
 
 

 
 

มคอ .๓ รายละเอียดของรายวิชา 

การศึกษาเฉพาะด้าน 

SDM 4305 สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย 
( Human Rights in Thai Society) 

 

 

สาขาวิชาการจดัการสงัคมและวฒันธรรม 

      คณะมนษุศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

พทุธศกัราช ๒๕๖๕ 

 

http://www.ssru.ac.th/html2/logo/Logo_Suan_B_W.rar


รายละเอยีดของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิา การจดัการสังคมและวฒันธรรม 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 
SDM 4305 สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย (Human Right in Thai society) 

2. จ านวนหน่วยกจิ 
3 หน่วยกิจ 3(3-0-6) 
บรรยาย  3 ชัว่โมง - ปฏิบติั 0 ชัว่โมง - ศึกษาดว้ยตนเอง 6 ชัว่โมง 

3. หลกัสูตรและประเภทรายวชิา 
หลกัสูตรศิลปะศาสตร์บณัฑิต รายวชิาเฉพาะดา้น (วชิาเอก) 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย ์ดร.สุวทิย ์คงสงค์ 

5. ภาคการศึกษา /ช้ันปีทีเ่รียน 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2  

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน 
หอ้ง 35/3532 มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด  
วนัท่ีจดัท ารายวชิา 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2556 
วนัท่ีปรับปรุงรายละเอียดของวชิาคร้ังล่าสุด  1 กรกฏาคม 2565 
 

 



หมวดที ่2   จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

1.1 เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจ ความส าคญัของสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย ในฐานะท่ีเป็นแขนง
หน่ึงของสังคมศาสตร์ ทั้งในเชิงทฤษฎีและการวเิคราะห์ 

1.2 เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถน าความรู้ไปสู่การปรับตนใหอ้ยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข และสร้างสรรค์
สังคมท่ีอาศยัอยา่งมีความสุข  
2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้พื้นฐานสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย และสามารถประยุกตใ์ช้ความรู้ท่ีเรียนมาให้
สอดคลอ้งกบัวถีิการด าเนินชีวติในทอ้งถ่ินปัจจุบนัอยา่งรู้เท่าทนั   

หมวดที ่3   ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวชิา    
              แนวความคิดพื้นฐานเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน พฒันาการของการศึกษาสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย  
ตลอดจนบทบาทหน้าท่ีตามรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน สภาพปัญญา และแนวทางแกไ้ข รวมทั้งศึกษา
บทบาทขององคก์รต่างๆ  ทั้งในและต่างประเทศ  รวมถึงบทบาทขององคก์รพฒันาเอกชนและภาคประชาชนในการ
เคล่ือนไหวหรือท ากิจกรรมเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนของในและต่างประเทศ 
 

 
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ /งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน  
การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชัว่โมง 
ต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความตอ้งการ
ของนกัศึกษาเฉพาะราย 

ไม่มี 90 ชัว่โมง 
(3 ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 

 
3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 3.1 อาจารยผ์ูส้อนจดัตารางเวลา เพื่อใหน้กัศึกษาไดเ้ขา้พบ ขอค าปรึกษาและใหค้ าแนะน าสัปดาห์ละ 1
ชัว่โมง โดยคณาจารยจ์ะแจง้วนัและเวลาใหน้กัศึกษาทราบหรือ 
 3.2 อาจารยผ์ูส้อน ขยายช่องทางการติดต่อส่ือสารโดยมอบหมายนกัศึกษาใหติ้ดต่อผา่น E-mail Address  
และโทรศพัทมื์อถือ  
 



 
 

หมวดที ่4   การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 

(1) ตระหนกัในคณุคา่และคณุธรรม จริยธรรม เสียสละและซ่ือสตัย์สจุริต 
(2) มีวินยั ตรงตอ่เวลา และความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม 
(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี สามารถท างานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขดัแย้งและ

ล าดบัความส าคญัได้ 
(4) เคารพสิทธิ และรับฟังความคดิเห็นของผู้ อ่ืน รวมถึงเคารพกฎระเบียบและข้อบงัคบัตา่ง ๆ ของ

องค์กรและสงัคม 

1.2 วธีิการสอน 
ก าหนดใหมี้วฒันธรรมองคก์ร  เพื่อเป็นการปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบวนิยั  โดยเนน้การเขา้ชั้นเรียนให้

ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายท่ีเป็นไปตามระเบียบของมหาวทิยาลยั  นกัศึกษาตอ้งมีความรับผดิชอบโดยในการ
ท างานกลุ่มนั้นตอ้งฝึกใหรู้้หนา้ท่ีของการเป็นผูน้ ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม  มีความซ่ือสัตยโ์ดยตอ้งไม่ท าการ
ทุจริตในการสอบหรือลอกการบา้นผูอ่ื้นเป็นตน้  นอกจากน้ีอาจารยผ์ูส้อนทุกคนตอ้งสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม  
จริยธรรมในการสอนทุกรายวชิา  รวมทั้งการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  เช่น  การยกยอ่งนกัศึกษาท่ี
ท าดี  ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม  เสียสละ 

1.3 วธีิการประเมินผล 
  1) ประเมินจากการตรงเวลาของนกัศึกษาในการเขา้ชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาท่ี
มอบหมายและการร่วมกิจกรรม 
  2) ประเมินจากการมีวนิยัและพร้อมเพรียงของนกัศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
  3) ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
  4) ประเมินจากความรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
2. ความรู้ 

2.1   ความรู้ทีต้่องได้รับ 
 (1) มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัทฤษฎีและหลกัการท่ีส าคญัในศาสตร์การจดัการนวตักรรม

สงัคม 
(2) มีความรู้ความเข้าใจ และสนใจท่ีจะพฒันาองค์ความรู้ตา่ง ๆ ในการพฒันาชมุชนหรือสงัคมได้ 



(3) สามารถบรูณาการความรู้กบัสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไปได้ 

 
2.2 วธีิการสอน 

  ใชก้ารเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ  โดยเนน้หลกัการทางทฤษฎี  และประยุกตท์างปฏิบติั
ในสภาพแวดล้อมจริงโดยเท่าทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกสมยัใหม่  ทั้งน้ีให้เป็นไปตามลกัษณะของ
รายวชิา  ตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวชิานั้น ๆ นอกจากน้ีควรจดัใหมี้การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษา
งานหรือเชิญผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเร่ือง  ตลอดจนการฝึกปฏิบติังานใน
สถานศึกษา 

2.3 วธีิการประเมินผล 
 ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบติัของนกัศึกษา  ในดา้นต่าง ๆ คือ 

1) การทดสอบยอ่ย 

2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

3) ประเมินจากรายงานท่ีนกัศึกษาจดัท า 

4) ประเมินจากโครงการท่ีน าเสนอ 

5) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 

3. ทกัษะทางปัญญา 
3.1   ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 

(1) สามารถคดิอยา่งมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
(2) สามารถสืบค้น ตีความและประเมินสถานการณ์ของสงัคมในแนวทางอยา่งสร้างสรรค์ 
(3) สามารถประยกุต์ความรู้และทกัษะทางวิชาการกบัการแก้ไขปัญหาทางสงัคมได้อย่าง  

3.2   วธีิการสอน 
      1) กรณีศึกษาทางการประยกุตเ์ทคโนโลยี 
      2) การอภิปรายกลุ่ม 
      3) ใหน้กัศึกษามีโอกาสปฏิบติัจริง 
3.3 วธีิการประเมินผล 

    ประเมินสภาพจริงจากผลงาน  และการปฏิบติัของนักศึกษา  เช่น  ประเมินจากการน าเสนอ
รายงานในชั้นเรียน  การทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบหรือสัมภาษณ์  เป็นตน้ 
 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 



4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
(1) สามารถส่ือสารกบักลุม่คนท่ีหลากหลายและสามารถสนทนากบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
(2) สามารถเป็นผู้ ริเร่ิม และแสดงถึงความเป็นผู้น าในการแก้ไขสถานการณ์ พร้อมทัง้แสดงจดุยืน

อยา่งพอเหมาะทัง้ของตนเองและของกลุม่ 
(3) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและความรับผิดชอบงานในกลุม่ 
(4) มีความรับผิดชอบการพฒันาการเรียนรู้ ทางวิชาการ และรับผิดชอบตอ่อาชีพ และสงัคม 

4.2 วธีิการสอน 
    โดยการสอนท่ีมีการก าหนดกิจกรรมใหท้ างานเป็นกลุ่ม แบบมีส่วนร่ม โดยการคน้ควา้จาก

หนงัสือ เอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือโดยการสัมภาษณ์ผูท่ี้มีความรู้ มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวงัในผล
การเรียนรู้ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความสามารถในความรับผดิชอบ คือ 

1) สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 

2) มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3) สามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ละวฒันธรรมองค ์

4) มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงานในองคแ์ละกบับุคคลทัว่ไป 

5) มีภาวะความเป็นผูน้ า 

 4.3 วธีิการประเมิน 
  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนกัศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน 
และสังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถว้นชดัเจนตรงประเด็นของขอ้มูล 
5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพัฒนา 

(1) มีทกัษะในการใช้เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นในการวิเคราะห์ผลการวิจยัทางสงัคมศาสตร์ 
(2) สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทัง้ปากเปลา่และการเขียน เลือกใช้รูปแบบของการส่ือ

การน าเสนออยา่งเหมาะสม 
(3) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีส่ือสารได้อยา่งเหมาะสม 

5.2 วธีิการสอน 
    กิจกรรมการเรียนรู้ในรายวชิาต่าง ๆ ใหน้กัศึกษาไดว้เิคราะห์สถานการณ์จ าลอง  และสถานการณ์
เสมือนจริง  และน าเสนอการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม  เรียนรู้เทคนิคการประยุกตเ์ทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลาย
สถานการณ์ 

5.3 วธีิการประเมินผล 



  1) การประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 
  2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอ้จ ากดั เหตุผลในการเลือกใชเ้คร่ืองมือต่างๆ การ
อภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ท่ีมีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 

หมวดที ่5   แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดา
ห์ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียดการสอน จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การ
สอน ส่ือทีใ่ช้  (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1 
 
 
 
 

 

ขอบเขตและเน้ือหาของวชิา สิทธิมนุษยชนในสงัคมไทย 
และมอบหมายงาน 

3 - ช้ีแจงวตัถุประสงคข์อง
รายวชิา 
- ช้ีแจงการทดสอบยอ่ย / ใบ
งานท่ี 1 และ 2 
- ช้ีแจงกิจกรรมเสริมการ
เรียนรู้ อาทิ แหล่งขอ้มูล 

อาจารย ์ดร.        
สุวทิย ์คงสงค ์
ออนไซต ์

2-3 
 
 
 

 

1. บทที ่1 
2. – ความส าคญั และประวติัความเป็นมา เร่ืองของสิทธิ

มนุษยชน 
3.  

6 -นกัศึกษาวเิคราะห์ข่าว 
ปรากฏการณ์ทางสงัคม
ประจ าสปัดาห์ และเพ่ือนร่วม
แสดงความคิดเห็น 
- บรรยาย  นกัศึกษาร่วมแสดง
ความคิดเห็น เก่ียวกบัเน้ือหา
ทีเรียน 

อาจารย ์ดร.        
สุวทิย ์คงสงค ์
ออนไซต ์

 
 

4-5 
 

 

4. บทที ่2  
5. ความหมายและแนวคิด ทฤษฎีทางดา้นสิทธิมนุษยชน 

6 -นกัศึกษาวเิคราะห์ข่าว  
ปรากฏการณ์ทางสงัคม
ประจ าสปัดาห์ และเพ่ือนร่วม
แสดงความคิดเห็น 
- บรรยาย  นกัศึกษาร่วมแสดง
ความคิดเห็น เก่ียวกบัเน้ือหา
ทีเรียน 

อาจารย ์ดร.        
สุวทิย ์คงสงค ์
ออนไซต ์

 
 

6-7 บทที3่ 
6.  สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย 
7.        -สถานการณ์ดา้นสิทธิมนุษยชนดา้นการเมือง  
8.       –สถานการณ์ดา้นสิทธิมนุษยชนดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
9.        –สถานการณ์ดา้นสิทธิมนุษยชนดา้นสงัคม 

6 -นกัศึกษาวเิคราะห์ข่าว 
ปรากฏการณ์ทางสงัคม
ประจ าสปัดาห์ และเพ่ือนร่วม
แสดงความคิดเห็น 
- บรรยาย  นกัศึกษาร่วมแสดง

อาจารย ์ดร.        
สุวทิย ์คงสงค ์
ออนไซต ์



สัปดา
ห์ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียดการสอน จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การ
สอน ส่ือทีใ่ช้  (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

10.        -สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนด้านเศรษฐกิจและ
แรงงาน 

11.  

ความคิดเห็น เก่ียวกบัเน้ือหา
ทีเรียน 

8 สอบย่อยกลางภาค    
 

9-10 
 
 
 

 

บทที ่4 
ปัญหาทางสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย 

-ปัญหาสิทธิมนุษยชนในระดบับุคคล 
-ปัญหาสิทธิมนุษยชนในระดบัทอ้งถ่ิน 
-ปัญหาสิทธิมนุษยชนระดบัโครงสร้าง 

-  สรุป 

 
6 

 
- บรรยาย โดยยกตวัอยา่ง
ประกอบ 
- อภิปรายแลกเปล่ียน  ในชั้น
เรียน 
- นกัศึกษาน าเสนอกรณีศึกษา
ประกอบการเรียนการสอน 
(Case Teaching) 

อาจารย ์ดร.        
สุวทิย ์คงสงค ์
ออนไลน์ 

 
11-12 

 
 

 
 

บทที ่5 
การเคลือ่นไหวทางด้านสิทธิมนุษยชน 

12.       --การเคล่ือนไหวดา้นสิทธิมนุษยชนดา้นการเมือง  
13.       –การเคล่ือนไหวดา้นสิทธิมนุษยชนดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
14.        –การเคล่ือนไกหวดา้นสิทธิมนุษยชนดา้นสงัคม 

     - สรุป 

6 - บรรยาย โดยยกตวัอยา่ง
ประกอบ 
- อภิปรายแลกเปล่ียน  ในชั้น
เรียน 
- นกัศึกษาน าเสนอกรณีศึกษา
ประกอบการเรียนการสอน 
(Case Teaching) 

อาจารย ์ดร.        
สุวทิย ์คงสงค ์
ออนดีมานด ์

13-14 
 
 
 

 

บทที ่6 
การสังเคราะห์องค์ความเร่ืองสิทธิมนุษยชน 

1. กระบวนการและพลวตันของสิทธิมนุษยชน 
  -  กรอบสิทธิมนุษยชน 
    -กระบวนการสิทธิมนุษยชนระดบัปัจเจก 
    -กระบวนการสิทธิมนุษยชนระดับชาติและระดับ

สากล 
 

6 
 
 
 

 

- นกัศึกษาแบ่งกลุ่มอภิปราย
แลกเปล่ียนประสบการณ์
เรียนรู้    ในชั้นเรียน 

อาจารย ์ดร.        
สุวทิย ์คงสงค ์
ออนดีมานด ์

15 สรุปบทเรียนท่ีผา่นมา  3 บรรยาย อาจารย ์ดร.        
สุวทิย ์คงสงค ์

    ออนดีมานด ์

16 สอบปลายภาค 2   
 



หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลกั 
ประเวศ วะสี.2545. นวตักรรมสังคม: ทางเลอืกเพือ่ประเทศไทยรอด. ในสถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข 2546. 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพดี์. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
ช่ืนสุข อาศยัธรรมกุล.2545. “สิทธิมนุษยชนของสัตรี”ในเส้นทางสู่สิทธิมนุษยชนศึกษา.กรุงเทพ: คณะกรรมการ
คาทอลิกเพื่อความยติุธรรมและสันติ.  
จรัส สุวรรมาลาและคนอ่ืนๆ.2548. โครงการวถิีใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย.รายวจิยัฉบบับ
สมบูรณ์. โครงการวถีิใหม่ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในประเทศไทย. 
ช่ืนฤทยั กาญจนะจิตรา และวาสนา อ่ิมเอม.2546. นวตักรรมสังคม: ทางเลอืกเพือ่ประเทศไทยรอด. ในสถาบนัวจิยั
ระบบสาธารณสุข 2546.  
วลิยัวรรณ อุดกนัทา. ทมีวจัิยโครงการจัดการระเบียบสังคมด้วยการงดเหล้าในงานศพบ้านดง ต าบลสบปราบ 
จังหวดัล าปาง. 2551.(20 พฤษภาคม).การสัมภาษณ์. 
สนธยา พลศรี.2554. ทฤษฎแีละหลกัการพฒันาชุมชน. พิมพค์ร้ังท่ี 4. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์ 
บรรพต วรีะสัย. สังคมวทิยาและมานุษยวทิยา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัรามค าแหง, 2519. 
สัญญา สัญญาววิฒั.์ ทฤษฎสัีงคมวทิยาเนื้อหาและแนวการใช้ประโยชน์เบือ้งต้น. กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพแ์ห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 2550.  
สุภางค ์จนัทวานินิช. ทฤษฎีสังคมวทิยา.กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 2553.   
3.เอกสารและข้อมูลแนะน า 
ยศ สัตสมบติั. แม่หญงิสิขายตัว ชุมชนการค้าประเวณใีนสังคมไทย กรุงเทพมหานคร: l สถาบนัชุมชนทอ้งถ่ิน

พฒันา, 2535. 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

1) นกัศึกษาตอบแบบประเมินผลผูส้อน 
2) ตรวจสอบจากการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบติัตนของนกัศึกษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
1) นกัศึกษาสามารถเสนอขอ้คิดเห็นต่อการจดัการเรียนการสอนรายวชิาผา่น Internet 
2) มคอ .5 รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา 



3. การปรับปรุงการสอน 
 1)  การวจิยัชั้นเรียน อาทิ การสังเคราะห์องคค์วามรู้จากใบงานของนกัศึกษา 

2) การประชุมแลกเปล่ียนประสบการณ์เรียนรู้ของผูส้อน เพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 

1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในภาควชิา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

1) น าผลการประเมินท่ีไดจ้าก ขอ้ 1 และ 2 มาพฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนในภาคการศึกษา
ถดัไป 

2) แกไ้ขปรับปรุงผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษาตามขอ้เสนอของคณะกรรมการภาควชิา 
 


