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(ร่าง) 

รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา                 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
วทิยาเขต/   /                    - 

หมวดที ่1                 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 
   GELA105 ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียนรู้ (English for Developing Study Skills) 

2. จ านวนหน่วยกติ 
3(3-0-6) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป กลุ่มภาษา 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารยท่ี์ไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นผูส้อนหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  โดยมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์  และ

ไดรั้บการอบรมดา้นการสอนหมวดวชิาศึกษาทัว่ไปแลว้ 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 

ระดบัปริญญาตรี  
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
9. วนัทีจั่ดท ารายละเอยีดของรายวชิา หรือวันทีม่ีการปรับปรุงคร้ังล่าสุด 

วนัท่ี 26 มกราคม 2554 
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หมวดที ่ 2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
 1. สร้างความรู้ความเขา้ใจให้ผูเ้รียนในเร่ืองค าศพัทแ์ละโครงสร้างภาษาท่ีปรากฏในบทอ่านท่ีมีเน้ือหา
เก่ียวสาขาวชิาต่าง ๆ (To familiar students with English words and structures existing in reading passage for 
different areas of content.) 
 2.  พฒันาทกัษะการอ่านของผูเ้รียนเพื่อใหส้ามารถหาหาช่ือเร่ือง สาระส าคญั รายละเอียดของเร่ืองท่ีอ่าน 
(To develop students’ reading technique skills to get topic, main idea, details, etc. for passage.) 
 3.  พฒันาความสามารถในการอ่านของผูเ้รียนเพื่อเรียนรู้ขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ ส าหรับการพฒันาและ
ประยกุตใ์ชท้กัษะทางวชิาการเพื่อการเรียนรู้ท่ีสูงข้ึน (To enable students to read for information from various 
types of source in order to improve and apply academic skills for their further learning.) 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจและทกัษะทางภาษาเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั ท่ีให้สอดคลอ้ง

กบัสถานการณ์และความเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั 

 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

2.1.1 ค าอธิบายรายวชิา 
 พฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ  เพื่อหาขอ้มูลและเรียนรู้จากส่ือและแหล่งขอ้มูลเอกสาร 
ต ารา  หนงัสือพิมพ ์ วารสาร  เวบ็ไซต ์ เป็นตน้ ใหผู้เ้รียนขยายความรู้ ในสาขาวชิาต่าง ๆ  รวมถึงกระบวนการ
อ่าน  หลกัไวยากรณ์ท่ีจ าเป็นในการอ่านทัว่ไป  
          This course aims to develop the students’ English reading ability to retrieve information from various 
sources; textbooks, newspapers, magazines, web sites, etc.  Emphasis is on sufficient reading skill to widen the 
scope of their general knowledge in various fields including education, economics, politics, tourism, 
entertainment, business, culture, etc.  Reading strategies to learn information and grammatical points necessary 
for everyday general reading are to be focused in the syllabus. 
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2.1.2 จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้/ภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/ง น 

    น  /      ง น 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ชัว่โมง 
 ต่อภาคการศึกษา            

สอนเสริมตามความ   
ตอ้งการของนกัศึกษา 

เฉพาะราย              

ไม่มีการฝึกปฏิบติั การศึกษาดว้ยตนเอง 
6  ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

2.1.3 จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
               -  อาจารยป์ระจ ารายวชิาจดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 

ชัว่โมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 

 

หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 1.1   คุณธรรม  จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
1.1.1  มีวนิยั  ซ่ือสัตยสุ์จริต รับผิดชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น ส านึกในหนา้ท่ีของตนเองและผูอ่ื้น รวมทั้ง

เคารพในสิทธิ และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์

 1.2   วธีิการสอนทีจ่ะใช้พฒันาการเรียนรู้  
1.2.1 อาจารยผ์ูส้อนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพในการสอน 
1.2.2 ก าหนดใหมี้วฒันธรรมองคก์ร เพื่อปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบวนิยั 
1.2.3 เนน้การเขา้ชั้นเรียนตรงเวลาและการแต่งกายใหเ้ป็นตามระเบียบของมหาวทิยาลยั 
1.2.4  มอบหมายใหน้กัศึกษาท างานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผูน้ า สมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผดิชอบ 
1.2.5 อาจารยเ์ป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติัตน 
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 1.3   วธีิการประเมินผล  
1.3.1 ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนกัศึกษาในการเขา้ชั้นเรียน การส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย การเขา้

ร่วมกิจกรรม 
1.3.2 ประเมินจากความรับผิดชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
1.3.3 ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนและการสอบ 

 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ  
2.1.1 รู้และ เขา้ใจความหมายของค าศพัท ์ส านวน ความหมาย ในการอ่านงานประเภทต่าง ๆ  
2.1.2 มีความรอบรู้ โดยการผสมผสานเน้ือหาในทกัษะต่าง  ๆ เพื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 

ได ้
2.1.3 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 

2.2 วธีิการสอน 
2.2.1 เนน้การเรียนการสอนดว้ยกระบวนการกลุ่มโดยการใหค้  าแนะน า ปรึกษาจากครูผูส้อน 
2.2.2 จดัใหมี้การเรียนรู้เพิ่มเติมโดยการอ่านเพิ่มเติม การท ารายงานจากส่ือต่าง ๆ  
2.2.3 จดัการเรียนการสอนทกัษะภาษาองักฤษโดยอาจารยช์าวต่างชาติและอาจารยช์าวไทย 

  2.3 วธีิการประเมินผล 
2.3.1 การน าเสนอหนา้ชั้นเรียน การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
2.3.2 ประเมินจากรายงานการศึกษาคน้ควา้ของนกัศึกษา 
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3. ทกัษะทางปัญญา 

 3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
3.1.1 สามารถบูรณาการความรู้ในทกัษะต่าง ๆดา้นภาษาองักฤษ ใหเ้กิดประโยชน์แก่ตนเองและ 

ส่วนรวม        
3.1.2 สามารถสืบคน้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
3.1.3 สามารถน าความรู้ ไปเช่ือมโยงกบัการด าเนินชีวติประจ าวนัเพื่อสร้างสรรคส์ังคม 

 3.2 วธีิการสอน 
3.2.1 จดักระบวนการเรียนการสอนท่ีฝึกทกัษะดา้นภาษาองักฤษ ทั้งในระดบับุคคลและกลุ่ม เช่น 

สะทอ้นคิด อภิปรายกลุ่ม ฯลฯ 
3.2.2 จดักิจกรรมใหน้กัศึกษามีโอกาสปฏิบติังานจริง 

 3.3 วธีิการประเมินผล  
3.3.1 การเขียนรายงานของนกัศึกษา 
3.3.2 การน าเสนอผลงาน 
3.3.3 การใชข้อ้สอบหรือแบบฝึกหดั 

 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพฒันา 
4.1.1 มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีในฐานะผูน้ าหรือสมาชิกของกลุ่ม     
4.1.2 สามารถปรับตวั รับฟัง ยอมรับความคิดเห็น และท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ทั้งในฐานะผูน้ า และ 

สมาชิกของกลุ่ม 
4.1.3 มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงานในองคก์รและกบับุคคลทัว่ไป 
4.1.4 รับผดิชอบในการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

4.2. วธีิการสอน 
4.2.1 จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การท างานเป็นกลุ่มและงานท่ีตอ้งมีปฎิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
4.2.2 สอดแทรกเร่ืองความรับผดิชอบ การมีมนุษยสัมพนัธ์ ฯลฯ 

4.3. วธีิการประเมินผล 
4.3.1 สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนกัศึกษาขณะท ากิจกรรมกลุ่ม 
4.3.2 การน าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
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4.3.3 ประเมินความสม ่าเสมอของการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4.3.4 ประเมินความรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
4.3.5 ประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้น 

 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 
5.1.1 สามารถใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งการฟัง พดู อ่าน และ

เขียน 
5.1.2 กา้วทนัเทคโนโลยปัีจจุบนัและสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์  

เพื่อการสืบคน้ ศึกษาดว้ยตนเอง น าเสนอ และส่ือสาร 
5.2. วธีิการสอน  

5.2.1 จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การฝึกทกัษะการส่ือสารทั้งการพดู การฟัง การเขียน ในระหวา่งผูเ้รียน 
ผูส้อน และผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 

5.2.2 จดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
หลากหลายและเหมาะสมเพือ่การเรียนรู้ 

5.3. วธีิการประเมินผล 
5.3.1 ทกัษะการพดูในการน าเสนอ แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
5.3.2 ทกัษะการเขียนรายงาน 
5.3.3 ทกัษะการน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ การศึกษาคน้ควา้ 

 

6. ทกัษะพสัิย 
6.1. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 

6.1.1. สามารถใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งการฟัง พดู อ่าน และ 
เขียน 

6.2. วธีิการสอน  
6.2.1.จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การฝึกทกัษะการส่ือสารทั้งการพดู การฟัง การเขียน ในระหวา่งผูเ้รียน  

ผูส้อน และผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 
  6.2.2 จดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดความมัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษในชีวติประจ าวนั
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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6.3. วธีิการประเมินผล 
6.3.1.ทกัษะการพดูในการน าเสนอ แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
6.3.2. ทกัษะการเขียนรายงาน 

   6.3.3. ทกัษะการอ่านเน้ือเร่ือง 
 

หมวดที ่5   น     น            น   

week Topic(s) Objectives Teaching Activities Teaching Media 
1 Introduction of the 

course 
Introduction of the course 
 

Instructor introduces the course Pre-test 
Supplementary book 

2 Unit 1  
Purposes of Reading  
Scanning and  
Skimming 

Students are able to 
understand the purposes of 
reading. 
 
Students are able to 
understand scanning and 
skimming 

Instructor gives lector about the 
purposes of reading, scanning 
and skimming  
 
Students practice with exercise. 
 
 
 

Supplementary book 
Hand-out 
 

3 Unit 2  
Building a Powerful 
Vocabulary  
Prefixes  and 
Suffixes 

Students are able to 
understand the building a 
powerful vocabulary  
prefixes  and suffixes. 
 

Instructor gives lector about the 
building a powerful vocabulary  
prefixes  and suffixes. 
 
Students practice with exercise. 

Supplementary book 
Hand-out 
 

4 Using Context Clues Students are able to 
understand the term of 
context clues. 
 
 
 

Instructor gives lector about the 
context clues. 
 
Students practice with exercise. 

Supplementary book 
Hand-out 
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week Topic(s) Objectives Teaching Activities Teaching Media 
5  Unit 3 

Understanding 
Paragraphs  

Students are able to 
understand the Paragraphs   

Instructor gives lector about the 
paragraphs. 
 
Students practice with exercise. 

Supplementary book 
Hand-out 
 
 

6 Topic, Main idea, 
Details   

Students are able to read 
material and locate their 
topic, main idea and 
details. 
 

Instructor gives lector about the 
topic, main idea and details. 
 
Students practice with exercise. 

Supplementary book 
Hand-out 
 

7 Unit 4  
Using dictionary 

Students are able to use 
dictionary 
 

Instructor gives lector and 
students practice with exercise. 

 

8 Midterm 
Examination 

   

9 Unit 5  
Reading for 
Comprehension 
(1) 

Students are able to 
express ideas and opinions  
 
Students gain to develop 
reading and 
comprehension skills. 

Instructor gives lector and 
students practice reading with 
materials including charts, 
forms, advertisements, passages 
and stories. 

Supplementary book 
Hand-out 
 

10 Reading for 
Comprehension 
(2) 

Students gain to develop 
reading and 
comprehension skills. 
 

Instructor gives lector and 
students practice reading with 
materials including charts, 
forms, advertisements, passages 
and stories. 

Supplementary book 
Hand-out 
 

11 Reading for 
Comprehension 
(3) 

Students are able to apply 
reading and writing skills. 
 

Instructor gives lector and 
students practice reading with 
materials including charts,. 

Supplementary book 
Hand-out 
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week Topic(s) Objectives Teaching Activities Teaching Media 

   forms, advertisements, passages 
and stories. Students apply 
reading and writing skills 

 

12 Reading for 
Comprehension 
(4) 

Students are able to apply 
reading and writing skills. 
 

Instructor gives lector and 
students practice reading with 
materials including charts, 
forms, advertisements, passages 
and stories. Students apply 
reading and writing skills. 
 

Supplementary book 
Hand-out 
 

13 Reading for 
Comprehension 
(5) 

Students are able to use 
English to research and 
retrieve information. 

Instructor gives lector about the 
types of reading ; scanning and 
skimming. 

Students practice with exercise. 

Supplementary book 
Hand-out 
 

14 Reading for 
Comprehension 
(6) 

Students are able to use 
English to research and 
retrieve information. 

Instructor gives lector about the 
types of reading ; scanning and 
skimming. 

Students practice with exercise. 

Supplementary book 
Hand-out 
 

15 Projects  focus on 
the field concerned 

 Oral Presentation 
Individual or group work 

 

16 Final Examination  
 

  

1 Introduction of the 
course 

Introduction of the course 
 

Instructor introduces the course Pre-test 
Supplementary book 

2 Unit 1  
Purposes of Reading  
Scanning and   

Students are able to 
understand the purposes of 
reading. 

Instructor gives lector about the 
purposes of reading, scanning 
and skimming  

Supplementary book 
Hand-out 
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week Topic(s) Objectives Teaching Activities Teaching Media 

 Skimming Students are able to 
understand scanning and 
skimming 

Students practice with exercise. 
 

 

3 Unit 2  
Building a Powerful 
Vocabulary  
Prefixes  and 
Suffixes 

Students are able to 
understand the building a 
powerful vocabulary  
prefixes  and suffixes. 
 

Instructor gives lector about the 
building a powerful vocabulary  
prefixes  and suffixes. 
 
Students practice with exercise. 

Supplementary book 
Hand-out 
 

4 Using Context Clues Students are able to 
understand the term of 
context clues. 
 

Instructor gives lector about the 
context clues. 
 
Students practice with exercise. 

Supplementary book 
Hand-out 
 

5  Unit 3 
Understanding 
Paragraphs  

Students are able to 
understand the Paragraphs   

Instructor gives lector about the 
paragraphs. 
 
Students practice with exercise. 

Supplementary book 
Hand-out 
 
 

6 Topic, Main idea, 
Details   

Students are able to read 
material and locate their 
topic, main idea and 
details. 

Instructor gives lector about the 
topic, main idea and details. 
 
Students practice with exercise. 

Supplementary book 
Hand-out 
 
 
 

7 Unit 4  
Using dictionary 

Students are able to use 
dictionary 
 

Instructor gives lector and 
students practice with exercise. 

 

8 Midterm 
Examination 

   

9 Unit 5  
Reading for  

Students are able to 
express ideas and opinions  

Instructor gives lector and 
students practice reading with  

Supplementary book 
Hand-out 
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week Topic(s) Objectives Teaching Activities Teaching Media 

 Comprehension 
(1) 

Students gain to develop 
reading and 
comprehension skills. 

materials including charts, 
forms, advertisements, passages 
and stories. 

 

10 Reading for 
Comprehension 
(2) 

Students gain to develop 
reading and 
comprehension skills. 
 

Instructor gives lector and 
students practice reading with 
materials including charts, 
forms, advertisements, passages 
and stories. 

Supplementary book 
Hand-out 
 

11 Reading for 
Comprehension 
(3) 

Students are able to apply 
reading and writing skills. 
 

Instructor gives lector and 
students practice reading with 
materials including charts, 
forms, advertisements, passages 
and stories. Students apply 
reading and writing skills. 

Supplementary book 
Hand-out 
 

12 Reading for 
Comprehension 
(4) 

Students are able to apply 
reading and writing skills. 
 

Instructor gives lector and 
students practice reading with 
materials including charts, 
forms, advertisements, passages 
and stories. Students apply 
reading and writing skills. 

Supplementary book 
Hand-out 
 

13 Reading for 
Comprehension 
(5) 

Students are able to use 
English to research and 
retrieve information. 

Instructor gives lector about the 
types of reading ; scanning and 
skimming. 

Students practice with exercise. 

Supplementary book 
Hand-out 
 

14 Reading for 
Comprehension 
(6) 

Students are able to use 
English to research and 
retrieve information. 

Instructor gives lector about the 
types of reading ; scanning and 
skimming. 
 

Supplementary book 
Hand-out 
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week Topic(s) Objectives Teaching Activities Teaching Media 

   Students practice with exercise.  
15 Projects  focus on 

the field concerned 
 Oral Presentation 

Individual or group work 
 

16 Final Examination  
 

  

 

 2. แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม 
ท่ี 

ผลการ 
เรียนรู้ 

วธีิการประเมิน 
สัปดาห์ท่ี 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ      
ประเมินผล 

1 
 สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 
8 

16 
20% 
30% 

2  การทดสอบยอ่ย 1-16 30% 

3 
 การท างานกลุ่ม การมีส่วนร่วม 

อภิปราย เสนอความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน 

ตลอดภาค 
การศึกษา 

20% 

 
 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่6                      น     น 
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1. ต าราและเอกสารหลกั 
 foreign Language Department. (2006) English for Communication and Study Skills. Phetchabun 

Rajabhat University 
Karl Krahnke. (1998). Reading Together. United States : Cambridge University Press, New york. 
Linda Lee. (1950). Select Reading Intermediate. United States : Oxford University Press, New york. 
Suranee Kaewklom. (1999). Reading Skill Development. Development of foreign Languages faculty of 

Humanities and Social Sciences, Rajabhat Instute Ubonratchathani 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ  
 ไม่มี 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 - 
 

 

หมวดที ่7 การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

 การประเมินประสิทธิผลในรายวชิาน้ี ท่ีจดัโดยมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ไดใ้ห้นกัศึกษาเขา้ประเมินผล
การเรียนการสอนทางเวบ็ไซตข์องคณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ โดยการน าแนวคิดและความคิดเห็นจาก
นกัศึกษาไดด้งัน้ี 
 -   แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
      ใชก้ลยทุธ์ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอนดงัน้ี 

 -   สังเกตการสอนของผูร่้วมทีมสอน 
 -  ประเมินจากผลการประเมินผูส้อนและผลการเรียนของนกัศึกษา 
  -  การทวนสอบผลประเมินผลการเรียนรู้ 
3. การปรับปรุงการสอน 
 หลงัจากไดรั้บผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการระดม
สมอง และสรรหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน 
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
     ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหวัขอ้ ตามท่ีคาดหวงัจากการเรียนรู้

ในรายวชิา ไดจ้ากการสอบถามนกัศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบ
ยอ่ย และหลงัการออกผลการเรียนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวชิาไดด้งัน้ี 
 -   อาจารยใ์นสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา โดยตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน 
วธีิการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา จะมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน

และรายละเอียดวชิา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี 
 -   ปรับปรุงรายวชิาทุก 2 ปี หรือตามขอ้เสนอแนะปรับปรุงการสอนในขอ้ 3 และผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธ์ิตามขอ้ 4 
 
 
 
 
 


