รายละเอียดของรายวิชา

กิจกรรมเข้าจังหวะ
(Rhythmic Activities)
รหัสวิชา 4081406

สำหรับนักศึกษำพยำบำลชั้นปีที่ 3 ภำคกำรศึกษำฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2561
หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต / คณะ / เขต

มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
คณะพยำบำลศำสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา 4081406
กิจกรรมเข้ำจังหวะ (Rhythmic Activities)
1.2 จานวนหน่วยกิต 1(0-2-1)
1.3 หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หลักสูตร
พยำบำลศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ประเภทรายวิชา หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ อำจำรย์ฉำยสุรีย์ ธรรมจำรนัย
อำจำรย์ศิริพร นันทเสนีย์
4.2 อำจำรย์ผู้สอน
อำจำรย์ฉำยสุรีย์ ธรรมจำรนัย
1.5 ภาคการศึกษา ฤดูร้อน ชั้นปีที่เรียน ปี 3 ปีการศึกษา 2561
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites)ไม่มี
1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) ไม่มี
1.8 สถานที่เรียน คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
อำคำรพลศึกษำ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
1.9 วันที่จัดหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา ครั้งล่าสุด 30 เมษำยน 2562
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หมวดที2่ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1จุดมุง่ หมายของรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษำมีควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกิจกรรมเข้ำจังหวะรู้จักกำรวิเครำะห์ควำมรู้
ทำงด้ำนกิจกรรมเข้ำจังหวะเพื่อนำมำใช้ในกำรจัดประสบกำรณ์มีควำมภำคภูมิใจในกำรมีส่วนร่วม
ปฏิบัติมีคุณสมบัติของควำมเป็นกัลยำณมิตรกับบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง สำมำรถออกแบบแนวกำรจัด
ประสบกำรณ์กิจกรรมเข้ำจังหวะอย่ำงเหมำะสมยอมรับควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล และสำมำรถ
ทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสำมำรถใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในกำรแสวงหำควำมรู้
2.2วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวชิา
2.2.1 เพื่อผลิตนักศึกษำให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ในกำรวำงแผน พัฒนำ แก้ไขปัญหำ และ
กำรจัดกำรทำงด้ำนกิจกรรมเข้ำจังหวะ
2.2.2 เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และส่งเสริมกำรศึกษำวิจยั ให้ลงลึกเฉพำะด้ำนตลอดจนกำรนำ
แนวคิด ทฤษฎี และวิธีกำรที่ได้จำกกำรศึกษำวิจยั มำประยุกต์ใช้ในด้ำนกำรพัฒนำกิจกรรมเข้ำจังหวะ
2.2.3 เพื่อปรับกำรเรียนกำรสอน ให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้เรียนจำกกำรดำเนินกำร
สัมมนำประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ประจำปีกำรศึกษำ 2560

หมวดที3่ ลักษณะและการดาเนินการ
3.1คาอธิบายรายวิชา
หลักกำรเต้นรำเบื้องต้นกิจกรรมสร้ำงสรรค์ทำงกิจกรรมเข้ำจังหวะเพื่อกำรพลศึกษำ เทคนิค
กำร เต้นรำพื้นเมืองทั้งของไทย และนำนำชำติ วิธีสอน ตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้สอนกิจกรรมเข้ำจังหวะ
กำรเต้นรำแบบแอโรบิก กำยบริหำรประกอบจังหวะ และกำรลีลำศ
Basic concepts of dancing, creative rhythmic activities in physical education,
techniques of Thai and international folk dancing, teaching methods and equipment,
aerobic dancing, rhythmic exercise and social dancing
3.2จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย /การฝึก

สอนเสริม

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

บรรยำย - ชัวโมง
ฝึกปฏิบัติ 30 ชั่วโมง

ตำมควำมต้องกำร
ของนักศึกษำ

-

15 ชั่วโมง
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3.3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
3 ชัว่ โมงต่อสัปดำห์ นอกจำกนั้นยังสำมำรถติดต่อทำงอินเตอร์เน็ตได้ทุกวัน

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ในกลุ่มมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ที่มุ่งหวังตำมหลักสูตร
นักศึกษำจะมีคุณลักษณะ หรือมีควำมสำมำรถดังนี้
ผลการเรียนรู้เมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้
วิธีการสอน
4.1 คุณธรรม จริยธรรม
4.1.3 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง - ใช้กำรสอนแบบสื่อสำรสองทำง
เปิดโอกำสให้นักศึกษำมีกำรตั้ง
และผลกำรปฏิบัติงำน
คำถำม หรือแสดงควำม คิดเห็นที่
เกีย่ วข้องกับคุณธรรม จริยธรรม ใน
ชั้นเรียนในโอกำสต่ำงๆ ยกตัวอย่ำง
กรณีศึกษำ
-อำจำรยป์ฏิบัติตนเป็นตัวอย่ำง ให้
ควำมสำคัญต่อจรรยำบรรณวิชำชีพ
กำรมีวินัยเรื่องเวลำ
- กำรให้ควำมเคำรพและให้เกียรติ
แก่อำจำรยอ์ำวุโส เป็นต้น
4.2 ความรู้
- ใช้กำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4.2.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
สำระสำคัญของศำสตร์ที่เป็นพื้นฐำน ได้แก่ กำรสอนบรรยำยร่วมกับกำร
สื่อสำรสองทำง โดย เน้นให้
ชีวิตและทำงวิทยำศำสตร์สุขภำพ
นักศึกษำหำทำงค้นคว้ำหำข้อมูล
เพิ่มเติม
- กำรสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้
(Co-Operative Learning)
- กำรสอนแบบศึกษำด้วยตนเอง
- กำรค้นคว้ำทำงอินเตอร์เน็ต

เมื่อสิ้นสุดรำยวิชำนี้
วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมที่แสดงออกในชั้น
เรียนที่เกี่ยวข้องทำงด้ำนคุณธรรม
และ จริยธรรม กำรมีสัมมำคำรวะ
ต่อผู้อำวุโสและอำจำรย์
-กำรตรวจสอบกำรมีวินัยต่อกำรเรียน
กำรตรงต่อเวลำในกำรเข้ำชั้นเรียนและ
กำรส่งรำยงำน
- ประเมินกำรรับฟังควำมคิดเห็น
ของผู้อื่น โดยนักศึกษำอื่นๆใน
รำยวิชำ
- นักศึกษำประเมินตนเอง

-กำรสอบย่อย และกำรทำ
โครงงำน
- กำรสอบปลำยภำค
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ผลการเรียนรู้เมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้
วิธีการสอน
4.3. ทักษะทางปัญญา
-กำรสอนโดยใช้ปัญหำเป็นฐำน
4.3.3 สำมำรถนำข้อมูลและ
(Problem Based Learning :
หลักฐำนไปใช้ในกำรอ้ำงอิงและ
PBL)
แก้ปัญหำอย่ำงมีวิจำรณญำณ
4.3.6 สำมำรถแก้ไขปัญหำอย่ำง - ฝึกตอบปัญหำในชั้นเรียนและ
กำรแสดงควำมคิดเห็นต่อปัญหำ
เป็นระบบ และสร้ำงสรรค์
และระดมสมองในกำรแก้ไข ปัญหำ
จำกกรณีศึกษำตำมประเด็นปัญหำที่
กำหนดไว้แล้ว
โดยแบ่งนักศึกษำเป็นกลุ่ม ภำยใน
กลุ่มจะต้องเสนอแนวทำงไปสู่กำร
แก้ปัญหำ
4.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.4.2 สำมำรถทำงำนเป็นทีมใน
-จัดกิจกรรมเสริมในชั้นเรียนและ
นอกชั้นเรียนที่นักศึกษำมีโอกำส
บทบำทผู้นำ และผู้ตำมอย่ำงมี
ปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษำอื่น และ
ควำมสุข
บุคคลภำยนอก
4.4.4 มีควำมรับผิดชอบในกำร
- มอบหมำยงำนกลุ่มและมีกำร
เรียนรู้ และพัฒนำตนเอง วิชำชีพ
เปลี่ยนกลุ่มทำงำนตำมกิจกรรมที่
และสังคมอย่ำงต่อเนื่อง
มอบหมำย เพื่อให้นักศึกษำ
ทำงำนได้กับผู้อื่น โดยไม่ยึดติดกับ
เฉพำะเพื่อนที่ใกล้ชิด
- กำหนดควำมรับผิดชอบของ
นักศึกษำแต่ละคนในกำรทำงำน
กลุ่ม อย่ำงชัดเจน
4.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.5.2 สำมำรถแปลงข้อมูลให้เป็น -กำรสอนโดยมีกำรนำเสนอข้อมูล
ข่ำวสำรที่มีคุณภำพ และเหมำะสม จำกกำรค้นคว้ำทำงอินเตอร์เน็ต
เพื่อเป็นตัวอย่ำงกระตุ้นให้
ต่อกำรสื่อสำร และถ่ำยทอดแก่
บุคคล และกลุ่มคน รวมทั้งสำมำรถ นักศึกษำเห็นประโยชน์จำกกำรใช้
แปลควำมหมำยข้อมูลทั้งเชิงปริมำณ เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำร
นำเสนอและสืบค้น ข้อมูล
และคุณภำพ

วิธีการประเมินผล
-ประเมินจำกกำรตอบปัญหำและ
กำรแสดงควำมคิดเห็นในชั้นเรียน
ทั้งรำยบุคคลและกลุ่ม
- กำรสอบย่อย และโครงงำน
- กำรสอบปลำยภำค

-ประเมินกำรมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
- ประเมินควำมรับผิดชอบจำก
รำยงำนกลุ่มของนักศึกษำ
- ให้นักศึกษำประเมินสมำชิกใน
กลุ่ม ทั้งด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและด้ำน
ควำมรับผิดชอบ

- ประเมินทักษะกำรคำนวณจำก
แบบทดสอบย่อย
- ประเมินทักษะกำรใช้สื่อและกำร
ใช้ภำษำพูดจำกกำรนำเสนอ
รำยงำนหน้ำชั้นเรียน
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ผลการเรียนรู้เมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
-กำรแนะนำเทคนิคกำรสืบค้นข้อมูล - ประเมินรำยงำนกำรสืบค้นข้อมูล
4.5.3 สำมำรถสื่อสำรภำษำไทย
และแหล่งขอ้มูล
ด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ภำษำอังกฤษ ทั้งกำรพูด กำรอ่ำน
- กำรมอบหมำยงำนที่ต้องมีกำร
กำรเขียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
สืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
- กำรมอบหมำยงำนที่ต้องมีกำร
นำเสนอทั้งในรูปเอกสำรและด้วย
วำจำประกอบสื่อเทคโนโลยี

หมวดที5่ แผนการสอนและการประเมินผล
5.1แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

1
1. ปฐมนิเทศ แนะนำ
กำร เรียนกำรสอน
วันอังคำรที่
หน่วยที่ 1
4มิ.ย. 2562
(09.00-12.00น.) 2. ควำมรูเ้ บื้องต้น
ประวัตคิ วำมเป็นมำ
ประโยชน์
3.วิธีสอนตลอดจน
อุปกรณ์ ที่ใช้สอน
กิจกรรมเข้ำจังหวะ
4. กำรเคลื่อนไหว
เบื้องต้น
(13.00 -16.00 น.) หน่วยที่ 2
1. กำรเคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
2. กำรเล่นเกมประกอบ
เพลง
3. กิจกรรมสร้ำงสรรค์
ประกอบจังหวะเพื่อกำร
พลศึกษำ

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
สื่อทีใ่ ช้(ถ้ามี)

ผู้สอน

3

- บรรยำย และนักศึกษำ อ.ฉำยสุรีย์ ธรรมจำรนัย
ซักถำมและร่วมอภิปรำยใน
ชั้นเรียน
- สำธิต และให้นักศึกษำ
สำธิตย้อนกลับ
1. โน้ตบุก๊ โปรเจคเตอร์
2. แบบทดสอบ

3

- บรรยำยและนักศึกษำ
อ.ฉำยสุรีย์ ธรรมจำรนัย
ซักถำม ร่วมอภิปรำย
- สำธิต และให้นักศึกษำฝึก
ปฏิบัตแิ ละสรุปในชั้นเรียน
1. โน้ตบุก๊ โปรเจคเตอร์
2. แบบทดสอบ
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จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
สื่อทีใ่ ช้(ถ้ามี)

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

2
วันอังคำรที่
11มิ.ย. 2562
(09.00-12.00น.)

หน่วยที่ 3
1. กำรเต้นรำพื้นเมือง
นำนำชำติ
2. กำรเต้นรำพื้นเมือง
ไทย

3

หน่วยที่ 4
- กำยบริหำรประกอบ
จังหวะ

3

(13.00-16.00น)

3
หน่วยที่ 5
วันอังคำรที่
กำรเต้นรำแบบแอโรบิก
18มิ.ย. 2562
(08.00-12.00น.)

(13.00-16.00น)

หน่วยที่ 6
กำรเต้นรำแบบแอโรบิก
รูปแบบต่ำงๆ

3

3

ผู้สอน

บรรยำยและนักศึกษำ
อ.ฉำยสุรีย์ ธรรมจำรนัย
ซักถำม ร่วมอภิปรำย
- สำธิต และให้นักศึกษำฝึก
ปฏิบัติและสรุปในชั้นเรียน
1. โน้ตบุก๊ โปรเจคเตอร์
2. แบบทดสอบ
- บรรยำยและนักศึกษำ
ซักถำม ร่วมอภิปรำย
-- สำธิต และให้นักศึกษำ
ฝึกปฏิบัติและสรุปในชั้น
เรียน

อ.ฉำยสุรีย์ ธรรมจำรนัย

1. โน้ตบุก๊ โปรเจคเตอร์
2. แบบทดสอบ
- บรรยำยและนักศึกษำ
อ.ฉำยสุรีย์ ธรรมจำรนัย
ซักถำม ร่วมอภิปรำย
- สำธิต และให้นักศึกษำฝึก
ปฏิบัติและสรุปในชั้นเรียน
1. โน้ตบุ๊ก โปรเจคเตอร์
2. แบบทดสอบ
- บรรยำยและนักศึกษำ
อ.ฉำยสุรีย์ ธรรมจำรนัย
ซักถำม ร่วมอภิปรำย
- สำธิต และให้นักศึกษำฝึก
ปฏิบัติและสรุปในชั้นเรียน
1. โน้ตบุ๊ก โปรเจคเตอร์
2. แบบทดสอบ
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
สื่อทีใ่ ช้(ถ้ามี)

ผู้สอน

4
วันอังคำรที่
2ก.ค. 2562
(08.00-12.00น.)

หน่วยที่ 7
กำรเต้นลีลำศ
-จังหวะบีกิน
- จังหวะ ชะชะช่ำ

4

- บรรยำยและนักศึกษำ
อ.ฉำยสุรีย์ ธรรมจำรนัย
ซักถำม ร่วมอภิปรำย
- สำธิต และให้นักศึกษำฝึก
ปฏิบัติและสรุปในชั้นเรียน
1. โน้ตบุ๊ก โปรเจคเตอร์
2. แบบทดสอบ

(13.00-17.00น)

หน่วยที่ 8
กำรเต้นลีลำศ
-จังหวะ วอลซ์
- จังหวะ แซมบ้ำ

4

- บรรยำยและนักศึกษำ
อ.ฉำยสุรีย์ ธรรมจำรนัย
ซักถำม ร่วมอภิปรำย
- สำธิต และให้นักศึกษำฝึก
ปฏิบัติและสรุปในชั้นเรียน
1. โน้ตบุ๊ก โปรเจคเตอร์
2. แบบทดสอบ

5
วันอังคำรที่
9ก.ค. 2562
(08.00-12.00น.)

หน่วยที่ 9
- กำรป้องกันกำรแก้ไข
- กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ

4

- บรรยำยและนักศึกษำ
อ.ฉำยสุรีย์ ธรรมจำรนัย
ซักถำม ร่วมอภิปรำย
- สำธิต และให้นักศึกษำฝึก
ปฏิบัติและสรุปในชั้นเรียน
1. โน้ตบุ๊ก โปรเจคเตอร์
2. แบบทดสอบ

(13.00-17.00น)

หน่วยที่ 10
- สอบปฏิบัติ

4

- ให้นักศึกษำปฏิบัติและทำ อ.ฉำยสุรีย์ ธรรมจำรนัย
แบบทดสอบ
1. โน้ตบุ๊ก โปรเจคเตอร์
2. แบบทดสอบ
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
สัดส่วน
ของการ
ประเมินผล

กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

1
2
3
4

4.1.3
4.2.1/4.3.3/4.5.2
4.2.1/4.3.3
4.1.3/4.2.1/4.3.3/4.3.6/
4.4.2/4.4.4/4.5.2/4.5.3
4.2.1/4.3.3

กำรเข้ำห้องเรียน
กำรสอบย่อย
โครงงำน
กำรประเมินพฤติกรรม

1-4
1-4
1-4
1-4

10 %
40 %
10 %
10 %

สอบปลำยภำค

4

30 %

5

หมวดที6่ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ตวงพร ศิริสมบัติ. (2539).กิจกรรมเข้าจังหวะ. กรุงเทพฯ:โอเดียนสโตร์.
ทัศนำ นุ่นประดิษฐ์. (2539).กิจกรรมเข้าจังหวะระดับประถมศึกษา. กรุงเทพฯ:หน่วย
ศึกษำนิเทศก์กรมพลศึกษำ
พิชิต ภูติจันทร์. (2549).กีฬาลีลาศ. กรุงเทพฯ:โอเดียนสโตร์.
พลศึกษำ, กรม. (2542).กิจกรรมเข้าจังหวะ. กรุงเทพฯ:กำรศำสนำ.
วิริยำ บุญชัย. (2531).คูม่ ือการสอนโฟล์คด๊านซสแควด๊านซ์. กรุงเทพฯ:ภำควิชำพลศึกษำ
คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์.
ศิลปำกร, กรม.(2514).ราวง(พิมพค์รั้งที่ 4). กรุงเทพฯ:กำรศำสนำ.
---------. (2541). กิจกรรมเข้าจังหวะ. กรุงเทพฯ:หน่วยศึกษำนิเทศก์ กรมพลศึกษำ.
---------. (2543). ลีลาศ พัฒนาสู่การแข่งขัน. กรุงเทพฯ:กำรศำสนำ.
2. เอกสารและข้อมูลแนะนา
จรวยพร ธรณินทร์. (2534).ออกกาลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ. กรุงเทพฯ:ตะเกียง.
มงคล แฝงสำเคน. (2541).วิทยาศาสตร์การกีฬา. กรุงเทพฯ:บูรพำสำส์น.

10

หมวดที7่ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ให้นักศึกษำทุกคนประเมินประสิทธิผลของรำยวิชำ ซึ่งรวมถึงวิธีกำรสอน กำรจัดกิจกรรมใน
และนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อกำรเรียนรู้ และผลกำรเรียนรู้ที่
ได้รบั และเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงรำยวิชิ ำ
7.2กลยุทธ์การประเมินการสอน
กำรประเมินกำรสอนโดยคณะกรรมกำรประเมินกำรสอน
7.3การปรับปรุงการสอน
อำจำรย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์ และวิธีกำรสอนจำกผลกำรประเมินประสิทธิผล
ของรำยวิชำ แล้วจัดทำรำยงำนรำยวิชำตำมรำยละเอียดที่ สกอ.กำหนด เข้ำรับกำรฝึกอบรมกลยุทธ์
กำร สอน/กำรวิจัยในชั้นเรียน ทำวิจัยในชั้นเรียนอย่ำงน้อยภำคกำรศึกษำละ1 รำยวิชำ และประชุม
อำจำรย์ทั้งภำควิชำ เพื่อหำรือปัญหำกำรเรียนรู้ของนักศึกษำและร่วมกันหำแนวทำงแก้ไข
7.4การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาในรายวิชา
มีคณะกรรมกำรประเมินกำรสอนทำหน้ำที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำในรำยวิชำโดย
กำรสุ่มประเมินข้อสอบและควำมเหมำะสมของกำรให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนนของ
รำยวิชำภำยในรอบเวลำหลักสูตร
7.5การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา
พิจำรณำจำกผลกำรประเมินกำรสอนโดยนักศึกษำผลกำรประเมินโดยคณะกรรมกำรประเมิน
กำรสอน และประเมินประสิทธิผลของรำยวิชำโดยอำจำรย์ผู้สูอน อำจำรย์ผู้สอนจะทบทวนเนื้อหำที่
สอนและกลยุทธ์กำรสอนที่ใช้นำเสนอแนวทำงในกำรปรับปรุงและพัฒนำในรำยงำนผลกำรดำเนินกำร
ของรำยวิชำเสนอต่อหัวหน้ำโปรแกรมวิชำ เพื่อนำเข้ำที่ประชุมอำจำรยป์ระจำหลักสูตร พิจำรณำให้
ควำมคิดเห็น และสรุปวำงแผนพัฒนำปรับปรุงสำหรับใช้ในปีกำรศึกษำถัดไป

