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ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่ อวิชา
2591109 ชุมชนกับประชาสังคม
Community and Civil Society
2. จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยเป็ นวิชาเฉพาะ
4. อาจารย์ ผ้ สู อน
อาจารย์สมศรี สัตนาโค
5. ภาคการศึกษา / ชั้ นปี ที่ เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปี ที่ 1
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน (Pre - requisites)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co - requisites)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
9. วันทีจ่ ัดทําหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุ ด
พฤษภาคม 2555
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. รู ้ และเข้าใจ โดยสามารถอธิ บาย แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย หลักการ บทบาทและความสําคัญ
ของประชาสังคม
2. สามารถอธิ บายเกี่ยวกับกระบวนการเกิด การสร้างและการพัฒนาประชาสังคมได้
3. สามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับประชาสังคมในระดับต่างๆ โดยนําเสนอประเด็นตามกรณี ศึกษาได้
4. อธิ บายขั้นตอนการจัดกระบวนการประชาสังคม โดยการมีส่วนร่ วมของประชาชนและชุมชนได้
5. สามารถนําความรู ้ไปใช้เป็ นแนวทางในการทํางานพัฒนาสังคม ชุมชน โดยการจัดทําโครงการ
แผนงาน เวทีประชาคม อภิปรายเสวนา ฯ ตามกระบวนการภาคประชาสังคมได้

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิด ความหมาย และหลักการและความสําคัญของประชาสังคม กระบวนการ วิธีการสร้าง
และพัฒนาประชาสังคมให้เข้มแข็ง ประชาคมชุมชน ประชาคมตําบล ประชาคมอําเภอ ประชาคมจังหวัด
ประชาคมวิชาชีพ การพัฒนาประชาสังคม เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยงั่ ยืน
2. จํานวนชั่ วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึ กภาคสนาม/ฝึ ก การศึกษาด้ วยตนเอง
ภาคปฏิบัติ

45 ชัว่ โมงต่อภาค

ตามความต้องการของ

การศึกษา

นักศึกษา

ไม่มีการฝึ กงาน

6 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์

3. จํานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ ให้ คําปรึ กษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์ประจําวิชาจัดเวลาให้คาํ ปรึ กษาเป็ นรายบุคคลตามความต้องการ
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) แสดงออกซึ่ งความซื่ อสัตย์สุจริ ต ต่อตนเองและผูอ้ ื่น
2) มีวนิ ยั ความรับผิดชอบต่อตนเองชุมชนและสังคม
3) เคารพสิ ทธิ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม
5) มีจิตสาธารณะ เสี ยสละ เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ และมีส่วนร่ วมทางสังคม
1.2 วิธีการสอน
1) กําหนดเงื่อนไข ข้อตกลงร่ วมกันระหว่างผูเ้ รี ยนและผูส้ อน เรื่ องระเบียบการเข้าชั้นเรี ยน
การแต่งกาย ความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลา
2) จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเพื่อให้ผเู้ รี ยนได้มีความตระหนัก โดยยกสถานการณ์สังคม
บ้านเมืองในปั จจุบนั โดยเน้นให้เห็นถึงผลกระทบของการขาดคุณธรรม จริ ยธรรม
3) จัดรู ปแบบการเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม และการทํางานเป็ นทีม
4) ส่ งเสริ มการทํากิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นของตนเอง
5) เชื่อมโยงองค์ความรู ้ในบทเรี ยน กับพระพุทธศาสนา กฎหมาย สิ ทธิ บทบาท หน้าที่ อันพึง มี
ของผูเ้ รี ยน และการปฏิบตั ิต่อสังคมส่ วนรวม
1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรี ยน การส่ งงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมายและการร่ วมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวนิ ยั และพร้อมเพรี ยงของนักศึกษาในการร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร
3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
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2. ความรู้
2.1 ความรู้ ทตี่ ้ องการ
1. มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทฤษฎี เพือ่ การพัฒนาอย่างกว้างขวางและเป็ นระบบ
ทันสมัยต่อสถานการณ์โลก
2. สามารถนําเอาองค์ความรู ้ไปใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาสังคม
3. สามารถนําองค์ความรู ้มาใช้ในการแก้ปัญหาสังคมได้
4. สามารถนําเอาองค์ความรู ้มาประยุกต์ใช้ได้ กับการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
5. สามารถเชื่อมโยง องค์ความรู ้เพื่อการพัฒนากับความรู ้ ในศาสตร์ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้
2.2 วิธีการสอน
1) บรรยายเชิงวิชาการ ประกอบกรณี ศึกษา เกี่ยวกับชุมชนกับประชาสังคม และทําแบบฝึ กหัด
2) จัดกระบวนเรี ยนรู ้แบบ Active Learning ฝึ กคิด วิเคราะห์ในชั้นเรี ยน จากเนื้อหาวิชา บทความ
งานวิจยั วีดีทศั น์ เอกสารประกอบการสอน ฯ
3) การค้นคว้า การวิเคราะห์ นําเสนอรายงานกลุ่ม กระบวนการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง โดยภาค
ประชาสังคม
4) มอบหมายให้นกั ศึกษาลงพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น เพื่อศึกษาข้อมูล จัดทําเวทีประชาคม หรื อทําวิจยั
โดยใช้องค์ความรู ้ภาคประชาสังคม
2.3 วิธีการประเมินผล
1) การทดสอบย่อย การมีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยน
2) การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
3) การประเมินจากรายงานที่นกั ศึกษาจัดทํา
4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรี ยน
5) ประเมินผลจากการนําความรู ้ไปใช้ เช่น จัดโครงการ จัดเสวนา จัดทําเวทีประชาคม ฯ
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3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาทีต่ ้ องพัฒนา
1) สามารถศึกษาวิเคราะห์เชื่ อมโยงองค์ความรู ้อย่างเป็ นระบบ
2) มีทกั ษะในการจัดการประมวลความคิดและความรู ้อย่างเป็ นระบบ
3) มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาผูเ้ รี ยนทางด้านสังคมเพือ่ พัฒนาประเทศชาติ
4) สังเคราะห์องค์ความรู ้ ไปสู่ การปฏิบตั ิได้จริ งในชีวติ ประจําวัน
3.2 วิธีการสอน
1) ฝึ กให้วเิ คราะห์ปัญหาจากกรณี ศึกษา โดยการศึกษาจากตํารา เอกสาร เหตุการณ์ในสังคม ฯ
2) เชิญผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งสถาบันการศึกษา องค์กรท้องถิ่น หรื อองค์กรอิสระ
มาเสนอแนะและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน
3) การสะท้อนความคิด ร่ วมแสดงความคิดเห็น ในประเด็นสําคัญที่เป็ นปัญหาและสถานการณ์
สําคัญ ที่เป็ นที่สนใจของสังคม
4) ฝึ กเชื่อมโยงองค์ความรู ้ เพื่อนําไปปฏิบตั ิจริ ง ในสังคม และชุมชนท้องถิ่น
3.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากรายงานที่นกั ศึกษาจัดทํา
2) ประเมินจากการนําเสนอรายงาน การร่ วมแสดงความคิดเห็น การทํากิจกรรมในชั้นเรี ยน
3) ประเมินจากการคิด การวางแผนงาน (Action Plan) กิจกรรมและการเรี ยนในชั้นเรี ยน
4) ประเมินผลจากผลการปฏิบตั ิโครงการในชุมชนท้องถิ่น
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องพัฒนา
1) สามารถวางแผนงานของตนเองและพัฒนาตนเองได้
2) มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผูบ้ ริ หาร อาจารย์ เพือ่ นร่ วมชั้นและร่ วมสถาบัน
3) มีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรม อย่างสร้างสรรค์ และการทํางานเป็ นทีม
4) ร่ วมแสดงออก ตามบทบาทของความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามในการทํากิจกรรมได้
5) สามารถทํางาน ทํากิจกรรม จนบรรลุตามเป้ าหมายที่วางไว้ได้
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4.2 วิธีการสอน
1) จัดกิจกรรมการมีส่วนร่ วมให้รู้จกั บทบาทหน้าที่ที่สาํ คัญของตนเอง
2) จัดกิจกรรมกลุ่ม เพื่อคิด วิเคราะห์ กรณี ศึกษา แลกเปลี่ยนและนําเสนอโดยทีม (Team Work)
3) เสริ มทักษะของการทํากิจกรรมเพื่อสังคม โดยแนะนําการวางแผน การจัดแบ่งเวลาเรี ยนและ
เวลาทํากิจกรรม ให้ประสบความสําเร็ จ
4.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยน
2) ประเมินจากรายงานและการร่ วมกิจกรรมกลุ่ม
3) ประเมินจากการร่ วมกิจกรรม ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้ องพัฒนา
1) มีทกั ษะในการใช้ภาษา ทั้งการพูด อ่าน เขียน ได้อย่างถูกต้อง
2) มีทกั ษะในการสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3) สามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ ในการค้นคว้า สื บค้นข้อมูลความรู ้
4) มีวจิ ารณญานในการสังเคราะห์สื่อ และสารสนเทศในปั จจุบนั ได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
1) การจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผเู้ รี ยนได้ฝึกทักษะระหว่างบุคคล และกลุ่ม ทั้งการพูด ฟัง และการ
เขียน
2) ใช้สื่อ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เข้ามาใช้ประกอบการสอนในรู ปแบบที่หลากหลาย
3) สอนการใช้เทคนิคการนําเสนอรายงาน โดยใช้สื่อสมัยใหม่
4) เสริ มทักษะ เทคนิควิธีการ อภิปราย สื่ อสาร การพูดต่อหน้าชุมชน ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
5) ส่ งเสริ มการส่ งงาน และการใช้ประโยชน์ และการร่ วมแสดงความคิดเห็นในสื่ อสาธารณะให้
เป็ นไปในทางที่เหมาะสม
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5.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากผลงานจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้แบบประเมินทักษะ และ
พัฒนาการ ด้านการพูด การอ่าน การเขียน และการฟัง
2) ประเมินจากการนําเสนอผลงานของนักศึกษา
3) ประเมินจากผลงานที่สืบค้น รายงานที่ส่งโดยใช้ Internet และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่
เหมาะสม
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

สั ปดาห์ ที่

หัว ข้ อ/รายละเอียด

จํานวน

กิจกรรมการเรียน

ชั่วโมง

การสอน

สื่ อทีใ่ ช้

1

ชี้แจงข้อตกลงในการเรี ยนการสอน

3

2

- แนะนําเนื้อหาวิชา วิธีการเรี ยน
สอน และการประเมินผลการ
เรี ยนการสอน
- ชี้แจงกติกาในการเข้าชั้นเรี ยน
โดย เน้นให้นกั ศึกษา มีความตรง
ต่อเวลา รับผิดชอบ ซื่ อสัตย์
สามัคคี มีน้ าํ ใจ มีวนิ ยั ขยัน สุ ภาพ
ประหยัดและสะอาด
แนวคิดเกี่ยวกับประชาสังคม

- แบบฝึ กหัด
- พูดคุย ทําความรู ้จกั
- แนะนํารายละเอียดเนื้อหา - Presentation
รายวิชา การประเมินผล - กิจกรรมชั้นเรี ยน
การเรี ยน
- ประเมินศักยภาพผูเ้ รี ยน
- ทบทวนรายวิชาที่มีความ
เชื่อมโยงกัน

3

- บรรยาย ร่ วมอภิปราย
แลกเปลี่ยนในชั้นเรี ยน
- ศึกษากรณี ตวั อย่างการเกิด
ประชาสังคม
- แลกเปลี่ยนกันในกลุ่ม
พร้อมนําเสนอคําตอบ
ร่ วมกัน (Cooperative –
learning)

- การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม
- ความหมายของประชาสังคม
(Civil Society)
- ความสําคัญของประชาสังคม
- หลักการ บทบาทของประชา
สังคม

- บทความ
- แบบฝึ กหัด
- PowerPoint
- กิจกรรมชั้นเรี ยน
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สั ปดาห์ ที่

หัว ข้ อ/รายละเอียด

3

ทฤษฎีประชาสังคม

4

- การเกิดขึ้นของประชาสังคมใน
สังคมโลกและสังคมไทย
- ทฤษฎีประชาสังคมยุคต้น
- ทฤษฎีประชาสังคมยุคหลัง
- คุณลักษณะและองค์ประกอบของ
ประชาสังคม
แนวคิดเกี่ยวกับชุมชน

จํานวน

กิจกรรมการเรียน

ชั่วโมง

การสอน

3

ชุมชนและประชาสังคม

3

3

- ศึกษากรณี ตวั อย่าง กระบวนการ
เกิดประชาสังคมในระดับท้องถิ่น

6-7

ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน
ประชาคม และประชาสังคม
- องค์กรประชาสังคม
- องค์กรชุมชนท้องถิ่น

- แบบฝึ กหัด
- PowerPoint
- กิจกรรมชั้นเรี ยน

- ชุมชนเข้มแข็ง
- การมีส่วนร่ วมในชุมชน
- การพัฒนาชุมชนโดย
กระบวนการประชาสังคม
5

- บรรยาย ร่ วมอภิปราย
แลกเปลี่ยนในชั้นเรี ยน

สื่ อทีใ่ ช้

6

- บรรยาย ร่ วมอภิปราย
แลกเปลี่ยนในชั้นเรี ยน
- ศึกษากรณี ตวั อย่างชุมชน
เข้มแข็ง อภิปรายพร้อม
นําเสนอตามประเด็นการ
เรี ยนการสอน
- บรรยาย ร่ วมอภิปราย
แลกเปลี่ยนในชั้นเรี ยน
- ชมวีดีทศั น์ เรื่ อง ดีสลาตัน
ตอนสภาประชาสังคม
ชายแดนใต้ (Thai PBS)
- แบ่งกลุ่ม สรุ ปบทเรี ยน
จากการชมวีดีทศั น์
นําเสนอและแลกเปลี่ยน
ในชั้นเรี ยน โดยกิจกรรม
Mind map
- บรรยาย ร่ วมอภิปราย
แลกเปลี่ยนในชั้นเรี ยน
- ศึกษากรณี ตวั อย่างชุมชน
ภาคประชาสังคม อภิปราย

- แบบฝึ กหัด
- PowerPoint
- กิจกรรมชั้นเรี ยน

- แบบฝึ กหัด
- วีดีทศั น์ 30 นาที
- PowerPoint
- กิจกรรมชั้นเรี ยน

- บทความ /
- เอกสาร
- แบบฝึ กหัด
- PowerPoint
8
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สั ปดาห์ ที่

หัว ข้ อ/รายละเอียด

8

- แนวทางการพัฒนา/การจัดการ
ความรู ้ภาคประชาสังคม
- ตัวอย่างชุมชนภาคประชาสังคม
สอบกลางภาคเรียน

9-10

แนวคิด พัฒนาการและข้อพิจารณา

จํานวน

กิจกรรมการเรียน

ชั่วโมง

การสอน
พร้อมนําเสนอ ตามประเด็น

11-12

13

- รัฐ สังคม และพัฒนาการทาง
การเมือง
- พัฒนาการ แนวโน้มของชุมชน
ไทยและประชาสังคม
- บทบาทประชาสังคมไทยในการ
พัฒนา
- การสร้างความเข้มแข็งของประชา
สังคมและชุมชน
- ยุทธศาสตร์ การสร้างประชาสังคม
ชุมชนและประชาสังคมของไทย

- กิจกรรมชั้นเรี ยน

การเรี ยนการสอน

6

เกี่ยวกับประชาสังคมไทย
- ความหมายและแนวคิดประชา
สังคมในสังคมไทย
- ปรากฏการณ์ประชาสังคมไทย
ร่ วมสมัย
ชุมชนไทยและภาคประชาสังคม

สื่ อทีใ่ ช้

6

3

- บรรยาย ร่ วมอภิปราย
แลกเปลี่ยนในชั้นเรี ยน
- ศึกษาเอกสารแล้ว
แลกเปลี่ยนกันในกลุ่ม
พร้อมนําเสนอคําตอบ
ร่ วมกัน

- บทความ /

- บรรยาย ร่ วมอภิปราย
แลกเปลี่ยนในชั้นเรี ยน
- ศึกษาเอกสารแล้ว
แลกเปลี่ยนกันในกลุ่ม
พร้อมนําเสนอคําตอบ
ร่ วมกัน

- บทความ /

- ศึกษางานวิจยั เรื่ อง
“ประชาสังคม...รากฐาน
การพัฒนาประเทศ” ของ
บงกช สุ ทศั น์ ณ อยุธยา
- ให้ผเู ้ รี ยนวิเคราะห์
อภิปราย และนําเสนอ
ร่ วมกัน

- แบบฝึ กหัด

เอกสาร
- แบบฝึ กหัด
- PowerPoint
- กิจกรรมชั้นเรี ยน
เอกสาร
- แบบฝึ กหัด
- PowerPoint
- กิจกรรมชั้นเรี ยน

- PowerPoint
- กิจกรรมชั้นเรี ยน
- เอกสารงานวิจยั

9
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สั ปดาห์ ที่
14

15

หัว ข้ อ/รายละเอียด

จํานวน

กิจกรรมการเรียน

ชั่วโมง

การสอน

3

- นําเสนอรายงานการวิจยั ที่
ได้รับมอบหมาย เป็ นราย
กลุ่ม
- ซักถาม แลกเปลี่ยนความรู ้
- บรรยายแบบมีส่วนร่ วม
จับประเด็นเสวนาร่ วมกัน
- ซักถามแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
อภิปรายร่ วมกัน
- สรุ ปผลการเรี ยนการสอน
ร่ วมกัน
-

ชุมชนและประชาสังคมของไทย

การพัฒนาประชาสังคมเพื่อการพัฒนา
ชุมชนที่ยงั่ ยืน
- สรุ ปบทเรี ยน ชุมชนและประชา
สังคม แนวทางการพัฒนา และ
การนําไปใช้ในชุมชน และสังคม

16

สอบปลายภาคเรียน
รวม

สื่ อทีใ่ ช้
- PowerPoint
- กิจกรรมชั้นเรี ยน
- เอกสารบรรยาย
- บทความสรุ ป
เนื้อหาวิชา
- PowerPoint
- กิจกรรมชั้นเรี ยน

45

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและข้ อมูลสํ าคัญ
ธี รยุทธ บุญมี (2547). ประชาสั งคม. กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลาฯ.
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช (2550). เอกสารประมวลสาระชุ ดวิชาว่ าประชาสั งคมและชุ มชนท้ องถิ่น
กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรม
ชูชยั ศุภวงศ์และยุวดี คาดการณ์ไกล, บรรณาธิ การ (2541). ประชาสั งคมทรรศนะนักคิดในสั งคมไทย.
กรุ งเทพฯ : พิฆเณศ พริ้ นท์ติ้ง เซ็นเตอร์ จํากัด.
บงกช สุ ทศั น์ ณ อยุธยา (2549). ประชาสั งคม...รากฐานในการพัฒนาประเทศ Civil Social…The Key
for a Successful Development. คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เชียงใหม่ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม. (2540). ประชาคมตําบล กรุ งเทพฯ : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
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เอนก เหล่าธรรมทัศน์ (2542). ประชาสั งคมในมุมมองตะวันตก: อ่านและสอนทีจ่ อห์ นส์ ฮอปกินส์ .
กรุ งเทพฯ : สถาบันการเรี ยนรู ้และพัฒนาประชาสังคม.
อมรา พงศาพิชญ์ (2542). ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (กระบวนทัศน์ และบทบาทในประชาสั งคม).
กรุ งเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
หมวดที่ 7 การประเมินและการปรับปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- แบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
- สรุ ปผลการประเมินการสอน
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
- ผลการเรี ยนของนักศึกษา
- การสังเกตของผูส้ อน
- การสนทนากลุ่มระหว่างอาจารย์ผสู ้ อนประจําวิชา
3. การปรับปรุงการสอน
- สัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน
- ประชุมเชิงปฏิบตั ิการอาจารย์ผสู ้ อน เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
- จดทําวิจยั ทั้งในและนอกชั้นเรี ยน เพื่อนําผลวิจยั ที่ได้รับมาพัฒนาปรับปรุ งการเรี ยนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจาก
การเรี ย นรู้ ใ นรายวิชา ได้จาก การสอบถามนัก ศึ ก ษาหรื อการสุ่ ม ตรวจผลงานของนัก ศึ ก ษา รวมถึ ง
พิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรี ยนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยรวม
ในรายวิชาได้ ได้แก่
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่ มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรื อทรงคุณวุฒิ
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสู ตร
- การตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
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มคอ.3

โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิผลของรายวิชา
นําข้อมูลที่ได้จากการประเมิน ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 มาวางแผนเพื่อปรับปรุ งคุณภาพการเรี ยนการสอน
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