
มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะศึกษาศาสตร์ / ภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา  ๐๐๑๒๘๑ กีฬาและการออกก าลังกาย 

๒. จ านวนหน่วยกิต  ๑ (๐-๒-๑)  

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา วิชาบังคับเลือก/รายวิชาศึกษาทั่วไป 

๔. อาจารย์ท่ีรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ท่ีรับผิดชอบรายวิชา ดร.ขจรศักดิ์  รุ่นประพันธ์ 
อาจารย์ผู้สอน   ว่าที่ ร.ต. ดร.ทวีทรัพย์   เขยผักแว่น 
    รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  สังขวดี  

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง  ชาตรูประชีวิน 
    รองศาสตราจารย์นิธิเดชน์  เชิดพุทธ   
    ดร.ขจรศักดิ์  รุ่นประพันธ์ 
    ดร.พงษ์เอก  สุขใส     

     ดร.ทวีศักดิ์   สว่างเมฆ 
     ดร.อาพัทธ์   เตียวตระกูล  

อาจารย์ทะเนศ  วงศ์นาม  

๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปีทีเ่รียน 
 ทวิภาค (ภาคเรียนที่ ๑ และ ๒) 

๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
-ไม่มี- 

๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co- requisites) (ถ้ามี) 
-ไม่มี- 

๘. สถานที่เรียน 
อาคารเอนกประสงค์ และสนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร 

๙. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 
 
 
 



๒ 

 

 
 
 
 
 

 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

 หลังจากเรียนวิชานี้แล้ว นิสิตมีความสามารถดังนี้ 
 ๑.๑  มีจิตส านึกและตระหนักต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ บนพ้ืนฐาน   

       มารยาทและวัฒนธรรมไทย  
 ๑.๒  มีความรู้ในประวัติ ความหมาย ความส าคัญของการออกก าลังกาย    
 ๑.๓  มีทักษะเบื้องต้นของการการออกก าลังกายและปฏิบัติตามมารยาทการออกก าลังกาย 

๑.๔  สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้    
 ๑.๕  สามารถออกแบบโดยน าทักษะการบริหารกายไปใช้ในการออกก าลังกาย 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพ่ือสร้างรายวิชาศึกษาทั่วไปให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาตนเองแบบองค์รวม โดยพัฒนาทางด้าน

ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ด้วยการน ากิจกรรมการเล่นกีฬาและการออกก าลังกายให้เกิด
ความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา 

 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
๑. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาการเล่นกีฬา การออกก าลังกายเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย และการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 

Study the sport playing, exercises for improvement of the physical fitness and 
physical fitness test. 

 

๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
จ านวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติ ๓๐ ชัว่โมง  

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
๒ ชั่วโมง ทุกวันจันทร์ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๒๑๑ และห้อง ๑๒๑๒ ชั้น ๒        

คณะศึกษาศาสตร์ 
 
 
 
 
 



๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต 
มาตรฐานการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

Learning Outcomes วิธีการเรียนการสอน วิธีการประเมินผล 
๑. มีระเบียบวินัย เคารพในกฎ
กติกาและข้อบังคับ 
๒. มีน้ าใจเป็นนักกีฬา 
 

- บรรยาย 
- ปฏิบัติ 
- การเข้าร่วมกิจกรรม 
- รายงาน 

๑. การสังเกต 
   - พฤติกรรม    - การเข้าชั้นเรียน 
   - การแต่งกาย  - ความสนใจ 
   - ความมีน้ าใจนักกีฬา 
 

 
๒. ด้านความรู้ 

Learning Outcomes วิธีการเรียนการสอน วิธีการประเมินผล 
๑. มีความรู้เกี่ยวกับ การออกก าลัง
กายเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
ร่างกาย  
๒. การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภูมิ
ปัญญาไทยและกีฬาสากล และการ
ออกก าลังกายเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ 

- บรรยาย 
- ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
- ปฏิบัติ 
- การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
และการออกก าลังกาย 

๑. การสนทนาและซักถาม 
๒. การทดสอบ 
      - ปฏิบัติ    
      - การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและ
การออกก าลังกาย 

 
 

๓. ด้านทักษะทางปัญญา 
Learning Outcomes วิธีการเรียนการสอน วิธีการประเมินผล 

๑. สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้
ในการเล่นกีฬาและการออกก าลัง

- บรรยาย 
- ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

๑. การสังเกต และการซักถาม 



๔ 

 

Learning Outcomes วิธีการเรียนการสอน วิธีการประเมินผล 
กายเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กาย 
๒. สามารถเลือกกิกรรมการเล่น
กีฬาและการออกก าลังกายไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

- ปฏิบัติ 
- การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
และการออกก าลังกาย 

๒. การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและการ
ออกก าลังกาย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
Learning Outcomes วิธีการเรียนการสอน วิธีการประเมินผล 

สามารถฝึกปฏิบัติร่วมกับผู้อ่ืน และ
มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย โดยใช้กีฬาและการออก
ก าลังกายเป็นสื่อ 
  

- บรรยาย 
- ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
- ปฏิบัติ 
- การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
และการออกก าลังกาย 

๑. การสังเกต 
๒. การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและการ
ออกก าลังกาย 
๓. สมุดบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม
กีฬาและการออกก าลังกาย 

 
 

๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
Learning Outcomes วิธีการเรียนการสอน วิธีการประเมินผล 

สามารถน าเทคโนโลยีไปใช้การเล่น
กีฬาส าหรับการออกก าลังกายและ
แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- มอบหมายงาน 
- การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
และการออกก าลังกาย 

๑. การสังเกต 
๒. การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและการ
ออกก าลังกาย 
๓. จากงานที่ได้รับมอบหมาย 

 
๖. ด้านทักษะพิสัย 



๕ 

 

Learning Outcomes วิธีการเรียนการสอน วิธีการประเมินผล 
๑. มีความสมบูรณ์ของสมรรถภาพ
ทางกายและสุขภาพจิตจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมกีฬาและการออกก าลัง
กาย 
๒. การแต่งกายให้เหมาะสมกับการ
เล่นกีฬาและการออกก าลังกาย 
๓. สามารถน าทักษะการเล่นกีฬา
และการออกก าลังกายไปใช้ในการ
สร้างเสริมสุขภาพ 

- การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
และการออกก าลังกาย 
- มอบหมายงาน 
 

๑. การสังเกต 
๒. การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและ  
การออกก าลังกาย 
๓. จากงานที่ได้รับมอบหมาย 
๔. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 
 
สัปดาห์ท่ี หัวข้อการสอน จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน 

การสอน 
กิจกรรมที่มอบหมาย

นอกเวลาเรียน 
สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

๑ ปฐมนิเทศ และช้ีแจง
กระบวนการเรียนการ
สอน 

๒ -บรรยายอภิปราย ซักถาม 
สาธิตและแบ่งกลุม่การเรียน 

สมัครเข้าเป็นสมาชิก
ชมรมหรือจดัตั้งชมรม 
-ให้นิสิตเล่นกีฬาและ
ออกก าลังกายในวันและ
เวลาที่ไม่ตรงกับเวลา
เรียนปกติในรายวิชา 

-แผนการสอน 
 

คณาจารย์
กลุ่มวิชา
พลานามัย 



๖ 

 

๒ – ๓ ทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 
 

๔ -การอธิบายและสาธิตการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
-ทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย 
 
 

-ให้นิสิตเล่นกีฬาและ
ออกก าลังกายในวันและ
เวลาที่ไม่ตรงกับเวลา
เรียนปกติในรายวิชา 

-ใบบันทึก
สมรรถภาพ
ทางกาย 
-นาฬิกาจับ
เวลา  
-นกหวีด 
-อุปกรณ์
ทดสอบ
สมรรถภาพ
ทางกาย 

คณาจารย์
กลุ่มวิชา
พลานามัย 

๔ การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทาง
ร่างกาย ด้วยการ
บริหารกายที่เหมาะสม
กับการเล่นกีฬาและ
การออกก าลังกายแต่
ละชนิด 

๒ -อธิบายหลักการ       
การออกก าลังกาย 
- Warm Up 
- Exercise 
- Cool Down 

-ให้นิสิตเล่นกีฬาและ
ออกก าลังกายในวันและ
เวลาที่ไม่ตรงกับเวลา
เรียนปกติในรายวิชา 

-นาฬิกาจับ
เวลา         
-นกหวีด 
 

คณาจารย์
กลุ่มวิชา
พลานามัย 

๕ การเต้นแอโรบิก ๒ -การเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางร่างกายด้วยการเต้นแอ
โรบิก 
-เชิญวิทยากรมาน าเต้น เพื่อ
เป็นตัวอย่างของกิจกรรม 
ท่าเต้นและเพลง
ประกอบการเต้นแอโรบิก 
- นิสิตเต้นตามผู้น า 

-ให้นิสิตเล่นกีฬาและ
ออกก าลังกายในวันและ
เวลาที่ไม่ตรงกับเวลา
เรียนปกติในรายวิชา 

-นาฬิกาจับ
เวลา         
-นกหวีด 
 

คณาจารย์
กลุ่มวิชา
พลานามัย 

 
 
 
 
 
 
 
แผนการสอน (ต่อ) 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อการสอน จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

กิจกรรมที่
มอบหมายนอก

เวลาเรียน 

สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 



๗ 

 

๖ การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทาง
ร่างกาย  

๒ -การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
ร่างกาย ด้วยการเต้นแอโรบิก, 
นอนยกตัว  
(sit up), การดันพ้ืน 
-เชิญวิทยากรมาน าเต้น เพื่อ
เป็นตัวอย่างของกิจกรรม ท่า
เต้นและเพลงประกอบการเต้น
แอโรบิก 
- นิสิตเต้นตามผู้น า 

-ให้นิสิตเล่นกีฬา
และออกก าลัง
กายในวันและ
เวลาที่ไม่ตรงกับ
เวลาเรียนปกติ
ในรายวิชา 

-วิทยากร 
-ชุดเครื่อง
เสียง 
-แผ่นเพลง 
 

คณาจารย์
กลุ่มวิชา
พลานามัย 

๗ การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทาง
ร่างกาย  

๒ -การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
ร่างกาย ด้วยการเต้นแอโรบิก, 
นอนยกตัว  
(sit up), การดันพ้ืน 
-เชิญวิทยากรมาน าเต้น เพื่อ
เป็นตัวอย่างของกิจกรรม ท่า
เต้นและเพลงประกอบการเต้น
แอโรบิก 
- นิสิตเต้นตามผู้น า 

-ให้นิสิตเล่นกีฬา
และออกก าลัง
กายในวันและ
เวลาที่ไม่ตรงกับ
เวลาเรียนปกติ
ในรายวิชา 

-วิทยากร 
-ชุดเครื่อง
เสียง 
-แผ่นเพลง 
 

คณาจารย์
กลุ่มวิชา
พลานามัย 

๘ สอบกลางภาค ๒ การเต้นแอโรบิก ๑๕ นาที    
๙ การเสริมสร้าง

สมรรถภาพทาง
ร่างกาย  
 

๒ -การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
ร่างกายด้วยการกระโดดเชือก, 
นอนยกตัว (sit up), การดันพ้ืน 
-อธิบายหลักการและวิธีการ
กระโดดเชือก 
-แบ่งกลุ่มออกก าลังกาย  และ
กระโดดเชือก 

-ให้นิสิตเล่นกีฬา
และออกก าลัง
กายในวันและ
เวลาที่ไม่ตรงกับ
เวลาเรียนปกติ
ในรายวิชา 

-เชือกกระโดด 
-นาฬิกาจับ
เวลา        
-นกหวีด 
 

คณาจารย์
กลุ่มวิชา
พลานามัย 

๑๐ การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทาง
ร่างกาย  
 

๒ -การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
ร่างกายด้วยการกระโดดเชือก, 
นอนยกตัว (sit up), การดันพ้ืน 
-อธิบายหลักการและวิธีการ
กระโดดเชือก 
-แบ่งกลุ่มออกก าลังกาย  และ
กระโดดเชือก 

-ให้นิสิตเล่นกีฬา
และออกก าลัง
กายในวันและ
เวลาที่ไม่ตรงกับ
เวลาเรียนปกติ
ในรายวิชา 

-เชือกกระโดด 
-นาฬิกาจับ
เวลา         
-นกหวีด 
 

คณาจารย์
กลุ่มวิชา
พลานามัย 

 
 
 
 
 



๘ 

 

 
 
แผนการสอน (ต่อ) 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อการสอน จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

กิจกรรมที่
มอบหมายนอก

เวลาเรียน 

สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

๑๑ การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทาง
ร่างกาย  
 

๒ -การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางร่างกาย 
ด้วยการเดิน-วิ่ง 
-อธิบายหลักการและ
ทักษะเสรมิสร้าง
สมรรถภาพรา่งกายด้วย
การเดิน-วิ่ง 
-การฝึกทักษะการเดิน-วิ่ง 
รอบสนามฟตุบอล 

-ให้นิสิตเล่นกีฬา
และออกก าลังกาย
ในวันและเวลาทีไ่ม่
ตรงกับเวลาเรียน
ปกติในรายวิชาและ
เข้าร่วมกิจกรรมหรือ
โครงการของ
มหาวิทยาลยั 

-นาฬิกาจับ
เวลา         
-นกหวีด 

 

คณาจารย์
กลุ่มวิชา
พลานามัย 

๑๒ การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทาง
ร่างกาย  
 

๒ -การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางร่างกาย 
ด้วยการเดิน 
-วิ่ง 
-อธิบายหลักการและ
ทักษะเสรมิสร้าง
สมรรถภาพรา่งกายด้วย
การเดิน-วิ่ง 
-การฝึกทักษะการเดิน-วิ่ง 
รอบสนามฟตุบอล 

-ให้นิสิตเล่นกีฬา
และออกก าลังกาย
ในวันและเวลาทีไ่ม่
ตรงกับเวลาเรียน
ปกติในรายวิชา และ
เข้าร่วมกิจกรรมหรือ
โครงการของ
มหาวิทยาลยั 

-นาฬิกาจับ
เวลา         
-นกหวีด 

 

คณาจารย์
กลุ่มวิชา
พลานามัย 

๑๓ มหกรรมกีฬา ๒ -การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
และการออกก าลังกายใน
โครงการมหกรรมกีฬา 

-ให้นิสิตเล่นกีฬา
และออกก าลังกาย
ในวันและเวลาทีไ่ม่
ตรงกับเวลาเรียน
ปกติในรายวิชา และ
เข้าร่วมกิจกรรมหรือ
โครงการของ
มหาวิทยาลยั 
 
 
 
 
 

-นาฬิกาจับ
เวลา         
-นกหวีด 
-อุปกรณ์กีฬา
และการออก
ก าลังกาย 
ได้แก่ กรวย 
เชือกชักเยอ 
ลูกฟุตบอล ลูก
วอลเลย์ ลูก
แชร์บอล 
ตะกร้าแชร์
บอล  

คณาจารย์
กลุ่มวิชา
พลานามัย 



๙ 

 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อการสอน จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

กิจกรรมที่
มอบหมายนอก

เวลาเรียน 

สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

 
 

๑๔ ทดสอบ
สมรรถภาพทาง
กาย 
 

๒ -การอธิบายและสาธิต
การทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 
-ทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย 
 
 

-ให้นิสิตเล่นกีฬา
และออกก าลังกาย
ในวันและเวลาทีไ่ม่
ตรงกับเวลาเรียน
ปกติในรายวิชา และ
เข้าร่วมกิจกรรมหรือ
โครงการของ
มหาวิทยาลยั 

-ใบบันทึก
สมรรถภาพ
ทางกาย 
-นาฬิกาจับ
เวลา         
-นกหวีด 
-อุปกรณ์
ทดสอบ
สมรรถภาพ
ทางกาย 

คณาจารย์
กลุ่มวิชา
พลานามัย 

๑๕ การสรุปกิจกรรม
การเรยีนการสอน 

๒ - การสรุปกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
- สอบซ่อม 

-ให้นิสิตเล่นกีฬา
และออกก าลังกาย
ในวันและเวลาทีไ่ม่
ตรงกับเวลาเรียน
ปกติในรายวิชา และ
เข้าร่วมกิจกรรมหรือ
โครงการของ
มหาวิทยาลยั 

-นาฬิกาจับ
เวลา         
-นกหวีด 
-อุปกรณ์
ทดสอบ
สมรรถภาพ
ทางกาย 

คณาจารย์
กลุ่มวิชา
พลานามัย 

๑๖ สอบปลายภาค ๒ การวิ่งระยะทาง ๘๐๐ 
เมตร และ ๑,๐๐๐เมตร 

   

 
๒. การวัดและประเมินผล         
 ๒.๑ คะแนนจากการสอบ 

- การเข้าชั้นเรียน      ๑๕ % 
- การทดสอบสมรรถภาพทางกาย    ๓๐ % 
- รายงานการเข้าร่วมเล่นกิจกรรมกีฬาและการออกก าลังกาย ๑๐ % 
- การสอบกลางภาค     ๑๐ % 
- การสอบปลายภาค     ๑๐ % 
- การเข้าร่วมโครงการกีฬาและการออกก าลังกาย  ๒๕ %   
  รวม       ๑๐๐ % 

 ๒.๒ ระดับผลการเรียนที่จะได้จะเป็นไปตามระดับคะแนน ดังนี้  
 ๖๐ %  ขึ้นไป  S 



๑๐ 

 

 ต่ ากว่า ๖๐ %  U 
 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
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๑๑ 
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๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

-  Website 
-  เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการบริหารกาย 

 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
-  Website 
-  เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการบริหารกาย 

 
 
 
 
 

หมวดที่ ๗  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
 -  การประเมินผู้สอนผ่านทางเวปไซต์โดยนิสิต 
 -  สรุปผลการประเมินการสอน 
 -  น าผลการประเมินมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 

 

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 -  ผลการเรียนของนิสิต 
 -  การสังเกตการณ์ของผู้สอน 
  

๓. กลไกและการปรับปรุงการสอน 
 -  การประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

 -  วิจัยในชั้นเรียน 
 -  การศึกษาดูงานของอาจารย์ผู้สอนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 



๑๒ 

 

  - ทวนจากคะแนนสอบ และรายงานที่มอบหมาย 
 

๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 น าข้อมูลที่ได้จากการประเมิน ข้อ ๑ และ ข้อ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอนดังนี้ 
  ๑. ประชุมสัมมนาอย่างน้อย ๑ ครั้ง / ภาคเรียน 
  ๒. พัฒนาปรับปรุงรายวิชาอย่างน้อย ๑ ครั้ง / ปีการศึกษา 
  ๓. พัฒนาผู้สอนอย่างน้อย ๑ ครั้ง / ปีการศึกษา 


