รายละเอียดของรายวิ ชา
ชือสถาบันอุดมศึกษา: มหาวิ ทยาลัยขอนแก่น
วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา: สถาบันภาษา
หมวดที ๑ รหัสและชือรายวิ ชา (Course Identification and General Information)
๑. รหัสและชือรายวิ ชา: 050 108 ภาษาอังกฤษสําหรับวิ ทยาศาสตร์ทวไป
ั
English for General Sciences

๒. จํานวนหน่ วยกิ ต: 3(3-0-6)
บรรยาย-ศึกษาด้วยตนเอง
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา: วิ ชาศึกษาทัวไป
๔. อาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบรายวิ ชา
๔.๑ อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิชา: อาจารย์ประจําสถาบันภาษา
๔.๒ อาจารย์ผสู้ อน:
๑. อาจารย์ประจําสถาบันภาษา
๒. อาจารย์พเิ ศษสถาบันภาษา
๕. ภาคการศึกษา / ชันปี ที เรียน: ภาคการศึกษาต้น เริมตังแต่ปีการศึกษา 2555 เป็ นต้นไป
๖. รายวิ ชาทีต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite): 000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2
๗. รายวิ ชาทีต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisites): ไม่ม ี
๘. สถานทีเรียน: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๙. วันทีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครังล่าสุด:
ยังไม่มกี ารปรับปรุง

๒

มคอ. ๓

หมวดที ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา: เพือให้ผเู้ รียน
๑.๑ สามารถใช้ทกั ษะภาษาอังกฤษเพือสือสารในบริบททีเกียวข้องกับตนเองได้
๑.๒ สามารถใช้ทกั ษะภาษาอังกฤษเพืออ่านและค้นคว้าความรูใ้ นบริบททีเกียวข้องกับตนเองได้
๑.๓ สามารถใช้ทกั ษะภาษาอังกฤษเพือการเขียนในบริบททีเกียวข้องกับตนเองได้
๑.๔ สามารถใช้กระบวนการเรียนรูท้ เหมาะสมเพื
ี
อให้ได้มาซึงความรู้ และสามารถนําความรูเ้ ชิงวิชาการไปใช้
ตลอดจนพัฒนากระบวนการคิดในเชิงวิเคราะห์ได้
๑.๕ มีวนิ ัย ซือสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเอง ผูอ้ นและสั
ื
งคม
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
เพือเพิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน และเพือให้นักศึกษามีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษดียงขึ
ิ น

หมวดที ๓ ลักษณะและการดําเนิ นการ
๑. คําอธิ บายรายวิ ชา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพือการสือสาร การอ่านและเขียนในบริบทด้านวิทยาศาสตร์
ทัวไป และวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในชีวติ ประจําวัน
Development of English communication, reading, and writing skills in general
sciences and sciences and mathematics in everyday life

๒. จํานวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา
หัวข้อ
จํานวนสัปดาห์ทีเรี ยน
จํานวนชัวโมง
๑. การใช้ภาษาอังกฤษเพือการสือสาร
๓
๙
๒. การใช้ภาษาอังกฤษเพืออ่านในบริบททีเกียว
๔
๑๒
ข้องกับตนเอง
๓. การใช้ภาษาอังกฤษเพือเขียนในบริบททีเกียว
๔
๑๒
ข้องกับตนเอง
๔. การประยุกต์ใช้ความรูท้ างวิชาการ
และสร้างทักษะความคิดเชิงวิเคราะห์
๔
๑๒
๓. จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็ นรายบุคคล:
๕-๑๐ นาที ต่อคน

๓
หมวดที ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยเน้ นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
๑. คุณธรรม จริ ยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริ ยธรรมที ต้องพัฒนา:
 ความมีวนิ ัย ความตรงต่อเวลาและความอดทน
 ความซือสัตย์
 ความรับผิดชอบ
๑.๒ วิ ธีการสอนที จะใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้
 การเรียนรูแ้ บบร่วมมือกันเรียนรูเ้ ป็ นกลุ่มหรือเป็ นคู่ (Co-operative Learning)
 การเรียนรูจ้ ากคําอธิบายของผูส้ อน
 การเรียนรูจ้ ากการทํากิจกรรม และโครงงาน
๑.๓ วิ ธีการประเมิ นผล
 การสังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมในชันเรียนโดยผูส้ อน
 นักศึกษาประเมินเพือนร่วมกลุ่มในการทํากิจกรรม
๒. ความรู้
๒.๑ ความรู้ทีต้องพัฒนา
 การพูด สนทนา การให้เหตุผลเพือให้ความน่ าเชือถือและมีเหตุผลในสิงทีพูด
 หลักการอ่าน เช่น การหาความหมายศัพท์ การจับประเด็น การค้นหารายละเอียด
การวิเคราะห์เหตุผล
 โครงสร้างภาษา การเขียนอธิบายกระบวนการ เหตุผล
๒.๒ วิ ธีการสอน
 การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง (Self-study)
 การเรียนรูโ้ ดยการบรรยาย (Lecture)
 การเรียนรูแ้ บบร่วมมือกันเรียนรู้ (Co-operative Learning)
 การเรียนรูจ้ ากการทําโครงงาน (Project-based Learning)
๒.๓ วิ ธีการประเมิ นผล
 การทดสอบย่อย (Quiz)
 กิจกรรม
 การนําเสนอผลงานในชันเรียน
 ประเมินจากงานทีได้รบั มอบหมาย
 การสอบกลางและปลายภาคการศึกษา
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๔
๓. ทักษะทางปัญญา
๓.๑ ทักษะทางปัญญาทีต้องพัฒนา
 การใช้ความคิดวิเคราะห์
 การใช้เหตุผล
๓.๒ วิ ธีการสอน
 การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง (Self-study)
 การเรียนรูโ้ ดยการบรรยาย (Lecture)
 การเรียนรูแ้ บบร่วมมือกันเรียนรู้ (Co-operative Learning)
 การเรียนรูจ้ ากการทําโครงงาน (Project-based Learning)
๓.๓ วิ ธีการประเมิ นผล
 ประเมินจากการทํากิจกรรม
 ประเมินจากการนํ าเสนอผลงานในชันเรียน
 ประเมินจากงานทีได้รบั มอบหมาย
 การสอบกลางและปลายภาคการศึกษา
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต้องการพัฒนา
 การทํางานร่วมกับผูอ้ นื
 ความรับผิดชอบในหน้าทีทีได้รบั มอบหมาย
๔.๒ วิ ธีการสอน
 การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง (Self-study)
 การเรียนรูจ้ ากการอภิปรายกลุ่ม (Group discussion)
 การเรียนรูแ้ บบร่วมมือกันเรียนรู้ (Co-operative Learning)
 การเรียนรูจ้ ากการทําโครงงาน (Project-based Learning)
๔.๓ วิ ธีการประเมิ นผล
 นักศึกษาประเมินเพือนร่วมกลุ่มในการทํากิจกรรม
 ผูส้ อนสังเกตพฤติกรรมในการร่วมกิจกรรมในชันเรียน
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๕
๕. ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

๕.๑ ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้องพัฒนา
 การใช้ทกั ษะทางภาษาในการทําความเข้าใจและการนําเสนอข้อมูลผ่านสือสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง
 การใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล
 การวิเคราะห์และนํ าเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
๕.๒ วิ ธีการสอน
 การเรียนรู้ดว้ ยตนเอง (Self-study)
 การเรียนรูโ้ ดยการบรรยาย (Lecture)
 การเรียนรูแ้ บบร่วมมือกันเรียนรู้ (Co-operative Learning)
 การเรียนรูจ้ ากการทําโครงงาน (Project-based Learning)
 การเรียนรูโ้ ดยการอภิปรายกลุ่ม (Group discussion)
๕.๓ วิ ธีการประเมิ น
 การนําเสนอผลงานในชันเรียน
 ประเมินจากงานทีได้รบั มอบหมาย

หมวดที ๕ แผนการสอนและการประเมิ นผล
Text: Academic Encounters: The Natural World (Low Intermediate) by Jennifer Wharton
Cambridge University Press, New York – 2009

Grading -

1. Mid term examination

35

2. Final examination

35

3. Assignments
- written assignment s

16

- oral presentation

10

4. Attendance

4

มคอ. ๓

๖
Teaching Plan
(One session = 1.25 hours)
SesUnit
Objectives

Activities

sion

1

Chapter
1,
pp.5-7

1 Reading and
speaking

T introduces the course, giving
details of grading and assignments.
T gets Ss to form into their
permanent groups of 4-5 students.
Task 1 (p7) Ss sit in their groups. T
asks pre-reading questions about
the solar system and gets Ss to
answer orally in groups.
Ss read the passage and prepare
questions to ask other groups
Ss exchange questions and
answers.
T summarizes what has been
done.

2

Chapter
1,
pp.7-12

1 Vocabulary
building
2 Parts of speech
3 Reading

Chapter
1,
pp.13-22

1 Reading: finding
key information
2 Vocabulary
building
3 Using statistics

Chapter
1,
pp.23-25

1 Writing
2 Researching

Task 2 (p7)
T explains how Ss can build
vocabulary on their own.
Ss do Ex 1-3, Task 3 in pairs. T
gives the answers.
T explains parts of speech.
Ss do Ex. 1-4, Task 4 in pairs. T
gives the answers.
T asks Ss about comparative adj.,
and gives revision on this.
Ss do Ex. 1-4, Task 5. T gives the
answers.
Task 1 (p.15)
Ss do Task 1 in groups.
Task 2 (p.15)
Ss do Ex. 1, 2, 3, 4 in pairs. T gives
the answers.
Task 3 (p.16)
Ss do Ex 1, 2 in groups. T gets
some Ss to read their answers.
Ss do Ex. 3 individually. T gets
some Ss to write on the board.
Task 4 (p.17)
T explains the use of statistics. Ss
do Ex. 1-4 in pairs. T gives the
answers.
T explains the correct sentence
patterns and assigns Ss to write
sentences in the context of the
content of this chapter.
T assigns Ss to read pp.26-28
For the next class.

3

4

Assignment/
Score

T assigns Ss to
read the
passage on pp
13-14.

T assigns Ss to
read the
passage on pp.
19-20 and do
Task 1 and Task
2 (pp.21-22) as
assignment to
hand in the next
class.
(20 points)

Writing
assignment in
pairs to hand in
the next class
(10 points)
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๗
Session

Unit

Objectives

Activities

5

Chapter
2,
pp.2934

1 Reading for main
ideas
2 Vocabulary
building: using
prefixes
3 Prepositional
phrases
4 Simple and
compound sentences

Pair work:
Ss do Ex. 1,2, Task 1(p.29). T
gives the answers.
T explains prefixes. Ss do Ex.
1,2, Task 2 (p.29-30).
T explains preposition
phrases. Ss do Ex. 1,2, Task 3
(p.30). T gives the answers.
T revises simple and
compound sentences. Ss do
Ex. 1,2, Task 5 (p.30). T gives
the answers.

6

Chapter
2,
pp.3537

1 Reading: finding
specific information
2 Working out
definitions of words
3 Research skill:
reading boxed texts
4 Paragraph writing

Ss do Ex. 1,2,3, Task 1 (p.35)
in groups. T gives the
answers.
Ss do Ex. 1,2,3, Task 2 (p.36)
in pairs. T gives the answers.
Ss do Ex. 1,2,3, Task 3 (p.36)
in groups. T gives the
answers.
T explains the paragraph form.
Ss do Ex. 1, Task 4 all
together.
Ss rewrite Ex 2. on the board.
T checks the answer.

7

Chapter
2,
pp.3843

1 Reading: finding
main ideas
2 Using grammar and
context to find word
meanings
3 Using pronoun
references

8

Chapter
2,
pp.4446

Ss exchange questions and
answers. T checks their
answers.
Ss do Ex. 1,2, Task 1 (p.41) in
pairs. T gives the answers.
T explains the use of grammar
and context to guess word
meanings.
Ss do Ex. 1,2, Task 2 (p.42) in
pairs. T gives the answers.
T explains pronoun reference.
Ss do Ex. 1, Task 3 (p.43) in
pairs.
1 Sentence writing
T explains the use of ‘but’ and
with ‘but’ and
‘however’. Ss do Ex. 1,2, Task
‘however’
4 (p.44) in pairs. T gives the
2 Writing a paragraph answers.
with a good topic
T explains topic sentence,
sentence, supporting supporting sentences, and a
sentences, and a
concluding sentence. Ss do
concluding sentence Ex. 2,3, Task 5 (p.45); Ex.
1,2,3, Task 6 (p.46) in pairs. T
gives the answers.

Assignment/
Score
T assigns Ss to
read the passage
on pp. 33-34 for the
next class.

T assigns Ss to
read the passage
on pp. 38-40 and in
groups, prepare
two questions for
each paragraph to
ask other groups in
the next class.

T assigns Ss to
write a paragraph
on any topic about
the ‘earth’ in pairs
to hand in the next
class. (10 points)
T assigns Ss to
read the passage
on pp.50-52 for the
next class.
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๘
Session

Unit

Objectives

Activities

Assignment/
Score
T assigns Ss to
read the passage
on pp.58-60 for the
next class.

9

Chapter
3,
pp.5057

1 Reading for specific
information and
understanding
processes
(sequencing)
2 Using antonyms
and suffixes and
writing sentences
3 Identifying topic
sentences

Ss do Ex.1,2,3, Task 1 (p.53)
and Ex. 1,2,Task 2 (p.54) in
pairs. T gives the answers.
T explains the use of
antonyms and suffixes. Ss
write sentences and do all Ex.
(pp. 55-56).
Ss identify topic sentences in
Ex.1,2,3, task 5 (pp.56-57). T
gives the answers.

10

Chapter
3,
pp.5864

1 Reading and
understanding
processes (note
taking) and graphic
materials
2 Using countable
and uncountable
nouns
3 Using statistics

T assigns Ss to
read the passage
on pp.66-68 for the
next class.

11

Chapter
3,
pp.6771

1 Reading for details
2 Understanding
subject-verb
agreement
3 Writing with
supporting sentences
and examples

Ss do Ex. In Task 1 (p.61) and
Ex 1,2, Task 2 (p. 62) in pairs.
T gives the answers.
T revises countable and
uncountable nouns. Ss do Ex.
1,2, Task 4 (p.63) in pairs. T
gives the answers.
T explains the use of statistics
in sentences. Ss do Ex 1,2,3,
Task 5 (p.64) in pairs. T gives
the answers.
Ss do Ex. 1,2, Task 1 and Ex
of Task 2 (p.69) in pairs. T
gives the answers.
SS do Ex. In Task 3
individually (p.70) and T gives
the answer.
T explains the writing
assignment. Ss prepare their
writing in groups by doing
Ex.1,2,3 (p.71) then work in
pairs to write a paragraph for
homework.

12

Chapter
4,
pp.7478

1 Note taking
2 Using charts and
maps
3 Using superlative
adj.
4 Using cause/effect
connectives

Ss do the note taking exercise
(p.75) in groups. T walks
around to advice.
Ss do Ex.1,2, Task 2 (p.76) in
pairs. T gives the answers.
T revises superlative adj. Ss
do Ex 2,3, Task 3 (pp.77-78) T
gives the answers.
T explains the use of
connectives showing
causes/effects. SS do Ex.1,2,
Task 4 (p.78) in pairs. T gives
the answers.

T assigns Ss to
write 5 sentences
showing
cause/effect
relationships using
the earned
connectives (10
points)
T assigns Ss to
read the passage
on pp 80-82 for the
next class.

T assigns Ss in
pairs to write a
paragraph (10
points) to hand in
the next class.
T assigns Ss to
read the passage
on pp 72-74 for the
next class.

มคอ. ๓

๙
Session

Unit

Objectives

Activities

13

Chapter
4,
pp.7985

1 Writing a paragraph
with a good
concluding sentence
2 Reading – using
maps and charts
3 Using subject-verb
agreement
3 Writing with
consistency

T explains concluding
sentences. Ss do Ex.1.2, Task
5 (p.79)
Ss do Ex.1,2, Task 1(p.83)
and Ex.1, Task 2 (p.83) in
groups. T gives the answers.
Ss do Ex. In Task 3 (p.84) to
learn the subject-verb
agreement with the help of T.
T explains how to write a good
paragraph. Class discusses
the examples on p. 85
together.

14

Chapter
4,
pp.8692

1 Reading and
discussion
2 Writing: parallel
structure

Ss discuss the content of the
passage read.
SS prepare their writing in
class before taking it to write
as assignment

Assignment/
Score
T assigns Ss to
write a concluding
sentence for Ex. 3,
Task 5 (p.79) in
pairs
(5 points)
T assigns Ss to
read the passage
on pp. 86-88 for the
next class.

T assigns Ss to
write a paragraph
related to the topic
learned in pairs.
(10 points)

Mid Term Exam
15

Chapter
5,
pp.97101

1 Reading and
discussion
2 Expressing parts
3 Reviewing
paragraph structure

Ss read and understand the
passage together in group and
discuss the content of it.
Ss do Ex.1,2, Task 3 (p.100)
individually and check the
answers in the group.
T reviews the paragraph
structure and explains the use
of transition words.

T assigns Ss to
read the passage
on pp. 102-104 for
the next class.

16

Chapter
5,
pp.103107

1 Reading: Note
taking (specific
information)
2 Vocabulary building

Ss discuss the passage as a
class.
Ss do Ex. 1, Task 1 in pairs. T
gives the answers.
Ss play a word game of word
similarities and differences.

T assigns Ss to
read the passage
on pp. 108-110 for
the next class.

17

Chapter
5,
pp.109112

1 Reading: Note
taking in the form of a
chart, using symbols
and abbreviations

T explains how to take notes.
Ss do Task1(p.111) and
Ex.1,2,3,4,5, Task 2 (p.112)

T assigns Ss to
bring their notes to
write a paragraph
in pairs. (10 points)
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๑๐
Session

Unit

Objectives

Activities

18

Chapter
5,
pp.112114

1 Working out the
meanings of words
from Latin and Greek
2 Sentence writing:
using subordinate
clauses
3 Writing an
observation report

Ss do Ex.1,3,4, Task 3
(pp.112-113). T gives the
answers.
Ss do Ex.2, Task 4 (pp.113114) individually. T calls some
Ss to write their answers on
the board.
T explains what an
observation report is. The
class looks at the example
together

19

Chapter
5,
p. 115

1 Writing in class

T explains the writing
assignment, the guideline, the
topic.
Ss write their paragraph in
class in pairs. T walks around
to help and collect the work
back for marking.

20

Chapter
6,
p. 117119

1 Reading and
criticizing
2 Defining important
words

Ss do Task 1 (p.119) first.
Then T asks Ss to discuss and
give comments on the
passage.
Ss do Task 2 (p.119) to
understand the text more.

21

Chapter
6,
p. 120121

1 Using statistics that
show averages
Writing: introducing
examples

SS do Ex.1,2, Task 3 (p.120)
in pairs. T gives the answers.
Ss do Ex.1,2,3, Task 4 (p.121)
in groups. T gives the
answers.

22

Chapter
6,
p. 123125

1 Reading and
discussion
2 Using a venn
diagram to organize
ideas from a text

Ss discuss and criticize the
content of the passage as a
class. T gives feedback.
T explains the use of a venn
diagram. Ss do Ex.1,2,3, Task
1 (p.125) in groups. T gives
the answers.

Assignment/
Score
T assigns each
group to conduct
an observation on
their chosen topic
and write a report.
(20 points)

Writing - (10 points)
T assigns Ss to
read the passage
on pp. 116-118 for
the next class.

T assigns Ss to do
Ex. 3 in pairs for
homework. (10
points)
T assigns Ss to
read the passage
on pp.122-124 for
the next class.
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Session

Unit

Objectives

Activities

23

Chapter
6,
p. 126129

1 Using a dictionary
2 Examining statistics
3 Including statistics
in writing

Ss do Task 2 (p.126). in pairs.
T gives the answers.
Skip Task 3.
T explains the use of statistics
writing. Ss do Ex.2, Task 4 (p.
128) in pairs. T gives the
answers.
T explains how to add
statistics in one’ writing. Ss do
Ex.1,2,Task 5 (p.129)

24

Chapter
6,
p. 131129

1 Reading and
criticizing
2 Learning synonyms

Ss discuss the content of the
reading passage in groups. T
gives feedback.
Ss do Ex.1,2, Task 1 (p.133) in
pairs. T gives the answers.
Ss
Ss do Ex.1.2.3, Task 2
(p.133). T gives the answers.

25

-

Project

T explains the project for Ss to
conduct in groups on their
chosen topic. Ss should do
this project in a survey or
experimental style, write
paragraphs to present the
statistics found, and prepare
the oral presentation with
audiovisuals.

26
27
28
29
30

Doing the project
Project presentation

Assignment/
Score
T assigns Ss to
read the passage
on pp. 130-132 for
the next class.

Project = 16%
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๑๒
แผนการประเมินผลการเรียนรู้
1. Page 21-22 (homework) Tasks 1, 2 in pairs (20 points)
2. Page 25: Sentence writing (10 points)
3. Paragraph writing with a topic sentence - in pairs (10 points)
4. Paragraph writing with supporting sentences - in pairs (10 points)
5. Sentence writing with connectives - in pairs (10 points)
6. Page 79: Exercise 3 Task 5 - in pairs (5 points)
7. Paragraph writing with parallel structure - in pairs (10 points)
8. Paragraph writing from notes - in pairs (10 points)
9. Observation and report writing from the observation – in groups (20 points)
10. Writing in class (Quiz) (10 points)
11. Page 120: Exercise 3 Task 3 - in pairs (10 points)
12. Project: written report – in groups (6 points)
13. Project: oral presentation – in groups (10 points)

ลําดับการ
ประเมิ น
1
2
3
3
5
6

ลักษณะการ
ประเมิ น
งานมอบหมาย
การนําเสนอ
รายงานโครงงาน
การเข้าเรียน
สอบกลางภาค
การสอบปลายภาค
รวม

สัปดาห์ทีประเมิ น
ประมาณทุกสัปดาห์
13 - 15
13 - 15
1-15
ตามปฏิทนิ สอบ มข.
ตามปฏิทนิ สอบ มข.

แผนการประเมินผลการเรียนรู้
Evaluations:
1) Group assignments
2) Written project report
3) Mid term and final examinations

สัดส่วนของคะแนนทีประเมิน
(%)
10
10
6
4
35
35
100

๑๓
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หมวดที ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
๑. Academic Encounters: The Natural World (Low Intermediate) by Jennifer Wharton
Cambridge University Press, New York – 2009

๒. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
๑. ๓. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
๑. แผนการสอนทีแจกนักศึกษาด้วย

หมวดที ๗ การประเมิ นและปรับปรุงการดําเนิ นการของรายวิ ชา
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
 การประเมินการบรรลุวตั ถุประสงค์ตามรายวิชาทีกําหนดโดยการสอบถามผูเ้ รียนเมือสินสุดการเรียน
 ติดตามประเมินผลผูเ้ รียนภายหลังเรียน
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน
 การประเมินการสอนโดยผูเ้ รียน
 ผูส้ อนประเมินตนเอง
 กลุ่มอาจารย์ผสู้ อนร่วมกันประเมินโดยการพิจารณาจากผลการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนทัง ๕ ด้าน
 คณะกรรมการประเมินการสอน
๓. การปรับปรุงการสอน
 การนํ าผลการประเมินการสอนและประเมินประสิทธิผลของรายวิชามาปรับปรุงการสอนหลังสินสุดการ
เรียนการสอนของทุกภาคการศึกษา
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ รายวิ ชาของนักศึกษา
 มีก ารทวนสอบผลสัม ฤทธิของนั ก ศึก ษาในรายวิช าโดยอาจารย์ผู้ ส อน กลุ่ ม อาจารย์ผู้ ส อน และ
คณะกรรมการ ตามลําดับ
๕. การดําเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
 ประเมินกระบวนการเรียนรู้จากการสอบถามนักศึกษา ประเมินการสอนของอาจารย์ผู้ส อนและ การ
ประเมินผลวิชาโดยกลุ่มอาจารย์ผสู้ อน
 ประเมินผลสัมฤทธิการเรียนรูข้ องนักศึกษาโดยอาจารย์ผสู้ อน กลุ่มอาจารย์ผสู้ อน และคณะกรรมการ
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 มีกระบวนการให้นักศึกษาสามารถขอตรวจสอบผลการประเมินผลสัมฤทธิการเรียนรูข้ องนักศึกษาได้
เป็ นแต่ละกรณีโดยผ่านคณะกรรมการ
 ประมวลผลและวิเคราะห์การประเมินกระบวนการเรียนรู้ และประเมินผลสัมฤทธิของวิชา เพือวางแผน
ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้และการประเมินผลสัมฤทธิการเรียนรูห้ ลังสินสุดการเรียนการสอนทุกภาค
การศึกษา เพือนําผลการปรับปรุงไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาต่อไป

