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                                                                                                                                                                       มคอ. 3 วรรณคดีบาลี 
 

  

รายละเอียดของรายวชิา (มคอ.๓) 
รายวิชา ๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดีบาลี 

 
ชื่อสถาบนัอดุมศึกษา มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั  

 โครงการขยายหอ้งเรียน 

              วดัไชยชมุพลชนะสงคราม  พระอารามหลวง ต าบลบา้นใต ้อ าเภอเมืองกาญจนบรุี จงัหวดักาญจนบรุี ๗๑๐๐๐ 

หมวดที ่๑ ข้อมูลโดยทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา  
                    ๐๐๐ ๑๔๔    วรรณคดีบาลี    
                    Pali Literature 
๒. จ านวนหน่วยกติ   

หน่วยกิต ๒   (๒ – ๐ – ๔) 
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

พทุธศาสตรบณัฑิต วิชาแกนพระพทุธศาสนา 
 
๔.  อาจารยผู้์รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผู้์สอน 

 พระเมธีปรยิตัิวิบลู ดร. 
๕.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีทีเ่รียน 

ภาคการศกึษาที่  ๑  / ชัน้ปีที่  ๒ ปี ๒๕๖๓ คณะพทุธศาสตร ์และคณะสงัคมศาสตร ์
๖.  รายวิชาทีต่้องเรียนมากอ่น (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 

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

 ไม่มี 
๘.  สถานทีเ่รียน    

โครงการขยายหอ้งเรียนคณะพทุธศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั หอ้งเรียนวดัไชยชมุพลชนะสงคราม 
๙.  วันทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

วนัท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
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  มคอ. ๓ วรรณคดีบาลี 

 

 

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์
1.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

       เพื่อใหน้ิสิตมีความรูค้วามเขา้ใจประวตัิและพฒันาการของพระไตรปิฎกและคมัภีรท์ี่เก่ียวขอ้งตระหนกัถึงคุณค่าของวรรณคดี
บาลีท่ีมีต่อวรรณกรรมไทย 
๒. วัตถุประสงคใ์นการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพื่อให้นิสิตอธิบายความหมาย และพัฒนาการวรรณคดีบาลีในแต่ละยุคได้ อธิบายลักษณะ รส กลวิธี และรูปแบบการ
สรา้งสรรคว์รรณคดีบาลีไดส้ามารถประยุกตห์ลักธรรมที่ปรากฏในวรรณคดีบาลีในแต่ละยุคมาใชไ้ดเ้หมาะสมสอดคลอ้งกับ 
ชีวิตประจ าวนัได ้สามารถเผยแพรห่ลกัธรรมที่ปรากฏในวรรณคดีบาลีสู่ประชาชนได ้  

 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

๑.  ค าอธิบายรายวิชา  

         ศึกษาประวัติความหมายประเภทและพัฒนาการของคมัภีรพ์ระไตรปิฎก  อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา โยชนาและปกรณ์วิเสส 
วรรณกรรมบาลีในประเทศไทย และคณุค่าของวรรณกรรมบาลีต่อสงัคมไทย 
๒. จ านวนชั่วโมงทีใ่ชต้่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาดว้ยตนเอง 

บรรยาย  ๓๒ ชั่วโมงต่อภาค
การศกึษา   
 

สอนเสรมิตามความตอ้งการ
ของนิสิตเฉพาะราย 

ไม่มีการฝึกปฏิบตังิาน
ภาคสนาม 

 
๔ ชั่วโมงต่อสปัดาห ์

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสปัดาหท์ีอ่าจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแกนั่กศึกษาเป็นรายบุคคล 

- อาจารยป์ระจ ารายวชิา ประกาศเวลาใหค้  าปรกึษาผ่านเวปไซดค์ณะพทุธศาสตร ์ 
- อาจารยจ์ดัเวลาใหค้  าปรกึษาเป็นรายบคุคล หรือ รายกลุ่มตามความตอ้งการ ๑ ชั่วโมงต่อสปัดาห ์ (เฉพาะรายที่ตอ้งการ) 
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  มคอ. ๓ วรรณคดีบาลี 

 

 

หมวดที ่๔  ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
๑.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

๑. [•] ตระหนกัในคณุค่าและคณุธรรม
จรยิธรรม เสียสละ ซื่อสตัยส์จุรติ 

๒ . [•]  มี วินั ย  ต รงต่ อ เวลา และความ

รบัผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสงัคม 

๓.[o] มีภาวะผูน้  าและผูต้าม สามารถท างาน

เป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ได ้

๔. [o] เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น

ของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์

ของความเป็นมนษุย ์

๕. [•]  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ

สงัคม ชาติ และพระพทุธศาสนา 

 

- ก าหนดความรบัผิดชอบต่อ 
  การเขา้หอ้งเรียน  
- ใหผู้เ้รียนมีส่วนรว่มในการแสดง 
  ความคิดเห็นในบทเรียน 
  แลกเปล่ียนความคดิเห็น 
  ในชัน้เรียน 

- ประเมินผลพฤติกรรมการเขา้เรยีน 
- การใหค้วามรว่มมือในชัน้เรียน 
- การสงัเกตพฤติกรรมของผูเ้รยีน 
  จากการจดเนือ้หาบรรยาย   
- การน าเสนองาน ซกัถาม และ 
  อภิปราย 

๒.  ด้านความรู้ 

ความรู้ทีต่้องได้รับ วิธีการสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

๑. [•] มีความรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
หลกัการและ ทฤษฎีที่ส  าคญัในเนือ้หา
สาขาวชิาพระพทุธศาสนา 

๒. [] สามารถวเิคราะหปั์ญหาทางสงัคม
โดยใชแ้นวคดิทางดา้นพระพทุธศาสนา
รวมทัง้ประยกุตค์วามรู ้ทกัษะ และการใช้
เครื่องมือทางบีสนัสกฤตที่เหมาะสมกบัการ
แกไ้ขปัญหาสงัคม 

๓. [] สามารถตดิตามความกา้วหนา้
แนวคิดใหม่ ๆ ทางดา้นพระพทุธศาสนา 
พรอ้มทัง้เขา้ใจวิธีการน าไปประยกุตใ์ช ้

๔. [] มีความรู ้ความเขา้ใจใน
กระบวนการวิจยัและใชเ้ป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาวิทยาการใหม่ ๆ ทางดา้น
พระพทุธศาสนา 

- บรรยายเนือ้หารายวชิาตาม 
  แผนการสอนท่ีไดก้ าหนดไว ้
- อภิปรายประเด็นศกึษาระหว่าง 
  ผูเ้รียนและผูส้อน   
- มอบหมายงานใหผู้เ้รยีนไดค้น้ควา้ 
- สรุปประเด็นหลกัของบทเรียน 

- ทดสอบความเขา้ใจดว้ย 
  การถาม – ตอบ 
- วิจารณก์ารท าแบบฝึกหดั 
- ประเมินความรูค้วามเขา้ใจของ 
  ผูเ้รียนจากการท าแบบฝึกหดั  
- การสอบวดัความรู ้๒ ครัง้  
  สอบกลางภาคและปลายภาค 
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  มคอ. ๓ วรรณคดีบาลี 

 

 

๕. [] สามารถบรูณาการความรูใ้น
สาขาวชิาพระพทุธศาสนากบัความรูใ้น
ศาสตรอ์ื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
๓. ด้านทกัษะทางปัญญา 

ทักษะปัญญาทีต่้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

๑. [•] คิดอย่างมวีิจารณญาณและอย่างเป็น
ระบบ 

๒. [•]  สามารถสืบคน้ ตีความ และประเมิน
สารสนเทศ เพื่อใชใ้นการแกไ้ขปัญหาอย่าง
สรา้งสรรค ์

๓. [] สามารถรวบรวม ศกึษา วิเคราะห ์
และสรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการ 

๔. [•] สามารถประยกุตใ์ชค้วามรูท้างการ
ศาสนาตา่งๆในโลกนีไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

- บรรยายพรอ้มทัง้ยกตวัอย่าง 
  ประกอบเนือ้หาวชิา 
- บรรยายเชงิวเิคราะหใ์หเ้ห็น 
  ความสมัพนัธแ์ละบรูณาการ 
  ของเนือ้หาวิชา 
- เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแสดงความ 
  คิดเห็น และแกไ้ขขอ้ผิดพลาด 
  เป็นรายบคุคล 
- เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนศกึษาคน้ควา้ 
  ดว้ยตนเอง แลว้น ามาแลกเปล่ียน 
  ภายในชัน้เรยีน 

- ทดสอบย่อยโดยเนน้การวิเคราะห ์ 
  การประยกุตใ์ชแ้ละการบรูณาการ 
  เนือ้หาวิชา  
- การใชก้ารซกัถาม  
- ทดสอบดว้ยแบบฝึกหดั 

๔. ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบคุคลและ
ความรับผิดชอบทีต่้องพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

๑. [•] สามารถใหค้วามช่วยเหลอืและ
อ านวยความสะดวกในการแกปั้ญหา
สถานการณต์่าง ๆ ทัง้ในบทบาทของผูน้  า 
หรือในบทบาทของผูร้ว่มทีมท างาน 

๒. [•] มคีวามรบัผิดชอบในการกระท าของ
ตนเองและรบัผิดชอบงานในกลุ่ม 

๓. [] สามารถเป็นผูร้เิริ่มแสดงประเด็นใน
การแกไ้ขสถานการณท์ัง้ส่วนตวัและส่วนรวม 
พรอ้มทัง้แสดงจดุยืนอย่างพอเหมาะทัง้ของ
ตนเองและของกลุ่ม 

- มอบหมายงาน  
  พรอ้มทัง้ก าหนดใหน้ าเสนอ 
  ความกา้วหนา้ของงานเป็นระยะ 

- การน าเสนองาน 
- ชิน้งาน 
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  มคอ. ๓ วรรณคดีบาลี 

 

 

๕. ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชงิตวัเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิธีการสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

๑. [•] สามารถใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร์
และสถิติ ในการวิเคราะหข์อ้มลูและแปล
ความหมายขอ้มลูทัง้เชงิปรมิาณและ
คณุภาพ 

๒. [•] สามารถแปลงขอ้มลูเป็นขา่วสารท่ีมี
คณุภาพและเหมาะสมต่อการส่ือสารทัง้กบั
บคุคลและกลุ่มคนในสถานการณืที่
หลากหลาย  

๓. [•] สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ
ทัง้การพดู การฟัง การเขียน พรอ้มทัง้
เลือกใชรู้ปแบบของการส่ือสารน าเสนอได้
อย่างเหมาะสม 

๔. [•]สามารถใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยี
ส่ือสารอย่างเหมาะสม  
 

- มอบหมายงาน  
  พรอ้มทัง้ก าหนดใหน้ าเสนอ 
  ความกา้วหนา้ของงานเป็นระยะ 
 
  

- การจ าท ารายงาน และน าเสนองานดว้ย
ส่ือเทคโนโลยี 
- การมีส่วนรว่มในการอภิปรายและ
วิธีการอภิปราย 

 

๑. แผนการสอน 

สัปดาหท์ี ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กจิกรรมการเรียน การ
สอน  สือ่ทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
 

บทที ่๑ ความรู้เบือ้งตน้เกี่ยวกบั
วรรณคดีบาล ี
-ความน า 
-ความหมายของวรรณคดีบาลี 
 

๒ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภิปรายกลุ่มจาก
กรณีศกึษา 

พระเมธีปรยิตัวิิบลู ดร. 

๒ 
 

บทที ่๑ (ตอ่) 
-ลกัษณะของวรรณคดีบาลี 
-ประเภทของวรรณคดีบาลี 
 

๒ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภิปรายกลุ่มจาก
กรณีศกึษา 
 

พระเมธีปรยิตัวิิบลู ดร. 

๓ บทที ่ ๒  วรรณคดบีาลีใน ๒ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง พระเมธีปรยิตัวิิบลู ดร. 
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  มคอ. ๓ วรรณคดีบาลี 

 

 

สัปดาหท์ี ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กจิกรรมการเรียน การ
สอน  สือ่ทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

 พระไตรปิฎก 
-ความน า 
-ความหมาย, ความส าคญั  
 สาระส าคญัของพระไตรปิฎก 

ประกอบ อภิปรายกลุ่มจาก
กรณีศกึษา 

๔ 
 

บทที ่ ๒  (ต่อ) 
-ก าเนิดและพฒันาการของ 
  พระไตรปิฎก 
 

๒ บรรยาย  ศกึษากรณีศกึษา 
อภิปราย ตวัอยา่งการศกึษา
จากปัญหาโครงงาน 
Problem base learning 

พระเมธีปรยิตัวิิบลู ดร. 

๕ 
 

บทที ่ ๓ อรรถกถา 
-ความน า 
-ความหมายและประเภทของอรรถกถา 

๒ บรรยาย  ศกึษากรณีศกึษา 
อภิปราย ตวัอยา่งการศกึษา
จากปัญหาโครงงาน 
Problem base learning 

พระเมธีปรยิตัวิิบลู ดร. 

๖ 
 

บทที ่ ๓ (ต่อ) 
-ความส าคญั ก าเนิดและพฒันาการของ
อรรถกถา 
 

๒ บรรยาย  ศกึษากรณีศกึษา 
อภิปราย ตวัอยา่งการศกึษา
จากปัญหาโครงงาน 
Problem base learning 

พระเมธีปรยิตัวิิบลู ดร. 

๗ 
 

บทที ่๔  ฎีกา อนุฎีกา และโยชนา 
-ความน า 
-ความหมาย ความส าคญัของฎกีา อนุ
ฎีกา และโยชนา 

๒ บรรยาย  ศกึษากรณีศกึษา 
อภิปราย ตวัอยา่งการศกึษา
จากปัญหาโครงงาน 
Problem base learning 

พระเมธีปรยิตัวิิบลู ดร. 

๘ สอบกลางภาค  ๒  พระเมธีปรยิตัวิิบลู ดร. 
๙ 
 

บทที ่ ๔ (ตอ่) 
-ประเภท ก าเนิดและพฒันาการของ 
 ฎีกา อนฎีุกา และโยชนา 
   

๒ บรรยาย  ศกึษากรณีศกึษา 
อภิปราย ตวัอยา่งการ
วิเคราะหปั์ญหาทางศกึษา
จากปัญหาโครงงาน  
 

พระเมธีปรยิตัวิิบลู ดร. 

๑๐ 
 

บทที ่๕ ปกรณว์ิเสส 
-ความน า 
-ความหมาย ความส าคญัของปกรณ ์
วิเสส 

๒ บรรยาย  ศกึษากรณีศกึษา 
อภิปราย ตวัอยา่งการ
วิเคราะหจ์ากปัญหา
โครงงาน  
 

พระเมธีปรยิตัวิิบลู ดร. 

๑๑ บทที ่๕  (ตอ่) ๒ บรรยาย  ศกึษากรณีศกึษา พระเมธีปรยิตัวิิบลู ดร. 
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สัปดาหท์ี ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กจิกรรมการเรียน การ
สอน  สือ่ทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

 -ประเภท ก าเนิดและพฒันาการของ
ปกรณว์ิเสส 

อภิปราย ตวัอยา่งการ
วิเคราะหจ์ากปัญหา
โครงงาน  

๑๒ 
 

บทที่ ๒ วรรณกรรมบาลีในประเทศ
ไทย 
-ความน า 
-วรรณกรรมบาลีก่อนยคุสโุขทยั 
-วรรณกรรมบาลียคุสโุขทยั 

๒ บรรยาย  ศกึษากรณีศกึษา 
อภิปราย การวเิคราะห์
ประเด็นจากปัญหา
โครงงาน  
 

พระเมธีปรยิตัวิิบลู ดร. 

๑๓ 
 

บทที ่๖ (ตอ่) 
-ความน า 
-วรรณกรรมบาลียคุลา้นนา 
-วรรณกรรมบาลียคุอยธุยา 
-วรรณกรรมบาลียคุรตันโกสินทร ์

๒ บรรยาย  ศกึษากรณีศกึษา 
อภิปราย การวเิคราะห์
ประเด็นจากปัญหา
โครงงาน  
 

พระเมธีปรยิตัวิิบลู ดร. 

๑๔ 
 

บทที ่๗  คุณค่าของวรรณกรรมบาลี
ต่อสังคมไทย 
-ความน า 
-คณุคา่ดา้นหลกัค าสอน ประวตัศิาสตร์
พระพทุธศาสนาและภาษาไทย 

๒ บรรยาย  ศกึษากรณีศกึษา 
อภิปราย จากปัญหา
โครงงาน  
 

พระเมธีปรยิตัวิิบลู ดร. 

๑๕ บทที ่๗ (ต่อ)  
-คณุคา่ดา้นวรรณกรรมไทย ศิลปะและ
วฒันธรรม คติความเชื่อของสงัคมไทย 

๒ บรรยาย  ศกึษากรณีศกึษา 
อภิปราย จากปัญหา
โครงงาน  
 

พระเมธีปรยิตัวิิบลู ดร. 

๑๖ สอบปลายภาค ๒  คณะกรรมการ 
 
 

๒.แผนประเมินและการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้  วิธีการประเมนิ  สัปดาหท์ีป่ระเมิน สัดส่วนของการประเมิน 

ความมีศีลธรรม จรยิธรรม 
คณุธรรม ซื่อสตัยส์จุรติและ
ความรบัผิดชอบ 

การสงัเกต /การเขา้ชัน้เรยีน  
ตลอดภาค 
การศกึษา 

๑๐% 

ความกา้วหนา้ของความรู ้ การสอบกลางภาค ๘ ๑๐% 
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ผลการเรียนรู้  วิธีการประเมนิ  สัปดาหท์ีป่ระเมิน สัดส่วนของการประเมิน 

ความกา้วหนา้ของความรู ้ การสอบปลายภาค ๑๖ ๖๐% 

ทกัษะการสืบคน้ขอ้มลู  
วิเคราะห ์การท าความเขา้ใจ 
และการน าไปประยกุตใ์ช ้

การวิเคราะหก์รณีศกึษา คน้ควา้  
การอา่นและสรุปบทความ 
การส่งงานตามที่มอบหมาย 

ตลอดภาค 
การศกึษา 

๑๐% 

ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่ง 
บคุคล ทกัษะการใชภ้าษา  
การใชค้ณิตศาสตรเ์พื่อการ

ดการขอ้มลูจัวิเคราะหแ์ละ  

การมีส่วนรว่ม อภิปราย เสนอความ
คิดเหน็ในชัน้เรียน 

๑๓ – ๑๕ ๑๐% 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.  เอกสารและต าราหลกั 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, วรรณคดีบาลี. บาลีครัง้ที่ 1 : กันยายน 2552. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

ไทยรายวนัการพิมพ,์ 2552. 
๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

เสนาะ  ผดงุฉตัร. ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับวรรณคดีบาลี Introduction to Bali literature. 

พิมพค์รัง้ที่ 1 พ.ศ. 2532. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั,2532. 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

ไกรวฒุิ  มะโนรตัน.์ วรรณคดีบาลี 1 พิมพค์รัง้แรก 2549. กรุงเทพมหานคร : พิมพท์ี่ จรญัสนิทวงศก์ารพิมพ,์2549. 

 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี ้ท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา ไดจ้ดักิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากนกัศกึษาได้

ดงันี ้

- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน 
- การสงัเกตการณจ์ากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
- แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวิชา 
- ขอเสนอแนะผ่านเวบบอรด์ ที่อาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัท าเป็นช่องทางการส่ือสารกบันกัศกึษา 
-  

๒. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 
ในการเก็บขอ้มลูเพื่อประเมินการสอน ไดม้ีกลยทุธ ์ดงันี ้

- การสงัเกตการณส์อนของผูร้ว่มทีมการสอน 
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู ้
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๓. การปรับปรุงการสอน  
หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรบัปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการระดมสมอง และหาขอ้มูล

เพิม่เติมในการปรบัปรุงการสอน ดงันี ้

- สมัมนาการจดัการเรียนการสอน 
- การวิจยัในและนอกชัน้เรียน 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิในรายหวัขอ้ ตามท่ีคาดหวงัจากการเรียนรูใ้นวิชา ไดจ้าก 

การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการ
เรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิโดยรวมในวิชาไดด้งันี ้

- การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศกึษาโดยอาจารยอ์ื่น หรือผูท้รงคณุวฒุิ ที่ไม่ใช่อาจารย์
ประจ าหลกัสตูร  

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูข้องนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ 
รายงาน วิธีการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 

๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสมัฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ไดม้ีการวางแผนการปรบัปรุงการสอน และรายละเอียด

วิชา เพื่อใหเ้กิดคณุภาพมากขึน้ ดงันี ้
- ปรบัปรุงรายวิชาทกุ 3 ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิตามขอ้ 4 
- เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน เพื่อใหน้กัศึกษามีมมุมองในเรื่องการประยกุตค์วามรูน้ีก้บัปัญหาที่มาจากงานวิจยั

ของอาจารยห์รือแนวคิดใหม่ๆ 
 


