
๑ 

๑๐๑ ๔๒๙  พระพทุธศาสนากบัสนัติภาพ 
รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.๓) 

๑๐๑ ๔๒๙  พระพุทธศาสนากบัสันตภิาพ 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
          มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

โครงการขายห้องเรียน 
         วดัไชยชุมพลชนะสงครา  ต าบลบา้นใต ้ อ าเภอเมืองฯ จงัหวดักาญจนบุรี ๗๑๐๐๐ 

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 

 
๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
       ๑๐๑ ๔๒๙  พระพทุธศาสนากบัสนัติภาพ  ( Buddhism  and  Peace ) 

๒. จ านวนหน่วยกติ 
      ๒ หน่วยกิต ๒ (๒ - ๐ - ๔) 

๓. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
หลกัสูตรพทุธศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาพระพทุธศาสนา 

๔. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน  
       พระวสุิทธิพงษเ์มธี, ดร. 

๕. ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน  
        ภาคการศึกษาท่ี ๑  ชั้นพทุธศาสตร์ปีท่ี ๔ สาขาวชิาพทุธศาสนา 

๖. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre- requisites) (ถ้าม)ี 
           -ไม่มี 

๗. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
           -ไม่มี 

๘. สถานทีเ่รียน 
       มหาวทิยาลยัมหามหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั หอ้งเรียนวดัไชยชุมพลชนะสงคราม 

๙. วนัทีจ่ดัท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
      วนัท่ี ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 



๒ 

๑๐๑ ๔๒๙  พระพทุธศาสนากบัสนัติภาพ 
หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
         เพื่อใหนิ้สิตมีความรู้ความเขา้ใจหลกัธรรมท่ีเก่ียวกบัสนัติภาพในทรงพระพทุธศาสนา รูปแบบและวธีิการแกไ้ข

ความขดัแยง้ในทางพระพทุธศาสนา การประยกุตห์ลกัพทุธธรรมในการแกปั้ญหาความขดัแยง้ในสงัคมปัจจุบนัโดย

เปรียบเทียบกบัทศันะทางตะวนัตก 

๒. วตัถุประสงค์ 
          ก. วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 
          หลงัเรียนจบรายวชิาน้ีแลว้ ผูเ้รียนสามารถ 
          ๑. อธิบายความหมาย หลกัธรรมท่ีเก่ียวกบัสนัติภาพทั้งในมิติพระพทุธศาสนาและฝ่ายตะวนัตกได ้
          ๒. อธิบายรูปแบบของปัญหาและวธีิแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้เชิงพทุธได ้
          ๓. มีความและสามารถวเิคราะห์ขอ้เปรียบเทียบระหวา่งรูปแบบและวธีิแกไ้ขปัญหาเชิงพทุธกบัทศันะทาง
ตะวนัตกได ้
          ๔. รู้วธีิและเขา้ใจการประยกุตใ์ชรู้ปแบบและวธีิแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางพระพทุธศาสนากบัการแกไ้ข
ปัญหา 
               สงัคมปัจจุบนัได ้
          ข. วตัถุประสงค์เชิงคุณธรรม 
          ๑. มีความตระหนกัถึงแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสนัติภาพทางพระพทุธศาสนาทั้งในระดบัชาติและใน
ระดบั 
             นานาชาติ 
          ๒. มีความสามารถในการวิเคราะห์แนวทางการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้โดยพทุธวธีิและตามแนวคิดสนัติภาพ
ได ้
          ๓. มีความสามารถในการประยกุตใ์ชรู้ปแบบและวธีิแกไ้ขปัญหาในทางพระพทุธศาสนากบัการเสริมสร้าง
สนัติภาพได ้
 

๓. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
          ๓.๑ ก าลงัด าเนินการท าส่ือการเรียนการสอนโด e – learning 
          ๓.๒ เปล่ียนแปลงเน้ือหาการเรียนการสอนใหเ้ป็นไปตามหลกัฐานเชิงประจกัษ ์

 
 

หมวดที ่๓ ลกัษณะและการด าเนนิการ 

๑. ค าอธิบายรายวชิา 
          ศึกษาหลกัค าสอนทางพระพทุธศาสนาท่ีเก่ียวกบัสนัติภาพ  หลกัการและวธีิการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้แนว
พทุธโดยเนน้รูปแบบและวธีิการสฆัสามคัคีและใชแ้นวคิดเร่ืองสนัติภาพทางตะวนัตกมาเทียบเคียง 



๓ 

๑๐๑ ๔๒๙  พระพทุธศาสนากบัสนัติภาพ 
๒. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏบิัต/ิงาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๓๐ ชัว่โมงต่อ
ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ 
ตอ้งการของนิสิตเฉพาะราย 

ไม่มีการฝึกปฏิบติังาน
ภาคสนาม  

การศึกษาดว้ยตนเอง ๖          
ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 

๓. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล      
     - อาจารยป์ระจ ารายวชิา ประกาศเวลาใหค้  าปรึกษาผา่นเวบ็ไซตค์ณะพทุธศาสตร์ 
     - อาจารยจ์ดัเวลาให้ค  าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความตอ้งการ ๑ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะ รายท่ี
ตอ้งการ) 

 

หมวดที ่๔ การพฒันาการเรียนรู้ของนิสิต 

๑. คุณธรรม  จริยธรรม 

    ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
          พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณธรรม  จริยธรรมเพ่ือใหส้ามารถด าเนินชีวติร่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมอยา่งปกติสุข และเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยผูเ้รียนตอ้งพยายามสอดแทรกเร่ืองท่ีเก่ียวกบัคุณธรรมจริยธรรม  เพ่ือใหนิ้สิตสามารถพฒันา
คุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกบัการศึกษาพระพทุธศาสนากบัสนัติภาพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบติั
หลกัสูตร ดงัน้ี 
          (๑) ตระหนกัในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม  เสียสละ  และซ่ือสตัยสุ์จริต 
          (๒) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และล าดบัความส าคญั 
                 ของปัญหา 
          (๓) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์
          (๔) เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ  ขององคก์รและสงัคม 
 ๑.๒ วธีิการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาวชิาพระพทุธศาสนา 
            กบัสนัติภาพ 
          - สอดแทรกในเน้ือหาวชิาเรียน 
          - การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของชีวติ ท างานกลุ่มในชั้นเรียนหรือในวชิาเรียน 

๑.๓ วธีิการประเมนิผล 
-ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวชิาวรรณคดีชาดก 
-ประเมินพฤติกรรมโดยเพื่อนนกัศึกษา อาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารยผ์ูส้อน 
-พฤติกรรมการเขา้เรียน  และส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละตรงเวลา 
๒. ความรู้ 



๔ 

๑๐๑ ๔๒๙  พระพทุธศาสนากบัสนัติภาพ 
     ๒.๑ ความรู้ทีต้่องได้รับ 
-มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัวรรณคดีชาดก  
-น าวรรณคดีชาดกไปประยกุตใ์ชใ้นการด ารงชีวติ  
-เขา้ใจพฤติกรรมมนุษย ์และมีแนวทางการแกไ้ข โดยใชก้รณีศึกษาจากวรรณคดีชาดก  

     ๒.๒ วธีิการสอน 
     บรรยาย  อภิปราย  การท างานกลุ่ม การน าเสนองาน  โดยน ามาวเิคราะห์และสรุปในการน าเสนอ และเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง 
     ๒.๓ วธีิการประเมนิผล 
-  กิจกรรมนอกหอ้งเรียน (ศึกษาดูงาน)  สอบปลายภาค  ดว้ยแบบทดสอบจากเน้ือหาเก่ียวกบัปัญหาพระพทุธศาสนาใน
ประเด็นต่างๆ 
-  ประเมินจากการท ารายงานและความสามารถในการส่ือสารรายงานนั้น 

๓. ทกัษะทางปัญญา 

     ๓.๑ ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
-สามารถศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง วเิคราะห์ อธิบายวรรณคดีชาดกไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ  
-สามารถสนบัสนุน โตแ้ยง้น าเสนอแลกเปล่ียนความคิดเห็นตามหลกัวชิาการ  
 
     ๓.๒ วธีิการสอน 
-การบรรยาย/อภิปราย/ซกัถาม/สัมมนา 
-วเิคราะห์ ตีความค าสอนเร่ืองต่างๆท่ีปรากฏในวรรณคดีชาดก 
-นกัศึกษาแสดงความคิดเห็นแลกเปล่ียนประสบการณ์และมีขอ้คิดเห็นร่วมกนั 

     ๓.๓ วธีิการประเมนิผล 
-ประเมินผลจากการศึกษาดูงานและการสอบปลายภาค 
-ประเมินผลจากการน าเสนองานท่ีไดรั้บมอบหมาย  
-สงัเกตพฤติกรรมการวเิคราะห์งานและการร่วมงานกลุ่ม 

๔. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

     ๔.๑ ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
-ทกัษะการท างานเป็นทีม  
-ทกัษะการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี  
     ๔.๒ วธีิการสอน 
-จดักิจกรรมกลุ่มในวรรณคดีชาดกพร้อมวเิคราะห์และตีความค าสอนในประเด็นต่างๆ 
-ปฏิบติักิจกรรมเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
-การน าเสนอผลงานรายกลุ่มเก่ียวกบัวรรคดีชาดกในประเด็นต่างๆ 
     ๔.๓ วธีิการประเมนิผล 
-ประเมินจากงานท่ีน าเสนอ และพฤติกรรมการท างานเป็นกลุ่ม 



๕ 

๑๐๑ ๔๒๙  พระพทุธศาสนากบัสนัติภาพ 
-การน าเสนอผลงานเก่ียวกบัค าสอนในวรรณคดีในประเด็นต่างๆ 

๕. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

     ๕.๑ ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 
- การใชร้ะเบียบวธีิเชิงตวัเลขในการแกปั้ญหา  
- การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการท าวจิยัในเร่ืองเก่ียวกบัค าสอนโดยเฉพาะประเด็นต่างๆเก่ียวกบัพระพทุธศาสนา 
- การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

     ๕.๒ วธีิการสอน 
-มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง และการน าเสนอโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

     ๕.๓ วธีิการประเมนิผล 
-ประเมินจากรายงานและรูปแบบการน าเสนอรายงาน 

 
หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมนิผล  (กระจายจากค าอธิบายรายวชิา) 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ /รายละเอยีด กจิกรรมการเรียนการสอน/ส่ือทีใ่ช้ ผู้สอน 

๑-๒ -อธิบายรายวชิาความรู้เบ้ืองตน้
เก่ียวกบัพทุธศาสนา 

-ประเภทและลกัษณะของชาดก 

 

-บรรยายโดยใชง้านน าเสนอ 
power point และเอกสาร
ประกอบการสอน 
-ซกัถามประเด็นสงสยั 
-ใหน้กัศึกษาสรุป 
 

พระเมธีปริยติัวบูิล ดร. 

๓-๔ -มหาชนกชาดก 
-สสบณัฑิตชาดก 
 

 

-บรรยายโดยใชง้านน าเสนอ 
power point และเอกสาร
ประกอบการสอน 
-ซกัถามประเด็นสงสยั 
-ใหน้กัศึกษาสรุป 
 

พระเมธีปริยติัวบูิล ดร. 

๕-๖ -อุมาทนัตีชาดก 
-ชาดกนอกนิบาต 

 

-บรรยายโดยใชง้านน าเสนอ 
power point และเอกสาร
ประกอบการสอน 
-ซกัถามประเด็นสงสยั 
-ใหน้กัศึกษาแบ่งกลุ่มน าเสนองาน
พร้อมสรุป 
เน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองการสงัคายนา 

พระเมธีปริยติัวบูิล ดร. 

๗-๘ -สมุทรโฆษชาดก 
-กากีกลอนสุภาพ 

 

-บรรยายโดยใชง้านน าเสนอ 
power point และเอกสาร
ประกอบการสอน 

พระเมธีปริยติัวบูิล ดร. 



๖ 

๑๐๑ ๔๒๙  พระพทุธศาสนากบัสนัติภาพ 
-ซกัถามประเด็นสงสยั 
-ใหน้กัศึกษาแบ่งกลุ่มน าเสนองาน
พร้อมสรุป 
 

๙-๑๐ -ร่ายยาวมหาเวสสนัดรชาดก 
-บทละครนอกเร่ืองสงัขท์อง 

 

บรรยายโดยใชง้านน าเสนอ power 
point และเอกสารประกอบการ
สอน 
-ซกัถามประเด็นสงสยั 
-ใหน้กัศึกษาแบ่งกลุ่มน าเสนองาน
พร้อมสรุป 

พระเมธีปริยติัวบูิล ดร. 

๑๑-๑๒ -นาฏยลีลาพระมหาชนก 
-อิทธิพลของวรรณคดีชาดกท่ีมีตอ่

สงัคมไทย ๑ 

บรรยายโดยใชง้านน าเสนอ power 
point และเอกสารประกอบการ
สอน 
-ซกัถามประเด็นสงสยั 
-ใหน้กัศึกษาแบ่งกลุ่มน าเสนองาน
พร้อมสรุป 

พระเมธีปริยติัวบูิล ดร. 

๑๓  -อิทธิพลของวรรณคดีชาดกท่ีมีตอ่

สงัคมไทย ๒ 

 
    
 

บรรยายโดยใชง้านน าเสนอ power 
point และเอกสารประกอบการ
สอน 
-ซกัถามประเด็นสงสยั 
-ใหน้กัศึกษาแบ่งกลุ่มน าเสนองาน
พร้อมสรุป 
 

พระเมธีปริยติัวบูิล ดร. 

๑๔-๑๕ สรุปเน้ือหนา้สาระวชิาวรรณคดีชาดก
ทั้งหมดและแนะแนวขอ้สอบ 
 
 

บรรยายโดยใชง้านน าเสนอ power 
point และเอกสารประกอบการ
สอน 
-ซกัถามประเด็นสงสยั 
-ใหน้กัศึกษาแบ่งกลุ่มน าเสนองาน
พร้อมสรุป 
 

พระเมธีปริยติัวบูิล ดร. 

๑๖ สอบวดัผลปลายภาค - กรรมการ 
กจิกรรม 

ที ่
ผลการเรียนรู้ 

สัปดาห์ 
ประเมนิ 

สัดส่วนของการ
ประเมนิผล 

๑ นกัศึกษาศึกษาดูงาน ทุกคร้ัง ๑๐% 



๗ 

๑๐๑ ๔๒๙  พระพทุธศาสนากบัสนัติภาพ 
๒ นกัศึกษามีความรู้  ความเขา้ใจใน

ประเด็นต่างๆเก่ียวกบัประวติัศาสตร์
ของพระพทุธศาสนาในช่วงหลงั 

สปัดาห์ท่ี
๑๖ 

๖๐% 

๒ นกัศึกษาตั้งใจและสนใจเรียนใน
รายวชิาประวติัศาสตร์
พระพทุธศาสนา (มาเรียน) 

ทุกคร้ัง ๑๐% 

๓ การส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายและ
ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

ทุกคร้ัง ๒๐% 

๑๐๐% 

 
 
หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (มคอ.2 หมวด 7 ข้อ 2) 

 
๑. เอกสารและต าราหลกั 
          พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยตฺุโต).(2546).พุทธธรรม.พิมพค์ร้ังท่ี 11. กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั. 
พิสิทธ์ิ กอบบุญ.(2548). ปุจฉา-วสัิชนา : กลวธีิทางวรรณศิลป์ในวรรณคดไีทยพุทธศาสนา.วทิยานิพนธ์ (ภาษาไทย)
กรุงเทพฯ :บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
 
๒. เอกสารและข้อมูลส าคญั 
          พิสิฏฐ ์ โคตรสุโพธ์ิ. ศาสนาเบ้ืองต้น. เชียงใหม่ : บี เอส การพิมพ,์ 2550. 
          มหามกฏุราชวทิยาลยั. พระสูตรและอรรถกถาแปลขุททกนกิาย ชาดก.พิมพค์ร้ังท่ี4. 
          มคอ. 3 คณะมนุษยศาสตร์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรโรฒ  หนา้ 8 กรุงเทพฯ:  
          โรงพิมพม์หามกฏุราชวทิยาลยั, มหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภพ์ิมพเ์น่ืองในวโรกาสครบ200ปีแห่ง 
พระราชวงศจ์กัรี กรุงรัตนโกสินทร์พทุธศกัราช 2525.  
            ศกัด์ิศรี แยม้นดัดา. วรรณคดพีุทธศาสนาพากย์ไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2543 
          พจนา จนัทรสนัติ แปลและเรียบเรียง. วถิีแห่งเต๋า กรุงเทพมหานคร :บริษทัเคลด็ไทย จ ากดั, 2544. 
          เสถียร โพธินนัทะ. ประวตัศิาสตร์พระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : บรรณาคาร. 2513.           
          สุชาติ หงษา. ประวตัศิาสตร์พระพุทธศาสนาจากอดตีสู่ปัจจุบัน. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2549. 
          สุจิตรา จงสถิตยว์ฒันา. เจิมจนัทน์ กงัสดาล ภาษาวรรณศิลป์ในวรรณคดไีทย.กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงาน
วชิาการ คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.2548 
          แสง  จนัทร์งาม. ศาสนศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพานิชจ ากดั, 2534. 
          สุเชาว ์ พลอยชุม. พุทธปรัชญาในพระสุตตนัตปิฎก. กรุงเทพมหานคร : หา้งหุน้ส่วนจ ากดับางกอกบลอ็ก, 2549. 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
      หอ้งสมุดของมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั และหอ้งสมุดของมหาวทิยาลยัต่างๆในจงัหวดักาญจนบุรี 

 



๘ 

๑๐๑ ๔๒๙  พระพทุธศาสนากบัสนัติภาพ 
 

หมวดที ่๗ การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

๑. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา (มคอ. ๒ หมวด ๘ ข้อ ๑) 
    การประเมินประสิทธิผลในรายวชิาน้ี ท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา ไดจ้ดักิจกรรมในการน าแนวคิดและความคิดเห็นจาก
นกัศึกษา ไดด้งัน้ี 
 - การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน  
 - แบบประเมินผูส้อน  และแบบประเมินรายวชิา 
๒. กลยุทธ์การประเมนิการสอน (มคอ.๒ หมวด ๘ ข้อ ๑) 
    ในการเก็บขอ้มูลเพ่ือประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ดงัน้ี 
         -  ผลการเรียนของนกัศึกษา  
๓. การปรับปรุงการสอน (มคอ.๒ หมวด ๘ ข้อ ๑) 
     หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการระดมสมอง และหา
ขอ้มูลในการปรับปรุงการเรียนการสอน เพ่ือปรับปรุงรายละเอียดของรายวชิาใหท้นัสมยัและเหมาะสมกบันกัศึกษารุ่น
ต่อไป  
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวชิา (มคอ.๒ หมวด ๕ ข้อ ๒) 
     ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มีการทบทวนผลสมัฤทธ์ิในรายหวัขอ้ ตามท่ีคาดหวงัจากการเรียนรู้ในรายวชิา 
ไดจ้ากการสอบถามนกัศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา รวมถึงพิจารณาผลสอบของนกัศึกษา 
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา (มคอ.๒ หมวด ๘ ข้อ ๔) 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสมัฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา  ไดมี้การวางแผนการปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวชิา เพ่ือใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี 
      -ปรับปรุงรายวชิาทุก ๕ ปี  หรือตามขอ้เสนอแนะและผลทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิตามขอ้ ๔  
      -เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อนหรือเชิญวทิยากรผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงเพื่อใหน้กัศึกษามีมุมมองในเร่ือง
การประยกุตค์  าสอนหรือความรู้เพ่ือน าไปใชใ้นชีวติและสงัคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 


