
รายละเอียดของรายวิชา 

ชื�อสถาบนัอดุมศึกษา: มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา: สถาบนัภาษา  

หมวดที� ๑ รหสัและชื�อรายวิชา (Course Identification and General Information) 

๑. รหสัและชื�อรายวิชา: 000 102 ภาษาองักฤษทางวิชาการ 1   

                                                                             English for Academic Purposes I 

 

๒. จาํนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6) 

       บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง  

 

๓. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา: วิชาศึกษาทั �วไป    
 

๔. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชา 

      ๔.๑ อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิา: อาจารยป์ระจาํสถาบนัภาษา 

      ๔.๒ อาจารยผ์ูส้อน: 
                 ๑. อาจารยป์ระจาํสถาบนัภาษา 

                 ๒. อาจารยพ์เิศษสถาบนัภาษา 
 

๕. ภาคการศึกษา / ชั �นปีที�เรียน: ภาคการศกึษาตน้ ปลาย ฤดูรอ้น  

นักศกึษาหลกัสตูรปรญิญาตรทีุกหลกัสตูรยกเวน้แพทยศาสตร ์ชั �นปีที� ๑ 

 

๖. รายวิชาที�ต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite): 000 101 ภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสาร 

๗. รายวิชาที�ต้องเรียนพร้อมกนั  (co-requisites): ไม่ม ี 

 

๘. สถานที�เรียน: มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

๙. วนัที�จดัทาํหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครั �งล่าสุด: 

     ยงัไม่มกีารปรบัปรุง 

 



๒                                                                      มคอ. ๓     

 

หมวดที� ๒ จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
 

๑.  จดุมุ่งหมายของรายวิชา: เพื�อใหผู้เ้รยีน  

๑.๑ สามารถใช้ภาษาองักฤษเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งขอ้มลู และสามารถถ่ายทอดขอ้มลูหรอืความรูท้ี�ไดม้านั �นทางการพูด
และการเขยีน   

๑.๒ สามารถใช้ภาษาองักฤษขั �นพื�นฐานใหเ้ป็นประโยชน์เชงิวชิาการ  
๑.๓ มวีนิัย ซื�อสตัย ์รบัผดิชอบต่อตนเอง ผูอ้ื�นและสงัคม 

๑.๔ สามารถใชก้ระบวนการเรยีนรูท้ี�เหมาะสมเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งความรู ้และสามารถนําความรูเ้ชงิวชิาการไปใช ้

ตลอดจนพฒันากระบวนการคดิในเชงิวเิคราะหไ์ด ้ 
       

๒. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพในการจดัการเรยีนการสอน และเพื�อใหน้ักศกึษามคีวามสามารถในการใช้

ภาษาองักฤษดยีิ�งขึ�น  

 

หมวดที� ๓ ลกัษณะและการดาํเนินการ 
 

๑. คาํอธิบายรายวิชา  

การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษพื�นฐาน ภาษาองักฤษขั �นพื�นฐานทั �วไปและทางวชิาการ 

Development of basic English language skills, basic language for general and academic English  

๒. จาํนวนชั �วโมงที�ใช้ต่อภาคการศึกษา 

                                        หวัขอ้                                                 จาํนวนสัปดาห์ที�เรียน                     จาํนวนชั�วโมง   

๑. การใชภ้าษาองักฤษเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งขอ้มลูและความรู ้

คน้หาขอ้มลูจากแหล่งต่างๆ                                                ๔                             ๑๒ 

๒. การใชภ้าษาองักฤษเพื�อมสี่วนร่วมในบรบิททางวชิาการ              ๕                             ๑๕ 
๓. การใชภ้าษาองักฤษในการประยุกต์ใชค้วามรูท้างวชิาการ 

และสรา้งทกัษะความคดิเชงิวเิคราะห ์                                    ๖                             ๑๘  

๓. จาํนวนชั �วโมงต่อสปัดาห์ที�อาจารยใ์ห้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล: 

     ๕-๑๐ นาท ีต่อคน  



๓                                                                      มคอ. ๓     

 
 

หมวดที� ๔ การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
 

๑.  คณุธรรม จริยธรรม 

       ๑.๑   คณุธรรม จริยธรรมที�ต้องพฒันา: 

       ความมวีนิัย ความตรงต่อเวลาและความอดทน 

 ความซื�อสตัย ์

 ความรบัผดิชอบ 
 

      ๑.๒   วิธีการสอนที�จะใช้พฒันาการเรียนรู้ 

       การเรยีนรู้โดยใชก้ารบรรยายและสอดแทรกในเนื�อหา 

 การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง (Self-study) 

 การเรยีนรูจ้ากการทําโครงงาน (Project-based Learning) 

 การเรยีนรูจ้ากการทําวจิยัเบื�องตน้ (Research-based Learning) 

 การเรยีนรูแ้บบรว่มมอืกนัเรยีนรู ้(Co-operative Learning) 

 อาจารยป์ระพฤตตินเป็นแบบอย่าง 
      

       ๑.๓  วิธีการประเมินผล 

       การสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้เรยีนและการเขา้ร่วมกจิกรรมในชั �นเรยีนโดยผูส้อน 

 นักศกึษาประเมนิเพื�อนร่วมกลุ่มในการทํากจิกรรม  
 

๒.  ความรู้ 

       ๒.๑   ความรู้ที�ต้องพฒันา  

        โครงสรา้งภาษา 

 การใชภ้าษาแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

 หลกัการอ่าน เช่น Scanning, Skimming และ Context clues 
 

       ๒.๒   วิธีการสอน 

         การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง (Self-study) 

 การเรยีนรูโ้ดยการบรรยาย (Lecture) 

 การเรยีนรูแ้บบรว่มมอืกนัเรยีนรู ้(Co-operative Learning) 

 การเรยีนรูจ้ากการทําโครงงาน (Project-based Learning) 

 การเรยีนรูจ้ากการทําวจิยัเบื�องตน้ (Research-based Learning) 



๔                                                                      มคอ. ๓     

 การเรยีนรูโ้ดยการอภปิรายกลุ่ม (Group discussion) 
 

       ๒.๓   วิธีการประเมินผล 

        การทดสอบย่อย (Quiz) 

 การนําเสนอผลงานในชั �นเรยีน  
   ประเมนิจากงานที�ไดร้บัมอบหมาย 

 การสอบปลายภาคการศกึษา 
 

๓.  ทกัษะทางปัญญา 

       ๓.๑   ทกัษะทางปัญญาที�ต้องพฒันา 

        การใชค้วามคดิวเิคราะห ์

 การใชเ้หตุผล 

       ๓.๒   วิธีการสอน 

        การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง (Self-study)  

 การเรยีนรูโ้ดยการบรรยาย (Lecture)  

 การเรยีนรูแ้บบรว่มมอืกนัเรยีนรู ้(Co-operative Learning) 

 การเรยีนรูจ้ากการทําโครงงาน (Project-based Learning) 

 การเรยีนรูจ้ากการทําวจิยัเบื�องตน้ (Research-based Learning) 

 การเรยีนรูโ้ดยการอภปิรายกลุ่ม (Group discussion) 

 

       ๓.๓   วิธีการประเมินผล 

         การทดสอบย่อย (Quiz) 

         การนําเสนอผลงานในชั �นเรยีน 
         ประเมนิจากงานที�ไดร้บัมอบหมาย 

 

๔.  ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ  

       ๔.๑   ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบที�ต้องการพฒันา  

          การทํางานร่วมกบัผูอ้ื�น 
         ความรบัผดิชอบในหน้าที�ที�ไดร้บัมอบหมาย 

       

       ๔.๒   วิธีการสอน 

 การเรยีนรูแ้บบรว่มมอืกนัเรยีนรู ้(Co-operative Learning) 

 การเรยีนรูจ้ากการทําโครงงาน (Project-based Learning) 



๕                                                                      มคอ. ๓     

 การเรยีนรูจ้ากการทําวจิยัเบื�องตน้ (Research-based Learning) 

 การเรยีนรูโ้ดยการอภปิรายกลุ่ม (Group discussion) 

 
       ๔.๓   วิธีการประเมินผล 

          นักศกึษาประเมนิเพื�อร่วมกลุ่มในการทาํกจิกรรม  
         ผูส้อนสงัเกตพฤตกิรรมในการรว่มกจิกรรมในชั �นเรยีน 

๕.  ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื�อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

       ๕.๑   ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื�อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที�ต้องพฒันา 

          การใชท้กัษะทางภาษาในการสื�อสารและการนําเสนอขอ้มลูผ่านสื�อสารสนเทศไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

          การใชเ้ทคโนโลยใีนการสบืคน้ขอ้มลู 
          การวเิคราะหแ์ละนําเสนอขอ้มลูไดอ้ย่างถูกต้อง 

 
      

       ๕.๒   วิธีการสอน 

         การเรยีนรู้ดว้ยตนเอง (Self-study)  

 การเรยีนรูโ้ดยการบรรยาย (Lecture)  

 การเรยีนรูแ้บบรว่มมอืกนัเรยีนรู ้(Co-operative Learning) 

 การเรยีนรูจ้ากการทําโครงงาน (Project-based Learning) 

 การเรยีนรูจ้ากการทําวจิยัเบื�องตน้ (Research-based Learning) 

 การเรยีนรูโ้ดยการอภปิรายกลุ่ม (Group discussion) 
 

       ๕.๓   วิธีการประเมิน  
 

          การนําเสนอผลงานในชั �นเรยีน 
          ประเมนิจากงานที�ไดร้บัมอบหมาย  
 

หมวดที� ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
  

๑.  แผนการสอน 
 

สปัดาห์

ที� 

หวัข้อ/รายละเอียด จาํนวน*  

(ชั �วโมง)  

กิจกรรมการเรียนการสอน

และสื�อที�ใช้  

สื�อ ผู้สอน 



๖                                                                      มคอ. ๓     

1, 2 Introduction  

Unit 1 Additional 

Grammar Practice 

6 1) Introduction to the 
course  
2) Ss do Activities A, B 
3) Ss read “Assistant to the 
stars” and do Activities D 
and C in groups. 
4) T asks some Ss to 
discuss in front of the class. 
  
1) T gives some revision on 
how to make questions. 
2) Ss do the handout 
exercise in pairs and check 
the answer with T. 
3) Quiz 1 (10-15 
minutes) 
4) SS prepare for a role play. 
1) Ss in groups send two 
representatives to act the role 
play in front of the class. 
2) SS work as a group to 
complete the interview 
conversation. 
3) T asks some groups to 
present their work and gives 
feedback. 
4) T explains the 
vocabulary in Activity A 

 

- เอกสาร 

- วดีโีอ หรอืเทป
เสยีง 
- ใบงาน 
-การนําเสนอ
ภาพและ
คําอธบิายดว้ย
คอมพวิเตอร ์

 

สปัดาห์

ที� 

หวัข้อ/รายละเอียด จาํนวน*  

(ชั �วโมง)  

กิจกรรมการเรียนการสอน

และสื�อที�ใช้ 
สื�อ ผู้สอน 



๗                                                                      มคอ. ๓     

3, 4, 5 2.1) Grammar  
- revision of tense 
2.2) Grammar Quiz 2 
2.3) Vocabulary building  
 

9 1) T summarizes the use 
of tenses. 
2) Ss do Activity A in 
pairs.  
3) T gives the correct 
answers to the class. 
4) Quiz 2 (10-15 minutes) 
5) T and Ss do the 
vocabulary exercise, 
Activities A and B 
together. 
1) Ss practice asking and 
answering questions in 
pairs. 
2) T asks some pairs to 
act in front of the class.  
3) Ss do Activity A and 
practice the conversation.  
4) T assigns Ss to prepare 
a role play.  
1) T asks some pairs to 
present their role-play.  
2) T asks Ss to read the 
passage on Page 19, then 
goes over the answers.  
3) Ss do Activity A and 
check the correct answer.  
4) T assigns Ss to do 
Activity B in pairs.  
1) Ss read "Advertising for 
Your Nose" and do the 
exercise.  
2) T discusses the 
answers with the class.  
3) T gives the listening 
script and assigns Ss to 
read it and do Activity.  
 
 
 
 
 

- เอกสาร 

- วดีโีอ หรอื
เทปเสยีง 

- ใบงาน 
-การนําเสนอ

ภาพและ

คาํอธบิายดว้ย
คอมพวิเตอร ์

 



๘                                                                      มคอ. ๓     

   4) T assigns Ss to prepare 
a role play on an 
advertising campaign that 
uses smells for the next 
class.  
1) Each group presents 
their role play.  
2) T distributes the script 
for Audio CD.  
3) T asks Ss to read the 
passage.  
4) Ss do Activities A, B 
and C in pairs.  
5) T gives the answers.  
1) Ss do Activity D in 
groups by preparing 
discussion.  
1) T goes over the 
grammar point and asks 
Ss to do Activity A in  
pairs.  
2) T gives correct answers 
and feedback.  
3) T assigns Ss to do the 
vocabulary exercise as 
homework. 
4) T assigns Ss to prepare 
for discussion.  

  

สปัดาห์

ที� 

หวัข้อ/รายละเอียด จาํนวน*  

(ชั �วโมง)  

กิจกรรมการเรียนการสอน

และสื�อที�ใช้ 
สื�อ ผู้สอน 



๙                                                                      มคอ. ๓     

6,7 Unit 3 

1) Discussion 
2) Vocabulary building  
3) Writing 

6 1) Ss discuss what they 
have prepared in groups. 
2) T gives the answers for 
the vocabulary exercise. 
3) Ss complete the chart 
in Activity in pairs. 
4) T gives the answers. 
1) T assigns paragraph 
writing as an individual 
work from Activity B. 
2) T discusses the mid 
term examination and 
gives some revision. 

- เอกสาร 
- วดีโีอ หรอืเทป
เสยีง 
- ใบงาน 
-การนําเสนอ
ภาพและ
คําอธบิายดว้ย
คอมพวิเตอร ์

 

สปัดาห์

ที� 

หวัข้อ/รายละเอียด จาํนวน*  

(ชั �วโมง)  

กิจกรรมการเรียนการสอน

และสื�อที�ใช้ 
สื�อ ผู้สอน 

8,9,10 Unit 4  

1) Speaking 
2) Discussion 
3) Grammar: 
dependent and 
independent 
clauses 

 

9 1) Ss do Activity A in 
groups and report their 
ideas 
2) Ss read the passage 
and do Activities B and C. 
3) Ss ask and answer 
questions in Activity D in 
pairs. 
4) T gives correct 
answers. 
5) T explains dependent 
and independent clauses 
and assigns Ss to do 
Activity A for the next 
class. 
1) T asks Ss as a class 
for their answers to 
Activity A. 
 

 

 

 

- เอกสาร 
- วดีโีอ หรอืเทป
เสยีง 
- ใบงาน 
-การนําเสนอ
ภาพและ
คําอธบิายดว้ย
คอมพวิเตอร ์

 



๑๐                                                                      มคอ. ๓     

   2) T asks Ss to complete 
sentences in Activity B 
using dependent and 
independent clauses. 
Then asks some Ss to 
write their clauses on the 
board. 
3) The class discusses the 
answers on the board 
together. 
4) T explains the 
vocabulary in Activity A 
and asks Ss to do  
Activity B in groups. 
5) T asks some groups to 
give their examples and 
gives feedback. 
1) T asks some groups to 
present their conversation 
in front of the class and 
gives feedback. 
2) T asks some groups to 
present their conversation 
and collect Ss' scripts for 
marking. 
3) T explains what 
descriptive language is 
and read the passage on 
page 39 with Ss. 
4) Ss do Activity A 1 and 
2 in pairs 
5) T gives correct answers 
then assigns each group 
to write a descriptive 
paragraph. 
1) T allows Ss 10-15 
minutes to read the 
passage.  
 
 
 
 

  



๑๑                                                                      มคอ. ๓     

   2) Ss do Activity A 2 and 
check the correct answers 
with T. 
3) T assigns Ss to build 
questions based on the 
story and ask their friends 
in other groups. 
4) Ss exchange questions 
and answers. 
 

  

สปัดาห์

ที� 

หวัข้อ/รายละเอียด จาํนวน*  

(ชั �วโมง)  

กิจกรรมการเรียนการสอน

และสื�อที�ใช้ 
สื�อ ผู้สอน 



๑๒                                                                      มคอ. ๓     

11, 12, 

13 

Unit 5  

5.1) Reading  
5.2) Speaking 
5.3) Grammar: 
Simple present for 
the future 

 

9 1) Ss do Activity A in 
groups and report their 
ideas.  
2) Ss do Activities B and 
C in pairs and check the 
answers with T.  
3) Ss do Activity D in 
pairs.  
4) Tasks some Ss to 
discuss their ideas in front 
of the class. 
5) T explains the use of 
simple present and 
present continuous forms 
to talk about the future. 
1) T asks Ss as a class 
for their answers to 
Activity A.  
2) Ss do Activity B in 
pairs. 
3) T asks some pairs to 
talk about their plans in 
front of the class. 
4) T explains the 
vocabulary in Activity A 
and asks Ss to do 
Activity A in pairs. 
5) Ss do Activity A by 
choosing the right 
conversation sentences to 
complete the dialogue. 
Then check the answer 
with T. 
6) T assigns them in 
groups to prepare the role-
play for the next class. Ss 
can choose the topic they 
like.  
 
 
 
 

- เอกสาร 
- วดีโีอ หรอืเทป
เสยีง 
- ใบงาน 
-การนําเสนอ
ภาพและ
คําอธบิายดว้ย
คอมพวิเตอร ์
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   1) T asks some pairs to 
present their role-play and 
gives feedback. 
2) T goes over the use of 
graphs and charts. 
3) Ss do Activities A and 
B 1 and 2 in groups. 
3) T gives correct answers 
and feedback. 
4) T assigns Ss to find a 
graph or char and then 
write a paragraph to 
discuss it. 
1) T allows Ss 10 minutes 
to read "Body 
Modification" 
2) Ss do Activity A 2 and 
check the answers. 
3) T distributes the script 
of Activity B to everyone. 
4) Ss read the script and 
do Activity C in groups 
then present their answers 
to the class. 
1) Ss do Activity A in 
groups and report their 
ideas. 
2) Ss do Activities B and 
C in pairs and check the 
answers with T.  
3) Ss do Activity D and 
discuss their ideas in front 
of the class.  
4) T explains the use of 
simple quantifiers.  
5) Ss do Activity A and 
check the answers with T.  
6) Quiz 3: Quantifiers  
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สปัดาห์

ที� 

หวัข้อ/รายละเอียด จาํนวน*  

(ชั �วโมง)  

กิจกรรมการเรียนการสอน

และสื�อที�ใช้ 
สื�อ ผู้สอน 

14, 15 Units 6  

1) Reading 
2) Speaking 
3) Grammar: 
quantifiers 
 

6 1) T explains the 
vocabulary in Activity A 
and asks Ss to do 
Activities A and B in pairs 
and check the answers 
with T.  
2) Ss do Activity A by 
choosing the sentences 
that best complete the 
conversation, then check 
the answer. 
3) Ss choose one topic in 
Activity B and plan a role-
play. 
5) T asks some groups to 
present their role-play to 
the class.  
1) Ss do Activity A in pairs 
and get the answers from 
T. 
2) T assigns Ss to write a 
narrative paragraph in 
pairs and hand in by the 
end of this class. 

- เอกสาร 
- ใบงาน 
-การนําเสนอ
ภาพและ
คําอธบิายดว้ย
คอมพวิเตอร ์

 

 

แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ลาํดบัการ
ประเมิน 

ลกัษณะการประเมิน สปัดาห์ที�ประเมิน   
สดัส่วนของ

คะแนนที�
ประเมิน 

๑ รายงาน / ใบงาน ๑ – ๑๕ ๑๐ 

๒ 
การนําเสนอ ๓, ๖, ๗, ๘, ๙ 

๑๑, ๑๒, ๑๔, ๑๕ 
๑๕ 

๓ สอบย่อยและความตั �งใจ ๑-๑๕ ๑๕ 
๔ สอบกลางภาค ตามปฏทินิการศกึษา ๓๐ 
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๕ การสอบปลายภาค ตามปฏทินิการศกึษา ๓๐ 
 รวม  ๑๐๐ 

หมวดที� ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑.  ตาํราและเอกสารหลกั 

๑. Commercial textbook (เปลี�ยนทุกปี) 

๒. Self-constructed materials 

๒. เอกสารและข้อมูลสาํคญั 

๑. Quizzes 

๒. Tests 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

๑. SRA Reading lab 2A 
๒. SRA Reading lab 2B 

 

หมวดที� ๗ การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนินการของรายวิชา 
 

 

๑. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 การประเมนิการบรรลุวตัถุประสงคต์ามรายวชิาที�กําหนดโดยการสอบถามผูเ้รยีนเมื�อสิ�นสุดการเรยีน 

 ตดิตามประเมนิผลผูเ้รยีนภายหลงัจบการศกึษา  

๒.  กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

 การประเมนิการสอนโดยผูเ้รยีน 

 ผูส้อนประเมนิตนเอง 

 กลุ่มอาจารยผ์ูส้อนร่วมกนัประเมนิโดยการพจิารณาจากผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนทั �ง ๕ ดา้น 

 คณะกรรมการประเมนิการสอน 

๓.  การปรบัปรงุการสอน 

 โดยการวจิยัในชั �นเรยีนเพื�อนํามาเป็นแนวทางในการปรบัปรุงการสอน 

 การนําผลการประเมนิการสอนและประเมนิประสทิธผิลของรายวชิามาปรบัปรุงการสอนหลงัสิ�นสุดการ
เรยีนการสอนของทุกภาคการศกึษา 
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๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ� รายวิชาของนักศึกษา 

 สํานักวชิาฯ มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ �ของนักศกึษาในรายวชิาโดยอาจารย์ผู้สอน กลุ่มอาจารย์ผู้สอน 
และคณะกรรมการ ตามลําดบั  

๕.  การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

 สํานักวชิาฯ ประเมนิกระบวนการเรยีนรูจ้ากการสอบถามนักศกึษา ประเมนิการสอนของอาจารยผ์ู้สอน
และคณะกรรมการสาํนักวชิาฯ การประเมนิผลวชิาโดยกลุ่มอาจารยผ์ูส้อน  

 ประเมนิผลสมัฤทธิ �การเรยีนรูข้องนกัศกึษาโดยอาจารยผ์ูส้อน กลุ่มอาจารยผ์ูส้อน และคณะกรรมการ 

 สํานักวชิาฯ มกีระบวนการให้นักศกึษาสามารถขอตรวจสอบผลการประเมนิผลสมัฤทธิ �การเรยีนรูข้อง
นักศกึษาไดเ้ป็นแต่ละกรณีโดยผ่านคณะกรรมการ 

 สํานักวชิาฯ ประมวลผลและวเิคราะห์การประเมนิกระบวนการเรยีนรู ้และประเมนิผลสมัฤทธิ �ของวชิา 

นําเสนอกลุ่มอาจารย์ผู้สอนและผู้เชี�ยวชาญด้านการเรยีนการสอน เพื�อวางแผนปรบัปรุงกระบวนการ
เรยีนรูแ้ละการประเมนิผลสมัฤทธิ �การเรยีนรูห้ลงัสิ�นสุดการเรยีนการสอนทุกภาคการศกึษา เพื�อนําผลการ

ปรบัปรุงไปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนภาคการศกึษาต่อไป  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนที�แสดงการกระจายผลการเรียนรู้ความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง 

 

1.1 มีวินยั      3.1 คน้หาขอ้เท็จจริง ทาํความเขา้ใจ ประเมินขอ้มูล การใชข้อ้มูล       

1.2 มีความรับผิดชอบ     3.2 แกปั้ญหาที�ซบัซอ้น 

1.3 ซื�อสัตยสุ์จริต     4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล     

1.4 เสียสละ      4.2 ความรับผิดชอบต่อตนเอง 

1.5 เป็นแบบอยา่งที�ดี    4.3 ความรับผิดชอบต่อสังคม 

1.6 สามารถจดัการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม 

 

2.1 วิทยาศาสตร์ / คณิตศาสตร์   5.1 ทกัษะวเิคราะห์เชิงตวัเลข 

2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร  5.2 ทกัษะการสื�อสาร       

2.3 มนุษย/์สังคม      5.3 ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั�วไป 
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 1.คุณธรรม  จริยธรรม 2.ความรู้ 

3.ทักษะ

ทางปัญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่าง 

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื�อสาร

และ 

การใช้เทคโนโลยี 

 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
000102 ภาษาองักฤษทางวิชาการ 1                   
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