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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
1500115 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
2. จานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต อัตราส่ วนการเรี ยน 3 (3-0)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
หลักสู ตร ศิลปศาสตบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็ นรายวิชาศึกษาทัว่ ไป
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
อ.ณัชชณิ ช ฝั่งสระ อาจารย์สอนและผูร้ ับผิดชอบรายวิชา
ดร ณัฐพัชร สายเสนา อาจารย์ผสู้ อน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2556 ชั้นปี ที่ 2
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรี ยน 1500113
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
ห้อง GS HALL อาคาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุ งเทพมหานคร
9. วันทีจ่ ัดทาหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
พฤษภาคม 2556
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
11.1 พุทธิพิสัย (ความรู้ที่ได้รับจากการเรี ยน)
1) รู ้จกั คาศัพท์ละโครงสร้างประโยคที่ใช้ในการถามขอข้อมูลซ้ า ขอให้ผพู ้ ดู ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติม
ขอให้ผพู้ ดู อธิบายความ
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2) สามารถจาแนกข้อความ ระหว่างข้อความจริ ง ข้อความแสดงความคิดเห็น ข้อความที่เป็ น
รายละเอียด ข้อความเชิงสถิติ และสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้เข้าใจจุดประสงค์ ของผูเ้ ขียนหรื อผูพ้ ดู
ได้ท้ งั โดยนัยและโดยตรง ตลอดจนรู ้จกั เลือกใช้ขอ้ ความชนิดต่างๆ เพื่อสื่ อความหมายในฐานะผูพ้ ดู และ
ผูเ้ ขียน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
3) รู ้จกั กลวิธีการฟัง การอ่าน โดยอาศัยบริ บทแวดล้อมจากหัวข้อเรื่ อง จากคาเชื่ อมที่อยูใ่ นเนื้อหา
กลวิธีการฟัง การอ่าน จากคาหลักเพื่อจับประเด็นและสามารถนามาปรับใช้ในการฟัง การอ่านข้อความ
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาหาความรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4) รู้จกั คาเชื่อม ที่ใช้ในการเปรี ยบเทียบ บอกลาดับเหตุการณ์ แสดงความเป็ นเหตุเป็ นผล แสดง
ความต่อเนื่ อง ซึ่ งปรากฎในโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษและสามารถนาไปปรับใช้กบั การอ่าน การฟัง
การพูด และเขียนภาษาอังกฤษในระดับย่อหน้า ความเรี ยง ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
5) สามารถอ่านเข้าใจรายละเอียด, จับใจความสาคัญและสรุ ปสิ่ งที่ผเู ้ ขียนต้องการจะสื่ อได้
6) สามารถระบุประเภทของบทความ เช่น งานเรี ยงความ งานบทความเชิงวิจยั
7) รู้ เข้าใจ สามารถเขียนข้อมูลอ้างอิงตามแบบมาตรฐานสากล
1.1.2 ทักษะพิสัย (ความสามรถ ทักษะการปฏิบตั ิ การใช้ IT ที่ได้รับจากการเรี ยน)
1) สามารถสื บค้นข้อมูลและรู ้จกั เลือกเว็บไซท์ทางอินเตอร์ เน็ต ที่เกี่ยวข้องกับเนื้ อหาบทเรี ยน ได้
2) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ในการศึกษาหาความรู ้ดว้ ยตนเองเพิ่มเติม สื บค้นข้อมูลทารายงาน ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3) สามารถทางานร่ วมกันเป็ นทีมได้ดี
4) สามารถถ่ายโอนข้อมูลวิดีทศั น์การสอนตามหัวข้อต่างๆที่แนะนาจากอินเทอร์ เน็ต ผ่านเข้า
โทรศัพท์มือถือเพื่อประโยชน์ในการฝึ กอย่างต่อเนื่อง หรื อดาวน์โหลดเอกสารการสอนที่โพสท์ไว้
ออกมาเตรี ยมก่อนเรี ยน
1.1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริ ยธรรม ที่ได้รับจาการเรี ยน)
1) มีทศั นคติที่ดีต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษ
2) ตระหนักถึงความสาคัญของการใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อกลางในการจัดการเรี ยนการสอน
3) ตระหนักถึงการเรี ยนแบบพึ่งพาตนเอง โดยสามารถแสวงหาความรู ้เพิ่มเติมด้วยตนเองผ่าน
อินเตอร์เน็ต
4) มีความกระตือรื อร้นในการเรี ยนภาษาอังกฤษ
5) ตระหนัก เห็นความสาคัญ และเคารพในลิขสิ ทธิ์ ภูมิปัญญาของผูอ้ ื่น
6) มีความซื่ อสัตย์ และเป็ นผูต้ รงต่อเวลา
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2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
เพื่อให้สามารถพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้เป็ นเครื่ องมือในการศึกษาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
พัฒนาทักษะการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูดในบริ บททางวิชาการ โดยการใช้
กิจกรรมบูรณาการทางภาษาอังกฤษในการฝึ กฝนทักษะดังกล่าว การเรี ยนรู้เทคนิค คาศัพท์ทางวิชาการ กลวิธี
การอ่าน การจดบันทึก การเขียน การพูดนาเสนอ รายวิชานี้ให้ความสาคัญกับทักษะที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
เรี ยนในมหาวิทยาลัย
2. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริม
45 ชัว่ โมง / ภาคการศึกษา

ไม่มี

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
ไม่มี

การศึกษาด้ วยตนเอง
ไม่มี

3. จานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ที่อาจารย์ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
อาจารย์ผสู ้ อนได้กาหนดวัน เวลาในการให้คาปรึ กษา และประกาศให้ผเู ้ รี ยนทราบ พื้นฐานสัปดาห์ละ 6
ชัว่ โมง ดังนี้
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้ องพัฒนา
1). การแสดงออกถึงความเอาใจใส่ ตั้งใจเรี ยน และขวนขวายหาความรู ้
2). ความสุ จริ ตในการทางาน หรื อการไม่นาผลงานของผูอ้ ื่นมาเป็ นผลงานของตนเอง
3). ความตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรี ยน และการส่ งงานที่ได้รับมอบหมายตรงต่อเวลา
1.2 วิธีการสอน
1). สอดแทรกในระหว่างบรรยาย มอบหมายงานกลุ่ม การนาเสนอผลงานนักศึกษา
1.3 วิธีการประเมินผล
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1). สังเกตการแสดงออกด้านพฤติกรรมและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรี ยน
2). สังเกตความรับผิดชอบที่มีต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
3). สังเกตการทางานร่ วมกับเพื่อนในชั้นเรี ยน
4). คานวณคะแนนจากเกณฑ์ การจดบันทึก
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ทตี่ ้ องได้ รับ
1). มีความรู ้คาศัพท์ละโครงสร้างประโยคที่ใช้ในการถามขอข้อมูลซ้ า ขอให้ผพู้ ดู ให้ขอ้ มูล
เพิม่ เติม ขอให้ผพู ้ ดู อธิ บายความ
2). มีความรู ้ในการจาแนกข้อความ ระหว่างข้อความจริ ง ข้อความแสดงความคิดเห็น ข้อความ
เป็ นรายละเอียด ข้อความเชิงสถิติ และมีความรู้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้เข้าใจจุดประสงค์
ของผูเ้ ขียนหรื อผูพ้ ดู ได้ท้ งั โดยนัยและโดยตรง ตลอดจนรู ้จกั เลือกใช้ขอ้ ความชนิดต่างๆ เพื่อสื่ อความหมาย
ในฐานะผูพ้ ดู และผูเ้ ขียน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
3). มีความรู ้ในกลวิธีการฟัง การอ่าน โดยอาศัยบริ บทแวดล้อมจากหัวข้อเรื่ อง จากคาเชื่ อมที่อยูใ่ น
เนื้อหา กลวิธีการฟัง การอ่าน จากคาหลักเพื่อจับประเด็นและสามารถนามาปรับใช้ในการฟัง การอ่าน
ข้อความภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาหาความรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4). รู้จกั คาเชื่อม ที่ใช้ในการเปรี ยบเทียบ บอกลาดับเหตุการณ์ แสดงความเป็ นเหตุเป็ นผล แสดง
ความต่อเนื่ อง ซึ่ งปรากฎในโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษและสามารถนาไปปรับใช้กบั การอ่าน การฟัง
การพูด และเขียนภาษาอังกฤษในระดับย่อหน้า ความเรี ยง ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
5). มีความรู ้ในการอ่านจับรายละเอียด, จับใจความสาคัญและสรุ ปสิ่ งที่ผเู ้ ขียนต้องการจะสื่ อได้
6). มีความรู ้ในการจาแนกประเภทของบทความ เช่น งานเรี ยงความ งานบทความเชิงวิจยั
7). มีความรู้ เข้าใจ ในการเขียนข้อมูลอ้างอิงตามแบบมาตรฐานสากล
2.2 วิธีการสอน
1). การบรรยายให้ความรู้
2). จัดการเรี ยนการสอนโดยการมอบหมายงานเป็ นรายบุคคล
3). จัดการเรี ยนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
4). มอบหมายให้ไปศึกษาด้วยตัวเอง โดยให้กรอบแนวทาง และ และนาเสนองาน
2.3 วิธีการประเมินผล
1).สังเกตการตอบคาถามแบบฝึ กหัด การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรี ยน
2). ประเมินผลจาก ผลงานที่แสดงออกจากการนาเสนอ ผลงานที่ปรากฏ
3). ประเมินจากผลจากแบบทดสอบ
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องพัฒนา
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1). มีความสามารถในการใช้โครงสร้างประโยคที่ใช้ในการถามขอข้อมูลซ้ า ขอให้ผพู้ ดู ให้ขอ้ มูล
เพิ่มเติม ขอให้ผพู ้ ดู อธิ บายความ
2). มีความสามารถในการจาแนกข้อความ ระหว่างข้อความจริ ง ข้อความแสดงความคิดเห็น ข้อความ
เป็ นรายละเอียด ข้อความเชิงสถิติ และมีความรู้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้เข้าใจจุดประสงค์
ของผูเ้ ขียนหรื อผูพ้ ูด ได้ท้ งั โดยนัยและโดยตรง ตลอดจนรู ้จกั เลือกใช้ขอ้ ความชนิดต่างๆ เพื่อสื่ อ
ความหมายในฐานะผูพ้ ดู และผูเ้ ขียน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
3). มีความสามารถในการใช้กลยุทธ์การฟัง การอ่าน โดยอาศัยบริ บทแวดล้อมจากหัวข้อเรื่ อง จาก
คาเชื่อมที่อยูใ่ นเนื้ อหา กลวิธีการฟัง การอ่าน จากคาหลักเพื่อจับประเด็นและสามารถนามาปรับใช้
ในการฟัง การอ่านข้อความภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาหาความรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4) มีความสามารถในการใช้คาเชื่อม ที่ใช้ในการเปรี ยบเทียบ บอกลาดับเหตุการณ์ แสดงความเป็ น
เหตุเป็ นผล แสดงความต่อเนื่อง ซึ่งปรากฏในโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษและสามารถนาไป
ปรับใช้กบั การอ่าน การฟัง การพูด และเขียนภาษาอังกฤษในระดับย่อหน้า ความเรี ยง ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
5) มีความสามรถในการอ่านจับรายละเอียด, จับใจความสาคัญและสรุ ปสิ่ งที่ผเู ้ ขียนต้องการจะสื่ อได้
6) มีความสามารถในการจาแนกประเภทของบทความ เช่น งานเรี ยงความ งานบทความเชิงวิจยั
7) มีสามารถในการเขียนข้อมูลอ้างอิงตามแบบมาตรฐานสากล
3.2 วิธีการสอน
1). บรรยาย
2). ถาม-ตอบ
3). มอบหมายให้ฝึกปฎิบตั ิงานในกลุ่ม หรื อรายบุคคล
4). มอบหมายให้ทาแบบฝึ กหัด
3.3 วิธีการประเมินผล
1). สังเกตการตอบคาถามและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรี ยน
2). ประเมินจากผลงานที่นาเสนอว่ามี หรื อที่ปรากฏ
3). ประเมินผลจากการทาแบบฝึ กหัด
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องพัฒนา
1). มีความรับผิดชอบในการทางานแบบพึ่งพาตนเอง
2). มีความรับผิดชอบในการทางานกลุ่ม
3). มีความเป็ นผูน้ าและผูต้ ามที่ดี รู ้จกั การทางานเป็ นทีม และช่วยเหลือเพื่อนในชั้นเรี ยน
4). มีความสามารถรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ี่นและสามารถนาเสนอความคิดเห็นของตนได้อย่าง
เหมาะสม
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4.2 วิธีการสอน
1). จัดการเรี ยนการสอนโดยการมอบหมายงานเป็ นรายบุคคล
2). จัดการเรี ยนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
4.3 วิธีการประเมินผล
1). สังเกตความรับผิดชอบที่มีต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
2). สังเกตการทางานร่ วมกับเพื่อนในชั้นเรี ยน
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้ องพัฒนา
1). ทักษะการสื บค้นข้อมูลและการค้นหาความหมายของคาศัพท์ทางวิชาการด้วยตนเองโดยใช้
อินเตอร์เน็ท
2). ทักษะดาวน์โหลดเอกสารการเรี ยนจาก Social network ที่โพสท์ไว้
3). นักศึกษาสามารถ Visual Aid Device ในการนาเสนอทางวิชาการ ทารายงาน
5.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานเดี่ยว งานกลุ่ม
5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินการใช้ภาษาในงานที่ได้รับมอบหมาย
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สั ปดาห์ ที่

1

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวนชั่วโมง

- Course
Orientation and
Term
Assignment
- Discuss 4 areas
and skills in
academic setting
-Explain
listening task
through XEDU
system
-Explain writing
Task
- Explain giving
academic
presentation
(Individual)
-Explain
summarizing

3

กิจกรรมการเรียนการสอนสื่ อที่ใช้ (ถ้ ามี)

ผู้สอน

-อธิบายแนวการสอน เกณฑ์การวัดผล สื่ อแบบเรี ยน และ อ ณัชชณิ ช
แบบฝึ กหัด
Power Point
-Website ที่เกี่ยวข้อง
www.uefap.com
www. universityenglish.com
www.polyu.edu.hk/cpa/polyu/index.php
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the article
2

- Listening
3
strategies
1. Identify the
meaning of the
word in a
conversation
-understand
forms of idioms :
phrasal verbs;
collocation;
connectives
-understand
meaning of the
word from a
context

3

Be continued
-identify the
purpose of the
speaker in a
conversation
-understand
response
-drawing a
conclusion
-making
inference based
on context

4

2. Understanding
contents in a
lecture
conducted in
English along
with its
signposts
-identify stage of
a lecture
-Grasping
signposts in a
lecture
-Catching the
details

5

-summarizing
a lecture
-Comprehend a
lecture

อ ณัชชณิ ช

CD
Course Book
Computer

3

CD
Course Book
Computer

3

3

CD, VDO
Course Book

CD, VDO
Course book

อ.IVAN
BENEDICT
NEW

อ.IVAN
BENEDICT
NEW
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-Identify style of
a lecture
-Drawing out
connectives from
a lecture
6-7

-Speaking
strategies
1. In a short
conversation

6

อ ณัชชณิ ช

Course Book
Power Point

-Asking
question withWh
-Use rapport
for clarification
-Requesting for
academic
information
-Using indirect
statement
-Use filler
-Asking &
giving reason for
8-9

opinion
2. How to
6
making
academic
presentation
-Featuring
prepared note of
presentation
-Applying useful
expressions in
prepared note of
presentation:
introduction
stage; body
stage; conclusion
stage
-Reading
statistical data
for presentation
-Rehearse

VDO
Website:Englishforuniversity.com
(How to start your presentation),
elc.polyu.edu.hk (sample of
presentation)

อ.TYLER
DUONG
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10-11

-Checking items
of audience
3. Students do
their own
presentation

6

12-13

Reading

6

Course Book
Power Point

อ ณัชชณิ ช

6

VOD: Lecture about writing
Messy University
Course Book
Power Pont

อ ณัชชณิ ช

Strategies

Power Pont
Classroom Visual Aid

อ.TYLER
DUONG
อ ณัชชณิ ช

-Improving
reading speed
Moving eyes’
muscle
Timing while
reading
-Scanning
-Skimming
-Note Taking
-Find

a

conceptual
meaning from a
context
-Finding

the

main idea of the
text
-Differentiate
between essay
and research
report
14-15

Writing
Strategies
-Distinguish
between essay &
research report
-Understanding
facts

and

opinions
-Understanding
part

of
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paragraph, essay:
Topic sentence,
supporting
sentence,
Concluding
sentence
-Applying
transition

word

to link the ideas
-Paraphrasing,
summarizing
-Referencing;
Quoting
-Stage

in

research report

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรมที่
ผลการ
เรียนรู้
1
1.1.1 ข้อ 1-7
การทา
1.1.2 ข้อ 1,2
แบบฝึ กหัด 1.1.3 ข้อ 1,2,3,4,5,6,
2
1.1.1ข้อ1-7
การเขียนย่อหน้า 1.1.2 ข้อ 1,2,3
ทุกสัปดาห์
1.1.3 ข้อ 1,,3,4,5,6,
3.
1.1.1 ข้อ 1-7
ทดสอบ
ปลายภาค

วิธีการประเมิน
มอบหมายงาน
รายบุคคล
(Exercise)
มอบหมายงาน
เดี่ยว
ทดสอบ

สั ปดาห์ ที่
ประเมิน
1-15

สั ดส่ วนของการ
ประเมินผล
20%

1-15

30%

16

40%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราหลักและเอกสาร
Through Academic English, English Program, Suan Dusit Rajabhat University
English for Academic Purposes, Nachanich Fangsa, English Program, Suan Dusit Rajabhat University
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
Real Writing, Gramham Palmer, Cambridge Press
Writing from within 1, Kurtis Kelly & Arlen Gargagliano, Cambridge Press
Interactions II: Writing Process Book, Margaret Keenan Segal & Cheryl Pavlic
Website elc.polyu.edu.hk, uefap.com, universityenglish.com.

3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
- http://e-learning.dusit.ac.th/
- http://www.ncistudent.net/StudySkills/LearningSkills/UsingDictionaryQuizzes.htm#3000
- http://www.esl-galaxy.com/prefixsuffix.html
- http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
- http://www.englishclub.com/learn-english.htm
- http://www.usingenglish.com/
- http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
- http://www.eslmonkeys.com/student/esl_learning.php

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิ ทธิ ผลของรายวิชานี้ จะประเมินจากแนวคิดและความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อ
การเรี ยนการสอน โดย
 การสนทนาระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน
 แบบประเมินผูส้ อนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ดาเนินการดังนี้
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 ผลการเรี ยนของนักศึกษา
 การทวนสอบผลการประเมิน
3. การปรับปรุ งการสอน
นาผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุ งการสอนและหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุ งการ
เรี ยนการสอนโดยจัดกิจกรรมดังนี้
 จัดวิพากษ์แนวการสอนโดยคณาจารย์ในหลักสู ตรภาษาอังกฤษ
 การวิจยั ในชั้นเรี ยน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรี ยนรู้รายวิชา โดยการตรวจผลงาน
การอภิปรายกลุ่มในระหว่างกระบวนการเรี ยนการสอนรายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
นาข้อมูลที่ได้จากการประเมินข้อ 1 ข้อและข้อ 2 มาวางแผนเพื่อปรับปรุ งคุณภาพการจัดการเรี ยน
การสอนรายวิชาดังนี้
 ปรับปรุ งแผนการสอนทุกปี
 ปรับปรุ งแนวการสอนทุกปี
 ปรับปรุ งรายวิชาทุก 4 ปี
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