
 
๑ รายละเอียดการบริหารรายวิชา อาจารย์บญุส่ง นาแสวง 

รายละเอียดการบริหารรายวิชา 

มคอ.๓ 

วิชาท้องถิ่นศึกษา 

(Local Studies) 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

 
คณะ/ภาควิชา มจร.วิทยาเขตขอนแก่น/คณะครุศาสตร์/สาขาวิชาสังคมศึกษา 
 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา  
     ๒๐๓ ๔๒๑ ท้องถิ่นศึกษา (Local Studies) 

 
๒.จำนวนหน่วยกิต   
           ๒(๑-๒-๓) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
       ๓.๑ หลักสูตร  ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี)  
       ๓.๒ ประเภทวิชา   วิชาบังคับ  หมวดวิชาชีพครู  
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

        ๔.๑. อาจารย์บุญส่ง นาแสวง  กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา) ศษ.ม.(สังคมศึกษา) 
 

๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
       ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๕ ชั้น ปี ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 
       ไม่ม ี

๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 
       ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน 

        สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

๙.วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
       - 

 



 
๒ รายละเอียดการบริหารรายวิชา อาจารย์บญุส่ง นาแสวง 

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

๑.จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

          เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ คุณค่า หลักฐานที่สำคัญและ
วิธีการทางประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี วัฒนาธรรม ความเชื่อของท้องถิ่น สภาพภูมิศาสตร์ 
ประชากร เศรษกิจ การเมืองการปกครอง การคมนาคมขนส่ง การท้องเที่ยว และศาสนาของท้องถิ่น 

๒.วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
          เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้บริบทความสำคัญ คุณค่า หลักฐานที่สำคัญและวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี วัฒนาธรรม ความเชื่อของท้องถิ่น สภาพภูมิศาสตร์ ประชากร เศรษกิจ 
การเมืองการปกครอง การคมนาคมขนส่ง การท้องเที่ยว และศาสนาของท้องถิ่น 
 

หมวดที ่๓ ส่วนประกอบของรายวิชา 

๑.คำอธิบายรายวิชา 
             ศึกษาความหมาย ความสำคัญ คุณค่า หลักฐานที่สำคัญและวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี วัฒนาธรรม ความเชื่อของท้องถิ่น สภาพภูมิศาสตร์ ประชากร เศรษกิจ 
การเมืองการปกครอง การคมนาคมขนส่ง การท้องเที่ยว และศาสนาของท้องถิ่นภาคอีสาน 
๒.จำนวนชั่วโมงท่ีใช้/ภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

๔๘ ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษา 

- ๓ ชั่วโมง 
 

๙๖ ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษา 

๓.จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์จะให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
        - นิสิตเรียนรู้และวิเคราะห์เก่ียวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคม และท้องถิ่นภาคอีสาน 
        - นิสิตนัดพบและขอคำปรึกษากับอาจารย์ประจำรายวิชานอกตารางในกรณีที่จำเป็น 
 

หมวดที ่๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต 

๑ คุณธรรม จริยธรรม 

๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
        1.1 คุณธรรมและจริยธรรมที่ต้องพัฒนา  

• ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  

• มีวินัย ตรงต่อเวลา  

• มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม  



 
๓ รายละเอียดการบริหารรายวิชา อาจารย์บญุส่ง นาแสวง 

• มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี  

• เคารพสิทธิหน้าที่ของผู้อื่น  

• เคารพกฎ ระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม  

• มีจรรยาบรรณทา 
๑.๒ วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

• บรรยาย  

• แสดงความคิดเห็น  

• เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของผู้เรียน  

• ฝึกวิเคราะห์งานพ้ืนที่ตัวอย่างในท้องถิ่น  

• เรียนรู้ร่วมกัน 

๑.๓ วิธีการประเมินผล 

• ประเมินผลจากพฤติกรรมการเข้าเรียน  

• ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน  

• ประเมินตนเองและเพ่ือน ตามประเด็นที่ก าหนด  

• ประเมินจากท าแบบฝึกหัด  

• ประเมินจากการสอบกลางภาค และสอบปลายภาค 

๒ ความรู้ 

๒.๑ ความรู้ที่จะได้รับ 
2.1.1 ทราบถึงสภาพภูมิศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  

2.1.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์ภาคอีสาน  

2.1.3 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มสังคม และเศรษฐกิจภาคอีสาน  

2.1.4 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์อีสาน 

2.1.5 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการพระราชดำร ิและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

2.16 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง และกลุ่มการเมืองในภาคอีสาน 

๒.๒ วิธีการสอน 

• บรรยาย และ สนทนา ซักถามจากอาจารย์  

• เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของผู้เรียน  

• ค้นคว้าความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ  



 
๔ รายละเอียดการบริหารรายวิชา อาจารย์บญุส่ง นาแสวง 

• ศึกษาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

• ศึกษาแหล่งโบรารณคดีและประวัติศาสตร์  

• ศึกษาสังคม และเศรษฐกิจภาคอีสาน  

• ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์อีสาน  

• ศึกษาโครงการพระราชดำริ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

• ศึกษาการเมืองการปกครอง และกลุ่มการเมืองในภาคอีสา 
๒.๓ วิธีการประเมินผล 

• กิจกรรมประจำบทรายอาจารย์ผู้สอน  

• สอบกลางภาค  

• สอบปลายภาค 
๓ ทักษะทางปัญญา 
๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

• พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างมีระบบ สามารถสร้างองค์ความรู้ที่ได้รับ ผสมผสานกับ ความสามารถ
พิเศษที่มีอยู่ และสามารถพัฒนาตนเองอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

• การชื่นชมองค์ความรู้และผลงานของผู้อ่ืนด้วยความจริงใจ 
๓.๒ วิธีการสอน 

• บรรยาย  

• นักศึกษาร่วมกันคิดวิเคราะห ์ 

• ฝึกการแสดงความคิดเห็นและน าเสนอความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและถูกต้อง 
๓.๓ วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนิสิต 

 • ประเมินผลก่อนเรียน  

• ประเมินจากกิจกรรมร่วมในชั้นเรียน  

• ประเมินผลจากการทดสอบกลางภาค และปลายภาค 
๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ 

• การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองและสังคมท้องถิ่น  

• การสร้างภาวะความเป็นผู้น าเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  

• การพ่ึงตนเองโดยการเรียนรู้ด้วยตนเองและคนรอบข้าง มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และงานท่ี ได้รับ
มอบหมาย สามารถส่งทันตามก าหนดเวลาและมีประสิทธิภาพ 
๔.๒ วิธีการสอน 



 
๕ รายละเอียดการบริหารรายวิชา อาจารย์บญุส่ง นาแสวง 

• การสอนบรรยาย  

• การทดสอบก่อนเรียน  

• การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

• การทำกิจกรรมท้ายบท 
๔.๓ วิธีการประเมิน 

• ประเมินผลพฤติกรรมการทำกิจกรรม  

• ประเมินจากการมีส่วนแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

• ประเมินจากผลการสอบกลางภาค และปลายภาค 
๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

• การสื่อสารด้วยการพูด การน าเทคโนโลยีเข้ามาร่วมกระบวนการปฏิบัติ  

• การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และแหล่งข่าวต่างๆ  

• การเสนอรายงานโดยใช้เครื่องมือเทคโนโลยีทางการศึกษา และสื่อที่ทันสมัยตามความเหมาะสม 
๕.๒ วิธีการสอน 

• การศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ และหนังสือ  

• ศึกษายกตัวอย่างจริงจากพ้ืนที่ภาคสนาม  

• น าเสนอการบรรยายประกอบจากสื่อเทคโนโลยี  

• การสอบถามเป็นรายบุคคล  

• ส่งแบบทดสอบท้ายบท 
๕.๓ วิธีการประเมินผล 

• ประเมินผลจากกิจกรรมท้ายบท  

• ประเมินผลจากส่วนร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน  

• ประเมินผลจากการสอบกลางภาค และปลายภาค 
๖. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ (เฉพาะหลักสูตรคณะครุศาสตร์) 
๖.๑ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ (เฉพาะหลักสูตรคณะครุศาสตร์) 
มีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ เช่น ทักษะการเรียนรู้ทักษะการรูเ้รื่องทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะ การทำงานแบบร่วมมือ ทักษะ
การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารทักษะเทคโนโลยีและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพยีงสามารถนำทักษะ
เหล่านีม้าใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนและการพัฒนาตนเอ 
๖.๒ วิธีการสอน 
       - ในการเรียนการสอนต้องฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ตั้งแต่เริ่ม เข้าศึกษา โดยเริ่มต้นจากปัญหา
ที่ง่ายและเพ่ิมระดับความยากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้ต้องจัดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายวิชา 



 
๖ รายละเอียดการบริหารรายวิชา อาจารย์บญุส่ง นาแสวง 

       - ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติ
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการ
เรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษ
เฉพาะเรื่อง 
๖.๓ วิธีการประเมินผล 
       - ประเมินตามลักษณะผลงาน และการปฏิบัติของนิสิต เช่น ประเมินจากการทดสอบ 
       - รายงานและผลงานของนิสิต        

 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

(Curriculum  Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ทักษะ

ความสัมพันธ์ฯ 
ทักษะการ
วิเคราะห์ฯ 

วิธีวิทยาการ
จัดการเรยีนรู้ 

หมาย
เหต ุ

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔  

                         

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑.แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน 
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและ 
สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

๑ ปฐมนิเทศ และแนะนำการเรยีน 
- อธิบายรายละเอียด รายวิชา  
- ทำความเข้าใจกับการ เรียน
รายวิชา บทที่ ๑ ภูมิศาสตร์ภาค 
อีสาน 
 

๒ ๑. อาจารย์บรรยายประกอบสื่อ 
Power Point  และสนทนากับ
นิสิตตามประเด็น  
๒. นิสิตทำกิจกรรมและ
แบบทดสอบ ตนเอง  
๓.  มอบหมายให้นิสิตศึกษา และ 
รวบรวมประเด็นปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับกรเรียน การสอน 

อ.บุญส่ง 

นาแสวง 

๒ ความรู้ความเข้าใจ เรื่อง ท้องถิ่น ๒ ดูวีดีทัศน์ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องราวที่ดูวี
ดีทัศ์ 
สรุปเรื่องท้องถิ่น โดยให้นิสิตถอด
บทเรียน 

อ.บุญส่ง 

นาแสวง 



 
๗ รายละเอียดการบริหารรายวิชา อาจารย์บญุส่ง นาแสวง 

๓-๔ แนวการศึกษาชุมชน/ท้องถิ่น 
แนวคิด ความหมาย 
มิติ/ประเด็นของการศึกษาชุมชน 
เทคนิคการศึกษาชุมชน 
เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจาก
ชุมชน 

๔ อาจารย์บรรยายประกอบสื่อ 
Power Point  และสนทนากับ
นิสิต 
นิสิตจับคู่เล่าเรื่อง ท้องถิ่นของฉัน
(อยู่ที่ไหน : แผนที่,สิ่งที่น่าใจ,สิ่ง
ดีๆ ในชุมชน) 

อ.บุญส่ง 
นาแสวง 

๕-๖ นำเสนอเรื่องราวท้องถิ่นของตนเอง

ผ่านสื่อ 

๔ -เล่าเรื่องด้วย Time Lime 
-กลุ่มย่อยนำเสนอ เรื่องเล่า
ท้องถิ่นของฉัน 
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นที่
น่าสนใจและนำเสนอในกลุ่มใหญ่ 

อ.บุญส่ง 

นาแสวง 

๗ ศึกษาเรื่องราวของท้องถิ่นผ่าน

วิดีทัศน์ 

๒ -ดูวิดีทัศน์ 
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มย่อย 
เพ่ือตอบคำถามว่า เรื่องราวของ
ท้องที่สะท้องผ่านวิดีทัศน์คืออะไร 
และได้อะไรจากการดูวิดีทัศน์ 

อ.บุญส่ง 

นาแสวง 

๘ ศึกษาข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว ๒ อาจารย์บรรยายประกอบสื่อ 
Power Point  และสนทนากับ
นิสิตเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวของ
ชุมชนในภาคอีสาน 

 

๙ เตรียมประเด็นที่สนใจและวางแผน
การศึกษาชุมชนท่องเที่ยว 

๔ -ทบทวนประเด็นที่ศึกษาและ
วางแผนในกลุ่มย่อย 

อ.บุญส่ง 

นาแสวง 

๑๐-๑๓ ลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลจากชุมชน 
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่แต่ละกลุ่ม
รวบรวมได้ 

๖ นิสิตลงพื้นที่ศึกษาประเด็นที่ตน
สนใจ 

อ.บุญส่ง 

นาแสวง 

๑๔ วิเคราะห์ชุมชน ๒   

๑๕ นำเสนอข้อมูลการศึกษาชุมชน และ
สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน 

๒   

๑๖ สอบปลายภาค 

รวม ๖๐   
 



 
๘ รายละเอียดการบริหารรายวิชา อาจารย์บญุส่ง นาแสวง 

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
การ

ประเมิน 

งานที่จะใช้ประเมินผลผู้เรียน 
 

สัปดาห์ที่กำหนด สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ สอบ 
- สอบปลายภาค 

 

๑๖ 
๔๐% 
๔๐% 

๒ การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม
อภิปราย แสดง ความคิดเห็นในชั้น
เรียน 

ตลอดเทอม ๑๐% 

๓ งานกลุ่ม ตลอดเทอม ๕๐% 

 

๓. เกณฑ์การประเมินผล 
คะแนน(ร้อยละ) เกรด 

๙๐-๑๐๐ A 

๘๕-๘๙ B+ 

๘๑-๘๔ B 

๗๕-๘๐ C+ 

๗๑-๗๔ C 

๖๕-๗๐ D+ 

๖๐-๖๔ D 

๐ F 

 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. ตำราและเอกสารหลัก 

๑. เอกสารและตำราหลัก  
๑. กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ ภาคสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บุรีรัมย์. (๒๕๕๘). หนังสือรายวิชาท้องถิ่นศึกษา (Local Studies). พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพฯ : พี..เอส.เพรส.  
๒. กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ ภาคสังคมศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ บุรีรัมย์. 
(๒๕๖๐). หนังสือรายวิชาท้องถิ่นศึกษา (Local Studies). พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพฯ : พี..เอส.เพรส. 



 
๙ รายละเอียดการบริหารรายวิชา อาจารย์บญุส่ง นาแสวง 

๒. เอกสารและแหล่งการเรียนรู้และข้อมูลแนะนำ  

๑. กัลยาณี พรหมสุภา. (๒๕๕๓). ภูมิปัญญาท้องถิ่น. สำนักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวง 

เกษตรและสหกรณ์.  

๒. พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ. (๒๕๕๔). ประวัติศาสตร์ไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ :สุขภาพใจ.  

๓. ศรีศักร วัลลิโภดม. (๒๕๕๘). วารสารเมืองโบราณ. กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์. ๔. สำนักงานสถิติ

จังหวัดบุรีรัมย์. (๒๕๕๙). รายงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ.๒๕๕๘. (เอกสารอัดสำเนา) 

๓ เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
         เว็บไซต์ ที่เก่ียวกับท้องถิ่นศึกษา เช่น www. 
 

 

หมวดที ่๗ การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลโดยนิสิต 
         กลยุทธ์การประเมินผลประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาโดยนิสิต 

ได้นำแนวคิดเห็นจากนิสิต ดังนี้  

- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน /การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน  

- แบบประเมินผู้สอน 

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
         ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
- ผลการสอน การดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับแผนบริหารการสอน  

- แบบประเมินผลการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๓. การปรับปรุงการสอน 
        หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
- ให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนการสอน  

- นิสิตกับผู้สอนต่างๆ ร่วมกันวิเคราะห์ปรับปรุงเนื้อหา  

- นิสิตทำรายงานเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาในภาคอีสาน และนำมาวิเคราะห์ในห้อง เพ่ือให้นักศึกษา เข้าใจบริบท

ของภาคอีสานมากยิ่งขึ้น 

๔. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนิสิต 
          ในระหว่างกระบวนการเรียนการสอนรายวิชา มีการทบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวัง



 
๑๐ รายละเอียดการบริหารรายวิชา อาจารย์บญุส่ง นาแสวง 

จากการเรียนรู้ในวิชาได้จากการสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการ
ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยรวมในวิชาได้ ดังนี้ 
         -การทบทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่
ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 
         -มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ
ข้อเขียนรายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕. การดำเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
          จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการ
เรียนการสอน และรายละเอียดวิชาเพ่ือให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 
         -ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 
         -เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจาก
งานวิจัยของอาจารย์หรือปัญหาจากสังคม 

 
 

ลงชื่อ................................................ 
      (นายบุญส่ง นาแสวง) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
วันที่  ๑ /พ.ย. /...๒๕๖๕ 

 
ลงชื่อ................................................. 

        (..................................................) 
         ประธานสาขาวิชา/พิจารณา 
วันที่........../................../...๒๕๕... 

 

 

*********************** 

 

 


