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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification)

รหัสวิชา JRC๔๘๐๑ รายวิชา สัมมนาวารสารศาสตร์
สาขาวิชา วารสารสนเทศ คณะ/วิทยาลัย วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา
ภาคการศึกษา ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๓
หมวดที๑่ ข้ อมูลทัว่ ไป

๑. รหัสและชื่ อรายวิชา
รหัสวิชา JRC๔๘๐๑
ชื่อรายวิชาภาษาไทย สัมมนาวารสารศาสตร์
๒. จํานวนหน่ วยกิต ๓ (๒-๒-๕)

๓. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสู ตร นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารศาสตร์
๓.๒ ประเภทของรายวิชา วิชาเอกบังคับ
๔.อาจารย์ ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผู้สอน
๔.๑ อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ณรงค์ อนุรักษ์
๔.๒ อาจารย์ผสู ้ อน อาจารย์ณรงค์ อนุรักษ์
๕. สถานทีต่ ดิ ต่ อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา / E – Mail khak99@hotmail.com
๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
๖.๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๖๒ ชั้นปี ที่ ๔
๖.๒ จํานวนผูเ้ รี ยนที่รับได้ ประมาณ ... คน
๗. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน(Pre-requisite) (ถ้ามี) ไม่มี
๘. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน(Co-requisites)(ถ้ามี) ไม่มี
๙. สถานทีเ่ รียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
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๑๐.วันทีจ่ ัดทําหรื อปรับปรุง
รายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุ ด

วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

หมวดที๒
่ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
นักศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดสัมมนาตั้งแต่การคิดประเด็นหัวข้อ จนถึงการวางแผน
ดําเนินงานจริ ง เป็ นการฝึ กปฏิบตั ิในการทํางานเป็ นหมู่คณะ ร่ วมกันคิด แก้ไข เพื่อให้การจัดสัมมนาบรรลุผล
สําเร็จตามที่วางเป้าหมายไว้
๒. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
๒.๑ เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดสัมมนาและฝึ กปฏิบตั ิได้จริ ง
๒.๒ เพื่อฝึ กการทํางานเป็ นหมู่คณะ โดยยึดหลักร่ วมกันคิด แก้ไข
หมวดที๓่ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
ความหมายของการสัมมนา จุดมุ่งหมาย องค์ประกอบ กระบวนการ รู ปแบบ และเทคนิ คการจัดสัมมนา
ศึกษาวิเคราะห์ วิจารณ์ปัญหาในการดําเนินงานวารสารสนเทศ เพื่อให้เข้าใจถึงอุปสรรคและข้อเท็จจริ ง ตลอด
แนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ฝึ กปฏิบตั ิการจัดสัมมนาจริ งด้วยหลักคุณธรรม
๒. จํานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
(ชั่วโมง)

สอนเสริม
(ชั่วโมง)

๓๐ ชม.

ไม่มี

การฝึ กปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
(ชั่วโมง)
๓๐ ชม.

การศึกษาด้ วยตนเอง
(ชั่วโมง)
๗๕ ชม.

๓. จํานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
(ผูร้ ับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุขอ้ มูล ตัวอย่างเช่น ๑ ชั่วโมง / สัปดาห์ )
๓.๑ ปรึ กษาด้วยตนเองที่หอ้ งพักอาจารย์ผสู ้ อน ห้อง ๕๖๓๐ ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ คณะ/วิทยาลัย
วิทยาการจัดการ
๓.๒ ปรึ กษาผ่านโทรศัพท์ที่ทาํ งาน / มือถือ หมายเลข ๐๘๑-๙๘๗๖-๘๒๑
๓.๓ ปรึ กษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) khak99@hotmail.com
๓.๔ ปรึ กษาผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line).....
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๓.๕ ปรึ กษาผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard).....

หมวดที๔่ การพัฒนาผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา

๑.คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้ องพัฒนา
(๑.๑.๑) มีวินยั ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
(๑.๑.๒) แสดงความซื่อสัตย์สุจริ ตอย่างสมํ่าเสมอ
(๑.๑.๓) ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยคุณธรรมและจริ ยธรรม
(๑.๑.๔) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม
(๑.๑.๕) เคารพสิ ทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของ
ความเป็ นมนุษย์
๑.๒ วิธีการสอน
(๑.๒.๑) ตั้งข้อตกลงร่ วมกันในชั้นเรี ยนทั้งเรื่ องการเข้าชั้นเรี ยนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่ง
กายที่เป็ นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
(๑.๒.๒) มอบหมายงานและติดตามผลการปฏิบตั ิงานของนักศึกษาเป็ นรายบุคคล
(๑.๒.๓) มอบหมายหน้าที่เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุผลสําเร็ จร่ วมกัน
(๑.๒.๔) ฝึ กความเป็ นระเบียบและยอมรับกฎเกณฑ์ในการทํางานเป็ นหมู่คณะตามที่ต้ งั ข้อตกลง
ไว้ร่วมกัน
(๑.๒.๕) ให้นกั ศึกษาทุกคนเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่นอย่างเห็นคุณค่าร่ วมกัน
๑.๓ วิธีการประเมินผล
(๑.๓.๑) ประเมินจากการปฏิบตั ิตามข้อตกลงในชั้นเรี ยน
(๑.๓.๒) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายมีความคืบหน้า
(๑.๓.๓) ประเมินจากความตั้งใจรับผิดชอบในการทําหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(๑.๓.๔) ประเมินจากภาพความสามัคคีในการทํางานร่ วมกัน
(๑.๓.๕) ประเมินจากการแสดงความเห็นร่ วมกันและร่ วมกันแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ ให้ผา่ นไป
ได้ดี

๒. ความรู้
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ได้

๒.๑ ความรู้ ทตี่ ้ องพัฒนา
(๒.๑.๑) เข้าใจ และวิเคราะห์ หลักการและทฤษฎีพ้นื ฐานด้านนิเทศศาสตร์
(๒.๑.๒) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ และอธิบาย รวมถึงนําความรู ้ในรายวิชาไปประยุกต์ใช้

(๒.๑.๓) เข้าใจและสามารถบูรณาการหลักการของศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิเทศศาสตร์
(๒.๑.๔) เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงความรู ้ในแนวทางกว้างของสาขาวิชานิเทศศาสตร์
๒.๒ วิธีการสอน
(๒.๒.๑) ฝึ กทักษะการคิดหลอมรวมทุกรายวิชาที่ได้เรี ยนมาจัดสัมมนาอันเป็ นการตกผลึกก่อน
เข้าสู่ วชิ าชีพจริ ง
(๒.๒.๒) มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบเป็ นรายบุคคล
(๒.๒.๓) สอนแบบเน้นให้ผเู ้ รี ยนมองภาพกว้างในการนําศาสตร์อื่น ๆ มาใช้ เช่น หลักการ
ปฏิบตั ิงานร่ วมกัน เป็ นต้น
(๒.๒.๔) บรรยายและให้นกั ศึกษาอภิปรายกรณี ศึกษาร่ วมกัน
๒.๓ วิธีการประเมินผล
(๒.๓.๑) ประเมินจากความคิดสร้างสรรค์ที่ถ่ายทอดออกมาร่ วมกัน
(๒.๓.๒) ประเมินจากความคืบหน้าในงานที่ได้รับมอบหมาย
(๒.๓.๓) ประเมินจากการนําศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดสัมมนา
(๒.๓.๔) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นร่ วมกัน
๓.ทักษะทางปัญญา
๓.๑ ทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องพัฒนา
(๓.๑.๑) มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์อย่างเป็ นระบบ
(๓.๑.๒) สามารถสื บค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศทางนิเทศศาสตร์ เพื่อใช้ในการแก้ไข
ปัญหาอย่างเหมาะสม
(๓.๑.๓) สามารถประยุกต์ความรู ้และทักษะการแก้ไขปัญหา โดยใช้หลักการทางนิเทศศาสตร์
ที่ได้เรี ยนมาได้อย่างเหมาะสม
(๓.๑.๔) มีความใฝ่ หาความรู ้อยูเ่ สมอ
๓.๒ วิธีการสอน
(๓.๒.๑) สอนแบบเน้นให้ผเู ้ รี ยนฝึ กการคิด วางแผนอย่างเป็ นระบบ
(๓.๒.๒) มอบหมายงานให้ผเู ้ รี ยนสื บค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่องานที่ได้รับมอบหมาย
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(๓.๒.๓) สอนแบบเน้นให้ผเู ้ รี ยนเสาะหาความจริ ง โดยการประยุกต์ความรู ้ที่ได้เรี ยนมา กอปร
กับมีทกั ษะในการแก้ไขปั ญหา
(๓.๒.๔) เน้นการสอนให้ผเู ้ รี ยนค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมอยูเ่ สมอ
๓.๓ วิธีการประเมินผล
(๓.๓.๑) ประเมินจากการวางแผนงานได้อย่างเป็ นระบบ
(๓.๓.๒) ประเมินจากข้อมูลที่สืบค้นมีความเกี่ยวข้อง ถูกต้องและมีสาระประโยชน์
(๓.๓.๓) ประเมินจากทักษะการประยุกต์ความรู ้ที่เรี ยนทั้งหมดมาใช้ในการจัดสัมมนา และ
ทักษะการเรี ยนรู ้ที่จะแก้ไขปัญหาร่ วมกัน
(๓.๓.๔) ประเมินจากข้อมูลที่ได้นาํ เสนอมีความน่าสนใจและเป็ นประโยชน์
๔. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องพัฒนา
(๔.๑.๑) สามารถทํางานกับผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่างดี
(๔.๑.๒) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(๔.๑.๓) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบตั ิงานได้เป็ นอย่างดี
(๔.๑.๔) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูร้ ่ วมงานในองค์กรและกับบุคคลทัว่ ไป
(๔.๑.๕) มีภาวะผูน้ าํ
๔.๒ วิธีการสอน
(๔.๒.๑) บรรยายและชี้ให้เห็นภาพของการทํางานเป็ นหมู่คณะ
(๔.๒.๒) มอบหมายภาระงาน
(๔.๒.๓) บรรยายถึงความสําคัญของการทํางานเป็ นหมู่คณะอันส่ งผลต่ออนาคตในการทํางาน
จริ งร่ วมกับผูอ้ ื่น
(๔.๒.๔) บรรยายและยกกรณี ศึกษา
(๔.๒.๕) มอบหมายงานให้รับผิดชอบ
๔.๓ วิธกี ารประเมินผล
(๔.๓.๑) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นร่ วมกัน
(๔.๓.๒) ประเมินจากการติดตามผลและความคืบหน้าของงานที่ได้รับมอบหมาย
(๔.๓.๓) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นของผูเ้ รี ยน
(๔.๓.๔) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นของผูเ้ รี ยน
(๔.๓.๕) ประเมินจากการหาแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่พบ เพือ่ ให้การจัดสัมมนา
เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและบรรลุความสําเร็จตามเป้าหมายที่กาํ หนดไว้
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๕. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้ องพัฒนา
(๕.๑.๑) มีทกั ษะการใช้ภาษาไทยในการอธิบายหลักการและสถานการณ์ ตลอดจนการสื่ อสาร
ความหมายได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
(๕.๑.๒) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลและนําเสนอรายงาน
(๕.๑.๓) มีความรู ้พ้นื ฐานทางคณิ ตศาสตร์และสถิติ ในอันที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ ตลอดจน
นําเสนอข้อมูลโดยใช้คณิ ตศาสตร์หรื อสถิติ
๕.๒ วิธีการสอน
(๕.๒.๑) บรรยายและเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนแสดงความคิดเห็น
(๕.๒.๒) มอบหมายให้สืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีในการเก็บข้อมูลและนําเสนองาน
(๕.๒.๓) การบรรยาย
๕.๓ วิธีการประเมินผล
(๕.๓.๑) ประเมินจากการแสดงความเห็นในชั้นเรี ยน
(๕.๓.๒) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย
(๕.๓.๓) ประเมินจากรายงานผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการตอบแบบสอบถามของผูเ้ ข้าร่ วม
สัมมนา
๖. ด้ านอื่นๆ
หมายเหตุ
สัญลักษณ์
หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
สัญลักษณ์ 
หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
เว้นว่าง
หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ
ซึ่งจะปรากฎอยูใ่ นแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
(Curriculum Mapping)
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หมวดที๕
่ แผนการสอนและการประเมินผล

๑. แผนการสอน
สั ปดาห์
จํานวน
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
(ชม.)
๑
ค ว าม รู ้ ทั่ ว ไ ป เกี่ ย ว กั บ ก าร ๔
สัมมนา / ลักษณะการเรี ยนรู ้โดย
วิ ธี ก ระบวนการกลุ่ ม ที่ น ํ า มา
ปรับใช้กบั การสัมมนา
๒ องค์ประกอบของการสัมมนา / ๔
***นําเสนอหัวข้อรายบุคคล***
๓ ***นําเสนอหัวข้อรายบุคคล*** ๔
/ ***การจัดบุคคลในแต่ละฝ่ าย
งาน***
๔ บทบาท หน้ า ที่ ข องบุ ค คลที่ ๔
เกี่ ย วข้อ งกับ การสั ม มนาและ
จรรยาทางอาชี พ ของผูเ้ ข้าร่ ว ม
สัมมนา / ***คัดเลือกหัวข้อที่ใช้
จัดสัมมนา***
๕ การจัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ ๔
การประชุ มก่อนที่จะดําเนิ นการ
จัดสัมมนา / การจัดทําเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการสัมมนา
๖
***ประชุ ม วางแผนงานในแต่ ๔
ละฝ่ าย***
๗ การจัด สถานที่ สั ม มนา / *** ๔
ประชุ ม วางแผนงานในแต่ ล ะ

กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน/สื่ อทีใ่ ช้
ตั้งข้อตกลงร่ วมกันในชั้นเรี ยน อ.ณรงค์
บรรยาย อภิปราย และ
มอบหมายงาน
บรรยายโดยการสอดแทรกกรณี อ.ณรงค์
ตัวอย่างและอภิปรายกรณี ศึกษา
บรรยายโดยการสอดแทรกกรณี อ.ณรงค์
ตัวอย่างและอภิปรายกรณี ศึกษา
บรรยายโดยการสอดแทรกกรณี อ.ณรงค์
ตัวอย่างและอภิปรายกรณี ศึกษา

บรรยายโดยการสอดแทรกกรณี อ.ณรงค์
ตัวอย่างและอภิปรายกรณี ศึกษา

ปรึ กษาการเตรี ยมจัดสัมมนา อ.ณรงค์
ออนไลน์
บรรยายโดยการสอดแทรกกรณี อ.ณรงค์
ตัวอย่างและอภิปรายกรณี ศึกษา
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หัวข้ อ/รายละเอียด

จํานวน
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กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่ อทีใ่ ช้

ผู้สอน

ฝ่ าย***

๑๖

สอบกลางภาค
การดําเนิ นการจัดสัมมนา / ***
ประชุ ม วางแผนงานในแต่ ล ะ
ฝ่ าย***
***ประชุ ม วางแผนงานในแต่
ละฝ่ าย***
***ประชุ ม วางแผนงานในแต่
ละฝ่ าย***
***ประชุ ม วางแผนงานในแต่
ละฝ่ าย***
***ประชุ ม วางแผนงานในแต่
ละฝ่ าย***
***ประชุ ม วางแผนงานในแต่
ละฝ่ าย***
***การจัดโครงการ การสัมมนา
วิชาการสาขาวารสารสนเทศ***
การประเมินผลโครงการสัมมนา

๑๗

สอบปลายภาค

๘
๙

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

๔

บรรยายโดยการสอดแทรกกรณี อ.ณรงค์
ตัวอย่างและอภิปรายกรณี ศึกษา

๔

ปรึ กษาการเตรี ยมจัดสัมมนา
ออนไลน์
ปรึ กษาการเตรี ยมจัดสัมมนา

อ.ณรงค์

ปรึ กษาการเตรี ยมจัดสัมมนา
ออนไลน์
ปรึ กษาการเตรี ยมจัดสัมมนา
ออนไลน์
ปรึ กษาการเตรี ยมจัดสัมมนา

อ.ณรงค์

๔
๔
๔
๔
๔
๔

อ.ณรงค์

อ.ณรงค์
อ.ณรงค์

*** ปฏิบตั ิการสัมมนาวารสาร อ.ณรงค์
สนเทศ ***
บรรยายโดยการสอดแทรกกรณี อ.ณรงค์
ตัวอย่างและอภิปรายกรณี ศึกษา

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
( ระบุวิธีการประเมินผลการเรี ยนรู้ หัวข้ อย่ อยแต่ ละหัวข้ อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความ
รั บผิดชอบของรายวิชา
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(Curriculum Mapping) ตามที่กาํ หนดในรายละเอียดของหลักสูตรสั ปดาห์ ที่ประเมินและสัดส่ วนของการ
ประเมิน)
สั ปดาห์ ที่
สั ดส่ วน
ผลการเรียนรู้
วีธีการประเมินผลการเรียนรู้
ประเมิน
ของการประเมินผล
๑.๑, ๑.๒, ๑.๓,
๑.๔, ๑.๕,
- สอบปลายภาค
๑๗
๓๐%
๒.๑, ๒.๒,
๒.๓, ๒.๔,
๓.๑, ๓.๒,
๓.๓, ๓.๔,
๔.๑, ๔.๒,
๔.๓, ๔.๔,
๔.๕, ๕.๑,
๕.๒, ๕.๓
๑.๑, ๑.๒, ๑.๓, - การมีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยน
ทุกสัปดาห์
๑๐%
๑.๔, ๑.๕,
- การจัดโครงการ การสัมมนาวิชาการสาขา
๖๐%
๒.๑, ๒.๒,
วารสารสนเทศ
๒.๓, ๒.๔,
๓.๑, ๓.๒,
๓.๓, ๓.๔,
๔.๑, ๔.๒,
๔.๓, ๔.๔,
๔.๕, ๕.๑,
๕.๒, ๕.๓
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หมวดที๖่ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

๑. ตําราและเอกสารหลัก
- สิ ทธิเดช ลีมคั เดช, สัมมนาน่าสนุก. (๒๕๕๑). กรุ งเทพมหานครฯ: สํานักพิมพ์ ซัคเซส มีเดีย.
- เกษกานดา สุ ภาพจน์, การจัดสัมมนา.(ม.ป.ป.). กรุ งเทพมหานครฯ.
หมวดที๗
่ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อประสิ ทธิ ผลของรายวิชา ทั้งในการประเมินในวันสุ ดท้าย
ของการเรี ยนการสอนและการประเมินผ่านระบบของมหาวิทยาลัย
๒. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
อาจารย์ผสู ้ อนประเมินผลการสอนของตนเอง โดยพิจารณาจากผลการเรี ยน และการจัดโครงการการ
สัมมนาวิชาการสาขาวารสารสนเทศของนักศึกษา
๓. การปรับปรุงการสอน
การประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา และอาจารย์ผสู ้ อนประเมินการสอนของตนเอง ประชุม
สาขาวิชาเพื่อสรุ ปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขเมื่อสิ้ นสุ ดการสอน
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลังจากที่ได้ทาํ การส่ งเกรดและเข้าระบบของมหาวิทยาลัยแล้ว ผูส้ อนจะทําการสุ่ มนักศึกษา เพื่อทํา
การทวนสอบอีกครั้งหนึ่ง
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิผลของรายวิชา
นําข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากการประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษาในข้อที่ ๑ มา
ประมวลกับผลการประเมินการสอนในข้อที่ ๒ เพื่อใช้สาํ หรับการพัฒนาการเรี ยนการสอนในครั้งต่อไป
***********************
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
ตามทีป่ รากฏในรายละเอียดของหลักสู ตร (Programme Specification) มคอ. ๒
ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะ
เชิงตัวเลข การ
ความสั มพันธ์
สื่ อสาร และการใช้
ระหว่ างบุคคล
ทักษะ
เทคโนโลยี
ทักษะทาง
และความ
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
สารสนเทศเชิง ด้ าน
รายวิชา
ปัญญา
รับผิดชอบ
ตัวเลข การสื่ อสาร อื่น ๆ
ระหว่ างบุคคล
และการใช้
และความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔
รหัสวิชา CJR๔๒๐๒

    

   

        

ชื่อรายวิชา สัมมนา
วารสารสนเทศ
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ความรับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจํานวนได้ตามความรับผิดชอบ
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