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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ประจําภาคเรียนที่ 1/59
รหัสวิชา 3023407 ชื่อรายวิชา การผลิตงานวารสารสนเทศ
ตอนเรียน A2 นักศึกษาหลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต
รหัส (2 ตัวแรก) 56

อาจารยผูสอน
ผูชวยศาสตราจารย วรรณรัตน โรจนวิเชียร

อาจารยผูประสานงานรายวิชา
ผูชวยศาสตราจารย วรรณรัตน โรจนวิเชียร

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
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คํานํา

การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ในรายวิชา (3023407) การผลิตงานวารสารสนเทศ
ประจาภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 นี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทางสําหรับอาจารยผูสอนประจํา
วิชาใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียน ทั้ง 5 ดาน ไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตาม
จุดมุงหมายของรายวิชาที่ไดกําหนดไว
วรรณรัตน โรจนวิเชียร
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ / หลักสูตรนิเทศศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3023407 การผลิตงานวารสารสนเทศ
(Production in Journalism)
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต 3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร นิเทศศาสตร
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเลือก
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.วรรณรัตน โรจนวิเชียร
4.2. อาจารยผูสอน ผศ.ดร.วรรณรัตน โรจนวิเชียร
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2559 / ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
มีนาคม 2559

หมวดที่ 2 จุดมุง หมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1) เพื่อใหผูเรียนเขาใจบทบาทหนาที่และความสัมพันธในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพกับกอง
การผลิต การเตรียม การคัดเลือก และตรวจแกตนฉบับขอเขียน และภาพเพื่อลงพิมพ
1.2) เพื่อใหผูเรียนไดฝกฝนการเตรียมตนฉบับ การคัดเลือก การแกไขตนฉบับขอเขียนและภาพขาว
1.3) เพื่อใหผูเรียนตรวจสอบความถูกตองของขอเท็จจริง การใชภาษารวมถึงการพาดหัวขาว การ
ปรับปรุงชื่อเรื่อง การกําหนดตัวพิมพและระบบการพิมพ รวมถึงการใชคอมพิวเตอรในกระบวนการการ
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บรรณาธิกรณ
1.4) เพื่อใหผูเรียนเห็นความสัมพันธของวิชาที่เรียนกับวิชาอื่นที่เกี่ยวของ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา
เปนรายวิชาที่เนนใหใชคอมพิวเตอรเพื่อชวยในงานบรรณาธิกรณ รวมทั้งเนนฝกปฏิบัติทักษะการ
ตรวจแกไขตนฉบับ การพาดหัวขาว การคัดเลือกภาพ และการออกแบบจัดหนาใหเปนระบบมากขึ้น

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักเกณฑ และรูปแบบการจัดทําหนังสือพิมพและนิตยสารประเภทตาง ๆ การเตรีย ม
ตนฉบับเพื่อการจัดพิมพ การตรวจแกคัดยอตนฉบับ การปรับแตงตนฉบับ การเลือกขาว การเขียนหัวขาว
การเลื อกและจั ด วางภาพ การใช ถ อ ยคํ า สํา นวนโวหาร ไวยากรณ การจัด หนา และตกแต งหน า
หนังสื อพิมพและนิตยสาร ตลอดจนการผลิตงานวารสารสนเทศ เพื่อการประชาสัมพันธ และการจัด
จําหนาย
Study rules and patterns of newspaper and magazine production, dummy
preparation, editing, news selection, headline writing, photo composition and selection,
wording, idiom, grammar, layout, and journalism production for public relations and
distribution.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก

สอนเสริม

ปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
30 ชั่วโมง
ไมมี
30
75 ชั่วโมง
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยผูสอนมีขอตกลงกับนักศึกษากําหนดวัน เวลา ในการใหคําปรึกษา (Office Hour)
สัปดาหละ 6 ชั่วโมง และประกาศใหผูเรียนทราบ นอกจากนี้ยังอนุญาตใหนักศึกษาติดตอผานโทรศัพท
ของหลักสูตรและโทรศัพทสวนตัว อีกทั้งสามารถติดตอเครือขายระบบสื่อสารสนเทศ (Face book/) และ
จดหมายอิเล็กทรอนิกสทรอนิกส ( e-mail )

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
- มีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตยสุจริตจากการผลิตงานวารสารสนเทศอยางถูกตองเพื่อ
ชวยยกระดับของสังคม
- มีวินัย ตรงตอเวลาและมีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาการ วิชาชีพและสังคม
- มีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพทางดานการผลิตงานวารสารสนเทศ รูจักกฎหมายและจริยธรรมของ
นักวิชาชีพ
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- ตระหนัก ยอมรับ และเคารพบทบาท สิทธิ หนาที่ของตนเอง และผูอื่น
1.2 วิธีการสอน
- อาจารยปฏิบัติตนเปนตัวอยางทั้งในดานบุคลิกภาพและใหความสําคัญตอจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
- การฝกปฏิบัติ
- การอภิปรายกลุม
1.3 วิธีการประเมินผล
- การมีสวนรวมในชั้นเรียน/กิจกรรมกลุม
- คุณภาพงานที่ไดรับมอบหมาย
- การสังเกตพฤติกรรมความมีวินัย กิริยามารยาทตางๆ จากการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
-มีความรู ความเขาใจในขอบขาย ลักษณะเบื้องตน และหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหา
สาระที่สําคัญของการผลิตงานวารสารสนเทศ
-มีความสามารถเชิงการคิดวิเคราะห วิพากษวิจารณ และคิดสรางสรรค สามารถนําความรู
ดานการสื่อสารไปประยุกตใช เพื่อการประกอบอาชีพ และสามารถปรับตัวสรางงานสรางอาชีพไดอยาง
เหมาะสม
-สามารถบูรณาการความรู หลักการของศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการผลิตงานวารสาร
สนเทศ นํามาประยุกตใชเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพได
2.2 วิธีการสอน
- การศึกษาดวยตนเอง
- การอภิปรายกลุม
- การบรรยาย
- การตั้งคําถาม ตอบคําถามของนักศึกษา
- การฝกปฏิบัติ
2.3 วิธีการประเมินผล
- การมีสวนรวมในชั้นเรียน/กิจกรรมกลุม
- คุณภาพงานที่ไดรับมอบหมาย
- การทดสอบยอย/การนําเสนอผลงาน
- การสอบปลายภาค
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
- มีความคิดสรางสรรค และสามารถนํานวัตกรรมการสื่อสารไปใชในการผลิตงานวารสารสนเทศ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
- มีความใฝรู รอบรู รูจักใชแหลงขอมูลในการสืบคนหาขอเท็จจริง สามารถพิจารณาและ
ตัดสินใจนําไปใชไดอยางเหมาะสมกับการผลิตงานวารสารสนเทศ
- มีความสามารถปรับตัวเขากับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ รวมทั้งรูเทาทันกับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความกาวหนาทางเทคโนโลยี และประยุกตใชความรู ความเขาใจ แนวคิด
ทักษะมาใชสรางสรรคชองทางการสื่อสารที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน สังคม และสถานการณ
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ปจจุบัน หรือเพื่อการประกอบวิชาชีพดานนิเทศศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.2 วิธีการสอน
- การสาธิต/สถานการณจําลอง
- การถามคําถาม/ซักถาม
- การอภิปรายกลุม/การนําเสนอผลงาน
- ศึกษาคนควาดวยตนเอง
3.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากการมีสวนรวมในการตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนทั้งรายบุคคล
และกลุม
- ตรวจสอบคุณภาพ ความสมบูรณของการทํากิจกรรมที่มอบหมาย
- สอบปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
- มีความรู ความเขาใจในจิตวิทยาผูรับสาร สามารถวิเคราะหสถานการณที่เกิดขึ้นในสังคมและ
โลกที่เกี่ยวของ เพื่อใชตัดสินใจเสริมความสัมพันธระหวางบุคคล กลุมบุคคลตอการอยูรวมกันในสังคมได
อยางมีประสิทธิภาพ
- สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได มีบุคลิกภาพเหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานใน
องคกร และบุคคลทั่วไป ตลอดจนสามารถปรับตัวเขากับสถานการณ สังคม และวัฒนธรรมองคกรได
- สามารถแสดงออกตามบทบาทหน าที่ และมีความรับ ผิดชอบตอ งานที่ได รับ มอบหมายใน
ปจจุบัน และอนาคต
4.2 วิธีการสอน
- การสาธิต/สถานการณจําลอง
- การอภิปรายกลุม/การนําเสนอผลงาน
- การฝกปฏิบัติจากการมอบหมายงานใหทํางานเปนกลุม
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก ความรับผิดชอบ ความรวมมือรวมใจในการ
ทํางานของนักศึกษาในการนําเสนองานกลุมในชั้นเรียน และการแสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ การ
ติดตอประสานงาน การแสดงบทบาทผูนํา ผูรวมทีม รวมทั้งการแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
- ประเมินจากคุณภาพและความสมบูรณของงานกลุมที่มอบหมาย
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสานสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
-มีความรู ทักษะการใชภาษาในการสื่อสารไดอยางเหมาะสม
-มีทักษะ กลวิธี เทคนิคในการสื่อสารอธิบายหลักการ สถานการณ ตลอดจนการถายทอด
อธิบายความคิด หรือสื่อสารความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
-มีความรู ทักษะการใชเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณการสื่อสารตาง ๆ ตลอดจนสามารถเลือก
และประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่จําเปนในวิชาชีพนิเทศศาสตรไดอยางสรางสรรคและเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
- การปฏิบัติในหองปฏิบัติการ
- การสาธิต/สถานการณจําลอง
7
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- การคนควาดวยตัวเอง
- การอภิปรายกลุม/การนําเสนอผลงาน
5.3 วิธีการประเมินผล
-ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นตอประเด็นปญหา
-ประเมินจากการปฏิบตั ิและคุณภาพงานที่มอบหมาย

1. แผนการสอน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

1-3

แนะนําแผนการเรียนและ
ขอตกลงเบื้องตน
หลักเกณฑ และรูปแบบการ
จัดทําหนังสือพิมพและนิตยสาร
ประเภทตาง ๆ

4-5

การเตรียมตนฉบับเพื่อการ
จัดพิมพ

จํานวน
ชัว่ โมง
12

8

กิจกรรมการเรียน
การสอน
- แนะนํารายวิชา
ชี้แจงการเรียนการ
สอนที่เนนปฏิบัติ
เปนหลัก การวัด
และประเมินผลโดย
ใหผูเรียนมีสวนรวม
กําหนดวิธีการ
ประเมินผลการ
เรียนรู
- บรรยาย
- ศึกษาตัวอยาง
-ศึกษาคนควาดวย
ตนเอง
-คิดเชิงวิเคราะห
วิจารณ
-ผูเรียนมีสวนรวม
กําหนดงานที่
มอบหมาย
-ผูเรียนสงงานและ
นําเสนองานที่
มอบหมาย
- บรรยาย
- ศึกษาตัวอยาง
- ฝกปฏิบัติ
-ศึกษาคนควาดวย
ตนเอง
-คิดเชิงวิเคราะห
วิจารณ
-ผูเรียนมีสวนรวม
กําหนดงานที่
มอบหมาย
-คิดเชิงวิเคราะห

สื่อการสอน

ผูสอน

-Power
point
- Pdf
-ตํารา/
สิ่งพิมพ/
อินเทอรเน็ต
-คอมพิวเตอร
-วีดิทัศน

ผศ.ดร.วรรณรัตน
โรจนวิเชียร

-Power
point
- Pdf
-ตํารา/
สิ่งพิมพ/
อินเทอรเน็ต
-คอมพิวเตอร
-วีดิทัศน

ผศ.ดร.วรรณรัตน
โรจนวิเชียร
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6

การตรวจแกคัดยอตนฉบับ
การปรับแตงตนฉบับ

4

7-8

การเลือกขาว /ประเด็น การ
เขียนหัวขาว /เรื่อง การเลือก
และจัดวางภาพ การใชถอยคํา
สํานวนโวหาร ไวยากรณ

8

9-14

การจัดหนา และตกแตงหนา
หนังสือพิมพและนิตยสาร

24

วิจารณ
-ผูเรียนสงงานและ
นําเสนองานที่
มอบหมาย
- บรรยาย
- ศึกษาตัวอยาง
- ฝกปฏิบัติ
-ศึกษาคนควาดวย
ตนเอง
-คิดเชิงวิเคราะห
วิจารณ
-ผูเรียนมีสวนรวม
กําหนดงานที่
มอบหมาย
-คิดเชิงวิเคราะห
วิจารณ
-ผูเรียนสงงานและ
นําเสนองานที่
มอบหมาย
- บรรยาย
- ศึกษาตัวอยาง
- ฝกปฏิบัติ
-ศึกษาคนควาดวย
ตนเอง
-คิดเชิงวิเคราะห
วิจารณ
-ผูเรียนมีสวนรวม
กําหนดงานที่
มอบหมาย
-คิดเชิงวิเคราะห
วิจารณ
-ผูเรียนสงงานและ
นําเสนองานที่
มอบหมาย
- บรรยายสาธิต
ยกตัวอยาง/กรณี
ศึกษา ซักถาม
-ศึกษาคนควาดวย
ตนเอง
-ฝกการปฏิบตั ิ
-คิดเชิงวิเคราะห
วิจารณ
-ผูเรียนมีสวนรวม
กําหนดงานที่
มอบหมาย

-Power
point
- Pdf
-ตํารา/
สิ่งพิมพ/
อินเทอรเน็ต
-คอมพิวเตอร
-วีดิทัศน

ผศ.ดร.วรรณรัตน
โรจนวิเชียร

-Power
point
- Pdf
-ตํารา/
สิ่งพิมพ/
อินเทอรเน็ต
-คอมพิวเตอร
-วีดิทัศน

ผศ.ดร.วรรณรัตน
โรจนวิเชียร

- Pdf
-Power
point
-ตํารา/
สิ่งพิมพ/
อินเทอรเน็ต
-วีดิทัศน
-อุปกรณและ
เครื่องมือ
ปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร

ผศ.ดร.วรรณรัตน
โรจนวิเชียร
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นําเสนองาน

16

สอบปลายภาค Final

4

-คิดเชิงวิเคราะห
วิจารณ
-ผูเรียนสงงานและ
นําเสนองานที่
มอบหมาย

-สอบปลายภาค

-สื่อโปรแกรม
- Pdf
-Power
point
-ตํารา/
สิ่งพิมพ/
อินเทอรเน็ต
-วีดิทัศน
-อุปกรณและ
เครื่องมือ
ปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร
-สื่อโปรแกรม

ผศ.ดร.วรรณรัตน
โรจนวิเชียร

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
พิจารณาจากสัดสวนของคะแนนเต็ม 100 คะแนน แบงเปน 80 : 20 ดังนี้
1. ประเมินผลระหวางภาคเรียน 60 % แบงตามกิจกรรมและเนื้อหา ดังนี้
1.1 จิตพิสัย
10 %
1.2 กิจกรรมปฏิบัติการระหวางเรียน 70%
2. ประเมินผลปลายภาค
20 %
กิจกรรมที่
1-7

1-7

ผลการ
เรียนรู

วิธีการประเมิน

คุณธรรม จริยธรรม -พฤติกรรมการเขาเรียนและ
การทํางานในกลุม
-สงงานที่ไดรับมอบหมายตาม
ขอบเขตที่ใหและตรงเวลา
-มีการอางอิงเอกสารและ
สารสนเทศไดนํามาผลิตงาน
วารสารสนเทศ อยางถูกตอง
และเหมาะสม
-ประเมินผลการนําเสนองานที่
มอบหมาย
ความรู
- คุณภาพงานที่ไดรับ
มอบหมาย
- การทดสอบยอย/การ
นําเสนอผลงาน
- การสอบปลายภาค

สัปดาหที่
ประเมิน
อาจารยผูสอน
พิจารณาตลอด
ภาคการศึกษา
(1-15)

อาจารยผูสอน
พิจารณา
(3-15)

สัดสวนของ
การ
ประเมินผล
20

40

10

1-7

1-7

1-7

- ประเมินจากการมีสวนรวม
- ตรวจสอบคุณภาพ ความ
สมบูรณของงาน
- ประเมินผลการนําเสนองาน
ที่มอบหมาย
ทักษะ
- ประเมินจากการสังเกต
ความสัมพันธ
พฤติกรรมการแสดงออก
ระหวางบุคคลและ ความรับผิดชอบ ความรวมมือ
ความรับผิดชอบ
รวมใจในการทํางานของ
ผูเรียนในการนําเสนองาน
และการแสดงออกในการรวม
กิจกรรมตางๆ
ทักษะการวิเคราะห -ประเมินจากการแสดงความ
เชิงตัวเลข การ
คิดเห็นตอประเด็นปญหา
สื่อสาร และการใช -ประเมินจากการปฏิบัติและ
เทคโนโลยี
คุณภาพงานที่มอบหมายใน
สารสนเทศ
ชั้นเรียน
ทักษะทางปญญา

อาจารยผูสอน
พิจารณา
(3-15)

มคอ.3
15

อาจารยผูสอน
พิจารณา
(3-15)

15

อาจารยผูสอน
พิจารณา
(3-15)
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
วรรณรัตน โรจนวิเชียร. (2557). การผลิตงานวารสารสนเทศ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต.
วรรณรัตน์ โรจนวิเชียร. (2554). การออกแบบสื่อวารสารสนเทศ. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนดุสิต.
มานิตย์ กริ่งรัมย์. (มปป.). เทคนิคการผลิตหนังสือด้ วยพีซี. กรุงเทพฯ : หจก.เม็ดทรายพริ น้
ติ ้ง.
ภัท ทิ ร า เหลื องวิ ล าศ. (2548).
คู่ มื อออกแบบสิ่งพิม พ์ ฉ บั บ มื ออาชี พ. กรุ ง เทพฯ :
สํานักพิมพ์สวัสดี ไอที.
สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. (2541). เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาการขาวและ
บรรณาธิกรณหนวยที่ 1-15. นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. (2549). เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาการผลิต
หนังสือพิมพหนวยที่ 1-15. นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ. (2546). การผลิตสื่อสิ่งพิมพ. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : ศูนยหนังสือสวน
สุนันทา.
วิษณุ สุวรรณเพิ่ม. (2540). การบรรณาธิกรณหนังสือพิมพ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
รามคําแหง.
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เอกเทพ ภักดีศอรอมงคล. ( 2553). จัดทําตนฉบับหนังสือดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร :
Indesign & Photoshop+ Acrobat+Nero/Toast. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
สดศรี เผาอินจันทร. (2543). การออกแบบหนาหนังสือพิมพ. เชียงใหม : พันธวิชญ.
Christopher Callahan . (1999). Journalist's Guide to the Internet, A: The Net as
a Reporting Tool. Philip Merrill : University of Maryland.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ให นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของรายวิ ช า ซึ่ ง รวมถึ ง วิ ธี ก ารสอน วิ ท ยากร
กรณีศึกษากิจกรรมในและนอกชั้นเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรู และผล
การเรียนรูที่ไดรับ และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
การประเมินการสอนของอาจารยผูสอนโดยนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
หลักสูตรกําหนดใหอาจารยผูสอนทบทวนและปรับ ปรุงกลยุทธและวิธีการสอนจากผลการ
ประเมิน ประสิ ทธิ ผ ลของรายวิ ช า แล ว จัดทํารายงานรายวิช าตามรายละเอีย ดที่ สกอ. กําหนดทุกภาค
การศึกษาและมีการประชุมอาจารยผูรับผิดชอบและอาจารยประจําของหลักสูตรเพื่อหารือปญหาการเรียนรู
ของนักศึกษาและรวมกันหาแนวทางแกไข
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลักสูตรแตงตั้งคณะกรรมการประเมินการสอนทําหนาที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาใน
รายวิชา และ/หรือจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในเนื้อหารายวิชาระหวางการสอนกับนักศึกษา
5.การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอน
โดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอน การรายงานรายวิชาโดยอาจารยผูสอน
หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ
การสอนที่ใช และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดําเนินการของรายวิชาเพื่อ
ใชในปการศึกษาถัดไป
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