
                รายละเอียดของรายวิชา 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

สถาบนัภาษา 

หมวดที� ๑ ข้อมูลทั �วไป 

๑.๑ รหสัและชื�อรายวิชา 

๐๕๐ ๑๐๘ ภาษาองักฤษสําหรบัวทิยาศาสตร ์

050 108    English for Sciences 

๑.๒ จาํนวนหน่วยกิต 

๓ (๓-๐-๖)   

๑.๓ หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

วชิาศกึษาทั �วไป 
 

๑.๔ อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน 

อาจารยส์ถาบนัภาษา อาจารยป์ระจาํและอาจารยพ์เิศษสถาบนัภาษา  

 

๑.๕ ภาคการศึกษา / ชั �นปีที�เรียน 

ภาคการศกึษาตน้และปลาย สาํหรบันักศกึษาหลกัสตูรปรญิญาตรคีณะวทิยาศาสตรแ์ละ

เกษตรศาสตร ์                       ชั �นปีที� 2 ขึ�นไป 

๑.๖ รายวิชาที�ต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite) 

 000103  #  

๑.๗ รายวิชาที�ต้องเรียนพร้อมกนั (co-requisites) 

ไม่ม ี

๑.๘ สถานที�เรียน 

อาคารพจน์ สารสนิ มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

๑.๙ วนัที�จดัทาํหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครั �งล่าสุด 

วนัที� ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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หมวดที� ๒ จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์

๒.๑ จดุมุ่งหมายของรายวิชา  

เมื�อสิ�นสุดการเรยีนการสอนวชิานี� นกัศกึษาสามารถ 
๑ รูแ้ละเขา้ใจหลกัการอ่าน โครงสรา้งภาษาองักฤษ และคาํศพัท ์โดยเฉพาะศพัทท์ี�ตอ้งใชใ้นบรบิท

ทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละสิ�งแวดลอ้ม 

๒ สามารถประยุกต์ใชโ้ครงสรา้งของภาษาและคาํศพัท ์เพื�อสื�อสารในบรบิททางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
สิ�งแวดลอ้ม 

๓ สามารถใชท้กัษะทางภาษาเพื�อคน้ควา้ขอ้มลูต่างๆได ้ 
๔ สามารถนําเสนอเรื�องราวในบรบิททางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละสิ�งแวดลอ้ม 

๕ มวีนิัย ซื�อสตัย ์รบัผดิชอบต่อตนเองและผูอ้ื�น และสามารถทาํงานร่วมกบัผู้อื�นได้อย่างมคีวามสุข   

๖ สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ในการสื�อสารดว้ยภาษาองักฤษ และวเิคราะหว์จิารณ์ไดใ้นระดบั
ปานกลาง   

๒.๒ วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

พื�นฐานความรูท้างโครงสรา้งภาษาองักฤษ ศพัท ์และหลกัการอ่าน เป็นกลไกสาํคญัในการนําไป
ประยุกตใ์ชใ้นการสื�อสารทุกประเภท คอื ฟัง พดู อ่าน เขยีน นักศกึษาซึ�งจาํเป็นต้องมพีื�นฐานความรู้

ดงักล่าว และตอ้งไดร้บัการฝึกทกัษะ ทั �ง 4 ทกัษะ คอืการฟัง พดู อ่าน เขยีน ในบรบิททางดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละสิ�งแวดลอ้ม เพื�อใหส้ามารถออกไปประกอบอาชพีไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ประกอบ
กบัการฝึกฝนการทํางานร่วมกบัผูอ้ื�น เพื�อฝึกความรบัผดิชอบ ความซื�อสตัย ์และการศกึษาคน้ควา้

ความรูด้ว้ยตนเอง โดยใชภ้าษาองักฤษเป็นสื�อนํา อนัจะทาํใหเ้กดิการเรยีนรูท้ี�ย ั �งยนื 
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หมวดที� ๓ ลกัษณะและการดาํเนินการ 

๓.๑ คาํอธิบายรายวิชา  

โครงสรา้งภาษาองักฤษ คําศพัท ์หลกัการอ่าน การฟัง การพูด การเขยีน การนําเสนอ การคน้ควา้และ
การวเิคราะหข์อ้มลูภาษาองักฤษ ในบรบิททางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละสิ�งแวดลอ้ม 

 

English language structures, vocabulary, principles of reading, listening, speaking, writing, 
presenting, research and analysis of English information and criticism in science and 

environmental contexts  

๓.๒ จาํนวนชั �วโมงที�ใช้ต่อภาคการศึกษา   

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั /ฝึกภาคสนาม/ฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง 

๔๕ ๐ ๐ ๙๐ 

๓.๓ จํานวนชั �วโมงต่อสัปดาห์ที�อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น

รายบุคคล 

     การใหค้ําปรกึษาแก่นักศกึษาในวชิานี�ม ี๒ รปูแบบคอื (๑) การใหค้ําปรกึษาโดยตรงในหอ้งเรยีนหรอื
ด้วยการนัดพบอาจารย์ที�ที�ทํางาน ประมาณสปัดาห์ละ ๑ ชั �วโมง และ (๒) การให้คําปรกึษาผ่านระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ หรอืระบบ e-learning และ / หรอื การส่งขอ้ความสั �นผ่านโทรศพัทม์อืถอื ประมาณ
สปัดาหล์ะ ๑ ชั �วโมง   
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หมวดที� ๔ การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

๔.๑ คณุธรรม จริยธรรม 

๔.๑.๑   คณุธรรม จริยธรรมที�ต้องพฒันา: 

    ๔.๑.๑.๑ ความมวีนิัย ความตรงต่อเวลาและความอดทน 
    ๔.๑.๑.๒ ความซื�อสตัย ์เช่นไม่คดัลอกงานของผู้อื�น ไม่เอารดัเอาเปรยีบผูอ้ื�น 

    ๔.๑.๑.๓ ความรบัผดิชอบต่อตนเองและส่วนรวม  

 ๔.๑.๒ วิธีการสอน 

   ๔.๑.๒.๑ การเรยีนรูจ้ากการบรรยาย (Lecture) 

      ๔.๑.๒.๒ การเรยีนรูแ้บบร่วมมอืกนัเรยีนรู ้(Co-operative learning)  

   ๔.๑.๒.๓ การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง (Independent / Individual learning) 
   ๔.๑.๒.๔ การเรยีนรูจ้ากการทําโครงงาน (Project-based learning) 

 ๔.๑.๓  วิธีการวดัและประเมินผล 

   ๔.๑.๓.๑ การสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้เรยีน การร่วมมอืกนัเรยีนรู ้และการทํากจิกรรมในหอ้งเรยีน 

     ๔.๑.๓.๒ นักศกึษาประเมนิเพื�อนร่วมกลุ่มในการทํากจิกรรมร่วมกนั  

   ๔.๑.๓.๓ นักศกึษาประเมนิตนเองจากการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
   ๔.๑.๓.๔ งานที�ไดร้บัมอบหมาย      

๔.๒ ความรู้ 

๔.๒.๑ ความรู้ที�ต้องพฒันา  

  ๔.๒.๑.๑ มคีวามรูด้า้นโครงสรา้งภาษาองักฤษ คาํศพัท ์

  ๔.๒.๑.๒ มคีวามรูด้้านหลกัการอ่าน การฟัง การพดู การเขยีน การนําเสนอ 
  ๔.๒.๑.๓ มทีกัษะการใชภ้าษาในการอ่าน การฟัง การพดู การเขยีน การนําเสนอ การวเิคราะห ์ 

 ๔.๒.๒   วิธีการสอน 

    ๔.๒.๒.๑ การเรยีนรู้จากการบรรยาย (Lecture) 

    ๔.๒.๒.๒ การเรยีนรูแ้บบร่วมมอืกนัเรยีนรู ้(Co-operative learning) 

    ๔.๒.๒.๓ การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง (Independent / Individual 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 การสอบกลางภาคและปลายภาค  
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๔.๓ ทกัษะทางปัญญา 

๔.๓.๑   ทกัษะทางปัญญาที�ต้องพฒันา 

   ๔.๓.๑.๑ ทกัษะการวเิคราะหข์อ้มลูและใชเ้หตุผล 
   ๔.๓.๑.๒ ทกัษะการหาเหตุผล  
   ๔.๓.๑.๓ ทกัษะการสงัเคราะหค์วามรูร้อบตวั และโครงสรา้งภาษา เพื�อสื�อสารในบรบิททางดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละสิ�งแวดลอ้ม 

   ๔.๓.๒   วิธีการสอน 

    ๔.๓.๒.๑ การเรยีนรูจ้ากการบรรยาย (Lecture) 
    ๔.๓.๒.๒ การเรยีนรูแ้บบรว่มมอืกนัเรยีนรู ้(Co-operative learning) 
    ๔.๓.๒.๓ การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง (Independent / Individual learning) 
    ๔.๓.๒.๔ การเรยีนรูจ้ากการทาํโครงงาน (Project-based learning) 

  ๔.๓.๓  วิธีการวดัและประเมินผล 

    ๔.๓.๓.๑ งานที�มอบหมาย ทั �งที�เป็นงานเดี�ยว งานคู ่ และงานกลุ่ม  
    ๔.๓.๓.๒ งานนําเสนอ และโครงงาน 
    ๔.๓.๓.๓ การสอบกลางภาคและปลายภาค  

๔.๔ ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

 ๔.๔.๑   ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบที�ต้องการพฒันา  

 ๔.๔.๑.๑ สามารถทาํงานเป็นกลุ่ม และรบัผดิชอบหน้าที�ในส่วนของตน 

 ๔.๔.๑.๒ สามารถเป็นผูนํ้าหรอืผูต้ามที�ด ี
 ๔.๔.๑.๓ มคีวามรบัผดิชอบต่อส่วนรวม        

  ๔.๔.๒   วิธีการสอน 

 ๔.๔.๒.๑ การเรยีนรูแ้บบร่วมมอืกนัเรยีนรู ้(Co-operative learning) 

  ๔.๔.๓   วิธีการวดัและประเมินผล 

 ๔.๔.๓.๑ งานนําเสนอและโครงงาน  
 ๔.๔.๓.๒ สงัเกตพฤตกิรรมการทาํงานร่วมกนั 

๔.๕ ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื�อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ๔.๕.๑   ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื�อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที�ต้องพฒันา 

 ๔.๕.๑.๑ สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการศกึษาคน้ควา้ โดยใชภ้าษาองักฤษ 
 ๔.๕.๑.๒ สามารถนําเสนอโดยใชภ้าษาและเทคโนโลย ีไดอ้ย่างเหมาะสม      

  ๔.๕.๒   วิธีการสอน 

 ๔.๕.๒.๑ การเรยีนรูแ้บบรว่มมอืกนัเรยีนรู ้(Co-operative learning) 

 ๔.๕.๒.๒ การนําเสนอและทาํโครงงาน  
  ๔.๕.๓   วิธีการประเมิน  

 ๔.๕.๓.๑ จากงานที�มอบหมายใหท้าํ 
 ๔.๕.๓.๒ การนําเสนอและโครงงาน   



หมวดที� ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๕.๑ แผนการสอน 

 สปัดาห์

ที� 
หวัข้อ จาํนวน 

ชั �วโมง 
ผลการเรียนรู้ วตัถ ุ

ประสงค ์

กิจกรรม สื�อ วิธีการ 

ประเมิน 

อาจารย์

ผูส้อน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 
๑-๓ โครงสรา้ง

ภาษาองักฤษ 
๑. Imperative Form 
๒. Passive Voice 

๓. Cause and Effect 

๔. Compare and Contrast 
 

๙       ๑. รูโ้ครงสรา้ง
ภาษาองักฤษทั �ง ๔ รูปแบบ 
(imperative form, passive voice, 

cause and effect,และ compare and 

contrast)  
๒. สามารถนําโครงสรา้งทั �ง
๔ รูปแบบไปใชใ้นการ
สื�อสารภาษาองักฤษทั �งการ
พดูและการเขยีนไดอ้ย่าง
ถูกต้อง 
 

๑. การบรรยาย 
๒. การทํางาน
มอบหมายเป็น
คู่หรอืเป็นกลุ่ม 

๑. Power Point 
๒. หนงัสอื
เรยีน English for 

Science and 

Technology 
 

๑. จากงาน
มอบหมาย 
๒. การสอบ
กลางภาค 
๓. สงัเกตจาก
การทํางานคู่
หรอืกลุ่ม 

อาจารย์
สถาบนั
ภาษา 

๔-๖ การเขยีน 
๑. การเขยีนอธบิาย
ลกัษณะ(Descriptive 

Writing) 
๒. การเขยีน
เปรยีบเทยีบความ
เหมอืนและความต่าง
(Writing Comparison and 

contrast) 
๓. การเขยีนอธบิาย
สาเหตุและผล (cause 

and effect writing) 

 

๖       ๑. สามารถเขยีนอธบิาย
ลกัษณะ เขยีนเปรยีบเทยีบ
ความเหมอืนและความต่าง
และเขยีนอธบิายสาเหตุและ
ผล ในบรบิททางดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละ
สิ�งแวดลอ้มได ้
 

๑. การบรรยาย 
๒. การทํางาน
มอบหมายเป็น
คูห่รอืเป็นกลุ่ม 
๓. การเรยีนรู้
ดว้ยตนเองใน
หอ้ง CILL 

๑. Power Point 
๒. หนงัสอื
เรยีน English for 

Science and 

Technology  

๑. จากงาน
มอบหมาย 
๒. การสอบ
กลางภาค 
๓. สงัเกตจาก
การทํางานเป็น
คู่หรอืกลุ่ม 

อาจารย์
สถาบนั
ภาษา 
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๗-๘ การฟังและการพูด 
๑. การฟังเพื�อจบั
ประเดน็ 
๒. การฟังเพื�อความ
เขา้ใจ 
การพูด 
๑.๑ การพูดแนะนํา
วธิกีารใชห้รอืการ
ปฏบิตั ิ(giving 

instructions) 
๑.๒ การพูดอธบิาย
กระบวนการหรอื
ขั �นตอน (describing 

process) 

 

๙       ๑. สามารถฟังขอ้ความสั �น 
ยาว และเรื�องราว เขา้ใจ 
จบัประเดน็สาํคญัได ้เขา้ใจ
ในรายละเอยีดเฉพาะ 
๒. สามารถสนทนาในเรื�อง
ทั �วๆไป 
๓. สามารถพูดใหค้ําแนะนํา
การปฏบิตัหิรอืวธิกีารใช้
อุปกรณ์ต่างๆในบรบิท
วทิยาศาสตรแ์ละ
สิ�งแวดลอ้ม 
๔. สามารถพูดอธบิาย
กระบวนการหรอืขั �นตอนใน
บรบิทวทิยาศาสตรแ์ละ
สิ�งแวดลอ้ม 

๑. การบรรยาย 
๒. การฝึก
ปฏบิตักิารฟัง 
การพูด ใน
บรบิท
วทิยาศาสตร์
และสิ�งแวดลอ้ม
เป็นคูห่รอืเป็น
กลุ่ม 
๓. การเรยีนรู้
ดว้ยตนเองใน
หอ้ง CILL 

๑. หนงัสอืเรยีน 
English for Science 

and Technology 
๒. Class CD 
๓. Internet 
 

๑. จากงานที�
มอบหมาย 
๒. การสอบ
ปลายภาค 
๓. สงัเกตจาก
การเขา้เรยีน 
๔. และการ
ทาํงานเป็นคู่
หรอืกลุ่ม 

อาจารย์
สถาบนั
ภาษา 

๙-๑๓ การอ่านในบรบิท

วทิยาศาสตรแ์ละ

สิ�งแวดลอ้ม 

๑. การอ่านและหา
ความหมายของศพัท์

ดว้ยวธิ ีcontext clues  

๒. การอ่านเพื�อเขา้ใจ

ประเดน็หลกั 

๓. การอ่านเพื�อหา
ขอ้มลูเฉพาะเจาะจง

และรายละเอยีด 

๔. การอ่านและ
วเิคราะหเ์นื�อหา 

๑๕       ๑. สามารถหาความหมาย
ของศพัทไ์ดจ้ากบรบิท 
๒. สามารถทําความเขา้ใจ
ประเดน็หลกัของเนื�อเรื�องที�
อ่านได ้ 
๓. สามารถหาขอ้มูล
รายละเอยีดได ้
๔. สามารถวเิคราะห ์
เนื�อหาที�อ่านได ้  
 

๑. การบรรยาย 
๒. การฝึกการ
อ่าน 
๓. การทํางาน
เป็นคูห่รอืเป็น
กลุ่ม 
๔. การ
อภปิรายกลุ่ม
ย่อย 
 

๑. หนงัสอืเรยีน 
English for Science 

and Technology 
๒. สื�อการเรยีน
ในหอ้ง CILL 
๓. Internet 
  

๑. จากงานที�
มอบหมาย 
๒. จากการ
อภปิรายกลุ่ม 
๓.การสอบ
ปลายภาค 
 

อาจารย์
สถาบนั
ภาษา 
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๑๔-
๑๕ 

การนําเสนอ ๖       ๑. สามารถนําเสนอสิ�งที�
คน้ควา้มาได ้ 

๑. การนําเสนอ
เป็นกลุ่ม จาก
โครงงานที�
ไดร้บั
มอบหมาย  
 

(โดยนักศกึษา) 
๑. Power Point 
๒. วดีโีอซดี ี
๓. แผ่นภาพ 
ฯลฯ  

๑. งานนําเสนอ อาจารย์
สถาบนั
ภาษา 

รวม ๑๕  ๔๕            

๕.๒ แผนการสอนประเมินผลการเรียนรู้ 
ลกัษณะการประเมิน 

 

ผลการเรียนรู ้ สปัดาหที์�ประเมิน สดัส่วนคะแนน หมายเหต ุ

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖  

แบบฝึกหดัและงานที�มอบหมายต่างๆ       ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๘, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓ ๑๒  

ใบงานจากการเรยีนดว้ยตนเอง       ๗ ๑๒  

การนําเสนอโครงงาน       ๑๔, ๑๕ ๑๒  

การสอบกลางภาค       ๘ ๓๐  

การสอบปลายภาค       ๑๖ ๓๐  

การเขา้เรยีนและความตรงต่อเวลา       ๑-๑๕ ๔  

รวม ๑๐๐  



หมวดที� ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

๖.๑ ตาํราและเอกสารหลกั 

    Paweenat, S. et.al. (2010). English for Science and Technology.  Bangkok: Triple Group. 

๖.๒ เอกสารและข้อมูลสาํคญั 

๖.๒.๑ Class CD 
๖.๒.๒ คู่มอืผูส้อน 

๖.๒.๓ คู่มอืผเูรยีน 

๖.๓ เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

๖.๓.๑ Technical English Course Book 2, David Bonamy, Longman  
๖.๓.๒ Technical English Course Book 3, David Bonamy, Longman  

๖.๓.๓ English for Scientists, Tamzen Armer, Cambridge 
 

หมวดที� ๗ การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนินการของรายวิชา 
 

๗.๑ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

๗.๑.๑ การประเมนิการบรรลุวตัถุประสงคต์ามรายวชิาที�กําหนดโดยการสอบถามผูเ้รยีนเมื�อสิ�นสุดการ

เรยีน 

๗.๑.๒ ตดิตามประเมนิผลภายหลงัจบการศกึษาโดยใชแ้บบสอบถาม 
๗.๑.๒ตดิตามประเมนิผลผู้เรยีนภายหลงัจบการศกึษาโดยใหผู้เ้รยีนประเมนิผูส้อนผ่านทางระบบ

สาํนักทะเบยีน 

๗.๒ กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

๗.๒.๑ การประเมนิการสอนโดยผูเ้รยีน 
๗.๒.๒ ผูส้อนประเมนิตนเอง 

๗.๒.๓ กลุ่มอาจารยผ์ูส้อนร่วมกนัประเมนิโดยการพจิารณาจากผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนทั �ง ๕ ดา้น 
๗.๒.๔ ประเมนิการสอนโดยผูเ้ชี�ยวชาญ 

๗.๓ การปรบัปรงุการสอน 

๗.๓.๑ การนําผลการประเมนิการสอนและประเมนิประสทิธผิลของรายวชิามาปรบัปรุงการสอนหลงั

สิ�นสุดการเรยีนการสอนของทุกภาคการศกึษา 
๗.๓.๒ นําผลการวจิยัในชั �นเรยีนมาปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอน 

๗.๔ การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ� รายวิชาของนักศึกษา 

๗.๔.๑ สดัส่วนการใหค้ะแนนมนํี�าหนกัที�การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค รวมกนัเท่ากบัรอ้ย
ละ 60เพื�อเน้นพฒันาการของผูเ้รยีนเป็นรายบุคคลและเพื�อใหก้ารใหค้ะแนนมมีาตรฐานเดยีวกนั 
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๗.๔.๒ มกีารทวนวตัถุประสงค ์สดัส่วนเนื�อหาบทเรยีนในการเรยีนการสอนก่อนการออกขอ้สอบ และ

สดัส่วนของเนื�อหาในการสอบใหเ้ท่ากนั 
๗.๔.๓ มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ �ของนกัศกึษาในรายวชิาโดยอาจารยผ์ูส้อน กลุ่มอาจารยผ์ูส้อน และ

คณะกรรมการตามลําดบั 

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.๓และ๕ ของภาคการศกึษาที�ผ่านมาเพื�อปรบัปรุงกระบวนการเรยีนรู ้และประเมนิ
ผลสมัฤทธิ �ของวชิาและนําไปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนภาคการศกึษาต่อไป 
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แผนที�แสดงการกระจายผลการเรียนรู้ความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสู่รายวิชา (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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	หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
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