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รายละเอ ียดของรายว ิชา 

ชื่อสถาบนัอุดมศ ึกษา มหาว ิทยาลัยนครพนม 
คณะ / สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหการ 

 

หมวดที่ 1 ข้อม ูลโดยท ั่วไป 
 

1.  รหัสและชื่อรายวิชา 
รหัส 30209304    ช่ือวิชา การศึกษางานอุตสาหกรรม 

                             ช่ือวิชา Industrial Work Study 

2.  จํานวนหน ่วยกิต 
 3(3-0-6) หน่วยกิต  

3.  หล ักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 อุตสาหกรรมบัณฑิต 
 ประเภทรายวิชา    

 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
 วิชาชีพบังคับ 
 วิชาชีพเลือก 
 วิชาเลือกเสรี 

 

4. อาจารย์ผู้ร ับผิดชอบรายว ิชาและอาจารย์ผ ู้สอน 
           นาย ยอดเปรม ภูกําเนิด                                          อาจารย์ผู้สอน       
 
5. ภาคการศ ึกษา / ชั้นป ีที่เรยีน   

ภาคการศึกษาท ี่ 2 / ช้ันปีท ี่ 2/2560
6.  รายวิชาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   
         ไม่ม ี

7.  รายวิชาทีต้่องเรียนพร้อมก ัน   (Co-requisites)   
 ไม่ม ี

 

8.  สถานทีเ่รยีน 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ 
 

9.  วันที่จ ัดทำหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
          วัน 24  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 
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หมวดที่ 2  จ ุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1.   จุดมุ่งหมายของรายว ิชา 
   1.1 สามารถอธิบายขั้นตอนการศึกษาวิธีการทํางาน  เพ่ือลดงานที่ ไม่จําเป็นและเพ่ิม

ประสิทธิภาพงานได้  
               1.2 อธิบายและ วิเคราะห์ปัญหาเพ่ือหาแนวทางปรับปรุงวิธีการทํางานได้ 
               1.3 สามารถเลือกใช้เครื่องมือแผนภูมิและไดอาแกรมต่างๆได้อย่างเหมาะสม ในการบันทึกงาน  
และการปรับปรุงงานได้    
               1.4 สามารถอธิบายขั้นตอนการศึกษาเวลาและ คํานวณหาเวลามาตรฐานของหารทํางานได้ 
               1.5 ตระหนักถึงความสําคัญของการนําเอาหลักการและ เครื่องมือต่างๆ ในการศึกษางาน เพ่ือ
นําไปใช้ในงานอุตสาหกรรม 
2.  ว ัตถุประสงค์ในการพฒันา / ปร ับปรุงรายวิชา 
               เพ่ือให้สอดคล้องในการบูรณาการการเรียนการสอนและตรงกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม และมีการปรับปรุงเน้ือหา สไลด์การสอนเพ่ิมเติมเพ่ือให้ทันสมัยและเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบัน 

 

หมวดท ี่  3  ล ักษณะและการดําเนินการ 
 

1.  คําอธิบายรายว ิชา 
    การเคลื่อนไหวและเวลา หลักการเคลื่อนไหวแบบประหยัด การใช้ไดอะแกรมและแผนภูมิ

กระบวนการผลิต แผนภูมิคน-เครื่องจักร การศึกษาการเคลื่อนไหวอย่างละเอียด หรือแบบจุลภาค สูตรคํานวณ
เวลามาตรฐาน การสุ่มตัวอย่าง การประเมินประสิทธิภาพ ระบบข้อมูลมาตรฐาน และการใช้อุปกรณ์ให้
เหมาะสมกับสถานที่ปฏิบัติงาน 
 

 

2.  จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา   

บรรยาย สอนเสริม 
การฝ ึกปฏิบัต ิ /งาน 

ภาคสนาม/การฝ ึกงาน 
การศ ึกษา 
ด้วยตนเอง 

บรรยาย 30 ช่ัวโมง
ต่อ ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ต ้องการของน ักศึกษา 

เฉพาะราย 

ไม่ม ี การศ ึกษาด้วยตนเอง 6 
ช ั่วโมงต่อส ัปดาห์ 

 
3.  จํานวนชั่วโมงต ่อสัปดาห์ท ี่อาจารย ์ให ้คำปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก ่นักศึกษาเปน็รายบ ุคคล 
 -  อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให ้คำปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  

 -  อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุม่ตามความต้องการ จํานวน 1 ช่ัวโมง (เฉพาะ
รายที่ต้องการ) 

 



มคอ. 3 

หน้า 4 
 

หมวดท่ี 4  การพ ัฒนาการเร ียนรูข้องนักศ ึกษา 
 
1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
  1.1.1  มีความรู้ในด้านคุณธรรม  จริยธรรม  รู้จักเสียสละ  และความซื่อสตัย์สุจริต 
  1.1.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและหน้าที่ มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับของ

องค์กรและสังคม 
  1.1.3 เป็นสมาชิกที่ดีมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือพัฒนาองค์กร  และมีภาวะผู้นําเป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุคคล

อ่ืน 
  1.1.4 มีความรู้ในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1.2.1 มีการสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู การรู้จักเสียสละ และความ

ซื่อสัตย์สุจริต ในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 
  1.2.2 ปลูกฝังให้มีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายของนักศึกษา

ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  มอบหมายการทํางานเป็นกลุ่มหรือทีม  เพ่ือฝึกให้รู้จักหน้าที่
ของการเป็นผู้นํากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม 

  1.2.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่มี ความประพฤติดี  ทํา
คุณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และรู้จักเสียสละ 

 1.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 
  1.3.1  ใหค้วามสําคัญในวินัย  การตรงต่อเวลา  การส่งงานภายในเวลาที่กําหนด 
  1.3.2  เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึงการมีเมตตา กรุณา และ

ความเสียสละ 
  1.3.3  สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม 
2.  ด้านความรู้  
 2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  2.1.1  มีความรู้และความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานด้านวิศวกรรม และสามารถนําไปประยุกต์

ในการวางแผนและแก้ปัญหาได้ 
  2.1.2  มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการศาสตร์ในรายวิชาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  2.1.3  มีความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล  ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็น

ระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 
 2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  2.2.1  ใช้รูปแบบ โดยเน้นหลักการทฤษฎีและปฏิบัติ  เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ 
  2.2.2  มอบหมายให้ทํารายงานและนําเสนอหน้าช้ันเรียน 
  2.2.3  สามารถพัฒนาความรู้บนฐานการวิจัย 
  2.2.4  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสําคัญ 
  2.2.5  มอบหมายให้นักศึกษาทําโครงงาน 
  2.2.6  สามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการองค์ความรู้ได้เป็นอย่างดี 
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 2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  2.3.1  ประเมนิจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สําหรับการปฏิบัติประเมินจากผลงานและการปฏิบัติการ 
  2.3.2  การทดสอบย่อย 
  2.3.3  พิจารณาจากรายงานที่มอบหมาย 
  2.3.4  ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงาน 
  2.3.5  ประเมินด้านความรู้จากกิจกรรมการเรียนการสอนในสาขาวิชาของผู้เรียน 
  2.3.6  ผลการฝึกประสบการณ์จากสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ 
3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  3.1.1  มีความสามารถในการค้นหาความรู้ ข้อมูล และประเมินความถูกต้องได้ด้วยตนเอง 
  3.1.2  มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ และประยุกต์ความรู้ในการแก้ปัญหาได้อย่าง

สร้างสรรค์ 
  3.1.3  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  เพ่ือนําไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ 
  3.1.4  มีทักษะในการใช้ฐานข้อมูล  ผลจากการวิจัย  หลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการ

แก้ปัญหา 
  3.1.5  สามารถคิด  วิเคราะห์ สังเคราะห์  และบูรณาการองค์ความรู้ได้เป็นอย่างดี 
 3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  3.2.1  ส่งเสริมการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา 
  3.2.2  ให้นักศึกษาปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง 
  3.2.3  มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์ 
  3.2.4  มอบหมายงานโครงการ โดยใช้หลักการวิจัย 
  3.2.5  การศึกษา ค้นคว้า และรายงานทางเอกสารและรายงานหน้าช้ันเรียน 
 3.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  3.3.1  ประเมินจากแบบทดสอบย่อย 
  3.3.2  ประเมินการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน 
  3.3.3  ประเมินผลการปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง 
4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
  4.1.1  มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 
  4.1.2  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี 
  4.1.3  มีความเป็นกัลยาณมิตรกับผู้เรียน เพ่ือนร่วมงาน ผู้ปกครอง ผู้บริหารและชุมชนมีมนุษยสัมพันธ์ที่

ดีกับเพ่ือนร่วมงานภายในองค์กรและบุคคลทั่วไป 
  4.1.4  มีภาวะผู้นํา 
 4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.2.1  จัดกิจกรรมการเรียนรูใ้นรายวิชา  โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีความร่วมมือฝึกการทํางานเป็นกลุ่ม 
  4.2.2  ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
  4.2.3  ปลูกฝังให้มีความรับผดิชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม 
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 4.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.3.1  ประเมินจากผลงานของกลุ่มนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้จัดทํา 
  4.3.2  ประเมินจากการนําเสนอรายงานกลุ่มในช้ันเรียน 
  4.3.3  สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
  4.3.4  การประเมินจากการฝึกงานและการฝึกสอน 
5.  ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1.1  สามารถใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  5.1.2  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร และการนําเสนอข้อมูลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
  5.1.3  มีทักษะการใช้ภาษาไทยในการอธิบายหลักการและสถานการณ์ ตลอดจนการสื่อสารความหมาย

ได้เป็นอย่างดี 
  5.1.4  สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ 
  5.1.5  สามารถเลือกรูปแบบของการนําเสนอท่ีเหมาะสมกับเน้ือหา และผู้ฟังที่ความแตกต่างกันได้อย่าง

เป็นอย่างดี 
 5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
  5.2.1  ส่งเสริมให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมลูและข้อมลูเชิงตัวเลข ฝึกแก้ปัญหาหรือโจทย์ที่จําเป็นต้องใช้ 
  5.2.2  การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอผลงานท่ีได้รับ

มอบหมาย 
  5.2.3  ส่งเสริมการค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูลและนําเสนอให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ถูกต้อง และให้ความสําคัญใน

การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 
  5.2.4  จัดให้มีการบรูณาการการใช้คอมพิวเตอร์  เครือข่าย  และซอฟต์แวร์หรือสื่อต่าง ๆ 
 5.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
  5.3.1  ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอผลงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.3.2  สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านความมีเหตุผลและมีการบันทึกเป็นระยะ 
6.  ด้านทักษะทางวิชาชีพ 
 6.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางวิชาชีพ 
  6.1.1  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ กับศาสตร์ในรายวิชาอ่ืน ๆ ที่

เก่ียวข้อง 
  6.1.2  มีประสบการณ์ในโครงงานการสร้างสิ่งประดิษฐ์หรอืนวัตกรรมทางการศึกษา 
  6.1.3  มีการฝึกงานหรือการฝึกประสบการณ์ในสถานที่จริง 
  6.1.4  สามารถใช้อุปกรณ์ เครื่องมือได้อย่างถูกต้อง  ปฏิบัติการอย่างเป็นระบบและปลอดภัย 
  6.1.5  มีกิจนิสยัที่ดีในการปฏิบัติ  มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม และมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 6.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางวิชาชีพ 
  6.2.1  สร้างเจตคติที่ดีต่อการฝึกปฏิบัติ 
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  6.2.2  ให้ความสําคัญต่อการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีความประณีต 
  6.2.3  สนับสนุนการทําโครงงาน 
  6.2.4  การฝึกงานในสถานประกอบการ 
  6.2.5  ฝึกนักศึกษาให้มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 
  6.2.6  มอบหมายงานที่ส่งเสริมการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 
 6.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางวิชาชีพ 
  6.3.1  สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน จดบันทึก และการแสดงออกทางด้านเจตคติ 
  6.3.2  พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ฝึกงาน รวมทั้งงานท่ีมอบหมาย 
 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเม ินผล 

1.   แผนการสอน 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข ้อ  / รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน 
การสอน/สื่อทีใ่ช ้ ชื่อผู้สอน 

1 การเพ่ิมผลผลิต,  การลดส่วนของงาน
และเวลาไร้ประสิทธิภาพ 

3 บรรยาย 3 ช่ัวโมง นายยอดเปรม 
ภูกําเนิด 

2  การศึกษาการทํางาน    3 บรรยาย 3 ช่ัวโมง นายยอดเปรม 
ภูกําเนิด 

3 สภาพแวดล้อมและสภาพเง่ือนไขการ
ทํางาน 

3 บรรยาย 3 ช่ัวโมง นายยอดเปรม 
ภูกําเนิด 

4 การศึกษาการทํางาน 3 บรรยาย 3 ช่ัวโมง 
 

นายยอดเปรม 
ภูกําเนิด 

5 ขั้นตอนการศึกษาวิธีการทํางาน 3 บรรยาย 3 ช่ัวโมง 
 

นายยอดเปรม 
ภูกําเนิด 

6 การศึกษาและปรับปรุงวิธีการทํางาน 3 บรรยาย 3 ช่ัวโมง 
 

นายยอดเปรม 
ภูกําเนิด 

7 การศึกษาการเคลื่อนไหว 3 บรรยาย 3 ช่ัวโมง 
 

นายยอดเปรม 
ภูกําเนิด 

8 สอบกลางภาค 2   
 

9 การศึกษาเวลาหรือการวัดผลงาน 3 บรรยาย 3 ช่ัวโมง 
 

นายยอดเปรม 
ภูกําเนิด 

10 การสุ่มงาน 3 บรรยาย 3 ช่ัวโมง 
 

นายยอดเปรม 
ภูกําเนิด 

11 อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาเวลาและ
การศึกษาเวลาโดยการจับเวลา 

3 บรรยาย 3 ช่ัวโมง 
 

นายยอดเปรม 
ภูกําเนิด 
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12  อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาเวลาและ
การศึกษาเวลาโดยการจับเวลา 

3 บรรยาย 3 ช่ัวโมง 
 

นายยอดเปรม 
ภูกําเนิด 

13-16 การประเมินประสิทธิภาพการทํางาน  
และการคํานวณหาเวลามาตรฐานและ
รายงานกลุ่ม 

3 บรรยาย 3 ช่ัวโมง 
 

นายยอดเปรม 
ภูกําเนิด 

17 สอบปลายภาค 2   
 
 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนร ู้  

กิจกรรมที่ ผลการ เรียนรู ้ วิธ ีการประเมิน ส ัปดาห์ที่ ประเมิน ส ัดส ่วนของการ 
ประเมินผล 

1 หน่วยที่ 1-4 
หน่วยที่ 5-7 

 

สอบกลางภาค  
สอบปลายภาค 

8 
17 
 

30% 
30% 

2 หน่วยที่ 1-7 
 

บูรณาการความรู้ที่
ได้ศึกษาไปทํา 
ผลงาน การนำเสนอ
และการทำรายงาน
กล ุ่มการส่งงานตาม
ท ีมอบหมาย

ตลอดภาคการศ ึกษา 30% 

กิจกรรมที่ ผลการ เรียนรู ้ วิธ ีการประเมิน ส ัปดาห์ที่ ประเมิน ส ัดส ่วนของการ 
ประเมินผล 

3 บทที่ 1-7 การเข้าช้ันเรียน 
การมีส่วนร่วม 
อภิปราย การแสดง
ความคิดเห็นการ
แต่งกาย 

ตลอดภาคการศ ึกษา 10% 

 

 

 

 

 



มคอ. 3 

หน้า 9 
 

หมวดท ี่ 6 ทรัพยากรประกอบการเร ียนการสอน  

1. เอกสารและตำราหลัก 
          Industrial Work Study การศึกษางานอุตสาหกรรม 
2. เอกสารและข้อม ูลสําค ัญ 
          งานศึกษา  ( Work Study ) และ การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา  ( Motion and Time Study ) 
3. เอกสารและข ้อมูลแนะนำ  
           

 
หมวดท่ี 7  การประเม ินและปรบัปร ุงการดำเน ินการของรายวิชา 

 
 1.  กลยุทธการประเมินประสิทธ ิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
      จะมีวิธีการในการดําเนินการได้ดังน้ี 
       1.1  แบบประเมินอาจารย์ และแบบประเมินรายวิชา 
2.  กลยุทธการประเมินการสอน 
      2.1  ประเมินผลสําฤทธ์ิการเรียนรู้จากการประเมินผลของนักศึกษา       
3.  การปร ับปรุงการสอน 

หล ังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 1 2 จึงนําข้อมูลมาวิเคราะห์หาแนวทางจัดการเรียนการ
สอนแล้วนําเข้าเสนอเข้าที ่ประชุมสาขาวิชา โดยการจ ัดก ิจกรรมในการระดม สมอง และหาข ้อมูล
เพ่ิมเติมในการปร ับปรุงการสอน ดังน้ี 

       3.1  ประชุมผู้สอน เก่ียวกับปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน 
       3.2  การวิจัยในช้ันเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของน ักศ ึกษาในรายว ิชา  
    สามารถดําเนินการได้ดังน้ี       
      4.1 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาว ิชา ตรวจสอบผลการประเม  ินการเรียนรู้ของนักศ ึกษา  
โดยตรวจสอบข้อสอบ และ การให้คะแนนในด้านต่างๆ 
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประส ิทธผิลของรายว ิชา  

จากผลการประเม ิน และทวนสอบผลส ัมฤทธ ิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปร ุง
การสอน และรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคณุภาพมากขึ้น ดังน้ี 

       5.1  ปร ับปรุงรายว ิชาท ุก 3 ปี หรือตามข ้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ ิ์   
       5.2   สลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให ้น ักศึกษามีมุมมองในเร ื่องการประย ุกต์ความรู้เก่ียวกับป ัญหาต่าง ๆ

 
 


