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เอกสารหมายเลข มคอ.๓ 

รายละเอยีดของรายวชิา(๓๐๒ ๓๑๓) 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา    คณะมนุษยศาสตร์สาขาวิชาภาษาองักฤษ   วิทยาเขตขอนแก่น 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและช่ือรายวชิา  
     ๓๐๒ ๓๑๓  ความรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบัวรรณคดอีงักฤษ   
                           Introduction to English Literature 
๒.จ านวนหน่วยกติ   
     ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
     พทุธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ 
๔.อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
    รศ. ดร. ดิปติ วิสุทธางกรู 
๕.ภาคการศึกษา / ช้ันปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ชั้นปีท่ี ๓ 
๖.รายวชิาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน    
     มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัวิทยาเขตขอนแก่น 
๙.วนัท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
     ๑๕  มิถุนายน ๒๕๖๕ 
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๓๘ 

หมวดท่ี ๒ จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
      นิสิตมีความรู้ความเขา้ใจองคป์ระกอบต่าง ๆ ในวรรณคดี หลกัการและวิธีการวิเคราะห์และตีความงานประพนัธ์
ประเภทบทกวีนิพนธ์ นวนิยาย เร่ืองสั้น บทละครได ้ 
๒. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

      เพือ่พฒันาและปรบัปรุงเนื้อหาของรายวชิาใหช้ดัเจนและสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของรายวชิา สามารถ 
จดัการเรยีนการสอนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ท าใหนิ้สิตมีความรู้ความเขา้ใจองคป์ระกอบต่าง ๆ ในวรรณคดี 
หลกัการและวธีิการวิเคราะห์และตีความงานประพนัธ์ประเภทบทกวนิีพนธ์ นวนิยาย เร่ืองสั้น บทละครได ้และเพื่อ
พฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน สกอ. 

หมวดที่ ๓ ลกัษณะและการด าเนินการ 

 
๑. ค าอธิบายรายวชิา  

   ศึกษาองคป์ระกอบต่าง ๆ ในวรรณคดี เช่น การใช ้figurative language, allusion, symbol, tone and irony หลกัการ
และวิธีการวิเคราะห์ และตีความงานประพนัธ์ประเภทต่าง ๆ เช่น บทกวีนิพนธ์ นวนิยาย เร่ืองสั้น บทละคร 

๒. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชัว่โมงต่อ
ภาคการศึกษา   
 

สอนเสริมตามความ
ตอ้งการของนิสิตเฉพาะ
ราย   

ไม่มีการฝึกปฏิบติังาน
ภาคสนาม 

การศึกษาดว้ยตนเอง ๖ 
ชัว่โมงต่อสปัดาห์   

๓. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

     - อาจารยป์ระจ ารายวิชา ประกาศเวลาใหค้ าปรึกษาผา่นเวบไซตค์ณะ หรือ ส่วนงาน 
     - อาจารยจ์ดัเวลาใหค้ าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความตอ้งการ ๑ ชัว่โมงต่อสปัดาห์  (เฉพาะรายท่ี
ตอ้งการ) 
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๓๙ 

หมวดที ่๔ การพฒันาการเรียนรู้ของนิสิต 
 
๑. คุณธรรม จริยธรรม 

     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา 

          พฒันาผูเ้รียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมอย่างราบร่ืน และเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยผูส้อนตอ้งพยายามช้ีใหเ้ห็นคุณธรรมและจริยธรรมท่ีสอดแทรกอยูใ่นเน้ือหาวิชา เพื่อให้
นิสิตสามารถพฒันาและบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมกบัความรู้ในรายวิชา โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบติั
หลกัสูตร ดงัน้ี 
           (๑)  ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมเก่ียวกบัความเสียสละและซ่ือสตัยสุ์จริต  
           (๒) ความมีวินยั ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสงัคม 
           (๓) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และล าดบั 
ความส าคญั 
           (๔) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์
           (๕) เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม 
     ๑.๒ วธีิการสอน  

          - บรรยายบทเรียนพร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 
          - มอบหมายงานใหนิ้สิตไปศึกษาวรรณคดีประเภทต่าง ๆ แลว้น ามาเสนอในชั้นเรียน แลกเปล่ียนความคิดเห็น
ระหวา่งนิสิตดว้ยกนั และอาจารยผ์ูส้อน 
          - ใหนิ้สิตฝึกอ่านวรรณคดี พร้อมทั้งช้ีใหเ้ห็นประเดน็ทางจริยธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรม 
          - เนน้นิสิตเป็นศูนยก์ลางการเรียน โดยใหมี้ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในบทเรียน แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นภายในชั้นเรียน 
          -กระตุน้ ชกัจูงใหนิ้สิตเขา้เรียนสม ่าเสมอ มีระเบียบวินยั และมีความกลา้หาญในการแสดงออก และมีความ
รับผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
     ๑.๓ วธีิการประเมินผล 

          - ประเมินผลพฤติกรรมการเขา้เรียน การใหค้วามร่วมมือในชั้นเรียน และส่งงานมอบหมายใหต้รงเวลา 
          - ประเมินผลก่อนเขา้สู่บทเรียนเพื่อทราบพื้นฐานความรู้เก่ียวกบัเน้ือหาวิชา 
          - ประเมินผลระหวา่งภาคเรียน เพื่อทดสอบผลสมัฤทธ์ิของวตัถุประสงคก์ารเรียน 
          - ประเมินผลดว้ยการใชแ้บบฝึกหดัในบทเรียน 
          -ประเมินวตัถุประสงคก์ารเรียนโดยใชใ้บงาน (Work Sheet) 
          - ประเมินผลปลายภาคเรียน เพื่อทดสอบผลสมัฤทธ์ิการเรียนในภาพรวม 
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๔๐ 

๒. ความรู้  

     ๒.๑ ความรู้ท่ีต้องได้รับ  

          ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัองคป์ระกอบต่าง ๆ ในวรรณคดี หลกัการและวิธีการวิเคราะห์ และตีความงาน
ประพนัธ์ประเภทต่าง ๆ    ประกอบดว้ย     
          - มีความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัองคป์ระกอบต่าง ๆ ในวรรณคดี เช่น การใช ้figurative language, allusion, symbol, 
tone and irony     
          - มีความรู้ความเขา้ใจหลกัการและวิธีการวิเคราะหง์านประพนัธ์ประเภทต่าง ๆ เช่น บทกวีนิพนธ์ นวนิยาย 
เร่ืองสั้น บทละคร 
          - มีทกัษะการอ่านและสามารถตีความงานประพนัธ์ประเภทต่าง ๆ เช่น บทกวนิีพนธ์ นวนิยาย เร่ืองสั้น บท
ละคร 
          - มีเจตคติในการเรียนรู้องคป์ระกอบต่าง ๆ ในวรรณคดี หลกัการและวิธีการวิเคราะห์ และตีความงาน
ประพนัธ์ประเภทต่าง ๆ  
          - ความรู้ความเขา้ใจและความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษในรูปวรรณคดีประเภทต่าง ๆ  
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งประกอบใชส่ื้อประกอบ และเทคโนโลยปีระกอบ มอบหมายงาน ใบงานทดสอบ
วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ ใชแ้บบฝึกหดัเก่ียวกบับทเรียน การแลกเปล่ียนความคิดเห็นภายในชั้นเรียน การเปิดโอกาส
ใหช้กัถามภายในชั้นเรียน  และเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนย ์(Student Center) 
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 

          ๑. ทดสอบก่อนเขา้สู่บทเรียน 
          ๒. ทดสอบวตัถุประสงคก์ารเรียนโดยใชใ้บงาน 
          ๓. ทดสอบบทเรียนโดยใชแ้บบฝึกหดั 
          ๔. ทดสอบระหวา่งภาค และสอบปลายภาค 
          ๒. การแลกเปล่ียนความคิดเห็นในชั้นเรียน 
          ๓. การแกไ้ขขอ้บกพร่องส่วนตวั (Personal Problems Solving) 
๓. ทักษะทางปัญญา 

     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพฒันา 

          พฒันาความสามารถในการคิดและการวิเคราะห์เน้ือหาวิชาอยา่งเป็นระบบ  ความสามารถในการน าเอาความรู้
ไประยกุตใ์ชต้ามสถานการณ์ มีความรู้ความเขา้ใจในแนวคิด หลกัการ ทฤษฎี และกระบวนการมาใชใ้นการคิด
วิเคราะห์และแกปั้ญหาไดอ้ยา่งสร้างสรรคเ์ม่ือตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ใหม่ๆ ท่ีไม่คาดคิดมาก่อน  สามารถสืบคน้ 
คน้หา ขอ้เทจ็จริง สรุป ท าความเขา้ใจได ้รวมถึงการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ปัญหา และสรุปประเดน็ปัญหา พร้อมทั้ง
สามารถบุรณาการความรู้ในรายวิชาเขา้หลกัพทุธธรรมได ้
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๔๑ 

     ๓.๒ วิธีการสอน 

          - บรรยายพร้อมทั้งยกตวัอยา่งประกอบเน้ือหาวิชา 
          - บรรยายเชิงวเิคราะห์ใหเ้ห็นความสมัพนัธ์และบูรณาการของเน้ือหาวิชา 
          - เปิดโอกาสใหผุ้เ้รียนแสดงความคิดเห็น และแกไ้ขขอ้ผดิพลาดเป็นรายบุคคล 
          - เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง แลว้น ามาแลกเปล่ียนภายในชั้นเรียน 
     ๓.๓ วธีิการประเมินผล 

          ทดสอบระหวา่งภาคและปลายภาค โดยเนน้การวิเคราะห์ การประยกุตใ์ชแ้ละการบูรณาการเน้ือหาวิชา การใช้
ชกัถาม ทดสอบดว้ยใบงานและแบบฝึกหดั 
๔. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

     ๔.๑ ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบท่ีต้องพฒันา  

          - พฒันาทกัษะในการสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั 
          - พฒันาทกัษะในการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนและผูส้อน 
          - พฒันาความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานเป็นทีม 
          - พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ความมีวินยั ความรับผิดชอบในการท างานเป็นทีม และความตรงต่อเวลา 
     ๔.๒ วธีิการสอน 

          - จดักิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์ในการเรียนรู้ 
          - จดักลุ่มการเรียนรู้  
          - ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม 
     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 

          - ประเมินตนเองดว้ยแบบท่ีก าหนด 
          - ประเมินผลพฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
          - ประเมินผลจากรายงานการศึกษาดว้ยตนเอง 
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่ต้องพฒันา       
          - พฒันาทกัษะในการส่ือสารทั้งการพดู การฟัง การแปล  การเขียน และน าเสนอในชั้นเรียน 
          - พฒันาทกัษะในการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัเน้ือหารายวิชา 
          - พฒันาทกัษะในการสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตเก่ียวกบัเน้ือหารายวิชา  
          - ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการส่ือสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล ์การสร้างหอ้งแสดงความคิดเห็น
ในเร่ืองวรรณคดี 
          - ทกัษะในการน าเสนอรายงานโดยใชรู้ปแบบ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
     ๕.๒ วธีิการสอน       
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๔๒ 

          - มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จาก website ส่ือการสอน e-learning และท ารายงาน โดยเนน้การ
น าตวัเลข หรือมีสถิติอา้งอิง จากแหล่งท่ีมาขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ 
          - น าเสนอโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม  
     ๕.๓ วธีิการประเมินผล 
         -  ประเมินจากรายงาน ใบงาน แบบฝึกหดั และน าเสนอดว้ยส่ือเทคโนโลย ี
           - ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวธีิการอภิปราย 

    

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
 

UNIT I  PRE-TEST AND    
INTRODUCTION  
1.1  Pre-test 
1.2  Introduction on Teaching Plan 
 1.2.1  Description of subject 
 1.2.2  Objectives of subject 
 1.2.3  Methods of evaluation 
 1.2.4  Learning activities 
 1.2.5  Assignment 
       1.2.6  Attendance 

๓ บรรยาย  
Illustration 
Work sheet 
PowerPoint 
Projector 

 รศ. ดร. ดิปติ วิสุทธางกรู 

๒-๓ UNIT2: INTRODUCTION TO 
ENGLISH LITERATURE  
2.1 Meaning and qualities of 
literature 
2.2 The Objectives in studying 
literature 
2.3 Importance of literature 
2.4 Values of literature 
2.5 The literary experience 

๖ Lecture 
Illustration 
Work sheet 
Group discussion 
PowerPoint 
Projector 
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๔๓ 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๔ 
 

UNIT3: LITERATURE AND 
LITERARY WORKS  
3.1 What is literature? 
3.2 What are literary works? 
3.3  Difference between the two 

๓ Lecture 
Illustration 
Work sheet 
Group discussion 
PowerPoint 
Projector 

 

๕-๗ 
 

UNIT4: GENRES/TYPES OF 
LITERATURE  
 4.1 Poetry 
 4.2 Play/Drama  
 4.3 Novel 
 4.4 Short Stories 
      4.5 Essay 

๙ Lecture 
Illustration 
Worksheet 
Research article by 
Dipti 
Visudddhangkoon 
“Versification in the 
Isan Mahachat Sung-
sermon” 
The article is available 
online on 
www.mcu.ac.th 
Group discussion 
Power Point 
Projector 

 

๘ MID-TERM  TEST ๓   
๙-๑๑ 

 
UNIT5: ELEMENTS OF 
ENGLISH LITERATURE  
 5.1  Figurative language 
 5.2  Allusion 
 5.3  Symbol  
 5.4  Tone   
      5.5  Irony 

๙ Lecture 
Illustration 
Research article by 
Assoc. Prof. Dr. Dipti 
Visuddhangkoon 
“An analysis of 
Figures of Speech in 
the Isan Mahachat 
Sung-sermon” 
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๔๔ 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

Group discussion 
PowerPoint 
Projector 

๑๒-๑๔ UNIT 6: PRINCIPLES AND 
METHODS OF CRITICISM 
 6.1 Poetry 
 6.2 Play/Drama 
 6.3 Novel 
      6.4 Short Stories 

๙ Lecture 
Illustration 
Work sheet 
Group discussion 
PowerPoint 
Projector 

 

๑๕ FINAL  TEST ๓   
 
๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วธีิการประเมนิ  สัปดาห์ทีป่ระเมิน  
สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

๑ 
สอบระหวา่งภาค 
สอบปลายภาค 

๘ 
๑๕ 

๒๐% 
๕๐% 

๒ 

วิเคราะหเ์น้ือหา คน้ควา้ การน าเสนอรายงาน 
การท างานกลุ่ม 
การอ่านและสรุปเน้ือความจากบทเรียน 
การส่งงานตามท่ีมอบหมาย  

ตลอดภาค
การศึกษา 

๒๐% 

๓ 
การเขา้ชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม  

ตลอดภาคการศึกษา ๑๐% 

 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.เอกสารและต าราหลกั 
Hudsom, W.N. An Introduction to the Study of Literature. New Delhi : Kalyani Publishers,1979. 
Visuddhangkoon, Dipti. A Critical Study of the Mahachat Sung-sermon from Isan (Research 
Monograph)  
Visuddhangkoon, Dipti. Reflections - A Collection of Selected Papers 

๒.เอกสารและข้อมูลส าคญั 
Tilak, R. The Background to English Literature. New Delhi: Wama Brothers,1976. 
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๔๕ 

๓.เอกสารและข้อมูลแนะน า 
Goodman, W.R. Practical Criticism. Delhi : Mehra Office Press,1978. 
Leman, L.T. A Glossary for the Study of English. Delhi: Oxford University Press,1974. 
Harcourt Brace.  Literature Experience and Meaning. New York: Jovanovich Publisher,1989. 
Morner, K. and Rausch, R. NTC’s.  Dictionary of Literary Terms. USA : National Texbook  
             Compary,1994.   
Kemer, Enid. The Principles of English Meter. New Delhi: M/S. Methuen & Co. Ltd, 1974., 
Mullik, B.R. Mediaeval Literature (670-1500). New Delhi: S. Chand & Co. 1963. 
Fuller, E. and Kinnick, B.J. Adventures in American Literature. New York: Karcourt Brace  
             Jovanovich, Inc. 1863. 
Mullik, B.R. Classical Literature. New Delhi: S. Chand & Co. 1962. 
Mullik, B.R. Modern Literature. New Delhi: S.Chand & Co.Ramsey : The Art of John Dryden  
             (Lexington, KY,1969) 
Rogers, Pat : The Oxford Illustrated History of English literature. Oxford: Oxford University Press,  
             1963. 

 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ท่ีจดัท าโดยนิสิต ไดจ้ดักิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากนิสิตไดด้งัน้ี 
          - แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวิชา  
          -ใบงานประเมิลประสิทธิผลวตัถุประสงคร์ายวิชา 
          - การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
          - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
          - ขอเสนอแนะผา่นเวบ็บอร์ด ท่ีอาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัท าเป็นช่องทางการส่ือสารกบันิสิต 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเกบ็ขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงัน้ี 
          - แบบสอบถามประเมินผลสมัฤทธ์ิการสอนโดยนิสิต 
          - การสงัเกตการสอนจากผูร่้วมทีมการสอน 
          - ผลการสอบ 
          - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
๓. การปรับปรุงการสอน  
     หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ ๒ ไดน้ าผลการประเมินไปปรับปรุงการสอน ดงัน้ี 
          -แจง้ผลการประเมินการสอนโดยนิสิตใหผู้ส้อนทราบเพื่อน าไปปรับปรุงการสอน           
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๔๖ 

          - สัมมนาการจดัการเรียนการสอน 
          - การวิจยัในและนอกชั้นเรียน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตในรายวชิา 

ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหวัขอ้ ตามท่ีคาดหวงัจากการเรียนรู้
ในวิชา ไดจ้ากใบงาน แบบฝึกหัด การสอบถามนิสิต การตรวจงานมอบหมายของนิสิต และพิจารณาจากผลการ
ทดสอบยอ่ย และหลงัการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิโดยรวมในวิชาไดด้งัน้ี 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารยอ่ื์น หรือผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีไม่ใช่
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ
ขอ้สอบ ใบงาน รายงาน วิธีการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 

 
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ไดมี้การวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี 
          - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิตามขอ้ ๔ 
          - เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน เพื่อใหนิ้สิตมีมุมมองในเร่ืองการประยกุตค์วามรู้น้ีกบัปัญหาท่ีมาจากงานวิจยั
ของอาจารยห์รืออุตสาหกรรมต่างๆ 
          -จดัประชุมเชิงปฏิบติัการแลกเปล่ียนและระดมสมองพฒันากระบวนการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 
 

 


