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ค าน า 
 

ข้อมูล มคอ.3 รายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักบัญชีนี้ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการสอน
ภาษาอังกฤษส าหรับนักบัญชีเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่วางแผนไว้ใน
รายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งในรายวิชาจะก าหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และรายละเอียดของ
เนื้อหาความรู้ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝังทักษะต่าง ๆ ตลอดจนคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่นักศึกษาจะได้รับ
การพัฒนาให้ประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา รวมทั้งมีการก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือสื่อ
ทางวิชาการอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังก าหนดยุทธศาสตร์ในการประเมินรายวิชาและ
กระบวนการปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชาอีกด้วย 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา  
    รหัสวชิา   1552623 
    ชื่อวิชา     ภาษาอังกฤษส าหรับนักบัญชี                     
2. จ านวนหน่วยกิต 
    3(3-0-6)   หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิชาบังคับ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : อาจารย์ วรนาถ ศรีพงษ์ 
     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ วรนาถ ศรีพงษ์ 
     อาจารย์ผู้สอน : ดร.ณัฐพรรณ ตันติกุล 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
    ภาคการศึกษาท่ี 1/ชั้นปีที่ 2 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
    ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    25 กรกฎาคม 2559 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
            เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้ค าศัพท์และส านวนที่จ าเป็นส าหรับงานบัญชีและ
การเงิน เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาชั้นสูง ค าศัพท์เฉพาะ แนวคิดและเอกสารทางธุรกิจและการเงิน มุ่งเน้น
ทางด้านการบัญชีการเงินและการจัดการได้แก่ องค์กรธุรกิจ ตันทุน และการเงิน ส าหรับเตรียมความพร้อม
ในการท างานในอนาคต  

 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     เป็นรายวิชาใหม่ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ซึ่งเป็น
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554   
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 การฝึกทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้ค าศัพท์และส านวนที่จ าเป็นส าหรับงานบัญชีและการเงิน เพ่ือเป็น
พ้ืนฐานในการศึกษาชั้นสูง ค าศัพท์เฉพาะ แนวคิดและเอกสารทางธุรกิจและการเงิน มุ่งเน้นทางด้านการ
บัญชีการเงินและการจัดการได้แก่ องค์กรธุรกิจ ตันทุน และการเงิน 
 Practice skills in vocabulary and idioms, for communication in accounting and 
finance at work place and for advanced study; terminology, concept and typical business 
document; focus on financial accounting and managerial accounting i.e. business 
organization, cost and finance. 
     
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45   ชั่วโมง 
 

ไม่มี ไม่มี ตามความต้องการของ
นักศึกษาแต่ละบุคคล 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
     อาจารย์ผู้สอนก าหนดวัน เวลาในการให้ค าปรึกษา (Office Hour) สัปดาห์ละไม่ต่ ากว่า 6 ชั่วโมง
และประกาศให้ผู้เรียนทราบ 

 
ผู้สอน วัน เวลาในการให้ค าปรึกษา ห้อง 

อาจารย์ วรนาถ ศรีพงษ์ 
จันทร์ 13.00 - 16.00 346 
อังคาร 09.00 - 16.00 346 

ดร. ณัฐพรรณ ตันติกุล   
พุธ 08.00 - 15.00 346 

พฤหัสบดี  08.00 - 11.00 346 
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
1.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม 

เช่น การตรงต่อเวลา การแต่งกายให้เหมาะสมตามกาลเทศะ เป็นต้น 
1.1.3 มีจิตส านึก และพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมีคุณธรรม 
1.1.4 สามารถบริหารเวลา และปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม 

1.2 วิธีการสอน 
1.2.1 อาจารย์ผู้สอนสร้างจิตส านึก ด้วยการสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ มี

ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ เช่น ยกตัวอย่างเรื่องความโปร่งใส ความเป็นอิสระ และความเท่ียงธรรม 
1.2.2 อาจารย์ผู้สอน ก าหนดให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เช่น การแต่งกาย

ให้ถูกระเบียบ การเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา ยกตัวอย่างเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต เช่นจัดสอบไม่ให้เกิดการทุจริต 
1.3 วิธีการประเมินผล 

1.3.1 สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีจ านวนเพ่ิมขึ้น เช่น การมีทัศนคติที่ดีในเรื่องความโปร่งใส 
ความเป็นอิสระ และความเท่ียงธรรม เป็นต้น 

1.3.2 สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีจ านวนเพ่ิมขึ้น เช่น การแต่งกายให้เหมาะสมตามกาลเทศะ 
การเข้าเรียนตรงเวลา  จ านวนทุจริตในการสอบลดน้อยลง เป็นต้น 
2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
2.1.1 สามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี 
2.1.2 สามารถบูรณาการ และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้าน

การบัญชีได้อย่างเหมาะสม 
2.1.3 สามารถน าเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอ่ืน ๆ มาประยุกต์ใช้ โดยใช้วิธีการเรียนรู้

จากประสบการณ์ 
2.1.4 สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่าง

ต่อเนื่อง 
2.2 วิธีการสอน 

2.2.1 การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาวิชา 
และการประยุกต์ใช้ 

2.2.2 การเรียนรู้จากสังคมออนไลน์ (Social Network) 
2.3 วิธีการประเมินผล 

2.3.1 การสอบกลางภาค 
2.3.2 การสอบปลายภาค 
2.3.3 การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โดยการน าเสนอหน้าชั้นเรียน และเอกสารรายงาน 
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3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 3.1.1 สามารถสืบค้น ประมวลข้อมูล หลักฐาน แนวคิดต่าง ๆ ในการระบุและวิเคราะห์ปัญหา
ได้ด้วยตนเอง 

 3.1.2 สามารถประยุกต์ความรู้ทางการบัญชีและด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะทางวิชาชีพและดุลย
พินิจในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ตัดสินใจ 

 3.1.3 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
3.2 วิธีการสอน 

3.2.1 การฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียน หรือในสถานประกอบการ 
3.2.2 การสอนโดยใช้กรณีศึกษา โจทย์ปัญหา 

3.3 วิธีการประเมินผล 
3.3.1 การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย 
3.3.2 การรายงานผลการศึกษากรณีศึกษาหรือโจทย์ปัญหา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1.1 แสดงความเป็นกัลยาณมิตร ช่วยเหลือผู้อ่ืน 
4.1.2 แสดงภาวะผู้น า และผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 
4.1.3 แสดงความรับผิดชอบในการตัดสินใจ การกระท าของตนเอง รวมถึง สังคม 
4.1.4 สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในการพัฒนาความรู้ พัฒนางาน และความคิดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4.2 วิธีการสอน 

 4.2.1 อาจารย์ผู้สอนก าหนดให้มีกิจกรรมกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานกับนักศึกษา บุคลากรของ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 

4.3 วิธีการประเมินผล 
 4.3.1 การสัมภาษณ์ การรายงานหน้าชั้นเรียน 
4.3.2 คุณภาพผลงานของนักศึกษา โดยมีเกณฑ์ที่ตรงประเด็นกับการมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนด 
4.3.3 สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ท างานร่วมกัน 
4.3.4 ให้ผู้ร่วมงานของนักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1.1 มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ ในการแปล
ความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง 

5.1.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือก และใช้รูปแบบ
การน าเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน 

5.1.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสม ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ 
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5.2 วิธีการสอน 
 5.2.1 ให้นักศึกษาน าเสนอรายงาน และสรุปผลการศึกษาจากการวิเคราะห์แบบประเมินเชิงสถิติ 

เสนอแนะความคิดเห็น ข้อแก้ไข วิธีการปรับปรุง  
5.3 วิธีการประเมินผล 

5.3.1 ใช้แบบประเมินผลงานที่มอบหมาย โดยมีเกณฑ์การประเมินเทคนิคการน าเสนอ ความ
ถูกต้อง การใช้ภาษาเขียน ภาษาพูด ความสามารถในการอธิบาย 

 

 รายวิชา 
 

1.  คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  ความรู ้
3.  ทักษะ
ทางปญัญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลขการสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
1552623 ภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักบญัช ี

                  

 
หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
สื่อที่ใช ้(ถ้ามี) 

สื่อการสอน ผู้สอน 

1 
 
 

Orientation 
1. Pretest 
2. Introduction of 
course Syllabus 
3. Recommendation of  
books and website 
4. Introduction to 
Accounting Curricular 

3 
 
 

1. Pretest 
2. Lecture  
3. Brain storming 
4. Group discussion 
5. Participation 

1. Power point 
2. News 
3. Practice set 

1. อาจารย์ วรนาถ 
ศรีพงษ ์
2. ดร. ณัฐพรรณ 
ตันติกุล 
 

2-4 
 

Introduction to 
Financial Accounting 
1. Introduction to 
accounting Professions 
2. Accounting Careers 
3. Organizations relating 
to Accounting 
Professions 
4. Accounting cycle 
5. Source document 
6. Complete set of 
Financial Statements 

9 
 

1. Quiz 
2. Lecture  
3. Brain storming 
4. Group discussion 
5. Participation 
 

1. Power point 
2. News 
3. Practice set 

1. อาจารย์ วรนาถ 
ศรีพงษ ์
2. ดร. ณัฐพรรณ 
ตันติกุล 
 



มคอ.3 

 9 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
สื่อที่ใช ้(ถ้ามี) 

สื่อการสอน ผู้สอน 

7. Vocabularies relating 
to Financial Statements,  
Accounting Concepts, 
Accounting Policies and 
Framework 

5-6 
 
 

Accounting Standards 
1. International 
Accounting Standards 
(IASs) 
2. International Financial 
Reporting Standards 
(IFRSs) 
3.  Thai Accounting 
Standards (TASs) 
2. Thai Financial 
Reporting Standards 
(TFRSs) 

6 
 
 

1. Quiz 
2. Lecture  
3. Brain storming 
4. Group discussion 
5. Participation 
 

1. Power point 
2. News 
3. Practice set 

1. อาจารย์ วรนาถ 
ศรีพงษ ์
2. ดร. ณัฐพรรณ 
ตันติกุล 
 

7-8 
 
 

Auditing 
1. External Auditing 
2. Internal Control and 
Internal Auditing 
 

6 
 
 

1. Quiz 
2. Lecture  
3. Brain storming 
4. Group discussion 
5. Participation 
 

1. Power point 
2. News 
3. Practice set 

1. อาจารย์ วรนาถ 
ศรีพงษ ์
2. ดร. ณัฐพรรณ 
ตันติกุล 
 

9-10 
 

Introduction to 
Managerial Accounting 
1. Basic Managerial 
Accounting concepts 
2. Current focus of 
Managerial Accounting 
3. Manufacturing 
Statements 
4. Vocabularies relating 
to costing 
5. Financial Ratios 

6 
 

1. Quiz 
2. Lecture  
3. Brain storming 
4. Group discussion 
5. Participation 
 

1. Power point 
2. News 
3. Practice set 

1. อาจารย์ วรนาถ 
ศรีพงษ ์
2. ดร. ณัฐพรรณ 
ตันติกุล 
 

11 Taxation 
1. Personal Income Tax 
2. Corporate Income 
Tax 
3. Value-added Tax 
4. Other types of Taxes 
 

3 1. Quiz 
2. Lecture  
3. Brain storming 
4. Group discussion 
5. Participation 
 

1. Power point 
2. News 
3. Practice set 

1. อาจารย์ วรนาถ 
ศรีพงษ ์
2. ดร. ณัฐพรรณ 
ตันติกุล 
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
สื่อที่ใช ้(ถ้ามี) 

สื่อการสอน ผู้สอน 

12-13 Presentation of 
Accounting news 

6 1. Oral Presentation (Test) 1. Power point 
2. News 
 

1. อาจารย์ วรนาถ 
ศรีพงษ ์
2. ดร. ณัฐพรรณ 
ตันติกุล 
 

14-15 English Conversation 
relating to Accounting 
topics 

6 1.English  Conversation 
(Test) 

1. Practice set 1. อาจารย์ วรนาถ 
ศรีพงษ ์
2. ดร. ณัฐพรรณ 
ตันติกุล 
 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ 
 

วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1. จิตพิสัย 1.1.1, 1.1.2 การสังเกตพฤติกรรม
ระหว่างเรียน 

ทุกสัปดาห์ 10% 
 

2. กิจกรรมแบบฝีก
ปฏิบัติ (Practice Set) 

1.1.2 ,2.1.1 1. การท าแบบฝึก
ปฏิบัติระหว่างเรียน 
2. การทดสอบ
ความรู้ในการท าแบบ
ฝึกปฏิบัติโดยการ
ทดสอบผ่านบท
สนทนา 

14-15 15% 
 

15% 
 

 

3 การทดสอบย่อย 2.1.1,  
3.1.1, 3.1.2, 
3.1.3 

การทดสอบการ
เขียนค าศัพท์ตามค า
บอก 

2-11 10% 
 

4.การน าเสนองาน 
 

4.1.1, 4.1.2 , 
4.1.3, 4.1.4 
5.1.1, 5.1.2, 
5.1.3 

รายงานและน าเสนอ
หน้าชั้นเรียน 
 

12-13 
 

10% 
 
 

5.การทดสอบวัดผล
ความรู้ 

2.1.1, 2.1.2 การทดสอบ 
-สอบปลายภาค 

 
16 

 
40%  
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก  

วรนาถ ศรีพงษ์. (2558). เอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักบัญชี . กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 

Wijewardena, H. (2005). Barry’s Nursery: An Accounting Practice Set. Wollongong: 
Thomson Learning. 
 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
PowerPoint Slide ประจ าบทเรียน 
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. (2547). นิยามค าศัพท์ตามมาตรฐานการบัญชี. กรุงเทพฯ: 

บริษัท พ.ีเอ. ลิฟวิ่ง จ ากัด. 
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. (2538). ศัพท์บัญชี. กรุงเทพฯ: บริษัท พ.ีเอ. ลิฟวิ่ง จ ากัด. 

 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

Deloitte Touche Tohmatsu Limited. (2014). IFRSs in your Pocket Guides. Retrieved 
February 17, 2015, from http://www.iasplus.com/dttpubs/pubd.htm 

________. (2014). IFRSs for SMEs in your Pocket Guides. Retrieved February 17, 2015, from 
http://www.iasplus.com/dttpubs/pubd.htm 

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ . (2558). มาตรฐานการรายงานทางการเงิน. สืบค้นเมื่อ 20 
กุมภาพันธ์, 2558, จาก http://www.fap.or.th/index.php?lay=show&ac=article&Id= 

          539873829 
________. (2558). มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (NPAEs). สืบค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์, 2558, จาก 

http://www.fap.or.th/NPAEs.html 
IFRS Foundation and IASB. (2015). International Financial Reporting Standards. Retrieved 

February 17, 2015, from http://www.ifrs.org  
_________. (2015). International Financial Reporting Standards for SMEs. Retrieved 

February 17, 2015, from http://www.ifrs.org  
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
  การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ประเมินจากแนวคิดและความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการ
เรียนการสอน โดย 
 -  การสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
 -  แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
 
 

http://www.iasplus.com/dttpubs/pubd.htm
http://www.fap.or.th/index.php?lay
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2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
  ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ด าเนินการดังนี้ 

- ผลการเรียนของนักศึกษา 
- การทวนสอบผลการประเมิน  

3.  การปรับปรุงการสอน  
น าผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการ

เรียนการสอนโดยจัดกิจกรรมดังนี้ 
- จัดวิพากษ์แนวการสอนโดยคณาจารย์ในหลักสูตร 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
- การวิจัยชั้นเรียน 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  
- มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู้รายวิชา โดยการตรวจผลงาน 

การอภิปรายกลุ่ม ในระหว่างกระบวนการเรียนการสอนรายวิชา 
- ตั้งคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ตามที่ก าหนดในรายวิชา 

คะแนนและเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
 น าข้อมูลที่ไดจากการประเมินจากข้อ 1 และ 2 มาวางแผนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาดังนี้ 

- ปรับปรุงแผนการสอนทุกปีการศึกษา 
- ปรับปรุงแนวการสอนทุกปี 
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี 

 
 

 
 
 


