รายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ. ๓)
รายวิชา ๔๐๑ ๓๐๘ การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตหนองคาย/คณะสังคมศาสตร์
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยทั่วไป

๑.รหัสและชื่อรายวิชา
๔๐๑ ๓๐๘ การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ (Comparative Politics and Government)
๒.จานวนหน่วยกิต
๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
รัฐศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาแกนรัฐศาสตร์
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ ดร.
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๑๕๖๐ / ชั้นปีที่ ๓
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
๘.สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
๙.วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกั บความรู้ความเข้าใจด้านการเมือง การปกครองเปรียบเทียบ ของประเทศ
ต่างๆ ในกลุ่มประเทศที่เป็นแม่แบบประชาธิปไตย ประเทศกลุ่มคอมมิวนิสต์ และประเทศโลกที่สาม บางประเทศ โดย
ศึกษาระบบการเมืองของแต่ละประเทศ
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นิสิตมีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนาความรู้ ความเข้าใจ ในการเมืองและ
การปกครอง เพื่ อ เป็ น พื้ น ฐานการเรี ย นในวิช าอื่ น ๆ ที่ เกี่ย วข้อ ง ทั้ งนี้ ควรมี การเปลี่ ยนแปลงตั ว อย่ างอ้ างอิ ง ให้
สอดคล้ อ งกั บ แนวโน้ ม ด้ านการเมื อ งการปกครองของประเทศแต่ ล ะประเทศในเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ที่ ได้ มี
๑

ความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดาเนินการ
๑.คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิดและวิธีการต่าง ๆ ในการศึกษาเกี่ยวกับการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ ทั้งนี้ให้ศึกษา เปรียบเทียบ
ของประเทศต่าง ๆ โดยเลือกเฉพาะบางประเทศที่สาคัญในกลุ่มประเทศประชาธิปไตย กลุ่มประเทศ คอมมิวนิสต์และ
กลุ่มประเทศโลกที่สาม โดยเน้นศึกษาในรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการเมือง โครงสร้าง องค์ประกอบและ
หน้าที่ของระบบการเมืองการปกครองเหล่านั้นเป็นกรณีศึกษา
๒.จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม

สอนเสริม

บรรยาย ๔๘ ชั่วโมงต่อ สอนเสริมตามความต้องการ
ภาคการศึกษา
ของนิสิตเฉพาะราย

การศึกษาด้วยตนเอง
การศึกษาด้วยตนเอง ๖
ชั่วโมงต่อสัปดาห์

๓.จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล
(๑) ให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซด์วิทยาเขตหนองคาย ทางเฟซบุ๊ค
(๒) ให้คาปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ทุกวัน
(๓) ให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต
๑.คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 ๑) ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม มีความเสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 ๒) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
 ๓) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
 ๔) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
๑.๒ วิธีการสอน
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมือ งการปกครองของ
ประเทศต่างๆ โดยมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
- อภิปรายกลุ่ม
- กาหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
- บทบาทสมมติ
๑.๓ วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
- มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นามาทารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
๒

- ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
- ประเมินผลการนาเสนอรายงานที่มอบหมาย
๒.ความรู้
๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ
 ๑) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
 ๒) สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางสังคมโดยใช้แนวคิดทางด้านรัฐศาสตร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและ
การใช้เครื่องมือทางรัฐศาสตร์ที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาในสังคม
 ๓) สามารถติดตามความก้าวหน้า แนวคิดใหม่ๆทางด้านรัฐ ศาสตร์ พร้อมทั้งเข้าใจวิธีการนาไปประยุกต์ใช้
 ๔) สามารถบูรณาการความรู้ในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ วิธีการสอน
บรรยาย อภิปราย การทางานกลุ่ม การนาเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นคว้า
หาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนามาสรุปและนาเสนอ การศึกษาโดยใช้ปัญ หา และโครงงาน Problem base
learning และ Student Center เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
๒.๓ วิธีการประเมินผล
- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี
- นาเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- วิเคราะห์กรณีศึกษา
๓.ทักษะทางปัญญา
๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 ๑) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
 ๒) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 ๓) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
 ๔) สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
๓.๒ วิธีการสอน
- การมอบหมายให้นิสิตทาโครงงานพิเศษ และนาเสนอผลการศึกษา
- อภิปรายกลุ่ม
- วิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับการเมืองกับการปกครองของแต่ละประเทศที่มีการศึกษาในปัจจุบัน
- การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
๓.๓ วิธีการประเมินผล
สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์ ส ถานการณ์ หรือวิเคราะห์ แนวคิดในด้าน
การเมืองกับการปกครองของแต่ละประเทศ

๓

๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 ๑) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของ
ผู้นาหรือในบทบาทขอวผู้ร่วมทางาน
 ๒) สามารถใช้ความรู้ที่ได้ศึกษาในศาสตร์ทั้งมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มาชี้นาสังคมมาใช้นาสังคมใน
ประเด็นที่เหมาะสม
 ๓) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
 ๔) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่ว นรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่าง
พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
๔.๒ วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
- มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล หรือ อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
- การนาเสนอรายงาน
๔.๓ วิธีการประเมินผล
- ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กาหนด
- รายงานที่นาเสนอ พฤติกรรมการทางานเป็นทีม
- รายงานการศึกษาด้วยตนเอง
๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้องพัฒนา
 ๑) สามารถแปลงข้อมูลเป็นข่าวสารที่มีคุณภาพและเหมาะสมต่อการสื่อสารทั้งกับบุคคลและกลุ่มคนใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย
 ๒) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง และการเขียน พร้อมทั้งเลื อกใช้รูปแบบของสื่อ
การนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
 ๓) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อสื่อสารอย่างเหมาะสม
๕.๒ วิธีการสอน
- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทารายงาน โดย
เน้นการนาตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
- นาเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
๕.๓ วิธีการประเมินผล
- การจัดทารายงาน และนาเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
- การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย

๔

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
๑

๒-๓

๔-๕

๖

จานวน กิจกรรมการเรียน การ
ชั่วโมง สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
บทที่ ๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง ๓ บรรยาย ยกตัวอย่าง
การปกครองเปรียบเทียบ
ประกอบ
- ความหมายของการเมืองการ
ปกครองเปรียบเทียบ
- ลักษณะสาคัญและขอบข่ายของ
การเมืองเปรียบเทียบ
- ลักษณะสาคัญและขอบข่ายของ
การปกครองเปรียบเทียบ
- ประโยชน์ของการศึกษาการเมือง
การปกครองเปรียบเทียบ
บทที่ ๒ สหรัฐอเมริกา
๖ บรรยาย ศึกษา
- รูปแบบการปกครอง
กรณีศึกษา อภิปราย
- พฤติกรรมทางการเมือง
Problem base
- โครงสร้าง องค์ประกอบและ
learning
หน้าที่ของระบบการเมืองการ
ปกครอง
ทดสอบย่อย – และบรรยาย
๖ บรรยาย ศึกษา
บทที่ ๓ อังกฤษ
กรณีศึกษา อภิปราย
- รูปแบบการปกครอง
Problem base
- พฤติกรรมทางการเมือง
learning
- โครงสร้าง องค์ประกอบและ
หน้าที่ของระบบการเมืองการ
ปกครอง
บทที่ ๔ ฝรั่งเศส
๓ บรรยาย ศึกษา
- รูปแบบการปกครอง
กรณีศึกษา อภิปราย
- พฤติกรรมทางการเมือง
Problem base
- โครงสร้าง องค์ประกอบและ
learning
หน้าที่ของระบบการเมืองการ
ปกครอง
หัวข้อ/รายละเอียด

๕

ผู้สอน
พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ
ดร.

พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ
ดร.

พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ
ดร.

พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ
ดร.

สัปดาห์ที่
๗

๘
๙

๑๐

๑๑

๑๒

หัวข้อ/รายละเอียด
บทที่ ๕ สาธารณรัฐเยอรมนี
- รูปแบบการปกครอง
- พฤติกรรมทางการเมือง
- โครงสร้าง องค์ประกอบและ
หน้าที่ของระบบการเมืองการ
ปกครอง
สอบกลางภาค
บทที่ ๖ อินเดีย
- รูปแบบการปกครอง
- พฤติกรรมทางการเมือง
- โครงสร้าง องค์ประกอบและ
หน้าที่ของระบบการเมืองการ
ปกครอง
บทที่ ๗ ญี่ปุ่น
- รูปแบบการปกครอง
- พฤติกรรมทางการเมือง
- โครงสร้าง องค์ประกอบและ
หน้าที่ของระบบการเมืองการ
ปกครอง
บทที่ ๘ สหพันธรัฐรัสเซีย
- รูปแบบการปกครอง
- พฤติกรรมทางการเมือง
- โครงสร้าง องค์ประกอบและ
หน้าที่ของระบบการเมืองการ
ปกครอง
ทดสอบย่อย – และบรรยาย
บทที่ ๙ สาธารณรัฐประชาชนจีน
- รูปแบบการปกครอง
- พฤติกรรมทางการเมือง
- โครงสร้าง องค์ประกอบและ
หน้าที่ของระบบการเมืองการ
ปกครอง

จานวน กิจกรรมการเรียน การ
ผู้สอน
ชั่วโมง สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
๓ บรรยาย ศึกษา
พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ
กรณีศึกษา อภิปราย
ดร.

๓
๓

บรรยาย ศึกษา
กรณีศึกษา อภิปราย

พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ
ดร.
พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ
ดร.

๓

บรรยาย ศึกษา
กรณีศึกษา อภิปราย

พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ
ดร.

๓

บรรยาย ศึกษา
กรณีศึกษา อภิปราย

พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ
ดร.

๓

บรรยาย ศึกษา
กรณีศึกษา อภิปราย

พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ
ดร.

๖

จานวน กิจกรรมการเรียน การ
ชั่วโมง สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

๑๓

บทที่ ๑๐ เม็กซิโก
- รูปแบบการปกครอง
- พฤติกรรมทางการเมือง
- โครงสร้าง องค์ประกอบและ
หน้าที่ของระบบการเมืองการ
ปกครอง
บทที่ ๑๑ ไนจีเรีย
- รูปแบบการปกครอง
- พฤติกรรมทางการเมือง
- โครงสร้าง องค์ประกอบและ
หน้าที่ของระบบการเมืองการ
ปกครอง
บทที่ ๑๒ สรุปแนวคิดและวิธีการต่างๆ
ในการศึกษาเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองเปรียบเทียบ
สอบปลายภาค

๑๔

๑๕
๑๖

ผู้สอน

๓

บรรยาย ศึกษา
กรณีศึกษา อภิปราย

พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ
ดร.

๓

บรรยาย ศึกษา
กรณีศึกษา อภิปราย

พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ
ดร.

๓

บรรยาย ศึกษา
พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ
กรณีศึกษา อภิปรายสรุป ดร.

๓

๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ที่

วิธีการประเมิน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ประเมิน

๑

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ข้อ ๑

การสังเกตพฤติกรรมการทา
ตลอดภาคการศึกษา
รายงานกลุ่ม

๒

ด้านความรู้
ข้อ ๑

๓

ด้านทักษะทางปัญญา
ข้อ ๔

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
การสอบอัตนัย
การเข้าชั้นเรียน
การมีส่วนร่วม
อภิปรายเสนอความคิดเห็น
ในชั้นเรียน

๗

๘
๑๖
ตลอดภาคการศึกษา

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
๕%
๕๕%
๒๐%

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
๔ และความรับผิดชอบ
ข้อ ๑, ๓
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
๕ สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อ ๑, ๓

การสังเกตพฤติกรรมการทา
รายงานกลุ่มและการส่ง
ตลอดภาคการศึกษา
รายงาน
การนาเสนอรายงานหน้าชัน้
เรียน
๑๕
รวม

๑๐%
๑๐%
๑๐๐%

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. เอกสารและตาราหลัก
อนุภูมิ โซวเกษม, ผศ. การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ, มหาจุฬาบรรณาคาร, ๒๕๕๒
๒.เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ไม่มี
๓.เอกสารและข้อมูลแนะนา
เว็บไซด์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น wikipedia คาอธิบายศัพท์
สุจิต บุญบงการ และตุลยเทพ สุวรรณจินดา. การวิเคราะห์ระบบการเมือง การเมืองเปรียบเทียบ ปัญหา
และแนวคิด. กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๑.
จรูญ สุภาพ. ระบบการเมืองเปรียบเทียบ (ประชาธิปไตย : เผด็จการ) และหลักวิเคราะห์การเมืองแผน
ใหม่. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๑๙.
ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ. ปอกเปลือกประชาธิปไตยในอเมริกา. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์สยาม, ๒๕๓๕.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. การปกครองเปรียบเทียบ. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๓.
วิรัช วรัชนิภาวรรณ, รศ.ดร. การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท้องถิ่นเปรียบเทียบ. กรุงเทพฯ : โอ
เดียนสโตร์, ๒๕๔๑..
อุษณีย์ ฉัตรนนท์. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง และเอเชียอาคเนย์. กรุงเทพฯ: คณะ
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๑๘.
S. E. Finer. Comparative Government. Publish by Allen Lane The Penguin Press, 1980.
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทาโดยนิสิต ได้จัดกิจกรรมในการนาแนวคิดและความเห็นจากนิสิตได้ดังนี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทาเป็นช่องทางการสื่อสารกับนิสิต
๘

๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
๓.การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหา
ข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่
อาจารย์ประจาหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ
รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
๕.การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัย
ของอาจารย์หรือแนวคิดใหม่ๆ
(พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ ดร.)
อาจารย์ประจาวิชา
.............../................../................

(นายบัวลี มณีแสน)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
.............../................../................

(พระครูปัญญาธรรมานุกิจ)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย
.............../................../................
๙

