รายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ. 3) ประจารายวิชา
401 309 ภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร์
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตหนองคาย/คณะสังคมศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา

401 309 ภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร์
English in the Field of Political Science

2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
รัฐศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาแกนรัฐศาสตร์
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา / นายบัวลี มณีแสน
อาจารย์ผู้สอน / พระเดชขจร ขนฺติธโร
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 / ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
อาคารเรียนรวม ห้อง 136 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
15 ตุลาคม 2560
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุง่ หมายของรายวิชา
เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวทางในการอ่าน วิเคราะห์ และตีความงานเขียนรัฐศาสตร์ ฝึก
เขียนย่อความ เรียงความ อภิปรายเป็นภาษาอังกฤษในเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐศาสตร์
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่ อ ให้ นิ สิ ต มี ค วามรู้ พื้ น ฐาน เป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มด้ า นปั ญ ญาในการน าความรู้ ความเข้ า ใจ ใน
ภาษาอังกฤษส าหรับ นั กรัฐศาสตร์ เพื่อเป็ นพื้นฐานการเรียนในวิช าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ ยนแปลง
ตัวอย่างอ้างอิง ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวทางในการอ่าน วิเคราะห์ และตีความงานเขียนรัฐศาสตร์ ฝึกเขียนย่อความ เรียงความ อภิปราย
เป็นภาษาอังกฤษในเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐศาสตร์
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน

บรรยาย 48 ชั่วโมงต่อภาค สอนเสริมตามความต้องการ ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
การศึกษา
ของนักศึกษาเฉพาะราย
ภาคสนาม

การศึกษาด้วยตนเอง
การศึกษาด้วยตนเอง 6
ชั่วโมงต่อสัปดาห์

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็ปไซต์ มจร. วิทยาเขตหนองคาย
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะราย
ที่ต้องการ) หรือ ติดต่อที่: 081-2501913, 098-1050617 Facebook: เทรนจิต โดย พระเดชขจร, ID Line:
dphuthip
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒ นาผู้เรียนให้ มี คุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้ สามารถดาเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่น และเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยผู้เรียนต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับ คุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
พัฒ นาคุณ ธรรม จริย ธรรมไปพร้ อมกับ การศึกษาภาษาอังกฤษส าหรับนักรัฐศาสตร์ โดยมีคุณ ธรรมจริยธรรมตาม
คุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
 1) ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม มีความเสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
 3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
 4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1.2 วิธีการสอน
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษทางด้าน
รัฐศาสตร์
- อภิปรายกลุ่ม
- กาหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
- บทบาทสมมติ
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
- มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นามาทารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
- ประเมินผลการนาเสนอรายงานที่มอบหมาย
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ แนวทางในการอ่ า น วิ เคราะห์ และตี ค วามงานเขี ย นรั ฐ ศาสตร์ ฝึ ก เขี ย นย่ อ ความ
เรียงความ อภิปรายเป็นภาษาอังกฤษในเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐศาสตร์
 1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
 2) สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางสังคมโดยใช้แนวคิดทางด้านรัฐศาสตร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและ
การใช้เครื่องมือทางรัฐศาสตร์ที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาในสังคม
 3) สามารถติดตามความก้าวหน้า แนวคิดใหม่ๆทางด้านรัฐศาสตร์ พร้อมทั้งเข้าใจวิธีการนาไปประยุกต์ใช้
 4) สามารถบูรณาการความรู้ในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย อภิปราย การทางานกลุ่ม การนาเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นคว้า
หาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนามาสรุปและนาเสนอ การศึกษาโดยใช้ปัญ หา และโครงงาน Problem base
learning และ Student Center เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
3

2.3 วิธีการประเมินผล
- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี
- นาเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- วิเคราะห์กรณีศึกษา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อ เรียนรู้แนวทางในการอ่าน
วิเคราะห์ และตีความงานเขียนรัฐศาสตร์ ฝึกเขียนย่อความ เรียงความ อภิปรายเป็นภาษาอังกฤษในเรื่องที่เกี่ยวกับ
รัฐศาสตร์
 1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
 2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
 4) สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
- การมอบหมายให้นักศึกษาทาโครงงานพิเศษ และนาเสนอผลการศึกษา
- อภิปรายกลุ่ม
- วิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสาหรับนักรัฐศาสตร์ในปัจจุบัน
- การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
3.3 วิธีการประเมินผล
สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์ ส ถานการณ์ หรือวิเคราะห์ แนวคิดใน ด้าน
ภาษาอังกฤษสาหรับนักรัฐศาสตร์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 1) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของ
ผู้นาหรือในบทบาทขอวผู้ร่วมทางาน
 2) สามารถใช้ความรู้ที่ได้ศึกษาในศาสตร์ทั้งมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มาชี้นาสังคมมาใช้นาสังคมใน
ประเด็นทีเ่ หมาะสม
 3) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
 4) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่าง
พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
- มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล หรือ อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
- การนาเสนอรายงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กาหนด
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- รายงานที่นาเสนอ พฤติกรรมการทางานเป็นทีม
- รายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 1) สามารถแปลงข้อมูลเป็นข่าวสารที่มีคุณภาพและเหมาะสมต่อการสื่อสารทั้งกับบุคคลและกลุ่มคนใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย
 2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง และการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
 3) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อสื่อสารอย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทารายงาน โดย
เน้นการนาตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
- นาเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
- การจัดทารายงาน และนาเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
- การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
1 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
รัฐศาสตร์ (Introduction to
Political Science)
2 บทที่ 2 แนวความคิดทางการเมือง
3
4

5

(Political Idea)
บทที่ 3 ระบบการเมือง (Political
System)
ทดสอบย่อย และบรรยาย
บทที่ 4 พรรคการเมืองและระบบ
พรรคการเมือง (Political Party
and Party System)
บทที่ 4 พรรคการเมืองและระบบ
พรรคการเมือง (Political Party
and Party System) (ต่อ)

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
3 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

พระเดชขจร ขนฺติธโร

3

บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

พระเดชขจร ขนฺติธโร

3

บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา
บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา
อภิปราย ตัวอย่างการศึกษาจาก
ปัญหาโครงงาน Problem Base
Learning
บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา
อภิปราย ตัวอย่างการศึกษาจาก
ปัญหาโครงงาน Problem Base
Learning
บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา
อภิปราย ตัวอย่างการศึกษาจาก
ปัญหาโครงงาน Problem Base
Learning
บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา
อภิปราย ตัวอย่างการศึกษาจาก
ปัญหาโครงงาน Problem Base
Learning

พระเดชขจร ขนฺติธโร

3

3

6

บทที่ 5 การเลือกตั้งและกฎหมาย
เลือกตั้ง (Election and Electoral
Law)

3

7

บทที่ 5 กลุ่มผลประโยชน์ (Interest
Group)

3

8
9

สอบกลางภาค
บทที่ 6 การทูต (Diplomacy)

3
3

10

บทที่ 7 การก่อการร้าย (Terrorism)

3
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ผู้สอน

พระเดชขจร ขนฺติธโร

พระเดชขจร ขนฺติธโร

พระเดชขจร ขนฺติธโร

พระเดชขจร ขนฺติธโร

บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา
พระเดชขจร ขนฺติธโร
อภิปราย ตัวอย่างการวิเคราะห์
ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษ
สาหรับนักรัฐศาสตร์ ศึกษาจาก
ปัญหาโครงงาน
บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา
พระเดชขจร ขนฺติธโร
อภิปราย ตัวอย่างการวิเคราะห์
ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษ
สาหรับนักรัฐศาสตร์ ศึกษาจาก
ปัญหาโครงงาน

สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
11 บทที่ 8 การเมืองไทย (Thai
Politics)

12

13

14
15
16

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
3 บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา
อภิปราย ตัวอย่างการวิเคราะห์
ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษ
สาหรับนักรัฐศาสตร์ ศึกษาจาก
ปัญหาโครงงาน
บทที่ 9 การเมืองระหว่างประเทศ
3 บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา
(World Politics)
อภิปราย การวิเคราะห์ประเด็น
จากสถานการณ์จริงจากปัญหา
โครงงาน
ทดสอยย่อย และบรรยาย
3 บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา
อภิปราย การวิเคราะห์ประเด็น
บทที่ 10 การเมืองระหว่างประเทศ
จากสถานการณ์จริงจากปัญหา
(World Politics) (ต่อ)
โครงงาน
บทที่ 11 ทักษะการอ่านตาราและ
3 บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา
เอกสารวิชาการ (Text and Article
อภิปราย จากปัญหาโครงงาน
Reading Skills)
บทที่ 12 ทักษะการอ่านหนังสือพิมพ์
3 บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา
(Newspaper Reading Skills)
อภิปราย จากปัญหาโครงงาน
สอบปลายภาค
3
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ผู้สอน
พระเดชขจร ขนฺติธโร

พระเดชขจร ขนฺติธโร

พระเดชขจร ขนฺติธโร

พระเดชขจร ขนฺติธโร
พระเดชขจร ขนฺติธโร

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ที่

วิธีการประเมิน

วิธีการประเมิน

1

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ข้อ 2

การสังเกตพฤติกรรมการทารายงาน
กลุ่ม

2

ด้านความรู้
ข้อ 1, 2

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

3

4
5

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของ
ประเมิน การประเมินผล
ตลอดภาค
การศึกษา

5%

8
16

55%

การสอบอัตนัย
การเข้าชั้นเรียน
ตลอดภาค
การมีส่วนร่วม
การศึกษา
อภิปรายเสนอความคิดเห็นในชัน้ เรียน
การสังเกตพฤติกรรมการทารายงาน
ตลอดภาค
กลุ่มและการส่งรายงาน
การศึกษา

ด้านทักษะทางปัญญา
ข้อ 1, 3

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
ข้อ 1, 3
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ การนาเสนอรายงานหน้าชัน้ เรียน
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อ 2

15

รวม

20%

10%
10%
100%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ธัชชนันท์ อิศรเดช,ผศ.ดร. ภาษาอังกฤษสาหรับนักรัฐศาสตร์.กรุงเทพมหานคร : เอกสารเย็บเล่ม มปป.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ไม่มี
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
เว็บไซด์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น wikipedia คาอธิบายศัพท์
กุสุมาลย์ รชตะนันทน์, ภาษาอังกฤษสาหรับนักรัฐศาสตร์, กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
2531.
มธุรส วิสุทธกุล, รศ. ภาษาอังกฤษในสาขาวิชารัฐศาสตร์, กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง,
2544.
ราชบัณฑิตยสถาน, ศัพท์รัฐศาสตร์, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
สมุทร เซ็นเชาวนิช. เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ. ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5 . กรุงเทพฯ :
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530.
Fredrickson, Terry L., and Wedel, Paul F., English by Newspaper: How to Read and Understand
an English Language Newspaper, Rowley: Newbury House Publishers, Inc., 1984.
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Pennock, J. Roland, and Smith, David G., Political Science: An Introduction, New York :
The Macmillan Company, 1964.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทาโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนาแนวคิดและความเห็นจาก
นักศึกษาได้ดังนี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทาเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง
และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ใน
วิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และ
หลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่
ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มา
จากงานวิจัยของอาจารย์หรือแนวคิดใหม่ๆ
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(พระเดชขจร ขนฺติธโร)
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา
……./……./………

(อาจารย์บัวลี มณีแสน)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
……..…./…….…./…..……

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