เอกสารหมายเลข มคอ.๓
รายละเอียดของรายวิชา(๓๐๒ ๓๑๓)
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาเขตขอนแก่น
หมวดที่ ๑ ข้ อมูลโดยทั่วไป
๑.รหัสและชื่ อรายวิชา
๓๐๒ ๓๑๓ ความรู้เบื้องต้ นเกีย่ วกับวรรณคดีองั กฤษ
Introduction to English Literature
๒.จานวนหน่ วยกิต
๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)
๓.หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
รศ. ดร. ดิปติ วิสุทธางกูร
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ ๑ / ชั้นปี ที่ ๓
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
๘.สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น
๙.วันที่จัดทาหรื อปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุ ด
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

มคอ. ๓ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

๓๘

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
นิสิตมีความรู ้ความเข้าใจองค์ประกอบต่าง ๆ ในวรรณคดี หลักการและวิธีการวิเคราะห์และตีความงานประพันธ์
ประเภทบทกวีนิพนธ์ นวนิยาย เรื่ องสั้น บทละครได้
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพือ่ พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้ชดั เจนและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของรายวิชา สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้นิสิตมีความรู ้ความเข้าใจองค์ประกอบต่าง ๆ ในวรรณคดี
หลักการและวิธีการวิเคราะห์และตีความงานประพันธ์ประเภทบทกวีนิพนธ์ นวนิยาย เรื่ องสั้น บทละครได้ และเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุ งหลักสู ตรให้เป็ นไปตามมาตรฐาน สกอ.
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดาเนินการ
๑. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ ในวรรณคดี เช่น การใช้ figurative language, allusion, symbol, tone and irony หลักการ
และวิธีการวิเคราะห์ และตีความงานประพันธ์ประเภทต่าง ๆ เช่น บทกวีนิพนธ์ นวนิยาย เรื่ องสั้น บทละคร
๒. จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึ กปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน

การศึกษาด้ วยตนเอง

บรรยาย ๔๕ ชัว่ โมงต่อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริ มตามความ
ไม่มีการฝึ กปฏิบตั ิงาน
การศึกษาด้วยตนเอง ๖
ต้องการของนิสิตเฉพาะ ภาคสนาม
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
ราย
๓. จานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ที่อาจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นิสิตเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึ กษาผ่านเวบไซต์คณะ หรื อ ส่ วนงาน
- อาจารย์จดั เวลาให้คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคล หรื อ รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่
ต้องการ)

มคอ. ๓ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

๓๙

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณธรรม จริ ยธรรมเพื่อให้สามารถดาเนิ นชีวิตร่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมอย่างราบรื่ น และเป็ น
ประโยชน์ต่อส่ วนรวม โดยผูส้ อนต้องพยายามชี้ให้เห็นคุณธรรมและจริ ยธรรมที่สอดแทรกอยูใ่ นเนื้อหาวิชา เพื่อให้
นิสิตสามารถพัฒนาและบูรณาการคุณธรรมจริ ยธรรมกับความรู ้ในรายวิชา โดยมีคุณธรรมจริ ยธรรมตามคุณสมบัติ
หลักสู ตร ดังนี้
(๑) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริ ยธรรมเกี่ยวกับความเสี ยสละและซื่อสัตย์สุจริ ต
(๒) ความมีวินยั ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
(๓) มีภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม สามารถทางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับ
ความสาคัญ
(๔) เคารพสิ ทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
(๕) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
๑.๒ วิธีการสอน
- บรรยายบทเรี ยนพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- มอบหมายงานให้นิสิตไปศึกษาวรรณคดีประเภทต่าง ๆ แล้วนามาเสนอในชั้นเรี ยน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างนิสิตด้วยกัน และอาจารย์ผสู ้ อน
- ให้นิสิตฝึ กอ่านวรรณคดี พร้อมทั้งชี้ให้เห็นประเด็นทางจริ ยธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรม
- เน้นนิสิตเป็ นศูนย์กลางการเรี ยน โดยให้มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นในบทเรี ยน แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นภายในชั้นเรี ยน
-กระตุน้ ชักจูงให้นิสิตเข้าเรี ยนสม่าเสมอ มีระเบียบวินยั และมีความกล้าหาญในการแสดงออก และมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
๑.๓ วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลพฤติกรรมการเข้าเรี ยน การให้ความร่ วมมือในชั้นเรี ยน และส่ งงานมอบหมายให้ตรงเวลา
- ประเมินผลก่อนเข้าสู่ บทเรี ยนเพื่อทราบพื้นฐานความรู ้เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา
- ประเมินผลระหว่างภาคเรี ยน เพื่อทดสอบผลสัมฤทธิ์ของวัตถุประสงค์การเรี ยน
- ประเมินผลด้วยการใช้แบบฝึ กหัดในบทเรี ยน
-ประเมินวัตถุประสงค์การเรี ยนโดยใช้ใบงาน (Work Sheet)
- ประเมินผลปลายภาคเรี ยน เพื่อทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรี ยนในภาพรวม

มคอ. ๓ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

๔๐

๒. ความรู้
๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้ รับ
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบต่าง ๆ ในวรรณคดี หลักการและวิธีการวิเคราะห์ และตีความงาน
ประพันธ์ประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย
- มีความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์ประกอบต่าง ๆ ในวรรณคดี เช่น การใช้ figurative language, allusion, symbol,
tone and irony
- มีความรู ้ความเข้าใจหลักการและวิธีการวิเคราะห์งานประพันธ์ประเภทต่าง ๆ เช่น บทกวีนิพนธ์ นวนิยาย
เรื่ องสั้น บทละคร
- มีทกั ษะการอ่านและสามารถตีความงานประพันธ์ประเภทต่าง ๆ เช่น บทกวีนิพนธ์ นวนิยาย เรื่ องสั้น บท
ละคร
- มีเจตคติในการเรี ยนรู ้องค์ประกอบต่าง ๆ ในวรรณคดี หลักการและวิธีการวิเคราะห์ และตีความงาน
ประพันธ์ประเภทต่าง ๆ
- ความรู ้ความเข้าใจและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในรู ปวรรณคดีประเภทต่าง ๆ
๒.๒ วิธีการสอน
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบใช้สื่อประกอบ และเทคโนโลยีประกอบ มอบหมายงาน ใบงานทดสอบ
วัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ ใช้แบบฝึ กหัดเกี่ยวกับบทเรี ยน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในชั้นเรี ยน การเปิ ดโอกาส
ให้ชกั ถามภายในชั้นเรี ยน และเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์ (Student Center)
๒.๓ วิธีการประเมินผล
๑. ทดสอบก่อนเข้าสู่ บทเรี ยน
๒. ทดสอบวัตถุประสงค์การเรี ยนโดยใช้ใบงาน
๓. ทดสอบบทเรี ยนโดยใช้แบบฝึ กหัด
๔. ทดสอบระหว่างภาค และสอบปลายภาค
๒. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรี ยน
๓. การแก้ไขข้อบกพร่ องส่ วนตัว (Personal Problems Solving)
๓. ทักษะทางปัญญา
๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดและการวิเคราะห์เนื้อหาวิชาอย่างเป็ นระบบ ความสามารถในการนาเอาความรู ้
ไประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์ มีความรู ้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการมาใช้ในการคิด
วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่คาดคิดมาก่อน สามารถสื บค้น
ค้นหา ข้อเท็จจริ ง สรุ ป ทาความเข้าใจได้ รวมถึงการวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา และสรุ ปประเด็นปัญหา พร้อมทั้ง
สามารถบุรณาการความรู ้ในรายวิชาเข้าหลักพุทธธรรมได้
มคอ. ๓ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

๔๑

๓.๒ วิธีการสอน
- บรรยายพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบเนื้อหาวิชา
- บรรยายเชิงวิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์และบูรณาการของเนื้อหาวิชา
- เปิ ดโอกาสให้ผเุ ้ รี ยนแสดงความคิดเห็น และแก้ไขข้อผิดพลาดเป็ นรายบุคคล
- เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง แล้วนามาแลกเปลี่ยนภายในชั้นเรี ยน
๓.๓ วิธีการประเมินผล
ทดสอบระหว่างภาคและปลายภาค โดยเน้นการวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้และการบูรณาการเนื้อหาวิชา การใช้
ชักถาม ทดสอบด้วยใบงานและแบบฝึ กหัด
๔. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รี ยนและผูส้ อน
- พัฒนาความเป็ นผูน้ าและผูต้ ามในการทางานเป็ นทีม
- พัฒนาการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ความมีวินยั ความรับผิดชอบในการทางานเป็ นทีม และความตรงต่อเวลา
๔.๒ วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในการเรี ยนรู ้
- จัดกลุม่ การเรี ยนรู ้
- ฝึ กการทางานเป็ นกลุ่ม
๔.๓ วิธีการประเมินผล
- ประเมินตนเองด้วยแบบที่กาหนด
- ประเมินผลพฤติกรรมการทางานเป็ นทีม
- ประเมินผลจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
๕. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสื่ อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน และนาเสนอในชั้นเรี ยน
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชา
- พัฒนาทักษะในการสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชา
- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่ อสาร เช่น การส่ งงานทางอีเมล์ การสร้างห้องแสดงความคิดเห็น
ในเรื่ องวรรณคดี
- ทักษะในการนาเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่ องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
๕.๒ วิธีการสอน
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๔๒

- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่ อการสอน e-learning และทารายงาน โดยเน้นการ
นาตัวเลข หรื อมีสถิติอา้ งอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
- นาเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
๕.๓ วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากรายงาน ใบงาน แบบฝึ กหัด และนาเสนอด้วยสื่ อเทคโนโลยี
- ประเมินจากการมีส่วนร่ วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สั ปดาห์ ที่
๑

๒-๓

หัวข้ อ/รายละเอียด

UNIT I PRE-TEST AND
INTRODUCTION
1.1 Pre-test
1.2 Introduction on Teaching Plan
1.2.1 Description of subject
1.2.2 Objectives of subject
1.2.3 Methods of evaluation
1.2.4 Learning activities
1.2.5 Assignment
1.2.6 Attendance
UNIT2: INTRODUCTION TO
ENGLISH LITERATURE
2.1 Meaning and qualities of
literature
2.2 The Objectives in studying
literature
2.3 Importance of literature
2.4 Values of literature
2.5 The literary experience
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จานวน กิจกรรมการเรียน การ
ผู้สอน
ชั่วโมง สอน สื่ อที่ใช้ (ถ้ ามี)
๓
บรรยาย
รศ. ดร. ดิปติ วิสุทธางกูร
Illustration
Work sheet
PowerPoint
Projector

๖

Lecture
Illustration
Work sheet
Group discussion
PowerPoint
Projector

๔๓

สั ปดาห์ ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

๔

UNIT3: LITERATURE AND
LITERARY WORKS
3.1 What is literature?
3.2 What are literary works?
3.3 Difference between the two

๕-๗

UNIT4: GENRES/TYPES OF
LITERATURE
4.1 Poetry
4.2 Play/Drama
4.3 Novel
4.4 Short Stories
4.5 Essay

๘
๙-๑๑

MID-TERM TEST
UNIT5: ELEMENTS OF
ENGLISH LITERATURE
5.1 Figurative language
5.2 Allusion
5.3 Symbol
5.4 Tone
5.5 Irony
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จานวน กิจกรรมการเรียน การ
ชั่วโมง สอน สื่ อที่ใช้ (ถ้ ามี)
๓
Lecture
Illustration
Work sheet
Group discussion
PowerPoint
Projector
๙
Lecture
Illustration
Worksheet
Research article by
Dipti
Visudddhangkoon
“Versification in the
Isan Mahachat Sungsermon”
The article is available
online on
www.mcu.ac.th
Group discussion
Power Point
Projector
๓
๙
Lecture
Illustration
Research article by
Assoc. Prof. Dr. Dipti
Visuddhangkoon
“An analysis of
Figures of Speech in
the Isan Mahachat
Sung-sermon”

ผู้สอน

๔๔

สั ปดาห์ ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

๑๒-๑๔ UNIT 6: PRINCIPLES AND
METHODS OF CRITICISM
6.1 Poetry
6.2 Play/Drama
6.3 Novel
6.4 Short Stories
๑๕ FINAL TEST

๙

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่ อที่ใช้ (ถ้ ามี)
Group discussion
PowerPoint
Projector
Lecture
Illustration
Work sheet
Group discussion
PowerPoint
Projector

ผู้สอน

๓

๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ที่
๑

๒

๓

วิธีการประเมิน
สอบระหว่างภาค
สอบปลายภาค
วิเคราะห์เนื้อหา ค้นคว้า การนาเสนอรายงาน
การทางานกลุ่ม
การอ่านและสรุ ปเนื้อความจากบทเรี ยน
การส่ งงานตามที่มอบหมาย
การเข้าชั้นเรี ยน
การมีส่วนร่ วม

สั ปดาห์ ทปี่ ระเมิน
๘
๑๕

สั ดส่ วนของการ
ประเมินผล
๒๐%
๕๐%

ตลอดภาค
การศึกษา

๒๐%

ตลอดภาคการศึกษา

๑๐%

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑.เอกสารและตาราหลัก
Hudsom, W.N. An Introduction to the Study of Literature. New Delhi : Kalyani Publishers,1979.
Visuddhangkoon, Dipti. A Critical Study of the Mahachat Sung-sermon from Isan (Research
Monograph)
Visuddhangkoon, Dipti. Reflections - A Collection of Selected Papers
๒.เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
Tilak, R. The Background to English Literature. New Delhi: Wama Brothers,1976.
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๔๕

๓.เอกสารและข้ อมูลแนะนา
Goodman, W.R. Practical Criticism. Delhi : Mehra Office Press,1978.
Leman, L.T. A Glossary for the Study of English. Delhi: Oxford University Press,1974.
Harcourt Brace. Literature Experience and Meaning. New York: Jovanovich Publisher,1989.
Morner, K. and Rausch, R. NTC’s. Dictionary of Literary Terms. USA : National Texbook
Compary,1994.
Kemer, Enid. The Principles of English Meter. New Delhi: M/S. Methuen & Co. Ltd, 1974.,
Mullik, B.R. Mediaeval Literature (670-1500). New Delhi: S. Chand & Co. 1963.
Fuller, E. and Kinnick, B.J. Adventures in American Literature. New York: Karcourt Brace
Jovanovich, Inc. 1863.
Mullik, B.R. Classical Literature. New Delhi: S. Chand & Co. 1962.
Mullik, B.R. Modern Literature. New Delhi: S.Chand & Co.Ramsey : The Art of John Dryden
(Lexington, KY,1969)
Rogers, Pat : The Oxford Illustrated History of English literature. Oxford: Oxford University Press,
1963.
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
การประเมินประสิ ทธิผลในรายวิชานี้ ที่จดั ทาโดยนิสิต ได้จดั กิจกรรมในการนาแนวคิดและความเห็นจากนิสิตได้ดงั นี้
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
-ใบงานประเมิลประสิ ทธิผลวัตถุประสงค์รายวิชา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน
- ขอเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผสู ้ อนได้จดั ทาเป็ นช่องทางการสื่ อสารกับนิสิต
๒. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- แบบสอบถามประเมินผลสัมฤทธิ์การสอนโดยนิสิต
- การสังเกตการสอนจากผูร้ ่ วมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู ้
๓. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ ได้นาผลการประเมินไปปรับปรุ งการสอน ดังนี้
-แจ้งผลการประเมินการสอนโดยนิสิตให้ผสู ้ อนทราบเพื่อนาไปปรับปรุ งการสอน
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๔๖

- สัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน
- การวิจยั ในและนอกชั้นเรี ยน
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรี ยนรู ้
ในวิชา ได้จากใบงาน แบบฝึ กหัด การสอบถามนิ สิต การตรวจงานมอบหมายของนิ สิต และพิจารณาจากผลการ
ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรี ยนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดงั นี้
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่ มตรวจผลงานของนิ สิตโดยอาจารย์อื่น หรื อผูท้ รงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่
อาจารย์ประจาหลักสู ตร
- มี การตั้งคณะกรรมการในสาขาวิ ชาวิชา ตรวจสอบผลการประเมิ นการเรี ยนรู ้ ของนิ สิต โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ ใบงาน รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
๕. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประสิ ทธิ ผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุ งการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุ งรายวิชาทุก ๓ ปี หรื อตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔
- เปลี่ยนหรื อสลับอาจารย์ผสู ้ อน เพื่อให้นิสิตมีมุมมองในเรื่ องการประยุกต์ความรู ้น้ ีกบั ปัญหาที่มาจากงานวิจยั
ของอาจารย์หรื ออุตสาหกรรมต่างๆ
-จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการแลกเปลี่ยนและระดมสมองพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
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