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รายละเอยีดของรายวชิา
 

ชอืสถาบนัอดุมศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา
คณะ/ภาควชิา คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
 

หมวดท ี1 ขอ้มลูทวัไป

1. รหสัและชอืรายวชิา

2100106 ภาษาองักฤษเพอืพัฒนาการอา่นและการเขยีน
English for Reading and Writing Development

2. จํานวนหน่วยกติ

2 (1-2-3)

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา

ศลิปบัณฑติ สาขาวชิาการออกแบบศลิปกรรม

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา อ.คอลเียา๊ะ เจ๊ะโด

อาจารยผ์ูส้อน อ.คอลเียา๊ะ เจ๊ะโด

5. ภาคการศกึษา / ชนัปีทเีรยีน

2 / 2559

6. รายวชิาทตีอ้งเรยีนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้ม)ี

ไมม่ี

7. รายวชิาทตีอ้งเรยีนพรอ้มกนั (Co-requisites) (ถา้ม)ี

ไมม่ี

8. สถานทเีรยีน

กลุ่ม หอ้งเรยีน วัน เวลา อาจารยผ์ูส้อน สาขาทสีอน

1 [20-703] องัคาร 9:00 - 12:00 อ.คอลเียา๊ะ เจ๊ะโด การออกแบบศลิปกรรม

9. วนัทจีดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครงัลา่สดุ

วันทจัีดทํา/ปรับปรงุรายละเอยีดรายวชิา : 29 ต.ค. 59

หมวดท ี2 จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์

1. จุดมุง่หมายของรายวชิา

นักศกึษาสามารถอา่นจับใจความงานหลากหลายสาขาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
และพัฒนาการทกัษะการเขยีนโดยเนน้การเขยีนภาษาองักฤษทถีกูรปูแบบและหนา้ทเีพอืนําไปใชป้ระโยชน์ทง้ในดา้นการศกึษาและอาชพี เชน่
การเขยีนจดหมาย การกรอกใบสมคัร และการเขยีนรายงาน 
เป็นตน้

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

อาจารยผ์ูส้อนจัดเวลาใหคํ้าปรกึษาเป็นรายบคุคลหรอืรายกลุ่ม 1 ชวั โมงต่อสปัดาหเ์ฉพาะรายตามความจําเป็ น

หมวดท ี4 การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงั
คบัของสถาบนั และสงัคม

1.สอดแทรกระหวา่งการเรยีนการสอนและทกุคร ้งัทพี
บปัญหาทางจรยิธรม

1.พฤตกิรรมการเขา้เรยีนและส่งงานทไีดรั้บมอบหมาย
ตามขอบเขตทใีหแ้ละตรงเวลา

2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยี
น ตรงตอ่เวลา ซอืสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน
และสูง้าน

2.เปิดโอกาสใหนั้กศกึษาแสดงความคดิเห็นในเรอืงคุ
ณธรรมจรยิธรรม

2.ประเมนิผลการนําเสนอรายงานทมีอบหมาย

3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละร ั
บฟงัความคดิเห็นของผูอ้นื รวมทงัเคารพ
ในคุณคา่และศกัดศิรขีองความเป็นมนุษ
ย์

3.ใหนั้กศกึษาประเมนิความมคีุณธรรมของตนเอง 3.ประเมนิการทํางานกลุ่มโดยใชว้ธิกีารสังเกต

4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสํา
นึกสาธารณะ

4.อาจารยผ์ูส้อนปฏบิัตเิป็นตัวอยา่ง 4.มกีารอา้งองิเอกสารทไีดนํ้ามาทํารายงานอยา่งถกูต ้
องและเหมาะสม

5. รักและภูมใิจในสถาบัน ทอ้งถนิ มจีติสํานึก
ในการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม สงิแวดลอ้ม แล
ะภูมปัิญญาทอ้งถนิ

 

2. ดา้นความรู ้

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเขา้ถึ
งแหล่งการเรยีนรู ้

1.บรรยายพรอ้มแสดงตัวอยา่ง 1.แบบฝึกหดัและแบบทดสอบการเขยีนสอบกลางภา
คสอบปลายภาค

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบรูณ
าการความรู ้และการประยกุตค์วามรู ้

2.นักศกึษาฝึกอา่นและฝึกเขยีนในรปูแบบต่างๆเชน่ จ
ดหมาย

3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกัก
ารและทฤษฎทีสีาํคญัในเนอืหาของหมวด
วชิาศกึษาทวัไป

 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา



ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณ
ญาณ คดิวเิคราะห ์คดิเชงิเหตุผล และคิ
ด เชงิบูรณาการ ในชวีติประจําวนัไดอ้ยา่
งมปีระสทิธภิาพ

1.สอนวธิกีารเขยีนตังแต่ระดับเบอืงตน้ พรอ้มทงัแสด
งตัวอยา่งการเขยีนในรปูแบบต่างๆและใหนั้กศกึษาฝึ
กเขยีนจนสามารถเขยีนไดใ้นระดับทน่ีาพอใจ

1.ประเมนิจากแบบฝึกหดั แบบทดสอบยอ่ยสอบกลาง
ภาคและปลายภาค

2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโย
ชน์ต่อตนเองและสังคมได ้

 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐา
นะผูนํ้าและสมาชกิกลุม่

1.มอบหมายงานรายบคุคล 1.ประเมนิจากความรับผดิชอบในการทํากจิกรรม

2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีอ
งตนเอง ทงัตอ่ตนเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงั
คม

2.การนําเสนอรายงานเป็นรายบคุคล 2.ประเมนิการนําเสนอและพฤตกิรรมจากการทํางาน

3. แสดงออกถงึการมปีฏสิัมพันธท์ดีใีนสังคม
พหวุัฒนธรรม

3.แนะนํา วา่กล่าว ตักเตอืน แทรกแนวคดิในเวลาสอ
น

 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการ
ใชภ้าษาเพอืการสอืสาร

1.มอบหมายงานใหศ้กึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจาก web
site ทเีกยีวขอ้งและท ารายงานโดยเนน้การอา้งองิจา
กแหล่งทมีาขอ้มลูทน่ีาเชอืถอื

1.การจัดทํารายงานเดยีวและนําเสนอดว้ยสอืเทคโน
โลยี

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการ
ตดิตอ่สอืสาร โดยใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเ
หมาะสม

2.นําเสนอโดยใชร้ปูแบบและเทคโนโลยทีเีหมาะสม 2.การมสี่วนรว่มในการอภปิราย การจัดการ และวธิกีาร
อภปิราย

3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคร
าะหต์ัวเลข แปรผล และนําเสนอขอ้มลูไดอ้ย่
างเหมาะสม และใชเ้ป็นพนืฐานแกปั้ญหาและ
การตัดสนิใจในชวีติประจําวัน

4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโน
โลยสีารสนเทศในการสบืคน้ขอ้มลู เพอืการแ
สวงหาความรู ้

 

หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมนิผล

1. แผนการสอน

สัปดาห์
ที

หวัขอ้/รายละเอยีด จํานวน
ชวัโมง

กจิกรรมการเรยีนการสอน สอืทใีช ้ ผูส้อน

1 แนะนําและทําความเขา้ใจกบั
รายวชิา

3 อธบิายและทําความเขา้ใจแก่
นักศกึษาในเรอืงของการเขยี
น
และการอา่น พรอ้มทงัแจกco
urse syllabusใหก้บันักศกึษ
า พรอ้มทงัอธบิายวธิกีารวัดผ
ลประเมนิผล

course
syllabus

อ.คอลเียา๊ะ เจ๊ะโด



2 การอา่นจับใจความ
- -การอา่นแบบskimming
- -การอา่นแบบscanning

3 อธบิายพรอ้มทงัยกทฤษฎแีล
ะวธิกีารอา่นทงัสองแบบ

เอกสารประกอบการสอนทอีาจ
ารยจั์ดทําให ้

อ.คอลเียา๊ะ เจ๊ะโด

3 ทดสอบแยกแยะระหวา่ง
skimmingและ scanning

3 ใหนั้กศกึษาทดสอบการอา่น
พรอ้มทงัอภปิรายหลังการอา่
นไดว้า่การอา่นทงัสองนัน มี
ความแตกต่างกนัอยา่งไร แล
ะแบบใหนทนัีกศกึษาถนัด แ
ละ
คดิวา่สามารถไปประยกุตใ์ชใ้
นชวีติประจําวันมากกวา่กนั

แบบทดสอบการอา่น อ.คอลเียา๊ะ เจ๊ะโด

4 การอา่นแบบscanningจาก
Passage

3 อาจารยแ์จก passage ใหก้บั
นักศกึษา และใหนั้กศกึษาอา่
นแบบ scanningแลว้มาสรปุ
ความเขา้ใจและตอบคําถาม
หลังการอา่น

ใบงานเรอืง passage ต่างๆ อ.คอลเียา๊ะ เจ๊ะโด

5 การอา่นแบบscanningจาก
Passage

3 อาจารยแ์จก passage ใหก้บั
นักศกึษา และใหนั้กศกึษาอา่
นแบบ scanningแลว้มาสรปุ
ความเขา้ใจและตอบคําถาม
หลังการอา่น

ใบงานเรอืง passage ต่างๆ อ.คอลเียา๊ะ เจ๊ะโด

6 การอา่นแบบscanningจาก
advertisement job

3 อาจารยแ์จกตัวอยา่ง งานโฆ
ษณาต่างๆ ใหก้บันักศกึษา
และใหนั้กศกึษาอา่นแบบsca
nningแลว้ มาสรปุความเขา้ใ
จและตอบคําถามหลังการ
อา่น

ใบงานเกยีวกบัโฆษณาต่างๆ อ.คอลเียา๊ะ เจ๊ะโด

7 การอา่นแบบskimming
จากschool prospectus

3 ใหนั้กศกึษาจัดกลุ่มกนัไปคน้
หาวสิัยทศัน์ของ
สถาบนัการศกึษาต่างๆทงัใน
และต่างประเทศทเีป็นภาษา
องักฤษและใหนั้กศกึษาในกลุ่
มอา่นแบบskimmingเพอืเขา้
ใจในวสิัยทศัน์ทไีดห้ามา

วสิัยทศัน์
ของสถาบันการศกึษาต่างๆทงั
ในและต่างประเทศ

อ.คอลเียา๊ะ เจ๊ะโด

8 พนืฐานการเขยีนภาษาองักฤษ
ตามหลักไวยากรณ์

3 อาจารยอ์ธบิายถงึหลัก
ไวยากรณ์ในการเขยีนระดับป
ระโยค การวางคํา และการถา่
ยทอดภาษาจากภาษาไทย
เป็นภาษาองักฤษ

เอกสารทอีาจารยเ์ตรยีมมา อ.คอลเียา๊ะ เจ๊ะโด

9 พนืฐานการเขยีนภาษาองักฤษ
ตามหลักไวยากรณ์

3 อาจารยอ์ธบิายถงึหลัก
ไวยากรณ์ในการเขยีนระดับป
ระโยค การวางคํา และการถา่
ยทอดภาษาจากภาษาไทย
เป็นภาษาองักฤษ

เอกสารทอีาจารยเ์ตรยีมมา อ.คอลเียา๊ะ เจ๊ะโด

10 สอบกลางภาค

11 การเขยีนยอ่หนา้แบบงา่ยใน
หวัขอ้ทวัไป

3 อาจารยม์อบหวัขอ้ให ้
นักศกึษา เลอืกเขยีน โดย ใ
หเ้ขยีนในระดับยอ่หนา้ แลว้
ตรวจแกไ้ขงานทนัีกศกึษาเขี
ยน

นักศกึษาคน้ควา้ อ.คอลเียา๊ะ เจ๊ะโด

12 การเขยีนยอ่หนา้แบบงา่ยใน
หวัขอ้ทวัไป

3 อาจารยม์อบหวัขอ้ให ้
นักศกึษา เลอืกเขยีน โดย ใ
หเ้ขยีนในระดับยอ่หนา้ แลว้
ตรวจแกไ้ขงานทนัีกศกึษาเขี
ยน

เอกสารจากนักศกึษาคน้ควา้ อ.คอลเียา๊ะ เจ๊ะโด

13 การเขยีนจดหมายต่างๆตาม 3 บรรยาย เอกสารทอีาจารยจั์ดทําให ้ อ.คอลเียา๊ะ เจ๊ะโด



วัตถปุระสงค์

14 การเขยีนจดหมายต่างๆตาม
วัตถปุระสงค์

3 บรรยาย เอกสารทอีาจารยจั์ดทําให ้ อ.คอลเียา๊ะ เจ๊ะโด

15 การเขยีนและกรอกแบบฟอรม์
application ต่างๆ

3 บรรยาย เอกสารทอีาจารยจั์ดทําให ้ อ.คอลเียา๊ะ เจ๊ะโด

16 ทบทวน 3 บรรยาย อภปิราย อ.คอลเียา๊ะ เจ๊ะโด

17, 18 สอบปลายภาค

2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้

กจิกรร
มที

ผลการเรยีนรู ้ วธิกีารประเมนิ สัปดาหป์ระเ
มนิ

สัดส่วนของก
ารประเมนิผล

1 ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงัค ั
บของสถาบนั และสงัคม
2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยีน 
ตรงตอ่เวลา ซอืสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน แล
ะสูง้าน
3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละรบั
ฟงัความคดิเห็นของผูอ้นื รวมทงัเคารพใน
คุณคา่และศกัดศิรขีองความเป็นมนุษย์
4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสํานึก
สาธารณะ
5. รักและภูมใิจในสถาบัน ทอ้งถนิ มจีติสํานึกใ
นการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม สงิแวดลอ้ม และภู
มปัิญญาทอ้งถนิ

- พฤตกิรรมการเขา้เรยีนและส่งงานทไีดรั้บมอบหมายตามขอบเ
ขตทใีหแ้ละตรงเวลา
- ประเมนิผลการนาเสนอรายงานทมีอบหมาย
- ประเมนิการทางานกลุ่มโดยใชว้ธิกีารสังเกต
- มกีารอา้งองิเอกสารทไีดน้ามาทารายงานอยา่งถกูตอ้งและเหม
าะสม

ตลอดภาคกา
รศกึษา

10

2 ดา้นความรู ้

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเขา้ถงึ
แหล่งการเรยีนรู ้
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบรูณาก
ารความรู ้และการประยกุตค์วามรู ้
3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกักา
รและทฤษฎทีสีาํคญัในเนอืหาของหมวดวชิ
าศกึษาทวัไป

แบบฝึกหดั และแบบทดสอบการเขยีนสอบกลางภาคสอบปลาย
ภาค

8,17 50

3 ดา้นทกัษะทางปัญญา

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญ
าณ คดิวเิคราะห ์คดิเชงิเหตุผล และคดิ เชิ
งบูรณาการ ในชวีติประจําวนัไดอ้ยา่งมปีระ
สทิธภิาพ
2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโยช
น์ต่อตนเองและสังคมได ้

ประเมนิจากแบบฝึกหดั แบบทดสอบยอ่ยสอบกลางภาคและปลา
ยภาค

3,6,9,12 20

4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและ
ความรบัผดิชอบ

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐาน
ะผูนํ้าและสมาชกิกลุม่
2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีอง
ตนเอง ทงัตอ่ตนเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงัคม
3. แสดงออกถงึการมปีฏสิัมพันธท์ดีใีนสังคมพ
หวุัฒนธรรม

ประเมนิจากความรับผดิชอบในการทากจิกรรม
- ประเมนิการนาเสนอและพฤตกิรรมจากการทางาน

2,7,11 10

5 ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืส
าร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

การจัดทารายงานเดยีวและนาเสนอดว้ยสอืเทคโนโลยี
- การมสี่วนรว่มในการอภปิราย การจัดการ และวธิกีารอภปิราย

14,15 10



1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใช้
ภาษาเพอืการสอืสาร
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการติ
ดตอ่สอืสาร โดยใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหม
าะสม
3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคราะ
หต์ัวเลข แปรผล และนําเสนอขอ้มลูไดอ้ยา่งเห
มาะสม และใชเ้ป็นพนืฐานแกปั้ญหาและการตัด
สนิใจในชวีติประจําวัน
4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโนโ
ลยสีารสนเทศในการสบืคน้ขอ้มลู เพอืการแสว
งหาความรู ้

หมวดท ี6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลกั

ไมม่ี

2. เอกสารและขอ้มลูสาํคญั

http://e-book.ram.edu/e-book/e/ED201
http://e-book.ram.edu/e-book/e/EN201
http://e-book.ram.edu/e-book/e/EN202
http://e-book.ram.edu/e-book/e/EN205

3. เอกสารและขอ้มลูแนะนํา

http://e-book.ram.edu/e-book/indexstart.htm
http://technicaukik.blogspot.com/2013/11/
www.google.co.th

หมวดท ี7 การประเมนิและปรบัปรุงการดําเนนิการของรายวชิา

1. กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา

-ใชแ้บบประเมนิ
-ใหเ้ขยีนแสดงความคดิเห็นในสัปดาหส์ุดทา้ย
-ใชผ้ลสัมฤทธทิางการเรยีนของนักศกึษา

2. กลยทุธก์ารประเมนิการสอน

-ใชค้วามคดิเห็นของนักศกึษา
-คําวจิารณ์จากประธานหลักสูตร

3. การปรบัปรงุการสอน

-นําผลประเมนิในขอ้ 1และขอ้ 2 มาเป็นแนวทางในการปรับปรงุ
-ศกึษาหาวธิกีารใหม่ๆ จากหลายๆทาง

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธขิองนกัศกึษาในรายวชิา



4.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้ณะนกัศกึษายงัไมส่าํเร็จการศกึษา

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู ้ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสัมฤทธใินรายหวัขอ้
ตามทคีาดหวังจากการเรยีนรูใ้นรายวชิา ไดจ้ากการสอบถามนักศกึษา หรอืการสุ่มตรวจผลงานของนักศกึษา
หลังจากการออกผลการเรยีนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสําฤทธโิดยรวมในวชิาดังนี
การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศกึษา โดยอาจารยอ์นื หรอืผูท้รงคุณวฒุ ิทไีมใ่ชอ่าจารยป์ระจําหลักสูตร
ตังคณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการใหค้ะแนนพฤตกิรรม

4.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูห้ลงัจากนกัศกึษาสาํเร็จการศกึษา

หลังจากนักศกึษาสําเร็จการศกึษา จะมกีารประเมนิคุณภาพของหลักสูตร โดยสอบถามความพรอ้มและความรูจ้ากสาขาทเีรยีน
รวมทงัสาขาอนืๆ ทกํีาหนดในหลักสูตร ทเีกยีวเนืองกบัการประกอบอาชพีของบัณฑติ
รวมทงัเปิดโอกาสใหเ้สนอขอ้คดิเห็นในการปรับปรงุหลักสูตรใหด้ยีงิขนึดว้ย นอกจากนัน
ประเมนิตําแหน่งและความกา้วหนา้ในสายงานของบัณฑติ และประเมนิจากความเห็นจากผูท้รงคุณวฒุภิายนอกทมีาประเมนิหลักสูตร
หรอืเป็นอาจารยพ์เิศษ ต่อความพรอ้มของนักศกึษาในการเรยีนและคุณสมบัตอินืๆ ทเีกยีวขอ้งกบักระบวนการเรยีนรู ้
และการพัฒนาองคค์วามรูข้องนักศกึษา

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา

ใชผ้ลการประเมนิและการทบทวนสอบผลสัมฤทธใ์นขอ้ 1 และ 2 มาสรปุและพัฒนารายวชิาตามชว่งเวลาทเีหมาะสม

หมวดอนืๆ
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