
รายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา มคอ.๓ 
รายวิชา สัมมนาพระพทุธศาสนาเพ่ือสังคม 

(Seminar on Socially Engaged Buddhism) 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตขอนแก่น บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑ รหัสและชื่อวิชา   
       ๘๐๑ ๓๑๘ สัมมนาพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม  (Seminar on Socially Engaged Buddhism) 

๑.๒ จำนวนหน่วยกิต   
       ๓ (๓-๐-๖) 

๑.๓ หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
      หลักสูตร พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
      ประเภทรายวิชา รายวชิาเลือก (แบบนับหน่วยกิต) 

๑.๔ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร, อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน  
      อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ, รศ.ดร.  
      อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.  
                                         พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)  
                                         ศศ.ม. (ปรัชญา)  
                                         พธ.บ. (ปรัชญา)  
       อาจารย์สอน               ๑) พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.  
                                         พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)  
                                         ศศ.ม. (ปรัชญา)  
                                         พธ.บ. (ปรัชญา)  
                                     ๒) พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี, ดร. 
                                         พธ.ด. (ปรัชญา)  
                                         พธ.ม. (ปรัชญา)  
                                         พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)   
                                     ๓) แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม, ผศ.ดร. 
                                          พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
                                          พธ.ม.(พระพุทธศาสนา) 



                                         ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
                                         ศษ.บ.(ภาษาไทย) 
                                         บ.ศ.๙ (ภาษาบาลี) 
                                         ป.อบ.(อภิธรรมบัณฑิต 

๑.๕ ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน  
     ภาคการศึกษาที่ ๒ / ชั้นปีที่ ๑ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

๑.๖ รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)  
      ไม่มี 

๑.๗ รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)  
      ไม่มี 

๑.๘ สถานที่เรียน   
     ห้อง ๔๐๒ ชั้น ๔  อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ)  
      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

๙. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  
     ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 

 
หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์รายวิชา 

๒.๑ จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
      ๒.๑.๑ เพ่ือให้ทราบและเข้าใจโครงสร้างและพลวัตของสังคม  
      ๒.๑.๒ เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาของสังคมท้ังภาพกว้างและเชิงลึก  
      ๒.๑.๓ เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์คำสอนของพระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาสังคม  
      ๒.๑.๔ เพ่ือให้ทราบการเกิดขึ้นและบทบาทของขบวนการทางพระพุทธศาสนาในการแก้ปัญหาสังคม    
      ๒.๑.๕ เพ่ือให้สามารถศึกษา วิเคราะห์ สรุปผลการศึกษาและนำเสนอเรื่องท่ีเลือกศึกษาได้อย่างมี  
               ประสิทธิภาพ 

๒.๒ วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
      หลังจากการเรียนการสอนจบในรายวิชานี้แล้ว นิสิตสามารถแสดงพฤติกรรมดังต่อไปนี้ได้  
      ๒.๒.๑ สามารถวิเคราะห์สภาพสังคมได้ทั้งภาพรวมและเชิงลึก  
      ๒.๒.๒ สามารถอธิบายปัจจัยและสาเหตุของปัญหาสังคมได้  
      ๒.๒.๓ สามารถอธิบายการเกิดข้ึนและบทบาทของขบวนการต่างๆ ทางพระพุทธศาสนาได้  
      ๒.๒.๔ สามารถอธิบายการบูรณาการคำสอนของพระพุทธศาสนาเพ่ือแก้ปัญหาสังคมในทุกมิติได้  
      ๒.๒.๕ สามารถเลือกประเด็นปัญหามาศึกษา วิเคราะห์ และนำเสนอได้อย่างผู้รู้จริง 



หมวดที ่๓ ลักษณะและการดำเนินการ 
คำอธิบายรายวิชา  
          สัมมนาแนวคิดทฤษฎีและขบวนการพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมในโลกยุคใหม่ โดยเน้นวิเคราะห์แนวคิด
ทางพระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง เช่น การจัดตั้งชุมชน ความสัมพันธ์ในชุมชน การมี
ส่วนร่วมหรือผูกพัน (Engage) กับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม โดยเฉพาะขบวนการพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม
ในโลกยุคใหม่ ตลอดถึงการศึกษาดูงานกิจกรรมเพื่อสังคมของขบวนการพระพุทธศาสนา ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ทั้งนี้ นิสิตต้องกำหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น  แล้วจัดทำโครงร่าง
รายงาน ดำเนิน การศึกษา รวบรวมข้อมูล และเสนอผลการศึกษาโดยความเห็นของอาจารย์ประจำวิชาเสมอ 

 

๓.๑ จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ศึกษาต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย ๔๘ ชั่วโมง  
ต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริมตาม  
ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร
ข อ ง  น ิ ส ิ ต เ ฉ พ า ะ
รายวิชา 

ไ ม ่ ม ี ก า ร ฝึ ก
ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น 
ภาคสนาม  

การศึกษาด้วยตนเอง  ๖ ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ 

๓.๒ จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น รายบุคคล  
-อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาและแนะนำวิชาการแก่นิสิตผ่านตารางการให้คำปรึกษา หรือ
โทรศัพท์ ๐๙๘ ๙๓๙๙๕๗๕ 
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่  
  ต้องการ) 

 
หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

๔.๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 

๑  M – Morality มีมารยาททางกายและวาจาที่
เหมาะสมตามกาลเทศะ 

มีการฝึกฝนด้านระเบียบวินัยกิริยามารยาททั้งทางกายและ
วาจาที่เหมาะสม เช่น การแต่งกาย การพูด 



๒. A – Awareness  รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม 

มีการส่งเสริมให้รู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและ
สังคมปัจจุบันในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
เทคโนโลยี  

๓. H – Helpfulness มีศรัทธา อุทิศตนเพ่ือ
พระพุทธศาสนา  

มีการส่งเสริมให้นิสิตมีศรัทธาอุทิศตนเพื่อทำงานเผยแผ่
พระพุทธศาสนา โดยการให้ออกค่ายบัณฑิตอาสาพัฒนา
ชุมชน  

๔. A – Ability  มีความสามารถในการแก้ปัญหา  

 

มีการส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะในการแก้ปัญหาตนเองและ
สังคม โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากกรณีปัญหา 
(Problem-Based Learning: PBL) เพื ่อนำไปสู ่การคิด
แก้ไขปัญหานั้น ๆ ตามหลักพุทธธรรม 

๕. C – Curiosity  มีความใฝ่รู้ใฝ่คิด 

 

มีการส ่งเสร ิมให ้น ิส ิตแสวงหาความร ู ้รอบด้าน  คิด
สร้างสรรค์ ต่อยอดองค์ความรู้ ด้วยการศึกษาค้นคว้าวิจัย 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจารณ์ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดข้ึนในสังคม 

๖. H - Hospitality มีน้ำใจเสียสละเพ่ือส่วนรวม  มีการส่งเสริมให้นิสิตมีจิตอาสาในการเข้าร่วมกิจกรรม
บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต ่าง ๆ เช่น กิจกรรมสังคม
สงเคราะห์ กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ 

๗. U – Universality มีโลกทัศน์กว้างไกล  มีการส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในระดับชาติและ
น านาช าต ิ  เ พ ื ่ อ ส ร ้ า ง เ ส ร ิ มป ร ะสบ ก า ร ณ ์ ด ้ า น
พระพุทธศาสนาและสังคม 

๘. L – Leadership มีความเป็นผู้นำด้านจิตใจ
และปัญญา  

มีการส่งเสริมให้นิสิตวางตนเป็นแบบอย่างด้านจิตใจและ
ปัญญา  

๙. A – Aspiration มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนให้
เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม 

มีการส่งเสริมให้นิสิตฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม โดย
การบูรณาการหลักคุณธรรมจริยธรรมไว้ในในรายวิชาต่างๆ 

 
 
 
 
 
 



๔.๒ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต  
     (จาก มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม (Moral and Ethics) 

๑) คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา  
        พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ นำหลักทางธรรมไป ประยุกต์ใช้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมโดยมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณสมบัติของหลักสูตร (ตาม  มคอ.๒ เน้นพัฒนาเฉพาะข้อ ๔) ดังนี้  
        (๔) มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ แสดงออกซ่ึงคุณธรรม จริยธรรมของผู้นำในที่ทำงาน ชุมชน และสังคม 

๒) กลยุทธ์การสอน  
          เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนดังนี้ 
          (๑) สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาและทุกกิจกรรมว่ากล่าวตักเตือนนิสิตที่
ประพฤติผิดศีลธรรมและยกย่องนิสิตที่ประพฤติตามหลักศีลธรรมตามหลัก “ข่มผู้ที่ควรข่มยกย่องผู้ที่ควรยกย่อง”               
         (๒)มอบหมายงานศึกษาค้นคว้ารายกลุ่มและรายบุคคลและการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม             
         (๓)ใช้กรณีศึกษาท้ังจากเอกสารตำราและชีวิตจริงในสังคมปัจจุบันเพื่อเป็นแบบอย่างให้นิสิตมีความซื่อสัตย์
สุจริตความรับผิดชอบความเสียสละความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ความกล้าหาญทางวิชาการ/วิชาชีพภาวะผู้นำและมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

๓) กลยุทธ์การประเมินผล  
         มีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งระหว่างกำลังศึกษา และภายหลังสำเร็จการศึกษา ด้วย
วิธีการต่างๆ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การใช้แบบสอบถาม แบบประเมิน และแบบวัดผล โดย
ประเมินจากหลายๆ ด้าน ดังนี้ 
         (๑) การสังเกตพฤติกรรม 
         (๒) คุณภาพของผลงานที่ได้รับมอบหมาย           
         (๓)รายงานผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
         (๔)การยกย่องและประกาศเกียรติคุณจากหน่วยงานองค์กรระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

๔.๒.๒ ความรู้(Knowledge) 



๑) ความรู้ที่ต้องได้รับ  
       จาก มคอ.๒ ได้กำหนดเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ของรายวิชาที่ต้องได้รับไว้ในข้อ ๔  มีรายละเอียด ดังนี้  
        (๔) มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ความรู้เชิงวิชาการ เพ่ือสร้างองค์ความรู้หรือพุทธนวัตกรรม อันเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติและนานาชาติ 

๒) กลยุทธ์การสอน  
        (๑) การบรรยายและร่วมอภิปรายหลักการพระพุทธศาสนาบนฐานของเอกสารชั้นปฐมภูมิ (พระไตรปิฎก) 
เอกสารชั้นรองและเอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง 
        (๒) จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยมีการฝึกปฏิบัติการและการนำเสนอผลการเรียนรู้ 
        (๓) จัดการบรรยายพิเศษและสัมมนาทางวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติโดยเชิญวิทยากรที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
       (๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาสารนิพนธ์บทความทางวิชาการและบทวิจารณ์หนังสือที่สามารถนำมาปรับ
ใช้ในงานดุษฎีนิพนธ์ที่ลุ่มลึกมากยิ่งขึ้น 
       (๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและค้นคว้าองค์ความรู้ในพระไตรปิฎกและวิทยาการสมัยใหม่เพ่ือนำมาบูรณา
การในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาสังคม 

๓) กลยุทธ์การประเมิน  
       มีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ทั้งระหว่างกำลังศึกษา และภายหลังสำเร็จการศึกษา ด้วยวิธีการต่ างๆ 
เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การใช้แบบสอบถาม แบบประเมิน และแบบวัดผล โดยประเมินจาก
หลายๆ ด้าน ดังนี้ 
       (๑) การสอบวัดผลและ/หรือคุณภาพงานการศึกษาค้นคว้า 
       (๒) คุณภาพของผลงานการศึกษาค้นคว้าในรายวิชา 
       (๓) คุณภาพของบทความทางวิชาการบทวิจารณ์หนังสือสารนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์อ่ืน 
      (๔) คุณภาพผลงานวิจัยทางวิชาการ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์อื่นพร้อมเผยแพร่สู่สังคมตามเกณฑ์ที่บัณฑิต
วิทยาลัยกำหนด 

๔.๒.๓ ทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 

๑) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
    จาก มคอ.๒ ได้กำหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาของรายวิชาที่ต้องได้รับไว้ในข้อ ๓ มีคำขยายความไว้
ดังนี้ 
     (๓) สามารถออกแบบและดำเนินการโครงการวิจัยที่สำคัญเพื่อจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อน สร้างองค์ความรู้ ใหม่ 
แนวคิดใหม่ และพุทธนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทสังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

 
 



๒) กลยุทธ์การสอน  
      (๑) ฝึกทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ การคิดเชิงกลยุทธ  บูรณาการ เปรียบเทียบ วิพากษ์อย่างอิสระตาม
หลักโยนิโสมนสิการ และการวิจารณ์ตามหลักการและทฤษฎี การต่อยอดองค์ความรู้และการแก้ไขปัญหาสังคมได้                               
      (๒) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองและการปฏิบัติจริงและการเรียนรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงโดยใช้
ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้                            
      (๓) การอภิปรายสัมมนาทางวิชาการและการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้า โดยใช้กระบวนการวิพากษ์อย่าง
กัลยาณมิตร                            
     (๔) การทัศนศึกษาในประเทศและต่างประเทศเพ่ือฝึกการตั้งโจทย์ประเด็นหัวข้อวิจัยและงานสร้างสรรค์                              
     (๕)การหยิบยกกรณีศึกษาจากผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์มาศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์สรุปประเด็นเพื่อสร้างและ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นการขยายพรมแดนความรู้และทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจสังคม
ศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

๓) กลยุทธ์การประเมิน  
      (๑) ใช้การประเมินด้วยวิธีที่หลากหลายโดยคำนึงถึงพัฒนาการของผู้เรียนและผลการเรียนรู้ที่ต้องการวัดเช่นการ
สอบวัดทักษะทางปัญญาการนำเสนอผลงานผลการศึกษาค้นคว้าการร่วมอภิปรายในชั้นเรียนการสังเกตพฤติกรรมซึ่ง
อาจเป็นการประเมินโดยตนเองโดยผู้สอนและโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
      (๒) เชิญผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ในระดับปริญญาเอกจากภายนอกสถาบันมาร่วม
ประเมินผลการเรียนรู้ 

๔.๒.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skill and  Responsibilities) 

๑) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
     จาก มคอ.๒ ได้กำหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ รับผิดชอบของรายวิชา
ที่ต้องได้รับไว้มีเพียงหนึ่งข้อในทั้งหมด ๓ ข้อ คือ ข้อ ๓ ดังนี้  
     (๓) มีความสามารถในการทำความเข้าใจ ปรับตัว และอยู่ร่วมกับสังคมต่างวัฒนธรรม พร้อมทั้งมีการประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของตนเองโดยใช้ข้อมูลย้อนกลับ มีการวางแผนปรับปรุงแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้สภาพ
สังคมท่ีซับซ้อน 

๒) กลยุทธ์การสอน  
     (๑) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สอดแทรกเรื่องการมีมนุษยสัมพันธ์ภายใต้สังคมพหุ
วัฒนธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
     (๒) มอบหมายให้ผู ้เร ียนศึกษาค้นคว้าเป็นกลุ่ มการดำเนินกิจกรรมกลุ ่มการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ
พระพุทธศาสนาและสาขาวิชาอื่นๆเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ความกล้าหาญในการแสดงออกและแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมตามหลักสามัคคีธรรม            
    (๓) ส่งเสริมเครือข่ายผู้เรียนในสาขาวิชาพระพุทธศาสนาและต่างสาขาวิชาทั้งภายในมหาวิทยาลัยและร่วมกับ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ 



      (๔) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเคารพความเห็นต่าง ทำความเข้าใจ ปรับตัว เพ่ืออยู่ร่วมกับสังคมพหุวัฒนธรรม
ตามหลักสารณียธรรม       

๓) กลยุทธ์การประเมิน  
      (๑) สังเกตพฤติกรรมความมีมนุษยสัมพันธ์ความรับผิดชอบในการเรียนและงานที่ได้รับมอบหมายการนำเสนอผล
การศึกษาค้นคว้าการทำงานวิจัยและการร่วมทำกิจกรรมเพ่ือสังคม            
      (๒) ประเมินความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการปฏิบัติการการเคารพความคิดเห็นการปรับตัว
ความสามารถแสดงความคิดเห็นและการแก้ไขปัญหา 
      (๓) สังเกตพฤติกรรมการแสดงบทบาทภาวะผู้นำและผู้ตามท่ีดีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
      (๔) ประเมินทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบอย่างมีส่วนร่วมโดยอาจารย์ประจำวิชา
สาขาวิชาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

๔.๒.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical  Analysis, 
Communication and Information Technology Skills) 

๑) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
     จาก มคอ.๒ ได้กำหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ รับผิดชอบของรายวิชา
ที่ต้องได้รับนั้นเป็นความรับผิดชอบรอง ทั้ง ๓ ข้อ ดังนี้  
           (๑) สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักตรรกะทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา เชื่อมโยง
ประเด็นปัญหาที ่สำคัญและซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆโดยเฉพาะทางด้าน
พระพุทธศาสนาในเชิงลึกได้เป็นอย่างดี 
          (๒) สามารถสื่อสารองค์ความรู้พระพุทธศาสนาและประยุกต์ใช้พุทธนวัตกรรม ผ่านช่องทางที่หลากหลายอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
          (๓) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้าที่สำคัญ 
ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการตีพิมพ์ผ่านสื่อทางวิชาการได้อย่างเหมาะสม 

๒) กลยุทธ์การสอน  
          เพื่อให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ 
           (๑) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการใช้ตรรกะตัวเลขและสถิติรวมถึงการประเมิ น
โดยใช้ประสบการณ์ตรง 
           (๒) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนวิธีการและ
รูปแบบการสื่อสารโดยใช้ประสบการณ์ตรง            
          (๓)จัดกิจกรรมการเรียนรู ้เพื ่อให้นิสิตได้ฝึกทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมู ล
สร้างสรรค์ผลงานและนำเสนอองค์ความรู้จากประสบการณ์ตรง 

๓) กลยุทธ์การประเมิน  



ประเมินทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 
        (๑) ผลงานการวิเคราะห์เชิงปริมาณการประยุกต์ใช้สถิติการใช้ตรรกะและการบูรณาการหลักโยนิโสมนสิการ 
        (๒) ผลงานการสื่อภาษาท้ังภาษาพูดและภาษาเขียนวิธีการและรูปแบบการสื่อสาร 
        (๓) ผลงานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นการสร้างสรรค์ผลงานและสื่อสารองค์ความรู้           
        (๔) จากการสังเคราะห์ปัญหาเป็นองค์ความรู้สู่การเขียนบทความ เป็นต้น อย่างน้อย ๑ ชิ้นงาน 

 
หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๕.๑ แผนการจัดการเรียนรู้ 

สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนสื่อที่ใช้(ถ้ามี) 

ผู้สอน/บรรยาย 

๑ คำชี้แจง  
- แนะนำ ผู้สอน และผู้เรียน - 
ชี้แจงแนวทางการจัดการ เรียน
การสอน  
- แจ้งจุดประสงค์รายวิชา  
- แนะนำแหล่งค้นคว้าและ 
เอกสาร  
- แนะแนวการประเมินผลการ
เรียน  
- เกณฑ์การประเมินผล  
ผู้เรียน 

๓ - แนะนำการเรียนการ 
สอนตามรายละเอียด 
วิชา (มคอ.๓)  
- Power Point  
- ซักถามข้อสงสัย 

- พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.   

๒ ความหมาย  
- คำว่า การสัมมนา  
- คำว่า วิเคราะห์  
- คำว่า สังเคราะห์  
- คำว่า บูรณาการ  
- พระพุทธศาสนาเพื่อ  
สังคม (Engaged   
Buddhism)  
- ศึกษาองค์ความรู้จาก  
งานวิจัยเรื่อง ภูมิปัญญา 
พระพุทธศาสนาเพื่อ  
สังคมในประชาคม  

๓ - บรรยาย  
- Power Point  
- ศึกษากรณีศึกษา  
งานวิจัยโดยมอบให้
นิสิต ไปวิเคราะห์ 
สังเคราะห ์ รูปแบบ/
องค์ความรู้/ 
ภูมิปัญญา
พระพุทธศาสนาที่ 
เรียกว่า “เพ่ือสังคม
แบบเถรวาท” มีอยู่
อย่างไร แล้วให้เขียน

- พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.  
 



อาเซียน : กรณีศึกษา  
ราชอาณาจักรไทย   
ราชอาณาจักรกัมพูชา   
และ สปป.ลาว 

เป็นบทความสรุปเพ่ือ
ตอบ โจทย์ประเด็น
ปัญหาว่า 
พระพุทธศาสนาเถร
วาทเป็นศาสนาเพื่อ
สังคม (Engaged 
Buddhism) ได้
อย่างไร 

๓-๔ ศึกษาแนวคิดพระพุทธศาสนาเพ่ือ
สังคมในยุคสมัยพุทธกาล  
- ความข ัดแย ้งของส ังคมผ ่าน
แนวคิดในพรหมชาล สูตร, ธรรม
จ ักก ัปว ัตนส ูตร และส ิงคาลก
สูตร)  
- แนวคิดพระพุทธศาสนา เพ่ือ
สังคมกับปัญหาในสมัยพุทธกาล
จ า ก ห ล ั ก ฐ า น ใ น พ ร ะ ส ู ต ร
สำคัญๆ เช่น กูฏทันตสูตร ผ่าน
ต ัวอย ่างการศ ึกษาในหน ังสือ 
ไตรสิกขาพัฒนาความเป็นมนุษย์
และพุทธ วิธีแก้ปัญหาในพระ
สูตร,   
พระพุทธศาสนาเพื ่อสังคม ใน
โลกปัจจุบัน  
- ทัศนะของนักวิชาการทั ้ง โลก
ตะวันตกและโลก  
ตะวันออกท่ีกล่าว  
สนับสนุนพระพุทธศาสนา ว่า 
เป็นศาสนาเพื่อสังคม 

๖ - มอบงานศึกษาพระ 
สูตรเพิ่มเติมในเชิง
บูรณา การเพ่ือการ
ประยุกต์ใช้ ในวิถีชีวิต 
มีสิงคาลสูตร
, ธรรมจักรกัปปวัตตน
สูตร กูฏทันตสูตร หรือ
สูตร อื่นๆ ที่นิสิตสนใจ
จะศึกษาแต่พระสูตร
นั้นๆ ต้องมีเนื้อหาที่
เกี่ยวข้อง กับประเด็น
ปรากฏการณ์ และการ
แก้ปัญหาสังคม เชิง
บูรณาการในปัจจุบัน 
เพ่ือส่งงานและ
นำเสนอ สรุปแนวคิด
เพ่ือการวิพากษ์ 
วิเคราะห์และ 
สังเคราะห์ ในสัปดาห์
๘- ๑๒  
- ซักถามข้อสงสัย 

-พระมหาณัฐพันธ์  
  สุทสฺสนวิภาณี, ดร. 

๕ - แนวคิดพระพุทธศาสนาเ พ่ือ
ส ังคมผ ่านการเก ิดขบวนการ
ทำงานเผยแผ่ของพุทธบริษัทเพ่ือ  
แก้ปัญหาสังคมในสมัยปัจจุบัน  

๓ - สัมมนาโดย
คณาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบบรรยาย 
รายวิชา  
- Power Point  

- พระมหาณัฐพันธ์  
  สุทสฺสนวิภาณี, ดร.  



- กรณีศึกษาขบวนการของสรร
โวทัย ในประเทศศรีลังกา  
- กรณีศึกษาขบวนการของ ติช 
นัท ฮันห์ ในประเทศเวียดนาม 
และ   
- กรณีศึกษาขบวนการของ   
ดไล ลามะ พุทธศาสนา  
มหายานแบบธิเบต 

- ศึกษากรณีศึกษา  
- การวิเคราะห์/  
สังเคราะห ์ 
- ซักถามข้อสงสัย 

๖-๗ - ฟังการบรรยายสรุปจาก กรณี
การปฏิบัติศาสนกิจ ของพระ
บัณฑิตมหาจุฬาฯ ที่สนองงาน
คณะสงฆ์ ๖ ด้าน  
- ชุมชนคุณธรรม  
- บทบาทของพระสังฆพัฒนาใน
สังคมไทย 

๖ - สังเคราะห์ประเด็นที่ 
เป็นปัญหา และ  
แนวทางแก้ไขที่เป็น  
Bess Sheets   
- ส่งเป็นคะแนนสอบ  
กลางภาคเรียน 

- พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.  
 

๘-๑๒ - การนำเสนอประเด็นที่ เลือก
ศึกษาของนิสิตที่มีผลงานโดดเด่น 

๑๕ - บรรยาย/Power   
Point  
- อภิปราย/แสดง  
ความเห็น  
- ซักถาม/วิเคราะห์  
- การสังเคราะห์องค์ 
ความรู้ 

- พระมหาณัฐพันธ์  
  สุทสฺสนวิภาณี, ดร. 

๑๓-๑๔ - ขบวนการพ ุทธศาสนา เ พ่ือ 
สังคมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชว ิทยาล ัย  ผ่านการ
ถอดบทเรียนจาก งานวิจัยเรื ่อง 
รูปแบบการ สร้างเครือข่ายการ
เผยแผ่ พระพุทธศาสนาเชิงรุก
ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง 
กรณราชวิทยาลัย ว ิทยาเขต
ขอนแก่น โดย พระโสภณพัฒน
บัณฑิต, รศ.ดร. 

๖ - บรรยาย  
- Power Point  
- ซักถามขอ้สงสัย  
- ศึกษากรณีศึกษา  
- การวิเคราะห์/  
สังเคราะห์ 
- อภิปราย/แสดง  
ความเห็น  
- ซักถาม/วิเคราะห์  
- การสังเคราะห์องค์ 
ความรู้ 

-พระโสภณพัฒนบัณฑิต,  รศ.ดร. 
 



๑๕ - สรุปเนื้อหาการศึกษา ทั้ง 
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ 

๓ - บรรยาย  
- Power Point  
- ซักถามข้อสงสัย  
- ศึกษากรณีศึกษา  
- การวิเคราะห์/  
สังเคราะห์ 

- พระมหาณัฐพันธ์  
  สุทสฺสนวิภาณี, ดร. 

๑๖ สอบปลายภาคเรียน ๓ สอบผ่านระบบ  
E- Testing 

 

 
๕.๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม ผลการเรียนรู้ กิจกรรมการประเมิน กำหนด 
การ

ประเมิน 

สัดส่วน 
การประเมิน 

๑  การเข้าฟังบรรยาย (Lecture)  - การเข้าห้องเรียน  ๑-๑๖ ๑๐ 

๒  ทักษะความสัมพันธ์ 
(Friendship  relationship) การสร้าง
เครือข่าย และความสำเร็จของงาน 

- การสังเกต  
- การทำงานเดี่ยว  
- การทำงานกลุ่ม 

๑-๑๖ ๑๐ 

๓  ทักษะการพูดในการนำเสนอ รายงานเดี่ยวและ
หรือกลุ่ม   
(Presentation work assign Single & 
Groups) 

- นำเสนอในห้องเรียน  
- นำเสนอรายงานรูปเล่ม 

๘-๑๒ ๒๐ 

๔  การนำเสนอองค์ความรู้และ ทักษะการ
วิเคราะห์ในการ  
นำเสนองาน ทั้งงานส่วนบุคคล และงานกลุ่ม 
(Presentation  Work Body & Groups) 

- การแสดงความคิดเห็น
ในห้องเรียน (Class   
room)   
- การตอบปัญหา  
ภาคทฤษฎีใน Home  
room 

๘-๑๒, 
๑๓-๑๔-

๑๕ 

๒๐ 

๕  การคิดวิเคราะห์(Analysis  Thinking) ที่แสดง
ผ่านการ  

- การสรุปองค์ความรู้
เป็น  Work Sheets 
Body and Work 
Sheets   

๑๐-๑๑ 
๑-๗, 
๘-๙, 

๑๐-๑๑, 

๒๕ 



นำเสนอให้เห็นองค์ความรู้ในการ นำเสนองาน
ในรูปแบบบทความ และงานอ่ืนๆ ที่ส่งเพ่ือรับ
การ ประเมินผลการเรียน 

Groups  
- บทความย่อบทความ 
วิชาการ/สารนิพนธ์ 

๑๒-๑๓, 
๑๔-๑๕ 

๖  การสังเคราะห์ (Synthesis  Thinking)  
สรุปองค์ความรู้จาก การบรรยาย/นำเสนอและ
การ สัมมนา แล้วเขียนรายงานเสนอ  
องค์ความรู้สู่สาธารณชน/เผยแพร่ ผ่านผลงาน
ส่งที่ส่งประเมินผลใน รายงานผลการดำเนินงาน
และรูปแบบบทความ  

- สามารถเขียนบรรยาย 
องค์ความรู้เกี่ยวกับ   
Engaged Buddhism  
ให้ปรากฏในผลงานที่ส่ง 
ประเมินในรูปแบบ  
- บทความทาง
วิชาการ (ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์)   

๑-๗, 
๘-๙, 

๑๐-๑๑, 
๑๒-๑๓, 
๑๔-๑๕ 

๑๕ 

 
หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖.๑ เอกสารและตำราหลัก  
คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. รวมบทความทางวิชาการทางพระพุทธศาสนา.        
              กรุงเทพมหานคร ; โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. วิถีไทย การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม, กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  
              ๒๕๔๗.  
ทรงวิทย์ แก้วศรี, บรรณาธิการ. สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,   
             ๒๕๔๗. 
ธานินทร์ กรัยวิเชียร. คุณธรรม และจริยธรรมของผู้บริหาร. กรุงเทพมหานคร : ชวนพิมพ์, ๒๕๔๘.  
นงนภัส คู่วรัญญู เที่ยงกมล. การวิจัยเชิงบูรณการแบบองค์รวม. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์  
             มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔  
นงลักษณ์ สุทธิรัตนพันธ์. การพัฒนาบุคลิกผู้นำและนักบริหาร. กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๔๔.  
นิยพรรณ (ผลวัฒนะ) วรรณศิริ. มานุษยวิทยาวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร : เอ็กซ์เปอร์เนท, ๒๕๕๐.  
บุญทัน ดอกไธสง. สงครามประชาชน. กรุงเทพมหานคร : ปัญญาชน, ๒๕๕๒.  
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. การสร้างธรรมาภิบาล (Good Governance) ในสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร:  วิญญาณ,  
              ๒๕๔๒  
ประภาศรี สีหอำไพ. พื้นฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม, กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ 

   มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓  
________, วัฒนธรรมทางภาษา. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐.  
ปราชญา กล้าผจัญ. คุณธรรมและจริยธรรมผู้นำรัฐ. กรุงเทพมหานคร: ข้าวฟาง, ๒๕๔๙.  
ปิยนาถ บุญนาค และคณะ. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระอัจฉริยภาพในการบริหาร 
             จัดการ.  กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 
พิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). วิธีบูรณาการพระพุทธศาสนา
กับศาสตร์สมัยใหม่.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒  
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ). พจนานุกรมธรรมฉบับพุทธทาส. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๕๔.  
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). ธรรมนูญชีวิต. นนทบรุี: Awake books, ๒๕๕๖ _________. พระพุทธศาสนา



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
๗.๑ กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต  
       ๗.๑.๑ ประเมินผลการสอนโดยใช้ระบบออนไลน์  
       ๗.๑.๒ สอบถามความคิดเห็นนิสิตในสัปดาห์สุดท้ายของภาคเรียน โดยมีแบบสอบถาม  
       ๗.๑.๓ ให้นิสิตแสดงความคิดเห็นในการสอนในสัปดาห์สุดท้าย ด้วยการเขียนบทความส่ง  
       ๗.๑.๔ นิสิตสามารถลงแสดงความคิดเห็นในคอมพิวเตอร์ได้ คือ อีเมล์ ของอาจารย์ 

พะยอม วงศ์สารศรี. องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๕๒. 
พรนพ พุกกะพันธ์. การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management). กรุงเทพมหานคร: ว.เพ็ชรสกุล,   
     ๒๕๔๒  
พระกวีวรญาณ (จำนง ทองประเสริฐ). คำบรรยายพรหมชาลสูตร. กรุงเทพมหานคร:  
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๗.๒ กลยุทธ์การประเมินการสอน  
       ในการเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้  
       ๗.๒.๑ การสังเกตการณ์ การสอนของกิจกรรมการสอนและการตั้งใจเรียนของผู้เรียน  
       ๗.๒.๒ การจัดการวัดผลการสอนด้วยแบบประเมินผลที่นิสิตเป็นผู้ให้ข้อมูล  
       ๗.๒.๓ การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้  
       ๗.๒.๔ จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ผู้สอนระดับวิทยาลัยสงฆ์ในปลายภาคเรียน  
       ๗.๒.๕ จัดประชุมย่อมปรึกษาและเสนอแนะคณาจารย์ในระดับสาขาวิชาในภาคการเรียน  
       ๗.๒.๖ ได้มีการทำวิจัยเกี่ยวกับการใช้ PowerPoint  

๗.๓ การปรับปรุงการสอน  
        หลังจากการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอนโยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหา
ข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้  
        ๗.๓.๑ สัมมนาการจัดการเรียนการสอน  
        ๗.๓.๒ การวิจัยในและนอกชั้นเรียน  
        ๗.๓.๓ การนำผลการประเมินทุกอย่างมาใช้ในการสะท้อนการสอนเพ่ือการปรับปรุงการเรียนการสอน ของ
รายวิชา  
       ๗.๓.๔ ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม ความรู้ใหม่ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษามาใช้ในการสอน  
       ๗.๓.๕ กลุ่มสายอาจารย์ได้มีการจัดอบรมสัมมนา/อภิปราย/เสวนาเกี่ยวกับการพัฒนาการเยนการสอน ทุกปี
การศึกษาเพ่ือมาประกอบการพัฒนารายวิชาให้มีสาระและการสอนให้เหมาะสมและน่าสนใจตลอดเวลา 

๗.๔ การปรับปรุงการสอน  
       ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ เรียนรู้ใน
รายวิชา ได้จากการสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อยและหลัง
การออกผลการเรียนรายวิชา มีการทบทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้  
        ๗.๔.๑ การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่ไม่ใช่
อาจารย์ประจำหลักสูตร  
        ๗.๔.๒ มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู ้ของนิสิตโดยตรวจสอบ 
ข้อสอบรายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม  
        ๗.๔.๓ ให้นิสิตได้มีโอกาสตรวจสอบการให้คะแนนทุกอย่างและการให้เกรดของรายวิชาตรวจสอบความ 
ถูกต้องก่อนการนำส่งฝ่ายทะเบียนของมหาวิทยาลัย  



๗.๕ การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
       จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการ สอนและ
รายละเอียดรายวิชาเพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้  
      ๗.๕.๑ ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตาม ข้อ ๔  
      ๗.๕.๒ เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มา จาก
งานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่างๆ  
      ๗.๕.๓ นำผลที่ได้จากการสอบความคิดเห็นนิสิต เกี่ยวกับคะแนน มาประชุมสัมมนาและสรุปผลเพื่อ พัฒนา
รายวิชาก่อนการสอนในภาคการศึกษาหน้าต่อไป 
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