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          รายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ. ๓)  
                                         รายวิชา ๒๐๓ ๔๒๗  ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาสังคม 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา      วิทยาเขตขอนแก่น คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา 

 

หมวดที ่๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา  
๒๐๓ ๔๒๗  ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาสังคม  ๒(๑-๒-๓)  

(The King’s Pilosophy) 
๒. จำนวนหน่วยกิต   
          หน่วยกิต  ๒(๑-๒-๓) 
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต   
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

อาจารยก์นกวรรณ ประจันตะเสน  , อาจารย์วิรัตน์ ทองภู 
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 

ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ ชั้นปีที่ ๔ 
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 ไม่มี 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 

 ไม่มี 
๘. สถานที่เรียน    
          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น 
๙. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
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หมวดที่  ๒  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1. เพ่ือใหน้ิสิตมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  
     อดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) 
2. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  
     อดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) 
3. เพ่ือใหน้ิสิตสามารถอธิบายถึงหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
    (รัชกาลที่ 9) ต่อการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร 
4. เพ่ือใหน้ิสิตเข้าถึงแนวคิดและหลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
5. เพ่ือใหน้ิสิตสามารถนำยุทธศาสตร์พระราชทานสู่การวางแผนและปฏิบัติงานในชุมชน 
6. เพ่ือใหน้ิสิตบูรณาการวางแผนการทำงานเพ่ือแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
    พอเพียงมาใช้ 
7. เพ่ือใหน้ิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากทฤษฎีและการปฏิบัติจริงไปประยุกต์ใช้ในการสร้างชุมชน  ต้นแบบตาม       

ศาสตร์พระราชา 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับความหมาย ความเป็นมา ของศาสตร์พระราชากับการพัฒนาสังคม 
การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ  ฝึกการนำศาสตร์พระราชามาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน การศึกษานอก
สถานที่ กรณีตัวอย่างตามศาสตร์พระราชากับการพัฒนาสังคมและเกษตรทฤษฎีใหม่ 

หมวดที่  ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 
๑. คำอธิบายรายวิชา  
 พระมหากษัตริย์กับการพัฒนาสังคมไทย การนำแนวทางการสอนของพระมหากษัตริย์ไปจัดการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา พระมหากษัตริย์ผู้เป็นครูของแผ่นดิน แนวทางปรัชญาต่างๆที่ใช้ในการพัฒนาสังคม โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชกรณียกิจที่พัฒนาทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย  

 
๒.จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม / การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๑ ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ 
 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนิสิตเฉพาะ
ราย   

มีการฝึกปฏิบัติงานใน
ภาคสนาม ๒ ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ 

การศึกษาด้วยตนเอง ๓
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารยใ์ห้คำปรึกษา และแนะนำทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
- อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาในห้องเรียน และทาง e-mail  
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์   
   (เฉพาะรายที่ต้องการ) 

 
หมวดที่  ๔  การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 

๑.๑  คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
    ๑.๑.๑ มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
๑.๒  วิธีการสอน  

         1.2.1 การใช้กรณีศึกษา 
         1.2.2 บรรยายโดยการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม 
         1.2.3 ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่าง 

๑.๓ วิธีการประเมินผล 
   1.3.1 ประเมินจากผลงานกรณีศึกษา  
   1.3.2 สังเกตจากการเข้าชั้นเรียน การสอบ และการประพฤติตนในเวลาเรียนของนิสิต 
   1.3.3 การประเมินผลจากนักศึกษาต่อตัวผู้สอน 
๒. ความรู้  

๒.๑  ความรู้ที่ต้องได้รับ  
2.1.1 สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

๒.๒ วิธีการสอน 
         2.2.1 การวิเคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู้ 
         2.2.2 การเรียนรู้แบบสืบสอบ (Inquiry Method) 
         2.2.3 การเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม 

๒.๓  วิธีการประเมินผล 
         2.3.1 วัดประเมินผลจาการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ 
         2.3.2 วัดประเมินจากการเรียนรู้กระบวนการกลุ่ม 
         2.3.3 วัดประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และชิ้นงานของนิสิต 
๓. ทักษะทางปัญญา 

๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
          3.1.1 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดอย่างเป็นระบบ 
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๓.๒  วิธีการสอน 
         3.2.1 การเขียนสังเคราะห์หนังสือ บทความทางวิชาการ บทความวิจัย วิจัย ฯลฯ 
         3.2.2 อธิบายเชิงอภิปรายและสร้างประสบการณ์ใหม่ด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการค้นหาข้อเท็จจริง 

๓.๓ วธิีการประเมินผล 
         3.3.1 วัดประเมินผลจากการเขียนสังเคราะห์ 
         3.3.2 ประเมินจากการร่วมกันอภิปรายเป็นกลุ่ม และการนำเสนอความรู้ที่ได้จากการอภิปราย 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  
         4.1.1 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง 

๔.๒ วิธีการสอน 
         4.2.1 การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative learning through action) 
         4.2.2 การเป็นผู้นำแบบมีส่วนร่วม (Shared leadership) ในการนำเสนองานวิชาการ 
         4.2.3 การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับ (Reflective thinking) 
         4.2.4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นการทำงานเป็นกลุ่ม แบ่งบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้นำและผู้ตามมี   

การวางแผนการทำงานการลงมือปฏิบัติงาน การตรวจสอบ และการประเมินผลในการทำงานของกลุ่ม 
     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
         4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรและการแสดงออกของนิสิตโดยให้ทั้งอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ประเมิน และ 

นิสิตประเมินกันเอง 
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา       
5.1.1 สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล การแปลความหมาย และการ 
วิเคราะห์ข้อมูลนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
 

๕.๒ วิธีการสอน       
         5.2.1 การติดตามวิเคราะห์และนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญด้านการศึกษาจากข่าวหนังสือพิมพ์ 
         5.2.2 การสืบค้นและนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญด้านการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
         5.2.3 จัดกิจกรรมเรียนรู้ในรายวิชาต่างให้นิสิตคว้าจากบทความวิจัย 

 รายงานการวิจัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยใช้การสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต สรุปข้อความรู้ที่ได้ จาก
งานวิจัย การประยุกต์ใช้ บูรณาการ และอภิปรายร่วมกันในรายวิชาต่างๆ 

๕.๓ วิธีการประเมินผล 
         5.3.1 วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห์และนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญ 
         5.3.2 ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอและคุณภาพของชิ้นงาน รายงาน หรืออ่ืนๆ ที่ผู้สอนกหนดให้โดยผู้ 
 ประเมินมีทั้งผู้เรียนในชั้นเรียนเดียวกัน และผู้สอน 
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๖. ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
      ๖.๑ ความรู้ 
        ๖.๑.๑ สามารถบูรณาการหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาหลักสูตร การวางแผนการเรียนรู้ 
การบริหารจัดการชั้นเรียน การวัดผล ประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ
อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สังคมต้องการ 
             ๖.๑.๒ เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
 

๖.๒ วิธีการสอน 
         ๖.๒.๑ การเรียนรู้โดยใช้หลักไตรสิกขา (Trisikkha Learning) 
         ๖.๒.๒ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) 
         ๖.๒.๓ การเรียนรู้โดยผ่านประสบการณ์ตรงหรือโครงงาน (Project-based Learning) 
         ๖.๒.๔ การเรียนรู้จากตัวแบบ (Role Model) 
         ๖.๒.๕ การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research-based Learning) 
         ๖.๒.๖ การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Action-based Learning) 
         ๖.๒.๗ การเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Learning) 

๖.๓ วิธีการประเมิน 
             การวัดผลประเมินผลต้องใช้วิธีการที่หลากหลาย และประเมินผลให้ได้ตรงกับสภาพความเป็นจริง เช่น การ
ทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ์ การตรวจผลงาน / โครงงาน / ชิ้นงาน / แฟ้มสะสมงาน และบันทึกการเรียนรู้ 
(Learning Log) 

 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ ปฐมนิเทศแผนการศึกษารายวิชา
เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา 
     - คำอธิบายรายวิชา 
 - วัตถุประสงค์รายวิชา 
 - กิจกรรมการเรียนการสอน 
 - วิธีการประเมินผล 
     - งานมอบหมาย 
     - จิตพิสัย 

3 - บรรยาย 
- อภิปราย ถาม-ตอบ 
- แนะนำแหล่งเรียนรู้ 
- มอบหมายงาน 
 

อ.กนกวรรณ ประจันตะเสน 
อ.วิรัตน์  ทองภู 

๒-3 
  

พระราชประวัติ 
และพระราชอัจฉริยภาพ  
  

6 - การสนทนา 
- การบรรยาย การ
อภิปรายซักถาม 

อ.กนกวรรณ ประจันตะเสน 
อ.วิรัตน์  ทองภู 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

 - การแบ่งกลุ่มทำงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
- นำเสนองาน 

4 พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระ 
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่  
9) กับการพัฒนาประชาชนและยกระดับ 
คุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทย 

3 -การบรรยาย 
- การศึกษาข้อมูล
เพ่ิมเติม 
- การชมวิดีทัศน์ 

อ.กนกวรรณ ประจันตะเสน 
อ.วิรัตน์  ทองภู 

5-6 หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
(รัชกาลที่ 9) กับการแก้ปัญหาและ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

6 - กิจกรรมการเรียน 
    การสอน 
- นิสิตแลกเปลี่ยน 

   เรียนรู ้
 - สรุปบทเรียนร่วมกัน 

อ.กนกวรรณ ประจันตะเสน 
อ.วิรัตน์  ทองภู 

7 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดร ิ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 
ภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) 
- โครงการในจังหวัดขอนแก่น 
- ศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

3 - กิจกรรมการเรียน 
    การสอน 
- นิสิตแลกเปลี่ยน 

   เรียนรู ้
-นิสิตระดมความคิดเหน็ 
- สรุปบทเรียนร่วมกัน 
   ร่วมกัน 

อ.กนกวรรณ ประจันตะเสน 
อ.วิรัตน์  ทองภู 

8 สอบกลางภาค 3 ข้อสอบปรนัย, 
 สอบอัตนัย 

- 

9 การนำเสนอผลการศึกษาของแต่ละกลุ่ม 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3 - บรรยาย  ผ่าน
โปรแกรม Power 
Point   - อภิปรายกลุ่ม  
 - ถาม ตอบ 
 - สรุปบทเรียนร่วมกัน 

อ.กนกวรรณ ประจันตะเสน 
อ.วิรัตน์  ทองภู 

10-11 การลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาโครงการอนั
เนื่องมาจากพระราชดำริและชุมชน 
ต้นแบบที่นิยมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาปฏิบัติจนสามารถแก้ไข 
ปัญหาของชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม 

6 -การระดมกลุ่มเพ่ือวาง
แผนการทำงานของนิสิต 

อ.กนกวรรณ ประจันตะเสน 
อ.วิรัตน์  ทองภู 

 12 การถอดบทเรียนจากการลงพ้ืนที่เพ่ือ 
เตรียมวางแผนกำหนดยุทธศาสตร์ใน 
การแก้ปัญหาของชุมชนตามศาสตร์ 

3 -การระดมความคิดของ
นิสิต 
- การจัดประชุมกลุ่ม 

อ.กนกวรรณ ประจันตะเสน 
อ.วิรัตน์  ทองภู 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

พระราชา - การนำเสนอผลงาน 
13 การจัดสัมมนาเพ่ือเสนอแนวทางแก้ไข 

ปัญหาของชุมชนตามศาสตร์พระราชา 
   
 

3 - บรรยาย  ผ่าน
โปรแกรม Power 
Point 
- อภิปราย รายบุคคล  
   หรือกลุ่ม  
 - ถาม ตอบ 
 - กิจกรรมการเรียน 
    ท้ายชั่วโมง 
 - สรุปบทเรียนร่วมกัน 

อ.กนกวรรณ ประจันตะเสน 
อ.วิรัตน์  ทองภู 

๑๔-15 การถอดบทเรียนและเสนอกระบวนการ 
ทงานตามศาสตร์พระราชากับการ 
พัฒนาที่ยั่งยืน 
 
 

6 - บรรยาย  ผ่าน
โปรแกรม Power 
Point 
- อภิปราย รายบุคคล  
   หรือกลุ่ม  
 - ถาม ตอบ 
 - กิจกรรมการเรียน 
    ท้ายชั่วโมง 
 - สรุปบทเรียนร่วมกัน 

อ.กนกวรรณ ประจันตะเสน 
อ.วิรัตน์  ทองภู 

๑๖ สอบปลายภาค 3 
ข้อสอบปรนัย, 

อัตนัย 
- 
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แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที ่ ผลการ
เรียนรู้ วิธีการประเมิน  สัปดาห์ทีป่ระเมิน  สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑  นำเสนอรายงาน ๓, ๔, ๕   ๒๐ % 

๒  
การทำงานกลุ่มและนำเสนอผลงาน 

การอ่านและสรุปบทความ 
การส่งงานตามที่มอบหมาย 

ตลอดภาค
การศึกษา ๑๕ % 

๓  
การเข้าชั้นเรียน 

การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็น     
ในชั้นเรียน 

ตลอดภาคการศึกษา ๑๕ % 

๔  สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

       ๘ 
๑๖ 

 ๑๐ % 
๔๐ % 

 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและตำราหลัก 
Power point สาระสำคัญของเนื้อหาแต่ละส่วน 
2. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 

- ใบหัวข้อการจัดกิจกรรม 
 - VTR โครงการพระราชดำร ิ

3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
สำนักงานกปร, (2560). แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. 

 กรุงเทพฯ. อรุณการพิมพ์. 
__________, (2526). คืนผืนป่าให้แผ่นดิน. โรงพิมพ์โอเอสพริ้นติ้ง , 2526. สำนักงานกปร, (2551). เศรษฐกิจ
พอเพียง. กรุงเทพฯ. 
__________, 50 ปีแห่งการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ิ โรงพิมพ์โอเอสพริ้นติ้ง. กรุงเทพฯ. 
สัญญา สัญญาวิวัฒน์. ทฤษฎีสังคมวิทยา. กรุงเทพฯ. ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2536. 
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หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

 
๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
     1.2 แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน  
     2.1 ผลการเรียนของนักศึกษาและการสอบปลายภาค 
     2.2 แบบฝึกปฏิบัติรายงานการค้นคว้าต่างๆที่มอบหมาย 
     2.3 การนำเสนอผลงาน และการตอบคำถามของนิสิต 
     2.4 ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน 
๓.  การปรับปรุงการสอน 
     ๓.๑นำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน  
     ๓.๒ นำความรู้ใหม่  และเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมมากขึ้น 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนิสิต 
    4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์ท่านอื่นหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่

อาจารยประจำหลักสูตร 
  4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบรายงาน

วิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนชิ้นงาน 
๕.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

๕.๑  นำผลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิสิต มาทบทวน และปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอน 

๕.๒  จัดการประชุม คณาจารย์ที่เก่ียวข้อง เพ่ือพัฒนารายวิชาก่อนการสอนในภาคการศึกษาหน้า 
 

------------------------------------ 
           
 
 
 
                (นางสาวกนกวรรณ ประจันตะเสน)                            (                                 ) 
                       อาจารย์ประจำวิชา                                            อาจารย์ประจำหลักสูตร 
                .............../................../................                             .............../... .............../................ 
 
 
 
 


