
                                    9911105 หลกัวารสารศาสตร์ 3(3-0-6)                             มคอ.3 

  

ช่ือสถาบนัอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
คณะ/ภาควชิา 
โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์ คณะวทิยาการจดัการ 
  

หมวดที ่1.ลกัษณะและข้อมูลโดยทัว่ไปของรายวชิา 

1.รหัสและรายช่ือวชิา 
     9911105 หลกัวารสารศาสตร์ 

2. จ  านวนหน่วยกิต 
   3  หน่วยกิต 3(3-0-6) 
3.หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
   3.1 หลกัสูตร 
         นิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์  
   3.2 ประเภทของรายวชิา 
           หมวดวชิาเฉพาะ วชิาแกน(บงัคบั)  
4.อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน 
   4.1 อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบรายวชิา 
          ผศ.ดร.เยาวภา  บวัเวช     วฒิุ  ศศ.ม. /ปร.ด./ 
  4.2 อาจารยผ์ูส้อน 
          ผศ.ดร.เยาวภา  บวัเวช 
5.ภาคการศึกษา ชั้นปีท่ีเรียน 
    ภาคการศึกษาท่ี  2   ชั้นปี 1  หมู่เรียน 58/46 และหมู่เรียน 58/47 
6.รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน(pre-requisites) 
     ไม่มี 
7.รายวชิาท่ีตอ้งเรียนพร้อมกนั(co-requisites) 
    ไม่มี 
 



8.สถานท่ีเรียน 
    อาคาร 7  หอ้ง  704 
9.วนัท่ีจดัท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวชิา คร้ังล่าสุด 
   31  ตุลาคม  2556 
  

หมวดที ่2. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1.จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
1. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้เก่ียวกบัแนวคิดท่ีเก่ียวกบัวารสารศาสตร์ 
2. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัประวติัและววิฒันาการของส่ือส่ิงพิมพ ์
3. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัประเภทของส่ือส่ิงพิมพ ์
4. เพื่อใหน้กัศึกษามีความสามารถในการอธิบายบทบาทและหนา้ท่ีของส่ือส่ิงพิมพ ์
5. เพื่อใหน้กัศึกษาตระหนกัถึงความส าคญัของเสรีภาพและความรับผดิชอบของส่ือส่ิงพิมพ ์
6. เพื่อใหน้กัศึกษาตระหนกัถึงอิทธิพลและการใชส่ื้อส่ิงพิมพ ์
7. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัทฤษฎีส่ือส่ิงพิมพ ์
8. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการพิมพ ์
9. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจกระบวนการผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์
10. เพื่อใหน้กัศึกษาตระหนกัถึงสภาพปัจจุบนั ปัญหาและแนวโนม้ของส่ือส่ิงพิมพ ์
11. เพื่อใหน้กัศึกษามีความเขา้ใจเก่ียวกบัหนงัสือพิมพก์บัการแสวงหารูปแบบทางธุรกิจเพื่อความอยู่

รอดในยคุคอนเวอร์เจน้ซ์และทิศทางธุรกิจหนงัสือพิมพใ์นยคุดิจิตอล 
2.วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
   เพื่อใหค้รอบคลุมความรู้ และเน้ือหาท่ีเป็นปัจจุบนั  
  

หมวดที่ 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
1.ค าอิิาายรายวชิา 
          ความหมาย ความส าคญั ประวติัวิวฒันาการวารสารศาสตร์ แนวคิด ทฤษฎีทางด้าน ส่ือส่ิงพิมพ ์

บทบาทหนา้ท่ี เสรีภาพและความรับผิดชอบของส่ือส่ิงพิมพ ์ประเภทของส่ือส่ิงพิมพ ์อิทธิพลและการใชส่ื้อ

ส่ิงพิมพ ์ระบบการพิมพ ์กระบวนการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ สภาพปัจจุบนั ปัญหาและแนวโน้มของส่ือส่ิงพิมพ ์

หนังสือพิมพ์กับการแสวงหารูปแบบทางธุรกิจเพื่อความอยู่รอดในยุคคอนเวอร์เจน้ซ์และทิศทางธุรกิจ

หนงัสือพิมพใ์นยคุดิจิตอล 

 



2.จ  านวนชัว่โมงท่ีใชต่้อภาคการศึกษา 
บรรยาย 

45  ชัว่โมง 
ปฏิบติั 

15  ชัว่โมง 
 รวม 

60 ชัว่โมง 

3. จ  านวนชัว่โมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารยใ์หค้  าปรึกษาแนะน าทางวชิาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 
    ไม่สามารถนบัเป็นชัว่โมงได ้ข้ึนอยูก่บัอาจารยแ์ละนกัศึกษาวา่งตรงกนั แต่ใหค้  าปรึกษาไดต้ลอดเวลา 
หมวดที ่4. การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1.คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา 
1.1            พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรับผดิชอบ มีวินยั มีจรรยาบรรณวชิาชีพ เคารพในสิทธิของขอ้มูลส่วนบุคคล 

การไม่เปิดเผยขอ้มูล การไม่ละเมิดสิทธ์ิทางปัญญา มีความซ่ือสัตยใ์นการน าขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ มาใช ้
เพื่อการศึกษาและการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบติัหลกัสูตร ดงัน้ี 
       -    เคารพ กฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยั เช่น แต่งกายดว้ยเคร่ืองแบบนกัศึกษา 
ท่ีถูกตอ้ง 

- มีวนิยัในการเรียนโดยเขา้ชั้นเรียนสม ่าเสมอและตรงเวลา ส่งงานท่ีมอบหมายตรงตามเวลา  
  ท่ีก าหนด 

- เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนในชั้นเรียนอยา่งมีมรรยาท 
- สามารถวเิคราะห์ผลกระทบของการพฒันาบุคลิกภาพในงานบริการไดอ้ยา่งเหมาะสม 
- มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 

1.2              วิิ ีการสอน 
      -   ใชก้ารสอนแบบส่ือสารสองทาง เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาตั้งค  าถาม และตอบค าถาม 
          แสดงความคิดเห็นและอภิปรายเก่ียวกบัเสรีภาพและความรับผดิชอบของส่ือส่ิงพิมพ ์ อิทธิพลและการ
ใชส่ื้อส่ิงพิมพ ์ 
      -  ยกตวัอยา่งกรณีศึกษาและร่วมกนัอภิปรายถึงความส าเร็จ ผลกระทบ ปัญหา และแนวโนม้ของส่ือ
ส่ิงพิมพ ์
     -  เนน้ใหน้กัศึกษาไดแ้สดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรคเ์ก่ียวกบัการแสวงหารูปแบบทางธุรกิจเพื่อ
ความอยูร่อดในยคุคอนเวอร์เจน้ซ์และทิศทางธุรกิจหนงัสือพิมพใ์นยคุดิจิตอล 

1.3               วิิ ีการประเมินผล 
    -  ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้การวดัหลกัการและทฤษฎี 
    -  ประเมินผลจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในชั้นเรียนและในโอกาสท่ีโปรแกรมวชิาฯ จดักิจกรรมต่าง ๆ ท่ี 
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาบุคลิกภาพ 
    -  ประเมินผลจากงานท่ีมอบหมาย  เช่น การคน้ควา้  การน าเสนอ การฝึกปฏิบติั 



    -  ประเมินผลจากการสร้างสรรคช้ิ์นงานท่ีใหค้น้ควา้ 
2.ความรู้ 
   2.1 ความรู้ท่ีนกัศึกษาตอ้งไดรั้บ 

1. นกัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดเก่ียวกบัวารสารศาสตร์ 
2.  นกัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัประวติัและววิฒันาการของส่ือส่ิงพิมพ ์
3. นกัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัประเภทของส่ือส่ิงพิมพ ์
4. นกัศึกษามีความสามารถอธิบายบทบาทและหนา้ท่ีของส่ือส่ิงพิมพ ์
5.  นกัศึกษาสามารถระบุถึงความส าคญัของเสรีภาพและความรับผดิชอบของส่ือส่ิงพิมพ ์
6. นกัศึกษาตระหนกัถึงอิทธิพลและการใชส่ื้อส่ิงพิมพ ์
7.  นกัศึกษาสามารถอธิบายเก่ียวกบัทฤษฎีส่ือส่ิงพิมพ ์ระบบการพิมพ ์และกระบวนการผลิตส่ือ

ส่ิงพิมพ ์
8. นกัศึกษาสามารถวเิคราะห์สภาพปัจจุบนั ปัญหาและแนวโนม้ของส่ือส่ิงพิมพ ์
9. นกัศึกษาสามารถวเิคราะห์หนงัสือพิมพก์บัการแสวงหารูปแบบทางธุรกิจเพื่อความอยูร่อดในยคุ

คอนเวอร์เจน้ซ์และทิศทางธุรกิจหนงัสือพิมพใ์นยคุดิจิตอล 
2.2 วธีิการสอน 
      -   ใชก้ารสอนแบบบรรยาย ผสมผสานกบัการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัไดแ้ก่ การคน้ควา้และให้
นกัศึกษาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน การสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ (co-operative learning)การสอนแบบศึกษา
ดว้ยตนเอง การคน้ควา้ทาง internet  เป็นตน้ 
2.3 วธีิการประเมินผล 
      -      ประเมินจากช้ินงานท่ีมอบหมาย และการน าเสนองาน  

-  การสอบกลางภาค 
-  การสอบปลายภาค 

3. ทกัษะทางปัญญา 
    3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 

- สามารถคิด วเิคราะห์ และแสดงความคิดเห็นต่อกรณีศึกษาต่าง ๆ  
- สามารถน าแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ มาประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพ 

3.2 วธีิการสอน 
-  การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน(Problem Based Learning :PBL) 
- ฝึกตอบปัญหาในชั้นเรียนและแสดงความคิดเห็นต่อปัญหา ระดมสมองในการแกไ้ขปัญหาจาก

กรณีศึกษาตามประเด็นปัญหาท่ีก าหนดไวแ้ลว้โดยแบ่งนกัศึกษาเป็นกกลุ่ม ภายในกลุ่มจะตอ้ง
ก าหนดแนวทางไปสู่การคิดสร้างสรรค ์ เสนอแนวทางปฏิบติัท่ีมีความน่าเช่ือถือและมีความเป็นไป



ไดใ้นงานส่ือส่ิงพิมพ ์
- มอบหมายงานกลุ่มโดยใหน้กัศึกษาสร้างสรรคช้ิ์นงานส่ือส่ิงพิมพ ์จดัท าเป็นกรณีศึกษา 

   3.3 วธีิการประเมินผล 
- ประเมินจากการตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน  
- รายงานบุคคล 
- การสอบขอ้เขียนปลายภาค 

4.ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 
   4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา 

- มีความรับผดิชอบในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายทั้งรายบุคคลและงานกลุ่ม 
- สามารถปรับตวัในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดใ้นทุกสถานภาพ 
- วางตวัและร่วมแสดงความคิดเห็นในกลุ่มไดอ้ยา่งเหมาะสม 

    4.2 วธีิการสอน 
- จดักิจกรรมเสริมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนท่ีนกัศึกษามีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบั            นกัศึกษา

อ่ืนและบุคคลภายนอก 
- มอบหมายงานกลุ่มและมีการเปล่ียนกลุ่มท างานตามกิจกรรมท่ีมอบหมาย เพื่อใหน้กัศึกษาท างานได้

กบัผูอ่ื้นโดยไม่ยดึติดกบัเฉพาะเพื่อนท่ีใกลชิ้ด 
- ก าหนดความรับผดิชอบของนกัศึกษาแต่ละคนในการท างานกลุ่มอยา่งชดัเจน 

   4.3 วธีิการประเมินผล 
- ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
- ประเมินความรับผดิชอบจากรายงานกลุ่มของนกัศึกษา 

      - ใหน้กัศึกษาประเมินสมาชิกในกลุ่มทั้งดา้นทกัษะและความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและดา้นความ 
รับผดิชอบ 

- ใหน้กัศึกษาประเมินนกัศึกษาอ่ืน ๆ ในรายวชิา ดา้นทกัษะและความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
5.ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการพฒันาช้ินงานโฆษณา 

- ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการสร้างสรรคง์านโฆษณา 
- สามารถใชค้วามรู้จากการพฒันาช้ินงานโฆษณา และน าเสนองานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
- สามารถคน้ควา้ ส ารวจ หาขอ้มูล ไดท้ั้งทางลึกและทางกวา้งไดอ้ยา่งมีประสิทธ์ิภาพ 
-  มีความสามารถใชข้อ้มูลท่ีไดม้าอยา่งเหมาะสมกลมกลืนและทนัสถานการณ์ 
-  มีความฉบัไวในการติดตามขอ้มูลใหม่ ๆ ในทุก ๆ ดา้น 
- สามารถใชค้วามรู้จากการพฒันาบุคลิกภาพในงานบริการในการน าเสนอช้ินงานและแสดงออกได้

อยา่งเหมาะสมมีประสิทธิภาพ 



9.1 วธีิการสอน 
- ใชก้ารสอนเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั (child center)   
- ใหฝึ้กทกัษะการคิด การส่ือสารช้ินงานส่ือส่ิงพิมพ ์
- มอบหมายงานใหค้น้ควา้ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต (internet) เพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจในการเรียนการ

สอน 
- แนะน าหนงัสือ รายการโทรทศัน์ท่ีน่าสนใจ และเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอน เพื่อกระตุน้ให้

นกัศึกษาเห็นประโยชน์จากการเสพส่ือผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศในการน าเสนอและสืบคน้ขอ้มูล 
- มอบหมายงานใหท้ดลอง คิด ปฏิบติั โดยอิสระภายใตก้รอบแห่งความถูกตอ้ง มีคุณธรรมมีจริยธรรม 

น าเสนอทั้งเอกสารและเน้ืองานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาบุคลิกภาพในงานบริการ 
 

9.2 วธีิการประเมินผล 
-  ประเมินทกัษะการใชภ้าษา  
- ประเมินทกัษะการผลิตส่ือและการใชส่ื้อ  
- ประเมินทกัษะในการสืบคน้ขอ้มูล และน าขอ้มูลท่ีไดม้าไปใช ้ 

 



หมวดที ่5.แผนการสอนและการประเมินผล 

1.แผนการสอน 
สัปดาห์ หวัขอ้/รายละเอียด จ านวน

ชัว่โมง 
กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือ

ท่ีใช ้
ผูส้อน 

1 แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัวารสาร
ศาสตร์ 

3 ช้ีแจงแนะน าการเรียนการสอน
แบบเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัและการ
เรียนแบบใชปั้ญหาเป็นฐาน
แนะน าวธีิการและแหล่งสืบคน้
ขอ้มูล /การบรรยาย/คน้ควา้
แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริโภค 

ผศ.ดร.เยาวภา  
บวัเวช 

2 แนวคิดเก่ียวกบัประวติัและ
ววิฒันาการของส่ือส่ิงพิมพ ์

3 การบรรยาย/การอภิปราย 
และการแสดงความคิดเห็น 
การคน้ควา้และน าเสนอเก่ียวกบั
ประวติัและววิฒันาการของส่ือ
ส่ิงพิมพ ์

ผศ.ดร.เยาวภา  
บวัเวช 

3 ประเภทของส่ือส่ิงพิมพ ์ 3 การบรรยาย และใหน้กัศึกษาได้
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
ประเภทของส่ือส่ิงพิมพ ์

ผศ.ดร.เยาวภา  
บวัเวช 
 
 

4 บทบาทและหนา้ท่ีของส่ือ
ส่ิงพิมพ ์

3 การบรรยายและวเิคราะห์บทบาท
และหนา้ท่ีของส่ือส่ิงพิมพ ์

ผศ.ดร.เยาวภา  
บวัเวช 

5 เสรีภาพและความรับผิดชอบ
ของส่ือส่ิงพิมพ ์

3 การบรรยาย และใหน้กัศึกษา
วเิคราะห์เสรีภาพและความ
รับผดิชอบของส่ือส่ิงพิมพ ์

ผศ.ดร.เยาวภา  
บวัเวช 

6 อิทธิพลและการใชส่ื้อ
ส่ิงพิมพ ์

3 การบรรยายและวเิคราะห์อิทธิพล
และการใชส่ื้อส่ิงพิมพ ์

ผศ.ดร.เยาวภา  
บวัเวช 

7 ทฤษฎีส่ือส่ิงพิมพ ์ 3 การบรรยาย ผศ.ดร.เยาวภา  
บวัเวช 

8   สอากลางภาค  

 

 



 

9 ระบบการพิมพ ์ 3 การบรรยายและอภิปรายเก่ียวกบั
ระบบการพิมพ ์

ผศ.ดร.เยาวภา  
บวัเวช 

10 กระบวนการผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์ 3 การบรรยาย ผศ.ดร.เยาวภา  
บวัเวช 

11 กระบวนการผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์ 3 การบรรยายและวเิคราะห์การผลิต
ส่ือส่ิงพิมพ ์

ผศ.ดร.เยาวภา 
บวัเวช 

12 
 

กระบวนการผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์ 3 การบรรยายและวเิคราะห์
องคป์ระกอบของส่ือส่ิงพิมพ ์

ผศ.ดร.เยาวภา  
บวัเวช 

13 สภาพปัจจุบนั ปัญหาและ
แนวโนม้ของส่ือส่ิงพิมพ ์

3 การบรรยายและวเิคราะห์สภาพ
ปัจจุบนั ปัญหาและแนวโนม้ของ
ส่ือส่ิงพิมพ ์

ผศ.ดร.เยาวภา  
บวัเวช 

14 หนงัสือพิมพก์บัการแสวงหา
รูปแบบทางธุรกิจเพื่อความอยู่
รอดในยคุคอนเวอร์เจน้ซ์ 

3 การบรรยายและวเิคราะห์รูปแบบ
ทางธุรกิจเพื่อความอยูร่อดในยคุ
คอนเวอร์เจน้ซ์ 

ผศ.ดร.เยาวภา  
บวัเวช 

15 
 

ทิศทางธุรกิจหนงัสือพิมพใ์น
ยคุดิจิตอล 

3 การบรรยายและร่วมกนัสรุป
บทเรียนท่ีไดจ้ากการศึกษาร่วมกนั 

ผศ.ดร.เยาวภา 
บวัเวช 

16 สอาปลายภาค 

1.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมินผลนกัศึกษา สัปดาห์ท่ี

ประเมิน 
สัดส่วนของการประเมิน 

คุณธรรมจริยธรรม 
(10%) 

-สังเกตพฤติกรรมท่ีแสดงออกใน
ชั้นเรียนและในโอกาสท่ีโปรแกรม
หรือคณะจดักิจกรรม 
-ตรวจสอบการมีวนิยัต่อการเรียน 
การตรงต่อเวลาในการเขา้ชั้นเรียน
และการส่งรายงาน 

1-15 
  
  

1-15 

5% 
  
  

2.5% 

แบบประเมินตนเองของนกัศึกษา 15 2.5% 
ความรู้ (40%) -รายงานยอ่ยส่วนบุคคล  4-14 10% 
 

 



  -การสอบปลายภาค 16 30% 
ทกัษะทางปัญญา 

(25 %) 
-รายงานยอ่ยส่วนบุคคล  4-14 10% 

  -ผลงานการผลิตส่ือสร้างสรรค ์
  

4-14 15% 

ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

(12.5%) 

-การอภิปรายกลุ่มในชั้นเรียน 1-14   

  -การท ารายงานเด่ียวกรณีศึกษา
เก่ียวกบัการพฒันาบุคลิกภาพส่วน
บุคคลของนกัศึกษา 

4-14 10% 

ทกัษาการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลขการส่ือสารและ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ(12.5%) 

-การท างานเด่ียวกรณีศึกษา 13-14 10% 

 
หมวดที ่6.ทรัพยากรประกอาการเรียนการสอน 

 
1.หนงัสือ ต ารา และเอกสารประกอบการสอนหลกั 
-  เยาวภา  บวัเวช. เอกสารค าสอนรายวชิาการหลกัวารสารศาสตร์  โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์ คณะ
วทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
2.หนงัสือ เอกสาร และขอ้มูลอา้งอิง ท่ีส าคญั 
  www//http.google.com 

 



หมวดที ่7.การประเมินและปรัาปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 

1.การประเมินประสิทธิผลของรายวชิา 
      ใหน้กัศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวชิา ซ่ึงรวมถึงวธีิการสอนการจดักิจกรรมในและนอก
หอ้งเรียนส่ือสนบัสนุนและส่ิงอ านวยความสะดวกในการจดัการเรียนการสอนซ่ึงมีผลกระทบต่อการเรียนรู้
และผลการเรียนรู้ท่ีไดรั้บและเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวชิา 
2.การประเมินการสอน 
      การประเมินการสอนโดยการสังเกตขณะสอนและการสัมภาษณ์ตวัแทนนกัศึกษา ประเมินโดย
คณะกรรมการประเมินการสอนท่ีคณะแต่งตั้งข้ึน 
3.การปรับปรุงการสอน 
    คณะกรรมการใหอ้าจารยผ์ูส้อนทบทวนและปรับปรุงกลยทุธ์และวธีิการสอนจากการประเมินประสิทธิผล
ของรายวชิาแลว้จดัท ารายงานรายวชิาตามรายละเอียดท่ี สกอ.ก าหนดทุกภาคการศึกษา โปรแกรมวชิา
ก าหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนเขา้รับการฝึกอบรมกลยทุธ์การสอน/การวจิยัในชั้นเรียนและมอบหมายใหอ้าจารย์
ผูส้อนรายวชิาท่ีมีปัญหาท าวิจยัในชั้นเรียนอยา่งนอ้ยภาคการศึกษาละ 1 รายวชิา รวมทั้งมีการประชุมอาจารย์
ทั้งโปรแกรมวชิาเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนกัศึกษาและร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข 
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวชิา 
    คณะแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน ท าหนา้ท่ี ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวชิาโดย
การสุ่มประเมินขอ้สอบและความเหมาะสมของการใหค้ะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดบัคะแนนของรายวชิา 
60%ของรายวชิาทั้งหมดในความรับผดิชอบของโปรแกรมวชิา ภายในรอบเวลาหลกัสูตร 
5.การด าเนินการและวางแผนทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
    โปรแกรมวชิามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวชิา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย
นกัศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอน การรายงานรายวชิาโดยอาจารยผ์ูส้อน หลงั
การทบทวนประสิทธิผลของรายวชิา อาจารยผ์ูส้อนรับผิดชอบในการทบทวนเน้ือหาท่ีสอนและกลยทุธ์การ
สอนท่ีใช ้และน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาในรายงานผลการด าเนินการของรายวชิา เสนอต่อ
ประธานโปรแกรมวชิา เพื่อน าเขา้ท่ีประชุมอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรพิจารณาใหค้วามคิดเห็นและสรุป
วางแผนพฒันาปรับปรับปรุงส าหรับใชใ้นปีการศึกษาถดัไป 
  
 

 

 


