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รายละเอยีดของรายวชิา
 

ชอืสถาบนัอดุมศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา
คณะ/ภาควชิา คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
 

หมวดท ี1 ขอ้มลูทวัไป

1. รหสัและชอืรายวชิา

2100111 ภาษาอาหรับพนืฐาน
Basic Arabic

2. จํานวนหน่วยกติ

2 (1-2-3)

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา

ศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว

อาจารยผ์ูส้อน อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว

5. ภาคการศกึษา / ชนัปีทเีรยีน

2 / 2560

6. รายวชิาทตีอ้งเรยีนมาก่อน (pre-requisite) (ถา้ม)ี

-

7. รายวชิาทตีอ้งเรยีนพรอ้มกนั (co-requisites) (ถา้ม)ี

-

8. สถานทเีรยีน

กลุ่ม หอ้งเรยีน วัน เวลา อาจารยผ์ูส้อน สาขาทสีอน

1 [01-303] จันทร ์9:00 - 12:00 อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว สารสนเทศศาสตร์

2 [01-303] จันทร ์13:00 - 16:00 อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว ภาษามลายู

9. วนัทจีดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครงัลา่สดุ

วันทจัีดทํา/ปรับปรงุรายละเอยีดรายวชิา : 26 พ.ย. 60

หมวดท ี2 จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์

1. จุดมุง่หมายของรายวชิา

1. เพอืใหนั้กศกึษาไดฝึ้กการอา่นออกเสยีงพยญัชนะภาษาอาหรับและฝึกทกัษะการฟัง การอา่น การพดู และการเขยีนภาษาอาหรับพนืฐาน
2. เพอืใหนั้กศกึษาสามารถสนทนาดว้ยภาษาอาหรับอยา่งเป็นทางการในสถานการณ์ต่างๆ ได ้
3. เพอืใหนั้กศกึษาสามารถเขยีนประโยคพนืฐานภาษาอาหรับทถีกูตอ้ง
4. เพอืใหนั้กศกึษาสามารถนําเสนอและแสดงบทบาทหนา้ชนัเรยีนตลอดจนการนํามาประยกุตใ์ชใ้นการดํารงชวีติประจําวันโดยใชภ้าษาอาหรับในการสอืสาร

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา

เพอืใหผู้เ้รยีนมคีวามรูพ้นืฐานในดา้นทกัษะการฟัง การพดู การอา่น และ การเขยีนภาษาอาหรับในบรบิททเีกยีวขอ้งในชวีติประจําวัน ฝึกการอา่นออกสยีงคําภาษาอาหรับใหถ้กูตอ้ง
และสามารถใชภ้าษาอาหรับในสถานการณ์ต่างๆ เชน่ การแนะนําตัวเอง การทกัทาย การซอืของ การตดิต่อสอบถามขอ้มลูทงัในและนอกประเทศ เป็นตน้
นอกจากนันสามารถเขยีนประโยคพนืฐานภาษาอาหรับ อกีทงัสามารถนําความรูด้ังกล่าวมาประยกุตใ์ชใ้นการดํารงชวีติประจําวัน

หมวดท ี3 ลกัษณะและการดําเนนิการ

1. คําอธบิายรายวชิา

อกัษรภาษาอาหรับ หลักการสรา้งคํา ประโยคพนืฐาน ฝึกทกัษะการฟัง พดู อา่น และเขยีน เพอืความเขา้ใจเรอืงทวัๆ ไปในชวีติประจําวัน
ใหส้ามารถประยกุตใ์ชใ้นการสอืสารกบัเจา้ของภาษาได ้

2. จํานวนชวัโมงทใีชต้อ่ภาคการศกึษา

computer
Text Box
และหลักสูตรอื่น ๆ



ภาคทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดว้ยตนเอง กจิกรรมเพมิเตมิ

15 30 45

3. จํานวนชวัโมงตอ่สปัดาหท์อีาจารยใ์หค้ําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศกึษาเป็นรายบุคคล

ใหคํ้าปรกึษาจํานวน ๑ ชวัโมง/สัปดาห ์( สําหรับผูท้ตีอ้งการคําปรกึษาตามแต่ละกรณี ) วธิกีารสอืสารกบันักศกึษาดว้ยตนเองใช ้e-mail

หมวดท ี4 การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงัคบัของสถ
าบนั และสงัคม

- สอดแทรกระหวา่งการเรยีนการสอนทกุครัง พฤตกิรรมการเขา้เรยีนและ พฤตกิรรมในชนัเรยีนของนักศกึษา

2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยีน ตรงตอ่เวล
า ซอืสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน และสูง้าน

- จัดกจิกรรมทสีอดแทรกและเนน้คุณธรรม จรยิธรรมการเสยีสละ ประเมนิจากการผลการปฏบิัตกิจิกรรมของนักศกึษา

3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละรบัฟงัความคิ
ดเห็นของผูอ้นื รวมทงัเคารพในคุณคา่และศกัดศิรขี
องความเป็นมนุษย์

ปฏบิัตตินทเีป็นแบบอยา่งของผูส้อน ประเมนิจากความตรงต่อเวลาในการส่งงานและประสทิธภิาพงานทไี
ดรั้บมอบหมาย

4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสํานึกสาธารณะ - จัดกจิกรรมทสีอดแทรกและเนน้ คุณธรรม จรยิธรรมกา
รเสยีสละ

5. รักและภูมใิจในสถาบัน ทอ้งถนิ มจีติสํานึกในการอนุรัก
ษ์ศลิปวัฒนธรรม สงิแวดลอ้ม และภูมปัิญญาทอ้งถนิ

- ปฏบิัตตินทเีป็นแบบอยา่งของผูส้อน

 

2. ดา้นความรู ้

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเขา้ถงึแหล่งการเรี
ยนรู ้

- บรรยายและสรปุสาระการเรยีนรูโ้ดยอาจารยป์ระจําวชิา - ประเมนิจากการทดสอบยอ่ยกลางภาค และสอบปลายภาค

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบรูณาการความรู ้
และการประยกุตค์วามรู ้

การทํางานกลุ่ม การเขยีนรายงาน การนําเสนอรายงาน การอภปิราย 
วเิคราะห ์ประเด็นกรณีศกึษา

- การมสี่วนรว่มในการอภปิรายและแสดงความคดิเห็น

3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกัการและทฤษ
ฎทีสีาํคญัในเนอืหาของหมวดวชิาศกึษาทวัไป

จัดกจิกรรมการสอนทเีนน้ทกัษะการฟัง พดู อา่น และเขยีน - ประเมนิจากการนําเสนอรายงานจากการคน้ควา้ขอ้มลูทเีกยีวขอ้ง

 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ คดิวเิคราะ
ห ์คดิเชงิเหตุผล และคดิ เชงิบรูณาการ ในชวีติประจําวันไ
ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

ใชก้ระบวนการสอนทเีนน้กจิกรรมฝึกทกัษะดา้นการฟัง การพดู การอ่
าน และการเขยีนภาษามลายอูยา่งเป็นทางการ

- ประเมนิจากการอภปิราย การแสดงความคดิเห็นรว่มกนัในชนัเรยีน

2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคมได ้

ใชก้ระบวนการสอนทสีะทอ้นความคดิ การคดิอยา่งมรีะบบ รายงานทไีดรั้บมอบหมาย
- ประเมนิจากการสอบยอ่ย และสอบกลางภาคปลายภาค

 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐานะผูนํ้าและ
สมาชกิกลุม่

จัดกจิกรรมกลุ่มในการเรยีน - ประเมนิจากจากรายงานทนํีาเสนอ พฤตกิรรมการทํางานเป็นทมี

2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีองตนเอง ทงั
ตอ่ตนเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงัคม

- มอบหมายงานรายกลุ่มใหนั้กศกึษาไปคน้ควา้แลว้นําเสนอรายงานใ
นเชงิวเิคราะห์

- ประเมนิจากความตรงต่อเวลาในการส่งงานและประสทิธภิาพงานที
ไดรั้บมอบหมาย

3. แสดงออกถงึการมปีฏสิัมพันธท์ดีใีนสังคมพหวุัฒนธรรม - อภปิรายศกึษารว่มกนัในชนัเรยีน รายงานทไีดรั้บมอบหมาย

 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใชภ้าษาเพอื
การสอืสาร

- มอบหมายงานใหนั้กศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง กลุ่ม จากแหล่งคน้ค
วา้หลาย ๆ แหล่ง แลว้นําเสนอรายงานดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศที
เหมาะสม

- ประเมนิจากรายงานและการนําเสนอรายงาน

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการตดิต่อสอืสาร โด - การสอนโดยใช ้power point ประกอบการบรรยาย ประเมนิจากการอภปิรายรว่มกนัในชนัเรยีน



ยใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม

3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคราะหต์ัวเลข แ
ปรผล และนําเสนอขอ้มลูไดอ้ยา่งเหมาะสม และใชเ้ป็นพื
นฐานแกปั้ญหาและการตัดสนิใจในชวีติประจําวัน

- มอบหมายงานใหนั้กศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจากเว็บไซดต์่างๆ - ประเมนิจากการอภปิรายรว่มกนัในชนัเรยีน

4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเ
ทศในการสบืคน้ขอ้มลู เพอืการแสวงหาความรู ้

- นําเสนอการสอนโดยใชร้ปูแบบและเทคโนโลยทีทีนัสมยัและเหมา
ะสม

ประเมนิจากการอภปิรายรว่มกนัในชนัเรยีน

 

หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมนิผล

1. แผนการสอน

สัปดาหท์ี หวัขอ้/รายละเอยีด จํานวนชวั
โมง

กจิกรรมการเรยีนการสอน สอืทใีช ้ ผูส้อน

1 แนะนํารายวชิา กจิกรรมการเรยีนการสอนและวธิกีารประเมิ
นผล

3 • บรรยาย / อภปิราย Pretest กอ่นเขา้ชนัเรยีน อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว

2 บทท ี1 คํานิยาม, ความสําคัญของภาษาอาหรับและการอ่
านออกเสยีงพยญัชนะภาษาอาหรับและชนิดของคําในภา
ษาอาหรับ
1.1 คํานาม

3 • บรรยาย / อภปิราย
• กจิกรรมฝึกทกัษะการวเิคราะห ์และ
ประยกุต์

- Power Point
- แบบทดสอบความเขา้ใจ
- แบบฝึกหดั

อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว

3 บทท ี1 คํานิยาม, ความสําคัญของภาษาอาหรับและการอ่
านออกเสยีงพยญัชนะภาษาอาหรับและชนิดของคําในภา
ษาอาหรับ
1.2 คํากรยิา
1.3 คําบพุบท

3 • บรรยาย / อภปิราย
• กจิกรรมฝึกทกัษะการวเิคราะห ์และ
ประยกุต์

- Power Point
- แบบทดสอบความเขา้ใจ
- แบบฝึกหดั

อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว

4 บทท ี2 โครงสรา้งประโยคพนืฐานในภาษาอาหรับ
2.1 ประโยคบอกเล่าทเีรมิตน้ดว้ยคํานาม
2.2 ประโยคบอกเล่าทเีรมิตน้ดว้ยคํากรยิา

3 • บรรยาย / อภปิราย
• กจิกรรมฝึกทกัษะการวเิคราะห ์และ
ประยกุต์

- Power Point
- แบบทดสอบความเขา้ใจ
- แบบฝึกหดั

อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว

5 บทท ี2 โครงสรา้งประโยคพนืฐานในภาษาอาหรับ
2.3 ประโยคเงอืนไข
2.4 ประโยคคําถาม

3 • บรรยาย / อภปิราย
• กจิกรรมฝึกทกัษะการวเิคราะห ์และ
ประยกุต์

Power Point
- แบบทดสอบความเขา้ใจ
- แบบฝึกหดั

อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว

6 บทท ี3 ทกัษะดา้นการฟังภาษาอาหรับ
3.1 ฟังการต์ูน
3.2 ฟังข่าว

3 • บรรยาย / อภปิราย
• กจิกรรมฝึกทกัษะการฟังภาษาอาหรั
บจาก CD การต์ูนโฆษณา, ประกาศ 
สุนทรพจน์ และจากรายการวทิยทุใีช ้
ภาษาอาหรับ

-Power Point
- CD
-สอืใน Internet

อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว

7 บทท ี3 ทกัษะดา้นการฟังภาษาอาหรับ
3.3 ฟังประกาศ
3.4 ฟังสุนทรพจน์
3.5 ฟังรายการวทิยุ

3 • บรรยาย / อภปิราย
• กจิกรรมฝึกทกัษะการวเิคราะห ์และ
ประยกุต์

- Power Point
- แบบทดสอบความเขา้ใจ
- แบบฝึกหดั

อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว

8 บทท ี4 คําคุณศัพท ์
ผกืทกัษะดา้นการอา่นภาษาอาหรับ ออกเสยีงใหถ้กูตอ้ง

3 • บรรยาย
• นักศกึษาฝึกอา่นออกเสยีง

Power Point
เอกสารประกอบการสอน

อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว

9 บทท ี5 ประธานและกรรม
ผกืทกัษะดา้นกานเขยีนประโยคภาษาอาหรับ

3 • บรรยาย / อภปิราย
• กจิกรรมฝึกทกัษะการเขยีน

- Power Point
- แบบทดสอบความเขา้ใจ
- แบบฝึกหดั

อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว

10 สอบกลางภาค

11 บทท ี6 ทกัษะดา้นการฟ้งและพดูภาษาอาหรับ
3.1 ฟังการต์ูน
3.2 ฟังข่าว
3.3 ผกึสนทนา

3 • บรรยาย / อภปิราย
• กจิกรรมฝึกทกัษะการฟังภาษาอาหรั
บ การต์ูนโฆษณา, ประกาศ

-Power Point
-สอืใน Internet

อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว

12 บทท ี7 โครงสรา้งประโยคพนืฐานในภาษาอาหรับ
1-ประโยคทขีนีตน้ดว้ยคํานาม
2-ประโยคทขีตึน้ดว้ยคํากรยิา

3 • บรรยาย / อภปิราย
• กจิกรรมฝึกทกัษะการวเิคราะห ์และ
ประยกุต์

- Power Point
- แบบทดสอบความเขา้ใจ
- แบบฝึกหดั

อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว

13 บทท ี8 ทกัษะดา้นการพดูภาษาอาหรับ
8.1 ฝึกสนทนาการทกัทาย
8.2 ฝึกการแนะนําตนเอง

3 • นักศกึษาฟังCD การสนทนา
• นักศกึษาจับใจความสําคัญจาก CD
• มอบหมายงานแต่ละกลุ่ม

-Power Point
- CD
-สอืใน Internet

อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว

14 บทท ี8 ทกัษะดา้นการพดูภาษาอาหรับ
8.3 การซอืของ
8.4 การขอความชว่ยเหลอื
4.5 การบอกทศิทาง

3 • บรรยาย / อภปิราย
• มอบหมายงานแต่ละกลุ่ม

Power Point
-สอืใน Internet

อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว

15 บทท ี9 ทกัษะการเขยีนภาษาอาหรับ
9.1 ฝึกเขยีนประโยคพนืฐาน
9.2 ฝึกเขยีนประวัตตินเอง
9.3 ฝึกเขยีนเรยีงความสันๆ

3 อาจารยบ์รรยาย
• กจิกรรมฝึกทกัษะการเขยีนประโยค
พนืฐาน การเขยีนประวัตตินเองและก
ารเขยีนเรยีงความสัน ๆ ได ้

-Power Point อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว

16 สรปุและทบทวนเนือหาตลอดภาคการศกึษา 3 • อาจารยบ์รรยายและสรปุเนือหา Power Point อ.ดร.อาดลีะห ์หะยนีิแว



• นักศกึษาสรปุเนือหาทไีดศ้กึษามาต
ลอดภาคการศกึษา

-สอืใน Internet
- แบบทดสอบ
Posttest หลังเรยีน

17, 18 สอบปลายภาค

2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้

กจิกรรม
ที

ผลการเรยีนรู ้ วธิกีารประเมนิ สัปดาหป์ระเมนิ สัดส่วนของการป
ระเมนิผล

1 ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงัคบัของสถาบ ั
น และสงัคม
2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยีน ตรงตอ่เวลา 
ซอืสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน และสูง้าน
3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละรบัฟงัความคดิเ
ห็นของผูอ้นื รวมทงัเคารพในคุณคา่และศกัดศิรขีองคว
ามเป็นมนุษย์
4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสํานึกสาธารณะ
5. รักและภูมใิจในสถาบัน ทอ้งถนิ มจีติสํานึกในการอนุรักษ์ศิ
ลปวัฒนธรรม สงิแวดลอ้ม และภูมปัิญญาทอ้งถนิ

- พฤตกิรรมการเขา้เรยีนและพฤตกิรรมในชนัเรยีนของนักศกึษา ตลอดภาคเรยีน 10

2 ดา้นความรู ้

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเขา้ถงึแหล่งการเรยี
นรู ้
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบรูณาการความรู ้แล
ะการประยกุตค์วามรู ้
3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกัการและทฤษฎี
ทสีาํคญัในเนอืหาของหมวดวชิาศกึษาทวัไป

- สอบกลางภาค สัปดาหท์ ี10 20

-สอบปลายภาค สัปดาหท์ ี17, 18 40

3 ดา้นทกัษะทางปัญญา

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ คดิวเิคราะห ์
คดิเชงิเหตุผล และคดิ เชงิบรูณาการ ในชวีติประจําวันไดอ้ย่
างมปีระสทิธภิาพ
2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโยชน์ต่อตนเองแ
ละสังคมได ้

- การมสี่วนรว่มในการอภปิรายและแสดงความคดิเห็น ตลอดภาคเรยีน 10

4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิช
อบ

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐานะผูนํ้าและสม
าชกิกลุม่
2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีองตนเอง ทงัตอ่
ตนเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงัคม
3. แสดงออกถงึการมปีฏสิัมพันธท์ดีใีนสังคมพหวุัฒนธรรม

- การทํางานกลุ่มและการนําเสนอผลงาน ตลอดภาคเรยีน 10

5 ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร และการใ
ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใชภ้าษาเพอืก
ารสอืสาร
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการตดิต่อสอืสาร โดยใ
ชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม
3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคราะหต์ัวเลข แปร
ผล และนําเสนอขอ้มลูไดอ้ยา่งเหมาะสม และใชเ้ป็นพนืฐาน
แกปั้ญหาและการตัดสนิใจในชวีติประจําวัน
4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการสบืคน้ขอ้มลู เพอืการแสวงหาความรู ้

การใชเ้ทคโนโลยใีนการนําเสนอผลงาน ตลอดภาคเรยีน 10

หมวดท ี6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลกั

- كیدی نیب  ةیبرعلا   
اھب - نیقطانلا  ریغل  ةیبرعلا  ةغللا  میلعت   
حضاولا - وحنلا 
ةیبرعلا - ةغللا  دعاوق  صخلم 

2. เอกสารและขอ้มลูสาํคญั

3. เอกสารและขอ้มลูแนะนํา

หมวดท ี7 การประเมนิและปรบัปรุงการดําเนนิการของรายวชิา



1. กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา

การประเมนิประสทิธผิลในรายวชิานี กองบรกิารการศกึษาไดจั้ดทําแบบประเมนิการสอน 
โดยใหนั้กศกึษาทกุคนประเมนิประสทิธผิลของรายวชิา ซงึรวมถงึ วธิกีารสอน สงิสนับสนุนการเรยีนการสอน ซงึมผีลกระทบต่อการเรยีนรู ้
และผลการเรยีนรูท้ไีดรั้บและเสนอแนะเพอืการปรับปรงุรายวชิา ผา่นระบบออนไลน์

2. กลยทุธก์ารประเมนิการสอน

การประเมนิการสอนโดยคณะกรรมการทแีต่งตังโดยคณะกรรมการหมวดวชิาศกึษาทวัไป

3. การปรบัปรงุการสอน

กําหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนทบทวนและปรับปรงุกลยทุธแ์ละวธิกีารสอนจากผลการประเมนิประสทิธผิลของรายวชิา แลว้จัดทํารายงานทกุภาคการศกึษา

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธขิองนกัศกึษาในรายวชิา

4.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้ณะนกัศกึษายงัไมส่าํเร็จการศกึษา

1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู ้ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสัมฤทธใินรายหวัขอ้ ตามทคีาดหวังจากการเรยีนรูใ้นวชิา ไดจ้ากการสอบถามนักศกึษา
หรอืการสุ่มตรวจผลงานของนักศกึษา หลังจากการออกผลการเรยีนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสัมฤทธโิดยรวมในวชิาดังนี
1.1 การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศกึษา โดยอาจารยอ์นื หรอืผูท้รงคุณวฒุ ิทไีมใ่ชอ่าจารยป์ระจําหลักสูตร
1.2 ตังคณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมนิการเรยีนรูข้องนักศกึษา โดยตรวจขอ้สอบ ผลงาน วธิกีารใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤตกิรรม

4.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูห้ลงัจากนกัศกึษาสาํเร็จการศกึษา

-

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา

มรีะบบการทบทวนประสทิธผิลของรายวชิา โดยพจิารณาจากผลการประเมนิการสอนโดยนักศกึษา อาจารยผ์ูส้อนรับผดิชอบในการทบทวนเนือหาทสีอนและกลยทุธก์ารสอนทใีช ้
และนําเสนอแนวทางในการปรับปรงุและพัฒนาในรายงานผลการดําเนินการและสรปุวางแผนพัฒนาปรับปรงุสําหรับใชใ้นปีการศกึษาถดัไปและมกีารทําวจัิยในชนัเรยีนเพอืพัฒนาศักยภาพของนักศกึษา

หมวดอนืๆ
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