
                รายละเอียดของรายวิชา 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

สถาบนัภาษา 

หมวดที� ๑ ข้อมูลทั �วไป 

๑.๑ รหสัและชื�อรายวิชา 

 ๐๕๐ ๑๐๖         การเขียนภาษาองักฤษขั �นพื�นฐาน 

 050 106          English for Basic Writing 
๑.๒ จาํนวนหน่วยกิต 

๓ (๓-๐-๓)   

๑.๓ หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

วชิาศกึษาทั �วไป 

๑.๔ อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน 

อาจารยส์ถาบนัภาษา อาจารยป์ระจาํและอาจารยพ์เิศษสถาบนัภาษา  

๑.๕ ภาคการศึกษา / ชั �นปีที�เรียน 

ภาคการศกึษาตน้ ปลาย  

เป็นวชิาศกึษาทั �วไป สาํหรบัหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

๑.๖ รายวิชาที�ต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite) 

๐๐๐ ๑๐๓ ภาษาองักฤษทางวชิาการ ๒ 

๑.๗ รายวิชาที�ต้องเรียนพร้อมกนั (co-requisites) 

ไม่ม ี

๑.๘ สถานที�เรียน 

 มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

๑.๙ วนัที�จดัทาํหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครั �งล่าสุด 

 วนัที� ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
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หมวดที� ๒ จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์

๒.๑ จดุมุ่งหมายของรายวิชา  

เมื�อสิ�นสุดการเรยีนการสอนวชิานี� นกัศกึษา 
๑. มคีวามรูท้างภาษาองักฤษ ดา้นหลกั การเขยีน ดา้นโครงสรา้งภาษาองักฤษ และคาํศพัท ์ที�ใชท้าง

วชิาการ  

๒. สามารถใชภ้าษาองักฤษเพื�อคน้ควา้ขอ้มลู และสามารถถ่ายทอดขอ้มลูหรอืความรูท้ี�ได้มานั �น
ทางการเขยีนภาษาองักฤษ 

๓. สามารถใชภ้าษาองักฤษในการนําเสนอ 
๔. สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ในการสื�อสารดว้ยภาษาองักฤษ และวเิคราะหว์จิารณ์ในระดบั

เบื�องต้น 

๕. มวีนิัย ซื�อสตัย ์รบัผดิชอบต่อตนเอง ผูอ้ื�น และสามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้ื�น 

๒.๒ วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

       พื�นฐานความรูด้้านการเขยีนภาษาองักฤษ เป็นกลไกสาํคญัในการนําไปประยุกตใ์ชใ้นบรบิททาง

วชิาการ เพื�อใหส้ามารถออกไปประกอบอาชพีอย่างมปีระสทิธภิาพ ประกอบกบัการฝึกฝนการทํางาน
ร่วมกบัผูอ้ื�น เพื�อฝึกความรบัผดิชอบ ความซื�อสตัย ์และการศกึษาคน้ควา้ความรูด้ว้ยตนเอง โดยใช้

ภาษาองักฤษเป็นสื�อนํา อนัจะทําใหเ้กดิการเรยีนรูท้ี�ย ั �งยนื 

หมวดที� ๓ ลกัษณะและการดาํเนินการ 

๓.๑ คาํอธิบายรายวิชา  

การศกึษาโครงสรา้งประโยค และการฝึกการเขยีนในระดบัประโยคและย่อหน้า  
Study of sentence structures, and practice of writing sentences and paragraph  

๓.๒ จาํนวนชั �วโมงที�ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั /ฝึกภาคสนาม/ฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง 

๔๕ ๐ ๐ ๙๐ 

๓.๓ จํานวนชั �วโมงต่อสัปดาห์ที�อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น

รายบุคคล 

     การใหค้ําปรกึษาแก่นักศกึษาในรายวชิานี�ม ี๒ รปูแบบคอื (๑) การให้คําปรกึษาโดยตรงในห้องเรยีน
หรอืด้วยการนัดพบอาจารย์ที�ที�ทํางาน ประมาณสปัดาห์ละ ๑ ชั �วโมง และ (๒) การให้คําปรกึษาผ่าน

เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ จดหมายอเิลก็กทรอนิกหรอืโทรศพัทม์อืถอื 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 
           ๔.๑.๑.๕ มมีารยาทในการแสดงความคดิเหน็ 

 ๔.๑.๒ วิธีการสอน 

      ๔.๑.๒.๑ การตรวจสอบการเขา้เรยีน และการกําหนดการส่งงาน  
      ๔.๑.๒.๒ สอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรมในสื�อการเรยีนและกจิกรรมการเรยีน และยกตวัอย่าง 

                  กรณีศกึษาตวัอยา่งที�ขาดความรบัผดิชอบต่อหน้าที�และประพฤตผิดิจรรยาบรรณ 

                  ทั �งในดา้นวชิาชพีและเรื�องทั �วๆ ไป 
      ๔.๑.๒.๓ เปิดโอกาสใหน้ักศกึษามกีารตั �งคาํถาม ตอบคาํถาม หรอืแสดงความคดิเหน็ใน 

                  กจิกรรมการเรยีน รวมทั �งในประเดน็ที�เกี�ยวขอ้งกบัคุณธรรม จรยิธรรม ในชั �นเรยีน 
                  ตามโอกาสต่างๆ 

         ๔.๑.๒.๔ อาจารยป์ฏบิตัตินเป็นตวัอย่าง เรื�องการตรงต่อเวลา การรบัฟังความเหน็ของ 

                      นักศกึษา และการกระตุน้ให้นกัศกึษาแสดงความคดิเหน็และรบัฟังความคดิเหน็ 
                      ของเพื�อนนักศกึษาดว้ยกนั  

         ๔.๑.๒.๕ มกีารบรรยาย ทํากจิกรรมกลุ่มย่อยและกจิกรรมกลุ่มใหญ่ ปฏบิตังิานเดี�ยว คน้ควา้ 
                     ดว้ยตนเอง และทําการนําเสนอผลงาน 

 ๔.๑.๓  วิธีการวดัและประเมินผล 

          ๔.๑.๓.๑ การสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้เรยีน พฤตกิรรมในชั �นเรยีน การทํากจิกรรมกลุ่ม  

                      การนําเสนอและการส่งงานที�ไดร้บัมอบหมาย 

            ๔.๑.๓.๒ ผลงานที�ไดร้บัมอบหมาย 
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๔.๒ ความรู้ 

   ๔.๒.๑ ความรู้ที�ต้องพฒันา 

            ๔.๒.๑.๑ มคีวามรูด้า้นโครงสรา้งภาษาองักฤษ คําศพัท ์
            ๔.๒.๑.๒ มคีวามรูด้า้นหลกั การเขยีน การนําเสนอ 

            ๔.๒.๑.๓ มทีกัษะการใช้ภาษาในการอ่าน 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) 

     ๔.๒.๓  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 การสอบกลางภาคและปลายภาค  
              ๔.๒.๓.๕ การสงัเกตความร่วมมอืในการทํากจิกรรมกลุ่ม การนําเสนอผลงาน 

๔.๓ ทกัษะทางปัญญา 

 ๔.๓.๑   ทกัษะทางปัญญาที�ต้องพฒันา 

           ๔.๓.๑.๑ ทกัษะการวเิคราะหข์อ้มลูและใชเ้หตุผล 
           ๔.๓.๑.๒ ทกัษะการสงัเคราะหค์วามรูท้างภาษา เพื�อสื�อสารในบรบิทต่างๆ  

           ๔.๓.๑.๓ ทกัษะการนําความรูท้ี�ไดไ้ปประยุกตใ์ช ้

   ๔.๓.๒   วิธีการสอน 

   ๔.๓.๒.๑ ใหท้ํางานเป็นกลุ่มหรอืเป็นรายบุคคล  

             ๔.๓.๒.๒ ใหฝึ้กนําเสนอและอภปิราย 

             ๔.๓.๒.๓ ใหฝึ้กแสดงความคดิเหน็ในสถานการณ์ต่างๆที�กําหนด 
             ๔.๓.๒.๔ บรรยาย 

  ๔.๓.๓  วิธีการวดัและประเมินผล 

           ๔.๓.๓.๑ แบบฝึกหดัและแบบทดสอบ 
           ๔.๓.๓.๒ นําเสนอผลงาน 

           ๔.๓.๓.๓ การสอบกลางภาคและปลายภาค  
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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 วางตวัและร่วมแสดงความคดิเหน็ในกลุ่มไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  ๔.๔.๒   วิธีการสอน 

            ๔.๔.๒.๑  จดักจิกรรมที�ใหโ้อกาสนักศกึษาได้มโีอกาสปฏสิมัพนัธก์บันักศกึษาและบุคคลอื�น 

                         ทั �งภายในและนอกชั �นเรยีน 

            ๔.๔.๒.๒  มอบหมายงานกลุ่มที�นักศกึษาต้องรบัผดิชอบร่วมกนั 

 ๔.๔.๓   วิธีการวดัและประเมินผล 

           ๔.๔.๓.๑ ประเมนิจากการมสี่วนร่วมในชั �นเรยีน  

           ๔.๔.๓.๒ ประเมนิความรบัผดิชอบจากรายงานกลุ่ม 
           ๔.๔.๓.๓ ประเมนิจากการมสี่วนร่วมในการนําเสนอผลงานกลุ่ม 

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  ใช ้power point ประกอบการเรยีนการสอนในชั �นเรยีน 
             ๔.๕.๒.๒ การสอนโดยนําเสนอขอ้มลูที�มาจากอนิเทอรเ์น็ต เพื�อเป็นตวัอย่างในการใช ้

                         สารสนเทศในการคน้ควา้ขอ้มลู     
             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  ประเมนิจากความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยใีนการนําเสนอผลงาน 
           ๔.๕.๓.๓  ประเมนิจากทกัษะการใชภ้าษาพดูภาษาองักฤษในการนําเสนอผลงาน 



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 
๑-๒ บทที� ๑ A sentence 

and a paragraph  
๖      ๐ นศ. เขา้ใจโครงสรา้งประโยค 

และส่วนประกอบของ 
paragraph+ capitalization 

การมสี่วนรว่ม
อภปิรายกลุ่ม/เดี�ยว/
การฝึกปฏบิตั/ิ
การบา้น 

Powerpoint/ 
หนังสอืเรยีน+
แบบฝึกหดั/
การบา้น/งาน
เขยีนของเพื�อน
ร่วมชั �น 

การประเมนิการ
นําเสนอ/การตรวจ
ผลงาน/การแกไ้ข
งานเขยีนของ
เพื�อน 

อ.ณฐัพล, อ.
พดั 

๓-๔ บทที� ๒ Listing-order 
paragraph+ simple& 
compound sentence 

๖       ๐ นศ. เขา้ใจลกัษณะรูปแบบ
ของ  listing-order 
paragraph และสามารถ
เขยีนได ้+ punctuations + 
topic & concluding 
sentences 
 

การมสี่วนร่วม
อภปิรายกลุ่ม/การฝึก
ปฏบิตั/ิการบา้น 

Powerpoint/ 
หนังสอืเรยีน+
แบบฝึกหดั/
การบา้น/งาน
เขยีนของเพื�อน
ร่วมชั �น 

การประเมนิการ
นําเสนอ/การตรวจ
ผลงาน/การแกไ้ข
งานเขยีนของ
เพื�อน 

อ.ณฐัพล, อ.
พดั 

๕-๖ บทที� ๓ Giving 
instruction /simple/ 
compound  and 
complex sentences 

๖       ๐ นศ. เขา้ใจประโยคคําสั �งและ
สามารถเขยีน How to 
Paragraph ได ้
 

การมสี่วนร่วม
อภปิรายกลุ่ม/การฝึก
ปฏบิตั/ิการบา้น 

Powerpoint/ 
หนังสอืเรยีน+
แบบฝึกหดั/
การบา้น/งาน
เขยีนของเพื�อน
ร่วมชั �น 

การประเมนิการ
นําเสนอ/การตรวจ
ผลงาน/การแกไ้ข
งานเขยีนของ
เพื�อน 

อ.ณฐัพล, อ.
พดั 

๗ Revision ๓       ๐ นศ เขา้ใจ บทที�๑-๓  การมสี่วนร่วม
อภปิรายกลุ่ม/การฝึก
ปฏบิตั/ิการบา้น 

Powerpoint/ ใบ
งาน/คู่มอืฝึก
ปฏบิตั/ิการบา้น 

 การประเมนิการ
นําเสนอ/การตรวจ
ผลงาน 

อ.ณฐัพล, อ.
พดั 

๘ สอบกลางภาค 

 
 

๓       
 ๐ 

๐   ๐ บทที� ๑-๓  แบบทดสอบ การทดสอบ อ.ณฐัพล, อ.

พดั 
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 ๙-๑๐ บทที� ๔ desribing a 
place 

๖      ๐ - ใช ้there is/ there are + 
prepositional phrases ใน
การเขยีน paragraph + 
transition signals 

การมสี่วนร่วม
อภปิรายกลุ่ม/การฝึก
ปฏบิตั/ิการบา้น 

Powerpoint/ ใบ
งาน/คู่มอืฝึก
ปฏบิตั/ิการบา้น
งานเขยีนของ
เพื�อนร่วมชั �น 

การประเมนิการ
นําเสนอ/การตรวจ
ผลงาน/การแกไ้ข
งานเขยีนของ
เพื�อน 

อ.ณฐัพล, อ.
พดั 

 ๑๑-๑๒ บทที� ๕ stating reason 
and using example 

๖      ๐ - ใช ้transition signal ใน
การใหเ้หตุผลและ
ยกตวัอย่างได ้

การมสี่วนร่วม
อภปิรายกลุ่ม/การฝึก
ปฏบิตั/ิการบา้น 

Powerpoint/ ใบ
งาน/คู่มอืฝึก
ปฏบิตั/ิการบา้น
งานเขยีนของ
เพื�อนร่วมชั �น 

การประเมนิการ
นําเสนอ/การตรวจ
ผลงาน/การแกไ้ข
งานเขยีนของ
เพื�อน 

อ.ณฐัพล, อ.
พดั 

รวม   ๑๓-
๑๔ 

บทที� ๖ 
Expressing you 
opinion 

๖      ๐ - ใชว้ลแีสดงความคดิเหน็ใน
งานเขยีนได ้

การมสี่วนร่วม
อภปิรายกลุ่ม/การฝึก
ปฏบิตั/ิการบา้น 

Powerpoint/ ใบ
งาน/คู่มอืฝึก
ปฏบิตั/ิการบา้น 

การประเมนิการ
นําเสนอ/การตรวจ
ผลงาน 

อ.ณฐัพล, อ.
พดั 

 ๑๕ revision ๓      ๐ บทที�๔-๖  Powerpoint/ ใบ
งาน/คู่มอืฝึก
ปฏบิตั/ิการบา้น 

การประเมนิการ
นําเสนอ/การตรวจ
ผลงาน 

อ.ณฐัพล, อ.
พดั 

 ๑๖ สอบปลายภาค ๓    ๐ ๐ ๐ บทที� ๔-๖  แบบทดสอบ การทดสอบ อ.ณฐัพล, อ.
พดั 

๕.๒ แผนการสอนประเมินผลการเรียนรู้ 
ลกัษณะการประเมิน 

 

ผลการเรียนรู ้ สปัดาหที์�ประเมิน สดัส่วนคะแนน หมายเหต ุ

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖  

๑. งานเขยีนเดี�ยวในหวัขอ้ที�กําหนด   ๑-๗, ๙-๑๕ ๑๕%  

๒. การสอบย่อย   ๑๕%  

๓. งานเขยีนกลุ่ม  ๑-๗, ๙-๑๕ ๑๕%  

๔. สอบกลางภาค    ๘ ๒๕%  

๕. สอบปลายภาค    ๑๖ ๒๕%  

๖. การเขา้เรยีนและความตรงต่อเวลา   ๑-๗, ๙-๑๕ ๕%  

รวม        ๑๐๐%  



หมวดที� ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

๖.๑ ตาํราและเอกสารหลกั 

   ๖.๑.๑ First Steps in Academic Writing, Ann Hogue, 2008   

๖.๒ เอกสารและข้อมูลสาํคญั 

   ๖.๒.๑ คู่มอืสําหรบัผูเ้รยีน 
   ๖.๒.๒ คู่มอืสาํหรบัผู้สอน 

   ๖.๒.๓ ขอ้สอบย่อย 

๖.๓ เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

    ๖.๓.๑ http://www.wikipedia.com 
    ๖.๓.๒ http://www.youtube.com 

    ๖.๓.๓  http://dic.longdo.com 

 

หมวดที� ๗ การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนินการของรายวิชา 

๗.๑ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

๗.๑.๑ การประเมนิการบรรลุวตัถุประสงคต์ามรายวชิาที�กําหนดโดยการสอบถามผูเ้รยีนผ่านระบบ

เมื�อสิ�นสุดการเรยีน และแบบสอบถามในชั �นเรยีน  

๗.๒ กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

๗.๒.๑ การประเมนิการสอนโดยผูเ้รยีน 
๗.๒.๒ ผูส้อนประเมนิตนเอง 

๗.๒.๓ กลุ่มอาจารยผ์ู้สอนร่วมกนัประเมนิโดยการพจิารณาจากผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

๗.๒.๔ ประเมนิการสอนโดยผูเ้ชี�ยวชาญ 

๗.๓ การปรบัปรงุการสอน 

๗.๓.๑ การนําผลการประเมนิการสอนและประเมนิประสทิธผิลของรายวชิามาปรบัปรุงการสอน

หลงัสิ�นสุดการเรยีนการสอนของทุกภาคการศกึษา 
๗.๓.๒ กําหนดใหผู้เ้รยีนทําแบบฝึกหดัเพื�อวดัผลประสทิธภิาพการสอนของหวัขอ้นั �นๆ แลว้สรุปใน

เอกสารบนัทกึการสอน 

๗.๔ การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ� รายวิชาของนักศึกษา 

๗.๔.๑ มกีารทวนวตัถุประสงค์ สดัส่วนเนื�อหาบทเรยีนในการเรยีนการสอนก่อนการออกขอ้สอบ 
และสดัส่วนของเนื�อหาในการสอบใหต้รงตามวตัถุประสงค ์

๗.๔.๒ มกีารทวนการให้นํ�าหนักคะแนนและการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนให้สอดคล้องกับ
วตัถุประสงคแ์ละสดัส่วนเนื�อหา 
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๗.๔.๓ มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ �นักศกึษาในรายวชิาโดยอาจารยผ์ูส้อน กลุ่มอาจารยผ์ูส้อน และ

คณะกรรมการตามลําดบั 
๗.๔.๔ กระบวนการเกบ็คะแนนระหว่างการเรยีนการสอนมแีบบฟอรม์ที�ชดัเจนและมกีารทวนสอบ

ความถูกต้องโดยผูป้ระสานงานรายวชิาก่อนการคํานวณผลการเรยีน 

๗.๕ การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

๗.๕.๑ ประเมนิกระบวนการเรยีนรู้จากการสอบถามนักศกึษา ประเมนิการสอนของอาจารยผ์ู้สอน

และ การประเมนิผลวชิาโดยกลุ่มอาจารยผ์ูส้อน  

๗.๕.๒ ประเมนิผลสมัฤทธิ �การเรยีนรู้ของนักศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน กลุ่มอาจารย์ผู้สอน และ
คณะกรรมการ 

๗.๕.๓ มกีระบวนการให้นักศกึษาสามารถขอตรวจสอบผลการประเมนิผลสมัฤทธิ �การเรยีนรูข้อง
นักศกึษาไดเ้ป็นแต่ละกรณีโดยผ่านคณะกรรมการ 

๗.๕.๔ ประมวลผลและวเิคราะห์การประเมนิกระบวนการเรยีนรู ้และประเมนิผลสมัฤทธิ �ของวชิา 

เพื�อวางแผนปรบัปรุงกระบวนการเรยีนรูแ้ละการประเมนิผลสมัฤทธิ �การเรยีนรูห้ลงัสิ�นสุดการเรยีน
การสอนทุกภาคการศกึษา เพื�อนําผลการปรบัปรุงไปใช้ในการจดัการเรยีนการสอนภาคการศกึษา

ต่อไป  
๗.๕.๕ ศึกษา มคอ.๓ และ มคอ.๕ ของภาคการศกึษาที�ผ่านมาเพื�อปรบัปรุงกระบวนการเรยีนรู ้

และประเมนิผลสมัฤทธิ �ของวชิาและนําไปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนภาคการศกึษาต่อไป 
 
 



3                                                                      มคอ. ๓     

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 
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