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รายละเอียดของวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา ๐๐๐ ๑๐๑  ฉันทลักษณ์ (๒-๐-๔) 

                             
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั  

 โครงการขยายห้องเรียน 

         วดัไชยชมุพลชนะสงคราม  พระอารามหลวง ต าบลบ้านใต้ อ าเภอเมืองกาญจนบรีุ จงัหวดักาญจนบรีุ ๗๑๐๐๐ 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลท่ัวไป 

๑. รหัสและช่ือรายวิชา         
              ๐๐๐ ๑๐๑     ฉนัทลกัษณ์                                 
                                      Prosody 
๒. จ านวนหน่วยกิต     ๒  หนว่ยกิต (๒-๐-๔) 
 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา       
        พทุธศาสตรบณัฑิต  วิชาแกนพระพทุธศาสนา 
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน       
        พระเมธีปริยตัวิิบลู ดร.            
๕. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีที่เรียน           
        ภาคการศกึษาท่ี ๒/๒๕๖๑ ชัน้ปีท่ี ๒ คณะพทุธศาสตร์ วิชาพระพทุธศาสนา 
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

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

 ไมมี่ 
๘. สถานที่เรียน        
           มหาวิทยาลยัมหามหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั ห้องเรียนวดัไชยชมุพลชนะสงคราม 
           ห้องเรียนคณะพทุธศาสตร์ ๒ 
๙. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 

๑๕  ตลุาคม ๒๕๖๑ 
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หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพ่ือให้นิสิตรู้และเข้าใจประวตัิและวิวฒันาการของภาษาบาลี หลกับาลีไวยากรณ์ โครงสร้างประโยคภาษาบาลี 
หลกัการแปลและการแตง่ภาษาบาลี ความสมัพนัธ์ระหว่างประโยคภาษาบาลี หลกัและวิธีการแปลงประโยคภาษา
บาลี โดยเน้นวิธีการและหลกัเกณฑ์ของการแตง่ฉนัทลกัษณ์  

     วัตถุประสงค์ 

      นิสิตสามารถเข้าหลกัการและวิธีการในการแตง่ฉนัทลกัษณ์ และสามารถแตง่ได้ตวัเองถกูตามหลกัของวิธีการ
แตง่ฉนัทลกัษณ์ 
 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

๑. ค าอธิบายรายวิชา  

ศกึษาวิธีการและกฎเกณฑ์ขอบงัคบั คณะของฉนัท์ และฉนัทลกัษณ์ ๖ ฉนัท์ ท่ีใช้เป็นหลกัสตูรของวิชาแตง่ฉันท์
ลกัษณ์ของหลกัสตูรประโยค ป.ธ.๘ ของคณะสงฆ์ไทย  

๒. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัต ิ/ งาน

ภาคสนาม / การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

 
บรรยาย ๓๒ ชม. ตอ่ภาค

การศกึษา 
 
 

 สอนเสริมตามความ
ต้องการของนิสิตเฉพาะ
ราย 

ไมมี่ ๔ ชม. / สปัดาห์ 

๓. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

       - อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผา่นเว็บไซต์คณะ หรือ ส่วนงาน 

      - อาจารย์จดัเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบคุคล หรือ รายกลุม่ตามความต้องการ ๑ ชัว่โมงตอ่สปัดาห์  (เฉพาะรายท่ี

ต้องการ) 
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หมวดที่ ๔  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

๑   .ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
การพัฒนาผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

๑. [] ตระหนกัในคณุคา่และคณุธรรม
จริยธรรม เสียสละ ซ่ือสตัย์สจุริต 

๒. []  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ

รับผิดชอบตอ่ตนเอง วิชาชีพและสงัคม 

๓.[o] มีภาวะผู้น าและผู้ตาม สามารถท างาน

เป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขดัแย้งได้ 

๔. [o] เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น

ของผู้ อ่ืน รวมทัง้เคารพในคุณค่าและศักดิ์

ของความเป็นมนษุย์ 

๕. []  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อ

สงัคม ชาต ิและพระพทุธศาสนา 

 

- ก าหนดความรับผิดชอบตอ่  
  การเข้าห้องเรียน  
- ให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการแสดง 
  ความคิดเห็นในบทเรียน 
  แลกเปล่ียนความคดิเห็น 
  ในชัน้เรียน 

- ประเมินผลพฤตกิรรมการเข้าเรียน  
- การให้ความร่วมมือในชัน้เรียน  
- การสงัเกตพฤติกรรมของผู้ เรียน  

  จากการจดเนือ้หาบรรยาย   
- การน าเสนองาน ซกัถาม และ 
  อภิปราย 

๒   .ด้านความรู้  

ความรู้ท่ีต้องได้รับ วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

๑ .[] มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบั
หลกัการและ ทฤษฎีท่ีส าคญัในเนือ้หา
สาขาวิชาพระพทุธศาสนา 

๒ .[] สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางสงัคม
โดยใช้แนวคดิทางด้านพระพทุธศาสนา
รวมทัง้ประยกุต์ความรู้ ทกัษะ และการใช้
เคร่ืองมือทางบีสนัสกฤตท่ีเหมาะสมกบัการ
แก้ไขปัญหาสงัคม 

๓ .[] สามารถตดิตามความก้าวหน้า
แนวคิดใหม ่ๆ ทางด้านพระพทุธศาสนา 
พร้อมทัง้เข้าใจวิธีการน าไปประยกุต์ใช้ 

- บรรยายเนือ้หารายวิชาตาม  
  แผนการสอนท่ีได้ก าหนดไว้ 
- อภิปรายประเดน็ศกึษาระหวา่ง 
  ผู้ เรียนและผู้สอน   
- มอบหมายงานให้ผู้ เรียนได้
ค้นคว้า 

- สรุปประเดน็หลกัของบทเรียน  

- ทดสอบความเข้าใจด้วย  
  การถาม – ตอบ 

- วิจารณ์การท าแบบฝึกหดั  
- ประเมินความรู้ความเข้าใจของ 
  ผู้ เรียนจากการท าแบบฝึกหดั  
- การสอบวดัความรู้ ๒ ครัง้  
  สอบกลางภาคและปลายภาค 
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๔ . [] มีความรู้ ความเข้าใจใน
กระบวนการวิจยัและใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
แสวงหาวิทยาการใหม ่ๆ ทางด้าน
พระพทุธศาสนา 

๕ .[] สามารถบรูณาการความรู้ใน

สาขาวิชาพระพทุธศาสนากบัความรู้ใน

ศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

๓. ด้านทักษะทางปัญญา 

ทักษะปัญญาที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

๑ .[] คดิอยา่งมีวิจารณญาณและอยา่ง
เป็นระบบ 

๒ .[]  สามารถสืบค้น ตีความ และประเมิน
สารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอยา่ง
สร้างสรรค์ 

๓ .[] สามารถรวบรวม ศกึษา วิเคราะห์ 
และสรุปประเดน็ปัญหาและความต้องการ 

๔ .[] สามารถประยกุต์ใช้ความรู้ทางการ
แตง่ฉนัทลกัษณ์ได้อยา่งเหมาะสม 

- บรรยายพร้อมทัง้ยกตวัอยา่ง  
  ประกอบเนือ้หาวิชา 

- บรรยายเชิงวิเคราะห์ให้เห็น  
  ความสมัพนัธ์และบรูณาการ 
  ของเนือ้หาวิชา 

- เปิดโอกาส ให้ผู้ เรียนแสดงความ 
  คิดเห็น และแก้ไขข้อผิดพลาด 
  เป็นรายบคุคล 

- เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนศกึษา
ค้นคว้า 
  ด้วยตนเอง แล้วน ามา
แลกเปล่ียน 
  ภายในชัน้เรียน 

- ทดสอบยอ่ยโดยเน้นการวิเคราะห์  
  การประยกุต์ใช้และการบรูณาการ 
  เนือ้หาวิชา  
- การใช้การซกัถาม  
- ทดสอบด้วยแบบฝึกหดั 

๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

๑ .[] สามารถให้ความชว่ยเหลือและ
อ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ตา่ง ๆ ทัง้ในบทบาทของผู้น า 
หรือในบทบาทของผู้ ร่วมทีมท างาน 

- มอบหมายงาน  
  พร้อมทัง้ก าหนดให้น าเสนอ 
  ความก้าวหน้าของงานเป็นระยะ 

- การน าเสนองาน  
- ชิน้งาน  
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๒ .[] มีความรับผิดชอบในการกระท าของ
ตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม่ 

๓ .[] สามารถเป็นผู้ ริเร่ิมแสดงประเด็นใน
การแก้ไขสถานการณ์ทัง้สว่นตวัและ
สว่นรวม พร้อมทัง้แสดงจดุยืนอยา่ง
พอเหมาะทัง้ของตนเองและของกลุม่ 
 
 
๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

๑ .[] สามารถใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์
และสถิต ิในการวิเคราะห์ข้อมลูและแปล
ความหมายข้อมลูทัง้เชิงปริมาณและ
คณุภาพ 

๒ .[] สามารถแปลงข้อมลูเป็นขา่วสารท่ีมี
คณุภาพและเหมาะสมตอ่การส่ือสารทัง้กบั
บคุคลและกลุม่คนในสถานการณืท่ี
หลากหลาย  

๓ .[] สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ
ทัง้การพดู การฟัง การเขียน พร้อมทัง้
เลือกใช้รูปแบบของการส่ือสารน าเสนอได้
อยา่งเหมาะสม 

๔ .[]สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยี
ส่ือสารอยา่งเหมาะสม  
 

- มอบหมายงาน  
  พร้อมทัง้ก าหนดให้น าเสนอ 
  ความก้าวหน้าของงานเป็นระยะ 
 
 
 

- การจ าท าร ายงาน และน าเสนอ
งานด้วยส่ือเทคโนโลยี 

- การมีสว่นร่วมในการอภิปรายและ
วิธีการอภิปราย 
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หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน  

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
 

บทท่ี ๑ บทน า 
-แจ้งรายละเอียดวิชาตาม มคอ.๓ 
-วิธีการศกึษา 
-การวดัผลประเมินผล 
 
 

๒ 

บรรยายโดยใช้งาน
น าเสนอ power point 
และเอกสารประกอบการ
สอน 
-ซกัถามประเดน็สงสยั 

พระเมธีปริยตัวิิบลู ดร. 

๒-๓ 
 

บทท่ี ๒ หลกัและวิธีการแตง่ฉนัท์ภาษาบาลี  
– ความหมายของฉนัท์  
– ลกัษณะของฉนัท์  
– ประเภทของฉนัท์  
– คณะฉนัท์  
– ช่ือฉนัท์ท่ีก าหนดเป็นหลกัสตูรของ

คณะสงฆ์ไทย  
– ประโยชน์ของฉนัท์  
- ตวัอยา่งของฉนัท์ 

 

๔ 

บรรยายโดยใช้งาน
น าเสนอ power point 
และเอกสารประกอบการ
สอน 
-ซกัถามประเดน็สงสยั 
-ให้นิสิตแบง่กลุม่น าเสนอ
งานพร้อมสรุป 

พระเมธีปริยตัวิิบลู ดร. 

๔-๕ 
 

บทท่ี ๓ วิธีแตง่ฉนัท์ปัฐยาวตัร  
-คณะฉนัท์ท่ีห้าม 
-คณะฉนัท์ท่ีอนญุาต 
 
  

๔ 

บรรยายโดยใช้งาน
น าเสนอ power point 
และเอกสารประกอบการ
สอน 
-ซกัถามประเดน็สงสยั 
-ให้นิสิตแบง่กลุม่น าเสนอ
งานพร้อมสรุป 

พระเมธีปริยตัวิิบลู ดร. 

๖-๗ 

บทท่ี ๔ วิธีแตง่ฉนัท์อินทรวิเชียร  
-คณะฉนัท์ท่ีห้าม 
-คณะฉนัท์ท่ีอนญุาต 
 

๔ 

บรรยายโดยใช้งาน
น าเสนอ power point 
และเอกสารประกอบการ
สอน 

พระเมธีปริยตัวิิบลู ดร. 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

-ซกัถามประเดน็สงสยั 
-ให้นิสิตแบง่กลุม่น าเสนอ

งานพร้อมสรุป 

๘ 
 

สอบกลางภาค 
๒  พระเมธีปริยตัวิิบลู ดร. 

๙-๑๐ 
 
 
 
 

บทท่ี ๕ วิธีแตง่ฉนัท์ อเุปนทรวิเชียร 
 -คณะฉนัท์ท่ีห้าม 
-คณะฉนัท์ท่ีอนญุาต 
 
    

๔ 
 

 
 

บรรยายโดยใช้งาน
น าเสนอ power point 
และเอกสารประกอบการ
สอน 
-ซกัถามประเดน็สงสยั 
-ให้นิสิตแบง่กลุม่น าเสนอ
งานพร้อมสรุป 

 
 
พระเมธีปริยตัวิิบลู ดร. 

 

๑๑-๑๒ 
 

บทท่ี ๖ วิธีแตง่ฉนัท์อินทรวงศ์ 
-คณะฉนัท์ท่ีห้าม 
-คณะฉนัท์ท่ีอนญุาต 
 ๔ 

บรรยายโดยใช้งาน
น าเสนอ power point 
และเอกสารประกอบการ
สอน 
-ซกัถามประเดน็สงสยั 
-ให้นิสิตแบง่กลุม่น าเสนอ

งานพร้อมสรุป 

พระเมธีปริยตัวิิบลู ดร. 

๑๓-๑๔ 
 

บทท่ี ๗ วิธีแตง่ฉนัท์วงัสฎัฐะ 
-คณะฉนัท์ท่ีห้าม 
-คณะฉนัท์ท่ีอนญุาต 
 

๔ 
 

บรรยายโดยใช้งาน
น าเสนอ power point 
และเอกสารประกอบการ
สอน 
-ซกัถามประเดน็สงสยั 
-ให้นิสิตแบง่กลุม่น าเสนอ
งานพร้อมสรุป 

พระเมธีปริยตัวิิบลู ดร. 

 
๑๕ 

 

บทท่ี ๘ วิธีแตง่ฉนัท์วสนัตดลิก 
-คณะฉนัท์ท่ีห้าม 
-คณะฉนัท์ท่ีอนญุาต 

 
๒ 
 

 
บรรยายโดยใช้งาน
น าเสนอ power point 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

 
 
 
 

-สรุปรายและเอียดวิชาทัง้หมด และแนะแนว
ข้อสอบ 

 
 

 

และเอกสารประกอบการ
สอน 
-ซกัถามประเดน็สงสยั 
-ให้นิสิตแบง่กลุ่มน าเสนอ
งานพร้อมสรุป 

พระเมธีปริยตัวิิบลู ดร. 
 
 

 

๑๖ 
 

 
สอบปลายภาค 

๒ 
 

 คณะกรรมการ 

 
 
๒. แผนประเมินและการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้  วิธีการประเมิน  
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการประเมิน 

ความมีศีลธรรม จริยธรรม 
คณุธรรม ซ่ือสตัย์สจุริตและความ
รับผิดชอบ 

การสงัเกต /การเข้าชัน้เรียน  
ตลอดภาค 
การศกึษา 

๑๐% 

ความก้าวหน้าของความรู้ การสอบกลางภาค ๘ ๑๐% 

ความก้าวหน้าของความรู้ การสอบปลายภาค ๑๖ ๖๐% 

ทกัษะการสืบค้นข้อมลู  วิเคราะห์ 
การท าความเข้าใจ และการน าไป
ประยกุต์ใช้ 

การวิเคราะห์กรณีศกึษา ค้นคว้า  
การอา่นและสรุปบทความ 
การสง่งานตามท่ีมอบหมาย 

ตลอดภาค 
การศกึษา 

๑๐% 

ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่ง 
บคุคล ทกัษะการใช้ภาษา  
การใช้คณิตศาสตร์เพ่ือการ
วิเคราะห์และจดัการข้อมลู 

การมีสว่นร่วม อภิปราย เสนอความ
คดิเห็นในชัน้เรียน 

๑๓ – ๑๕ ๑๐% 
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หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. เอกสารและต าราหลัก 
- คณะกรรมการแตง่ต ารามหามกฏุราชวิทยาลยั, วิธีแปลมคธเป็นไทย วิธีแต่งฉันท์, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาม

กฏุราชวิทยาลยั, พ.ศ. 2541. 
- จรูญ วรรณกสิณานนท์, ดร., บาลียุคใหม่ เรียนง่ายกว่าเดมิ, กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ์พทุธลีลา 

พ.ศ. 2549. 
- จ าลอง สารพดันึก, รศ.ดร., แบบเรียนเร็วมหาบาลีเล่ม 1, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, 

พ.ศ. 2544. 
- พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สรุเตโช), หลักการแปลไทยเป็นมคธส าหรับชัน้ประโยค ป.ธ. 4-5, กรุงเทพมหานคร: โรง

พิมพ์เล่ียงเชียง, พ.ศ. 2541.  
– เวทย์ วรัญญ,ู แบบเรียนบาลีไวยากรณ์สมบูรณ์เล่ม 1, กรุงเทพมหานคร: หจก.ไทยรายวนัการพิมพ์, 2549.  

– สนามหลวงแปนกบาลี, เร่ืองสอบบาลี, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, อาทรการพิมพ์, 2536, 2538, 2549.  
– พระมหาประสิทธ์ิ สิริปญฺโญ, แต่งและแปลบาลี, โรงพิมพ์นิตธิรรมการพิพ์, 2550.  
– พระสงัฆรักขิตมหาสามิเถระ, คัมภีร์วุตโตทัย, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, พ.ศ. 2529. 

๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
- หนงัสือแตง่แปลบาลี (พระมหาประสิทธ์ิ สิริปญฺโญ, ผศ.) 
- หนงัสืออภุยัพากยปริวตัน์ ภาค 1-2 (สมเดจ็พระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส) 
- คมัภีร์วตุโตทยั (พระสงัฆรักขิตมหาสามิเถระ) 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
        เว็บไซต์ท่ีเก่ียวข้องกบัหวัข้อในรายวิชา เชน่ google, wikipedia, คมัภีร์อภิธานปัปทีปิกา และคมัภีร์อ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง, ค าอธิบายศพัท์เฉพาะทางภาษาบาลี 

 

 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
        การประเมินประสิทธิผลของรายวิชานี ้นกัศกึษาได้จดัท าเป็นกิจกรรมทางวิชาการในการน าแนวคิดและความเห็น

จากนักศึกษาและผู้ เข้าร่วม  จัดให้มีการเสวนากลุ่ม ระหว่างอาจารย์ผู้ สอนและนักศึกษาผู้ เรียน การสังเกตการณ์จาก
พฤตกิรรมในด้านตา่งๆของผู้ เรียนจดัท าแบบประเมินรายวิชา และแบบประเมินผู้สอนให้การเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ซึง่จดัท า
ขึน้ให้ผู้ เรียนสามารถส่ือสารกบัทางผู้สอนได้ 
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๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
กลยุทธ์ในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือประเมินผลสมัฤทธ์ิของการสอน  การศึกษา สงัเกตการณ์ การสอน ของผู้ ร่วมทีมการ
สอน ประเมินผลคะแนนท่ีได้จากการสอบทกุครัง้ ประเมินทบทวนผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนเป็นระยะ 

๓. การปรับปรุงการสอน  
ภายหลงัจากการประเมินการสอนในข้อ 2 เสร็จแล้ว จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมเสวนาในการระดม

สมอง เพ่ือหาข้อท่ีดีท่ีสุด และหาข้อมลูเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  จดัให้มีการสมัมนา เร่ืองการจดัการเรียนรายวิชานี ้
การท าวิจยัในชัน้เรียนและนอกชัน้เรียน 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหว่างการสอนรายวิชานีก้ าลงัด าเนินไป ผู้สอนต้องมีการทบทวนผลสมัฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามท่ีคาดหวงัจากการ

เรียนรู้ในรายวิชาเป็นระยะ จากการสอบถามนกัศึกษา หรือการสุม่ตรวจผลงานของนกัศกึษา รวมถึงการพิจารณาจากผลการ
สอบประจ าบท การสอบย่อย และหลงัการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทดสอบผลสมัฤทธ์ิโดยภาพรวมในวิชานี ้ การทวน
สอบ การให้คะแนนจากการสุม่ตรวจผลงานของนกัศกึษาโดยอาจารย์ท่านอ่ืน หรือผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกท่ีไมใ่ชอ่าจารย์ผู้สอน
ประจ าวิชา ให้มีการจดัตัง้คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศกึษา โดยตรวจสอบจาก
รายงาน หลกัการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนพฤติกรรม 

๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากการประเมินผลและทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของรายวิชาแล้ว ได้มีการจดัการวางแผนปรับปรุงการสอน และรายละเอียด

วิชา เพ่ือให้เกิดคณุภาพ ปรับปรุงรายวิชาทกุๆ ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลงานทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิ  ตามข้อ 
๔. อาจเปล่ียน หรือสลบัอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้ผู้ เรียนมีมมุมองในเร่ืองการน าความรู้จากรายวิชานีม้าแก้ปัญหาตา่งๆได้ หรือ
งานวิจยัแนวคดิใหม่ๆ ของผู้สอ 

 
 


