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รายละเอยีดของรายวชิา
 

ชอืสถาบนัอดุมศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา
คณะ/ภาควชิา คณะวทิยาการจัดการ
 

หมวดท ี1 ขอ้มลูทวัไป

1. รหสัและชอืรายวชิา

2100106 ภาษาองักฤษเพอืพัฒนาการอา่นและการเขยีน
English for Reading and Writing Development

2. จํานวนหน่วยกติ

2 (1-2-3)

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา

บรหิารธุรกจิบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการธุรกจิทอ่งเทยีว

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา อ.ชวีลา บาดกลาง

อาจารยผ์ูส้อน อ.ชวีลา บาดกลาง

5. ภาคการศกึษา / ชนัปีทเีรยีน

1 / 2560

6. รายวชิาทตีอ้งเรยีนมาก่อน (pre-requisite) (ถา้ม)ี

7. รายวชิาทตีอ้งเรยีนพรอ้มกนั (co-requisites) (ถา้ม)ี

8. สถานทเีรยีน

กลุ่ม หอ้งเรยีน วัน เวลา อาจารยผ์ูส้อน สาขาทสีอน

1 [08-202] องัคาร 9:00 - 12:00 อ.ชวีลา บาดกลาง การจัดการธุรกจิทอ่งเทยีว

2 ภาษาองักฤษและเทคโนโลยกีารศกึษา

9. วนัทจีดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครงัลา่สดุ

วันทจัีดทํา/ปรับปรงุรายละเอยีดรายวชิา : 2 ม.ิย. 60

หมวดท ี2 จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์

1. จุดมุง่หมายของรายวชิา

นักศกึษาสามารถอา่นจับใจความงานหลากหลายสาขาไดอ ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
และพัฒนาการทกัษะการเขยีนโดยเนน ้การเขยีนภาษาองักฤษทถีกูรปูแบบและหนา ้ทเีพอืนําไปใชประโยชน์ทาในดา้นการศกึษาและอาชพี เชน่
การเขยีนจดหมาย การกรอกใบสมคัร และการเขยีนรายงานเป็นตน้

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา

ยงัไมม่กีารพัฒนา/ปรับปรงุ

หมวดท ี3 ลกัษณะและการดําเนนิการ

1. คําอธบิายรายวชิา

พัฒนาการอา่นภาษาองักฤษเพอืใหส้ามารถอา่นจับใจความงานหลากหลายสาขาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
และพัฒนาทกัษะการเขยีนโดยเนน้การเขยีนภาษาองักฤษทถีกูรปูแบบและหนา้ทเีพอืนําไปใชป้ระโยชน์ทงัดา้นการศกึษาและอาชพี เชน่ การเขยีนจดหมาย การกรอกใบสมคัร การเขยีนรายงาน เป็นตน้

2. จํานวนชวัโมงทใีชต้อ่ภาคการศกึษา

ภาคทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดว้ยตนเอง กจิกรรมเพมิเตมิ

15 30 45

3. จํานวนชวัโมงตอ่สปัดาหท์อีาจารยใ์หค้ําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศกึษาเป็นรายบุคคล

อาจารยผ์ูส้อนจัดเวลาใหคํ้าปรกึษาเป็ นรายบคุคลหรอืรายกลุ่ม 1 ชวัโมงต่อสัปดาหเ์ฉพาะรายตามความจําเป็น

computer
Text Box
และหลักสูตรอื่น ๆ



หมวดท ี4 การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงัคบัของสถาบ ั
น และสงัคม

1.สอดแทรกระหวา่งการเรยีนการสอนและทกุครังทพีบ
ปัญหาทางจรยิธรม

1.พฤตกิรรมการเขา้เรยีนและส่งงานทไีดรั้บมอบหมาย
ตามขอบเขตทใีหแ้ละตรงเวลา

2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยีน ตรงตอ่เวลา 
ซอืสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน และสูง้าน

2.เปิดโอกาสใหนักศกึษาแสดงความคดิเห็นในเรอืงคุณธรรมจรยิธรรม 2.ประเมนิผลการนําเสนอรายงานทมีอบหมาย

3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละรบัฟงัความคดิเ
ห็นของผูอ้นื รวมทงัเคารพในคุณคา่และศกัดศิรขีองคว
ามเป็นมนุษย์

3.ใหนักศกึษาประเมนิ ความมคีุณธรรมของตนเอง 3.ประเมนิการทํางานกลุ่มโดยใชว้ธิกีารสังเกต

4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสํานึกสาธารณะ

5. รักและภูมใิจในสถาบัน ทอ้งถนิ มจีติสํานึกในการอนุรักษ์ศิ
ลปวัฒนธรรม สงิแวดลอ้ม และภูมปัิญญาทอ้งถนิ

 

2. ดา้นความรู ้

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเขา้ถงึแหล่งการเรยี
นรู ้

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบรูณาการความรู ้แล
ะการประยกุตค์วามรู ้

3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกัการและทฤษฎี
ทสีาํคญัในเนอืหาของหมวดวชิาศกึษาทวัไป

บรรยาย สาธติ และฝึกปฏบิัติ สอบ แบบฝึกหดั

 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ คดิวเิค
ราะห ์คดิเชงิเหตุผล และคดิ เชงิบูรณาการ ในชวีติประ
จําวนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

สอนวธิกีารเขยีนตังแต่ระดับเบอืงตน้ พรอ้มทงัแสดง
ตัวอยา่งการเขยีนในรปูแบบต่างๆและใหนั้กศกึษาฝึก
เขยีนจนสามารถเขยีนไดใ้นระดับทน่ีาพอใจ

ประเมนิจากแบบฝึกหดั แบบทดสอบยอ่ยสอบกลาง
ภาคและปลายภาค

2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโยชน์ต่อตนเองแ
ละสังคมได ้

 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐานะผูนํ้าและส
มาชกิกลุม่

มอบหมายงานรายบคุคล และรายกลุ่ม ประเมนิจากความรับผดิชอบในการทํากจิกรรม

2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีองตนเอง ทงัต่
อตนเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงัคม

การนําเสนอรายงานเป็นรายบคุคล และเป็นกลุ่ม ประเมนิ การนําเสนอและพฤตกิรรมจากการทํางาน

3. แสดงออกถงึการมปีฏสิัมพันธท์ดีใีนสังคมพหวุัฒนธรรม

 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใชภ้าษาเพอืก
ารสอืสาร

มอบหมายงานใหศ้กึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจาก web
site ทเีกยีวขอ้งและทํารายงานโดยเนน้การอา้ งองิจาก
แหล่งทมีาขอ้มลูทน่ีาเชอืถอื

การจัดทํารายงานเดยีวและนําเสนอดว้ยสอืเทคโน
โลยี

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการตดิตอ่สอืสาร โ
ดยใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม

นําเสนอโดยใชร้ปูแบบและเทคโนโลยทีเีหมาะสม การมสี่วนรว่มในการอภปิราย การจัดการ และวธิกีาร
อภปิราย

3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคราะหต์ัวเลข แปร
ผล และนําเสนอขอ้มลูไดอ้ยา่งเหมาะสม และใชเ้ป็นพนืฐาน
แกปั้ญหาและการตัดสนิใจในชวีติประจําวัน

4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการสบืคน้ขอ้มลู เพอืการแสวงหาความรู ้

 

หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมนิผล



1. แผนการสอน

สัปดาหท์ี หวัขอ้/รายละเอยีด จํานวนชวัโ
มง

กจิกรรมการเรยีนการสอน สอืทใีช ้ ผูส้อน

1 1. Introduction to the course description, assessment
and class rules.
2. Pre-test: Reading comprehension and writing abou
t yourself

3 1. อธบิายและทําความเขา้ใจเกยีวกบัวิ
ชาและการ อธบิายวธิกีารวัดผลประเมนิ
ผล
2. ทําทดสอบกอ่นเรยีน

course syllabus
pre-test paper

อ.ชวีลา บาดกลาง

2 Reading comprehension 3 1.Group work: brainstorming of wh
at are reading strategies?
2.To teach the contents of reading
comprehension and do exercises.
3. To assign to write their personal
‘reading techniques’ for helping th
em to understand text.

Supplemental worksheet
Powerpoint

อ.ชวีลา บาดกลาง

3 1. Reading techniques
1.1 Sensitizing
1.2 Reading speed
1.3 Skimming and Scanning

3 1.Gathering the SS’ assignments 
and summarizing reading techniqu
es from SS.
2.To teach the contents of ‘readin
g techniques’ and do exercises.

Supplemental worksheet
Powerpoint

อ.ชวีลา บาดกลาง

4 Reading comprehension and reading techniques revi
ew

3 To review the contents of reading 
comprehension and reading techn
iques, then do exercises.

Supplemental worksheet
Powerpoint

อ.ชวีลา บาดกลาง

5 Reading Notices and Labels 3 To teach how to read notices and l
abels then do exercises. 
To assign SS to bring any brochur
es or advertisement to the class.

Supplemental worksheet
Powerpoint

อ.ชวีลา บาดกลาง

6 Reading advertisements and brochures
Quiz I

3 Let SS read the brochures and ad
vertisement they brought and sum
up.
Do exercises.
Quiz I

Supplemental worksheet
Powerpoint
paper quiz

อ.ชวีลา บาดกลาง

7 Reading articles from travelling and educational field
s

3 Group work: brainstorming to read
the articles from travelling and edu
cational field by using reading tec
hniques.
Do exercises.

Supplemental worksheet
Powerpoint

อ.ชวีลา บาดกลาง

8 Reading directions 3 To teach how to read notices and l
abels then do exercises.

Supplemental worksheet
Powerpoint

อ.ชวีลา บาดกลาง

9 Reading directions
Quiz II

3 To teach how to read notices and l
abels then do exercises.
Quiz II

Supplemental worksheet
Powerpoint
paper quiz

อ.ชวีลา บาดกลาง

10 สอบกลางภาค

11 Strategies for gathering information before writing 3 Group work: brainstorming to think
about the topics given
Do exercises
Assign SS to write a diary

Supplemental worksheet
Powerpoint

อ.ชวีลา บาดกลาง

12 Writing diary 3 Share the classmates diary
Teach SS how to write diary based
on Genre based approach
Do exercises
Assign SS to bring notices and ad
vertisements

Supplemental worksheet
Powerpoint

อ.ชวีลา บาดกลาง

13 Writing Notices and Advertisements 3 To teach SS how to write notices a
nd advertisement based on Genre
based approach
Let them study on their notices an
d advertisements 
Do exercises
Assign SS to bring a postcard

Supplemental worksheet
Powerpoint

อ.ชวีลา บาดกลาง

14 Writing postcards and Note-Taking
Quiz III

3 To teach SS how to write postcard
s and note-taking based on Genre
based approach
Do exercises
Quiz III

Supplemental worksheet
Powerpoint
paper quiz

อ.ชวีลา บาดกลาง

15 Formal letters an Form-filling 3 To teach SS how to write a formal l
etter based on Genre based appr
oach
Do exercises

Supplemental worksheet
Powerpoint

อ.ชวีลา บาดกลาง

16 Formal letters an Form-filling 3 To teach SS how to write a formal l
etter and form-filling based on Ge
nre based approach

Supplemental worksheet
Powerpoint

อ.ชวีลา บาดกลาง



Do exercises
17, 18 สอบปลายภาค

2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้

กจิกรรมที ผลการเรยีนรู ้ วธิกีารประเมนิ สัปดาหป์ระเมนิ สัดส่วนของการปร
ะเมนิผล

1 ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงัคบัของสถาบนั 
และสงัคม
2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยีน ตรงตอ่เวลา ซื
อสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน และสูง้าน
3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละรบัฟงัความคดิเห็น
ของผูอ้นื รวมทงัเคารพในคุณคา่และศกัดศิรขีองความเป็
นมนุษย์
4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสํานึกสาธารณะ
5. รักและภูมใิจในสถาบัน ทอ้งถนิ มจีติสํานึกในการอนุรักษ์ศลิ
ปวัฒนธรรม สงิแวดลอ้ม และภูมปัิญญาทอ้งถนิ

พฤตกิรรมการเขา ้เรยีนและส่งงานทไีดรั้บมอบหมายตามขอบเ
ขตทใีหแ้ละตรงเวลา
- ประเมนิผลการนําเสนอรายงานทมีอบหมาย
- ประเมนิการทางานกลุ่มโดยใชว้ธิกีารสังเกต
- มกีารอา้งองิเอกสารทไีดนํ้ามาทํารายงานอยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม

ตลอดภาคกา รศกึ
ษา

10

2 ดา้นความรู ้

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเขา้ถงึแหล่งการเรยีนรู ้
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบรูณาการความรู ้และก
ารประยกุตค์วามรู ้
3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกัการและทฤษฎทีสี
ําคญัในเนอืหาของหมวดวชิาศกึษาทวัไป

แบบฝึกหดั และแบบทดสอบการเขยีนสอบกลางภาคสอบปลาย
ภาค

8,17 50

3 ดา้นทกัษะทางปัญญา

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ คดิวเิคราะ
ห ์คดิเชงิเหตุผล และคดิ เชงิบูรณาการ ในชวีติประจําวนัไ
ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคมได ้

ประเมนิจากแบบฝึกหดั แบบทดสอบยอ่ยสอบกลางภาคและปลายภาค 3,6,9,12 20

4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอ
บ

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐานะผูนํ้าและสมา
ชกิกลุม่
2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีองตนเอง ทงัตอ่ต
นเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงัคม
3. แสดงออกถงึการมปีฏสิัมพันธท์ดีใีนสังคมพหวุัฒนธรรม

ประเมนิจากความรับผดิชอบในการทากจิกรรม
- ประเมนิการนาเสนอและพฤตกิรรมจากการทางาน

ตลอดปีการศกึษา 10

5 ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้
ทคโนโลยสีารสนเทศ

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใชภ้าษาเพอืการ
สอืสาร
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการตดิตอ่สอืสาร โด
ยใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม
3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคราะหต์ัวเลข แปรผ
ล และนําเสนอขอ้มลูไดอ้ยา่งเหมาะสม และใชเ้ป็นพนืฐานแกปั้
ญหาและการตัดสนิใจในชวีติประจําวัน
4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใน
การสบืคน้ขอ้มลู เพอืการแสวงหาความรู ้

การจัดทารายงานเดยีวและนําเสนอดว้ยสอืเทคโนโลยี
- การมสี่วนรว่มในการอภปิราย การจัดการ และวธิกีารอภปิราย

ตลอดปีการศกึษา 10

หมวดท ี6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลกั

Coffey, M.P. (1988). Communication through writing. New Jersey. Prentice-Hall, Inc.
Grellet, F. (1983). Developing Reading Skills. Cambridge. Cambridge University Press.
Nuttall, C. (1982). Teaching Reading Skills in a foreign language. London. Macmillan Heinemann.
Sripor, P. (1999). A Supplementary Text for Controlled and Formulaic Writing. Bangkok. Rajabhat Institute Pranakhon Press.

2. เอกสารและขอ้มลูสาํคญั

3. เอกสารและขอ้มลูแนะนํา

หมวดท ี7 การประเมนิและปรบัปรุงการดําเนนิการของรายวชิา

1. กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา

-ใชแ้บบประเมนิ
-ใหเ้ขยีนแสดงความคดิเห็นในสัปดาหส์ุดทา้ย
-ใชผ้ลสัมฤทธทิางการเรยีนของนักศกึษา



2. กลยทุธก์ารประเมนิการสอน

-ใชค้วามคดิเห็นของนักศกึษา
-คําวจิารณ์จากประธานหลักสูตร

3. การปรบัปรงุการสอน

-นําผลประเมนิ ในขอ้ 1และขอ้ 2 มาเป็นแนวทางในการปรับปรงุ
-ศกึษาหาวธิกีารใหม่ๆ จากหลายๆทาง

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธขิองนกัศกึษาในรายวชิา

4.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้ณะนกัศกึษายงัไมส่าํเร็จการศกึษา

ใหกํ้าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธกิารเรยีนรูข้องนักศกึษาเป็นส่วนหนึงของระบบการประกนัคุณภาพภายในของมหาวทิยาลัยราชภัฏยะลาทจีะตอ้งทําความเขา้ใจตรงกนัทงัมหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา
และนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ
การทวนสอบในระดับรายวชิาควรใหนั้กศกึษาประเมนิการเรยีนการสอนในระดับรายวชิามคีณะกรรมการพจิารณาความเหมาะสมของขอ้สอบใหเ้ป็นไปตามแผนการสอน
มกีารประเมนิขอ้สอบโดยคณะกรรมการบรหิารวชิาการ คณะวทิยาการจัดการ การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโ้ดยมรีะบบประกนัคุณภาพภายในมหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ละรายงานผล

4.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูห้ลงัจากนกัศกึษาสาํเร็จการศกึษา

การกําหนดกลวธิกีารทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องนักศกึษา ควรเนน้การทําวจัิยสัมฤทธผิลของการประกอบอาชพีของบัณฑติ
ททํีาอยา่งต่อเนืองและนําผลวจัิยทไีดย้อ้นกลับมาปรับปรงุกระบวนการการเรยีนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร
รวมทงัการประเมนิคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองคก์รระดับสากล โดยการวจัิยอาจจะดําเนินการดังตัวอยา่งต่อไปนี
(1) ภาวการณ์ไดง้านทําของบัณฑติ ประเมนิจากบัณฑติแต่ละรุน่ทจีบการศกึษา ในดา้นของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู ้ความสามารถ
ความมนัใจของบัณฑติในการประกอบการงานอาชพี
(2) การตรวจสอบจากผูป้ระกอบการ โดยการขอเขา้สัมภาษณ์ หรอื การส่งแบบสอบถาม เพอืประเมนิความพงึพอใจในบัณฑติทจีบการศกึษาและเขา้ทํางานในสถานประกอบการนัน ๆ
ในคาบระยะเวลาต่างๆ เชน่ ปีท ี4 เป็นตน้
(3) การประเมนิตําแหน่ง และหรอืความกา้วหนา้ในสายงานของบัณฑติ
(4) การประเมนิจากสถานศกึษาอนื โดยการส่งแบบสอบถาม หรอืสอบถามเมอืมโีอกาสในระดับความพงึพอใจในดา้นความรู ้ความพรอ้ม และสมบัตดิา้นอนืๆ
ของบัณฑติทจีะจบการศกึษาและเขา้ศกึษาเพอืปรญิญาทสีูงขนึในสถานศกึษานันๆ
(5) การประเมนิจากนักศกึษาทจีบการศกึษาแลว้และทไีปประกอบอาชพี ในแงข่องความพรอ้มและความรูจ้ากสาขาวชิาทเีรยีน รวมทงัสาขาอนืๆ ทกํีาหนดในหลักสูตร
ทเีกยีวเนืองกบัการประกอบอาชพีของบัณฑติ รวมทงัเปิดโอกาสใหเ้สนอขอ้คดิเห็นในการปรับหลักสูตรใหด้ยีงิขนึดว้ย
(6) ความเห็นจากผูท้รงคุณวฒุภิายนอกทมีาประเมนิหลักสูตร หรอืเป็นอาจารยพ์เิศษ ต่อความพรอ้มของนักศกึษาในการเรยีน และสมบัตอินืๆ ทเีกยีวขอ้งกบักระบวนการเรยีนรู ้
และการพัฒนาองคค์วามรูข้องนักศกึษา
(7) ผลงานของนักศกึษาทวีัดเป็นรปูธรรมได ้อาท ิจํานวนโปรแกรมสําเร็จรปูทพัีฒนาเอง จํานวนสทิธบิัตร จํานวนรางวัลทางสังคมและวชิาชพี จํานวนกจิกรรมการกศุลเพอืสังคม
ทอ้งถนิและประเทศชาต ิและจํานวนกจิกรรมอาสาสมคัรในองคก์รททํีาประโยชน์ต่อสังคม

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา

ใชผ้ลการประเมนิ และการทบทวนสอบผลสัมฤทธใ์นขอ้ 1 และ 2 มาสรปุและพัฒนารายวชิาตามชว่งเวลาทเีหมาะสม

หมวดอนืๆ
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