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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 
รหัสวิชา ENL๔๙๑๐     รายวิชา สัมมนาเพ่ือการวิจัยทางภาษาอังกฤษธุรกิจ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ภาคการศึกษา ๑    ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

หมวดที ่๑ ขอมูลทั่วไป 
๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    

รหัสวิชา   ENL๔๙๑๐      

ชื่อรายวิชาภาษาไทย สัมมนาเพ่ือการวิจัยทางภาษาอังกฤษธุรกิจ 

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Seminar on Business English Research 

 

๒.  จํานวนหนวยกิต        ๓(๒๕๐)     

        

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     

      ๓.๑  หลักสูตร       ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา    หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกน) 

 

๔.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน     

      ๔.๑  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา     อาจารยอังควรา เหลืองนภา  

ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเพื่อวัตุประสงคเฉพาะ) 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

      ๔.๒  อาจารยผูสอน   อาจารยอังควรา เหลืองนภา  

ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเพื่อวัตุประสงคเฉพาะ) 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

 

๕.  สถานที่ติดตอ   อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

     ชั้น ๒ อาคาร ๓๕ หอง ๓๕๒๕ 

Email: angvarrah.li@ssru.ac.th 

     

๖.  ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่   ๑  /  ชั้นปที่ ๔ 

๖.๒ จํานวนผูเรียนที่รับได  ประมาณ  ๔๐  คน 

 

๗.  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  (ถามี) ไมมี 
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๘.  รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)  ไมมี 

 

๙.  สถานที่เรียน      

กลุมเรียน ๐๐๑ หอง ๓๕๓๑ วันศุกร เวลา ๘.๐๐-๑๑.๐๐ 

กลุมเรียน ๐๐๒ หอง ๓๕๓๑ วันศุกร เวลา ๑๑.๐๐-๑๔.๐๐ 

 

๑๐.วันที่จัดทําหรือปรับปรุง   

วันที่ ๑๕  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
หมวดที ่๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 
๑.   จุดมุงหมายของรายวิชา 
  การอภิปรายแสดงความคิดเห็น การนําเสนอแลกเปลี่ยนองคความรูการสรางองคความรูที่ไดจากการศึกษาคนควาเอกสาร
และงานวิจัยที่เก่ียวของกับภาษาอังกฤษธุรกิจ 
  Discussion; opinions expressions; knowledge exchange and presentation; knowledge formation from 
independent studies on topics related to Business English 
 
๒.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
1.เพื่อใหนักศึกษาไดรับประสบการณจากการศึกษาคนควาในหัวขอที่ตนเองสนใจ 
2. ปรับปรุงเนื้อหาใหสอดคลองกับนักศึกษาที่แตกตางกัน ในแตละป 
3. นอกเหนือจากการบรรยายแลว ผูสอนยังทําหนาที่เปน facilitator อํานวยความสะดวกใหการเรียนรูและสื่อสารเปนไปดวยความ
ราบร่ืนในการทําศึกษาหาความรูตามหัวขอที่ตนเองสนใจ 
4. เพื่อใหผูเรียนมีความเชื่อมั่นในการเรียนรูดวยตนเองโดยการคนควาจากแหลงขอมูลตางๆที่เก่ียวของกับหัวขอที่สนใจศึกษา 
5.เพื่อทําใหหัวขอวิจัยมีเนื้อหาที่สอดคลองกับสาขาวิชาเอกของนักศึกษา 
  
 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
 

๑. คําอธิบายรายวิชา 
   Basic principles of research; choosing research topic; making research upon approval topic; presenting 
written and oral outcome 
 
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 

(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 

(ชั่วโมง) 

การฝกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝกงาน (ชั่วโมง) 

การศึกษาดวยตนเอง 

(ชั่วโมง) 

๔๕  - ไมมีการฝกปฏิบัตภิาคสนาม ๓ ช่ัวโมง / สัปดาห 
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๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหทีอ่าจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

 (ผูรับผิดชอบรายวชิาโปรดระบขุอมูล   ตัวอยางเชน  ๑ ชัว่โมง / สัปดาห) 

 ๓.๑ ปรึกษาดวยตนเองที่หองพกัอาจารยผูสอน  หอง ๓๕๒๕ ชัน้ ๒ อาคาร ๓๕ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๑ 

ชั่วโมง / สัปดาห 

 ๓.๒ ปรึกษาผานโทรศัพทมือถือ  หมายเลข  ๐๙๕๑๑๔๒๖๕๔ 

 ๓.๓ ปรึกษาผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-Mail)  angvarrah.li@ssru.ac.th 

 ๓.๔ ปรึกษาผานเครือขายสังคมออนไลน (Line)  

 ๓.๕ ปรึกษาผานเครือขายคอมพิวเตอร (teacher.ssru.ac.th/angvarrah.li and www.edmodo.com)  

 
หมวดที ่๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

๑. คุณธรรม  จริยธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 
  (๑)  มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
  (๒)  มีความซื่อสัตยสุจริต 
  (๓)  มีคานิยมที่ถูกตองในการดาํเนินชีวิต 
  (๔)  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
๑.๒   วิธีการสอน 

(๑)  ชี้แนะและใหความรูเก่ียวกับวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวนิัย โดยเนนการเขา

ชั้นเรียนและการสงงานใหตรงเวลา การประพฤติตน ใหเหมาะสมกับกาละเทศะ ตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา   

(๒)  ผูสอนสอดแทรกเนื้อหาที่เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวชิา โดยยกตัวอยางประสบการณและ

เหตุการณจริงที่เกิดข้ึนเพื่อเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชพีทางธุรกิจ 
(๓) จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม และจริยธรรม 

๑.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชัน้เรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และ

การรวมกิจกรรม 

(๒) ประเมินจากการมีวินัยและความพรอมเพรียงของนักศึกษา ในการเขารวมกิจกรรม 
  (๓) สังเกตการแสดงพฤติกรรมของผูเรียนรวมเปนรายตัว 
 

๒. ความรู 
๒.๑   ความรูที่ตองพัฒนา 

  (๑)  มีความรูความเขาใจในหลกัภาษา และหลักการสื่อสาร 

  (๒)  มีความรูความเขาใจในหลกัการ ทฤษฎีและกระบวนการทางธุรกิจ 
๒.๒   วิธีการสอน 

(๑)  การบรรยายภายในชัน้เรียน พรอมเอกสารประกอบ และการถาม-ตอบ 
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(๒)  มอบหัวขอเร่ืองใหคนควาและทํารายงานทัง่เดี่ยวและกลุม 

(๓)  สาธิตและใหฝกปฏิบตัิตามทักษะทางภาษาตาง ๆ 

(๔)  อภิปรายเปนกลุมโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 
(๕)  นําเสนอการศึกษาคนควานอกหองเรียนดวยตนเอง  

(๖)  ใชสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส๒.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  การทดสอบยอย 

(๒)  การสอบปลายภาคเรียน 

(๓)  ประเมินจากโครงงานทีน่ักศึกษาจัดทํา 

(๔)  ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 

 

๓. ทักษะทางปญญา 

๓.๑   ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

  (๑)  มีความสามารถในการสื่อสาร  วิเคาระห วิจารณ  แลกเปลีย่นความคิด (discussion) และการนําเสนอเปน

ภาษาอังกฤษ 

  (๒)  มีความสามารถในการวิเคราะหแผนธุรกิจ และกรณีศึกษา 
๓.๒   วิธีการสอน 

(๑)  มอบหมายงานใหนักศึกษาไดมีโอกาสศึกษาคนควาเพิ่มเติมดวยตนเอง 

(๒) ใหนําเสนอการคนควา  

(๓)  จัดใหมีการอภิปรายเปนกลุม เพื่อใหรูจักรับฝงความคิดเห็นและแสดงความคิดเห็นอยางเหมาะสม 

(๔) ตั้งคําถามเพี่อกระตุนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห สังเคราะห วิพากย วิจารณ 
(๕) ใหทํากิจกรรมที่ไดนําเอาความรูไปประยุกตใชได เชนการจําลองสถานการณ 

๓.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมินผลจากฝกปฏิบัต ิ

(๒)  การสอบพูดตามหัวขอที่เรียน 

 
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 

  (๑)  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางสรางสรรค มีภาวะผูนาํ-ผูตาม ในโอกาศที่เหมาะสม 

  (๒)  มีความรับผดิชอบตอการกระทําและผลสืบเนื่อง (consequence) 

  (๓) มีเปาหมายในการดําเนนิชีวติและเรียนรู และแสวงหาวิธีการเพื่อไปสูเปาหมาย 
๔.๒   วิธีการสอน 

(๑)  มีการกําหนดกิจกรรมการทํางานเปนกลุม ซึ่งตองประสานงานกับผูอ่ืน หรือตองคนควาหาขอมูลจากการ

สัมภาษณบุคคลอ่ืน หรือผูมีประสบการณ เพื่อใหเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถ

ในการรับผิดชอบ 
(๒)  เปดโอกาสใหสอบถามพดูคุยแลกเปลี่ยนประสบการณและการเรียนรู 

๔.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  ประเมินจากผลงานของกลุมและผลงานของผูเรียนในกลุมที่ไดรับมอบหมายใหทาํงาน 

(๒)  ประเมินตนเอง และประเมนิซึ่งกันและกัน 
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(๓)  สังเกตพฤติกรรมและการมีสวนรวมในชั้นเรียน 

 

 
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 

  (๑)  มีทักษะในการประมวลผล แปลความหมายและนําไปใชประโยชน 

   (๒)  มีทักษะการใชภาษาไทย และภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 (๓)  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและนําเสนอ 
๕.๒   วิธีการสอน 

(๑)  สอนการใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษไดดวยตนเองและเหมาะสมกับ

ความสามารถลแความชอบของผูเรียน 

(๒) สืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีและจัดการกับขอมูลไดอยางเหมาะสม 

(๓) นําเสนอผลการคนควาดวยตนเอง โดยใชเทคโนโลยทีี่เหมาะสมและทันสมยั 
(๔) บูรณาการการใชเครือขายทางสังคมในการแลกเปลี่ยนความรู 

๕.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การอภิปราย การนําเสนอในชั้นเรียน และในสื่อสังคมออนไลนที่

กําหนด 

(๒)  ประเมินจากเทคนิคการนาํเสนอโดยใชเทคโนโลยทีี่เหมาะสม  

 
๖. ดานอ่ืนๆ 

(๑)  ……………………………………………………………………..……………..………………… 

(๒)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

(๓)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

(๔)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
(๕)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

 
หมายเหตุ 

สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  
สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  
เวนวาง หมายถึง ไมไดรับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยูในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 
 
 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน  

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อท่ีใช  

ผูสอน 



มคอ. ๓ 

หลกัสูตรระดบัปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๖  
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สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อท่ีใช  

ผูสอน 

1 
 

Course orientation 
What is a seminar? 
What is research?  
Why we need to do research? 
Basic principle of research 
Principles of good research 
Principles of a good research 
report 

3 - แนะนําแผนการเรียนการสอน 
- ชี้แจงขอตกลงในการเรียนการสอน 
- ใหขอเสนอแนะในการเรียนและการ
คนควา 
- แนะนําหัวขอวิจัย 

อาจารยอังควรา 
เหลืองนภา 

2 Research as a scientific 
method: Case study in daily 
life 

3 Discuss under the topics with case 
study (Group work 10 marks) 
 

อาจารยอังควรา 
เหลืองนภา 

3 
Online 

Research proposal 
Topic 
Focus (scope) 
Problems and rationale 
Objective 
Data and sources of data 
(population and samples) 
Data collection and analysis 
(tools) 

3 Introduce the students’ study 
(10 marks) 

อาจารยอังควรา 
เหลืองนภา 

4 
 

Review literature and self 
reflection 

3 Discuss under the topic (10 marks) อาจารยอังควรา 
เหลืองนภา 

5 
Online 

 
 

Qualitative vs quantitative 
methods (collection and 
analysis) and self-reflection 
Coding and frequency count 

3 Discuss under the topic (10 marks) อาจารยอังควรา 
เหลืองนภา 

6 
Online 

Finalize research proposal 
Topic 
Focus (scope) 
Problems and rationale 
Objective 
Data and sources of data 
(population and samples) 
Data collection and analysis 
(tools) 

3 Present a final version of research 
proposal 
Data must be totally collected. 
(10 marks) 

อาจารยอังควรา 
เหลืองนภา 



มคอ. ๓ 

หลกัสูตรระดบัปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๗  
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สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อท่ีใช  

ผูสอน 

7 Data Analysis 3 Consultation อาจารยอังควรา 
เหลืองนภา  

8 Midterm 3 Consultation อาจารยอังควรา 
เหลืองนภา 

9 What is research article? 
Structures 
 

3 Give a lecture about the 
structures of research articles 
(IMRD)  

อาจารยอังควรา 
เหลืองนภา 

10 Academic language in research 
articles 

3 Introduce academic phrase bank อาจารยอังควรา 
เหลืองนภา 

11-15 Investigate academic language 
Introduction 
Methodology 
Results 
Discussion and conclusion 
References  

15 Present the investigation and 
discuss (10 marks) 

อาจารยอังควรา 
เหลืองนภา 

16 
Online 

How to present research paper 
with powerpoint 
Presenting research in a 
conference  

3 สรุปผลการศึกษาคนควาและการ
ดําเนินการวิจัย พรอมเสนอปญหาและ
อุปสรรคในการทําวิจัย ตลอดจนสรุปสิ่ง
ท่ีไดเรียนรูจากการทําวิจัยและการศึกษา
คนควาดวยตนเอง 

อาจารยอังควรา 
เหลืองนภา 

17 Final  3 Presenting research อาจารยอังควรา 
เหลืองนภา 

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
    ( ระบุวิธีการประเมินผลการเรยีนรูหัวขอยอยแตละหัวขอตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา  
     (Curriculum Mapping) ตามท่ีกําหนดในรายละเอียดของหลกัสูตร สัปดาหท่ีประเมิน และสัดสวนของการประเมิน) 
 

ผลการเรียนรู วีธีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู สัปดาหทีป่ระเมิน สัดสวนการประเมิน 
 - การสืบคนขอมูลความรูตางๆ จากการทบทวน

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ ตลอดจนวิเคราะห สังเคราะห
และนําเสนอขอมูลได 
- การนําเสนอแลกเปลี่ยนสิ่งท่ีไดศึกษาคนควาดวยตนเอง
ในรูปแบบการอภิปราย 
- ความกาวหนาของงานิจัย 

ตามสัปดาหท่ี
กําหนด 

60 
 
 
 

 - การสรุปผลการดําเนินงาน การประเมินการเรียนรูดวย สัปดาหท่ี 17 10 



มคอ. ๓ 

หลกัสูตรระดบัปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๘  
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ตนเอง ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
- รายงานการวิจัย 
- การนําเสนอผลงานวิจัย 
การนําเสนอผลงานวิจยัในงานประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

 
สัปดาหท่ี 17 

 
20 
10 
+10 

 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑.  ตําราและเอกสารหลัก 

๑)  เอกสารและตําราที่เก่ียวของกับการวิจัย 

          เอกสารและตําราที่เก่ียวของกับ corpus analysis 

           เอกสารและตําราที่เก่ียวของกับ needs analysis 

๒.  เอกสารและขอมูลสําคัญ 
         

๓.  เอกสารและขอมูลแนะนํา 
        ๑)  • Websites related to research, corpus analysis, needs analysis, and ESP 

 
หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาโดยนักศึกษา รายวิชานี้ดําเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือเปดรับฟงขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะจากนักศึกษาในรูปแบบตาง ๆ ดังนี้ 
๑. ใหนักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ ความรู ทักษะในการประมวล/คิดวิเคราะหกอนและหลังการ
เรียนรายวิชานี้ 
๒. สงเสริมใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นตอการเรียนการสอน และการพัฒนารายวิชา ในชั่วโมงสุดทายของการเรียนรายวิชา
นี้ 
๓. ใหนักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซ่ึงรวมถึงวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกหองเรียน สิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอนซ่ึงมีผลกระทบตอการเรียนรูและผลการเรียนรูท่ีไดรับ โดยผานแบบสอบถามท่ีทางมหาวิทยาลัย
จัดใหนักศึกษาประเมินการสอนของผูสอนในปลายภาค (online questionnaire)  รวมท้ังขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
 
๒. กลยุทธการประเมินการสอน  
๑. อาจารยผูสอนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการเรียนของนักศึกษา และทารายงานสรุปพัฒนาการของนักศึกษา ปญหา 
อุปสรรค และแนวทางแกไขหรือการเปลี่ยน/ปรับปรุงรายวิชา 
๒. จัดใหมีคณะกรรมการทวนสอบการสอน หรือจากการสังเกตการณสอน โดยอาจารยประจาหลักสูตร 
๓. แบบบันทึกความรูท่ีไดรับจากการเขาเรียนและเขารวมฟงบรรยาย (Learning reflection) 
 
๓.  การปรับปรุงการสอน 



มคอ. ๓ 

หลกัสูตรระดบัปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๙  
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หลังการประเมินการสอนจะมีการปรับปรุงการสอนโดยแกไขขอบกพรองท่ีมีอยูเพ่ือใหการสอนครั้งตอๆไปสมบูรณ
ยิ่งข้ึน และจะนํานวัตกรรมการสอนใหมๆทีไดรับการอบรมท้ังจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมาปรับใชในการสอน เพ่ือ
พัฒนาสอนใหดียิ่งๆข้ึน โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
๑. การประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา การประเมินการสอนของตนเองขอเสนอแนะการทวนสอบจากอาจารยประจา
หลักสูตร สรุปปญหา อุปสรรค แนวทางแกไข เม่ือสิ้นสุดการสอน เพ่ือเปนขอมูลเบื้องตนในการปรับปรุงรายวิชาในภาค
การศึกษาตอไป 
๒. ใหอาจารยผูสอนเขารับการอบรมกลยุทธการสอน หรือการวิจัย เพ่ือพัฒนารูปแบบ วิธีการสอน 
๓. ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาใหทันสมัยและเหมาะสมกับนักศึกษารุนตอไป 
  
 
๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
๑. การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยประจาหลักสูตร 
๒. มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบขอสอบรายงาน 
วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 
 
๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
๑. นําผลจากการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลจากการประเมินโดยกรรมการทวนสอบโดยอาจารยประจําหลักสูตรมาใช
ในการพัฒนาเนื้อหาสาระใหทันสมัย ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลใหตรงกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
๒. นําผลการประเมินการสอนของตนเอง มาใชในการพัฒนาเนื้อหาสาระใหทันสมัย ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการ
ประเมินผลใหตรงกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
๓. ทําการปรับปรุงรายวิชาทุกป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4 
 
 

*********************** 



มคอ. ๓ 

หลกัสูตรระดบัปริญญา   ตรี   โท  เอก   
 

หนา้ | ๑๐  
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
ตามท่ีปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

 

 

  

ความรับผิดชอบในแตละดานสามารถเพิ่มลดจํานวนไดตามความรับผิดชอบ 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

(๑.๑) 
ความรู 
(๒.๑) 

ทักษะทาง
ปญญา 
(๓.๑) 

ทักษะความสมัพันธ
ระหวางบุคคล และ
ความรับผิดชอบ

ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

(๔.๑) 

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๕.๑) 
  ความรับผิดชอบหลัก                                                  ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

รหัสวิชา ENL๔๙๑๑ 

ชื่อรายวิชา  

การศึกษาเอกเทศ  

(Independent Studies) 

              


