รายละเอียดของรายวิ ชา
มหาวิ ทยาลัยขอนแก่น
สถาบันภาษา
หมวดที ๑ ข้อมูลทัวไป
๑.๑

รหัสและชือรายวิ ชา

๐๐๐ ๑๐๓
000 103

ภาษาอังกฤษทางวิ ชาการ ๒
English for Academic Purposes II

๑.๒

จํานวนหน่ วยกิ ต
๓ (๓-๐-๖)

๑.๓

หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
วิชาศึกษาทัวไป

๑.๔

อาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผ้สู อน
อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิชา: อาจารย์ประจําสถาบันภาษา
อาจารย์ผสู้ อน: อาจารย์ประจําสถาบันภาษา และอาจารย์พเิ ศษสถาบันภาษา

๑.๕

ภาคการศึกษา / ชันปี ทีเรียน
ภาคการศึกษาต้น ปลาย และฤดูรอ้ น
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีทุกหลักสูตร
รายวิ ชาทีต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite)
๐๐๐ ๑๐๒ ภาษาอังกฤษทางวิชาการ ๑
รายวิ ชาทีต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisites)
ไม่ม ี
สถานทีเรียน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันทีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครังล่าสุด
วันที ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๑.๖
๑.๗
๑.๘
๑.๙

๒

มคอ. ๓

หมวดที ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๒.๑

จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
เมือสินสุดการเรียนการสอนวิชานี นักศึกษา
๑. มีความรูท้ างภาษาอังกฤษ ด้านหลักการอ่าน การฟั ง การเขียน การพูด ด้านโครงสร้างภาษาอังกฤษ
และคําศัพท์ ทีใช้ทางวิชาการ
๒. ใช้ภาษาอังกฤษเพือค้นคว้าข้อมูล และสามารถถ่ายทอดข้อมูลหรือความรูท้ ได้
ี มานันทางการพูด การ
เขียน และการนํ าเสนอเป็ นภาษาอังกฤษได้
๓. มีทกั ษะในการคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking skills) และวิเคราะห์วจิ ารณ์ดว้ ยภาษาอังกฤษ
๔. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสือสารด้วยภาษาอังกฤษ
๕. มีวนิ ัย ซือสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเอง ผูอ้ นื และสามารถทํางานร่วมกับผูอ้ นได้
ื

๒.๒

วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
พืนฐานความรูท้ างโครงสร้างภาษาอังกฤษ คําศัพท์ และทักษะ ทัง 4 ทักษะ คือการฟั ง พูด อ่าน
เขียน เป็ นกลไกสําคัญในการนํ าไปประยุกต์ใช้ในบริบททางวิชาการ เพือให้สามารถออกไปประกอบ
อาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับการฝึกฝนการทํางานร่วมกับผูอ้ นื เพือฝึกความรับผิดชอบ
ความซือสัตย์ และการศึกษาค้นคว้าความรูด้ ว้ ยตนเอง โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสือนํา อันจะทําให้เกิด
การเรียนรูท้ ยัี งยืน

มคอ. ๓

๓
หมวดที ๓ ลักษณะและการดําเนิ นการ
๓.๑

คําอธิ บายรายวิ ชา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขันสูง ภาษาอังกฤษขันสูงสําหรับใช้ส่วนตัวและทางวิชาการ
Development of advanced English language skills, advanced language for general and
academic English

๓.๒

๓.๓

จํานวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริ ม

การฝึ กปฏิ บตั ิ /ฝึ กภาคสนาม/ฝึ กงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

๔๕

๐

๐

๙๐

จํา นวนชัวโมงต่ อ สัป ดาห์ ที อาจารย์ใ ห้ ค ํา ปรึ ก ษาและแนะนํ า ทางวิ ช าการแก่ นั ก ศึ ก ษาเป็ น
รายบุคคล
การให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาในรายวิชานีมี ๒ รูปแบบคือ (๑) การให้คําปรึกษาโดยตรงในห้องเรียน
หรือโดยการนัดพบอาจารย์ ประมาณสัปดาห์ละ ๑ ชัวโมง และ (๒) การให้คําปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ หรือโทรศัพท์มอื ถือ ประมาณสัปดาห์ละ ๑ ชัวโมง

๔

มคอ. ๓

หมวดที ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
๔.๑

๔.๒

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 และกําหนดการส่งงาน
๔.๑.๒.๒ เปิ ดโอกาสให้มกี ารทํางานกลุ่มเป็ นกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย และมีการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
๔.๑.๒.๓ บรรยายสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในสือการเรียนและกิจกรรมการเรียน และยกตัวอย่าง
กรณีศกึ ษาทีขาดความรับผิดชอบต่อหน้าทีและประพฤติผดิ จรรยาบรรณทังในด้าน
วิชาชีพและเรืองทัวๆ ไป
๔.๑.๒.๔ เปิ ดโอกาสให้นักศึกษามีการตังคําถาม ตอบคําถาม หรือแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมการ
เรียน รวมทังในประเด็นทีเกียวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม ในชันเรียนตามโอกาสต่างๆ
๔.๑.๒.๕ อาจารย์ปฏิบตั ติ นเป็ นตัวอย่าง เรืองการตรงต่อเวลา การรับฟั งความเห็นของนักศึกษา และ
การกระตุ้นให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟั งความคิดเห็นของเพือนนักศึกษาด้วยกัน
๔.๑.๓ วิ ธีการวัดและประเมินผล
๔.๑.๓.๑ การสังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียน พฤติกรรมในชันเรียน การมีส่วนร่วมและการส่งงาน
๔.๑.๓.๒ งานทีมอบหมาย
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)

๕

๔.๓

๔.๔

มคอ. ๓

๔.๒.๓ วิ ธีการวัดและประเมิ นผล
๔.๒.๓.๑ งานทีมอบหมาย ทังงานเดียว งานคู่ และงานกลุ่ม
๔.๒.๓.๒ งานนําเสนอและโครงงาน
๔.๒.๓.๓ การสอบย่อย
๔.๒.๓.๔ การสอบปลายภาค
๔.๒.๓.๕ การสังเกตการมีส่วนร่วมและการโต้ตอบในชันเรียนของนักศึกษาโดยอาจารย์ผสู้ อน
ทักษะทางปัญญา
๔.๓.๑ ทักษะทางปัญญาทีต้องพัฒนา
๔.๓.๑.๑ ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking skills) การวิเคราะห์ขอ้ 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 การฝึกแสดงความคิดเห็นในสถานการณ์ต่างๆทีกําหนด
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 วางตัวและร่วมแสดงความคิดเห็นในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
๔.๔.๒ วิ ธีการสอน
๔.๔.๒.๑ จัดกิจกรรมทีเปิ ดโอกาสให้นักศึกษาได้ปฏิสมั พันธ์กบั นักศึกษาและบุคคลอืนทัง
ภายในและภายนอกชันเรียน
๔.๔.๒.๒ มอบหมายงานกลุ่มทีนักศึกษาต้องรับผิดชอบร่วมกัน
๔.๔.๓ วิ ธีการวัดและประเมินผล
๔.๔.๓.๑ ประเมินจากการมีส่วนร่วมในชันเรียน
๔.๔.๓.๒ ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุ่ม

๖
๔.๕

มคอ. ๓

ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.๕.๑ ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้องพัฒนา
๔.๕.๑.๑ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้า โดยใช้ภาษาอังกฤษ
๔.๕.๑.๒ สามารถนําเสนอโดยใช้ภาษาและเทคโนโลยี ได้อย่างเหมาะสม
๔.๕.๒ วิ ธีการสอน
๔.๕.๒.๑ ใช้ PowerPoint ประกอบการเรียนการสอนในชันเรียน
๔.๕.๒.๒ การสอนโดยนําเสนอข้อมูลทีมาจากอินเทอร์เน็ต 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
Reading

 Evaluating
information
 Arguments
 Fact and
Opinion
 Reading
critically
 Evaluating
arguments

จํานวน
ชัวโมง

๑๒

ผลการเรียนรู้

วัตถุ
ประสงค์

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖
     ๑. ประเมินและ
วิเคราะห์ความ
น่ าเชือถือของข้อมูล
ภาษาอังกฤษทีได้รบั
จากแหล่งต่างๆได้
๒. พูดแสดงความ
คิดเห็นและถามความ
คิดเห็นจากผูอ้ นจาก
ื
เรืองทีอ่านได้
๓. อ่านจับใจความ ระบุ
ข้อโต้แย้ง (argument)
ของผูเ้ ขียน และ
คาดการณ์ขอ้ โต้แย้ง
ตรงข้าม (counter
argument) จากเรืองที
อ่านได้
๔.แยกแยะระหว่าง
ข้อเท็จจริงกับ
ข้อคิดเห็นได้ (fact and

กิ จกรรม

สือ

วิ ธีการ
ประเมิ น

 อธิบาย
รายละเอียดและ
วัตถุประสงค์ของ
รายวิชา
 กิจกรรมการ
อ่านและ
อภิปรายภายใน
กลุ่มย่อย
 การบรรยาย
 การอภิปราย
ระหว่างกลุ่ม
 การนําเสนอ
ผลงานเป็ น
ภาษาอังกฤษ
 กิจกรรมการ
อ่านหนังสือนอก
เวลา
 กิจกรรมสมุด

๑. Power
Point
๒. หนังสือ
เรียน
Reading
๓.
พจนานุ กรม
๔. บทความ
จาก
อินเทอร์เน็ต
๕. หนังสือ
อ่านนอกเวลา

๑. งาน
มอบหมาย
๒. สังเกต
จากการมี
ส่วนร่วมใน
การทํางานคู่
หรือกลุ่ม
๓. สังเกต
การมีส่วน
ร่วมในชัน
เรียน
๔. การ
อภิปราย
ระหว่างกลุ่ม
๕. การ
นําเสนอ
ผลงาน
๖. การสอบ
ย่อย

อาจารย์
ผูส้ อน

อาจารย์
สถาบัน
ภาษา

มคอ. ๓

๒

๕-๘

Writing
Classification
Essay Writing
 Parts of an
essay
 Body
paragraph
and graphic
organizer

๑๒



opinion)
๕. คิด วิเคราะห์ ตัง
คําถาม เกียวกับ
ข้อเท็จจริงทีได้รบั จาก
ข้อมูลหรือข่าวสารที
อ่านได้
๖. มีทกั ษะเบืองต้นใน
การอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ (critical
reading skills)
๗. รูค้ ําศัพท์ทาง
วิชาการในระดับปาน
กลาง

บันทึกคําศัพท์
(vocabulary
diary)

๑. มีความเข้าใจและ
สามารถระบุประเภท
และองค์ประกอบของ
essay
๒. เขียน introductory
paragraph ได้
๓. เขียน outline ได้
๔. มีความเข้าใจเรือง
body paragraph และ
สามารถทํา graphic

 การบรรยาย
 งานเขียนเดียว
 งานเขียนกลุ่ม
 กิจกรรม
อภิปรายกลุ่ม
 การเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเอง
 กิจกรรม peer
editing

๗. การสอบ
ปลายภาค

๑. Power
Point
๒. ใบงาน
๓. ตําราหลัก
๔. ตัวอย่าง
essay
๕.
แบบฝึกหัด

๑. งาน
มอบหมาย
๒. สังเกต
จากการมี
ส่วนร่วมใน
การทํางานคู่
หรือกลุ่ม
๓. สังเกต
การมีส่วน
ร่วมในชัน

อาจารย์
สถาบัน
ภาษา

มคอ. ๓

๓
organizer
 แบบฝึกหัด
๕. สามารถทําการ
อภิปรายกลุ่มจากเรืองที
เขียน
๖. มีความเข้าใจหลัก
ไวยากรณ์ทเกี
ี ยวข้อง
กับการเขียน essay

 Building body
paragraph
 Making
outline
 Peer editing
Grammar
 Transitional
expressions
 Conjunctions
 Fragment
and run-on
sentences
๙-๑๒ Speaking &

Listening
 Are we
responsible
for the world
we live in?
 Your first
date: dos
and don’ts

๑๒



๑. สามารถอนุ มาน
ทัศนะของผูพ้ ูดจาก
เรืองทีฟั ง
๒. สามารถใช้
พจนานุ กรมเพือค้นหา
คําศัพท์ทเหมาะสมกั
ี
บ
บริบท
๓. มีความเข้าใจและ
สามารถใช้ไวยากรณ์ที
เหมาะสม เช่น tag

 แบบฝึกหัด
 การบรรยาย
 กิจกรรม
role-play
 การทํางาน
กลุ่ม
 การนําเสนอ
ผลงาน
 กิจกรรมการ

เรียน
๔. การ
อภิปราย
ระหว่างกลุ่ม
๕. การสอบ
ปลายภาค

๑. Power
Point
๒. ใบงาน
๓. ตําราหลัก
๔. Audio CD
๕.
แบบฝึกหัด

๑. งาน
มอบหมาย
๒. สังเกต
จากการมี
ส่วนร่วมใน
การทํางาน
เดียวหรือ
กลุ่ม
๓. สังเกต
การมีส่วน

อาจารย์
สถาบัน
ภาษา

มคอ. ๓

๔
questions,
โต้วาที
comparison.
๔. สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการนํ า
การอภิปรายกลุ่มได้
(leading a discussion)
๕. สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการ
นําเสนอผลงานได้อย่าง
เหมาะสม

 Can money
buy
happiness?

๑๓๑๕

Independent
Learning
 Cultural
differences
 Essay writing

๙



๑. ใช้สอสารสนเทศใน
ื
การศึกษาด้วยตนเองได้
๒. มีความเข้าใจและ
สามารถอธิบายถึง
ความแตกต่างระหว่าง
วัฒนธรรมของชาติ
ต่างๆ
๓.ใช้ภาษาอังกฤษเป็ น
สือในการเข้าถึงข้อมูล
ด้านวัฒนธรรมของชาติ
ต่างๆ ในการศึกษาด้วย
ตนเอง
๓. รวบรวม วิเคราะห์

 ใบงาน
โครงงาน
 การศึกษา
ด้วยตนเองตาม
หัวข้อทีกําหนด
 การพบ
อาจารย์ที
ปรึกษา
โครงงาน
 การทํางาน
กลุ่ม

ร่วมในชัน
เรียน
๔. การ
อภิปราย
ระหว่างกลุ่ม
๕. การ
นําเสนอ
ผลงาน
๖. การสอบ
ปลายภาค
๑. ใบงาน
๒. เว็บไซต์
ต่างๆ เช่น
สถาบันภาษา
www.li.kku.a
c.th,
www.YouTu
be.com
๓. ตัวอย่าง
ผลงาน
สารสนเทศ
ของนักศึกษา
รุ่นก่อน

๑. บันทึก
อาจารย์
ความก้าวหน้ สถาบัน
าโครงงาน
ภาษา
โดยอาจารย์ที
ปรึกษา
๒. ผลงาน
สารสนเทศ
๓. การสอบ
ย่อย

มคอ. ๓

๕
สังเคราะห์ขอ้ มูลทีได้รบั
เรืองความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมและสามารถ
ประมวลเป็ นผลงาน
สารสนเทศได้
๔. ใช้ความรูด้ า้ นการ
เขียนเรียงความ
(essay) ในการเขียน
เกียวกับหัวข้อทาง
วัฒนธรรมได้
รวม

๑๕

๔. แบบ
บันทึก
ความก้าวหน้
าโครงงาน

๔๕

๕.๒ แผนการสอนประเมิ นผลการเรียนรู้
ลักษณะการประเมิ น

๑. งานนําเสนอกลุ่มและโครงงาน
๒.งานเขียนกลุ่ม/เดียวในหัวข้อที
กําหนด
๓.การอภิปรายกลุ่ม
๔. การสอบย่อย
๕. งานมอบหมายอืนๆ
๖.สอบปลายภาค
๗. การเข้าเรียนและความตรงต่อเวลา
รวม

ผลการเรียนรู้
สัปดาห์ทีประเมิ น
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖
      ๗, ๑๒, ๑๕

      ๒, ๔, ๖, ๑๐, ๑๓
      ๒, ๕, ๑๓
      ๓, ๕, ๑๑, ๑๔
      ๗, ๑๒, ๑๕
      ๑๖
      ๑-๑๕

สัดส่วนคะแนน

๑๙%
๑๗%
๑๐%
๑๐%
๘%
๓๒%
๔%
๑๐๐%

หมายเหตุ

หมวดที ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๖.๑

ตําราและเอกสารหลัก
๖.๑.๑ เอกสารประกอบการเรียน Reading สถาบันภาษา มหาวิ ทยาลัยขอนแก่น
๖.๑.๒ เอกสารประกอบการเรียน Writing สถาบันภาษา มหาวิ ทยาลัยขอนแก่น
๖.๑.๓ หนังสือ Q: Skills for Success – Listening and Speaking, Oxford University Press

๖.๒

๖.๓

เอกสารและข้อมูลสําคัญ
๖.๒.๑ Class CD
๖.๒.๒ ใบงาน
๖.๒.๓ www.li.kku.ac.th
๖.๒.๔ ข้อสอบย่อย
๖.๒.๕ คู่มอื ผูส้ อน
๖.๒.๖ คู่มอื ผูเ้ รียน
เอกสารและข้อมูลแนะนํา
๖.๓.๑ Wikipedia
๖.๓.๒ www.Youtube
๖.๓.๒

http://dic.longdo.com

หมวดที ๗ การประเมิ นและปรับปรุงการดําเนิ นการของรายวิ ชา
๗.๑

การประเมินประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
๗.๑.๑ การประเมินการบรรลุวตั ถุประสงค์ตามรายวิชาทีกําหนดโดยการสอบถามผูเ้ รียนผ่านระบบเมือ
สินสุดการเรียน
๗.๑.๒ การประเมินโดยให้นักศึกษาตอบแบบประเมินในห้องเรียนเมือสินสุดการเรียน
๗.๒ กลยุทธ์การประเมินการสอน
๗.๒.๑ การประเมินการสอนโดยผูเ้ รียน
๗.๒.๒ ผูส้ อนประเมินตนเอง
๗.๒.๓ กลุ่มอาจารย์ผสู้ อนร่วมกันประเมินโดยการพิจารณาจากผลการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนทัง ๕ ด้าน
๗.๒.๔ ผูท้ รงคุณวุฒปิ ระเมินการสอน
๗.๓ การปรับปรุงการสอน
๗.๓.๑ การนํ าผลการประเมินการสอนและประเมินประสิทธิผลของรายวิชามาปรับปรุงการสอนหลังสินสุด
การเรียนการสอนของทุกภาคการศึกษา

๒

มคอ. ๓

๗.๔ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ รายวิ ชาของนักศึกษา
๗.๔.๑ มีการทวนวัตถุประสงค์ สัดส่วนเนือหาบทเรียนในการเรียนการสอนก่อนการออกข้อสอบ และ
สัดส่วนของเนือหาในการสอบให้ตรงตามวัตถุประสงค์
๗.๔.๒ มีการทวนการให้นําหนักคะแนนและการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และสัดส่วนเนือหา
๗.๔.๓ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิของนักศึกษาในรายวิชาโดยอาจารย์ผสู้ อน กลุ่มอาจารย์ผสู้ อน และ
คณะกรรมการตามลําดับ
๗.๔.๔ กระบวนการเก็บคะแนนระหว่างการเรียนการสอนมีแบบฟอร์มและ rubric ทีชัดเจน และมีการทวน
สอบความถูกต้องโดยผูป้ ระสานงานรายวิชาก่อนการคํานวณผลการเรียน
๗.๕ การดําเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
๗.๕.๑ ประเมินกระบวนการเรียนรูจ้ ากการสอบถามนักศึกษา ประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนและ การ
ประเมินผลวิชาโดยกลุ่มอาจารย์ผสู้ อน
๗.๕.๒ ประเมิน ผลสัม ฤทธิ การเรีย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาโดยอาจารย์ ผู้ ส อน กลุ่ ม อาจารย์ ผู้ ส อน และ
คณะกรรมการ
๗.๕.๓ มีกระบวนการให้นักศึกษาสามารถขอตรวจสอบผลการประเมินผลสัมฤทธิการเรียนรู้ของนักศึกษา
ได้เป็ นแต่ละกรณีโดยผ่านคณะกรรมการ
๗.๕.๔ ประมวลผลและวิเคราะห์การประเมินกระบวนการเรียนรู้ และประเมินผลสัมฤทธิของวิชา เพือ
วางแผนปรับปรุงกระบวนการเรียนรูแ้ ละการประเมินผลสัมฤทธิการเรียนรูห้ ลังสินสุดการเรียนการสอนทุก
ภาคการศึกษา เพือนําผลการปรับปรุงไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาต่อไป
๗.๕.๕ ศึกษา มคอ.๓ และ มคอ.๕ ของภาคการศึกษาทีผ่านมาเพือปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ และ
ประเมินผลสัมฤทธิของวิชาและนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษา ต่อไป

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

รายวิ ชาในหมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
กลุ่มวิ ชาภาษาอังกฤษ

000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ ๒

1.คุณธรรม จริยธรรม

1.1

1.2

1.3







1.4


3.ทักษะ
ทางปัญญา

2.ความรู้

1.5

1.6





2.1

2.2


2.3

3.1





3.2

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1 4.2 4.3



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

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

 

