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มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา 
“แปลบาลีเป็นไทย  แปลไทยเป็นบาลี  ๖” 

 
ชื่อสถาบันอุดมศกึษา           มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขต/คณะ/วิทยาลัยสงฆ์   วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลโดยทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
SP ๑๑๐ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี  ๖  (Pali Composition  and  Transalation V) 

2. จ านวนหน่วยกติ   
๒  หน่วยกิต  ๒ (๒-๐-๔) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา เป็นวิชาภาษาบาลีเสริม 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษาท่ี ๒ / ชั้นปีท่ี ๒ 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
SP ๑๐๙ แปลบาลีเป็นไทย  แปลไทยเป็นบาลี  ๕ (Pali Composition  and  Transalation V) 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถา้ม)ี 
ไม่มี 

8. สถานที่เรียน    
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  
อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)  ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น  

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
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หมวดที ่๒ จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
         ๑. เพ่ือเสริมความรู้และความเข้าใจภาษาบาลีของนิสิตให้มีพื้นฐานเพียงพอ 
 ๒. เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ภาษาบาลีเหมาะแก่การศึกษาเข้าในระดับอุดมศึกษา 
 ๓. เพ่ือให้นิสิตมีทักษะในการใช้หลักไวยากรณ์อย่างถูกต้อง 
 ๔. เพ่ือให้นิสิตสามารถแปลและแต่งประโยคบาลีได้ 

 ๕. เพ่ือให้นิสิตมีความเข้าใจเนื้อหาข้อธรรมและเร่ืองท่ีแสดงประวัติต่าง ๆ 
๒. วัตถุประสงค ์
     วัตถุประสงค์ในการการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
      เพ่ือเพิ่มเติมเนื้อหา ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูล เพื่อการบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ โดยอาศัยการ
ประเมินจากผู้เรียน และคณาจารย์เข้าสู่ขบวนการสอนโดย E-Leaning 

หมวดที ่๓ ลกัษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  
             ศึกษาการแต่งแปลบาลี แต่งประโยคพิเศษและส านวนท่ีควรทราบ โดยอาศัยหลักไวยากรณ์ท่ี
เรียนมาแล้ว แปลท้ังโดยอรรถและพยัญชนะให้ถูกต้องตามหลักภาษา แปลไทยเป็นบาลี และแปลบาลี
เป็นไทย โดยใช้หนังสือธัมมปทัฏฐกถา ภาคท่ี ๘ 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย ๒ ชั่วโมง 
ต่อสัปดาห ์

การสอนเสริม ไม่มี 
 

การฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม  ไม่มี 

ศึกษาคันคว้าด้วยตนเอง 
๖ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสปัดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล 
       จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล และรายกลุ่ม ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

หมวดที ่๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
            ๑. นิสิตเห็นความส าคัญของภาษาบาลีในฐานะที่เป็นภาษารักษาค าสอนของพระพุทธเจ้า 
 ๒. เพ่ือให้นิสิตมีความซาบซึ้งในคุณค่าของภาษาบาลี 

๑.๒ วิธีการสอน  
สอดแทรกการยกตัวอย่างประกอบเข้าไปในเนื้อหา เชื่อมโยงประเด็นเข้าสู่คุณธรรม จริยธรรม ตรง

ต่อเวลาต่อการเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ รับผิดชอบในการงานทีมอบหมาย พร้อมท้ังให้มีความซื่อสัตย์ในการ
สอบ 
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๑.๓ วิธีการประเมินผล 
เข้าเรียนตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามก าหนดของอาจารย์ผู้สอน ไม่ทุจริตในการสอบ 

2. ความรู้  

๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ  
         ๑. เพ่ือเสริมความรู้และความเข้าใจภาษาบาลีของนิสิตให้มีพื้นฐานเพียงพอ 
 ๒. เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ภาษาบาลีเหมาะแก่การศึกษาเข้าในระดับอุดมศึกษา 
 ๓. เพ่ือให้นิสิตมีทักษะในการใช้หลักไวยากรณ์อย่างถูกต้อง 
 ๔. เพ่ือให้นิสิตสามารถแปลและแต่งประโยคบาลีได้ 
 ๕. เพ่ือให้นิสิตมีความเข้าใจเนื้อหาข้อธรรมและเร่ืองท่ีแสดงประวัติต่าง ๆ 

๒.๒ วิธีการสอน 
บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ มีความคิดวิเคราะห์ถาม-ตอบในชั้นเรียน สามารถไปค้นคว้า

เพ่ิมเติม และจัดท ารายงานเสนอในชั้นเรียน 
๒.๓ วิธีการประเมินผล 

    ทดสอบโดยข้อเขียน ประเมินจากผลของงานท่ีได้รับมอบหมาย ประเมินจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
3. ทักษะทางปัญญา 

    ๓.๑ ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
         ความสามารถในการคิดและหาเหตุผลอย่างเป็นระบบ ความสามารถในการประยุกต์ความรู้ในวิชานี้
เพ่ือใหเ้ห็นคุณค่าของภาษบาลีในฐานะท่ีเป็นภาษาวรรณคดี และการพัฒนาปัญญาด้านภาษาบาลี 

๓.๒ วิธีการสอน 
      ฝึกให้วิเคราะห์ ค้นคว้าข้อมูล จากฐานข้อมูล เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านคัมภีร์มาเสนอแนะแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้ร่วมกัน 

๓.๓ วิธีการประเมินผล 
     ทดสอบโดยข้อเขียน สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การอภิปรายน าเสนอรายงาน เสนอความคิดเห็น 
4. ทักษะความสมัพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ  

๔.๑ ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบที่ต้องพัฒนา  
          มอบหมายงานเป็นกลุ่มโดยมีผู้น ากลุ่ม และสมาชิก โดยมีการปรับเปลี่ยนความรับผิดชอบเพื่อ
พัฒนาการเป็นผู้น า และผู้ตามท่ีดี มีความรับผิดชอบและรู้จักค้นคว้าด้วยตนเอง 

๔.๒ วิธีการสอน 
๑. ท ากิจกรรมในแบบประเมินผลท้ังก่อนเรียนและหลังเรียน 
๒. ฝึกให้นิสิตมีส่วนร่วมในการแปลและการแต่ง 
๓. ให้นิสิตท าแบบฝึกหัดต่าง ๆ ทั้งในวิชาแปลและวิชาแต่ง 
๔.  ฝึกให้นิสิตมีส่วนร่วมในการบรรยายหน้าชั้นเรียน เพื่อฝึกให้นิสิตฝึกการค้นคว้า และกล้าในการ
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แสดงออกหน้าชั้นเรียน 
          ๕. ให้นิสิตรู้จักการค้นหาศัพท์และประโยคที่ยาก 
      ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
           ประเมินจากการมีส่วนร่วม มีการท างานเป็นทีม พร้อมท้ังผลงานและโครงงานมาน าเสนอ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา     
     งานมอบหมายท่ีต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์ โดยการใช้การสื่อสารเชิงปริมาณ และคุณภาพ 
๕.๒ วิธีการสอน    
      ระยะที่ ๑ ทดสอบก่อนเรียนในรายวิชา แนะน าเค้าโครงการบรรยาย บรรยายรายละเอียดใน
เนื้อหาวิชา จัดกลุ่มอภิปรายหน้า 
      ระยะที่ ๒ แนะน าให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ให้ศึกษาค้นคว้าและท ารายงานส่ง ทดสอบหลัง
บรรยายไปแล้ว  

 
 

๕.๓ วิธีการประเมินผล  
     - จิตพิสัย (ความตั้งใจ  ร่วมมือ  มารยาท  มนุษยสัมพันธ์ ซื่อสัตย์  รับผิดชอบ          ร้อยละ  ๑๐ 
      - พุทธิพิสัย (ความรู้ ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้  เอกสาร  รายงาน สอบกลางภาค)  ร้อยละ  ๔๐ 
      - ทักษะพิสัย (ความพร้อม ความเช่ียวชาญในการน าเสนอหรือแสดงออกในวิชาการ)  ร้อยละ  ๑๐ 
                                                                  สอบปลายภาค                       ร้อยละ  ๔๐ 
                                                                      รวมร้อยละ ๑๐๐ 

 
หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 
สัปดา
ห์ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

๑ 
 

แนะน ารายละเอียดวิชา  
การวัดผลกิจกรรมการเรียนการสอน  

๒ - อธิบายกิจกรรมการ
เรียนการสอนและการ
วัดผลประเมินผล 

 

๒  บทที่ ๑ ภาคการแปลบาลีเป็นไทย  
      - กปิลมจฺฉ วตฺถุ  
 

๒ -บรรยายประกอบสื่อ  
- บรรยายสรุป 
- ท าแบบฝึกหัด 

 

๓       - กปิลมจฺฉ วตฺถุ  
 

๒ -บรรยายประกอบสื่อ  
- บรรยายสรุป 
- ท าแบบฝึกหัด 
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สัปดา
ห์ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

๔      - ปญฺจวคฺคทายกพฺราหฺมณ วตฺถุ     
 

๒ -บรรยายประกอบสื่อ  
- บรรยายสรุป 
- ท าแบบฝึกหัด 

 

๕      -  วกฺกลิตฺเถร วตฺถุ  
 

๒ -บรรยายประกอบสื่อ  
- บรรยายสรุป 
- ท าแบบฝึกหัด 

 

๖       - สุมนสามเณร วตฺถุ 
 

๒ -บรรยายประกอบสื่อ  
- บรรยายสรุป 
- ท าแบบฝึกหัด 

 

๗       - สารีปุตฺตเถร วตฺถุ 
 

๒ -บรรยายประกอบสื่อ  
- บรรยายสรุป 
- ท าแบบฝึกหัด 

 

๘ สอบกลางภาค ๒   
๙ บทที่ ๒ ภาคการแปลไทยเป็นบาลี 

        - สมฺพหุลภิกฺขุวตฺถ ุ   
๒ -บรรยายประกอบสื่อ  

- บรรยายสรุป 
- ท าแบบฝึกหัด 

 

๑๐        - กุหกพฺราหฺมณ วตฺถุ  
  

๒ -บรรยายประกอบสื่อ  
- บรรยายสรุป 
- ท าแบบฝึกหัด 

 

๑๑       - สามเณร วตฺถุ   
 

๒ -บรรยายประกอบสื่อ  
- บรรยายสรุป 
- ท าแบบฝึกหัด 

 

๑๒       - สีวลิตฺเถร วตฺถุ 
   

๒ -บรรยายประกอบสื่อ  
- บรรยายสรุป 
- ท าแบบฝึกหัด 

 

๑๓ 
 

      - สุนฺทรสมุทฺทตฺเถรวตฺถ ุ   
 

๒ -บรรยายประกอบสื่อ  
- บรรยายสรุป 
- ท าแบบฝึกหัด 

 

๑๔       - วงฺคีสตฺเถร วตฺถุ 
 

๒ -บรรยายประกอบสื่อ  
- บรรยายสรุป 
- ท าแบบฝึหัด 
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สัปดา
ห์ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

๑๕ 
 

       - ธมฺมทินฺนาเถรี วตฺถุ 
       - เทวหิตพฺราหฺมณ วตฺถ ุ
 

๒ -บรรยายประกอบสื่อ  
- บรรยายสรุป 
- ท าแบบฝึกหัด 

 

๑๖ สอบปลายภาค ๒   
 
๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที่  ผลการเรียนรู้  วิธีการประเมนิ  
สัปดาห์ที่
ประเมิน  

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

๑ 
๑.๑,๑.๖, 
๑.๗,๒.๑, ๒.๔-
๒.๖, ๓.๒ 

สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

๘ 
๑๖ 

๒๐ % 
๔๐ % 

๒ 

๑.๑, ๑.๖, ๑.๗, 
๒.๑, ๒.๔-๒.๖, 
๓.๒, ๔.๑-
๔.๖,.๓.๔. 

วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า  
การน าเสนอรายงาน 
การท างานกลุ่มและผลงาน 
การอ่านและสรุปบทความ 
การส่งงานตามท่ีมอบหมาย  

 
 
ตลอดภาค
การศึกษา 

๒๐ % 

๓ ๑.๑-๑.๗, ๓.๑ 
การเข้าชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม อภิปราย 
 เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา ๒๐ % 

 
 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก 

ภาษาไทย 
เกษม  บุญศรี. พระธัมมปทัฏฐกถา แปลโดยพยัญชนะ ภาค ๘. กรุงเทพฯ :  ลูก ส.ธรรมภักดี, ๒๕๑๑.  
จ าเนียน  แก้วกู่, พระมหา. ธรรมบทแปลประโยคยาก. กรุงเทพฯ : วัฒนศิลป์การพิมพ์, ๒๕๒๙. 
ชรินทร์  จุลคประดิษฐ์, ร้อยโท. แต่ง – แปลบาลี ๑ – ๒.  กรุงเทพฯ :  โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ 
          ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๓. 
เชวง  สมสาร และ ประสาร ทองภักดี. วิธีแปลไทยเป็นมคธ. พระนคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 
          ๒๕๒๗. 
ธงชยั   สุมนจักร. ประมวลคาถาพระธรรมบทภาค ๑–๘. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๗. 
นิยม   อุตฺตโม, พระมหา. บันทึกบทเรียนบาลีไวยากรณ์. ขอนแก่น :  คลังนานาธรรม, ๒๕๑๙. 
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บรรจบ  บรรณรุจิ . แนะแนวการเรียน  - การสอนวิชาแปลไทยเป็นมคธ ประโยค ป .ธ.๔ .  
         กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๓. 
บุญมี  พิมพ์โพธิ์, สม แฝงศรีค า, พระมหา.  ธรรมบทวิจารณ์ ภาค ๘. กรุงเทพฯ :  ลูก ส.ธรรมภักดี, 
         ๒๕๑๑.  
ประดิษฐ์  บุณยะภักดี. คู่มือเรียนภาษาบาลีด้วยตนเอง ประยุกต์ด้วยวิธีแปลภาษาบาลีแบบสากล. 
         กรุงเทพฯ : ประยูรวงศ์, ๒๕๑๕.  
ธรรมเจดีย์ (กี มารชิโน ป.ธ.๙), พระ. ระเบียบแปลไทยเป็นมคธ.  กรุงเทพฯ :  เจริญวิทย์การพิมพ์, 
         ๒๕๑๑.  
พุทธโฆสาจารย์, พระ. ธมฺมปทฏฺ กถา อฏฺ โม ภาโค.  กรุงเทพฯ :  โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 
        ๒๕๓๕. 
พุทธิวงศมุนี (สุวรรณ สุวณฺณโชโต), พระ.  ค มือประโยค ป.ธ.๔ ส านักเรียนวัดเบญจมบพิตรดุสิต 
       วนาราม.  กรุงเทพฯ :  นีลนาราการพิมพ์, ๒๕๓๓. 
ราชวิสุทธิโมลี (ทองดี สุรเตโช), พระ. หลักการแปลไทยเป็นมคธ. กรุงเทพฯ : กราฟิคอาร์ต, ๒๕๒๘. 
 ศักรินทร์ ศศพินทุรักษ์, พระมหา. หลักควรจ าบาลีไวยากรณ์. กรุงเทพฯ :  
        โรงพิมพ์เล่ียงเซียงจงเจริญ, ๒๕๒๕. 
สมจินต์  สมฺมาปญฺโญ, พระมหา.  คมือประกอบการศึกษา วิชาแปลไทยเป็นมคธ ชั้นประโยค ป.ธ.๕ . 
        กรุงเทพฯ : เอพีกร๊าฟฟิคอาร์ต, ๒๕๒๙. 
สมจินต์  สมฺมาปญฺโญ, พระมหา.  คมือการเรียนการสอน วิชาแปลไทยเป็นมคธ. กรุงเทพฯ :  
         กิตติวรรณปิ่นเกล้า, ๒๕๓๓. 
สมปอง  ปมุทิโต, พระมหา.  กัจจายนสูตรแปล. กรุงเทพฯ :  สหธรรมิก, ๒๕๓๘. 
สังเวย ธมฺมเนตฺติโก, พระมหา. แต่งตามธรรมบท. กรุงเทพฯ :  ประดิพัทธ์, ๒๕๒๕. 
หยด  ขจรยศ, นาวาเอก. บาลีปริทัศน์. พิมพ์ครั้งท่ี ๒, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์รุง่เรืองธรรม, ๒๔๙๔. 
อุทิศ   ศิริวรรณ. ธรรมบทแปลโดยพยัญชนะ ภาค ๘. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เลี่ยงเซียง, ๒๕๓๐. 
 
ภาษาอังกฤษ 
Geiger, W.. A Pali Grammar. London : Pali Text Society, ๑๙๙๔. 
Pemiola,V.  Pali Grammar. London : Pali Text Society, ๑๙๙๗. 
Warder, A. K.. Introduction to Pali. London : Pali Text Society, ๑๙๗๔. 
Barua, D.L.. Elements of Pali Grammar. Calcutta : West Bengal Board  of  
        Secondary Eduction, ๑๙๖๘. 
Buddhadatta,Thera. The New Pali Course Part I.  Colombo : The Colombo Aporthecaries 
         Co.,  Ltd. ๑๙๔๙. 
Buddhadatta, Thera. The New Pali Course Part II.  Colombo : The  
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        Colombo Aporthecaries Co.,  Ltd., ๑๙๗๔. 
   

2. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

๑.๑ ประเมินผลการสอนโดยใช้ระบบออนไลน์ 
 ๑.๒ สอบถามความคิดเห็นจากนิสิตในสัปดาห์สุดท้าย 
๑.๓ ให้นิสิตเขียนแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเรียนและการสอนในสัปดาห์สุดท้าย 

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
      ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน  ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้ 

- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
- ผลการเรียนของนิสิต 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
- จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ผู้สอนปลายภาค 

๓. การปรับปรุงการสอน  
           หลักจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒  จึงมีการปรับปรุงการสอน  โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง  
และหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้ 

- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
- วิจัยในและนอกชั้นเรียน 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ  ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู้ใน
รายวิชา  ได้จาก  การสอบถามนิสิต  หรือสุ่มตรวจผลงานของนิสิต  รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย  และหลัง
การออกผลการเรียนรายวิชา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
- การทบทวนผลการสอบก่อนให้คะแนนจาการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่

ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบข้อสอบ  

รายงาน  วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
        น าผลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิสิต การประชุมสัมมนา น ามาสรุปผลและพัฒนา
รายวิชาก่อนการสอนในภาคการศึกษาหน้า    

 
 
 


