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รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจ 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวชิา  
HS205การเขียนเพื่อการส่ือสาร 1 (Communicative Writing 1) 
2. จ านวนหน่วยกติ   

 3(2-2-5) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจเป็นวชิาเอกบงัคบั 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน 
 ผูช่้วยศาสตราจารยศุ์ทธินี ตั้งสัจจานุรักษ์ 
อาจารยด์ร.จนัทร์ฉาย วงศโ์พธิสาร โอดี 
อาจารยสุ์ณีธนาเลิศกุล 
5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 

 ภาคการศึกษาท่ี 1/2558   นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

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

 ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน    

 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
17สิงหาคม2558 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 

1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

1. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ดา้นกระบวนการเขียนในระดบัอนุเฉท รู้องคป์ระกอบต่างๆในแต่ละอนุเฉท 
เช่น ใจความส าคญั เน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกบัใจความส าคญั 
ตลอดจนมีประโยคสรุปท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาและใจความหลกัของอนุเฉทนั้นๆ 

2. เพื่อใหน้กัศึกษาเรียนรู้แบบแผนการเขียนอนุเฉท ซ่ึงประกอบไปดว้ยการยอ่หนา้  เน้ือหาท่ีมีเอกภาพ 
การใชค้  าเช่ือมท่ีเหมาะสม และเคร่ืองหมายก ากบัประโยคชนิดต่างๆ 
ตลอดจนการใชไ้วยากรณ์ภาษาองักฤษท่ีถูกตอ้ง 

3. เพื่อใหน้กัศึกษา ฝึกเขียนอนุเฉทประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ การบรรยาย การเล่าเร่ือง การอธิบายขั้นตอน 
การแสดงเหตุผล และเสนอความคิดเห็น 

2 วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

เพื่อปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวชิา  

หลกัและฝึกเขียนอนุเฉทประเภทต่างๆ ทั้งแบบควบคุมรูปแบบการเขียน และแบบเขียนโดยอิสระ 
โดยเนน้วามความถูกตอ้งในเร่ืองภาษาและการส่ือความหมาย 

 
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนา
ม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45ชัว่โมง ตามความตอ้งการขอ
งผูเ้รียน 

30ชัว่โมง 30 ชัว่โมง 

 
3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

3ชัว่โมง/สัปดาห์  
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา 

1)  มีวนิยั ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบต่อตนเอง  
 2)  เคารพกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัขององคก์ร  
 3)  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  

.2 วธีิการสอน 
1) สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในระหวา่งการจดัการเรียนการสอน   
2)ปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบวนิยัโดยเนน้การเขา้ชั้นเรียนใหต้รงเวลาการส่งงานภายในเวลาท่ี  

ก าหนด 

4)ปลูกฝังใหน้กัศึกษาแต่งกายและปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมถูกตอ้งตามระเบียบของมหาวทิยาลยั 

    ปลูกฝังค่านิยมเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริตผา่นการเรียนการสอนและผา่นทางการท ากิจกรรมกลุ่มและ 

งานท่ีไดรั้บมอบหมาย    
1.3 วธีิการประเมินผล 

              1) แบบบนัทึกการเขา้ชั้นเรียน 
2) แบบบนัทึกการส่งงาน 
3) พฤติกรรมการสอบท่ีเป็นไปอยา่งสุจริต 
3) การสังเกตการณ์ของผูส้อน 
4) แบบประเมินกิจกรรมการเขา้กลุ่มท างาน 
 
2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ 

1) มีความรู้ในศาสตร์หลกัทั้งภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบติัอยา่งกวา้งขวาง 

           2) มีความรู้ท่ีเกิดจากบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3) มีกระบวนการแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง  

4)  มีความรู้ในทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพื่อส่ือสารธุรกิจอยา่งกวา้งขวางและเป็นระบบ 

5)มีความเขา้ใจภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจอยา่งถ่องแทแ้ละสามารถประยกุต ์ความรู้ใน 
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สถานการณ์ต่างๆ 

2.2 วธีิการสอน 

1) การบรรยายและฝีกปฏิบติัท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรู้รอบ 
ทั้งดา้นทฤษฎีและปฏิบติั  

2) การเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็นและซกัถามขอ้ 
สงสัย 

3) การเรียนรู้ผา่นกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
4) ส่งเสริมใหผู้เ้รียนศึกษาดว้ยตนเองและรู้จกัคน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ 

 
2.3 วธีิการประเมินผล 

1) การสอบยอ่ยท่ีเนน้การบูรณาการทฤษฎีการเขียนประเภทต่างๆ ในชั้นเรียนและงานท่ีไดรั้บ  
มอบหมาย 

2)  แบบประเมินกิจกรรมสังเกตพฤติกรรมการเรียนและการตอบขอ้ซกัถามของผูเ้รียน  

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 

1)สามารถคิดวเิคราะห์เพื่อแกไ้ขปัญหาไดเ้หมาะสมและเป็นระบบ 

2)สามารถใชค้วามรู้ภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบติัเพื่อการปฏิบติังานและการแกปั้ญหาไดอ้ยา่ง  

เหมาะสม 

3)  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
4) สามารถน าความรู้ทางภาษามาประยกุตใ์ชแ้กปั้ญหาในชีวติประจ าวนัและส่ือสารอยา่งมี 

ประสิทธิภาพ 

3.2 วธีิการสอน 
       1) กิจกรรมระดมความคิด 
       2)กิจกรรมโครงงาน(Project-based Learning) 
3) ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
 
3.3 วธีิการประเมินผล 
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1)การสอบยอ่ยและสอบปลายภาค 
2) ประเมินผลความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์จากกิจกรรมการเขียนในชั้นเรียนและงานท่ีไดรั้บ 

มอบหมาย 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา 
1)มีมนุษยส์ัมพนัธ์ และบุคลิกภาพดี  
2)สามารถท างานเป็นหมู่คณะไดรู้้บทบาททั้งการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
3)เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 
4)เป็นผูมี้ความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายและต่อส่วนรวม  
5)สามารถใชภ้าษาองักฤษเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและหมู่คณะไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

4.2 วธีิการสอน 
1)กิจกรรมการฝึกเขียนในชั้นเรียนทั้งแบบควบคุมและแบบอิสระ เพื่อผูเ้รียนสามารถวางโครงร่างงาน 
         เขียนอยา่งเป็นระบบ และรับผดิชอบในการเรียนรู้และพฒันางานเขียนของตนเอง 

           2) กิจกรรมกลุ่มเพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกัปรับตวัในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและเรียนรู้บทบาทการเป็น 

ผูน้ าและผูต้ามในการท างานร่วมกนั ไดอ้ยา่งเหมาะสม  และส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกถึงความ 

รับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายทั้งส่วนตนและส่วนรวม 
 

4.3 วธีิการประเมินผล 
1)สังเกตจากพฤติกรรมการท างานทั้งงานเด่ียวและงานกลุ่มในฐานะผูน้ าหรือผูต้าม  

2)ประเมินผลผูเ้รียนจากบทบาทการเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม  

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์ การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งพฒันา  
          1) สามารถใชภ้าษาในการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้ขอ้มูลเพื่อเพิ่มพูนความรู้ได ้
3)มีทกัษะในการน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  
4)สามารถน าความรู้ทางภาษาไปสืบคน้ขอ้มูลและน าเสนอไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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5.2 วธีิการสอน 
1) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การฝึกทกัษะภาษาเพื่อการส่ือสารทั้งการพูด การฟังและการเขียน  

2) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใหผู้เ้รียนมีโอกาสสืบคน้และน าเสนอขอ้มูลโดยใชเ้ทคโนโลย ี 
สารสนเทศ 

5.3 วธีิการประเมินผล 
      1)การสอบยอ่ยท่ีเนน้การบูรณาการทฤษฎีการเขียนและรูปแบบการเขียนประเภทต่างๆเพื่อส่ือสาร    
           ความคิด ความริเร่ิมสร้างสรรคผ์า่นการใชภ้าษาองักฤษอยา่งมีประสิทธิภาพ 

            2) แบบประเมินการน าเสนอผลงาน  การน าเสนองานเขียน และการน าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียนและ 

รายงานท่ีเป็นรูปเล่ม 
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

1 
 
 

Course Introduction,  
Chapter 1 The sentence 
and the paragraph 
 

3   PowerPoint 
Presentation/iPad 

 Reading course outline 
 Review types of sentences 
 Format and parts of a 

paragraph 

อ.ดร.จนัทร์ฉาย 
วงศโ์พธิสาร โอดี 
ผ.ศ.ศุทธินี 
ตั้งสจัจานุรักษ ์ 
อ.สุณีธนาเลิศกุล 

2 
 
 

Chapter 1 The sentence 
and the paragraph 
 

3   PowerPoint 
Presentation/iPad 

 Unity and coherence 
 Fragments and run-on 

sentences 
 Topic sentence and 

controlling idea 

อ.ดร.จนัทร์ฉาย 
วงศโ์พธิสาร โอดี 
ผ.ศ.ศุทธินี 
ตั้งสจัจานุรักษ ์
อ.สุณีธนาเลิศกุล 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

3 
 
 

Chapter 2 Descriptive 
paragraphs 
 

3   PowerPoint 
Presentation/iPad 

 Descriptive organization  
 Adjectives in descriptive 

writing 

อ.ดร.จนัทร์ฉาย 
วงศโ์พธิสาร โอดี 
ผ.ศ.ศุทธินี 
ตั้งสจัจานุรักษอ์.สุณีธน
าเลิศกุล 

4 
 
 

Chapter 2 Descriptive 
paragraphs 
 

3  PowerPoint 
Presentation/iPad 

 Descriptive organization  
 Adjectives in descriptive 

writing 

อ.ดร.จนัทร์ฉาย 
วงศโ์พธิสาร โอดี 
ผ.ศ.ศุทธินี 
ตั้งสจัจานุรักษ ์
อ.สุณีธนาเลิศกุล 

5 
 
 

Chapter 4: Process 
paragraphs 

3   PowerPoint Presentation/ 
iPad 

 Process organization  
 Practice subject and verb 

agreement, the present 
simple tense 

อ.ดร.จนัทร์ฉาย 
วงศโ์พธิสาร โอดี 
ผ.ศ.ศุทธินี 
ตั้งสจัจานุรักษ ์ 
อ.สุณีธนาเลิศกุล 

6 
 
 

Chapter 4: Process 
paragraphs  
 

3   PowerPoint Presentation/ 
iPad 

 Time order words  
 Imperatives 
 Modals of advice, 

necessity, and prohibition 

อ.ดร.จนัทร์ฉาย 
วงศโ์พธิสาร โอดี 
ผ.ศ.ศุทธินี 
ตั้งสจัจานุรักษอ์.สุณีธน
าเลิศกุล 

7 
 
 

Chapter 5: Narrative 
paragraphs 
 

3  PowerPoint Presentation/ 
iPad 

 Narrative organization 
 Sensory and emotional 

อ.ดร.จนัทร์ฉาย 
วงศโ์พธิสาร โอดี 
ผ.ศ.ศุทธินี 
ตั้งสจัจานุรักษอ์.สุณีธน
าเลิศกุล 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

details 
8 
 
 

Chapter 5: Narrative 
paragraphs 
 

3   PowerPoint Presentation 
iPad 

 Order of events in narrative 
paragraphs 

 The simple past and past 
continuous 

อ.ดร.จนัทร์ฉาย 
วงศโ์พธิสาร โอดี 
ผ.ศ.ศุทธินี 
ตั้งสจัจานุรักษอ์.สุณีธน
าเลิศกุล 

9 Mid term exam    Break for mid-term exam  
10  

 
 

Writing anarrative 
paragraph 

3   Write a narrative paragraph  
 Review past tense, past 

simple tense in a paragraph 
context 

อ.ดร.จนัทร์ฉาย 
วงศโ์พธิสาร โอดี 
ผ.ศ.ศุทธินี 
ตั้งสจัจานุรักษอ์.สุณีธน
าเลิศกุล 

11 
 
 

Chapter 6: Opinion 
paragraphs 

3   PowerPoint 
Presentation/iPad 

 Revisions of reasons and 
results vs. causes and 
effects 

อ.ดร.จนัทร์ฉาย 
วงศโ์พธิสาร โอดี 
ผ.ศ.ศุทธินี 
ตั้งสจัจานุรักษอ์.สุณีธน
าเลิศกุล 

12 
 
 

Chapter 6:  Opinion 
paragraphs  

3   PowerPoint 
Presentation/iPad 

 Opinion organization 
 Reasons to support an 

opinion 

อ.ดร.จนัทร์ฉาย 
วงศโ์พธิสาร โอดี 
ผ.ศ.ศุทธินี 
ตั้งสจัจานุรักษอ์.สุณีธน
าเลิศกุล 

13 
 
 

Chapter 6: Opinion 
paragraphs 

3   PowerPoint 
Presentation/iPad 

 The use of ‘there is’ and 
‘there are’ to introduce 

อ.ดร.จนัทร์ฉาย 
วงศโ์พธิสาร โอดี 
ผ.ศ.ศุทธินี 
ตั้งสจัจานุรักษอ์.สุณีธน
าเลิศกุล 



9 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

facts 
 Because of and because to 

give reasons 
 

14 
 

Writing opinion paragraph 
and grammar revision 

 
3  

 Write an opinion paragraph 
 Review grammar related to 

writing skill 

อ.ดร.จนัทร์ฉาย 
วงศโ์พธิสาร โอดี 
ผ.ศ.ศุทธินี 
ตั้งสจัจานุรักษอ์.สุณีธน
าเลิศกุล 

15 
 

Revision -  Review อ.ดร.จนัทร์ฉาย 
วงศโ์พธิสาร โอดี 

ผ.ศ.ศุทธินี 
ตั้งสจัจานุรักษอ์.สุณีธน

าเลิศกุล 
16 Final Exam - Final exam   

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กจิกรรม

ที ่ 
 

ผลการเรียนรู้
*  
 

วธีิการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลาการปร
ะเมิน (สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการประ
เมินผล 

 

1 2.1, 3.1, 5.1 การสอบยอ่ยในชั้นเรียน(คร้ังท่ี1) 
6 10% 

2 2.1, 3.1, 5.1 การสอบยอ่ยในชั้นเรียน(คร้ังท่ี2) 12 10% 
3 2.1, 3.1, 5.1 การสอบปลายภาค  15 40% 
4 1.1, 4.1 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10% 

5 
1.1, 2.1, 3.1, 

4.1 
การท าแบบฝึกหดัเด่ียวและกลุ่มใ
นหวัขอ้ท่ีก าหนด 

ตลอดภาคการศึกษา 10% 

6 
1.1, 2.1, 3.1, 

4.1, 5.1 
การท าโครงงานในหวัขอ้ท่ีก าห
นด 

12 20% 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

1. ต าราและเอกสาร 
Savage, Alice and Shafiei, Masoud. ((2012)  Effective Academic Writing: 2nd Edition. Oxford University 
Press 
2.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
1. Folse, Muchmore-Vokoun, Solomon. (2002) Great Paragraphs, 2ed.Houghton Mifflin Company. 
2. Cohen & Miller. (2003). Reason to Write: Strategies for Success in Academic Writing. Intermediate. 
Oxford University Press. 
3. Miller & Cohen. (2001). Reason to Write: Strategies for Success in Academic Writing. Low 
Intermediate. Oxford University Press. 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
1. How to Write a Good Paragraph http://www.writing.com/main/view_item/item_id/927399-How-To-
Write-A-Good-Paragraph 
2. How to Write Good Paragraphs http://www.trinitysem.edu/Student/LessonInstruction/Paragraph.html 
3. How to Write a Paragraph http://languagearts.pppst.com/paragraphs.html 
4. Paragraph Organizer http://www.paragraphorganizer.com/inner/how_to_write_paragraph.htm 
5. Paragraphs http://www2.actden.com/writ_den/tips/paragrap/index.htm 
6. How to Write a Perfect Paragraph in 10 Easy Steps http://www.enotes.com/topics/how-write-perfect-
paragraph 
7. Topic sentence  http://study.com/academy/lesson/what-is-a-topic-sentence-examples-definition-quiz.html 
8. Paragraph  http://writing2.richmond.edu/writing/wweb/paragrph.html 
9.  Topic sentence  http://www.rit.edu/ntid/rate/sea/processes/paragraph/process/sentence10.  
10. Controlling idea   http://www.rit.edu/ntid/rate/sea/processes/paragraph/practice/ideas#scroll=0 
 
 
 
 
 

http://www.writing.com/main/view_item/item_id/927399-How-To-Write-A-Good-Paragraph
http://www.writing.com/main/view_item/item_id/927399-How-To-Write-A-Good-Paragraph
http://www.trinitysem.edu/Student/LessonInstruction/Paragraph.html
http://languagearts.pppst.com/paragraphs.html
http://www.paragraphorganizer.com/inner/how_to_write_paragraph.htm
http://www2.actden.com/writ_den/tips/paragrap/index.htm
http://www.enotes.com/topics/how-write-perfect-paragraph
http://www.enotes.com/topics/how-write-perfect-paragraph
http://study.com/academy/lesson/what-is-a-topic-sentence-examples-definition-quiz.html
http://writing2.richmond.edu/writing/wweb/paragrph.html
http://www.rit.edu/ntid/rate/sea/processes/paragraph/process/sentence10
http://www.rit.edu/ntid/rate/sea/processes/paragraph/practice/ideas#scroll=0
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

1) จดัใหมี้การฝึกเขียนในชัว่โมงเรียนและจดัใหมี้การสอบปลายภาค 
และเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดฝึ้กฝนความสามารถโดยผูส้อนมอบหมายนกัศึกษาเขียนอนุเฉทปร
ะเภทต่างๆ พร้อมตรวจและใหค้  าแนะน าเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

2)ส่งเสริมใหป้ระเมินผลผูส้อนผา่นส่ือท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 1)ประเมินผลตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

2)  พิจารณาจากพฤติกรรมในการเรียนของนกัศึกษา ผลงานและพฒันาการของนกัศึกษา และ  
สอบถามทศันคติท่ีมีต่อรายวชิา 

3. การปรับปรุงการสอน  
1)  ปรับปรุงรายวชิาตามผลการประเมินของนกัศึกษา 

2)พฒันาแบบฝึกหดัและการสอนตามขอ้มูลการประเมินและคะแนนสอบต่างๆ 
3)ปรับเน้ือหาและตวัอยา่งประกอบการสอนตามข่าวสารขอ้มูลปัจจุบนัและความสนใจของผูเ้รียน 
4)เสริมแบบฝึกหดัท่ีนกัศึกษาตอ้งการปรับปรุงเพื่อกระตุน้ใหเ้กิดก าลงัใจในการเรียนอยา่งต่อเน่ือง 
5) ใชเ้ทคโนโลยเีสริมการเรียนการสอน เช่น iPad, socrative, Today’s meet เป็นตน้ 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
ทวนสอบมาตรฐานโดยคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาจากภายนอก 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
ทบทวนและปรับปรุงรายวชิาเม่ือส้ินภาคการศึกษา 

 


