รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาไทย
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
๑๕๔๔๙๐๘A ผลงานการศึกษาคนควาทางภาษาไทย
๒. จํานวนหนวยกิต
๓(๒-๒)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ / รายวิชาเลือก
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยยมลภัทร ภัทรคุปต
๕. ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
๖. รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน (Pre-requisite)
ไมมี
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)
ไมมี
๘. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
ปการศึกษา ๒๕๕๗
หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหผูเรียนศึกษาวิธีวิจัยโดยสังเขป มีความรูความเขาใจวิธีการผลงานคนควาวิจัยและ
วิธีการที่ใชกับงานนั้น สามารถนําผลหรือเสนอขอเสนอแนะจากงานวิจัยไปประยุกตใชในการเรียนการ
สอนและพัฒนาองคความรูใหม ในรูปแบบตาง ๆ ศึกษางานวิจัยไมนอยกวา ๓ เรื่อง ซึ่งครอบคลุม
สาขาวรรณคดี หลักภาษาและการใชภาษาได
๒.

วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงเนื้อหาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. พ.ศ. ๒๕๔๘ และเปนไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ เพื่อใหนักศึกษามีความรูความสามารถ
๑

ในการศึกษาวิเคราะหผลงานการคนควาทางภาษาและวรรณกรรมไทยไดอยางมีประสิทธิภาพจึงควรมี
การปรับปรุงรายละเอียดของวิชาเพื่อใหนักศึกษามีสมรรถนะในการคิดวิเคราะหในระดับที่สูงขึ้น
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑.

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิธีวิจัยโดยสังเขป ศึกษาผลงานคนควาวิจัยและวิธีการที่ใชกับงานนั้น การนําผลหรือ
เสนอขอเสนอแนะจากงานวิจัยไปประยุกตใชในการเรียนการสอนและพัฒนาองคความรูใหม ใน
รูปแบบตาง ๆ ศึกษางานวิจัยไมนอยกวา ๓ เรื่อง ใหครอบคลุมสาขาวรรณคดี หลักภาษาและการ
ใชภาษา
๒.

จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

๔๕ ชั่วโมง

สอนเสริม

การฝกภาคสนาม/ฝก การศึกษาดวยตนเอง
ภาคปฏิบัติ
๙๐ ชั่วโมง

ตามความตองการของ
นักศึกษา

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชาแจงใหนักศึกษาทราบเกี่ยวกับหองทํางาน ตารางสอน และเวลา
วางในแตละสัปดาห
- อาจารยประจําวิชาจัดเวลาใหคําปรึกษาอยางนอย 1 ชั่วโมงตอสัปดาหตอกลุมเรียน
หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
๑. ดานคุณธรรม จริยธรรม
ความรับผิดชอบหลัก
๑.๑ ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(๑) มีความซื่อสัตย สุจริต ตอตนเองและผูอ ื่น
(๒) มีวินัย มีเหตุผล มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(๔) มีความสุภาพ ออนนอม กตัญูรูคุณ ขยัน ประหยัดและอดทน
(๕) มีจิตสํานึกในการอนุรกั ษ และใชประโยชนจาก ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจน
เห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและสากล
ความรับผิดชอบรอง
(๓) มีความเสียสละ มีน้ําใจ มีจิตสาธารณะ และรูรกั สามัคคี
๑.๒ กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(๑)ใชวิธีการบรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทาง
คุณธรรม จริยธรรมในการใชภาษาไทย ตามสื่อตาง ๆ
๒

ประโยชน
และสากล

(๒)กําหนดใหนักศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ และใช
จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น

(๓)การอภิปรายกลุม
๑.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูด านคุณธรรม จริยธรรม
(๑) สังเกตพฤติกรรมการเขาชั้นเรียน และสงงานที่ไดรบั มอบหมาย ตามเกณฑทกี่ ําหนดให
(๒)ประเมินผลจากการแสดงความคิดจากการอภิปรายกลุม
๒. ดานความรู
๒.๑ ผลการเรียนรูดานความรู
ความรับผิดชอบหลัก
(๒) มีความรูในหลักการ ทฤษฎี ของเนื้อหาสาระ ในองคความรูที่เกี่ยวของ
(๓) สามารถนําเสนอขอมูล การวิเคราะห จําแนกขอเท็จจริงขององคความรูได
ความรับผิดชอบรอง
(๑) รูวิธีการเรียนรู และสามารถเรียนรูดวยตนเอง
๒.๒ กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานความรู
(๑) จัดการเรียนการสอนทีเ่ นนผูเรียนเปนศูนยกลาง
(๒) ใหศึกษาหาความรูเ พิ่มเติมดวยตนเอง
(๓) มอบหมายใหทํางานเดี่ยวและงานกลุม
๒.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
(๑) การแบบฝกหัด สอบกลางภาค และสอบปลายภาคดวยขอสอบที่เนนการวัด
หลักการและทฤษฎี ความเขาใจ การนําไปใช
(๒) ประเมินผลงานจากการนําเสนอผลงาน
๓. ดานทักษะทางปญญา
๓.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ความรับผิดชอบหลัก
(๒) มีความเขาใจในแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวของในศาสตรสาขา
ภาษาไทยไปใชในการจัดการเรียนรู แกปญหาและพัฒนาผูเรียนไดอยางสรางสรรค
(๓) มีความคิดสรางสรรคผลงานและองคความรูใหมเพื่อพัฒนาผูเ รียนทางดานสังคม
และประเทศชาติ
ความรับผิดชอบรอง
(๑) มีทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคาในสถานการณตางๆ ไดอยาง
ถูกตองและสรางสรรค
๓.๒ กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(๑) การบรรยายในชั้นเรียนโดยใชขอมูลเชิงทฤษฎีประกอบกับสื่อเทคโนโลยี
๓

(๒) มอบหมายใหนักศึกษา ศึกษาองคความรูเกี่ยวกับภาษาไทย และรวม
อภิปรายปญหาและหาวิธีการแกปญหาอยางสรางสรรค
(๓) บูรณาการทักษะทางภาษาไทยเพือ่ สรางสรรคผลงาน ที่พฒ
ั นาความคิดดาน
สังคมและประชาชาติ
๓.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(๑) การตรวจผลงาน
(๒) การทดสอบยอย สอบกลางภาค และสอบปลายภาคดวยขอสอบที่เนนการ
วิเคราะหปญหาเกี่ยวกับภาษาไทย และการเลือกแนวทางการแกปญ
 หาอยางเหมาะสม
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบหลัก
(๑) มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและมีความรับผิดชอบในบทบาทหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย
ความรับผิดชอบรอง
(๒) มีความสามารถในการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางบุคคลและการทํางาน
เปนกลุม
๔.๒ กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและ ความรับผิดชอบ
(๑) จัดกิจกรรมกลุม ในการวิเคราะหสถานการณตาง ๆ
(๒) มอบหมายใหทํารายงานเดี่ยว และรายงานกลุม
(๓) นําเสนอผลงานที่ไดรับมอบหมายตามแผนที่กําหนด
๔.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(๑) ประเมินตนเองและเพื่อนดวยแบบฟอรมที่อาจารยประจําวิชากําหนดให
(๒) ประเมินจากการนําเสนอรายงานการศึกษาคนควาดวยตนเอง
(๓) สังเกตพฤติกรรมมีสวนรวมในการทํางานเปนกลุมหรือการทํารายงานเดี่ยว
๕. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑. ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรับผิดชอบหลัก
(๑) มีทักษะในการใชความรูทางสถิติ เครื่องมือสารสนเทศ เพื่อเก็บรวบรวม
การนําเสนอการวิเคราะหขอมูล การแปลความหมายขอมูล และสามารถนําเสนอขอมูล
๕.๒ กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

๔

(๑) มอบหมายใหนักศึกษา ศึกษา สืบคนขอมูลจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยเนนการสืบคนจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ
(๒) ใหนักศึกษานําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
๕.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) ประเมินจากขอมูลทีส่ ืบคน และนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี
(๒) ประเมินวิธีการการนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี
๖. ดานทักษะการจัดการเรียนรู
๖.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู
ความรับผิดชอบหลัก
(๑) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูภ าษาไทยที่หลากหลายรูปแบบ
๖.๒ กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู
(๑) บรรยายในชั้นเรียนโดยใชขอมูลเชิงทฤษฎีประกอบสื่อการเรียนรูที่หลากหลาย
(๒) ฝกปฏิบัติการจัดการเรียนรูภาษาไทยใหเหมาะสมกับความแตกตางของผูเรียน
(๓) บูรณาการทักษะทางภาษาไทยในการจัดการเรียนรู
๖.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู
(๑) การนําเสนอผลงาน
(๒) การทดสอบกลางภาคและปลายภาคในดานทฤษฎี
(๓) การทดสอบการฝกปฏิบัติการจัดการเรียนรู
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผลกิจกรรม
๑. แผนการสอน
สัปดาหที่
๑

๒-๓

๔- ๕

เนื้อหาการเรียนรู
- แนะนํารายวิชา การวัดการ
ประเมินผล กิจกรรมการเรียนรู
ขอตกลงเบื้องตนระหวางผูเรียนกับ
ผูสอน
- วิเคราะหศักยภาพผูเรียน
- แนะนําผูเรียนและผูสอน
รูปแบบการวิจัยทางภาษาไทย
- ปก
- บทคัดยอ
- กิตติกรรมประกาศ
- สารบัญ
การเขียนเอกสารวิชาการ

จํานวนคาบ
๔

กิจกรรมการเรียนรู
- อธิบาย/ซักถาม
- ชี้แจงวิธีการเรียนรู
- ทดสอบความรูกอนเรียนดวยการ
ซักถาม

สื่อการเรียนรู
- แนวการสอน
- แบบประเมิน
ศักยภาพกอนเรียน
- ตัวอยางรายงาน
การวิจัย

๘

- บรรยายพรอมยกตัวอยางแตละ
หัวขอ
- อภิปราย
- ตัวอยางงานเขียน

- power point
- ตัวอยางรายงาน
การวิจัย
- แบบฝกหัด

๘

- อธิบาย/ซักถาม

- Power Point

๕

- เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
- วิธีดําเนินการวิจัย
- ผลการวิเคราะหขอมูล
- สรุปและอภิปรายผล
- ขอเสนอแนะ
- บรรณานุกรม
- ภาคผนวก
นําเสนอผลการคนควาการวิจัยและ
ขอเสนอแนะสาขาวรรณคดี

๖ –๗

๘

๙ - ๑๐

๑๑

๑๒ - ๑๓

๑๔

สัปดาหที่
๑๕

๘

สรุปการนําเสนอผลการคนควาการวิจัย
และขอเสนอแนะสาขาวรรณคดีไป
ประยุกตใช

๔

นําเสนอผลการคนควาการวิจัยและ
ขอเสนอแนะสาขาหลักภาษา

๘

สรุปการนําเสนอผลการคนควาการวิจัย
และขอเสนอแนะสาขาหลักภาษาไป
ประยุกตใช

๔

นําเสนอผลการคนควาการวิจัยและ
ขอเสนอแนะสาขาการใชภาษา

๔

สรุปการนําเสนอผลการคนควาการวิจัย
และขอเสนอแนะสาขาวรรณคดีไป
ประยุกตใช

๘

เนื้อหาการเรียนรู
ทบทวนบทเรียน

- ศึกษาตัวอยาง
- อภิปรายรวมกับนักศึกษาแสดง
ความคิดเห็นทีละหัวขอจนเขาใจ

- แบบฝกหัด

- ใหนักศึกษาคนควาผลงานวิจัย
ทางสาขาวรรณคดี
- นําเสนอผลงานการคนควา
- ซักถามและตอบคําถาม
อภิปรายรวมกันในการนําผลการ
คนควาและขอเสนอแนะไป
ประยุกตใช

ตัวอยางรายงานการ
วิจัย สาขาวรรณคดี

- ใหนักศึกษาคนควาผลงานวิจัย
ทางสาขาวรรณคดี
- นําเสนอผลงานการคนควา
- ซักถามและตอบคําถาม
อภิปรายรวมกันในการนําผลการ
คนควาและขอเสนอแนะไป
ประยุกตใช

ตัวอยางรายงานการ
วิจัย สาขาหลักภาษา

- ใหนักศึกษาคนควาผลงานวิจัย
ทางสาขาการใชภาษา
- นําเสนอผลงานการคนควา
- ซักถามและตอบคําถาม
อภิปรายรวมกันในการนําผลการ
คนควาและขอเสนอแนะไป
ประยุกตใช

จํานวนคาบ
๔

กิจกรรมการเรียนรู
- บรรยายสรุป
- ซักถาม
- นักศึกษารวมกันแสดงความ
คิดเห็น

- Power Point
- แบบฝกหัด

- Power Point
- เอกสาร
ประกอบการสอน
- แบบฝกหัด
ตัวอยางรายงานการ
วิจัย สาขาการใช
ภาษา
- Power Point
- เอกสาร
ประกอบการสอน
- แบบฝกหัด
สื่อการเรียนรู
- ตัวอยางรายงาน
วิจัยที่นักศึกษา
คัดเลือกรวบรวม

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน
๖

สัปดาหที่ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมิน

๑.๑, ๑.๒, ๑.๓, ๑.๔, การเขาชั้นเรียน
๑.๕
๒.๒, ๒.๓, ๕.๑
ทดสอบยอย
การทําแบบฝกหัด
วิเคราะหกรณีศึกษาคนควาแลวนําเสนอการ
ทํางานกลุม /เดี่ยว
๓.๒, ๓.๓
การอภิปรายกลุม
๔.๑, ๔.๒
การสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
๖.๑
การทํากิจกรรมในชั้นเรียน

ตลอดภาคการศึกษา

๕%

ตลอดภาคการศึกษา

๖๐%

ตลอดภาคการศึกษา
ตลอดภาคการศึกษา
ตลอดภาคการศึกษา

๑๐%
๕%
๒๐%

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
ชํานาญ รอดเหตุภัย. (๒๕๕๓). การวิจัยทางภาษาไทย. พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๒. เอกสารประกอบการสอน
จุไรรัตน ลักษณะศิร.ิ (๒๕๔๖). ภาษาและวรรณกรรมสาร: ภาษาและวรรณกรรมไมเคย
ตาย. กรุงเทพฯ: แซทโฟรพริ้นติ้ง จํากัด.
ชูศรี วงศรัตนะ. ( ๒๕๔๑). เทคนิคการใชสถิติเพื่อการวิจยั . กรุงเทพฯ: เทพเนรมิตการ
พิมพ.
เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ. (๒๕๒๘). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร.
กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร.
ธนัน อนุมานราชธน. (๒๕๔๔). การวิจัยเชิงปริมาณทางสังคมศาสตร. เชียงใหม: เชียงใหม
พิมพสวย.
บุญธรรม จิตตอนันต. ( ๒๕๔๖). การวิจัยทางสังคมศึกษา. พิมพครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ. (๒๕๔๙). คูมือการเรียบเรียงรายงานและรายงานการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ.พิมพครัง้ ที่ ๗. อุตรดิตถ: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ.
ยุทธ ไกยวรรณ. (๒๕๔๙). สถิติเพื่อการวิจัย. พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: ศูนยสื่อเสริม
กรุงเทพ.
สมพร พุฒตาล เบ็ทซ. (๒๕๔๖). แนวทางการศึกษาคนควาและเรียบเรียงรายงาน
วิชาการ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
พีล, มัลคอลม. (๒๕๓๗). พรีเซนเทชั่นอยางไดผลใน ๑ สัปดาห. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
๗

วีดีโอออนไลนรายการโลกนักอาน บานนักเขียน
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จดั ทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิด
และความเห็นจากนักศึกษาไดดังนี้
- การสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับขอบขายและวิธีการสอนระหวางผูสอนกับผูเรียน
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
- แบบประเมินผูสอนตามเกณฑของมหาวิทยาลัย
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
ในการเก็บขอมูลเพือ่ ประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้
- การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอ อาจารย
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
๓. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ จึงไดมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรม
ในการระดมสมอง และหาขอมูลเพิม่ เติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- การจัดกิจกรรมการระดมความคิดของนักศึกษาในชั้นเรียน
- การสัมสนาเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนการสอน/รายวิชาที่สอน
- วิจัยในและนอกชั้นเรียน
- การสํารวจความตองการ/ประเด็นสําคัญที่นักศึกษาตองเรียนรูเกี่ยวกับรายวิชา
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวัง
จากการเรียนรูในรายวิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา
รวมถึงการพิจารณาจากผลการทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชามีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้
- การวัดผลการเรียนรู จากการสอบกลางภาคและปลายภาค
- การสอบถามนักศึกษา เกี่ยวกับองคความรูในรายวิชา
- การตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดย
ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรมของนักศึกษา
๕. การดําเนินการทบทวนการวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนปรับปรุง
การสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๑ ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามขอที่ ๔
๘

-เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กบั
ปญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย

๙

