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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 

รหัสวิชา  MAT ๓๖๐๕  ภาษาอังกฤษสำหรับคณิตศาสตรส์ารสนเทศ  

สาขาวชิา คณิตศาสตร์สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสนุันทา 

ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศกึษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดที่๑ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อรายวชิา   

รหัสวิชา   MAT๓๖๐๕ 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย ภาษาองักฤษสำหรับคณิตศาสตร์สารสนเทศ  

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ English for Informatics Mathematics  

๒. จำนวนหน่วยกติ 3(3-0-6)          
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
๓.๑  หลักสูตร       วิทยาศาสตรบัณฑิต(สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ 
๓.๒ ประเภทของรายวิชา                        รายวิชาเฉพาะด้าน(เอกบังคับ) 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
๔.๑  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา      ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญารัตน์  บุษบรรณ 
๔.๒ อาจารย์ผู้สอน       ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญารัตน์  บุษบรรณ 
 
๕.  สถานที่ติดต่อ   อาคาร ๒๖ ช้ัน ๕ ห้องพักอาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์/ E – Mail 
kanyarat.bu@ssru.ac.th /Google Classroom MAT๓๕๐๖-๒-๖๔ /Line IMath(๖๒) 
 
๖. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรยีน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่  ๒/ 2๕๖๔ ช้ันปีที่ 3 
๖.๒ จำนวนผู้เรียนที่รับได ้ประมาณ  ๒  คน 

 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมากอ่น(Pre-requisite)  (ถา้มี)   ESC๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษสำหรับวทิยาศาสตร ์

๘. รายวิชาที่ต้องเรยีนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถา้มี) ไม่ม ี
๙. สถานที่เรียน  อาคาร 2๖ ห้องเรียน ๒๖๕๐๗ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ห้องเรียนออนไลน์ MAT ๓๕๐๖ –๖๔ ( Google Classroom) /  Google Meet สำหรับหอ้งเรยีนออนไลน์ 
MAT ๓๕๐๖ –๖๔ 
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๑๐.วันที่จัดทำหรือปรับปรุง   วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 25๖๔ 
 
 

หมวดที่๒จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
  
       เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการอ่านข้อความ บทความและการเขียนภาษาอังกฤษเชิง

คณิตศาสตร์และเทคโนโลย ีเข้าใจการเขยีนภาษาอังกฤษในรูปแบบงานวิชาการ สามารถนำความรูไ้ปใช้ใน

การเขยีนงานวิชาการเป็นภาษาอังกฤษได้ 

 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพื่อปรับปรุงเนือ้หาให้ทันสมัยและวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึน้ 
 

หมวดที่๓ลักษณะและการดำเนนิการ 
 

๑. คำอธบิายรายวิชา 
  (ภาษาไทย)  ฝึกทักษะในการอ่านข้อความ บทความ และการเขียนภาษาองักฤษเชิง

วิชาการทางคณิตศาสตร์สารสนเทศ รวมทั้งฝึกการเขียนภาษาอังกฤษในรูปแบบงานวิชาการต่างๆ เช่น 

รายงาน บทคัดย่อ โดยเนน้การเรยีนโดยสถานการณ์จำลอง เพื่อนำความรูม้าใช้ในการปฏบิัติงานอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

 
๒. จำนวนชั่วโมงที่ใชต้่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝกึงาน

(ชั่วโมง) 

การศกึษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

บรรยาย ๔๕ ช่ัวโมง ตอ่
ภาคเรยีน 

สอนเสรมิตาม

ความต้องการ 

ของนักศึกษา 

ไม่ม ี ศึกษาด้วยตนเองอย่าง 

๖ ช่ัวโมง ตอ่ สัปดาห์ 
 

 
๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศกึษาเป็น
รายบุคคล 
 (ผู้รับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุข้อมูล   ตัวอย่างเช่น  ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห์) 
 ๓.๑ ปรกึษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผูส้อน  ห้อง ๒๖๕๐๗ ช้ัน ๕  อาคาร ๒๖ คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ 
 ๓.๒ ปรกึษาผ่านโทรศัพท์ที่ทำงาน / มือถอื  หมายเลข ๐๘๑๘๒๓๙๖๖๓ 
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 ๓.๓ ปรกึษาผ่านจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail) kanyarat.bu@ssru.ac.th 
 ๓.๔ ปรึกษาผ่านเครอืข่ายสังคมออนไลน ์(Facebook/Twitter/Line) Line :imath๖๒/Google 
Classroom MAT๓๕๐๖-๖๔ 

 ๓.๕ ปรึกษาผ่านเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard) Google Classroom MAT
๓๕๐๖-๖๔ เว็บไชต์ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญารัตน์ บุษบรรณ (ssru.ac.th) 
 

หมวดที่๔การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

๑.คุณธรรม  จรยิธรรม 
๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 
     1) มีความซื่อสัตย์สุจรติ  

    2) มีระเบียบวินัย  

   3) มีจติสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

    4) เคารพสิทธิและรับฟงัความคดิเห็นของผู้อืน่  

    5) มีจติสาธารณะ   
๑.๒   วิธกีารสอน 

 (๑) สอดแทรกสถานการณ์ คุณค่าและผลกระทบ คุณธรรม จรยิธรรมทางวิชาการ ต่อ
สังคมโลก โดยให้มีการวิเคราะห์ผลกระทบและร่วมกันอภิปรายในขณะสอนเนือ้หา 

 (๒) อาจารย์ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง การมีวนิัยเรื่องเวลา การเปิดโอกาสใหน้ักศึกษา
แสดงความคดิเห็นและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา 

 (๓) การมอบหมายการทำงานเป็นกลุ่ม 
 (๔) กระตุ้นผู้เรียน ให้เป็นผู้ทีรู่จ้ักระเบียบ การรับฟังความคดิเห็นของผูอ้ื่น 

๑.๓    วิธีการประเมินผล 
         (๑) พฤติกรรมที่แสดงออกในช้ันเรยีน ได้แก่การเข้าเรยีน และสง่งานที่ได้รับมอบหมาย 

          ตามขอบเขตและระยะเวลาที่ร่วมกันกำหนด 

(๒)  การแสดงความคดิเห็น วเิคราะห์ และอภิปราย อยา่งถกูต้องและเหมาะสมในช้ัน
เรียน      

(๓)  การรับฟังความคดิเหน็ของผู้อื่นในรายวิชา 
๒. ความรู้ 

๒.๑   ความรู้ที่ต้องพัฒนา 
 1) มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีด้านการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับ

คณิตศาสตร์ 

  2) มีความรูพ้ืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะนำมา  

                อธิบายหลักการเขยีนและอ่านภาษาอังกฤษสำหรับคณิตศาสตร์สารสนเทศ 

  3) สามารถติดตามความกา้วหน้าทางวิชาการในวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน 

                คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

mailto:kanyarat.bu@ssru.ac.th
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   4) มีความรอบรูใ้นศาสตร์ต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ในชีวติประจำวันได้ 

 
๒.๒   วิธีการสอน 

(๑) การจัดการเรียนรูจ้ะใช้รูปแบบการเรยีนรูแ้บบร่วมมือร่วมใจซึ่งจะช่วยให้ผูเ้รียนได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ห้องเรียนออนไลน ์และ สื่อการสอน ออนดมีานด ์

(๒) การทำแบบฝึกทั้งในช้ันเรยีนและนอกชัน้เรียนเพื่อช่วยให้ผูเ้รียนเกิดทักษะในการ
เลือกใชศ้ัพท์ทางคณิตศาสตร ์ เช่ือมโยงความรูท้างด้านภาษากับคณิตศาสตร์สำหรับการ
แก้ปัญหาชีวติจรงิ 

(๓)  การบรรยาย อภิปรายและการทำงานเป็นทมีในห้องเรยีน และหอ้งเรียนออนไลน์ 
เพื่อให้ความรู ้

(๔)  การมอบหมายงาน การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการเรียนรูก้ารใช้ภาษาอังกฤษใน
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การค้นควา้จากสือ่ต่างๆเพื่อการสรา้งความตระหนกัต่อ
ภาษาองักฤษสำหรับคณิตศาสตร์กับปัญหาในชีวติจรงิ 
๒.๓    วิธีการประเมนิผล 

 (๑) ทดสอบย่อย ทดสอบปลายภาค ด้วยข้อสอบวัดหลักการภาคทฤษฎี  
 (๒)  การทำกิจกรรมกลุ่มจากใบงาน / กระดานการทำงานร่วมในกลุม่ยอ่ยแบบ
ออนไลน์( Google Meet ) การทำกิจกรรมกลุ่มจากใบงาน กิจกรรมผ่านสื่อออนดี
มานด ์
 (๓)  การนำเสนองานรายบุคคล 

๓.ทักษะทางปัญญา 
๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ตอ้งพัฒนา 
  1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุมีผล ตามหลักการทางคณิตศาสตร์ 

  2) นำความรูท้างด้าน วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ 

                กับ สถานการณ์จริงต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

  3) มีความใฝ่รู ้สามารถวเิคราะห์และสังเคราะห์ ความรูจ้ากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ 

                หลากหลายอย่างถูกต้องและสรา้งสรรค์ 

๓.๒   วิธีการสอน 
  (๑) สาธิตและยกตัวอยา่งคำศัพท์ บทความ ความรูเ้ก่ียวกับคณิตศาสตร์ที่ใชเ้ป็น

ภาษาองักฤษ และบทความคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวในชีวติจรงิ 

 (๒)  มอบหมายงานให้นักศึกษา ศึกษา คน้ควา้ เพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
สำหรับการสือ่สาร 

 (๓)  การสะท้อนแนวคิดและ การแสดงความคดิอย่างสรา้งสรรค์ในการนำความรูท้าง
คณิตศาสตร ์ภาษาอังกฤษและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้การนำเสนองาน 

 (๔)  การอภิปราย ซักถาม ระหว่างอาจารย์และเพื่อน ๆ ในช้ันเรยีน 

๓.๓    วิธีการประเมินผล 
  (๑) สอบย่อยและสอบปลายภาค โดยเนน้ข้อสอบการการใช้ศัพท์คณติศาสตร์

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ตา่ง ๆ ตามความเหมาะสม 
 (๒) การทำกิจกรรมกลุ่มจากใบงาน 



5 
 

 

 (๓) การค้นควา้เพิ่มเติมเพือ่ทำงานกลุ่ม 
 (๔)  การนำเสนอด้วยวาจาและการนำเสนอด้วยรายงานการคน้ควา้ 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพัฒนา 
  1) มีภาวะผู้นำ โดยสามารถทำงานร่วมกับผูอ้ื่นในฐานะผู้นำและสมาชิกที่ดี 

  2) มีความรับผดิชอบต่อสังคมและองค์กร 

  3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรที่ไปปฏิบัติงาน 

๔.๒   วิธีการสอน 
(๑) การมอบหมายงานที่ทำรว่มกันเป็นทีมและงานที่มอบหมายเป็นรายบุคคล 

   (๒) การเปลี่ยนกลุ่มทำงานตามกจิกรรมที่มอบหมายเพื่อใหน้ักศึกษาทำงานกับผูอ้ื่นได้

โดยไมย่ึดตดิกับเฉพาะเพื่อนทีใ่กล้ชดิ 

(๓)  นักศึกษากำหนดความรบัผิดชอบของแตล่ะคนในกลุม่อย่างชัดเจน 
๔.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) การประเมินผลตนเอง และเพื่อนร่วมกลุม่ ทั้งด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล
และดา้นความรับผดิชอบ ภาวะความเป็นผู้นำและผูต้า 

(๒)    ประเมนิความรับผดิชอบจากรายงานกลุ่มของนักศึกษา 
(๓)  ประเมินการมีส่วนร่วมในช้ันเรยีน                   

 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง
พัฒนา 

  1) สามารถประยุกต์ความรูด้้านคณิตศาสตร์และสถติิ เพื่อการวิเคราะห์  ประมวลผล  

               การแก้ปัญหาและนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

      2) มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเลือกใช้รูปแบบ 

                ของการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

  3) มีทักษะและความรูภ้าษาอังกฤษ เพื่อการค้นควา้ได้  อย่างเหมาะสมและจำเป็น  

  4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลไดอ้ย่างมี 

               ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
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๕.๒   วิธีการสอน 
            (๑)  มอบหมายงานทีต่้องมีการสืบค้นข้อมลูด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(๒)  สาธติและยกตัวอย่างการการใช้ภาษาอังกฤษ การจับประเด็น การเขยีนงานคณิตศาสตร์ด้วย่

ภาษาองักฤษ มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ/ การเรียนรูท้ี่ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ การนำเสนองานผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศและสรา้งการเรียนรูแ้บบร่วมมือร่วมใจจากการแบ่งปัน

ความรูไ้ว้ในห้องเรียนออนไลน์ของรายวิชา 

(๓)  การนำเสนองาน 
๕.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินทักษะการทำงานที่ได้รับมอบหมาย 

(๒)  ประเมนิทักษะการนำเสนอรายงาน 
(๓) ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมลูด้วยเทคโนโลยี  
(๔)  การอภิปรายซักถาม 

 

หมายเหตุ 
สัญลักษณ ์  หมายถงึ ความรับผิดชอบหลัก  

 สัญลักษณ์  หมายถงึ ความรับผิดชอบรอง  

เวน้ว่าง หมายถงึ ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฏอยู่ในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

 

หมวดที่๕แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

 

สัปดาห์

ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน / สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

๑ Introduction to Mathematics  ๓ ๑.แนะนำเนื้อหาวิชา วตัถุประสงค์ของ
วิชา การเรียนการสอนและการ
ประเมินผล อธิบช่องทางการติดตอ่กับ
อาจารย์ผูส้อนทาง Google Classroom  
ห้องเรียน MAT๓๕๐๖- ๖๔ และ 
website เว็บไชต์ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กัญญารัตน์ บุษบรรณ (ssru.ac.th) ซึ่ง
ผู้เรยีนได้เชิญผูเ้รียนเขา้ร่วมช้ันเรยีน
ด้วย  
 

ผศ.กัญญารัตน์ บุษบรรณ 

https://elsci.ssru.ac.th/kanyarat_bu/
https://elsci.ssru.ac.th/kanyarat_bu/
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สัปดาห์

ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน / สื่อท่ีใช้ 

      ผู้สอน 

   E-mail ของมหาวิทยาลัย 
- แนะนำการใช้ Google Classroom 

และ เว็บไชต์ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กัญญารัตน์ บุษบรรณ (ssru.ac.th) 

เพื่อเป็นช่องทางสำหรับการ

ติดตอ่สื่อสารระหว่างผู้เรยีนและผู้สอน  

๒.ผู้สอน และผู้เรียนแลกเปลีย่นเรียนรู้

เก่ียวกับ part of speed  

๓. ผู้เรยีนอา่นบทความ Introduction 

to Mathematics  

๔. ผู้สอนและผู้เรยีนร่วมกันอภิปราย

และซักถาม ฝึกวิเคราะห์ประโยค 

๔. ผู้เรยีนทบทวนแกรมมาจากสือ่ 

ออนดีมานด ์ที่ผูส้อนจัดไว้ในห้องเรียน

ของรายวิชาในเว็บไชต์ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์กัญญารัตน ์บุษบรรณ 

(ssru.ac.th) 

 

๒ Number Patterns ๓ ๑.ทำกิจกรรม Reading and Writing 

Number 

๒.ทำกจิกรรม Reading and Writing 

Expression  

๓.สืบค้นข้อมลูจากเว็ปไซต ์

http://www.crickweb.co.uk/ks2numb

eracy.html 

ผศ.กัญญารัตน์ บุษบรรณ 

๓ Number Patterns(cont.) ๓ ๑.อ่านบทความ Number and 

Operation อภิปรายซักถาม 

๒. ทำกิจรรม Problem solving in 

Math  

 

๔ Fractions ๓ ๑.อ่านบทความ Fractions อภิปราย

ซักถาม 

 

https://elsci.ssru.ac.th/kanyarat_bu/
https://elsci.ssru.ac.th/kanyarat_bu/
https://elsci.ssru.ac.th/kanyarat_bu/
https://elsci.ssru.ac.th/kanyarat_bu/
https://elsci.ssru.ac.th/kanyarat_bu/
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สัปดาห์

ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน / สื่อท่ีใช้ 

      ผู้สอน 

   ๒. ทำกิจรรม Problem solving in 

Math 

ผศ.กัญญารัตน์ บุษบรรณ 

๕-๗ Math Patterns and Agebraic 

Thinking 

๙ ๑.ทำกจิกรรม Reading and Writing 

Agebraic  Expressions, Equations 

Inequalities 

๒.อ่านบทปฏิบัติการ Exploring 

Algebra 

๓.ใช้โปรแกรม GSP สรา้งกราฟ 

4.อ่าน Abstract งานวิจัยโดยใช้คำ

สืบค้น Research in Geometry 

๖.กจิกรรมเกมทบทวนคำศัพท์ 

Kahoot!/Quiz 

 

ผศ.กัญญารัตน์ บุษบรรณ 

๘ สอบกลางภาค    

๙-๑๐ Reading and Writing Graphs ๖ ๑.กจิกรรมเกมทบทวนคำศัพท์ 

Kahoot! /Quiz 

๒.ผู้เรยีนเรียนรูค้ำศัพท์ที่เก่ียวข้อง 

Graph Description จากสื่อออนดี

มานด ์

๓.ผู้เรยีนเรียนการเขียนอธิบาย 

Graph จาก
https://www.elanguages.ac.uk/lo

s/eap/introduction_to_describing

_graphs_and_tables.html 
๔.ทำกิจกรรม reading and Writing  

Graphs อภิปราย ซักถาม 

ผศ.กัญญารัตน์ บุษบรรณ 

๑๑-๑๓ Writing Paragraphs ๙ ๑.กจิกรรมเกมทบทวนคำศัพท์ ผ่าน 

Kahoot! /Quiz 

ผศ.กัญญารัตน์ บุษบรรณ 

https://www.elanguages.ac.uk/los/eap/introduction_to_describing_graphs_and_tables.html
https://www.elanguages.ac.uk/los/eap/introduction_to_describing_graphs_and_tables.html
https://www.elanguages.ac.uk/los/eap/introduction_to_describing_graphs_and_tables.html
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๒.เรียนรูก้ารเขียน Paragraph 

๓.ทำกิจกรรม Write the Introductory 

Paragraph 

๔.ทำกิจกรรม Write supporting  

 Paragraph 

๕.ทำกิจกรรม Write the  concluding 

Paragraph 

๖. มอบหมายให้ผู้เรยีนหาหัวข้อ

สำหรับการนำเสนองานในเชิงวิชาการ

เป็นภาษาอังกฤษ 

 

๑๔-๑๖ Writing Article and Abstract ๙ ๑.ทำกิจกรรมเรียงประโยค สรา้ง

ข้อความ 

๒.ตอบคำถามจากบทความแล้ว

เรียงคำตอบภายในจำนวนคำที่กำหนด

(๔๐-๕๐) 

๓.สืบค้นบทความและบทคัดย่อ

ภาษาองักฤษที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

คณิตศาสตร์แล้วจัดทำเปน็รายงาน

พรอ้มนำเสนอ 

๔.ผู้เรยีนนำเสนอหัวข้อทีส่นใจต่อ

ผู้สอน  

๕.ผู้สอนให้ขอ้เสนอแนะสำหรบัการ

เตรยีมตัวการนำเสนองานในสัปดาห์ที่ 

๑๖ 

๖.ผู้เรยีนนำเสนองานในสัปดาห์ที่ ๑๖ 

ผศ.กัญญารัตน์ บุษบรรณ 

๑๗ สอบปลายภาค  - ผศ.กัญญารัตน์ บุษบรรณ 

 

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวชิา 

(Curriculum Mapping) ตามท่ีกำหนดในรายละเอยีดของหลักสูตรสัปดาห์ท่ีประเมินและสัดส่วนของการประเมิน) 
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หมวดที่๖ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตำราและเอกสารหลัก 

       1. HO TH PHUONG  & LE THI KIEU VAN 2003. English for Mathematics. HO CHIMIN CITY. 

      2. สมุทร เซ็นเชาวนิช. 2549. Techniques for English Reading Skill and Comprehension 

Development for Thai students. พิมัพ์ครั้งที่ 11. กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

 

2. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ีประเมิน สัดส่วนของ 

การประเมินผล 

1.1 ,1.2,2.1,2.2,3.1,5.1 ทดสอบความรู้ด้านเนื้อหา  ๗,๙,๑๑, 

๑๔,๑๗      

60% 

1.1,1.2,1.3,2.1,2.2,2,4.1,4.2

,5.1 

 ตรวจผลงานจากการทำแบบฝกึหัด ตลอดภาคเรยีน 

 

๕% 

 

 

 

1.1,1.2,1.5,2.1,2.2,2.3,2.4,3

.1,3.2,3.3,4.1,5.1,5.2,5.3,5.

4 

การนำเสนอ ๑5-16 ๑๕ % 

๕.๑ ๕.๔ การเรียนรูก้ารสืบค้นข้อมลูโดยใช้

เทคโนโลย ี

 

๑๒,๑๓ 

 

๕% 

1.1,1.2,1.3,2.1,2.2,2,4.1,4.2

,5.1๕.๑ ๕.๔ 

ผลงานการศึกษาค้นควา้ 

 

๕ 

 

๕% 

1.1,1.2,1.3,1.5,2.1,2.2,2,4.1

,4.2,5.1 

เวลาเข้าเรียนและความตั้งใจเรยีน การ

ตอบคำถามและแลกเปลีย่นความคดิเห็น         

และร่วมกจิกรรม โดยดูความถูกต้อง

ครบถว้น ความรับผดิชอบตรงต่อเวลา 

ตลอดภาคเรยีน ๑๐ % 
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1.Teauratanagul, T. 2007. English for Science and Technology. Bangkok: Chulalongkorn University 

Press. 

2. Pimsarn, P. 2538. Communicative Writing. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัธรรมศาสตร์. 

3 .Sirijaruwong, P., Khajornchaikul, K., Krusong, S., Thongrit, A., Saingern, S., Wongworapanit, P. 2007. 

English for Engineering and Technology. Bangkok: Triple Group. 
๔. เว็บไชต์ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญารัตน์ บุษบรรณ (ssru.ac.th) 
 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 

http://bbc.co.uk/thai/learningenglish 

http://ict.moph.go.th/English/Eindex.htm 
https://www.elanguages.ac.uk/los/eap/introduction_to_describing_graphs_and_tables.html 
3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 

    ๑. Google Classroom Mat๓๕๐๖-๖๔ 
 

 

หมวดที่๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนนิการของรายวชิา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

       การประเมินผลประสิทธผิลในรายวิชานี ้ที่จัดทำโดยนกัศึกษา ได้จดักจิกรรมในการนำแนวคดิและ 

  ความเห็นจากนักศึกษาด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 

                -   การสนทนาระหว่างผูส้อนและผู้เรยีน 

                -   การสังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียน 

                -   แบบประเมนิผู้สอนและแบบประเมนิรายวชิา 

                -   การให้ขอ้แสนอแนะผ่านเว็บไซต์ Google Classroom Mat๓๕๐๖-๒-๖๓ 
๒. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

      (ระบุวิธีการประเมินท่ีจะไดข้้อมูลการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เป็นต้น) 
        ในการประเมินผลผู้สอนไดใ้ช้กลยุทธด์ังต่อไปนีค้อื 

- ผลการสอบของนักศึกษา 

- การสังเกตการสอนของเพื่อนร่วมสาขาวิชาและการสะท้อนการสอน 

-  การทวนสอบผลการประเมนิการเรียนรู้ 

๓. การปรับปรุงการสอน 

      (อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควิชามีการกำหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว้อย่างไรบ้าง  

https://elsci.ssru.ac.th/kanyarat_bu/
https://elsci.ssru.ac.th/kanyarat_bu/
http://ict.moph.go.th/English/Eindex.htm
https://www.elanguages.ac.uk/los/eap/introduction_to_describing_graphs_and_tables.html


มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  √ ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๒ 
รายวิชาMAT2702 ความน่าจะเป็นประยุกต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนัน

ทา 

      การวิจัยในช้ันเรียน การประชุมเชงิปฏบัิตกิารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น) 

 อาจารย์ผูส้อนทบทวนผลลัพธ์การเรียนรูแ้ล้วและนำรายงานผลการทวนสอบของกรรมการประจำหลักสูตร 

และผลการประเมนิประสิทธผิลวิธีการสอนของรายวิชา แล้วจัดทำรายงานรายละเอียดในมคอ. 5 แล้วนำไปสู่การปรบัปรุง

กลยุทธใ์นมคอ 3    

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

      (อธิบายกระบวนการท่ีใชใ้นการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวชิา เช่น 

       ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรอืงานท่ีมอบหมาย กระบวนการอาจจะตา่งกันไปสำหรับรายวชิาท่ีแตกต่างกัน หรอืสำหรับ 

      มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน) 

  ทวนการสอบจากการสอบถามนักศึกษา  การเปรียบเทียบกับนักศึกษาปีที่ผ่านมา การพิ จารณาผลงาน 
การทดสอบย่อย การปฏิบัติ การนำเสนอผลงานหน้าช้ันเรียนการพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ของนักศึกษา ระดับคณะฯ  
และการทวนรวมสอบจากอาจารย์ที่เคยสอนในรายวิชาที่ใกล้เคียงกัน 
 

๕. การดำเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 

      (อธิบายกระบวนการในการนำข้อมูลท่ีได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ) 

 จากผลการประเมินการเรียนการสอนและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประจำรายวิชานีแ้ล้ว ได้มีการวางแผน และ

ปรับปรุงแนวการสอนในคร้ังตอ่ ๆ และปรับปรุงแนวการสอนในคร้ังนี ้คอื  การเพิ่มกจิกรรมเกมทายศัพท์เพื่อช่วยการจดจำ

ศัพท์     



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

หนา้ | ๑๓ 

รายวชิาMAT๓๖๐๕ ภาษาอังกฤษสำหรบัคณิตศาสตร์สารสนเทศ  สาขาวชิาคณิตศาสตร์สารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอยีดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศเชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ความรับผิดชอบหลัก                                                        ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชาเฉพาะดา้น ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ 

รหัสวิชา  MAT ๓๖๐๕ 

ชื่อรายวิชา  

MAT๓๖๐๕
 ภาษาองักฤษสำหรับ
คณิตศาสตรส์ารสนเทศ  

 

                   

ความรับผดิชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจำนวนไดต้ามความรับผดิชอบ 


