
วิธีการ/กระบวนการ/ขั้นตอนการพัฒนา
AUN QA 4 Teaching and Learning Approach 

หลักสูตร ศศ.บ ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ
โดย ผู้ช่วยศาสตาจารย์จุรีภรณ์ มะเลโลหิต



AUN-QA Criterion 4 : Teaching and Learning Approach 

4.1 The educational philosophy is well articulated and 
communicated to all stakeholders (มีการระบุปรัชญาการเรียนการสอนของ
หลักสูตรที่ชัดเจนและสื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ)

 4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the 
achievement of the expected learning outcomes 

(กิจกรรมการเรียนการสอนมีความเชื่อมโยงเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อน าไปสู่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง)

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 

(กลยุทธ์การเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต)



ขั้นตอนการด าเนินการ

Stage1:Plan/APPROACH (การวางแผน)

Stage 2: Do/DEPLOYMENT (การลงมือปฎิบัต)ิ

Stage 3:Check/RESULTS (การตรวจสอบ)

Stage 4:Act/IMPROVEMENT(การน าไปพัฒนา/ปรับปรุง)



1.คณะกรรมการหลักสูตร เชิญคณาจารย์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก ประชุมเพื่อวางแผน การจัด

ผู้สอนรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตร ศศ.บ ภาษาอังกฤษ ที่เปิดสอน ประจ าภาคเรียนที่ 1/2561 และ 

ภาคเรียนที่ 2/2561 ก่อนส่ง รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร ในปีการศึกษา 2561

พร้อมชื่ออาจารย์ผู้สอนไปยังงานทะเบียนนิสิต

ประธานหลักสูตร แจ้ง วางแนวทางในการเตรียมการ การจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาที่

เปิดสอนในหลักสูตร โดยให้คณาจารย์ได้ปฏิบัติ ให้ทราบ ดังนี้......

Stage1:Plan/APPROACH 



Stage1:Plan/APPROACH

ปรัชญาของมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่กล่าวว่า “ปัญญา จริยธรรม น าการพัฒนา” และปรัชญาของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่กล่าวไว้ว่า “ปัญญา จริยธรรม น าการพัฒนามนุษย์และสังคม”

ปรัญญาของ หลักสูตร (2559) ที่กล่าวไว้ คือ “เชี่ยวชาญภาษา รู้ค่าวัฒนธรรม น าสู่การ
ประยุกต์ใช้” ไปบูรณาการสู่การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับรายวิชาของตนเอง 

ที่ระบุไว้ใน มคอ 2 [TQF 5 ด้าน 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ] 

มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และใช้ความรู้ เชิงวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม รู้จัก 
ปรับตัวให้เข้ากับสังคมพหุวัฒนธรรม น าสู่การประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษ น ามาซึ่งการพัฒนาอาชีพของ
ตนเองและสังคม ประเทศชาติ

*********************************

 (มีการระบุปรัชญาการเรียนการสอนของหลักสูตรที่ชดัเจนและสื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รับทราบ โดยผ่าน http://www.huso.tsu.ac.th/ และคู่มือการศึกษาของมหาวิทยาลัย

http://www.huso.tsu.ac.th/


Stage1:Plan/APPROACH

2. คณาจารย์ในหลักสูตรประชุมวางแผนการออกแบบวิธีการสอน และกิจกรรมการ
เรียนรู้ในทุกรายวิชาของหลักสูตรให้สอดคล้องกับ ELOs อาทิ - การจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และปลูกฝังให้นิสิตมีคุณลักษณะของนสิติที่พึงประสงค์ใน
ศตวรรษที่ 21 - Active Learning - Problem-based learning (PBL) - Task-
based learning (TBL) – Project-based Learning - การจัดการเรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน (Community-based Learning)

3. คณาจารย์ต้องออกแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆในหลักสูตรให้เน้น
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long learning) ซ่ึงต้องมีการระบุไว้ใน มคอ.3 ของแต่ละ
รายวิชาและเน้นการปลูกฝังคุณลักษณะนิสติที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ให้กับนิสิต 
โดยให้นิสิตเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง อาทิ การคิด วิเคราะห์และ สังเคราะห์ประเด็น
ต่างๆในแต่ละรายวิชา - การต่อยอดทางความคิดและสามารถประยุกต์ใช้ในการ
ท างานและการด ารงชีวิตได้ต่อไปในอนาคต



Stage 2: Do/DEPLOYMENT

 คณาจารย์ในหลักสูตรประชุม อภิปราย เร่ือง การจัดการเรียนการสอนของแต่ละ
รายวิชาโดยน าปรัชญาของมหาวิทยาลัย คณะฯ และหลักสูตร ไปปรับใช้ในเขียน 
มคอ 3 

 ตรวจทาน มคอ 3 ระหว่างคณาจารย์ในหลักสูตรเพ่ือและเปลี่ยนเรียนรู้ เร่ือง วิธีการ
สอน การจัดกิจกรรมการเรียน แบบ Active Learning หรือ ใช้แนวคิดชุมชนเป็น
ฐานการเรียนรู้ (Community-based Instruction) 

*   เพ่ือมุ่งให้ผู้เรียนไปสู่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning outcomes)  
คณาจารย์ยังต้องเน้นกระบวนการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการการใช้ทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long learning) เน้นการปลูกฝังคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์
ในศตวรรษที่ 21 ให้กับนิสิต โดยเขียนระบุไว้ใน มคอ.3 ของรายวิชาของตนอย่างชัดเจน



Stage 3:Check/RESULTS

1. หลักสูตรได้ก าหนดให้มีการทวนสอบของแต่ละรายวิชา ร้อยละ 20 
ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตร โดยมีการทวนสอบ ข้อสอบกลาง
ภาคและข้อสอบปลายภาค กรรมการทวนสอบจะประเมินจากแผนการ
สอนและแผนการวัดและประเมนิผลจากมคอ 3 ของรายวิชาท่ีใช้
ส าหรับการทวนสอบ

2. เมื่อส้ินภาคเรียน กรรมการทวนสอบจะย้อนกลับไปทบทวนกระบวน
จัดการรียนการสอนของคณาจารย์ในหลักสูตรอีกครั้ง โดยก าหนดให้
คณาจารย์ในหลักสูตรแบ่งภาระหน้าท่ีในการศึกษาผลการสอน จากการ
รายงานใน มคอ 5 และ มคอ 3 



Stage 4:Act/IMPROVEMENT

คณาจารย์ในหลักสูตรน าผลการประเมิน มคอ 3 และ มคอ 5 มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นที่เป็นจุด
แข็งและข้อควรปรับปรุงที่ยังไม่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ELOs แก่อาจารย์ประจ าวิชา 
เพื่อให้คณาจารย์ได้ปรับแก้และส่งเข้าในระบบเว็บไซด์ http://www.huso.tsu.ac.th

ของคณะฯ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบข้อมูล

เมื่อสิ้นภาคเรียนผู้เรียนประเมินการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในหลักสูตรอาจารย์ประจ าวิชา
จัดท ารายงานผลการสอน มคอ 5 น าข้อเสนอแนะของผู้เรียนมาจัดท ามคอ 3 รายวิชาของตนเพื่อ
เตรียมการพัฒนาแนวการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพภาคเรียนถัดไป [ประธานหลักสูตร ได้แนะน า
และส่งเสริมให้คณาจารย์ในหลักสูตรลงมือปฏิบตักิารท าวิจัยในชั้นเรียนในรายวิชาของตนเพื่อค้นหา
ประสิทธิภาพการจัดารเรียนการสอนและแนวการเรียนรู้ที่เหมาะสมแก่ผู้เรียน  ได้ร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันในหลักสูตร เสนอแนวทางการศึกษาแนวการสอนที่หลากหลายการสอนภาษาอังกฤษจาก
บทความวิชาการ หรือบทความปริทัศน์ ด้านการเรียนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่
หลากหลายมากขึ้นเพื่อเตรียมการจัดท า มคอ 3 ในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบในภาคเรียนถัดไป

http://www.huso.tsu.ac.th/


Stage 4:Act/IMPROVEMENT

กรรมการหลักสูตร ตรวจสอบการส่ง มคอ 3/5 เพื่อให้คณาจารย์ได้ปรับแก้และส่งสารสนเทศผ่านระบบเว็บ
ไซด์ของคณะฯ หลักฐาน: รายงานการจัดกาเรียนการสอนแบบ Active Learning and Community-
based instruction ส่งสารสนเทศผ่านระบบเว็บไซด์ของคณะฯ

ตัวอย่างรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning [หลักการอ่าน 1/2561 
สอนโดย อ.ดร. ลัญญชุกรณ์  ศรีวิมล]
ปีการศึกษา 1/2562 หลักการอ่าน สอนโดย อ.ดร. ลัญญชุกรณ์ ศรีวิมล] /ไวยากรณ์ 2 สอนโดย จตุพงศ์ โมรา
ปีการศึกษา 2/2562 ร้อยแก้วและร้อยกรองเบื้องต้น สอนโดย อภิรดี สุภาพ/การอ่านเชิงวิชาการ สอนโดย อ.ดร. ลัญญชุกรณ์ ศรีวิมล

ตัวอย่างรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบ Community-based instruction [การอ่านเชิงวิชาการ 2/2561]
ปีการศึกษา 1/2562  หลักการอ่าน สอนโดย อ.ดร. ลัญญชุกรณ์ ศรีวิมล/ การเขียนเบ้ืองต้น สอนโดย อ.วัชรี กุลประสิทธิ์ และ ผศ.มลฤดี สิทธิชัย
การเขียนเรียงความ สอนโดย ไพโรจน์ เบ็ญนุ้ย/ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม สอนโดย  อิศรา คงธรรม 
ปีการศึกษา 2/2562 ไวยากรณ์ 1 สอนโดย จตุพงศ์ โมรา/ การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ สอนโดย ซูไฮลา อีแต/การอ่านเชิงวิชาการ 
สอนโดย อ.ดร. ลัญญชุกรณ์ ศรีวิมล/เรื่องสั้นและนวนิยายอังกฤษและอเมริกัน สอนโดย อภิรดี สุภาพ / 
การแปล 2 สอนโดย อ.ดร. ศุภานัน พรหมมาก/ ภาษาอังกฤษเพื่อพนักงานสายการบิน สอนโดย  อิศรา คงธรรม/ สหกิจศึกษา ผู้ประสานงาน อ. อภิรดี 
สุภาพ



ผลการด าเนินงาน

1. วิธีการออกแบบกระบวนการเรียนการสอน (T/L Activities) เพ่ือตอบสนอง 

ELOs ของหลักสูตร

2. วิธีการก าหนด Life Long Learning ที่ส าคัญของหลักสูตรว่าท าอย่างไร และ

ระบุ LLL ที่ส าคัญของหลักสูตรมีอะไรบ้าง รวมทั้งกระบวนการจัดการเรียนการสอน

และการวัดผลเพ่ือให้นิสิตเกิด/ได้ LLL ตามท่ีหลักสูตรก าหนด



4.1 The educational philosophy is well articulated and 
communicated to all stakeholders (มีการระบุปรัชญาการเรียนการสอนของ
หลักสูตรที่ชัดเจนและสื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีรับทราบ)

ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย “ปัญญา จริยธรรม น าการพัฒนา”

ปรัญญาของคณะ “ปัญญา จริยธรรม น าการพัฒนามนุษย์และสงัคม”

ปรัชญาของหลักสูตร “เชี่ยวชาญ ภาษา รู้ค่าวัฒนธรรม น าสู่การประยุกต์ใช้”

บูรณาการ[มคอ 2 :TQF 5 ด้าน 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ]
เผยแพร่และสื่อสารปรัชญาของหลักสูตร ถึงนิสิต ศิษย์เก่า อาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิตไหม โดยวิธีการ คู่มือการศึกษา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ/การเขียน มคอ 3 เผยแพร่ในเว็บไซด์  http://www.huso.tsu.ac.th/

http://www.huso.tsu.ac.th/


4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the expected 
learning outcomes กิจกรรมการเรียนการสอนมีความเช่ือมโยงเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อน าไปสู่ผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวัง) [ELOs 1-7]

ELOs ค าอธิบายผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง หลักสูตร ศศ.บ ภาษาอังกฤษ  2559

ELO 1 ตระหนักและเห็นคณุคา่ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน
ELO 2 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และวัฒนธรรมนานาชาต ิ

ELO 3 เข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาตอิื่นๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางใน
การติดตอ่สื่อสาร

ELO 4 แสดงออกซ่ึงการมีคณุธรรม จริยธรรม และยึดหลักธรรมในการด าเนนิชีวิตอย่างพอเพยีง

ELO 5 น าความรู้ ความเชี่ยวชาญภาษาไปประยุกตใ์ช้ในการประกอบอาชีพหรือศกึษาต่อในระดบัที่สูงขึ้นไดอ้ย่างเหมาะสม
ELO 6 สามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและประยุกตใ์ช้ในการแกไ้ขปัญหา

ในสถานการณ์จรงิ หรือการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการได้อย่างเหมาะสม

ELO 7 แสดงออกถึงการเคารพระเบยีบสงัคม และมีความรับผิดชอบตอ่ตนเอง ชุมชน และสังคม



4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the expected 
learning outcomes (กิจกรรมการเรียนการสอนมีความเช่ือมโยงเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อน าไปสู่ผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวัง) [ELOs 8-12]

ELOs ค ำอธิบำยผลกำรเรียนรู้ท่ีคำดหวัง หลักสูตร ศศ.บ ภำษำอังกฤษ  2559

ELO 8 แสดงออกถึงการมีมนษุยสมัพนัธท่ี์ดี เคารพและใหค้ณุค่าแก่ตนเองและผูอ่ื้น

ELO 9 พฒันาตนเองใหม้ีจิตอาสา เรียนรูท่ี้จะท างานและอยูร่ว่มกบัผูอ่ื้นในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสขุ

ELO 10 สามารถสืบคน้รวบรวมขอ้มลู วิเคราะห ์สงัเคราะห ์สรุป ประเด็น น าเสนอและสื่อสารโดยใชภ้าษาประจ า
ชาติและภาษาท่ีสองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

ELO 11 เลือกใชเ้ทคโนโลยีและสารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสมและรูเ้ท่าทนั

ELO 12 มุง่มั่น ใฝ่รูใ้นการเรียนภาษาองักฤษและสามารถน าความรู ้ความเช่ียวชาญภาษาเพื่อสรา้งสรรคส์งัคม



กิจกรรมการเรียนการสอนมีความเชื่อมโยงเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
เพื่อน าไปสู่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง)

อธิบายว่ามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอะไรบ้าง ทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร ที่ช่วยให้บรรลุ 
ELO +Active Learning & Community-based Learning

ELOs หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2559 TQF 2 ตัวอย่างรายวิชาที่เปิดสอน
ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมการเรยีนการสอน/โครงการ
เสริมให้นิสิต

ELO 1 ตระหนักและเห็นคุณค่าศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม 
รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน

1.2 - หลักการอ่าน
-การอ่านเชิงวิเคราะห์
วิจารณ์
- เร่ืองสั้นนวนิยายอังกฤษ
และอเมริกัน

- การคัดเลือกและฝึกอ่านวิเคราะห์
วิจารณ์บทอ่านท่ีมีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม
- การอภิปรายแสดงความคิดเห็นและ
เห็นคุณค่าของเรื่องสั้นนวนิยายอังกฤษ
และอเมริกัน
- การมอบหมายงานเด่ียวและงานกลุ่ม
- โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษ



ELOs หลักสูตรปรับปรงุ 
พ.ศ. 2559

TQF 2 ตัวอย่างรายวิชาที่เปิดสอน
ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมการเรยีนการสอน/โครงการเสริม
ให้นิสิต

ElOs 2 มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา และ
วัฒนธรรมนานาชาติ 

2.2 - การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 1-2
- หลักการอ่าน
- การอ่านเชิงวิชาการ
- การเขียนเชิงวิชาการ
- การอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์
- ร้อยแก้วและร้อยกรองเบื้องต้น
- ประวัติวรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน
- เร่ืองสั้นนวนิยายอังกฤษและอเมริกัน

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม
ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
- การเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
และวัฒนธรรมนานาชาติโดยการพูด
น าเสนอวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน
- นิสิตมีโอกาสได้ร่วมท ากิจกรรมทางภาษา
ร่วมกับนิสิต นักศึกษาต่างชาติ
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาและ
วัฒนธรรมของระหว่างนิสิตในมหาวิทยาลัย
และนิสิตนานาชาติ
-โครงการค่ายภาษาอังกฤษนานาชาติ
- โครงการ English Day
- โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษ



ELOs หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2559
TQF 2 ตัวอย่างรายวิชาที่เปิดสอน

ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมการเรยีนการสอน/โครงการเสริมให้นิสติ

ELO 3 เข้าใจวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาและความ
หลากหลายทาง
วัฒนธรรมของชาติอื่นๆ 
ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็น
สื่อกลางในการ

ติดต่อสื่อสาร

4.4 - ร้อยแก้วและร้อยกรองเบือ้งต้น
- การอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์

- สทัศาสตรภ์าษาองักฤษ
- ภาษาองักฤษเพ่ือการท่องเท่ียว
- ประวัติวรรณคดีอังกฤษและ

อเมริกัน
- เรื่องสั้นและนวนิยายอังกฤษและ

อเมริกัน
- ภาษาอังกฤษธุรกิจ
- ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
- ภาษาอังกฤษเพื่อสายการบิน

- การมอบหมายงานให้นิสติหาบทอ่านร้อยแกว้ร้อยกรอง หรือเนื้อหา

ทางวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาแล้วน ามาอภิปรายพดูคุย
- การมอบหมายงานให้นิสติฝึกอ่านวิเคราะหวิ์จารณ์บทอ่าน
- การสอนให้นิสิตอธิบายหลักการออกเสยีงและฝึกออกเสียงให้ถูกต้อง

ตามเจ้าของภาษา
- การน านิสิตศึกษาดูงานด้านการทอ่งเทยีวเพื่อเรียนรูภ้าษาและ

วัฒนธรรมที่หลากหลายในแหลง่ท่องเที่ยว
- การศึกษาประวัติวรรณคดีอังกฤษและอเมรกิันทีเ่ปน็ต้นก าเนิดของ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
- การศึกษาภาษาและวัฒนธรรมของเจา้ของภาษาผา่นการอ่านเรือ่งสัน้

และนวนิยายอังกฤษและอเมริกัน
- การศกึษาและฝึกใชส้  านวนภาษาองักฤษดา้นธรุกิจใหถ้กูตอ้งและ
เหมาะสมตามหลกัการของเจา้ของภาษา
- การศึกษาการใช้ส านวนภาษาอังกฤษ วัฒนธรรม การสื่อสารและการ

จัดการด้านธุรกิจโรงแรม
- การศึกษาการใช้ส านวนภาษาอังกฤษ วัฒนธรรม การสื่อสารและการ

จัดการด้านธุรกิจสายการบิน



ELOs หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 

2559
TQF 2 ตัวอย่างรายวิชาที่เปิดสอน

ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมการเรยีนการสอน/โครงการเสริมให้นิสติ

ELO 4 แสดงออกซึ่งการมี
คุณธรรม จริยธรรม และ

ยึดหลักธรรมในการ
ด าเนินชีวิตอย่าง

พอเพียง

1.1 - ไวยากรณ์ 1
- สัทศาสตร์ 1

- การฟัง-พูด 1 และ 2
- หลักการอ่าน

- การเขียนเบ้ืองต้น
- การเขียนย่อหน้า

- การเขียนเรียงความ
- ภาษาอังกฤษเพื่อการ

ท่องเท่ียว
- ทุกรายวิชา

- เขียนประโยค ย่อหน้า หรือเรียงความจากหัวข้อ
ท่ีก าหนดหรือสนใจ โดยเน้นหลักคุณธรรม 

จริยธรรมในการเขียน ไม่ให้มีการคัดลอกผลงาน
เขียนของผู้อื่น

- โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
-โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านภูมิทัศน์ทางภาษา

ย่านเมืองเก่าสงขลาสู่การเป็นมรดกโลก



ELOs หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2559
TQF 2 ตัวอย่างรายวิชาที่เปิดสอน

ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมการเรยีนการสอน/โครงการเสริมให้นิสติ

ELO 5 น าความรู้ ความ
เช่ียวชาญภาษาไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพหรือ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน

ได้อย่างเหมาะสม

2.1
- ไวยากรณ์ 1 และ 2
- การฟังพดูภาษาองักฤษ 1-2
- หลักการอ่าน
- การอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์
- การเขียนเบื้องต้นและการเขียน

ย่อหน้า

- การอภิปรายการเลือกใช้ค าศัพท์ที่ถูกต้องและเหมาะสม 
การมอบหมายงานกลุ่มให้มีการประยุกต์ใช้ภาษาที่ถูกต้อง

และเหมาะสม
- การมอบหมายการพูดโดยให้นิสิตประยุกต์ใช้ภาษาได้

ถูกต้องและเหมาะสม
- การมอบหมายงานเขียนให้นิสิตประยุกต์ใช้ภาษาที่ได้เรยีน

โดยการท าโครงงาน
ELO 6 สามารถใช้ความรู้ ความ

เข้าใจเกี่ยวกับ
ภาษาอังกฤษและ
วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษาและประยุกต์ใช้ใน
การแก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์จริง หรือ
การฝึกประสบการณ์ใน
สถานประกอบการได้

อย่างเหมาะสม

3.1 - ฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 1 และ 2
- หลักการอ่าน
- การอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์
- ร้อยแก้วและร้อยกรองเบือ้งต้น
- ภาษาองักฤษเพ่ือการ
ท่องเท่ียว

- การแสดงบทบทบาทสมมติ
- การมอบหมายงานให้นิสติน าความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภาษาอังกฤษธุรกิจมาใช้ในการสื่อสารด้านธุรกิจแบบต่าง ๆ  

เช่น การเขียนตอบอีเมล์
- แนวปฎิบัติการไปฝึกสหกจินิสิต ปี 4



ELOs หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 

2559
TQF 2 ตัวอย่างรายวิชาที่เปิดสอน

ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมการเรยีนการสอน/โครงการเสริม

ให้นิสิต

ELO 7 แสดงออกถึงการเคารพ
ระเบียบสังคม และมี

ความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ชุมชน และสังคม

4.1 - การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 1
- การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 2

- ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ

- การฝึกการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆในช้ัน
เรียน 

- การส่งงานตามท่ีได้รับมอบหมายตาม
ก าหนดเวลา

ELO 8 แสดงออกถึงการมีมนุษย
สัมพันธ์ท่ีดี เคารพและให้

คุณค่าแก่ตนเองและผู้อื่น

4.2 - การเขียนเบ้ืองต้น
- การเขียนย่อหน้า

- การเขียนย่อหน้าแบบต่าง ๆโดยใช้ภาษา
ท่ีถูกต้องและเหมาะสม

- การท างานเขียนท่ีได้รับมอบหมายเป็น
กลุ่ม และการน าเสนอผลงานเขียน 

ELO 9 พัฒนาตนเองให้มีจิต
อาสา เรียนรู้ท่ีจะท างาน

และอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมได้อย่างมีความสุข

4.3 - ภาษาอังกฤษธุรกิจ
- การอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์

- การท างานและน าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
- การอภิปรายและแสดงความคิดเห็นต่อ

บทอ่านเชิงวิชาการท่ีนิสิตได้รับมอบหมาย
ให้อ่าน



ELOs หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 

2559
TQF 2 ตัวอย่างรายวิชาที่เปิดสอน

ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมการเรยีนการสอน/โครงการเสริม

ให้นิสิต

ELO 10 สามารถสืบค้นรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สรุป ประเด็น น าเสนอและ
สื่อสารโดยใช้ภาษาประจ า
ชาติและภาษาที่สองได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

5.1 - รอ้ยแกว้และรอ้ยกรองเบือ้งตน้
- การอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์
- ภาษาองักฤษเพ่ือการท่องเท่ียว
- การอ่านเชิงวิชาการ
- ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
- ภาษาอังกฤษเพื่อสายการบนิ

- การแสดงบทบาทสมมติ
- การสืบคน้ วิเคราะห ์สงัเคราะหร์อ้ยแกว้รอ้ย
กรองแลว้น ามาเสนอในชัน้เรียน
- การมอบหมายงานใหนิ้สิตสืบคน้ขอ้มลู
วิเคราะห ์สรุปขอ้มลูเพ่ือน ามาเสนอหนา้ชัน้
เรียน



ELOs หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2559
TQF 2 ตัวอย่างรายวิชาที่เปิดสอน

ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมการเรยีนการสอน/โครงการเสริมให้

นิสิต

ELO 11 เลือกใช้เทคโนโลยีและ
สารสนเทศได้อย่าง

เหมาะสมและรูเ้ท่าทัน

5.2 - การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
- สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 1 และ 2
- น่าจะวิชาอื่นๆๆ

- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นหาข้อมลู 
เพื่อให้ได้บทอ่านจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเช่ือถือ

และให้ข้อมูลที่มีความทันสมยั
- การใช้เทคโนโลยีสื่อออนไลน์เพือ่ใช้ประกอบการ
เรียนรู้การออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตาม

หลักของเจ้าของภาษา
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นหาข้อมลูรอ้ย

แก้วและร้อยกรอง



ELOs หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2559
TQF 2 ตัวอย่างรายวิชาที่เปิดสอน

ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมการเรยีนการสอน/โครงการ

เสริมให้นิสิต

ELO 12 มุ่งมั่น ใฝ่รู้ในการเรียน
ภาษาอังกฤษและ
สามารถน าความรู้ ความ
เช่ียวชาญภาษาเพื่อ

สร้างสรรค์สงัคม

3.2 - การพัฒนาทักษะด้านศัพท์
- หลักการอ่าน/การอ่านเชิงวิชาการ/การอ่าน

เชิงวิเคราะห์และวิจารย์
- ไวยากรณ์ 1-2

- การเขียนเบื้องต้น/การเขียนย่อหน้า
- สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 1-2
-ประวัติวรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน
-เรื่องสั้นและนวนิยายอังกฤษและอเมรกิัน

- การแปล 1-2
-ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
-การอ่านบทความสารคดี
- การเขียนเชิงวิชาการ/การเขียนเชิงวิชาการ
-ภาษาอังกฤษเพื่อพนักงานสายการบิน
-ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทีย่ว
-ภาษาอังกฤษธุรกิจ

-สหกิจศึกษา

- น าความรู้ด้านการออกเสียงมาใช้ในการ

พูด สนทนาได้อย่างถูกต้อง
- การมอบหมายให้นิสิตน าความรู้ด้าน
ภาษามาใช้สร้างสรรค์งานเขียนในระดับย่อ

หน้า
- การเยี่ยมชมย่านเมืองเกา่สงขลา แล้วน า
ความรู้ที่ได้มาจัดท ารายงาน และน าเสนอ
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในแหล่งท่องเที่ยวย่าน

เมืองเก่าสงขลา



4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning (อธิบายว่ากิจกรรมการ
เรียนการสอนอะไร วิธีการเรียนการสอนอะไรบ้างในหลักสูตรที่ท าให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต)

การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long Learning) ของนิสิตในมหาวิทยาลัย
มีทักษะท่ีจ าเป็น 3 ทักษะหลัก

1. ทักษะการคิด แบ่งออกเป็น 4 ทักษะย่อย ได้แก่ 

1.1 ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการคิดเชิงวิพากษ์
1.2 ทักษะการคิดริเริ่มและสร้างสรรค์
1.3 ทักษะการคิดค านวณ
1.4 ทักษะการคิดแก้ปัญหา  

2. ทักษะการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 4 ทักษะย่อย ได้แก่

2.1 ทักษะการรู้สารสนเทศ
2.2 ทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง
2.3 ทักษะการท างานเป็นทีมและการมีมนุษยสัมพันธ์
2.4 ทักษะการวิจัย

3. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แบ่งออกเป็น 2 ทักษะย่อย ได้แก่

3.1 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2 ทักษะการสื่อสาร



ตารางที่ 2 การน าทักษะการเรรียนรู้ตลอดชีวิตมาออกแบบกิจกรรมและกระบวนการ     
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาภาษาอังกฤษ 
ปีการศึกษา 2561

ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(Life-long Learning)

กิจกรรม/กระบวนการจัดการเรียนการ

สอน

การวัดและประเมินผล ผลท่ีเกิดแก่

นิสิต*

1. ทักษะการคิด
1.1 ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ และการคิดเชิง

วิพากษ์
1.2 ทักษะการคิดริเริ่มและ

สร้างสรรค์

1.3 ทักษะการคิดค านวณ

1.4 ทักษะการคิดแก้ปัญหา 

- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ผ่านการแสดงบทบาทสมมติ เรียนรู้จาก

สถานการณ์จริง และจากกรณีตัวอย่าง
- การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการท า

โครงงาน
- การใช้กระบวนการบรรยาย อภิปราย 

สาธิต น าเสนอ แสดงบทบาทสมมติเพื่อ

สะท้อนความเข้าใจ และศักยภาพทาง

ความคิดและปัญญา

- การจัดให้มีรายวิชาสหกิจศึกษา

ในสถานประกอบการ

- การประเมินจากผลงานหรือ

รายงานของนิสิต 
- การประเมินจากการน าเสนอ

ผลงานหรือรายงานในชั้นเรียน
- การประเมินผลจากการฝึก

ประสบการณ์การใช้ภาษาใน

สถานการณ์จริงในรายวิชาสห

กิจศึกษา
- การประเมินจากการท า

แบบฝึกหัดและการท าข้อสอบ



ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(Life-long Learning)

กิจกรรม/กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ผลท่ีเกิดแก่

นิสิต*
2. ทักษะการเรียนรู้ 

2.1 ทักษะการรู้สารสนเทศ
2.2 ทักษะการเรียนรู้ด้วยการ

น าตนเอง
2.3 ทักษะการท างานเป็นทีม

และการมีมนุษยสัมพนัธ์
2.4 ทักษะการวิจัย

- การมอบหมายงานให้นิสติได้ศึกษาค้นคว้าโดยใช้

แหล่งข้อมูลสารสนเทศทีห่ลากหลาย
- จัดการเรียนการสอนทีเ่น้น active learning
- การจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ในภาคปฏิบติั
- การมอบหมายให้นิสิตท างานเป็นกลุม่ เน้นการ
มีปฎิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล ฝึกการเป็นผู้น า และ

เป็นสมาชิกในกลุ่มที่ดีและมีความรบัผดิชอบ
- การสอดแทรกเรือ่งความรบัผดิชอบ การมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี การเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร ไว้ในรายวิชา

ต่าง ๆ
- การจัดให้มีรายวิชาสหกจิศึกษาในสถาน
ประกอบการที่นิสติมีโอกาสปฏิบัติงานจรงิ ศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลเพื่อการวิจัย ค้นหาปัญหาและจัดท า

โครงงานเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน

- การประเมินจากการเขียนรายงานของนิสิต
- การประเมินจากการน าเสนอผลงานเป็น

รายบุคคล
- การประเมินจากการสงัเกตพฤติกรรมและ

การแสดงออกของนิสิตขณะท ากิจกรรมกลุ่ม
- การประเมินจากการน าเสนอผลงานเป็น

กลุ่ม
- การประเมินความรบัผดิชอบในหน้าที่ที่

ได้รับมอบหมาย
- การประเมินโดยเพื่อนรว่มช้ัน
- การประเมินจากการทดสอบย่อยการสอบ

กลางภาคและการสอบปลายภาค
- การประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา



ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(Life-long Learning)

กิจกรรม/กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ผลท่ีเกิดแก่นิสิต*

3. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

3.1 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.2 ทักษะการสื่อสาร

- การจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ทีส่่งเสรมิให้
ผู้เรียนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่หลากหลายและเหมาะสมในการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลเพื่อการเรยีนรู้และการท างานที่

ได้รับมอบหมาย
- การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรยีนน าเสนอผลงาน
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรปูแบบต่าง ๆ  
รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทาง

คณิตศาสตร์และสถิติ
- การจัดการเรยีนการสอนที่เน้นการฝกึทกัษะ
การสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การ

เขียน ระหว่างผู้เรียน ผู้สอนและคนอื่น ๆ

- การประเมินความสามารถในการใช้ทักษะ
ทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่ออธิบายข้อมลู

เชิงตัวเลข
- การประเมินทักษะการวิเคราะห์ข้อมลู

สารสนเทศทางคณิตศาสตรแ์ละสถิติ
- การประเมินทักษะการน าเสนอโดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ
อภิปรายผลงานได้อย่างเหมาะสม
- การประเมินการเขียนรายงานของนิสิต
- การประเมินการพดูน าเสนอผลงานของ

นิสิต

ผลที่เกิดแก่นสิิต* ผลกำรวเิครำะหไ์ด้จำกควำมพงึพอใจของผู้เรียนทีม่ีต่อรำยวชิำหลังเรียนของปลำยภำคเรียน 1-2

มีค่ำเฉลี่ย ที ่4.59 [ ข้อมูลจำก มคอ 5 ]
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