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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)
รหัสวิชา GEH0102 รายวิชา สังคมไทยในบริบทโลก
สาขาวิชา นิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาคการศึกษา ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
GEH0102
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
สังคมไทยในบริบทโลก
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Thai Society in Global Context
๒. จํานวนหนวยกิต

๓(๓-๐-๖)

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
๓.๒ ประเภทของรายวิชา วิชาการศึกษาทั่วไป / กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
๔. อาจารยผรู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
๔.๑ อาจารยผรู ับผิดชอบรายวิชา
อาจารยณรงค อนุรักษ
๔.๒ อาจารยผสู อน
อาจารยณรงค อนุรักษ
๕. สถานที่ติดตอ

หอง ๕๖๓๐ก (หนาลิฟท ชั้น ๓)

๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
๖.๑ ภาคการศึกษาที่
๓/๒๕๖๑
๖.๒ จํานวนผูเรียนที่รับได ประมาณ ๔๐ คน
๗. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) ….............ไมมี...........................................
๘. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) ….............ไมมี...........................................
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๙. สถานที่เรียน

อาคาร ๕๖

๑๐. วันที่จัดทําหรือปรับปรุง วันที่ ๒๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
รายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับพื้นฐานและวิวัฒนาการสังคมไทย ความสัมพันธ และผลกระทบจากสังคมยุคโลกาภิวัตน
อันมีผลตอวัฒนธรรมและสังคมไทยที่ตองปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง ใหทันตอกระแสยุคปจจุบัน ทั้งดานวัฒนธรรม สังคม
เศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง รวมทั้ง แนวพระราชดําริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดํารงอยูอยางมี
จิตสํานึกแหงความเปนไทย รวมทั้ง เสนอแนวทางเลือกที่หลากหลาย
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
๒.๑ เพื่อใหนักศึกษาเขาใจในวิวัฒนาการความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคสมัยตางๆ
อันมีผลตอวัฒนธรรมและสังคมไทยที่ตองปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
๒.๒ เพื่อใหนักศึกษาเขาใจถึงการดํารงชีวิตอยางรูเทาทันและสามารถปรับตัวของไทยในมิติการเมือง เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรมทามกลางการเปลี่ยนของโลก
๒๓ เพื่อใหนักศึกษาสามารถวิเคราะหประโยชนและผลกระทบของไทยที่เกิดจากการเขาเปนสวนหนึ่งของสังคมโลก

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
(ภาษาไทย) แนวความคิ ด พื้ น ฐานในเรื่ อ งวิ วั ฒ นาการทางสั ง คม เศรษฐกิ จ การศึ ก ษา การเมื อ งของไทย
ความสัมพันธและบทบาทของประเทศไทยในบริบทอาเซียนและระดับสากล โดยเนนการศึกษาดานผลประโยชนความรวมมือ
ที่ไทยไดรับจากการเขาเปนสวนหนึ่งในประชาคมโลก
(ภาษาอั งกฤษ) Basic nation on Thai social, economic, education and politics ; Relationship and role of Thailand
in global and ASEAN contexts with concentration on benefits and cooperation gained as global member.
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
(ชั่วโมง)
๔๒
(๓ X ๑๔)

สอนเสริม
(ชั่วโมง)
-

การฝกปฏิบตั ิ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน(ชั่วโมง)
-

การศึกษาดวยตนเอง
(ชั่วโมง)
๘๔
(๖ X ๑๖)

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
(ผูรับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุขอมูล ตัวอยางเชน ๑ ชั่วโมง / สัปดาห)
๓.๑ ปรึกษาดวยตนเองที่หองพักอาจารยผสู อน หอง ๕๖๓๐ก ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ คณะวิทยาการจัดการ
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๓.๒ ปรึกษาผานโทรศัพทที่ทํางาน หมายเลข ๐๒-๑๖๑-๑๕๐๔
๓.๓ ปรึกษาผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) :khak99@hotmail.com
๓.๔ ปรึกษาผานเครือขายสังคมออนไลน (Facebook/Twitter/Line)
Facebook : ณรงค อนุรักษ

๑. คุณธรรม จริยธรรม

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา

๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมทีต่ องพัฒนา
 (๑) ใชดุลยพินิจ คานิยม ความมีเหตุผล และกฎเกณฑทางสังคม
 (๒) มีวินัย ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย สุจริต เสียสละ
๑.๒ วิธีการสอน
(๑) ตั้งขอตกลงรวมกันในชั้นเรียน ทั้งเรื่องการเขาเรียนใหตรงเวลา และการปฏิบัติตามระเบียบ และ
กฎเกณฑของชั้นเรียนและของมหาวิทยาลัย
(๒) มอบหมายใหนักศึกษาศึกษาคนควาเพิ่มในประเด็นที่สนใจ แลวนําผลการศึกษามาอภิปรายแลกเปลี่ยน
ประสบการณรวมกัน
(๓) อภิปรายกรณีศึกษารวมกันในประเด็นความมีวินัย ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย สุจริต เสียสละ โดยตอง
ไมทุจริตในการสอบ
๑.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินผลจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานที่ไดรับมอบหมาย และการ
รวมกิจกรรมในชั้นเรียน
(๒) ประเมินจากผลการวิเคราะหกรณีศึกษา
(๓) ประเมินจากการมีสวนรวมในการเรียนการสอน การซักถาม การแสดงความคิดเห็น และการตอบ
คําถาม
(๔) ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน

๒. ความรู

๒.๑ ความรูท ี่ตองพัฒนา
 (๑) มีความรูตอการดําเนินชีวิต
 (๒) มีความเขาใจกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณในปจจุบัน
 (๓) ตระหนักในกฎระเบียบและขอบังคับ
๒.๒ วิธีการสอน
(๑) บรรยายสรุป แลวใหนักศึกษาอภิปรายกรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน
(๒) ใหนักศึกษาคนควาเพิ่มเติมดวยตนเองในประเด็นที่สนใจ และนําเสนอผลการศึกษาคนควา
(๓) อภิปรายกรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน โดยการใหผเู รียนแตละคนแสดงความคิดเห็นวิพากษผล
การศึกษาคนควาของเพื่อนรวมชั้นเรียน อยางมีเหตุมีผล มีการนําเสนอความคิดอยางเปนระบบ และมี
ความคิดเชิงสรางสรรค
๒.๓ วิธีการ ประเมินผล
(๑) ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน และผลการประเมินผูสอนปลายภาคเรียน
(๒) ประเมินจากนําเสนอผลการศึกษาคนควารายบุคคล
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(๓) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นวิพากษผลการศึกษาคนควาของเพื่อนรวมชั้นเรียน อยางมีเหตุมีผล
มีการนําเสนอความคิดอยางเปนระบบและมีความสรางสรรค

๓. ทักษะทางปญญา

๓.๑ ทักษะทางปญญาทีต่ อ งพัฒนา
 (๑) ทักษะการแกปญหา
 (๒) การคิดเชิงสรางสรรค
 (๓) ใชทักษะทางวิชาการอยางถองแท
๓.๒ วิธีการสอน
(๑) ใหนักศึกษาอภิปรายกรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน
(๒) ใหนักศึกษาคนควาเพิ่มเติมดวยตนเองในประเด็นที่สนใจ และนําเสนอผลการศึกษาคนควา
(๓) อภิปรายกรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน โดยการใหผเู รียนแตละคนแสดงความคิดเห็นวิพากษผล
การศึกษาคนควาของเพื่อนรวมชั้นเรียน อยางมีเหตุมีผล มีการนําเสนอความคิดอยางเปนระบบ และมี
ความคิดเชิงสรางสรรค
๓.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากนําเสนอผลการศึกษาคนควารายบุคคล
(๒) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นวิพากษผลการศึกษาคนควาของเพื่อนรวมชั้นเรียน อยางมีเหตุมีผล
มีการนําเสนอความคิดอยางเปนระบบและมีความสรางสรรค
(๓) ประเมินจากการพูดคุยหรือการสัมภาษณท้ังอยางเปนทางการและไมเปนทางการ

๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ องพัฒนา
 (๑) มีบทบาทเหมาะสมในการทํางาน
 (๒) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห
๔.๒ วิธีการสอน
(๑) ตั้งขอตกลงรวมกันในชั้นเรียน ในความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายในวิชาเรียน
(๒) มอบหมายใหนักศึกษาศึกษาคนควาเพิ่มในประเด็นที่สนใจ แลวนําผลการศึกษามาอภิปรายแลกเปลี่ยน
ประสบการณรวมกัน
(๓) สอดแทรกประสบการณ และเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงในสังคม และเกี่ยวของกับวิชาเรียน เพื่ออธิบาย
ประกอบการเรียน ใหนักศึกษาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันในชั้นเรียน
๔.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินผลจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการสงงานทีไ่ ดรับมอบหมาย และการรวมกิจกรรมใน
ชั้นเรียน
(๒) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นวิพากษผลการศึกษาคนควาของเพื่อนรวมชั้นเรียน อยางมีเหตุมีผล
มีความริเริ่มในการวิเคราะห การนําเสนอความคิดอยางเปนระบบ และมีความสรางสรรค

๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
 (๑) เลือกและประยุกตเทคนิคทางสถิติ ทางตัวเลขเพื่อการตัดสินใจ
 (๒) การนําเสนอขอมูล ขาวสารอยางสม่ําเสมอ
 (๓) ใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
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๕.๒ วิธีการสอน
(๑) มอบหมายใหนักศึกษาศึกษาคนควาเพิ่มในประเด็นที่สนใจ แลวนําผลการศึกษามาอภิปรายแลกเปลี่ยน
ประสบการณรวมกัน
(๒) สอดแทรกประสบการณ และเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงในสังคม และเกี่ยวของกับวิชาเรียน เพื่ออธิบาย
ประกอบการเรียน ใหนักศึกษาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันในชั้นเรียน
๕.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากการใชเทคนิคการนําเสนอขอมูลผลการศึกษาคนควาเปนรายบุคคล
(๒) ประเมินจากศักยภาพในการใชภาษาในการสื่อสารเพือ่ การนําเสนอขอมูลผลการศึกษาคนควาเปน
รายบุคคล
(๓) ประเมินจากทักษะการใชภาษาในการสื่อสารแสดงความคิดเห็นวิพากษผลการศึกษาคนควาของเพื่อน
รวมชั้นเรียนอยางมีเหตุมีผล มีการนําเสนอความคิดอยางเปนระบบ และมีความสรางสรรค

๖. ดานอื่นๆ
หมายเหตุ
สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
เวนวาง
หมายถึง ไมไดรับผิดชอบ
ซึ่งจะปรากฎอยูในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดา
จํานวน
หัวขอ/รายละเอียด
หที่
(ชม.)
๑. แนะนํ าเนื้ อ หาวิช า วิธี ก ารเรีย น สื่ อ
๔
การสอน กิ จ กรรม ทํ า ความรู จั ก
และมอบหมายงาน
๒. บทที่ ๑ ศูนยกลางสังคมโลก
๔

๓.

การนําเสนอกรณีศึกษา

๔

๔.

บทที่ ๒ การจัดระเบียบโลก

๔

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช
หนังสือเรียน
การอภิปราย
การจัดกิจกรรม
หนังสือเรียน
สื่อนําเสนอในรูปแบบเพาเวอรพอยท
การอภิปราย
สื่อนําเสนอในรูปแบบเพาเวอรพอยท
การนําเสนอกรณีศึกษารายบุคคล
การอภิปราย
หนังสือเรียน
สื่อนําเสนอในรูปแบบเพาเวอรพอยท
การอภิปราย

ผูสอน
อจ.ณรงค

อจ.ณรงค

อจ.ณรงค

อจ.ณรงค
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สัปดา
หัวขอ/รายละเอียด
หที่
๕. การนําเสนอกรณีศึกษา

๖.

๗.

๘.

๙.
๑๐.

๑๑.

๑๒.

๑๓.

๑๔.

๑๕.

จํานวน
กิจกรรมการเรียน
(ชม.)
การสอน/สื่อที่ใช
๔
สื่อนําเสนอในรูปแบบเพาเวอรพอยท
การนําเสนอกรณีศึกษารายบุคคล
การอภิปราย
บทที่ ๓ โลกยุคสงครามเย็น
๔
หนังสือเรียน
สื่อนําเสนอในรูปแบบเพาเวอรพอยท
การอภิปราย
๔
สื่อนําเสนอในรูปแบบเพาเวอรพอยท
การนําเสนอกรณีศึกษา
การนําเสนอกรณีศึกษารายบุคคล
การอภิปราย
บทที่ ๔ เศรษฐกิจไทยไรพรมแดน
๔
หนังสือเรียน
สื่อนําเสนอในรูปแบบเพาเวอรพอยท
การอภิปราย
๔
สอบกลางภาค
บทที่ ๕ นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
๔
หนังสือเรียน
สื่อนําเสนอในรูปแบบเพาเวอรพอยท
การอภิปราย
บทที่ ๖ สังคมขอมูลขาวสาร
๔
หนังสือเรียน
สื่อนําเสนอในรูปแบบเพาเวอรพอยท
การอภิปราย
๔
สื่อนําเสนอในรูปแบบเพาเวอรพอยท
การนําเสนอกรณีศึกษา
การนําเสนอกรณีศึกษารายบุคคล
การอภิปราย
บทที่ ๗ ไทยกับกระแสประชาธิปไตย
๔
หนังสือเรียน
ในในสังคมโลก
สื่อนําเสนอในรูปแบบเพาเวอรพอยท
การอภิปราย
๔
สื่อนําเสนอในรูปแบบเพาเวอรพอยท
การนําเสนอกรณีศึกษา
การนําเสนอกรณีศึกษา
การอภิปราย
บทที่ ๘ สังคมไทยในบริบทปจจุบัน
๔
หนังสือเรียน
สื่อนําเสนอในรูปแบบเพาเวอรพอยท
การอภิปราย

ผูสอน
อจ.ณรงค

อจ.ณรงค

อจ.ณรงค

อจ.ณรงค

อจ.ณรงค
อจ.ณรงค

อจ.ณรงค

อจ.ณรงค

อจ.ณรงค

อจ.ณรงค

อจ.ณรงค
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สัปดา
หัวขอ/รายละเอียด
หที่
๑๖. การนําเสนอกรณีศึกษา
ทบทวนเนื้อหา
๑๗.

สอบปลายภาค

จํานวน
กิจกรรมการเรียน
ผูสอน
(ชม.)
การสอน/สื่อที่ใช
๔
สื่อนําเสนอในรูปแบบเพาเวอรพอยท อจ.ณรงค
การนําเสนอกรณีศึกษารายบุคคล
การอภิปราย
๔
อจ.ณรงค

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรูหัวขอยอยแตละหัวขอตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา
(Curriculum Mapping) ตามที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตรสัปดาหทปี่ ระเมินและสัดสวนของการประเมิน)

ผลการเรียนรู

วีธีการประเมินผลการเรียนรู

๑.๓.๑, ๑.๓.๓,
๑.๓.๔, ๒.๓.๓,
๓.๓.๒, ๔.๓.๑,
๔.๓.๒, ๕.๓.๒

การเขาชั้นเรียน = ๑๐ คะแนน
- ขาดเรียน หรือลาเรียน ตัดครั้งละ ๓ คะแนน
- มาสาย ตัดครั้งละ ๑ คะแนน สาย ๒ ครั้ง ตัด ๓
คะแนน
- ถูกตัดคะแนนเขาชั้นเรียน ๙ คะแนนใหยกเลิก
วิชาทุกกรณี
การมีสวนรวมในการเรียน = ๑๐ คะแนน
ใหแสดงความคิดเห็น กรณีจะถาม ก็ตองมีการแสดง
ความคิดเห็นของตนเองดวย ในประเด็นกรณีศึกษา
ไดคนละ ๒ ครั้งๆ ละเต็ม ๕ คะแนน กรณีเกิน ๒
ครั้งๆ ที่เกินมาบวกเพิ่มครั้งละ ๑ คะแนน (ทั้งเทอม
ไมมีการแสดงความคิดเห็นตัด ๑๐ คะแนน)
การศึกษาคนควากรณีศึกษาดวยตนเอง
(รายบุคคล) (๑๐%) แบงคะแนน เปนสงงานที่มี
คุณภาพ ตามกําหนด = เต็ม ๕ คะแนน + คุณภาพ
การนําเสนองาน (นาสนใจ พูดรูเรื่อง ไมอานโพย
รักษาเวลา ๓ นาที พรีเซ็นตตามลําดับคิว) เต็ม ๕
คะแนน รวม ๑๐ คะแนน
การทดสอบยอยในคาบเรียน = ๒๐ คะแนน
การสอบกลางภาคเรียน = ๒๐ คะแนน
การสอบปลายภาคเรียน = ๓๐ คะแนน

๑.๓.๑, ๒.๓.๒,
๒.๓.๓, ๓.๓.๑,
๓.๓.๒, ๔.๓.๑,
๔.๓.๒, ๕.๓.๑,
๕.๓.๓
๒.๓.๑

สัปดาหที่
ประเมิน
ทุกสัปดาห

สัดสวน
ของการประเมินผล
๒๐%
(๒๐ คะแนน)

ทุกสัปดาห

๑๐%
(๑๐ คะแนน)

ทุกสัปดาห
๙
๑๗

๗๐%
(๗๐ คะแนน)
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มคอ. ๓
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การประเมินผลการเรียน
ระดับคะแนน
ผลการเรียน
86 – 100
A
82 – 85
A78 – 81
B+
74 – 77
B
70 – 73
B66 – 69
C+
62 – 65
C
58 – 61
C54 – 57
D+
50 – 53
D
46 – 49
D0 – 46
F
หมายเหตุ – การยกเลิกวิชาเรียน (Drop) ใหนักศึกษาติดตอขอรับแบบฟอรมขอยกเลิกวิชาเรียนไดที่ฝายวิชาการของคณะฯ
เพื่อดําเนินการยกเลิก ทั้งนี้ ทุกขั้นตอนตองดําเนินการกอนการสอบปลายภาคเรียน ตามตารางสอบในตารางสอบของ
มหาวิทยาลัยฯ ลวงหนา ๑ สัปดาหเทานั้น

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก

๑) สํานักวิชาการศึกษาทั่วไป (๒๕๕๙). สังคมไทยในบริบทโลก. กรุงเทพฯ : ศูนยสอื่ และสิ่งพิมพแกวเจาจอม
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา. (๒๘๗ หนา).

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
๑.๑ นักศึกษามีสวนรวมในการประเมินการเรียนการสอน และการประเมินอาจารยอยางเปนระบบผานทางเว็บไซต
ของมหาวิทยาลัย
๑.๒ นักศึกษามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นทุกกิจกรรมในชั้นเรียน
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
(ระบุวิธีการประเมินที่จะไดขอมูลการสอน เชน จากผูสังเกตการณ หรือทีมผูสอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เปนตน)

อาจารยผสู อนประเมินตนเอง
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มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

๓. การปรับปรุงการสอน
(อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เชน คณะ/ภาควิชามีการกําหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไวอยางไรบาง
การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เปนตน)

การเพิ่มกิจกรรมการศึกษาคนควาดวยตนเองทั้งงานเดี่ยวและงานกลุมเพิ่มขึ้นจากการภาคการศึกษากอนหนานี้เพื่อ
เปดโอกาสใหนักสึกษาไดใชตนเองเปนศูนยกลางในการเรียนมากยิ่งขึ้น
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
(อธิบายกระบวนการที่ใชในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา เชน
ทวนสอบจากคะแนนขอสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะตางกันไปสําหรับรายวิชาทีแ่ ตกตางกัน หรือสําหรับ
มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน)

การสุมเลือกนักศึกษาที่มีผลการเรียนแตกตางกัน มาสัมภาษณถึงผลลัพธการเรียนรูแตละจุดประสงคการเรียนรู
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
(อธิบายกระบวนการในการนําขอมูลที่ไดจากการประเมินจากขอ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ)
การนําผลการสัมภาษณในภาคการเรียนที่ผานมามาเปนแนวทางในการปรับปรุงแผนการสอน

***********************
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

ความรับผิดชอบหลัก

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

๑

๒

รหัสวิชา GEH0102





๓

๔

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑

๒

๓







ทักษะ
ดาน
อื่น ๆ
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