
รายละเอียดของรายวิชา 

การเขียนภาษาองักฤษเชิงอธบิายและอภปิรายความ ๓๐๒ ๓๑๑ 
(Informative and Argumentative Writing) 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตขอนแก่น 

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาต่างประเทศ 

......................................................................................................................................................... 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยทั่วไป 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา  

     ๓๐๒ ๓๑๑ การเขียนภาษาองักฤษเชิงอธิบายและอภิปรายความ  
   (Informative and Argumentative Writing) 
๒. จาํนวนหน่วยกติ   

     ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 

๓. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

     พุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ 

๔. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

     พระมหาสาํราญ   กมฺมสุทฺโธ 

๕. ภาคการศึกษา / ช้ันปีที่เรียน 

     ภาคการศึกษาท่ี ๒/ ชั้นปีท่ี ๓ 

๖. รายวชิาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 

     ไม่มี 

๗. รายวชิาที่ต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้าม)ี 

     ไม่มี 

๘. สถานที่เรียน    

     มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตขอนแก่น 

๙.วนัที่จดัทําหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

     ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๐ 
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หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

     ๑) เพ่ือใหนิ้สิตเพ่ิมพนูความสามารถใชภ้าษาการส่ือความหมายไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

     ๒) เพ่ือใหนิ้สิตรู้หลกัในการถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดเห็น ใหมี้นํ้ าหนกัและน่าเช่ือถือ 

     ๓) เพ่ือใหนิ้สิตสามารถช้ีแจงขอ้ดีและขอ้บกพร่องของงานเขียนทัว่ ๆ ไปได ้

    จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

    ๑) เพ่ือใหนิ้สิตใชภ้าษาองักฤษในการส่ือความหมายในแง่ของการสร้างสรรค ์

    ๒) เพ่ือใหนิ้สิตใชภ้าษาองักฤษส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรม และวฒันธรรม 

๒. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

     เพ่ือพฒันาและปรับปรุงเน้ือหาของรายวิชาใหช้ดัเจนและสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของรายวิชา สามารถจดัการ 

เรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทาํใหนิ้สิตเขา้ใจการเขียนภาษาองักฤษอยา่งถกูตอ้ง เพ่ือแสดงความรู้สึก 

ขอ้เท็จจริง และขอ้คิดเห็น พฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน สกอ. 

หมวดที่ ๓ ลกัษณะและการดําเนินการ 

 

๑. คาํอธบิายรายวชิา  

ศึกษาหลกัและฝึกเขียนความเรียงเชิงอธิบายและอภิปราย เนน้การเขียนแบบแยกขอ้เท็จจริงและความคิดเห็น 

๒. จาํนวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิงาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๓๖ ชัว่โมงต่อ

ภาคการศึกษา   

 

สอนเสริมตามความ

ตอ้งการของนิสิตเฉพาะ

ราย   

ไม่มีการฝึกปฏิบติังาน

ภาคสนาม 

การศึกษาดว้ยตนเอง ๖ 

ชัว่โมงต่อสปัดาห์   

๓. จาํนวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

     - อาจารยป์ระจาํรายวิชา ประกาศเวลาใหค้าํปรึกษาผา่นเวบไซตค์ณะ หรือ ส่วนงาน 

     - อาจารยจ์ดัเวลาใหค้าํปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความตอ้งการ ๑ ชัว่โมงต่อสปัดาห์  (เฉพาะรายท่ี

ตอ้งการ) 
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หมวดที่ ๔ การพฒันาการเรียนรู้ของนิสิต 

 

๑. ทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรม 

    ๑) มีศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต 

   ๒) มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ มีวินัย 

   ๓) เคารพสิทธิ ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์และรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

   ๔) เห็นคุณค่าศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

   ๕) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา 

   (จุดเนน้คือ ขอ้ท่ี ๑, ๒ และ ๕) 

     ๑.๒ วธิีการสอน  

          - มอบหมายงาน แลว้นาํมาเสนอในชั้นเรียน แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างนิสิต และอาจารยผ์ูส้อน 

          - เนน้นิสิตเป็นศนูยก์ลางการเรียน โดยใหมี้ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในบทเรียน แลกเปล่ียนความ

คิดเห็นภายในชั้นเรียน 

          -กระตุน้ ชกัจูงใหนิ้สิตเขา้เรียนสมํ่าเสมอ มีระเบียบวนิยั และมีความกลา้หาญในการแสดงออก และมีความ

รับผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 

     ๑.๓ วธิีการประเมนิผล 

            ๑)  ประเมินผลสงัเกตพฤติกรรมการเขา้เรียนในใบเช็คช่ือการเขา้เรียน  

                  ประเมินจากการส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายใหต้รงเวลา 

                  ประเมินผลจากสงัเกตการร่วมงานกลุ่ม ความร่วมมือระหว่างผูเ้รียน และความรับผดิต่องานท่ีตนไดรั้บ

มอบหมายภายในกลุ่ม 

           ๒) ประเมินจิตสาธารณะ เสียสละ และมีวินยั ตลอดถึงกิจกรรมจรรโลงวฒันธรรมทอ้งถ่ินโดยนิสิตทุกรูป/คน

ตอ้งผา่นกิจกรรมจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมธรรมสญัจร เป็นตน้ ดาํเนินการโดยฝ่ายกิจการนิสิต 

           ๓) ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อสงัคม ชาติ ศาสนา ทั้งในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน 

๒. ทักษะด้านความรู้  

     ๑) มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลกัการ ทฤษฎี และเนือ้หา 
      ๒) ใชค้วามรู้มาอธิบายในรายวิชาวิชาแกนพระพุทธศาสนา 
      ๓) มีความรู้ในศาสตร์ท่ีเป็นพ้ืนฐานของชีวิต และสามารถนามาปรับใชใ้นการดาเนินชีวิตได ้
      ๔) มีความรอบรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงทั้งของไทยและสากล 
      ๕) สามารถเขา้ใจความกา้วหนา้ของความรู้และงานวิจยัในปัจจุบนั 
             (จุดเนน้คือ ขอ้ท่ี ๑ และขอ้ท่ี ๔) 

     ๒.๒ วธิีการสอน 
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          บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งประกอบใชส่ื้อประกอบ และเทคโนโลยปีระกอบ มอบหมายงาน ใชแ้บบฝึกหดั

เก่ียวกบับทเรียน การแลกเปล่ียนความคิดเห็นภายในชั้นเรียน การเปิดโอกาสใหช้กัถามภายในชั้นเรียน  และเนน้

ผูเ้รียนเป็นสาํคญั (Student Center) 

     ๒.๓ วธิีการประเมนิผล 

          ๑. ทดสอบก่อนเขา้สู่บทเรียน 

          ๒. ทดสอบวตัถุประสงคก์ารเรียนโดยใชใ้บงาน 

          ๓. ทดสอบบทเรียนโดยใชแ้บบฝึกหดั 

          ๔. ทดสอบระหว่างภาค และสอบปลายภาค 

          ๒. การแลกเปล่ียนความคิดเห็นในชั้นเรียน 

          ๓. การแกไ้ขขอ้บกพร่องส่วนตวั (Personal Problems Solving) 

     ๓. ทักษะทางปัญญา 

           ๑) สามารถสืบค้นข้อมลู วิเคราะห์ ทาํความเข้าใจ และนาํไปประยกุต์ใช้ได้ 

          ๒) สามารถคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล อ้างอิงได้ 

          ๓) สามารถประยกุตค์วามรู้ และทกัษะเพ่ือแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

          ๔) มีความมุ่งมัน่ ใฝ่รู้ เพ่ือการเรียนรู้ตลอด และสามารถนาความรู้ไปโยงเช่ือมกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินได ้

          ๕) รายวิชาปฏิบติั ผูเ้รียนตอ้งฝึกปฏิบติัเพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้ สามารถนาไปประยกุตใ์ชไ้ด ้

          (จุดเนน้ท่ีขอ้ ๑ และ ๔) 

     ๓.๒ วธิีการสอน 

          - บรรยายพร้อมทั้งยกตวัอยา่งประกอบเน้ือหาวิชา 

          - บรรยายเชิงวิเคราะห์ใหเ้ห็นความสมัพนัธแ์ละบูรณาการของเน้ือหาวิชา 

          - เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็น และแกไ้ขขอ้ผดิพลาดเป็นรายบุคคล 

          - เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง แลว้นาํมาแลกเปล่ียนภายในชั้นเรียน 

     ๓.๓ วธิีการประเมนิผล 

          ทดสอบระหว่างภาคและปลายภาค โดยเนน้การวิเคราะห์ การประยกุตใ์ชแ้ละการบูรณาการเน้ือหาวิชา การใช้

ชกัถาม ทดสอบดว้ยใบงานและแบบฝึกหดั 

๔. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

    ๑) มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 

   ๒) เป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่มทั้งในฐานะผูน้าํและผูต้าม 

   ๓) มีมนุษยสมัพนัธ ์รู้จกัจดัการอารมณ์ และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

    ๔) มีความสามารถในการบริหารจดัการ 

   (จุดเนน้คือ ขอ้ท่ี ๑, ๒ และ ๓) 

     ๔.๒ วธิีการสอน 
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          - จดักิจกรรมกลุ่มสมัพนัธใ์นการเรียนรู้ 

          - จดักลุ่มการเรียนรู้  

          - ฝึกการทาํงานเป็นกลุ่ม 

     ๔.๓ วธิีการประเมนิผล 

          - ประเมินตนเองดว้ยแบบท่ีกาํหนด 

          - ประเมินผลพฤติกรรมการทาํงานเป็นทีม 

          - ประเมินผลจากรายงานการศึกษาดว้ยตนเอง 

๕. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

     ๕.๑ ทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่ต้องพฒันา       

           ๑) มีทกัษะในการใชภ้าษาไทย เพ่ือการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 
          ๒) มีทกัษะในการใชภ้าษาต่างประเทศ เพ่ือการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 
          ๓) มีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เพ่ือการสืบคน้และการนาเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม  
          ๔) มีทกัษะในการประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

             (จุดเนน้คือ เนน้ทุกขอ้) 

     ๕.๒ วธิีการสอน       

          - มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จาก website ส่ือการสอน e-learning และทาํรายงาน โดยเน้นการ

นาํตวัเลข หรือมีสถิติอา้งอิง จากแหล่งท่ีมาขอ้มลูท่ีน่าเช่ือถือ 

          - นาํเสนอโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม  

 

     ๕.๓ วธิีการประเมนิผล 

         -  ประเมินจากรายงาน ใบงาน แบบฝึกหดั และนาํเสนอดว้ยส่ือเทคโนโลย ี

           - ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด ช.ม. กิจกรรมการเรียน การสอน  ส่ือท่ีใช้ (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 

๒ -แจง้ขอบข่าย วตัถุประสงค ์เน้ือหาท่ีจะ

เรียนในรายวชิา 

-ทดสอบก่อนเรียนดว้ยแบบทดสอบ ๔๐ 

ขอ้ 

-แจกชุดการสอนพุทธชยนัตี ๒,๖๐๐ ปี 

พ.ม. สําราญ 

กมฺมสุทฺโธ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด ช.ม. กิจกรรมการเรียน การสอน  ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

 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 

แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจา้ เพ่ือศึกษา

และพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ ดว้ยการทาํ

ทดสอบก่อน-หลงัเรียน แบบฝึกหดั ตรวจ

คาํตอบ โดยใชเ้วลานอกเวลาเรียน อีกสอง

อาทิตยถ์ดัไป จะวดัความรู้หลงัเรียน (ศึกษา

นอกเวลาเรียน และติดตาม สรุปในเวลา

ตามปกติ) 

๒-๓ -Introduction to writing 

  1. Spoken and writing language 

  2. Character of spoken and written 

languages 

  3. Different of spoken and written 

language 

๔ Lecture 

Power Point 

ติดตามผลการศึกษาในชุดการสอนพุทธช

ยนัตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของ

พระพุทธเจา้ (ทดสอบหนงัเรียน ๔๐ ขอ้) 

พ.ม. สําราญ 

กมฺมสุทฺโธ 

๔-๕ 

 

-Outline of Writing 

  1. List the ideas that you remember 

and might want to mention in your 

account. 

 2. Arrange them in the order in 

which you wish to present them 

under broad heading. 

  3. Classify the ideas so that each 

major idea or topic has 10-subtopic 

or idea which relate to it today. 

๔ Lecture 

Illustration 

Work sheet 

Group Presentation 

Power Point 

-ทาํการทดสอบวดัความรู้หลงัการใชชุ้ด

การสอนพุทธชยนัตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการ

ตรัสรู้ของพระพุทธเจา้ และประเมินความ

คิดเห็นเก่ียวกบัการใชชุ้ดการสอน 

พ.ม. สําราญ 

กมฺมสุทฺโธ 

   ๖-๗ 

 

-Building Solid Sentence 

 1. Get to the point  

 2. Develop the writing habit 

  4. Use connecting words 

  5. Write three or more related 

sentences 

๔ Lecture 

Illustration 

Work sheet 

Group Presentation 

Power Point 

พ.ม. สําราญ 

กมฺมสุทฺโธ 

๗-๘ 

 

Paragraph of every Purpose  

 1. Why write? 

 2. Kinds of writing 

 3. Expository paragraphs  

๔ -lecture  

-conclude main ideas  

-Find technical terms  

-Exercise 

พ.ม. สําราญ 

กมฺมสุทฺโธ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด ช.ม. กิจกรรมการเรียน การสอน  ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

 4. Descriptive paragraphs  

 5. Narrative paragraphs 

 6. Argumentative paragraphs 

 7. Multipurpose paragraphs 

 

-Assignment  

๙ MID-TERM TEST ๒  พ.ม. สําราญ 

กมฺมสุทฺโธ 

๑๐-๑๑ 

 

-Writing the longer composition 

  1. Explaining 

  2. Description 

  3. Narrating 

๖ Lecture 

Illustration 

Work sheet 

Group Presentation 

Power Point 

พ.ม. สําราญ 

กมฺมสุทฺโธ 

๑๒ -Writing informative reports I 

 1. Choose a good topic 

 2. Find, information 

 3. Prepare source cards 

 4. Organize your material 

 5. Write your first draft  

 6. Revise your report  

 7. Prepare your bibliography 

๒ Lecture 

Illustration 

Work sheet 

Group Presentation 

Power Point 

พ.ม. สําราญ 

กมฺมสุทฺโธ 

๑๓ 

 

-Writing Readable letters 

 1. Friendly letters 

 2. Business letters 

๒ Lecture 

Illustration 

Work sheet 

Group Presentation 

Power Point 

พ.ม. สําราญ 

กมฺมสุทฺโธ 

๑๔-๑๕ 

 

Writing dialogue II 

 1. Greeting 

 2. Congratulations and regrets 

 3. command and request direction 

 4. Calling attention 

 5. Borrowing and lending 

 6. Invitation 

 7. Parting 

๒ Lecture 

Illustration 

Work sheet 

Group Presentation 

Power Point 

พ.ม. สําราญ 

กมฺมสุทฺโธ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด ช.ม. กิจกรรมการเรียน การสอน  ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

 4. Excuses and apologies 

 8. Asking permission 

 9. Giving and receiving  

 10. Introduction 

๑๖ FINAL TEST ๒   

 

๒ แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

ที่  วธิีการประเมนิ  สัปดาห์ที่ประเมนิ  
สัดส่วนของการ

ประเมนิผล 

๑ 
สอบระหว่างภาค 

สอบปลายภาค 

๙ 

๑๕ 

๒๐% 

๕๐% 

๒ 

วิเคราะห์ คน้ควา้ การนาํเสนอรายงาน 

การทาํงานกลุ่มและผลงาน 

การอ่านและสรุปเน้ือความ 

การส่งงานตามท่ีมอบหมาย  

ตลอดภาค

การศึกษา 
๒๐% 

๓ 

การเขา้ชั้นเรียน 

การมีส่วนร่วม  ตลอดภาคการศึกษา ๑๐% 

 

 

 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.  เอกสารและตาํราหลกั 

     Charles Bazerman, “The Informed Writing”, Houghton Mifflin Company, Boston 

๒.  เอกสารและข้อมูลสําคญั 
    Joy M. Reid, “The Process of Paragraph Writing,” Prentice Hall Regents Englewood Cliffs, New  

Jersey,  1994.  

๓.  เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

     Henry I. Christ, “Modern English in Action, D.C. Heath and Company, Toronto. 

     Lert, Pinyo, Chaveng, “Standard Expression 5, Wathanaphanich, Bangkok.  

    Ron S. Blica, “Printing Reports to Get Results,” IEEE Press, New York, 1997. 

    Susan S. Johnston, “Keys to Composition,” Jean Zukowski. 

    Janet Maybin and Neilmercer, “Using English from Conversation to Canon,” New Fetter Lane,  
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 London, 1996.   

    Janya In-ong, “Great Business Letters,” I.O.U., 2547. 

    Lee Brandon, “At a Glance Essay,”  Houghton Mifflin Company, New York, 1999. 

   Dhamampitaka, Phra, (P.A. Payutto). Dictionary of Buddhism. Bangkok :  Mahachulalongkorn  

              University, 2538 (1995).  

   An I.BM.C. : “Guide to Buddhist Meditation, Retreat in Thailand, Karm Pim Prakorn Partnership,  

              Bangkok : 2536 (B.E.) 

    Janakabhivamsa, Sayadaw U. : Vipassana Meditation, Percetakam P.K.S.  Myanmer : 1992. 

     Sayadae, Mahasi : Purpose of Practising Kammatthana Meditation,  Sarpaypaungku Press, Burma.  

     Sayadae, Mahasi : Purpose of Practising Kammatthana Meditation, Sarpaypaungku Press, Burma . 

 

หมวดที่ ๗ การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

๑. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวชิาโดยนิสิต 

     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ท่ีจดัทาํโดยนิสิต ไดจ้ดักิจกรรมในการนาํแนวคิดและความเห็นจากนิสิตได้

ดงัน้ี 

          - แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวิชา  

          -ใบงานประเมิลประสิทธิผลวตัถุประสงคร์ายวิชา 

          - การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน 

         - การสงัเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 

        - ขอเสนอแนะผา่นเวบ็บอร์ด ท่ีอาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัทาํเป็นช่องทางการส่ือสารกบันิสิต 

๒. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

     ในการเก็บขอ้มลูเพ่ือประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ ์ดงัน้ี 

          - แบบสอบถามประเมินผลสมัฤทธ์ิการสอนโดยนิสิต 

          - การสงัเกตการสอนจากผูร่้วมทีมการสอน 

          - ผลการสอบ 

           - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

๓. การปรับปรุงการสอน  

     หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ ๒ ไดน้าํผลการประเมินไปปรับปรุงการสอน ดงัน้ี 

          -แจง้ผลการประเมินการสอนโดยนิสิตใหผู้ส้อนทราบเพ่ือนาํไปปรับปรุงการสอน           

          - สมัมนาการจดัการเรียนการสอน 

          - การวิจยัในและนอกชั้นเรียน 
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๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวชิา 

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิในรายหวัขอ้ ตามท่ีคาดหวงัจากการเรียนรู้

ในวิชา ได้จากใบงาน แบบฝึกหัด การสอบถามนิสิต การตรวจงานมอบหมายของนิสิต และพิจารณาจากผลการ

ทดสอบยอ่ย และหลงัการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิโดยรวมในวิชาไดด้งัน้ี 

          - การทวนสอบโดยนิสิตตอบแบบสอบถามตามทกัษะ ๕ ดา้นท่ีเป็นจุดเนน้ของรายวิชา (TQF)   

          - มีการตั้งคณะกรรมการทวนสอบท่ีวิทยาลยัสงฆเ์สนอแต่งตั้ง เพ่ือตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของ

นิสิต โดยตรวจสอบขอ้สอบ ใบงาน รายงาน วิธีการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 

๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ไดมี้การวางแผนการปรับปรุงการสอน และ

รายละเอียดวิชา เพ่ือใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี 

          - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิตามขอ้ ๔ 

          - เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน เพ่ือใหนิ้สิตมีมุมมองในเร่ืองการประยกุตค์วามรู้น้ีกบัปัญหาท่ีมาจากงานวิจยั

ของอาจารยห์รืออุตสาหกรรมต่างๆ 

          -จดัประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียนและระดมสมองพฒันากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

ยิง่ข้ึน 
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