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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1. รหัสและชือ่ รายวิชา

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

รหัสวิชา 4121112 ชื่อรายวิชา การอานภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(English Reading for Information Technology)

2. จํานวนหนวยกิต

3(3-0-6) หนวยกิต

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

3.1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะพื้นฐาน กลุม วิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี

4. อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ผศ.ดร.พุทธิธร แสงรุงเรือง
4.2 อาจารยผูสอนและกลุมเรียน
ผศ.ดร.พุทธิธร แสงรุงเรือง กลุมเรียน A1

5. ภาคการศึกษา/ ชัน้ ปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2561 / ชั้นปที่ 1

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
“ไมมี”

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
“ไมมี”

8. สถานที่เรียน

ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่จัดทํา
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดลาสุด

20 พฤศจิกายน 2560
18 พฤศจิกายน 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา

1.1 เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในเรื่อง ความหมายของคํา หนาที่ของคํา โครงสราง
ประโยคและไวยากรณภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
1.2 เพื่อใหนักศึกษาสามารถอธิบายวัตถุประสงคของการสื่อความหมายของเรื่องที่ศึกษาได
1.3 เพื่อใหนักศึกษามีทักษะในดานการอานแบบ Skim กับ Scan
1.4 เพื่อใหนักศึกษาสามารถวิเคราะหกระบวนการการเขียนบทความทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

วัตถุประสงคในการพัฒนารายวิชานี้ เพื่อใหนักศึกษาเกิดความรูความเขาใจในการอานและ
ตีความภาษาอังกฤษ เพื่อเปนพื้นฐานที่สําคัญในการอานบทความทางวิทยาศาสตรในสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และเพื่อใหสอดคลองกับเกณฑ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ.
2560 โดยมีวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรูเชิงรุก (Active learning)

1. คําอธิบายรายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

ทบทวนโครงสรางประโยค ฝกหาใจความสําคัญและคําสําคัญ การตีความและสรุปความ การ
ใชพ จนานุ ก รมและคํ าศั พ ท สั ม พั นธ ศึก ษาคําศัพ ทและสํานวน ฝก อานบทความเชิง วิชาการและ
บทความทั่วไปทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝกอานงานเขียนประเภทอื่นๆ
Reviewing sentence structures; identifying main idea and key words; content
interpretation and summary; usage of dictionary and thesaurus; studying vocabularies
and idioms; reading academic and non-academic articles related to IT; reading various
types of documents

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

45 ชั่วโมง/
ภาคการศึกษา

ขึ้นอยูกับความ
ตองการ
ของนักศึกษา

การฝกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/
การฝกงาน
-

การศึกษาดวยตนเอง
90 ชั่วโมง/
ภาคการศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษา
เปนรายบุคคล
สัปดาห

- อาจารยประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตหรือเฟซบุกของหลักสูตร
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอ
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
 1.1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพ
กฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม สามารถปรับตัวเพื่อพรอมเขาสูสงั คมยุค
เศรษฐกิจดิจิทลั
 1.1.3 มีภาวะความเปนผูนํา ผูตาม และสามารถทํางานเปนหมูคณะ
1.1.4 สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางเทคโนโลยีตอ
บุคคล องคกรสังคม และสิ่งแวดลอม
1.1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบ
วิชาชีพ คํานึงถึงและอุทิศตนเพื่อประโยชนสวนรวม และเขาใจถึงบริบทของวิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ฝกใหรหู นาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตย โดย
ตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกงานและการบานของผูอื่น
1.2.2 ปลูกฝงวัฒนธรรมองคการที่ดีใหแกนกั ศึกษา โดยสรางเสริมใหนักศึกษามีระเบียบ
วินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา ตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบ
1.2.3 อาจารยผสู อนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
รูจักเคารพทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น ตระหนักถึงผลกระทบของซอฟตแวรทมี่ ีตอสังคม
1.2.4 จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เชน การยกยองชมเชยนักศึกษาที่ทําดี
ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ และประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 พิจารณาจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรม
1.3.2 สังเกตพฤติกรรมในการทํางานเปนทีม
1.3.3 สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในชั้นเรียน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสือ่ สาร
1.3.4 สังเกตพฤติกรรมการทํารายงาน การอางอิงผลงาน และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางถูกตองตามกฎหมาย
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2. ความรู

2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
2.1.1 มีความรู ความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พื้นฐานบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานเทคโนโลยีและการสราง
นวัตกรรม
 2.1.2 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการทีส่ ําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ
ในเนื้อหาของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.3 มีความรูในวิธีการและการใชเครื่องมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศได
อยางเหมาะสมในการทํางาน
 2.1.4 สามารถบูรณาการความรูดานเทคโนโลยีกบั ความรูในศาสตรอื่นๆ
ที่เกี่ยวของและเหมาะสม
 2.1.5 สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
การปฏิบัตงิ านและประยุกตกับการแกปญหาในงานจริงได
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การสอนแบบบรรยาย
2.2.2 การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2.2.3 การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
2.2.4 การฝกปฏิบัติและการประยุกตใชความรูในการคนควา
2.2.5 การมอบหมายงานและโครงงาน
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การทดสอบยอย และการทดสอบปลายภาคเรียน
2.3.2 พิจารณาจากโครงการที่นําเสนอ
2.3.3 พิจารณาจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา และการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน

3. ทักษะทางปญญา

3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
 3.1.1 มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
 3.1.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
ทางดานเทคโนโลยี
3.1.3 สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาทางดานเทคโนโลยีไดอยางมีระบบ
รวมถึงการใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.1.4 มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูทางดานเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวของอยางเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
 3.1.5 สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูท างดานเทคโนโลยีเพิ่มเติมไดดวย
ตนเอง เพือ่ การเรียนรูตลอดชีวิต และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 กรณีศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
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3.2.2 การอภิปรายกลุม
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 พิจารณาจากการทํางานกลุม
3.3.2 สังเกตพฤติกรรมการสืบคนขอมูลเพื่อใชแกปญหาในการทํางานกลุม
3.3.3 พิจารณาจากผลงาน
3.3.4 การทดสอบยอย และการทดสอบปลายภาคเรียน

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
 4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุมคนทีห่ ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทย
และภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพทางดานเทคโนโลยี
เพื่อสือ่ สารตอสังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม
 4.1.2 สามารถเปนผูรเิ ริม่ แสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรค
ใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ
4.1.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทางดานเทคโนโลยี
ทั้งของตนเองและสอดคลองกับทางวิชาชีพอยางตอเนือ่ ง
4.1.4 รูจักบทบาท หนาที่และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย
สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ ื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.1.5 มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางานดานเทคโนโลยี
4.2 วิธีการสอน
การจัดกิจกรรมโครงการและแสดงผลงานวิชาการ
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 สังเกตพฤติกรรมการทํางานเปนทีม
4.3.2 สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ
4.3.3 สังเกตฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้น
เรียน
4.3.4 สังเกตพฤติกรรมการคนควาและศึกษาดวยตนเอง

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนา

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอง

เปนอยางดี

5.1.1 มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกีย่ วของกับวิชาชีพได

5.1.2 มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดง
สถิติประยุกตตอการแกปญ
 หาทีเ่ กี่ยวของไดอยางสรางสรรค
 5.1.3 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทีท่ ันสมัยไดอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
5
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 5.1.4 มีทักษะในการสือ่ สาร การนําเสนอขอมูล ทัง้ ทางวาจาและลายลักษณอักษร

และการเลือกใชสื่อในการนําเสนอที่เหมาะสม
5.1.5 สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพือ่ ประกอบ
วิชาชีพ ในสาขาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของได
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 ใหทํารายงานหรืองานวิจัย และฝกการนําเสนองาน
5.2.2 แนะนํารูปแบบ เทคนิค เครื่องมือ และการนําเสนอที่เหมาะสม
5.2.3 ฝกใชสถิติเพือ่ การวิจัยที่เหมาะสมกับเรื่องที่ทํา
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 พิจารณาจากการนําสถิติ หรือคณิตศาสตรไปใชในงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.2 พิจารณาจากภาษาที่ใชในการเขียนรายงานและการนําเสนองาน
5.3.3 สังเกตพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูแ ละการพัฒนา
ตนเอง
5.3.4 พิจารณาจากเทคนิคและเครื่องมือที่ใชในการนําเสนองาน

6. ทักษะการปฏิบัติงาน

6.1 ทักษะการปฏิบัติงาน
6.1.1 มีทักษะปฏิบัติ การใชเครือ่ งมือและอุปกรณพื้นฐาน รวมถึงเทคโนโลยี
เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวของไดอยางถูกตองและปลอดภัย
6.1.2 มีทักษะในการบริหารจัดการ วางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทัง้ การ
ปรับปรุงพัฒนาระบบการทํางานอยางตอเนื่อง
6.1.3 สามารถบูรณาการการเรียนรูร วมกับการทํางาน
6.1.4 มีทักษะและความสามารถในการทํางานรูปแบบโครงงาน
6.1.5 สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการยุคเศรษฐกิจดิจทิ ัล
6.2 วิธีการสอน
ไมมี
6.3 วิธีการประเมินผล
ไมมี
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1. แผนการสอน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
1
- แนะนํารายวิชา
ภาพรวมของเนื้อหา
กิจกรรมและการวัด
ประเมินผล - แนะนํา
โครงงาน (งานกลุม 2-3
คน/กลุม) โครงงาน: การ
แปลบทความจํานวน 2
บทความ ไดแก ขาว และ
บทความทาง เทคโนโลยี
สารสนเทศ พรอมทั้ง
แสดงการ วิเคราะห
โครงสรางประโยค ใหเห็น
ถึง tense และ voice ที่
ใชในแตละประโยค
- Parts of speech

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
ผูสอน
ชั่วโมง
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.ดร.พุทธิธร
กลยุทธวิธีการสอน
แสงรุงเรือง
1. ปลูกฝงวัฒนธรรมองคการ
ระเบียบวินัยในการเรียนและสวน
บุคคล
2. สอนบรรยายควบคูกับการเนน
ผูเรียนเปนสําคัญผานเทคนิคการ
สอนในรูปแบบ Active learning
3. ฝกปฏิบัติใหเกิดการวิเคราะห และ
การประยุกตใชความรู วิธีการสอน
- บรรยาย/อธิบายหลักการ
- แสดงตัวอยางประกอบการ
บรรยายเพื่อใหรูจักคํา หนาที่ของ คํา
ตําแหนงในประโยคและ สอดแทรก
การอาน การแปลคํา ประโยค
- ผูเรียนฝกวิเคราะห Parts of
speech

2

การใช Dictionary และ
ศัพทพื้นฐาน และ
website ที่มีบริการ
online dictionary
- สัญลักษณของประเภท
คํา
- แนะนํา Longdo
- แนะนําเว็บและ
ซอฟตแวรฝกคําศัพท

3

3

โครงสรางประโยค
- สมการโครงสราง
ประโยค เชน (S+V+Obj)
แยกตาม 12 tenses

3

สื่อที่ใช
1. PowerPoint
2. แบบฝกหัดและตัวอยาง
กิจกรรมการเรียนการสอน
กลยุทธวิธีการสอน
1. ปลูกฝงวัฒนธรรมองคการ
ระเบียบวินัยในการเรียนและสวน
บุคคล
2. สอนบรรยายควบคูกับการเนน
ผูเรียนเปนสําคัญผานเทคนิคการ
สอนในรูปแบบ Active learning
สื่อที่ใช
1. PowerPoint
2. Dictionary (book and
website)
3. Application
กิจกรรมการเรียนการสอน
กลยุทธวิธีการสอน
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ผศ.ดร.พุทธิธร
แสงรุงเรือง

ผศ.ดร.พุทธิธร
แสงรุงเรือง
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สัปดาห
ที่

4

5

6

หัวขอ/รายละเอียด
- ฝกการอานและแปล
ประโยคที่มี tenses
หลากหลาย

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
1. ปลูกฝงวัฒนธรรมองคการ
ระเบียบวินัยในการเรียนและสวน
บุคคล
2. สอนบรรยายควบคูกับการเนน
ผูเรียนเปนสําคัญผานเทคนิคการ
สอนในรูปแบบ Active learning
สื่อที่ใช
1. PowerPoint
2. Dictionary (book and
website)
3. Application
กิจกรรมการเรียนการสอน
กลยุทธวิธีการสอน
1. ปลูกฝงวัฒนธรรมองคการ
ระเบียบวินัยในการเรียนและสวน
บุคคล
2. สอนบรรยายควบคูกับการเนน
ผูเรียนเปนสําคัญผานเทคนิคการ
สอนในรูปแบบ Active learning
สื่อที่ใช
1. PowerPoint
2. Dictionary (book and
website)

ผูสอน

Active/Passive voices
- โครงสรางประโยค
Passive voice
- วิธีการอานและแปล
ประโยค Passive voice
เปรียบเทียบกับ Active
voice
- สมการโครงสราง
ประโยค Passive voice
แยกตาม 12 tenses และ
การแปล
- ตัวอยางประโยค พรอม
ทั้งฝกอานและแปล
Compound and
complex sentences
- โครงสราง compound
sentences และ ตัวอยาง
- Conjunction

3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
กลยุทธวิธีการสอน
1. ปลูกฝงวัฒนธรรมองคการ
ระเบียบวินัยในการเรียนและสวน
บุคคล
2. สอนบรรยายควบคูกับการเนน
ผูเรียนเปนสําคัญผานเทคนิคการ
สอนในรูปแบบ Active learning
สื่อที่ใช
1. PowerPoint
2. Dictionary (book and
website)

ผศ.ดร.พุทธิธร
แสงรุงเรือง

- เครื่องหมาย ในประโยค
เชน comma และการ
แปล

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
กลยุทธวิธีการสอน

ผศ.ดร.พุทธิธร
แสงรุงเรือง
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แสงรุงเรือง

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด
- ตัวอยางประโยค พรอม
ทั้งฝกอานและแปล
- โครงงาน เสนอบทความ
2 เรื่องที่สนใจ

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

1. ปลูกฝงวัฒนธรรมองคการ
ระเบียบวินัยในการเรียนและสวน
บุคคล
2. สอนบรรยายควบคูกับการเนน
ผูเรียนเปนสําคัญผานเทคนิคการ
สอนในรูปแบบ Active learning
สื่อที่ใช
1. PowerPoint
2. Dictionary (book and
website)

7

ฝกอานประโยคประเภท
ตาง ๆ
- ฝกอานและแปล
ประโยคประเภทตางๆ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
กลยุทธวิธีการสอน
1. ปลูกฝงวัฒนธรรมองคการ
ระเบียบวินัยในการเรียนและสวน
บุคคล
2. สอนบรรยายควบคูกับการเนน
ผูเรียนเปนสําคัญผานเทคนิคการ
สอนในรูปแบบ Active learning
สื่อที่ใช
1. PowerPoint
2. Dictionary (book and
website)

ผศ.ดร.พุทธิธร
แสงรุงเรือง

8

ฝกอานประโยคประเภท
ตาง ๆ (ตอ)
- วิเคราะหโครงสราง เชน
ฝกหา Subject และ
Verb และแปลใหสัมพันธ
กับ tense และ Voice
- สอบกลางภาค

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
กลยุทธวิธีการสอน
1. ปลูกฝงวัฒนธรรมองคการ
ระเบียบวินัยในการเรียนและสวน
บุคคล
2. สอนบรรยายควบคูกับการเนน
ผูเรียนเปนสําคัญผานเทคนิคการ
สอนในรูปแบบ Active learning
สื่อที่ใช
1. PowerPoint
2. Dictionary (book and
website)

ผศ.ดร.พุทธิธร
แสงรุงเรือง

9

ฝกอานประโยคประเภท
ตาง ๆ (ตอ)
- ฝกอานและแปล
ประโยคประเภทตางๆ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
กลยุทธวิธีการสอน

ผศ.ดร.พุทธิธร
แสงรุงเรือง
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มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

1. ปลูกฝงวัฒนธรรมองคการ
ระเบียบวินัยในการเรียนและสวน
บุคคล
2. สอนบรรยายควบคูกับการเนน
ผูเรียนเปนสําคัญผานเทคนิคการ
สอนในรูปแบบ Active learning
สื่อที่ใช
1. PowerPoint
2. Dictionary (book and
website)

10

ฝกอาน paragraph ฝกอานและแปล
Paragraph และ ตีความ
เพื่อหา Main idea - ฝก
อานและแปล Paragraph
ประเภทที่มี การลดรูป
ประโยค

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
กลยุทธวิธีการสอน
1. ปลูกฝงวัฒนธรรมองคการ
ระเบียบวินัยในการเรียนและสวน
บุคคล
2. สอนบรรยายควบคูกับการเนน
ผูเรียนเปนสําคัญผานเทคนิคการ
สอนในรูปแบบ Active learning
สื่อที่ใช
1. PowerPoint
2. Dictionary (book and
website)

ผศ.ดร.พุทธิธร
แสงรุงเรือง

11

ฝกอาน paragraph (ตอ)
- ฝกอานและแปล
Paragraph และ ตีความ
เพื่อหา Main idea
- ฝกอานและแปล
Paragraph ประเภทที่มี
การลดรูปประโยค พรอม
ทั้งแสดงใหเห็นถึง การลด
รูปและการแปล

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
กลยุทธวิธีการสอน
1. ปลูกฝงวัฒนธรรมองคการ
ระเบียบวินัยในการเรียนและสวน
บุคคล
2. สอนบรรยายควบคูกับการเนน
ผูเรียนเปนสําคัญผานเทคนิคการ
สอนในรูปแบบ Active learning
สื่อที่ใช
1. PowerPoint
2. Dictionary (book and
website)

ผศ.ดร.พุทธิธร
แสงรุงเรือง

12

ฝกเทคนิคการอาน
ภาษาอังกฤษ
- Skimming (การอานจับ
ใจความ)

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
กลยุทธวิธีการสอน

ผศ.ดร.พุทธิธร
แสงรุงเรือง

10

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด
- Scanning (การอาน
แบบคราวๆ)
- Intensive reading
(การอานอยาง รวดเร็ว)
- Extensive reading
(การอานเพื่อความ
เขาใจ)

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

1. ปลูกฝงวัฒนธรรมองคการ
ระเบียบวินัยในการเรียนและสวน
บุคคล
2. สอนบรรยายควบคูกับการเนน
ผูเรียนเปนสําคัญผานเทคนิคการ
สอนในรูปแบบ Active learning
สื่อที่ใช
1. PowerPoint
2. Dictionary (book and
website)

13

ฝกอานและแปลขาว
บทความทั่วไป บทความ
ทางดาน IT และคําศัพท

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
กลยุทธวิธีการสอน
1. ปลูกฝงวัฒนธรรมองคการ
ระเบียบวินัยในการเรียนและสวน
บุคคล
2. สอนบรรยายควบคูกับการเนน
ผูเรียนเปนสําคัญผานเทคนิคการ
สอนในรูปแบบ Active learning
สื่อที่ใช
1. PowerPoint
2. Dictionary (book and
website)

ผศ.ดร.พุทธิธร
แสงรุง เรือง

14

-ฝกอานและแปลขาว
บทความทั่วไป บทความ
ทางดาน IT และคําศัพท
(ตอ)
-ฝกอานและแปลบท
สนทนาและคําศัพท

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
กลยุทธวิธีการสอน
1. ปลูกฝงวัฒนธรรมองคการ
ระเบียบวินัยในการเรียนและสวน
บุคคล
2. สอนบรรยายควบคูกับการเนน
ผูเรียนเปนสําคัญผานเทคนิคการ
สอนในรูปแบบ Active learning
สื่อที่ใช
1. PowerPoint
2. Dictionary (book and
website)

ผศ.ดร.พุทธิธร
แสงรุงเรือง
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นําเสนอโครงงาน -การ
แปลบทความจํานวน 2
บทความ ไดแก ขาว และ
บทความทางเทคโนโลยี

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
กลยุทธวิธีการสอน

ผศ.ดร.พุทธิธร
แสงรุงเรือง
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มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด
สารสนเทศ โดยแปลสง
พรอมทั้งแสดงการ
วิเคราะหโครงสราง
ประโยคในแตละประโยค
ใหเห็นถึง tense และ
voice ที่ใช

จํานวน
ชั่วโมง

16

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

1. ปลูกฝงวัฒนธรรมองคการ
ระเบียบวินัยในการเรียนและสวน
บุคคล
2. สอนบรรยายควบคูกับการเนน
ผูเรียนเปนสําคัญผานเทคนิคการ
สอนในรูปแบบ Active learning
สื่อที่ใช
1. PowerPoint
2. Dictionary (book and
website)
สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

2.1.4

- สอบปลายภาค

16

สัดสวนของ
การ
ประเมินผล
30%

1.1.3, 2.1.2,
2.1.4, 2.1.5,
3.1.2, 3.1.5,
4.1.1, 4.1.2,
5.1.4

- การทํารายงาน
- การนําเสนอ

ทุกสัปดาห

60%

ความสําเร็จจากงานที่
มอบหมาย

1.1.3, 2.1.4,
3.1.5, 4.1.1,
4.1.2, 5.1.4

การเขาชั้นเรียน
ทุกสัปดาห
ความรับผิดชอบตอ
งานที่ไดรับมอบหมาย

10%

การเขาชั้นเรียนและ
การสงงานตรงตาม
เวลาที่กําหนด

3. การประเมินผลการศึกษา

1) การวัดผล :
- จิตพิสัย
- งานเดี่ยว
- งานกลุม
- การทดสอบยอย
- การทดสอบปลายภาคเรียน
12

10%
30%
20%
10%
30%

วิธีการ
ทวนสอบ
คะแนนสอบ

มคอ. 3
2) การประเมินผล : ใชระบบ  อิงกลุม  อิงเกณฑของมหาวิทยาลัย ดังนี้
เกณฑคะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49
การถอนรายวิชา (Withdrawal)
ขาดสอบ (Missing)
การประเมินยังไมสมบูรณเนือ่ งจากนักศึกษา
ยังทํางานไมเสร็จ (Incomplete)

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
M
I

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก

Miller, J. & Cohen, R. (2014). Longman Academic Reading Series 3: Reading
Skills for College. Pearson Education: London.

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ

BBC News. (2017). UK supermarkets try face-based ID and payment system.
Retrieved from http://www.bbc.com/news/technology-41981983.
Trinh, T. (2017). Urban Farming Technologies Crop Up in Homes, Restaurants.
Retrieved from https://www.voanews.com/a/urban-farmingtechniquescrop-up-in-homes-restaurants/4115592.html

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา

Kuebler, A. (2014). Technical Impact: Making Your Information Technology
Effective and Keeping it That Way. Createspace: New York. MayerSchönberge, V. & Cukier, A. (2014) Big Data: A Revolution That Will
Transform How We Live, Work, and Think. Kindle: New York.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาดําเนินการดังนี้
- นักศึกษาประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา เชน วิธีการสอน การจัดกิจกรรม
ในและนอกหองเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรูและผลการเรียนรูที่
ไดรับ และเสนอแนะเพื่อ การปรั บ ปรุงรายวิชา โดยการแสดงความคิดเห็นผานระบบออนไลนของ
มหาวิทยาลัยและของรายวิชา
- การสังเกตจากพฤติกรรมของผูเรียนในชั้นเรียน และการแสดงความคิดเห็นผานสื่อ สังคม
ออนไลน

2. กลยุทธการประเมินการสอน

แนวทางประเมินการสอนมีดังตอไปนี้
- นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย โดยการประเมินผูส อนผานระบบออนไลนของ
มหาวิทยาลัยและของรายวิชา ในดานตางๆ เชน การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงคของ
รายวิชา กลวิธีการสอน กิจกรรม การใชสื่อการสอน เกณฑการวัดและประเมินผล
- พิจารณาจากผลการเรียนและพฤติกรรมของนักศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน

หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน รายละเอียดดังนี้
- สอบถามความคิดเห็นนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
- ผูสอนเขาประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- ปรับปรุงโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางอาจารยผูสอนรวมในรายวิชา/อาจารยในคณะ/
ระหวางสถาบัน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มาตรฐานผลการเรียนรู
1.
2.
3.
4.

คุณธรรมและจริยธรรม
ความรู
ทักษะทางปญญา
ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสือ่ สาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

การสอบ/เกรด

การสังเกตพฤติกรรม การมอบหมายงาน
และการมีสวนรวม /การนําเสนอผลงาน
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุง
การสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอน ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ ไดแก การปรับปรุงสื่อการสอน และเนื้อหาใหมใหทันสมัยอยูเ สมอ
(ในแตละภาคการศึกษา จะมีการนําผลการประเมินการสอน (มคอ.5) มาพิจารณาปรับปรุงแนว
ทางการสอนในภาคการศึกษาตอไป)
- อาจารยผสู อน/อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชา สรุปผลการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอน
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา และนําเสนอแนวทางการแกไข / ปรับปรุง /เพิม่ เติมตอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร พรอมบันทึกไวเปนหลักฐาน
- อาจารยผสู อน/อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชา นําผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดย
นักศึกษา ผลการประเมินการสอนโดยอาจารยผรู วมสอน มาพิจารณาวางแผนเพื่อปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน โดยนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงตอคณะกรรมการประจําหลักสูตร เพื่อพิจารณาให
ความคิดเห็น
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