รายละเอี ยดของรายวิชา (มคอ. ๓)
รายวิ ชา ๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิ คการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ชือสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คณะ คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุ ษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
หมวดที ๑ ข้อมูลโดยทัวไป
๑.รหัสและชือรายวิ ชา
๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(Technique of Higher Learning)
๒.จํานวนหน่ วยกิ ต
๒ หน่วยกิต (๒-๐-๔)
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
พุทธศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาศึกษาทัวไป
๔.อาจารย์ผ้รู บั ผิดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผ้สู อน
๕.ภาคการศึกษา / ชันปี ที เรียน
ภาคการศึกษาที ๑ / ชันปี ที ๑
๖.รายวิ ชาที ต้องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
๗.รายวิ ชาทีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
๘.สถานที เรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๙.วันทีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครังล่าสุด
พ.ศ. ๒๕๕๔
หมวดที ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
นิ ส ิตมีค วามรูค้ วามเข้าใจเกียวกับ เทคนิ คการศึก ษาระดับ อุดมศึก ษา เน้ น การเรีย นรู้ด้ว ยตนเอง การใช้
ห้องสมุด การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต วิธแี สวงหาความรู้ การเรียนรูเ้ ป็ น กลุ่ม การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที
ส่งเสริมทางวิชาการ การเขียนรายงานและภาคนิพนธ์
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
เพือพัฒนาและปรับปรุงเนือหาของรายวิชาให้ชดั เจนและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของรายวิชา สามารถ

จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้นสิ ติ มีความรูค้ วามเข้าใจเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เน้นการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง การใช้หอ้ งสมุด การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต วิธแี สวงหาความรู้ การเรียนรูเ้ ป็ น
กลุ่ม การเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรมทีส่งเสริมทางวิชาการ การเขียนรายงานและภาคนิพนธ์ และเพือพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็ นไปตามมาตรฐาน สกอ.
หมวดที ๓ ลักษณะและการดําเนิ นการ
๑. คําอธิ บายรายวิชา
ศึกษาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา เน้นการเรียนรูด้ ้วยตนเอง การใช้หอ้ งสมุด การสืบค้นข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต วิธแี สวงหาความรู้ การเรียนรูเ้ ป็ นกลุ่ม การเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรมทีส่งเสริมทางวิชาการ การเขียน
รายงานและภาคนิพนธ์
๒. จํานวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริ ม

การฝึ กปฏิ บตั ิ /งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

บรรยาย ๓๐ ชัวโมงต่อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
ไม่มกี ารฝึกปฏิบตั งิ าน
การศึกษาด้วยตนเอง ๔
ต้องการของนิสติ เฉพาะ ภาคสนาม
ชัวโมงต่อสัปดาห์
ราย
๓. จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิ ชาการแก่นิสิตเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาให้คาํ ปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ หรือ ส่วนงาน
- อาจารย์จดั เวลาให้คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ชัวโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะ
รายทีต้องการ)
หมวดที ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิ สิต
๑. คุณธรรม จริ ยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริ ยธรรมที ต้องพัฒนา
พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ุณธรรม จริยธรรมเพือให้สามารถดําเนินชีวติ ร่วมกับผูอ้ นในสั
ื
งคมอย่างราบรืน และ
เป็ นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยผูส้ อนต้องพยายามชีให้เห็นคุณธรรมและจริยธรรมทีสอดแทรกอยู่ในเนือหาวิชา
เพือให้นิสติ สามารถพัฒนาและบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมกับความรูใ้ นรายวิชา โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตาม
คุณสมบัตหิ ลักสูตร ดังนี
(๑) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมเกียวกับความเสียสละและซือสัตย์สุจริต
(๒) ความมีวนิ ยั ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
(๓) มีภาวะความเป็ นผูน้ ํ าและผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับ
๒

ความสําคัญ
(๔) เคารพสิทธิแ ละรับฟั งความคิด เห็น ของผู้อ นื รวมทังเคารพในคุณ ค่าและศัก ดิศรีข องความเป็ น
มนุษย์
(๕) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
๑.๒ วิ ธีการสอน
- บรรยายบทเรียนพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- มอบหมายงานให้นิสติ ไปศึกษาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา การใช้หอ้ งสมุด การสืบค้นข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ต วิธแี สวงหาความรู้ การเรียนรูเ้ ป็ นกลุ่ม การเรียนรูด้ ้วยกิจกรรมทีส่งเสริมทางวิชาการ การเขียน
รายงานและภาคนิพนธ์ แล้วนํามาเสนอในชันเรียน แลกเปลียนความคิดเห็นระหว่างนิสติ ด้วยกัน และอาจารย์
ผูส้ อน
- ให้นสิ ติ ศึกษาและฝึกการเขียนรายงานและภาคนิพนธ์
- เน้นนิสติ เป็ นศูนย์กลางการเรียน โดยให้มสี ว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็นในบทเรียน แลกเปลียน
ความคิดเห็นภายในชันเรียน
- กระตุน้ ชักจูงให้นิสติ เข้าเรียนสมําเสมอ มีระเบียบวินัย และมีความกล้าหาญในการแสดงออก และมี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
๑.๓ วิ ธีการประเมิ นผล
- ประเมินผลพฤติกรรมการเข้าเรียน การให้ความร่วมมือในชันเรียน และส่งงานมอบหมายให้ตรงเวลา
- ประเมินผลก่อนเข้าสูบ่ ทเรียนเพือทราบพืนฐานความรูเ้ กียวกับเนือหาวิชา
- ประเมินผลระหว่างภาคเรียน เพือทดสอบผลสัมฤทธิของวัตถุประสงค์การเรียน
- ประเมินผลด้วยการใช้แบบฝึ กหัดในบทเรียน
- ประเมินวัตถุประสงค์การเรียนโดยใช้ใบงาน (Work Sheet)
- ประเมินผลปลายภาคเรียน เพือทดสอบผลสัมฤทธิการเรียนในภาพรวม
๒. ความรู้
๒.๑ ความรู้ทีต้ องได้รบั
ความรูค้ วามเข้าใจเกียวกับเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย
- มีความรูค้ วามเข้าใจเกียวกับการใช้หอ้ งสมุด การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต วิธแี สวงหาความรู้ การ
เรียนรูเ้ ป็ นกลุ่ม การเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรมทีส่งเสริมทางวิชาการ การเขียนรายงานและภาคนิพนธ์
- มีความสามารถในการการใช้หอ้ งสมุด การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต วิธแี สวงหาความรู้ การเรียนรู้
เป็ นกลุ่ม การเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรมทีส่งเสริมทางวิชาการ การเขียนรายงานและภาคนิพนธ์
- มีเจตคติในการศึกษาระดับอุดมศึกษา
๒.๒ วิ ธีการสอน
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบใช้สอประกอบ
ื
และเทคโนโลยีประกอบ มอบหมายงาน ใบงาน
ทดสอบวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ใช้แบบฝึ กหัดเกียวกับบทเรียน การแลกเปลียนความคิดเห็นภายในชันเรียน
การเปิ ดโอกาสให้ชกั ถามภายในชันเรียน เน้นการสอนโดยใช้ปัญหา(Problem Base Learning) และเน้นผูเ้ รียน
เป็ นศูนย์ (Student Center)
๓

๒.๓ วิ ธีการประเมิ นผล
๑. ทดสอบก่อนเข้าสูบ่ ทเรียน
๒. ทดสอบวัตถุประสงค์การเรียนโดยใช้ใบงาน
๓. ทดสอบบทเรียนโดยใช้แบบฝึ กหัด
๔. ทดสอบระหว่างภาค และสอบปลายภาค
๒. การแลกเปลียนความคิดเห็นในชันเรียน
๓. การแก้ไขข้อบกพร่องส่วนตัว (Personal Problems Solving)
๓. ทักษะทางปัญญา
๓.๑ ทักษะทางปัญญาที ต้องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดและการวิเคราะห์เนือหาวิชาอย่างเป็ นระบบ ความสามารถในการนําเอา
ความรูไ้ ประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์ มีความรูค้ วามเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการมาใช้ใน
การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์เมือต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ทีไม่คาดคิดมาก่อน
สามารถสืบค้น ค้นหา ข้อเท็จจริง สรุป ทําความเข้าใจได้ รวมถึงการวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา และสรุป
ประเด็นปั ญหา พร้อมทังสามารถบูรณาการความรูใ้ นรายวิชาเข้าหลักพุทธธรรมได้
๓.๒ วิ ธีการสอน
- บรรยายพร้อมทังยกตัวอย่างประกอบเนือหาวิชา
- บรรยายเชิงวิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์และบูรณาการของเนือหาวิชา
- เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนแสดงความคิดเห็น และแก้ไขข้อผิดพลาดเป็ นรายบุคคล
- เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง แล้วนํามาแลกเปลียนภายในชันเรียน
๓.๓ วิ ธีการประเมิ นผล
ทดสอบระหว่างภาคและปลายภาค โดยเน้นการวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้และการบูรณาการเนื อหาวิชา
การใช้ชกั ถาม ทดสอบด้วยใบงานและแบบฝึกหัด
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบที ต้ องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รียนด้วยกัน
- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รียนและผูส้ อน
- พัฒนาความเป็ นผูน้ ําและผูต้ ามในการทํางานเป็ นทีม
- พัฒนาการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ความมีวนิ ยั ความรับผิดชอบในการทํางานเป็ นทีม และความตรงต่อเวลา
๔.๒ วิ ธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในการเรียนรู้
- จัดกลุ่มการเรียนรู้
- ฝึกการทํางานเป็ นกลุ่ม

๔

๔.๓ วิ ธีการประเมิ นผล
- ประเมินตนเองด้วยแบบทีกําหนด
- ประเมินผลพฤติกรรมการทํางานเป็ นทีม
- ประเมินผลจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
๕. ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที ต้องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสือสารทังการพูด การฟั ง การเขียน และนําเสนอในชันเรียน
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกรณีศกึ ษา
- พัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสือสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล์ การสร้างห้องแสดงความ
คิดเห็นในเรืองต่างๆ
- ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใช้รปู แบบ เครืองมือ และเทคโนโลยีทเหมาะสม
ี
๕.๒ วิ ธีการสอน
- มอบหมายงานให้ศกึ ษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สือการสอน e-learning และทํารายงาน โดย
เน้นการนําตัวเลข หรือมีสถิตอิ า้ งอิง จากแหล่งทีมาข้อมูลทีน่ าเชือถือ
- นําเสนอโดยใช้รปู แบบและเทคโนโลยีทเหมาะสม
ี
๕.๓ วิ ธีการประเมิ นผล
- ประเมินจากรายงาน ใบงาน แบบฝึกหัด และนําเสนอด้วยสือเทคโนโลยี
- ประเมินจากการมีสว่ นร่วมในการอภิปรายและวิธกี ารนําเสนองานค้นคว้ารายบุคคล

หมวดที ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห์
ที
๑

หัวข้อ/รายละเอียด
๑. ทดสอบก่อนเข้าบทเรียน
๒. แนะนําแผนการสอน
๒.๑ คําอธิบายรายวิชา
๒.๒ วัตถุประสงค์รายวิชา
๒.๓ กิจกรรมการเรียนการ
สอน
๒.๔ วิธกี ารประเมินผล
๒.๕ งานมอบหมาย
๒.๖ จิตพิสยั

จํานวน
ชัวโมง
๒

กิ จกรรมการเรียน
การสอน สือที ใช้
(ถ้ามี)
การอธิบาย
การยกตัวอย่าง
ประกอบ
Power Point
Projector

ผู้สอน
คณาจารย์มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย

๕

สัปดาห์
ที
๒-๓

หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวน
ชัวโมง

เทคนิคและวิธกี ารศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา

๔

การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง

๒

๔-๕

การใช้หอ้ งสมุด

๔

๖-๗

การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต

๔

๘
๙

สอบระหว่างภาค
การแสวงหาความรูแ้ ละสารสนเทศ
เพือการศึกษา

๒
๒

๑๐

กระบวนการเรียนรูแ้ ละกิจกรรม
การเรียนรูเ้ ชิงวิชาการ

๒

๓

กิ จกรรมการเรียน
การสอน สือที ใช้
(ถ้ามี)
การบรรยาย
การอภิปราย
การนําเสนอผล
การศึกษาค้นคว้า
Power Point
Projector
การบรรยาย
การอภิปราย
การนําเสนอผล
การศึกษาค้นคว้า
Power Point
Projector
การบรรยาย
การอภิปราย
การนําเสนอผล
การศึกษาค้นคว้า
Power Point
Projector
การบรรยาย
การอภิปราย
การนําเสนอผล
การศึกษาค้นคว้า
Power Point
Projector

ผู้สอน

การบรรยาย
การอภิปราย
การนําเสนอผล
การศึกษาค้นคว้า
Power Point
Projector
การบรรยาย
การอภิปราย
๖

สัปดาห์
ที

หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวน
ชัวโมง

๑๑-๑๒ การเขียนรายงานทางวิชาการ

๔

๑๓-๑๔ การเขียนภาคนิพนธ์/โครงงาน

๔

๑๕

สอบปลายภาค

กิ จกรรมการเรียน
การสอน สือที ใช้
(ถ้ามี)
การนําเสนอผล
การศึกษาค้นคว้า
Power Point
Projector
การบรรยาย
การอภิปราย
การนําเสนอผล
การศึกษาค้นคว้า
Power Point
Projector
การบรรยาย
การอภิปราย
การนําเสนอผล
การศึกษาค้นคว้า
Power Point
Projector

ผู้สอน

๒

๒. แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
ที
๑
๒
๓

วิ ธีการประเมิ น
สอบระหว่างภาค
สอบปลายภาค
วิเคราะห์ ค้นคว้า การนําเสนอรายงาน
การทํางานกลุ่มและนําเสนอผลงาน
การส่งงานตามทีมอบหมาย
การเข้าชันเรียน
การมีส่วนร่วม

สัปดาห์ทีประเมิ น

สัดส่วนของการประเมินผล

๘
๑๕

๒๐%
๕๐%

ตลอดภาคการศึกษา

๒๐%

ตลอดภาคการศึกษา

๑๐%

๗

หมวดที ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑.เอกสารและตําราหลัก
ธาดาศักดิ วชิรปรีชาพงษ์. หลักบรรณารักษ์ศาสตร์เบืองต้น. พิมพ์ครังที ๒. กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส.
พรินติง เฮ้าส์, ๒๕๓๔.
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๒.เอกสารและข้อมูลสําคัญ
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เก็ตถวา บุญปราการ. สารนิ เทศและการเขียนรายงาน. สงขลา: คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ๒๕๔๒.
๓.เอกสารและข้อมูลแนะนํา
กระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือการจัดกิ จกรรมนักเรียนชุมนุมวิ ทยาศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: หน่วย
ศึกษานิเทศก์, ๒๕๓๓.
--------------------------. การเรียนการสอนโดยผู้เรียนใช้การวิ จยั เป็ นส่วนหนึ งของกระบวนการเรียนรู้.
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะอักษรศาสตร์. การค้นคว้าและการเขียนรายงาน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐.
ธีรชัย บูรณโชติ. การสอนกิ จกรรมโครงงาน คู่มือสําหรับครู. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๑.
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พวา พันธ์เมฆา. สารนิ เทศกับการศึกษาค้นคว้า. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์กรุงเทพ, ๒๕๓๕.
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หมวดที ๗ การประเมิ นและปรับปรุงการดําเนิ นการของรายวิ ชา
๑. กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนิ สิต
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี ทีจัดทําโดยนิ สติ ได้จดั กิจกรรมในการนํ าแนวคิดและความเห็นจาก
นิสติ ได้ดงั นี
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
- ใบงานประเมินประสิทธิผลวัตถุประสงค์รายวิชา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้ รียน
- ขอเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ทีอาจารย์ผสู้ อนได้จดั ทําเป็ นช่องทางการสือสารกับนิสติ
๒. กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพือประเมินการสอน ได้มกี ลยุทธ์ ดังนี
- แบบสอบถามประเมินผลสัมฤทธิการสอนโดยนิสติ
- การสังเกตการสอนจากผูร้ ่วมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
๓. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ ได้นําผลการประเมินไปปรับปรุงการสอน ดังนี
- แจ้งผลการประเมินการสอนโดยนิสติ ให้ผสู้ อนทราบเพือนําไปปรับปรุงการสอน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจยั ในและนอกชันเรียน
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ของนิ สิตในรายวิ ชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิในรายหัวข้อ ตามทีคาดหวังจากการ
เรียนรูใ้ นวิชา ได้จากใบงาน แบบฝึ กหัด การสอบถามนิสติ การตรวจงานมอบหมายของนิสติ และพิจารณาจาก
ผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิโดยรวมในวิชาได้ดงั นี
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสติ โดยอาจารย์อนื หรือผูท้ รงคุณวุฒ ิ ทีไม่ใช่
อาจารย์ประจําหลักสูตร
- มีก ารตังคณะกรรมการในสาขาวิช า ตรวจสอบผลการประเมิน การเรีย นรู้ของนิส ิต โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ ใบงาน รายงาน วิธกี ารให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
๙

๕. การดําเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิ ผลของรายวิ ชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิประสิทธิผลรายวิชา ได้มกี ารวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพือให้เกิดคุณภาพมากขึน ดังนี
- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิตามข้อ ๔
- เปลียนหรือสลับอาจารย์ผสู้ อน เพือให้นิสติ มีมุมมองในเรืองการประยุกต์ความรู้นีกับปั ญหาทีมาจาก
งานวิจยั ของอาจารย์
-จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารแลกเปลียนและระดมสมองพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพ
ยิงขึน

๑๐

