
มคอ. 3

รายละเอียดของรายวิชา

ชือ่สถาบันอุดมศกึษา มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา

คณะ ........... มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ........ ภาควิชา……มนุษยศาสตร……………………

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและช่ือรายวิชา
2100104 Development English for Communication and Learning Development
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและพัฒนาการเรียนรู

2. จํานวนหนวยกิต
2 หนวยกิต (1-2-3)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
 หลักสูตร......ภาษาอังกฤษ……………….(ศศ.บ.) สาขาวิชา ............................................. .....
 หลายหลักสูตร (กรณีท่ีเปนรายวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาเลือกเสรี ท่ีเปดสอนใหหลายหลักสูตร)

ประเภทของรายวิชา
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  บังคับ  เลือก

ในกลุมวิชา  ภาษาและการส่ือสาร
 มนุษยศาสตร
 สังคมศาสตร
 คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หมวดวิชาเฉพาะ
ในกลุมวิชา  แกน  บังคับ  เลือก

 เฉพาะดาน  บังคับ  เลือก
 พื้นฐานวิชาชีพ  บังคับ  เลือก
 ชีพ  บังคับ  เลือก
เอก  บังคับ  เลือก
 โท  บังคับ  เลือก
 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………..………………

 หมวดวิชาเลือกเสรี
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4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 1.นางสาวนิปทมา การะมีแน

อาจารยผูสอน 1.นางสาวนิปทมา การะมีแน
2.นายมูฮําหมัดสุกรี หะยีสะนิ
3.นายยะพา เจะนิ
4.นางจิตสุดา ละอองผล
5.นางสาวคอลีเยาะ เจะโด
6.นางสาวสุนิสา โสะอุ
7.นางมธุกร จริงจิต

5. ภาคการศึกษา  /ช้ันปที่เรียน
ภาคการศึกษาท่ี 1 ช้ันปท่ี 1-4

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
 ไมมี
 รายวิชา

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
 ไมมี
 รายวิชา

8. สถานที่เรียน
คณะ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด
 วันท่ีจัดทํารายวิชา    วันท่ี .........  .เดือน .............. .พ.ศ .2558.....
 วันท่ีปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด  วันท่ี ...29 .. เดือน กรกฎาคม พ.ศ... .2558...
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. พัฒนานักศึกษาในทักษะท้ัง 4 ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. นักศึกษาสามารถส่ือสารในโอกาสตางๆ ไดอยางถูกตอง เหมาะสม
3. นักศึกษาสามารถใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง
4. นักศึกษาสามารถเขาใจความหมายในการส่ือสาร ท่ีเปนเครื่องหมายสัญลักษณ ท่ีเปนภาพ เสียง และ
การเขียนตางๆไดอยางถูกตอง

2 .วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพิ่มศักยภาพนักศึกษาในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในระดับเบื้องตน
2. พัฒนาทักษะท้ัง 4 เพื่อการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ
3. เพิ่มความสามารถในการแสดงความคิดเห็นและการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
(ภาษาไทย) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารท้ังการฟง พูด อาน และเขียน ในชีวิตประจําวันใน
สถานการณตางๆ อาทิ การกลาวทักทาย การกลาวลา การแนะนําตนเองและผูอ่ืน การรองขอ การเสนอความ
ชวยเหลือ การใหคําแนะนํา การบรรยายลักษณะบุคคล ส่ิงของและสถานท่ี การถามและการใหขอมูล การ
ติดตอส่ือสารทางโทรศัพทและการแสดงความคิดเห็น พัฒนาทักษะการใชเครื่องมือเพื่อหาแหลงขอมูล เชน การใช
พจนานุกรม บทความ หนังสือพิมพและเทคโนโลยีสารสนเทศ

(ภาษาอังกฤษ) This course begins developing skills in listening speaking reading and writing for
communication in dairy life and various situations pertaining to greeting, saying goodbye,
introducing yourself and other people, thanking , saying apologize, describing people and
objects , asking and giving information, telephoning and giving opinion.
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2. จํานวนช่ัวโมงที่ใชตอภาคการศึกษา

บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาดวยตนเอง สอนเสริม

…15…ช่ัวโมง/ภาค
การศึกษา

30…ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา
…45 ช่ัวโมง/ภาค

การศึกษา
…0…ช่ัวโมง/ภาค

การศึกษา

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
……3……… ช่ัวโมง/สัปดาห

หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา

ผลการเรียนรูแตละดานที่มุงหวังจะพัฒนานักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล
1.1.ปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบของ
องคกรและสังคม
1.2. การแสดงออกถึงการมีวินัยตรง
ตอเวลา ซื่อสัตย เสียสละ
รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
1.3.การแสดงออกภาวะความเปนผู
นําและผูตามที่ดีพรอมมีจิต
สาธารณะ
1.4.การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิ
และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน
1.5.มีความรับผิดชอบตอจรรยาบรรณ
และคุณธรรมตอวิชาชีพวิชาชีพ

1)ผูสอนและผูเรียนกําหนด
ขอตกลงรวมกันในการปฏิบัติตนท่ี
ดีในสัปดาหท่ี 1 โดยยึดถือเปนขอ
ปฏิบัติตลอดภาคการศึกษา
2)ผูสอนเปนตัวอยางท่ีดีในเรื่อง
การมีวินัยตรง ตอเวลา ซื่อสัตย
เสียสละ รับผิดชอบตอตนเองและ
สังคมพรอมท้ังยกตัวอยางบุคคลท่ี
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีให
นักศึกษาเขาใจได

สังเกตพฤติกรรมท้ังในและหองเรียน
การมอบหมายงาน การสงงาน การ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน การสอบถาม
จากอาจารยผูสอนในหลักสูตรและ
เพื่อนรวมช้ันของผูเรียน
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2. ความรู
ความรูที่ตองไดรับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล

1.สามารถปฏิบัติงานโดยใชทักษะ
ความรูไดอยางมีประสิทธิภาพ บูรณา
การความรูและประยุกตใชใหเกิดประ
โยชนตอตนเองครอบครัว ชุมชน และ
สังคม
2.แสดงออกถึงการมีความรูในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ทักษะดานภาษาได
3.สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองตาม
หลักคิด ทฤษฎี ตลอดจนบูรณาการ
ความรูในสาขาวิชาชีพภาษาอังกฤษ
และนําไปประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนตอตนเองครอบครัว ชุมชน
และสังคม
4.สามารถใชองคความรูดานภาษา
ปฏิบัติงานในลักษณะท่ีเปนองครวม
โดยยึดหลักการมีสวนรวมกับองคกร
เพื่อพัฒนางาน

1)การถายทอดเน้ือหา บรรยาย
2)การสอบ

การสังเกตการมีสวนรวมของ
นักศึกษาในช้ันเรียน การซักถามเพื่อ
ทดสอบความเขาใจ การสอบยอย
การสอบกลางภาคและปลายภาค
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3 .ทักษะทางปญญา
ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล

1.แสดงออกถึงความรอบรูเทาทัน
สถานการณในปจจุบัน
2.แสดงออกถึงการประยุกตใชหลัก
วิชาและความคิดเชิงสรางสรรค
3.แสดงออกถึงกระบวนการคิด
วิคราะหทางภาษาและความรูใหมๆ
4.แสดงออกถึงความสามารถในการ
ใชทักษะทางภาษากับศาสตรแขนง
อ่ืนๆ
5.มีความเขาใจในการใชนวัตกรรม
ทางภาษาใหเหมาะสมกับสภาพทาง
สังคมในปจจุบัน

1)การมอบหมายงานแปลท่ีมีเน้ือหา
เก่ียวของกับชีวิตประจําวันซึ่ง
นักศึกษาสามารถนําความรูท่ีไดรับ
ไปใชประโยชนไดในอนาคต
2)การซักถาม

การสังเกต การประเมินผลช้ินงานท่ี
มอบหมาย การนําเสนองาน

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล

1.สามารถปรับตัวและอยูรวมกับผู
อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรม
2.สามารถเปนแบบอยางที่ดีมีความ
รับผิดชอบในหนาที่ของตนและ
สังคม
3.สามารถเปนผูนําและผูตามท่ีดี
ตลอดจนสามารถทํางานเปนทีมได
4.สามารถแสดงออกถึงการมีทักษะ
ในการส่ือสารและสามารถแสดง
ความคิดเห็นเพื่อใหเกิดประโยชนแก
สังคมไดอยางเหมาะสม

1)ปลูกฝงและยกตัวอยาง
คุณลักษณะของการใชทักษะการ
ส่ือสารท่ีดีเพื่อสามารถดํารงชีวิตใน
สังคมปจจุบันได
2)เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถาม
และแสดงความคิดเห็นในทางท่ีถูก
ในประเด็นตางๆท่ีเก่ียวของกับ
เน้ือหาและสถานการณในสังคม
ปจจุบันท่ีนาจะเกิดประโยชนได
3)การมอบหมายงาน

สังเกต การซักถาม
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข

การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตองพัฒนา

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล

1.สามารถวิเคราะหกล่ันกรอง
และใชขอมูลขาวสารไดอยาง
เหมาะสมมีประสิทธิภาพ
2.สามารถประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการส่ือสารและ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย ไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.สามารถวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข
สถิติและการแปรผลเพื่อการนําไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวัน

1)การมอบหมายงานใหนักศึกษา
คนควา
2)การรวมอภิปราย

การสังเกต การนําเสนองาน การ
แสดงความคิดเห็น การซักถามขอ
สงสัย
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ช่ัวโมง

กิจกรรมการเรียน การสอน
ส่ือที่ใช (ถามี)

ผูสอน

1 Course Introduction 3 Course Orientation
Pre-test
Students Profile

นางสาวนิปทมา การะมีแน
นายมูฮําหมัดสุกรี หะยีสะนิ
นายยะพา เจะนิ
นางจิตสุดา ละอองผล
นางสาวคอลีเยาะ เจะโด
นางสาวสุนิสา โสะอุ
นายวรเวทยพิสิษ ยศศิริ
นางมธุกร จริงจิต

2-4 Unit1: Please call me Beth
Speaking: Introducing
yourself; introducing
someone; checking
information; exchanging
personal information; saying
hello and good-bye
Grammar: Wh-questions
and statements with be;
questions: what, where, who
and how; yes/no questions

9 1) Whole-class
2) Discussion
2) Sample Reading
3) Assignment
4) Role play

นางสาวนิปทมา การะมีแน
นายมูฮําหมัดสุกรี หะยีสะนิ
นายยะพา เจะนิ
นางจิตสุดา ละอองผล
นางสาวคอลีเยาะ เจะโด
นางสาวสุนิสา โสะอุ
นายวรเวทยพิสิษ ยศศิริ
นางมธุกร จริงจิต

and short answers with be;
subject pronouns;
possessive adjectives
Listening: Linked sounds
Writing/reading: writing
questions requesting
personal information;
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สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ช่ัวโมง

กิจกรรมการเรียน การสอน
ส่ือที่ใช (ถามี)

ผูสอน

reading about popular
names
Activity: Getting to know
you

5-6 Unit2: How do you spend
your day?
Speaking: Describing work
and school; asking for and
giving opinions; describing
daily
Grammar: Simple present
Wh-questions and
statements; question: when;
time expressions: at, in, on,
around, early, late, until,
before, and after
Listening: Syllable stress
Writing/reading: writing a
biography of a classmate;
reading about people who
need jobs
Activity: Common ground

6 1) Whole-class
Discussion
2)Reading
3)Activity
4) Assignment
5) Role play

นางสาวนิปทมา การะมีแน
นายมูฮําหมัดสุกรี หะยีสะนิ
นายยะพา เจะนิ
นางจิตสุดา ละอองผล
นางสาวคอลีเยาะ เจะโด
นางสาวสุนิสา โสะอุ
นายวรเวทยพิสิษ ยศศิริ
นางมธุกร จริงจิต

7 Unit3: How do you spend
your day?
Speaking: Describing work
and school; asking for and
giving opinions; describing
daily
Grammar: Simple present
Wh-questions and

3 1) Whole-class
Discussion
2) Presentation
3)Activity
4) Assignment
5) Presentation
6) Role play

นางสาวนิปทมา การะมีแน
นายมูฮําหมัดสุกรี หะยีสะนิ
นายยะพา เจะนิ
นางจิตสุดา ละอองผล
นางสาวคอลีเยาะ เจะโด
นางสาวสุนิสา โสะอุ
นายวรเวทยพิสิษ ยศศิริ
นางมธุกร จริงจิต
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สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ช่ัวโมง

กิจกรรมการเรียน การสอน
ส่ือที่ใช (ถามี)

ผูสอน

statements; question: when;
time expressions: at, in, on,
around, early, late, until,
before, and after
Listening: Syllable stress
Writing/reading: writing a
biography of a classmate;
reading about people who
need jobs
Activity: Common ground

8 Mid-Term Test 1 -Choice test from
chapter 1 to chapter3

9-10 Unit4: How much is it?
Speaking: Talking about
prices; giving opinions;
discussing preferences;
making comparisons; buying
and selling things
Grammar: Demonstratives:
this, that, these, those; one
and ones; questions: how
much and which;
comparisons with adjectives
Listening: Sentence stress
Writing/reading: writing a
comparison of prices in
different countries; reading
about online shopping
Activity:  Buying and selling
things

6 1) Whole-class
Discussion
2) Reading
3)Activity
4) Assignment
5) Role play

นางสาวนิปทมา การะมีแน
นายมูฮําหมัดสุกรี หะยีสะนิ
นายยะพา เจะนิ
นางจิตสุดา ละอองผล
นางสาวคอลีเยาะ เจะโด
นางสาวสุนิสา โสะอุ
นายวรเวทยพิสิษ ยศศิริ
นางมธุกร จริงจิต
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สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ช่ัวโมง

กิจกรรมการเรียน การสอน
ส่ือที่ใช (ถามี)

ผูสอน

11-12- Unit5: Tell me about your
family
Speaking: Talking about
families and family
members; exchanging
information about the
present; describing family
life
Grammar: Present
continuous yes/no and Wh-
questions, statements and
short answers; quantifiers:
all , nearly all, most, many,
a lot of, some, not many, a
few, and few; pronoun: no
one
Listening: Intonation in
statements
Writing/reading: writing an
e-mail about family; reading
about an American family
Activity: Family facts

6 1) Whole-class
Discussion
2)Reading
3)Assignment
4) Quiz

นางสาวนิปทมา การะมีแน
นายมูฮําหมัดสุกรี หะยีสะนิ
นายยะพา เจะนิ
นางจิตสุดา ละอองผล
นางสาวคอลีเยาะ เจะโด
นางสาวสุนิสา โสะอุ
นายวรเวทยพิสิษ ยศศิริ
นางมธุกร จริงจิต

13-14 Unit6: Unit6: How often do
you exercise?
Speaking: Asking about and
describing routines and
exercise; talking about
frequency; discussing sports
and athletes; talking about
abilities

6 1) Whole-class
Discussion
2)Reading
3)Assignment
4) Quiz

นางสาวนิปทมา การะมีแน
นายมูฮําหมัดสุกรี หะยีสะนิ
นายยะพา เจะนิ
นางจิตสุดา ละอองผล
นางสาวคอลีเยาะ เจะโด
นางสาวสุนิสา โสะอุ
นายวรเวทยพิสิษ ยศศิริ
นางมธุกร จริงจิต
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สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ช่ัวโมง

กิจกรรมการเรียน การสอน
ส่ือที่ใช (ถามี)

ผูสอน

Grammar: Adverbs of
frequency: always, almost
always, usually, often,
sometimes, hardly ever,
almost never, and never;
questions: how often, how
long, how well, and how
good; short answers
Listening: Intonation with
direct address
Writing/reading: writing
about favorite activities,
reading about and taking a
quiz
Activity: Do you dance?

15-16 Unit7: We had a great
time!
Speaking: Talking about
past events; giving opinions
about past experiences;
talking about vacations
Grammar: Simple past
yes/no and Wh-questions,
statements, and short
answers with regular and
irregular verbs; past of be
Listening: Reduction of did
you
Writing/reading: writing a
postcard, reading about

6 1) Whole-class
Discussion
2)Reading
3)Assignment
4) Quiz
5) Role play

นางสาวนิปทมา การะมีแน
นายมูฮําหมัดสุกรี หะยีสะนิ
นายยะพา เจะนิ
นางจิตสุดา ละอองผล
นางสาวคอลีเยาะ เจะโด
นางสาวสุนิสา โสะอุ
นายวรเวทยพิสิษ ยศศิริ
นางมธุกร จริงจิต
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สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ช่ัวโมง

กิจกรรมการเรียน การสอน
ส่ือที่ใช (ถามี)

ผูสอน

different kinds of vacations
Activity: Vacation disasters

17-18 Final Test 1.30 Choice test

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนของการประเมิน

1.1,1.2,1.3 สังเกตพฤติกรรมท้ังในและ
หองเรียน การมอบหมายงาน
การสงงาน การทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน การสอบถามจากอาจารย
ผูสอนในหลักสูตรและเพื่อนรวม
ช้ันของผูเรียน

ตลอดภาคการศึกษา 10%

2.3 -การสอบกลางภาค
-ปลายภาค

สัปดาหท่ี 8
สัปดาหท่ี 17-18

20%
30%

3.1 การสังเกต การประเมินผล
ช้ินงานท่ีมอบหมาย การนําเสนอ
งาน

ตลอดภาคการศึกษา 15%

4.1,4.2 สังเกต การซักถามและการทํา
กิจกรรมกลุมรวมถึงการรวม
อภิปรายและเสนอความคิดเห็น
ในช้ันเรียน

ตลอดภาคการศึกษา 15%

5.1,5.2 การสังเกต การนําเสนองาน การ
แสดงความคิดเห็น การซักถามขอ
สงสัยและการนําเสนองานผาน
การใชเทคโนโลยีตางๆ

ตลอดภาคการศึกษา 10%
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลัก
Interchange Third Edition Student’s Book,

Jack C.Richards with Jonathan Hull and Susun Protor ,Cambrige University Press
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ

http://www.youtube.com/watch?v=JKF_rGBlLM8
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา

Video clip / youtube
http://www.youtube.com
http://www.Go4English.com
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ท่ีจัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็น

จากนักศึกษาไดดังน้ี
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา

- ขอเสนอแนะผานเว็บบอรด/ facebook ท่ีอาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการส่ือสารกับนักศึกษา

2. กลยุทธการประเมินการสอน
ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังน้ี

- การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน
- ผลการสอบ

- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู

3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง

และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังน้ี
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- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกช้ันเรียน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ ในรายหัวขอ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู

ในวิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบ
ยอยหรือการนําเสนองาน มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชาไดดังน้ี

- การทวนสอบ การใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงาน/การนําเสนองานของนักศึกษาโดยอาจารยอ่ืนหรือ
ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีไมใชอาจารยประจําหลักสูตร

- มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ขอสอบ การนําเสนองาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากข้ึน ดังน้ี

- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ 4
- เปล่ียนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูน้ีกับปญหาท่ีมาจ

งานวิจัยของอาจารย

หมวดอื่นๆ  (ถามี)

1. การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน
Integrating research process or innovation to teaching and learning process
บันทึกขอมูลจากการสังเกตปญหาในระหวางการเรียนการสอนเพื่อเปนขอมูลสําคัญในการทําวิจัยตอไปใน
อนาคต

2. การบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับกระบวนการเรียนการสอน
Integrating academic services to teaching and learning process


