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มคอ.๓ รายละเอียดรายวิชา 

รหัสวิชา   ED ๑๐๙๑ 

ชื่อวิชา   :   ทักษะการสอนภาษาอังกฤษ 

                (English Teaching Skills) 

 

ชั้นปที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

ภาคปกติ 

พระมหาวชิรศักด์ิ วชิรเมโธ 

1Bรายวิชาน้ี เปนสวนหน่ึงของหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต 

2Bสาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ 

 

หลักสูตรปรับปรุง  พ .ศ .  ๒๕๔๙ คณะศึกษาศาสตร 
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มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน 

 

รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา:  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  

คณะ/สาขาวิชา: ศึกษาศาสตร/สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

 
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

ED1091   ทักษะการสอนภาษาอังกฤษ 

ED1091  English Teaching Skills 

 

2. จํานวนหนวยกิต 

3 หนวยกิต 3 (3-0-6) 
 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 10เปนวิชาเลือก ในหมวดกลุมวิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ 
 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน  

 4.1 พระมหาวชิรศักดิ์ วชิรเมโธ 

 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน 

 ภาคการศึกษาท่ี 2/2556 / ชั้นศึกษาศาสตรปท่ี 4 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (บรรพชิต) 
 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  (Pre-requisite) 

ไมมี 

 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  (Co-requisites) 

ไมมี 

 

8. สถานท่ีเรียน   

  12มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแกน 

หอง 3201 อาคารหลวงปูบุญเพ็ง กปฺปโก 

 



3 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด  

8 พฤศจิกายน 2556 
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

 1.1 เพ่ือเตรียมความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎ ีและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษใน

อดีตและปจจุบัน รวมถึงแนวโนมการสอนภาษาอังกฤษ  

1.2 เพ่ือกระตุนใหผูเรียนพิจารณาความรู ฯ ดังกลาวในเชิงวิเคราะห และสามารถอภิปรายขอดีและ

ขอเสียของหลักการ แนวคิดและทฤษฎีการสอน  

1.3 ผูเรียนสามารถนาความรู ฯ ดังกลาวไปปรับและประยุกตใชกับการสอนภาษาอังกฤษของตนเอง

ไดอยางเหมาะสม 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือปรับปรุงความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและวิธีการสอนภาษาอังกฤษใหมีความ

ทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณปจจุบันซ่ึงเนนความสาคัญของผูเรียน  (learner-centered) และการ

ปรับตัวของผูเรียนเขาสูประชาคมอาเซียน  
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1.คําอธิบายรายวิชา 

 แนวคิด ทฤษฎี เทคนิคและกลยุทธการสอนฝกทักษะตางๆ ท่ีเหมาะสมกับผูเรียนในระดับชวงชั้นท่ี 4 

สงเสริมใหผูเรียนสนใจการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันมากข้ึนและสามารถใชในการสื่อสารไดอยาง

ถูกตองเหมาะสม โดยครูผูสอนตองสามารถสอนภาษาอังกฤษไดตามมาตรฐานการสอนของ ครูสอน

ภาษาอังกฤษ 

 Concepts, theories, techniques and strategies of skill practice suitable for learner at 

all 4-class levels to encourage learner to learn more English in daily life, and that learner 

shall be able to communicate in English correctly and appropriately, and that a teacher 

can teach English on a standard set for English teachers. 
 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝกปฏิบัติ /งาน  

การฝกงานภาคสนาม 
การศึกษาดวยตนเอง 

1บรรยาย  42 ชั่วโมง

ตอภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ

ตองการของนักศึกษา

เฉพาะราย 

ไมมีการฝกปฏิบัติ  การศึกษาดวยตนเอง  6 

ชั่วโมงตอสัปดาห 

3.  จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

3-ใ1- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ  1 ชั่วโมงตอสัปดาห  

)เฉพาะรายท่ีตองการ(  
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

 1.1.1 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 1.1.2 ความรับผิดชอบในหนาท่ีการเรียน และงานท่ีไดรับมอบหมาย ความมีวินัย การตรงตอเวลา 

 1.1.3 ความเขาใจผูอ่ืนและสภาพแวดลอมทางการเรียนการสอน ท้ังในฐานะผูเรียนในปจจุบันและ

ผูสอนในอนาคต และการเปนแบบอยางท่ีดี 

 1.1.4 การแสวงหาความรูและประยุกตใชความรูอยางมีคุณธรรม จริยธรรม เชนดวยการเคารพใน

สิทธิ เสรีภาพของตนเองและผูอ่ืน 

1.1.5 ความซ่ือสัตยสุจริตและความเสียสละ 

 

1.2 วิธีการสอน 

 1.2.1 การใหงานท่ีมีกําหนดสงชัดเจน 

 1.2.2 ใชวิธีการสอนแบบรวมมือ (Cooperative Learning) เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูและวิเคราะห

ปญหา ตลอดจนหาวิธีแกไขปญหารวมกัน 

 1.2.3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและมอบหมายงานเปนรายบุคคล (Individual work) รายคู 

(Pair work) รายกลุม (Group work) เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูการทางานท่ีแตกตางและรูจักแบงหนาท่ีความ

รับผิดชอบในการทางานตามความเหมาะสม  

1.2.4 พิจารณาการเรียนในรายวิชานี้ เปนงานสําคัญทางการทํางานชิ้นหนึ่งท่ีตองรับผิดชอบดูแล

อยางมีระเบียบวินัย 

 

1.3 วิธีการประเมินผล 

1.3.1 ประเมินจากการเขาหองเรียนและพฤติกรรมในชั้นเรียน 

1.3.2 ประเมินจากความรับผิดชอบและความมีวินัยในการทํางานท่ีไดรับมอบหมายและประสิทธิผล

ของงานนั้นๆ 

 1.3.2  กําหนดการทํางานท่ีมีกําหนดสงชัดเจน และมีบทลงโทษกรณีปฏิบัติไมได เชนการไมไดรับ

การตรวจใหคะแนนงาน การหักคะแนนงาน (ซ่ึงเปนการจําลองแบบการทํางานท่ัวไป) 

 

2. ความรู 

2.1 ความรูท่ีตองไดรับ 

2.1.1 การตระหนักรูในหลักการ  แนวคิด ทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษ  และแนวโนมการสอน
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ภาษาอังกฤษ สามารถระบุประโยชนและขอจากัดของวิธีการสอนตาง ๆ 

2.1.2 ความเขาใจเก่ียวกับความรูท่ีทันสมัย (Updated Knowledge) ในการสอนภาษาอังกฤษ 

2.1.3 ความรูในสาขาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาท่ีเก่ียวของอยางกวางขวางและเปนระบบ 

2.1.4 ความรูและความเขาใจในวัฒนธรรมท้ังของตนเอง  ประเทศในกลุมอาเซียนและประเทศ

เจาของภาษา 

2.2 วิธีการสอน 

2.2.1 บรรยายเนื้อหาเก่ียวกับ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษและแนวโนมการสอน

ภาษาอังกฤษ  

2.2.2 อภิปรายประเด็นความรูในรายวิชาดวยวิธีการแบบอุปนัย (Inductive method) และนิรนัย 

(Deductive method)  

2.2.3 ฝกปฏิบัติอานวิพากษ (critical reading) หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษ และ

แนวโนมการสอนภาษาอังกฤษ  

2.2.4 จัดการเรียนรูจากสิ่งแวดลอมจริง (Authentic environment) 

2.3 วิธีการประเมินผล 

2.3.1 การประเมินการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 

2.3.2 การอภิปรายในชั้นเรียน (discussion) โดยพิจารณาตามเกณฑการประเมิน (rubric) 

2.3.3 แบบฝกหัดและแบบทดสอบ 

2.3.4 การสอบวัดความรูจากการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค  

3. ทักษะทางปญญา 

 

3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

3.1.1 มีความสามารถประมวล และคนหาขอมูลเพ่ือวิเคราะหสาเหตุของปญหา แกไขปญหาและ

เสนอแนวทางในการแกปญหาเก่ียวกับการสอนภาษาอ้ังกฤษไดอยางเหมาะสมจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย  

 3.1.2 ใชขอมูลท่ีไดในการแกปญหาและงานอ่ืน ๆ ดวยตนเอง 

3.1.3 มีความสามารถในการประยุกตใชความรูท่ีเรียนมาเก่ียวกับการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือปรับตัว

ใหเขากับสังคมไทยท่ีกาลังอยูในทามกลางวัฒนธรรมท่ีหลากหลายในกลุมประเทศประชาคมอาเซียน  (ASEAN 

Community) 

3.2 วิธีการสอน 

 3.2.1 จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning) 

3.2.2 ฝกปฏิบัติวิเคราะห หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษและแนวโนมการสอน

ภาษาอังกฤษ ซ่ึงนับเปนกระบวนการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหนักศึกษาคนพบดวยตนเอง (Self-discovery 

learning) 
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3.2.4 ฝกปฏิบัติอานสังเคราะหขอดีจากหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษและแนวโนม

การสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือนามาประยุกตใชกับการสอนภาษาอังกฤษ เปนการสงเสริมการสรางองคความรู

ดวยตนเอง (Constructivism Learning) 

 3.2.5 การทําแบบฝกหัดและแบบทดสอบ       

 

3.3 วิธีการประเมินผล 

3.3.1 สังเกตพฤติกรรมและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

3.3.2 ประเมินการผลงานท่ีมอบหมาย        

3.3.3 ประเมินการนาเสนอ 

3.3.4 สอบกลางภาคและปลายภาค 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

          4.1.1 พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน 

          4.1.2 พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนและผูสอน 

          4.1.3 ทักษะการทํางานเปนทีม  

          4.1.4 ทักษะการเปนผูนําและผูตามท่ีดี 

              4.1.5 พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง ความมีวินัย ความรับผิดชอบในการทํางานเปนทีม และความตรง

ตอเวลา 

4.2  วิธีการสอน 

4.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนกระบวนการกลุม และการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

(Problem-based learning) 

4.2.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยวิธีการเรียนแบบ รวมมือ (Cooperative learning) เพ่ือ

พัฒนาการเรียนรูรวมกัน 

4.2.3 มอบหมายงานท่ีประยุกตใชความรูและทักษะการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมตาง  ๆ 

4.2.4 ใหความรูเก่ียวกับสังคมและวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 

4.3 วิธีการประเมินผล 

 4.3.1 สังเกตพฤติกรรม 

          4.3.2 ประเมินผลพฤติกรรมการทํางานเปนทีม 

 4.3.3 การนําเสนอผลการปฏิบัติงาน 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 5.1.1 สามารถศึกษาและทําความเขาใจประเด็นปญหา 

 5.1.2 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน รวบรวมและนําเสนอขอมูล 

 5.1.3 ทักษะในการวิเคราะหขอมูลจากกรณีศึกษา   

5.1.4 สามารถสื่อสารโดยใชภาษาอังกฤษและภาษาไทยท้ังในการพูดและเขียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับกลุมบุคคล 

5.2 วิธีการสอน 

 5.2.1 มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเอง จากเว็บไซตสื่อการสอน E – Learning และทํา

รายงานโดยมีการนําตัวเลข หรือมีสถิติอางอิง จากแหลงท่ีมาขอมูลท่ีนาเชื่อถือ  

 5.2.2 มอบหมายใหมีการสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ นาเสนขอมูลโดยใชสื่อเทค

โนโลย 

 5.2.3 มอบหมายใหมีการนาเสนอผลงานโดยใชภาษาอังกฤษ  

5.3 วิธีการประเมินผล 

5.3.1 ประเมินผลแบบฝกปฏิบัติ     

5.3.2 ประเมินผลโดยการนําเสนอผลงานผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.3.3 ประเมินการการนาเสนอผลงานในดานการใชภาษาท่ีถูกตองและเหมาะสม 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล   (กระจายจากคําอธิบายรายวิชา) 

 

1. แผนการสอน 

สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ /รายละเอียด  

จํานวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/

ส่ือท่ีใช 
ผูสอน 

1 - การแนะนํารายวิชา  

 

3 - อาจารยและนักศึกษา

รวมกันตกลงเรื่อง

กระบวนการเรียนการสอน

และการประเมินผลรายวิชา

พรอมท้ังชี้แจงแนวการสอน  

- Handouts, Microphone, 

visual aids 

พระมหาวชิรศักดิ์ 

วชิรเมโธ 

2 - Introduction to Language 

Teaching  

- Elements of Language 

3 - บรรยาย 

- แบบฝกหัดประจําบท 

- Handouts, 

พระมหาวชิรศักดิ์ 

วชิรเมโธ 



10 

Teaching  Microphone, visual aids 

3 - History of Language Teaching  

 

3 - บรรยาย 

- แบบฝกหัดประจําบท 

- Handouts, 

Microphone, visual aids 

พระมหาวชิรศักดิ์ 

วชิรเมโธ 

4 - การสอนแบบ The Grammar 

Translation Method  

 

3 - บรรยาย 

- แบบฝกหัดประจําบท 

- Handouts, 

Microphone, visual aids 

พระมหาวชิรศักดิ์ 

วชิรเมโธ 

5 - การสอนแบบ The Audiolingual 

Method  

- การสอนแบบ The Direct 

Method  

3 - บรรยาย 

- แบบฝกหัดประจําบท 

- Handouts, 

Microphone, visual aids 

พระมหาวชิรศักดิ์ 

วชิรเมโธ 

6 - การสอนแบบ  Cognitive 

Principles  

- การสอนแบบ Socioaffective 

Principles 

 

3 - บรรยาย 

- แบบฝกหัดประจําบท 

- Handouts, 

Microphone, visual aids 

พระมหาวชิรศักดิ์ 

วชิรเมโธ 

7 - การสอนแบบ Communicative 

Language Teaching  

- การสอนแบบ Content-Based 

Instruction  

3 - บรรยาย 

- แบบฝกหัดประจําบท 

- Handouts, 

Microphone, visual aids 

พระมหาวชิรศักดิ์ 

วชิรเมโธ 

8 Midterm Examination 

 

3 Students test พระมหาวชิรศักดิ์ 

วชิรเมโธ 

9 - การสอนคํานาม (Nouns) 

- การสอนคําสรรพนาม (Pronouns) 

3 - บรรยาย 

- แบบฝกหัดประจําบท 

- Handouts, 

Microphone, visual aids 

พระมหาวชิรศักดิ์ 

วชิรเมโธ 

10 - การสอนคํากริยา (Verbs) 

- การสอนคําคุณศัพท (Adjectives) 

3 - บรรยาย พระมหาวชิรศักดิ์ 

วชิรเมโธ 
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- การสอนคํากริยาวิเศษณ  

(Adverbs) 

- แบบฝกหัดประจําบท 

- Handouts, 

Microphone, visual aids 

11 - การสอนคําสันธาน (conjunction) 

- การสอนคําอุทาน (interjection) 

- การสอนประโยค (Sentences) 

3 - บรรยาย 

- แบบฝกหัดประจําบท 

- Handouts, 

Microphone, visual aids 

พระมหาวชิรศักดิ์ 

วชิรเมโธ 

12 - การสอนเครื่องหมายวรรคตอน 

(Punctuation Marks) 

-  การเดาความหมายคําศัพทจาก

บริบท (Guessing word 

meaning) 

-  การเดาความหมายคําศัพทโดย

วิเคราะหโครงสรางของคํา 

(Context Clues) 

 - บรรยาย 

- แบบฝกหัดประจําบท 

- Handouts, 

Microphone, visual aids 

พระมหาวชิรศักดิ์ 

วชิรเมโธ 

13 - การสอนอาน (Teaching Reading) 3 - บรรยาย 

- แบบฝกหัดประจําบท 

- Handouts, 

Microphone, visual aids 

พระมหาวชิรศักดิ์ 

วชิรเมโธ 

14 - Presentation 3 -Students present 

-Handouts, Microphone, 

visual aids  

 

พระมหาวชิรศักดิ์ 

วชิรเมโธ 

15 - Presentation 3 

 

 

- Students present 

- Handouts, 

Microphone, visual aids  

พระมหาวชิรศักดิ์ 

วชิรเมโธ 

16 สอบวัดผลปลายภาค 3 Students test พระมหาวชิรศักดิ์ 

วชิรเมโธ 

 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
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กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน 
สัปดาห 

ประเมิน 

สัดสวนของ

การประเมินผล 

1 การเขาชั้นเรียน/ความรวมมือ เช็ครายชื่อ/สังเกตพฤติกรรม ทุกครั้ง 20% 

2 สอบกลางภาค ขอสอบกลางภาค สับดาหท่ี 8 20% 

3 การนําเสนอ - ความรับผิดชอบตองานท่ี

ไดรับมอบหมาย 

- การทํางานเปนทีม 

- ความสามารถในการใช IT 

ในการนําเสนอ 

สัปดาหที ่14-15 20% 

4 สอบปลายภาค ขอสอบปลายภาค สัปดาหท่ี 16 40% 

รวม 100% 

 

 

0Bหมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารและตําราหลัก 

รัตนวดี โชติกพนิช. ภาษาอังกฤษสําสอน. สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2551. 

ระวิวรรณ ศรีครามครัน. การสอนภาษาอังกฤษ Teaching of English สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 

2539. 

 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

         ไมมี 

 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

Richards, J.C., and T.S. Rodgers. Approaches and methods in language teaching. New York, N.Y.: 

Combridge, 2001. 

Brown, H.D. Teaching by principles: An interactive approach to language pedagogy. White Plains, 

N.Y.: Pearson Education, Inc, 2007. 

Harmer, J. The practice of English language teaching. Essex: Pearson Education Limited, 2007. 

 



13 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

  

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1.1 การประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนการประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา โดย

อาศัยเกณฑการวัดประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของสํานักงานมาตรฐานการศึกษา (องคการ

มหาชน) โดยแจกแบบสอบถามนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 

1.2 การประเมินการสอนหรือสื่อการสอน 

           1.2.1 การจัดทําแบบประเมินสื่อการสอน ระหวางภาคการศึกษา โดยอาจารยผูสอนเปนผูดําเนินการเอง 

 

2. กลยุทธการประเมินการสอน (โดยวิธีการอ่ืน ที่ไมใชการประเมินโดยนักศึกษา) 

2.1 การประเมินตนเองดานประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

2.2 การนําเสนอระดับคะแนนหรือเกรดตอที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและกรรมการประจําคณะ 

2.3 ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอน ที่หลักสูตรหรือคณะหรือมหาวิทยาลัยแตงตั้ง 

2.4 อาจารยผูสอนจัดทําแบบประเมินอาจารยผูสอน ระหวางภาคการศึกษา โดยอาจารยผูสอนเปนผูดําเนินการเองโดย

จัดทําเปนเอกสารแบบประเมิน 

 

3. การปรับปรุงการสอน  

3.1 มหาวิทยาลัยและคณะจัดการอบรมพัฒนาอาจารยดานตางๆ เชนดานการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดาน

การสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม การสอนโดยใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ การอบรมเทคนิคการสอนและการผลิตสื่อ 

เปนตน 

3.2 การสะทอนผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยแบงเปน 4 ระดับคือ ระดับ

มหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับหลักสูตร และระดับบคุคล 

  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

4.1 ระเบียบวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 2554 

กําหนดใหมีการประชุมพิจารณาระดับคะแนนหรือเกรด ในระดับหลักสูตรและระดับคณะ เพื่อกลั่นกรองมาตรฐานระดับ

คะแนน 

4.2 เมื่อประกาศระดับคะแนนหรือเกรดแลว นักศึกษามีสิทธิในการขอตรวจสอบระดับคะแนน หากเห็นวาผลการประเมิน

อาจมีความผิดพลาด 

  

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

5.1 การนําผลการประเมินการสอนรายวิชา มาวิเคราะหเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงในรายวิชา โดยอาจจัดเปนการ

ประชุมสัมมนา ในระดับตางๆ 

5.2 จัดการประชุมพิจารณาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน เพื่อพิจารณากรณีนักศึกษามีระดับคะแนนต่ําหรือสูง

ผิดปกติ เพื่อหาแนวทางการดําเนินการที่เหมาะสม มีมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับ 
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5.3 พัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษา โดยจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู 

5.4 จัดใหมีศูนยชวยเหลือดานการเรียนรูของนักศึกษา (โดยคณะกรรมการวิทยาเขต) 
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