เอกสารหมายเลข มคอ. 3 |1

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1550012 ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจคอมพิวเตอร์ (English for 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. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่ อให้ผู้เ รียนมี ความรู ค้ วามเข้าใจในเรื่องหลักภาษาโครงสร้างไวยากรณ์ คาศัพ ท์ และส านวน
ภาษาอังกฤษที่สาคัญในธุรกิจคอมพิวเตอร์ สามารถนาความรูท้ ่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการพูดคุย สอบถาม
และให้คาแนะนากับลูกค้าได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
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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
ศึกษาคาศัพท์สานวนภาษา และบทสนทนาที่ใช้ในธุรกิจคอมพิวเตอร์ การให้คาแนะนา ให้คาปรึกษา
ทัง้ ทางโทรศัพท์จดหมาย และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ การบอก
ราคา ประเภทและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และศัพท์เฉพาะที่ใช้ในธุรกิจ คอมพิวเตอร์โดยมุง่ เน้นให้ผเู้ รียน
ได้ฝึกการสื่อสารกับลูกค้าในสถานการณ์ตา่ งๆ ทัง้ การติดต่อ ระหว่างบุคคลและทางโทรศัพท์
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
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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

2

บทที่ 1: Types of computer

บทที่ 1: Types of computer
(ต่อ)

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน / สื่อทีใ่ ช้

ผู้สอน

3

ปฐมนิเทศ
ศึกษาวิเคราะห์ผเู้ รียน
แนะนาบทเรียน / โปรแกรม Tell Me
More / รายละเอียดแนวการสอน
และการวัดผล ประเมินผล

ผศ.นพรัตน์
ปั ญญาดิลกพงศ์

3

บรรยาย / ซักถาม / เพิ่มความรู เ้ รื่อง
ศัทพ์เฉพาะเกี่ยวกับประเภทของ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ IT อื่นๆ ใน
ปั จจุบนั / การอ่านบทความกึ่ง
วิชาการเกี่ยววิวฒ
ั นาการทาง
คอมพิวเตอร์
บรรยาย / ซักถาม / พัฒนาทักษะการ ผศ.นพรัตน์
ใช้ไวยากรณ์ท่ีใช้อธิบายถึงกิจวัตร
ปั ญญาดิลกพงศ์
ประจาวันและสิ่งที่ทาบ่อยๆ / อธิบาย
ความถี่ / ฝึ กเขียนอธิบายพฤติ
กรมการใช้อปุ กรณ์ทางด้าน IT / ทา
แบบฝึ กหัดและฝึ กปฏิบตั ิเป็ นรายกลุม่
และรายบุคคล / สรุปบทเรียน /
ทาแบบฝึ กหัด/การสอบพูด
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน / สื่อทีใ่ ช้

ผู้สอน

3

บทที่ 2: Computer Peripherals

4

ผศ.นพรัตน์
ปั ญญาดิลกพงศ์

4

บทที่ 3: Inside a computer

3

5

บทที่ 3: Inside a computer
(ต่อ)

3

บรรยาย / เพิ่มคลังคาศัพท์เกี่ยวกับ
อุปกรณ์เสริมคอมพิวเตอร์ ปุ่ มต่างๆ
บนคียบ์ อร์ด / ฝึ กทักษะการอ่าน การ
วิเคราะห์และจับใจความ สรุ ปและ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ส่วนประกอบต่างๆ ที่อยู่ขา้ งใน
computer case / พัฒนาทักษะการ
ใช้ไวยากรณ์เรื่อง passive voice
และ preposition ที่ใช้อธิบายถึงการ
ใช้งานอุปกรณ์เสริมต่างๆ / ทา
แบบฝึ กหัดและฝึ กปฏิบตั ิเป็ นรายกลุม่
และรายบุคคล / สรุปบทเรียน /
ทาแบบฝึ กหัด/การสอบพูด
บรรยาย / เพิ่มคลังคาศัพท์เกี่ยวกับ
อุปกรณ์ hardware ภายใน
computer case และ mainboard /
ฝึ กทักษะการอ่านบทความเกี่ยวกับ
การทางานของคอมพิวเตอร์ ฝึ กการ
วิเคราะห์และจับใจความสรุ ปและ
แสดงความคิดเห็น / พัฒนาทักษะ
การใช้ไวยากรณ์เรื่อง prefix และ
question words
ทาแบบฝึ กหัดและฝึ กปฏิบตั ิเป็ นราย
กลุม่ และรายบุคคล / บรรยาย /
ซักถาม / ฝึ กการออกเสียงตัวเลข
ทศนิยม ตัวเลขคูณ ที่มกั เจอใน
เสปคคอมพิวเตอร์ / สรุ ปบทเรียน /
ทาแบบฝึ กหัด/การสอบพูด

ผศ.นพรัตน์
ปั ญญาดิลกพงศ์

ผศ.นพรัตน์
ปั ญญาดิลกพงศ์
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน / สื่อทีใ่ ช้

ผู้สอน

ทดสอบย่อยบทที่ 1 และ 2
บรรยาย / เพิ่มคลังคาศัพท์เกี่ยว
application software และประเภท
ของระบบปฏิบตั ิการ / ฝึ กทักษะการ
อ่านบทความเกี่ยวกับประเภท
ซอฟแวร์ของคอมพิวเตอร์ / ฝึ กการ
วิเคราะห์และจับใจความสรุ ปและ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อา่ น /
พัฒนาทักษะการใช้ไวยากรณ์เรื่อง
relative clause และ relative
pronouns
ทาแบบฝึ กหัดและฝึ กปฏิบตั ิโดยการ
เขียนและการพูดเป็ นรายกลุม่ และ
รายบุคคล / บรรยาย / ซักถาม / ฝึ ก
การออกเสียงสูงต่าในประโยคคาถาม
ภาษาอังกฤษ / สรุ ปบทเรียน / /การ
สอบพูด / ทาแบบฝึ กหัด

ผศ.นพรัตน์
ปั ญญาดิลกพงศ์

6

ทดสอบย่อยครัง้ ที่ 1
บทที่ 4: Computer software

3

7

บทที่ 4: Computer software
(ต่อ)

3

8

สอบกลางภาค

2

9

บทที่ 5: Graphical user
interface

4

บรรยาย / เพิ่มคลังคาศัพท์เกี่ยวกับ
ปุ่ มต่างๆ บนหน้าจอ และตาแหน่ง
ของปุ่ ม / ฝึ กทักษะการอ่านบทความ
เกี่ยวกับการทางานของ mouse / ฝึ ก
วิเคราะห์จบั ใจความ สรุ ปและแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อา่ น /
พัฒนาทักษะการใช้ไวยากรณ์เรื่อง
imperative และคาบอกลาดับ
ขัน้ ตอน / ฝึ กปฏิบตั ิทงั้ เขียนและพูด
เป็ นรายบุคคลถึงการอธิบายขัน้ ตอน
การใช้ software application / ฝึ ก
การออกเสียงเชื่อมคาในประโยค /
สรุ ปบทเรียน / ทาแบบฝึ กหัด/การ
สอบพูด

ผศ.นพรัตน์
ปั ญญาดิลกพงศ์

ผศ.นพรัตน์
ปั ญญาดิลกพงศ์
ผศ.นพรัตน์
ปั ญญาดิลกพงศ์

เอกสารหมายเลข มคอ. 3 |9

สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน / สื่อทีใ่ ช้

ผู้สอน

บรรยาย / เพิ่มคลังคาศัพท์เกี่ยวเสปค
อุปกรณ์ IT / ฝึ กทักษะการอ่าน การ
วิเคราะห์และจับใจความสรุ ปและ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ
เรื่องเสปค คอมพิวเตอร์ / พัฒนา
ทักษะการใช้ไวยากรณ์เรื่องการ
เปรียบเทียบ
ฝึ กปฏิบตั ิโดยการเขียนและการพูด
เป็ นรายกลุม่ และรายบุคคล / บรรยาย
/ ซักถาม / ฝึ กการออกเสียงท้ายคา
(plural nouns และ possessives) /
สรุ ปบทเรียน /
ทาแบบฝึ กหัด/การสอบพูด
บรรยาย / เพิ่มคลังคาศัพท์เกี่ยว
ประเภทของอาชญากรและ
อาชญากรรมทางไซเบอร์ / ฝึ กทักษะ
การอ่าน การวิเคราะห์และจับ
ใจความสรุ ปและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับบทความเรื่องการป้องกัน
คอมพิวเตอร์สว่ นตัวจากไวรัสต่างๆ
พัฒนาทักษะการใช้ไวยากรณ์เรื่อง
modal verbs ในการบอกกฏและให้
คาแนะนา / ทาแบบฝึ กหัดและฝึ ก
ปฏิบตั ิโดยการเขียนและการพูดเป็ น
รายกลุม่ และรายบุคคล / บรรยาย /
ซักถาม / ฝึ กการออกเสียงคาควบ /
สรุ ปบทเรียน /
ทาแบบฝึ กหัด/การสอบพูด

ผศ.นพรัตน์
ปั ญญาดิลกพงศ์

10

บทที่ 6: IT Products’
specifications

3

11

บทที่ 6: IT Products’
specifications
(ต่อ)

3

12

ทดสอบย่อยครัง้ ที่ 2
บทที่ 7: Computer security
safety

3

13

บทที่ 7: Computer Security
Safety
(ต่อ)

3

ผศ.นพรัตน์
ปั ญญาดิลกพงศ์

ผศ.นพรัตน์
ปั ญญาดิลกพงศ์

ผศ.นพรัตน์
ปั ญญาดิลกพงศ์
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

14

บทที่ 8: IT & customer
support

3

15

สอบปลายภาค

2

กิจกรรมการเรียน
การสอน / สื่อทีใ่ ช้

ผู้สอน

บรรยาย / เพิ่มคลังคาศัพท์เกี่ยวกับ ผศ.นพรัตน์
ประเภทต่างๆ ของปั ญหาพท้นฐาน
ปั ญญาดิลกพงศ์
ของคอมพิวเตอร์ / ฝึ กทักษะการอ่าน
การวิเคราะห์และจับใจความ สรุ ป
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บทความเรื่องขัน้ ตอนการดูและลูกค้า
ทางต่อหน้าและผ่านทางโทรศัพท์ /
พัฒนาทักษะการใช้ไวยากรณ์เรื่อง
present perfect tense และ may,
might / / ฝึ กปฏิบตั ทิ งั้ เขียนและพูด
เป็ นรายบุคคลถึงการดูแลลูกค้าอย่าง
ถูกต้อง / ฝึ กการออกเสียง schwa /
สรุ ปบทเรียน / ทาแบบฝึ กหัด/การ
สอบพูด
ผศ.นพรัตน์
ปั ญญาดิลกพงศ์

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม ผลการ
วิธีการประเมิน
สัปดาห์ที่
สัดส่วนของ
ที่
เรียนรู้
ประเมิน
การประเมินผล
- ทดสอบย่อยครัง้ ที่ 1 และ 2
6 และ 12
10%
1
- สอบการพูดและการนาเสนอ
2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 และ 14
40%
- สอบกลางภาค
8
20%
- สอบปลายภาค
15
20%
2
การเข้าชัน้ เรียน
ตลอดภาคการศึกษา
10%
การมีสว่ นร่วมในการอภิปราย
เสนอความคิดเห็น ทากิจกรรม
ในชัน้ เรียน
*หมายเหตุ หากนักศึกษาทุจริตการสอบกลางภาคหรือปลายภาค จะถูกปรับตก (เพือ่ เป็ น
การวัดคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา)
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
English for Computer Business. Nopparat Panyadilokpong. (2016). Twelveprint Persons.
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

