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รายละเอยีดของรายวชิา 
(Course Specification) 

 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  : วทิยาเขตพทัลุง คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  

 

หมวดที ่ 1  ข้อมูลโดยทัว่ไป 

 

1.  รหัสและช่ือรายวชิา               
0214203 ภาษาองักฤษส าหรับวทิยาการคอมพิวเตอร์ 

  

2.  จ านวนหน่วยกติ                     
 3(3-0-6)  

 

3.  หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา    
  หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หมวดวชิาเฉพาะ วชิาแกนทางคอมพิวเตอร์ 
 

4.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย ์ดร.สุวมิล จุงจิตร์ 
 

5.  ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
   ภาคเรียนท่ี 1/2560   ปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 2 
 

6.  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  
  ไม่มี 
 

7.  รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisite)   
 ไม่มี 
 

8.  สถานทีเ่รียน 
  คณะวทิยาศาสตร์ วทิยาเขตพทัลุง 
 

9.  วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
  วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2560 
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หมวดที ่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา  :  เพ่ือให้ผู้เรียน 
 1.1  เพื่อใหผู้เ้รียนฝึกอ่านและน าเสนอบทความภาษาองักฤษท่ีเก่ียวกบัความรู้ทางวทิยาการคอมพิวเตอร์ได ้
 1.2  เพื่อใหผู้เ้รียนฝึกทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการศึกษาคน้ควา้ในสาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 
 1.3  เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาษาองักฤษส าหรับวทิยาการคอมพิวเตอร์ 
             
2.  วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
 2.1  เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ขั้นพื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมดา้นปัญญาในการน าความรู้ ความเขา้ใจ 
เก่ียวกบัวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีสังคมและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

2.2 เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวชิาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีควรมีการเปล่ียนแปลงตวัอยา่งอา้งอิงให้
สอดคลอ้งกบัความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนปัจจุบนั 
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หมวดที ่ 3  ลกัษณะและการด าเนินการ 

 

1.  ค าอธิบายรายวชิา 
           ฝึกอ่านและน าเสนอบทความภาษาองักฤษท่ีเก่ียวกบัความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และฝึกทกัษะการใช้
ภาษาองักฤษเพื่อการศึกษาคน้ควา้ในสาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 
2.  หัวข้อและจ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

 45 ชัว่โมง/ภาคการศึกษา สอนเสริมตามความตอ้งการ
ของนิสิตเฉพาะราย 

- 90 ชัว่โมง/ภาคการศึกษา 

 
3.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
 อาจารยจ์ดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความตอ้งการ ประมาณ 1 ชัว่โมงต่อ สัปดาห์ 
(เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 
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หมวดที ่ 4  การพฒันาการเรียนรู้ของนิสิต 

 

1.  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
1.1  คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 

1.1.1 ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุ์จริต 
1.1.2 มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
1.1.3 มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และ

ล าดบัความส าคญั 
1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความ

เป็นมนุษย ์
1.1.5 เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 
1.1.6 สามารถวเิคราะห์ผลกระทบจากการใชค้อมพิวเตอร์ต่อบุคคล องคก์ร และสังคม 
1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ  
1.1.8 มีจิตสาธารณะ 

 1.2  วธีิการสอน 
1.2.1  อาจารยผ์ูส้อนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพในการสอน 
1.2.2  เนน้การเขา้ชั้นเรียนตรงเวลาและการแต่งกายใหเ้ป็นตามระเบียบของมหาวทิยาลยั 
1.2.3  มอบหมายใหน้กัศึกษาท างานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผูน้ า สมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผดิชอบ 
1.2.4  การเป็นแบบอยา่งท่ีดีของอาจารย ์

 1.3  วธีิการประเมิน 
1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเขา้ชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาท่ี
มอบหมายและการร่วมกิจกรรม 
1.3.2  ประเมินจากการมีวนิยัและพร้อมเพรียงของนิสิตในการเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
1.3.3  ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
1.3.4  ประเมินจากความรับผิดชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

2.  ด้านความรู้ 
 2.1  ความรู้ทีต้่องพฒันา 

2.1.1 มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีท่ีส าคญัในเน้ือหาสาขาวชิาวทิยาการ
คอมพิวเตอร์ 
2.1.2 สามารถวเิคราะห์ปัญหา เขา้ใจและอธิบายความตอ้งการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยกุต์
ความรู้ ทกัษะ และการใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัการแกไ้ขปัญหา 
2.1.3 สามารถวเิคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองคป์ระกอบ    ต่าง ๆ 
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ของระบบคอมพิวเตอร์ใหต้รงตามขอ้ก าหนด 
2.1.4 สามารถติดตามความกา้วหนา้ทางวชิาการและววิฒันาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการน าไป
ประยกุต ์
2.1.5 รู้ เขา้ใจและสนใจพฒันาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อยา่งต่อเน่ือง 
2.1.6 มีความรู้ในแนวกวา้งของสาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ เล็งเห็นการเปล่ียนแปลง และ
เขา้ใจผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ ๆ 
2.1.7 มีประสบการณ์ในการพฒันาและ/หรือการประยกุต์ซอฟตแ์วร์ท่ีใชง้านไดจ้ริง  
2.1.8 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์กบัความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง  

 2.2  วธีิการสอน 
2.2.1  เนน้การเรียนการสอนท่ีเป็น active learning  
2.2.2  บรรยาย ยกตวัอยา่งประกอบโดยใชส้ไลดป์ระกอบการบรรยาย (Powerpoint) และโดยการ
เขียนพร้อมการอธิบายบนกระดานหนา้ชั้นเรียน 
2.2.3  ซกัถามและร่วมกนัอภิปรายขอ้ปัญหา 
2.2.4  ผูเ้รียนท าแบบฝึกหดัของแต่ละบท ใน/นอก ชั้นเรียน 

 2.3  วธีิการประเมิน 
 ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฎิบติัของนิสิต ในดา้นต่าง ๆ คือ 

2.3.1 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
2.3.2 การท าแบบทดสอบ 
2.3.3 การน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
2.3.4 การซกัถามและสังเกตความสนใจ 

  
3. ด้านทกัษะทางปัญญา 
  3.1  ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 

3.1.1 สามารถคิดอยา่งมีวจิารณญาณและอยา่งเป็นระบบ  
3.1.2 สามารถสืบคน้ ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชใ้นการแกไ้ขปัญหาอยา่ง

สร้างสรรค ์ 
3.1.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการ  
3.1.4 สามารถประยกุตค์วามรู้และทกัษะกบัการแกไ้ขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 3.2  วธีิการสอน 
3.2.1 จดักระบวนการเรียนการสอนท่ีฝึกทกัษะการคิดทั้งในระดบับุคคลและกลุ่ม เช่น สะทอ้น
ความคิด อภิปรายการท ากรณีศึกษา ฯลฯ 
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3.2.2 จดักิจกรรมใหน้กัศึกษามีโอกาสปฏิบติังานจริง 
 3.3  วธีิการประเมิน 

3.3.1  การน าเสนอผลงาน 
3.3.2 การใชข้อ้สอบหรือแบบฝึกหดัท่ีใหน้กัศึกษาคิดแกปั้ญหา 

 

4.  ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
  4.1  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 

4.1.1 สามารถส่ือสารกบักลุ่มคนหลากหลายโดยใชภ้าษาไทยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแกปั้ญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
กลุ่มทั้งในบทบาทของผูน้ า หรือในบทบาทของผูร่้วมทีมท างาน 
4.1.3 สามารถใชค้วามรู้ดา้นวทิยาการคอมพิวเตอร์มาช้ีน าสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 
4.1.4 มีความรับผดิชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
4.1.5 สามารถเป็นผูริ้เร่ิมแสดงประเด็นในการแกไ้ขสถานการณ์ทั้งส่วนตวัและส่วนรวม พร้อมทั้ง
แสดงจุดยนือยา่งพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
4.1.6 มีความรับผดิชอบการพฒันาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง   

 4.2  วธีิการสอน 
4.2.1 จดักิจกรรมใหมี้การน าเสนอบทความทางวทิยาการคอมพิวเตอร์เพื่อกระตุน้การเรียนรู้ 

              4.3  วธีิการประเมิน 
4.3.1  สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนกัศึกษาขณะท ากิจกรรมกลุ่ม 
4.3.2  การน าเสนอผลงานเป็นกลุ่มและรายบุคคล 
4.3.3  ประเมินความรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

5.  ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี 
5.1 ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1.1 มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือท่ีจ าเป็นท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัในการท างานท่ีเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 

5.1.2 สามารถแนะน าประเด็นการแกไ้ขปัญหาโดยใชส้ารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ 

การแสดงสถิติประยุกตต่์อปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งสร้างสรรค ์

5.1.3 สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน เลือกใชรู้ปแบบของส่ือการ
น าเสนออยา่งเหมาะสม  

5.1.4   สามารถใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยส่ืีอสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5.1.5   สามารถประยกุตค์วามรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ประมวลผล              
การแกปั้ญหาและน าเสนอขอ้มูลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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5.2  วธีิการสอน 
5.2.1 จดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการ

ส่ือสารหลากหลายและเหมาะสม 
5.2.2  จดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยสี าหรับการสืบคน้ ศึกษาดว้ยตนเอง

และการ น าเสนอผลงาน 
             5.3  วธีิการประเมิน  

5.3.1 ทกัษะการน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.3.3 ทกัษะการสืบคน้และศึกษาดว้ยตนเอง 
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 หมวดที ่ 5  แผนการสอนและการประเมิน 

 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน* 
(ช่ัวโมง) 

กจิกรรมการเรียนการสอนและ 
ส่ือทีใ่ช้ 

ช่ือผู้สอน 

1 ประมวลวชิา
ภาษาองักฤษส าหรับ
วทิยาการคอมพวิเตอร์ 
 
บทที ่1    
ภาษาองักฤษเบื้องต้น
ส าหรับนักคอมพวิเตอร์ 

3 -แนะน ารายละเอียดวชิา ลกัษณะ และวธีิการ
เรียนการสอน ลกัษณะการท ากิจกรรม
ช้ินงาน การประเมินผล และเกณฑท่ี์ใช ้

- ซกัถามเก่ียวกบัพื้นความรู้เร่ืองค าศพัท์
คอมพิวเตอร์ 

- บรรยายโดยใชเ้อกสารประกอบการสอน 

อ.สุวมิล จุง
จิตร์ 

2-3 บทที ่2  
หลกัภาษาองักฤษ
เบื้องต้นส าหรับการอ่าน
และการสนทนาส าหรับ
วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

 

6 -  แนะน าหลกัภาษาองักฤษเบ้ืองตน้ส าหรับ
การอ่านและการสนทนาส าหรับวทิยาการ
คอมพิวเตอร์ 
- บรรยายโดยใชเ้อกสารประกอบการสอน
และฝึกท าแบบฝึกหดัในชั้นเรียน 

- ทดสอบความรู้พื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 
- เนน้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning โดยใหนิ้สิตท ากิจกรรมดงัต่อไปน้ี 
(1) ฝึกอ่านบทความ/เอกสารภาษาองักฤษท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวทิยาการคอมพิวเตอร์ 
(2) อภิปราย/วิเคราะห์ เน้ือหาจากบทความ
วชิาการ/เอกสารภาษาองักฤษ 

อ.สุวมิล จุง
จิตร์ 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน* 
(ช่ัวโมง) 

กจิกรรมการเรียนการสอนและ 
ส่ือทีใ่ช้ 

ช่ือผู้สอน 

4-5 บทที ่3  
การสืบค้นและเทคนิค
การอ่านบทความทาง
วชิาการ I 
 
 
 
 

6  -  แนะน าบทความทางวชิาการและการสืบคน้
บทความทางวชิาการ 
- บรรยายโดยใชเ้อกสารประกอบการสอน 
- ซกัถามความรู้พื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา
จากบทความวชิาการ 

- เนน้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning โดยใหนิ้สิตท ากิจกรรมดงัต่อไปน้ี 
(1) อ่านบทความวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วทิยาการคอมพิวเตอร์ 
(2) อภิปราย/วิเคราะห์ เน้ือหาจากบทความ
วชิาการ 

อ.ดร.สุวมิล 
จุงจิตร์ 

6-8 บทที ่4  
เทคนิคการอ่านบน
ความวชิาการ II 
 
 
 
 
 

9 - บรรยายโดยใชเ้อกสารประกอบการสอน 
- เนน้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning โดยใหนิ้สิตท ากิจกรรมดงัต่อไปน้ี 
(1) อ่านบทความวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วทิยาการคอมพิวเตอร์ 
(2) อภิปราย/วิเคราะห์ เน้ือหาจากบทความ
วชิาการ - ทดสอบยอ่ย  

อ.ดร.สุวมิล 
จุงจิตร์ 

9 สอบกลางภาค - 
10-11 บทที ่ 6  

เทคนิคการน าเสนอ
บทความทางวชิาการ I  

6 -  แนะน าประเภท หลกัการและเทคนิคการ
น าเสนอบทความทางวชิาการ 
-  แนะน าโครงสร้างของเอกสารท่ีใชส้ าหรับ
น าเสนอบทความวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วทิยาการคอมพิวเตอร์ 

- บรรยายโดยใชเ้อกสารประกอบการสอน 
และฝึกท าแบบฝึกหดัในชั้นเรียน 

อ.ดร.สุวมิล 
จุงจิตร์ 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน* 
(ช่ัวโมง) 

กจิกรรมการเรียนการสอนและ 
ส่ือทีใ่ช้ 

ช่ือผู้สอน 

12-14 บทที่ 7 
เทคนิคการน าเสนอ
บทความทางวชิาการ II 

9 -  แนะน าการเตรียมตวัในการน าเสนอ
บทความทางวชิาการ 
- แนะน าโครงสร้างของค าบรรยาย (Script 
for presentation) ท่ีใชส้ าหรับน าเสนอ
บทความวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัวทิยาการ
คอมพิวเตอร์ 
- บรรยายโดยใชเ้อกสารประกอบการสอน 
และฝึกท าแบบฝึกหดัในชั้นเรียน  

อ.ดร.สุวมิล 
จุงจิตร์ 

15-16 น าเสนอผลงาน Poster 
and Oral 
Presentation โดยนิสิต
ในช้ันเรียน 

6 เนน้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning โดยจ าลองสถานการณ์ของการ
ประชุมวชิาการ โดยใหนิ้สิตฝึกการน าเสนอ
ผลงานและการซกัถาม  

อ.ดร.สุวมิล 
จุงจิตร์ 

17-18 สอบปลายภาค - 
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2.  แผนประเมินการเรียนรู้ 

( : ประเมินเฉพาะความรับผดิชอบหลกั) 

 

ล าดับการ 
ประเมิน 

ลกัษณะการประเมิน 
(เช่น สอบ  รายงาน โครงงาน ฯลฯ) 

สัปดาห์ที่
ประเมิน 

ผลการเรียนรู้ 
สัดส่วนของ 
คะแนนที่ 
ประเมิน 

1 สอบกลางภาค 9 2.1.1, 1.1.7 30% 
2 สอบปลายภาค 17 หรือ 18 2.1.1, 1.1.7 30% 
3 

ทดสอบยอ่ย/การบา้น 2-8 และ 10-16 
2.1.1, 2.1.4, 3.1.3, 

1.1.7 
20% 

4 การเขา้ชั้นเรียน การมีส่วนร่วม 
อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้น
เรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

1.1.2, 1.1.7, 5% 

5 การน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 15-16 2.1.4, 4.1.1, 5.1.3 15% 
 
นิสิตจะตอ้งเขา้เรียน 80% ของเวลาทั้งหมดจึงจะมีสิทธ์ิสอบปลายภาค รวมถึงปฏิบติัตามขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ ของการ
เรียนการสอน 

เกณฑ์การประเมินผลการเรียน 
 

80 – 100 ไดเ้กรด      A 
74.00 – 79.99 ไดเ้กรด B+ 
68.00 – 73.99 ไดเ้กรด B 
61.00 – 67.99 ไดเ้กรด C+ 
53.00 – 60.99 ไดเ้กรด C 
47.00 – 52.99 ไดเ้กรด D+ 
41.00 – 46.99 ไดเ้กรด D 

0 – 40.99 ไดเ้กรด F  
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หมวดที ่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1.  เอกสารและต าราหลกั 
[1] มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช สาขาวชิาศิลปศาสตร์ (2554). ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ (ฉบบั

ปรับปรุง).  ศูนยห์นงัสือมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช: นนทบุรี.  
[2] Marks, Jon. (2007).Check Your English Vocabulary for Computers Information Technology. London:A & C 

Black Publishers: London 
 
2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
ภาษาไทย 
[1] สุนิจ สุตณัฑวบูิลย ์(2544). How to Become an Efficient Reader. กรุงเทพฯ: โครงงานเผยแพร่ผลงานทาง

วชิาการ คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ภาษาองักฤษ 
[1] Eric H. Glendinning and John McEwan (2002). Oxford English for Information Technology. 

Oxford: Oxford University Press. 
[2] Eric H. Glendinning and John McEwan (2006). Oxford English for Information Technology. 

Oxford: Oxford University Press. 
2.  
3. 3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า  

 [1] English for IT (online). สืบคน้จาก http://www.english4it.com. สืบคน้เม่ือ Accessed on Dec 2015. 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.english4it.com/
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หมวดที ่ 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนิสิต 
1.1  ประเมินจากการประเมินตนเองของนิสิต 
1.2  ประเมินจากผลการเรียนของนิสิต 

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
2.1 ประเมินจากการประเมินการสอนของนิสิต 
2.2 ประเมินจากผลการสอบของนิสิต 

3.  การปรับปรุงการสอน 
3.1  อาจารยผ์ูส้อนทบทวนและปรับปรุงวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา จดัท า

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา (มคอ.5) ทุกภาคการศึกษา 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตในรายวชิา 

4.1  ทวนสอบ มคอ.3 มคอ.5 โดยอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
4.2 ทวนสอบแบบทดสอบโดยคณะอนุกรรมการประกนัคุณภาพขอ้สอบ 
4.3 ทวนสอบการใหค้่าระดบัขั้นโดยคณะอนุกรรมการประกนัคุณภาพสาขาวชิา 
4.4 แสดงผลการให้คะแนนในระบบทะเบียนนิสิต และประกาศให้นิสิตทวนสอบคะแนนสอบกลางภาค 

ภายใน 1 สัปดาห์ หลงัการประกาศผลสอบ 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

น าเสนอในท่ีประชุมกรรมการประจ าหลกัสูตร เพื่อวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวชิา  
เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน 

       
                                                                                                                   (อาจารย ์ดร.สุวมิล จุงจิตร์) 
                                                                                                                         ผูรั้บผดิชอบรายวชิา     

                                                                                                                             20 กรกฎาคม 2560 
 

                                                                                                           .............................................................. 
                                                                                                        (                                                                  ) 

                                                                                                                              ประธานสาขาวชิา 
 

                                                                                                               ............../......................./............... 
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