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

๔๐๑ ๓๑๗ การเมืองการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นของไทย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตหนองคาย
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยทั่วไป

๑.รหัสและชื่อรายวิชา
๔๐๑ ๓๑๗ การเมืองการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นของไทย
Regional and local politics in Thailand.
๒.จานวนหน่วยกิต
๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ประจารายวิชา : ดร.คิด วรุณดี
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๕๙ ชั้นปีที่ ๓
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
๘.สถานที่เรียน
สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
๙.วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบและกระบวนการของการเมืองการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
ของไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอานาจ พฤติกรรมทางการเมืองและแนวโน้มในอนาคต
เพื่อให้นิสิตสามารถใช้ความรู้ทางด้านการเมืองการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้นิสิตสามารถนาความรู้ทางด้านการเมืองการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการของการเมืองการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นของ
ไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนาความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการเมืองการ
ปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นของไทย เข้าใจทาง
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดาเนินการ
๑.คาอธิบายรายวิชา
ศึกษารูปแบบและกระบวนการของการเมืองการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นของไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอานาจในปัจจุบัน พฤติกรรมการเมือง และแนวโน้มของการเมืองการปกครองส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องในอนาคต
๒.จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
บรรยาย ๔๘ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
สอนเสริมตามความต้องการ ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ของนิสิตเฉพาะราย
ภาคสนาม
สอนเสริม

การศึกษาด้วยตนเอง
การศึกษาด้วยตนเอง ๖
ชั่วโมงต่อสัปดาห์

๓.จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเวปไซต์คณะ
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่
ต้องการ)
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
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองส่วน
ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นของไทย
- อภิปรายกลุ่ม
- กาหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
- บทบาทสมมติ
๑.๓ วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
- มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นามาทารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม

- ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
- ประเมินผลการนาเสนอรายงานที่มอบหมาย
๒.ความรู้
๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ
 ๑) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
 ๒) สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางสังคมโดยใช้แนวคิดทางด้านรัฐศาสตร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและ
การใช้เครื่องมือทางรัฐศาสตร์ที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาในสังคม
 ๓) สามารถติดตามความก้าวหน้า แนวคิดใหม่ๆทางด้านรัฐศาสตร์ พร้อมทั้งเข้าใจวิธีการนาไปประยุกต์ใช้
 ๔) สามารถบูรณาการความรู้ในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ วิธีการสอน
บรรยาย อภิปราย การทางานกลุ่ม การนาเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นคว้า
หาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนามาสรุปและนาเสนอ การศึกษาโดยใช้ปั ญ 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
- วิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับการเมืองการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นของไทย
- การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
๓.๓ วิธีการประเมินผล
สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์ สถานการณ์ หรือวิเคราะห์ แนวคิดในด้าน
การเมืองการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นของไทย

๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 ๑) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของ
ผู้นาหรือในบทบาทขอวผู้ร่วมทางาน
 ๒) สามารถใช้ความรู้ที่ได้ศึกษาในศาสตร์ทั้งมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มาชี้นาสังคมมาใช้นาสังคมใน
ประเด็นที่เหมาะสม
 ๓) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
 ๔) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่าง
พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
๔.๒ วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
- มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล หรืออ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
- 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 พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
 ๓) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อสื่อสารอย่างเหมาะสม
๕.๒ วิธีการสอน
- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทารายงาน โดย
เน้นการนาตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
- นาเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
๕.๓ วิธีการประเมินผล
- การจัดทารายงาน และนาเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
- การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
๑- ๒

๓

๔

๕-๖

จานวน กิจกรรมการเรียน การ
ชั่วโมง สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
แนะนาเนื้อหาวิชาและวิธีการศึกษา และ
๖ บรรยาย ยกตัวอย่าง
บรรยาย
ประกอบ
บทที่ ๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองการ
Course outline/
ปกครองส่วนภูมิภาค
Lecture/Assign
๑.ความเป็นมาของการเมืองการ
ปกครองส่วนภูมิภาคของไทย
๒.การเมืองการปกครองส่วน
ภูมิภาคสมัยสุโขทัย
๓.การเมืองการปกครองส่วน
ภูมิภาคสมัยอยุธยา
๔.การเมืองการปกครองส่วน
ภูมิภาคสมัยธนบุรี
๕.การเมืองการปกครองส่วน
ภูมิภาคสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
บทที่ ๒ การปกครองส่วนภูมิภาคภายหลัง ๓ บรรยาย ยกตัวอย่าง
การปฏิรูปการปกครองสมัย ร.๕
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
๑. โครงสร้าง/อานาจ
จากกรณีศึกษา
๒. รูปแบบ
Lecture/Present/
๓. กลไก
Conference
บทที่ ๓ การปกครองส่วนภูมิภาคภายหลัง
๓ บรรยาย ยกตัวอย่าง
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
๑. โครงสร้าง/อานาจ
จากกรณีศึกษา
๒. รูปแบบ
Lecture/Present/
๓. กลไก
Conference
บทที่ ๔ แนวคิดและทฤษฎีการปกครอง
๖ บรรยาย ยกตัวอย่าง
ส่วนท้องถิ่น
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
๑. แนวคิดเกี่ยวกับหลักการจัด
จากกรณีศึกษา
ระเบียบการปกครองประเทศ
Lecture/Present/
๒. แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะการ
Conference
กระจายอานาจ
๓. ทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น
หัวข้อ/รายละเอียด

ผู้สอน
ดร.คิด วรุณดี

ดร.คิด วรุณดี

ดร.คิด วรุณดี

ดร.คิด วรุณดี

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

๗

บทที่ ๕ การปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย
๑.ความเป็นมาของการบริหาร
ราชการแผ่นดินของไทย
๒.การบริหารราชแผ่นดินในปัจจุบัน
๓.การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
๔. ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์การ
ปกครองท้องถิ่น
สอบกลางภาค
บทที่ ๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
๑.ความเป็นมาขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
๒.โครงสร้างและองค์ประกอบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
๓.อานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
บทที่ ๗ เทศบาล
๑. ความเป็นมาของเทศบาล
๒. หลักเกณฑ์การจัดตั้งเทศบาล

๘
๙

๑๐

จานวน กิจกรรมการเรียน การ
ผู้สอน
ชั่วโมง สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
๓ บรรยาย ยกตัวอย่าง ดร.คิด วรุณดี
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา
Lecture/Present/
Conference
๓
๓

๓

บรรยาย ยกตัวอย่าง ดร.คิด วรุณดี
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา
Lecture/Present/
Conference

๓

บรรยาย ยกตัวอย่าง ดร.คิด วรุณดี
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา
Lecture/Present/
Conference

๖

บรรยาย ยกตัวอย่าง ดร.คิด วรุณดี
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา
Lecture/
Present/
Conference

๓. โครงสร้างและอานาจหน้าทีข่ องเทศบาล

๑๑

๔. การบริหารงานของเทศบาล
๕. ความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการอื่นๆ
บทที่ ๙ องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.)
๑.ความหมายและความเป็นมา
ขององค์การบริหารส่วนตาบล
๒.โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตาบล
๓.กลไกการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล

๔.การกากับดูแล
๑๒-๑๓ บทที่ ๑๐ กรุงเทพมหานคร
๑.ความเป็นมาของการปกครอง
กรุงเทพมหานคร
๒.โครงสร้างกรุงเทพมหานคร
๓. สภากรุงเทพมหานคร
๔. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

บรรยาย ยกตัวอย่าง ดร.คิด วรุณดี
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา
Lecture/Present/
Conference

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน กิจกรรมการเรียน การ
ชั่วโมง สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

๕. อานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
๖. ปัญหาการบริหาร กรุงเทพหานคร
๗. การเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
บทที่ ๑๑ เมืองพัทยา
๑.การบริหารเมืองพัทยาในช่วงแรก
๒. ปลัดเมืองพัทยา
๓. การจัดระเบียบเมืองพัทยา

๑๔

ผู้สอน

๓

๑๕

๕. การบริหารเมืองพัทยาใน ปัจจุบัน
๖. ปัญหาการบริหารเมืองพัทยา
ประมวล/สรุปองค์ความรู้ประจาวิชา

บรรยาย ยกตัวอย่าง ดร.คิด วรุณดี
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา
Lecture/
Present/
Conference

๓

Conference/
Evaluation/
Improvement/
Development

๑๖

สอบปลายภาค

๓

๔. อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบเมืองพัทยา

ดร.คิด วรุณดี

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ที่
๑

๒
๓

วิธีการประเมิน
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การนาเสนอรายงาน
การทางานกลุ่มและผลงาน
การอ่านและสรุปบทความ
การส่งงานตามที่มอบหมาย
การเข้าชั้นเรียนการมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความ
คิดเห็นในชั้นเรียน

๘
๑๖

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
๒๐%
๕๐%

ตลอดภาคการศึกษา

๒๐%

ตลอดภาคการศึกษา

๑๐%

สัปดาห์ที่ประเมิน

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑.เอกสารและตาราหลัก
ธเนศวร์ เจริญเมือง, ๑๐๐ปีการปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ.๒๔๔๐-๒๕๔๐, กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบ
ไฟ,๒๕๔๐.
๒.เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ไม่มี
๓.เอกสารและข้อมูลแนะนา
กฤษ เพิ่มทันจิตต์, การบริหารการพัฒนาในระดับท้องถิ่น, กรุงเทพฯ : สานักวิจัยสถาบันพัฒนาบริหาร
ศาสตร์, ๒๕๓๑.
กีรติพงษ์ แนวมาลี วินพรหมแพทย์, ความเข้าใจเรื่องการปกครองท้องถิ่น สาหรับเยาวชนและครอบครัว,
กรุงเทพฯ : พิมพ์ที่บริษัท สุขุมและบุตร จากัด, ๒๕๔๐.
ชานิ ศักดิเศรษฐ์, ทิศทางการปกครองท้องถิ่นไทย, กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, ๒๕๔๓.
นันทวัฒน์ บรมานันนท์, การปกครองส่วนท้องถิ่น : ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(พ.ศ.๒๕๔๐),
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, ๒๕๔๗.
โกวิทย์ พวงงาม รศ.ดร., การปกครองท้องถิ่นว่าด้วยทฤษฎี แนวคิดและหลักการ, กรุงเทพฯ : เอกซเปอร์
เนท, ๒๕๕๐.
Harrie G. Mongtaku, Comparative Local Government, Great Britain : William Brendon and Son,
๑๙๘๔.
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทาโดยนิสิต ได้จัดกิจกรรมในการนาแนวคิดและความเห็นจากนิสิตได้
ดังนี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
๓.การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหา
ข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่
อาจารย์ประจาหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
๕.การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจาก
งานวิจัยของอาจารย์หรือแนวคิดใหม่ ๆ

(ดร.คิด วรุณดี)
อาจารย์ประจาวิชา
.............../................../................

(พระเดชขจร ขนฺติธโร)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
.............../................../................

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

