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รายละเอยีดของรายวชิา
 

ชอืสถาบนัอดุมศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา
คณะ/ภาควชิา คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
 

หมวดท ี1 ขอ้มลูทวัไป

1. รหสัและชอืรายวชิา

2100105 การพัฒนาทกัษะการพดูและการอา่นภาษาองักฤษ
Development of Speaking and Reading skills in English

2. จํานวนหน่วยกติ

2 (1-2-3)

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา

ครศุาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสังคมศกึษา

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา อ.สุนิสา โส๊ะอุ

อาจารยผ์ูส้อน 1. อ.สุนิสา โส๊ะอุ
2. Aj.Tata Kwawimbinglo
3. อ.ตรนุีช เกดิทองคํา

5. ภาคการศกึษา / ชนัปีทเีรยีน

1 / 2560

6. รายวชิาทตีอ้งเรยีนมาก่อน (pre-requisite) (ถา้ม)ี

-

7. รายวชิาทตีอ้งเรยีนพรอ้มกนั (co-requisites) (ถา้ม)ี

-

8. สถานทเีรยีน

กลุ่ม หอ้งเรยีน วัน เวลา อาจารยผ์ูส้อน สาขาทสีอน

1 อ.ตรนุีช เกดิทองคํา นิตศิาสตร์

2 [23-หอ้งประชมุ นังกา] พฤหสั 9:00 - 12:00 อ.สุนิสา โส๊ะอุ
Aj.Tata Kwawimbinglo

สังคมศกึษา

3 ภาษาองักฤษ

4 จุลชวีวทิยา

5 เทคโนโลยสีารสนเทศ

9. วนัทจีดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครงัลา่สดุ

วันทจัีดทํา/ปรับปรงุรายละเอยีดรายวชิา : 15 ม.ิย. 60

หมวดท ี2 จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์

1. จุดมุง่หมายของรายวชิา

-

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา

1. เพมิศักยภาพนักศกึษาในการใชภ้าษาองักฤษเพอืการสอืสารในระดับเบอืงตน้ 2. พัฒนาทกัษะทงั 4 เพอืการสอืสารทมีปีระสทิธภิาพ 3.
เพมิความสามารถในการแสดงความคดิเห็นและการสอืสารทมีปีระสทิธภิาพมากขนึ

computer
Text Box
และหลักสูตรอื่น ๆ



หมวดท ี3 ลกัษณะและการดําเนนิการ

1. คําอธบิายรายวชิา

การพัฒนาทกัษะการพดูและอา่นภาษาองักฤษอยา่งมปีระสทิธภิาพ ฝึกการพดูทงัรายบคุคลและเป็นกลุ่ม การนําเสนองานหนา้ชนั
และฝึกการอา่นอยา่งมปีระสทิธภิาพ การอา่นจับใจความ การอา่นหนังสอืพมิพ ์โฆษณา เว็บไซต์

2. จํานวนชวัโมงทใีชต้อ่ภาคการศกึษา

ภาคทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดว้ยตนเอง กจิกรรมเพมิเตมิ

15 30 45 -

3. จํานวนชวัโมงตอ่สปัดาหท์อีาจารยใ์หค้ําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศกึษาเป็นรายบุคคล

1 ชวัโมงต่อสัปดาห์

หมวดท ี4 การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงัคบัข
องสถาบนั และสงัคม

1)ผูส้อนและผูเ้รยีนกําหนดขอ้ตกลงรว่มกนัในการปฏบิัตตินที
ดใีนสัปดาหท์ ี1 โดยยดึถอืเป็นขอ้ปฏบิัตติลอดภาคการศกึษ
า
2)ผูส้อนเป็นตัวอยา่งทดีใีนเรอืงการมวีนัิยตรง ต อเวลา ซอื
สัตย  เสยีสละ รับผดิชอบต อตนเองและสังคมพรอ้มทงัยก
ตัวอยา่งบคุคลทปีฏบิัตตินเป็นแบบอยา่งทดีใีหนั้กศกึษาเขา้ใ
จได ้

สังเกตพฤตกิรรมทงัในและหอ้งเรยีน การมอบหมายงาน การส่
งงาน การทํางานรว่มกบัผูอ้นื การสอบถามจากอาจารยผ์ูส้อน
ในหลักสูตรและเพอืนรว่มชนัของผูเ้รยีน

2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยีน ตรง
ตอ่เวลา ซอืสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน และสูง้าน

1)ผูส้อนและผูเ้รยีนกําหนดขอ้ตกลงรว่มกนัในการปฏบิัตตินที
ดใีนสัปดาหท์ ี1 โดยยดึถอืเป็นขอ้ปฏบิัตติลอดภาคการศกึษ
า
2)ผูส้อนเป็นตัวอยา่งทดีใีนเรอืงการมวีนัิยตรง ต อเวลา ซอื
สัตย  เสยีสละ รับผดิชอบต อตนเองและสังคมพรอ้มทงัยก
ตัวอยา่งบคุคลทปีฏบิัตตินเป็นแบบอยา่งทดีใีหนั้กศกึษาเขา้ใ
จได ้

สังเกตพฤตกิรรมทงัในและหอ้งเรยีน การมอบหมายงาน การส่
งงาน การทํางานรว่มกบัผูอ้นื การสอบถามจากอาจารยผ์ูส้อน
ในหลักสูตรและเพอืนรว่มชนัของผูเ้รยีน

3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละรบัฟงัค
วามคดิเห็นของผูอ้นื รวมทงัเคารพในคุณคา่แล
ะศกัดศิรขีองความเป็นมนุษย์

1)ผูส้อนและผูเ้รยีนกําหนดขอ้ตกลงรว่มกนัในการปฏบิัตตินที
ดใีนสัปดาหท์ ี1 โดยยดึถอืเป็นขอ้ปฏบิัตติลอดภาคการศกึษ
า
2)ผูส้อนเป็นตัวอยา่งทดีใีนเรอืงการมวีนัิยตรง ต อเวลา ซอื
สัตย  เสยีสละ รับผดิชอบต อตนเองและสังคมพรอ้มทงัยก
ตัวอยา่งบคุคลทปีฏบิัตตินเป็นแบบอยา่งทดีใีหนั้กศกึษาเขา้ใ
จได ้

สังเกตพฤตกิรรมทงัในและหอ้งเรยีน การมอบหมายงาน การส่
งงาน การทํางานรว่มกบัผูอ้นื การสอบถามจากอาจารยผ์ูส้อน
ในหลักสูตรและเพอืนรว่มชนัของผูเ้รยีน

4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสํานึกสาธ
ารณะ

- -

5. รักและภูมใิจในสถาบัน ทอ้งถนิ มจีติสํานึกในการ
อนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม สงิแวดลอ้ม และภูมปัิญญาท ้
องถนิ

- -

 

2. ดา้นความรู ้

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเขา้ถงึแหล่
งการเรยีนรู ้

- -

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบรูณาการค
วามรู ้และการประยกุตค์วามรู ้

- -

3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกัการแล
ะทฤษฎทีสีาํคญัในเนอืหาของหมวดวชิาศกึษา
ทวัไป

1)การถา่ยทอดเนือหา บรรยาย
2)การสอบ

การสังเกตการมสี่วนรว่มของนักศกึษาในชนัเรยีน การซักถาม
เพอืทดสอบความเขา้ใจ การสอบยอ่ย การสอบกลางภาคและ
ปลายภาค

 



3. ดา้นทกัษะทางปัญญา

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ คดิวิ
เคราะห ์คดิเชงิเหตุผล และคดิ เชงิบรูณาการ ในชวีิ
ตประจําวันไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

1)การมอบหมายงานแปลทมีเีนือหาเกยีวขอ้งกบัชวีติประจําวั
นซงึนักศกึษาสามารถนําความรูท้ไีดรั้บไปใชป้ระโยชน์ไดใ้น
อนาคต
2)การซักถาม

การสังเกต การประเมนิผลชนิงานทมีอบหมาย การนําเสนองา
น

2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคมได ้

- -

 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐานะผูน้
ําและสมาชกิกลุม่

1)ปลูกฝังและยกตัวอยา่งคุณลักษณะของการใชท้กัษะการสอื
สารทดีเีพอืสามารถดํารงชวีติในสังคมปัจจุบันได ้
2)เปิดโอกาสใหนั้กศกึษาซักถามและแสดงความคดิเห็นในท
างทถีกูในประเด็นต่างๆทเีกยีวขอ้งกบัเนือหาและสถานการณ์
ในสังคมปัจจุบันทน่ีาจะเกดิประโยชน์ได ้
3)การมอบหมายงาน

สังเกต การซักถามและการทํากจิกรรมกลุ่มรวมถงึการรว่มอภปิ
รายและเสนอความคดิเห็นในชนัเรยีน

2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีองตนเ
อง ทงัตอ่ตนเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงัคม

1)ปลูกฝังและยกตัวอยา่งคุณลักษณะของการใชท้กัษะการสอื
สารทดีเีพอืสามารถดํารงชวีติในสังคมปัจจุบันได ้
2)เปิดโอกาสใหนั้กศกึษาซักถามและแสดงความคดิเห็นในท
างทถีกูในประเด็นต่างๆทเีกยีวขอ้งกบัเนือหาและสถานการณ์
ในสังคมปัจจุบันทน่ีาจะเกดิประโยชน์ได ้
3)การมอบหมายงาน

สังเกต การซักถามและการทํากจิกรรมกลุ่มรวมถงึการรว่มอภปิ
รายและเสนอความคดิเห็นในชนัเรยีน

3. แสดงออกถงึการมปีฏสิัมพันธท์ดีใีนสังคมพหวุัฒ
นธรรม

- -

 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใชภ้า
ษาเพอืการสอืสาร

1)การมอบหมายงานใหนั้กศกึษาคน้ควา้
2)การรว่มอภปิราย

การสังเกต การนําเสนองาน การแสดงความคดิเห็น การซักถ
ามขอ้สงสัยและการนําเสนองานผา่นการใชเ้ทคโนโลยตี่างๆ

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการตดิตอ่
สอืสาร โดยใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม

1)การมอบหมายงานใหนั้กศกึษาคน้ควา้
2)การรว่มอภปิราย

การสังเกต การนําเสนองาน การแสดงความคดิเห็น การซักถ
ามขอ้สงสัยและการนําเสนองานผา่นการใชเ้ทคโนโลยตี่างๆ

3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคราะหต์ัว
เลข แปรผล และนําเสนอขอ้มลูไดอ้ยา่งเหมาะสม แ
ละใชเ้ป็นพนืฐานแกปั้ญหาและการตัดสนิใจในชวีติ
ประจําวัน

- -

4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโนโลยสี
ารสนเทศในการสบืคน้ขอ้มลู เพอืการแสวงหาความ
รู ้

- -

 

หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมนิผล

1. แผนการสอน

สัปดาหท์ี หวัขอ้/รายละเอยีด จํานวนชั
วโมง

กจิกรรมการเรยีนการสอน สอืทใีช ้ ผูส้อน

1 Course Introduction 3 Course Orientation
Pre-test
Students Profile

เอกสารประกอบการสอน / โปรเจคเ
ตอร์

2 - Greeting and small talk
- Leave taking
- Introducing oneself and other people

3 - Lecture 
- Giving Example
- Sample dialogues
- Listening and repeat
- Practice in group and in pai
r

เอกสารประกอบการสอน / โปรเจคเ
ตอร์



- Textbook

3 Asking and Giving directions 3 - Introducing expression 
- Listening and repeat
- Sample dialogues
- Practice in group and in pai
r
- Textbook

เอกสารประกอบการสอน / โปรเจคเ
ตอร์

4 Telephoning and Leaving messages 3 - Introducing expression 
- Listening and repeat
- Sample dialogues
- Practice in group and in pai
r
- Textbook

เอกสารประกอบการสอน / โปรเจคเ
ตอร์

5 - Selling and buying things
- Bargaining

3 - Introducing expression 
- Listening and repeat
- Sample dialogues
- Practice in group and in pai
r
- Textbook

เอกสารประกอบการสอน / โปรเจคเ
ตอร์

6 Booking various tickets , tour and hotel 3 - Introducing expression 
- Listening and repeat
- Sample dialogues
- Practice in group and in pai
r
- Textbook

เอกสารประกอบการสอน / โปรเจคเ
ตอร์

7 Guessing the meaning of unfamiliar words
- Analyzing word parts
- Using context clues
- Using Dictionar

3 - Analyzing the unknown wor
ds
- Doing exercises 
- Explaining kinds of context c
lues and how to use dictionar
y
- Doing exercises 
- Textbook

เอกสารประกอบการสอน / โปรเจคเ
ตอร์

8 Guessing the meaning of unfamiliar words
- Analyzing word parts
- Using context clues
- Using Dictionary

3 - Analyzing the unknown wor
ds
- Doing exercises 
- Explaining kinds of context c
lues and how to use dictionar
y
- Doing exercises 
- Textbook

เอกสารประกอบการสอน / โปรเจคเ
ตอร์

9 Sentence Reading
- Understanding complicated sentence
- Sentence interpretation and comprehension

3 - Analyzing structures of sent
ences
- Identifying the main idea of t
he sentence
- Doing exercises

เอกสารประกอบการสอน / โปรเจคเ
ตอร์

10 สอบกลางภาค

11 Sentence Reading
- Understanding complicated sentence
- Sentence interpretation and comprehension

3 - Analyzing structures of sent
ences
- Identifying the main idea of t
he sentence
- Doing exercises

เอกสารประกอบการสอน / โปรเจคเ
ตอร์

12 Reading Passages of General Ideas
- Reading for main idea
- Reading for details

3 - Lecture
- Practicing identifying the ma
in idea, details

เอกสารประกอบการสอน / โปรเจคเ
ตอร์

13 Reading Passages of General Ideas
- Reading for main idea
- Reading for details

3 - Lecture
- Practicing identifying the ma
in idea, details

เอกสารประกอบการสอน / โปรเจคเ
ตอร์

14 Reading other kinds of Texts
- Reading newspapers
- Reading advertisement
- Reading websites

3 - Reading and discussion
- Reading and presentation

เอกสารประกอบการสอน / โปรเจคเ
ตอร์

15 Reading other kinds of Texts 3 - Reading and discussion เอกสารประกอบการสอน / โปรเจคเ



- Reading newspapers
- Reading advertisement
- Reading websites

- Reading and presentation ตอร์

16 Reading other kinds of Texts
- Reading newspapers
- Reading advertisement
- Reading websites

3 - Reading and discussion
- Reading and presentation

เอกสารประกอบการสอน / โปรเจคเ
ตอร์

17, 18 สอบปลายภาค

2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้

กจิกรรม
ที

ผลการเรยีนรู ้ วธิกีารประเมนิ สัปดาหป์ระเมนิ สัดส่วนของการ
ประเมนิผล

1 ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงัคบัของ
สถาบนั และสงัคม
2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยีน ตรงต่
อเวลา ซอืสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน และสูง้าน
3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละรบัฟงัควา
มคดิเห็นของผูอ้นื รวมทงัเคารพในคุณคา่และศกั
ดศิรขีองความเป็นมนุษย์
4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสํานึกสาธาร
ณะ
5. รักและภูมใิจในสถาบัน ทอ้งถนิ มจีติสํานึกในการอ
นุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม สงิแวดลอ้ม และภูมปัิญญาทอ้ง
ถนิ

สังเกตพฤตกิรรมทงัในและหอ้งเรยีน การมอบหมายงาน การส่งงาน การท
ํางานรว่มกบัผูอ้นื การสอบถามจากอาจารยผ์ูส้อนในหลักสูตรและเพอืนรว่
มชนัของผูเ้รยีน

ตลอดภาคการ
ศกึษา

10%

2 ดา้นความรู ้

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเขา้ถงึแหล่งก
ารเรยีนรู ้
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบรูณาการควา
มรู ้และการประยกุตค์วามรู ้
3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกัการและท
ฤษฎทีสีาํคญัในเนอืหาของหมวดวชิาศกึษาทวัไป

การสังเกตการมสี่วนรว่มของนักศกึษาในชนัเรยีน การซักถามเพอืทดสอบ
ความเขา้ใจ การสอบยอ่ย การสอบกลางภาคและปลายภาค

สัปดาหท์ ี10,1
7-18

50%

3 ดา้นทกัษะทางปัญญา

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ คดิวเิ
คราะห ์คดิเชงิเหตุผล และคดิ เชงิบรูณาการ ในชวีติป
ระจําวันไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโยชน์ต่อต
นเองและสังคมได ้

การสังเกต การประเมนิผลชนิงานทมีอบหมาย การนําเสนองาน สัปดาหท์ ี8-10
และ 12-13

10%

4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความร ั
บผดิชอบ

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐานะผูนํ้า
และสมาชกิกลุม่
2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีองตนเอง 
ทงัตอ่ตนเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงัคม
3. แสดงออกถงึการมปีฏสิัมพันธท์ดีใีนสังคมพหวุัฒน
ธรรม

สังเกต การซักถามและการทํากจิกรรมกลุ่มรวมถงึการรว่มอภปิรายและเสน
อความคดิเห็นในชนัเรยีน

สัปดาหท์ ี2-4 
และ 14-15

10%

5 ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร แล
ะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใชภ้าษา
เพอืการสอืสาร
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการตดิตอ่สื
อสาร โดยใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม
3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคราะหต์ัวเล
ข แปรผล และนําเสนอขอ้มลูไดอ้ยา่งเหมาะสม และใ
ชเ้ป็นพนืฐานแกปั้ญหาและการตัดสนิใจในชวีติประจํา
วัน
4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีาร
สนเทศในการสบืคน้ขอ้มลู เพอืการแสวงหาความรู ้

การสังเกต การนําเสนองาน การแสดงความคดิเห็น การซักถามขอ้สงสัย
และการนําเสนองานผา่นการใชเ้ทคโนโลยตี่างๆ

สัปดาหท์ ี5-7 
และ 8-10

20%



หมวดท ี6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลกั

เอกสารประกอบการสอนรายวชิา 2100105 การพัฒนาทกัษะการพดูและการอา่นภาษาองักฤษ

2. เอกสารและขอ้มลูสาํคญั

-

3. เอกสารและขอ้มลูแนะนํา

Internet

หมวดท ี7 การประเมนิและปรบัปรุงการดําเนนิการของรายวชิา

1. กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา

การประเมนิประสทิธผิลในรายวชิานี ทจัีดทําโดยนักศกึษา ไดจั้ดกจิกรรมในการนําแนวคดิและความเห็นจากนักศกึษาไดด้ังนี
- การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีน
- การสังเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผูเ้รยีน
- แบบประเมนิผูส้อน และแบบประเมนิรายวชิา

2. กลยทุธก์ารประเมนิการสอน

ในการเกบ็ขอ้มลูเพอืประเมนิการสอน ไดม้กีลยทุธ ์ดังนี
- การสังเกตการณ์สอนของผูร้ว่มทมีการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู ้

3. การปรบัปรงุการสอน

เนน้การเรยีนการาสอนแบบผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลางใหม้มีากขนึ ผา่นการออกนําเสนองานหนา้ชนั

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธขิองนกัศกึษาในรายวชิา

4.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้ณะนกัศกึษายงัไมส่าํเร็จการศกึษา

ใหกํ้าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธกิารเรยีนรูข้องนักศกึษาเป็นส่วนหนึงของระบบประกนัคุณภาพภายในของสถาบันอดุมศกึษาทจีะตอ้งทําความเขา้ใจตรงกนัทงัสถาบัน
และนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธ ิซงึผูป้ระเมนิภายนอกจะตอ้งสามารถตรวจสอบได ้
การทวนสอบในระดับรายวชิาควรใหนั้กศกึษาประเมนิการเรยีนการสอนในระดับรายวชิามคีณะการรมการพจิารณาความเหมาะสมของขอ้สอบใหเ้ป็นไปตามแผนการสอน
มกีารประเมนิขอ้สอบโดยผูท้รงคุณวฒุภิายนอก
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโ้ดยมรีะบบประกนัคุณภาพภายในสถาบันการศกึษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ละรายงานผล

4.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูห้ลงัจากนกัศกึษาสาํเร็จการศกึษา

การกําหนดกลวธิกีารทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องนักศกึษา ควรเนน้การทําวจัิย
สัมฤทธผิลของการประกอบอาชพีของบัณฑติททํีาอยา่งต่อเนืองและนําผลวจัิยทไีดย้อ้นกลับมาปรับปรงุกระบวนการการเรยีนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร
รวมทงัการประเมนิคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองคก์รระดับสากล โดยการวจัิยอาจจะดําเนินการดังตัวอยา่งต่อไปนี
(1) ภาวะการมงีานทําของบัณฑติ ประเมนิจากบัณฑติแต่ละรุน่ทสํีาเร็จการศกึษา ในดา้น
ของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู ้ความสามารถ ความมนัใจของบัณฑติในการประกอบอาชพี
(2) การตรวจสอบจากผูป้ระกอบการ โดยการขอเขา้สัมภาษณ์หรอืการส่งแบบสอบถามเพอื
ประเมนิความพงึพอใจในบัณฑติทสํีาเร็จการศกึษาและเขา้ทํางานในสถานประกอบการนันๆ ในคาบระยะเวลาต่างๆ เชน่ ปีท ี1 ปีท ี5 เป็นตน้ไป
(3) การประเมนิตําแหน่งและ/หรอืความกา้วหนา้ในสายงานของบัณฑติ
(4) การประเมนิจากสถานศกึษาอนื โดยการส่งแบบสอบถามหรอืสอบถามเมอืมโีอกาสถงึ
ระดับความพงึพอใจในดา้นความรู ้ความพรอ้ม และคุณสมบัตดิา้นอนืๆของบัณฑติทสํีาเร็จการศกึษาและเขา้ศกึษาต่อระดับทสีูงขนึในสถานศกึษานันๆ
(5) การประเมนิจากบัณฑติทไีปประกอบอาชพีในแงข่องความพรอ้มและความรูจ้าก
สาขาวชิาทเีรยีน รวมทงัสาขาอนืๆทกํีาหนดในหลักสูตรทเีกยีวเนืองกบัการประกอบอาชพีของบัณฑติ
รวมทงัเปิดโอกาสใหเ้สนอขอ้คดิเห็นในการปรับปรงุหลักสูตรใหด้ยีงิขนึ
(6) ความเห็นจากผูท้รงคุณวฒุภิายนอกทมีาประเมนิหลักสูตรหรอืเป็นอาจารยพ์เิศษ ต่อ
ความพรอ้มของนักศกึษาในการเรยีนและคุณสมบัตอินืๆทเีกยีวขอ้งกบักระบวนการเรยีนรูแ้ละการพัฒนาองคค์วามรูข้องนักศกึษา
(7) ผลงานของนักศกึษาทวีัดเป็นรปูธรรมได ้

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา

เปลยีนหรอืสลับอาจารยผ์ูส้อน เพอืใหนั้กศกึษามมีมุมองในเรอืงการประยกุตค์วามรู ้

หมวดอนืๆ

-
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