มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา
แตงแปลบาลี ๐๐๐ ๑๔๖
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

วิทยาเขตขอนแกน คณะพุทธศาสตร สาขาวิชาปรัชญา
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา
๐๐๐ ๑๔๖ แตงแปลบาลี
(Pali Composition and Translation)
๒. จํานวนหนวยกิต
๒ หนวยกิต ๒ (๓-๐-๔)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา วิชาแกนพระพุทธศาสนา
๔. อาจารยผูรับผิดหลักสูตร, อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร พระมหาปพน กตสาโร ,ผศ.ดร. พระครูปริยัติธรรมวงศ, รศ,ดร.
พระมหาประทีป สฺญโม, ดร. พระสมบัตร ฐิตญาโณ, ดร.
ผศ.ดร.พลเผา เพ็งวิภาศ
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา พระมหาปพน กตสาโร ,ผศ.ดร.
อาจารยผูสอน พระมหาปพน กตสาโร ,ผศ.ดร. นธ.เอก,ป.ธ.๖, พธ.บ.(ปรัชญา),MA.(Phil),พธ.ด.(ปรัชญา)
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ ชั้นปที่ ๒ สาขาวิชาปรัชญา
๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
๘. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแกน
๙.วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
๑ พ.ย. ๒๕๖๔

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑.จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนิสิตรูและเขาใจหลักบาลีไวยากรณเพื่อการแตงการแปลบาลี และความสัมพันธของบทในประโยค
ภาษาบาลี หลักการแตงและการแปลภาษาบาลีทั้งโดยอรรถและโดยพยัญชนะใหถูกตองตามหลักภาษา หลักการ
แตงและการแปลประโยคพิเศษและสํานวนที่ควรทราบ การแปลบาลีเปนไทยและแปลไทยเปนบาลีจากหนังสือที่
กําหนด
๑. วัตถุประสงค
นิสิตศึกษารายวิชานี้จบแลวสามารถ
๑. รูและเขาใจหลักไวยากรณเพื่อการแตงแปลบาลี
๒. รูและเขาใจประโยค และความสัมพันธของบทในประโยคภาษาบาลี
๓. รูและเขาใจหลักการแปลและการแตงบาลี
๔. รูและเขาใจประโยคพิเศษและสํานวนบาลี
๕. รูและเขาใจการแปลบาลีเปนไทยและการแปลไทยเปนบาลี
๒. วัตถุประสงคในการการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
๑. เพื่อใหสอดคลองกับแผนการศึกษายุคใหม
๒. เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนใหทันสมัย
๓. เพื่อปรับปรุงเนื้อหารายวิชาที่สอนใหสอดคลองกับความจําเปนที่แทจริง
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการแตงบาลี การแปลบาลี ทั้งโดยอรรถและโดยพยัญชนะใหถูกตองตามหลักภาษา การแตง
และการแปลประโยคพิเศษและสํานวนที่ควรทราบ การแปลบาลีเปนไทยและแปลไทยเปนบาลีจากหนังสือที่กําหนด
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน

การศึกษาดวยตนเอง

บรรยาย ๓๐ ชั่วโมงตอ สอนเสริมตามความ
ไมมีการฝกปฏิบัติงาน
การศึกษาดวยตนเอง ๔
ภาคการศึกษา
ตองการของนิสิตเฉพาราย
ภาคสนาม
ชั่วโมงตอสัปดาห
๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา แจงการใหคําปรึกษาผานเว็บไซตสาขาและในหองเรียน
- อาจารยประจํารายวิชา อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุมตามความตองการ ๑ ชั่วโมง
ตอสัปดาห (เฉพาะรายที่ตองการ โดยมีการแจงผานทาง Email Address

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรูของนิสิต
๔.๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
ดานบุคลิกภาพ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต
มีการสอดแทรกเรื่องการสํารวมในสมณภาวะ การครองจีวรหรือการแตงกาย การเขา
สังคมและศาสนพิธี เทคนิคการเจรจา สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธที่ดี และการวางตัว
ในการทํางานในบางรายวิชาที่เกี่ยวของ และในกิจกรรมปจฉิมนิเทศกอนที่นิสิตจะ
สําเร็จการศึกษา
ดานภาวะผูนํา และความ
-กําหนดใหมีรายวิชาซึ่งนิสิตตองทํางานเปนกลุมและมีการกําหนดหัวหนากลุมในการ
รับผิดชอบตลอดจนมีวินัย
ทํารายงานตลอดจน กําหนดใหทุกคนมีสวนรวมในการนําเสนอรายงานเพื่อเปนการ
ในตนเอง
ฝกใหนิสิตไดสรางภาวะผูนําและการเปนสมาชิกกลุมที่ดี
-มีกิจกรรมนิสิตที่มอบหมายใหนิสิตหมุนเวียนกันเปนหัวหนาในการดําเนินกิจกรรม
เพื่อฝกใหนิสิตมีความรับผิดชอบ
-มีกติกาที่จะสรางวินัยในตนเองเชนการเขาเรียนตรงเวลาเขาเรียนอยางสม่ําเสมอการ
มีสวนรวมในชั้นเรียน เสริมความกลาในการแสดงความคิดเห็น
ทักษะ IT
การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน กําหนดใหนิสิตนําเสนอรายงานโดยใช Power Point
หรือ การตัดตอ VDO สั้น ๆ ๕ -๗ นาที นําเสนอหนาชั้นและโพสตลงใน You Tube
หรื อ Facebook เพื่ อ เพิ่ม ทั ก ษะในการใช เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และใช โ ปรแกรม
สําเร็จรูปสําหรับการวิเคราะหประมวลผลทางสถิติ
จริยธรรม และจรรยาบรรณ มีการใหความรูแกนิสิตในการนําเอาความรูทางดานภาษาบาลีไปใชในการทํางานที่จะ
วิชาชีพ
ทําใหนิสิตอยูรวมกับคนอื่นและคนในสังคมได
๔.๒ การพัฒนาการเรียนรูในแตละดาน (จาก มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสารทบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)
๑. ทักษะดานคุณธรรม ๒. ทักษะดานความรู ๓.ทักษะทางปญญา ๔.ทักษะความสัมพันธ ๕.ทักษะการวิเคราะห
จริยธรรม
ระหวางบุคคลและ เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ความรับผิดชอบ และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕
        

๑


๒


๓


๑ ๒ ๓
  

๔


๑


๒


๓


๔.๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรูดาน
กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการ
คุณธรรม จริยธรรม
เรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(๑)มีศีลธรรม และศรัทธา (๑) สอดแทรกเรื่องศีลธรรม ศรัทธา
อุทิศตนเพื่พระพุทธศาสนา จิต สาธารณะและการเสีย สละเพื่ อ
สวนรวม ในการเรียนการสอน
(๔) เคารพสิทธิ และรับฟ ง
ความคิ ดเห็ นของผู อื่ น
รวมทั้งเคารพในคุณค าและ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย

๑) ขณะบรรยาย หรือทํากิจกรรม
การเรียนการสอน ผูบรรยายจะ
สอดแทรกเรื่องการรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม
จริยธรรม
(๑) สัง เกตพฤติกรรมของนิสิต ในชั้นเรียนหรื อ
นอกชั้นเรียนอยางตอเนื่อง
(๒) อภิป ราย รายงาน การนํา เสนอและการ
ตอบคําถาม
๑) ประเมินโดยผูสอนและเพื่อนสังเกต
พฤติกรรมผูเรียน
๒) ประเมินจากผลงานและความรับผิดชอบใน
งานที่ไดรับมอบหมาย

๔.๒.๒ ความรู
ผลการเรียนรูดานทักษะทาง กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดาน
ปญญา
ดานทักษะทางปญญา
ทักษะทางปญญา
(๑) มีความรู ความเขาใจ
(๑)สอนแบบบรรยายและใชโจทยปญหา (๑) ทดสอบยอย
หลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา
(๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน
(๓) ผลการรายงานหรืองานที่มอบหมาย
(๔) นําเสนอผลงาน
๔.๒.๓ ทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรูดานทักษะทาง กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดาน
ปญญา
ดานทักษะทางปญญา
ทักษะทางปญญา
(๑) สามารถคนหาขอมูล ทํา (๑)สอนแบบบรรยายโดยใช
(๑) ทดสอบยอย
ความเขาใจ และประเมิน
ภาพประกอบ
(๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน
ขอมูลจากหลักฐาน
(๓) เรียนรูโดยการปฏิบัติ
(๓) ผลการรายงานหรืองานที่มอบหมาย
(๔) เรียนรูแบบรวมมือ
๔.๒.๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดาน
ผลการเรียนรูดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคล ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
และความรับผิดชอบ
และความรับผิดชอบ
(๒) มีมนุษยสัมพันธ รูจัก
(๑) มอบหมายงานกลุม
(๑) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออก

ควบคุมอารมณ และยอมรับ
ความแตกตางระหวางบุคคล

(๓) จั ด กิจ กรรมการเรี ย นรู ในชั้ น เรี ย น ระหว า งการเรี ย นการสอนและการ
ทํางานรวมกับเพื่อน
และนอกชั้นเรียน
(๒) ประเมินผลงานที่ไดรับมอบหมาย
(๓ ) พิ จาร ณาจาก ผลก ารเข าร ว ม
กิจกรรมของนิสิต

๔.๒.๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรูดานทักษะการ กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดาน
วิเคราะหเชิงตัวเลข การ
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยี สื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สารสนเทศ
สารสนเทศ
(๒) ใชภาษาในการติดต อสื่ อ (๑) สอนโดยการฝกปฏิบัติ
(๑) ทดสอบยอย
ความหมายได ดี ทั้ ง การฟ ง (๒) มอบหมายงานคนควาความรูจาก
(๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน
พูด อานและเขียน
แหลงขอมูลตางๆ
(๓) ผลการรายงานหรืองานที่มอบหมาย
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑.แผนการสอน
สัปดาหที่

๑-๒

๓-๔

หัวขอ/รายละเอียด

คําชี้แจง
- ชี้แจงแนวการเรียนการสอน
- นําเขาสูบทเรียน
บทที่ ๑ หลักไวยากรณเพื่อการแตง-แปลบาลี
– นามและการแจกนาม
– หนาที่ของนาม
– บทที่ใชเปนประธานในประโยค
– บทกิริยา
– บทขยายกิริยา
บทที่ ๒ ประโยคในภาษาบาลี
– ประโยคที่จัดตามโครงสรางทางไวยากรณ
– ประโยคที่จัดตามเนื้อหา
– ประโยคที่จัดตามหลักสัมพันธ

จํานวน กิจกรรมการเรียน การสอน
ผูสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช (ถามี)
แนะนําการเรียนตาม พระมหาปพน
รายละเอียดวิชา (มคอ.๓) กตสาโร
-Power Point
ผศ.ดร.
-ซักถามข้อสงสัย
๑-๔

๕-๘

- บรรยาย
พระมหาปพน
- ตอบขอซักถาม
กตสาโร
- สรุปสาระสําคัญ
ผศ.ดร.
- ทําแบบฝกหัดประจําบท

บทที่ ๓ ความสัมพันธของบทในประโยค
– ความหมาย ลักษณะและหนาที่ของบท
– ความสัมพันธระหวางบทประธานกับบท
๕-๖
ขยาย ประธาน
– ความสัมพันธระหวางบทประธานกับบท
กิริยาในระหวาง
– ความสัมพันธระหวางบทประธานกับบท
กิริยาในคุมพากย
– ความสัมพันธระหวางบทกรรมกับบทกิริยา
บทที่ ๔ หลักการแปล
- ประเภทการแปล
๗-๘
- หลักการแปลและลําดับการแปลบาลี
- หลักการแปลประโยคเลขนอก-เลขใน
- หลักการแปลประโยคอุปมา-อุปไมย
บทที่ ๕ หลักการแตง
– หลักการเรียงนิบาต
๙-๑๐ – หลักการเรียงบทนามนาม
– หลักการเรียงบทวิเสสนะ
– หลักการเรียงบทกิริยา
– หลักการวางบทกิริยาวิเสสนะ
– หลักการเรียงวิกติกัตตา
บทที่ ๖ แตงแปลประโยคพิเศษและสํานวนบาลี
– การแตงแปลประโยคกาโกโลกนัย
– การแตงแปลประโยคนาคโสณฑิ
– การแตงแปลประโยคตั้งเอตทัคคะ
๑๑-๑๒ – การแตงแปลประโยคประชุมกัน
– การแตงแปลประโยคตรัสถาม-ทูลตอบ
– การแตงแปลประโยคถาม-ตอบเรื่องสุขทุกข
– การแตงแปลประโยค กิมงฺคํ ปน,ปเคว
– การแตงแปลประโยค สกฺกา
– สํานวนไทยสันทัดเกี่ยวกับบาลีที่ควรทราบ

- บรรยาย
พระมหาปพน
- ตอบขอซักถาม
กตสาโร
- สรุปสาระสําคัญ
ผศ.ดร.
๙-๑๒ - ทําแบบฝกหัดประจําบท

- บรรยาย
พระมหาปพน
- ตอบขอซักถาม
กตสาโร
๑๓-๑๖ - สรุปสาระสําคัญ
ผศ.ดร.
- ทําแบบฝกหัดประจําบท
- บรรยาย
พระมหาปพน
- ตอบขอซักถาม
กตสาโร
๑๗-๒๐ - สรุปสาระสําคัญ
ผศ.ดร.
- ทําแบบฝกหัดประจําบท

- บรรยาย
พระมหาปพน
- ตอบขอซักถาม
กตสาโร
- สรุปสาระสําคัญ
ผศ.ดร.
- ทําแบบฝกหัดประจําบท
๒๑-๒๔

บทที่ ๗ การแปลบาลีเปนไทย
- การแปลยกศัพท
๑๓-๑๔
- การแปลโดยพยัญชนะ
- การแปลโดยอรรถ
บทที่ ๘ การแปลไทยเปนบาลี
- แปลไทยเปนบาลี ประโยคลิงคัตถะ
- แปลไทยเปนบาลี ประโยคกัตตุวาจก
- แปลไทยเปนบาลี ประโยคกัมมวาจก
- แปลไทยเปนบาลี ประโยคภาววาจก
๑๕
- แปลไทยเปนบาลี ประโยคเหตุกัตตุวาจก
- แปลไทยเปนบาลี ประโยคเหตุกัตตุวาจก
- แปลไทยเปนบาลี ประโยคสํานวนนิยม
- แปลไทยเปนบาลี ประโยคการสนทนาดวย
ภาษาบาลี
๑๖

สรุปองคความรูทงหมด

- บรรยาย
พระมหาปพน
- ตอบขอซักถาม
กตสาโร
๒๕-๒๘ - สรุปสาระสําคัญ
ผศ.ดร.
- ทําแบบฝกหัดประจําบท
- บรรยาย
พระมหาปพน
- ตอบขอซักถาม
กตสาโร
- สรุปสาระสําคัญ
ผศ.ดร.
- ทําแบบฝกหัดประจําบท
๒๙-๓๐

๓๑-๓๒ สรุปสาระสําคัญทั้งหมด

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการ
ที่
วิธีการประเมิน
เรียนรู*
๑
๑.๑, ๒.๑, สอบระหวางภาค
๓.๑, ๔.๑ สอบประเมินผลปลายภาค
๒
๑.๑
วิเคราะหกรณีศึกษา / การคนควา
๒.๑
ความกระตือรือรน การนําเสนอ รายงาน
๓.๑
ความรับผิดชอบ งานกลุม / ผลงาน
๔.๑
สงงานตามกําหนด
ทดสอบประจําบท / สอบยอย
๓
๑.๑
พฤติกรรมการเขาชั้นเรียน ระเบียบวินัย
๒.๑
ตรงตอเวลา

สัปดาหที่ประเมิน
๘
๑๖

พระมหาปพน
กตสาโร
ผศ.ดร.

สัดสวนของการ
ประเมินผล
๒๐%
๖๐%

ตลอดภาค
การศึกษา

๓๐%

ตลอดภาค
การศึกษา

๑๐%

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑.เอกสารและตําราหลัก
- คณะกรรมการแตงตํารามหามกุฏราชวิทยาลัย, วิธีแปลมคธเปนไทย วิธีแตงฉันท, กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๔๑.
- จรูญ วรรณกสิณานนท, ดร., บาลียุคใหม เรียนงายกวาเดิม, กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพพุทธลีลา พ.ศ.
๒๕๔๙.
- จําลอง สารพัดนึก, รศ.ดร., แบบเรียนเร็วมหาบาลีเลม ๑, กรุง เทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๔๔.
- พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช), หลักการแปลไทยเปนมคธสําหรับชั้นประโยค ป.ธ. ๔-๕, กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพเลี่ยงเชียง, พ.ศ. ๒๕๔๑.
- เวทย วรัญู, แบบเรียนบาลีไวยากรณสมบูรณเลม ๑, กรุงเทพมหานคร: หจก.ไทยรายวันการพิมพ, ๒๕๔๙.
- พระมหาประสิทธิ์ สิริปฺโญ, แตงและแปลบาลี, โรงพิมพนิติธรรมการพิพ, ๒๕๕๐.
๒.เอกสารและขอมูลสําคัญ
เอกสารประกอบการสอน วิชาแตงแปลบาลี : คณาจารย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๖๐
หนังสืออุภัยพากยปริวัตน ภาค ๑-๒ (สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส)
๓.เอกสารและขอมูลแนะนํา
เว็บไซตที่เกี่ยวของกับหัวขอในรายวิชา เชน google, wikipedia, คัมภีรอภิธานัปปทีปกา และคัมภีรอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ, คําอธิบายศัพทเฉพาะทางภาษาบาลี
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑.กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชานี้ นิสิตไดจัดทําเปนกิจกรรมทางวิชาการในการนําแนวคิดและความเห็น
จากนักศึกษาและผูเขารวม ดังนี้
๑) จัดใหมีการเสวนากลุม ระหวางอาจารยผูสอนและนิสิตผูเรียน
๒) การสังเกตการณจากพฤติกรรมในดานตางๆของผูเรียน
๓) จัดทําแบบประเมินรายวิชา และแบบประเมินผูสอน
๔) ใหการเสนอแนะผานเว็บบอรด ซึ่งจัดทําขึ้นใหผูเรียนสามารถสื่อสารกับทางผูสอนได
๒.กลยุทธการประเมินการสอน
กลยุทธในการรวบรวมขอมูล เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการสอน ดังนี้
๑) การศึกษา สังเกตการณ การสอน ของผูรวมทีมการสอน
๒) ประเมินผลคะแนนที่ไดจากการสอบทุกครั้ง

๓) ประเมินทบทวนผลการเรียนรูของผูเรียนเปนระยะ
๓.การปรับปรุงการสอน
ภายหลังจากการประเมินการสอนในขอ ๒ เสร็จแลว จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมเสวนาใน
การระดมสมอง เพื่อหาขอที่ดีที่สุด และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
๑) จัดใหมีการสัมมนา เรื่องการจัดการเรียนรายวิชานี้
๒) การทําวิจัยในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
ในระหวางการสอนรายวิชานี้กําลัง ดําเนินไป ผูสอนตองมีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวัง
จากการเรียนรูในรายวิชาเปนระยะ จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงการ
พิจารณาจากผลการสอบประจําบท การสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทดสอบผลสัมฤทธิ์
โดยภาพรวมในวิชานี้ ดังนี้
๑) การทวนสอบ การใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยทานอื่น หรือผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่ไมใชอาจารยผูสอนประจําวิชา
๒) ใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
จากรายงาน หลักการใหคะแนนสอบและการใหคะแนนพฤติกรรม
๕.การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากการประเมินผลและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาแลว ไดมีการจัดการวางแผนปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพ ดังนี้
๑) ปรับปรุงรายวิชาทุกๆ ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะและผลงานทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ตามขอ ๔.
๒) อาจเปลี่ยน หรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหผูเรียนมีมุมมองในเรื่องการนําความรูจากรายวิชานี้มาแกปญหา
ตางๆได หรืองานวิจัยแนวคิดใหมๆของผูสอน

----------------------------------------------------------

