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รายละเอียดของรายวิชา  
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา      คณะสังคมศาสตร์   (รัฐศาสตร์การปกครอง) 
 
 

หมวดที ่1 ลักษณะและข้อมูลโดยทั่วไปของรายวิชา 
 

1.รหัสและชื่อรายวิชา 
SO 2009   กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง  
              (Constitution and Election Laws) 

2. จ านวนหน่วยกิต 
3 หน่วยกิต    3(3-0-6) 

3. หลักสูตร และประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต        เป็นวิชาบังคับ   

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
นายกิตริัชน์  บุญเกาะ 

5. ภาคการศึกษา ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษาที่   1 ปีการศึกษา 2556   ชั้นปีที่  3 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 
ไม่มี 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 
ไม่มี 

8. สถานที่เรียน 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   วิทยาเขตศรีล้านช้าง   

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา ครั้งล่าสุด 
1   พฤษภาคม   2556 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1) เพ่ือให้มีความรู้ แนวคิด  ปรัชญา ขอบข่ายและความหมายความส าคัญ  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวิชา

กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เก่ียวกับการเลือกตั้งทุกระดับ 
2) เพ่ือเมื่อจบการศึกษา นักศึกษาสามารถสรุป  วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี  วิจัยทางรัฐศาสตร์ 

เกี่ยวกับ  กฎหมายรัฐธรรมนูญ  สิทธิหน้าที่ของบุคคล กฎหมายทีเกี่ยวข้อง กับการเลือกตั้ง   ตลอดทั้งอภิปรายใน
รายวิชาที่เรียนได้ 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา 
1) มีการพัฒนา/ปรับปรุง โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร 
2) ปรับแก้เนื้อหาเพ่ือให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
 
 

หมวดที ่3  ลักษณะและการด าเนินการ 
 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษาความเป็นมาของรัฐธรรมนูญโดยทั่วไปของไทย   เนื้อหา สาระส าคัญของรัฐธรรมนูญในอดีตและ

ปัจจุบัน  สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  องค์กรต่างๆของรัฐ และศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

จ านวนชั่วโมงบรรยายต่อภาคการศึกษา   48  ชั่วโมง 
จ านวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติการต่อภาคการศึกษา  ไม่มี 
จ านนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง    6 ชั่วโมง /สัปดาห์ 
จ านวนชั่วโมงท่ีสอนเสริมในรายวิชา   ตามความต้องการของนักศึกษาเฉพาะราย 
 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
จัดให้นักศึกษาพบอาจารย์เพ่ือขอค าปรึกษาและแนะน าสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง โดยอาจารย์จะแจ้งวันเวลาให้

นักศึกษาทราบ 
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หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

มาตรฐานการเรียนรู้และเนื้อหาหรือ
ทักษะรายวิชา 

วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1) คุณธรรม จริยธรรม 
    (Ethics and Moral) 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
- มีวินัย ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม  เข้าใจยอมรับใน
คุณค่าความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นและ
ยึดมั่นในวิชาชีพ  มีจิตสาธารณะ รัก
และภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน 
และประเทศชาติ 

- จะมีการสอดแทรกหรือยกตัวอย่าง
ประกอบในขณะที่สอนเนื้อหา โดย
สอดแทรกเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม 
- ก าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น ให้เข้า
ห้องเรียนตรงเวลาและเข้าเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ 
- ให้มีความรับผิดชอบในงานที่
มอบหมาย และมีความซื่อสัตย์ในการ
สอบ 

- สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา เข้าเรียน
ตรงเวลา 
- นักศึกษาปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ท่ี
อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
- ไม่มีการทุจริตในการสอบ 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
มีศึกษาความเป็นมาของรัฐธรรมนูญ
โดยทั่วไปของไทย   เนื้อหา 
สาระส าคัญของรัฐธรรมนูญในอดีต
และปัจจุบัน  สิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล  องค์กรต่างๆของรัฐ และ
ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
 

- การบรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ 
การคิด วิเคราะห์ ถาม-ตอบ ในชั้น
เรียน 
- อภิปรายกลุ่ม 
- ยกตัวอย่างกรณีศึกษาปัญหา
ทางการท างานและแนวทางการแก้ไข 
- มอบหมายงานให้นักศึกษาไป
ค้นคว้าเพ่ิมเติม 
- แนะน าแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 

- ทดสอบย่อย 
- สอบกลางภาค 
- ประเมินจากาการมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน 
- ประเมินจากการมอบหมายงาน 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
- สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ท า
ความเข้าใจ และประเมินข้อมูล
สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน 
และแก้ปัญหาได้ 
- สามารถคิดแก้ปัญหา เสนอ
ทางออกอย่างสร้างสรรค์  โดย
ค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฏี 
ประสบการณ์ และผลกระทบจาก
การตัดสินใจ 

- การท าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 
- ฝึกให้วิเคราะห์ปัญหาจาก
กรณีศึกษาที่มีผู้ศึกษาไว้แล้ว โดยให้
ไปค้นคว้าจากเอกสารต่าง ๆ รวมการ
ค้นคว้าจากฐานข้อมูล 
- เชิญผู้เชี่ยวชาญจากสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐ
ภายนอกมหาวิทยาลัย มาให้
ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยน เรียนรู้
ร่วมกัน 

- ทดสอบโดยข้อเขียน และการฝึก
ปฏิบัต ิ
- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน 
- ดูจากรายงาน การน าเสนอรายงาน
และการมีส่วนร่วมในการเสนอ
ข้อคิดเห็นในชั้นเรียน 
- การตรวจให้คะแนนชิ้นงาน 
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มาตรฐานการเรียนรู้และเนื้อหาหรือ
ทักษะรายวิชา 

วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบที่ต้อง
พัฒนา 
- ตระหนักศึกษาในความแตกต่าง
หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 
- ทักษะการท างานเป็นทีม 
- มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาตนเองและอาชีพอย่างต่อเนื่อง 

- จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์
และแก้ปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ใน
การท างาน 

- ประเมินจากกระบวนการท างาน 
และผลงานที่ท าเป็นกลุ่มหรือ
โครงงาน 
- สังเกตพฤติกรรม 
- การน าเสนอผลการปฏิบัติงาน 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
- สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อ
ความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน 
เขียน 
- การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล
และการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ 
เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาได้ 
- การใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในการ
แก้ปัญหา การท างานโดยใช้
คอมพิวเตอร์ 
- การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เพ่ิมเติมโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เช่น อินเตอร์เน็ต e-Learning 

- มีการน าเสนอข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ท 
- แนะน าวิธีการใช้งานโปรแกรม
ประยุกต์ของคอมพิวเตอร์ที่จ าเป็น 
-การแนะน าการสืบค้นข้อมูลด้วย
เทคโนโลยี 
- ฝึกปฏิบัติงานและหรือโครงงาน 

- ประเมินจากผลแบบฝึกปฏิบัติ 
- ประเมินจากภาษาที่ใช้ในการเขียน
รายงานและการน าเสนอในชั้นเรียน 
- ประเมินจากการน าเสนอข้อมูล
อย่างเป็นระบบ โดยอาจน าเสนอใน
รูปของตัวเลข กราฟหรือตาราง 

6. ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ 
 

ไม่มี 
 

 
ไม่มี 

 
ไม่มี 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 แนะน ารายวิชา/ข้อตกลงร่วมฯลฯ 3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย ยกตัวอย่าง สาธิต 
ซักถาม 
สื่อที่ใช้ 
-Projector 

นายกิติรัชน์ 
บุญเกาะ 

2-3 ก าเนิด / ความหมาย/ที่มา/แนวคิด/ 
ความส าคัญของรัฐธรรมนูญ 
การจัดท า โครงสร้าง เนื้อหาฯ 

6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย ยกตัวอย่าง สาธิต 
สื่อที่ใช้ 
-Projector 

นายกิติรัชน์ 
บุญเกาะ 

4-5 เนื้อหา ลักษณะ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย ยกตัวอย่าง สาธิต 
- ทดสอบท้ายชั่วโมง 
สื่อที่ใช้ 
-Projector 

นายกิติรัชน์ 
บุญเกาะ 

6-7 สิทธิ เสรีภาพของบุคคล 
ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการรัฐธรรมนูญ
ไทย 
ประวัติความเป็นมาฯ ต่อ 

6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย ยกตัวอย่าง สาธิต 
- ทดสอบท้ายชั่วโมง 
สื่อที่ใช้ 
-Internet 
-Projector 

นายกิติรัชน์ 
บุญเกาะ 

8 เนื้อหาสาระรัฐธรรมนูญไทยในอดีต/องค์กร
ต่างๆของรัฐ 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย ยกตัวอย่าง สาธิต 
- ฝึกปฏิบัติ 
- ทดสอบท้ายชั่วโมง 
สื่อที่ใช้ 
-Internet 
-Projector 

นายกิติรัชน์ 
บุญเกาะ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

9 สอบกลางภาค 3  นายกิติรัชน์ 
บุญเกาะ 

10-11 สาระส าคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย 2550 
สาระส าคัญรัฐธรรมนูญ 2550 ต่อ 

6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย ยกตัวอย่าง สาธิต 
- ฝึกปฏิบัติ 
- ทดสอบท้ายชั่วโมง 
สื่อที่ใช้ 
-Computer 
-Projector 

นายกิติรัชน์ 
บุญเกาะ 

12-13 การเลือกตั้ง ความหมาย ความส าคัญ 
กฎหมายส าคัญท่ีเกี่ยวกับการเลือกตั้งทุก
ระดับ 

6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย ยกตัวอย่าง สาธิต 
- ฝึกปฏิบัติ 
- ทดสอบท้ายชั่วโมง 
สื่อที่ใช้ 
-Computer 
-Projector 

นายกิติรัชน์ 
บุญเกาะ 

14-15 กฎหมายส าคัญเกี่ยวกับการเลือกตั้ง(ต่อ) 6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย ยกตัวอย่าง สาธิต 
- ฝึกปฏิบัติ 
- ทดสอบท้ายชั่วโมง 
สื่อที่ใช้ 
-Computer 
-Projector 

นายกิติรัชน์ 
บุญเกาะ 

16 น าเสนอรายงาน/สรุปบทเรียน เตรียมสอบ 3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย 
สื่อที่ใช้ 
-Computer 
-Projector 

นายกิติรัชน์ 
บุญเกาะ 

17 สอบปลายภาค    
 รวม 48   

 
 
 



มคอ. 3  รายละเอียดของรายวิชา  7 
 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ 
Learning Outcome 

วิธีการประเมินผลนักศึกษา 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ 
การประเมินผล 

2.1,3.1 -สอบกลางภาค 
-สอบปลายภาค 

9 
17 

25% 
30% 

3.1,5.1,6.1 -การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 
การอภิปราย  เสนอความคิดเห็นในชั้น
เรียน 

ตลอด
ภาค

การศึกษา 

15% 

4.1,6.1 การศึกษาค้นคว้า   น าเสนอรายงานเดี่ยว/
กลุ่ม    

ตลอด
ภาค

การศึกษา 

30% 

 รวม  100% 
 

 
หมวดที ่6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. หนังสือ ต ารา และเอกสารประกอบการสอนหลัก 
กระมล ทองธรรมชาติ .ความรู้เรื่องรัฐธรรมนูญ.กรุงเทพมหานคร :บรรณกิจ 2517 
เสน่ห์  จามริก .การเมืองไทยกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพ มหา นคร : สถาบันไทยคดีศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มูลนิธิโครงการต าราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ . 2540 
ลิขิต ธีรเวคิน,2539, การเมืองการปกครองไทย, กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ลิขิต ธีรเวคิน, 2525, พรรคการเมืองและการพัฒนาการเมืองไทย  กรุงเทพฯ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เสน่ห์  จามริก,2525, การเมืองกับการพัฒนารัฐธรรมนูญ, กรุงเทพฯ 
เกษม สุวรรณกุล,2520, การเมืองกับสังคม, กรุงเทพมหานคร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
โกเมน ภัทรภิรมย์,  "หน่วยที่ 13 การควบคุมการใช้อ านาจ บริหาร"      ใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. 
 เอกสารการสอนชุดวิชา หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร  ราชการไทย. นนทบุรี : ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547. 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550). 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(พ.ศ. 2540) 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 1) 2554 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
2550/ และฉบับ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2554 
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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2554      
ซีอีโอ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์โฟร์เพซ, 
2546. 
วิรัช วิรชันิภาวรรณ. วิเคราะห์เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กับรัฐธรรมนูญฉบับ
ส าคัญ. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์นิติธรรม, 2542.  
วิรัช วิรชันิภาวรรณ. ศาลปกครองไทย : วิเคราะห์เปรียบเทียบ รูปแบบ โครงสร้าง อ านาจ หน้าที่ และการบริหารงาน
บุคคล กับศาลปกครองอังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมนี. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์นิติธรรม, 2542.  
วิษณุ เครืองาม, "หน่วยที่ 9 กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร" ใน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. เอกสารการสอนชุดวิชาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร
ราชการ ไทย.  นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2530. 
ด าริห์ บูรณะนันท์, (2549) “ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์และกฎหมายมหาชน.” พิมพ์ครั้งที่ 2 . กรุงเทพฯ : นิติ
ธรรม.  
วิสุทธิ์ โพธิแท่น, (2550) “แนวคิดพ้ืนฐานของประชาธิปไตย.” สถาบันพระปกเกล้า กรุงเทพฯ : คณะรัฐมนตรีและราช
กิจจานุเบกษา.  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, (2548) “เอกสารการสอนชุดวิชา หลักพ้ืนฐานทางรัฐศาสตร์ หน่วยที่ 1 – 8.” พิมพ์
ครั้งที่ 3 นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, (2548) “เอกสารการสอนชุดวิชา หลักพ้ืนฐานทางรัฐศาสตร์ หน่วยที่ 1 – 8.” พิมพ์
ครั้งที่ 6 นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
ส านักกรรมาธิการ 3 (2550), “เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550.” กรุงเทพฯ : ส านัก
การพิมพ์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.  
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, (2551) “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (ฉบับ
ภาษาไทย – อังกฤษ).” ส านักประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.   
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
ให้นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ได้แก่ วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน สิ่ง

สนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ ที่ได้รับพร้อมข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุง 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ประเมินโดยวิทยาลัยศาสนศาสตร์ศรีล้านช้างแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน หรือจากการสังเกตการสอนโดย
อาจารย์ในวิทยาลัยศาสนศาสตร์ศรีล้านช้าง 
3. การปรับปรุงการสอน 

ฝ่ายจัดการศึกษาก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของรายวิชา แล้วจัดท ารายงานเมื่อสอนจบภาคเรียน นอกจากนี้ควรก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการ
ฝึกอบรมกลยุทธ์การสอนหรือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนควรมีการประชุมอาจารย์ทั้งวิทยาลัยศาสนศาศตร์
ศรีล้านช้าง  เพ่ือหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

วิทยาลัยศาสนศาสตร์ศรลี้านช้าง  มีคณะกรรมการประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน 
โดยการสุ่มรายวิชา ภายในรอบเวลาหลักสูตร 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

ฝ่ายจัดการศึกษามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินของฝ่ายจัดการศึกษา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลัง
การทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ 
และน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานรายวิชา เสนอต่อที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณา
ให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงพร้อมน าเสนอฝ่ายจัดการศึกษา/วิทยาลัยศาสนศาสตร์ศรลี้านช้าง 
เพ่ือใช้ในการสอนครั้งต่อไป 


