
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓)
รายวิชา ๐๐๐  ๑๐๑ มนุษยกับสังคม

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คณะ คณะพุทธศาสตร  คณะครุศาสตร  คณะมนุษยศาสตร คณะสังคมศาสตร

หมวดท่ี ๑ ขอมูลโดยท่ัวไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา
๐๐๐  ๑๐๑ มนุษยกับสังคม

(Man and Society)
๒. จํานวนหนวยกิต

๒ หนวยกิต (๒-๐-๔)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

พุทธศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน

-
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปท่ีเรียน

-
๖. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)

-
๗. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)

-
๘. สถานท่ีเรียน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๙. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด

-

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา

นิสิตมีความรูความเขาใจความเปนมาเกี่ยวกับมนุษยกับสังคม ตามหลักการทางสังคมศาสตร
และพุทธศาสตร พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสังคม สถาบัน
สังคม ประชาสังคม หลักธรรมาภิบาลและสันติภาพ กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม การ
วิเคราะหปญหาสังคมไทยในปจจุบัน รวมทั้งแนวทางแกไขปญหาแบบสันติวิธี



๒

๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
๒.๑ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐาน สกอ.
๒.๒ เพื่อใหมีเน้ือหาสาระและความทันสมัยมากยิ่งขึ้น
๒.๓ เพื่อใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน
๒.๔ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาความหมายและความเปนมาเกี่ยวกับมนุษยกับสังคม ตามหลักการทางสังคมศาสตรและพุทธศาสตร
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสังคม สถาบันสังคม ประชาสังคม หลักธรร
มาภิบาลและสันติภาพ กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะหปญหาสังคมไทยในปจจุบัน รวมทั้ง
แนวทางแกไขปญหาแบบสันติวิธี
๒. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน

การศึกษาดวยตนเอง

บรรยาย ๓๒ ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
ตองการของนิสิตเฉพาะ
ราย

ไมมีการฝกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม

การศึกษาดวยตนเอง ๔
ชั่วโมงตอสัปดาห

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซดคณะ
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห (เฉพาะรายที่
ตองการ)

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรูของนิสิต
๑. คุณธรรม จริยธรรม

๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมอยางราบร่ืน และเปน

ประโยชนตอสวนรวม โดยผูสอนตองพยายามสอดแทรกเร่ืองที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม เพื่อใหนิสิตสามารถ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพรอมกับการศึกษามนุษยกับสังคม โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติของ
หลักสูตร ดังน้ี

(๑) มีพัฒนาการทางดานจิตใจในแนวทางที่ถูกตองประกอบดวยศรัทธาคือความเชื่อที่มีเหตุผล
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(๒) มีพัฒนาการทางดานจิตใจในแนวทางที่ถูกตองประกอบดวยศีลคือความประพฤติถูกตองดีงาม ไมผิด
ระเบียบ ไมผิดศีลธรรม

(๓) มีพัฒนาการทางดานจิตใจในแนวทางที่ถูกตองประกอบดวยพาหุสัจจะคือเปนผูไดรับการศึกษา เลาเรียนมา
มาก

(๔) มีพัฒนาการทางดานจิตใจในแนวทางที่ถูกตองประกอบดวยวิริยารัมภะคือการที่ไดเร่ิมลงมือทําความเพียร
พยายามในกิจน้ันๆ อยูแลวอยางมั่นคงจริงจัง

(๕) มีพัฒนาการทางดานจิตใจในแนวทางที่ถูกตองประกอบดวยปญญาคือความเขาใจเหตุผลดี -ชั่ว ประโยชน
มิใชประโยชน รูคิด ร ูวินิจฉัย รูที่จะจัดการ

๑.๒ วิธีการสอน
- ฟงบรรยายในชั้นเรียน
- ทํารายงาน อภิปรายกลุม
- สํารวจแหลงชุมชนตางๆ
- การใชสื่อประกอบการสอน
- ทดสอบ

๑.๓ วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา
- มีการอางอิงเอกสารที่ไดนํามาทํารายงาน อยางถูกตองและเหมาะสม
- ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย

๒. ความรู

๒.๑ ความรูท่ีตองไดรับ
นิสิตมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหมายและความเปนมาเกี่ยวกับมนุษยกับสังคม ตามหลักการทาง

สังคมศาสตรและพุทธศาสตร พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสังคม สถาบัน
สังคม ประชาสังคม หลักธรรมาภิบาลและสันติภาพ กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะหปญหา
สังคมไทยในปจจุบัน รวมทั้งแนวทางแกไขปญหาแบบสันติวิธี

๒.๒ วิธีการสอน
บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุม การนําเสนอรายงาน และมอบหมายใหคนควาหาบทความ ขอมูลที่

เกี่ยวของ โดยนํามาสรุปและนําเสนอ โดยเนนผูเรียนเปนศูนยสําคัญ
๒.๓ วิธีการประเมินผล
- ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบที่เนนการวัดหลักการและทฤษฎี
- นําเสนอสรุปการอานจากการคนควาขอมูลที่เกี่ยวของ
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๓. ทักษะทางปญญา

๓.๑ ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ มีการวิเคราะห เพื่อการปองกันและแกไขปญหาทางสังคม

๓.๒ วิธีการสอน
- การมอบหมายใหนิสิตทําการศึกษาคนควา และนําเสนอผลการศึกษา
- อภิปรายกลุม
๓.๓ วิธีการประเมินผล

สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนนขอสอบที่มีการวิเคราะหสถานการณของสังคมในปจจุบัน
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน
- พัฒนาความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปนทีม
- พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายใหครบถวนตามกําหนดเวลา
๔.๒ วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหกรณีศึกษา
- มอบหมายงานรายกลุม และรายบุคคล หรือ อานบทความที่เกี่ยวของกับรายวิชา
- การนําเสนอรายงาน
๔.๓ วิธีการประเมินผล
- ประเมินตนเอง และเพื่อน ดวยแบบฟอรมที่กําหนด
- รายงานที่นําเสนอ  พฤติกรรมการทํางานเปนทีม
- รายงานการศึกษาดวยตนเอง
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๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา

- พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟง การเขียน โดยการทํารายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน
- พัฒนาทักษะในการสืบคน ขอมูลทางอินเทอรเน็ต
- ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เชน การสงงานทางอีเมล การสรางหองแสดงความ

คิดเห็นในเร่ืองตางๆ
- ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใชรูปแบบ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม

๕.๒ วิธีการสอน
- มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทํารายงาน โดย

เนนที่มาขอมูลที่นาเชื่อถือ
- นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

๕.๓ วิธีการประเมินผล
- การจัดทํารายงาน และนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี
- การมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อท่ีใช (ถามี) ผูสอน

๑ บทท่ี ๑ พื้นฐานของมนุษยกับสังคม
-ความรูเกี่ยวกับมนุษย
-ความรูเกี่ยวกับสังคม
-สรุปทายบท
-คําถามทายบท

๒ บรรยาย
ยกตัวอยางประกอบ

๒-๓ บทท่ี ๒ พฤติกรรมมนุษยกับการ
พัฒนาคน
-ความหมายของพฤติกรรมมนุษย
-ประเภทของพฤติกรรมมนุษย
-ทฤษฎีที่ เกี่ยวของกับพฤติกรรม
มนุษย
-ลักษณะของพฤติกรรมมนุษย
-การพัฒนาคน
-ปจจัยที่ เกี่ ยวของกับพฤติกรรม

๔ บรรยาย
ยกตัวอยางประกอบ
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สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อท่ีใช (ถามี) ผูสอน

มนุษยดานการพัฒนาคน
-การพัฒนาตนตามแนวพุทธ
-สรุปทายบท
-คําถามทายบท

๔ บทท่ี ๓ การปฏิสัมพันธระหวาง
มนุษยกับสังคม
-ความหมายของการปฏิสัมพันธทาง
สังคม
-ความสําคัญของการปฏิสัมพันธ
ทางสังคม
-ทฤษฎีการปฏิสัมพันธทางสงัคม
-รูปแบบการปฏิสัมพันธทางสังคม
-ระดับการปฏิสัมพันธทางสังคม
-การปฏิสัมพันธทางสังคมตามแนว
การจัดระเบียบ
-ประโยชนของการปฏิสัมพันธทาง
สังคม
-สรุปทายบท
-คําถามทายบท

๒ บรรยาย
ยกตัวอยางประกอบ

๕ บทท่ี ๔ สถาบันสังคม
-ความหมายของสถาบันและ
สถาบันสังคม
-การเกิดขึ้นของสถาบันสังคม
-ขอบขายของสถาบันสังคม
-ลักษณะของสถาบันสังคม
-ประเภทของสถาบันสังคม
-หนาที่ของสถาบันสังคม
-องคประกอบของสถาบันสังคม
-การเปลี่ยนแปลงของสถาบันสังคม
-สรุปทายบท
-คําถามทายบท

๒ บรรยาย
ยกตัวอยางประกอบ

๖ บทท่ี ๕ ประชาสังคม ๒ บรรยาย  ยกตัวอยาง
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สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อท่ีใช (ถามี) ผูสอน

-ความนํา
-ความหมายของประชาสังคม
-ลักษณะของประชาสังคม
-องคประกอบของประชาสังคม
-สาเหตุของการเกิดประชาสังคม
-กระบวนการของประชาสังคม
-ตัวอยางของประชาสังคม
-คุณธรรมของประชาสังคมที่ดี
-สรุปทายบท
-คําถามทายบท

ประกอบ

๗ บทท่ี ๖ หลักธรรมภิบาลและ
สันติภาพ
-ความนํา
-ความหมายของธรรมาภิบาล
-การบริหารจัดการที่ดี
-ความสําคัญของธรรมาภิบาล
-หลักธรรมาภิบาล
-สันติภาพ
-หลักสันติภาพในทาง
พระพุทธศาสนา
-องคกรที่เกี่ยวกับสันติภาพ
-สรุปทายบท
-คําถามทายบท

๒ บรรยาย  ยกตัวอยาง
ประกอบ

๘ บทท่ี ๗ กระบวนการทางสังคมและ
วัฒนธรรม
-ความนํา
-กระบวนการ
-กระบวนการทางสังคม
-กระบวนการทางวัฒนธรรม
-ความสัมพันธระหวางกระบวนการ
ทางสังคมและวัฒนธรรม
-ผลของกระบวนการทางสังคมและ

๒ บรรยาย
ยกตัวอยางประกอบ



๘

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อท่ีใช (ถามี) ผูสอน

วัฒนธรรม
-สรุปทายบท
-คําถามทายบท

๙ สอบกลางภาค ๒ ขอสอบวัดผล
๑๐-๑๑ บทท่ี ๘ ปญหาสังคมไทยในปจจุบัน

-ความหมายของปญหาสังคม
-ลักษณะของปญหาสังคม
-ที่มาของปญหาสังคม
-ทัศนคติตอปญหาสังคม
-ความสําคัญของปญหาสังคม
- ประเภทของปญหาสังคม
-ทฤษฎีการศึกษาปญหาสังคม
-ทฤษฎีอธิบายสาเหตุของปญหา
สังคม
-สาเหตุของปญหาสังคม
-แนวทางการวิเคราะหปญหาสังคม
-ลักษณะทั่วไปของสังคมไทย
-สภาพปญหาปจจุบันในสังคมไทย
-ปญหาสังคมไทยที่สําคัญใน
ปจจุบัน
-การวิเคราะหปญหาสังคมไทย
-สรุปทายบท
-คําถามทายบท

๔ บรรยาย
ยกตัวอยางประกอบ

๑๒-๑๓ บทท่ี ๙ แนวทางการแกไขปญหา
สังคมไทยแบบสันติวิธี
-สันติวิธี : ทฤษฎีและความหมาย
-ความเปนมาของสันติวิธี
-แนวทางการแกไขปญหาสังคมไทย
แบบสันติวิธี
-กรณีศึกษาการแกไขปญหา
สังคมไทยแบบสันติวิธี
-สรุปทายบท

๔ บรรยาย
ยกตัวอยางประกอบ



๙

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อท่ีใช (ถามี) ผูสอน

-คําถามทายบท
๑๔-๑๕ -นิสิตนําเสนองานที่ไดรับมอบหมาย

จากอาจารยประจําวิชา
-ประมวล/สรุปองคความรูประจํา
วิชา

๔ นําเสนองาน
Conference/
Evaluation/

Improvement/
Development

๑๖ สอบปลายภาค ๒

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู

ท่ี ผลการ
เรียนรู*

วิธีการประเมิน
สัปดาหท่ีประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมินผล

๑ ๑.๑, ๒.๑,
๓.๑

สอบปลายภาค ๑๖ ๓๐%

๒

๑.๑, ๑.๖,
๑.๗, ๒.๑,
๒.๔-๒.๖,
๓.๒, ๔.๑-
๔.๖,๕.๓-

๕.๔

การนําเสนอรายงาน
การทํางานกลุมและผลงาน
การอานและสรุปบทความ
การสงงานตามที่มอบหมาย

ตลอดภาค
การศึกษา ๖๐%

๓ ๑.๑-๑.๗,
๓.๑

การเขาชั้นเรียน
การมีสวนรวม อภิปราย เสนอความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน

ตลอดภาคการศึกษา ๑๐%

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
คณาจารย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. มนุษยกับสังคม. กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ

ไมมี
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
จํานงค  อดิวัฒนสิทธิ์. ประวัติแนวความคิดทางสังคม. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร, ๒๕๒๔.



๑๐

ชุดา  จิตพิทักษ. พฤติกรรมศาสตรเบี้องตน. กรุงเทพมหานคร : บริษัทสารมวลชน จํากัด, ๒๕๒๖.
............................ สังคมวิทยาและวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพมหานคร : บริษัทสารมวลชน จํากัด, ๒๕๒๘.
ฉวีวรรณ  ประจวบเหมาะ. ประมวลทฤษฎีวิวัฒนาการมนุษย . เอกสารประกอบการบรรยายวิชา ม.๒๐๑

มานุษยวิทยาเบื้องตน. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๒๗.
ณรงค  เส็งประชา. สังคมวิทยา. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพพิทักษอักษร, ๒๕๒๘.
................................. ปญหาสังคม. กรุเทพมหานคร : อักษรบัณฑิต, ๒๕๒๔.
ถาวร  เกิดเกียรติพงศ. สังคมวิทยาปญหาสังคม. งานตําราและคําสอนกองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร

วิโรฒ, ๒๕๒๓.
ทบวงมหาวิทยาลัย. ชีววิทยา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชวนพิมพ, ๒๕๒๕.
เทคโนแครท (นามแฝง). “เทคโนโลยีคืออะไร” ชัยพฤกษวิทยาศาสตร๑. (มกราคม ๒๕๒๙) : ๑๐-๑๒.
นพพร  พานิชสุข. “วิวัฒนาการบางเร่ืองของเทคโนโลยีในอดีตและปจจุบันของมนุษยชาติ” มิตรครู ๖, (มีนาคม

๒๕๒๕) : ๒๔-๓๑.
ประสาท  หลักศิลา. สังคมวิทยา. พระนคร : สํานักพิมพกาวหนา, ๒๕๑๔.
..................................ปญหาสังคม. พระนคร : สํานักพิมพกาวหนา, ๒๕๑๔.
ประเสริฐ  แยมกลิ่นฟุง. การจัดระเบียบทางสังคม. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสังคมวิทยา คณะรัฐศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ม.ป.ป.
..................................สถานภาพและบทบาท. กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๑๖.
ปฬาณี  ฐิติวัฒนา. สังคมวิทยา. กรุงเทพมหานคร ; สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๓.
พัทยา  สายหู. กลไกของสังคม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๔.

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ที่จัดทําโดยนิสิต ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจาก
นิสิตไดดังน้ี

- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผานเว็บบอรด ที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนิสิต

๒. กลยุทธการประเมินการสอน
ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังน้ี

- การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู

๓. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง



๑๑

และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังน้ี
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู

ในวิชา ไดจาก การสอบถามนิสิต หรือการสุมตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอย และ
หลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังน้ี

- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารยอ่ืน หรือผูทรงคุณวุฒิ ที่
ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร

- มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนิสิต โดยตรวจสอบ
ขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม

๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน

และรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังน้ี
- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ ๔
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนิสิตมีมุมมองในเร่ืองการประยุกตความรูน้ีกับปญหาที่มาจาก

งานวิจัยของอาจารยหรืออุตสาหกรรมตาง ๆ


