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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
๑๐๑ ๔๑๗  สัมมนาพระพุทธศาสนา (๓-๐-๖) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั  

 โครงการขยายห้องเรียน  

วดัไชยชมุพลชนะสงคราม  พระอารามหลวง ต าบลบา้นใต ้อ าเภอเมืองกาญจนบรุี จงัหวดักาญจนบรุี ๗๑๐๐๐ 

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลท่ัวไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา 
      ๑๐๑ ๔๑๗    สมัมนาพระพทุธศาสนา       Seminar on Buddhism 

๒. จ านวนหน่วยกิต 
      ๓ หนว่ยกิต  (๓-๐-๖) 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลกัสตูรพทุธศาสตรบณัฑิต เป็นวิชาบงัคบัในหมวดวิชาเฉพาะพระพทุธศาสนาซึ่งเป็นรายวิชาบงัคบัส าหรบัทกุ
หลกัสตูรของมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 
๔. อาจารยผู้์รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผู้์สอน 
       พระเมธีปรยิตัวิิบลู ดร. 
๕. ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน1 
        ภาคการศกึษาท่ี ๒/๒๕๖๑ / ชัน้พทุธศาสตรปี์ท่ี ๔ สาขาวิชาพทุธศาสนา 

๖. รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน (Pre- requisites) (ถ้ามี)  
           -ไมมี่ 
๗. รายวิชาทีต่้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)  
           -ไมมี่ 
๘. สถานทีเ่รียน 
       โครงการขยายหอ้งเรียน คณะพทุธศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั หอ้งเรียนวดัไชยชมุพล
ชนะสงครามหอ้งเรียนคณะพทุธศาสตร ์๔ 
๙. วันทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
      วนัท่ี ๑๕ เดือน ตลุาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
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หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
        เพ่ือใหน้กันิสิตมีความรูค้วามเขา้ใจ และวิเคราะหปั์ญหาทางพระพทุธศาสนา สถานการณท์างสงัคมท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งกบัประเดน็ปัญหาทางพระพทุธศาสนา และสามารถน าหลกัการทางพระพทุธศาสนาไปอธิบายปรากฏการณ์
ทางสงัคมได ้
๒. วัตถุประสงคใ์นการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     เพ่ือใหน้กัศกึษามีความรูพื้น้ฐานเก่ียวกบัพระพทุธศาสนาในประเด็นตา่งๆพรอ้มน าความรูท่ี้ไดจ้ากค าสอนท่ีปรากฏ
ในประเดน็ตา่งๆเหล่านัน้ ไปใชใ้นการปฏิบตัิจรงิในการด าเนินชีวิตและประยกุตค์  าสอนใหง้่ายขึน้เพ่ือเหมาะสมกบัความ
ตอ้งการของสงัคมในปัจจบุนั     

 
หมวดที ่๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

๑. ค าอธิบายรายวิชา1 
ปัจจบุนัทางสงัคมภายนอกมีความเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทางพระพทุธศาสนาตอ้งมีการปรบัตวัใหเ้ขา้กับ

สงัคม และสามารถรู ้เขา้ใจสถานการณท์างสงัคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นของพระพทุธศาสนา และสามารถน าหลกัธรรม
ทางพระพทุธศาสนาไปสูห่วัใจของพทุธศาสนิกชนไดม้ากขึน้ 
๒. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา1 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิงาน 
ภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๘  ชั่วโมงตอ่
ภาคการศกึษา 

สอนเสรมิตามความ
ตอ้งการของนกัศกึษา

เฉพาะราย 

ไมมี่การฝึกปฏิบตั ิ การศกึษาดว้ยตนเอง  ๖ ชั่วโมง
ตอ่สปัดาห ์

๑. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาหท์ีอ่าจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล        
     - อาจารยป์ระจ ารายวิชา ประกาศเวลาใหค้  าปรกึษาผา่นเว็บไซตค์ณะ หรือ สว่นงาน 
     - อาจารยจ์ดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความตอ้งการ ๑ ชั่วโมงตอ่สปัดาห ์ (เฉพาะรายท่ี
ตอ้งการ) 
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หมวดที ่๔  ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
๑.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

๑. [•] ตระหนกัในคณุคา่และคณุธรรม
จรยิธรรม เสียสละ ซ่ือสตัยส์จุรติ 

๒. [•]  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ

รบัผิดชอบตอ่ตนเอง วิชาชีพและสงัคม 

๓.[o] มีภาวะผูน้  าและผูต้าม สามารถท างาน

เป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ได ้

๔. [o] เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น

ของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์

ของความเป็นมนษุย ์

๕. [•]  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อ

สงัคม ชาต ิและพระพทุธศาสนา 

 

- ก าหนดความรบัผิดชอบตอ่ 
  การเขา้หอ้งเรียน  
- ใหผู้เ้รียนมีสว่นรว่มในการแสดง 
  ความคิดเห็นในบทเรียน 
  แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
  ในชัน้เรียน 

- ประเมินผลพฤติกรรมการเขา้เรียน 
- การใหค้วามรว่มมือในชัน้เรียน 
- การสงัเกตพฤตกิรรมของผูเ้รียน 
  จากการจดเนือ้หาบรรยาย   
- การน าเสนองาน ซกัถาม และ 
  อภิปราย 

๒.  ด้านความรู้ 

ความรู้ทีต่้องได้รับ วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

๑. [•] มีความรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกบั

หลกัการและ ทฤษฎีท่ีส าคญัในเนือ้หา

สาขาวิชาพระพทุธศาสนา 

๒. [] สามารถวิเคราะหปั์ญหาทางสงัคม

โดยใชแ้นวคิดทางดา้นพระพทุธศาสนา

รวมทัง้ประยกุตค์วามรู ้ทกัษะ และการใช้

เครื่องมือทางบีสนัสกฤตท่ีเหมาะสมกบัการ

แกไ้ขปัญหาสงัคม 

- บรรยายเนือ้หารายวิชาตาม 
  แผนการสอนท่ีไดก้ าหนดไว ้
- อภิปรายประเดน็ศกึษาระหวา่ง 
  ผูเ้รียนและผูส้อน   
- มอบหมายงานใหผู้เ้รียนได้
คน้ควา้ 
- สรุปประเดน็หลกัของบทเรียน 

- ทดสอบความเขา้ใจดว้ย 
  การถาม – ตอบ 
- วิจารณก์ารท าแบบฝึกหดั 
- ประเมินความรูค้วามเขา้ใจของ 
  ผูเ้รียนจากการท าแบบฝึกหดั  
- การสอบวดัความรู ้๒ ครัง้  
  สอบกลางภาคและปลายภาค 
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๓. [] สามารถติดตามความกา้วหนา้

แนวคิดใหม ่ๆ ทางดา้นพระพทุธศาสนา 

พรอ้มทัง้เขา้ใจวิธีการน าไปประยกุตใ์ช ้

๔. [] มีความรู ้ความเขา้ใจใน

กระบวนการวิจยัและใชเ้ป็นเครื่องมือในการ

แสวงหาวิทยาการใหม ่ๆ ทางดา้น

พระพทุธศาสนา 

๕. [] สามารถบรูณาการความรูใ้น

สาขาวิชาพระพทุธศาสนากบัความรูใ้น

ศาสตรอ่ื์น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

๓. ด้านทักษะทางปัญญา 

ทักษะปัญญาทีต่้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

๑. [•] คดิอยา่งมีวิจารณญาณและอยา่ง
เป็นระบบ 

๒. [•]  สามารถสืบคน้ ตีความ และประเมิน
สารสนเทศ เพ่ือใชใ้นการแกไ้ขปัญหาอยา่ง
สรา้งสรรค ์

๓. [] สามารถรวบรวม ศกึษา วิเคราะห ์
และสรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการ 

๔. [•] สามารถประยกุตใ์ชค้วามรูท้างการ
สมัมนาพระพทุธศาสนาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

- บรรยายพรอ้มทัง้ยกตวัอยา่ง 
  ประกอบเนือ้หาวิชา 
- บรรยายเชิงวิเคราะหใ์หเ้ห็น 
  ความสมัพนัธแ์ละบรูณาการ 
  ของเนือ้หาวิชา 
- เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแสดงความ 
  คิดเห็น และแกไ้ขขอ้ผิดพลาด 
  เป็นรายบคุคล 
- เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนศกึษา
คน้ควา้ 
  ดว้ยตนเอง แลว้น ามา
แลกเปล่ียน 
  ภายในชัน้เรียน 

- ทดสอบย่อยโดยเนน้การวิเคราะห ์ 
  การประยกุตใ์ชแ้ละการบรูณาการ 
  เนือ้หาวิชา  
- การใชก้ารซกัถาม  
- ทดสอบดว้ยแบบฝึกหดั 

๔. ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
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ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบทีต่้องพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

๑. [•] สามารถใหค้วามชว่ยเหลือและ
อ านวยความสะดวกในการแกปั้ญหา
สถานการณต์า่ง ๆ ทัง้ในบทบาทของผูน้  า 
หรือในบทบาทของผูร้ว่มทีมท างาน 

๒. [•] มีความรบัผิดชอบในการกระท าของ
ตนเองและรบัผิดชอบงานในกลุม่ 

๓. [] สามารถเป็นผูร้เิริ่มแสดงประเดน็ใน
การแกไ้ขสถานการณท์ัง้สว่นตวัและ
สว่นรวม พรอ้มทัง้แสดงจดุยืนอยา่ง
พอเหมาะทัง้ของตนเองและของกลุม่ 

- มอบหมายงาน  
  พรอ้มทัง้ก าหนดใหน้ าเสนอ 
  ความกา้วหนา้ของงานเป็นระยะ 

- การน าเสนองาน 
- ชิน้งาน 
 
 
 

 

๕. ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข  การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข  
การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

๑. [•] สามารถใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร์
และสถิต ิในการวิเคราะหข์อ้มลูและแปล
ความหมายขอ้มลูทัง้เชิงปรมิาณและคณุภาพ 

๒. [•] สามารถแปลงขอ้มลูเป็นขา่วสารท่ีมี
คณุภาพและเหมาะสมตอ่การส่ือสารทัง้กบั
บคุคลและกลุม่คนในสถานการณืท่ี
หลากหลาย  

๓. [•] สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ
ทัง้การพดู การฟัง การเขียน พรอ้มทัง้เลือกใช้

- มอบหมายงาน  
  พรอ้มทัง้ก าหนดใหน้ าเสนอ 
  ความกา้วหนา้ของงานเป็นระยะ 
 
  

- การจ าท ารายงาน และน าเสนองาน
ดว้ยส่ือเทคโนโลยี 
- การมีสว่นรว่มในการอภิปรายและ
วิธีการอภิปราย 
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รูปแบบของการส่ือสารน าเสนอไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

๔. [•]สามารถใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยี
ส่ือสารอยา่งเหมาะสม  

 
หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล  (กระจายจากค าอธิบายรายวิชา) 
๑. แผนการสอน 

สัปดาหท์ี ่ หัวข้อ /รายละเอียด 
ช่ัวโมง
ทีส่อน 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

๑-๒ บทน า 
-แจง้รายละเอียดวิชาตาม มคอ.๓ 
-วิธีการศกึษา 
-รูปแบบสมัมนา 
-ดา้นวิชาการ 
-ดา้นปฏิบตั ิ
-การวดัผลประเมินผล 
 

๖ บรรยายโดยใชง้านน าเสนอ 
power point และเอกสาร
ประกอบการสอน 
-ซกัถามประเดน็สงสยั 
-ให้นิสิตแบ่งกลุ่มน าเสนอ
งานพรอ้มสรุป 

พระเมธีปรยิตัวิิบลู ดร. 

๓-๔ สมัมนาเรื่อง 
-พระพุทธศาสนากับปัญหายาเสพ
ตดิ 
-พระพทุธศาสนากบัสิทธิมนษุยชน 
 

 

๖ 

 

 

 

บรรยายโดยใชง้านน าเสนอ 
power point และเอกสาร
ประกอบการสอน 
-ซกัถามประเดน็สงสยั 
-ให้นิสิตแบ่งกลุ่มน าเสนอ
งานพรอ้มสรุป 

พระเมธีปรยิตัวิิบลู ดร. 

๕-๖ สมัมนาเรื่อง 
-พระพทุธศาสนากบัสิ่งแวดลอ้ม 
-พระพุทธศาสนากับปัญหาเพศ
พาณิชยแ์ละการท าแทง้ 

 

๖ บรรยายโดยใชง้านน าเสนอ 
power point และเอกสาร
ประกอบการสอน 
-ซกัถามประเดน็สงสยั 
-ให้นิสิตแบ่งกลุ่มน าเสนอ
งานพรอ้มสรุป 

พระเมธีปรยิตัวิิบลู ดร. 
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๗ สมัมนาเรื่อง 
-พระพทุธศาสนากบัการโคลนนิ่ง 
-พระพทุธศาสนากบัการศกึษา 

 

๓ 

 

 

บรรยายโดยใชง้านน าเสนอ 
power point และเอกสาร
ประกอบการสอน 
-ซกัถามประเดน็สงสยั 
-ให้นิสิตแบ่งกลุ่มน าเสนอ
งานพรอ้มสรุป 

พระเมธีปรยิตัวิิบลู ดร. 

๘ สอบกลางภาค ๓  
 

พระเมธีปรยิตัวิิบลู ดร. 

๙-๑๐ สมัมนาเรื่อง 
-พุทธศิลปะและพุทธพาณิชย์ : 
สรา้งสรรคห์รือท าลาย 
-บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนา
สงัคม 

 

๖ 

 

บรรยายโดยใชง้านน าเสนอ 
power point และเอกสาร
ประกอบการสอน 
-ซกัถามประเดน็สงสยั 
-ให้นิสิตแบ่งกลุ่มน าเสนอ
งานพรอ้มสรุป 

พระเมธีปรยิตัวิิบลู ดร. 

๑๑ สมัมนาเรื่อง 
-พระพทุธศาสนากบัยคุโลกาภิวตัน ์
    
 

๓ 

 

บรรยายโดยใชง้านน าเสนอ 
power point และเอกสาร
ประกอบการสอน 
-ซกัถามประเดน็สงสยั 
-ให้นิสิตแบ่งกลุ่มน าเสนอ
งานพรอ้มสรุป 

พระเมธีปรยิตัวิิบลู ดร. 

๑๒-๑๓ สมัมนาเรื่อง 
-พทุธศาสนาในสงัคมไทยสมยัใหม ่
-แนวโนม้ของพทุธศาสนาไทย 
 

๖ 

 

 

บรรยายโดยใชง้านน าเสนอ 
power point และเอกสาร
ประกอบการสอน 
-ซกัถามประเดน็สงสยั 
-ให้นิสิตแบ่งกลุ่มน าเสนอ
งานพรอ้มสรุป 

พระเมธีปรยิตัวิิบลู ดร. 
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๑๔-๑๕ สมัมนาเรื่อง 
-วิกฤตศิรทัธาของพระพทุธศาสนา 
-พระพุทธศาสนากับการบริโภค
นิยม 
-สรุปรายละเอียดของวิชาและแนะ
แนวขอ้สอบ 

๖ 

 

บรรยายโดยใชง้านน าเสนอ 
power point และเอกสาร
ประกอบการสอน 
-ซกัถามประเดน็สงสยั 
-ให้นิสิตแบ่งกลุ่มน าเสนอ
งานพรอ้มสรุป 

พระเมธีปรยิตัวิิบลู ดร. 

๑๖ สอบวดัผลปลายภาค ๓  กรรมการ 

๒.แผนประเมินและการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้  วิธีการประเมิน  
สัปดาหท์ี่
ประเมิน 

สัดส่วนของการประเมิน 

ความมีศีลธรรม จรยิธรรม 
คณุธรรม ซ่ือสตัยส์จุริตและความ
รบัผิดชอบ 

การสงัเกต /การเขา้ชัน้เรียน  
ตลอดภาค 

การศกึษา 
๑๐% 

ความกา้วหนา้ของความรู ้ การสอบกลางภาค ๘ ๑๐% 

ความกา้วหนา้ของความรู ้ การสอบปลายภาค ๑๖ ๖๐% 

ทกัษะการสืบคน้ขอ้มลู  วิเคราะห ์

การท าความเขา้ใจ และการน าไป

ประยกุตใ์ช ้

การวิเคราะหก์รณีศกึษา คน้ควา้  

การอา่นและสรุปบทความ 

การสง่งานตามท่ีมอบหมาย 

ตลอดภาค 

การศกึษา 
๑๐% 

ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่ง

บคุคล ทกัษะการใชภ้าษา  

การใชค้ณิตศาสตรเ์พ่ือการ

วิเคราะหแ์ละจดัการขอ้มลู 

การมีสว่นรว่ม อภิปราย เสนอความ

คดิเห็นในชัน้เรียน 
๑๓ – ๑๕ ๑๐% 
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หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (มคอ.๒ หมวด ๗ ข้อ ๒) 
๑. เอกสารและต าราหลัก+ 
          ชชัชยั คุม้ทวีพร จริยศาสตร ์: ทฤษฏีและการวิเคราะหปั์ญหาจริยธรรม กรุงเทพมหานคร : Mind, 2540. 
           ชยัวฒัน ์ถิระพนัธุ ์ ทฤษฏีไร้ระเบียบ (Chaos Theory)กบัทางแพรง่ของสงัคมสยาม กรุงเทพมหานคร : มลูนิธิภมูิ
ปัญญา, 2537. 
๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
        เฉลิมพล  โสมอินทร .์ ประวัติศาสตรพ์ระพุทธศาสนาและการปกครองคณะสงฆไ์ทย . กรุงเทพมหานคร : สูตร
ไพศาล, 2546. 
          พิสิฏฐ์  โคตรสโุพธ์ิ. ศาสนาเบือ้งต้น. เชียงใหม ่: บี เอส การพิมพ,์ 2550. 
          พระพรหมคณุาภรณ ์(ป. อ. ปยุตฺโต). พระพุทธศาสนาในอาเซีย. พิมพค์ร้ังที่ 2. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 
2548.              
          พระไพศาล วิสาโล. พุทธศาสนาไทยในอนาคต แนวโน้มและทางออกจากวิกฤติ. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ
โกมลคีมทอง, 2552. 
         พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ). ประวัติศาสตรพ์ระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพม์หามกฏุราช
วิทยาลยั, 2536. 
          เสถียร โพธินนัทะ. ประวัตศิาสตรพ์ระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : บรรณาคาร. 2513.           
          สชุาต ิหงษา. ประวัตศิาสตรพ์ระพุทธศาสนาจากอดตีสู่ปัจจุบัน. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2549. 
          แสง  จนัทรง์าม. ศาสนศาสตร.์ กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพานิชจ ากดั, 2534. 
          สเุชาว ์ พลอยชมุ. พุทธปรัชญาในพระสุตตันตปิฎก. กรุงเทพมหานคร : หา้งหุน้สว่นจ ากดับางกอกบล็อก, 2549. 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
หอ้งสมดุของมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั และหอ้งสมดุของมหาวิทยาลยัตา่งๆในจงัหวดักาญจนบรุี 

 
 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
๑. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา (มคอ. ๒ หมวด ๘ ข้อ ๑) 
    การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี ้ท่ีจดัท าโดยนกัศกึษา ไดจ้ดักิจกรรมในการน าแนวคิดและความคิดเห็นจาก
นกัศกึษา ไดด้งันี ้
 - การสนทนากลุม่ระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน  
 - แบบประเมินผูส้อน  และแบบประเมินรายวิชา 
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๒. กลยุทธก์ารประเมินการสอน (มคอ.๒ หมวด ๘ ข้อ ๑) 
    ในการเก็บขอ้มลูเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธด์งันี ้
         -  ผลการเรียนของนกัศกึษา  
๓. การปรับปรุงการสอน (มคอ.๒ หมวด ๘ ข้อ ๑) 
     หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ ๒ จงึมีการปรบัปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการระดมสมอง และหาขอ้มลู
ในการปรบัปรุงการเรียนการสอน เพ่ือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาใหท้นัสมยัและเหมาะสมกบันกัศกึษารุน่ตอ่ไป  
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา (มคอ.๒ หมวด ๕ ข้อ ๒) 
     ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวิชา มีการทบทวนผลสมัฤทธ์ิในรายหวัขอ้ ตามท่ีคาดหวงัจากการเรียนรูใ้นรายวิชา ได้
จากการสอบถามนกัศกึษา หรือการสุม่ตรวจผลงานของนกัศกึษา รวมถึงพิจารณาผลสอบของนกัศกึษา 
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา (มคอ.๒ หมวด ๘ ข้อ ๔) 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสมัฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา  ไดมี้การวางแผนการปรบัปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพ่ือใหเ้กิดคณุภาพมากขึน้ ดงันี ้
      -ปรบัปรุงรายวิชาทกุ ๕ ปี  หรือตามขอ้เสนอแนะและผลทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิตามขอ้ ๔  
      -เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อนหรือเชิญวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณต์รงเพ่ือใหน้กัศกึษามีมมุมองในเรื่องการ
ประยกุตค์  าสอนหรือความรูเ้พ่ือน าไปใชใ้นชีวิตและสงัคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
 

 


