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รายวชิา การอ่านเชิงวเิคราะห์วจิารณ์ 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 
หมวดที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 
 
1. รหัสและช่ือรายวชิา 
 รหสัวชิา (ช่ือวชิาภาษาไทย)        1553114   การอ่านเชิงวเิคราะห์วจิารณ์ 
    (ช่ือวชิาภาษาองักฤษ)    1553114  Analytical and Critical Reading 
2. จ านวนหน่วยกติ 
 หน่วยกิต 3/3 
3.  หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
 3.1  หลกัสูตร  
  ปริญญาตรี 4 ปี 
 3.2  ประเภทของรายวชิา  
  วชิาเฉพาะดา้น/วชิาเอก 
4.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
  4.1  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา 
  อาจารยเ์นตรนภา สวยสี 
 4.2  อาจารยผ์ูส้อน  
  1. อาจารยเ์นตรนภา สวยสี 
  2. Aj. Kevin Bachman 
5.  ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
 ภาคการศึกษาท่ี 1/2557 ชั้นปีท่ี  3 
6.  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   
 ไม่มี 
7.  รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisite)   
 ไม่มี 
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8. สถานทีเ่รียน 
 มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
9.  วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
 วนัท่ี................... เดือน .......................................... พ.ศ.  ................................................ 
 

หมวดที ่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1.   จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
 Students are able to have basic understanding and skills of analyzing and 

criticizing various kinds of texts. To meet this objective, the students are asked to 

perform the following activities:  

 1. Recognize different types of writing patterns. 

 2. Use context to discover the meanings of new words. 

 3. Scan material quickly to locate specific information, and skim material to 

gain an overview and acquire the essential information. 

 4. Identify topic, main idea, supporting details, and formulate implied main 

idea of a paragraph.  

 5. Distinguish between facts and opinions. 

 6. Apply knowledge of propaganda techniques to reading selections. 

 7. Identify an author’s purpose, tone, point of view, and intended readers.  

 8. Critically response to texts orally and in writing by summarizing and 

reactions.   

2 .  วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
1. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถท าความเขา้ใจรายละเอียดต่างๆ ท่ีปรากฏในเน้ือเร่ืองท่ีอ่าน 
2. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ใจความคิดและจุดประสงคข์องผูแ้ต่งได ้
3. เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถใช้ทกัษะการอ่านแบบคราวๆ เพื่อหาขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองท่ี

อ่านได ้



มคอ.3 

 3 

4. เพื่อใหผู้เ้รียนสามรถใชท้กัษะการอ่านแบบเจาะจงเพื่อหาขอ้มูลเฉพาะท่ีปรากฏใน
เน้ือเร่ืองได ้

5. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถหาหวัเร่ืองหรือใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านได ้
6. เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบับริบทต่างๆท่ี

อ่านได ้ 
 

หมวดที ่3  ลกัษณะและการด าเนินการ 
1.  ค าอธิบายรายวชิา 
 เพื่อเพิ่มพูนความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษ เพื่อให้สามารถท าความเขา้ใจเน้ือหา
และรายละเอียดต่าง ๆท่ีปรากฏอยู่ในบทอ่านภาษาองักฤษได้อย่างถูกต้อง  อีกทั้งตระหนักถึง
รูปแบบงานเขียนท่ีอ่านเพื่อจะไดเ้ขา้ใจถึงความรู้สึกและจุดประสงคข์องผูแ้ต่ง    
2.  จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การ ฝึกปฏิ บั ติ  /ง าน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ชัว่โมงต่อ
ภาคการศึกษา   
 

สอนเสริมตามความ
ตอ้งการของนักศึกษา
เฉพาะราย   

ไม่มีการฝึกปฏิบติังาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง  
6 ชัว่โมงต่อสัปดาห์   

 
3.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็น 
     รายบุคคล 
     -  อาจารยจ์ดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์   
 

หมวดที ่ 4  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา  
  พฒันาผูเ้รียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยมีคุณธรรม
จริยธรรมตามคุณสมบติัหลกัสูตร ดงัน้ี 
  -  ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุ์จริตต่อส่ิงท่ีท า 
  -  มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
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  -  มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้
และล าดบัความส าคญั 
  -  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของ
ความเป็นมนุษย ์
  -  เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม  
  -  มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 
 1.2  วธีิการสอน  
  -  อธิบายค าศพัทภ์าษาองักฤษพร้อมยกตวัอยา่งรูปแบบประโยคและสถานการณ์ต่าง ๆ 
พร้อมสอดแทรกหลกัคุณธรรมจริยธรรมอยา่งหลากหลาย  
  -  อภิปรายกลุ่มเพื่อท ากิจกรรมท่ีก าหนดเก่ียวกบัโครงสร้างบทอ่านและค าศพัท์
ภาษาองักฤษในลกัษณะและสถานการณ์ต่าง ๆ 
  -  ก าหนดให้นกัศึกษาหาตวัอยา่งและคน้ควา้เพิ่มเติมเก่ียวกบัโครงสร้างและค าศพัทท่ี์
เก่ียวขอ้งกนัเพื่อสร้างความเขา้ใจและแกปั้ญหาของผูเ้รียนรายบุคคล 
  -  บทบาทสมมติเพื่อใหผู้เ้รียนฝึกใชท้กัษะการพดูและการเขียน  
  -  น าเสนอผลงานการคน้ควา้ส่ือภาษาองักฤษและศึกษาบทอ่านท่ีเก่ียวขอ้ง 
 1.3  วธีิการประเมินผล 
  -  พฤติกรรมการเขา้เรียน และส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละตรงเวลา 
  -  มีการอา้งอิงเอกสารท่ีไดน้ ามาท ารายงาน อยา่งถูกตอ้งเหมาะสมและสร้างสรรค ์
  -  ประเมินผลการวเิคราะห์กิจกรรมกลุ่ม 
  -  ประเมินผลการน าเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 
 
2.  ความรู้ 
 2.1  ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ  
    มีความรู้ในหลักการ ความส าคญั องค์ประกอบของโครงสร้างบทอ่านและค าศพัท์
ภาษาองักฤษและเล็งเห็นคุณค่าประโยชน์ของการส่ือสารในการอ่านภาษาองักฤษและสามารถ
คน้ควา้ส่ืออ่ืนๆ ท่ีเป็นภาษาองักฤษในหวัเร่ืองต่าง ๆท่ีเก่ียวขอ้งในการใช้ชีวิตประจ าวนั สอดคลอ้ง
กับจรรยาบรรณ  จริยธรรมครูเพื่อการน าเสนอบทเรียนและตระหนักถึง   คุณค่าของการใช้
ภาษาองักฤษอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมต่อบุคคลและสังคม  
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 2.2  วธีิการสอน 
  บรรยาย อภิปราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน  การวิเคราะห์กรณีศึกษา และ
มอบหมายให้คน้ควา้หาบทความ ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยน ามาสรุปและน าเสนอ การศึกษาโดยใช้
ปัญหา และโครงงาน Problem base learning และ Student Center เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
 2.3  วธีิการประเมินผล 
  -  สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้การวดัหลกัการและทฤษฎี 
  - น าเสนอผลงานการสรุปเก่ียวกับโครงสร้างบทอ่านและค าศัพท์ท่ีพบในส่ือ
ภาษาองักฤษชนิดต่าง ๆ 
  -  วเิคราะห์ผลงานยอ่ย และงานท่ีมอบหมายต่าง ๆ ทั้งในและนอกชั้นเรียน 
 
3.  ทกัษะทางปัญญา 
 3.1  ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 
  พฒันาความสามารถในการอ่านและคิดอยา่งเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใชภ้าษาองักฤษอยา่งถูกตอ้งอยา่งสร้างสรรค ์
 3.2  วธีิการสอน 
  -  อธิบายกฎโครงสร้างบทอ่านและค าศพัท์ภาษาองักฤษพร้อมยกตวัอย่างรูปแบบ
ประโยคและสถานการณ์ต่าง ๆ อยา่งหลากหลาย  
  -  อภิปรายกลุ่มเพื่อท ากิจกรรมท่ีก าหนดเก่ียวกบัการอ่านภาษาองักฤษในลกัษณะและ
สถานการณ์ต่าง ๆ 
  -  ก าหนดให้นกัศึกษาหาตวัอยา่งและคน้ควา้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการอ่านและค าศพัท์ท่ี
เก่ียวขอ้งกนัเพื่อสร้างความเขา้ใจและแกปั้ญหาของผูเ้รียนรายบุคคล 
  -  บทบาทสมมติเพื่อใหผู้เ้รียนฝึกใชท้กัษะการพดูและการเขียน  
  -  น าเสนอผลงานการคน้ควา้ส่ือหรือบทอ่านภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3.3 วธีิการประเมินผล 
  สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบท่ีมีการวิ เคราะห์ การเลือกใช้
ภาษาองักฤษท่ีสอดคลอ้งกบัโครงสร้างไวยากรณ์ท่ีถูกตอ้ง 
 
4.  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 4.1  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา  
  -  พฒันาทกัษะในการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั 
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  -  พฒันาความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานเป็นทีม 
  -  พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมายให้ครบถว้น
ตามก าหนดเวลา 
 4.2  วธีิการสอน 
  -  จดักิจกรรมกลุ่มเพื่อเนน้ทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษและแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ภายในกลุ่ม 
  -  มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล  การน าตวัอยา่งการใชห้รือ อ่านบทความท่ี
เก่ียวขอ้งกบัรายวชิา 
  -  การน าเสนอรายงานทีไดศึ้กษาคน้ควา้ 
 4.3  วธีิการประเมินผล 
  -  ประเมินตนเอง และเพื่อน ดว้ยแบบฟอร์มท่ีก าหนด 
  -  รายงานท่ีน าเสนอ  พฤติกรรมการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
  -  รายงานการศึกษาดว้ยตนเองเก่ียวกบัความรู้ท่ีไดจ้ากศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมเฉพาะเร่ือง 
 
5.  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 5.1  ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตอ้ง
พฒันา       
  -  ทกัษะการคิดค านวณ เชิงตวัเลข 
  -  พฒันาทกัษะในการส่ือสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการท ารายงาน 
และน าเสนอในชั้นเรียน 
  -  พฒันาทกัษะในการวเิคราะห์ใบงานของกิจกรรมกลุ่มของบทเรียน 
  -  พฒันาทกัษะในการสืบคน้ ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อน าเสนอภาษาองักฤษใน
สถานการณ์หรือส่ือต่าง ๆท่ีเป็นภาษาองักฤษ 
  -  ทกัษะในการน าเสนอรายงานโดยใชรู้ปแบบ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
 5.2  วธีิการสอน       
  -  มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จาก website และท ารายงานกลุ่ม โดยเนน้
การน าตวัเลข หรือมีสถิติอา้งอิง จากแหล่งท่ีมาขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ 
  -  น าเสนอโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม  
 5.3  วธีิการประเมินผล 
  -  การจดัท ารายงาน และน าเสนอดว้ยส่ือเทคโนโลยี 
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  -  การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวธีิการอภิปราย 
 

หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 
Week Content Activities Materials 

1 Course Syllabus 

Introduction and 

Overview 

Lecture 

Discussion  

- Course Syllabus 

2 Chapter 1: Answering 6 

Common Interview 

Questions  

   - Answering interview 

questions 

 

    

Using context and 

understanding phrasal 

verbs 

Analyzing the reading 

Discussion 

Assignment 

- Textbook 

Chapter 1 

- Power Point 

- Audio CDs 

3 Chapter 2: Young Woman 

Changing the World 

   - Making a difference in 

the world 

 Quiz 1  

Making inferences 

Understanding suffixes 

Discussion 

Assignment 

- Textbook 

Chapter 2 

- Power Point 

- Audio CDs 

4 Chapter 3: Student 

Learning Teams 

   - Achieving academic 

success through teamwork 

 Quiz 2 

Skimming and scanning 

Learning collocation 

Discussion 

Assignment 

 

- Textbook 

Chapter 3 

- Power Point 

- Audio CDs 

5. Chapter 4: Learning to 

Speak 

   - How children learn 

languages 

Quiz 3 

Distinguish facts and 

opinions and 

understanding connecting 

word 

Discussion 

Assignment 

- Textbook 

Chapter 4 

- Power Point 

- Audio CDs 

6 Chapter 5: The Man in the 

Moon Has Company 

   - What you can see when 

you look at the moon 

Quiz 4 

Using context clues 

Learning synonyms 

Discussion 

Assignment 

- Textbook 

Chapter 5 

- Power Point 

- Audio CDs 

7 Chapter 6: Culture Shock 

   - Adjusting to life in a 

foreign country 

Quiz 5 

Finding the topic and 

main idea 

Learning collocation 

Discussion 

Assignment 

- Textbook 

Chapter 6 

- Power Point 

- Audio CDs 

8 MIDTERM EXAMINATION 
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9 Chapter 7: Private Lives  

   - Having a special place to 

go to reflect on life 

Quiz 6 

Identifying supporting 

ideas 

Learning noun suffixes 

Discussion 

Assignment 

- Textbook 

Chapter 7 

- Power Point 

- Audio CDs 

10 Chapter 8: A Young Blind 

Whiz  

   - Talents and abilities 

Quiz 7 

Identifying pronoun 

references 

Understanding 

compound noun 

Discussion 

Assignment 

- Textbook 

Chapter 8 

- Power Point 

- Audio CDs 

11 Chapter 9: How to Make a 

Speech  

   - Preparing and making a 

good speech 

Quiz 8 

Understanding text 

organization: Headings 

Understanding multi-

word verbs 

Discussion 

Assignment 

- Textbook 

Chapter 9 

- Power Point 

- Audio CDs 

12 Chapter 10: 

Conversational Ball Games   

   - Different ways people 

converse 

Quiz 9 

Understanding patterns 

of organization 

Understanding 

figurative language 

Learning prefixes 

Discussion 

Assignment 

- Textbook 

Chapter 10 

- Power Point 

- Audio CDs 

13 Chapter 11: Letters of 

Application 

   - Applying for a job 

   - Propaganda techniques 

Quiz 10 

Note taking 

Understanding 

connecting words 

Discussion and 

assignment 

- Textbook 

Chapter 11 

- Power Point 

- Audio CDs 

14 Chapter 12: Out to Lunch 

   - The siesta tradition 

 

Quiz 11 

Summarizing 

Learning word forms 

Discussion  

Assignment 

- Textbook 

Chapter 12 

- Power Point 

- Audio CDs 

15 Chapter 13: Public 

Attitudes Toward Science 

   - Talking about the 

importance of science 

Quiz 12 

Recognizing paragraph 

transitions 

Learning antonyms 

Discussion 

Assignment 

- Textbook 

Chapter 13 

- Power Point 

- Audio CDs 

16 Chapter 14: The Art of 

Genius 

Paraphrasing  

Understanding adjective 

- Textbook 

Chapter 14 
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   - Understanding how 

geniuses think 

    

and adverb suffixes 

Discussion 

PRESENTATION/ 

(FINAL PAPER) 

- Power Point 

- Audio CDs 

17 FINAL EXAMINATION 

 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

การ
ประเมิน 

งานทีจ่ะใช้ประเมินผลผู้เรียน สัปดาห์ 
ทีก่ าหนด 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

(1) สอบ   
     -  สอบกลางภาค สัปดาห์ท่ี 8 20 เปอร์เซ็นต ์
  -  สอบปลายภาค สัปดาห์ท่ี 17 30  เปอร์เซ็นต ์

(2) การเขา้ชั้นเรียน และการมีส่วนร่วมอภิปราย แสดง
ความคิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดเทอม 15 เปอร์เซ็นต ์

(3) งานท่ีไดรั้บมอบหมาย ตลอดเทอม 15  เปอร์เซ็นต ์
(4) การน าเสนอ สัปดาห์ท่ี 16 10  เปอร์เซ็นต ์
(5) สอบเก็บคะแนน (Quizzes) ตลอดเทอม 10 เปอร์เซ็นต ์

 
หมวดที ่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.  เอกสารและต าราหลกั 

Lee, L., & Gundersen, E. (2011). Select reading (2
nd

 ed.). Oxford: Oxford      

University Press. 

2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 CD และส่ือ Power point  
 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 ต าราการอ่านภาษาองักฤษเพิ่มเติม พจนานุกรมหรือต าราไวยกรณ์อ่ืนๆซ่ึงนกัศึกษาสามารถ
เลือกศึกษาดว้ยตนเองอยา่งหลากหลาย 
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หมวดที ่ 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวชิาน้ี ท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา ไดจ้ดักิจกรรมในการน าแนวคิด
และความเห็นจากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 
 -  การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
 -  การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
 -  แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 
 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงัน้ี 
 -  การสังเกตการณ์สอนของผูร่้วมทีมการสอน 
 -  ผลการสอบ 
 -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
 
3.  การปรับปรุงการสอน  
 หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมใน
การระดมสมอง และหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดงัน้ี 
 -  จดัแบบสอบถามเหมาะสมในการจดัการเรียนการสอน 
 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามท่ี
คาดหวงัจากการเรียนรู้ในวชิา ไดจ้าก การสอบถามนกัศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา 
รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลงัการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวชิาไดด้งัน้ี 
 -  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษาโดยอาจารยอ่ื์น หรือ
ผูท้รงคุณวฒิุ ท่ีไม่ใช่อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  
 -  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
โดยตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วธีิการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 
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5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการ
ปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวชิา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี 
 -  เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน เพื่อใหน้กัศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยุกตค์วามรู้น้ีกบั
ปัญหาท่ีมาจากงานวจิยัของอาจารยห์รืออุตสาหกรรมต่าง ๆ 


