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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1550013 ภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรทางธุรกิจคอมพิวเตอร์
(English for Personnel in the Computer Business)
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์นพรัตน์ ปัญญาดิลกพงศ์
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคเรียนที่ 2/2563
6. รายวิชาทีต่ ้องเรียนมาก่อน(Pre- requisites) (ถ้ามี)
7. รายวิชาทีต่ ้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
8. สถานทีเ่ รียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
9. วันทีจ่ ัดทาหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา1
เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในเรื่ อ งหลั ก ภาษาโครงสร้ า งไวยากรณ์ ค าศั พ ท์ และส านวน
ภาษาอังกฤษที่สาคัญในการสมัครและสัมภาษณ์งานในที่เกี่ยวข้องกับอาชีพด้านธุรกิจคอมพิวเตอร์ สามารถ
นาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพูดคุย สอบถามและให้ข้อมูลกับผู้ว่าจ้างได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
เพื่ อเตรียมความพร้อ มให้นัก ศึก ษาสามารถใช้ภ าษาอัง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารในบริบ ทของธุ ร กิ จ
คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
คาศัพท์ สานวน และโครงสร้างภาษา เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน และการสัมภาษณ์งานที่
เกี่ยวข้องกับอาชีพด้านธุรกิจคอมพิวเตอร์ การนาเสนอผลงานทางด้านธุรกิจคอมพิวเตอร์ และงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
Vocabulary, idioms and language structure of job application related documents in
English, job interview related to the profession in computer business; English presentation
in computer business.
2. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา1
บรรยาย
สอนเสริม
การฝึ กปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษาด้วย
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
ตนเอง
บรรยาย 30 ชั่วโมงต่อ สอนเสริมตามความ การฝึ กปฏิบตั ิ 30 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5
ภาคการศึกษา
ต้องการของนักศึกษา
ต่อภาคการศึกษา
ชั่วโมงต่อสัปดาห์
3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ทอี่ าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล1
อาจารย์ผสู้ อนจัดเวลาให้คาปรึกษาตามที่มีนดั หมายเป็ นรายบุคคลหรือรายกลุม่ ตามความต้องการ
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

1 2 3

4 5 6 1

2

3 4 5 1 2 3

4

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคล การสื่อสาร และการ
และความ
ใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4













รายวิชา

1551303
ภาษา
อังกฤษ
เพื่อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้องพัฒนา
พัฒนาผูเ้ รียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัตหิ ลักสูตร ดังนี ้
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม
 1.1.2 มีวินย
ั ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบทัง้ ต่อตนเองและส่วนรวม
 1.1.3 มีภาวะความเป็ นผูน
้ าและผูต้ าม สามารถทางานร่วมกับผูอ้ ่ืนได้
 1.1.4 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆของสังคมไม่วา่ จะเป็ นหน่วยเล็กหรือหน่วย
ใหญ่
 1.1.5 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ
 1.1.6 เคารพสิทธิและรับฟั งความคิดเห็นของผูอ
้ ่ืน ซื่อสัตย์สุจริต และมีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 บรรยายพร้อมให้ฝึกปฏิบตั ิ
1.2.2 อภิปราย การทางานรายบุคคลและกิจกรรมกลุม่
1.2.3 กาหนดและให้งานตามหัวข้อที่เรียน
1.2.4 มอบหมายงานให้นกั ศึกษาศึกษานอกชัน้ เรียนด้วยตนเอง (Self-study) เช่น การเข้า
ใช้โปรแกรม Tell Me More
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รบั มอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงตาม
กาหนดเวลา
1.3.2 ประเมินผลการนาเสนองานที่ได้รบั มอบหมาย
1.3.3 ประเมินผลกิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิตามสถานการณ์ท่ีได้รบั มอบหมาย
2. ความรู้
2.1 ความรู้ทตี่ ้องได้รับ
 2.1.1 มีความรู ้ ความเข้าใจในหลักภาษาและโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบือ
้ งต้น
สาหรับงานสารสนเทศ
 2.1.2 สามารถเลือกใช้คาศัพท์ท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ ในบริบทการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในด้านงานสารสนเทศ
 2.1.3 สามารถการออกเสียงคาศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษที่ปรากฏในบทเรียน
รวมทัง้ ภาษาอังกฤษในด้านงานสารสนเทศ
 2.1.4 สามารถอ่าน ทาความเข้าใจ สรุ ปใจความสาคัญของสิ่งที่อา่ น และเขียนอธิ บาย
เรื่องราว ขัน้ ตอนต่างในงานสาระสนเทศ
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2.2 วิธีการสอน
2.2.1 บรรยาย อภิปราย
2.2.2 ฝึ กปฏิบตั ิ การทางานรายบุคคลและกิจกรรมกลุม่ ในชัน้ เรียน
2.2.3 มอบหมายให้นกั ศึกษาเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเองโดยใช้ตวั อย่างและแบบฝึ กหัด
ในบทเรียนเป็ นแนวทาง โดยเน้นผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค
2.3.2 ประเมินจากการนาเสนองานที่ได้รบั มอบหมาย การปฏิบตั งิ าน
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาทีต่ ้องพัฒนา
 3.1.1 พัฒนาความสามารถในการคิด ทาความเข้าใจ ประเมินและคัดกรองสารสนเทศ
และนาไปใช้ได้อย่างเหมาะสม เป็ นระบบและมีวิจารณญาณ
 3.1.2 สามารถสืบค้น ตีความ วิเคราะห์ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินและสรุ ป
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาประยุกต์กบั ความรูท้ ่ีได้และนาไปใช้ในการแก้ไข
ปัญหาทางสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์
 3.1.3 สามารถนาความรู ท
้ ่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองได้
 3.1.4 สามารถนาความรู ท
้ ่ีได้ไปประยุกต์ใช้ความรูท้ ่ีได้กบั ศาสตร์ดา้ นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมา
พัฒนาทักษะการทางานให้เกิดประสิทธิผล
3.2 วิธีการสอน
 3.2.1 การมอบหมายให้นก
ั ศึกษาทากิจกรรมทัง้ รายบุคคลและรายกลุม่ เพื่อฝึ กการคิด
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
 3.2.2 อภิปรายกลุม
่
 3.2.3 การสะท้อนแนวคิดจากพฤติกรรม
3.3 วิธีการประเมินผล
 3.3.1 สอบกลางภาค/ปลายภาค โดยเน้นข้อสอบการคิดวิเคราะห์ และการประยุกต์ใช้
 3.3.2 ประเมินจากการนาเสนองานที่ได้รบ
ั มอบหมาย
 3.3.3 สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปั ญหา
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้องพัฒนา
 4.1.1 พัฒนาทักษะในการสื่อสารและสนทนากับผูอ
้ ่ืนทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 4.1.2 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รียนด้วยกัน
 4.1.3 พัฒนาความเป็ นผูน
้ าและตามในการทางานร่วมกับผูอ้ ่ืน
 4.1.4 พัฒนาการเรียนรู ด
้ ว้ ยตนเอง และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รบั มอบหมาย
ครบถ้วนและส่งตามกาหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน1
 4.2.1 จัดกิจกรรมกลุม
่ ในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา
 4.2.2 มอบหมายงานรายบุคคลและรายกลุม
่ เช่น การเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง หรือ
อ่านบทความ เรื่องสัน้ ที่ปรากฏในบทเรียนแล้วตอบคาถาม
 4.2.3 การนาเสนองาน
4.3 วิธีการประเมินผล
 4.3.1 ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กาหนด
 4.3.2 ประเมินจากรายงานที่นาเสนอ พฤติกรรมการทางานเป็ นกลุม
่
 4.3.3 ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้อง
พัฒนา
 5.1.1 มีทก
ั ษะในการพูด ฟั ง อ่านและเขียนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
เลือกใช้คาศัพท์ และวลีท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ และสามารถเลือกใช้การ
นาเสนอได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
 5.1.2 มีทก
ั ษะในการสื่อสารกับชาวต่างชาติผา่ นการใช้ส่ือสารสนเทศต่างๆ ได้
 5.1.3 มีทก
ั ษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
 5.1.4 มีทก
ั ษะในการแปลความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รบั ผ่านสื่อสารสนเทศ
ต่างๆ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายงานให้ศกึ ษาค้นคว้าด้วยตนเอง
5.2.2 นาเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากงานที่ได้รบั มอบหมาย และรูปแบบการนาเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยีและรูปเล่ม
5.3.2 ประเมินจากการมีสว่ นร่วมในการทากิจกรรมกลุม่
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
1

บทที่ 1: Finding Job
Openings

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน / สื่อทีใ่ ช้

ผู้สอน

4

ปฐมนิเทศ
ศึกษาวิเคราะห์ผเู้ รียน
แนะนาบทเรียน / โปรแกรม English
Discoveries / รายละเอียดแนวการ
สอน และการวัดผล ประเมินผล

ผศ.นพรัตน์
ปั ญญาดิลกพงศ์

บรรยาย / ซักถาม / เรียนรู เ้ กี่ยวกับวิธี
ต่างๆ ในการหางานในยุคดิจิทลั /
เรียนรู ค้ าศัพท์และโครงสร้างประโยค
ภาษาอังกฤษ และมารยาทต่างๆ
สาหรับการสอบถามหาตาแหน่งงาน
ผ่านเครือข่าย

2

3

บทที่ 1: Finding Job
Openings (ต่อ)

บทที่ 1: Finding Job
Openings (ต่อ)

4

4

ฝึ กปฏิบตั :ิ สนทนาภาษาอังกฤษเรื่อง
การสอบถามงานผ่านเครือข่ายต่างๆ
บรรยาย / ซักถาม / เรียนรู ค้ าศัพท์
ผศ.นพรัตน์
โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ และ ปั ญญาดิลกพงศ์
มารยาทต่างๆ ในการเขียนจด
หมายถึงบริษัทโดยตรง (cold email)
ฝึ กปฏิบตั :ิ เขียนจดหมายสอบถาม
ตาแหน่งงานว่างถึงบริษัทโดยตรงเป็ น
ภาษาอังกฤษ
บรรยาย / ซักถาม / เรียนรู ค้ าศัพท์
ผศ.นพรัตน์
โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ และ ปั ญญาดิลกพงศ์
มารยาทต่างๆ ในการพูดคุยสอบถาม
เรื่องตาแหน่งงานในงานตลาดอาชีพ
(career fair) / การออกเสียง
พยัญชนะภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง
ฝึ กปฏิบตั :ิ ออกเสียงพยัญชนะใน
ภาษาอังกฤษ
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สัปดาห์
ที่
4

5

6

หัวข้อ/รายละเอียด
บทที่ 2: Understanding Job
Ads

บทที่ 2: Understanding Job
Ads (ต่อ)

บทที่ 3: Researching Yourself

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน / สื่อทีใ่ ช้

ผู้สอน

4

บรรยาย / ซักถาม / เรียนรู ค้ าศัพท์
และตัวย่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ตาแหน่งงานที่รบั สมัครสาหรับ
บุคลากรทางธุรกิจคอมพิวเตอร์ /
ศึกษารู ปแบบของข่าวสมัครงานจาก
แหล่งต่างๆ

ผศ.นพรัตน์
ปั ญญาดิลกพงศ์

4

4

ฝึ กปฏิบตั :ิ อธิบายรู ปแบบและ
ความหมายของตัวย่อต่างๆ ในข่าว
สมัครงานที่ได้รบั
บรรยาย / ซักถาม / เรียนรู ว้ ิธีการอ่าน ผศ.นพรัตน์
ข่าวสมัครงานแบบสกิมมิ่งและสแกน ปั ญญาดิลกพงศ์
นิ่ง / เรียนรู ค้ าศัพท์พิเศษ (job
jargon) ที่ใช้ในข่าวสมัครงานเท่านัน้ /
เรียนรู ก้ ารออกเสียงสระใน
ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง
ฝึ กปฏิบตั :ิ
1. ออกเสียงสระภาษาอังกฤษ
2. อ่านสัญลักษณ์ทางสัทศาสตร์
ทดสอบย่อยครัง้ ที่ 1
บรรยาย / ซักถาม / เรียนรู ค้ าศัพท์
และโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
ในการอธิบายข้อดีและข้อเสียของ
บุคคล / เรียนรู เ้ ทคนิคการพูดข้อเสีย
ของตัวเองให้เป็ นข้อดี

7

บทที่ 3: Researching Yourself
(ต่อ)

4

ฝึ กปฏิบตั :ิ อธิบายลักษณะนิสยั ข้อดี
และข้อเสียของตนเองเป็ น
ภาษาอังกฤษ
บรรยาย / ซักถาม / เรียนรู ค้ ากริยา
และบุพบทที่ใช้เพื่ออธิบาย
ประสบการณ์ ความรู ้ และ

ผศ.นพรัตน์
ปั ญญาดิลกพงศ์

ผศ.นพรัตน์
ปั ญญาดิลกพงศ์
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน / สื่อทีใ่ ช้

ผู้สอน

ความสาเร็จของตนเองเพื่อใช้
ประกอบในการสมัครงาน / เรียนรู ้
คาศัพท์และโครงสร้างประโยค
ภาษาอังกฤษในการอธิบายทักษะ
การทางานต่างๆ / เรียนรู ค้ วามหมาย
ของระดับความสามารถทางภาษา
CEFR / เรียนรู ว้ ิธีการออกเสียง –ed
ท้ายคาในคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
ฝึ กปฏิบตั :ิ ออกเสียง –ed ท้ายคาใน
คาศัพท์ภาษาอังกฤษ
8

สอบกลางภาค

4

สอบกลางภาค ผ่านระบบ Moodle ผศ.นพรัตน์
ส่งในเวลาที่กาหนด ผ่านกิจกรรมใน ปั ญญาดิลกพงศ์
หัวข้อ “Midterm Examination”
บนบทเรียนออนไลน์ วิชา
ภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรทาง
ธุรกิจคอมพิวเตอร์

9

บทที่ 4: Writing a Resume

4

10

บทที่ 4: Writing a Resume
(ต่อ)

4

บรรยาย / ซักถาม / เรียนรู ป้ ระเภท
และส่วนต่างๆ ของประวัติสว่ นตัว
สาหรับการสมัครงาน (resume)
บรรยาย / ซักถาม / เรียนรู ว้ ิธีการ
เขียนข้อมูลประวัติสว่ นตัวสาหรับการ
สมัครงานให้น่าดึงดูด

11

บทที่ 5: Writing a Cover
Letter & Filling out and
Application Form

4

ฝึ กปฏิบตั :ิ เขียนประวัติสว่ นตัว
สาหรับการสมัครงาน
บรรยาย / ซักถาม / เรียนรู ค้ าศัพท์
และโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
ในการเขียนจดหมายแนะนาตัว
สาหรับการสมัครงาน (cover letter)
ฝึ กปฏิบตั :ิ เขียนจดหมายแนะนาตัว
สาหรับการสมัครงาน

ผศ.นพรัตน์
ปั ญญาดิลกพงศ์
ผศ.นพรัตน์
ปั ญญาดิลกพงศ์

ผศ.นพรัตน์
ปั ญญาดิลกพงศ์
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สัปดาห์
ที่
12

13

14
15

หัวข้อ/รายละเอียด
บทที่ 5: Writing a Cover
Letter & Filling out and
Application Form (ต่อ)

จานวน
ชั่วโมง
4

บทที่ 6: Preparing for a Job
Interview

4

บทที่ 6: Preparing for a Job
Interview (ต่อ)
สอบปลายภาค

4
4

กิจกรรมการเรียน
การสอน / สื่อทีใ่ ช้
บรรยาย / ซักถาม / เรียนรู ค้ าศัพท์
และวิธีการกรอกใบสมัครงานเป็ น
ภาษาอังกฤษ
ฝึ กปฏิบตั :ิ กรอกใบสมัครงานเป็ น
ภาษาอังกฤษ
ทดสอบย่อยครัง้ ที่ 2
บรรยาย / ซักถาม / เรียนรู เ้ กี่ยวกับ
มารยาทการปฏิบตั ิตวั และการแต่ง
กายสาหรับการสัมภาษณ์งาน /
เรียนรู ค้ าศัพท์และประโยค
ภาษาอังกฤษในการสัมภาษณ์งาน
ฝึ กปฏิบตั :ิ สัมภาษณ์งานเป็ น
ภาษาอังกฤษ

ผู้สอน
ผศ.นพรัตน์
ปั ญญาดิลกพงศ์

ผศ.นพรัตน์
ปั ญญาดิลกพงศ์

ผศ.นพรัตน์
ปั ญญาดิลกพงศ์
สอบกลางภาค ผ่านระบบ Moodle ผศ.นพรัตน์
ส่งในเวลาที่กาหนด ผ่านกิจกรรมใน ปั ญญาดิลกพงศ์

หัวข้อ “Final Examination” บน
บทเรียนออนไลน์ วิชาภาษาอังกฤษ
สาหรับบุคลากรทางธุรกิจ
คอมพิวเตอร์
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม ผลการ
วิธีการประเมิน
ที่
เรียนรู้
- ทดสอบย่อยครัง้ ที่ 1 และ 2
- สอบการพูด
1
- ทาใบงานและนาเสนอ
- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค

สัปดาห์ที่
ประเมิน
6 และ 13
1, 3, 5, 6, 7 และ 14
2, 4, 10, 11 และ 12
8
15

สัดส่วนของ
การประเมินผล
10%
20%
15%
20%
25%
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กิจกรรม ผลการ
วิธีการประเมิน
สัปดาห์ที่
สัดส่วนของ
ที่
เรียนรู้
ประเมิน
การประเมินผล
2
การเข้าชัน้ เรียน
ตลอดภาคการศึกษา
10%
การมีสว่ นร่วมในการอภิปราย
เสนอความคิดเห็น ทากิจกรรม
ในชัน้ เรียน
*หมายเหตุ หากนักศึกษาทุจริตการสอบกลางภาคหรือปลายภาค จะถูกปรับตก (เพื่อเป็ น
การวัดคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา)
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
English for Personnel in the Computer Business. Nopparat Panyadilokpong. (2020).
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ไม่มี
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
เว็บไซด์ท่ีมีเนือ้ หาเชื่อมโยงกับบทเรียน หรือเป็ นประโยชน์ตอ่ การศึกษาเพิ่มเติมนอกชัน้ เรียนของนักศึกษา เช่น
BBC, NBC เป็ นต้น
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี ้ ที่จดั ทาโดยนักศึกษา ได้จดั กิจกรรมในการนาแนวคิดและความคิดเห็น
จากนักศึกษาได้ดงั นี ้
- การสนทนากลุม
่ ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
- ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผส
ู้ อนได้จดั ทาเป็ นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี ้
- การสังเกตการณ์สอนของผูร้ ว่ มทีมการสอน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
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3. การปรับปรุ งการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง
และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี ้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจย
ั ในและนอกชัน้ เรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีการสอบถามนักศึกษาตามที่คาดหวังจากการเรียนรูท้ ่ีได้ในวิชา หรือ สุม่ ตรวจผลงานของนักศึกษา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึน้
ดังนี ้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะ

