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รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสและช่ือรายวชิา  
HG011 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 3 (English for Communication 3) 

2. จ านวนหน่วยกติ   
 3 (3-0-6) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  
             หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน 

       ผูป้ระสานงานและคณาจารยห์มวดวชิาศึกษาทัว่ไป (กลุ่มภาษา)  
5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 

       ภาคการศึกษาท่ี 1/2560  ชั้นปีท่ี 2  
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
            HG010 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2 (English for Communication 2) 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

      ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน    
            อาคารเรียนมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
           วนัท่ี  15 สิงหาคม 2560 

 
 



HG011 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 3/2560                                                                                          มคอ. 3 

2 
 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจในชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพโดยเนน้บูรณาการทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

             เพื่อปรับปรุงเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนรู้ใหมี้ความทนัสมยัและเป็นสากล เนน้การน าไปใชไ้ดจ้ริง
ทางธุรกิจในชีวติประจ าวนั โดยมีการใช ้ Exercises on iTunes U และส่ือเทคโนโลยปีระกอบการเรียนรู้ 
รวมทั้งเพื่อใหผู้เ้รียนมีผลการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน 5 ดา้นท่ีก าหนดไว ้
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวชิา  
             พฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจในชีวติประจ าวนั  โดยบูรณาการทกัษะการ
ฟัง พูด อ่านและเขียน เน้ือหาวชิาประกอบดว้ย การสนทนาทางโทรศพัท ์การน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบับริษทั 
สินคา้และบริการ การเปรียบเทียบและวเิคราะห์ขอ้มูลทางธุรกิจ การเขียนบนัทึกภายในและจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์  (E-mail) การอ่านข่าวท่ีเก่ียวกบัธุรกิจและสรุปใจความส าคญัในเร่ืองท่ีอ่าน 

 
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ 

งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ชัว่โมงต่อภาค
การศึกษา  
(3 ชัว่โมง x 15 สัปดาห์) 

 
___ 

ฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่าน
เขียน  

Exercises on iTunes U                              
90 ชัว่โมง  
(6 ชัว่โมง x 15 สัปดาห์) 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

3 ชั่วโมง โดยอาจารย์ผูส้อนแจ้งเวลาให้นักศึกษาทราบ เป็นเวลา 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (Office Hours) 
พร้อมทั้งติดไวท่ี้หนา้หอ้งท างาน 
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

               ในรายวชิา HG011 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 3 มีการพฒันาผลการเรียนรู้ทีส่อดคล้องกบั
มาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาภาษา หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย (มคอ. 2) ดังต่อไปนี ้ 
(หมายเหตุ เคร่ืองหมายดอกจนั  *  แสดงความรับผดิชอบหลกัในการเรียนการสอน) 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
    1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพฒันา 
           คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันาเพื่อสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาภาษา หมวดวชิา
ศึกษาทัว่ไปของมหาวทิยาลยั ในขอ้ท่ี 

1.1.1   มีวนิยั  ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม * 
1.1.2   มีความซ่ือสัตยต่์อการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายและไม่ทุจริตในการสอบ * 
1.1.3   เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 
1.1.4   มีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคม  

   1.2  วธีิการสอน  
            1.2.1  สอนโดยเป็นตน้แบบท่ีดี เพื่อเป็นตวัอยา่งท่ีดีใหแ้ก่นกัศึกษา 
            1.2.2  มอบหมายงานใหน้กัศึกษาท า  ทั้งท่ีเป็นงานเด่ียวและงานกลุ่ม โดยก าหนดเวลาส่งงานชดัเจน 
            1.2.3  สังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียน และใหค้  าแนะน าท่ีเหมาะสมเม่ือพบพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์
   1.3  วธีิการประเมินผล 

1.3.1  การเช็คช่ือเขา้หอ้งเรียน (Class Attendance)   
1.3.2  การส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตรงเวลาท่ีก าหนด 
1.3.3  การส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายครบถว้นและไม่ลอกงานของเพื่อนหรือจากแหล่งต่างๆ โดยไม่มี    

                      การอา้งอิง 
1.3.4  การใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนัและในแวดวงธุรกิจไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. ความรู้ 
   2.1  ความรู้ทีต้่องพฒันา 
            ความรู้ท่ีไดรั้บตอ้งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มวชิาภาษา หมวดวิชาศึกษาทัว่ไปของ 
            มหาวทิยาลยั ในขอ้ท่ี 
               2.1.1  ความรู้และทกัษะการใชภ้าษาองักฤษธุรกิจเพื่อสามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ *  
               2.1.2  ความรู้พื้นฐานดา้นภาษาท่ีใชใ้นทางธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ การบญัชีและคณิตศาสตร์ 
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   2.2  วธีิการสอน 
         บรรยาย ฝึกปฏิบติั แสดงความคิดเห็น (Brain Storming) แสดงบทบาทสมมติ ใชส้ถานการณ์จ าลอง 
         และท ากิจกรรมเสริมบน iTunes U 
   2.3  วธีิการประเมินผล 
           2.3.1  การน าเสนองานท่ีไดรั้บมอบหมาย  
           2.3.2  การทดสอบยอ่ยในหอ้ง 
           2.3.3  การสอบกลางภาคและปลายภาค 
           2.3.4  การศึกษาและทดสอบจาก Exercises on iTunes U 
           2.3.5  การสังเกตพฤติกรรมของนกัศึกษาในเวลาเรียน และระหวา่งการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายและ 
                     ใหค้  าแนะน าท่ีเหมาะสมเม่ือพบพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์ 
3. ทกัษะทางปัญญา 
    3.1  ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
           ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันาเพื่อสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มวชิาภาษา หมวดวชิาศึกษา 
           ทัว่ไปของมหาวทิยาลยั ในขอ้ท่ี 

 3.1.1   สามารถน าความรู้และทกัษะทางภาษาองักฤษไปใชใ้นการเปรียบเทียบและวเิคราะห์ขอ้มูลทาง 
            ธุรกิจเบ้ืองตน้อยา่งมีเหตุผล 
 3.1.2   สามารถน าความรู้และทกัษะทางภาษาองักฤษไปใชใ้นการน าเสนอขอ้มูลทางธุรกิจเบ้ืองตน้ 
            อยา่งสร้างสรรค ์
 3.1.3   สามารถน าความรู้และทกัษะทางภาษาองักฤษไปใชใ้นการส่ือสารกบัชาวต่างชาติได ้* 

    3.2  วธีิการสอน 
      ฝึกทกัษะทางภาษา ใชจ้  าลองสถานการณ์ แสดงความคิดเห็น และน าเสนอขอ้มูล  

    3.3  วธีิการประเมินผล 
            3.3.1  การสอบยอ่ย โดยเนน้การใชภ้าษาองักฤษในสถานการณ์จ าลอง   
            3.3.2  การสอบกลางภาค และปลายภาค 
            3.3.3  การสังเกตความสามารถในการแสดงออกทางภาษาของผูเ้รียน 
            3.3.4  การประเมินคุณภาพของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  
    4.1  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
           ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันาเพื่อสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการ 
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           เรียนรู้ในกลุ่มวชิาภาษา หมวดวชิาศึกษาทัว่ไปของมหาวทิยาลยั ในขอ้ท่ี 
             4.1.1  พฒันาทกัษะในการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียนและผูเ้รียนกบัผูส้อน  ตลอดจน  

          สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ * 
    4.1.2  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
    4.1.3  พฒันาทกัษะความเป็นผูน้ ากลุ่ม การริเร่ิมและการแกไ้ขปัญหา 

   4.2  วธีิการสอน 
           เนน้การสอนท่ีท ากิจกรรมร่วมกนั การมีส่วนร่วมของผูเ้รียน และการท างานกลุ่ม 
   4.3  วธีิการประเมินผล 
              4.3.1  การสังเกตการส่ือสารระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกบัผูส้อน 
              4.3.2  การอภิปรายกลุ่ม 
              4.3.3  การประเมินผลรายบุคคล 
              4.3.4  การประเมินผลกลุ่ม 
5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
    5.1  ทกัษะการวเิคราะห์ การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 
           ทกัษะการวเิคราะห์ การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งพฒันาเพื่อสอดคลอ้งกบั 
           มาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มวชิาภาษา หมวดวชิาศึกษาทัว่ไปของมหาวทิยาลยั ในขอ้ท่ี 
             5.1.1  มีความสามารถในการใชท้กัษะในการส่ือสารทางธุรกิจเบ้ืองตน้ ไดแ้ก่ การพูด การฟัง การอ่าน  
                       และการเขียน โดยการท างานกลุ่ม *  
             5.1.2  มีความสามารถในการส่ือสารทางธุรกิจทั้งทางการฟัง พูด อ่าน เขียน ท่ีเหมาะสมกบับุคคล  
             5.1.3  มีความสามารถในการใชเ้คร่ืองมือ และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมในการน าเสนอขอ้มูลทางธุรกิจ 
                       เบ้ืองตน้   
             5.1.4  มีความสามารถในการใชท้กัษะในการส่ือสารทางธุรกิจในการสืบคน้ขอ้มูลทาง Internet 
             5.1.5  มีความสามารถในการใชท้กัษะในการส่ือสารทางธุรกิจในการเรียนรู้ผา่นทาง iTunes U                     
    5.2  วธีิการสอน 

 5.2.1  ฝึกการใชภ้าษาในการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมทั้งฝึกแสดงความคิดเห็น 
 5.2.2  มีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการน าเสนองาน 
 5.2.3  มอบหมายงานใหน้กัศึกษาฝึกฝนดว้ยตนเองจาก Exercises on iTunes    

    5.3 วธีิการประเมินผล 
            5.3.1  การสอบยอ่ย Speaking Tests  
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            5.3.2  การสอบกลางภาคและปลายภาค 
            5.3.3  การส่งงานท่ีมอบหมายตามก าหนด 
            5.3.4  การฝึกปฏิบติัในชั้นเรียน 
            5.3.5  การเขา้ใช ้iTunes U ของนกัศึกษาตามขอ้ก าหนดของรายวชิา  
 
Curriculum Mapping ของรายวชิา HG011 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร3 
 
หมายเหตุ    แสดงความรับผดิชอบหลกั 
                   แสดงความรับผดิชอบรอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายวิชา 
คณุธรรมจริยธรรม 

(Domain 1) 
ความรู้                

(Domain 2) 

ทกัษะทาง
ปัญญา 

(Domain 3) 

ทกัษะความสมัพนัธ์ฯ   
(Domain 4) 

ทกัษะการวิเคราะหฯ์ 
(Domain 5) 

1) หมวดวชิาศกึษา 
    ทัว่ไป 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 

 กลุ่มวชิาภาษา  
   (ภาษาไทยและ 
   ภาษาองักฤษ)

      

HG011 ภาษาองักฤษ
เพ่ือการสื่อสาร 3 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผลวชิา HG011 
 

1. แผนการสอนของผู้สอนชาวไทย 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ / รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน / ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

1-5 ● แนะน ารายวชิา 
● แนะน าการใช ้ 
   iTunes U บน iPad 
 

● Unit 1: Companies 
- Company facts 

 
 
 
 -      Present Simple  

10 ● อธิบายประมวลรายวชิา 
● อธิบายการใช ้
    iTunes U บน iPad 
 
 
 
 

● ศึกษาค าศพัทแ์ละส านวนท่ีเก่ียวกบั
ขอ้มูลบริษทั  
● ฝึกใชค้  าศพัทแ์ละส านวนเพื่อ
บรรยายบริษทั 
● ศึกษาหลกัการใช ้ Present Simple 
Tense เพื่อใชบ้รรยายและถาม-ตอบ
เก่ียวกบัขอ้มูลบริษทั 
 

● ผูส้อนชาวไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-7 ● Unit 4: New Products 
 

- The development 
process  

     
 
 
 
 
 
 

4  

 
● ศึกษาค าศพัทแ์ละส านวนท่ี
เก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์หม่และ
กระบวนการพฒันาผลิตภณัฑ ์  
● ฝึกใชค้  าศพัทแ์ละส านวนเพื่อ
บรรยายลกัษณะและคุณสมบติัของ
ผลิตภณัฑใ์หม่และกระบวนการ 
พฒันาผลิตภณัฑ ์ 
 

● ผูส้อนชาวไทย 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ / รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน / ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

- Past Simple 
    
  
 
 
  

● ศึกษาหลกัการและฝึกใช ้ Past 
Simple Tense  
● ฝึกใช ้ Past Simple Tense เพื่อ
บรรยายความเป็นมาของนวตักรรม 

8 สอบกลางภาค 

9 
 

 

● Unit 3: Visitors 
 

- Presenting visual 
information    

 

2  

 

● ศึกษาค าศพัทแ์ละส านวนท่ีใชใ้น
การน าเสนอขอ้มูลทางธุรกิจของ
บริษทัในรูปแบบแผนภูมิ 

● ผูส้อนชาวไทย 

 

10-12 ● Supplementary Sheet: 
Describing Trends 
- Describing Changes    

6  
 

● ศึกษาค าศพัทแ์ละโครงสร้าง  
ประโยคท่ีใชใ้นการบรรยาย  
ขอ้มูลทางธุรกิจของบริษทัใน 
รูปแบบแผนภูมิ  

13-16 ● Supplementary Sheet: 
Memorandum    
    
     
 
 
● Listening Practice 

8 ● ศึกษารูปแบบและส่วนประกอบ 
ต่างๆ ของบนัทึกภายใน 
● ศึกษาตวัอยา่งบนัทึกภายใน และ
ระบุส่วนประกอบต่างๆ  
● ฝึกเขียนบนัทึกภายใน  
 
● ฝึกฟังประโยคบรรยายภาพ   
ประโยคโตต้อบ และบทสนทนา 
 

● ผูส้อนชาวไทย 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ / รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน / ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

 ● อ่านบทความทางธุรกิจ   
    (External Readings)  
    จ  านวน 2 เร่ือง 
● Exercises on iTunes U 

 ● ศึกษาดว้ยตนเอง 
 
 
● ศึกษาดว้ยตนเอง 
 

 
 

สอบปลายภาค 
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1. แผนการสอนของผู้สอนชาวต่างประเทศ 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน / ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

1-3 ● แนะน ารายวชิา 
 

● Unit 1: Companies 
 
- How to make polite 

requests 
 
 

- Introducing yourself 
and others  

     

3 ● อธิบายประมวลรายวชิา 
 

 

 

 

● ศึกษาค าศพัทแ์ละส านวนท่ีใชใ้น
การขอร้องและตอบรับอยา่งสุภาพ 
● ฝึกสนทนาเก่ียวกบัการขอร้องและ
ตอบรับอยา่งสุภาพ   
● ฝึกแนะน าตนเองและผูอ่ื้นโดยใช้
บทบาทสมมุติและสถานการณ์จ าลอง 
 

● ผูส้อนชาว 
    ต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-6 ● Unit 2: Contacts 
- Describing your job and 

job contacts  
 

- Present Continuous  
 
 
 

- How to say phone 
numbers and spell 
names  

- Making and receiving 
telephone calls   

 

3  
 

● ฝึกบรรยายลกัษณะงานของตนเอง
และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

● ฝึกใช ้ Present Continuous Tense 
เพื่อบรรยายและถาม-ตอบลกัษณะ
งาน  
● ฝึกบอกหมายเลขโทรศพัทแ์ละ
สะกดช่ือบุคคลและช่ือบริษทั 
 
● ฝึกใชส้ านวนในการโทรศพัทแ์ละ
รับโทรศพัท ์ 

 

7    Speaking Test 1 1    
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน / ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

8 สอบกลางภาค 

9-14 ● Unit 3: Visitors 
 
- Company structure  

 
- How to welcome 

visitors    

6  

 

 

● ศึกษาค าศพัทแ์ละส านวนท่ีใช้
บรรยายโครงสร้างองคก์ร 

 

● ฝึกค าศพัทแ์ละส านวนท่ีใชใ้นการ
กล่าวตอ้นรับผูเ้ยีย่มเยอืนของบริษทั   

● ผูส้อนชาว 
    ต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15-16     Speaking Test 2 2  

สอบปลายภาค 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรมที่ 
 

ผลการเรียนรู้ * 
 

วธีิการประเมิน 
 

ก าหนดเวลาการ
ประเมิน (สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 1.1 
- การเช็คช่ือเขา้ห้องเรียน  
   (Class Attendance)  

1-7,  9-16 15% 
 

2 2.1, 3.1  
- สอบกลางภาค 
- สอบปลายภาค 
   (Exercises on iTunes U) 

8 
17-18 

20% 
45% 

 

3 2.1, 3.1, 5.1 
- สอบยอ่ย (Speaking Test 1) 
- สอบยอ่ย (Speaking Test 2) 

7 
15-16 

5% 
5% 

4 
1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 
5.1 

- Assignments  
 

5, 7, 12, 15  
 

10% 
 

* ระบุผลการเรียนรู้หวัขอ้ยอ่ยตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้ 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสาร 
Grant, D., & Hudson, J. (2012). Business Result (Pre-intermediate). Oxford: Oxford University  

              Press.  

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
• Supplementary Sheet: Describing Trends 

• Worksheet 1: Describing Changes 

• Supplementary Sheet: Memorandum 

• Assignment 1: Working with Words p.102 

• Assignment 2: Language at Work, Past Simple Tense p.109 

• Assignment 3: Sales Results 

• Assignment 4: Memorandum 

• Listening Practice 

• Two External Reading Articles 

• Exercises on iTunes U  

 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า    –––––– 

 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
ส่งเสริมใหน้กัศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนผา่นการประเมินผลการสอน online ของ
มหาวทิยาลยั 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
-  อาจารยผ์ูส้อนประเมินผลการสอนของตนเอง 
-  ดูผลการเรียนของนกัศึกษา 
-  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ โดยคณะกรรมการประเมินผล  

3. การปรับปรุงการสอน  
-  ประมวลความคิดเห็นจากการประเมินการสอนโดยนกัศึกษาและประเมินผลการสอนของตนเอง เพื่อ 

        สรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางแกไ้ขเม่ือส้ินภาคการศึกษา เพื่อเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการปรับปรุง 
        รายวชิาน้ีในภาคการศึกษาต่อไป 
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-  เก็บรวบรวมพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัศึกษา เพื่อน ามาพฒันารูปแบบการเรียนการสอนใหมี้ 
        ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 

-  ประชุมอาจารยผ์ูส้อน เพื่อพิจารณาผลการเรียนของนกัศึกษา 
-  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล มาท าการประเมินคุณภาพมาตรฐานขอ้สอบและการวดัและประเมินผล 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
ปรับปรุงบทเรียน แบบฝึกหดั กิจกรรม และขอ้สอบทุกภาคการศึกษา ตามผลการประชุมและผลการ
ทดสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ 

 

 


