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แบบ มคอ. ๓

แบบ มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา
รายละเอียดของรายวิชาหมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของแตละ
รายวิชาเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลองและเปนไปตามที่วางแผนไวในรายละเอียดของหลักสูตร
ซึ่งแตละรายวิชาจะกําหนดไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงคและรายละเอียดของเนื้อหาความรูใ น
รายวิชา แนวทางการปลูกฝงทักษะตางๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาให
ประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายของรายวิชา มีการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใชในการ
เรียน วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสืออางอิงที่นักศึกษาจะ
สามารถคนควาได นอกจากนี้ยังกําหนดยุทธศาสตรในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง

ประกอบดวย ๗ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑
หมวดที่ ๒
หมวดที่ ๓
หมวดที่ ๔
หมวดที่ ๕
หมวดที่ ๖
หมวดที่ ๗

ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิชาภาษาตะวันตก
หมวดที่ ๑ขอมูลทัว่ ไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา๑๕๕๑๒๑๑การพูดสื่อสาร ๑
Oral Communication 1
๒. จํานวนหนวยกิต๓หนวยกิต ๓ (๒-๒-๕)
บรรยาย-ปฎิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะดานบังคับ
๔.อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน ระดับปริญญาตรี
ภาควิชาภาษาตะวันตก หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปที่ ๑
๖.รายวิชาที่ตองเรียนมากอน ๗.รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ๘. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
พฤษภาคม ๒๕๕๖

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
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๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
๑.เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู และฝกทักษะดานการสือ่ สารที่ถูกตองตามหลักภาษาการออกเสียง และ
เหมาะสมกับสถานการณ
๒.เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีในบริบทของการสื่อสารโดยการพูด
๓.เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมคี วามรูความสามารถแสดงความคิดเห็น ในการสื่อสารเรื่องตาง ๆ เชนขนบธรรมเนียม
ประเพณี,เหตุการณปจจุบัน,งานอดิเรก,กีฬา,ขาว และปญหาสังคมฯลฯ
๔.เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถใชภาษาอังกฤษเปนเครือ่ งมือในการสื่อสารสรางความสัมพันธอันดีตอกัน
ระหวางคนในสังคม ที่มีความแตกตางกัน ทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี รวมทัง้ ภาษา
๕.เพื่อสรางเจตคติที่ดใี นการใชภาษาอังกฤษทางดานการพูดเปนเครื่องมือในการสื่อสารและหาความรูเพิ่มเติม
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
๑.เพื่อใหสอดคลองกับระเบียบและแนวปฏิบัติ เรื่องกรอบมาตรฐานของวุฒิระดับการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
ของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (๒๕๕๒) และแนวทางการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
๒.พัฒนาและสงเสริมศักยภาพในการสื่อสารทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา เพื่อใชในชีวิตประจําวัน การศึกษา
ตอและการทํางาน

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑.คําอธิบายรายวิชา
เปนการฝกทักษะการฟงและการพูดสําหรับการสื่อสารในชีวิตประจําวันตามสถานการณจริงทีห่ ลากหลาย
ในรูปแบบภาษาที่เปนทางการและไมเปนทางการ การสัมภาษณการแสดงบทบาทสมมุติการนําเสนออยางงาย
๒.จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝกปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน

การศึกษาดวยตนเอง

๔๕ ชม.

ตามความตองการของ
นักศึกษา

ไมมีการฝกงาน

๖ ชม./ สัปดาห

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
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อาจารยจัดเวลาใหที่ปรึกษาเปน รายบุคคลหรือเปน รายกลุมตามความตองการ ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห
ในชวงเวลาทําการ (Office Hours) เฉพาะรายที่ตองการ
หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานที่มุงหวังซึ่งตองสอดคลองกับที่ระบุ
ไวในรายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรูแตละดาน ใหแสดงขอมูลตอไปนี้
๑สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู หรือทักษะที่รายวิชามุงหวังที่จะพัฒนานักศึกษา
๒คําอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสอนที่จะใชในรายวิชาเพื่อพัฒนาความรู หรือทักษะในขอ ๑
๓วิธีการที่จะใชวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาในรายวิชานี้เพื่อประเมินผลการเรียนรูใน
มาตรฐานการเรียนรูแตละดานที่เกี่ยวของ
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑คุณธรรม จริยธรรมทีต่ องพัฒนา
๑.๑.๑ มีความซื่อสัตยสุจริตตอตนเองและผูอื่น
๑.๑.๒ มีวินัยมีเหตุผลมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
๑.๑.๓ มีความเสียสละมีหัวใจมีจติ สาธารณะและรูรักสามัคคี
๑.๑.๔ มีความสุภาพ ออนนอม กตัญูรูคุณ ขยันประหยัดและอดทน
๑.๑.๕ มีจิตสํานึกในการอนุรักษ และใชประโยชนจากทรัพยากรณธรรมชาติตลอดจนเห็นคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและสากล
๑.๒ วิธีการสอนที่จะใชพฒ
ั นาการเรียนรู
๑.๒.๑ การบรรยาย การอภิปรายและกําหนดงานใหนักเรียนไปศึกษาและนํามาพูด โดยศึกษาบทความจาก
แหลงตาง ๆ เชนจากหนาหนังสือพิมพ จากอินเตอรเนต โดยระบุที่มาของแหลงขอมูลอยางชัดเจน
๑.๒.๒ ใหนักศึกษารวมระดมความคิด กฎระเบียบเกี่ยวกับการเขาชั้นเรียน พลังงาน พฤติกรรมในการ
เรียน และหลักการในการใหคะแนน
๑.๒.๓ สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในคาบเรียน โดยการยกตัวอยางขาวที่กําลังเปนที่สนใจ โดยเนน
การมีจิตสํานึกในการรับผิดชอบตอตนเอง และสังคมปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและ
สังคม
๑.๓ วิธีการประเมินผล
๑.๓.๑ การสอบถามขอมูลและการทดสอบแหลงที่มาองขอมูลจากนักศึกษา
๑.๓.๒ สังเกตพฤติกรรมของการเรียน การสั่งงาน และการเขาชั้นเรียนตรงเวลาและสม่ําเสมอ
๑.๓.๓ สอบถามขอมูลจากนักศึกษา
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๒. ความรู
๒.๑ ความรูที่จะไดรับ
๒.๑.๑ รูวิธีการเรียนรูและสามารถเรียนรูไดดวยตัวเอง
๒.๑.๒ มีความรูใ นหลักการ ทฤษฏีของเนื้อหาสาระในองคความรูที่เกี่ยวของ
๒.๑.๓ สามารถนําเสนอขอมูล การวิเคราะห การจําแนกขอเท็จจริงขององคความรูได
๒.๒ วิธีการสอน
๒.๒.๑ บรรยายและนําเสนอเทคนิคในการศึกษา การพูดภาษาอังกฤษของประเทศที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษา
ประจําชาติ
๒.๒.๒ ใหนักศึกษาคนควา และแบงกลุมระดมสมอง จําแนกความแตกตางกันในการออกเสียงและพูด
ภาษาอังกฤษ
๒.๒.๓ มอบหมายใหนักศึกษาทํารายงาน เสนออภิปรายนําเสนอประเด็นตาง ๆ ทางภาษาเนนการพูด การ
ออกเสียงรวมทั้งเสียงที่เปนปญหา ของนักศึกษาไทยในการออกเสียงภาษาอังกฤษ
๒.๓วิธีการประเมินผล
๒.๓.๑ ทดสอบลักษณะการออกเสียงทีต่ างกันตามลักษณะธรรมชาติของภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
๒.๓.๒ ประเมินผลจากการพูดจากหัวขอที่มอบหมาย และการนําเสนอในชัน้ เรียน
๒.๓.๓ ทอสอบยอย การออกเสียงคําที่เปนปญหาของนักศึกษาไทย คําที่เขียนและออกเสียงไมเหมือนที่ควร
จะเปนในภาษาอังกฤษ กิจกรรมการพูดในหองเรียน การทดสอบกลางภาค และปลายภาค
๓. ทักษะทางปญญา
๓.๑ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
๓.๑.๑ สามารถศึกษาวิเคราะหปญ
 หา จุดออนจุดแข็งของสถานการณตาง ๆ และประยุกตความรูบูรณาการองค
ความรูที่เกี่ยวของได
๓.๑.๒ มีความเขาใจในแนวคิดประมวลความคิด ขององคความรู ผานกระบวนการตาง ๆอยางเปนระบบ
สามารถใชแกปญหาไดอยางสรางสรรคและมีวิจารณญาณ
๓.๑.๓ มีความคิดสรางสรรคผลงานและองคความรูใหม เพื่อพัฒนาผูเรียน ทางดานสังคมและประเทศชาติ
๓.๒วิธีการสอน
๓.๒.๑ มอบหมายใหนักศึกษาสืบคนขอมูลและวิเคราะหขอมูลจากสื่อสิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กโทรนิคตาง ๆ
๓.๒.๒ อภิปรายกลุมในชั้นเรียน และใหความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ ที่ไดความสนใจ เชน ขนบธรรมเนียบ
ประเพณีงานอดิเรก กีฬา ขาว ปญหาสังคม
๓.๒.๓ มอบหมายใหนักศึกษาทําการศึกษาคนควาเพิ่มเติมจากเว็บไซดสื่อการสอนและสื่อสิง่ พิมพอื่น ๆ ที่
เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนในรายวิชานอกเหนือจากที่เรียนในหองเรียน โดยใชหัวขอที่กําหนดจากแบบฝกหัดทาย
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บทแลวนํามาเสนอในหองเรียน โดยครูเปนผูชี้แนะจุดออนและจุดแข็ง
๓.๓วิธีการประเมินผลทักษะทางปญญาของนักศึกษา
๓.๓.๑ การทดสอบยอยโดยการพูดตามหัวขอที่กําหนด ทั้งกลางภาคและปลายภาค โดยเนนการพูดที่มีการ
วิเคราะหและการประยุกตใชในเนื้อหาตามที่เรียน
๓.๓.๒ วัดผลจากกิจกรรมการพูด อภิปราย แสดงขอคิดเห็นการนําเสนอความคิด โดยการพูด และการทํา
กิจกรรมในการใชภาษา สถานการณสมมุติ
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการพัฒนา
๔.๑.๑ มีความสามารถในการวางแผนตัวเอง และการพัฒนาตัวเองไดอยางเหมาะสม
๔.๑.๒ มีความสามารถในการสรางความสัมพันธอันดี ระหวางบุคคลและการทํางานกลุม
๔.๑.๓ สามารถแสดงบทบาทของตัวเอง ทั้งภาวะผูน ํา ผูตามในสถานการณตาง ๆ
๔.๒วิธีการสอน
๔.๒.๑ มอบหมายงานใหนักศึกษาทํางานเปนกลุม
๔.๒.๒ การนําเสนอเปนรายบุคคล และการอภิปรายกลุม
๔.๒.๓ จัดกลุมกิจกรรม แบบคละความสามารถของผูเรียน
๔.๓วิธีการประเมิน
๔.๓.๑ สังเกตพฤติกรรม ของการทํางานเปนทีมของนักศึกษา
๔.๓.๒ ตรวจสอบผลงาน ทีน่ ําเสนอเปนรายบุคคลและกลุม

๕.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการพัฒนา
๕.๑.๑ มีทักษะในการใชความรูทางสถิติเครื่องมือสารสนเทศเพื่อเก็บรวบรวม การนําเสนอ การวิเคราะหขอมูล
การแปลความหมายขอมูลและความสามารถในการนําเสนอขอมูล
๕.๑.๒ สามารถใชทักษะการพูดทางภาษาในการสือ่ สารใหเหมาะสมกับสถานการและวัฒนธรรม
๕.๑.๓ มีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบคนขอมูลอยางเปนระบบ มีการรวบรวมและ
นําเสนอไดอยางมีประสิทธิภาพ
๕.๒วิธีการสอน
๕.๒.๑ บรรยายเทคนิคการสื่อสาร ในสถานการณตาง ๆ ทางสังคม
๕.๒.๒ กําหนดสถานการณจําลองใหนักศึกษารวมทั้งประเด็นในการสื่อสารโดยเฉพาะการพูด
๕.๒.๓ มอบหมายใหนักศึกษาคนควาดวยตัวเอง จากเว็บไซดวิธีสอน
๕.๒.๔ ใหนักศึกษาเสนอผลงาน โดยใชรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม
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๕.๓วิธีการวัดผลและประเมินผล
๕.๓.๑ ทดสอบจากการพูดนําเสนอประเด็นในหองเรียน
๕.๓.๒ ประเมินจากประเด็นการสรางสถานการณจาํ ลอง
๕.๓.๓ ประเมินผลงานการพูดของนักศึกษา ในสถานการณตาง ๆ โดยการนําเสนอโดยสื่อเทคโนโลยี
๕.๓.๔ ประเมินผลจากการพูดของนักศึกษา ในประเด็นตาง ๆ ทางสังคมที่เปนขาว

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑.แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
๑
- Basic Agreement of the class
- Analysis of learner potential
- Course syllabus
- Introductions to subject
matters of the course
๒

-Phonics and Phonetics
-Characters of speaking skills

จํานวน* กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่
(ชัว่ โมง)
ใช
๓
- ดูเนื้อหาหลักสูตร
- แนะนําเอกสารตําราเรียน
-ทําขอตกลงรวมกัน การเขาชั้นเรียน
การจัดสรรคะแนนกิจกรรม
-อภิปรายการตัดเกรด การ
ประเมินผล
๓

-ศึกษาธรรมชาติของทักษะการพูด
-แจกเอกสารประกอบการสอน
“How to speak like a Farang”ของ
N.J.
-อธิบายและยกตัวอยางประกอบ
ขอเสนอแนะ 10laws ของ N.J.
-ศึกษาและอภิปรายรวมกัน
agree/disagree จากประเด็นอง N.J.

ผูสอน
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๓

-Voiced and Voiceless sounds
in English alphabets
-Pronunciation of Past Forms
and Plural Forms in English

๓

๔

-Difference on English and Thai
(Nature of Sound)
-Problems of English Sounds
for Thai students

๓

๕

-Some special characteristics of
English Sound Soda /p/ and /t/
follow /s/
-Minimal pair Methodology on
English pronunciation

๓

๖

-Some English words that
pronounce different from to
spelling (from A-Z)
-Vocabulary and Pronunciation

๓

-อภิปรายรวมกัน การออกเสียง A-Z
ของภาษาอังกฤษ
-แยกกลุม English alphabet เปน Vd.
และ Vl.
-การออกเสียง /ed/และ /s/ เสียง
ตามหลังเสียงกอง (Vd) และ ไมกอง
(Vl)
-อภิปรายถึงความแตกตางของ
ธรรมชาติของภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
-Thai = Tonal Language
-English = Stress + Intonation
-ยกตัวอยางประกอบระดับเสียง ๕
ระดับ (Tone)ของภาษาไทยธรรมชาติ
ของภาษาอังกฤษตองมี Stress (ลง
เสียงหนัก = ลากเสียงยาว)
-อภิปรายรวมกับนักศึกษาถึง
Characteristicsบางอยางของการออก
เสียงในภาษาอังกฤษ เชน
P /พ/ = Pepsi /ป/ = Speak
T /ท/= Talk /ต/ = Stay
-ศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับเอกสาร
ประกอบการออกเสียงของ Minimal
Pair
-แยกเสียงที่เปนปญหาของนักศึกษา
ไทยออกมา
-ศึกษาตัวที่เปนปญหาของนักศึกษา
ไทยเพราะ Spelling อยางหนึ่งแต
Pronounce อีกอยางหนึ่ง จากเอกสาร
ประกอบการเรียน (A-Z) e.g. allow =
อะลาว depot = ดีโพ etc.
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๗

-Vocabulary (Word)
-Phrase
-Clause
-Sentence

๓

๙

-One word sentence
-Word and collocation
-Two-word verbs
-English by phrase

๓

๑๐

-Individual presentation
Topic
-My province
-My Home town
-My village
-My family

๓

๘

-ศึกษาถึงปญหาของนักศึกษาไทย
(ตอ)
-แตงวลีจากคํา (Vocabulary)
-แตงอนุประโยค (Clause)
ความแตกตางระหวาง
Phrase กับ Clause
-องคประกอบของ Sentence
-แตง Short Sentence
Midterm Exam.

-ศึกษาการใช One word sentence ที่
ใชบอย จากเอกสาร
-ศึกษาการทํา words (Vocals) โดยทํา
คูกับ collocation
-ศึกษา Two-word verbs (สํานวนไม
เปนสํานวน)
-ศึกษา English by phrase
-แบงกลุมสรางบทสนทนาที่เกี่ยวกับ
ชีวิตประจําวัน
-ฝกการนําเสนอจากหัวขอที่
กําหนดให
-Self introduction
-แลวเรียงหัวขอนําเสนอจากตัวเลือก
เชน
-My province
-My Home town
-My village
-My family
-อธิบายรางหัวขอในการนําเสนอ
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๑๑

-Individual presentation
(Continue)
Topic
-My University
-My Close friend
-My career

๓

๑๒

-Asking for information
-Giving information
-Human information
-Direction

๓

๑๓

-Giving information about what
she has found or read
-News
-Story

๓

๑๔

-Ideas and Opinion
presentation

๓

-หลักการนําเสนอ
Outline หัวขอที่จะพูด
๑ Introduction
๒ Body (จะพูดอะไรจากหัวขอ)
- a…………
- b………….
- c………….
๓ Conclusion
-ศึกษาการใหขอมูลเกี่ยวกับ
-บุคคล
การบรรยายบอกลักษณะของแต
ละคน (กิจกรรมในชั้นเรียน)
-การบอกทิศทาง
ใหขอมูลแกผูเดินทางหรือผูหลง
ทางมา
-อธิบายคําศัพทที่จําเปนในการใชแต
ละสถานการณ
-สอนโดยใชสถานการณสมมุติ
-อภิปรายเลาเรื่องหาประสบการณ
(หลังเหตุการณทสี่ มมุติขึ้น)
-การเรียงลําดับเรื่องราว
-นําเสนอเปนรายบุคคล โดยเลาจาก
ประสบการณจริงหรือสมมุติขึ้น โดย
ออกมาเลาหนาชั้นเรียน
-อภิปรายรวมกันในการฝกนําเสนอ
เรื่องราวที่หามา จากขาวหรือ
เหตุการณปจจุบันจาก T.V. หรือ Net
หรือ นสพ.ก็ได
-นําเสนอเปนรายบุคคล
-แกไขขอบกพรอง
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๑๕

-Ideas and Opinion
presentationin Analytical Forms

๓

๑๖

-Review all primary Speaking
Skill focusing on:
-Telling Story
-Presentation
-Giving ideas / opinion
-Analytical speaking

๓

๑๗

-อภิปรายรวมกันในการฝกการ
นําเสนอขอคิดเห็นและทัศนคติในรูป
ของการวิเคราะห โดยมองในแง
Positive และ Negative
-นักศึกษาทุกคนไปหาหัวขอหรือ
Topic โดยมองทั้งแงบวกและลบ
-เปนการฝกการวิเคราะหประเด็นที่
กําลังอยูในความคิดเห็นของ
ประชาชนโดยรวม
-จบลงดวยการสรุปขอคิดของตนกับ
Topic นั้น ๆ
-สรุปประเด็นที่เรียนมา เนน
-การเลาเรื่อง
-การนําเสนอเรื่อง
-การใหขอคิดเห็น
-วิเคราะหประเด็นทีพ่ บมานําเสนอ

Final Examination

* จํานวนชั่วโมงตองสอดคลองกับจํานวนหนวยกิต
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการ
เรียนรู*
๒.๑,๓.๑

๔.๑,๕.๑

วิธีการประเมิน**
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
-การทํางานกลุม
-รวมอภิปรายประเด็นความแตกตางทางภาษาใน
การพูด อังกฤษ-ไทย
-รายงานตัวหนาชั้นเรียนตาม Topic ที่กําหนดให
-คนควาเพิ่มเติมจากแหลงเรียนรูอื่น ๆ

สัปดาหที่ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมิน

๘
๑๗

๒๕%
๒๕%

ตลอดภาค
การศึกษา

๔๐%
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๑.๑

-การเขาชั้นเรียน
-การมีสวนรวมการอภิปราย
-การแสดงความคิดเห็น
-การสงงานที่มอบหมาย

ตลอดภาค
การศึกษา

รวม

๑๐%

๑๐๐%

* ระบุผลการเรียนรูหัวขอยอยตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอของ
รายวิชา (Curriculum Mapping) ของรายละเอียดหลักสูตร (แบบ มคอ.๒)
** วิธีการประเมิน เชน ประเมินจากการเขียนรายงานหรือโครงงานหรือการทดสอบ
หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
- Richards,J.C. English Coversation in Action. OxfordUniversity Press 1975
- Bitbraugh,Nick Dialogue Activities Cambridge Univ Press 2007
- Hadfield,Jill Elementary Communication Games Longman 1984
- Rabieb Nakalasin Communicative English for social sience students Thammasart Univ Press 2002
๒.เอกสารและขอมูลสําคัญ
๓.เอกสารและขอมูลแนะนํา
เว็บไซดและสื่อการสอนที่เกี่ยวกับหัวขอในการประมวลรายวิชา
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑.กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
๑.๑ สนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
๑.๒ ใหแบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
๑.๓ สังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
๒.กลยุทธการประเมินการสอน
๒.๑ สังเกตจากการสอนของผูรวมทีมการสอน
๒.๒ ประเมินผลจากการสอบของผูเรียน
๒.๓ทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
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๓.การปรับปรุงการสอน
๓.๑ จัดกิจกรรมในการระดมสมอง
๓.๒ วิธีการการจัดการเรียนการสอน
๓.๓ วิจัยในและนอกหองเรียน
๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
๔.๑ การทวนสอบการใหคะแนนจากกลุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่น หรือผูท รงคุณวุฒิไมใ ช
อาจารยผูสอนหรืออาจารยประจําหลักสูตร
๔.๒ ตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมิน การเรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบผลงาน
ขอสอบวิธีการใหคะแนนสอบ คะแนนงานที่มอบหมาย และการใหคะแนนพฤติกรรม
๔.๓ สอบถามนักศึกษา
๕.การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
๕.๑ ปรับปรุงรายวิชาทุก ๆ ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะ
๕.๓ เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อนใหนักศึกษามีมุมมองที่กลางไกล

