
มคอ.๓ หมวดวชิาศกึษาทัว่ไปกลุ่มวชิามนุษยศาสตร ์                                                                                        1 
 

    เอกสารหมายเลข  มคอ.๓ 

รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

คณะ    คณะมนุษยศาสตร 

หมวดที ่๑ ขอมูลโดยทั่วไป 

๑.รหัสและช่ือรายวิชา  

     ๓๐๒ ๔๑๘ การพูดภาษาอังกฤษในท่ีชุมชน  
                            (Public Speaking) 

๒.จํานวนหนวยกิต   

     ๓ หนวยกิต (๓-๐-๖) 

๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

     พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

๔.อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

รศ. ดร. ดิปติ วิสุทธางกูร 

๕.ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน 

     ภาคการศึกษาท่ี ๒ / ชั้นปท่ี ๔ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

๖.รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 

     ไมมี  

๗.รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 

     ไมมี 

๘.สถานท่ีเรียน    

     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน ตําบลโคกสี  อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

๙.วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

     ภายใน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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หมวดที ่๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

๑. จุดมุงหมายของรายวิชา 

     นิสิตมีความรูความเขาใจเก่ียวกับวิธีการพูดในท่ีชุมชนอยางมีระบบแบบแผนโดยใชหลักวาทศิลปและศิลปะการใช

เสียงท่ีเหมาะสม ฝกการเตรียมและกลาวปราศรัยแบบตาง ๆ เพ่ือชักชวน กระตุน และจูงใจ การโตวาทีเปน

ภาษาอังกฤษ  

๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

     เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาใหชัดเจนและสอดคลองกับจุดมุงหมายของรายวิชา สามารถ 

จัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหนิสิตมีความรูความเขาใจเก่ียวกับวิธีการพูดในท่ีชุมชนอยางมีระบบ

แบบแผนโดยใชหลักวาทศิลปและศิลปะการใชเสียงท่ีเหมาะสม ฝกการเตรียมและกลาวปราศรัยแบบตาง ๆ เพ่ือ

ชักชวน กระตุน และจูงใจ การโตวาทีเปนภาษาอังกฤษ และเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไป 

ตามมาตรฐาน สกอ. 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

 
๑. คําอธิบายรายวิชา  

    ศึกษาวิธีการพูดในท่ีชุมชนอยางมีระบบแบบแผนโดยใชหลักวาทศิลปและศิลปะการใชเสียงท่ีเหมาะสม ฝกการ

เตรียมและกลาวปราศรัยแบบตาง ๆ เพ่ือชักชวน กระตุน และจูงใจ การโตวาทีเปนภาษาอังกฤษ 

๒. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย  ๓๐ ชั่วโมงตอ

ภาคการศึกษา   

 

สอนเสริมตามความ

ตองการของนิสิตเฉพาะ

ราย   

ไมมีการฝกปฏิบัติงาน

ภาคสนาม 

การศึกษาดวยตนเอง ๔ 

ชั่วโมงตอสัปดาห   

๓. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล 

     - อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตคณะ หรือ สวนงาน 

     - อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ ๑ ชัว่โมงตอสัปดาห  (เฉพาะรายท่ี

ตองการ) 
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หมวดท่ี ๔ การพัฒนาการเรียนรูของนิสิต 

 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 

     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

          พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมอยางราบรื่น และเปน

ประโยชนตอสวนรวม โดยผูสอนตองพยายามชี้ใหเห็นคุณธรรมและจริยธรรมท่ีสอดแทรกอยูในเนื้อหาวิชา เพ่ือใหนิสิต

สามารถพัฒนาและบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมกับความรูในรายวิชา  โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร 

ดังนี้ 

           (๑)  ตระหนักในคุณคาและคุณธรรมจริยธรรมเก่ียวกับความเสียสละและซ่ือสัตยสุจริต  

           (๒) ความมีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม 

           (๓) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ 

ความสําคัญ 

           (๔) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

           (๕) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

     ๑.๒ วิธีการสอน  

          - บรรยายบทเรียนพรอมยกตัวอยางประกอบ 

          - มอบหมายงานใหนิสิตไปศึกษาโครงสรางประโยคตามหลักไวยากรณ   แลวนํามาเสนอในชั้นเรียน 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางนิสิตดวยกัน และอาจารยผูสอน 

          - ใหนิสิตฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน เนนการอาน การเขียนและความเขาใจขอความภาษาอังกฤษ 

ซ่ึงมีคําศัพทและโครงสรางประโยคสัมพันธกับเอกสารท่ีใช  พรอมท้ังชี้ใหเห็นประเด็นทางจริยธรรมท่ีปรากฏใน

วรรณกรรม 

          - เนนนิสิตเปนศูนยกลางการเรียน โดยใหมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในบทเรียน แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นภายในชั้นเรียน 

          - กระตุน ชักจูงใหนิสิตเขาเรียนสมํ่าเสมอ มีระเบียบวินัย และมีความกลาหาญในการแสดงออก และมีความ

รับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 

          - ประเมินผลพฤติกรรมการเขาเรียน การใหความรวมมือในชั้นเรียน และสงงานมอบหมายใหตรงเวลา 

          - ประเมินผลกอนเขาสูบทเรียนเพ่ือทราบพ้ืนฐานความรูเก่ียวกับเนื้อหาวิชา 

          - ประเมินผลระหวางภาคเรียน เพ่ือทดสอบผลสัมฤทธิ์ของวัตถุประสงคการเรียน 

          - ประเมินผลดวยการใชแบบฝกหัดในบทเรียน 

          - ประเมินวัตถุประสงคการเรียนโดยใชใบงาน (Work Sheet) 

          - ประเมินผลปลายภาคเรียน เพ่ือทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนในภาพรวม 
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๒. ความรู  

     ๒.๑ ความรูท่ีตองไดรับ  

          ความรูความเขาใจเก่ียวกับโครงสรางประโยคตามหลักไวยากรณและฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน 

ประกอบดวย    

          - มีความรูความเขาใจโครงสรางประโยคตามหลักไวยากรณในระดับสูง     

          - มีความสามารถในการใชทักษะการฟง พูด อาน และเขียนอยางดี 

          - มีทักษะการอานและเนนการอาน การเขียนและความเขาใจขอความภาษาอังกฤษ ซ่ึงมีคําศัพทและ

โครงสรางประโยคสัมพันธกับเอกสารท่ีใชศึกษา 

          - มีเจตคติในการใชภาษาอังกฤษชั้นสูงอยางดี           

     ๒.๒ วิธีการสอน 

          บรรยายพรอมยกตัวอยางประกอบใชสื่อประกอบ และเทคโนโลยีประกอบ มอบหมายงาน ใบงานทดสอบ

วัตถุประสงคการเรียนรู ใชแบบฝกหัดเก่ียวกับบทเรียน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในชั้นเรียน การเปดโอกาสให

ชักถามภายในชั้นเรียน  เนนการสอนโดยใชปญหา (Problem Base Learning)  และเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

(Student Center) 

     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 

          ๑. ทดสอบกอนเขาสูบทเรียน 

          ๒. ทดสอบวัตถุประสงคการเรียนโดยใชใบงาน 

          ๓. ทดสอบบทเรียนโดยใชแบบฝกหัด 

          ๔. ทดสอบระหวางภาค และสอบปลายภาค 

          ๒. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน 

          ๓. การแกไขขอบกพรองสวนตัว (Personal Problems Solving) 

๓. ทักษะทางปญญา 

     ๓.๑ ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

          พัฒนาความสามารถในการคิดและการวิเคราะหเนื้อหาวิชาอยางเปนระบบ  ความสามารถในการนําเอาความรู

ไประยุกตใชตามสถานการณ มีความรูความเขาใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการมาใชในการคิด

วิเคราะหและแกปญหาไดอยางสรางสรรคเม่ือตองเผชิญกับสถานการณใหมๆ ท่ีไมคาดคิดมากอน  สามารถสืบคน 

คนหา ขอเท็จจริง สรุป ทําความเขาใจได รวมถึงการวิเคราะห สังเคราะหปญหา และสรุปประเด็นปญหา พรอมท้ัง

สามารถบูรณาการความรูในรายวิชาเขาในหลักพุทธธรรมได 

     ๓.๒ วิธีการสอน 

          - บรรยายพรอมท้ังยกตัวอยางประกอบเนื้อหาวิชา 

          - บรรยายเชิงวิเคราะหใหเห็นความสัมพันธและบูรณาการของเนื้อหาวิชา 

          - เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น และแกไขขอผิดพลาดเปนรายบุคคล 
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          - เปดโอกาสใหผูเรียนศึกษาคนควาดวยตนเอง แลวนํามาแลกเปลี่ยนภายในชั้นเรียน 

     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 

          ทดสอบระหวางภาคและปลายภาค โดยเนนการวิเคราะห การประยุกตใชและการบูรณาการเนื้อหาวิชา การ

ใชชักถาม ทดสอบดวยใบงานและแบบฝกหัด 

๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา  

          - พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน 

          - พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนและผูสอน 

          - พัฒนาความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปนทีม 

          - พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง ความมีวินัย ความรับผิดชอบในการทํางานเปนทีม และความตรงตอเวลา 

     ๔.๒ วิธีการสอน 

          - จัดกิจกรรมกลุมสัมพันธในการเรียนรู 

          - จัดกลุมการเรียนรู  

          - ฝกการทํางานเปนกลุม 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 

          - ประเมินตนเองดวยแบบท่ีกําหนด 

          - ประเมินผลพฤติกรรมการทํางานเปนทีม 

          - ประเมินผลจากรายงานการศึกษาดวยตนเอง 

๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา       

          - พัฒนาทักษะในการสื่อสารท้ังการพูด การฟง การแปล  การเขียน และนําเสนอในชั้นเรียน 

          - พัฒนาทักษะในการวิเคราะหขอมูลจากกรณีศึกษา 

          - พัฒนาทักษะในการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต  

          - ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เชน การสงงานทางอีเมล การสรางหองแสดงความคิดเห็น

ในเรื่องตางๆ  

          - ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใชรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

     ๕.๒ วิธีการสอน       

          - มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทํารายงาน โดยเนน

การนําตัวเลข หรือมีสถิติอางอิง จากแหลงท่ีมาขอมูลท่ีนาเชื่อถือ 

          - นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 

         -  ประเมินจากรายงาน ใบงาน แบบฝกหัด และนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี 
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         - ประเมินจากการมีสวนรวมในการเรียนการสอนท้ังสวนรายบุคคลและกลุมท้ังในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

Week 

no. 

Lecture Topic/s No. of 

Periods 

Learning Activities Lecturer  

1 

 

INTRODUCTION  

   - Introducing the Teaching 

Plan 

 - Course Description 

 - Course Objectives 

 - Methods of Evaluation 

 - Learning Activities 

 - Assignment/Project 

     - Attendance 

Requirement 

3 General Explanation 

Lecture specifically on 

the course and its 

objectives 

PowerPoint 

TQF  

Assoc. Prof. Dr. Dipti 

Visuddhangkoon 

2 Introduction on Public 

Speaking and the 

Communication Process 

Discussion of a specific 

world renowned Public 

Speech/Text  

“I have a Dream” by Martin 

Luther King Jr 

3 Lecture 

Exercises from the 

recommended textbook 

written by the instructor  

Worksheet 

Assignment 

PowerPoint 

Assoc. Prof. Dr. Dipti 

Visuddhangkoon 

3-4 

 

How to prepare for the 

SPEECH OF THE DAY 

3.1 Overcoming Barriers to 

Effective Communication 

3.2 The Audience as 

Listeners 

3.3  Speech Anxiety  

 

4.1  Choosing the Subject of 

the Speech   

6 Lecture 

Illustration 

Worksheets 

PowerPoint 

Recommended Textbook 

 

Assoc. Prof. Dr. Dipti 

Visuddhangkoon  
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Week 

no. 

Lecture Topic/s No. of 

Periods 

Learning Activities Lecturer  

4.2  Selecting the Speech 

Purpose 

4.3  Supporting the Speech 

4.4  Choosing the Strategy of 

Organization   

4.5  Presenting the Speech 

   5-7 

 

PRACTICING ATTENTIVE 

LISTENING TO FORMAL 

TALKS/SPEECHES 

   

Deciphering three selected 

TED Talks  

 

 

9 Instructor’s Critical 

Summary of the selected 

Talks 

Watching the videos of 

the actual Talks 

Note taking and 

discussion after watching 

the videos 

Assoc. Prof. Dr. Dipti 

Visuddhangkoon  

8 

 

ENGAGING IN INFORMAL 

TALKS AND INFORMAL 

DISCUSSIONS TO HONE 

PUBLIC SPEAKING SKILLS 

Topic – “The advantages 

and disadvantages of Online 

learning during the Covid-19 

pandemic situation” 

3 Listening to a friendly 

and informal speech by 

an invited student 

speaker from Khonkaen 

University and engaging 

in a lively online 

classroom discussion 

Assoc. Prof. Dr. Dipti 

Visuddhangkoon  

9 Mid-term (Online)  3 PowerPoint Presentation 

on the background, 

essence and impact of 

Martin Luther King’s 

speech “I have a 

Dream”. 

Assoc. Prof. Dr. Dipti 

Visuddhangkoon  

10-12 DEBATE DISCUSSION 

Public Speaking and the 

Challenges of Developing 

Effective Debating Skills 

9 Discussion of related 

writings (review 

literature) by Bhikkhu 

Bodhi, PA Payutto, 

Assoc. Prof. Dr. Dipti 

Visuddhangkoon  
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Week 

no. 

Lecture Topic/s No. of 

Periods 

Learning Activities Lecturer  

Development of language 

skills for debating  

Applying the language skills 

with specific topics of 

discussion and debate  

How to debate on the pros 

and cons of a controversial 

topic/issue with objectivity 

i.e. without giving rise to any 

prejudice. 

General lecture on the topic 

“The Revival and 

Restoration of the Bhikkhuni 

Lineage in Theravada 

Buddhist Countries”  

Bhikkhu Analayo, Ayya 

Khema, Bhikkhuni 

Dhammananda and 

others.  

Actual debating sessions 

among groups of 

students in the class.  

13-14 

 

Introduction on the strength 

and challenges of 

maintaining coherence, 

consistency, and precision in 

argumentation 

Learning to compare and 

contrast 

Development of language 

skills to reach these goals 

6 Lecture 

Illustration 

Worksheet 

PowerPoint 

Textbook 

Assignments 

Assoc. Prof. Dr. Dipti 

Visuddhangkoon  

15 Learning to Compare and 

Contrast through assigned 

presentation topic/s 

3 Students are encouraged 

to make individual 

PowerPoint 

presentations in the class 

on the specific topic 

“Comparing and 

Contrasting the Timeless 

Teachings and Teaching 
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Week 

no. 

Lecture Topic/s No. of 

Periods 

Learning Activities Lecturer  

Methods of Ajahn Chah 

and Thich Nhat Hnah”. 

16 Final Examination 3  On-site paper-based 

Exam on a date to be 

scheduled by the 

university 

Assoc. Prof. Dr. Dipti 

Visuddhangkoon  

 

๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ท่ี  วิธีการประเมิน  สัปดาหท่ีประเมิน  
สัดสวนของการ

ประเมินผล 

๑ 
สอบระหวางภาค 
สอบปลายภาค 

๙ 
๑๖ 

๒๐% 
๕๐% 

๒ 

การนําเสนอใบงาน 
การนําเสนองานในชั้นเรียน 
การอานและสรุปเนื้อความ 
การสงงานตามท่ีมอบหมาย  

ตลอดภาค
การศึกษา 

๒๐% 

๓ 
การเขาชั้นเรียน 
การมีสวนรวม  ตลอดภาคการศึกษา ๑๐% 

 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.เอกสารและตําราหลัก 

Dipti Visuddhangkoon. Advanced Listening and Speaking in English, Mahachulalongkornrajavidyalaya 

University, Khonkaen campus, B.E.2554. 

__________________, Let’s Talk – A Comprehensive Guide to English Conversation in the Buddhist 

Context, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Khonkaen campus, B.E.2561. 

๒.เอกสารและขอมูลสําคัญ 

กมล ชูทรัพย. Progressive English Grammar.  กรุงเทพมหานคร: สมเจตนการพิมพ, ๒๕๓๓. 

กุเทพ  ใสกระจาง, ร.ท.,ดร. Modern English Grammar. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช 

                    วิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

โครงการสงเสริมการสรางตํารา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. Practical English Structure. กรุงเทพมหานคร:  
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              สํานักมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๓๖. 

Betty Schramfer Azar.  Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall  

             Regents Englewood Liffs, 1989. 

๓.เอกสารและขอมูลแนะนํา 

จรรยา  อินทรออง.  Modern English Grammar Part I. กรุงเทพมหานคร: ศูนยภาษา I.O.U., ๒๕๔๔. 

---------------------.  Modern English Grammar Part II. กรุงเทพมหานคร: ศูนยภาษา I.O.U., ๒๕๔๔. 

---------------------.  Modern English Grammar Part III. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช 

              วิทยาลัย, ๒๕๔๒. 

---------------------.  Modern English Grammar Part IV. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช 

              วิทยาลัย, ๒๕๔๒. 

เชาวน  เชวงเดช. English Grammar Section II. พิมพครั้งท่ี ๑. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพเอดิสันเพรส  

              โปรดักส จํากัด, ๒๕๓๘. 

มงคล  กุลประเสริฐ. An Applied English Grammar. พิมพครั้งท่ี ๑. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพไทยวัฒนา 

              พานิช, ๒๕๓๕. 

ลินดา  เจน.  Propositions. พิมพครั้งท่ี ๑. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ โอ. เอส. พริ้นติ้งเฮาส, ๒๕๓๓. 

วิทยา  ศรีเครือวัลย.  The Standard English Grammar. พิมพครั้งท่ี ๑๖. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ 

              แพรวิทยา, ๒๕๓๒. 

Domalin, A. Leuschel และคณะ. Reading English II. พิมพครั้งท่ี ๗. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ 

             มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๓๓. 

Preechar Svivalai. English Essentials. พิมพครั้งท่ี ๑. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ โอเดียนสโตร, ๒๕๓๗. 

 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ท่ีจัดทําโดยนิสิต ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจากนิสิตได

ดังนี้ 

          - แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา  

          -ใบงานประเมินประสิทธิผลวัตถุประสงครายวิชา 

          - การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 
         - การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 

           - ขอเสนอแนะผานเว็บบอรด ท่ีอาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนิสิต 
๒. กลยุทธการประเมินการสอน 

     ในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้ 

          - แบบสอบถามประเมินผลสัมฤทธิ์การสอนโดยนิสิต 
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          - การสังเกตการสอนจากผูรวมทีมการสอน 

          - ผลการสอบ 

         - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 
๓. การปรับปรุงการสอน  

     หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ ไดนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสอน ดังนี้ 

          - แจงผลการประเมินการสอนโดยนิสิตใหผูสอนทราบเพ่ือนําไปปรับปรุงการสอน           

          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
          - การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 

ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรูใน

วิชา ไดจากใบงาน แบบฝกหัด การสอบถามนิสิต การตรวจงานมอบหมายของนิสิต และพิจารณาจากผลการทดสอบ

ยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้ 

          - การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารยอ่ืน หรือผูทรงคุณวุฒิ ท่ีไมใช

อาจารยประจําหลักสูตร  

          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนิสิต โดยตรวจสอบขอสอบ ใบ

งาน รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 

๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ

รายละเอียดวิชา เพ่ือใหเกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 

          - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ ๔ 

          - เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหาท่ีมาจากงานวิจัย

ของอาจารย 

          -จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนและระดมสมองพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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