
รายวิชา 1500125 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  

ชื่อสถาบันอดุมศกึษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

คณะ/ภาควชิา    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย  
หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและช ือ่รายวชิา 
 รหัสวิชา    1500125 
 ชื่อวิชาภาษาไทย  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Thai for Communication   
2. จ านวนหนว่ยกติ 

 3(3-0-6) หน่วยกิต 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวชิา 
 3.1 หลักสูตร  

   ปริญญาตรี 4 ปี   
 3.2 ประเภทของรายวิชา  

   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา 

4.  อาจารย์ผูร้บัผิดชอบรายวชิาและอาจารยผ์ู้สอน 
  4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  

   อาจารย์เนตรนภา  วรวงษ์ 
 4.2 อาจารย์ผู้สอน  
   อาจารย์ขอบคุณ สมบูรณ์วงศ์ 

5.  ภาคการศกึษา/ช ัน้ปทีี่เรยีน  
 ภาคการศึกษาที่ 3 / ชั้นปีที่ 1 

6.  รายวิชาทีต่้องเรยีนมากอ่น (Pre-requisite)(ถ้ามี) 
 ไมมี 
7.  รายวิชาทีต่้องเรยีนพรอ้มกนั (Co-requisite)(ถ้ามี) 

 ไมมี 

8. สถานที่เรยีน 

 ห้อง 714 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

9.  วันที่จดัท าหรอืปรบัปรงุรายละเอียดของรายวชิาคร ัง้ลา่สุด 
 วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2556 



หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์ 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

 หลังจากที่เรียนรายวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารแล้วนักศึกษามีความสามารถในการกระท าสิ่งต่อไปนี้ได้ 
 1. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสื่อสารเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 2. เพ่ือพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. สามารถน าเสนอผลการสืบค้นด้วยวาจา ด้วยลายลักษณ์อักษร หรือด้วยการใช้สื่อประสม                  

2.  ว ัตถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา 

 เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถฟัง
เพ่ือจับใจความส าคัญ อ่านตีความ ฝึกพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ สืบค้นข้อมูลอย่างมีกระบวนการและน าเสนอ

ผลการสืบค้นโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ  

1. ค  าอธบิายรายวชิา 
 การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการฟัง

เพ่ือจับใจความส าคัญ การอ่านจับใจความ อ่านตีความและอ่านขยายความ การฝึกพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ 
การน าเสนอผลการสืบค้นโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา และการเขียนประวัติส่วนตัว
ประกอบการสมัครงาน 

2.  จ านวนชัว่โมงที่ใชต้่อภาคการศกึษา 

บรรยาย สอนเสร ิม 
การฝึกปฏ ิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศ ึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ชั่วโมง

ต่อภาคการศึกษา   
 

สอน เสริ มตามควา ม

ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย   

ไม่มีการฝึ กปฏิบั ติงา น

ภาคสนาม 

กา ร ศึ กษ า ด้ วย ตน เอ ง  6 

ชั่วโมงต่อสัปดาห์   

3.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค  าปร ึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศ ึกษาเป็น  
     รายบุคคล 

     -  อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์   
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการ เร ียนร ู้ของนักศ ึกษา 

1.  ค ุณธรรม จรยิธรรม 
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 



  ตระหนักในคุณค่า รู้และเข้าใจหลักคุณธรรมจริยธรรมที่ส าคัญต่อการด ารงตนและปฏิบัติงาน  
 1.2 วิธีการสอน  

  บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเก่ียวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เก่ียวข้อง โดยเน้นการเข้าชั้น
เรียนให้ตรงเวลา การมีความรับผิดชอบในการท างานกลุ่ม  

 1.3 วิธีการประเมินผล 
  -  พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน และการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลาที่ก าหนด 
  -  การรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

2.  ความร ู้ 
 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  

    มีความรอบรู้กว้างไกลและติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา รวมทั้งเข้าใจหลักการ
และประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ปัญหาต่าง ๆ 
 2.2 วิธีการสอน 

  บรรยายและอภิปรายโดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและการน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

 2.3  วิธีการประเมินผล 
  ประเมินผลจากการทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการ
และทฤษฎี และการน าเสนองานในชั้นเรียน 

3.  ทักษะทางปัญญา 
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
  ตระหนักรู้ศักยภาพของตนเพ่ือพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพ่ิมมากขึ้น 

 3.2 วิธีการสอน 
  บรรยายและให้ปฏิบัติงานจริงพร้อมเสนองานในชั้นเรียน  

 3.3 วิธีการประเมินผล 
  การน าเสนองาน การอภิปรายกลุ่ม การสัมภาษณ์ และการปฏิบัติงานจริง 
4. ทักษะความสัมพันธ ์ร ะหว่างบุคคลและความร ับผิดชอบ  

 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  
  เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้อ่ืน 

 4.2 วิธีการสอน 
  -  จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
  -  มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล การน าตัวอย่างการใช้หรืออ่านบทความที่เก่ียวข้องกับ

รายวิชา 
  -  การน าเสนอรายงาน 



 4.3 วิธีการประเมินผล 
  -  ประเมินตนเองและเพ่ือนด้วยแบบฟอร์มที่ก าหนด 

  -  รายงานที่น าเสนอพฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
  -  รายงานการศึกษาด้วยตนเอง 

5. ทักษะการวิเคร าะห์เช ิงตัวเลข การสื่อสาร  และการ ใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา       
  สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้เหมาะสมกับโอกาสและวาระ  

 5.2 วิธีการสอน       
  -  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และท า

รายงาน โดยเน้นการน าตัวเลขหรือมีสถิติอ้างอิงจากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
  -  น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
 5.3 วิธีการประเมินผล 

  -  การจัดท ารายงานและน าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 
  -  การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 

6. ทักษะการสร ้างเสร ิมค ุณภาพชีว ิต 
 6.1 ทักษะการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ต้องการพัฒนา 
   มีบุคลิกภาพที่ดี สุขภาพแข็งแรง 

 6.2 วิธีการสอน 
  - สร้างความตระหนักเรื่องการแต่งกายที่ถูกระเบียบเพ่ือบุคลิกภาพที่ดีและเหมาะสมกับการเป็น
นักศึกษา 

  - มีบทลงโทษส าหรับการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการแต่งกายที่ถูกต้องและปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
  - การจัดกิจกรรมที่ร่างกายมีการเคลื่อนไหว กล้ามเนื้อได้มีการออกแรงท าให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น  

  - ฝึกบริหารจิตใจให้มีสมาธิ มีสติ มีความคิด 
มอบหมายงานและน าเสนอด้วยวาจาเพ่ือ 
 6.3 วิธีการประเมินผล 

  - ตรวจระเบียบการแต่งกายของนักศึกษาทุกครั้งในชั่วโมงการสอน 
  - การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ การอภิปรายกลุ่ม  

 
 
 

 
 



หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล  
1.  แผนการสอน 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  ส่ือท่ีใช้  
ช้ินงาน/วิธีการประเมิน 

ผู้สอน 

1 บทท่ี 1 ภาษากับการส่ือสาร 
- ความรู้พื้นฐานเร่ืองการส่ือสาร 
- ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ
การส่ือสาร 

6 กิ จ กรรรม  : อ ธิบาย เ ก่ีย ว กั บ              
การส่ือสาร ภาษาท่ีใช้ในการส่ือสาร
ความสัมพั นธ์ ระห ว่า งภาษากับ             
การส่ือสาร และร่วมกันอภิปรายจาก
กรณีศึกษา 
ส่ือ : PowerPoint ประกอบต าราเรียน  
การประเมิน : ท าแบบฝึกหัดและ
การอภิปรายกลุ่มย่อย 

อ.วรรษมน  เพียรเสมอ 

2-3 บทท่ี 5 การเขียนทางวิชาการ 
- การเขียนโครงการทางวิชาการ 
- การเขียนรายงานทางวิชาการ 

12 กิจกรรม : นักศึกษาร่วมกันศึกษา
ตัวอย่ างกา รเขี ยนโครงกา รและ             
การเขียนรายงานทางวิชาการ พร้อม
อภิปรายกลุ่มย่อยเก่ียวกับวิธีการ
เขียน  
 ส่ือ : PowerPoint ประกอบต ารา
เรียน ตัวอย่างโครงการทางวิชาการ
และตัวอย่างรายงานทางวิชาการ 
การประเมิน : การเขียนโครงการ
และการท า รายงานทางวิชากา ร 
(งานกลุ่ม) 

อ.วรรษมน  เพียรเสมอ 

4 บทท่ี 2 การฟัง  
- ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับการฟัง 
- ลักษณะการฟังท่ีดี 
- ข้อบกพร่องในการฟัง 
- การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ 
- การประเมินผลการฟัง 

3 กิจกรรม :อภิปรายเก่ียวกับความ รู้
เก่ียวกับทักษะการฟัง  
ส่ือ : PowerPoint ประกอบต ารา
เรียน วีดิโอแบบทดสอบการฟัง 
วิธีการประเมิน : ท าแบบทดสอบ
และอภิปรายกลุ่มย่อย 

อ.วรรษมน  เพียรเสมอ 

5 บทท่ี 3 การอ่าน 
- ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับการอ่าน    
- การอ่านจับใจความ 

6 กิจกรรม : นักศึกษาศึกษาการอ่าน
จับ ใ จความ  กา ร อ่าน ย่อความ           
การอ่านวินิจสาร การอ่านตีความ 
และการอ่านอย่างมี วิจารณญาณ 
จากตัวอย่าง และต าราเรียน โดยครู
อธิบายประกอบ 
ส่ือ : PowerPoint ประกอบต ารา
เรียน  

อ.วรรษมน  เพียรเสมอ 



 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  ส่ือท่ีใช้  
ช้ินงาน/วิธีการประเมิน 

ผู้สอน 

 - การย่อความ 
- การอ่านสรุปความ 
- การอ่านเร็ว 
- การวินิจสาร 
- การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

 วิธีการประเมิน : ท าแบบฝึกหัด ฝึก
กา รอ่านออกเ สีย ง กา รอ่านจั บ
ใจความส าคัญ การอ่านตีความ และ
การอ่านวินิจสาร 

 

6 บทท่ี 4 การพูด 
- ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการพูด 
- ลักษณะการพูด 
- หลักการพูดเบ้ืองต้น 
- การพูดประเภทต่างๆ 
- การประเมินผลการพูด 

6 กิจกรรม : อภิปรายเก่ียวกับการพูด 
หลักการพูดเบ้ืองต้น การพูดประเภท
ต่าง ๆ การประเมินผลการพูด พร้อม
ฝึกพูดเป็นรายบุคคล 
ส่ือ : PowerPoint ประกอบต ารา
เรียน ศึกษากรณีศึกษาจากวีดีโอการ
พูดในสถานการณ์ต่าง ๆ 
วิธีการประเมิน : ทดสอบการพูด
ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

อ.วรรษมน  เพียรเสมอ 

7-8 บทท่ี 6 การน าเสนอผลงานและการ
ประเมินผล 
- การน าเสนอผลงานการเขียนทาง
วิชาการ 
 - การประเมินผล 

9 กิจ กรรม  : อภิปราย เ ก่ีย ว กับ              
การน าเสนอผลงานด้วยลายลักษณ์
อักษรและด้วยวาจา การประเมินผล
การน า เสนอด้วยวาจ าและ ด้วย            
ลายลักษณ์อักษร 
ส่ือ : PowerPoint ประกอบต ารา
เรียน ตัวอย่างการประเมินผลด้วย
วาจา 
วิธี กา รประเ มิ น : ใ ห้นั ก ศึกษา
น าเสนอรายงานทางวิชาการและให้
เพื่อประเมินด้วยวาจาและด้วยลาย
ลักษณ์อักษร 

อ.วรรษมน  เพียรเสมอ 

9 สอบปลายภาค  

 

 

 



2. แผนการประเมินผลการเรยีนร ู ้

การ
ประเมิน 

งานที่จะใช ้ประเมินผลผู้เร ียน  
สัปดาห์ 

ที่ก าหนด 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

(1) สอบปลายภาค 9 30 

(2) แบบทดสอบบทท่ี 1 1 10 

(3) แบบทดสอบการฟัง 4 10 

(4) แบบทดสอบการพูด 6 10 

(5) กิจกรรมการอ่าน 5 10 

(6) การเขียนโครงการ 3 10 

(7) การเขียนรายงานทางวิชาการ ตลอดเทอม 20 

 
หมวดที่ 6  ทร ัพยากรประกอบการ เร ียนการสอน  

1.  เอกสารและต าร าหลัก 
โปรแกรมวิชาภาษาไทย. (2550). ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร . คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 
2.  เอกสารและข้อมูลส าค ัญ  
กาญจนา  นาคสกุล. (2544). ภาษาไทยวันนี้.  กรุงเทพฯ :  เพ่ือนดี. 

จุไรรัตน์  ลักษณะศิริ และบาหยัน  อ่ิมส าราญ. (บก.). (2547).  การ ใช ้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ : ที เพรส. 
ดลยา  วงศ์ธนะชัย. (2542). การอ่านเพื่อช ีว ิต. พิษณุโลก : สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. 
เทียนฉาย  กีระนันทน์. (2530). แผนโครงการและงบประมาณ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์ 

 มหาวิทยาลัย. 
นิพนธ์  ศศิธร. (2534). หลักการพูดต่อช ุมช ุนชน. (พิมพ์ครั้งที่ 5) กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช. 

ประเวช  วะสี. (2547). การพัฒนาต้องเอาวัฒนธรรมเป็นตัวตั้ง. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน. 
ปรีชา  ช้างขวัญยืน. (2525). ศ ิลปะการฟังการอ่าน.  กรุงเทพฯ : วิชาการ. 
วัลภา  วิทยารักษ์.  (2542). ภาษากับความคิด.  ใน การ ใช ้ภาษาไทย 1. (พิมพ์ครั้งที่ 3).  กรุงเทพฯ :  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
วารุณี  พลบูรณ์.  (254 2). หลัก เบื้องต้นของการ พูด.  ใน การ ใ ช ้ภ าษาไ ทย 1.  (พิมพ์ครั้งที่  3) .       

 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
ศิริพร  ลิมตระการ. (2537). “ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการอ่าน”. ใน เอกสารการสอนชุดวิชา การอ่าน 
 ภาษาไทย  หน่วยที่ 1-7.  นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

สนิท  ต้ังทวี. (2536). อ่านไทย. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 
สนิท  สัตโยภาส. (2545). ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค ้น. กรุงเทพฯ : ธารอักษร. 



สวัสด์ิ  บันเทิงสุข. (2537). เทคนิคการพูด. (พิมพ์ครั้งที่ 3). เชียงใหม่: ฉับแกระ. 
สุวลีรัตน์ สุจ ริตกุล . (25 42).  การ เขียนโครงเรื่อง.  ใน การ การ ใ ช ้ภ าษาไ ทย 1 .  (พิมพ์ครั้งที่  3) .   

 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
เสาวนิต ยมาภัย. (2543). “ความรู้ พ้ืนฐานเก่ียวกับภาษาเพ่ือการสื่อสาร”. ใน ภาษาเพื่อการ สื่อสาร    

 หน่วยที่  1-7  (ปรับปรุงครั้งที่ 1) นนทบุรี :  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
http://dnfe5.nfe.go.th/ilp/thaicommu/index.html 

http://gold.rajabhat.edu/learn/luis/main_lesson_luis.html 
http://human.tru.ac.th/elearning/thai_for_com/index.html 

http://onzonde.multiply.com/journal/item/91/91 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปร ับปร ุงการด าเนินการของรายวิชา 

1.  กลยุทธ ์การประเมินประสิทธ ิผลของรายวิชาโดยนักศ ึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในกา รน าแนวคิดและ

ความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 
 -  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
 -  การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 

 -  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
2.  กลยุทธ ์การประเมินการสอน 
 ในการเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินการสอนได้มีกลยุทธ์ดังนี้ 

 -  การสังเกตการสอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
 -  ผลการสอบ 

 -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3.  การปร ับปร ุงการสอน  
 หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม

สมองและหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
 -  สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

 -  การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 
 
 

 



4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ ิ์ของนักศ ึกษาในรายวิชา 
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการ

เรียนรู้ในวิชาได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ
ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 

 -  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 -  มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย

ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปร ับปร ุงประสิทธ ิผลของรายวิชา  

 จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดวิชาเพ่ือให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 
 -  ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 

 -  เปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนเพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองที่แตกต่างในเรื่องการประยุกต์ใช้ความรู้ กับการ
แก้ปัญหาใหม่ ๆ  

 


