รายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

รายวิชา 01320001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

หลักสูตรศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาภาษาตะวันตก) คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประจาปี การศึกษา 2560

แบบรายงานสรุปผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
หลักสูตรศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาภาษาตะวันตก) คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประจาปี การศึกษา 2560
คำชี ้แจง :
1. แบบรำยงำนสรุ ปผลกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำนี ้จัดทำขึ ้นเพื่อแจ้ งผลกำรทวน
สอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำ หลักสูตรศึกษำทัว่ ไป (กลุม่ วิชำภำษำตะวันตก)
คณะศิลปศำสตร์ มหำวิยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
2. แบบรำยงำนสรุ ปผลกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำมีจำนวน 3 หมวด
หมวดที่ 1 ข้ อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร ศึกษำทัว่ ไป กลุม่ วิชำภำษำตะวันตก
หมวดที่ 2 จานวนรายวิชาที่เปิ ดสอน/ทวนสอบในปี การศึกษา 2560
รำยวิชำที่เปิ ดสอนทังหมดในหลั
้
กสูตรปี กำรศึกษำ 2560 จำนวน 2 รำยวิชำ ตำมข้ อกำหนดของตัวบ่งชี ้
ระบุวำ่ จะต้ องทำกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ อย่ำงน้ อยร้ อยละ 25 ของรำยวิชำที่เปิ ดสอนในแต่ละปี
กำรศึกษำ ดังนันหลั
้ กสูตรจึงดำเนินกำรทวนสอบ จำนวน 1 รำยวิชำ ดังนี ้
รายวิชาที่เปิ ดสอน

รายวิชาที่ทวนสอบ
X

ภำคกำรศึกษำที่ 1/2560
- 01320001 ภำษำอังกฤษพื ้นฐำน
- 01320001 ภำษำอังกฤษเพื่อกำร
สื่อสำร 1
ภำคกำรศึกษำที่ 2/2560
- 01320001 ภำษำอังกฤษพื ้นฐำน
- 01320001 ภำษำอังกฤษเพื่อกำร
สื่อสำร 1

01320001 ภำษำอังกฤษเพื่อกำร
สื่อสำร 1

01320001 ภำษำอังกฤษเพื่อกำร
สื่อสำร 1

ผลการประเมิน
S.D.
ระดับ

ผู้รับรองข้ อมูลผลกำรทวนสอบ

ลงชื่อ............ ......................................

ลงชื่อ................... ...............................

(ผศ.วิฑรู ตังพงษ์
้ )

(นำงนฤมล พึง่ แก้ ว)

กรรมกำรทวนสอบ 1

กรรมกำรทวนสอบ 2

ลงชื่อ................... ...............................

ลงชื่อ...................... ............................

(นำงสำวปิ ยะนุช สวัสดิโ์ ยธิน)

(ผศ.ดร.ปำริชำติ คลื่นสุวรรณ)

กรรมกำรทวนสอบ 3

รักษำกำรหัวหน้ ำสำขำภำษำตะวันตก
วันที่ 23 พฤษภำคม พ.ศ. 2560

รายงานผลการทวนสอบมาตรฐานการเรี ยนรู้
รายวิชา 01320001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

ภาคการศึกษาที่ 1/2560

แบบรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานการเรี ยนรู้ ของรายวิชาที่เปิ ดสอน
โดยกรรมการทวนสอบผลการเรี ยนรู้ (กรรมการรายบุคคล)
รหัสวิชำ 01320001

ชื่อวิชำ ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 1

อำจำรย์ผ้ สู อน

นำงสำวสุลกัณยำ บุณยโยธิน ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์ ดร. กมลนัทธ์ ธรรมรักขิตกุล
นำยธันยพงษ์ ปำนอำไพ และอำจำรย์ผ้ สู อนสำขำภำษำตะวันตก

สำขำวิชำ / หลักสูตร

กลุม่ วิชำภำษำตะวันตก หลักสูตรศึกษำทัว่ ไป

ประจำภำคกำรศึกษำที่ 1/2560
รายละเอียดการทวนสอบ

1. เนื ้อหำกำรสอน
1.1 มีควำมครอบคลุม สอดคล้ องกับคำอธิบำย
รำยวิชำ
1.2 มีควำมสอดคล้ องเหมำะสมกับมำตรฐำน
ผลกำรเรี ยนรู้ด้ำนควำมรู้
1.3 มีควำมสอดคล้ องเหมำะสมกับมำตรฐำน
ผลกำรเรี ยนรู้ด้ำนทักษะทำงปั ญญำ
1.4 มีควำมสอดคล้ องเหมำะสมกับมำตรฐำน
ผลกำรเรี ยนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำมรับผิดชอบ
1.5 มีควำมสอดคล้ องเหมำะสมกับมำตรฐำน
ผลกำรเรี ยนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข
กำรสื่อสำร และกำรใช้ เทคโนโลยี
2. วิธีการสอน
2.1 มีวิธีกำรสอนที่หลำกหลำยและเหมำะสม
กับเนื ้อหำวิชำ
2.2 มีสื่อกำรสอนที่หลำกหลำยเหมำะสม
3. การประเมินผล
3.1 กำรประเมินผลกำรเรี ยนรู้ของนักศึกษำ
1) มีกำรวัดผลประเมินผลที่หลำกหลำย

ผลการทวนสอบสอดคล้ อง
รายละเอียดที่
มำก มำก ปำน น้ อย น้ อย ไม่ สอดคล้ อง
ที่สดุ
กลำง
ที่สดุ
/
/
/
/

/

/
/

/

รายละเอียดการทวนสอบ

ผลการทวนสอบสอดคล้ อง
รายละเอียดที่
มำก มำก ปำน น้ อย น้ อย ไม่ สอดคล้ อง
ที่สดุ
กลำง
ที่สดุ

เหมำะสมกับเนื ้อหำ
2) มีควำมสอดคล้ องเหมำะสมกับมำตรฐำน
/
ผลกำรเรี ยนรู้ด้ำนควำมรู้
3) มีควำมสอดคล้ องเหมำะสมกับมำตรฐำน
/
ผลกำรเรี ยนรู้ด้ำนทักษะทำงปั ญญำ
4) มีควำมสอดคล้ องเหมำะสมกับมำตรฐำน
/
ผลกำรเรี ยนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำมรับผิดชอบ
5) มีควำมสอดคล้ องเหมำะสมกับมำตรฐำน
ผลกำรเรี ยนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข
กำรสื่อสำร และกำรใช้ เทคโนโลยี
3.2 มีกำรใช้ วิธีกำรวัดและประเมินผลกำรเรี ยนรู้ที่หลำกหลำย
1) กำรสังเกตพฤติกรรม เช่น กำรเข้ ำชัน้
/
เรี ยน กำรมีสว่ นร่วม
2) กำรประเมินผลงำน/รำยงำน/กำรนำเสนอ
/
ผลงำน
3) กำรสอบถำม/กำรสัมภำษณ์
4) กำรทดสอบ
/
5) กำรประเมินผลแบบอื่นๆ (ถ้ ำมี)
/
3.3 มีกำรประเมินผลกำรเรี ยนรู้ของนักศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
1) ข้ อสอบกลำงภำค
/
2) ข้ อสอบปลำยภำค
/
3.4 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ที่ได้ จำกคะแนนเก็บ
/
และคะแนนสอบ
3.5 กำรวัดและประเมินผลสอดคล้ องเหมำะสม
/
กับกิจกรรม
3.6 มีกำรวัดและประเมินผลเป็ นไปตำม
/
แผนกำรประเมินผลกับกำรดำเนินกำรจริง
3.7 เครื่ องมือวัดและประเมินผล และผลงำน
1) มีเครื่ องมือวัดและประเมินผล
/

/

/

รายละเอียดการทวนสอบ

ผลการทวนสอบสอดคล้ อง
รายละเอียดที่
มำก มำก ปำน น้ อย น้ อย ไม่ สอดคล้ อง
ที่สดุ
กลำง
ที่สดุ
/

2) เครื่ องมือวัดและประเมินผลมีร่องรอย
กำรให้ คะแนน
3) ผลงำนมีควำมสอดคล้ องครอบคลุมกับ
เนื ้อหำรำยวิชำและกิจกรรมกำรเรี ยนกำรสอน
4) ผลงำนมีร่องรอยกำรให้ คะแนน
4. ลักษณะการกระจายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
4.1 ปกติ (นักศึกษำส่วนใหญ่ได้ คะแนน
กลำงๆ)
4.2 เบ้ ซ้ำย (นักศึกษำส่วนใหญ่ได้ คะแนนสูง)
4.3 เบ้ ขวำ (นักศึกษำส่วนใหญ่ได้ คะแนนต่ำ)
4.4 ไม่สำมำรถบอกลักษณะกำรกระจำยได้
5. มีการนาปั ญหาการจัดการเรียนการสอน
มาวิเคราะห์ หาแนวทางการแก้ ปัญหา
6. มีการนาปั ญหาผลการเรียนและระดับ
คะแนนมาวิเคราะห์ หาแนวทางการ
แก้ ปัญหา
7. มีการวางแผนในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อใช้ ในการเรียนภาคการศึกษาต่ อไป

/
/
/
/
/
/
/
/

/

ผู้รับรองข้ อมูลกำรทวนสอบ

ลงชื่อ......................... ......................................
(ผศ.วิฑรู ตังพงษ์
้ )
กรรมกำรทวนสอบ

แบบรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานการเรี ยนรู้ ของรายวิชาที่เปิ ดสอน
โดยกรรมการทวนสอบผลการเรี ยนรู้ (กรรมการรายบุคคล)
รหัสวิชำ 01320001

ชื่อวิชำ ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 1

อำจำรย์ผ้ สู อน

นำงสำวสุลกัณยำ บุณยโยธิน ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์ ดร. กมลนัทธ์ ธรรมรักขิตกุล
นำยธันยพงษ์ ปำนอำไพ และอำจำรย์ผ้ สู อนสำขำภำษำตะวันตก

สำขำวิชำ / หลักสูตร

กลุม่ วิชำภำษำตะวันตก หลักสูตรศึกษำทัว่ ไป

ประจำภำคกำรศึกษำที่ 1/2560
รายละเอียดการทวนสอบ

1. เนื ้อหำกำรสอน
1.1 มีควำมครอบคลุม สอดคล้ องกับคำอธิบำย
รำยวิชำ
1.2 มีควำมสอดคล้ องเหมำะสมกับมำตรฐำน
ผลกำรเรี ยนรู้ด้ำนควำมรู้
1.3 มีควำมสอดคล้ องเหมำะสมกับมำตรฐำน
ผลกำรเรี ยนรู้ด้ำนทักษะทำงปั ญญำ
1.4 มีควำมสอดคล้ องเหมำะสมกับมำตรฐำน
ผลกำรเรี ยนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำมรับผิดชอบ
1.5 มีควำมสอดคล้ องเหมำะสมกับมำตรฐำน
ผลกำรเรี ยนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข
กำรสื่อสำร และกำรใช้ เทคโนโลยี
2. วิธีการสอน
2.1 มีวิธีกำรสอนที่หลำกหลำยและเหมำะสม
กับเนื ้อหำวิชำ
2.2 มีสื่อกำรสอนที่หลำกหลำยเหมำะสม
3. การประเมินผล
3.1 กำรประเมินผลกำรเรี ยนรู้ของนักศึกษำ
1) มีกำรวัดผลประเมินผลที่หลำกหลำย

ผลการทวนสอบสอดคล้ อง
รายละเอียดที่
มำก มำก ปำน น้ อย น้ อย ไม่ สอดคล้ อง
ที่สดุ
กลำง
ที่สดุ
/
/
/
/

/

/
/

/

รายละเอียดการทวนสอบ

ผลการทวนสอบสอดคล้ อง
รายละเอียดที่
มำก มำก ปำน น้ อย น้ อย ไม่ สอดคล้ อง
ที่สดุ
กลำง
ที่สดุ

เหมำะสมกับเนื ้อหำ
2) มีควำมสอดคล้ องเหมำะสมกับมำตรฐำน
/
ผลกำรเรี ยนรู้ด้ำนควำมรู้
3) มีควำมสอดคล้ องเหมำะสมกับมำตรฐำน
ผลกำรเรี ยนรู้ด้ำนทักษะทำงปั ญญำ
4) มีควำมสอดคล้ องเหมำะสมกับมำตรฐำน
ผลกำรเรี ยนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำมรับผิดชอบ
5) มีควำมสอดคล้ องเหมำะสมกับมำตรฐำน
/
ผลกำรเรี ยนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข
กำรสื่อสำร และกำรใช้ เทคโนโลยี
3.2 มีกำรใช้ วิธีกำรวัดและประเมินผลกำรเรี ยนรู้ที่หลำกหลำย
1) กำรสังเกตพฤติกรรม เช่น กำรเข้ ำชัน้
/
เรี ยน กำรมีสว่ นร่วม
2) กำรประเมินผลงำน/รำยงำน/กำรนำเสนอ
ผลงำน
3) กำรสอบถำม/กำรสัมภำษณ์
4) กำรทดสอบ
/
5) กำรประเมินผลแบบอื่นๆ (ถ้ ำมี)
/
3.3 มีกำรประเมินผลกำรเรี ยนรู้ของนักศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
1) ข้ อสอบกลำงภำค
/
2) ข้ อสอบปลำยภำค
/
3.4 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ที่ได้ จำกคะแนนเก็บ
/
และคะแนนสอบ
3.5 กำรวัดและประเมินผลสอดคล้ องเหมำะสม
กับกิจกรรม
3.6 มีกำรวัดและประเมินผลเป็ นไปตำม
แผนกำรประเมินผลกับกำรดำเนินกำรจริง
3.7 เครื่ องมือวัดและประเมินผล และผลงำน

/
/

/
/

/
/

รายละเอียดการทวนสอบ

ผลการทวนสอบสอดคล้ อง
รายละเอียดที่
มำก มำก ปำน น้ อย น้ อย ไม่ สอดคล้ อง
ที่สดุ
กลำง
ที่สดุ
/
/

1) มีเครื่ องมือวัดและประเมินผล
2) เครื่ องมือวัดและประเมินผลมีร่องรอย
กำรให้ คะแนน
3) ผลงำนมีควำมสอดคล้ องครอบคลุมกับ
เนื ้อหำรำยวิชำและกิจกรรมกำรเรี ยนกำรสอน
4) ผลงำนมีร่องรอยกำรให้ คะแนน
4. ลักษณะการกระจายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
4.1 ปกติ (นักศึกษำส่วนใหญ่ได้ คะแนน
กลำงๆ)
4.2 เบ้ ซ้ำย (นักศึกษำส่วนใหญ่ได้ คะแนนสูง)
4.3 เบ้ ขวำ (นักศึกษำส่วนใหญ่ได้ คะแนนต่ำ)
4.4 ไม่สำมำรถบอกลักษณะกำรกระจำยได้
5. มีการนาปั ญหาการจัดการเรียนการสอน
มาวิเคราะห์ หาแนวทางการแก้ ปัญหา
6. มีการนาปั ญหาผลการเรียนและระดับ
คะแนนมาวิเคราะห์ หาแนวทางการ
แก้ ปัญหา
7. มีการวางแผนในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อใช้ ในการเรียนภาคการศึกษาต่ อไป

/
/
/
/
/
/
/
/

/

ผู้รับรองข้ อมูลกำรทวนสอบ

ลงชื่อ....................... ........................................
(นำงนฤมล พึง่ แก้ ว)
กรรมกำรทวนสอบ

แบบรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานการเรี ยนรู้ ของรายวิชาที่เปิ ดสอน
โดยกรรมการทวนสอบผลการเรี ยนรู้ (กรรมการรายบุคคล)
รหัสวิชำ 01320001

ชื่อวิชำ ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 1

อำจำรย์ผ้ สู อน

นำงสำวสุลกัณยำ บุณยโยธิน ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์ ดร. กมลนัทธ์ ธรรมรักขิตกุล
นำยธันยพงษ์ ปำนอำไพ และอำจำรย์ผ้ สู อนสำขำภำษำตะวันตก

สำขำวิชำ / หลักสูตร

กลุม่ วิชำภำษำตะวันตก หลักสูตรศึกษำทัว่ ไป

ประจำภำคกำรศึกษำที่ 1/2560
รายละเอียดการทวนสอบ

1. เนื ้อหำกำรสอน
1.1 มีควำมครอบคลุม สอดคล้ องกับคำอธิบำย
รำยวิชำ
1.2 มีควำมสอดคล้ องเหมำะสมกับมำตรฐำน
ผลกำรเรี ยนรู้ด้ำนควำมรู้
1.3 มีควำมสอดคล้ องเหมำะสมกับมำตรฐำน
ผลกำรเรี ยนรู้ด้ำนทักษะทำงปั ญญำ
1.4 มีควำมสอดคล้ องเหมำะสมกับมำตรฐำน
ผลกำรเรี ยนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำมรับผิดชอบ
1.5 มีควำมสอดคล้ องเหมำะสมกับมำตรฐำน
ผลกำรเรี ยนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข
กำรสื่อสำร และกำรใช้ เทคโนโลยี
2. วิธีการสอน
2.1 มีวิธีกำรสอนที่หลำกหลำยและเหมำะสม
กับเนื ้อหำวิชำ
2.2 มีสื่อกำรสอนที่หลำกหลำยเหมำะสม
3. การประเมินผล
3.1 กำรประเมินผลกำรเรี ยนรู้ของนักศึกษำ
1) มีกำรวัดผลประเมินผลที่หลำกหลำย

ผลการทวนสอบสอดคล้ อง
รายละเอียดที่
มำก มำก ปำน น้ อย น้ อย ไม่ สอดคล้ อง
ที่สดุ
กลำง
ที่สดุ
/
/
/
/

/

/
/

/

รายละเอียดการทวนสอบ

ผลการทวนสอบสอดคล้ อง
รายละเอียดที่
มำก มำก ปำน น้ อย น้ อย ไม่ สอดคล้ อง
ที่สดุ
กลำง
ที่สดุ

เหมำะสมกับเนื ้อหำ
2) มีควำมสอดคล้ องเหมำะสมกับมำตรฐำน
/
ผลกำรเรี ยนรู้ด้ำนควำมรู้
3) มีควำมสอดคล้ องเหมำะสมกับมำตรฐำน
/
ผลกำรเรี ยนรู้ด้ำนทักษะทำงปั ญญำ
4) มีควำมสอดคล้ องเหมำะสมกับมำตรฐำน
/
ผลกำรเรี ยนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำมรับผิดชอบ
5) มีควำมสอดคล้ องเหมำะสมกับมำตรฐำน
ผลกำรเรี ยนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข
กำรสื่อสำร และกำรใช้ เทคโนโลยี
3.2 มีกำรใช้ วิธีกำรวัดและประเมินผลกำรเรี ยนรู้ที่หลำกหลำย
1) กำรสังเกตพฤติกรรม เช่น กำรเข้ ำชัน้
/
เรี ยน กำรมีสว่ นร่วม
2) กำรประเมินผลงำน/รำยงำน/กำรนำเสนอ
/
ผลงำน
3) กำรสอบถำม/กำรสัมภำษณ์
4) กำรทดสอบ
/
5) กำรประเมินผลแบบอื่นๆ (ถ้ ำมี)
/
3.3 มีกำรประเมินผลกำรเรี ยนรู้ของนักศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
1) กำรสอบกลำงภำค
/
2) กำรสอบปลำยภำค
/
3.4 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ที่ได้ จำกคะแนนเก็บ
/
และคะแนนสอบ
3.5 กำรวัดและประเมินผลสอดคล้ องเหมำะสม
กับกิจกรรม
3.6 มีกำรวัดและประเมินผลเป็ นไปตำม
แผนกำรประเมินผลกับกำรดำเนินกำรจริง
3.7 เครื่ องมือวัดและประเมินผล และผลงำน

/
/

/

/

รายละเอียดการทวนสอบ

ผลการทวนสอบสอดคล้ อง
รายละเอียดที่
มำก มำก ปำน น้ อย น้ อย ไม่ สอดคล้ อง
ที่สดุ
กลำง
ที่สดุ
/
/

1) มีเครื่ องมือวัดและประเมินผล
2) เครื่ องมือวัดและประเมินผลมีร่องรอย
กำรให้ คะแนน
3) ผลงำนมีควำมสอดคล้ องครอบคลุมกับ
เนื ้อหำรำยวิชำและกิจกรรมกำรเรี ยนกำรสอน
4) ผลงำนมีร่องรอยกำรให้ คะแนน
4. ลักษณะการกระจายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
4.1 ปกติ (นักศึกษำส่วนใหญ่ได้ คะแนน
กลำงๆ)
4.2 เบ้ ซ้ำย (นักศึกษำส่วนใหญ่ได้ คะแนนสูง)
4.3 เบ้ ขวำ (นักศึกษำส่วนใหญ่ได้ คะแนนต่ำ)
4.4 ไม่สำมำรถบอกลักษณะกำรกระจำยได้
5. มีการนาปั ญหาการจัดการเรียนการสอน
มาวิเคราะห์ หาแนวทางการแก้ ปัญหา
6. มีการนาปั ญหาผลการเรียนและระดับ
คะแนนมาวิเคราะห์ หาแนวทางการ
แก้ ปัญหา
7. มีการวางแผนในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อใช้ ในการเรียนภาคการศึกษาต่ อไป

/
/
/
/
/
/
/
/

/

ผู้รับรองข้ อมูลกำรทวนสอบ
ลงชื่อ........................ .......................................
(นำงสำวปิ ยะนุช สวัสดิ์โยธิน)
กรรมกำรทวนสอบ

สรุ ปแบบผลการทวนสอบมาตรฐานการเรี ยนรู้ ของรายวิชาที่เปิ ดสอน
โดยกรรมการทวนสอบผลการเรี ยนรู้ (กรรมการรายบุคคล)
รหัสวิชำ 01320001

ชื่อวิชำ ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 1

อำจำรย์ผ้ สู อน

นำงสำวสุลกัณยำ บุณยโยธิน ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์ ดร. กมลนัทธ์ ธรรมรักขิตกุล
นำยธันยพงษ์ ปำนอำไพ และอำจำรย์ผ้ สู อนสำขำภำษำตะวันตก

สำขำวิชำ / หลักสูตร

กลุม่ วิชำภำษำตะวันตก หลักสูตรศึกษำทัว่ ไป

ประจำภำคกำรศึกษำที่ 1/2560
รายละเอียดการทวนสอบ

1. เนื ้อหำกำรสอน
1.1 มีควำมครอบคลุม สอดคล้ องกับ
คำอธิบำยรำยวิชำ
1.2 มีควำมสอดคล้ องเหมำะสมกับ
มำตรฐำนผลกำรเรี ยนรู้ด้ำนควำมรู้
1.3 มีควำมสอดคล้ องเหมำะสมกับ
มำตรฐำนผลกำรเรี ยนรู้ด้ำนทักษะทำง
ปั ญญำ
1.4 มีควำมสอดคล้ องเหมำะสมกับ
มำตรฐำนผลกำรเรี ยนรู้ด้ำนทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ
1.5 มีควำมสอดคล้ องเหมำะสมกับ
มำตรฐำนผลกำรเรี ยนรู้ด้ำนทักษะกำร
วิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยี

ผลการทวนสอบ
รายละเอีย
ดที่ไม่
กรรมกำร 1
กรรมกำร 2 กรรมกำร 3
สอดค ไม่ สอดค ไม่ สอดค ไม่ สอดคล้ อง
ล้ อง สอดค ล้ อง สอดค ล้ อง สอดค
ล้ อง
ล้ อง
ล้ อง
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

รายละเอียดการทวนสอบ

ผลการทวนสอบ
รายละเอีย
ดที่ไม่
กรรมกำร 1
กรรมกำร 2 กรรมกำร 3
สอดค ไม่ สอดค ไม่ สอดค ไม่ สอดคล้ อง
ล้ อง สอดค ล้ อง สอดค ล้ อง สอดค
ล้ อง
ล้ อง
ล้ อง
/
/
/

2.1 ใช้ วิธีกำรสอนที่หลำกหลำยและ
เหมำะสมกับเนื ้อหำวิชำ
2.2 มีสื่อกำรสอนที่หลำกหลำยเหมำะสม
/
3. การประเมินผล
3.1 กำรประเมินผลกำรเรี ยนรู้ของนักศึกษำ
1) มีกำรประเมินผลที่หลำกหลำย
/
เหมำะสมกับเนื ้อหำ
2) มีควำมสอดคล้ องเหมำะสมกับ
/
มำตรฐำนผลกำรเรี ยนรู้ด้ำนควำมรู้
3) มีควำมสอดคล้ องเหมำะสมกับ
/
มำตรฐำนผลกำรเรี ยนรู้ด้ำนทักษะทำง
ปั ญญำ
4) มีควำมสอดคล้ องเหมำะสมกับ
/
มำตรฐำนผลกำรเรี ยนรู้ด้ำนทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ
5) มีควำมสอดคล้ องเหมำะสมกับ
/
มำตรฐำนผลกำรเรี ยนรู้ด้ำนทักษะกำร
วิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยี
3.2 มีกำรใช้ วิธีกำรวัดและประเมินผลกำรเรี ยนรู้ที่หลำกหลำย
1) กำรสังเกตพฤติกรรม เช่น กำรเข้ ำชัน้
/
เรี ยน กำรมีสว่ นร่วม
2) กำรประเมินผลงำน/รำยงำน/กำร
/
นำเสนอผลงำน
3) กำรสอบถำม/กำรสัมภำษณ์
/
4) กำรทดสอบ
/
5) กำรประเมินผลแบบอื่นๆ (ถ้ ำมี
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/
/

/
/
/

รายละเอียดการทวนสอบ

ผลการทวนสอบ
รายละเอีย
ดที่ไม่
กรรมกำร 1
กรรมกำร 2 กรรมกำร 3
สอดค ไม่ สอดค ไม่ สอดค ไม่ สอดคล้ อง
ล้ อง สอดค ล้ อง สอดค ล้ อง สอดค
ล้ อง
ล้ อง
ล้ อง
3.3 มีกำรประเมินผลกำรเรี ยนรู้ของนักศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
1) กำรสอบกลำงภำค
/
/
/
2) กำรสอบปลำยภำค
/
/
/
3.4 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ที่ได้ จำกคะแนน
/
/
/
เก็บและคะแนนสอบ
3.5 กำรวัดและประเมินผลสอดคล้ อง
/
/
/
เหมำะสมกับกิจกรรม
3.6 มีกำรวัดและประเมินผลเป็ นไปตำม
/
/
/
แผนกำรประเมินผลกับกำรดำเนินกำรจริง
3.7 เครื่ องมือวัดและประเมินผล และผลงำน
1) มีเครื่ องมือวัดและประเมินผล
/
/
/
2) เครื่ องมือวัดและประเมินผลมีร่องรอย
/
/
/
กำรให้ คะแนน
3) ผลงำนมีควำมสอดคล้ องครอบคลุม
/
/
/
กับเนื ้อหำรำยวิชำและกิจกรรมกำรเรี ยนกำร
สอน
4) ผลงำนมีร่องรอยกำรให้ คะแนน
/
/
/
4. ลักษณะการกระจายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
4.1 ปกติ (นักศึกษำส่วนใหญ่ได้ คะแนน
/
/
/
กลำงๆ)
4.2 เบ้ ซ้ำย (นักศึกษำส่วนใหญ่ได้ คะแนน
/
/
/
สูง)
4.3 เบ้ ขวำ (นักศึกษำส่วนใหญ่ได้ คะแนน
/
/
/
ต่ำ)
4.4 ไม่สำมำรถบอกลักษณะกำรกระจำยได้
/
/
/
5. มีการนาปั ญหาการจัดการเรียนการ
/
/
/
สอนมาวิเคราะห์ หาแนวทางการ
แก้ ปัญหา

รายละเอียดการทวนสอบ

6. มีการนาปั ญหาผลการเรียนและระดับ
คะแนนมาวิเคราะห์ หาแนวทางการ
แก้ ปัญหา
7. มีการวางแผนในการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อใช้ ในภาคการศึกษาต่ อไป

ผลการทวนสอบ
รายละเอีย
ดที่ไม่
กรรมกำร 1
กรรมกำร 2 กรรมกำร 3
สอดค ไม่ สอดค ไม่ สอดค ไม่ สอดคล้ อง
ล้ อง สอดค ล้ อง สอดค ล้ อง สอดค
ล้ อง
ล้ อง
ล้ อง
/
/
/

/

/

/

ผู้รับรองข้ อมูลผลกำรทวนสอบ

ลงชื่อ............ ......................................

ลงชื่อ................... ...............................

(ผศ.วิฑรู ตังพงษ์
้ )

(นำงนฤมล พึง่ แก้ ว)

กรรมกำรทวนสอบ 1

กรรมกำรทวนสอบ 2

ลงชื่อ................... ...............................
(นำงสำวปิ ยะนุช สวัสดิโ์ ยธิน)
กรรมกำรทวนสอบ 3

ลงชื่อ...................... ............................
(ผศ.ดร.ปำริชำติ คลื่นสุวรรณ)
รักษำกำรหัวหน้ ำสำขำภำษำตะวันตก

วันที่ 23 พฤษภำคม พ.ศ. 2560

รายงานผลการทวนสอบมาตรฐานการเรี ยนรู้
รายวิชา 01320001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

ภาคการศึกษาที่ 2/2560

แบบรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานการเรี ยนรู้ ของรายวิชาที่เปิ ดสอน
โดยกรรมการทวนสอบผลการเรี ยนรู้ (กรรมการรายบุคคล)
รหัสวิชำ 01320001

ชื่อวิชำ ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 1

อำจำรย์ผ้ สู อน

นำงสำวสุลกัณยำ บุณยโยธิน ดร. ฐิ ตำภำ สินธุรัตน์
นำงสำวเบญจวรรณ รุ่งเรื องศุภรัตน์

สำขำวิชำ / หลักสูตร

กลุม่ วิชำภำษำตะวันตก หลักสูตรศึกษำทัว่ ไป

ประจำภำคกำรศึกษำที่ 2/2560
รายละเอียดการทวนสอบ

1. เนื ้อหำกำรสอน
1.1 มีควำมครอบคลุม สอดคล้ องกับคำอธิบำย
รำยวิชำ
1.2 มีควำมสอดคล้ องเหมำะสมกับมำตรฐำน
ผลกำรเรี ยนรู้ด้ำนควำมรู้
1.3 มีควำมสอดคล้ องเหมำะสมกับมำตรฐำน
ผลกำรเรี ยนรู้ด้ำนทักษะทำงปั ญญำ
1.4 มีควำมสอดคล้ องเหมำะสมกับมำตรฐำน
ผลกำรเรี ยนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำมรับผิดชอบ
1.5 มีควำมสอดคล้ องเหมำะสมกับมำตรฐำน
ผลกำรเรี ยนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข
กำรสื่อสำร และกำรใช้ เทคโนโลยี
2. วิธีการสอน
2.1 มีวิธีกำรสอนที่หลำกหลำยและเหมำะสม
กับเนื ้อหำวิชำ
2.2 มีสื่อกำรสอนที่หลำกหลำยเหมำะสม
3. การประเมินผล
3.1 กำรประเมินผลกำรเรี ยนรู้ของนักศึกษำ
1) มีกำรวัดผลประเมินผลที่หลำกหลำย

ผลการทวนสอบสอดคล้ อง
รายละเอียดที่
มำก มำก ปำน น้ อย น้ อย ไม่ สอดคล้ อง
ที่สดุ
กลำง
ที่สดุ
/
/
/
/

/

/
/

/

รายละเอียดการทวนสอบ

ผลการทวนสอบสอดคล้ อง
รายละเอียดที่
มำก มำก ปำน น้ อย น้ อย ไม่ สอดคล้ อง
ที่สดุ
กลำง
ที่สดุ

เหมำะสมกับเนื ้อหำ
2) มีควำมสอดคล้ องเหมำะสมกับมำตรฐำน
/
ผลกำรเรี ยนรู้ด้ำนควำมรู้
3) มีควำมสอดคล้ องเหมำะสมกับมำตรฐำน
/
ผลกำรเรี ยนรู้ด้ำนทักษะทำงปั ญญำ
4) มีควำมสอดคล้ องเหมำะสมกับมำตรฐำน
ผลกำรเรี ยนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำมรับผิดชอบ
5) มีควำมสอดคล้ องเหมำะสมกับมำตรฐำน
ผลกำรเรี ยนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข
กำรสื่อสำร และกำรใช้ เทคโนโลยี
3.2 มีกำรใช้ วิธีกำรวัดและประเมินผลกำรเรี ยนรู้ที่หลำกหลำย
1) กำรสังเกตพฤติกรรม เช่น กำรเข้ ำชัน้
/
เรี ยน กำรมีสว่ นร่วม
2) กำรประเมินผลงำน/รำยงำน/กำรนำเสนอ
/
ผลงำน
3) กำรสอบถำม/กำรสัมภำษณ์
/
4) กำรทดสอบ
/
5) กำรประเมินผลแบบอื่นๆ (ถ้ ำมี)
/
3.3 มีกำรประเมินผลกำรเรี ยนรู้ของนักศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
1) ข้ อสอบกลำงภำค
/
2) ข้ อสอบปลำยภำค
/
3.4 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ที่ได้ จำกคะแนนเก็บ
/
และคะแนนสอบ
3.5 กำรวัดและประเมินผลสอดคล้ องเหมำะสม
กับกิจกรรม
3.6 มีกำรวัดและประเมินผลเป็ นไปตำม
แผนกำรประเมินผลกับกำรดำเนินกำรจริง
3.7 เครื่ องมือวัดและประเมินผล และผลงำน

/
/

/

/

รายละเอียดการทวนสอบ

ผลการทวนสอบสอดคล้ อง
รายละเอียดที่
มำก มำก ปำน น้ อย น้ อย ไม่ สอดคล้ อง
ที่สดุ
กลำง
ที่สดุ
/
/

1) มีเครื่ องมือวัดและประเมินผล
2) เครื่ องมือวัดและประเมินผลมีร่องรอย
กำรให้ คะแนน
3) ผลงำนมีควำมสอดคล้ องครอบคลุมกับ
เนื ้อหำรำยวิชำและกิจกรรมกำรเรี ยนกำรสอน
4) ผลงำนมีร่องรอยกำรให้ คะแนน
4. ลักษณะการกระจายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
4.1 ปกติ (นักศึกษำส่วนใหญ่ได้ คะแนน
กลำงๆ)
4.2 เบ้ ซ้ำย (นักศึกษำส่วนใหญ่ได้ คะแนนสูง)
4.3 เบ้ ขวำ (นักศึกษำส่วนใหญ่ได้ คะแนนต่ำ)
4.4 ไม่สำมำรถบอกลักษณะกำรกระจำยได้
5. มีการนาปั ญหาการจัดการเรียนการสอน
มาวิเคราะห์ หาแนวทางการแก้ ปัญหา
6. มีการนาปั ญหาผลการเรียนและระดับ
คะแนนมาวิเคราะห์ หาแนวทางการ
แก้ ปัญหา
7. มีการวางแผนในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อใช้ ในการเรียนภาคการศึกษาต่ อไป

/
/
/
/
/
/
/
/

/

ผู้รับรองข้ อมูลกำรทวนสอบ

ลงชื่อ....................... ........................................
(ผศ.วิฑรู ตังพงษ์
้ )
กรรมกำรทวนสอบ

แบบรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานการเรี ยนรู้ ของรายวิชาที่เปิ ดสอน
โดยกรรมการทวนสอบผลการเรี ยนรู้ (กรรมการรายบุคคล)
รหัสวิชำ 01320001

ชื่อวิชำ ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 1

อำจำรย์ผ้ สู อน

นำงสำวสุลกัณยำ บุณยโยธิน ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์ ดร. กมลนัทธ์ ธรรมรักขิตกุล
นำยธันยพงษ์ ปำนอำไพ และอำจำรย์ผ้ สู อนสำขำภำษำตะวันตก

สำขำวิชำ / หลักสูตร

กลุม่ วิชำภำษำตะวันตก หลักสูตรศึกษำทัว่ ไป

ประจำภำคกำรศึกษำที่ 2/2560
รายละเอียดการทวนสอบ

1. เนื ้อหำกำรสอน
1.1 มีควำมครอบคลุม สอดคล้ องกับคำอธิบำย
รำยวิชำ
1.2 มีควำมสอดคล้ องเหมำะสมกับมำตรฐำน
ผลกำรเรี ยนรู้ด้ำนควำมรู้
1.3 มีควำมสอดคล้ องเหมำะสมกับมำตรฐำน
ผลกำรเรี ยนรู้ด้ำนทักษะทำงปั ญญำ
1.4 มีควำมสอดคล้ องเหมำะสมกับมำตรฐำน
ผลกำรเรี ยนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำมรับผิดชอบ
1.5 มีควำมสอดคล้ องเหมำะสมกับมำตรฐำน
ผลกำรเรี ยนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข
กำรสื่อสำร และกำรใช้ เทคโนโลยี
2. วิธีการสอน
2.1 มีวิธีกำรสอนที่หลำกหลำยและเหมำะสม
กับเนื ้อหำวิชำ
2.2 มีสื่อกำรสอนที่หลำกหลำยเหมำะสม
3. การประเมินผล
3.1 กำรประเมินผลกำรเรี ยนรู้ของนักศึกษำ
1) มีกำรวัดผลประเมินผลที่หลำกหลำย

ผลการทวนสอบสอดคล้ อง
รายละเอียดที่
มำก มำก ปำน น้ อย น้ อย ไม่ สอดคล้ อง
ที่สดุ
กลำง
ที่สดุ
/
/
/
/

/

/
/

/

รายละเอียดการทวนสอบ

ผลการทวนสอบสอดคล้ อง
รายละเอียดที่
มำก มำก ปำน น้ อย น้ อย ไม่ สอดคล้ อง
ที่สดุ
กลำง
ที่สดุ

เหมำะสมกับเนื ้อหำ
2) มีควำมสอดคล้ องเหมำะสมกับมำตรฐำน
/
ผลกำรเรี ยนรู้ด้ำนควำมรู้
3) มีควำมสอดคล้ องเหมำะสมกับมำตรฐำน
/
ผลกำรเรี ยนรู้ด้ำนทักษะทำงปั ญญำ
4) มีควำมสอดคล้ องเหมำะสมกับมำตรฐำน
/
ผลกำรเรี ยนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำมรับผิดชอบ
5) มีควำมสอดคล้ องเหมำะสมกับมำตรฐำน
ผลกำรเรี ยนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข
กำรสื่อสำร และกำรใช้ เทคโนโลยี
3.2 มีกำรใช้ วิธีกำรวัดและประเมินผลกำรเรี ยนรู้ที่หลำกหลำย
1) กำรสังเกตพฤติกรรม เช่น กำรเข้ ำชัน้
/
เรี ยน กำรมีสว่ นร่วม
2) กำรประเมินผลงำน/รำยงำน/กำรนำเสนอ
/
ผลงำน
3) กำรสอบถำม/กำรสัมภำษณ์
4) กำรทดสอบ
/
5) กำรประเมินผลแบบอื่นๆ (ถ้ ำมี)
/
3.3 มีกำรประเมินผลกำรเรี ยนรู้ของนักศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
1) ข้ อสอบกลำงภำค
/
2) ข้ อสอบปลำยภำค
/
3.4 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ที่ได้ จำกคะแนนเก็บ
/
และคะแนนสอบ
3.5 กำรวัดและประเมินผลสอดคล้ องเหมำะสม
กับกิจกรรม
3.6 มีกำรวัดและประเมินผลเป็ นไปตำม
แผนกำรประเมินผลกับกำรดำเนินกำรจริง
3.7 เครื่ องมือวัดและประเมินผล และผลงำน

/
/

/

/

รายละเอียดการทวนสอบ

ผลการทวนสอบสอดคล้ อง
รายละเอียดที่
มำก มำก ปำน น้ อย น้ อย ไม่ สอดคล้ อง
ที่สดุ
กลำง
ที่สดุ
/
/

1) มีเครื่ องมือวัดและประเมินผล
2) เครื่ องมือวัดและประเมินผลมีร่องรอย
กำรให้ คะแนน
3) ผลงำนมีควำมสอดคล้ องครอบคลุมกับ
เนื ้อหำรำยวิชำและกิจกรรมกำรเรี ยนกำรสอน
4) ผลงำนมีร่องรอยกำรให้ คะแนน
4. ลักษณะการกระจายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
4.1 ปกติ (นักศึกษำส่วนใหญ่ได้ คะแนน
กลำงๆ)
4.2 เบ้ ซ้ำย (นักศึกษำส่วนใหญ่ได้ คะแนนสูง)
4.3 เบ้ ขวำ (นักศึกษำส่วนใหญ่ได้ คะแนนต่ำ)
4.4 ไม่สำมำรถบอกลักษณะกำรกระจำยได้
5. มีการนาปั ญหาการจัดการเรียนการสอน
มาวิเคราะห์ หาแนวทางการแก้ ปัญหา
6. มีการนาปั ญหาผลการเรียนและระดับ
คะแนนมาวิเคราะห์ หาแนวทางการ
แก้ ปัญหา
7. มีการวางแผนในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อใช้ ในการเรียนภาคการศึกษาต่ อไป

/
/
/
/
/
/
/
/

/

ผู้รับรองข้ อมูลกำรทวนสอบ
ลงชื่อ...................... .........................................
(นำงนฤมล พึง่ แก้ ว)
กรรมกำรทวนสอบ

แบบรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานการเรี ยนรู้ ของรายวิชาที่เปิ ดสอน
โดยกรรมการทวนสอบผลการเรี ยนรู้ (กรรมการรายบุคคล)
รหัสวิชำ 01320001

ชื่อวิชำ ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 1

อำจำรย์ผ้ สู อน

นำงสำวสุลกัณยำ บุณยโยธิน ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์ ดร. กมลนัทธ์ ธรรมรักขิตกุล
นำยธันยพงษ์ ปำนอำไพ และอำจำรย์ผ้ สู อนสำขำภำษำตะวันตก

สำขำวิชำ / หลักสูตร

กลุม่ วิชำภำษำตะวันตก หลักสูตรศึกษำทัว่ ไป

ประจำภำคกำรศึกษำที่ 2/2560
รายละเอียดการทวนสอบ

1. เนื ้อหำกำรสอน
1.1 มีควำมครอบคลุม สอดคล้ องกับคำอธิบำย
รำยวิชำ
1.2 มีควำมสอดคล้ องเหมำะสมกับมำตรฐำน
ผลกำรเรี ยนรู้ด้ำนควำมรู้
1.3 มีควำมสอดคล้ องเหมำะสมกับมำตรฐำน
ผลกำรเรี ยนรู้ด้ำนทักษะทำงปั ญญำ
1.4 มีควำมสอดคล้ องเหมำะสมกับมำตรฐำน
ผลกำรเรี ยนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำมรับผิดชอบ
1.5 มีควำมสอดคล้ องเหมำะสมกับมำตรฐำน
ผลกำรเรี ยนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข
กำรสื่อสำร และกำรใช้ เทคโนโลยี
2. วิธีการสอน
2.1 มีวิธีกำรสอนที่หลำกหลำยและเหมำะสม
กับเนื ้อหำวิชำ
2.2 มีสื่อกำรสอนที่หลำกหลำยเหมำะสม
3. การประเมินผล
3.1 กำรประเมินผลกำรเรี ยนรู้ของนักศึกษำ
1) มีกำรวัดผลประเมินผลที่หลำกหลำย

ผลการทวนสอบสอดคล้ อง
รายละเอียดที่
มำก มำก ปำน น้ อย น้ อย ไม่ สอดคล้ อง
ที่สดุ
กลำง
ที่สดุ
/
/
/
/

/

/
/

/

รายละเอียดการทวนสอบ

ผลการทวนสอบสอดคล้ อง
รายละเอียดที่
มำก มำก ปำน น้ อย น้ อย ไม่ สอดคล้ อง
ที่สดุ
กลำง
ที่สดุ

เหมำะสมกับเนื ้อหำ
2) มีควำมสอดคล้ องเหมำะสมกับมำตรฐำน
/
ผลกำรเรี ยนรู้ด้ำนควำมรู้
3) มีควำมสอดคล้ องเหมำะสมกับมำตรฐำน
/
ผลกำรเรี ยนรู้ด้ำนทักษะทำงปั ญญำ
4) มีควำมสอดคล้ องเหมำะสมกับมำตรฐำน
/
ผลกำรเรี ยนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำมรับผิดชอบ
5) มีควำมสอดคล้ องเหมำะสมกับมำตรฐำน
/
ผลกำรเรี ยนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข
กำรสื่อสำร และกำรใช้ เทคโนโลยี
3.2 มีกำรใช้ วิธีกำรวัดและประเมินผลกำรเรี ยนรู้ที่หลำกหลำย
1) กำรสังเกตพฤติกรรม เช่น กำรเข้ ำชัน้
/
เรี ยน กำรมีสว่ นร่วม
2) กำรประเมินผลงำน/รำยงำน/กำรนำเสนอ
/
ผลงำน
3) กำรสอบถำม/กำรสัมภำษณ์
4) กำรทดสอบ
/
5) กำรประเมินผลแบบอื่นๆ (ถ้ ำมี)
/
3.3 มีกำรประเมินผลกำรเรี ยนรู้ของนักศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
1) ข้ อสอบกลำงภำค
/
2) ข้ อสอบปลำยภำค
/
3.4 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ที่ได้ จำกคะแนนเก็บ
/
และคะแนนสอบ
3.5 กำรวัดและประเมินผลสอดคล้ องเหมำะสม
กับกิจกรรม
3.6 มีกำรวัดและประเมินผลเป็ นไปตำม
แผนกำรประเมินผลกับกำรดำเนินกำรจริง
3.7 เครื่ องมือวัดและประเมินผล และผลงำน

/

/
/

รายละเอียดการทวนสอบ

ผลการทวนสอบสอดคล้ อง
รายละเอียดที่
มำก มำก ปำน น้ อย น้ อย ไม่ สอดคล้ อง
ที่สดุ
กลำง
ที่สดุ
/
/

1) มีเครื่ องมือวัดและประเมินผล
2) เครื่ องมือวัดและประเมินผลมีร่องรอย
กำรให้ คะแนน
3) ผลงำนมีควำมสอดคล้ องครอบคลุมกับ
เนื ้อหำรำยวิชำและกิจกรรมกำรเรี ยนกำรสอน
4) ผลงำนมีร่องรอยกำรให้ คะแนน
4. ลักษณะการกระจายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
4.1 ปกติ (นักศึกษำส่วนใหญ่ได้ คะแนน
กลำงๆ)
4.2 เบ้ ซ้ำย (นักศึกษำส่วนใหญ่ได้ คะแนนสูง)
4.3 เบ้ ขวำ (นักศึกษำส่วนใหญ่ได้ คะแนนต่ำ)
4.4 ไม่สำมำรถบอกลักษณะกำรกระจำยได้
5. มีการนาปั ญหาการจัดการเรียนการสอน
มาวิเคราะห์ หาแนวทางการแก้ ปัญหา
6. มีการนาปั ญหาผลการเรียนและระดับ
คะแนนมาวิเคราะห์ หาแนวทางการ
แก้ ปัญหา
7. มีการวางแผนในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อใช้ ในการเรียนภาคการศึกษาต่ อไป

/
/
/
/
/
/
/
/

/

ผู้รับรองข้ อมูลกำรทวนสอบ
ลงชื่อ....................... ........................................
(นำงสำวปิ ยะนุช สวัสดิโ์ ยธิน)
กรรมกำรทวนสอบ

สรุ ปแบบผลการทวนสอบมาตรฐานการเรี ยนรู้ ของรายวิชาที่เปิ ดสอน
โดยกรรมการทวนสอบผลการเรี ยนรู้ (กรรมการรายบุคคล)
รหัสวิชำ 01320001

ชื่อวิชำ ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 1

อำจำรย์ผ้ สู อน

นำงสำวสุลกัณยำ บุณยโยธิน ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์ ดร. กมลนัทธ์ ธรรมรักขิตกุล
นำยธันยพงษ์ ปำนอำไพ และอำจำรย์ผ้ สู อนสำขำภำษำตะวันตก

สำขำวิชำ / หลักสูตร

กลุม่ วิชำภำษำตะวันตก หลักสูตรศึกษำทัว่ ไป

ประจำภำคกำรศึกษำที่ 2 /2560
รายละเอียดการทวนสอบ

1. เนื ้อหำกำรสอน
1.1 มีควำมครอบคลุม สอดคล้ องกับ
คำอธิบำยรำยวิชำ
1.2 มีควำมสอดคล้ องเหมำะสมกับ
มำตรฐำนผลกำรเรี ยนรู้ด้ำนควำมรู้
1.3 มีควำมสอดคล้ องเหมำะสมกับ
มำตรฐำนผลกำรเรี ยนรู้ด้ำนทักษะทำง
ปั ญญำ
1.4 มีควำมสอดคล้ องเหมำะสมกับ
มำตรฐำนผลกำรเรี ยนรู้ด้ำนทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ
1.5 มีควำมสอดคล้ องเหมำะสมกับ
มำตรฐำนผลกำรเรี ยนรู้ด้ำนทักษะกำร
วิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยี
2. วิธีการสอน
2.1 ใช้ วิธีกำรสอนที่หลำกหลำยและ

ผลการทวนสอบ
รายละเอีย
ดที่ไม่
กรรมกำร 1
กรรมกำร 2 กรรมกำร 3
สอดค ไม่ สอดค ไม่ สอดค ไม่ สอดคล้ อง
ล้ อง สอดค ล้ อง สอดค ล้ อง สอดค
ล้ อง
ล้ อง
ล้ อง
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

รายละเอียดการทวนสอบ

ผลการทวนสอบ
รายละเอีย
ดที่ไม่
กรรมกำร 1
กรรมกำร 2 กรรมกำร 3
สอดค ไม่ สอดค ไม่ สอดค ไม่ สอดคล้ อง
ล้ อง สอดค ล้ อง สอดค ล้ อง สอดค
ล้ อง
ล้ อง
ล้ อง

เหมำะสมกับเนื ้อหำวิชำ
2.2 มีสื่อกำรสอนที่หลำกหลำยเหมำะสม
/
3. การประเมินผล
3.1 กำรประเมินผลกำรเรี ยนรู้ของนักศึกษำ
1) มีกำรประเมินผลที่หลำกหลำย
/
เหมำะสมกับเนื ้อหำ
2) มีควำมสอดคล้ องเหมำะสมกับ
/
มำตรฐำนผลกำรเรี ยนรู้ด้ำนควำมรู้
3) มีควำมสอดคล้ องเหมำะสมกับ
/
มำตรฐำนผลกำรเรี ยนรู้ด้ำนทักษะทำง
ปั ญญำ
4) มีควำมสอดคล้ องเหมำะสมกับ
/
มำตรฐำนผลกำรเรี ยนรู้ด้ำนทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ
5) มีควำมสอดคล้ องเหมำะสมกับ
/
มำตรฐำนผลกำรเรี ยนรู้ด้ำนทักษะกำร
วิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยี
3.2 มีกำรใช้ วิธีกำรวัดและประเมินผลกำรเรี ยนรู้ที่หลำกหลำย
1) กำรสังเกตพฤติกรรม เช่น กำรเข้ ำชัน้
/
เรี ยน กำรมีสว่ นร่วม
2) กำรประเมินผลงำน/รำยงำน/กำร
/
นำเสนอผลงำน
3) กำรสอบถำม/กำรสัมภำษณ์
/
4) กำรทดสอบ
/
5) กำรประเมินผลแบบอื่นๆ (ถ้ ำมี
/
3.3 มีกำรประเมินผลกำรเรี ยนรู้ของนักศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/
/

/
/
/

รายละเอียดการทวนสอบ

ผลการทวนสอบ
รายละเอีย
ดที่ไม่
กรรมกำร 1
กรรมกำร 2 กรรมกำร 3
สอดค ไม่ สอดค ไม่ สอดค ไม่ สอดคล้ อง
ล้ อง สอดค ล้ อง สอดค ล้ อง สอดค
ล้ อง
ล้ อง
ล้ อง
/
/
/
/
/
/
/
/
/

1) กำรสอบกลำงภำค
2) กำรสอบปลำยภำค
3.4 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ที่ได้ จำกคะแนน
เก็บและคะแนนสอบ
3.5 กำรวัดและประเมินผลสอดคล้ อง
/
เหมำะสมกับกิจกรรม
3.6 มีกำรวัดและประเมินผลเป็ นไปตำม
/
แผนกำรประเมินผลกับกำรดำเนินกำรจริง
3.7 เครื่ องมือวัดและประเมินผล และผลงำน
1) มีเครื่ องมือวัดและประเมินผล
/
2) เครื่ องมือวัดและประเมินผลมีร่องรอย
/
กำรให้ คะแนน
3) ผลงำนมีควำมสอดคล้ องครอบคลุม
/
กับเนื ้อหำรำยวิชำและกิจกรรมกำรเรี ยนกำร
สอน
4) ผลงำนมีร่องรอยกำรให้ คะแนน
/
4. ลักษณะการกระจายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
4.1 ปกติ (นักศึกษำส่วนใหญ่ได้ คะแนน
/
กลำงๆ)
4.2 เบ้ ซ้ำย (นักศึกษำส่วนใหญ่ได้ คะแนน
/
สูง)
4.3 เบ้ ขวำ (นักศึกษำส่วนใหญ่ได้ คะแนน
/
ต่ำ)
4.4 ไม่สำมำรถบอกลักษณะกำรกระจำยได้
/
5. มีการนาปั ญหาการจัดการเรียนการ
/
สอนมาวิเคราะห์ หาแนวทางการ
แก้ ปัญหา
6. มีการนาปั ญหาผลการเรียนและระดับ
/

/

/

/

/

/
/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/
/

/

/

รายละเอียดการทวนสอบ

ผลการทวนสอบ
รายละเอีย
ดที่ไม่
กรรมกำร 1
กรรมกำร 2 กรรมกำร 3
สอดค ไม่ สอดค ไม่ สอดค ไม่ สอดคล้ อง
ล้ อง สอดค ล้ อง สอดค ล้ อง สอดค
ล้ อง
ล้ อง
ล้ อง

คะแนนมาวิเคราะห์ หาแนวทางการ
แก้ ปัญหา
7. มีการวางแผนในการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อใช้ ในภาคการศึกษาต่ อไป

/

/

/

ผู้รับรองข้ อมูลผลกำรทวนสอบ

ลงชื่อ............ ......................................

ลงชื่อ................... ...............................

(ผศ.วิฑรู ตังพงษ์
้ )

(นำงนฤมล พึง่ แก้ ว)

กรรมกำรทวนสอบ 1

กรรมกำรทวนสอบ 2

ลงชื่อ................... ...............................
(นำงสำวปิ ยะนุช สวัสดิโ์ ยธิน)
กรรมกำรทวนสอบ 3

ลงชื่อ...................... ............................
(ผศ.ดร.ปำริชำติ คลื่นสุวรรณ)
รักษำกำรหัวหน้ ำสำขำภำษำตะวันตก

วันที่ 23 พฤษภำคม พ.ศ. 2560

