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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
1. รหัสและชื่อรายวิชา

รายละเอียดของรายวิชา
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

4223602 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอในงานอาชีพ
English for Presentation in Careers

2. จํานวนหนวยกิต

3(2-2-5) หนวยกิต

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

3.1 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการขอมูลและการวิเคราะห
3.2 ประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะดาน

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน

4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ผศ.ดร. ศิริลักษณ หลอพันธมณี
4.2 อาจารยผูสอน
ผศ.ดร. ศิรลิ ักษณ หลอพันธมณี ตอนเรียน A1

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/ ชั้นปที่ 3

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

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

8. สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
1 กรกฎาคม 2563

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา (ความรู ความเขาใจ วิเคราะห ทักษะ ประยุกต)
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1. เพื่อใหนักศึกษาพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับชาวตางชาติในบริบทของ
นักวิทยาศาสตรขอมูล
2. เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําเสนอขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับงานดานวิทยาการขอมูลและงานวิจัย
3. เพื่อใหนักศึกษาพัฒนาบุคลิกภาพในการสื่อสารและนําเสนอ

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา

เพื่อใหนักศึกษามีความเขาใจและสามารถนําความรูในรายวิชาไปบูรณาการกับสถานการณตางๆ
ในการทํางานได

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ฝกฟง พูด อาน เขียนในสถานการณตาง ๆ การนําเสนอผลงาน การใชคําศัพทเทคนิคในงาน
อาชีพ มารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา การกําหนดวัตถุประสงคของการพูดและการ
สนทนา การวิเคราะหกลุมผูฟงและการวางแผนการนําเสนอ การจัดเตรียมเคาโครงของการนําเสนอ การ
ใชคอมพิวเตอรในการนําเสนอ เครื่องมือชวยในการนําเสนอ ฝกการใชอุปกรณชวยในการนําเสนอและการ
ถายทอดอยางมีประสิทธิภาพ
Practice listening, speaking, reading and writing in various situations,
presentations, terminology used in technical careers, social manner and culture, defining
the purpose of talk and conversation, analysis of the audience and planning the
presentation, outline of the presentation, the use of computers in the presentation,
presentation tools, and transmission efficiency

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
30 ชั่วโมง/ภาค
การศึกษา

การฝกปฏิบัติ/
การศึกษาดวย
งานภาคสนาม/การฝกงาน
ตนเอง
สอนเสริมตามความตองการ 30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 75 ชั่วโมง/ภาค
ของนักศึกษาเฉพาะราย
การศึกษา
สอนเสริม

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษา
เปนรายบุคคล
สัปดาห

- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอ

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
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กําหนด

 1.1.1 มีความซื่อสัตยสุจริต
 1.1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา
1.1.3 มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการ
 1.1.4 เคารพสิทธิ และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
 1.1.5 มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ
 1.1.6 ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1) ผูสอนประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี
1.2.2) สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
1.2.3) สงเสริมใหนักศึกษามีระเบียบวินัย การเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา การสงงานใหตรงตาม

1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1) ประเมินจากการสงงานตรงตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย รวมทั้งคุณภาพของผลงาน
ที่เกิดจากนักศึกษาทําดวยตนเอง
1.3.2) ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน
1.3.3) ประเมินจากการสอบที่นักศึกษาทําดวยตนเอง ไมมีการทุจริตในการสอบ และตรวจสอบ
งานดวยโปรแกรมตรวจสอบลิขสิทธิ์ผลงานวิชาการ

2. ความรู

2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
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 สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาวิทยาการขอมูลและการวิเคราะห กับความรูใน
ศาสตรอื่น
2.2 วิธีการสอน
2.2.1) พัฒนากระบวนการเรียนรูของนักศึกษาโดยเนนใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติ ผาน
กระบวนการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) เพื่อใหความรูที่เกิดขึ้นมาจากประสบการณ
2.2.2) นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเปนฐานการเรียนรู (Technology- Based Learning)
2.2.3) จัดใหนักศึกษามีการเรียนรูจากสถานการณจริง ผานการศึกษาดูงาน และการฝก
ประสบการณวิชาชีพกับองคกรภายนอก
2.2.4) เชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
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2.2.5) สนับสนุนใหอาจารยผลิตสื่อการสอนที่เปนนวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
เพื่อใหนักศึกษาไดรวมกันแสวงหาความรูไดดวยตัวเอง
2.2.6) สนับสนุนใหอาจารยทางานวิจัยในชั้นเรียน เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
2.2.7) บูรณาการแผนการสอนเพื่อการเรียนรู ดวยวิธีการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน (ProblemBased Learning)
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1) ผลการทดสอบยอย
2.3.2) ผลการสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน
2.3.3) รายงานการศึกษาดวยตนเอง
2.3.4) การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
2.3.5) โครงงานที่นาเสนอ
2.3.6) รายงานของผูประกอบการที่รับนักศึกษาไปฝกประสบการณวิชาชีพ

3. ทักษะทางปญญา

ถูกตอง

3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
 3.1.1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
3.1.2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูล เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
3.1.3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการไดอยาง

 3.1.4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
3.2.1) จัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning) โดยการ
มอบหมายงานหรือกรณีศึกษาที่สงเสริมการคิดวิเคราะหและแกไขปญหา
3.2.2) พัฒนากระบวนการเรียนรูของนักศึกษาโดยเนนใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติ ผาน
กระบวนการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) เพื่อใหความรูที่เกิดขึ้นมาจากประสบการณ
3.2.3) ศึกษาคนควา การอภิปรายกลุมเกี่ยวกับโครงงานหรือกิจกรรมที่ไดทํา
3.2.4) มีการเขียนรายงานและการนําเสนอโครงงานหรือกิจกรรมที่ไดทํา
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1) ประเมินผลจากงานหรือกรณีศึกษา และงานที่ไดรับมอบหมาย
3.3.2) ประเมินผลจากรายงาน การนําเสนอผลงาน และการปฏิบัติงานในสถานการณจริง
3.3.3) ออกขอสอบที่ใหนักศึกษาแกปญหา อธิบายแนวคิดของการแกปญหา และวิธีการ
แกปญหาโดยการประยุกตใชความรูที่เรียนมา

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1) มีภาวะผูนํา สามารถทํางานรวมกับผูอื่นในฐานะผูนําและสมาชิกที่ดี
 4.1.2) มีความรับผิดชอบในงานของตนเอง งานกลุม และสวนรวม
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 4.1.3) มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของตนเอง ทั้งตอตนเอง ตอผูอื่น และตอสังคม
4.1.4) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาการ
4.2 วิธีการสอน
4.2.1) จัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดเรียนรู วิเคราะหรวมกัน เพื่อสงเสริมความสัมพันธภายในกลุม
4.2.2) สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมของคณะหรือมหาวิทยาลัย เพื่อสงเสริม การอยู
รวมกันในสังคม
4.2.3) กําหนดใหมีการทํางานกลุมโดยใหหมุนเวียนการเปนผูนํา การเปนสมาชิก และผลัดกันเปน
ผูรายงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1) ประเมินจากพฤติกรรม และการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุม ในชั้น
เรียน
4.3.2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ
4.3.3) ประเมินพฤติกรรม ภาวการณเปนผูนํา และผูรวมงานที่ดี
4.3.4) 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 เลือกใชรูปแบบของ
สื่อการนําเสนออยางเหมาะสม
 5.1.4 สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารอยางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1) นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเปนฐานการเรียนรู (Technology- Based Learning)
5.2.2) สงเสริมการคนควา เรียบเรียงขอมูลและนําเสนอใหผูอื่นเขาใจไดถูกตอง และให
ความสําคัญในการอางอิงแหลงที่มาของขอมูล
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายเหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตาง ๆ
5.3.2) ประเมินจากการอภิปรายงาน กิจกรรม หรือกรณีศึกษาตาง ๆ ที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน

6

มคอ. 3

1. แผนการสอน
สัปดาห
ที่
1

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

หัวขอ/รายละเอียด

แนะนําประมวลวิชาและเนื้อหาวิชา

Introduction: English
Online Grammar, Sentence Structure
1. The importance of English
grammar and sentence
structure
2. Nouns, Definite and
Indefinite Articles, Adjectives

2

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช
(ชม.)
(ถามี)
4 กิจกรรม
- บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ
- การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียน
เปนสําคัญ
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active
Learning โดยใชรูปแบบ การเรียนรูผาน
การทํางาน (Work-based Learning)
- การประยุกตใชความรูในการคนควา
วิธีการสอน
- ผูสอนแนะนํารายวิชา สรุปขอบเขต
เนื้อหาและรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน การวัดและการประเมินผลเรียน
- ผูสอนแนะนําระบบการเรียนการสอน
- ผูสอนอธิบายพื้นฐานการบริหารขอมูล
ขนาดใหญและเทคโนโลยีทเี่ กี่ยวของ
- ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป
สื่อการสอน
- โปรแกรมนําเสนอ
- เอกสารประกอบการเรียน
กิจกรรม
- บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ
- การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียน
เปนสําคัญ
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active
Learning โดยใชรูปแบบ การเรียนรูผาน
การทํางาน (Work-based Learning)
- การประยุกตใชความรูในการคนควา
วิธีการสอน
- ผูสอนแนะนํารายวิชา สรุปขอบเขต
เนื้อหาและรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน การวัดและการประเมินผลเรียน
- ผูสอนแนะนําระบบการเรียนการสอน
- ผูสอนอธิบายพื้นฐานการบริหารขอมูล
ขนาดใหญและเทคโนโลยีทเี่ กี่ยวของ
- ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป

4

7

ผูสอน
ดร. ศิรลิ ักษณ
หลอพันธมณี

ดร. ศิรลิ ักษณ
หลอพันธมณี

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

3

หัวขอ/รายละเอียด

Personal Pronouns, Verbs,
Auxiliary Verbs, Passive Voice

Subjunctive Mood, Adverbs,
Online Contractions, Plurals

4

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช
(ชม.)
(ถามี)
สื่อการสอน
- โปรแกรมนําเสนอ
- เอกสารประกอบการเรียน
กิจกรรม
- บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ
- การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียน
เปนสําคัญ
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active
Learning โดยใชรูปแบบ การเรียนรูผาน
การทํางาน (Work-based Learning)
- การประยุกตใชความรูในการคนควา
วิธีการสอน
- ผูสอนแนะนํารายวิชา สรุปขอบเขต
เนื้อหาและรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน การวัดและการประเมินผลเรียน
- ผูสอนแนะนําระบบการเรียนการสอน
- ผูสอนอธิบายพื้นฐานการบริหารขอมูล
ขนาดใหญและเทคโนโลยีทเี่ กี่ยวของ
- ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป
สื่อการสอน
- โปรแกรมนําเสนอ
- เอกสารประกอบการเรียน
กิจกรรม
- บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ
- การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียน
เปนสําคัญ
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active
Learning โดยใชรูปแบบ การเรียนรูผาน
การทํางาน (Work-based Learning)
- การประยุกตใชความรูในการคนควา
วิธีการสอน
- ผูสอนแนะนํารายวิชา สรุปขอบเขต
เนื้อหาและรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน การวัดและการประเมินผลเรียน
- ผูสอนแนะนําระบบการเรียนการสอน
- ผูสอนอธิบายพื้นฐานการบริหารขอมูล
ขนาดใหญและเทคโนโลยีทเี่ กี่ยวของ
- ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป

4

4

8

ผูสอน

ดร. ศิรลิ ักษณ
หลอพันธมณี

ดร. ศิรลิ ักษณ
หลอพันธมณี

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

5

หัวขอ/รายละเอียด

Punctuation, Infinitives and
Gerunds, Relative Pronouns,
Reflexive Pronouns

Possession, Possessive
Online Pronouns, Prepositions,
Capitalization,
Conjunctions

6

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช
(ชม.)
(ถามี)
สื่อการสอน
- โปรแกรมนําเสนอ
- เอกสารประกอบการเรียน
กิจกรรม
- บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ
- การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียน
เปนสําคัญ
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active
Learning โดยใชรูปแบบ การเรียนรูผาน
การทํางาน (Work-based Learning)
- การประยุกตใชความรูในการคนควา
วิธีการสอน
- ผูสอนแนะนํารายวิชา สรุปขอบเขต
เนื้อหาและรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน การวัดและการประเมินผลเรียน
- ผูสอนแนะนําระบบการเรียนการสอน
- ผูสอนอธิบายพื้นฐานการบริหารขอมูล
ขนาดใหญและเทคโนโลยีทเี่ กี่ยวของ
- ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป
สื่อการสอน
- โปรแกรมนําเสนอ
- เอกสารประกอบการเรียน
กิจกรรม
- บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ
- การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียน
เปนสําคัญ
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active
Learning โดยใชรูปแบบ การเรียนรูผาน
การทํางาน (Work-based Learning)
- การประยุกตใชความรูในการคนควา
วิธีการสอน
- ผูสอนแนะนํารายวิชา สรุปขอบเขต
เนื้อหาและรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน การวัดและการประเมินผลเรียน
- ผูสอนแนะนําระบบการเรียนการสอน
- ผูสอนอธิบายพื้นฐานการบริหารขอมูล
ขนาดใหญและเทคโนโลยีทเี่ กี่ยวของ
- ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป

4

4

9

ผูสอน

ดร. ศิรลิ ักษณ
หลอพันธมณี

ดร. ศิรลิ ักษณ
หลอพันธมณี

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

7

8
9

หัวขอ/รายละเอียด

Interrogatives, Interrogatives,
Negation, Numbers, Some
Important Contrasts

- Welcoming your Audience
Online - Introducing yourself and the
topic
- Structuring a presentation
- Dealing with nervousness

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช
(ชม.)
(ถามี)
สื่อการสอน
- โปรแกรมนําเสนอ
- เอกสารประกอบการเรียน
4
กิจกรรม
- บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ
- การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียน
เปนสําคัญ
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active
Learning โดยใชรูปแบบ การเรียนรูผาน
การทํางาน (Work-based Learning)
- การประยุกตใชความรูในการคนควา
วิธีการสอน
- ผูสอนแนะนํารายวิชา สรุปขอบเขต
เนื้อหาและรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน การวัดและการประเมินผลเรียน
- ผูสอนแนะนําระบบการเรียนการสอน
- ผูสอนอธิบายพื้นฐานการบริหารขอมูล
ขนาดใหญและเทคโนโลยีทเี่ กี่ยวของ
- ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป
สื่อการสอน
- โปรแกรมนําเสนอ
- เอกสารประกอบการเรียน
สอบกลางภาค
4
กิจกรรม
- บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ
- การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียน
เปนสําคัญ
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active
Learning โดยใชรูปแบบ การเรียนรูผาน
การทํางาน (Work-based Learning)
- การประยุกตใชความรูในการคนควา
วิธีการสอน
- ผูสอนแนะนํารายวิชา สรุปขอบเขต
เนื้อหาและรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน การวัดและการประเมินผลเรียน
- ผูสอนแนะนําระบบการเรียนการสอน
- ผูสอนอธิบายพื้นฐานการบริหารขอมูล
ขนาดใหญและเทคโนโลยีทเี่ กี่ยวของ

10

ผูสอน

ดร. ศิรลิ ักษณ
หลอพันธมณี

ดร. ศิรลิ ักษณ
หลอพันธมณี

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

10

- Body language
- Signposting
- Creating Visuals
- Presenting visuals effectively

4

- Types of visuals
Online - Describing graphs and
charts
- Interpreting visuals
- Tips for describing trends

4

11

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช
(ชม.)
(ถามี)
- ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป
สื่อการสอน
- โปรแกรมนําเสนอ
- เอกสารประกอบการเรียน
กิจกรรม
- บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ
- การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียน
เปนสําคัญ
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active
Learning โดยใชรูปแบบ การเรียนรูผาน
การทํางาน (Work-based Learning)
- การประยุกตใชความรูในการคนควา
วิธีการสอน
- ผูสอนแนะนํารายวิชา สรุปขอบเขต
เนื้อหาและรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน การวัดและการประเมินผลเรียน
- ผูสอนแนะนําระบบการเรียนการสอน
- ผูสอนอธิบายพื้นฐานการบริหารขอมูล
ขนาดใหญและเทคโนโลยีทเี่ กี่ยวของ
- ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป
สื่อการสอน
- โปรแกรมนําเสนอ
- เอกสารประกอบการเรียน
กิจกรรม
- บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ
- การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียน
เปนสําคัญ
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active
Learning โดยใชรูปแบบ การเรียนรูผาน
การทํางาน (Work-based Learning)
- การประยุกตใชความรูในการคนควา
วิธีการสอน
- ผูสอนแนะนํารายวิชา สรุปขอบเขต
เนื้อหาและรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน การวัดและการประเมินผลเรียน
- ผูสอนแนะนําระบบการเรียนการสอน
- ผูสอนอธิบายพื้นฐานการบริหารขอมูล
ขนาดใหญและเทคโนโลยีทเี่ กี่ยวของ

11

ผูสอน

ดร. ศิรลิ ักษณ
หลอพันธมณี

ดร. ศิรลิ ักษณ
หลอพันธมณี

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

12

หัวขอ/รายละเอียด

- Concluding a presentation
- Strategies for a good
conclusion

- Handling the question/Online answer session

13

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช
(ชม.)
(ถามี)
- ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป
สื่อการสอน
- โปรแกรมนําเสนอ
- เอกสารประกอบการเรียน
กิจกรรม
- บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ
- การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียน
เปนสําคัญ
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active
Learning โดยใชรูปแบบ การเรียนรูผาน
การทํางาน (Work-based Learning)
- การประยุกตใชความรูในการคนควา
วิธีการสอน
- ผูสอนแนะนํารายวิชา สรุปขอบเขต
เนื้อหาและรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน การวัดและการประเมินผลเรียน
- ผูสอนแนะนําระบบการเรียนการสอน
- ผูสอนอธิบายพื้นฐานการบริหารขอมูล
ขนาดใหญและเทคโนโลยีทเี่ กี่ยวของ
- ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป
สื่อการสอน
- โปรแกรมนําเสนอ
- เอกสารประกอบการเรียน
กิจกรรม
- บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ
- การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียน
เปนสําคัญ
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active
Learning โดยใชรูปแบบ การเรียนรูผาน
การทํางาน (Work-based Learning)
- การประยุกตใชความรูในการคนควา
วิธีการสอน
- ผูสอนแนะนํารายวิชา สรุปขอบเขต
เนื้อหาและรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน การวัดและการประเมินผลเรียน
- ผูสอนแนะนําระบบการเรียนการสอน
- ผูสอนอธิบายพื้นฐานการบริหารขอมูล
ขนาดใหญและเทคโนโลยีทเี่ กี่ยวของ

4

4

12

ผูสอน

ดร. ศิรลิ ักษณ
หลอพันธมณี

ดร. ศิรลิ ักษณ
หลอพันธมณี

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช
(ชม.)
(ถามี)

14

- Review lesson
- Final Presentation

4

15

Presentation for data scientist

4

- ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป
สื่อการสอน
- โปรแกรมนําเสนอ
- เอกสารประกอบการเรียน
กิจกรรม
- บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ
- การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียน
เปนสําคัญ
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active
Learning โดยใชรูปแบบ การเรียนรูผาน
การทํางาน (Work-based Learning)
- การประยุกตใชความรูในการคนควา
วิธีการสอน
- ผูสอนแนะนํารายวิชา สรุปขอบเขต
เนื้อหาและรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน การวัดและการประเมินผลเรียน
- ผูสอนแนะนําระบบการเรียนการสอน
- ผูสอนอธิบายพื้นฐานการบริหารขอมูล
ขนาดใหญและเทคโนโลยีทเี่ กี่ยวของ
- ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป
สื่อการสอน
- โปรแกรมนําเสนอ
- เอกสารประกอบการเรียน
กิจกรรม
- บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ
- การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียน
เปนสําคัญ
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active
Learning โดยใชรูปแบบ การเรียนรูผาน
การทํางาน (Work-based Learning)
- การประยุกตใชความรูในการคนควา
วิธีการสอน
- ผูสอนแนะนํารายวิชา สรุปขอบเขต
เนื้อหาและรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน การวัดและการประเมินผลเรียน
- ผูสอนแนะนําระบบการเรียนการสอน
- ผูสอนอธิบายพื้นฐานการบริหารขอมูล
ขนาดใหญและเทคโนโลยีทเี่ กี่ยวของ

Online

13

ผูสอน

ดร. ศิรลิ ักษณ
หลอพันธมณี

ดร. ศิรลิ ักษณ
หลอพันธมณี

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช
(ชม.)
(ถามี)
- ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป
สื่อการสอน
- โปรแกรมนําเสนอ
- เอกสารประกอบการเรียน

สอบปลายภาค

16

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

ผลการ
เรียนรู
1.1.1, 1.1.2,
2.1.1, 2.1.2,
2.1.3, 3.1.4

1.1.1, 1.1.2,
2.1.1, 2.1.2,
2.1.3, 3.1.4,
4.1.2, 4.1.2,
5.1.1,5.1.2

1.1.1, 1.1.2,
2.1.1, 2.1.2,
2.1.3, 3.1.4,

ผูสอน

วิธีการประเมิน

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

- การเขาชั้นเรียน
- พฤติกรรมการเรียน
การมีสวนรวมในการ
เรียน การคิดวิเคราะห
อภิปราย และแสดง
ความคิดเห็น
- การสงงานจาก
การศึกษาคนควา
ตรงตามกําหนดเวลา
นัดหมาย
วิเคราะหกรณีศึกษา
คนควา การนําเสนอ
รายงานการทํางานกลุม

สัปดาหที่
ประเมิน
8
16

ทุกสัปดาห

ทุกสัปดาห

14

สัดสวนของการ วิธีการทวนสอบ
ประเมินผล
60%
- มีคณะกรรมการ
พิจารณาความ
เหมาะสมของ
ขอสอบให
ครอบคลุม
เนื้อหาและเปน
ไปตาม มคอ. 3
- วิเคราะห
กระจายของ
ระดับคะแนนใน
กลุม
10%
- มีคณะกรรมการ
พิจารณาความ
เหมาะสมของ
การใหคะแนน

30%

- มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบผล
การใหคะแนน

มคอ. 3
ผลการ
เรียนรู
4.1.2, 4.1.2,
5.1.1,5.1.2

วิธีการประเมิน
และผลงาน

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมินผล

วิธีการทวนสอบ

3. การประเมินผลการศึกษา
แบบอิงเกณฑ

เกณฑคะแนน
85-100
79-84
73-78
67-72
61-66
55-60
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
เอกสารประกอบการสอน วิชาการประมวลผลแบบคลาวด

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
ไมมี

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
15

รายงานที่ผูเรียน
ไดรบั มอบหมาย

มคอ. 3

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

ใหนักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและ
นอกหองเรียน สิง่ สนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรู และผลการเรียนรูที่ไดรับ และ
เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ดวยระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย

2. กลยุทธการประเมินการสอน

- นักศึกษาประเมินอาจารยผูสอน ดวยวิธีประเมินผานระบบออนไลน
- ประเมินจากผลการสอบโดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

3. การปรับปรุงการสอน

- นําผลการประเมินการสอนจากนักศึกษามาปรับปรุงวิธีการสอน
- อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรนําผลการประเมินการสอนจากนักศึกษา มาพิจารณาปญหา
การเรียนรูของนักศึกษาและรวมกันหาแนวทางแกไขทางแกไข
- มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน โดยการใชโปรแกรมประยุกตมาชวยในการสอน
เพื่อใหนักศึกษามีความเขาใจในเนื้อหาวิชามากขึ้น

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ไดแก
- สุมประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน
ของรายวิชา
- สุมตรวจผลงานของนักศึกษา
- สุมสัมภาษณนักศึกษาเพื่อตรวจสอบความรูนักศึกษาหลังจากสงผลการเรียนแลว
- มีการประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความถูกตอง ชัดเจนของขอสอบกลางภาคและ/หรือ
ปลายภาค ขอสอบภาคปฏิบัติ

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุง
การสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอน ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์
- อาจารยผสู อน/อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา สรุปผลการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอน
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา และนําเสนอแนวทางการแกไข / ปรับปรุง /เพิ่มเติมตอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร พรอมบันทึกไวเปนหลักฐาน
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