๑
รายละเอียดของรายวิ ชา (มคอ.๓)
รายวิ ชา ๐๐๐ ๑๕๐ อภิ ธรรมปิ ฎก
ชือสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุ ษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
หมวดที ๑ ข้อมูลโดยทัวไป
๑.รหัสและชือรายวิ ชา
๐๐๐ ๑๕๐ อภิธรรมปิ ฎก
(Abhidhamma Pitaka)
๒.จํานวนหน่ วยกิ ต
๓ หน่ วยกิต
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
พุทธศาสตรบัณฑิต วิชาแกนพระพุทธศาสนา
๔.อาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผส้ ู อน
อาจารย์ประจํา
๕.ภาคการศึกษา / ชันปี ทีเรียน
ภาคการศึกษาที๒ / ชันปี ท ี ๑
๖.รายวิ ชาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่ม ี
๗.รายวิ ชาทีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่ม ี
๘.สถานที เรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๙.วันทีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครังล่าสุด
๒ สิงหาคม

หมวดที ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑.จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
เพือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกียวกับหลักคําสอนในเรืองจิต คุณสมบัตขิ องจิต และรูปร่างของ
มนุษย์ สภาวะของจิตทีมีความเป็ นอิสระจากสิงเศร้าหมอง ในอภิธรรมปิ ฎก
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
หลังจากเรี ยนจบวิชานีแล้ว ผูเ้ รี ยนสามารถ
๑. อธิบายความหมายและการทํางานของจิตได้
๒. อธิ บายคุณสมบัติของจิต ได้
๓. อธิ บายความหมายหน้าทีการทํางานของรู ป(ร่ างกาย)
๓. อธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างจิตและร่ างกายตามหลักการทางพุทธศาสนาได้
๔. อธิ บายสภาวะจิตทีมีความเป็ นอิสระจากสิ งเศร้าหมองได้(นิพพาน)
๕. นักศึกษาสามารถปรับปรุ งพฤติกรรมของตนเองให้ดีขึนให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีมี
ความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย
หมวดที ๓ ลักษณะและการดําเนิ นการ
๑. คําอธิ บายรายวิ ชา
ศึกษาประวัติ ความเป็ นมา ความหมาย โครงสร้างของพระอภิธรรมปิ ฎก เนื อหาสาระ ประเด็นที
น่าสนใจในพระอภิธรรมปิ ฏกทัง ๗ คัมภีร์ โดยเน้นให้เข้าใจหลักปรมัตถธรรม คือ จิต เจตสิ ก รู ป และนิพพาน
โดยอาศัยอรรถกถาและฏีกาประกอบ
๒. จํานวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริ ม

การฝึ กปฏิ บตั ิ /งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

บรรยาย ๓๐ ชัวโมงต่อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
ไม่มกี ารฝึกปฏิบตั งิ าน
การศึกษาด้วยตนเอง ๔
ต้องการของนักศึกษา
ภาคสนาม
ชัวโมงต่อสัปดาห์
เฉพาะราย
๓. จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนํ าทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา แจ้งการให้คาํ ปรึกษาผ่านเวปไซด์คณะพุทธศาสตร์ และอีเมล์ส่วนตัวของอาจารย์
พร้อมทังประกาศในห้องเรียน
- อาจารย์จดั เวลาให้คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ชัวโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะ
รายทีต้องการ)
๒

หมวดที ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
๑.คุณธรรม จริ ยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริ ยธรรมทีต้องพัฒนา
พัฒนาผู้เรียนให้มคี ุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีวนิ ัย เคารพในสิทธิของบุคคลอืน
ไม่เบียดเบียนกล่าวร้ายผูอ้ นื มีความซือสัตย์ มีความอดทน นิสติ สามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมกับ
การศึกษาอภิธรรม โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัตหิ ลักสูตร ดังนี
- ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซือสัตย์สุจริต
- มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- มีภ าวะความเป็ นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัด แย้งและลําดับ
ความสําคัญ
- เคารพสิท ธิและรับฟั งความคิดเห็นของผู้อืน รวมทังเคารพในคุณ ค่ าและศักดิศรีข องความเป็ น
มนุษย์
- เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
- สามารถวิเคราะห์ผลดีของการศึกษาอภิธรรมต่อสังคม
๑.๒ วิ ธีการสอน
- บรรยายพร้อ มยกตัว อย่า งกรณี ศึก ษาเกียวกับ ประเด็น ทางจริย ธรรม คุ ณ ธรรม จริย ธรรมที
เกียวข้องกับอภิธรรม
- อภิปรายกลุ่ม
- กําหนดให้นกั ศึกษาหาตัวอย่างทีเกียวข้องกับเรืองอภิธรรม
- บทบาทสมมติ
- นําเสนอรายงาน
๑.๓ วิ ธีการประเมิ นผล
-

พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานทีได้รบั มอบหมายตามขอบเขตทีให้และตรงเวลา
มีการอ้างอิงเอกสารทีได้นํามาทํารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ประเมินผลการทดสอบข้อเขียน
ประเมินผลการนําเสนอรายงานทีมอบหมาย

๒.ความรู้
๒.๑ ความรู้ทีต้องได้รบั
มีความรูห้ ลักคําสอนในอภิธรรมปิ ฎก อรรถกถาอภิธรรม ฎีกาอภิธรรมอย่างเป็ นระบบ
๓

๒.๒ วิ ธีการสอน
บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุ่ม การนํ าเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึก ษา และมอบหมายให้
ค้น คว้าหาบทความ ข้อ มูล ทีเกียวข้อ ง โดยนํ ามาสรุป และนํ าเสนอ การศึ ก ษาโดยใช้ปั ญ หา และโครงงาน
Problem base learning และ Student Center เน้นผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง
๒.๓ วิ ธีการประเมิ นผล
- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบทีเน้นการวัดหลักการและทฤษฎี
- นําเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลทีเกียวข้อง
- วิเคราะห์กรณีศกึ ษา
- สัมภาษณ์เป็ นรายบุคคล
๓. ทักษะทางปัญญา
๓.๑ ทักษะทางปัญญาที ต้องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็ นระบบ มีการวิเคราะห์ เพือการป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาเกียวกับจิตวิญญาณ
๓.๒ วิ ธีการสอน
- การมอบหมายให้นกั ศึกษาทําโครงงานพิเศษ และนําเสนอผลการศึกษา
- อภิปรายกลุ่ม
- วิเคราะห์กรณีศกึ ษา ในการนํ าอภิธรรมมาใช้ในปัจจุบนั
- การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติกรรมในการควบคุมจิตใจและร่างกาย
๓.๓วิ ธีการประเมิ นผล
สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้ นข้อสอบทีมีการวิเคราะห์สถานการณ์ในปั จจุบนั เข้ากับหลักธรรม
ในอภิธรรม
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที ต้องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รียนด้วยกัน
- พัฒนาความเป็ นผูน้ ํ าและผูต้ ามในการทํางานเป็ นทีม
- พัฒนาการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานทีมอบหมายให้ครบถ้วนตามกําหนดเวลา
๔.๒ วิ ธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
- มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น การค้นคว้าหลักธรรมในอภิธรรม หรือ อ่านบทความที
เกียวข้องกับรายวิชา
- การนําเสนอรายงาน
๔

๔.๓ วิ ธีการประเมิ นผล
- ประเมินตนเอง และเพือน ด้วยแบบฟอร์มทีกําหนด
- รายงานทีนําเสนอ พฤติกรรมการทํางานเป็ นทีม
- รายงานการศึกษาด้วยตนเอง
๕.ทักษะการวิ เคราะห์หลักธรรม
๕.๑ ทักษะการวิ เคราะห์หลักธรรม
- ทักษะการคิด การตีความ วิเคราะห์หลักธรรม
- พัฒนาทักษะในการสือสารทังการพูด การฟั ง การวิเคราะห์ การเขียน โดยการทํารายงาน และ
นําเสนอในชันเรียน
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกรณีศกึ ษา
- พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
- ทัก ษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสือสาร เช่ น การส่งงานทางอีเมล์ การสร้างห้องแสดง
ความคิด เห็ น ในเรืองต่ า งๆ เช่ น Web lock การสือสารการทํ า งานในกลุ่ ม ผ่ า นห้ อ งสนทนา
feacebook
- ทักษะในการนํ าเสนอรายงานโดยใช้รปู แบบ เครืองมือ และเทคโนโลยีทเหมาะสม
ี
๕.๒ วิ ธีการสอน
- มอบหมายงานให้ศกึ ษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากคัมภีรอ์ ภิธรรมปิ ฎก อรรถกถา ตํารา หนังสือ และ
ทํารายงาน โดยเน้นการอ้างคัมภีร์ ตํารา เอกสาร งานวิจยั จากแหล่งทีมาข้อมูลทีน่ าเชือถือ
- นําเสนอโดยใช้รป
ู แบบและเทคโนโลยีทเหมาะสม
ี
๕.๓ วิ ธีการประเมิ นผล
- การจัดทํารายงาน และนํ าเสนอด้วยสือเทคโนโลยี
- การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธกี ารอภิปราย
- การนําเสนองานโดย power point

หมวดที ๕ แผนการสอนและการประเมิ นผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที

จํานวน กิ จกรรมการเรียน การ
ชัวโมง
สอน สือทีใช้ (ถ้ามี)

ผูส้ อน

๑
แนะนําการเรียนการสอน

๒

บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ

๕

สัปดาห์
ที
๒

๓

๔

๕

๖

๗

หัวข้อ/รายละเอียด
บทที ๑ อกุศลจิต,อเหตุกจิต
-โลภมูลจิต ๘
-โทสมูลจิต ๒
- โมหมูลจิต ๒
-อกุศลวิปากจิต ๗
-อเหตุกกุศลวิปากจิต ๘
-อเหตุกกิรยิ าจิต ๓
บทที๒ กามาวจรโสภณจิต ๒๔
- มหากุศลจิต ๘
- มหาวิปากจิต ๘
- มหากิรยิ าจิต ๘
บทที๓รูปาวจรจิต,อรูปาวจรจิต
-รูปาวจรกุศลจิต
- รูปาวจรวิปากจิต
- รูปาวจรกิรยิ าจิต
- อรูปาวจรกุศลจิต
- อรูปาวจรวิปากจิต
- อรูปาวจรกิรยิ าจิต
บทที ๔ โลกุตตรจิต
-มรรคจิต ๔
-ผลจิต ๔
-นิพพาน
บทที๕ เจตสิก ๑
-สัพพจิตตสาธารณเจตสก ๗
-ปกิณณกเจตสิก ๖
-โลติกเจตสิก ๓
-โทจตุกกเจตสิก ๔
-โมจตุกกเจตสิก ๔
-ถีทกุ เจตสิก ๒
-วิกจิ ฉาเจตสิก ๑
บทที ๖ เจตสิก ๒
-โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙
-วิรตีเจตสิก ๓

จํานวน กิ จกรรมการเรียน การ
ชัวโมง
สอน สือทีใช้ (ถ้ามี)
๒

-บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ
-Problem base learning

๒

บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ
Problem base learning

๒

บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ
Problem base learning

๒

บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ
Problem base learning

๒

๒

ผูส้ อน

บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ
Problem base learning

บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ

๖

สัปดาห์
ที
๘
๙

๑๐

๑๑

หัวข้อ/รายละเอียด
-อัปปมัญญาเจตสิก ๒
-ปั ญญินทรียเ์ จตสิก ๑
สอบกลางภาค
บทที ๗ รูปปรมัตถ์ ๑
- มหาภูตรูป ๔
- ปสาทรูป ๕
- วิสยรูป ๗
- ภาวรูป ๒
บทที ๘ รูปปรมัตถ์ ๒
- หทยรูป ๑
- ชีวติ รูป ๑
- อาหารรูป ๑
- ปริจเฉทรูป ๑
- วิญญัตริ ปู ๒
- วิการรูป ๓
- ลักขณรูป ๔
บทที ๙ วิถจี ติ
-วิถจี ติ ทางปั ญจทวาร
-วิถจี ติ ทางมโนทวาร

จํานวน กิ จกรรมการเรียน การ
ชัวโมง
สอน สือทีใช้ (ถ้ามี)
Problem base learning
๒
๒

๒

๒

บรรยาย บรรยาย
ยกตัวอย่างประกอบ
Problem base learning

บรรยาย บรรยาย
ยกตัวอย่างประกอบ
Problem base learning

บรรยาย บรรยาย
ยกตัวอย่างประกอบ
Problem base learning

๑๒

บทที ๑๐ อัปปนาวิถี ๑
- ฌานวิถี
- อภิญญาวิถี
- มรรควิถี

๒

บรรยาย อภิปราย การ
วิเคราะห์

๑๓

บทที ๑๐ อัปปนาวิถี ๒
- ผลสมาบัตวิ ถิ ี
- นิโรธสมาบัตวิ ถิ ี
- ปั จจเวกขณวิถี

๒

บรรยาย อภิปราย
การวิเคราะห์

๒

นิสติ นําเสนองานตาม
หัวข้อทีได้รบั มอบหมาย
บรรยาย

๑๔
๑๕
๑๖

- อภิปรายกลุ่ม
สรุปเนือหารายวิชา
สอบปลายภาค

ผูส้ อน

๒
๒

๗

๒. แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
ที

๑

๒

๓

ผลการ
เรียนรู้*
๔.๒
- ๒.๓
๔.๓
-๓.๓
๔.๑
-๑.๑
-๑.๒
-๑.๓
๔.๓
-๓.๑
-๓.๓
๔.๔
-๔.๑
-๔.๒
-๔.๓
๔.๕
-๕.๑
-๕.๒
-๕.๓
๔.๑
-๑.๑
-๑.๒
-๑.๓
๔.๒
-๒.๓
๔.๓
-๓.๑
-๓.๒
-๓.๓
๔.๔
-๔.๑
-๔.๒

วิ ธีการประเมิ น
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

วิเคราะห์ หลักธรรม ค้นคว้านํ าเสนอ รายงาน
การทํางานกลุ่มและผลงาน
การอ่านและสรุปบทความ
การส่งงานตามทีมอบหมาย

การเข้าชันเรียน
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นใน
ชันเรียน

สัปดาห์ที
ประเมิ น

สัดส่วนของการ
ประเมิ นผล

๖
๑๖

๒๐%
๖๐%

ตลอดภาค
การศึกษา

๑๐%

ตลอดภาค
การศึกษา

๑๐%

๘

ที

ผลการ
เรียนรู้*

วิ ธีการประเมิ น

สัปดาห์ที
ประเมิ น

สัดส่วนของการ
ประเมิ นผล

-๔.๓
๔.๕
-๕.๑
-๕.๒
-๕.๓
หมวดที ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. เอกสารและตําราหลัก
Bhikkhu Bodhi, A Comprehensive Manual of Abhidhamma, Sangharaja Mawatha, Buddhist
Publication Society, Kandy,Sri Lanka.
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,อภิธรรมปิ ฎก,โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,กรุงเทพมหานคร:๒๕๓๙.
พุทธทัตตเถระ(แต่ง),ประชุม เรืองวารี(แปล), พระอภิธมั มาวตาร,โรงพิมพ์กรมการศาสนา,กรุงเทพมหานคร:
๒๕๔๓
พระคันธสาราภิวงศ์,ปรมัตถสังคหะและปรมัตถทีปนี,พิมพ์ทห้ี างหุน้ ส่วนจํากัด ไทยรายวัน กราฟฟิ ค เพลท,กรุง
เทพมหานคร:๒๕๔๖.
พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ,ปรมัตถโชติกะ ปริจเฉทที ๓ และปริจเฉทที ๗,โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย,กรุงเทพมหานคร:๒๕๓๘.
พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ,ปริจเฉทที ๑-๒-๖,โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,กรุงเทพมหานคร:
๒๕๓๖.
พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ,นามรูปวิถวี นิ ิจฉัย,โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,กรุงเทพมหานคร:
๒๕๒๗.
พระครูสงั วรสมาธิวตั ร(ประเดิม กมโล),คู่มอื การศึกษาพระอภิธรรมปิ ฎก เล่ม ๑ ภาคจิต,โรงพิมพ์พทิ กั ษ์อกั ษร
,กรุงเทพมหานคร:๒๕๒๑.
พระครูสงั วรสมาธิวตั ร(ประเดิม กมโล),คู่มอื การศึกษาพระอภิธรรมปิ ฎก เล่ม ๒ ภาคเจตสิก,โรงพิมพ์พทิ กั ษ์
อักษร,กรุงเทพมหานคร:๒๕๒๑.
พระครูสงั วรสมาธิวตั ร(ประเดิม กมโล),คู่มอื การศึกษาพระอภิธรรมปิ ฎก เล่ม ๓ ภาครูป นิพพาน,โรงพิมพ์
พิทกั ษ์อกั ษร,กรุงเทพมหานคร:๒๕๒๑.
๒.เอกสารและข้อมูลสําคัญ
http:www.google.co.th/คลิก ไปทีเว็บ อภิธรรมโชติก ะวิท ยาลัย มหาวิท ยาลัย มหาจุฬ าลงกรณราช
วิทยาลัย,อภิธรรมวัดระฆังโฆสิตาราม
๙

๓. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
เว็บไซด์ ทีเกียวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น wikipedia คําอธิบายศัพท์
หมวดที ๗ การประเมิ นและปรับปรุงการดําเนิ นการของรายวิชา
๑.กลยุทธ์การประเมินประสิ ทธิ ผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมิน ประสิท ธิผ ลในรายวิช านี ทีจัด ทํ า โดยนั ก ศึ ก ษา ได้ จดั กิ จ กรรมในการนํ า แนวคิด และ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ดงั นี
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้ รียน
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผ่านเวบบอร์ด ทีอาจารย์ผสู้ อนได้จดั ทําเป็ นช่องทางการสือสารกับนักศึกษา
๒.กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพือประเมินการสอน ได้มกี ลยุทธ์ ดังนี
- การสังเกตการณ์สอนของผูร้ ่วมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
๓.การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับ ปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาข้อมูลเพิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจย
ั ในและนอกชันเรียน
๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ของนักศึกษาในรายวิ ชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิในรายหัวข้อ ตามทีคาดหวังจากการ
เรียนรูใ้ นวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ
ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิโดยรวมในวิชาได้ดงั นี
- การทวนสอบการให้ ค ะแนนจากการสุ่ ม ตรวจผลงานของนั ก ศึ ก ษาโดยอาจารย์ อื น หรือ
ผูท้ รงคุณวุฒ ิ ทีไม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสูตร
- มีก ารตังคณะกรรมการในสาขาวิช า ตรวจสอบผลการประเมิน การเรีย นรู้ข องนั ก ศึก ษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธกี ารให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
๕.การดําเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิประสิทธิผลรายวิชา ได้มกี ารวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชา เพือให้เกิดคุณภาพมากขึน ดังนี
๑๐

- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิตามข้อ ๔
- เปลียนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพือให้นักศึกษามีมุมมองในเรืองการประยุกต์ความรูน้ ีกับปั ญหา
ทีมาจากงานวิจยั ของอาจารย์หรือแนวคิดใหม่ ๆ

๑๑

