รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1534203
ชื่อวิชา การล่าม (Interpretation)
2. จํานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : ภาษาและการสื่อสาร
2) ประเภทของรายวิชา : วิชาบังคับ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้ สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา - ผศ. ดร. สมโภชน์ พนาวาส
อาจารย์ผู้สอน - ผศ. ดร. สมโภชน์ พนาวาส
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 / ชั้นปีที่ 4
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
ออนไลน์
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่า สุด
12 มิถุนายน 2564
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
2.1.1 เพื่อส่ งเสริมให้นักศึ กษามี ทัศนคติที่ดีต่ อการทำงานและมีค วามรั บผิดชอบต่อหน้าที่ มีความ
ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและสั ง คม
2.1.2 เพื่อให้นั กศึกษามีความรอบรู้ในการใช้ภาษาไทย และภาษาอัง กฤษ ตลอดจนมีความเข้าใจ
ในทฤษฎี และเทคนิค การล่า มประเภทต่าง ๆ ได้แ ก่ การแปลปากเปล่า จากต้น ฉบั บ การแปลปากเปล่ า
แบบเว้น ช่วง และการแปลปากเปล่ า แบบฉั บพลั นเพื่ อการแปลจากภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย และจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
2.1.3 เพื่อ ให้นัก ศึกษาสามารถประยุก ต์ใช้ความรู้ใ นการทำงานล่าม และสามารถแก้ ปัญหาที่เกิ ด
จากการทำงานล่าม และการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นระบบ
2.1.4 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ ดี สามารถทำงานร่วมกันผู้อื่นและปรับตัวในการ
ทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี ตลอดจนสามารทำหน้าที่ผู้นำ และผู้ตามได้ดี
2.5 เพื่ อให้นัก ศึกษาสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการสรุปประเด็นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมตามผ่านการฝึกปฎิบัติจริง
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เป็ น รายวิช าใหม่ ที่พัฒ นาขึ้ นเพื่ อใช้ใ นการจั ดการเรีย นการสอนสำหรั บ หลัก สู ต รศิ ล ปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ
3.1 คําอธิบายรายวิชา
ทฤษฎีและปฏิบัติในการแปลแบบล่าม ประเภทของการแปลแบบล่าม การแปลปากเปล่าจาก
ต้นฉบับ การแปลปากเปล่าแบบเว้นช่วง และการแปลปากเปล่าแบบฉับพลัน การแปลแบบล่ามจาก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อทั่วไป
Theory and practice in interpretation; modes of interpretation: sight translation,
consecutive interpretation, simultaneous interpretation; interpretation from English to
Thai and vice versa in general topics
3.2 จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

60 ชั่วโมง / ภาคการศึกษา

ไม่มี

ฝึกปฏิบัติ / งานภาคสนาม
/ การฝึกงาน
ไม่มี

ศึกษาด้วยตนเอง
60 ชั่วโมง/สัปดาห์
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3.3 จํ า นวนชั่ ว โมงต่ อ สั ปดาห์ ที่ อ าจารย์ ให้ คํ าปรึ ก ษาและแนะนํ า ทางวิ ช าการแก่ นั ก ศึ ก ษาเป็ น
รายบุคคล
ให้คำปรึกษากลุ่มไลน์ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
4.1 แผนพัฒนาและการประเมินผลการเรีย นรู้
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการ
พัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มี ทั ศ นค ติ ที่ ดี ต่ อการ
ท ำ ง า น แ ล ะ มี ค ว า ม
รับผิดชอบต่อหน้าที่
2) ตรงต่อเวลา มีระเบียบ
วินัย เคารพและปฏิบัติตาม
กฎข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ด้านความรู้
1) มีความรอบรู้ใน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ตลอดจนวัฒนธรรมอันดีงาม
2) มีความรู้ที่เกิดจากการบูร
ณาการความรู้ในศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง
ด้านทักษะทางปัญญา
2) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้
ให้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต
และการประกอบอาชีพได้
อย่างมีประสิทธิผล
3) สามารถแก้ ปั ญหาอย่ า ง
เป็นระบบ

1. ทำข้อตกลงเรื่องการส่งงาน
การเข้าชั้นเรียน
2. ฝึกปฏิบัติการล่ามและทดสอบหลัง
การเรียนในแต่ละหัวข้อ
3.จัดการเรียนการสอนโดยยึดกิจกรรม
ร่วมกับ Active Learning

1. ประเมินจากทดสอบปฏิบัติ
2. สังเกตการแสดงออกด้าน
พฤติกรรม การแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน และการ
ทำงานกลุ่ม

1-15

1. บรรยายให้ความรู้เชิงทฤษฎี
2. ฝึกแปลล่ามในชั้นเรียน และนอก
ชั้นเรียน
3.อภิปราย และวิเคราะห์การแปลของ
ตนเอง และเพื่อน

1. ทดสอบย่อยหลังการเรียนแต่
ละหัวข้อการสอน
2. ตรวจประเมินผลงานแปล
3. สังเกตการมีส่วนร่วม และการ
แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน

1-15

1. อภิปรายกลุ่ม และนำเสนอ
1. สังเกตการมีส่วนร่ว ม และการ
2. ค้นคว้า ข้อมูล เพิ่มเติ มจากห้ องสมุ ด แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
และอินเตอร์เน็ต
2. ตรวจประเมินผลงานแปล
3.ฝึกแปลล่ามต่อเนื่องในชั้นเรียน และ
นอกชั้นเรียน

1-15

ค่าน้ำหนัก
ของการ
ประเมินผล

10%

60%

10%
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ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) มีมนุษยสัมพันธ์ดี
สามารถทำงานร่วมกันผู้อื่น
และปรับตัวเข้ากับ
วัฒนธรรมขององค์กรได้เป็น
อย่างดี
2) มีภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
และการสรุปประเด็นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2) สามารถสื่อสารข้าม
วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
ตามสถานการณ์

มอบหมายงานกลุ่ม

สัง เกตการมี ส่ วนร่ ว ม และการ
แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน

1-15

10%

1. มอบหมายงานแปลที่มีการระบุถึง
ช่วงเวลาต่าง
2. กำหนดให้มีการนำเสนอผลงานโดย
ใช้สื่อเทคโนโลยีโดยใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
3. กำหนดแบบฝึกหัดเพื่อฝึกทักษะ
การย่อความ การถอดความ และการ
ฟังเพื่อความเข้าใจและการจดบันทึก

ประเมินการนำเสนอทั้งด้านการ
วิเคราะห์ การใช้สื่อเทคโนโลยี
และการใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร

1-15

10%

หมายเหตุ ผลการเรี ยนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก ผลการเรี ยนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
สัปดาห์
ที่

1. แผนการสอน

หัวข้อ/
รายละเอียด

1
- แนะนำ
(4 ชม.) คำอธิบาย
รายวิชา

กิจกรรมการเรียนการสอน/ ใบงาน

- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ

สื่อที่ใช้

- มคอ. 3

การวัดและ
ผู้สอน
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)
- ประเมินจากการ
ผศ.ดร.
ตรงต่อเวลาในการ
สมโภชน์
เข้าชั้นเรียน การส่ง พนาวาส
งานและการแต่งกาย
ของนักศึกษา
- ตรวจประเมินจาก
พฤติกรรมในการทำ
กิจกรรม และผลงาน
นักศึกษา

5

2
Introduction
(4 ชม.) to Translation
and
Interpretation

1. สนทนากับผู้เรียนเกี่ยวกับความแตกต่างของการ - หนังสือเรียน
แปลและการล่าม
2. ผู้สอนอธิบายเนื้อหาในหัวข้อ “Introduction
to Translation and Interpretation”
ประกอบการนำเสนอด้วยโปรแกรมพาวเวอร์พอยท์
3. อภิปรายและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน

3
History of
(4 ชม.) Translation
and
Interpretation
4
Concepts
(4 ชม.) and Theories
of
Interpretation

1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความ
เป็นมาของการแปลล่ามประกอบการนำเสนอด้วย
โปรแกรมพาวเวอร์พอยท์
2. ถาม-ตอบรายบุคคล
1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ “Concept and
Theories of Interpretation”
2. ถาม-ตอบรายบุคคล
3. ทำกิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่าน โดยการย่อ
ความ และการถอดความ
4. ฝึกการแปลปากเปล่าจากต้นฉบับ

- หนังสือเรียน

5
Procession of 1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ “Procession of
(4 ชม.) Interpretation Interpretation” ประกอบการนำเสนอด้วย
โปรแกรมพาวเวอร์พอยท์
2. นักศึกษาร่วมกันอภิปรายจากสถานการณ์และ
กรณีศึกษา
3. ฝึกการแปลปากเปล่าจากต้นฉบับ โดยใช้การอัด
วีดีโอส่งทางโปรแกรมไลน์

- หนังสือเรียน
-ใบงานการทำ
กิจกรรมเสริม
ทักษะการอ่าน

- หนังสือเรียน

-สังเกตจากการ
อภิปราย และการ
แสดงความคิดเห็น
- ตรวจผลงานจาก
การทำแบบฝึกหัดใน
ใบงานกิจกรรมเสริม
ทักษะการอ่าน
- ตรวจผลงานจาก
การทำแบบฝึกหัดใน
ใบงานกิจกรรมเสริม
ทักษะการอ่าน
- สังเกตพฤติกรรม
และการมีส่วนร่วมใน
การเล่นเกม
- สังเกตจากการ
อภิปราย และการ
แสดงความคิดเห็นใน
ชั้นเรียนและการ
ทำงานกลุ่ม
- ตรวจผลงาน จา ก
การทำแบบฝึกหั ดใน
ใบงานกิจ กรรมเสริ ม
ทักษะการอ่าน
- สังเกตจากการ
อภิปราย และการ
แสดงความคิดเห็น
- ตรวจผลงาน จา ก
การทำแบบฝึกหั ดใน
ใบงานกิจ กรรมเสริ ม
ทักษะการอ่าน

ผศ.ดร.
สมโภชน์
พนาวาส

ผศ.ดร.
สมโภชน์
พนาวาส
ผศ.ดร.
สมโภชน์
พนาวาส

ผศ.ดร.
สมโภชน์
พนาวาส
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6
Types of
1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ “Types of
- หนังสือเรียน
(4 ชม.) Interpretation Translation” ประกอบการนำเสนอด้วยโปรแกรม
พาวเวอร์พอยท์
3. อภิปรายกลุ่มจากสถานการณ์และกรณีศึกษา
4. ถาม-ตอบรายบุคคล
5. ทดสอบการแปลปากเปล่าจากต้นฉบับ
7
Note-Taking 1.ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ “Note-Taking
- หนังสือเรียน
(4 ชม.) for
for Interpreters” 2. ถาม-ตอบรายบุคคล
Interpreters 2. ทำแบบฝึกหัด และทดสอบการจดบันทึกย่อ
3. ทำกิจกรรมส่งเสริมทักษะการฟัง คือ การฟังเพื่อ
สรุปและจับใจความสำคัญ

8
Note Taking
(4 ชม.) for
Interpreters

1.ผู้สอนบรรยายทวนเนื้อหาเกี่ยวกับ “NoteTaking for Interpreters”
2. ถาม-ตอบรายบุคคล

- หนังสือเรียน
-ใบงานการทำ
กิจกรรมเสริม
ทักษะการฟัง

9
Consecutive
(4 ชม.) Interpreting

1.ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ “Consecutive
Interpreting”
2. อภิปรายกลุ่มจากสถานการณ์และกรณีศึกษา
3. ถาม-ตอบรายบุคคล
4. ทำกิจกรรมส่งเสริมทักษะการฟัง คือการฟังเพื่อ
สรุปและจับใจความสำคัญ

- หนังสือเรียน

10 Consecutive
(4 ชม.) Interpreting

1.ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ “Consecutive
Interpreting” ประกอบพาวเวอร์พอยท์
2. ถาม-ตอบรายบุคคล
3. ทำกิจกรรมส่งเสริมทักษะการพูด เช่น การเน้น
เสียง และสำเนียง
4. ฝึกการแปลปากเปล่า

- หนังสือเรียน

11 Consecutive
(4 ชม.) Interpreting

1. ให้ผู้เรียนฝึกการแปลปากเปล่าแบบเว้นช่วง
- หนังสือเรียน
ประกอบการนำเสนอด้วยโปรแกรมพาวเวอร์พอยท์
2. อภิปรายกลุ่มจากสถานการณ์และกรณีศึกษา

- สังเกตพฤติกรรม
และการมีส่วนร่วม
-ประเมินจากการ
สอบแปลปากเปล่า
จากต้นฉบับ

ผศ.ดร.
สมโภชน์
พนาวาส

- สังเกตจากการ
อภิปราย และการ
แสดงความคิดเห็น
- ตรวจผลงานจาก
การทำแบบฝึกหัดใน
ใบงาน และการทำ
กิจกรรมเสริมทักษะ
การฟัง
- ตรวจผลงาน จา ก
การทำแบบฝึกหั ดใน
ใบงานกิจ กรรมเสริ ม
ทักษะการฟัง

ผศ.ดร.
สมโภชน์
พนาวาส

- สังเกตจากการ
อภิปราย และการ
แสดงความคิดเห็น
- ตรวจผลงานจาก
การทำแบบฝึกหัดใน
ใบงานกิจกรรมเสริม
ทักษะการฟัง
- สังเกตจากการ
อภิปราย และการ
แสดงความคิดเห็น
- ตรวจผลงานจาก
การทำแบบฝึกหัดใน
ใบงานกิจกรรมเสริม
ทักษะการพูด
- ตรวจประเมินจาก
ผลงานการแปลปาก
เปล่าแบบเว้นช่วง

ผศ.ดร.
สมโภชน์
พนาวาส

ผศ.ดร.
สมโภชน์
พนาวาส

ผศ.ดร.
สมโภชน์
พนาวาส

ผศ.ดร.
สมโภชน์
พนาวาส
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12 Simultaneous 1. ผู้สอนให้นักศึกษาดูคลิปวีดีโอเกี่ยวกับ
(4 ชม.) Interpreting Simultaneous Interpreting (UN)
2. นักศึกษาร่วมกันอภิปราย และตอบคำถามที่
เกี่ยวข้องกับคลิปวีดีโอ
3. ผู้สอนให้นักศึกษาดูคลิปวีดีโอเกี่ยวกับตัวอย่าง
งานล่ามฉับพลัน
4.ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ “Simultaneous
Interpreting”
13 Simultaneous 1.ผู้สอนให้นักศึกษาดูคลิปวีดีโอต้นฉบับ
(4 ชม.) Interpreting ภาษาอังกฤษเพื่อฝึกแปลฉับพลัน
2. ผู้สอนส่งลิสต์คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวีดีโอให้
นักศึกษาดูเพื่อหาความหมายคำศัพท์เพิ่มเติม
3. นักศึกษาฝึกแปลคลิปวีดีโอที่ส่งให้ในชั้นเรียน
และอัดคลิปส่งให้ผู้สอนทางไลน์
4. ทำกิจกรรมส่งเสริมทักษะการพูด เช่น การเน้น
เสียง และสำเนียง
14 Simultaneous 1.ผู้สอนให้นักศึกษาดูคลิปวีดีโอเกี่ยวกับ
(4 ชม.) Interpreting “Simultaneous Interpreting จาก ABC News”
2. นักศึกษาร่วมกันอภิปราย และตอบคำถามที่
เกี่ยวข้องกับคลิปวีดีโอ
3. ถาม-ตอบรายบุคคล
4. ทดสอบการแปลปากเปล่าแบบฉับพลัน

15 สรุปเนื้อหาที่ได้
(4 ชม.) เรียนไปตลอด
ภาคการศึกษา
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- คลิปวีดีโอ
เกี่ยวกับ
Simultaneous
Interpreting
(UN)
- หนังสือเรียน

- ตรวจผลงานจาก
การทำแบบฝึกหัดใน
ใบงานกิจกรรมเสริม
ทักษะการพูด
- ตรวจประเมินจาก
การทดสอบคำศํพท์

ผศ.ดร.
สมโภชน์
พนาวาส

- หนังสือเรียน

- สังเกตจากการมี
ส่วนร่วมและทำ
กิจกรรมในชั้นเรียน
- ตรวจผลงานจาก
การทำแบบฝึกหัดใน
ใบงานกิจกรรมเสริม
ทักษะการพูด

ผศ.ดร.
สมโภชน์
พนาวาส

- ตรวจผลงานจาก
การทำแบบฝึกหัดใน
ใบงานกิจกรรมเสริม
ทักษะการพูด
- ตรวจประเมินจาก
ผลงานการแปลปาก
เปล่าแบบฉับพลัน

ผศ.ดร.
สมโภชน์
พนาวาส

- คลิปวีดีโอ
เกี่ยวกับ
“Simultaneou
s Interpreting
จาก ABC
News”
- หนังสือเรียน
-ใบงานการทำ
กิจกรรมเสริม
ทักษะการพูด
1. ผู้สอนบรรยายและสนทนาแลกเปลี่ยนความ - หนังสือเรียน
คิดเห็นกับนักศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาการเรียนรู้ตลอด
ภาคการศึกษา
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับ
เนื้อหาในการเรียน และแนวข้อสอบปลายภาค
3. ทดสอบการแปลล่ามปากเปล่าฉับพลัน
สอบปลายภาค

- สังเกตจากการ
ผศ.ดร.
อภิปราย และการ
สมโภชน์
แสดงความคิดเห็นใน พนาวาส
ชั้นเรียนและการ
ทำงานกลุ่ม
- ประเมินจากการ
ทดสอบการแปลล่าม
ปากเปล่าฉับพลัน
ผศ.ดร.
สมโภชน์
พนาวาส
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5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล:
กิจกรรมที่

วิธีการประเมิน

1.การทดสอบคำศัพท์ - ประเมินจากความถูกต้องในการทำแบบทดสอบ
3. การทำโครงการ -ประเมินจากคุณภาพของการแปลล่าม
บูรณาการ
- สังเกตพฤติกรรม และการมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกัน
เป็นทีม
- สังเกตวิธีการในการแก้ไขปัญหาที่เป็นระบบ
4. การสอบล่าม
- ประเมินจากความถูกต้อง และคุณภาพของการแปลแบบ
ล่าม
- สังเกตพฤติกรรม และการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม
- สังเกตจากการอภิป ราย และการแสดงความคิดเห็ นในชั้ น
เรียนและการทำงานกลุ่ม
5. ทดสอบปลายภาค ทดสอบ
เรียน

สัปดาห์ที่ประเมิน
4, 8, 12
1-15

สัดส่วนของ
การประเมินผล
25%
15%

6, 11, 14

30%

16

30%

2) การประเมินผล: ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม  อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับคะแนน (คะแนน)
ระดับผลการเรียน
85-100
A
79-84
B+
73-78
B
67-72
C+
61-66
C
55-60
D+
50-54
D
0-49
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
สมโภชน์ พนาวาส. (2561). หนังสือวิชาการแปลแบบล่าม. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. กรุงเทพมหานคร.
2. เอกสารและข้อมูลสําคั ญ
Gillies, A. (2017). Note-taking for consecutive interpreting: A short course. Taylor &
Francis.
Rozan, J. F., & Hrehorowicz, U. (2004). Note-taking in consecutive interpreting. Cracow
Tertium Society for the Promotion of Language Studies.
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3. เอกสารและข้อมูลแนะนํ า
Baigorri-Jalon, J. (2010, December). Wars, languages and the role (s) of interpreters.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนั กศึ กษา
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา มีวิธีการในการดำเนินการดังนี้
1) การซักถามข้อมูลจากนักศึกษาในระหว่างการเรียน
2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
- ใช้แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
- ใช้แบบประเมินตนเองสำหรับนักศึกษา
7.3 การปรับปรุงการสอน
มีการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆ ได้แก่ แบบประเมินประสิทธิภาพการสอน
ของอาจารย์ งานวิจัยใหม่ๆ และความก้าวหน้าของศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1. การทวนสอบโดยผู้สอน มีวิธีการดังนี้
1.1 สังเกต และบันทึกพฤติกรรมนักศึกษาระหว่างการเรียนรู้เพื่อนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกับ
ผลการเรียนรู้
1.2 ตรวจสอบคะแนน ผลการเรียน และระดับคะแนน
ผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิน
การสังเกต
การสอบ
การปฏิบัติ/การ
พฤติกรรม
นำเสนอผลงาน
คุณธรรม จริยธรรม
✓
✓
✓
✓
✓
ความรู้
ทักษะทางปัญญา
✓
✓
✓
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
✓
✓
รับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
✓
✓
ใช้ไอที
2. มีการทวนสอบคะแนน และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรทุกภาคเรียน
3. มีการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับคณะฯ ทุกภาคเรียน
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7.5 การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ผู้สอนสรุปผลการจัดการเรียนการสอนใน มคอ. 5 เสนอหลักสูตรเพื่อพิจารณาปรับปรุงเนื้อหา วิธีการ
จัดการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และปรับปรุงในปี
การศึกษาถัดไป

