รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป

2513711
การทดสอบทางจิตวิทยาในองค์การอุตสาหกรรม
Psychology Testing in Industrial Organization
2. จํานวนหน่ วยกิต
3 ( 2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
หมวดวิชาเฉพาะด้ าน กลุม่ วิชาการประยุกต์ใช้ จิตวิทยาใน
อุตสาหกรรมและองค์การ
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
อาจารย์ศภุ มิตร บัวเสนาะ
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรี ยน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชันปี
้ ที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรี ยนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี) ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรี ยนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี) ไม่มี
8. สถานที่เรี ยน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรื อปรั บปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั ง้ ล่ าสุด วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

1. รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้ นกั ศึกษามีความรู้ในด้ านความหมาย ความสําคัญ ประเภทของการใช้ การสร้ าง และ
พัฒนาแบบทดสอบทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ พร้ อมตัวอย่างแบบทดสอบดังกล่าวที่เป็ น
มาตรฐาน ตลอดจนประยุกต์ใช้ ในองค์การอุตสาหกรรม ในเรื่ องเกี่ยวกับ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ า
ทํางาน การคัดเลือกบุคคลสําหรับการเลื่อนตําแหน่งและพัฒนาอาชีพ การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

มคอ. 3
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา / ปรับปรุ งรายวิชา
เพื่อให้ นกั ศึกษามีความรู้และทักษะพื ้นฐานในการเป็ นผู้สร้ าง พัฒนา และใช้ แบบทดสอบ
ทางด้ านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ โดยนําความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ ในการสอบวัดบุคลากรใน
องค์การอุตสาหกรรม ทังในด้
้ าน การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ าทํางาน การคัดเลือกบุคคลสําหรับการ
เลื่อนตําแหน่งและพัฒนาอาชีพ การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการนําแบบทดสอบทางจิตวิทยามาใช้ ในองค์การอุตสาหกรรม ได้ แก่ แบบทดสอบทาง
สติปัญญา แบบทดสอบบุคลิกภาพ แบบวัดแรงจูงใจ แบบวัดความถนัด แบบสํารวจความพึงพอใจใน
การทํางาน แบบวัดทัศนคติ และวิธีการสัมภาษณ์ เพื่อใช้ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ าทํางาน
คัดเลือกบุคคลเพื่อการเลื่อนตําแหน่งและพัฒนาอาชีพ รวมทังการประเมิ
้
นความต้ องการและความของ
ลูกค้ าต่อสินค้ าและบริการ
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริม

ปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษาด้ วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
บรรยาย 30 ชั่วโมง ตามความตองการ
บรรยาย 30 ชั่วโมงตอภาค การศึกษาดวยตนเอง 75
ตอภาคการศึกษา
ของนักศึกษาและใน การศึกษา
ชั่วโมง
กรณีมีเหตุจําเปน
3. จํานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ อี าจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
- อาจารย์จดั เวลาให้ คําปรึกษาเป็ นรายบุคคล หรือรายกลุม่ ตามความต้ องการของนักศึกษา
- อาจารย์ร่วมให้ ข้อเสนอแนะกับนักศึกษาในการนําเสนอผลการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
นักศึกษาต้ องเป็ นผู้ที่มจี รรยาบรรณในการเป็ นนักวัดผลและการประเมินผลทางจิตวิทยาด้ วย
การใช้ แบบทดสอบทางจิตวิทยาในองค์การอุตสาหกรรม อีกทังจะต้
้ องมีการระมัดระวังรักษาความลับ
ความปลอดภัยของเครื่ องมือวัดทังก่
้ อนใช้ ขณะใช้ และหลังการใช้ แบบทดสอบดังกล่าว
2
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นักศึกษาจะต้ องมีทศั นคติที่ดตี อ่ วิชาชีพและผู้เข้ ารับการทดสอบ ตลอดจนกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ใน
การศึกษา ที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการวัดผล การทดสอบ และการประเมินผลทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ
1.2 วิธีการสอน
- การบรรยายประกอบเอกสารและใช้ Power Point Presentation การฝึ กปฏิบตั ิในการใช้
แบบทดสอบต่างๆ ทางจิตวิทยา และทําแบบฝึ กหัด
- แบ่งกลุม่ กําหนดหัวข้ อการศึกษาโดยลําพังในเรื่อง แบบทดสอบทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ ประเภทต่างๆ เพื่อร่วมกันอภิปรายร่วมกันเป็ นกลุม่
- มอบหมายให้ นกั ศึกษาแต่ละคนทําศึกษาค้ นคว้ านิยามของตัวแปรที่นกั ศึกษาสนใจเพื่อนํา
ไปทดลองสร้ าง และพัฒนาข้ อคําถามในตัวแปรดังกล่าว จนกระทัง่ จัดทําเป็ นแบบสอบวัดที่เป็ น
มาตรฐานตามหลักการที่นกั ศึกษาได้ เรียนมา
- นําตัวอย่างแบบสอบวัดที่เป็ นมาตรฐานทังในและต่
้
างประเทศมานําเสนอให้ นกั ศึกษาได้
เข้ าใจเพื่อเป็ นแนวทางในการใช้ การสร้ าง และการพัฒนาแบบสอบวัดทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ
1.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินพฤติกรรมในชันเรี
้ ยน ความสนใจ ความมีวินยั ความรับผิดชอบ การส่งงานที่ได้ รับ
มอบหมาย
- ประเมินผลงานของนักศึกษาในการฝึ กทักษะและทดสอบย่อย รวมถึงการจัดทําเป็ นรายงาน
นําเสนอในชันเรี
้ ยน ทังงานเดี
้
่ยว และงานกลุม่
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ท่ ตี ้ องได้ รับ
- นักศึกษาจะต้ องรู้มีความรู้ และความเข้ าใจในกระบวนการทดสอบทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ ได้ แก่ แบบทดสอบทางสติปัญญา แบบทดสอบบุคลิกภาพ แบบวัดแรงจูงใจ แบบวัดความ
ถนัด แบบสํารวจความพึงพอใจในการทํางาน แบบวัดทัศนคติ และวิธีการสัมภาษณ์
- นักศึกษาจะต้ องสามารถวิเคราะห์คํานวณวิธีการวัดผลและการใช้ แบบทดสอบชนิดต่างๆ
เพื่อใช้ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ าทํางาน คัดเลือกบุคคลเพื่อการเลื่อนตําแหน่งและพัฒนาอาชีพ
รวมทังการประเมิ
้
นความต้ องการและความของลูกค้ าต่อสินค้ าและบริการ
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2.2 วิธีการสอน
- อภิปราย การทํางานกลุม่ การนําเสนอรายงาน การมอบหมายให้ นกั ศึกษาค้ นคว้ าแบ่งกลุม่
ศึกษา ระดมสมองอภิปราย ประชุมกลุม่ และการศึกษาค้นหว้ าลําพังพร้ อมนําเสนอในชันเรี
้ ยนโดย
อาจารย์จะเป็ นผู้ให้ ข้อเสนอแนะโดยเน้ นผู้เรียนเป็ นสําคัญ
- การบรรยายประกอบเอกสารและใช้ Power Point Presentation
2.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากสอบกลางภาค สอบปลายภาคด้ วยข้ อสอบที่เน้ นการประยุกต์ การคิดวิเคราะห์
การสังเคราะห์องค์ความรู้ตามสาระความรู้ที่ได้ เรียนไปสูส่ ถานการณ์จริง
- ประเมินผลจากการผลการศึกษาค้นคว้ า การทําแบบฝึ กหัด นําเสนอผลงานและอภิปราย
ร่วมกัน
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
- นักศึกษาสามารถออกแบบและใช้ แบบทดสอบมาตรฐานในการวัด การทดสอบ และการ
ประเมินผลทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
- นักศึกษามีทกั ษะในการวัด การทดสอบ และการประเมินผลทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ นําผลที่ได้ ไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์กบั ตนเองและสังคม
3.2 วิธีการสอน
เอื ้ออํานวยให้ นกั ศึกษาจัดทําแผนโครงการสร้ างแบบทดสอบที่เป็ นมาตรฐาน และนําเสนอผลงาน
พร้ อมอภิปรายกลุม่ โดยการให้ ข้อเสนอจากผู้สอน
3.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากสอบกลางภาค สอบปลายภาคด้ วยข้ อสอบที่เน้ นการประยุกต์ การคิดวิเคราะห์
การสังเคราะห์องค์ความรู้ตามสาระความรู้ที่ได้ เรียนไปสูส่ ถานการณ์จริง
- ประเมินผลจากการผลการศึกษาค้นคว้ า การทําแบบฝึ กหัด นําเสนอผลงานและอภิปราย
ร่วมกัน
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
- พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จกั การใช้ ทกั ษะด้ านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการขอ
ความร่วมมือในการเก็บข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างในการสร้ างข้ อคําถามในแบบสอบวัดที่นกั ศึกษาสร้ างขึ ้น
ตลอดจนมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ เสร็จครบถ้ วนตามกําหนดเวลา
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- พัฒนาความเป็ นผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการวัด การทดสอบ และการประเมินผลทางจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ จากทดลองทําแบบสอบวัดทางจิตวิทยาและแปลผลและสร้ างเป็ นเกณฑ์ปกติ
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุม่ วิเคราะห์ตวั อย่างแบบทดสอบที่ใช้ ในวงการจิตวิทยาอุตสหากรรมและ
องค์การประเภทต่างๆ
- มอบหมายงานรายบุคคลและรายกลุม่ พร้ อมการนําเสนอรายงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากรายงานที่นําเสนอ
- ประเมินจากรายงานการศึกษาด้ วยตนเอง
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง
พัฒนา
- นักศึกษาต้ องมีทกั ษะการคิดคํานวณเชิงตัวเลข
- พัฒนาทักษะในการสื่อสาร การพูด การฟั ง การเขียน โดยการทํารายงาน และนําเสนอ
- พัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลองสร้ างและพัมนาแบบทดสอบ
- พัฒนาทักษะการสืบค้นข้ อมูลทางอินเตอร์ เน็ต
- พัฒนาทักษะในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทางจดหมาย
อิเล็คทรอนิค และทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใช้ เครื่องมือ และรูปแบบที่เหมาะสม ทันสมัย
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายให้ นกั ศึกษาค้นคว้ าข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้ อง และการใช้ จดหมาย
อิเล็คทรอนิกส์ในการติดต่อสื่อสารกับผู้เรียนนอกเวลาเพื่อฝึ กฝนการใช้ เทคโนโลยีการสื่อสารให้ ถกู ต้ อง
สามารถใช้ โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห์และนําเสนอข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการทดสอบทางจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การได้ อย่างชํานาญ
- นําเสนอโดยใช้ รูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากรายงานที่นําเสนอด้ วยสื่อเทคโนโลยี
- ประเมินจากการอภิปรายกลุม่ และวิธีการอภิปราย
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
1

2

3–4
5–7

8–9

10

แนะนํารายวิชา /
มอบหมายงาน / ทบทวน
ความรู้
ประวัติและแนวความคิด
เกี่ยวกับการวัดและการ
ทดสอบทางจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ
การวัดสมรรถะส่วนบุคคล
และบริ บทต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
การวิเคราะห์งาน การ
วางแผนบุคลากรและ
อัตรากําลัง อุปสงค์อุปทานด้ านแรงงาน ใบ
กําหนดหน้ าที่งาน และสิ่งที่
ควรทราบ
สอบกลางภาค ( 1 ชัว่ โมง)
/การใช้ เครื่ องมือและ
แบบทดสอบประเภทต่างๆ
ในการคัดเลือกบุคลากร
เพื่อบรรจุเข้ าทํางาน การ
คัดเลือกบุคลากรสําหรับ
การเลื่อนตําแหน่งและการ
พัฒนาอาชีพ
การใช้ เครื่ องมือและ
แบบทดสอบ ในการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)

ผู้สอน

3

ทดสอบความรู้ก่อนเรี ยนและ
บรรยายตามPowerPoint และ
อธิบายเอกสารแนวการสอน
บรรยายและมอบหมายงาน /
แบบฝึ กหัดและตอบข้ อซักถาม

อ.ศุภมิตร
บัวเสนาะ
อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ

บรรยายและมอบหมายงาน /
แบบฝึ กหัดและตอบข้ อซักถาม
บรรยายและมอบหมายงาน /
แบบฝึ กหัดและตอบข้ อซักถาม

อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ
อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ

3

3
9

6

สอบกลางภาค ( 1 ชัวโมง ) อ. ศุภมิตร
บรรยายและมอบหมายงาน / บัวเสนาะ
แบบฝึ กหัดและตอบข้ อซักถาม

3

บรรยายและมอบหมายงาน / อ. ศุภมิตร
แบบฝึ กหัดและตอบข้ อซักถาม บัวเสนาะ
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สัปดาห์
ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

11 – 12 การใช้ เครื่ องมือและ
แบบทดสอบประเภทต่างๆ
ในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในองค์การ
13 การประยุกต์แบบทดสอบ
ทางจิตวิทยาในองค์การ
อุตสาหกรรม ทังในด้
้ าน
การคัดเลือกบุคลากร, การ
พัฒนาบุคลากร และ การ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
14 ความรู้พื ้นฐานในการ
สํารวจความต้ องการและ
ความพึงพอใจของ
พนักงาน ลูกค้ าต่องาน
สินค้ าและบริการ
15 การนําเสนอผลงานของ
นักศึกษา

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)

ผู้สอน

6

บรรยายและมอบหมายงาน /
แบบฝึ กหัดและตอบข้ อซักถาม

3

บรรยายและอภิปรายกลุม่
อ. ศุภมิตร
มอบหมายงาน /แบบฝึ กหัดและ บัวเสนาะ
ตอบข้ อซักถาม

3

บรรยายและมอบหมายงาน / อ. ศุภมิตร
แบบฝึ กหัดและตอบข้ อซักถาม บัวเสนาะ

3

นําเสนอผลงานของนักศึกษา
อภิปราย ถาม-ตอบ

นักศึกษา
และ
อาจารย์

สอบปลายภาค
2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรม
ที่
1
2

ผลการ
เรียนรู้
2.3
3.3
1.1 – 1.3
2.1 – 2.3
3.1 – 3.3

วิธีการประเมิน
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
วิเคราะห์ศกึ ษาค้ นคว้ า
การนําเสนอรายงาน
การทําแบบฝึ กหัด

สัปดาห์ ท่ ี
สัดส่ วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
9
20%
จัดสอบนอกตาราง
30%

ตลอดภาคการศึกษา

40%
7
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3

4.1 – 4.3 การทํางานกลุม่ และผลงาน
5.1 – 5.3 การอ่านและสรุปงานวิจยั
การส่งงานตามที่มอบหมาย
1.1 – 5.3 การเข้ าชันเรี
้ ยน
ตลอดภาคการศึกษา
การมีสว่ นร่วม อภิปราย
เสนอความคิดเห็น
การทําแบบทดสอบหลังการ
เรียนรู้และการทําแบบฝึ กหัด

10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการสอนวิชาการทดสอบทางจิตวิทยาในองค์การอุตสาหกรรม เรี ยบเรี ยงโดย
อาจารย์ ศุภมิตร บัวเสนาะ หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
แบบทดสอบทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้ องกับรายวิชาการทดสอบทางจิตวิทยาในองค์การ
อุตสาหกรรม
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้ องกับเนื ้อหารายวิชาการทดสอบทางจิตวิทยาในองค์การอุตสาหกรรม
เอกสารประกอบการสอนวิชาสถิตเิ พื่อการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ เรียบเรียงโดย อาจารย์ศภุ มิตร
บัวเสนาะ
เอกสารประกอบการสอนวิชาการวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา เรียบเรียงโดย อาจารย์ อัมพร
ศรีประเสริ ฐสุข
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี ้จะอยู่ที่การทํางานที่มอบหมายของนักศึกษา โดยผู้สอนจะ
จัดกิจกรรมนําเสนอแนวคิดและความคิดเห็นของนักศึกษาได้ ดงั นี ้
- การสนทนากลุม่ ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
- การแก้ ปัญหาจากการทําแบบฝึ กหัด
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
- รายงานผลการศึกษาค้ นคว้ าของนักศึกษา

8

มคอ. 3
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการดําเนินกลยุทธ์โดยให้ นกั ศึกษาเป็ นผู้ทดลองทําแบบสอบถาม อ่านและแปลบทความและ
แบบทดสอบทางจิตวิทยา โดยสามารถประเมินได้จาก
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- การสังเกตการณ์สอนของอาจารย์
- ผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุ งการสอน
หลังจากผ่านการประเมินการสอนในข้ อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาข้ อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี ้
- การวิจยั ในชันเรี
้ ยน
- การสัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- ระดมสมองจากคณาจารย์ในหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้ อ ตามที่คาดหวังจาก
การเรี ยนรู้ในวิชา ได้ จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุม่ ตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณา
จากผลการทดสอบย่อย และหลังจากได้ รับผลการประเมินทังหมดในรายวิ
้
ชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
โดยรวมในวิชาได้
การทวนสอบการให้ คะแนนจากการสุม่ ตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอืน่ ใน
หลักสูตรฯ โดยขอความร่วมมือจากคณะกรรมการหลักสูตรที่ได้ มีการตังเป็
้ นคณะกรรมการตรวจสอบผล
การประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการตรวจรายงาน / แบบฝึ กหัด ข้ อสอบ การให้ คะแนน
พฤติกรรมในชันเรี
้ ยน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้ มีการวางแผนการปรับปรุง
การสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้ เกิดคุณภาพมากขึ ้นดังนี ้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ปี หรื อตามข้ อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามข้ อ 4
- เปลีย่ นหรื อสลับอาจารย์ผ้ สู อน เพื่อให้ นกั ศึกษามีมมุ มองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี ้กับ
ปั ญหาที่มาจากงานวิจยั ในชันเรี
้ ยนของอาจารย์ หรืองานวิชาอื่นที่เป็ นประโยชน์จากการเรียนการสอนใน
รายวิชาดังกล่าว
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