
มคอ.3

รายละเอยีดของรายวชิา
 

ชอืสถาบนัอดุมศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา
คณะ/ภาควชิา คณะวทิยาการจัดการ
 

หมวดท ี1 ขอ้มลูทวัไป

1. รหสัและชอืรายวชิา

2100110 ภาษาจนีเพอืการสอืสาร
Chinese for Communication

2. จํานวนหน่วยกติ

2 (1-2-3)

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา

บรหิารธุรกจิบัณฑติ สาขาวชิาการบัญชี

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา

อาจารยผ์ูส้อน 1. อ.วรนาถ แซเ่ซน่
2. อ.วราล ีรุง่บานจติ

5. ภาคการศกึษา / ชนัปีทเีรยีน

1 / 2559

6. รายวชิาทตีอ้งเรยีนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้ม)ี

7. รายวชิาทตีอ้งเรยีนพรอ้มกนั (Co-requisites) (ถา้ม)ี

8. สถานทเีรยีน

กลุ่ม หอ้งเรยีน วัน เวลา อาจารยผ์ูส้อน สาขาทสีอน

1 [24-608] พธุ 13:00 - 16:00 อ.วรนาถ แซเ่ซน่ คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

2 [01-204] พธุ 8:00 - 11:00 อ.วราล ีรุง่บานจติ การบัญชี

9. วนัทจีดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครงัลา่สดุ

วันทจัีดทํา/ปรับปรงุรายละเอยีดรายวชิา : 1 ม.ค. 13

หมวดท ี2 จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์

1. จุดมุง่หมายของรายวชิา

เพอืฝึกทกัษะการสอืสารภาษาจนีในชวีติประจําวัน และใหนั้กศกึษาสามารถใชภ้าษาจนีขันพนืฐานในการทกัทาย การแนะนํา และถามตอบแบบงา่ยๆได ้นอกจากนีเพอืเป็นการฝึกความมวีนัิยในการเรยีน ตรงต่อเวลา
รับผดิชอบงานทไีดรั้บมอบหมาย สามารถทํางานรว่มกบัผูอ้นืได ้

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา

เพอืใหนั้กศกึษาสามารถใชภ้าษาจนีในการสอืสาร และประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจําวันได ้

หมวดท ี3 ลกัษณะและการดําเนนิการ

1. คําอธบิายรายวชิา

การใชภ้าษาจนีเพอืการสอืสารในชวีติประจําวัน บทสนทนาทใีชใ้นชวีติประจําวัน เชน่ การทกัทาย การถามทกุขส์ุข การแนะนําแบบงา่ยๆ ฯลฯ โดยเนน้ทกัษะการฟังและการพดู
ใหส้ามารถประยกุตใ์ชใ้นการสอืสารกบัเจา้ของภาษาได ้

2. จํานวนชวัโมงทใีชต้อ่ภาคการศกึษา

ภาคทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดว้ยตนเอง กจิกรรมเพมิเตมิ

15 30 45

3. จํานวนชวัโมงตอ่สปัดาหท์อีาจารยใ์หค้ําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศกึษาเป็นรายบุคคล

1ชวัโมง/สัปดาห์

หมวดท ี4 การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงัคบัของสถาบนั และสงัค
ม

1.1 กําหนดใหว้ัฒนธรรมองคก์ร เพอืบม่เพาะใหนั้กศกึษามรีะเบยีบวนัิยโดยเนน้การเข ้
าชนัเรยีนใหต้รงเวลาตลอดจนการแต่งกายทเีป็นไปตามระเบยีบของมหาวทิยาลัยนัก
ศกึษาตอ้งมคีวามรับผดิชอบต่อตนเอง สถาบัน และสังคม เคารพสทิธแิละรับฟังความ
คดิเห็นของผูอ้นื มคีวามซอืสัตยส์ุจรติ

1.1 วัดและประเมนิจากกลุ่มเพอืน

2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยีน ตรงตอ่เวลา ซอืสตัยส์จุ
รติ ขยนั อดทน และสูง้าน

1.2 การใชก้รณีศกึษา 1.2 วัดและประเมนิผลจากผลงานกรณีศกึษา

3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละรบัฟงัความคดิเห็นของผูอ้ ื
น รวมทงัเคารพในคุณคา่และศกัดศิรขีองความเป็นมนุษย์

1.3 วัดและประเมนิผลจากการเขา้รว่มกจิกรรมเสรมิคุณธรรม จรยิธรรมและการมจีติอา
สา

computer
Typewritten text
และหลักสูตรอื่น ๆ

computer
Typewritten text
วราลี  รุ่งบานจิต



4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสํานึกสาธารณะ

5. รักและภูมใิจในสถาบัน ทอ้งถนิ มจีติสํานึกในการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรร
ม สงิแวดลอ้ม และภูมปัิญญาทอ้งถนิ

 

2. ดา้นความรู ้

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเขา้ถงึแหล่งการเรยีนรู ้ 2.1 ทดสอบยอ่ย

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบรูณาการความรู ้และการประยกุ
ตค์วามรู ้

2.2 ทดสอบกลางภาคเรยีน ปลายภาคเรยีน

3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกัการและทฤษฎทีสีาํคญัในเ
นอืหาของหมวดวชิาศกึษาทวัไป

2.1 จัดกจิกรรมการเรยีนการสอน โดยใหผู้เ้รยีนมกีารเรยีนรูด้ว้ยตนเองการเรยีนรูแ้บบ
มสี่วนรว่ม สามารถเขา้ถงึแหล่งเรยีนรู ้บรูณาการความรู ้และประยกุตใ์ชค้วามรูต้ามหลั
กการและทฤษฎทีสํีาคัญในเนือหาทศีกึษา โดยใชก้ลวธิกีารสอนทหีลากหลายทงัการ
บรรยายรว่มกบัการอภปิราย ตลอดจนนําเสนอประเด็นทผีูเ้รยีนสนใจ เพอืการเรยีนรูร้ว่
มกนัของกลุ่ม

2.3 ประเมนิจากรายงานการศกึษาคน้ควา้
2.4 ประเมนิจากการนําเสนอรายงานในชนัเรยีน

 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ คดิวเิคราะห ์คดิเชงิเหตุ
ผล และคดิ เชงิบรูณาการ ในชวีติประจําวันไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

3.1 เนน้การสอนทใีหผู้เ้รยีนไดฝึ้กทกัษะการคดิและการแกไ้ขปัญหาทงัระดับบคุคลแ
ละกลุ่มในสถานการณ์ทวัไป โดยใชว้ธิกีารสอนทหีลากหลาย เชน่ การอภปิรายกลุ่ม ก
ารทํากรณีศกึษา การโตว้าท ีการจัดทําโครงการและการใชเ้กมส ์เป็นตน้

3.1 การสอบวัดความสามารถในการคดิและแกไ้ขปัญหาโดยใชก้รณีศกึษา

2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได ้

 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐานะผูนํ้าและสมาชกิกลุม่ 4.1 กลยทุธก์ารสอนทเีนน้การมปีฏสิัมพันธร์ะหวา่งผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน ผูเ้รยีนกบัผูส้อน 
และผูเ้รยีนกบัสังคม

4.1 การประเมนิความสามารถในการทํางานรว่มกบักลุ่มเพอืน และทมีงานอยา่งมปีระสิ
ทธภิาพและสรา้งสรรค์

2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีองตนเอง ทงัตอ่ตนเอง ตอ่
ผูอ้นื และตอ่สงัคม

4.2 จัดกจิกรรมการเรยีนการสอนทมีกีารทํางานเป็นทมี เพอืส่งเสรมิการแสดงบทบาท
ของการเป็นผูนํ้าและผูต้าม

4.2 การประเมนิผูเ้รยีนในการแสดงบทบาทของการเป็นผูนํ้าและผูต้าม ในสถานการณ์
การเรยีนรูต้ามวัตถปุระสงค์

3. แสดงออกถงึการมปีฏสิัมพันธท์ดีใีนสังคมพหวุัฒนธรรม

 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใชภ้าษาเพอืการสอืสาร 5.1 การจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนทเีนน้ใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กทกัษะการสอืสารระหวา่งบุ
คคลทงัการพดู การฟัง และการเขยีนในกลลุ่มผูเ้รยีน ระหวา่งผูเ้รยีนและผูส้อน และบุ
คคลทเีกยีวขอ้ง

5.1 การประเมนิผลงานตามกจิกรรมการเรยีนการสอน โดยใชแ้บบสังเกตและแบบประเ
มนิทกัษะการพดู การเขยีน

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการตดิตอ่สอืสาร โดยใชเ้ทค
โนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม

3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคราะหต์ัวเลข แปรผล และนําเ
สนอขอ้มลูไดอ้ยา่งเหมาะสม และใชเ้ป็นพนืฐานแกปั้ญหาและการตัดสนิ
ใจในชวีติประจําวัน

4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสบืค ้
นขอ้มลู เพอืการแสวงหาความรู ้

 

หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมนิผล

1. แผนการสอน

สัปดาหท์ี หวัขอ้/รายละเอยีด จํานวนชวัโมง กจิกรรมการเรยีนการสอน สอืทใีช ้ ผูส้อน

1 พบปะนักศกึษาเพอืทําการวางแผนการเรยีนการสอน วรรณคดจีนี เพอืให ้
สอดคลอ้งกบัหลัก คุณธรรมและจรยิธรรม ของ สกอ. และ สมศ.

3 1.เขา้ชนัเรยีน
2.สนทนาปรกึษาหารอื

1. อ.วรนาถ แซเ่ซน่
2. อ.วราล ีรุง่บานจติ

2 ฝึกทกัษะการอกเสยีงภาษาจนี pinyin 3 1. ฝึกการอา่นออกเสยีง 1.แผนภูมสิัทศาสตรร์ะบบเสยีง 1. อ.วรนาถ แซเ่ซน่
2. อ.วราล ีรุง่บานจติ

3 การทกัทายและการแนะนําตัว
-
-

3 1.อธบิายคําศัพท์
2.บรรยาย 
3.ตอบคําถาม

1.แบบฝึกหดั 1. อ.วรนาถ แซเ่ซน่
2. อ.วราล ีรุง่บานจติ

4 บา้นของคุณอยูท่ไีหน 3 1.หาคําศัพท ์อธบิายคําศัพท์
2.จับคู่สนทนา
3.ตอบคําถาม

1.แผนทปีระเทศ 1. อ.วรนาถ แซเ่ซน่
2. อ.วราล ีรุง่บานจติ

5 ครอบครัว 3 1.หาคําศัพท ์อธบิายคําศัพท์
2.สนทนาซักถาม 
3.ตอบคําถาม

1.บัตรคํา
2.รปูถา่ย

1. อ.วรนาถ แซเ่ซน่
2. อ.วราล ีรุง่บานจติ

6 ฉันมแีมวหนึงตัว 3 1.หาคําศัพท ์อธบิายคําศัพท์
2.จับคู่สนทนา
3.ตอบคําถาม

1.บัตรคํา 1. อ.วรนาถ แซเ่ซน่
2. อ.วราล ีรุง่บานจติ

7 บา้นของฉันไมใ่หญ่ 3 1.หาคําศัพท ์อธบิายคําศัพท์
2.บรรยาย 
3.สนทนาซักถาม

1.ใบงาน
2.ภาพบา้น

1. อ.วรนาถ แซเ่ซน่
2. อ.วราล ีรุง่บานจติ

8 เครอืงดมื
- ，

3 1.อธบิายคําศัพท์
2.บรรยาย 

1.เครอืงดมื 
2.บัตรคํา

1. อ.วรนาถ แซเ่ซน่
2. อ.วราล ีรุง่บานจติ



3.ฝึกสนทนา

9 ผลไม ้
， ?

3 1.อธบิายคําศัพท์
2.บรรยาย 
3.ฝึกสนทนา

1.ผลไมป้ลอม
2.บัตรคํา

1. อ.วรนาถ แซเ่ซน่
2. อ.วราล ีรุง่บานจติ

10 สอบกลางภาค

11 อาหาร 3 1.อธบิายคําศัพท์
2.บรรยาย 
3.ฝึกสนทนา

1. .บัตรคํา 1. อ.วรนาถ แซเ่ซน่
2. อ.วราล ีรุง่บานจติ

12 วชิาภาษาจนี
-
-

3 1.อธบิายคําศัพท์
2.บรรยาย 
3.ฝึกสนทนา

1.ปฏทินิ 1. อ.วรนาถ แซเ่ซน่
2. อ.วราล ีรุง่บานจติ

13 หอ้งเรยีนของฉัน
-
-

3 1.อธบิายคําศัพท์
2.บรรยาย 
3.ฝึกสนทนา

1.ตัวเลข 1. อ.วรนาถ แซเ่ซน่
2. อ.วราล ีรุง่บานจติ

14 เวลา 3 1.อธบิายคําศัพท์
2.บรรยาย 
3.ฝึกสนทนา

1. นาฬกิา 1. อ.วรนาถ แซเ่ซน่
2. อ.วราล ีรุง่บานจติ

15 วันเกดิ 3 1.อธบิายคําศัพท์
2.บรรยาย 
3.ฝึกสนทนา

1.เพลงจนี 1. อ.วรนาถ แซเ่ซน่
2. อ.วราล ีรุง่บานจติ

16 อากาศ 3 1.อธบิายคําศัพท์
2.บรรยาย 
3.ฝึกสนทนา

1. อ.วรนาถ แซเ่ซน่
2. อ.วราล ีรุง่บานจติ

17, 18 สอบปลายภาค

2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้

กจิกรรมที ผลการเรยีนรู ้ วธิกีารประเมนิ สัปดาหป์ระเมนิ สัดส่วนของการประเมิ
นผล

1 ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงัคบัของสถาบนั และสงัคม
2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยีน ตรงตอ่เวลา ซอืสตัยส์จุรติ 
ขยนั อดทน และสูง้าน
3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละรบัฟงัความคดิเห็นของผูอ้นื ร
วมทงัเคารพในคุณคา่และศกัดศิรขีองความเป็นมนุษย์
4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสํานึกสาธารณะ
5. รักและภูมใิจในสถาบัน ทอ้งถนิ มจีติสํานึกในการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม 
สงิแวดลอ้ม และภูมปัิญญาทอ้งถนิ

1. สังเกตพฤตกิรรม
2. ตรวจผลงานการรายงานตนเอง
3. ตรวจผลงานการเขยีนอนุทนิ

2 ดา้นความรู ้

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเขา้ถงึแหล่งการเรยีนรู ้
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบรูณาการความรู ้และการประยกุตค์
วามรู ้
3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกัการและทฤษฎทีสีาํคญัในเนอื
หาของหมวดวชิาศกึษาทวัไป

1. ทดสอบ
2. ตรวจผลงาน

3 ดา้นทกัษะทางปัญญา

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ คดิวเิคราะห ์คดิเชงิเหตุผล 
และคดิ เชงิบรูณาการ ในชวีติประจําวันไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได ้

4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐานะผูนํ้าและสมาชกิกลุม่
2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีองตนเอง ทงัตอ่ตนเอง ตอ่ผูอ้ ื
น และตอ่สงัคม
3. แสดงออกถงึการมปีฏสิัมพันธท์ดีใีนสังคมพหวุัฒนธรรม

5 ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสี
ารสนเทศ

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใชภ้าษาเพอืการสอืสาร
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการตดิตอ่สอืสาร โดยใชเ้ทคโนโ
ลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม
3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคราะหต์ัวเลข แปรผล และนําเสน
อขอ้มลูไดอ้ยา่งเหมาะสม และใชเ้ป็นพนืฐานแกปั้ญหาและการตัดสนิใจในชี
วติประจําวัน
4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสบืคน้ข ้
อมลู เพอืการแสวงหาความรู ้

หมวดท ี6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลกั

2. เอกสารและขอ้มลูสาํคญั

3. เอกสารและขอ้มลูแนะนํา

หมวดท ี7 การประเมนิและปรบัปรุงการดําเนนิการของรายวชิา

1. กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา



2. กลยทุธก์ารประเมนิการสอน

3. การปรบัปรงุการสอน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธขิองนกัศกึษาในรายวชิา

4.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้ณะนกัศกึษายงัไมส่าํเร็จการศกึษา

ใหกํ้าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธกิารเรยีนรูข้องนักศกึษาเป็นส่วนหนึงของระบบการประกนัคุณภาพภายในของมหาวทิยาลัยราชภัฏยะลาทจีะตอ้งทําความเขา้ใจตรงกนัทงัมหาวทิยาลัยราชภัฏยะลาและนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ
ซงึผูป้ระเมนิภายนอกจะตอ้งสามารถตรวจสอบได ้การทวนสอบในระดับรายวชิาควรใหนั้กศกึษาประเมนิการเรยีนการสอนในระดับรายวชิา มคีณะกรรมการพจิารณาความเหมาะสมของขอ้สอบใหเ้ป็นไปตามแผนการสอน
มกีารประเมนิขอ้สอบโดยผูท้รงคุณวฒุภิายนอก
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําได ้โดยมรีะบบประกนัคุณภาพภายในมหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ละรายงานผล

4.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูห้ลงัจากนกัศกึษาสาํเร็จการศกึษา

การกําหนดกลวธิกีารทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องนักศกึษา ควรเนน้การทําวจัิยสัมฤทธผิลของการประกอบอาชพีของบัณฑติ ททํีาอยา่งต่อเนืองและนําผลวจัิยทไีดย้อ้นกลับมาปรับปรงุกระบวนการการเรยีนการสอน
และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทงัการประเมนิคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองคก์รระดับสากล โดยการวจัิยอาจจะทําดําเนินการดังตัวอยา่งต่อไปนี
(1) ภาวการณ์ไดง้านทําของบัณฑติ ประเมนิจากบัณฑติแต่ละรุน่ทจีบการศกึษา ในดา้นของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู ้ความสามารถ ความมนัใจของบัณฑติในการประกอบการงานอาชพี
(2) การตรวจสอบจากผูป้ระกอบการ โดยการขอเขา้สัมภาษณ์ หรอืการส่งแบบสอบถาม เพอืประเมนิความพงึพอใจในบัณฑติทจีบการศกึษาและเขา้ทํางานในสถานประกอบการนัน ๆ ในคาบระยะเวลาต่างๆ เชน่ ปีท ี1 ปีท ี5 เป็นตน้
(3) การประเมนิตําแหน่ง และหรอืความกา้วหนา้ในสายงานของบัณฑติ
(4) การประเมนิจากสถานศกึษาอนื โดยการส่งแบบสอบถาม หรอืสอบถามเมอืมโีอกาสในระดับความพงึพอใจในดา้นความรู ้ความพรอ้ม และสมบัตดิา้นอนื ๆ
ของบัณฑติจะจบการศกึษาและเขา้ศกึษาเพอืปรญิญาทสีูงขนึในสถานศกึษานัน ๆ
(5) การประเมนิจากนักศกึษาทจีบการศกึษาแลว้ ทไีปประกอบอาชพี ในแงข่องความพรอ้มและความรูจ้ากสาขาวชิาทเีรยีน รวมทงัสาขาอนื ๆ ทกํีาหนดในหลักสูตร ทเีกยีวเนืองกบัการประกอบอาชพีของบัณฑติ
รวมทงัเปิดโอกาสใหเ้สนอขอ้คดิเห็นในการปรับหลักสูตรใหด้ยีงิขนึดว้ย
(6) ความเห็นจากผูท้รงคุณวฒุภิายนอก ทมีาประเมนิหลักสูตร หรอื เป็นอาจารยพ์เิศษ ต่อความพรอ้มของนักศกึษาในการเรยีน และสมบัตอินื ๆ ทเีกยีวขอ้งกบักระบวนการเรยีนรู ้และการพัฒนาองคค์วามรูข้องนักศกึษา
(7) ผลงานของนักศกึษาทวีัดเป็นรปูธรรมไดซ้งึ อาท ิ(ก) จํานวนโปรแกรมสําเร็จรปูทพัีฒนาเอง (ข) จํานวนสทิธบิัตร (ค) จํานวนรางวัลทางสังคมและวชิาชพี (ง) จํานวนกจิกรรมการกศุลเพอืสังคมและประเทศชาต ิ(จ)
จํานวนกจิกรรมอาสาสมคัรในองคก์รททํีาประโยชน์ต่อสังคม

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา

หมวดอนืๆ
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