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รายละเอียดของรายวิชา
(Course Specification)
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

: มหาวิทยาลัยทักษิณ
: วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 1 ข้ อมูลโดยทัว่ ไป

1. รหัสและชื่ อรายวิชา
0214203 ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
2. จานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกนทางคอมพิวเตอร์
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
อาจารย์ ดร.สุ วมิ ล จุงจิตร์
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคเรี ยนที่ 1/2560 ปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 2
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisite)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
9. วันทีจ่ ัดทาหรื อปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา : เพื่อให้ ผ้ เู รียน
1.1 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนฝึ กอ่านและนาเสนอบทความภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับความรู ้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้
1.2 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนฝึ กทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1.3 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
2.1 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ข้ นั พื้นฐาน เป็ นการเตรี ยมความพร้อมด้านปั ญญาในการนาความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั
2.2 เพื่อเป็ นพื้นฐานการเรี ยนในวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิงให้
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบนั
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ฝึ กอ่านและนาเสนอบทความภาษาอังกฤษที่เกี่ ยวกับความรู ้ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และฝึ กทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2. หัวข้ อและจานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

45 ชัว่ โมง/ภาคการศึกษา สอนเสริ มตามความต้องการ
ของนิสิตเฉพาะราย

การฝึ กปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน

การศึกษาด้ วยตนเอง

-

90 ชัว่ โมง/ภาคการศึกษา

3. จานวนชั่ วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นิสิตเป็ นรายบุคคล
อาจารย์จดั เวลาให้คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคล หรื อ รายกลุ่มตามความต้องการ ประมาณ 1 ชัว่ โมงต่อ สัปดาห์
(เฉพาะรายที่ตอ้ งการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนิสิต
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้ องพัฒนา
1.1.1 ตระหนักในคุ ณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื่ อสัตย์สุจริ ต
1.1.2 มีวน
ิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.1.3 มีภาวะความเป็ นผูน
้ าและผูต้ าม สามารถทางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลาดับความสาคัญ
1.1.4 เคารพสิ ทธิ และรับฟั งความคิดเห็นของผูอ
้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของความ
เป็ นมนุษย์
1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ ต่อบุคคล องค์กร และสังคม
1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชี พ
1.1.8 มีจิตสาธารณะ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 อาจารย์ผสู ้ อนสอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการสอน
1.2.2 เน้นการเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลาและการแต่งกายให้เป็ นตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.3 มอบหมายให้นกั ศึกษาทางานเป็ นกลุ่ม ฝึ กการเป็ นผูน้ า สมาชิกกลุ่ม ฝึ กความรับผิดชอบ
1.2.4 การเป็ นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์
1.3 วิธีการประเมิน
1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเข้าชั้นเรี ยน การส่ งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมายและการร่ วมกิจกรรม
1.3.2 ประเมินจากการมีวนิ ยั และพร้อมเพรี ยงของนิสิตในการเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร
1.3.3 ปริ มาณการกระทาทุจริ ตในการสอบ
1.3.4 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. ด้ านความรู้
2.1 ความรู้ ทตี่ ้ องพัฒนา
2.1.1 มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้ อหาสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
2.1.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิ บายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์
ความรู ้ ทักษะ และการใช้เครื่ องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปั ญหา
2.1.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุ งและ/หรื อประเมินระบบองค์ประกอบ ต่าง ๆ
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ของระบบคอมพิวเตอร์ ให้ตรงตามข้อกาหนด
2.1.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวฒ
ั นาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนาไป
ประยุกต์
2.1.5 รู ้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู ้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์ อย่างต่อเนื่ อง
2.1.6 มีความรู ้ในแนวกว้างของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และ
เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
2.1.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรื อการประยุกต์ซอฟต์แวร์ ที่ใช้งานได้จริ ง
ั ความรู ้ในศาสตร์ อื่น ๆ ที่
2.1.8 สามารถบูรณาการความรู ้ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กบ
เกี่ยวข้อง
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 เน้นการเรี ยนการสอนที่เป็ น active learning
2.2.2 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยใช้สไลด์ประกอบการบรรยาย (Powerpoint) และโดยการ
เขียนพร้อมการอธิ บายบนกระดานหน้าชั้นเรี ยน
2.2.3 ซักถามและร่ วมกันอภิปรายข้อปั ญหา
2.2.4 ผูเ้ รี ยนทาแบบฝึ กหัดของแต่ละบท ใน/นอก ชั้นเรี ยน
2.3 วิธีการประเมิน
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและการปฎิบตั ิของนิสิต ในด้านต่าง ๆ คือ
2.3.1 การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
2.3.2 การทาแบบทดสอบ
2.3.3 การนาเสนอหน้าชั้นเรี ยน
2.3.4 การซักถามและสังเกตความสนใจ
3. ด้ านทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องพัฒนา
3.1.1 สามารถคิดอย่างมีวจ
ิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
3.1.2 สามารถสื บค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปั ญหาอย่าง
สร้างสรรค์
3.1.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็นปั ญหาและความต้องการ
3.1.4 สามารถประยุกต์ความรู ้และทักษะกับการแก้ไขปั ญหาทางคอมพิวเตอร์ ได้อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 จัดกระบวนการเรี ยนการสอนที่ฝึกทักษะการคิดทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม เช่น สะท้อน
ความคิด อภิปรายการทากรณี ศึกษา ฯลฯ
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3.2.2 จัดกิจกรรมให้นกั ศึกษามีโอกาสปฏิบตั ิงานจริ ง
3.3 วิธีการประเมิน
3.3.1 การนาเสนอผลงาน
3.3.2 การใช้ขอ้ สอบหรื อแบบฝึ กหัดที่ให้นกั ศึกษาคิดแก้ปัญหา
4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องพัฒนา
4.1.1 สามารถสื่ อสารกับกลุ่มคนหลากหลายโดยใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4.1.2 สามารถให้ความช่ วยเหลื อและอานวยความสะดวกแก่ การแก้ปัญ หาสถานการณ์ ต่าง ๆ ใน
กลุ่มทั้งในบทบาทของผูน้ า หรื อในบทบาทของผูร้ ่ วมทีมทางาน
4.1.3 สามารถใช้ความรู ้ดา้ นวิทยาการคอมพิวเตอร์ มาชี้ นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.1.4 มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
4.1.5 สามารถเป็ นผูร้ ิ เริ่ มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ ท้ งั ส่ วนตัวและส่ วนรวม พร้ อมทั้ง
แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
4.1.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรี ยนรู ้ท้ งั ของตนเองและทางวิชาชี พอย่างต่อเนื่ อง
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 จัดกิจกรรมให้มีการนาเสนอบทความทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อกระตุน้ การเรี ยนรู ้
4.3 วิธีการประเมิน
4.3.1 สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทากิจกรรมกลุ่ม
4.3.2 การนาเสนอผลงานเป็ นกลุ่มและรายบุคคล
4.3.3 ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยี
5.1 ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1.1 มีทก
ั ษะในการใช้เครื่ องมือที่จาเป็ นที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ในการทางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์


5.1.2 สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปั ญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์ หรื อ

การแสดงสถิติประยุกต์ต่อปั ญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์





5.1.3 สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งการพูดและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่ อการ
นาเสนออย่างเหมาะสม
5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
5.1.5 สามารถประยุกต์ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ประมวลผล
การแก้ปัญหาและนาเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
7

5.2 วิธีการสอน
5.2.1 จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสารหลากหลายและเหมาะสม
5.2.2 จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มการใช้เทคโนโลยีสาหรับการสื บค้น ศึกษาด้วยตนเอง
และการ นาเสนอผลงาน
5.3 วิธีการประเมิน
5.3.1 ทักษะการนาเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.3 ทักษะการสื บค้นและศึกษาด้วยตนเอง
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิน
1. แผนการสอน
สั ปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
1
ประมวลวิชา
ภาษาอังกฤษสาหรับ
วิทยาการคอมพิวเตอร์

2-3

บทที่ 1
ภาษาอังกฤษเบื้องต้ น
สาหรับนักคอมพิวเตอร์
บทที่ 2
หลักภาษาอังกฤษ
เบื้องต้ นสาหรับการอ่าน
และการสนทนาสาหรับ
วิทยาการคอมพิวเตอร์

กิจกรรมการเรียนการสอนและ
จานวน*
(ชั่วโมง)
สื่ อทีใ่ ช้
3
-แนะนารายละเอียดวิชา ลักษณะ และวิธีการ
เรี ยนการสอน ลักษณะการทากิจกรรม
ชิ้นงาน การประเมินผล และเกณฑ์ที่ใช้
- ซักถามเกี่ยวกับพื้นความรู ้เรื่ องคาศัพท์
คอมพิวเตอร์
- บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอน
6

- แนะนาหลักภาษาอังกฤษเบื้องต้นสาหรับ
การอ่านและการสนทนาสาหรับวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
- บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอน
และฝึ กทาแบบฝึ กหัดในชั้นเรี ยน
- ทดสอบความรู ้พ้นื ฐานที่เกี่ยวข้อง
- เน้นกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบ Active
Learning โดยให้นิสิตทากิจกรรมดังต่อไปนี้
(1) ฝึ กอ่านบทความ/เอกสารภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์
(2) อภิปราย/วิเคราะห์ เนื้ อหาจากบทความ
วิชาการ/เอกสารภาษาอังกฤษ

ชื่ อผู้สอน
อ.สุ วมิ ล จุง
จิตร์

อ.สุ วมิ ล จุง
จิตร์
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สั ปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
4-5
บทที่ 3
การสื บค้ นและเทคนิค
การอ่านบทความทาง
วิชาการ I

6-8

9
10-11

บทที่ 4
เทคนิคการอ่านบน
ความวิชาการ II

บทที่ 6
เทคนิคการนาเสนอ
บทความทางวิชาการ I

กิจกรรมการเรียนการสอนและ
จานวน*
(ชั่วโมง)
สื่ อทีใ่ ช้
6
- แนะนาบทความทางวิชาการและการสื บค้น
บทความทางวิชาการ
- บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอน
- ซักถามความรู ้พ้นื ฐานที่เกี่ยวข้องกับเนื้ อหา
จากบทความวิชาการ
- เน้นกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบ Active
Learning โดยให้นิสิตทากิจกรรมดังต่อไปนี้
(1) อ่านบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
(2) อภิปราย/วิเคราะห์ เนื้ อหาจากบทความ
วิชาการ
9
- บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอน
- เน้นกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบ Active
Learning โดยให้นิสิตทากิจกรรมดังต่อไปนี้
(1) อ่านบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
(2) อภิปราย/วิเคราะห์ เนื้ อหาจากบทความ
วิชาการ - ทดสอบย่อย
สอบกลางภาค
6
- แนะนาประเภท หลักการและเทคนิคการ
นาเสนอบทความทางวิชาการ
- แนะนาโครงสร้างของเอกสารที่ใช้สาหรับ
นาเสนอบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
- บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอน
และฝึ กทาแบบฝึ กหัดในชั้นเรี ยน

ชื่ อผู้สอน
อ.ดร.สุ วมิ ล
จุงจิตร์

อ.ดร.สุ วมิ ล
จุงจิตร์

อ.ดร.สุ วมิ ล
จุงจิตร์
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สั ปดาห์
ที่
12-14

15-16

17-18

กิจกรรมการเรียนการสอนและ
จานวน*
(ชั่วโมง)
สื่ อทีใ่ ช้
9
- แนะนาการเตรี ยมตัวในการนาเสนอ
บทที่ 7
บทความทางวิชาการ
เทคนิคการนาเสนอ
- แนะนาโครงสร้างของคาบรรยาย (Script
บทความทางวิชาการ II
for presentation) ที่ใช้สาหรับนาเสนอ
บทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
- บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอน
และฝึ กทาแบบฝึ กหัดในชั้นเรี ยน
นาเสนอผลงาน Poster
6
เน้นกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบ Active
and Oral
Learning โดยจาลองสถานการณ์ของการ
Presentation โดยนิสิต
ในชั้นเรียน
ประชุมวิชาการ โดยให้นิสิตฝึ กการนาเสนอ
ผลงานและการซักถาม
สอบปลายภาค
หัวข้ อ/รายละเอียด

ชื่ อผู้สอน
อ.ดร.สุ วมิ ล
จุงจิตร์

อ.ดร.สุ วมิ ล
จุงจิตร์

-
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2. แผนประเมินการเรี ยนรู้
( : ประเมินเฉพาะความรับผิดชอบหลัก)
ลาดับการ
ประเมิน

ลักษณะการประเมิน
(เช่ น สอบ รายงาน โครงงาน ฯลฯ)

สั ปดาห์ ที่
ประเมิน

1
2
3

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

9
17 หรื อ 18

4

การเข้าชั้นเรี ยน การมีส่วนร่ วม
อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้น
เรี ยน
การนาเสนอหน้าชั้นเรี ยน

5

ทดสอบย่อย/การบ้าน

ผลการเรียนรู้

2-8 และ 10-16
ตลอดภาค
การศึกษา

2.1.1, 1.1.7
2.1.1, 1.1.7
2.1.1, 2.1.4, 3.1.3,
1.1.7
1.1.2, 1.1.7,

2.1.4, 4.1.1, 5.1.3

15-16

สั ดส่ วนของ
คะแนนที่
ประเมิน
30%
30%
20%
5%

15%

นิสิตจะต้องเข้าเรี ยน 80% ของเวลาทั้งหมดจึงจะมีสิทธิ์ สอบปลายภาค รวมถึงปฏิบตั ิตามข้อกาหนดอื่น ๆ ของการ
เรี ยนการสอน
เกณฑ์ การประเมินผลการเรียน
80 – 100
74.00 – 79.99
68.00 – 73.99
61.00 – 67.99
53.00 – 60.99
47.00 – 52.99
41.00 – 46.99
0 – 40.99

ได้เกรด
ได้เกรด
ได้เกรด
ได้เกรด
ได้เกรด
ได้เกรด
ได้เกรด
ได้เกรด

A
B+
B
C+
C
D+
D
F
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
[1] มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (2554). ภาษาอังกฤษสาหรั บผู้ใช้ คอมพิวเตอร์ (ฉบับ
ปรับปรุ ง). ศูนย์หนังสื อมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช: นนทบุรี.
[2] Marks, Jon. (2007).Check Your English Vocabulary for Computers Information Technology. London:A & C
Black Publishers: London
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
ภาษาไทย
[1] สุ นิจ สุ ตณั ฑวิบูลย์ (2544). How to Become an Efficient Reader. กรุ งเทพฯ: โครงงานเผยแพร่ ผลงานทาง
วิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาษาอังกฤษ
[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. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
[1] English for IT (online). สื บค้นจาก http://www.english4it.com. สื บค้นเมื่อ Accessed on Dec 2015.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
1.1 ประเมินจากการประเมินตนเองของนิสิต
1.2 ประเมินจากผลการเรี ยนของนิสิต
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
2.1 ประเมินจากการประเมินการสอนของนิสิต
2.2 ประเมินจากผลการสอบของนิสิต
3. การปรับปรุ งการสอน
3.1 อาจารย์ผูส้ อนทบทวนและปรับ ปรุ งวิธีการสอนจากผลการประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิชา จัดทา
รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ทุกภาคการศึกษา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
4.1 ทวนสอบ มคอ.3 มคอ.5 โดยอาจารย์ประจาหลักสู ตร
4.2 ทวนสอบแบบทดสอบโดยคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพข้อสอบ
4.3 ทวนสอบการให้ค่าระดับขั้นโดยคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพสาขาวิชา
4.4 แสดงผลการให้คะแนนในระบบทะเบียนนิ สิต และประกาศให้นิสิตทวนสอบคะแนนสอบกลางภาค
ภายใน 1 สัปดาห์ หลังการประกาศผลสอบ
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
นาเสนอในที่ประชุมกรรมการประจาหลักสู ตร เพื่อวางแผนการปรับปรุ งการสอนและรายละเอียดวิชา
เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น

(อาจารย์ ดร.สุ วมิ ล จุงจิตร์ )
ผูร้ ับผิดชอบรายวิชา
20 กรกฎาคม 2560
..............................................................
(

)
ประธานสาขาวิชา
............../......................./...............
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