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รายละเอยีดของรายวชิา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขต / คณะ / สาขา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
 

หมวดที ่1  ขอมลูทัว่ไป 
 
1.  รหัสและชื่อวิชา 
  08-114--303   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 
          English for Communications I 
 
2.  จํานวนหนวยกิต  
  3 หนวยกิต   (3-0-6) 
 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
  หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว 
           หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
  
4.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยนํ้าฝน จันทรนวล 
 อาจารยผูสอน      อาจารยดวงพร โสมสุข       

5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559/ ช้ันปที่ 3     
 
6.  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  (Pre-requisite) 
   - 
 
7.  รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  (Co-requisite) 
  ไมมี 
 
8.  สถานที่เรียน 

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

1.  จุดมุงหมายของรายวิชา 
1.1 รูและเขาใจเกี่ยวกับการใชสํานวนภาษาอังกฤษในสถานการณตาง ๆ  

 1.2 สามารถนําโครงสรางภาษามาประยุกตใชในงานที่เกี่ยวของ 
 1.3 สามารถวิเคราะหรูปแบบ และสํานวนภาษาที่นํามาใชในสถานการณตาง ๆ  
 

2.  วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
  ไมมี 
 

หมวดที ่3  ลกัษณะและการดาํเนนิการ 
 

1.  คําอธิบายรายวิชา 
การสนทนาโตตอบในสถานการณธุรกิจโรงแรมและธุรกิจทองเที่ยว  การทักทายการตอนรับ  การรับโทรศัพท 

การสํารองหองพัก  การบอกทาง  การรับรายการอาหาร  การตอบคําถาม การใหขอมูลแหลงทองเที่ยว  การติดตอทาง
อีเมลลและจดหมาย  

Interactive discussion in the hotel business and tourism; greetings and reception, 
answer the phone, room reservation, guidance, receiving menu, answer and questions, tourist 
information; contact by e-mail and letter correspondence 
  

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 O   

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

ขอมลูโครงการบรกิารวิชาการ รายละเอยีดแผนการบรูณาการ 
1 . ช่ื อ โ ค ร ง ก า ร : อบร ม ภาษ า อั ง ก ฤ ษ ใ น
ชีวิตประจําวัน สําหรับเยาวชนและชุมชนใน
ทองถิ่น ครั้งที่2 
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  
 1.3 วิธีการประเมินผล  

1.3.2 สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานเปนรายบุคคล และรวมกับผูอ่ืน 

2.  ความรู 
 2.1 ความรูที่ตองไดรับ 

    2.1.1 มีความรูในสาขาวิชาการทองเที่ยวและสาขาวิชาการโรงแรมทั้งภาคทฤษฎีและ 
        ภาคปฏิบัติอยางกวางขวางเปนระบบเปนสากลและทันสมัยตอสถานการณโลก  

    2.1.2 มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของ  
    2.1.3 ประยุกตความรูและทักษะดานการโรงแรมและการทองเที่ยวใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ 
         การทํางาน 

 2.2 วิธีสอน  
    2.2.2 บรรยายสอดแทรกศาสตรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับเน้ือหาในบทเรียน 

    2.2.3 จัดการฝกปฏิบัติใชภาษาอังกฤษดานการโรงแรมและการทองเที่ยว  
     2.3 วิธีการประเมินผล 
    2.3.2 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน    
    2.3.3 ประเมินจากงานที่มอบหมายนักศึกษา 
3.  ทกัษะทางปญญา 
 3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

     3.1.1 มีความสามารถประมวลและศึกษาขอมูลเพ่ือวิเคราะหสาเหตุของปญหาและความขัด 
         แยงรวมทั้งหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมทั้งเชิงกวางและเชิงลึก  
    3.1.2 ความสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใชประโยชนในการฝก  

         ประสบการณภาคสนามและการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณไดอยางเหมาะสม  
     3.1.3 มีความสามารถประยุกตใชนวัตกรรมจากภาคธุรกิจและจากศาสตรอ่ืนๆที่เกี่ยวของ 
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         เพ่ือพัฒนาทักษะการทํางานใหเกิดประสิทธิผล 
 3.2 วิธีการสอน 

 3.2.2 ฝกใชภาษาในสถานการณจริง 
 3.3 วิธีการประเมินผล 
    3.3.2 สังเกตการณใชสํานวนภาษาในสถานการณจริง 

4.  ทกัษะความสมัพนัธระหวางบคุคลและความรับผดิชอบ 
 4.1  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการ 
          4.1.1 ความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่และบทบาท 
         ของตนในกลุมงานไดอยางเหมาะสมรวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือผูรวมงานและ 
         แกไขปญหากลุม         

   4.1.2 มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเน่ืองและตรง 
        ตามมาตรฐานสากล  

 4.2 วิธีการสอน 
  4.2.2 มอบหมายงานใหศึกษาคนควาการเขียนภาษาอังกฤษที่สอดคลองกับการทํางานดานการ 
         โรงแรมและการทองเที่ยวในสถานการณปจจุบัน 

 4.3 วิธีการประเมินผล 
  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 
        การนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับเรื่องและผูฟงที่แตกตางกันไดอยางมปีระสิทธิภาพ  
      5.1.4 มีความสามารถในการใชเทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวล การ 
         แปลความหมายและการวิเคราะหขอมูล  

 5.2 วิธีการสอน 
  5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลองหรือสถานการณ 
         เสมือนจริง และนําเสนอแนวทางแกปญหาที่เหมาะสม 

   5.2.2 บรรยายการเรียบเรียงขอมูลและการนําเสนอผลงานโดยใชภาษาไทยและ 
            ภาษาตางประเทศ ใหผูอ่ืนเขาใจไดถูกตอง 
  5.3 วิธีการประเมินผล 
   5.3.1 ประเมินจากการสรุปและอภิปรายงานที่ไดรับมอบหมายรวมกัน 
   5.3.2 สังเกตการใชภาษาในการนําเสนอผลงาน เพ่ือถายทอดความรูใหกับบุคคลอ่ืน 
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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.ดวงพร  โสมสุข 

2-3 Greeting and Introduction  
(การทกัทายและการแนะนาํ)  
- Greeting  ( การทักทาย ) 
- Parting ( การกลาวลา ) 
- Introduction (การแนะนํา) 
- Ways of greeting (รูปแบบการ
ทักทาย) 
- Small talk   

6-0 ใชสื่อ Ppt. ในการนําเสนอ 
ประกอบการแนะนํา
คําศัพทที่เกี่ยวของกับการ
ทักทาย การแนะนําตนเอง 
และการแนะนําคนอ่ืนให
รูจักกัน 
- ฝกปฏิบัติใชภาษาใน
หัวขอตาง ๆ 
- ทดสอบยอย 
 

อ.ดวงพร  โสมสุข 

4-6 Location and Direction  (การ
ถามและการบอกตําแหนงทีต่ัง้ของ
สถานที)่                     - การใช
คําบุพบทในการบอกตําแหนงที่ต้ัง
ของสถานที ่                                
- การบอกตําแหนงที่ต้ังของ
สถานที ่ 
- การถามทิศทาง  
- การบอกทิศทาง 
- การบอกเสนทางการเดินทางไป
สถานที่ตาง ๆ โดยใชคําบอก
ขั้นตอน   
 

9-0 - ใชสื่อ Ppt. ในการ
นําเสนอประกอบการ
อธิบายการใชสํานวนภาษา
ในการถาม และบอก
ทิศทาง 
- ฝกใชภาษาในการบอก
เสนทางการเดินทางไป
สถานที่ตาง ๆ 
- นักศึกษาทําแบบฝกหัด 
 

อ.ดวงพร  โสมสุข 

7-8 Telephone  Talking   
(บทสนทนาทางโทรศัพท) 
- คําศัพทและสํานวนที่ใชในการ
สนทนาทางโทรศัพท 
- ภาษาที่ใชในการสนทนาทาง
โทรศัพท 
- การฝากและรับฝากขอความ  

6-0 - นักศึกษานําเสนอผลงาน 
- ใชสื่อ Ppt. ในการ
นําเสนอประกอบการ
แนะนําคําศัพท และ
สํานวนที่ใชในการสนทนา
ทางโทรศัพท  
- นักศึกษาดูตัวอยางการ

อ.ดวงพร  โสมสุข 
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    สนทนาจากวีดีโอ 
- นักศึกษาจับคูฝกปฏิบัติ
ใชภาษา 
- นักศึกษาทําแบบฝกหัด 

9-10 Asking for and giving an 
opinion    
- การถามความคิดเห็น       
- การแสดงความคิดเห็น  
- การแสดงความเห็นดวยกับความ
คิดเห็นของผูอ่ืน  
- การแสดงความไมเห็นดวยกับ
ความคิดเห็นของผูอ่ืน 
- การแสดงความเห็นดวยใน
บางสวนกับความคิดเห็นของผูอ่ืน 

6-0 -ใชสื่อ Ppt. ในการ
นําเสนอประกอบการ
อธิบายสํานวนการใชภาษา
ในหัวขอตาง ๆ 
- นักศึกษาฝกปฏิบัติใช
ภาษา 

อ.ดวงพร  โสมสุข 

11-12 Making a reservation 
(การจอง) 
- คําศัพทและสํานวนภาษาที่ใชใน
การจองสิ่งตาง ๆ 
- การตอบรับและการปฏิเสธการ
จองสิ่งตาง ๆ 
- การถามขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
การจองสิ่งตาง ๆ 

6-0 - นักศึกษานําเสนอผลงาน 
- บรรยายเรื่องการจอง 
พรอมใหนักศึกษาดู
ตัวอยางการจองสิ่งตาง ๆ
จากวีดีโอ  
- นักศึกษาทําแบบฝกหัด 

อ.ดวงพร  โสมสุข 

13-14 At the restaurant 
(การสนทนาในรานอาหาร) 
- คําศัพทและสํานวนเกี่ยวกับ
อาหารและการสั่งอาหาร 
- สํานวนภาษาและประโยคในการ
สั่งอาหารตางๆ 
  
 

6-0 - ใช Ppt. ในการนําเสนอ
ประกอบการบรรยาย
คําศัพทและสํานวนภาษา
เกี่ยวกับอาหารและการสั่ง
อาหาร  
- มอบหมายงานให
นักศึกษาทํารายงาน
คนควาขอมูลเพ่ิมเติม 
- ทดสอบยอย 

อ.ดวงพร  โสมสุข 

15 At the shop 
(การสนทนาในการซือ้-ขายของ) 
- คําศัพทและสํานวนเกี่ยวกับการ
ซื้อ-ขายของ 
- สํานวนภาษาและประโยคในการ
ซื้อ-ขายของ 

3-0 - ใช Ppt. ในการนําเสนอ
ประกอบการบรรยาย
คําศัพทและสํานวนภาษา
เกี่ยวกับการซื้อ-ขายของ 
- นักศึกษาแสดงบทบาท
สมมติในการฝกปฏิบัติ 

อ.ดวงพร  โสมสุข 

 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 

3,14 
11,7 

6,8,12 
 

10 %  
3 %  
3 %  
25 %  
25 %  

3 ทักษะทางปญญา - ใบงาน 
- การฝกใชภาษา 

6,8,12 
3,6,8,10,15 

3 %  
3 %  

4 ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

- ใบงานกลุม 
- การนําเสนอผลงาน 
 

10 
9 
 

5 %  
5 %  

 
5 ทักษะวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- การนําเสนอผลงาน 
- รายงาน 

6 
14 

3 %  
5 %  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 
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1.  เอกสารและตําราหลกั 
 Bantao Permkasetwit, Yaowaret ketkaew, Tawatchai Chaisiri. English Conversation. 
Bangkok: Triple Education, 2011. 

2.  เอกสารขอมลูสาํคญั 
          ขนิษฐา  อุทวนิช.  Communicative English for Tourism. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 2544 

วัชราพร  น่ิมนวล. ภาษาอังกฤษสําหรบัสถานประกอบการ English for the Workplace .กรุงเทพฯ: 
สํานักพิมพวังอักษร, 2550.   

ลําดวน จาดใจดี. Business correspondence : การโตตอบจดหมายธรุกจิ.กรุงเทพฯ : ไทยเจริญการ
พิมพ, 2535. 

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก.  ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 2.    
Available from   http://www.nayoktech.ac.th/~patima/Communication2/11ReadingAds.pdf
 สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. ชุดการเรยีน 
วิชาภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 2 หลกัสูตรประกาศนยีบตัรวิชาชพี พทุธศกัราช 2545 
(ปรับปรุง พ.ศ.2546).  
3.  เอกสารและขอมลูแนะนาํ 
 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนนิการของรายวชิา 
 
1. กลยทุธการประเมินประสทิธผิลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

http://www.nayoktech.ac.th/~patima/Communication2/11ReadingAds.pdf
http://www.nayoktech.ac.th/~patima/Communication2/11ReadingAds.pdf
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 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 


