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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
ประจ าภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2558 

 
 
 
 

รหัสวิชา 1500113 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน  

ตอนเรียน 1 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
รหัส 58 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ผู้สอน   

อาจารย์ลลิตา  พูลทรัพย ์ 

 
 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
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รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 

    1500113 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 

2. จ านวนหน่วยกิต 

    3 หนว่ยกิต 3 (3-0-6)  

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประเภทรายวิชาศกึษาทั่วไป 

4. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

    อาจารย์ผู้ประสานงาน   :    อ.บูลยา  สอดศรี    bulaya18@gmail.com   086-3535-128 

    อาจารย์ผู้สอน   

อาจารย์บูลยา สอดศรี 
อาจารย์จักรกฤษณ์ วุฒิสิวะชาติกุล 
ดร.แว่นแก้ว ลีพึ่งธรรม 
อาจารย์อานนท์ ขันโท 
อาจารย์สุณา กังแฮ 
อาจารย์ธนศร วิสุทธิ์วารินทร์ 
อาจารย์ลลิตา พูลทรัพย์ 
อาจารย์พีร์ พวงมะลิต 
อาจารย์นที เพชรสุทธิธนสาร 
อาจารย์พิมพวัลคุ์ สุวรรณทัต 
อาจารย์อภิรดี ผลประเสริฐ 

 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรยีน 

        ภาคเรียนที่   2 /2558 

6. สถานที่เรยีนส่วนกลาง (ไม่นับส่วนภูมิภาค) 

        ตอนเรยีน ภายในมหาวิทยาลัย 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

        ไม่ม ี

mailto:bulaya18@gmail.com


   

8. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 

        ไม่ม ี

9. วันท่ีจัดท าหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

        9 มกราคม 2559 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.1 พุทธิพสิัย  

          1) น าทักษะการค้นหาความหมายจากพจนานุกรม การสบืค้นขอ้มูลจากอินเทอร์เนต ไปประยุกต์ใน

กระบวนการใฝ่หาความรู้ การหมั่นศกึษาภาษาอังกฤษ ทั้งในและนอกห้องเรียน 

 2) มีความซื่อสัตย์ต่อการพัฒนางาน โครงการการอ่าน ดว้ยตนเอง ไม่คัดลอกผลงานคนอื่น เสียสละ 

อดทนในการท างานรว่มกัน เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย 

 3) มีความเข้มแขง้ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ตอ่การเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายทันเวลาที่

ก าหนด 

1.2 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช้ IT ที่ได้รับจากการเรียน) 

1) สามารถใช้พจนานุกรมเล่มภาษาอังกฤษและทางอินเทอร์เนต็สืบค้นหาความหมายค าศัพท์ เพื่อการ

อ่านเข้าใจ และการเขียนที่ถูกต้อง 

2) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นหัวขอ้เรื่องทางวิชาการ ท าโครงงาน 

3) สามารถน าเสนอผลงานโดยใช้คอมพิวเตอร ์ 

4) สามารถจ าแนกและอธิบายประเภทพจนานุกรมชนิดต่าง ๆ ส่วนประกอบของพจนานุกรม 

ส่วนประกอบของค า ความหมายของค าศัพท์ในพจนานุกรม  

 5) สามารถระบุโครงสร้างค า ชนิดของค า โครงสร้างประโยค ย่อหน้า ในภาษาอังกฤษ เพื่อการพัฒนา

ทักษะการอา่นและการเขียน  

 6) สามารถจ าแนกหน้าที่ของค า ในประโยคของภาษาอังกฤษ และสามารถน าความรูท้ี่ได้รับไปปรับใช้

กับการอา่นและเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง 

 7) สามารถเดาความหมายของค าที่ไม่คุน้เคยโดยอาศัยบริบทแวดล้อมตา่ง ๆ และสามารถน ามาปรับ

ใช้ในการอา่นข้อความภาษาอังกฤษและการศกึษาหาความรูไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 8) สามารถ เข้าใจรายละเอียด จับใจความส าคัญและสรุปสิ่งที่ผู้เขียนตอ้งการจะสื่อได้ทั้งโดยนัยและ

โดยตรง 

 9) สามารถระบุประเภทของบทความ เรื่องที่อ่านรวมทั้งลักษณะการน าเสนอข้อมูลของผู้เขียนได้ 

1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ได้รับจาการเรียน) 

1) มทีัศนคตทิี่ดตี่อการเรียนภาษาอังกฤษ และตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ของการเรียน

ภาษาอังกฤษ 
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2) ตระหนักในคุณค่าความกระตอืรอืร้นในการเรียนภาษาอังกฤษ  

3) ตระหนักในคุณค่าการมีระเบียบวินัย เคารพกติกา ในหอ้งเรียน และยอมรับเกณฑก์ารวัดผล 

4) ตระหนักถึงความซื่อสัตย์และตรงตอ่เวลา 

5) ตระหนักในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและสังคมของไทยและของเจา้ของภาษา 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

    เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอน และพัฒนาทักษะการใชภ้าษาอังกฤษของผูเ้รียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนนิการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 

     พัฒนาทักษะการอ่าน  การเขียน  การฟังและการพูดในบริบททางวิชาการ  เนื้อหารายวิชานี้ให้

ความส าคัญกับทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนในมหาวิทยาลัย  ซึ่งรวมถึงการเรียนค าศัพท์ทางวิชาการ 

กลวิธีการอา่น  การจดบันทึกและการวิจัย โดยการใช้กิจกรรมบูรณาการทางภาษาอังกฤษในการฝึกฝนทักษะ

ดังกล่าว 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึก 

 

สอนเสริม ปฏิบัต/ิงาน 

ภาคสนาม/ 

การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ช่ัวโมง / ภาคการศกึษา ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศกึษาเป็น   

    รายบุคคล 

    ผูส้อนได้ก าหนดวัน เวลาที่ไม่มีภาระงานสอน ในการให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการเพิ่มเติม 

    และประกาศใหผู้เ้รียนทราบ สัปดาหล์ะ 6 ช่ัวโมง  
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

   1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

1.  มีความซื่อสัตย์ สุจรติ ในการท างาน การไม่น าผลงานของผูอ้ื่นมาเป็นผลงานของตนเอง  

2. ความอดทน เสียสละ ในการท างานรว่มกัน เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย 

          และขวนขวายหาความรู้            



   

3.  ความเข้มแข็ง ทั้งทางร่างกายและจติใจ ในการศกึษา 

4.  การมรีะเบียบวินัย เคารพกติกา ในห้องเรียน และยอมรับเกณฑ์การวัดผล 

    1.2 วิธีการสอน 

      1.  จัดการเรียนการสอนโดยการมอบหมายงานเป็นรายบุคคล 

      2.  จัดการเรยีนการสอนโดยใช้การมสี่วนรว่มและกระบวนการกลุ่ม 

 

   1.3 วิธีการประเมินผล 

          1. สังเกตการแสดงออกด้านพฤติกรรมและการแสดงความคิดเห็นในช้ันเรยีน  

2. สังเกตความรับผดิชอบที่มีต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม  

3. สังเกตจากการท างานและการลงมอืปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับเพื่อนในชัน้เรียน 

2. ความรู้ 

    2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

          1.  ชนิด/ความแตกต่างของพจนานุกรมและวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม 

 2.  ระบบการสร้างค าและลักษณะเฉพาะของค าในภาษาอังกฤษ 

3.  ชนิดและหน้าที่ของค าในประโยคภาษาอังกฤษ 

4.  ลักษณะโครงสร้างของประโยคในภาษาอังกฤษ 

5.  การสันนษิฐานความหมายของค าที่ไม่คุน้เคยโดยอาศัยบริบท 

6.  การวิเคราะหห์ัวข้อเรื่อง การจับใจความส าคัญและการสรุปความจากสิ่งที่อ่าน 

7.  ประเภทของบทความหรือเรื่องที่อ่าน รวมทั้งลักษณะการน าเสนอข้อมูล 

    2.2 วิธีการสอน 

          1.  การบรรยายให้ความรู้ 

      2.  จัดการเรยีนการสอนโดยการมอบหมายงานเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 

      3.  จัดการเรยีนการสอนโดยใช้การมสี่วนรว่มและกระบวนการกลุ่ม 

 2.3 วิธีการประเมินผล 

          1.  สังเกตการตอบค าถามและการแสดงความคิดเห็นในช้ันเรยีน 

 2.  ประเมินผลจากการท าแบบฝกึหัดท้ายชั่วโมง   

 

3. ทักษะทางปัญญา 

   3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

          1.  ระบุความแตกต่างของพจนานุกรมและสามารถใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 2.  ความเข้าใจในระบบการสร้างค าและลักษณะเฉพาะของค าในภาษาอังกฤษ 

3.  การจ าแนกชนิดและหน้าที่ของค าในประโยคภาษาอังกฤษ 

4.  สันนิษฐานความหมายของค าที่ไม่คุน้เคยโดยอาศัยบริบทแวดล้อมตา่ง ๆ 
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5.  ความรูเ้กี่ยวกับลักษณะโครงสรา้งของประโยคภาษาอังกฤษ 

6.  หลักการอ่าน การจับใจความส าคัญและการสรุปความจากการอ่าน 

7.  ระบุประเภทของบทความหรอืเรื่องที่อ่าน รวมทั้งลักษณะการน าเสนอข้อมูล 

 

   3.2 วิธีการสอน 

      1.  จัดการเรียนการสอนโดยการมอบหมายงานเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 

      2.  จัดการเรยีนการสอนโดยใช้การมสี่วนรว่มและกระบวนการกลุ่ม 

   3.3 วิธีการประเมินผล 

          1.  สังเกตการตอบค าถามและการแสดงความคิดเห็นในช้ันเรยีน 

 2.  ประเมินผลจากการท าแบบฝกึหัดท้ายชั่วโมงและโครงงาน 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

    4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

          1.   สามารถสื่อสารระหว่างบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  ความรับผดิชอบในการท างานเดี่ยวและงานกลุ่ม 

 2.  ความเป็นผูน้ าและผูต้ามที่ด ีรูจ้ักการท างานเป็นทีม  

 3.  สามารถรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่นและน าเสนอความคิดเห็นของตนได้อย่างเหมาะสม 

    4.2 วิธีการสอน 

           1.  จัดการเรียนการสอนโดยการมอบหมายงานเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 

      2.  จัดการเรยีนการสอนโดยใช้การมสี่วนรว่มและกระบวนการกลุ่ม 

    4.3 วิธีการประเมินผล 

1.  ประเมินความรับผิดชอบที่มตี่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม  

2.  ประเมินดว้ยการสังเกตการท างานในชั้นเรียน 

 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    5.1 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

1.  ทักษะการสบืค้นขอ้มูลด้วยตนเองโดยใช้อนิเทอร์เนต็ 

2.  การใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตผลงาน การท ารายงานและการค้นหาความหมายค าศัพท์ทาง

วิชาการ ตลอดจนน าเสนอผลงานอย่างมปีระสิทธิภาพ 

    5.2 วิธีการสอน 

          มอบหมายงานกลุ่ม  

    5.3 วิธีการประเมินผล 

          ประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย  



   

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์

ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรยีนการสอน  

สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

1 Course Orientation 

- Course Introduction 

- Reading Project 

3 - อธิบายแนวการสอน เนือ้หาการเรียน กจิกรรม การวัด

ประเมินและเกณฑก์ารให้คะแนน 

- จัดท า Reading Project 

2 Working with EFL 

Dictionary 

- Types of Dictionary 

- Parts of Dictionary Entry 

3   - อธิบายความรู ้ใหท้ างานเดี่ยว และงานกลุ่ม 

  - เอกสารการสอน/ หนงัสอืแบบเรียน/ Power Points 

3 Working with EFL 

Dictionary 

-Parts of Dictionary Entry 

-Additional exercises 

3   - บรรยายความรู ้ใหท้ างานเดี่ยว และงานกลุม่ 

  - เอกสารการสอน/ หนงัสอืแบบเรียน/ หรอื Power Points 

4 Identifying Elements of 

Sentence  

- Parts of Speech 

Identification 

3 - บรรยายความรู ้ใหท้ างานเดี่ยว และงานกลุ่ม 

- เอกสารการสอน/ หนงัสอืแบบเรียน/ หรือ Power Points 

5 Identifying Elements of 

Sentence 

- Basic Sentence Elements 

- Note Taking 

3 - บรรยายความรู ้ใหท้ างานเดี่ยว และงานกลุ่ม 

- เอกสารการสอน/ หนงัสอืแบบเรียน/ หรือ Power Points 

6 Classification of Sentence: 

-  Simple Sentence 

-  Compound Sentence 

-  Complex Sentence 

3 - บรรยายความรู ้ใหท้ างานเดี่ยว และงานกลุ่ม 

- เอกสารการสอน/ หนงัสอืแบบเรียน/ หรือ Power Points 

7 Classification of Sentence: 

- Simple Sentence 

- Compound Sentence 

- Complex Sentence 

3 - บรรยายความรู ้ให้ท างานเดี่ยว และงานกลุ่ม 

- เอกสารการสอน/ หนงัสอืแบบเรียน/ หรอื Power Points 

8 Identifying Topic & Main 

Idea: Topic Identification 

- Importance of Reading 

as Receptive Skill 

3 - บรรยายความรู ้ใหท้ างานเดี่ยว และงานกลุ่ม 

- เอกสารการสอน/ หนงัสอืแบบเรียน/ หรือ Power Points 
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สัปดาห์

ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรยีนการสอน  

สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

- Steps of Finding the 

Topic of a Paragraph 

9 Identifying Topic & Main 

Idea: Topic Identification 

- The Definition of “a 

Paragraph” 

- How to Specify a 

“Topic” of a Paragraph 

3 - บรรยายความรู ้ใหท้ างานเดี่ยว และงานกลุ่ม 

- เอกสารการสอน/ หนงัสอืแบบเรียน/ หรือ Power Points 

10 Identifying Topic & Main 

Idea:  

- The Definition of the 

“Topic Sentence & 

Main Idea” 

- The Classification of the 

Main Idea 

- How to State the 

“Main Idea” of a 

Paragraph 

3 - บรรยายความรู ้ใหท้ างานเดี่ยว และงานกลุ่ม 

- เอกสารการสอน/ หนงัสอืแบบเรียน/ หรือ Power Points 

11 Identification Topic and 

Main Idea 

- What Is the Main Idea- 

A Revision 

- Steps for Finding the 

Main Idea 

- Topic, Main Idea, and 

Details: Graphic 

Organizer  

3 - บรรยายความรู ้ใหท้ างานเดี่ยว และงานกลุ่ม 

  - เอกสารการสอน/ หนงัสอืแบบเรียน/ หรอื Power Points 

12 Key skills for Academic 

Success 

- Highlighting Text 

- Paraphrasing 

3 - บรรยายความรู ้ใหท้ างานเดี่ยว และงานกลุ่ม 

- เอกสารการสอน/ หนงัสอืแบบเรียน/ หรือ Power Points 

13 Key skills for Academic 3 - บรรยายความรู ้ใหท้ างานเดี่ยว และงานกลุ่ม 

- เอกสารการสอน/ หนงัสอืแบบเรียน/ หรือ Power Points 



   

สัปดาห์

ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรยีนการสอน  

สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

Success 

- Concept Mapping 

- Summarizing 

14 Patterns of Text 

Organization 

 

3 - บรรยายความรู ้ใหท้ างานเดี่ยว และงานกลุ่ม 

- เอกสารการสอน/ หนงัสอืแบบเรียน/ หรือ Power Points 

15 Reading Project 

Presentation 

Wrap-Up 

3 - การน าเสนองานกลุม่ 

- Power Points 

    

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ ผลการ 

เรยีนรู้ 

วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ 

ประเมิน 

สัดส่วนของ

การ 

ประเมินผล 

1. การท าแบบฝึกหัด 

ในแบบเรียนและ

แบบฝึกหัดเสริม 

1.1 ข้อ 1,3 

ข้อ 1.23.1  

ข้อ1.3 

แบบฝึกหัดรายบุคคล 

(Exercise) 

2-15 10% 

 

 

2. การทดสอบย่อย ข้อ 1.2 

 

แบบทดสอบ 2-15 20% 

3. งานกลุม่ 

 

1.1 ข้อ 1.2 

ข้อ 1.2 ข้อ 1.3 

มอบหมายงานกลุ่ม(Reading Project) 11-15 

 

30% 

 

4. การมีส่วนร่วม

กิจกรรม ในช้ันเรยีน 

1.1 ข้อ 1.2 

ข้อ 1.3  

การตอบค าถามและการแสดงความ

คดิเห็น 

1-15 10% 

 

 

5. การทดสอบปลายภาค ข้อ 1.2 

 

แบบทดสอบปลายภาค 16 30% 

 

 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
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1. เอกสารและต าราหลัก 

     หนังสอืประกอบการสอนและหนังสอืแบบฝกึหัด English for Study Skills  

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

     ไม่มี 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

- 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 

          - เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ. (2543). พจนานุกรมไทย-อังกฤษ ฉบับใหม่ (A New Thai-English 

Dictionary). กรุงเทพฯ: อักษรพิทยา.  

 - Cambridge, (2008). Cambridge Advanced Learner’s Dictionary (3rd Ed.). Cambridge: 

Cambridge University Press.        
 

หมวดที่ 7 การประเมนิและปรับปรุงการด าเนนิการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศกึษา 

    ประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยสอบถามความคิดเห็นของนักศกึษาที่มีต่อการเรียนโดย 

 การสอบถามและสนทนาระหว่างผูส้อนกับผูเ้รียน 

 แบบประเมินผู้สอนและรายวิชา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ประเมินผลการสอน ดังนี้ 

 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้  

 ประเมินผลจากคะแนนผลการเรียน 

 ประเมินผลโครงงาน 

 

 

3. การปรับปรุงการสอน 

     น าผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 1 และ 2 มาปรับปรุงการสอน ดังนี้ 

http://e-learning.dusit.ac.th/
http://www.ncistudent.net/StudySkills/LearningSkills/UsingDictionaryQuizzes.htm#3000
http://www.eslmonkeys.com/student/esl_learning.php


   

 ร่วมพจิารณาแนวการสอนร่วมกับคณาจารย์ที่สอนในรายวิชาเดียวกัน 

 น าข้อมูลจากการสนทนา/สอบถามนักศึกษา และจากแบบประเมินผู้สอนและรายวิชามาวิเคราะห์

แล้วน ามาปรับปรุงการเรียนการสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาในรายวิชา 

1. ด าเนนิการวัดประเมินผลตรงกับเกณฑก์ารประเมนิตามที่ก าหนดใน มคอ.3 

2. ตรวจทานคะแนนผลสัมฤทธิ์ในทุกรายการตามจุดประสงค์การเรียนรู้ในรายวิชา  

3. สอบทานคะแนนระหว่างอาจารย์ผู้สอนในกลุ่มวิชาเดียวกัน 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

     น าข้อมูลที่ได้จากการประเมินข้อ 1, 2 และ 3 มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรยีนการ

สอนรายวิชาดังนี้ 

 ปรับปรุงแผนการสอนทุกปี 

 ปรับปรุงแนวการสอนทุกปี 

 ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ปี 

 


