
                รายละเอียดของรายวิชา 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

สถาบนัภาษา 

หมวดที� ๑ ข้อมูลทั �วไป 

๑.๑ รหสัและชื�อรายวิชา 

 ๐๐๐ ๑๐๒          ภาษาองักฤษทางวิชาการ 1 

 000 102          English for Academic Purposes I 
๑.๒ จาํนวนหน่วยกิต 

๓ (๓-๐-๖)   

๑.๓ หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

วชิาศกึษาทั �วไป 
 

๑.๔ อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน 

อาจารยส์ถาบนัภาษา อาจารยป์ระจาํและอาจารยพ์เิศษสถาบนัภาษา  

๑.๕ ภาคการศึกษา / ชั �นปีที�เรียน 

ภาคการศกึษาตน้ ปลาย และฤดรูอ้น  

สาํหรบันกัศกึษาหลกัสูตรปรญิญาตร ี

๑.๖ รายวิชาที�ต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite) 

๐๐๐ ๑๐๑ ภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสาร 

๑.๗ รายวิชาที�ต้องเรียนพร้อมกนั (co-requisites) 

ไม่ม ี

๑.๘ สถานที�เรียน 

 อาคารพจน์สารสนิและตามคณะต่างๆ มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

๑.๙ วนัที�จดัทาํหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครั �งล่าสุด 

 วนัที� ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
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หมวดที� ๒ จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
 

๒.๑ จุดมุ่งหมายของรายวิชา  

เมื�อสิ�นสุดการเรยีนการสอนวชิานี� นักศกึษา 
๑. รูค้ําศพัทแ์ละเขา้ใจเนื�อหาทางวชิาการ ขั �นพื�นฐาน 
๒. สามารถใชภ้าษาองักฤษขั �นพื�นฐานในการอภปิราย 
๓. สามารถใชภ้าษาองักฤษในการนําเสนอ 
๔. สามารถเขยีนภาษาองักฤษในระดบั paragraph   
๕. สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ในการสื�อสารดว้ยภาษาองักฤษ และวเิคราะหว์จิารณ์ขั �นพื�นฐานได ้
๖. มวีนิัย ซื�อสตัย ์รบัผดิชอบต่อตนเอง ผู้อื�น และสามารถทํางานร่วมกบัผู้อื�นได ้

๒.๒ วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

       พื�นฐานความรูท้างโครงสรา้งภาษาองักฤษ คําศพัท ์และทกัษะ ทั �ง 4 ทกัษะ คอืการฟัง พดู อ่าน เขยีน เป็น
กลไกสาํคญัในการนําไปประยุกต์ใชใ้นบรบิททางวชิาการ เพื�อใหส้ามารถออกไปประกอบอาชพีไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ ประกอบกบัการฝึกฝนการทํางานร่วมกบัผู้อื�น เพื�อฝึกความรบัผดิชอบ ความซื�อสตัย ์และการเรยีนรู้
อสิระ (Independent Learning) โดยใชภ้าษาองักฤษเป็นสื�อนํา อนัจะทําใหเ้กดิการเรยีนรูท้ี�ย ั �งยนื 
นอกจากนี�แลว้ ในรายวชิานี�ไดม้กีารปรบัปรุง โดยมกีารเพิ�มการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการวจิยัเป็นฐาน (Research-
Based Learning)   

หมวดที� ๓ ลกัษณะและการดาํเนินการ 

๓.๑ คาํอธิบายรายวิชา  

การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษทางวชิาการ โครงสรา้งภาษาองักฤษ คําศพัท ์หลกัการอ่าน การฟัง การพูด การ
เขยีน การนําเสนอ การเรยีนรูอ้สิระและการวเิคราะหข์อ้มูลภาษาองักฤษ 

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 จาํนวนชั �วโมงที�ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั /ฝึกภาคสนาม/ฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง 

๔๕ ๐ ๐ ๙๐ 

๓.๓ จาํนวนชั �วโมงต่อสปัดาหที์�อาจารยใ์ห้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

     การใหค้ําปรกึษาแก่นกัศกึษาในรายวชิานี�ม ี๒ รูปแบบคอื (๑) การใหค้ําปรกึษาโดยตรงในห้องเรยีนหรอืดว้ยการนัด
พบอาจารย ์ประมาณสปัดาห์ละ ๑ ชั �วโมง และ (๒) การให้คําปรกึษาผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ หรอืโทรศพัทม์อืถอื 
ประมาณสปัดาหล์ะ ๑ ชั �วโมง   
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หมวดที� ๔ การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

๔.๑ คณุธรรม จริยธรรม 

๔.๑.๑   คณุธรรม จริยธรรมที�ต้องพฒันา: 

           ๔.๑.๑.๑ มวีนิัยต่อการเรยีน ตรงต่อเวลา และส่งงานตามเวลาที�กําหนด 
           ๔.๑.๑.๒ มคีวามรบัผดิชอบต่องานที�ไดร้บัมอบหมาย รบัผดิชอบต่อตนเอง และต่อส่วนรวม 

           ๔.๑.๑.๓ ไม่คดัลอกผลงานของผูอ้ื�น และอ้างเป็นของตนเอง 
           ๔.๑.๑.๔ มเีหตุผล และรบัฟังความเหน็ผูอ้ื�นอย่างมเีหตุผล 

 ๔.๑.๒ วิธีการสอน 

      ๔.๑.๒.๑ การตรวจสอบการเขา้เรยีน และการกําหนดการส่งงาน  

      ๔.๑.๒.๒ สอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรมในสื�อการเรยีนและกจิกรรมการเรยีน และยกตวัอย่าง 
                  กรณีศกึษาตวัอยา่งที�ขาดความรบัผดิชอบต่อหน้าที�และประพฤตผิดิจรรยาบรรณทั �งใน 

                   ดา้นวชิาชพีและเรื�องทั �วๆ ไป 
      ๔.๑.๒.๓ เปิดโอกาสใหน้ักศกึษามกีารตั �งคาํถาม ตอบคาํถาม หรอืแสดงความคดิเหน็ในกจิกรรม 

                  การเรยีน รวมทั �งในประเดน็ที�เกี�ยวขอ้งกบัคุณธรรม จรยิธรรม ในชั �นเรยีนตามโอกาส 

                  ต่างๆ   
         ๔.๑.๒.๔ อาจารยป์ฏบิตัตินเป็นตวัอย่าง เรื�องการตรงต่อเวลา การรบัฟังความเหน็ของ 

                      นักศกึษา และการกระตุน้ให้นกัศกึษาแสดงความคดิเหน็และรบัฟังความคดิเหน็ของ 
                      เพื�อนนักศกึษาดว้ยกนั  

 ๔.๑.๓  วิธีการวดัและประเมินผล 

          ๔.๑.๓.๑ การสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้เรยีน พฤตกิรรมในชั �นเรยีนและการส่งงาน 

            ๔.๑.๓.๒ ผลงานที�ไดร้บัมอบหมาย 

๔.๒ ความรู้ 

   ๔.๒.๑ ความรู้ที�ต้องพฒันา 

            ๔.๒.๑.๑ มคีวามรูด้า้นโครงสรา้งภาษาองักฤษ คําศพัท ์

            ๔.๒.๑.๒ มคีวามรูด้า้นหลกัการอ่าน การฟัง การพูด การเขยีน การนําเสนอ 
            ๔.๒.๑.๓ มทีกัษะการใช้ภาษาในการอ่าน การฟัง การพดู การเขยีน การนําเสนอ  

                        การวเิคราะห ์ 

    ๔.๒.๒  วิธีการสอน 

               ๔.๒.๒.๑ การเรยีนรูโ้ดยการบรรยาย (Lecture)  

  ๔.๒.๒.๒ การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง (Self-study) 

  ๔.๒.๒.๓ การเรยีนรูแ้บบร่วมมอืกนัเรยีนรู ้(Co-operative Learning) 
  ๔.๒.๒.๔ การเรยีนรูจ้ากการทําโครงงาน (Project-based Learning) 

  ๔.๒.๒.๕ การเรยีนรูจ้ากการทําโครงงานวจิยั (Research-based Learning) 
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 ๔.๒.๓  วิธีการวดัและประเมินผล 

              ๔.๒.๓.๑ งานที�มอบหมาย ทั �งที�เป็นงานเดี�ยว งานคู่ และงานกลุ่ม 
              ๔.๒.๓.๒ งานนําเสนอและโครงงาน  

              ๔.๒.๓.๓ การสอบย่อย 

              ๔.๒.๓.๔ ปลายภาค  
 

๔.๓ ทกัษะทางปัญญา 

 ๔.๓.๑   ทกัษะทางปัญญาที�ต้องพฒันา 

           ๔.๓.๑.๑ ทกัษะการวเิคราะหข์อ้มลูและใชเ้หตุผล 

           ๔.๓.๑.๒ ทกัษะการสงัเคราะหค์วามรูท้างภาษา เพื�อสื�อสารในบรบิทต่างๆ 

   ๔.๓.๒   วิธีการสอน 

   ๔.๓.๒.๑ ใหท้ํางานเป็นกลุ่มหรอืเป็นรายบุคคล  
             ๔.๓.๒.๒ ใหฝึ้กนําเสนอและอภปิราย 

             ๔.๓.๒.๓ ใหฝึ้กแสดงความคดิเหน็ในสถานการณ์ต่างๆที�กําหนด 

  ๔.๓.๓  วิธีการวดัและประเมินผล 

           ๔.๓.๓.๑ แบบฝึกหดัและแบบทดสอบย่อย 

           ๔.๓.๓.๒ นําเสนอผลงาน 
           ๔.๓.๓.๓ การสอบปลายภาค  

๔.๔ ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ  

 ๔.๔.๑   ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบที�ต้องการพฒันา  

            ๔.๔.๑.๑ มคีวามรบัผดิชอบในการทํางานที�ไดร้บัมอบหมายทั �งรายบุคคลและงานกลุ่ม 

            ๔.๔.๑.๒ สามารถปรบัตวัในการทํางานร่วมกบัผูอ้ื�นได ้
            ๔.๔.๑.๓ มมีารยาทในการร่วมแสดงความคดิเหน็ในกลุ่มไดอ้ย่างเหมาะสม 

  ๔.๔.๒   วิธีการสอน 

            ๔.๔.๒.๑  จดักจิกรรมที�ใหโ้อกาสนักศกึษาได้มโีอกาสปฏสิมัพนัธก์บันักศกึษาและบุคคลอื�นทั �ง   
               ภายในและนอกชั �นเรยีน 

            ๔.๔.๒.๒  มอบหมายงานกลุ่มที�นักศกึษาต้องรบัผดิชอบร่วมกนั 

 

 ๔.๔.๓   วิธีการวดัและประเมินผล 

           ๔.๔.๓.๑ ประเมนิจากการมสี่วนร่วมในชั �นเรยีน  

           ๔.๔.๓.๒ ประเมนิความรบัผดิชอบจากรายงานกลุ่ม 
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๔.๕ ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื�อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ๔.๕.๑   ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื�อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที�ต้อง

พฒันา 

            ๔.๕.๑.๑ สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการศกึษาคน้ควา้ โดยใชภ้าษาองักฤษ 

            ๔.๕.๑.๒ สามารถนําเสนอโดยใชภ้าษาและเทคโนโลย ีไดอ้ยา่งเหมาะสม  
      

  ๔.๕.๒   วิธีการสอน 

               ๔.๕.๒.๑  ใหใ้ช ้Power point ประกอบการเรยีน 

             ๔.๕.๒.๒ ใหนํ้าเสนอขอ้มลูที�มาจากอนิเทอรเ์น็ต เพื�อเป็นตวัอยา่งในการใชส้ารสนเทศ     

               ในการคน้ควา้ขอ้มลู     
             ๔.๕.๒.๓ การมอบหมายงานที�ตอ้งมกีารสบืคน้ขอ้มลูดว้ยสารสนเทศ 

             ๔.๕.๒.๔ การมอบหมายงานที�ตอ้งมกีารเสนอทั �งในรปูเอกสารและการพูดประกอบสื�อ   
                         เทคโนโลย ี

  ๔.๕.๓   วิธีการประเมิน  

            ๔.๕.๓.๑  ประเมนิจากคุณภาพและเนื�อหาของงานที�ไดร้บัมอบหมาย 
           ๔.๕.๓.๒  ประเมนิจากความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยใีนการนําเสนอโครงงาน 

           ๔.๕.๓.๓  ประเมนิจากทกัษะการใชภ้าษาพดูในการรายงานหน้าชั �น 

 



หมวดที� ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๕.๑ แผนการสอน 

 สปัดาห์

ที� 
หวัข้อ จาํนวน 

ชั �วโมง 
ผลการเรียนรู้ วตัถ ุ

ประสงค์ 

กิจกรรม สื�อ วิธีการ 

ประเมิน 

อาจารย์

ผูส้อน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 
๑-๔ ทกัษะการอ่าน 

(Reading) 

 Word 
association 

technique 

 Topic 

identification 

 Self-

evaluation on 
reading 

strategies 

11.5   ๑. สามารถรูค้าํศพัท์
ทางวชิาการดว้ย

หลกัการ word 

association  
๒. สามารถใชก้ล

ยุทธการอ่านเพื�อหา
ใจความสําคญัของเนื�อ

เรื�องได ้

๓. สามารถหาและระบุ
หวัขอ้ของเรื�องที�อ่านได ้

๔. สามารถประเมนิกล
ยุทธการอ่านดว้ยตวัเอง

ได ้

 

 อธบิาย
รายละเอยีดของ

รายวชิา 

 กจิกรรมการ

อ่านและ
อภปิรายภายใน

กลุ่มย่อย 

 การบรรยาย 

 การอภปิราย
ระหว่างกลุ่ม  

 กจิกรรมฝึก

การระบุหวัขอ
ของเรื�องที�อ่าน

ได ้

 สามารถ
ประเมนิกล

ยุทธการอ่าน
ตวัเองได ้

๑. Power 
Point 

๒. หนังสอื

ทกัษะการ
อ่าน ของ

สถาบนัภาษา 
มข. 

๓. วดิโีอ

ประกอบจาก
อนิเทอรเ์น็ต 

 

๑. งาน
มอบหมาย 

๒. สงัเกต

จากการมี
ส่วนร่วมใน

การทํางานคู่
หรอืกลุ่ม 

(แบบสงัเกต) 

๓. การ
อภปิราย

ระหว่างกลุ่ม 
๔. การสอบ

ย่อย 

 
 

อาจารย์
สถาบนั

ภาษา 
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๕-๘ ทกัษะการเขียน 

(Writing) 

 Past simple 
& narrative 

writing 

 Use of 
Cohesive 

devices of 
Time Order 

 Research-
based Project 

on writing  

 Autobiograph

y from 
Timeline  

 

 
 

 
 

 

 
 

11.5   ๑. สามารถเขา้ใจและใช้

โครงสรา้ง past simple 
tense ในการเขยีน 

paragraph ได ้

๒. สามารถ ใช ้
Cohesive devices of 

Time Order เพื�อเขยีน 
paragraph ที�ม ี

coherence ได ้

๓. สามารถเขยีน 
paragraph โดยใช้

กระบวนการวจิยัเป็น
พื�นฐานได ้

๔. สามารถเขยีน

ชวีประวตับิุคคลโดยใช้
ขอ้มลูจาก timeline ที�

สรา้งขึ�นได ้ 

 การบรรยาย 

 ฝึกฝนจาก

แบบฝึก 

 งานกลุ่ม 

 

๑. Power 

Point 
๒. ใบงาน 

๓. หนังสอื

การเขยีน 
ของสถาบนั

ภาษา มข. 
๔. 

แบบฝึกหดั 

 

๑. งาน 

๒. สงัเกต
จากการ

ทํางานคู่หรอื

กลุ่ม (แบบ
สงัเกต) 

๓. การสอบ
ย่อย 

 

 

อาจารย์

สถาบนั
ภาษา 
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๙-๑๒ ทกัษะการพดู

(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.สามารถเขา้ใจ

ความหมายของคาํศพัท์
พื�นฐานไดจ้ากบรบิท 

๒.สามารถพดูแสดง

ความคดิเหน็อย่างสั �น
และถามความคดิเหน็

จากผูอ้ื�นจากเรื�องที�อ่าน
ได ้

๓.สามารถออกสยีง

ภาษาองักฤษ เขา้ใจ 
พดูและแสดงความ

คดิเหน็เป็น
ภาษาองักฤษได ้

๔.สามารถเปรยีบเทยีบ

และทาํการอภปิราย
เกี�ยวกบัหวัขอ้ที�เรยีน

ได ้
๕.สามารถฟัง จบั

ใจความ แกไ้ขประโยค

ใหถู้กตอ้ง จาก Audio CD 

 อธบิาย

รายละเอยีดของ
รายวชิา 

 กจิกรรมการ
อ่านและ

อภปิรายภายใน
กลุ่มย่อย 

 การบรรยาย 

 การอภปิราย

ระหว่างกลุ่ม  

 กจิกรรมฝึก

การเดา
ความหมาย

คาํศพัทจ์ากบรบิท 

การนําเสนอ
ผลงานเป็น

ภาษาองักฤษ 

๑. Power 

Point 
๒. หนังสอื 
Communicate – 
Listening and 
Speaking Skills 
๓. เกมส์
คําศพัท ์

๔. วดิโีอ

ประกอบจาก
อนิเทอรเ์น็ต 

๕.Audio CD 

๑. งาน

มอบหมาย 
๒. สงัเกต

จากการมี

ส่วนร่วมใน
การทํางานคู่

หรอืกลุ่ม 
๓. การ

อภปิราย

ระหว่างกลุ่ม 
๔.การ

นําเสนอหน้า
ชั �นเรยีน 

 

 

อาจารย์

สถาบนั
ภาษา 
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๑๓-
๑๕ 

Independent 

Learning 

 Conducting 
the survey on 

KKU students’ 

lives 

 Creating the 

questionnaire 

 Collecting 

data 

 Interpreting 

and analyzing 
data 

 Summarizing 
information 

๒๑   ๑.เขา้ใจกระบวนการในการ
เกบ็ขอ้มูลในการทําวจิยั
เบื�องต้น โดยใช้
ภาษาองักฤษเป็นสื�อในการ
เกบ็ขอ้มูล 
๒.สามารถสรา้ง
แบบสอบถามโดยใช้
ภาษาองักฤษ เพื�อเกบ็
ขอ้มูล 
๓.สามารถแปลงผล 
วเิคราะหแ์ละนําเสนอขอ้มลู
โดยใชภ้าษาองักฤษเป็นสื�อ 
๔.สามารถใชส้ื�อสารสนเทศ
และเทคโนโลยใีน
การศกึษาดว้ยตนเอง 
๕.สามารถเขยีนสรุปขอ้มูล
จากที�อ่าน 

 อธบิาย

กระบวนการเก็บ
ขอ้มลูเบื�องตน้ 

 เขา้กลุ่มและ
อภปิรายเพื�อ

เลอืกหวัขอ้ที�
สนใจ 

 ทํา
แบบสอบถาม 

สมัภาษณ์ บุคคล

หรอื
กลุ่มเป้าหมาย 

 รวบรวม
ขอ้มลูตามที�

วางแผนไว ้

 วเิคราะหแ์ละ

แปลงผล 

 นําเสนอ

ขอ้มลูเป็นรปูเล่ม 

๑. สื�อเรยีนรู้

รอบตวั
นักศกึษา 

เช่น หนังสอื 

วารสารวชิา 
การ

อนิเตอรเ์น็ต  
 
๒. อาจารยท์ี�
ปรกึษา 

๑.ผลงานที�

เป็นรปูเล่ม 
 

๒.แบบ

บนัทกึ
ความก้าวหน้

าของการ
ทํางานและ

ความใส่ใจใน

การพบ
อาจารยท์ี�

ปรกึษา 
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๕.๒ แผนการสอนประเมินผลการเรียนรู้ 
ลกัษณะการประเมิน 

 

ผลการเรียนรู ้ สปัดาหที์�ประเมิน สดัส่วนคะแนน หมายเหต ุ

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖  

๑. ผลงานที�ส่งและโครงงาน   ๑-๗, ๙-๑๕ ๑๕%  

๒. การนําเสนอหน้าชั �นเรยีน   ๑-๗, ๙-๑๕ ๑๕%  

๓. การอภปิรายกลุ่ม  ๑-๗, ๙-๑๕ ๑๐%  

๔. งานเขยีนกลุ่ม/เดี�ยวในหวัขอ้ที�

กําหนด 

 ๑-๗, ๙-๑๕ ๑๐%  

๕. การสอบย่อย   ๑-๗, ๙-๑๕ ๑๐%  

๖. งานมอบหมายอื�นๆ   ๑-๗, ๙-๑๕ ๕%  

๗. การเขา้เรยีนและความตรงต่อเวลา  ๑-๗, ๙-๑๕ ๓%  

๘. สอบปลายภาค    ๑๖ ๓๒%  

รวม ๑๐๐  

 
 
 



หมวดที� ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๖.๑ ตาํราและเอกสารหลกั 
   ๖ .๑.๑  Communicate – Listening and Speaking Skills Book2 Macmillan  

   ๖ .๑.๒ หนังสือเรียน Reading สถาบนัภาษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

    ๖ .๑. ๓ หนังสือเรียน Writing สถาบนัภาษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

๖.๒ เอกสารและข้อมูลสาํคญั 

   ๖.๒.๑ คู่มอืสาํหรบัผูเ้รยีน 

   ๖.๒.๒ คู่มอืสาํหรบัผูส้อน 
   ๖.๒.๓ ใบงาน 

   ๖.๒.๔ Class CD 

   ๖.๒.๕ www.li.kku.ac.th 

๖.๓ เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

๖.๓.๑ หนังสอืไวยากรณ์ทั �วไป (สาํหรบัทกัษะการเขยีน) 

    ๖.๓.๒ http://www.wikipedia.com 

     ๖.๓.๓ http://www.youtube.com 
     ๖.๓.๔ http://dic.longdo.com 

 

 

หมวดที� ๗ การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนินการของรายวิชา 

๗.๑ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

๗.๑.๑ การประเมนิการบรรลุวตัถุประสงคต์ามรายวชิาที�กําหนดโดยการสอบถามผูเ้รยีนผ่านระบบเมื�อ

สิ�นสุดการเรยีน และแบบสอบถามในชั �นเรยีน 

๗.๒ กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

๗.๒.๑ การประเมนิการสอนโดยผูเ้รยีน 
๗.๒.๒ ผูส้อนประเมนิตนเอง 

๗.๒.๓ กลุ่มอาจารยผ์ูส้อนร่วมกนัประเมนิโดยพจิารณาจากผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
๗.๒.๔ ประเมนิการสอนโดยผูเ้ชี�ยวชาญ 

๗.๓ การปรบัปรงุการสอน 

๗.๓.๑ การนําผลการประเมนิการสอนและประเมนิประสทิธผิลของรายวชิามาปรบัปรุงการสอนหลงั

สิ�นสุดการเรยีนการสอนของทุกภาคการศกึษา 
๗.๓.๒ กําหนดให้ผู้เรยีนทําแบบฝึกหดัเพื�อวดัผลประสทิธภิาพการสอนของหวัข้อนั �นๆแล้วสรุปใน

เอกสารบนัทกึการสอน 

http://www.li.kku.ac.th/
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๗.๔ การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ� รายวิชาของนักศึกษา 

๗.๔.๑ มกีารทวนวตัถุประสงค ์สดัส่วนเนื�อหาบทเรยีนในการเรยีนการสอนก่อนการออกขอ้สอบ และ
สดัส่วนของเนื�อหาในการสอบใหต้รงตามวตัถุประสงค ์

๗.๔.๒ มีการทวนการให้นํ� าหนักคะแนนและการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนให้สอดคล้องกับ

วตัถุประสงคแ์ละสดัส่วนเนื�อหา 
๗.๔.๓ มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ �นักศึกษาในรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน กลุ่มอาจารย์ผู้สอน และ

คณะกรรมการตามลําดบั 

๗.๔.๔ กระบวนการเก็บคะแนนระหว่างการเรยีนการสอนมแีบบฟอร์มที�ชดัเจนและมกีารทวนสอบ
ความถูกตอ้งโดยผู้ประสานงานรายวชิาก่อนการคํานวณผลการเรยีน 

๗.๕ การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

๗.๕.๑ ประเมนิกระบวนการเรยีนรูจ้ากการสอบถามนักศกึษา ประเมนิการสอนของอาจารยผ์ู้สอนและ 
การประเมนิผลวชิาโดยกลุ่มอาจารยผ์ูส้อน  

๗.๕.๒ ประเมินผลสัมฤทธิ �การเรียนรู้ของนักศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน กลุ่มอาจารย์ผู้สอน และ

ผูเ้ชี�ยวชาญ 
๗.๕.๓ มกีระบวนการให้นักศึกษาสามารถขอตรวจสอบผลการประเมินผลสมัฤทธิ �การเรียนรู้ของ

นักศกึษาไดเ้ป็นแต่ละกรณีโดยผ่านคณะกรรมการ 
๗.๕.๔ ประมวลผลและวเิคราะห์การประเมนิกระบวนการเรยีนรู ้และประเมนิผลสมัฤทธิ �ของวชิา เพื�อ

วางแผนปรบัปรุงกระบวนการเรยีนรูแ้ละการประเมนิผลสมัฤทธิ �การเรยีนรูห้ลงัสิ�นสุดการเรยีนการสอน

ทุกภาคการศกึษา เพื�อนําผลการปรบัปรุงไปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนภาคการศกึษาต่อไป  
๗.๕.๕ ศกึษา มคอ.๓ และ มคอ.๕ ของภาคการศกึษาที�ผ่านมาเพื�อปรบัปรุงกระบวนการเรยีนรู ้และ

ประเมนิผลสมัฤทธิ �ของวชิาและนําไปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนภาคการศกึษาต่อไป  
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แผนที�แสดงการกระจายผลการเรียนรู้ความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรบัผิดชอบหลกั   ความรบัผิดชอบรอง 

 

1.1 มวีนิัย 

1.2 มคีวามรบัผดิชอบ  
1.3 ซื�อสตัยส์จุรติ  
1.4 เสยีสละ 
1.5 เป็นแบบอย่างที�ด ี
1.6 สามารถจดัการปัญหาทางคณุธรรม จรยิธรรม 
 
2.1 วทิยาศาสตร ์/ คณิตศาสตร ์        4.1 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 
2.2 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร       4.2 ความรบัผดิชอบต่อตนเอง 
2.3 มนุษย/์สงัคม          4.3 ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
 
3.1 คน้หาขอ้เทจ็จรงิ ทําความเขา้ใจ ประเมนิขอ้มูล การใชข้อ้มลู     5.1 ทกัษะวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 
3.2 แกปั้ญหาที�ซบัซอ้น         5.2 ทกัษะการสื�อสาร 
           5.3 ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั �วไป 
กลุ่มวิชาภาษาองักฤษ 

1.คณุธรรม  จริยธรรม 2.ความรู ้
3.ทกัษะ

ทางปัญญา 

4. ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่าง 

บุคคลและความ

รบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข 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 

000 102  ภาษาองักฤษทางวชิาการ ๑                  


	หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
	หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนินการ
	หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
	หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

