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รายละเอยีดของรายวชิา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขต / คณะ / สาขา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
 

หมวดที ่1  ขอมลูทัว่ไป 
 
1.  รหัสและชื่อวิชา 
  08-114-405    การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรมและการทองเที่ยว 
          English Writing for Hotel and Tourism 
 
2.  จํานวนหนวยกิต  
  3 หนวยกิต   (3-0-6) 
 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
  หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว 
           หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
  
4.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา   อาจารยจันทิวรรณ สมาธิ  
 อาจารยผูสอน        อาจารยจันทิวรรณ สมาธิ  โทร 081-2053566 
         วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว 

     อาจารยดวงพร  โสมสุข โทร 089-4702270   
     วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ       

5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559/ ช้ันปที่ 4     
 
6.  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  (Pre-requisite) 
   - 
 
7.  รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  (Co-requisite) 
  ไมมี 
 
8.  สถานที่เรียน 

อาคารเรียนรวมชางอุตสาหกรรมและการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
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9.  วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
 วันที่ 16 มิถุนายน 2559 
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หมวดที ่2  จดุมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

1.  จุดมุงหมายของรายวิชา 
1.1 รูและเขาใจเกี่ยวกับการเขียนภาษาอังกฤษในสถานการณตาง ๆ  

 1.2 สามารถนําโครงสรางดานการเขียนภาษาอังกฤษมาประยุกตใชในงานที่เกี่ยวของ 
 1.3 สามารถวิเคราะหรูปแบบ และสํานวนภาษาที่ใชในการเขียนมาใชในสถานการณตาง ๆ  
 

2.  วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
  ไมมี 
 

หมวดที ่3  ลกัษณะและการดาํเนนิการ 
 

1.  คําอธิบายรายวิชา 
ทักษะและเทคนิคในการเขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือติดตอสื่อสารในอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว 

รูปแบบโครงสรางของภาษา การเขียนประโยค การกรอกแบบฟอรมในงานบริการ การเขียนจดหมายสมัครงาน การ
เขียนประวัติสวนตัวและการเขียนอีเมลล  

Skills and techniques of English writing as a medium within the hotel and tourism 
industries; patterns of language structure, sentence, complete the form, writing application 
letter, writing resume and e-mail 
  

2.  จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา  
บรรยาย ปฏบิัต ิ การศกึษาดวยตนเอง สอนเสรมิ 

  45 ไมม ี  90  ตามความตองการของ
นักศึกษาเฉพาะราย 

3.  จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
- ช่ัวโมงการสอน 3 ช่ัวโมงตอสัปดาห    
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ช่ัวโมงตอสัปดาห  

 - อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาและการใหคําปรึกษาผานหองเรียนเสมือน (LMS) 

4.  แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลกัสูตรรายวชิา  
    (Curriculum Mapping) 

1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3.ทักษะทางปญญา 

4. ทกัษะความ 
สัมพนัธระหวาง

บคุคลและ
ความ

รบัผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 
 O  O O • O   • • • • • •  

ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 



วิทยาลยัเทคโนโลยอีุตสาหกรรมและการจดัการ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชยั        มคอ.3 

4 

 

5.  แผน การบรูณาการ โครงการบริการวชิาการกบัการเรยีนการสอน (ถาม)ี 
     (บูรณาการ คือ กิจกรรมการเรียนการสอน ที่ดําเนินการ กอนหรือพรอม กับการดําเนินโครงการ
บริการวิชาการ  
 

ขอมลูโครงการบรกิารวิชาการ รายละเอยีดแผนการบรูณาการ 
1.ช่ือโครงการ: ............................................... 
...................................................................... 
2.วันที่ดําเนินโครงการ: ................................... 
 
 

1. ประเด็นที่นํามาบูรณาการ: ........................................... 
2. หัวขอที่สอน/กิจกรรมที่สอน/ประเด็นเรื่อง: ................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
3. รายละเอียด: ................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
4. รายช่ือผูสอน: ................................................................ 
5.สัปดาหที่สอน: ................................................................ 

 
6.  แผน การนาํความรูและประสบการณจากโครงการบรกิารวิชาการมาพัฒนาการเรยีนการสอน (ถาม)ี 
      (พัฒนา คอื กิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยทีดํ่าเนินการ หลัง จากการดําเนินโครงการ
บริการวิชาการเสร็จสิ้นแลว และเสร็จสิ้นภายในปการศึกษาน้ัน) 
  

ขอมลูโครงการบรกิารวิชาการ รายละเอยีดแผน การพฒันาการเรียนการสอน 
1. ช่ือโครงการ: ............................................... 
........................................................................ 
2.วันดําเนินโครงการ :................................... 
3.ผลการประเมิน : 

ประเด็น รอยละ 
1.ดานความพึงพอใจ ........... 
2.ดานความรูความเขาใจ ........... 
3.ดานการนําความรูและ
ประสบการณไปใชประโยชน 

........... 

 

1.ประเด็นที่นํามาพัฒนาการเรียนการสอน: ................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
2.หัวขอที่สอน/กิจกรรมที่สอน/ประเด็นเรื่อง: ................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
3.รายละเอียด: ................................................................ 
 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
4.รายช่ือผูสอน: .............................................................. 
5.สัปดาหที่สอน: ................................................................ 
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หมวดที ่4  การพฒันาการเรยีนรูของนกัศกึษา 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 

         1.1.1 มีความซื่อสัตย สุจริต และสามารถจัดการปญหาความขัดแยงระหวางผลประโยชน 
       ที่ไดรับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
  1.1.2 มีทัศนคติที่ดีตออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการ 
        ปฏิบัติตนตอผูอ่ืนอยางสมํ่าเสมอ  

          1.1.3 มีความรับผิดชอบในหนาที่เปนสมาชิกที่ดีและมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา  
        มีภาวะผูนําและเปนแบบอยางที่ดีตอผูอ่ืน 
       1.1.4 มีวินัยในการทํางานและปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม 
1.2 วิธีสอน 

   1.2.2 บรรยายสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ และใหการยกยอง 
          ชมเชยผูที่ประพฤติ ปฏิบัติในทางที่ดีตอผูอ่ืน เพ่ือใหเปนแบบอยางที่ดีแกคนอ่ืนๆ อีกทั้ง 
          ยังเปนการสรางทัศนคติที่ดี และมีแรงจูงในในการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมและ 
          จริยธรรม  
   1.2.4 กําหนดกฎเกณฑในการทํางาน สงงาน และแตงกายใหถูกตองตามกฎระเบียบที่วางไว 
 1.3 วิธีการประเมินผล  

1.3.2 สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานเปนรายบุคคล และรวมกับผูอ่ืน 
1.3.4 ประเมินจากสงงานตามเวลาที่กําหนด และการแตงกายที่ถูกตองตามกฎระเบียบ 

2.  ความรู 
 2.1 ความรูที่ตองไดรับ 

   2.1.1 มีความรูในสาขาวิชาการทองเที่ยวและสาขาวิชาการโรงแรมทั้งภาคทฤษฎีและ 
        ภาคปฏิบัติอยางกวางขวางเปนระบบเปนสากลและทันสมัยตอสถานการณโลก  

    2.1.2 มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของ  
    2.1.3 ประยุกตความรูและทักษะดานการโรงแรมและการทองเที่ยวใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ 
         การทํางาน 

 2.2 วิธีสอน 
  2.2.1 ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยใหความรูทางดานทฤษฎีควบคูกับการ 
         ฝกปฏิบัติ  

    2.2.2 บรรยายสอดแทรกศาสตรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับเน้ือหาในบทเรียน 
    2.2.3 จัดการฝกปฏิบัติใชภาษาอังกฤษดานการโรงแรมและการทองเที่ยว  

     2.3 วิธีการประเมินผล 
  2.3.1 การทดสอบยอย และแบบฝกปฏิบัติ 

    2.3.2 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน    
    2.3.3 ประเมินจากงานที่มอบหมายนักศึกษา 
  



วิทยาลยัเทคโนโลยอีุตสาหกรรมและการจดัการ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชยั        มคอ.3 

6 

 

3.  ทกัษะทางปญญา 
 3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

     3.1.1 มีความสามารถประมวลและศึกษาขอมูลเพ่ือวิเคราะหสาเหตุของปญหาและความขัด 
         แยงรวมทั้งหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมทั้งเชิงกวางและเชิงลึก  
     3.1.2 ความสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใชประโยชนในการฝก  

         ประสบการณภาคสนามและการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณไดอยางเหมาะสม  
    3.1.3 มีความสามารถประยุกตใชนวัตกรรมจากภาคธุรกิจและจากศาสตรอ่ืนๆที่เกี่ยวของ 
         เพ่ือพัฒนาทักษะการทํางานใหเกิดประสิทธิผล 

 3.2 วิธีการสอน 
 3.2.3 ฝกใชภาษาโดยการจําลองสถานการณตาง ๆ 

 3.3 วิธีการประเมินผล 
    3.3.3 สังเกตการณใชสํานวนภาษาในสถานการณที่กําหนด 

4.  ทกัษะความสมัพนัธระหวางบคุคลและความรับผดิชอบ 
 4.1  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการ 
        4.1.1 ความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่และบทบาท 
         ของตนในกลุมงานไดอยางเหมาะสมรวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือผูรวมงานและ 
         แกไขปญหากลุม         

   4.1.2 มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเน่ืองและตรง 
        ตามมาตรฐานสากล  

 4.2 วิธีการสอน 
  4.2.1 มอบหมายงานที่ตองใชการติดตอประสานงานกับบุคคลอ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอก 
         สถาบันการศึกษา 
  4.2.2 มอบหมายงานใหศึกษาคนควาการเขียนภาษาอังกฤษที่สอดคลองกับการทํางานดานการ 
         โรงแรมและการทองเที่ยวในสถานการณปจจุบัน 

 4.3 วิธีการประเมินผล 
  4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมในการทํากิจกรรมระหวางนักศึกษาในกลุม 
  4.3.2 ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย 

5.  ทกัษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสือ่สารและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 

   5.1.1 มีความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการฟงการพูดการ  
        อานการเขียนและการสรุปประเด็นไดอยางมีประสิทธิภาพ  

   5.1.2 มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวตางชาติไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ   
         และวัฒนธรรม  

       5.1.3 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารรูจักเลือก รูปแบบของ 
        การนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับเรื่องและผูฟงที่แตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ  
      5.1.4 มีความสามารถในการใชเทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวล การ 
         แปลความหมายและการวิเคราะหขอมูล  
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 5.2 วิธีการสอน 
  5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลองหรือสถานการณ 
         เสมือนจริง และนําเสนอแนวทางแกปญหาที่เหมาะสม 

   5.2.2 บรรยายการเรียบเรียงขอมูลและการนําเสนอผลงานโดยใชภาษาไทยและ 
            ภาษาตางประเทศ ใหผูอ่ืนเขาใจไดถูกตอง 
   5.2.3 มอบหมายงานใหศึกษาคนควาเพ่ิมเติม และเลือกใชสื่อในการนําเสนอใหเหมาะสมกับ 
             เน้ือหา และผูฟง 
  5.3 วิธีการประเมินผล 
   5.3.1 ประเมินจากการสรุปและอภิปรายงานที่ไดรับมอบหมายรวมกัน 
   5.3.2 สังเกตการใชภาษาในการนําเสนอผลงาน เพ่ือถายทอดความรูใหกับบุคคลอ่ืน 
   5.3.3 ประเมินการเลือกใชสื่อในการนําเสนอเน้ือหา และผูฟง และสังเกตความคลองแคลวใน 
          การใชสื่อที่เลือก 
 

หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 

สปัดาห
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 
ท-ป 

กจิกรรมการเรยีน  
การสอน สื่อทีใ่ช(ถาม)ี 

ผูสอน 

1 แนะนาํรายวชิา 
 

3-0 บรรยายแนะนํารายวิชา 
และเกณฑการประเมินผล 
 

อ.จันทิวรรณ 
สมาธิ 
อ.ดวงพร  โสมสุข 

2-4 ภาษาพูดกบัภาษาเขยีน 
(Spoken and written 
language)   
- ลักษณะของภาษาพูด  
- ลักษณะของภาษาเขียน 
- การใชอักษรพิมพใหญในการ
เขียน 
- การใชเครื่องหมายวรรคตอนใน
การเขียน  
- ความแตกตางและความเหมือน
ของภาษาพูดกับภาษาเขียน 

9-0 - ใชสื่อ Ppt. ประกอบการ
บรรยายลักษณะของภาษา
พูด ภาษาเขียน  
- นักศึกษาทําแบบฝกหัด 
 

อ.จันทิวรรณ 
สมาธิ 
อ.ดวงพร  โสมสุข 

5-7 การกรอกแบบฟอรม  
 (Form filling) 
-  ประเภทของแบบฟอรมในงาน
บริการ 
 
-  คําศัพทที่ใชในการกรอก

9-0 - ใชสื่อ Ppt. ในการ
นําเสนอประกอบการ
อธิบายประเภทของ
แบบฟอรมในงานบริการ 
คําศัพทที่ใชในการกรอก
แบบฟอรม และ

อ.จันทิวรรณ 
สมาธิ 
อ.ดวงพร  โสมสุข 
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แบบฟอรม 
- องคประกอบหลักของ
แบบฟอรม 
-  ความหมายของตัวยอที่ใชใน
การกรอกแบบฟอรม 
(Abbreviations) 
-   การกรอกแบบฟอรมประเภท
ตางๆ 
 

องคประกอบหลักของ
แบบฟอรม 
- นักศึกษาทําแบบฝกหัด 
- มอบหมายงานให
นักศึกษาแบงกลุมและแบง
เน้ือหาตัวยอที่ใชในการ
กรอกแบบฟอรม เพ่ือหา
ความหมาย และนําเสนอ
โดยเลือกใชสื่อตามความ
เหมาะสม 
- ทดสอบยอย 

8-10 การเขียนจดหมายสมคัรงาน  
(Application letter) 
-  องคประกอบของจดหมาย
สมัครงาน 
-  คําศัพทและสํานวนในการ
เขียนจดหมายสมัครงาน 
    

9-0 - นักศึกษานําเสนอผลงาน 
- ใชสื่อ Ppt. ในการ
นําเสนอประกอบการ
อธิบายองคประกอบของ
จดหมายสมัครงาน และ
คําศัพทและสํานวนในการ
เขียนจดหมายสมัครงาน 
และ 
- แสดงตัวอยางการเขียน
จดหมายสมัครงาน 
- มอบหมายงานให
นักศึกษาฝกเขยีนจดหมาย
สมัครงานของตนเอง 

อ.จันทิวรรณ 
สมาธิ 
อ.ดวงพร  โสมสุข 

11-12 การเขียนประวัตสิวนตัว  
(Resume) 
-  องคประกอบของประวัติ
สวนตัว 
-   การเขียนประวัติสวนตัวที่
ถูกตอง 
 

6-0 -ใชสื่อ Ppt. ในการ
นําเสนอประกอบการ
องคประกอบของประวัติ
สวนตัว และการเขียน
ประวัติสวนตัวที่ถูกตอง 
- นักศึกษาฝกเขียนประวัติ
สวนตัว 

อ.จันทิวรรณ 
สมาธิ 
อ.ดวงพร  โสมสุข 

13-15 การเขียนจดหมายอิเลก็ทรอนกิส  
(e-Mail) 
-  องคประกอบของจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (e-mail) 
-  คําศัพทและสํานวนในการ
เขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-
mail) 

9-0 - ใชสื่อ Ppt. ในการ
นําเสนอประกอบการ
อธิบายองคประกอบของ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
และ คําศัพทและสํานวน
ในการเขียนจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (e-mail) 

อ.จันทิวรรณ 
สมาธิ 
อ.จันทิวรรณ 
สมาธิ 
อ.ดวงพร  โสมสุข 
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 - มอบหมายงานให
นักศึกษาเขียนจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (e-mail) 
โดยกําหนดหัวขอเรื่องดวย
ตนเอง และสงมายัง
อาจารยผูสอน  
- ทดสอบยอย 

 รวม 45    
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2.  แผนการประเมนิผลการเรยีนรู 
 
กจิกรรม

ที ่
ผลการเรยีนรู* วิธกีารประเมิน 

สปัดาหที่
ประเมิน 

สดัสวนของการ
ประเมินผล 

1 คุณธรรม จริยธรรม - การเขาช้ันเรียน 
การมีสวนรวม อภิปราย เสนอความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 
- การสงงานตามเวลาที่กําหนด 
- ความซื่อสัตยตอการทํางานที่ไดรับ
มอบหมาย  

ตลอดภาค
การศึกษา 

10 % 

2 ความรู - ทดสอบยอย 
- การนําเสนอผลงาน 
- ใบงาน 
- สอบกลางภาค 
- สอบปลายภาค 

7,15 
8 
4 
 
 

10 %  
3 %  
3 %  
25 %  
25 %  

3 ทักษะทางปญญา - ใบงาน 
- การฝกปฏิบัติใชภาษา 

4 
6,10,14 

5 %  
5 %  

4 ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

- ใบงานกลุม 
- การนําเสนอผลงาน 

6 
8 

4 %  
5 %  

5 ทักษะวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- การนําเสนอผลงาน 
 

8 
 

5 %  
5 %  

 

หมวดที ่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 

1.  เอกสารและตําราหลกั 
 - 
2.  เอกสารขอมลูสาํคญั 

วัชราพร  น่ิมนวล. ภาษาอังกฤษสําหรบัสถานประกอบการ English for the Workplace .กรุงเทพฯ: 
สํานักพิมพวังอักษร, 2550.   
 ลําดวน จาดใจดี. จดหมายสมคัรงานและประวัตยิอ. กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย, 2537. 
 ลําดวน จาดใจดี. Business correspondence : การโตตอบจดหมายธรุกจิ.กรุงเทพฯ : ไทยเจริญการ
พิมพ, 2535. 

3.  เอกสารและขอมลูแนะนาํ 
 - 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนนิการของรายวชิา 
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1. กลยทุธการประเมินประสทิธผิลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี จัดทําขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งไดให
นักศึกษาเขาประเมินการเรียนการสอนของรายวิชาผานทางเว็บไซต 
 
2.  กลยทุธการประเมนิการสอน 
 ในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอน ไดมีกลยุทธดังน้ี 

- การทดสอบยอย  
- การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
- การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา  
- การอภิปรายโตตอบจากนักศึกษา  
- การตอบคําถามของนักศึกษาในช้ันเรียน 

 
3.  การปรับปรุงการสอน 
 หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาขอมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังน้ี 

- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
- การวิจัยในช้ันเรียน 

 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาในรายวิชา 
 ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนผลสัมฤทธ์ิในรายหัวขอตามที่คาดหวังในการเรียนรูใน
วิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบ
ยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา   
 
5.  การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสทิธผิลของรายวิชา 
 จากผลการประเมิน และทวนผลสมัฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพ่ือใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังน้ี 

- ปรับปรุงรายวิชาทุก 1 ป หรอืตามขอเสนอแนะตามผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิในรายวิชา 
- ดําเนินการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียน 


