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รายละเอยีดของรายวชิา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/สาขาวชิา  วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง 

คณะศึกษาศาสตร์ 
สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษ 
 

    หมวดที ่ 1  ข้อมูลโดยทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา  
GE3026       ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร  

English for Communication  
2. จํานวนหนวยกติ  
 3(3-0-6) 

บรรยาย  3  หน่วยกิต     ปฏิบติั  0  หน่วยกิต     นอกเวลา  6  หน่วยกิต   
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  
 3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  
     หลกัสูตร           หลากหลายหลกัสูตร 
              ประเภทวชิา     หมวดรายวชิาศึกษาทัว่ไป 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน  

  วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง คณะศึกษาศาสตร์ 
ผูรั้บผดิชอบ นายกิตติพฒัน์  ทาวงศษ์า 
ผูส้อน  นายกิตติพฒัน์  ทาวงศษ์า 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน  

   5.1  วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง 
ภาคการศึกษาท่ี 1/2556 
หลกัสูตรศาสนศาสตรบณัฑิต   สาขาวชิาพุทธศาสตร์   ชั้นปีท่ี 3 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปทีเ่รียน  
ภาคการศึกษาท่ี 1/2556 นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 

6. รายวชิาทีต่องเรียนมากอน (Pre-requisite) 
ไม่มี 

7. รายวชิาทีต่องเรียนพรอมกนั (Co-requisites) 
 ไม่มี 
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8. สถานทีเ่รียน 
    คณะศึกษาศาสตร์ วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง 

9. วนัทีจั่ดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด  
20 พฤษภาคม 2556 

 
หมวดที ่ 2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
1.  ใชภ้าษาองักฤษในการสนทนาตามสถานการณ์ต่าง ๆ 
2.  รู้เก่ียวกบักิริยามารยาทในการสนทนา 
3.  เลือกใชศ้พัทแ์ละส านวนอยา่งเหมาะสมตามสถานภาพของคู่สนทนาและถูกตอ้งตาม   วฒันธรรม  
ของเจา้ของภาษา  

4.  สรุปประเด็นส าคญัในการสนทนาต่อบุคคลท่ีสามได ้
 5.  ตระหนกัถึงความส าคญัของการใชภ้าษาองักฤษในการสนทนา 

2.  วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
 เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดการเรียนรู้และพฒันาตนเองในดา้นวชิาการ  ผา่นกระบวนการคิดอยา่งเป็น
ระบบ  โดยสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม สู่วธีิการสอนแบบบูรณาการกบัศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

หมวดที ่ 3  ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1.  ค าอธิบายรายวชิา 
 การใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การแนะน าตวัเอง การซ้ือของ การสั่ง
อาหาร การสนทนาทางโทรศพัท ์และการสนทนาทัว่ๆไป ในชีวติประจ าวนัโดยเนน้ความชดัเจน ความ
คล่อง ความเหมาะสม และความเป็นธรรมชาติในการใชภ้าษา 
 

2.  จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45  ชัว่โมงต่อ
ภาคการศึกษา 
 

ตามความตอ้งการของ
นกัศึกษาเฉพาะราย 
 

 

ไม่มีการฝึกปฏิบติังาน
ภาคสนาม 
 

การศึกษาดว้ยตนเอง 
6  ชม./สัปดาห์ 
รวม 90 ชม. 
ต่อภาคการศึกษา 
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3.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษา และแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 นกัศึกษาสามารถมาขอค าแนะน าและปรึกษากบัอาจารยผ์ูส้อนคิดเป็น 3 ชม. /สัปดาห์ หรืออาจารย์
ประจ าวชิาประกาศเวลาใหค้  าแนะน า  ใหค้  าปรึกษา  ข้ึนป้ายประกาศของสาขาวชิา   อาจารยจ์ดัเวลาให้
ค  าปรึกษาและค าแนะน าแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 
 
 

หมวดที ่ 4  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1.  คุณธรรม  จริยธรรม 

 1.1  คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา  

         1.1.1   มีวนิยั ตรงต่อเวลา รับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
        1.1.2  เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 

       1.1.3  มีคุณธรรมของความเป็นผูน้ าและผูต้าม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  
                       รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์

          1.1.4  ตระหนกัในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุ์จริต 
          1.1.5  มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 
 1.2  วธีิการสอน 

-    อภิปรายและร่วมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณธรรม  และจริยธรรมในชั้นเรียน  
เพื่อก าหนดเป็นขอ้ตกลงท่ีใชร่้วมกนั  โดยยกตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งมาร่วมกนัวเิคราะห์
และพิจารณา  เช่น  ใหค้วามส าคญักบัการตรงต่อเวลา   กฎระเบียบและขอ้บงัคบัท่ี
นกัศึกษาจะตอ้งปฏิบติัในการเขา้ชั้นเรียน    ความผดิชอบต่อตนเองและสังคม   

 1.3  วธีิการประเมินผล  

         -  ตรวจสอบจากพฤติกรรมการเขา้เรียน  โดยการเช็คช่ือเขา้ชั้นเรียนใหค้ะแนนในส่วนของ
การเขา้ชั้นเรียนท่ีตรงต่อเวลา   

         - งานมอบหมายตรงเวลาและถูกตอ้ง 
         -  การท างานกลุ่มและการมีส่วนรวมในกิจกรรมท่ีมอบหมายในชั้นเรียน 

2.  ความรู้ 
 2.1  ความรู้ทีต้่องได้รับ  

  2.1.1 มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีท่ีส าคญัในเน้ือหาศึกษา 
  2.1.2 สามารถติดตามความกา้วหนา้ทางวชิาการ 
  2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ท่ีศึกษากบัความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.2  วธีิการสอน  

              -     น าเสนอหวัขอ้ต่าง ๆ  ตามหน่วยเรียนท่ีก าหนดจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ  
         -      บรรยายหวัขอ้ในแต่ละหน่วยเรียน  พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ   
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         -      อภิปรายหลงัการบรรยายและซกัถามความเขา้ใจ 
         -      ใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมหรือสถานการณ์จ าลอง  โดยการท างานเป็นคู่และท างานกลุ่ม 

 2.3  วธีิการประเมินผล 
          -    การตอบค าถาม  การแสดงความคิดเห็นในหวัขอ้ท่ีสอน          
                      -     ประเมินผลจากการท างานกลุ่ม 

        -     ประเมินผลจากแบบฝึกหดัแต่ละหน่วยเรียน  
        -     ประเมินผลจากการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 

3.  ทกัษะทางปัญญา 
 3.1  ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา  

  3.1.1 มีทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและเป็นระบบ 
3.1.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการของ  
          ศาสตร์นั้น ๆ 
3.1.3 สามารถวเิคราะห์ ประยกุต ์ความรู้ ไปใชก้บัสถานการณ์ในระดบับุคคล องคก์ร 
         สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

 3.2  วธีิการสอน  

        -     มอบหมายใหน้กัศึกษาเขียนบทสนทนาในหวัขอ้ต่าง ๆ ในหน่วยเรียน 
-    ใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมโดยแสดงบทบาทสมมุติท่ีเหมาะสมตามสถานการณ์และ

โอกาส   น าภาษาไปใช ้ใน การส่ือสารในสถานการณ์เฉพาะหนา้ 
        -    สะทอ้นความคิดของนกัศึกษาจากการตอบค าถามและการแสดงความคิดเห็น 

 3.3  วธีิการประเมินผล 
         -    ประเมินผลจากแบบฝึกหดัแต่ละหน่วยเรียน  
       -    ประเมินผลจากการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
              -     ประเมินผลจากการแสดงบทบาทสมมุติตามสถานการณ์ท่ีก าหนด 

4.  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

 4.1  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา  

  4.1.1 สามารถวางแผนและรับผดิชอบในการพฒันาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและสังคม 

  4.1.2 มีความรับผดิชอบในการท างานตามท่ีมอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม 

4.1.3 สามารถปรับตวัและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นในฐานะผูน้ าและผูต้ามไดอ้ยา่งมี 

          ประสิทธิภาพ 

  4.1.4 มีมนุษยสัมพนัธ์และสามารถวางตวัไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัทุกสถานการณ์  

 4.2  วธีิการสอน  

                     -   มอบหมายงานรายบุคคลและกลุ่ม  เช่น  การคน้ควา้ขอ้มูลต่าง ๆ ตามหวัขอ้ในหน่วยเรียน 
        -  จดักิจกรรมรายบุคคลและรายกลุ่มในการแสดงบทบาทสมมุติตามสถานการณ์ท่ีก าหนดตาม 
            หวัขอ้ในบทเรียน 
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 4.3  วธีิการประเมินผล  

                       -   ประเมินผลจากงานท่ีไดรั้บมอบหมายจากการท างานรายบุคคลและรายกลุ่ม 
                       -   ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมรายบุคคลและรายกลุ่ม 
5.  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

 5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา  

5.1.1 สามารถส่ือสารกบักลุ่มคนท่ีหลากหลาย ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
  5.1.2 มีทกัษะการคิดวเิคราะห์เชิงตวัเลขเพื่อใชใ้นการแกปั้ญหา 
  5.1.3 สามารถสืบคน้ขอ้มูลและคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมได้ 

5.1.4 สามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ท่ีทนัสมยัไดอ้ยา่ง 
         เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

   5 .2. วธีิการสอน 

-   มอบหมายงานใหน้กัศึกษาไปศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจากอินเตอร์เน็ตและส่ือการ    
เรียนรู้อ่ืนๆ                     
-    น าเสนอเน้ือหาท่ีไดจ้ากการคน้ควา้  โดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมในการน าเสนอ 

             -    อภิปรายในหวัขอ้ท่ีไดรั้บมอบหมาย   
 5.3  วธีิการประเมินผล  

              -   ประเมินผลจากการน าเสนอผลงาน 
-   ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการท างาน 

 
หมวดที ่ 5  แผนการสอนและการประเมนิผล 

1.  แผนการสอน 

สัปดาห์
ที่ 

รายละเอยีด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน   ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

1 1. การทกัทายและการแนะน าตวั                 
(Greetings and Introductions) 

1.1. การทกัทายแบบเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ (Formal and Informal Greetings) 

1.2  การแนะน าตวัเองและผูอ่ื้น  
(Introducing Oneself  and Others) 

 

3 - อภิปรายและร่วมแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกบั
คุณธรรมและจริยธรรมใน
ชั้นเรียน  
-ผูส้อนน าเสนอหวัขอ้ท่ีสอน
เร่ือง Greetings and 
Introduction  จาก
แหล่งขอ้มูลต่าง ๆ  
- แบ่งกลุ่มอภิปรายในหวัขอ้
ในหน่วยเรียน 
-  สรุปเน้ือหาในหน่วยเรียน 
- เอกสารประกอบการสอน 

กิตติพฒัน์ ทาวงศษ์า 
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สัปดาห์
ที่ 

รายละเอยีด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน   ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

   - ใหน้กัศึกษาแสดงบทบาท
สมมุติตามสถานการณ์ท่ี
ก าหนด 
- ทบทวนเน้ือหาในหน่วย
เรียน 

กิตติพฒัน์ ทาวงศษ์า 

2 - 3 2. การสนทนาทางโทรศพัท ์ 
(Telephoning) 

2.1 การใชแ้ละการรับโทรศพัท ์ 
(Making and Answering Calls) 

2.3 การรับและฝากขอ้ความ  
(Taking and Leaving Messages) 

 

6 ผูส้อนน าเสนอหวัขอ้ท่ีสอน
เร่ือง Telephoning  จาก
แหล่งขอ้มูลต่าง ๆ  
- แบ่งกลุ่มอภิปรายในหวัขอ้
ในหน่วยเรียน 
-  สรุปเน้ือหาในหน่วยเรียน 
- เอกสารประกอบการสอน 
- ใหน้กัศึกษาแสดงบทบาท
สมมุติตามสถานการณ์ท่ี
ก าหนด 
- ทบทวนเน้ือหาในหน่วย
เรียน 
 

กิตติพฒัน์ ทาวงศษ์า 

4 3. การใหค้  าแนะน า (Suggestions) 

3.1 การขอค าแนะน า (Asking for Suggestions) 

3.2 การใหค้  าแนะน า (Giving Suggestions ) 
 

3 ผูส้อนน าเสนอหวัขอ้ท่ีสอน
เร่ือง  Asking and Giving  
for  Suggestion  จาก
แหล่งขอ้มูลต่าง ๆ  
- แบ่งกลุ่มอภิปรายในหวัขอ้
ในหน่วยเรียน 
-  สรุปเน้ือหาในหน่วยเรียน 
- เอกสารประกอบการสอน 
- ใหน้กัศึกษาแสดงบทบาท
สมมุติตามสถานการณ์ท่ี
ก าหนด 
- ทบทวนเน้ือหาในหน่วย
เรียน 

กิตติพฒัน์ ทาวงศษ์า 
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สัปดาห์
ที่ 

รายละเอยีด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน   ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

5 - 7 4. การเลือกซ้ือสินคา้ (Shopping) 
4.1 การสอบถามขอ้มูลสินคา้  
(Asking for Product Information) 
4.2 การต่อรองราคาสินคา้ (Bargaining) 
4.3 การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้  
(Making Decisions) 

9 ผูส้อนน าเสนอหวัขอ้ท่ีสอน
เร่ือง   จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ  
- แบ่งกลุ่มอภิปรายในหวัขอ้
ในหน่วยเรียน Shopping 
-  สรุปเน้ือหาในหน่วยเรียน 
- เอกสารประกอบการสอน 
- ใหน้กัศึกษาแสดงบทบาท
สมมุติตามสถานการณ์ท่ี
ก าหนด 
- ทบทวนเน้ือหาในหน่วย
เรียน 

กิตติพฒัน์ ทาวงศษ์า 

8 5. การร้องเรียนและการกล่าวค าขอโทษ 
(Complaints and Apologies) 

5.1 การร้องเรียน (Making Complaints) 
5.2 การกล่าวค าขอโทษ (Making Apologies) 
 

3 - เอกสารประกอบการสอน 
- ใหน้กัศึกษาแสดงบทบาท
สมมุติตามสถานการณ์ท่ี
ก าหนด 
- ทบทวนเน้ือหาในหน่วย
เรียน 

กิตติพฒัน์ ทาวงศษ์า 

9 - 10 6. ท่ีตั้งและทิศทาง (Locations and Directions) 
6.1 การถามและบอกท่ีตั้ง  
(Asking for and Telling Locations) 
6.2 การถามและบอกทิศทาง  
(Asking for and Telling Directions) 

6 ผูส้อนน าเสนอหวัขอ้ท่ีสอน
เร่ือง Locations  and  
Directions  จากแหล่งขอ้มูล
ต่าง ๆ  
- แบ่งกลุ่มอภิปรายในหวัขอ้
ในหน่วยเรียน 
-  สรุปเน้ือหาในหน่วยเรียน 
- เอกสารประกอบการสอน 
- ใหน้กัศึกษาแสดงบทบาท
สมมุติตามสถานการณ์ท่ี
ก าหนด 
- ทบทวนเน้ือหาในหน่วย
เรียน 

กิตติพฒัน์ ทาวงศษ์า 
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สัปดาห์
ที่ 

รายละเอยีด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน   ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

11 - 12 7. ความคิดเห็น (Opinions) 

7.1 การถามความคิดเห็น  
(Asking for Opinions) 
7.2 การแสดงความคิดเห็น  
(Expressing Opinions) 

6 ผูส้อนน าเสนอหวัขอ้ท่ีสอน
เร่ือง Opinions  จาก
แหล่งขอ้มูลต่าง ๆ  
- แบ่งกลุ่มอภิปรายในหวัขอ้
ในหน่วยเรียน 
-  สรุปเน้ือหาในหน่วยเรียน 
- เอกสารประกอบการสอน 
- ใหน้กัศึกษาแสดงบทบาท
สมมุติตามสถานการณ์ท่ี
ก าหนด 
- ทบทวนเน้ือหาในหน่วย
เรียน 

กิตติพฒัน์ ทาวงศษ์า 

13 - 15 8. การสมัภาษณ์งาน (Job Interview) 

8.1 การเตรียมตวัเพื่อการสมัภาษณ์งาน 
(Preparing Oneself for Job Interview) 
8.2 การตอบขอ้ซกัถามในการสมัภาษณ์งาน 
(Responding while Having Job Interview) 

8.2 การกล่าวลาหลงัการสมัภาษณ์  
(Leave Taking) 

9 ผูส้อนน าเสนอหวัขอ้ท่ีสอน
เร่ือง Greetings and 
Introduction  จาก
แหล่งขอ้มูลต่าง ๆ  
- แบ่งกลุ่มอภิปรายในหวัขอ้
ในหน่วยเรียน 
-  สรุปเน้ือหาในหน่วยเรียน 
- เอกสารประกอบการสอน 
- ใหน้กัศึกษาแสดงบทบาท
สมมุติตามสถานการณ์ท่ี
ก าหนด 
- ทบทวนเน้ือหาในหน่วย
เรียน 

กิตติพฒัน์ ทาวงศษ์า 
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้   

กจิกรรม
ที่ 

ผลการเรียนรู้ 
* 

วธีิการประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 5.2.1, 5.3.1 ประเมินโดย 
- การสอบกลางภาค 
- การสอบปลายภาค 

 
9 
17 

 
20% 
30% 

2 5.1.1, 5.1.2, 
5.1.3, 5.2.1, 
5.3.1, 5.4.2, 
5.5.1 

- กิจกรรมระหวา่งเรียน 
- กิจกรรมหลงัเรียน 
- แสดงบทบาทสมมุติ 
- อภิปรายกลุ่ม และน าเสนอผลงาน
รายบุคคล    รายกลุ่ม 

ตลอดภาค
การศึกษา 

40% 

3 5.1.1, 5.1.2, 
5.1.3, 5.4.2 

- การเขา้ชั้นเรียน  
- การตรงต่อเวลา 
- การร่วมกิจกรรม 
- การส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

 

หมวดที ่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1.  เอกสารและต าราหลกั 
 

2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

หนงัสือท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหารายวชิาสนทนาภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั 
English Conversation  

3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
เวบ็ไซต ์ท่ีเก่ียวกบัหวัขอ้ในรายวชิาสนทนาภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั 

 http://www.bic-englishlearning.com/talking.html 
 http://www.englishspeak.com/th/english-lessons.cfm 

 
 
 
 
 

http://www.bic-englishlearning.com/talking.html
http://www.englishspeak.com/th/english-lessons.cfm
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หมวดที ่ 7  การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวชิาน้ี ท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา ไดจ้ดักิจกรรมในการน าแนวคิดและ
ความเห็นจากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 

- การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน  
- แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 
- ขอ้เสนอแนะผา่นเวบ็บอร์ด ท่ีอาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัท าเป็นช่องทางการส่ือสารนกัศึกษา 

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

 ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงัน้ี 
  - การสังเกตการณ์การสอนของผูร่้วมทีมการสอน  
  - ผลการสอบ  
  - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้  
3.  การปรับปรุงการสอน 

 หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดงัน้ี 
  - สัมมนาการจดัการเรียนการสอน  
  - การวจิยัในและนอกชั้นเรียน  
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
 ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหวัขอ้ ตามท่ีคาดหวงัจาก
การเรียนรู้ในวชิา ไดจ้าก การสอบถามนกัศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา รวมถึงพิจารณาจาก
ผลการทดสอบยอ่ย และหลงัการออกผลการเรียนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในรายวชิาได้
ดงัน้ี 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา ไดมี้การวางแผนการปรับปรุง
การสอนและรายละเอียดวชิา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี 

- ปรับปรุงรายวชิาทุก  1 ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธ์ิตามขอ้ 4  

- เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน เพื่อใหน้กัศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยกุตค์วามรู้น้ีกบั
ปัญหาท่ีมาจากงานวจิยัของอาจารยห์รืออุตสาหกรรมต่างๆ 


