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รายละเอียดของรายวิชา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 
สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
 

๑.๑ 
 

รหัสและชื่อรายวิชา 
 ภาษาไทย ๒๕๐๑๒๐๓ :หลักการปกครองท้องถิ่นไทย 
ภาษาอังกฤษ:Principles of Thai local Government 
รหัสวิชา         : ๒๕๐๑๒๐๓  

๑.๒ 
 

จ านวนหน่วยกิต 
                             3(3-0-6) 

๑.๓ 
 

หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี เป็นวิชาเอกเลกอก 

๑.๔ 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน (ส่วนการสืบค้น) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ  อาจารย์ ดร .ลราเทุ  ยงโชติวรทิกรล  
อาจารย์ผู้สอน         อาจารย์ ดร .ลราเทุ  ยงโชติวรทิกรล  

๑.๕ 
 

ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษา ที่ ๑ / ๒๕๕๘ นักศึกษา ชั้นปีที  ๑  

๑.๖ รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite) 
ไม่มี 

๑.๗ รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites) 
ไม่มี 

๑.๘ 
 

สถานที่เรียน   
อาคารคณะมนรษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินลร์ 

๑.๙ 
 

วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายวิชาครั้งล่าสุด   
ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชรมครั้งที่ ........................... 
วันที่............... เดกอน.................. ุ.ศ. ...................... 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๒.๑ จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
๑. เ กุ่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ความหมาย หลักการ 

แนวคิดทฤษฎีการปกครองท้องถิ่นของไทย 



มคอ. ๓ 
 

 
 

๒. เ กุ่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงความเป็นมา โครงสร้างและการบริหาร อ านาจหน้าที่ ข้อบัญญัติ และ
การก ากับดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทรกประเภท 

๓. เ กุ่อศึกษาหลักครณลรรมจริยลรรม และทิศทางของการปกครองท้องถิ่นไทย 
๒.๒ วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เป็นรายวิชาใหม่ในหลักสูตรนี้ โดยเุิ่มเติมให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงหลักการปกครองท้องถิ่นไทย  
 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

๓.๑ ค าอธิบายรายวิชา  
2501203 หลักการปกครองท้องถิ่นไทย    3(3-0-6)            
Principle of Thai Local Government 
  หลักการจัดระเบียบบริหารราชการไทย ความหมาย ความส าคัญ หลักการ แนวคิดทฤษฎี และ
วิวัทนาการของการปกครองท้องถิ่น ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักการส าคัญในการปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามรัฐลรรมนูญ ข้อบัญญัติ การก ากับดูแล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครณลรรมและจริยลรรมส าหรับนักบริหารท้องถิ่น
ไทย และทิศทางการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย 
  Organize the Thailand government. Meaning , importance  ,principles  ,theories ,
concepts  ,evolution  ,and types of local government. The main principle in the local government 
under the Constitution. Provision and governance. Local government. Moral and ethics for local 
Administration Thailand and local authority and direction of Thailand.    

๓.๒ จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/ฝึกภาคสนาม/ฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง 

๑๒ ชั่วโมง ไม่มี ๓ ๙๐ชั่วโมง 
๓.๓ จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตามตารางวันที่ก าหนด และให้ค าปรึกษาและแนะน าทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไม่จ ากัดเวลา 
 

หมวดที่ ๔การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

๔.๑ คุณธรรม จริยธรรม  
 ๔.๑.๑ ครณลรรม จริยลรรมทีต่้องุัทนา 

(๑)  ตระหนักในครณค่าครณลรรม จริยลรรม 
(๒) มีวินัย ตรงต่อเวลา และเคารุกฎหมาย 
(๓) มีส านึกความเป็นไทย และมีจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 
 ๔.๑.๒วิลีการสอน 

(๑)การบรรยายและสอดแทรกในเนก้อหาวิชาที่เรียน 
(๒)การเรียนรู้จากการมอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การท ากิจกรรมกลร่ม และการฝึกปฏิบัติ 
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(๓) ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ุิุิลภัณฑ์ หอจดหมายเหตร 
 ๔.๑.๓วิลีการวัดและประเมินผล 

(๑)ประเมินุฤติกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ผ่านกระบวนการการท ากิจกรรมกลร่ม และการฝึกปฏิบัติ 
         (๒) ประเมินจากผลงานทางวิชาการท่ีเกิดจากการศึกษาค้นคว้าด้วยเอง 
         (๓) นักศึกษาที่มีความประุฤติไม่ผ่านเกณฑ์ ต้องท ากิจกรรมเุ่ิม 

๔.๒ ความรู้   
 ๔.๒.๑ ความรู้ที่ต้องุัทนา 

(๑)มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีในเนก้อหาวิชาที่ศึกษา 
(๒)สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอลิบายความต้องการด้านการุัทนาสังคม 

(๓)มีประสบการณ์ในการุัทนา และการประยรกต์ใช้ได้จริง 
 ๔.๒.๒ วิลีการสอน 

(๑) การบรรยาย และสอดแทรกในเนก้อหาวิชาที่เรียน 
(๒) การเรียนรู้จากการมอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การท ากิจกรรมกลร่ม  
(๓) การฝึกปฏิบัติ และการเขียนรายงาน 

 ๔.๒.๓. วลิีการวัดและประเมินผล   
(๑) ประเมินุฤติกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ผ่านกระบวนการอภิปรายและการน าเสนอความคิดเห็นในชั้น

เรียน 
(๒) ประเมินจากผลงานทางวิชาการท่ีเกิดจากการศึกษาค้นคว้าด้วยเอง การท ากิจกรรมกลร่ม  
(๓) การฝึกปฏิบัติ การสอบ และการเขียนรายงาน 

 
 

๔.๓ ทักษะทางปัญญา 
 ๔.๓.๑ทักษะทางปัญญาท่ีต้องุัทนา 

(๑)คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
(๒)สามารถสกบค้น ตีความ ประเมิน และรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์  

(๓)สามารถประยรกต์ใช้ความรู้ได้อย่างเหมาะสม 
 ๔.๓.๒. วิลีการสอน 

(๑) การบรรยายและสอดแทรกในเนก้อหาวิชาที่เรียน 
(๒) การเรียนรู้จากการมอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การท ากิจกรรมกลร่ม  
(๓) การฝึกปฏิบัติ และการเขียนรายงาน 

 ๔.๓.๓วิลีการวัดและประเมินผล 
(๑) ประเมินุฤติกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ผ่านกระบวนการอภิปรายและการน าเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน 
(๒) ประเมินจากผลงานทางวิชาการท่ีเกิดจากการศึกษาค้นคว้าด้วยเอง การท ากิจกรรมกลร่ม  
(๓) การฝึกปฏิบัติ การสอบ และการเขียนรายงาน 

๔.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ๔.๔.๑ทักษะความสัมุันล์ระหว่างบรคคลและความรับผิดชอบที่ต้องุัทนา 

(๑)สามารถสก่อสารกับกลร่มคนหลากหลาย 
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(๒) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
(๓)มีความรับผิดชอบต่อตนเองและวิชาชีุ 

 ๔.๔.๒วิลีการสอน  
(๑) การบรรยาย และสอดแทรกในเนก้อหาวิชาที่เรียน 
(๒) การเรียนรู้จากการมอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การท ากิจกรรมกลร่ม  
(๓) การฝึกปฏิบัติ และการเขียนรายงาน 

 ๔.๔.๓วิลีการวัดและประเมินผล 
(๑) ประเมินุฤติกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ผ่านกระบวนการอภิปรายและการน าเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน 
(๒) ประเมินจากผลงานทางวิชาการท่ีเกิดจากการศึกษาค้นคว้าด้วยเอง การท ากิจกรรมกลร่ม  
(๓) การฝึกปฏิบัติ การสอบ และการเขียนรายงาน 

๔.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๔.๕.๑ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสก่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องุัทนา 

(๑)มีทักษะในการใช้เครก่องมกอ 
(๒)สามารถสก่อสารได้อย่างมีประสิทลิภาุ 
(๓)สามารถใช้เทคโนโลยี่สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
 

 ๔.๕.๒ วิลีการสอน 
(๑) การบรรยาย และสอดแทรกในเนก้อหาวิชาที่เรียน 

(๒)การเรียนรู้จากการมอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การท ากิจกรรมกลร่ม  
         (๓) การฝึกปฏิบัติ และการเขียนรายงาน 

 ๔.๕.๓วิลีการวัดและประเมินผล 
(๑) ประเมินุฤติกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ผ่านกระบวนการอภิปรายและการน าเสนอความคิดเห็นในชั้น

เรียน 
(๒) ประเมินจากผลงานทางวิชาการท่ีเกิดจากการศึกษาค้นคว้าด้วยเอง การท ากิจกรรมกลร่ม  
(๓) การฝึกปฏิบัติ การสอบ และการเขียนรายงาน 
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หมวดที่ ๕แผนการสอนและการประเมินผล 
 

๕.๑ 
  
  

แผนการสอน 

สัปดาห์ 
ที่ 

หน่วย บท และหัวข้อ 
  

จ านวน
ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
  

วิธีการ 
*ประเมิน 

อาจารย์
ผู้สอน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. อลิบายทั่วไป แนวทางการ
เรียนการสอน จรดมร่งหมาย
ของหลักสูตรความเข้าใจ
เรก่องการปกครองท้องถิ่น 

๓      1. เุก่อให้เข้าใจแนวทางการเรียน
การสอนของวิชาและของหลักสูตร 
2. เุก่อให้เข้าใจถึงความหมายของ
หลักการปกครองท้องถิ่น 
 

บรรยาย / อภิปราย บรรยาย          
Power-Point 

แบบฝึกหัดท้าย
บท 

อ.ดร.    
ลราเทุ 

๒. แนวความคิดเกี่ยวกับ
หลักการจัดระเบียบการ
ปกครองประเทศ 

๓      เุก่อให้เข้าใจถึงหลักการจดัระเบียบ
การปกครองประเทศ 

 

บรรยาย / อภิปราย บรรยาย          
Power-Point 

แบบฝึกหัดท้าย
บท 

อ.ดร.    
ลราเทุ 

๓. วิวัทนาการของการ
ปกครองท้องถิ่น ไทย  3 
ยรค คกอ ยรคระบบการ
ปกครองแบบ

สมบูรณาญาสิทลิราชย ์ 
ยรคหลังการเปลี่ยนแปลง

การปกครองในปีุ.ศ.
2475 และยรคการใช้
รัฐลรรมนูญฉบับปีุ .ศ.
2540-ปัจจรบัน 
 

๓      เุก่อให้เข้าใจถึงวิวัทนาการของการ
ปกครองท้องถิ่นไทยแต่ละยรค 

 

บรรยาย / น าเสนองานเดี่ยว บรรยาย          
Power-Point 

แบบฝึกหัดท้าย
บท 

อ.ดร.    
ลราเทุ 

๔. เทศบาล  ที่มา โครงสร้าง
และการบริหาร  อ านาจ
หน้าที่ ข้อบัญญัติ  และ
การก ากับดูแล ทดสอบ

๓      เุก่อให้ทราบถึงการบริหารงานของ
เทศบาล และประเมินผลการเรียน 

บรรยาย ทดสอบ บรรยาย  แบบทดสอบ       แบบทดสอบ อ.ดร.    
ลราเทุ 
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๕.๑ 
  
  

แผนการสอน 

สัปดาห์ 
ที่ 

หน่วย บท และหัวข้อ 
  

จ านวน
ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
  

วิธีการ 
*ประเมิน 

อาจารย์
ผู้สอน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ย่อย ครั้งที่ ๑ 
๕. องค์การบริหารสว่น

จังหวัด  ที่มา โครงสรา้ง
และการบรหิาร  อ านาจ
หน้าที่ ข้อบัญญัติ  และ
การก ากับดูแล 

๓      เุก่อให้ทราบถึงการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

บรรยาย / น าเสนองานเดี่ยว บรรยาย          
Power-Point 

แบบฝึกหัดท้าย
บท 

อ.ดร.    
ลราเทุ 

๖. องค์การบริหารสว่นต าบล 
ที่มา โครงสร้างและการ
บริหาร  อ านาจหน้าที ่
ข้อบัญญัติ  และการ
ก ากับดูแล 

๓      เุก่อให้ทราบถึงการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

บรรยาย / น าเสนองานเดี่ยว บรรยาย          
Power-Point 

แบบฝึกหัดท้าย
บท 

อ.ดร.    
ลราเทุ 

๗. เ มก อ ง ุั ท ย า   ที่ ม า 
โครงสร้างและการบริหาร  
อ านาจหน้าที่ ข้อบัญญัติ  
และการก ากับดูแล 

๓      เุก่อให้ทราบถึงการบริหารงานของ
เมกองุัทยา 

บรรยาย / น าเสนองานกลร่ม บรรยาย          
Power-Point 

แบบฝึกหัดท้าย
บท 

อ.ดร.    
ลราเทุ 

๘.  สอบกลางภาค ๓      เุก่อประเมินผลการเรียนการสอน ทดสอบ - ทดสอบ อ.ดร.    
ลราเทุ 

๙. กรรงเทุมหานคร  ที่มา 
โครงสร้างและการบรหิาร  
อ านาจหน้าที่ ข้อบัญญัติ  
และการก ากับดูแล 

๓      เุก่อทราบถึงกรรงเทุมหานคร  
ที่มา โครงสร้างและการบริหาร  
อ านาจหน้าที่ ข้อบัญญัติ  และ
การก ากับดูแล 

บรรยาย / น าเสนองานกลร่ม บรรยาย          
Power-Point 

แบบฝึกหัดท้าย
บท 

อ.ดร.    
ลราเทุ 

๑๐. หลักส าคัญในการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตาม
รัฐลรรมนญู ฉบับ ปี ุ .ศ .
2540 

๓      เุก่อให้ทราบถึงหลักส าคัญในการ
ปกครองส่วนท้องถิน่ตามรัฐลรรมนญู 
ฉบับปี ุ .ศ . 2540 

บรรยาย / น าเสนองานกลร่ม บรรยาย          
Power-Point 

แบบฝึกหัดท้าย
บท 

อ.ดร.    
ลราเทุ 
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๕.๑ 
  
  

แผนการสอน 

สัปดาห์ 
ที่ 

หน่วย บท และหัวข้อ 
  

จ านวน
ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
  

วิธีการ 
*ประเมิน 

อาจารย์
ผู้สอน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑๑. ข้อบัญญัติองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๓      เุก่อทราบข้อบัญญตัิองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

บรรยาย / น าเสนองานกลร่ม บรรยาย          
Power-Point 

แบบฝึกหัดท้าย
บท 

อ.ดร.    
ลราเทุ 

๑๒. การก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  
ทดสอบย่อย ครั้งที่ 2 

๓      เุก่อทราบการก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประเมินผลการเรียนการสอน 

บรรยาย / อภิปราย บรรยาย          
Power-Point 

ทดสอบ อ.ดร.    
ลราเทุ 

๑๓. ครณลรรมและจรยิลรรมของนัก
บริหารท้องถิ่นไทยและ
ทิศทางขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไทย 

๓      เุก่อทราบครณลรรมและจริยลรรมของ
นักบรหิารท้องถิ่นไทย และเุก่อทราบ
ถึงทิศทางขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่นไทย 

บรรยาย / อภิปราย บรรยาย แบบฝึกหัดท้าย
บท 

อ.ดร.    
ลราเทุ 

๑๔. ศึกษานอกสถานท่ี ท่ีบ้าน
สะุานหิน  หมู่ที่ 3 ต.นา
บอน อ.ค าม่วง จ.กาฬสินลร์ 

๓      เุก่อให้นักศึกษาเข้าใจในหลักส าคญั
และวิถีชีวิตแบบประชาลิปไตย และ
สามารถน าไปประยรกต์ใช้ในชีวิตจริง 

บรรยาย / อภิปราย บรรยาย          
Power-Point 

ใบงาน  อ.ดร.    
ลราเทุ 

๑๕. สรรปบทเรยีน เตรยีมสอบ
ปลายภาค 

๓      เุก่อเตรียมความุร้อมของนักศึกษา
ในการสอบปลายภาค 

บรรยาย บรรยาย แบบฝึกหัดท้าย
บท 

อ.ดร.    
ลราเทุ 

๑๖. สอบปลายภาค ๓      เุก่อประเมินผลการเรียนการสอน - - - อ.ดร.    
ลราเทุ 

สรุปแผนการสอนต่อผลการเรียนรู้ ๔๕ ● ● ● ● ●     
อ.ดร.    

ลราเทุ 
๕.๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ลักษณะการประเมิน ผลการเรียนรู*้ สัปดาห์ท่ีประเมิน สัดส่วนคะแนน หมายเหตุ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน
การเรยีน การแลกเปลีย่น
เรียนรู้ การตอบค าถาม  

    ● สัปดาห์ที่ ๑๕ ๑๐   
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๕.๑ 
  
  

แผนการสอน 

สัปดาห์ 
ที่ 

หน่วย บท และหัวข้อ 
  

จ านวน
ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
  

วิธีการ 
*ประเมิน 

อาจารย์
ผู้สอน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ผลงานการท ากิจกรรมกลรม่ 
การฝึกปฏิบัติ การค้นคว้า
ความรู้เุิ่มเติมตามทีไ่ด้รบั
มอบหมาย 

    ● สัปดาห์ที่ ๖ ๑๐   

ผลการทดสอบย่อย 2 ครั้ง     ● สัปดาห์ ที่ ๔ , ๑๒ ๒๐   

ผลงานการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (รายงานและ
การน าเสนอในการสมัมนา) 

    ● สัปดาห์ที่ ๑๑ ๒๐  

ผลการสอบปลายภาค     ● ตามปฏิทินของคณะมนรษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏกาฬสินลร ์ ๔๐  

       รวมท้ังหมด ๑๐๐  

 หมายเหตุ: * เุิ่มเติมจากแบบฟอร์มเดมิและเครก่องหมาย ●  เท่ากับ การสอนและต้องประเมินผล 
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หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
๖.๑ ต าราและเอกสารหลัก 

- ลราเทุ  ยงโชติวรทิกรล. .โรงุิมุ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  หลักการปกครองท้องถิ่นไทย,๒๕๕๖.  
 

 
๖.๒ เอกสารและข้อมูลส าคัญ  

- นันทวัทน์บรมานัน กรรงเทุก .การปกครองส่วนท้องถิ่น : ส านักุิมุ์วิญญูชน,๒๕๕๒. 
 

๖.๓ เอกสารและข้อมูลแนะน า 
- 

 
 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

๗.๑ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
นักศึกษาประเมินประสิทลิภาุการสอนของอาจารย์ ตามกรอบการประเมินการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญของ สมศ. ผ่านระบบการประเมินของมหาวิทยาลัย เมก่อสิ้นสรดการเรียนรายวิชา สัปดาห์สรดท้าย
ของการเรียน 
๗.๒ การประเมนิการสอน 

การประเมินการสอนเป็นไปตามระบบของมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับผิดชอบการน าผล
ประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และการประเมินตนเองของอาจารย์ มาุิจารณาและให้ข้อมูลแก่อาจารย์
ผู้สอน เ กุ่อน าไปสู่การปรับปรรงแก้ไขการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา  
๗.๓ การปรับปรุงการสอน 

กลไกการปรับปรรงการสอน ก ากับดูแลโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งมีหน้าที่ในการน าผลการประเมิน
การสอนโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาุิจารณา สรรปข้อมูลให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ และน าผลไปุิจารณาในการ
ปรับปรรงแก้ไขการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต่อๆไป 

กลไกการสนับสนรนการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยและคณะมีการจัดการอบรมุัทนาอาจารย์ด้านการ
สอน เช่นการจัดเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การสอนสอดแทรกครณลรรม จริยลรรม การสอนโดยใช้สก่ อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยในชั้นเรียน เป็นต้น ซึ่งอาจารย์สามารถุัทนาตนเองและน าความรู้มาปรับปรรง
การสอนได้ตลอดเวลา 

 
๗.๔ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

การทบทวนผลสัมฤทลิ์ทางการเรียน โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์หรกอมาตรฐานการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ที่
ก าหนดส าหรับรายวิชา  

การุิจารณาระดับคะแนนที่อาจารย์ท าการประเมินผลและตัดเกรด ให้เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัย ด าเนินการในระดับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการประจ าคณะ 

การให้โอกาสนักศึกษาในการตรวจสอบระดับคะแนน หากเห็นว่าผลการประเมินอาจมีความผิดุลาด รวมไปถึง
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การให้นักศึกษาสามารถอรทลรณ์ผลการเรียนหากเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นลรรมหรกอมีข้อผิดุลาดในการประเมิน 
๗.๕ การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

การน าผลการประเมินการสอนรายวิชา มาวิเคราะห์เ กุ่อหาแนวทางการปรับปรรงในรายวิชา  โดยอาจมีการ
ปรับปรรงเนก้อหาให้เหมาะสม การปรับปรรงระยะเวลาที่ใช้ในการสอนแต่ละหัวข้อ การปรับปรรงกิจกรรมการเรียนการ
สอน และการปรับปรรงเกณฑ์และวิลีการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา ทรกรอบระยะเวลาเมก่อสิ้นสรดการสอน
รายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา 
 
 
 
 

(ลงชก่อ) 
                                                    ( อาจารย์ ดร.ลราเทุ  ยงโชติวรทิกรล) 

                                                   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา / ผู้รายงาน 
                                                     วันที่  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 

 


