เอกสารหมายเลข มคอ.
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ข$อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
4122609 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสําหรับนักวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร (Academic English for
Computer Scientists)
2. จํานวนหน-วยกิต
3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร
ประเภทรายวิชา 3.2
หมวดวิชาแกน
4. อาจารย1ผู$รับผิดชอบรายวิชา
ดร. ศิริพร ฉิมพลี
5. ภาคการศึกษา / ชั้นป5ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปL 2
6. รายวิชาที่ต$องเรียนมาก-อน (Pre-requisite) (ถ$ามี)
ไมNมี
7. รายวิชาที่ต$องเรียนพร$อมกัน (Co-requisite) (ถ$ามี)
ไมNมี
8. สถานที่เรียน
ศูนยรางน้ํา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล-าสุด
พฤษภาคม พ.ศ. 2556
หมวดที่ 2 จุดมุ-งหมายและวัตถุประสงค1
1. จุดมุ-งหมายของรายวิชา
- เพื่อใหSทราบและมีความรูSเกี่ยวกับคําศัพทเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร และคําศัพทกึ่งเทคนิค
- เพื่อใหSทราบและมีความรูSความเขSาใจในเทคนิคการสรุปใจความจากการอNานตํารา บทความวิจัย และ
วารสารทางคอมพิวเตอร
- ดSานการเขียน รายงานโครงการและเอกสารงานวิจัย การเขียนบทความทางวิชาการ และการนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการในรูปแบบตNางๆ
- เพื่อใหSสามารถเขียนบทความทางวิชาการ และนําเสนอบทความทางวิชาการไดS
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เอกสารหมายเลข มคอ.
2. วัตถุประสงค1ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
- เพิ่มกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนSนใหSนักศึกษาไดSมีประสบการณในขบวนเขียนรายงาน รายงานโครงการ
และเอกสารงานวิจัยใหSมากที่สุด เปXนการเพิ่มทักษะในการเขียนบทความทางวิชาการดSานคอมพิวเตอร
หมวดที่ 3 ส-วนประกอบของรายวิชา
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพทเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร และคําศัพทกึ่งเทคนิค เทคนิคการสรุปใจความจากการอNาน
ตํารา บทความวิจัย และวารสารทางคอมพิวเตอร ทักษะการสื่อสาร เชNน การแนะนําตนเองในการสมัครงาน รวมทั้ง
เทคนิคการเขียนจดหมายสมัครงาน ประวัติเพื่อสมัครงาน และรายงานโครงการ
Study computer science and semi-technical vocabulary, summarization technique for
reading text book, journal and computer magazine, communication skill for example a self
presentation for job interviewing as well as writing techniques for job application letters, resume
and project reports.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช$/ภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

45 ชั่วโมง สอนเสริมตามความตSองการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

การฝMกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝMกงาน
ไมNมี

การศึกษาด$วยตนเอง
การศึกษาดSวยตนเองตาม
ความ ตSองการของนักศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงต-อสัปดาห1ที่อาจารย1จะให$คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก-นักศึกษาเปOนรายบุคล
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหSคําปรึกษาแกNนักศึกษา
- อาจารยจัดเวลาใหSคําปรึกษาเปXนรายบุคคล หรือ รายกลุNมตามความตSองการ 1 ชั่วโมงตNอสัปดาห
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู$ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต$องพัฒนา
- ตระหนักในคุณคNาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
- มีวินัย ตรงตNอเวลา ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและขSอบังคับขององคกร และสังคม
- มีภาวะความเปXนผูSนําและผูSตาม สามารถทํางานเปXนทีมและสามารถแกSไขขSอขัดแยSงทีเ่ กิดขึ้นไดS
- เคารพสิทธิและรับฟhงความคิดเห็นของผูSอื่น รวมทัง้ เคารพกฏระเบียบขSอบังคับ
- รูSจักรักษาผลประโยชนของสNวนรวมดSวยจิตสาธารณะ
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธกี ารสอนที่จะใช$พฒ
ั นาการเรียนรู$
- ผูSสอนประพฤติตนเปXนแบบอยNางที่ดี
- ปลูกฝhงวัฒนธรรมองคกรที่ดใี หSแกNนักศึกษา โดยสรSางเสริมใหSนักศึกษามีระเบียบวินัย เนSนการเขSาชั้นเรียน
ใหSตรงเวลา ตลอดจนการแตNงกายที่เปXนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
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- ปลูกฝhงใหSนักศึกษามีความรับผิดชอบ โดยในการทํางานกลุNมนั้นตSองฝlกใหSรูSหนSาที่ของการเปXนผูSนํากลุNม
และการเปXนสมาชิกกลุNม
- ปลูกฝhงใหSนักศึกษามีความซื่อสัตย โดยตSองไมNกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกงานและการบSานของ
ผูSอื่น และสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
- สNงเสริมใหSนักศึกษารูจS ักเคารพทรัพยสินทางปhญญาของผูSอื่น ตระหนักถึงผลกระทบของการละเมิด
ทรัพยสินทางปhญญา และผลของการใชSซอฟตแวรที่ผิดกฏหมายที่มีตอN องคกรและสังคม
- มีการจัดกิจกรรมสNงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เชNน การยกยNองชมเชยนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกN
สNวนรวม เสียสละ และประกาศเกียรติคณ
ุ ดSานคุณธรรมจริยธรรม
- สNงเสริมใหSนักศึกษาเขSารNวมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
1.3 วิธกี ารประเมินผล
- ประเมินจากการตรงตNอเวลาของนักศึกษาในการเขSาชั้นเรียน การสNงงานตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
และการรNวมกิจกรรม การแตNงกายที่ถูกตSองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
- ประเมินจากการมีวินัยและพรSอมเพรียงของนักศึกษาในการเขSารNวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฏระเบียบและขSอบังคับอื่นๆอยNางตNอเนื่อง
- ประเมินจากปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ รวมทัง้ การลอกงานหรือการบSานของผูSอื่น
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหนSาที่ที่ไดSรับมอบหมาย ทั้งการทํางานเดี่ยวและการทํางานกลุNม
2. ความรู$
2.1 ความรู$ที่จะได$รับ
ความรูSที่จะไดSรับจากวิชานี้ ประกอบดSวยดSานตNางๆ ดังนี้
- มีความรูS ความเขSาใจ และสามารถอธิบายไดSถงึ หลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาวิชาในสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร
- สามารถติดตามความกSาวหนSาทางวิชาการ วิวฒ
ั นาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรไดS
2.2 วิธกี ารสอน
- ใชSการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย เนSนหลักการทางทฤษฎีที่เกี่ยวขSองกับเนื้อหาของสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร และเนSนการนําทฤษฎีเหลNานั้นไปประยุกตใชSงานในสภาพแวดลSอมจริง โดยทันตNอการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
2.3 วิธกี ารประเมินผล
- ผลการทดสอบยNอย
- ผลการสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน
- รายงานที่นักศึกษาจัดทํา
- การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
3. ทักษะทางปPญญา
3.1 ทักษะทางปPญญาที่ต$องพัฒนา
- สามารถวิเคราะหปhญหา สถานการณอยNางมีวิจารณญาณ และสรุปประเด็นปhญหาไดSอยNางถูกตSองเหมาะสม
- สืบคSนขSอมูล ความรูS โดยใชSเทคโนโลยีสารสนเทศ และประเมินคุณภาพสารสนเทศไดSอยNางมีประสิทธิภาพ
3.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานหรือกรณีศึกษาที่สNงเสริมการคิดวิเคราะหและแกSไขปhญหา
- ศึกษาคSนควSา การเขียนรายงาน การอภิปรายกลุNม และการนําเสนองาน
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- ใหSนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปPญญาของนักศึกษา
- ประเมินผลจากกรณีศึกษาและงานที่ไดSรับมอบหมาย
- ประเมินผลจากรายงาน การนําเสนอผลงาน และการปฏิบัตงิ านในสถานการณจริง
4. ทักษะความสัมพันธ1ระหว-างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ1ระหว-างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต$องพัฒนา
- สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาตNางประเทศกับกลุNมคนหลากหลายไดSอยNางมีประสิทธิภาพ
- ใหSความรNวมมือทีด่ ีและชNวยเหลือ อํานวยความสะดวกในการแกSปญ
h หาสถานการณตNางๆ ทั้งในบทบาทของผูSนํา
หรือในบทบาทของผูSรNวมทีม
- มีความรับผิดชอบตNองานที่ไดSรับมอบหมาย
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุNม
- จัดกิจกรรมแบบบุคคลและแบบกลุNม เพื่อสNงเสริมใหSมีนุษยสัมพันธรNวมกัน
- กําหนดการทํางานกลุNมโดยใหSหมุนเวียนการเปXนผูSนํา การเปXนสมาชิก และผลัดกันเปXนผูSรายงาน
- ปลูกฝhงนักศึกษาใหSเขSารNวมกิจกรรมของคณะหรือมหาวิทยาลัย เพื่อสNงเสริมการอยูรN Nวมกันในสังคม
- ใชSวิธีการสอนแบบเปnดโอกาสใหSนกั ศึกษาแสดงความคิดเห็น เคารพสิทธิ และรับฟhงความคิดเห็นของผูอS ื่น
4.3 วิธีการประเมิน
- ประเมินจากการสังเกตการทํากิจกรรมกลุNม
5. ทักษะการวิเคราะห1เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช$เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห1เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช$เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต$องพัฒนา
- มีทักษะในการใชSเครื่องมือที่จําเปXนที่มีอยูNในปhจจุบันตNอการทํางานทีเ่ กี่ยวกับคอมพิวเตอร และเทคโนโลยี
- สามารถแนะนําประเด็นการแกSไขปhญหาโดยใชSสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกตตNอ
ปhญหาที่เกี่ยวขSองอยNางสรSางสรรค
- สามารถสื่อสารอยNางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลNาและการเขียน เลือกใชSรูปแบบของสื่อการนําเสนออยNาง
เหมาะสม
- สามารถใชSสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารอยNางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
- มีการใหSงานแลSวนําเสนอทั้งในรูปแบบของ กิจกรรมที่ตSองมีการสืบคSนขSอมูลและนํามาวิเคราะห สังเคราะห /
รูปเลNมรายงาน และการนําเสนอหนSาชั้นเรียน
- สNงเสริมใหSมีการตัดสินใจในการแกSปhญหาโดยใชSสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต
- การใชSศักยภาพทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอผลงานที่ไดSรับมอบหมาย
- สNงเสริมการคSนควSา เรียบเรียงขSอมูลและนําเสนอใหSผูSอื่นเขSาใจไดSถูกตSอง และใหSความสําคัญในการอSางอิง
แหลNงที่มาของขSอมูล
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอ การเลือกใชSเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร
คณิตศาสตรและสถิติ รวมทัง้ ทฤษฎีที่เกี่ยวขSอง
- ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขSอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชSเครื่องมือตNาง ๆ การอภิปราย
4

เอกสารหมายเลข มคอ.
กรณีศึกษาตNาง ๆ ทีม่ ีการนําเสนอตNอชั้นเรียน
- สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาดSานความมีเหตุผลและมีการบันทึกเปXนระยะ
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัป
หัวข$อ/รายละเอียด
จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอนและ
ดาห1ที่
(ชม.)
สื่อที่ใช$
1 - ปฐมนิเทศและชี้แจงถึงขอบขNาย
3
- ชี้แจงรายละเอียดของมคอ. 3
เนื้อหาวิชา
- เปnดโอกาสใหSนักศึกษาซักถาม
- Pretest
2-4 - คําศัพทเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร
9
บรรยาย / บรรยายนํา
ยกตัวอยNาง/บรรยาย ซักถาม /
และคําศัพทกึ่งเทคนิค
5 - เทคนิคการสรุปใจความจากการอNาน
3
นักศึกษาซักถาม แสดงความ
คิดเห็น อาจารยสรุปใหS
ตํารา บทความวิจยั และวารสารทาง
คอมพิวเตอร
6-7 - การเขียนจดหมายสมัครงาน ประวัติ
6
เพื่อสมัครงาน
8
สอบกลางภาค
9-10 - ทักษะการสื่อสาร เชNน การแนะนํา
6
ขSอมูลยSอนกลับ / มอบหมายงาน
กลุNมหรือรายบุคคลจาก
ตนเองในการสมัครงาน
11-14 - ศึกษาเทคนิคการเขียนรายงาน รายงาน
12
บรรยาย / บรรยายนํา
ยกตัวอยNาง/บรรยาย ซักถาม /
โครงการและเอกสารงานวิจัย
นักศึกษาซักถาม แสดงความ
คิดเห็น อาจารยสรุปใหS
ขSอมูลยSอนกลับ / มอบหมายงาน
กลุNมหรือรายบุคคลจาก
กรณีศึกษา
15
สอบปลายภาค

ผู$สอน
ดร. ศิริพร
ฉิมพลี
ดร. ศิริพร
ฉิมพลี
ดร. ศิริพร
ฉิมพลี
ดร. ศิริพร
ฉิมพลี
ดร. ศิริพร
ฉิมพลี
ดร. ศิริพร
ฉิมพลี

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู$
ผลการ
เรียนรู*$
2.1, 2.2,
2.8, 3.1,
3.4
3.1, 3.4

กิจกรรมการประเมิน

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
การเขSาชั้นเรียน
การมีสNวนรNวม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้น
เรียน

กําหนดการประเมิน
(สัปดาห1ที่)

สัดส-วนของการ
ประเมินผล

8
15

60%

ตลอดภาคการศึกษา

10%
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เอกสารหมายเลข มคอ.
วิเคราะหกรณีศึกษา คSนควSา การนําเสนอรายงาน
การทํางานกลุNมและผลงาน
การอNานและสรุปบทความ
* ระบุผลการเรียนรูหS ัวขSอยNอยตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตNอผลการเรียนรูS
5.2

30%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลักที่กําหนด
เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสําหรับนักวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร
2. เอกสารและข$อมูลสําคัญ
อลิสา วานิชดี และคณะ. ชุดฝlกอบรมออนไลนการเขียนบทความทางวิชาการภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552.
http://graduate.east.spu.ac.th/KM/AcademicWriting(F)/main/mainmenu.htm
เอกสารการสอนชุดวิชา 11305 ภาษาอังกฤษสําหรับผูSใชSคอมพิวเตอร :English for Computer Users
หนNวยที่ 1-5, 6-10,11-15/ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร. พิมพครัง้ ที่ 4,
นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544.
Stephen Bailey.2006.Academic writing: a handbook for international students, 2nd
James Hartle. 2008. Academic writing and publishing : a practical guide
John M. Swales and Christine B. Feak .1994. Academic writing for graduate students: Essential
tasks and skills: a course for nonnative speakers of English.
Mary Kay Mulvaney, David A. Jolliffe. 2005. Academic writing : genres, samples, and resources
Jaruwan Kampa. A practice for writing scientific papers. (in process)
3. เอกสารและข$อมูลแนะนํา
ไมNมี
หมวดที่ 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง
1. กลยุทธ1การประเมินประสิทธิผลโดยนักศึกษา
ใหSนักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอก
หSองเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตNอการเรียนรูS และผลการเรียนรูSทไี่ ดSรับ และเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุงรายวิชา ดSวยระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ1การประเมินการสอน
การประเมินการสอน โดย คณะกรรมการประเมินการสอนที่แตNงตัง้ โดยกรรมการประจําหลักสูตร จากการ
สังเกตขณะสอน และการสัมภาษณตัวแทนนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
- อาจารยผูSรับผิดชอบหลักสูตรกําหนดใหSอาจารยผูSสอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธและวิธกี ารสอนจาก
ผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา แลSวจัดทํารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ.กําหนดทุกภาคการศึกษา
- อาจารยผูSรับผิดชอบหลักสูตรกําหนดใหSอาจารยผูSสอนเขSารับการฝlกอบรมกลยุทธการสอน/การวิจัยในชั้น
เรียน และมอบหมายใหSอาจารยผูSสอนรายวิชาที่มีปhญหา ทําวิจัยในชั้นเรียนอยNางนSอยภาคการศึกษาละ 1 รายวิชา มี
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เอกสารหมายเลข มคอ.
การประชุมอาจารยทัง้ หลักสูตรเพือ่ หารือปhญหาการเรียนรูSของนักศึกษาและรNวมกันหาแนวทางแกSไขทางแกSไข
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
มีการตัง้ คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูSของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ขSอสอบ รายงาน วิธีการใหSคะแนนสอบ และการใหSคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
กรรมการประจําหลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดนพิจารณาจากผลการประเมินการ
สอนโดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร การรายงานรายวิชาโดยอาจารย
ผูSสอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูSสอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ
การสอนที่ใชS และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา เสนอตNอ
ประธานหลักสูตร เพื่อนําเขSาที่ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรพิจารณาใหSความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนา
ปรับปรุงสําหรับใชSในปLการศึกษาถัดไป
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