- เอกสาร
ด้านต่างๆ
ประกอบการ
1.2 อภิปรายผลกระทบของการ
สอน
เปลี่ยนแปลงทางสังคมโลกต่อ
- ใบกิจกรรม
สังคมโลก
- Power
Point
- Flip Chart
1. ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน
- ปากกาเม
1.1 การบรรยายแบบมีส่วนร่ วม
1.2 ซักถามและแลกเปลี่ยนอภิปราย จิก
- ใบกิจกรรม
ร่ วมกัน
- เอกสาร
1.3 ศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่ง
ประกอบการ
สารสนเทศต่างๆ
สอน
1.4 อาจารย์และนักศึกษาสรุ ปผล
- Power
ร่ วมกันทําแผนผังความคิด
Point

สอบปลายภาค
9
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและข้ อมูลสํ าคัญ
คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ. ภูมทิ ศั น์ ไทย. กรุ งเทพมหานคร : สํานักนายกรัฐมนตรี . 2539.
ชาญชัย แสวงศักดิ์. วิสัยทัศน์ การเมืองการปกครองและกฎหมาย. กรุ งเทพมหานคร : สํานักพิมพ์สนั ติ
ธรรม,2539.
ธิ ดา สาระยา. กว่ าจะเป็ นคนไทย. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุ งเทพมหานคร : สํานักพิมพ์เคล็ดไทย,2537.
บวรศักดิ์ อุวรรณโ ณ : การสร้ างธรรมมาภิบาล (GOOD GOVERNANCE) ในสังคมไทย. กรุ งเทพ :
วิญญชน,2542.
พระธรรมปิ ฏก (ป.อ.ปยุตโต). การพัฒนาที่ยงั่ ยืน. กรุ งเทพมหานคร : สํานักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง,
2541.
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์. สั งคมเศรษฐกิจไทยในทศวรรษ 2550:ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในกระแส
โลกานุวตั ร.พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุ งเทพมหานคร โครงการจัดพิมพ์คบไฟ,2540.
เสน่ห์ จามริ ก. สั งคมไทยกับการพัฒนาทีก่ ่ อปั ญหา. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุ งเทพมหานคร: โครงการจัดพิมพ์
คบไฟ,2540.
สุ โขทัยธรรมาธิ ราช,มหาวิทยาลัย.(2540). เอกสารประกอบการสอนชุ ดวิชาเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจ
ไทยและเศรษฐกิจเปรียบเทียบ หน่ วยที่ 1-7. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช.
สุ รชัย ศิริไกร. (2536). “นโยบายต่ างประเทศของไทยช่ วงหลังสงครามเย็น : ความมั่นคงและระเบียบ
ใหม่ ของโลก” ใน 5 ทศวรรษการต่ างประเทศของไทย : จากความขัดแย้ งสู่ ความร่ วมมือ.
กรุ งเทพฯ : บริ ษทั พรี สเกลจํากัด
อดุล ต้นประยูร. สั งคมวิทยาชนบทและเมือง. กรุ งเทพมหานคร : สํานักพิมพ์โอเดียนสโตร์ . 2523.
สมชาย ภคภาสน์ววิ ฒั น์. วิสัยทัศน์ ประเทศไทยปี 2000. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุ งเทพฯ : มติชนจํากัด มหาชน.
2539.
อเนก เหล่าธรรมทัศน์. วิสัยทัศน์ การปกครองท้องถิ่นและแผนการกระจายอํานาจ. กรุ งเทพ : มิติใหม่.
2543.
หมวดที่ 7 การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- แบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
- สรุ ปผลการประเมินการสอน
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
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- ผลการเรี ยนของนักศึกษา
- การสังเกตของผูส้ อน
- การสนทนากลุ่มระหว่างอาจารย์ผสู ้ อนประจําวิชา
3. การปรับปรุงการสอน
เมื่อมีการประเมินการสอนตลอดจนทราบผลการประเมินเรี ยบร้อยแล้วจึงมีการการปรับปรุ งการสอนดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน
- การวิจยั ทั้งในและนอกชั้นเรี ยนเพื่อนําผลวิจยั ที่ได้รับมาพัฒนาปรับปรุ งการเรี ยนการสอนต่อไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวัง
จากการเรี ยนรู ้ในรายวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษาหรื อการสุ่ มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง
พิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรี ยนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยรวม
ในรายวิชาได้ดงั นี้
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่ มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรื อ
ผูท้ รงคุณวุฒิที่ไม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสู ตร
- การตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
นําข้อมูลที่ได้จากการประเมิน ข้อ 1 ข้อ 2และข้อ 3 มาวางแผนเพื่อปรับปรุ งคุณภาพการสอน
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