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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification)
รหัสวิชา MCA1101 รายวิชา หลักนิเทศศาสตร์
สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ คณะ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

หมวดที่๑ข้อมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
MCA1101
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
หลักนิเทศศาสตร์
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Principles of Communication Arts
๒. จํานวนหน่วยกิต

๓(๓-๐-๖)

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสูตร
๓.๒ ประเภทของรายวิชา

นิเทศศาสตรบัณฑิต
หมวดวิชาเฉพาะด้าน

๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์สิริพร มีนะนันทน์
๔.๒ อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์สิริพร มีนะนันทน์
๕. สถานที่ติดต่อ

อาคาร ๕๖ คณะวิทยาการจัดการ / E – Mail siriporn.me@ssru.ac.th

๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
๖.๑ ภาคการศึกษาที่
๑/๒๕๖๑ ชั้นปีท่ี ๑
๖.๒ จํานวนผู้เรียนที่รับได้ ประมาณ
๕๐ คน
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite) (ถ้ามี)

ไม่มี

๘. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถ้ามี) ไม่มี
๙. สถานที่เรียน

คณะวิทยาการจัดการ
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๑๐.วันที่จัดทําหรือปรับปรุง
รายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด

วันที่ ๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

หมวดที่๒จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจความหมาย ความสําคัญ องค์ประกอบ แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับการสื่อสารใน
สังคม วิเคราะห์กระบวนการสื่อสารระดับต่างๆ ในเชิงพฤติกรรมการสื่อสาร ทั้งการสื่อภายในบุคคล การสื่อสารระหว่าง
บุคคล การสื่อสารมวลชน และการสื่อสารองค์กร ตลอดจนบทบาท และอิทธิพลของการสื่อสารที่มีต่อการพัฒนาสังคม
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้สาระของรายวิชาและกระบวนการเรียนการสอนสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของรายวิชา รวมทั้ง
เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณ ลักษณะสอดคล้องกับที่ระบุในหลักสูตรและสอดคล้องกับคุณ ลักษณะบัณฑิตที่ถึงประสงค์ตาม
ข้อกําหนดของสาขาวิชา

หมวดที่๓ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสํ าคัญ องค์ป ระกอบ แนวคิดและทฤษฎี เกี่ ยวกั บ การสื่อสารในสั งคม วิเคราะห์ ก ระบวนการ
สื่อสารระดับต่าง ๆ ในเชิงพฤติกรรมการสื่อสาร ทั้งการสื่อสารภายในบุคคล การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารมวลชน
การสื่อสารองค์การและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ตลอดจนบทบาทและอิทธิพลของการสื่อสารที่มีต่อการพัฒนาสังคม
Definition, importance, element, concept and theory about communication arts, analysis process of
communication levels about communication behavior in personal communication, inter-personal communication, mass
communication, organizational communication and cross cultural communication, including communication role, and
influence on social development
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๒. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
(ชั่วโมง)
๔๕ ชั่วโมง

สอนเสริม
(ชั่วโมง)
-

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน(ชั่วโมง)
-

การศึกษาด้วยตนเอง
(ชั่วโมง)
๙๐ ชั่วโมง

๓. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
(ผู้รับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุข้อมูล ตัวอย่างเช่น ๑ ชั่วโมง / สัปดาห์)
๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผู้สอน อาคาร ๕๖ คณะวิทยาการจัดการ
๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ที่ทํางาน / มือถือ หมายเลข ๐๒-๑๖๐-๑๔๘๗
๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) siriporn.me@ssru.ac.th
๓.๔ ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line)...........................................................................
๓.๕ ปรึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard)...................................................................................

หมวดที่๔การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
๑.คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา

(๑) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบสูงทั้งต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม

(๒) มีความซื่อสัตย์สุจริต

(๓) ปฏิบัตหิ น้าที่ด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ

(๔) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม

(๕) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
๑.๒ วิธกี ารสอน
(๑) สอดแทรกประสบการณ์ รวมทั้งยกตัวอย่างกรณีศึกษาและเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นจริงในสังคมเกี่ยวกับ
เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพมาอธิบายประกอบการสอน
(๒) มอบหมายงานให้นักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมและนํามานําเสนออภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
โดยเน้นความตรงต่อเวลาในการส่งงานด้วย
๑.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน และการส่งงาน
(๒) ประเมินจากการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การซักถาม และการตอบคําถาม
(๓) ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์
(๔) ประเมินจากการสังเกตุโดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับคุณธรรมและจริยธรรมที่ต้องการเสริมสร้าง

๒. ความรู้
๒.๑ ความรู้ที่ต้องพัฒนา
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(๑) มีความรู้เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีพื้นฐานด้านนิเทศศาสตร์และในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
(๒) มีความรู้ที่เกิดจากบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมศักยภาพในการประกอบ
วิชาชีพ

(๓) มีความรู้ภาคปฏิบัติอย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และเท่าทันสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

(๔) มีความรู้และความสามารถในการแสวงหาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมตลอดชีวิต

(๕) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของสื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนสามารถ
บูรณาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการทํางานได้
๒.๒ วิธีการสอน
(๑) ใช้การเรียนการสอนที่เน้นให้ผเู้ รียนมีความสามารถโดยมอบหมายงานให้หาความรู้เพิ่มเติมโดยทํา
รายงาน
(๒) ใช้การบรรยายพร้อมยกตัวอย่าง กรณีศึกษาโดยมุ่งเน้นตามความสนใจของผูเ้ รียนเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ความรู้ที่สามารถพัฒนาการทํางานในเชิงวิชาชีพนิเทศศาสตร์ได้อย่างยั่งยืนตลอดชีวิต
๒.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การซักถาม และการตอบคําถาม
(๒) ประเมินจากผลจากการศึกษาค้นคว้า ทํารายงาน และการอภิปราย
(๓) ประเมินจากการทดสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค



๓.ทักษะทางปัญญา
๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา

(๑) มีความสามารถในการเข้าถึงฐานข้อมูลซึ่งเป็นฐานความรู้ที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัตงิ านในวิชาชีพ

(๒) มีศักยภาพทางความคิด อาทิ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิดหลายมุม
เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและความรู้ที่ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นประโยชน์

(๓) มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ การวางแผน การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานตาม
แผน และการประเมินผลในแต่ละวิชาชีพ

(๔) มีความสามารถในการเรียบเรียงความคิดอย่างเป็นระบบและนําเสนอได้อย่างสร้างสรรค์

(๕) มีความสามารถในการเชื่อมโยงและประยุกต์สาระความรู้ไปสู่การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
๓.๒ วิธกี ารสอน
(๑) ใช้การเรียนการสอนที่เน้นให้ผเู้ รียนมีความสามารถโดยมอบหมายงานให้หาความรู้เพิ่มเติมโดยทํา
รายงาน
(๒) ใช้การบรรยายพร้อมยกตัวอย่าง กรณีศึกษาโดยมุ่งเน้นตามความสนใจของผูเ้ รียนเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ความรู้ที่สามารถพัฒนาการทํางานในเชิงวิชาชีพนิเทศศาสตร์ได้อย่างยั่งยืนตลอดชีวิต
๓.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การซักถาม และการตอบคําถาม
(๒) ประเมินจากผลจากการศึกษาค้นคว้า ทํารายงาน และการอภิปราย
(๓) ประเมินจากการทดสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา

(๑) สามารถทํางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
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(๒) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(๓) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
(๔) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
(๕) สามารถแก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
(๖) มีภาวะผู้นําและผู้ตามที่ดี
๔.๒ วิธกี ารสอน
(๑) สอดแทรกประสบการณ์ รวมทั้งยกตัวอย่างกรณีศึกษาและเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นจริงในสังคมเกี่ยวกับ
เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพมาอธิบายประกอบการสอน
(๒) มอบหมายงานให้นักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมและนํามานําเสนออภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
โดยเน้นหน้าที่ความรับผิดชอบและความตรงต่อเวลาในการส่งงานด้วย
๔.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การซักถามและการตอบคําถาม
(๒) ประเมินโดยการสังเกตและการทํางานเป็นกลุ่ม
(๓) ประเมินผลจากผลงานที่นําเสนอ






๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา

(๑) มีทักษะการใช้ข้อมูลเชิงตัวเลขจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิในการวิเคราะห์สถานการณ์
การตัดสินใจ การวางแผน การบริหารแผนและปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัตงิ าน

(๒) มีทักษะการสื่อสารซึ่งเอื้อให้เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในแต่ละวิชาชีพ ได้แก่ ทักษะการฟัง การ
พูด การอ่าน และเขียนทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างสารและการนําเสนอ

(๓) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน อาทิ การ
สื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์
๕.๒ วิธกี ารสอน
(๑) มอบหมายงานให้นักศึกษาเพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูลและนํามานําเสนออภิปรายและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ร่วมกัน
(๒) สอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์ท่เี กี่ยวข้องและเกิดขึ้นจริงในสังคม โดยมีการแนะนําฐานข้อมูล
เกี่ยวกับสมาคมวิชาชีพที่นา่ สนใจในปัจจุบัน
๕.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การซักถาม และการตอบคําถาม
(๒) การประเมินจากผลงานและการนําเสนอ

หมายเหตุ
สัญลักษณ์ หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
เว้นว่าง
หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ
ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
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หมวดที่๕แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห์ท่ี

หัวข้อ/รายละเอียด

๑

๒

•
คํ า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องรายวิ ช า วิ ธี ส อน
กิ จ กรรมการเรี ย น การสอน วิ ธี ก าร
วัดผลและประเมินผล
•
ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ส อน
และนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอน
ทั้งในและนอกชั้นเรียน
•
ข้ อ ป ฏิ บั ติเบื้ องต้นสํ าหรั บ
ผูส้ อนและผู้เรียน
•
อธิ บ ายและแจ้ ง นั ก ศึ ก ษ า
ถึงอัตลักษณ์ของคณะวิทยาการจัดการ
มรภ.สวนสุนันทา
บทนํา

๓

จํานวน
(ชม.)
๓

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช้
การแนะนําตัวผู้สอนและ

ผู้สอน

อาจารย์สิริพร มีนะ
•
นันทน์
ผู้เรียน
•
การอธิบายคําอธิบาย
รายวิชา กิจกรรมการเรียน การสอน
การวัดผลและการประเมินผล ซักถาม
และตอบคําถาม
•
สนทนาถามตอบพร้อมรับ
ฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
นักศึกษาเกี่ยวกับวิชานี้
•
แบบทดสอบก่อนการเรียน

๓

บรรยายประกอบสื่อ PowerPoint

ความหมายและประเภทของการสื่อสาร

๓

บรรยายประกอบสื่อ PowerPoint

๔

แบบจําลองกระบวนการสื่อสาร

๓

บรรยายประกอบสื่อ PowerPoint

๕

แบบจําลองกระบวนการสื่อสาร

๓

บรรยายประกอบสื่อ PowerPoint

๖

องค์ประกอบของกระบวนการสื่อสาร

๓

บรรยายประกอบสื่อ PowerPoint

๗

วัจนภาษา

๓

บรรยายประกอบสื่อ PowerPoint

๘
๙

อวัจนภาษา

๓

สอบกลางภาค
บรรยายประกอบสื่อ PowerPoint

๑๐

การสื่อสารภายในบุคคล

๓

บรรยายประกอบสื่อ PowerPoint

๑๑

การสื่อสารระหว่างบุคคล

๓

บรรยายประกอบสื่อ PowerPoint

อาจารย์สิริพร มีนะ
นันทน์
อาจารย์สิริพร มีนะ
นันทน์
อาจารย์สิริพร มีนะ
นันทน์
อาจารย์สิริพร มีนะ
นันทน์
อาจารย์สิริพร มีนะ
นันทน์
อาจารย์สิริพร มีนะ
นันทน์
อาจารย์สิริพร มีนะ
นันทน์
อาจารย์สิริพร มีนะ
นันทน์
อาจารย์สิริพร มีนะ
นันทน์
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สัปดาห์ท่ี

หัวข้อ/รายละเอียด

๑๒

การสื่อสารมวลชน

๑๓

การสื่อสารเพื่อการพัฒนา

๑๔

การสื่อสารองค์การ

๑๕

การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

๑๖

ทบทวนเนื้อหารายวิชา

๑๗

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก
จํานวน
กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน/สื่อที่ใช้
(ชม.)
๓
บรรยายประกอบสื่อ PowerPoint
อาจารย์สิริพร มีนะ
นันทน์
๓
บรรยายประกอบสื่อ PowerPoint
อาจารย์สิริพร มีนะ
นันทน์
๓
การนําเสนองานของนักศึกษา
อาจารย์สิริพร มีนะ
นันทน์
๓
การนําเสนองานของนักศึกษา
อาจารย์สิริพร มีนะ
นันทน์
๓
บรรยายประกอบสื่อ PowerPoint
อาจารย์สิริพร มีนะ
นันทน์
สอบปลายภาค

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา
(Curriculum Mapping) ตามที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตรสัปดาห์ท่ปี ระเมินและสัดส่วนของการประเมิน)

ผลการเรียนรู้
๒.๓.๒

๒.๓.๑, ๓.๓.๑,
๓.๓.๒, ๕.๓.๑
๑.๓.๑, ๑.๓.๒,
๔.๓.๑

วีธีการประเมินผลการเรียนรู้
•
•
•
•
•
•

การสอบกลางภาค
การสอบปลายภาค
การทดสอบย่อย
การทํางานกลุ่มค้นคว้า – นําเสนอ
การเข้าชั้นเรียน
การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน

สัปดาห์ที่
ประเมิน
• สัปดาห์ที่ 8
• สัปดาห์ที่ 17
ตลอดภาค
การศึกษา
ตลอดภาค
การศึกษา

สัดส่วน
ของการประเมินผล
• ร้อยละ 30
• ร้อยละ 40
ร้อยละ 20
ร้อยละ 10

หมวดที่๖ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
๑) ภากิตติ์ ตรีสุกล (2547). หลักนิเทศศาตร์ . พิมพ์ครั้งที่7. กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา.
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หมวดที่๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
• แบบประเมินอาจารย์ผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
• ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน
(ระบุวิธีการประเมินที่จะได้ขอ้ มูลการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เป็นต้น)

• ผลการเรียนของนักศึกษา
• ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน
๓. การปรับปรุงการสอน
(อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควิชามีการกําหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว้อย่างไรบ้าง
การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น)

การจัดกิจกรรมหรือจัดประชุมอาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อระดมสมอง และสรรหาข้อมูลหรือแนวทางเพิ่มเติมในการ
ปรับปรุงการสอน
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
(อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา เช่น
ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปสําหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือสําหรับ
มาตรฐานผลการเรียนรูแ้ ต่ละด้าน)

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา
ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลัง
การออกผลการเรียนรายวิชา
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
(อธิบายกระบวนการในการนําข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ)

ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมอาจารย์ในสาขาวิชา รวมไปถึงข้อเสนอแนะที่ได้จากนักศึกษา
***********************
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ความรับผิดชอบหลัก

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทัก
ษะ
ด้าน
อื่นๆ
(ทัก
ษะ
พิ
สัย)

ความรับผิดชอบรอง

๑

๒

๓

๔

๕

๑

๒

๓

๔

๕

๑

๒

๓

๔

๕

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๑

๒

๓

๑
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