
รายละเอียดของรายวิชา (415) 
รายวิชา ๓๐๒ ๓๑๖ การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยทั่วไป 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่นวิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

๑.รหัสและชื่อรายวิชา  
     302 415  การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ   (Writing for Specific  Purposes in 

English)

๒.จำนวนหน่วยกิต   
     3 หน่วยกิต (3-0-6)

๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร ผศ.

๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕  ชั้นปีที่ ๓

๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี

๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     ไม่มี

๘.สถานที่เรียน  
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

๙.วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
      นิสิตมีความรู้ความเข้าใจรูปแบบและมีสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารเชิงราชการ 
ธุรกิจ และส่วนตัว สามารถใช้คำศัพท์และสำนวนที่เกี่ยวข้องได้ มีการฝึกเขียน
จดหมายที่เป็นทางการ (formal letter) และการเขียนประวัติส่วนตัว (resume) เพื่อ
ใช้ในการสมัครงาน



หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้ชัดเจนและสอดคล้องกับจุดมุ่ง

หมายของรายวิชา สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจรูปแบบ 
สามารถเขียนเพื่อการสื่อสารในวงราชการ ธุรกิจ และส่วนตัว สามารถใช้ศัพท์และ
สำนวนที่เกี่ยวข้องได้ และพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน สกอ.

๑. คำอธิบายรายวิชา  
     ศึกษารูปแบบและฝึกฝนการเขียนเพื่อการสื่อสารในวงราชการ ธุรกิจ และส่วนตัว 
ศัพท์และสำนวนที่เกี่ยวข้อง

๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การ

ฝึกงาน

การศึกษาด้วย
ตนเอง

บรรยาย  ๔๕ 
ชั่วโมงต่อภาคการ
ศึกษา  

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนิสิต
เฉพาะราย  

ไม่มีการฝึกปฏิบัติ
งานภาคสนาม

การศึกษาด้วย
ตนเอง ๖ ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์  

๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นิสิต
เป็นรายบุคคล 
     - อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ หรือ ส่วน
งาน
     - อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์  (เฉพาะรายที่ต้องการ)

๑. คุณธรรม จริยธรรม



     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่น 
และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยผู้สอนต้องพยายามชี้ให้เห็นคุณธรรมและจริยธรรมที่สอดแทรกอยู่ใน
เนื้อหาวิชา เพื่อให้นิสิตสามารถพัฒนาและบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมกับความรู้ในรายวิชา โดยมี
คุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
           (๑)  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับความเสียสละและซื่อสัตย์สุจริต 
           (๒) ความมีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
           (๓) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับ
ความสำคัญ
           (๔) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์
           (๕) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม

     ๑.๒ วิธีการสอน  
          - บรรยายบทเรียนพร้อมยกตัวอย่างประกอบโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อทำให้ห้องเรียน
น่าสนใจ
          - มอบหมายงานให้นิสิตไปศึกษารูปแบบและวิธีการเขียนเพื่อการสื่อสารในวงราชการ ธุรกิจ และส่วน
ตัว ศัพท์และสำนวนที่เกี่ยวข้อง แล้วนำมาเสนอในชั้นเรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนิสิตด้วยกัน 
และอาจารย์ผู้สอน
          - ให้นิสิตฝึกฝนการเขียนเพื่อการสื่อสารในวงราชการ ธุรกิจ และส่วนตัว ศัพท์และสำนวนที่เกี่ยวข้อง 
พร้อมทั้งชี้ให้เห็นประเด็นทางจริยธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรม
          - เน้นนิสิตเป็นศูนย์กลางการเรียน โดยให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในบทเรียน แลก
เปลี่ยนความคิดเห็นภายในชั้นเรียน
          -กระตุ้น ชักจูงให้นิสิตเข้าเรียนสม่ำเสมอ มีระเบียบวินัย และมีความกล้าหาญในการแสดงออก และมี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - ประเมินผลพฤติกรรมการเข้าเรียน การให้ความร่วมมือในชั้นเรียน และส่งงานมอบหมายให้ตรง
เวลา
          - ประเมินผลก่อนเข้าสู่บทเรียนเพื่อทราบพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา
          - ประเมินผลระหว่างภาคเรียน เพื่อทดสอบผลสัมฤทธิ์ของวัตถุประสงค์การเรียน
          - ประเมินผลด้วยการใช้แบบฝึกหัดในบทเรียน
          -ประเมินวัตถุประสงค์การเรียนโดยใช้ใบงาน (Work Sheet)
          - ประเมินผลปลายภาคเรียน เพื่อทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนในภาพรวม

๒. ความรู้ 



     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ  
          ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและการเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ ประกอบด้วย
          - มีความรู้ความเข้าใจรูปแบบและวิธีการเขียนเพื่อการสื่อสารในวงราชการ  ศัพท์และสำนวนที่
เกี่ยวข้อง    
          - มีความรู้ความเข้าใจรูปแบบและวิธีการเขียนเพื่อการสื่อสารในวงธุรกิจและส่วนตัว ศัพท์และสำนวน
ที่เกี่ยวข้อง
          - มีทักษะและความสามารถในการเขียนเพื่อการสื่อสารในวงราชการ ธุรกิจ และส่วนตัว 
          - มีเจตคติในการเรียนรู้การเขียนภาษาอังกฤาเฉพาะกิจ
          - ความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษผ่านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
เฉพาะกิจ

     ๒.๒ วิธีการสอน 
          บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบใช้สื่อประกอบ และเทคโนโลยีประกอบ มอบหมายงาน ใบงาน
ทดสอบวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ใช้แบบฝึกหัดเกี่ยวกับบทเรียน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในชั้นเรียน 
การเปิดโอกาสให้ชักถามภายในชั้นเรียน  เน้นการสอนโดยใช้ปัญหา (Problem Base Learning)  และเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์ (Student Centre)

     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          ๑. ทดสอบก่อนเข้าสู่บทเรียน
          ๒. ทดสอบวัตถุประสงค์การเรียนโดยใช้ใบงาน
          ๓. ทดสอบบทเรียนโดยใช้แบบฝึกหัด
          ๔. ทดสอบระหว่างภาค และสอบปลายภาค
          ๒. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน
          ๓. การแก้ไขข้อบกพร่องส่วนตัว (Personal Problems Solving)

๓. ทักษะทางปัญญา
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
          พัฒนาความสามารถในการคิดและการวิเคราะห์เนื้อหาวิชาอย่างเป็นระบบ  ความสามารถในการนำ
เอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์ มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการ
มาใช้ในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่คาดคิด
มาก่อน  สามารถสืบค้น ค้นหา ข้อเท็จจริง สรุป ทำความเข้าใจได้ รวมถึงการวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา 
และสรุปประเด็นปัญหา พร้อมทั้งสามารถบุรณาการความรู้ในรายวิชาเข้าหลักพุทธธรรมได้

     ๓.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบเนื้อหาวิชา
          - บรรยายเชิงวิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์และบูรณาการของเนื้อหาวิชา
          - เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น และแก้ไขข้อผิดพลาดเป็นรายบุคคล
          - เปิดโอกาสให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง แล้วนำมาแลกเปลี่ยนภายในชั้นเรียน

     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
          ทดสอบระหว่างภาคและปลายภาค โดยเน้นการวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้และการบูรณาการเนื้อหา
วิชา การใช้ชักถาม ทดสอบด้วยใบงานและแบบฝึกหัด

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 



หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน

     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  
          - พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
          - พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
          - พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
          - พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง ความมีวินัย ความรับผิดชอบในการทำงานเป็นทีม และความตรงต่อ
เวลา

     ๔.๒ วิธีการสอน 
          - จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในการเรียนรู้
          - จัดกลุ่มการเรียนรู้ 
          - ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
          - ประเมินตนเองด้วยแบบที่กำหนด
          - ประเมินผลพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
          - ประเมินผลจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา      
          - พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล  การเขียน และนำเสนอในชั้นเรียน
          - พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา
          - พัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
          - ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล์ การสร้างห้องแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ 
          - ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
     ๕.๒ วิธีการสอน      
          - มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทำรายงาน 
โดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
          - นำเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
         -  ประเมินจากรายงาน ใบงาน แบบฝึกหัด และนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
           - ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย



สัปดา
ห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด จำนว
น

ชั่วโม
ง

กิจกรรมการเรียน 
การสอน  สื่อที่ใช้ (ถ้า

มี)

ผู้สอน

1 UNIT 1  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

3 Lecture 
textbook
Illustration
Work sheet
Power Point
Projector

Lecturer: Nuttapong 
Khachornsaengchar
oen

2-3 UNIT 2:  LETTER LAYOUT  
2.1  Parts of  letter
2.2  Layout of Letters
2.3  Key words

6 Lecture
textbook
Illustration
Work sheet
Assignments
Power Point
Projector

Lecturer: 
Nuttapong 
Khachornsaengcha
roen

4-5 UNIT 3:  FORMAL AND 
INFORMAL LANGUAGES   
3.1  Formal  Letters
3.2  Informal Letters
3.3  Key words

6 Lecture
textbook
Illustration
Work sheet
Assignments
Power Point
Projector

Lecturer: Nuttapong 
Khachornsaengchar
oen

6-8 UNIT  4  APPLICATION 
LETTERS    
4.1  Application and Responses 
for Employment
4.2  Application and Responses  
to University
4.3  Application Forms
4.4  Useful Expression
4.5  Key words

9 Lecture
textbook
Illustration
Work sheet
Assignments
Power Point
Projector

Lecturer: Nuttapong 
Khachornsaengchar
oen

8,10-1
1

UNIT 5:  BUSINESS LETTERS   
5.1  Enquiry and Request
5.2  Responses to Enquiry and 
Request
5.3  Letter of order
5.4  Acknowledgment of order
.55  Complaints and Adjustment 
5.6  Useful Expression
5.7  Key words

9 Lecture
textbook
Illustration
Work sheet
Assignments
Power Point
Projector

Lecturer: Nuttapong 
Khachornsaengchar
oen

9 MID-TERM  TEST 3



๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู้

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 12-13 UNIT 6:  WRITING 
MEMORANDUM 
6.1  What is a memorandum
6.2  How to write a 
memorandum
6.3  Purposes of a memorandum
6.4  Key words

6 Lecture
textbook
Illustration
Work sheet
Assignments
Power Point
Projector

Lecturer: Nuttapong 
Khachornsaengchar
oen

14-16 UNIT 7:  PERSONAL LETTERS   
7.1  Invitation
7.2  Congratulations and Best 
wishes and Responses  
7.3  Appreciation and  Thanks 
and Responses  
7.4  Condolence and Sympathy 
and Responses  
7.5  Apologies and Responses  
7.6  Useful Expression
7.7  Key words

9 Lecture
textbook
Illustration
Work sheet
Assignments
Power Point
Projector

Lecturer: Nuttapong 
Khachornsaengchar
oen

17 FINAL  TEST 3

สัปดา
ห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด จำนว
น

ชั่วโม
ง

กิจกรรมการเรียน 
การสอน  สื่อที่ใช้ (ถ้า

มี)

ผู้สอน

ที่ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การประเมิน

ผล

๑ สอบระหว่างภาค
สอบปลายภาค

9
17

30%
30%

๒

วิเคราะห์ ค้นคว้าเกี่ยวกับเนื้อหา
รายวิชา
การทำงานกลุ่ม
ฝึกเขียนภาษาอังกฤษตามที่กำหนด
การส่งงานตามที่มอบหมาย 

ตลอดภาคการ
ศึกษา 20%

๓ การเข้าชั้นเรียน
การมีส่วนร่วม 

ตลอดภาคการ
ศึกษา 20%

๑.เอกสารและตำราหลัก 
Naphakanok Muangkotra, Writing for Specific Purposes. ขอนแก่น: 2557.



หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

๒.เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
เกียรติศักดิ์ ซิมป์สัน. Communicating in English. Bangkok: Human Heritage, 2006.
นลินี สนธิไทย (สนธิเสก). English 2. กรุงเทพ: สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2550

๓.เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
Birmingham City University, Centre for Academic Success Study Guides: writing, 2011. 
[Online] Available at: http://library.bcu.ac.uk/learner/writingguides/1.06.htm 
Write Express, Free Sample Order Letters, 2014. [Online] Available at: http://
www.writeexpress.com/order.htm 
Daily Writing Tips, 2013. [Online] Available at: http://www.dailywritingtips.com  
ปลั่ง พลอยพรหม. How To Write English Letters. กรุงเทพฯ: รวมสาส์น, 2544.
นเรศ สุรสิทธิ์. Business and Personal Correspondence. กรุงเทพฯ: บริษัท พี.เอส จำกัด, 
2544.
นฤมล.  Office English. กรุงเทพฯ: บริษัทเฮอริเทล จำกัด, 2000
ลำดวน จาดใจดี. Business Correspondence. กรุงเทพฯ: ห.จ.ก. ไทยเจริญการพิมพ์, 2545.
สิริลักษณ์ ลิ้มภักดี. ร.ศ. Communicative English for Careers. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ 
D.K., 2540.
Ian Badger, Pet Menzies. Business English Programme. Hong Kong: Macmillan 
Publisher Ltd., 1994.
Lin Lougheed. Business Correspondence. U.S.A.: Addison Wesley Co., Ltd., 1999.
Milon Nandy. Business and Social Letters. Singapore: Kevnes School Publication, 
1993.
Sucharat Rimkeeratikul. English For Work. Bangkok: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, 2541.
www.pdfdrive.com (free ebooks)

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนิสิต ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและ
ความเห็นจากนิสิตได้ดังนี้
          - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
          -ใบงานประเมินประสิทธิผลวัตถุประสงค์รายวิชา
          - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
          - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
           - ขอเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนิสิต

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
          - แบบสอบถามประเมินผลสัมฤทธิ์การสอนโดยนิสิต
          - การสังเกตการสอนจากผู้ร่วมทีมการสอน
          - ผลการสอบ
        - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้

http://library.bcu.ac.uk/learner/writingguides/1.06.htm
http://www.writeexpress.com/order.htm
http://www.dailywritingtips.com
http://www.pdfdrive.com


๓. การปรับปรุงการสอน  
     หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ ได้นำผลการประเมินไปปรับปรุงการสอน ดังนี้
          -แจ้งผลการประเมินการสอนโดยนิสิตให้ผู้สอนทราบเพื่อนำไปปรับปรุงการสอน          
          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
     - การวิจัยในและนอกชั้นเรียน

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวัง

จากการเรียนรู้ในวิชา ได้จากใบงาน แบบฝึกหัด การสอบถามนิสิต การตรวจงานมอบหมายของ
นิสิต และพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผล
สัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรง
คุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดย
ตรวจสอบข้อสอบ ใบงาน รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม

๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุง
การสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
          - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามข้อ ๔
          - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับ
ปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่างๆ
          -จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนและระดมสมองพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


