เอกสารหมายเลข มคอ. 3
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4141101 ภาษาอังกฤษสาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (English for Information Technology)
2. จานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต (3-0-6)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็ นวิชากลุ่มวิชาแกนทางด้านภาษาอังกฤษ
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
อาจารย์รงรอง แรมสิ เยอ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีศ่ ึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปี ที่ 2
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
9. วันทีจ่ ัดทาหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
25กรกฎาคม 2558
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อพัฒนาทักษะในการฟังเพื่อความเข้าใจ การพูดแสดงความคิดเห็น การอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์หรื อสื่ ออื่นๆ
เพื่อการเขียนสรุ ปและเรี ยบเรี ยง ตลอดจนการนาเสนอในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ มีทกั ษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการนาเสนอในหัวข้อ
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิการด้านภาษา เน้นทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสาร สามารถใช้ทกั ษะด้านภาษาได้อย่างคล่องและเหมาะสม
2. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝึ กปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้ วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
บรรยาย 45 ชัว่ โมงต่อภาค สอนเสริ มตามความ
ฝึ กปฏิบตั ิในชัว่ โมง
ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชัง่ โมง
การศึกษา
ต้องการของนักศึกษา
บรรยาย
ต่อสัปดาห์
เฉพาะราย
3. จานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึ กษาผ่านเว็บไซด์คณะ
- นักศึกษาสามารถ Email มาปรึ กษาได้ทุกเวลา
- อาจารย์จดั เวลาให้คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่
ต้องการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้ องพัฒนา
การอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างมีความสุ ขนั้น จาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องมีคุณธรรมและจริ ยธรรม อาจารย์
ผูส้ อนต้องสอดแทรกความรู้ทางด้านคุณธรรม เพื่อให้นกั ศึกษามีจริ ยธรรมที่ดีงามทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ผสู ้ อนต้องสอดแทรกความรู ้ที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีโดยคานึงถึงผลกระทบต่อ
สังคม ตลอดจนจรรยาบรรณทางวิชาชีพ โดยนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดา้ นคุณธรรมจริ ยธรรมอย่างน้อย 7 ข้อดังนี้
· 1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื่ อสัตย์สุจริ ต
· 2. มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3. มีภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม สามารถทางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับ
ความสาคัญ
4. เคารพสิ ทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของความเป็ น
มนุษย์
5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
6. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ ต่อบุคคล องค์กรและสังคม
· 7. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
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- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างเกี่ยวกับประเด็นทางจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ
- อภิปรายกลุ่ม
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเข้าเรี ยนและส่ งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
- มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นามาทารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- ประเมินผลการวิเคราะห์กรณี ศึกษา
- ประเมินผลการนาเสนองานที่มอบหมาย
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ทตี่ ้ องได้ รับ
การพัฒนาความรู ้ช่วยให้นกั ศึกษาสามารถนาความรู ้ไปประกอบอาชีพหรื อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ดังนั้นนักศึกษาต้องมีความรู ้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมาตรฐานความรู ้ตอ้ งครอบคลุมอย่างน้อย 8 ข้อดังนี้
· 1. มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิ บายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู ้
ทักษะ และการใช้เครื่ องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปั ญหา
3. สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง และปรับปรุ งระบบคอมพิวเตอร์ ให้ตรงตามข้อกาหนด
4. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวฒั นาการคอมพิวเตอร์
5. รู ้เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู ้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์ อย่างต่อเนื่ อง
6. มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบ
ของเทคโนโลยีใหม่ๆ
7. มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรื อการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริ ง
· 8. สามารถบูรณาการความรู ้ในที่ศึกษากับความรู ้ในศาสตร์ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย อภิปราย การทางานกลุ่ม การนาเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณี ศึกษา และมอบหมายให้
ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
2.3 วิธีการประเมินผล
- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาคด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี
- ประเมินจากการนาเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล และการนาเสนองานกลุ่ม
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องพัฒนา
การพัฒนาทักษะทางปั ญญาจะส่ งผลให้นกั ศึกษาสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้เมื่อ
สาเร็ จการศึกษา ในการพัฒนาทักษะทางปั ญญาจะต้องพัฒนาไปพร้อมกับคุณธรรม จริ ยธรรมและความรู ้ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาควรพัฒนาทักษะทางปั ญญา อย่างน้อย 4 ข้อ ดังนี้
· 1. คิดอย่างมีวิจารณญานและอย่างเป็ นระบบ
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2. สามารถสื บค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปั ญหาอย่างสร้างสรรค์
3. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็นปั ญหาและความต้องการ
· 4. สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ และทักษะกับการไขปั ญหาทางคอมพิวเตอร์ ได้อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
- การมอบหมายงานให้ผเู ้ รี ยนทาโครงงานกลุ่ม รวมทั้งการนาเสนอผลงาน
- อภิปรายกลุ่ม
3.3 วิธีการประเมินผล
- สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์
- วัดผลจากการประเมินการนาเสนอผลงาน
- สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปั ญหา
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องพัฒนา
นักศึกษาต้องทางานกับบุคคลหลากหลาย ซึ่ งมีสถานภาพที่แตกต่างกัน จึงควรพัฒนาความสามารถ
ในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น และนักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบในการกระทาหน้าที่ของตนเองต่อสังคม ซึ่ ง
นักศึกษาควรมีทกั ษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบอย่างน้อย 6 ข้อดังนี้
· 1. สามารถสื่ อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้ง
ในบทบาทผูน้ า หรื อในบทบาทของผูร้ ่ วมทีมทางาน
3. สามารถใช้ความรู ้ในศาสตร์ มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4. มีความรับผิดชอบในการกระทาของตัวเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
5. สามารถเป็ นผูร้ ิ เริ่ มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ท้ งั ส่ วนตัวและส่ วนรวม พร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
6. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรี ยนรู ้ท้ งั ของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการทางานร่ วมกัน
- มอบหมายงานกลุ่มในการเขียนและนาเสนองาน
- การนาเสนอผลงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินตนเองและเพื่อนตามแบบฟอร์ มที่กาหนด
- ประเมินจากรายงานที่นาเสนอ พฤติกรรมการทางานเป็ นทีม
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้ องพัฒนา
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การพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส่ งผลให้
นักศึกษามีทกั ษะการใช้เครื่ องมือทางคอมพิวเตอร์ และมีความสามารถในการสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
นักศึกษาต้องมีทกั ษะอย่างน้อย 4 ข้อดังนี้
1. มีทกั ษะในการใช้เครื่ องมือที่จาเป็ นที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ต่อการทางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
2. สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปั ญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์ หรื อการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อปั ญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
· 3. สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่ อการนาเสนอ
อย่างเหมาะสม
4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และงานกลุ่ม
- นาเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากรายงาน และรู ปแบบการนาเสนอด้วยสื่ อเทคโนโลยี
- ประเมินจากการมีส่วนร่ วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สั ปดาห์ ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง
4

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่ อทีใ่ ช้
บรรยาย ยกตัวอย่าง
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บรรยาย ค้นคว้า
กรณี ศึกษาจากวิดีโอ
เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
บรรยาย อภิปราย
ฝึ กปฏิบตั ิ

2-3

ปฐมนิเทศเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน
- แนวการสอน/เนื้อหาสาระ
- กิจกรรมการเรี ยนการสอน
- การวัดการประเมินผล
ความรู ้พ้นื ฐานในการฟังเพื่อความเข้าใจ
ทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจ

4-5

การพูดแสดงความคิดเห็น

8

6

สอบเก็บคะแนน

4

1

ผู้สอน
อ.รงรอง แรมสิ เยอ

อ.รงรอง แรมสิ เยอ

อ.รงรอง แรมสิ เยอ

5

สั ปดาห์ ที่
7-8

9-11
12-13
14-15
16

หัวข้ อ/รายละเอียด
การอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์หรื อสิ่ งอื่นๆ เพื่อการ
เขียนสรุ ปและเรี ยบเรี ยง
สอบกลางภาค
ฝึ กทักษะการฟังและการพูด
ฝึ กทักษะการอ่านและการเขียน
การนาเสนองานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรมที่
ผลการเรียนรู้

จานวน
ชั่วโมง
8
4
8
8
8

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่ อทีใ่ ช้
บรรยาย อภิปราย
ฝึ กปฏิบตั ิ
บรรยาย ฝึ กปฏิบตั ิ
บรรยาย ฝึ กปฏิบตั ิ
นาเสนอ

วิธีการประเมิน

2.1, 2.8, 3.1, 3.4 สอบเก็บคะแนน
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
2
1.1, 1.2, 1.7,
การค้นคว้า วิเคราะห์กรณี ศึกษา การ
2.1, 2.8, 3.1,
นาเสนอรายงาน การทางานกลุ่ม การส่ ง
3.4, 4.1, 5.3
งานตามที่มอบหมาย
3
1.1, 1.2, 1.7,
การเข้าชั้นเรี ยน
2.1, 2.8, 3.1,
การมีส่วนร่ วม อภิปราย เสนอความ
3.4, 4.1, 5.3
คิดเห็นในชั้นเรี ยน
แผนทีก่ ระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรี ยนรู้ (Curriculum Mapping)
· ความรับผิดชอบหลัก ০ ความรับผิดชอบรอง
2.ความรู้

3.ทักษะทาง
ปัญญา

รายวิชา
1 2
4141101
ภาษาอังกฤ
ษสาหรับ

· ·

อ.รงรอง แรมสิ เยอ
อ.รงรอง แรมสิ เยอ
อ.รงรอง แรมสิ เยอ

สั ปดาห์ ที่
ประเมิน
6
ตามปฏิทินการศึกษา
ตามปฏิทินการศึกษา

ตลอดภาค
การศึกษา

· ·

สั ดส่ วนของการ
ประเมินผล
10%
30%
20%
30%

ตลอดภาค
การศึกษา

10%

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4

· ·
·

อ.รงรอง แรมสิ เยอ

4

1

1.คุณธรรม จริ ยธรรม

ผู้สอน

· ·

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่ อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5 6 1 2 3 4

·

6

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

เกณฑ์ ตัดสิ นผลการเรียน
เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
I
U
S

คะแนน/ช่วงคะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49

ความหมาย

หมายเหตุ

ดีเยีย่ ม
ดีมาก
ดี
ดีพอใช้
พอใช้
อ่อน
อ่อนมาก
ตก
ยังวัดผลไม่สมบูรณ์
ไม่เป็ นที่พอใจ
เป็ นที่พอใจ

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ประเพศ ไกรจันทร์ คู่มือการแปลอังกฤษใช้กบั การฟัง พูด อ่าน เขียน, 2549
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
วิดีโอการสอนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็ นภาษาอังกฤษ
สื่ อ สิ่ งพิมพ์ อินเตอร์ เน็ท
3. เอกสารข้ อมูลแนะนา
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในประมวลรายวิชา
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิ ทธิ ผลในรายวิชานี้ ที่จดั ทาโดยนักศึกษา ได้จดั กิจกรรมในการนาแนวคิดและความเห็น
จากนักศึกษาได้ดงั นี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
- การติดต่อ ปรึ กษา ส่ งงานทางอีเมล์ที่อาจารย์ผสู ้ อนได้จดั เป็ นช่องทางการสื่ อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- ผลการเรี ยนของนักศึกษา
- ผลงานกลุ่มของนักศึกษา
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- การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู้
3. การปรับปรุ งการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุ งการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง
และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุ งการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน
- การวิจยั ในชั้นเรี ยน
4. การสอบทวนมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการเรี ยนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรี ยนรู ้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรื อการสุ่ มตรวจผลงานนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบ
ย่อย และหลังการออกผลการเรี ยนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยรวมในวิชาดังนี้
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่ มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรื อผูท้ รงคุณวุฒิที่ไม่ใช่
อาจารย์ประจาหลักสู ตร
- มีการตั้งกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ
รายงาน วิธีการให้คะแนน และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประสิ ทธิ ผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรังปรุ งการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุ งรายวิชาทุก 3 ปี หรื อตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ตามข้อ 4
- เปลี่ยนหรื อสลับอาจารย์ผสู ้ อน เพื่อให้นกั ศึกษามีมุมมองที่หลากหลายมากขึ้น
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