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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
1. รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

4222601 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
English Language in Daily Life

2. จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการขอมูลและการวิเคราะห
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะดาน

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ผูชวยศาสตราจารย วัชรากรณ เนตรหาญ
4.2 อาจารยผูสอนและกลุมเรียน
ผูชวยศาสตราจารย วัชรากรณ เนตรหาญ กลุมเรียน A1

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 2

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

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

8. สถานที่เรียน

ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
15 กรกฎาคม 2562

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา

1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในเรื่องการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
2. เพื่อใหนักศึกษาสามารถอธิบายหลักการอานและการสนทนาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับการ
ทํางานในลักษณะตาง ๆ
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3. เพื่อใหนักศึกษามีทักษะในดานการสนทนาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของชีวิตประจําวัน
4. เพื่อใหนักศึกษาสามารถวิเคราะหกระบวนการในการสนทนากับคูสนทนาได

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ไมมี เนื่องจากเปนการเรียนการสอนครั้งแรก

1. คําอธิบายรายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

ฝกการอานและการสนทนาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับการทํางานในลักษณะตาง ๆ การทักทาย
การแนะนําตัวเอง การสนทนาทางโทรศัพท การจัดเตรียมการประชุม การนัดหมาย การพูดโตตอบ การ
เขียนประกาศ การติดตอสื่อสารในที่ทํางาน คําศัพทและสํานวนที่ใชในชีวิตประจําวัน
Practice reading and conversational related to work in various situations,
greetings, introducing, telephoning, arrange an meeting, make an appointment, speech
dialog, written declaration, the communications in the workplace, words and phrases
used in daily life.

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา

การฝกปฏิบัติ/
สอนเสริม
งานภาคสนาม/การ
ฝกงาน
ขึ้นอยูกับความตองการ 30 ชั่วโมง/
ของนักศึกษา
ภาคการศึกษา

บรรยาย
30 ชั่วโมง/
ภาคการศึกษา

การศึกษาดวยตนเอง
75 ชั่วโมง/
ภาคการศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษา
เปนรายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตสาขาวิชาวิทยาการขอมูลและการ
วิเคราะหหรือเฟซบุกของหลักสูตรวิทยาการขอมูลและการวิเคราะห
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
 1.1.1 มีความซื่อสัตยสุจริต
 1.1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา
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1.1.3 มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการ
 1.1.4 เคารพสิทธิ และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
 1.1.5 มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ
 1.1.6 ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม

ของผูอื่น

1.2 วิธีการสอน
1) ผูสอนประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี
2) ปลูกฝงใหนักศึกษามีความซื่อสัตย ไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกงานและการบาน

กําหนด

3) สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
4) สงเสริมใหนักศึกษามีระเบียบวินัย การเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา การสงงานใหตรงตาม

5) มีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เชน การยกยองชมเชยนักศึกษาที่ทําดี ทํา
ประโยชนแกสวนรวม เสียสละ และประกาศเกียรติคณ
ุ ดานคุณธรรมจริยธรรม
1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมิ น จากการสงงานตรงตามกําหนดระยะเวลาที่ มอบหมาย รวมทั้งคุณ ภาพของ
ผลงานที่เกิดจากนักศึกษาทําดวยตนเอง
2) ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน
3) ประเมินจากการสอบที่นักศึกษาทําดวยตนเอง ไมมีการทุจริตในการสอบ และตรวจสอบ
งานดวยโปรแกรมตรวจสอบลิขสิทธิ์ผลงานวิชาการ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายในการทํางานกลุม และจากการ
ฝกปฏิบัติงาน

2. ความรู

2.1 ความรูที่ตองไดรับ นักศึกษาตองมีความรูในเนื้อหาสาขาวิชาวิทยาการขอมูลและการ
วิเคราะห และ มีผลการเรียนรูดานความรู ดังตอไปนี้
2.1.1 มี ค วามรู ความเข า ใจ เกี่ ย วกั บ หลั ก การและทฤษฎี ที่ สํ า คั ญ ในเนื้ อ หาสาขา
วิทยาการขอมูลและการวิเคราะห
 2.1.2 สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางดานวิทยาการขอมูล
และการวิเคราะห รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
 2.1.3 สามารถติ ดตามความกาวหน าทางวิชาการทางด านวิทยาการขอมู ลและการวิเคราะห
รวมทั้งการนําไปประยุกต
2.1.4 สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิทยาการขอมูลและการวิเคราะห กับความรูในศาสตรอื่น
ๆ ที่เกี่ยวของ
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2.2 วิธีการสอน
1) พัฒนากระบวนการเรียนรูของนักศึกษาโดยเนนใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติ ผานกระบวนการ
เรียนรูเชิงรุก (Active Learning) เพื่อใหความรูที่เกิดขึ้นมาจากประสบการณ
2) นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเปนฐานการเรียนรู (Technology- Based Learning)
3) สนับสนุนใหอาจารยผลิตสื่อการสอนที่เปนนวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัย
เพื่อใหนักศึกษาไดรวมกันแสวงหาความรูไดดวยตัวเอง
4) บูรณาการแผนการสอนเพื่อการเรียนรู ดวยวิธีการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน (ProblemBased Learning)
2.3 วิธีการประเมินผล
1) ผลการทดสอบยอย
2) ผลการสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน
3) รายงานการศึกษาดวยตนเอง
4) การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน

3. ทักษะทางปญญา

3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
 3.1.1 คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
3.1.2 สามารถสื บ ค น ตี ค วาม และประเมิ น ข อ มู ล เพื่ อ ใช ในการแก ไขป ญ หาอย า ง
สรางสรรค
3.1.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการได
อยางถูกตอง
 3.1.4 สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
1) จั ด การเรี ย นการสอนแบบโครงงานเป น ฐาน (Project-Based Learning) โดยการ
มอบหมายงานหรือกรณีศึกษาที่สงเสริมการคิดวิเคราะหและแกไขปญหา
2) พั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู ข องนั ก ศึ ก ษาโดยเน น ให นั ก ศึ ก ษาได ล งมื อ ปฏิ บั ติ ผ า น
กระบวนการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) เพื่อใหความรูที่เกิดขึ้นมาจากประสบการณ
3) ศึกษาคนควา การอภิปรายกลุมเกี่ยวกับโครงงานหรือกิจกรรมที่ไดทํา
4) มีการเขียนรายงานและการนําเสนอโครงงานหรือกิจกรรมที่ไดทํา
3.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินผลจากงานหรือกรณีศึกษา และงานที่ไดรับมอบหมาย
2) ประเมินผลจากรายงาน การนําเสนอผลงาน และการปฏิบัติงานในสถานการณจริง
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3) ออกข อ สอบที่ ให นั ก ศึ ก ษาแก ป ญ หา อธิ บ ายแนวคิ ด ของการแก ป ญ หา และวิ ธี ก าร
แกปญหาโดยการประยุกตใชความรูที่เรียนมา

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1 มีภาวะผูนําสามารถทํางานรวมกับผูอื่นในฐานะผูนําและสมาชิกที่ดี
 4.1.2 มีความรับผิดชอบในงานของตนเอง งานกลุม และสวนรวม
 4.1.3 มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของตนเอง ทั้งตอตนเอง ตอผูอื่น และตอสังคม
4.1.4 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาการ

4.2 วิธีการสอน
1) จัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดเรียนรู วิเคราะหรวมกัน เพื่อสงเสริมความสัมพันธภายในกลุม
2) ส งเสริม ให นั กศึ กษาเขารวมกิจ กรรมของคณะหรือมหาวิทยาลัย เพื่ อสงเสริมการอยู
รวมกันในสังคม
3) กําหนดใหมีการทํางานกลุมโดยใหหมุนเวียนการเปนผูนํา การเปนสมาชิก และผลัดกัน
เปนผูรายงาน

ชั้นเรียน

4.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากพฤติกรรม และการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมใน
2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ
3) ประเมินพฤติกรรม ภาวการณเปนผูนํา และผูรวมงานที่ดี
4) ประเมินจากผลงานการอภิปรายและนําเสนอ

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.1 มีทักษะการวิเคราะหทางดานคณิตศาสตรและสถิติ ตลอดจนสามารถใชเครื่องมือ
เพื่อชวยในการวิเคราะหไดอยางเหมาะสม
5.1.2 สามารถแกไขปญหา โดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรหรือสถิติมาประยุกตใชกับ
ปญหาตาง ๆ อยางเหมาะสม
 5.1.3 สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบ
ของสื่อการนําเสนออยางเหมาะสม
 5.1.4 สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารอยางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน

6
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1) มีการใหงาน กิจกรรม หรือกรณีศึกษาที่ตองมีการสืบคน และนํามาวิเคราะห สังเคราะห
แลวนํามาเสนอทั้งในรูปแบบของรูปเลมรายงาน และการนําเสนอหนาชั้นเรียน
2) นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเปนฐานการเรียนรู (Technology- Based Learning)
3) ส งเสริ ม การค น คว า เรี ย บเรี ย งข อ มู ล และนํ า เสนอให ผู อื่ น เข า ใจได ถู ก ต อ ง และให
ความสําคัญในการอางอิงแหลงที่มาของขอมูล
5.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอ การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง
ทฤษฎีอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายเหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตาง ๆ
3) ประเมินจากการอภิปรายงาน กิจกรรม หรือกรณีศึกษาตาง ๆ ที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน

1. แผนการสอน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
1
หลักการอาน

จํานวนชั่วโมง
4

7

กิจกรรมการเรียน
ผูสอน
การสอน/สื่อที่ใช
กิจกรรมการเรียน ผศ. วัชรากรณ
การสอน
เนตรหาญ
- ระบุกลยุทธการ
สอน
1. ผูสอนชี้แจง
กระบวนการการ
เรียนการสอน ทํา
ความตกลงเกี่ยวกับ
การมอบหมายงาน
และการประเมินผล
2. เตรียมความ
พรอมผูเรียน ผาน
กิจกรรม Active
Learning
- วิธีการสอน
1.บรรยายพรอม
ยกตัวอยาง
ประกอบ ศึกษา
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2

การอานแบบตาง ๆ

4

3

การทักทาย

4

8

คนควาดวยตนเอง
สื่อที่ใช
1. พาวเวอรพอยส
2. เอกสาร
ประกอบการเรียน
กิจกรรมการเรียน
การสอน
- ระบุกลยุทธการ
สอน
1. เตรียมความ
พรอมผูเรียน ผาน
กิจกรรม Active
Learning
- วิธีการสอน
1.บรรยายพรอม
ยกตัวอยาง
ประกอบ ศึกษา
คนควาดวยตนเอง
2. ทํากิจกรรม
Active Learning
เกี่ยวกับการอาน
แบบตาง ๆ โดย
แบงกลุมละ 3-4
คน
สื่อที่ใช
1. พาวเวอรพอยส
2. เอกสาร
ประกอบการเรียน
กิจกรรมการเรียน
การสอน
- ระบุกลยุทธการ
สอน
1. เตรียมความ
พรอมผูเรียน ผาน
กิจกรรม Active

ผศ. วัชรากรณ
เนตรหาญ

ผศ. วัชรากรณ
เนตรหาญ
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4

การแนะนําตัวเอง

4

9

Learning
- วิธีการสอน
1.บรรยายพรอม
ยกตัวอยาง
ประกอบ
2. ทํากิจกรรม
Active Learning
เกี่ยวกับการ
ทักทาย โดยใหมี
การจับคูในการ
สนทนาในการ
ทักทาย
สื่อที่ใช
1. พาวเวอรพอยส
2. เอกสาร
ประกอบการเรียน
กิจกรรมการเรียน
การสอน
- ระบุกลยุทธการ
สอน
1. เตรียมความ
พรอมผูเรียน ผาน
กิจกรรม Active
Learning
2. เตรียมความ
พรอมผูเรียน ผาน
กิจกรรม
Technology
Base
- วิธีการสอน
1.บรรยายพรอม
ยกตัวอยาง
ประกอบ
2. ทํากิจกรรม
Active Learning

ผศ. วัชรากรณ
เนตรหาญ
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5

การสนทนาทางโทรศัพท

4

10

เกี่ยวกับการแนะนํา
ตัวเอง โดยใหมีการ
จับคูในการสนทนา
ในการแนะนํา
ตัวเอง
3. ทํากิจกรรม
Technology
Base โดยการ
บันทึกวิดีโอแนะนํา
ตัวเอง
สื่อที่ใช
1. พาวเวอรพอยส
2. เอกสาร
ประกอบการเรียน
กิจกรรมการเรียน ผศ. วัชรากรณ
การสอน
เนตรหาญ
- ระบุกลยุทธการ
สอน
1. เตรียมความ
พรอมผูเรียน ผาน
กิจกรรม Active
Learning
- วิธีการสอน
1.บรรยายพรอม
ยกตัวอยาง
ประกอบ
2. ทํากิจกรรม
Active Learning
เกี่ยวกับการการ
สนทนาทาง
โทรศัพท โดยใหมี
การจับคูในการ
สนทนาในการ
แนะนําตัวเอง
สื่อที่ใช
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6

การจัดเตรียมการประชุม

4

7

การนัดหมาย

4

11

1. พาวเวอรพอยส
2. เอกสาร
ประกอบการเรียน
กิจกรรมการเรียน
การสอน
- ระบุกลยุทธการ
สอน
1. เตรียมความ
พรอมผูเรียน ผาน
กิจกรรม Active
Learning
- วิธีการสอน
1.บรรยายพรอม
ยกตัวอยาง
ประกอบ
2. ทํากิจกรรม
Active Learning
เกี่ยวกับการจัด
เตรียมการประชุม
สื่อที่ใช
1. พาวเวอรพอยส
2. เอกสาร
ประกอบการเรียน
กิจกรรมการเรียน
การสอน
- ระบุกลยุทธการ
สอน
1. เตรียมความ
พรอมผูเรียน ผาน
กิจกรรม Active
Learning
- วิธีการสอน
1.บรรยายพรอม
ยกตัวอยาง
ประกอบ

ผศ. วัชรากรณ
เนตรหาญ

ผศ. วัชรากรณ
เนตรหาญ
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8

สอบกลางภาค
การพูดโตตอบ

4

9

การเขียนประกาศ

4

12

2. ทํากิจกรรม
Active Learning
เกี่ยวกับการนัด
หมาย โดยใหมีการ
จับคูในการสนทนา
ในการนัดหมาย
สื่อที่ใช
1. พาวเวอรพอยส
2. เอกสาร
ประกอบการเรียน
กิจกรรมการเรียน
การสอน
- ระบุกลยุทธการ
สอน
1. เตรียมความ
พรอมผูเรียน ผาน
กิจกรรม Active
Learning
- วิธีการสอน
1.บรรยายพรอม
ยกตัวอยาง
ประกอบ
2. ทํากิจกรรม
Active Learning
เกี่ยวกับการพูด
โตตอบ
3.สอบกลางภาค
สื่อที่ใช
1. พาวเวอรพอยส
2. เอกสาร
ประกอบการเรียน
กิจกรรมการเรียน
การสอน
- ระบุกลยุทธการ
สอน

ผศ. วัชรากรณ
เนตรหาญ

ผศ. วัชรากรณ
เนตรหาญ
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10

การติดตอสื่อสารในที่ทํางาน

4
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1. เตรียมความ
พรอมผูเรียน ผาน
กิจกรรม Active
Learning
- วิธีการสอน
1.บรรยายพรอม
ยกตัวอยาง
ประกอบ
2. ทํากิจกรรม
Active Learning
เกี่ยวกับการเขียน
ประกาศในรูปแบบ
ตาง ๆ
สื่อที่ใช
1. พาวเวอรพอยส
2. เอกสาร
ประกอบการเรียน
กิจกรรมการเรียน ผศ. วัชรากรณ
การสอน
เนตรหาญ
- ระบุกลยุทธการ
สอน
1. เตรียมความ
พรอมผูเรียน ผาน
กิจกรรม Active
Learning และ
(Problem-Based
Learning)
- วิธีการสอน
1.บรรยายพรอม
ยกตัวอยาง
ประกอบ
2. ทํากิจกรรม
Active Learning
เกี่ยวกับการ
ติดตอสื่อสารการใน
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การซื้อของ

4

12

การสอบถามเสนทางสถานที่

4

14

ทํางาน โดยใหมี
การจับคูในการ
สนทนาในการ
แนะนําตัวเอง
สื่อที่ใช
1. พาวเวอรพอยส
2. เอกสาร
ประกอบการเรียน
(Problem-Based
Learning)
กิจกรรมการเรียน
การสอน
- ระบุกลยุทธการ
สอน
1. เตรียมความ
พรอมผูเรียน ผาน
กิจกรรม Active
Learning
- วิธีการสอน
1.บรรยายพรอม
ยกตัวอยาง
ประกอบ
2. ทํากิจกรรม
Active Learning
เกี่ยวกับการซื้อของ
โดยการจําลอง
สถานะการณตาง ๆ
สื่อที่ใช
1. พาวเวอรพอยส
2. เอกสาร
ประกอบการเรียน
กิจกรรมการเรียน
การสอน
- ระบุกลยุทธการ
สอน

ผศ. วัชรากรณ
เนตรหาญ

ผศ. วัชรากรณ
เนตรหาญ
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การสนทนาในรานอาหาร

4

15

1. เตรียมความ
พรอมผูเรียน ผาน
กิจกรรม Active
Learning
- วิธีการสอน
1.บรรยายพรอม
ยกตัวอยาง
ประกอบ
2. ทํากิจกรรม
Active Learning
เกี่ยวกับการ
สอบถามเสนทาง
สถานที่โดยการ
จําลอง
สถานะการณตาง ๆ
สื่อที่ใช
1. พาวเวอรพอยส
2. เอกสาร
ประกอบการเรียน
กิจกรรมการเรียน ผศ. วัชรากรณ
เนตรหาญ
การสอน
- ระบุกลยุทธการ
สอน
1. เตรียมความ
พรอมผูเรียน ผาน
กิจกรรม Active
Learning
- วิธีการสอน
1.บรรยายพรอม
ยกตัวอยาง
ประกอบ
2. ทํากิจกรรม
Active Learning
เกี่ยวกับการ
สนทนาใน
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คําศัพทที่ใชในชีวิตประจําวัน

4

15

สํานวนที่ใชในชีวิตประจําวัน

4
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รานอาหารโดยการ
จําลอง
สถานะการณตาง ๆ
ในรานอาหาร
สื่อที่ใช
1. พาวเวอรพอยส
2. เอกสาร
ประกอบการเรียน
กิจกรรมการเรียน
การสอน
- ระบุกลยุทธการ
สอน
1. เตรียมความ
พรอมผูเรียน ผาน
กิจกรรม GamesBase Learning
- วิธีการสอน
1.บรรยายการ
แนะนําการสราง
เกมสําหรับคําศัพท
ที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน
2. ทํากิจกรรม
Games-Base
Learning เกี่ยวกับ
คําศัททที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน
สื่อที่ใช
1. พาวเวอรพอยส
2. เอกสาร
ประกอบการเรียน
กิจกรรมการเรียน
การสอน
- ระบุกลยุทธการ
สอน

ผศ. วัชรากรณ
เนตรหาญ

ผศ. วัชรากรณ
เนตรหาญ
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สอบปลายภาค

2

1. เตรียมความ
พรอมผูเรียน ผาน
กิจกรรม Active
Learning
- วิธีการสอน
1.บรรยายพรอม
ยกตัวอยาง
ประกอบ
2. ทํากิจกรรม
Active Learning
เกี่ยวกับสํานวนที่ใช
ในชีวิตประจําวัน
สื่อที่ใช
1. พาวเวอรพอยส
2. เอกสาร
ประกอบการเรียน

กิจกรรมการเรียนการ ผศ. วัชรากรณ
สอน
เนตรหาญ
สอบปลายภาค
สื่อที่ใช
ขอสอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

2.1.2, 2.1.3,
3.1.1, 3.1.4

-การสอบกลางภาค
-การสอบปลายภาค

1.1.1, 1.1.2,
1.1.6,
2.1.2, 2.1.3,
3.1.1, 3.1.4,
4.1.2, 4.1.3,
5.1.3

-งานเดี่ยว
-งานกลุม

สัปดาหที่ประเมิน
8
16
ทุกสัปดาห
2,14

17

สัดสวนของการ
ประเมินผล
20%
30%
30%
10%

วิธีการทวนสอบ
การทวนสอบ
จากคะแนนสอบ
และเกรด
ความสําเร็จจาก
งานที่มอบหมาย

Á¤Í. 3
1.1.1, 1.1.2,
1.1.6,

การเขาเรียนความ
รับผิดชอบตองานที่
ไดรับมอบหมาย

ทุกสัปดาห

10%

3. การประเมินผลการศึกษา

1. การวัดผล:
-จิตพิสัย
10%
-งานเดี่ยว
30%
-งานกลุม
10%
-การสอบกลางภาค
20%
-การสอบปลายภาค
30%
2. การประเมินผล : ใชระบบอิงเกณฑของมหาวิทยาลัย ดังนี้
เกณฑคะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49
การถอนรายวิชา (Withdrawal)
ขาดสอบ (Missing)
การประเมินยังไมสมบูรณเนื่องจาก
นักศึกษายังทํางานไมเสร็จ
(Incomplete)

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
M
I

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
เอกสารประกอบการเรียนวิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ

18

การเขาชั้นเรียน
และการสงงาน
ตรงตามเวลาที่
กําหนด

Á¤Í. 3
ฐานขอมูลออนไลนที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตบอกรับเปนสมาชิก

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา

ฐานขอมูลออนไลน, http://www.arit.dusit.ac.th

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

ผูเรียนทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอก
ห องเรีย น สิ่ งสนั บ สนุ น การเรี ยนการสอน ที่มีผ ลกระทบตอการเรีย นรูและผลการเรีย นรูที่ไดรับ และ
เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา โดยการแสดงความคิดเห็นผานระบบออนไลนของมหาวิทยาลัย

2. กลยุทธการประเมินการสอน

2.1 คณะกรรมการประจําหลักสูตรประเมินการสอนจากการพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษา
แลวคณะกรรมการฯแสดงความคิดเห็นและบันทึกไวเปนเอกสารหลักฐาน
2.2 อาจารยผูประสานงาน/รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูรวมสอนรวมกันประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนระหวางภาคการศึกษา / เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
2.3การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน

3. การปรับปรุงการสอน
เปนปแรก

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอนรวมดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
ผูเรียนในรายวิชา ไดแก
4.1 การทวนสอบจากคะแนนสอบและเกรด
4.2 ตรวจสอบจากผลงานของผูเรียนที่ไดรับมอบหมาย
4.3 ประเมิน ขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน ทั้งการใหคะแนนแตละตอนเรียน
ของรายวิชา
4.4 การทวนสอบจากผลงานของผูเรียนที่ไดนําเสนอ จากการสุมตรวจผลงานของผูเรียน
4.5 มีการประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความถูกตอง ชัดเจนของขอสอบปลายภาค
ใหครอบคลุมและสอดคลองกับวัตถุประสงคของรายวิชาโดยพิจารณาควบคูไปกับแนวการสอน

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
เปนปแรก
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