รายละเอียดของชุดวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1.
รหัสและชื่อชุดวิชา
2512601 จิตวิทยาการปรึกษา
2. จํานวนหน่ วยกิต 3 (3-0) หน่ วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์ การ
4. อาจารย์ ผ้ รู ั บผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
ตอนเรียน
อาจารย์ ผ้ สู อน ห้ องเรียน/วัน เวลา
A1 รศ.ดร. เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ
ห้ อง 401 อ. 08.00-11.00 น.
ตอนเรียน
อาจารย์ ผ้ สู อน
ห้ องเรี ยน/วัน เวลา
A1
รศ.ดร. เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ
ห้ อง 401 อ. 08.00-11.00 น.

5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรี ยน
ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ชัน้ ปี ที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรี ยนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
7. รายวิชาที่ต้องเรี ยนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ห้ องเรียน เรี ยนรวม401
9. วันที่จัดทําหรื อปรั บปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั ง้ ล่ าสุด
1 มิถุนายน 2556
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
คําอธิบายรายวิชา

มคอ. 3
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ หลักเบือ้ งต้ น วิธีการ แนวคิด และทฤษฎีของจิตวิทยา
การปรึกษา รวมทัง้ ขอบเขตของการให้ คาํ ปรึกษา ฝึ กทักษะการให้ คาํ ปรึกษาเบือ้ งต้ น
จรรยาบรรณของผู้ให้ คาํ ปรึกษา
1.

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

ผลลัพธ์ การเรียนรู้
1.
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ความเข้าใจ ศึกษาความหมาย ความสําคัญ หลักเบือ้ งต้ น วิธีการ
แนวคิด และทฤษฎีของจิตวิทยาการปรึกษา รวมทัง้ ขอบเขตของการให้ คาํ ปรึกษา ฝึ กทักษะ
การให้ คาํ ปรึกษาเบือ้ งต้ น จรรยาบรรณของผู้ให้ คาํ ปรึกษา (พุทธิพสิ ัย)
2.
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีเจตคติท่ ดี ีค่านิยมและคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ ต่ อการศึกษา ศึกษา
ความหมาย ความสําคัญ หลักเบือ้ งต้ น วิธีการ แนวคิด และทฤษฎีของจิตวิทยาการปรึกษา
รวมทัง้ ขอบเขตของการให้ คาํ ปรึกษา ฝึ กทักษะการให้ คาํ ปรึกษาเบือ้ งต้ น จรรยาบรรณของ
ผู้ให้ คาํ ปรึกษา (จิตพิสัย)
3.
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีทกั ษะในการศึกษา ศึกษาความหมาย ความสําคัญ หลักเบือ้ งต้ น วิธีการ
แนวคิด และทฤษฎีของจิตวิทยาการปรึกษา รวมทัง้ ขอบเขตของการให้ คาํ ปรึกษา ฝึ กทักษะ
การให้ คาํ ปรึกษาเบือ้ งต้ น จรรยาบรรณของผู้ให้ คาํ ปรึกษา (ทักษะพิสัย)
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรั บปรุงรายวิชา
เพื่อให้ นักศึกษามีความรอบรู้ ในหลักการ การประยุกต์ งานวิจัย และแนวคิดเพื่อให้ นักศึกษามี
ความรู้ความสามารถศึกษา ศึกษาความหมาย ความสําคัญ หลักเบือ้ งต้ น วิธีการ แนวคิด และ
ทฤษฎีของจิตวิทยาการปรึกษา รวมทัง้ ขอบเขตของการให้ คาํ ปรึกษา ฝึ กทักษะการให้
คําปรึกษาเบือ้ งต้ น จรรยาบรรณของผู้ให้ คาํ ปรึกษา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ หลักเบือ้ งต้ น วิธีการ แนวคิด และทฤษฎีของจิตวิทยาการ
ปรึกษา รวมทัง้ ขอบเขตของการให้ คาํ ปรึกษา ฝึ กทักษะการให้ คาํ ปรึกษาเบือ้ งต้ น
จรรยาบรรณของผู้ให้ คาํ ปรึกษา
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
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บรรยาย การฝึ ก
45 ชัว่ โมง ต่อภาคการศึกษา
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เอื ้อต่อการพัฒนา
นักศึกษา ( SAR องค์ ประกอบที่ 3.1
)
1.จัดบริการข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ตอ่
นักศึกษา ข่าวและสาระความรู้ทวั่ ไป จาก
หนังสือพิมพ์และวารสารสมาคมจิตวิทยา
แห่งประเทศไทย
2.จัดบริการให้ คําปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวทางการใช้ ชีวิตแก่นกั ศึกษา
3.จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพ
นําผลการประเมินคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนมาใช้ ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ที่สนองความต้ องการของ
นักศึกษา

สอน
ปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษา
เสริม
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
ด้ วยตนเอง
- 45 ชัว่ โมง
45 ชัว่ โมง
ต่อภาคการศึกษา
ต่อภาค
จัดระบบและกลไกการส่งเสริ ม
การศึกษา
( SAR องค์ ประกอบที่ 3.2 )ให้
นักศึกษานําความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพไปใช้ ในการจัดกิจกรรม
(ดําเนินการโดยนักศึกษา ) โดยมี
จุดประสงค์เพื่อ
1.ส่งเสริ มคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์
2.ส่งเสริมกีฬาหรือสุขภาพ
3.บําเพ็ญประโยชน์และรักษา
สิ่งแวดล้ อม
4.สร้ างเสริ มคุณธรรมจริยธรรม
5.ส่งเสริ มศิลปะและวัฒนธรรม
สนับสนุนให้ สร้ างเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพภายในสถาบันและระหว่าง
สถาบัน กิจกรรมร่วมกัน

จํานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ อี าจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล 3 ชั่วโมงต่ อสัปดาห์
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 ธรรมแห่ งความสําเร็จ(หลักอิทธิบาท 4)
1.1.2 ธรรม อันเป็ นเครื่องหล่ อเลีย้ งบุคลากรในองค์ กร(พรหมวิหาร)
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1.1.3ธรรมที่ทาํ ให้ คนเป็ นสัตบุรุษ หรือ เป็ นคนดี มีคณ
ุ ธรรม เป็ นคนเก่ ง มี 7 ประการ
(สัปปุริสธรรม)
1.2 วิธีการสอน
1.21. การเรี ยนรู้ แบบผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ นักศึกษาเรียนรู้ร่วมกันเป็ นกลุ่ม ฝึ กการเป็ น
ผู้นํา สมาชิกกลุ่ม ฝึ กความรั บผิดชอบ
1.2.2. การเป็ นแบบอย่ างที่ดีของอาจารย์
1.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการพัฒนาตนเองด้ านองค์ ความรู้ (cognitive domain)
2. ประเมินจากการพัฒนาตนเองด้ านองค์ ความรู้ (affective domain)
3. ประเมินจากการพัฒนาตนเองด้ านองค์ ความรู้ (psychomotor domain)
โดยประเมินจากพฤติกรรมขณะการเรียนและการทดสอบ
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ท่ ตี ้ องได้ รับ
1.ศึกษาความหมาย ความสําคัญ หลักเบือ้ งต้ น วิธีการ แนวคิด และทฤษฎีของจิตวิทยาการ
ปรึกษา รวมทัง้ ขอบเขตของการให้ คาํ ปรึกษา ฝึ กทักษะการให้ คาํ ปรึกษาเบือ้ งต้ น
จรรยาบรรณของผู้ให้ คาํ ปรึกษา
2.การประยุกต์ ความรู้ ของแนวคิดทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ องผสมผสานบูรณาการกับภูมปิ ั ญญาไทยและ
ประสบการณ์ ของผู้เรี ยน โดยใช้ สถานศึกษาเป็ นฐานความรู้ เน้ นการฝึ กปฏิบัติการเพื่อการนํา
ความรู้และทักษะไปใช้ อย่ างมีประสิทธิภาพ
3.ศาสตร์ อ่ นื ๆสาขาต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยการผสมผสานเนือ้ หาในศาสตร์ ต่าง ๆ ทันต่ อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้ อม
4.แสวงหาความรู้ จากงานวิจัย หรื อแหล่ งเรียนรู้อ่ นื ๆ
2.2 วิธีการสอน
1. เน้ นการเรี ยนการสอนแบบผู้เรียนเป็ นสําคัญ
2. การเรี ยนรู้จากการสังเกต การศึกษารายกรณี การทดลองปฏิบัตสิ ถานการณ์ จริง
3. เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การ
เรียนรู้ร่วมกัน
2.3 วิธีการประเมินผล
1. การนําเสนอหน้ าชัน้ เรียน การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
2. ประเมินจากรายงานการศึกษาค้ นคว้ าของนักศึกษา
3. ประเมินจากการวิเคราะห์ กรณีศึกษา
4. ประเมินจากพฤติกรรมการทํางานอื่นๆ
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3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
1. สามารถบูรณาการความรู้ ในศาสตร์ ต่าง ๆ ให้ เกิดประโยชน์ แก่ ตนเองและส่ วนรวม
2. สามารถสืบค้ นและประเมินข้ อมูลจากแหล่ งเรียนรู้ ท่ หี ลากหลาย
3. สามารถคิดวิเคราะห์ รู้ เท่ าทันสถานการณ์ และแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
4. สามารถนําความรู้ ไปเชื่อมโยงกับภูมปิ ั ญญาท้ องถิ่นเพื่อทําความเข้าใจและสร้ างสรรค์
สังคม
3.2 วิธีการสอน
1. จัดกระบวนการเรี ยนการสอนที่ฝึกทักษะการคิด ทัง้ ในระดับบุคคลและกลุ่ม
2. อภิปรายกลุ่ม การทํากรณีศกึ ษา การทําโครงงาน
2. จัดกิจกรรมให้ นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
3.3 วิธีการประเมินผล
1. การเขียนรายงานของนักศึกษา
2. การนําเสนอผลงาน โครงงาน
3. การใช้ ข้อสอบหรื อแบบฝึ กหัดที่ให้ นักศึกษาคิดแก้ ปัญหา
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1. มีความรั บผิดชอบต่ อหน้ าที่ในฐานะผู้นําหรือสมาชิกของกลุ่ม
2. สามารถปรั บตัว รั บฟั ง ยอมรั บความคิดเห็น และทํางานร่ วมกับผู้อ่ นื ได้ ทัง้ ในฐานะผู้นํา
และ
สมาชิกของกลุ่ม
3. มีมนุษยสัมพันธ์ ท่ ดี ีกับผู้ร่วมงานในองค์ กรและกับบุคคลทั่วไป
4. สามารถรวมกลุ่มคิดริเริ่ม วางแผน และตัดสินใจแก้ ปัญหาได้ อย่างเหมาะสม รวมทัง้
ดํารงชีวติ ได้ อย่ างมีความสุข
5. รับผิดชอบในการเรี ยนรู้ อย่ างต่ อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
1. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้ นการทํางานเป็ นกลุ่มและงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่ าง
บุคคล
2. สอดแทรกเรื่องความรั บผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมขององค์ กร ฯลฯ
4.3 วิธีการประเมินผล
1.
สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทํากิจกรรมกลุ่ม
2.
การนําเสนอผลงานเป็ นกลุ่ม

5

มคอ. 3
3.
4.
5.

ประเมินความสมํ่าเสมอของการเข้าร่ วมกิจกรรมกลุ่ม
ประเมินความรั บผิดชอบในหน้ าที่ท่ ไี ด้ รับมอบหมาย
ประเมินโดยเพื่อนร่ วมชัน้

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1. สามารถใช้ ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวติ ประจําวันได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ ทัง้ การฟั ง พูด
อ่ าน และเขียน
2. ก้ าวทันเทคโนโลยีปัจจุบันและสามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสถานการณ์
เพื่อการสืบค้ น ศึกษาด้ วยตนเอง นําเสนอ และสื่อสาร
3. เข้ าใจปั ญหา วิเคราะห์ และเลือกใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และสถิติท่เี หมาะสมใน
การแก้ ปัญหา
5.2 วิธีการสอน
1. จัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นการฝึ กทักษะการสื่อสารทัง้ การพูด การฟั ง การเขียน ในระหว่ าง
ผู้เรียน ผู้สอน และผู้เกี่ยวข้ องอื่นๆ
2. จัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ท่ สี ่ งเสริมให้ ผ้ เู รียนเลือกใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่หลากหลายและเหมาะสม
3. จัดประสบการณ์ ให้ ผ้ ูเรี ยนนําเสนอผลงานโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ และสถิติ
4. กําหนดให้ นักศึกษาสร้ างเว็บบล็อกเพื่อนําเสนอผลงาน รวมถึงการใช้ มัลติมีเดียในการ
นําเสนอผลงาน
5.3 วิธีการประเมินผล
1.ทักษะการพูดในการนําเสนอผลงาน
2.ทักษะการเขียนรายงาน
3.ทักษะการนําเสนอโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.ความสามารถในการใช้ ทักษะทางคณิตศาสตร์ และสถิติเพื่ออธิบาย อภิปรายผลงานได้ อย่าง
เหมาะสม
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1.
แผนการสอน
ครั ง้ ที่

1-4

สาระการเรี ยนรู้
กิจกรรมการเรี ยนรู้
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ 1. ร่วมกิจกรรมอภิปรายความหมาย ความสําคัญ
หลักเบื ้องต้ น วิธีการ
2. แบ่งกลุม่ ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีของ

การวัดผล
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จิตวิทยาการปรึกษา

5-9

ศึกษา แนวคิด และทฤษฎีของ
จิตวิทยาการปรึกษา

1. ร่ วมกิจกรรมอภิปรายหลักการ
2. แบ่งกลุ่มศึกษาแนวคิด และทฤษฎีของ
จิตวิทยาการปรึกษา
3. สรุ ปรวบรวมทํารายงาน

- จากการแบ่งกลุ่มและ
การเสนอแนวคิดใหม่ใน
การบริ หารการศึกษา
- จากการอภิปรายแสดง
ความคิดเห็น
10-15 รวมทังขอบเขตของการให้
้
1. ร่ วมกิจกรรมอภิปรายหลักการพัฒนา
- จากการแบ่งกลุ่มและ
คําปรึกษา ฝึ กทักษะการให้
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
การเสนอแนวคิดใหม่ใน
การบริ หารการศึกษา
คําปรึกษาเบื ้องต้ น จรรยาบรรณ 2. แบ่งกลุ่มเสนอแนวทางการพัฒนา
ของผู้ให้ คําปรึกษา
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
- จากการอภิปรายแสดง
3. สรุ ปรวบรวมทํารายงานแนวทางการพัฒนา ความคิดเห็น
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
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สัปดาห์ ท่ ี
หัวข้ อ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง กิจกรรมการเรี ยน การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี) ผู้สอน
สัปดาห์ ท่ ี
หัวข้ อ/รายละเอียด
จํานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)
1- 3
หน่ ว ยที่ 1.ศึ ก ษา 9
ความหมาย ความสําคัญ หลัก
1. บรรยาย
เบื ้องต้ น วิธีการ
2. แบ่งกลุม่ อภิปราย
3. ซักถาม
4. แบบทดสอบ
5.Powerpoint
6.VCD,DVD
7.Website
5-9
ศึก ษาวิ เ คราะห์ แนวคิด และ 15
1. บรรยาย
ท ฤ ษ ฎี ข อ ง จิ ต วิ ท ย า ก า ร
2. ซักถาม
3 แบบทดสอบ
ปรึกษา
4.Powerpoint
5.Website
10-15
รวมทังขอบเขตของการให้
้
18
1. บรรยาย
คําปรึกษา ฝึ กทักษะการให้
2. แบ่งกลุม่ ศึกษานอก
คําปรึกษาเบื ้องต้ น
ห้ องเรี ยนและอภิปราย
จรรยาบรรณของผู้ให้
3. ซักถาม
คําปรึกษาการพัฒนานักศึกษา
4. แบบทดสอบและชิ ้นงาน
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
จากข้ อ 2
5.Powerpoint
6.VCD,DVD
7.Website
16
สอบ
3
4. แบบทดสอบและชิ ้นงาน
จากข้ อ 2
5.Powerpoint
6.Website

ผู้สอน
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16

ประเมินผลปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรมที่
ผลการ
เรียนรู้
1
2
3

4

3

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน

สอบปลายภาค
การทํารายงาน
การทํางานกลุม่ การ
มีสว่ นร่วม อภิปราย
เสนอความคิดเห็นใน
ชันเรี
้ ยน
การทําโครงงานและ
นําเสนอโครงงาน

16
6-7

สัดส่ วนของ
การ
ประเมินผล
30%
20%

ตลอดภาค
การศึกษา

30%

14 - 15

20%

หมวดที่ 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1.
เอกสารและตําราหลัก
เมธาวี อุดมธรรมานุภาพจิตวิทยาการปรึกษา, 2555.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของชุดวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี ้ ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ ให้ นักศึกษา
เข้ าประเมินผลการเรียนการสอนทางเว็บไซต์ ของระบบบริหารการศึกษา สํานักส่ งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน และการจัดประเมินผู้สอนโดยใช้ แบบประเมินของคณะครุศาสตร์ โดยการนํา
แนวคิดและความคิดเห็นจากนักศึกษาได้ ดังนี ้
แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ข้ อแนะนําผ่ านเว็บบอร์ ดของอาจารย์ ประจําชุดวิชาที่อาจารย์ ผ้ สู อนได้ จัดทําเป็ น
ช่ องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
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ใช้ กลยุทธ์ ในการเก็บข้ อมูลเพื่อประเมินการสอนดังนี ้
สังเกตการสอนของผู้ร่วมทีมสอน
ประเมินจากผลการประเมินผู้สอนและผลการเรียนของนักศึกษา การทวนสอบผล
ประเมินผลการเรี ยนรู้
3. การปรับปรุ งการสอน
หลังจากได้ รับผลการประเมินการสอนในข้ อ 2 จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรม
ในการระดมสมอง และสรรหาข้ อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาในระหว่ างกระบวนการสอนชุด
วิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้ อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา ได้ จาก
การสอบถามนักศึกษา หรื อการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ
ทดสอบย่ อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้
ดังนี ้
การทวนสอบการให้ คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ อ่ นื หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ ใช่ อาจารย์ ประจําชุดวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา จะมีการวางแผนการปรับปรุง
การสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้ เกิดคุณภาพมากขึน้ ดังนี ้
ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรื อตามข้ อเสนอแนะปรับปรุงการสอนในข้ อ 3 และผลการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้ อ 4
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