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รายละเอียดของวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1500107Z ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English For Communication)
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0)
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
ผศ. ดร. ยงยุทธ อินทจักร ผศ. ดร. นิรมล สุวรรณกาศ อ. หนึ่งฤทัย ดวงดัน อ. รัฐพล ทองแตง
อ. วราภรณ มิ่งขวัญ อ. ปญญณัฐ ศักดิ์สิทธานุภาพ อ. ศิริกาญจน ศรีวิศาล อ. ทิพยวรรณ จันทร
ศรีงาม อ. บูรณพงษ โกเสนารักษ อ. ชาริสร เสนาปา อ. สุรพล สิงหเนตร อ. อนันต จันทิหลา
อ. อุบลรัตน พูลทรัพย อ. Gordon Stewart อ. Thomas Eilliot อ.ภานุวัตร ชวยแกไข
อ.สุมนทา กาแกว อ.ฤทธิศักดิ์ วงษวุฒิพงษ อ.พิชีนี เดือนดาว อ.ลลิตา สัมฤทธิตานนท
5. ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

9. วันที่จัดทํารายละเอียดของวิชา และวันที่มีการปรับปรุงครั้งลาสุด
21 ตุลาคม 2556

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถบอกขอมูลจากเรื่องที่อานหรือฟงได
1.2 เพื่อสงเสริมใหผูเรียนใชคําศัพท สํานวนโครงสรางทางภาษาในการพูดและเขียน
1.3 เพื่อใหสามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารในสถานการณตางๆ
1.4 เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอันไดแก ทักษะการฟง พูด อานและเขียน
1.5 เพื่อใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการสื่อสาร
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษาเรียนรู และเขาใจถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบทที่
หลากหลาย โดยเนนใหผเู รียนมีสวนรวมในกิจกรรมในหองเรียน ไดพัฒนาความมั่นใจของผูเรียน
ในการฟง การพูดภาษาอังกฤษ และสามารถพูดภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสมและ
เพื่อปรับปรุงเนื้อหารายวิชาใหทันตอสถานการณในยุคปจจุบัน และเปนพื้นฐานของการใชภาษาใน
การศึกษาตอและการประกอบอาชีพ

หมวดที่ 3 ลักษณะการดําเนินงาน
1. คําอธิบายรายวิชา
เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผูเรียนทั้งดานการฟง การพูด การอาน และ
การเขียน แบบบูรณาการโดยมีผูเรียนเปนศูนยกลาง ที่ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมในหองเรียน
พัฒนาความมั่นใจของผูเ รียนในการฟงและการพูด โดยผานกระบวนการคิดที่เปนขั้นตอน เรียนรู
และเขาใจการพูดภาษาอังกฤษในบริบททีห่ ลากหลาย และสามารถพูดภาษาอังกฤษไดอยาง
เหมาะสมสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช/ภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
45 ชั่วโมง

ตามความตองการของ
นักศึกษา

การฝกภาคสนาม/ฝก การศึกษาดวยตนเอง
ภาคปฏิบัติ
ไมมี
25 ชั่วโมง / ภาค
การศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยจะใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
2 ชั่วโมง (เฉพาะรายที่ตอ งการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. ดาน คุณธรรม จริยธรรม\
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองการ
1.1.1 มีวินัย ตรงตอเวลา รูจกั กาลเทศะตอตนเองและสังคม
1.1.2 ซื่อสัตย สุจริต เคารพสิทธิ์ และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
1.1.3 มีน้ําใจ เอื้อเฟอเผือ่ แผ มีเมตตา และรูร ักสามัคคี
1.1.4 สุภาพออนโยน และมีกริยามารยาทที่ดีในสังคม
1.1.5 รักษาสมบัติของสวนรวมและใสใจสิ่งแวดลอม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 สอดแทรกในการบรรยาย พรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเกีย่ วกับประเด็นดานคุณธรรม
จริยธรรมที่เกี่ยวของกับชีวิตมนุษย

1.3 วิธีการวัดผลและประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากความตรงตอเวลาของนักศึกษา ในการชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด
1.3.2 ประเมินจากความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบ วินัย และความพรอมเพรียงของนักศึกษา
ที่เขารวมกิจกรรม
1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาทีท่ ี่ไดรับมอบหมาย
2. ดานความรู
2.1 ความรูที่ตองการ
2.1.1 มีความรู ความเขาใจ ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2.1.2 สามารถนําองคความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม และแกปญหา
เบื้องตนไดอยางสรางสรรค
2.1.3 สามารถเชื่อมโยงความรูพื้นฐานกับความรูในศาสตรสาขาอื่น และตอยอดองคความรู
ในศาสตรอื่นได

2.2 วิธีการสอน
2.2.1 บรรยายแตละเรือ่ ง / หัวขอในบทเรียน
2.2.2 ฝกฝนการสนทนาเปนภาษาอังกฤษในสถานการณตางๆ ตามที่ผเู รียนสนใจ และ
ตามที่รายวิชากําหนด
2.2.3 ทําแบบฝกหัดประจําบทเรียน
2.3 วิธีการวัดผลและประเมินผล
2.3.1 การทดสอบยอย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค ดวยขอสอบทีเ่ นนการวัด
หลักการและทฤษฎี
2.3.2 ประเมินจากการสนทนาตามสถานการณที่กําหนดให
2.3.3 ประเมินจากผลการทดสอบการใชสารสนเทศประกอบการฝกทักษะทั้งสี่ดาน เชน
การสอบปากเปลาบทสนทนา, ผลการทดสอบจากหอง Lab(Ellis – Introduction 35
Lessons
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองการพัฒนา
3.1.1 สามารถคิด ตัดสินใจที่ดี และเปนระบบ
3.1.2 มีความสามารถในการรวบรวมและจัดการขอมูลอยางเปนระบบ
3.1.3 มีทักษะในการจัด การประมวลความคิดและความรูอ ยางเปนระบบ
3.1.4 สามารถวิเคราะห จุดออน จุดแข็ง และความตองการเพื่อพัมนาตนเอง
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การบรรยายในชั้นเรียนโดยใชขอมูลเชิงทฤษฎีประกอบกับสื่อเทคโนโลยีตางๆ
3.2.2 การมอบหมายใหผูเรียนทํารายงาน / คนควา / ฝกใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบการฝกทักษะ

3.3 วิธีการวัดผลและประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมการเขาชั้นเรียน และพฤติกรรมระหวางเรียน
3.3.2 การทดสอบยอย สอบกลางภาค และปลายภาค โดยเนนขอสอบที่มกี ารวิเคราะห
โครงสรางของภาษา และบริบทของบทสนทนา
3.3.3 ประเมินผลจากความถูกตองและแมนยําในการใชภาษา

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการพัฒนา
4.1.1 มีมนุษยสัมพันธที่ดีในการทํางาน
4.1.2 สามารถสรางความสัมพันธที่ดรี ะหวางตนเองและผูอื่น
4.1.3 มีความรับผิดชอบตอการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
4.1.4 มีสวนรวมในการทํากิจกรรมไดอยางสรางสรรค
4.1.5 มีความเปนกัลยาณมิตร สามารถแนะนําชวยเหลือ และวางตัวไดอยางเหมาะสม
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 มอบหมายงาน / กิจกรรมกลุม ที่เนนปฏิสัมพันธระหวางผูเ รียนกับผูเรียน และ
โตตอบกับผูส อนได
4.2.2 การนําเสนอบทสนทนาภาษาอังกฤษเปนกลุม
4.3 วิธีการวัดผลและประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากความสามารถทํางานจากกลุมเพื่อนและทีมงานอยางมีประสิทธิภาพ
อยางสรางสรรค
4.3.2 สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงในการรวมกิจกรรมตางๆ
5. ดานทักษะการวิเคราะหตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการพัฒนา
5.1.1 มีทักษะในการใชภาษา ทั้งการพูด อาน เขียน และฟง ไดอยางถูกตอง
5.1.2 มีทักษะในการติดตอสื่อสาร และสื่อความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.1.3 มีความสามารถในการใชสารสนเทศ การสืบคน คนควาหาแหลงขอมูล ความรู
เรียนรูดวยตนเอง และเรียนรูตลอดชีวิต
5.1.4 มีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 การบรรยายและนําเสนอดวยสื่ออินเตอรเน็ตและเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมและ
สนับสนุนใหผูเรียนนําเสนอบทสนทนา / กิจกรรมดวยสื่อเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมและทันสมัย
5.2.2 จัดกิจกรรมการสอนทีเ่ นนใหผูเรียนไดฝกทักษะระหวางบุคคล และกลุม ทั้งการพูด
ฟง อาน และการเขียนในกลุมผูเรียน และผูสอน
5.3 วิธีการวัดผลและประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากผลงานจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชแบบประเมินทักษะ

การพูด การอาน การเขียน และการฟง
5.3.2. ประเมินจากการนําเสนอบทสนทนาดวยสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
Course Outline
Week

1

2

3

Learning Contents
1. Visit Language Center
2. Lab Tour
3.Course syllabus and course overview
4. Basic agreements of a class
5. Analysis of learner potential
6. Project work assignment and discussion
1. Unit 1: My interests
A: I’m interest in fashion.
- Vocabulary: Interests
- Language in context: Find new friends!
- Grammar: Present of be
- Speaking: What are you interested in?, Asking
for repetition
B: Can you repeat that, please?
- Interactions: Asking for repetition
- Pronunciation: Yes/No Wh-questions
- Listening: Could you…?
- Speaking: Class contact list
1. Unit 1: My interests (continued)
C: Do you play sports?
- Vocabulary: Sports and exercise
- Conversation: A ski sale
- Grammar: Simple Present
- Speaking: Do you…?
D: Free time
- Reading: What’s your hobby?
- Listening: Is that a fish?
- Writing: An interest
- Speaking: Other people’s interests
- Wrap-Up: Quick pair review
1. Unit 2: Descriptions
A: He’s talkative and friendly.

Numbers of
Period

3

3

3

Learning Activities

Learning Aids

- Lab orientation
- ELLIS lab placement
- Discuss a course syllabus and course
overview
- Lectures
- Discuss about problems of English
teaching and learning
- Lecture and discuss about conversation,
verb to be, affirmative sentence, negative
sentence, and question with verb to be
- Interview your partner
- Ask classmates their information
- Practice and do exercise
- Listen and repeat the intonation in
Yes/No and Wh-questions

1.Course syllabus

- Lecture and discuss about Simple
Present
- Listen to the conversation and answer
the questions
- Interview your partner
- Read the blog posts and check your
guesses
- Write a blog post about an interest you
have
- Practice and do exercise

1. Textbook

- Lecture and discuss about
What…like?;be+adj (+noun)

1. Textbook

2. Handouts
3. Laptop
4. PowerPoint

1. Textbook
2. Handouts
3. Laptop
4. PowerPoint

2. Handouts
3. Laptop
4. PowerPoint

4

- Vocabulary: Personality adjectives
- Language in context: Find an e-pal!
- Grammar: What…like?;be+adj (+noun)
- Speaking: He’s hardworking.
B: I don’t think so.
- Interactions: When you’re not sure
- Pronunciation: Is he or Is she
- Listening: People we know
- Speaking: Is he friendly?
1. Unit 2: Descriptions (continued)
C: What do they look like?
- Vocabulary: Appearance
- Conversation: That’s not my husband!
- Grammar: What…look like?;order of adjectives
- Speaking: Who is it?
D: People’s profiles
- Reading: Online Profiles
- Listening: Starting a profile
- Writing and Speaking: Guess who?
- Wrap-Up: Quick pair review

5

6

7

1. Unit 3: Rain or Shine
A: It’s extremely cold.
- Vocabulary: Weather
- Language in context: Favorite seasons
- Grammar: Adverb of intensity; quantifiers with
verbs
- Listening: Think about the weather!
- Speaking: True or false?
B: In my opinion,…
- Interactions: Opinions
- Listening: When’s a good time to visit?
- Speaking: Good time, bad time
1. Unit 3: Rain or Shine (continued)
C: I’d like to play chess.
- Vocabulary: Indoor activities
- Conversation: It’s raining!
- Grammar: Would like + infinitive
- Pronunciation: Reduction of would you
- Speaking: I’d like to…
Oral Test (5%)

3

3

3

3

- Describe people from your family to
your partner.
- Listen to the conversation and answer
the questions
- Listen and repeat the pronunciation of
Is he and Is she.
- Describe people at the party.
- Practice and do exercise

2. Handouts

- Listen to the conversation and answer
the questions
- Lecture and discuss about Grammar:
What…look like?;order of adjectives
- Describe a person in a picture.
- Read the webpage profiles
- Write a description of yourself.
- Practice and do exercise

1. Textbook

- Lecture and discuss about adverb of
intensity; quantifiers with verbs
- Listen to the conversation and answer
the questions
- Write sentences about the weather
where you live.
- Discuss the weather and season where
you live.
- Practice and do exercise

1. Textbook

- Lecture and discuss about Would like +
infinitive
- Listen to the conversation and answer
the questions
- Listen and repeat the pronunciation of
would you.
- Describe the weather in a picture.

1. Textbook

3. Laptop
4. PowerPoint

2. Handouts
3. Laptop
4. PowerPoint

2. Handouts
3. Laptop
4. PowerPoint

2. Handouts
3. Laptop
4. PowerPoint

8

1. Unit 3: Rain or Shine (continued)
D: Where would you like to go?
- Reading: Canada through the seasons
- Writing: An email to a friend
- Speaking: A place I’d like to visit
- Wrap-Up: Quick pair review
Midterm Listening Exam (5%)

- Read the article and answer the
questions.
- Write an email about your travel plan.
- Practice and do exercise.
- Do the Midterm Listening Exam

1. Textbook
2. Handouts
3. Laptop
4. PowerPoint
5. Midterm Listening
Exam

Midterm Exam (on unit 1-3, 20% of grade)

9

10

11

1. Unit 4: Life at home
A: There’s a lot of light.
- Vocabulary: Things in a home
- Language in context: A new apartment
- Grammar: How many/much; quantifiers
before nouns
- Speaking: My home
B: Can you turn down the music?
- Interactions: Requests
- Pronunciation: Intonation in requests
- Listening: Friendly requests
- Speaking: Neighbor to neighbor
1. Unit 4: Life at home (continued)
C: I always hang up my clothes!
- Vocabulary: Household chores
- Conversation: Let’s clean it up!
- Grammar: Separable two-word phrasal verbs
- Speaking: What a chore!
D: What a home!
- Reading: Various Houses
- Listening: A tour of Graceland
- Writing and Speaking: Dream home
- Wrap-Up: Quick pair review
1. Unit 5: Health
A: Breathe deeply
- Vocabulary: Parts of the body
- Language in context: Yoga for beginners
- Grammar: Imperatives; adverb of manners
- Pronunciation: Reduction of and
- Speaking: Lower your arms slowly
B: I’m not feeling well.
- Vocabulary: Health problems

3

3

- Lecture and discuss about How
many/much; quantifiers before nouns
- Listen to the conversation and answer
the questions
- Interview your friends about their
homes.
- Listen and repeat the pronunciation of
requests.
- Practice and do exercise.

1. Textbook

- Lecture and discuss about separable
two-word phrasal verbs
- Listen to the conversation and answer
the questions
- Interview your friends.
- Read the article and answer the
questions.
- Write a description of your dream
home.
- Practice and do exercise
- Speak with your friends for Oral Test
(5%)
- Lecture and discuss about imperatives;
adverb of manners
- Listen and repeat the pronunciation of
and.
- Listen to the conversation and answer
the questions
- Role-play the situations.
- Practice and do exercise

1. Textbook

2. Handouts
3. Laptop
4. PowerPoint

2. Handouts
3. Laptop
4. PowerPoint

1. Textbook
2. Handouts
3. Laptop
4. PowerPoint

- Interactions: When you’re not feeling well
- Listening: What’s wrong?
- Speaking: We’re not feeling well.

12

13

1. Unit 5: Health
(continued)
C: How healthy are you?
- Vocabulary: Healthy habits
- Conversation: I don’t have much energy.
- Grammar: How questions
- Speaking: Good question!
D: Don’t stress out!
- Reading: Feeling Stressed?
- Listening: It works for me!
- Writing: Managing Stress
- Speaking: Living with stress
- Wrap-Up: Quick pair review
1. Unit 6: What’s on TV?
A: I love watching game shows?
- Vocabulary: Types of TV shows
- Language in context: TV Preferences
- Grammar: Verb + infinitive or gerund
- Speaking: TV Talk
B: I don’t really agree.
- Interactions: Agreeing and disagreeing
- Listening: What else is on?
- Speaking: My opinion

14

1. Unit 6: What’s on TV?
(continued)
C: I’m recording a documentary.
- Vocabulary: Television
- Conversation: I’m going away this weekend.
- Grammar: Present continuous for future plans
- Pronunciation: Sentence stress
- Speaking: What are you recording?
Role play (5%)

15

1. Unit 6: What’s on TV?
(continued)
D: Popular TV
- Reading: Reality Shows
- Listening: Favorite shows back home

3

3

3

3

- Lecture and discuss about How
questions
- Listen to the conversation and answer
the questions
- Make questions from the pictures
- Read the article and answer the
questions.
- Write a paragraph about how you
manage stress.
- Ask your friends how to manage their
stress.
- Practice and do exercise

1. Textbook

- Lecture and discuss about Verb +
infinitive or gerund
- Listen to the conversation and answer
the questions
- Practice the conversation
- Practice and do exercise
- Discuss what is on TV

1. Textbook

- Lecture and discuss about Present
continuous for future plans
- Listen to the conversation and answer
the questions
- Notice how the important words in a
sentence are stressed
- Make a list of TV shows

1. Textbook

- Read the article and answer the
questions
- Listen to the conversation and answer
the questions
- Write a paragraph about your favorite

1. Textbook
2. Textbook Quiz

2. Handouts
3. Laptop
4. PowerPoint

2. Handouts
3. Laptop
4. PowerPoint

2. Handouts
3. Laptop
4. PowerPoint

3. Lab Quiz
4. PowerPoint

- Writing: My favorite TV show
- Speaking: Reality shows
- Wrap-Up: Quick pair review
- Textbook Quiz (10%)
- Lab Quiz (5%)

TV show.
- Practice and do exercise
- Do the Textbook Quiz
- Do the Lab Quiz
- Check their own marks for
whole activities
Final Examination

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม ผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน
ที่
2.1.1, 2.1.2, สอบกลางภาคเรียน
2.1.3, 3.1.1, ทดสอบยอยครัง้ ที่ 1
1
3.1.2, 3.1.3, ทดสอบยอยครัง้ ที่ 2
4.1.3, 5.1.2, สอบปลายภาคเรียน
5.1.3
1.3.1, 1.3.2, การศึกษาคนควาและการ
2.3.2, 3.2.2, นําเสนอบทสนทนา / กิจกรรม
3.2.3, 3.3.3, กลุม และผลงานการสงงาน
2
4.1.4, 4.2.1, ตามที่ไดรับมอบหมาย
4.2.2, 4.3.3,
4.3.1, 4.3.2,
5.1.2, 5.3.1
3
1.3.1, 1.3.2, การเขาชั้นเรียน
2.3.2, 3.2.3, การมีสวนรวมกิจกรรมในชั้น
3.2.4, 3.3.1, เรียน
4.3.1, 4.3.2,
5.3.2

สัปดาหที่
ประเมิน
8
4
15
17
ตลอดภาค
การศึกษา

ตลอดภาค
การศึกษา

สัดสวนของการ
ประเมินผล

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
Four Corners Book and CD Audio
2. เอกสารขอมูลสําคัญ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- แบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน
- แบบประเมินผูสอนตามเกณฑของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ รียน
- แบบประเมินการสอนโดยผูเชี่ยวชาญในสาขา
- ผลการเรียนของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
- การระดมความคิดของนักศึกษาในชั้นเรียนเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนการสอน / รายวิชา
ที่สอน
- วิจัยในชั้นเรียน
- ดูผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนเพือ่ นําผลมาปรับปรุง
- สํารวจความตองการ / ประเด็นสําคัญที่นกั ศึกษาตองการเรียนรูท ี่เกี่ยวของกับรายวิชา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุม ตรวจคะแนนของนักศึกษาโดยหัวหนาสาขาวิชา
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดย
ตรวจสอบขอสอบ วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม

5. การดําเนินการทบทวนการวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ป
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อความเหมาะสมกับสภาพและธรรมชาติของผูเรียน

