รายละเอียดของรายวิ ชา
มหาวิ ทยาลัยขอนแก่น
สถาบันภาษา
หมวดที ๑ ข้อมูลทัวไป
๑.๑

รหัสและชือรายวิ ชา

๐๐๐ ๑๐๒
000 102

ภาษาอังกฤษทางวิ ชาการ 1
English for Academic Purposes I

๑.๒

จํานวนหน่ วยกิ ต
๓ (๓-๐-๖)

๑.๓

หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
วิชาศึกษาทัวไป

๑.๔

อาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผ้สู อน
อาจารย์สถาบันภาษา อาจารย์ประจําและอาจารย์พเิ ศษสถาบันภาษา
ภาคการศึกษา / ชันปี ทีเรียน
ภาคการศึกษาต้น ปลาย และฤดูรอ้ น
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
รายวิ ชาทีต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite)
๐๐๐ ๑๐๑ ภาษาอังกฤษเพือการสือสาร
รายวิ ชาทีต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisites)
ไม่ม ี
สถานทีเรียน
อาคารพจน์สารสินและตามคณะต่างๆ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันทีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครังล่าสุด
วันที ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๑.๕

๑.๖
๑.๗
๑.๘
๑.๙

มคอ. ๓

๒
หมวดที ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๒.๑

จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา

๒.๒

เมือสินสุดการเรียนการสอนวิชานี นักศึกษา
๑. รูค้ ําศัพท์และเข้าใจเนือหาทางวิชาการ ขันพืนฐาน
๒. สามารถใช้ภาษาอังกฤษขันพืนฐานในการอภิปราย
๓. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการนําเสนอ
๔. สามารถเขียนภาษาอังกฤษในระดับ paragraph
๕. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสือสารด้วยภาษาอังกฤษ และวิเคราะห์วจิ ารณ์ขนพื
ั นฐานได้
๖. มีวนิ ัย ซือสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อนื และสามารถทํางานร่วมกับผู้อนได้
ื
วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
พืนฐานความรูท้ างโครงสร้างภาษาอังกฤษ คําศัพท์ และทักษะ ทัง 4 ทักษะ คือการฟั ง พูด อ่าน เขียน เป็ น
กลไกสําคัญในการนําไปประยุกต์ใช้ในบริบททางวิชาการ เพือให้สามารถออกไปประกอบอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบกับการฝึกฝนการทํางานร่วมกับผู้อนื เพือฝึกความรับผิดชอบ ความซือสัตย์ และการเรียนรู้
อิสระ (Independent Learning) โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสือนํา อันจะทําให้เกิดการเรียนรูท้ ยัี งยืน
นอกจากนีแล้ว ในรายวิชานีได้มกี ารปรับปรุง โดยมีการเพิมการเรียนรูโ้ ดยใช้กระบวนการวิจยั เป็ นฐาน (ResearchBased Learning)

หมวดที ๓ ลักษณะและการดําเนิ นการ
๓.๑

คําอธิ บายรายวิ ชา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางวิชาการ โครงสร้างภาษาอังกฤษ คําศัพท์ หลักการอ่าน การฟั ง การพูด การ
เขียน การนําเสนอ การเรียนรูอ้ สิ ระและการวิเคราะห์ขอ้ มูลภาษาอังกฤษ
Development of academic English language skills – English language structures, vocabulary, principles of
reading, listening, speaking, writing, presenting, independent learning and analysis of English information

๓.๒

๓.๓

จํานวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึ กปฏิ บตั ิ /ฝึ กภาคสนาม/ฝึ กงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

๔๕

๐

๐

๙๐

จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
การให้คําปรึกษาแก่นกั ศึกษาในรายวิชานีมี ๒ รูปแบบคือ (๑) การให้คําปรึกษาโดยตรงในห้องเรียนหรือด้วยการนัด
พบอาจารย์ ประมาณสัปดาห์ละ ๑ ชัวโมง และ (๒) การให้คําปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือโทรศัพท์มอื ถือ
ประมาณสัปดาห์ละ ๑ ชัวโมง

๓
๔.๑

๔.๒

มคอ. ๓

หมวดที ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
คุณธรรม จริยธรรม
๔.๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมทีต้องพัฒนา:
๔.๑.๑.๑ มีวนิ ัยต่อการเรียน ตรงต่อเวลา และส่งงานตามเวลาทีกําหนด
๔.๑.๑.๒ มีความรับผิดชอบต่องานทีได้รบั มอบหมาย รับผิดชอบต่อตนเอง และต่อส่วนรวม
๔.๑.๑.๓ ไม่คดั ลอกผลงานของผูอ้ นื และอ้างเป็ นของตนเอง
๔.๑.๑.๔ มีเหตุผล และรับฟั งความเห็นผูอ้ นอย่
ื างมีเหตุผล
๔.๑.๒ วิ ธีการสอน
๔.๑.๒.๑ การตรวจสอบการเข้าเรียน และการกําหนดการส่งงาน
๔.๑.๒.๒ สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในสือการเรียนและกิจกรรมการเรียน และยกตัวอย่าง
กรณีศกึ ษาตัวอย่างทีขาดความรับผิดชอบต่อหน้าทีและประพฤติผดิ จรรยาบรรณทังใน
ด้านวิชาชีพและเรืองทัวๆ ไป
๔.๑.๒.๓ เปิ ดโอกาสให้นักศึกษามีการตังคําถาม ตอบคําถาม หรือแสดงความคิดเห็นในกิจกรรม
การเรียน รวมทังในประเด็นทีเกียวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม ในชันเรียนตามโอกาส
ต่างๆ
๔.๑.๒.๔ อาจารย์ปฏิบตั ติ นเป็ นตัวอย่าง เรืองการตรงต่อเวลา การรับฟั งความเห็นของ
นักศึกษา และการกระตุน้ ให้นกั ศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟั งความคิดเห็นของ
เพือนนักศึกษาด้วยกัน
๔.๑.๓ วิ ธีการวัดและประเมินผล
๔.๑.๓.๑ การสังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียน พฤติกรรมในชันเรียนและการส่งงาน
๔.๑.๓.๒ ผลงานทีได้รบั มอบหมาย
ความรู้
๔.๒.๑ ความรู้ทีต้องพัฒนา
๔.๒.๑.๑ มีความรูด้ า้ นโครงสร้างภาษาอังกฤษ คําศัพท์
๔.๒.๑.๒ มีความรูด้ า้ นหลักการอ่าน การฟั ง การพูด การเขียน การนํ าเสนอ
๔.๒.๑.๓ มีทกั ษะการใช้ภาษาในการอ่าน การฟั ง การพูด การเขียน การนํ าเสนอ
การวิเคราะห์
๔.๒.๒ วิ ธีการสอน
๔.๒.๒.๑ การเรียนรูโ้ ดยการบรรยาย (Lecture)
๔.๒.๒.๒ การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง (Self-study)
๔.๒.๒.๓ การเรียนรูแ้ บบร่วมมือกันเรียนรู้ (Co-operative Learning)
๔.๒.๒.๔ การเรียนรูจ้ ากการทําโครงงาน (Project-based Learning)
๔.๒.๒.๕ การเรียนรูจ้ ากการทําโครงงานวิจยั (Research-based Learning)

๔

มคอ. ๓

๔.๒.๓ วิ ธีการวัดและประเมินผล
๔.๒.๓.๑ งานทีมอบหมาย ทังทีเป็ นงานเดียว งานคู่ และงานกลุ่ม
๔.๒.๓.๒ งานนําเสนอและโครงงาน
๔.๒.๓.๓ การสอบย่อย
๔.๒.๓.๔ ปลายภาค
๔.๓

๔.๔

ทักษะทางปัญญา
๔.๓.๑ ทักษะทางปัญญาทีต้องพัฒนา
๔.๓.๑.๑ ทักษะการวิเคราะห์ขอ้ มูลและใช้เหตุผล
๔.๓.๑.๒ ทักษะการสังเคราะห์ความรูท้ างภาษา เพือสือสารในบริบทต่างๆ
๔.๓.๒ วิ ธีการสอน
๔.๓.๒.๑ ให้ทํางานเป็ นกลุ่มหรือเป็ นรายบุคคล
๔.๓.๒.๒ ให้ฝึกนําเสนอและอภิปราย
๔.๓.๒.๓ ให้ฝึกแสดงความคิดเห็นในสถานการณ์ต่างๆทีกําหนด
๔.๓.๓ วิ ธีการวัดและประเมิ นผล
๔.๓.๓.๑ แบบฝึกหัดและแบบทดสอบย่อย
๔.๓.๓.๒ นําเสนอผลงาน
๔.๓.๓.๓ การสอบปลายภาค
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต้ องการพัฒนา
๔.๔.๑.๑ มีความรับผิดชอบในการทํางานทีได้รบั มอบหมายทังรายบุคคลและงานกลุ่ม
๔.๔.๑.๒ สามารถปรับตัวในการทํางานร่วมกับผูอ้ นได้
ื
๔.๔.๑.๓ มีมารยาทในการร่วมแสดงความคิดเห็นในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
๔.๔.๒ วิ ธีการสอน
๔.๔.๒.๑ จัดกิจกรรมทีให้โอกาสนักศึกษาได้มโี อกาสปฏิสมั พันธ์กบั นักศึกษาและบุคคลอืนทัง
ภายในและนอกชันเรียน
๔.๔.๒.๒ มอบหมายงานกลุ่มทีนักศึกษาต้องรับผิดชอบร่วมกัน
๔.๔.๓ วิ ธีการวัดและประเมินผล
๔.๔.๓.๑ ประเมินจากการมีส่วนร่วมในชันเรียน
๔.๔.๓.๒ ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุ่ม

๕
๔.๕

มคอ. ๓

ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.๕.๑ ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้อง
พัฒนา
๔.๕.๑.๑ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้า โดยใช้ภาษาอังกฤษ
๔.๕.๑.๒ สามารถนําเสนอโดยใช้ภาษาและเทคโนโลยี ได้อย่างเหมาะสม
๔.๕.๒ วิ ธีการสอน
๔.๕.๒.๑ ให้ใช้ Power point ประกอบการเรียน
๔.๕.๒.๒ ให้นําเสนอข้อมูลทีมาจากอินเทอร์เน็ต เพือเป็ นตัวอย่างในการใช้สารสนเทศ
ในการค้นคว้าข้อมูล
๔.๕.๒.๓ การมอบหมายงานทีต้องมีการสืบค้นข้อมูลด้วยสารสนเทศ
๔.๕.๒.๔ การมอบหมายงานทีต้องมีการเสนอทังในรูปเอกสารและการพูดประกอบสือ
เทคโนโลยี
๔.๕.๓ วิ ธีการประเมิ น
๔.๕.๓.๑ ประเมินจากคุณภาพและเนือหาของงานทีได้รบั มอบหมาย
๔.๕.๓.๒ ประเมินจากความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการนํ าเสนอโครงงาน
๔.๕.๓.๓ ประเมินจากทักษะการใช้ภาษาพูดในการรายงานหน้าชัน

หมวดที ๕ แผนการสอนและการประเมิ นผล
๕.๑ แผนการสอน
สัปดาห์
ที

๑-๔

หัวข้อ

จํานวน
ชัวโมง

ผลการเรียนรู้

วัตถุ
ประสงค์

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖
ทักษะการอ่าน 11.5      ๑. สามารถรูค้ าํ ศัพท์
ทางวิชาการด้วย
(Reading)
หลักการ word
 Word
association
association
๒. สามารถใช้กล
technique
ยุทธการอ่านเพือหา
 Topic
ใจความสําคัญของเนือ
identification
เรืองได้
 Self๓. สามารถหาและระบุ
evaluation on
หัวข้อของเรืองทีอ่านได้
reading
๔. สามารถประเมินกล
strategies
ยุทธการอ่านด้วยตัวเอง
ได้

กิ จกรรม

สือ

 อธิบาย
รายละเอียดของ
รายวิชา
 กิจกรรมการ
อ่านและ
อภิปรายภายใน
กลุ่มย่อย
 การบรรยาย
 การอภิปราย
ระหว่างกลุ่ม

๑. Power
Point
๒. หนังสือ
ทักษะการ
อ่าน ของ
สถาบันภาษา
มข.
๓. วิดโี อ
ประกอบจาก
อินเทอร์เน็ต

 กิจกรรมฝึก
การระบุหวั ขอ

ของเรืองทีอ่าน
ได้
 สามารถ
ประเมินกล
ยุทธการอ่าน
ตัวเองได้

วิ ธีการ
ประเมิ น

อาจารย์
ผูส้ อน

๑. งาน
อาจารย์
มอบหมาย
สถาบัน
๒. สังเกต
ภาษา
จากการมี
ส่วนร่วมใน
การทํางานคู่
หรือกลุ่ม
(แบบสังเกต)
๓. การ
อภิปราย
ระหว่างกลุ่ม
๔. การสอบ
ย่อย

มคอ. ๓

๒
๕-๘

ทักษะการเขียน 11.5     
(Writing)
 Past simple
& narrative
writing
 Use of
Cohesive
devices of
Time Order
 Researchbased Project
on writing
 Autobiograph
y from
Timeline

๑. สามารถเข้าใจและใช้  การบรรยาย
โครงสร้าง past simple  ฝึกฝนจาก
tense ในการเขียน
แบบฝึก
paragraph ได้
 งานกลุ่ม
๒. สามารถ ใช้
Cohesive devices of
Time Order เพือเขียน
paragraph ทีมี
coherence ได้
๓. สามารถเขียน
paragraph โดยใช้
กระบวนการวิจยั เป็ น
พืนฐานได้
๔. สามารถเขียน
ชีวประวัตบิ ุคคลโดยใช้
ข้อมูลจาก timeline ที
สร้างขึนได้

๑. Power
Point
๒. ใบงาน
๓. หนังสือ
การเขียน
ของสถาบัน
ภาษา มข.
๔.
แบบฝึกหัด

๑. งาน
อาจารย์
๒. สังเกต
สถาบัน
จากการ
ภาษา
ทํางานคู่หรือ
กลุ่ม (แบบ
สังเกต)
๓. การสอบ
ย่อย

มคอ. ๓

๓
๙-๑๒ ทักษะการพูด

(Speaking)
1.Job today
2.Cash Flow
3. Manners
 Speaking:
Giving and
asking for
opinion
 Vocabulary:
Context clues
 Structure:
proper usage
of vocabulary

๑๑.๕     

๑.สามารถเข้าใจ
ความหมายของคําศัพท์
พืนฐานได้จากบริบท
๒.สามารถพูดแสดง
ความคิดเห็นอย่างสัน
และถามความคิดเห็น
จากผูอ้ นจากเรื
ื
องทีอ่าน
ได้
๓.สามารถออกสียง
ภาษาอังกฤษ เข้าใจ
พูดและแสดงความ
คิดเห็นเป็ น
ภาษาอังกฤษได้
๔.สามารถเปรียบเทียบ
และทําการอภิปราย
เกียวกับหัวข้อทีเรียน
ได้
๕.สามารถฟั ง จับ
ใจความ แก้ไขประโยค
ให้ถูกต้อง จาก Audio CD

 อธิบาย
รายละเอียดของ
รายวิชา
 กิจกรรมการ
อ่านและ
อภิปรายภายใน
กลุ่มย่อย
 การบรรยาย
 การอภิปราย
ระหว่างกลุ่ม
 กิจกรรมฝึก
การเดา
ความหมาย
คําศัพท์จากบริบท

การนําเสนอ
ผลงานเป็ น
ภาษาอังกฤษ

๑. Power
Point
๒. หนังสือ

๑. งาน
อาจารย์
มอบหมาย
สถาบัน
๒. สังเกต
ภาษา
Communicate – จากการมี
Listening and
ส่วนร่วมใน
Speaking Skills
การทํางานคู่
๓. เกมส์
หรือกลุ่ม
คําศัพท์
๓. การ
๔. วิดโี อ
ประกอบจาก อภิปราย
อินเทอร์เน็ต ระหว่างกลุ่ม
๔.การ
๕.Audio CD
นําเสนอหน้า
ชันเรียน

มคอ. ๓

๔
๑๓๑๕

Independent
Learning
 Conducting
the survey on
KKU students’
lives
 Creating the
questionnaire
 Collecting
data
 Interpreting
and analyzing
data
 Summarizing
information

๒๑



๑.เข้าใจกระบวนการในการ
เก็บข้อมูลในการทําวิจยั
เบืองต้น โดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็ นสือในการ
เก็บข้อมูล
๒.สามารถสร้าง
แบบสอบถามโดยใช้
ภาษาอังกฤษ เพือเก็บ
ข้อมูล
๓.สามารถแปลงผล
วิเคราะห์และนําเสนอข้อมูล
โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสือ
๔.สามารถใช้สอสารสนเทศ
ื
และเทคโนโลยีใน
การศึกษาด้วยตนเอง
๕.สามารถเขียนสรุปข้อมูล
จากทีอ่าน

 อธิบาย
กระบวนการเก็บ
ข้อมูลเบืองต้น
 เข้ากลุ่มและ
อภิปรายเพือ
เลือกหัวข้อที
สนใจ
 ทํา
แบบสอบถาม
สัมภาษณ์ บุคคล
หรือ
กลุ่มเป้ าหมาย
 รวบรวม
ข้อมูลตามที
วางแผนไว้
 วิเคราะห์และ
แปลงผล
 นําเสนอ
ข้อมูลเป็ นรูปเล่ม

๑. สือเรียนรู้
รอบตัว
นักศึกษา
เช่น หนังสือ
วารสารวิชา
การ
อินเตอร์เน็ต
๒. อาจารย์ที
ปรึกษา

๑.ผลงานที
เป็ นรูปเล่ม
๒.แบบ
บันทึก
ความก้าวหน้
าของการ
ทํางานและ
ความใส่ใจใน
การพบ
อาจารย์ที
ปรึกษา

มคอ. ๓

๕
๕.๒ แผนการสอนประเมิ นผลการเรียนรู้
ลักษณะการประเมิ น

๑. ผลงานทีส่งและโครงงาน
๒. การนํ าเสนอหน้าชันเรียน
๓. การอภิปรายกลุ่ม
๔. งานเขียนกลุ่ม/เดียวในหัวข้อที
กําหนด
๕. การสอบย่อย
๖. งานมอบหมายอืนๆ
๗. การเข้าเรียนและความตรงต่อเวลา
๘. สอบปลายภาค

ผลการเรียนรู้
สัปดาห์ทีประเมิ น
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖
      ๑-๗, ๙-๑๕
      ๑-๗, ๙-๑๕

สัดส่วนคะแนน

      ๑-๗, ๙-๑๕
      ๑-๗, ๙-๑๕

๑๕%
๑๕%
๑๐%
๑๐%

      ๑-๗, ๙-๑๕
      ๑-๗, ๙-๑๕
      ๑-๗, ๙-๑๕
      ๑๖
รวม

๑๐%
๕%
๓%
๓๒%
๑๐๐

หมายเหตุ

หมวดที ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๖.๑

ตําราและเอกสารหลัก
๖๑.๑. Communicate – Listening and Speaking Skills Book2 Macmillan
๖ ๒.๑.หนังสือเรียน Reading สถาบันภาษา มหาวิ ทยาลัยขอนแก่น
๖.๑.๓ หนังสือเรียน Writing สถาบันภาษา มหาวิ ทยาลัยขอนแก่น

๖.๒

๖.๓

เอกสารและข้อมูลสําคัญ
๖.๒.๑ คู่มอื สําหรับผูเ้ รียน
๖.๒.๒ คู่มอื สําหรับผูส้ อน
๖.๒.๓ ใบงาน
๖.๒.๔ Class CD
๖.๒.๕ www.li.kku.ac.th
เอกสารและข้อมูลแนะนํา
๖.๓.๑ หนังสือไวยากรณ์ทวไป
ั (สําหรับทักษะการเขียน)
๖.๓.๒ http://www.wikipedia.com
๖.๓.๓ http://www.youtube.com
๖.๓.๔ http://dic.longdo.com

หมวดที ๗ การประเมิ นและปรับปรุงการดําเนิ นการของรายวิ ชา
๗.๑ การประเมินประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
๗.๑.๑ การประเมินการบรรลุวตั ถุประสงค์ตามรายวิชาทีกําหนดโดยการสอบถามผูเ้ รียนผ่านระบบเมือ
สินสุดการเรียน และแบบสอบถามในชันเรียน
๗.๒ กลยุทธ์การประเมินการสอน
๗.๒.๑ การประเมินการสอนโดยผูเ้ รียน
๗.๒.๒ ผูส้ อนประเมินตนเอง
๗.๒.๓ กลุ่มอาจารย์ผสู้ อนร่วมกันประเมินโดยพิจารณาจากผลการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
๗.๒.๔ ประเมินการสอนโดยผูเ้ ชียวชาญ
๗.๓ การปรับปรุงการสอน
๗.๓.๑ การนํ าผลการประเมินการสอนและประเมินประสิทธิผลของรายวิชามาปรับปรุงการสอนหลัง
สินสุดการเรียนการสอนของทุกภาคการศึกษา
๗.๓.๒ กําหนดให้ผู้เ รียนทําแบบฝึ กหัดเพือวัดผลประสิทธิภาพการสอนของหัวข้อนันๆแล้วสรุปใน
เอกสารบันทึกการสอน

๒

มคอ. ๓

๗.๔ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ รายวิ ชาของนักศึกษา
๗.๔.๑ มีการทวนวัตถุประสงค์ สัดส่วนเนือหาบทเรียนในการเรียนการสอนก่อนการออกข้อสอบ และ
สัดส่วนของเนือหาในการสอบให้ตรงตามวัตถุประสงค์
๗.๔.๒ มีก ารทวนการให้ นํ าหนั ก คะแนนและการกํ า หนดเกณฑ์ก ารให้ ค ะแนนให้ส อดคล้ อ งกับ
วัตถุประสงค์และสัดส่วนเนือหา
๗.๔.๓ มีการทวนสอบผลสัมฤทธินักศึกษาในรายวิชาโดยอาจารย์ผู้ส อน กลุ่มอาจารย์ผู้สอน และ
คณะกรรมการตามลําดับ
๗.๔.๔ กระบวนการเก็บคะแนนระหว่างการเรียนการสอนมีแบบฟอร์มทีชัดเจนและมีการทวนสอบ
ความถูกต้องโดยผู้ประสานงานรายวิชาก่อนการคํานวณผลการเรียน
๗.๕ การดําเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
๗.๕.๑ ประเมินกระบวนการเรียนรูจ้ ากการสอบถามนักศึกษา ประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนและ
การประเมินผลวิชาโดยกลุ่มอาจารย์ผสู้ อน
๗.๕.๒ ประเมิน ผลสัม ฤทธิการเรีย นรู้ข องนั ก ศึก ษาโดยอาจารย์ผู้ ส อน กลุ่ ม อาจารย์ผู้ส อน และ
ผูเ้ ชียวชาญ
๗.๕.๓ มีกระบวนการให้นัก ศึก ษาสามารถขอตรวจสอบผลการประเมินผลสัมฤทธิการเรียนรู้ข อง
นักศึกษาได้เป็ นแต่ละกรณีโดยผ่านคณะกรรมการ
๗.๕.๔ ประมวลผลและวิเคราะห์การประเมินกระบวนการเรียนรู้ และประเมินผลสัมฤทธิของวิชา เพือ
วางแผนปรับปรุงกระบวนการเรียนรูแ้ ละการประเมินผลสัมฤทธิการเรียนรูห้ ลังสินสุดการเรียนการสอน
ทุกภาคการศึกษา เพือนําผลการปรับปรุงไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาต่อไป
๗.๕.๕ ศึกษา มคอ.๓ และ มคอ.๕ ของภาคการศึกษาทีผ่านมาเพือปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ และ
ประเมินผลสัมฤทธิของวิชาและนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาต่อไป

3
มคอ. ๓
แผนทีแสดงการกระจายผลการเรียนรู้ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิ ชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิ ชาในหมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
กลุ่มวิ ชาภาษาอังกฤษ

000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ ๑
1.1 มีวนิ ัย
1.2 มีความรับผิดชอบ
1.3 ซือสัตย์สจุ ริต
1.4 เสียสละ
1.5 เป็ นแบบอย่างทีดี
1.6 สามารถจัดการปั ญหาทางคุณธรรม จริยธรรม

1.คุณธรรม จริยธรรม

1.1

1.2

1.3







1.4


2.3

3.1

3.2

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1 4.2 4.3









3.ทักษะ
ทางปัญญา

2.ความรู้

1.5

1.6





2.1

2.2


2.1 วิทยาศาสตร์ / คณิตศาสตร์
2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
2.3 มนุษย์/สังคม

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
4.2 ความรับผิดชอบต่อตนเอง
4.3 ความรับผิดชอบต่อสังคม

3.1 ค้นหาข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจ ประเมินข้อมูล การใช้ขอ้ มูล
3.2 แก้ปัญหาทีซับซ้อน

5.1 ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข
5.2 ทักษะการสือสาร
5.3 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

5. ทักษะการ
วิ เคราะห์เชิ ง
ตัวเลข การสือสาร
และ
การใช้เทคโนโลยี
5.1 5.2 5.3

    

