
มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๑  
รหัสวิชา ISY๒๖๐๑ รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานวิชาชีพ สาขาวิชา การจดัการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท ์คณะ วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
 

รายละเอียดของรายวชิา (Course Specification) 

รหัสวิชา ISY๒๖๐๑ รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัตงิานวิชาชีพ 

สาขาวิชา การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา ๒ ปีการศกึษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา     

รหัสวชิา   ISY๒๖๐๑ 
ช่ือรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพือ่การปฏบิัตงิานวิชาชีพ  
ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ English for career 

 
๒. จ านวนหน่วยกิต        ๓ หนว่ยกิต ๓(๓-๐-๖)      
        
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสูตร       ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา    วิชาบังคับ 
 
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน     
      ๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา     อาจารย์ธนากร อุยพานิชย์  
      ๔.๒ อาจารย์ผู้สอน   อาจารย์พงศกร กิ่งสุวรรณกุล 
 
๕. สถานที่ติดต่อ   ห้อง ๓๕๓๑ อาคาร ๓๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

E – Mail: pongsakorn.ki@ssru.ac.th 
 
๖. ภาคการศกึษา / ชั้นปีท่ีเรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่   ๒/๒๕๖๔ / ช้ันปีที่ ๒ 
๖.๒ จ านวนผู้เรียนที่รับได้  ๑๔  คน 

 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถ้ามี)  ไม่มี 
 
๘. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)  ไม่มี    

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๒  
รหัสวิชา ISY๒๖๐๑ รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานวิชาชีพ สาขาวิชา การจดัการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท ์คณะ วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
๙. สถานที่เรียน    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
๑๐.วันที่จัดท าหรือปรับปรุง   วันที ่๓๐ เดอืน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
     รายละเอยีดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
 

หมวดท่ี ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
  จุดมุ่งหมายของรายวิชา การสื่อสารงานทางวิชาการ มีดังต่อไปนี ้

  ๑.๑ เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ ดา้นการฟัง และการพูดในสถานการณ์ตา่ง ๆ 

  ๑.๒ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประเมินคุณค่างานทางวิชาการ 

  ๑.๓ เพื่อให้ผู้เรียนเขา้ใจความส าคัญของภาษาอังกฤษในชีวติประจ าวัน 

  ๑.๔ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าเสนองานเป็นภาษาอังกฤษได้ 

  ๑.๕ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถโตว้าทีเป็นภาษาอังกฤษได้ 

  ๑.๖ เพื่อให้ผู้เรียนสรุปใจความส าคัญของบทความเป็นภาษาอังกฤษได้ 

  ๑.๗ เพื่อให้ผู้เรียนเขียนอีเมลเป็นภาษาอังกฤษได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 เพื่อปรับปรุงเนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าในปัจจุบัน 

ซึ่งนักศึกษาจะได้รับความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ และน าไปประยุกตใ์ช้ในการปฏิบัตงิานตอ่ไปในอนาคตได้มากที่สุด 

 
หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

 
๑. ค าอธิบายรายวิชา 

   พัฒนาความสามารถในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ ดา้นการฟัง และการพูดในสถานการณ์ตา่ง ๆ การสัมภาษณ์ การ
น าเสนองานเกี่ยวกับหัวขอ้ที่เกี่ยวขอ้งกับการท างานของบรรณารักษ์ และนักสารสนเทศ 
 
  Developing English skills in listening, speaking and presentation within various situation; Interview; Presentation 

of related topics for librarians and information specialists. 

๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน (ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

บรรยาย ๔๕ ช่ัวโมงตอ่

ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ

ตอ้งการของนักศึกษา

- การศึกษาด้วยตนเอง ๗๕ 

ช่ัวโมงตอ่ภาคการศึกษา 
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 เฉพาะราย 

 
๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 ๓ ช่ัวโมง / สัปดาห์ ตอ่ ๑ หมู่เรียน 
 อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความตอ้งการ ๑ ช่ัวโมงตอ่สัปดาห์  (เฉพาะรายที่
ตอ้งการ) โดยนักศึกษาสามารถนัดหมาย ผ่านช่องทางตอ่ไปนี้ 
 ๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผู้สอน  ห้อง ๓๕๒๑ ช้ัน ๒ อาคาร ๓๕ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
 ๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพทท์ี่ท างาน / มือถือ  หมายเลข ๐๘๑-๙๑๔-๔๑๑๙ 
 ๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนกิส์ (E-Mail)  pongsakorn.king@ssru.ac.th 
 ๓.๔ ปรึกษาผ่านเครอืขา่ยสังคมออนไลน ์(Facebook/Twitter/Line)  ID Line: toeshevit 
 ๓.๕ ปรึกษาผ่านเครอืขา่ยคอมพิวเตอร์ (Internet/Web board) http://www.elfhs.ssru.ac.th/pongsakorn_ki/ 
 
 

หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  

(Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวชิา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

และความ

รับผดิชอบ

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเชิงตัวเลข 

การส่ือสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะ

ด้านอื่น ๆ 

  ความรับผิดชอบหลัก                                                          ความรับผิดชอบรอง 

วิชาชีพเลือก ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓  

รหัสวิชา ISY๒๖๐๑ 

ชื่อรายวิชา  

ภาษาอังกฤษเพื่อการ

ปฏิบัติงานวิชาชีพ 
English for career 
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      ความรับผิดชอบในแตล่ะดา้นสามารถเพิ่มลดจ านวนได้ตามความรับผิดชอบ 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 
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๑. คุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
   (๑) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวชิาชีพ ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสยีสละ และ

ซื่อสัตย์สุจริต 

 (๒) มีวนิัย ตรงตอ่เวลา และความรับผิดชอบตอ่ตนเอง วิชาชีพและสังคม 

   (๓) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแยง้ 

  (๔) เคารพกฎระเบียบ ขอ้บังคับ สทิธแิละรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

   (๕) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้สารสนเทศตอ่บุคคล/องค์กรและสังคม 

๑.๒ วิธีการสอน 
 (๑) ความรู้ในสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง รวมถึงได้รับ

ความรู้จากมาตรฐานทางดา้นขอ้มูลและสารสนเทศที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และทันสมัยตอ่สถานการณ์โลก 

  (๒) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
  (๓) ความรู้ในกระบวนการ และเทคนคิการวิจัยเพือ่แก้ไขปัญหาและตอ่ยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ 
 

๑.๓ วิธีการประเมินผล 
(๑) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่

มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
(๒) ประเมินจากการมีวนิัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษา ในการเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสตูร 
(๓) สังเกตการณ์แสดงพฤตกิรรมระหว่างผู้เรียนรว่มกันและกับผู้สอนทุกคน 
(๔) ปริมาณการกระท าทกุจริตในการสอบ 
  

๒. ความรู ้
๒.๑ ความรู้ที่ต้องพัฒนา 
 (๑) มีความรู้ในสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทั้งภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิัตอิย่างกว้างขวาง รวมถึง ได้รับ

ความรู้จากมาตรฐานทางดา้นขอ้มูลและสารสนเทศที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และทันสมัยตอ่สถานการณ์โลก 

  (๒) มมีีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 

  (๓) มีความรู้ในกระบวนการ และเทคนคิการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและตอ่ยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ 
๒.๒ วิธีการสอน 

 (๑) การบรรยายภายในช้ันเรียน และการถาม-ตอบ 

(๒) มอบหัวขอ้เรื่องให้ค้นคว้าและท ารายงานทั่งเดี่ยวและกลุม่ 

(๓) อภิปรายเป็นกลุ่มโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

(๔) การศึกษานอกสถานที่และท ารายงาน 

(๕) การสอนโดยใช้สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนกิส ์

 

๒.๓ วิธีการประเมินผล 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 
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และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

(๑) การทดสอบย่อย 

(๒) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

(๓) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในช้ันเรียน 

 
๓. ทักษะทางปัญญา 

๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
 (๑) คิดอย่างมีวจิารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

  (๒) สามารถสบืค้น ตคีวาม และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
  (๓) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ สามารถประยุกตค์วามรู้

และทักษะกับการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับขอ้มูลและสารสนเทศได้อยา่งเหมาะสม 

 ๓.๒ วิธีการสอน 

(๑) กรณีศกึษาเกี่ยวกับสารสนเทศศาสตร์ในดา้นตา่งๆ  

(๒) การท างานที่ไดร้ับมอบหมายให้ค้นคว้า 

(๓) การบรรยายโดยผู้เช่ียวชาญหรือผู้ประกอบการที่มีความส าเร็จในอาชีพ ก าหนดให้มีหัวข้อในรายวิชาที่

ตอ้งใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ เช่น ตรรกวิทยา การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ การวิเคราะห์พฤตกิรรมผู้ใข ้เป็น

ต้น 

๓.๓ วิธีการประเมินผล 
(๑) ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมายให้ท า 

(๒) การสอบขอ้เขยีน 

(๓) การเขยีนรายงาน 

 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

๔.๑ ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
  (๑) สามารถปฏิบัตแิละรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตนในกลุ่มงานได ้อย่าง

เหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลอืผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุม่ 

  (๒) สามารถพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้มีความทันสมัยอย่างตอ่เนื่อง 

๔.๒ วิธีการสอน 
 (๑) มีการก าหนดกิจกรรม การท างานเป็นกลุ่ม ซึง่ตอ้งประสานงานกับผู้อื่น หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจาก

การสัมภาษณ์บคุคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ เพือ่ให้เรียนรู้ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถใน

การรับผิดชอบ 

๔.๓ วิธีการประเมินผล 
(๑) ประเมินจากผลงานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่มที่ไดร้บัมอบหมายให้ท างาน 
(๒) สังเกตพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๖  
รหัสวิชา ISY๒๖๐๑ รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานวิชาชีพ สาขาวิชา การจดัการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท ์คณะ วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 (๑) สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้อย่างเหมาะสมกับวิชาชีพ 
  (๒) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตดิต่อสื่อสาร สบืค้นข้อมูล และการน าเสนอขอ้มูลได้อย่าง

เหมาะสม 
 (๓) สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานทางวิเคราะห์เชิงตัวเลข เช่น ตรรกวิทยา การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์

ความสอดคลอ้งกับมาตรฐานตา่งๆ สถิติในการประมวลผล การแปลความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น 

๕.๒ วิธีการสอน 

(๑) ฝึกใหม้ีการน าเสนอผลงานที่ไดผ้่านการค้นควา้และตรวจสอบ ในขอบเขตที่ก าหนด 
๕.๓ วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินจากเทคนคิการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
หมายเหต ุ

สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  

เวน้ว่าง หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน  

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/ส่ือที่ใช้  
ผู้สอน 

1 Class introduction 

Google classroom introduction 

Basic English writing introduction 

3 1. Meet students 
2. Class introduction, rules and 
regulations explanation 
3. Pre-test 

Pongsakorn 
Kingsuwankul 

 

 

2 Content summary writing I 3 1. Describe, explain, give examples 

2. Brainstorming 

3. Class exercise 

Pongsakorn 
Kingsuwankul 

3 Content summary writing II 3 1. Describe, explain, give examples 

2. Brainstorming 

3. Class exercise 

Pongsakorn 
Kingsuwankul 

4 Youtube video summary writing I 3 1. Describe, explain, give examples 

2. Brainstorming 

3. Class exercise 

Pongsakorn 
Kingsuwankul 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๗  
รหัสวิชา ISY๒๖๐๑ รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานวิชาชีพ สาขาวิชา การจดัการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท ์คณะ วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/ส่ือที่ใช้  
ผู้สอน 

5 Youtube video summary writing II 3 1. Describe, explain, give examples 

2. Brainstorming 

3. Class exercise 

Pongsakorn 
Kingsuwankul 

 

6 English Presentation 3 1. Describe, explain, give examples 

2. Brainstorming 

3. Class exercise 

Pongsakorn 
Kingsuwankul 

 

7 Reading/News/Thought of the day 3 1. Describe, explain, give examples 

2. Brainstorming 

3. Class exercise 

Pongsakorn 
Kingsuwankul 

 

8 Midterm Exam 3 Exam paper Invigilator 

9 Idea brainstorming 3 1. Describe, explain, give examples 

2. Brainstorming 

3. Class exercise 

Pongsakorn 
Kingsuwankul 

10 Debate I 3 1. Describe, explain, give examples 

2. Brainstorming 

3. Class exercise 

Pongsakorn 
Kingsuwankul 

 

11 Debate II 3 1. Describe, explain, give examples 

2. Brainstorming 

3. Class exercise 

Pongsakorn 
Kingsuwankul 

 

12 Interview conduction 3 1. Describe, explain, give examples 

2. Brainstorming 

3. Class exercise 

Pongsakorn 
Kingsuwankul 

 

13 Midterm Exam 3 Exam paper Invigilator 

14 Informal email writing 3 1. Describe, explain, give examples 

2. Brainstorming 

3. Class exercise 

Pongsakorn 
Kingsuwankul 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๘  
รหัสวิชา ISY๒๖๐๑ รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานวิชาชีพ สาขาวิชา การจดัการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท ์คณะ วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/ส่ือที่ใช้  
ผู้สอน 

15 Formal email writing 3 1. Describe, explain, give examples 

2. Brainstorming 

3. Class exercise 

Pongsakorn 
Kingsuwankul 

 

16 Job interviewing questions 3 1. Describe, explain, give examples 

2. Brainstorming 

3. Class exercise 

Pongsakorn 
Kingsuwankul 

 

17 Final Exam 3 Exam paper Pongsakorn 
Kingsuwankul 

 

๒. แผนการประเมินผลการเรยีนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ท่ีประเมิน 
สัดส่วน 

ของการประเมินผล  

๑.๑(๑) 

๑.๑(๒) 

 

(๑) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการ

เขา้ช้ันเรียน การสง่งานตามก าหนดระยะเวลาที่

มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 

(๒) ประเมินจากการมีวนิัยและความพร้อมเพรียง

ของนักศึกษา ในการเขา้ร่วมกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 

(๓) สังเกตการณ์แสดงพฤตกิรรมระหว่างผู้เรียน

ร่วมกันและกับผู้สอนทุกคน 

(๔) ปริมาณการกระท าทกุจริตในการสอบ 

ทุกสัปดาห์ ๑๐ 

๒.๑(๑) 

๒.๑(๓) 

๓.๑(๑) 

๓.๑(๑) 

การสอบกลางภาค ๘ ๓๐ 

๒.๑(๑) 

๒.๑(๓) 

๓.๑(๑) 

๓.๑(๑) 

การสอบปลายภาค ๑๗ ๓๐ 

๒.๑(๑) 

๒.๑(๓) 

ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมายให้ท า และการ

เขยีนรายงาน และการน าเสนอ 

๒-๗, ๙-๑๖ ๓๐ 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๙  
รหัสวิชา ISY๒๖๐๑ รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานวิชาชีพ สาขาวิชา การจดัการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท ์คณะ วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๓.๑(๑) 

๓.๑(๑) 

๔.๑(๒) 

๕.๑(๒) 

 

ผลการเรียนรู้ วีธีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ 
สัปดาห์ท่ี

ประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

๑.๑(๓) 

๔.๑ (๑) 

ประเมินดว้ยวิธีการสังเกตการเขา้ประเมินตามวัน

เวลาที่นัดหมาย 

๑๘ - ร้อยละ ๑๐๐ เขา้ประเมิน

ตามตามวันเวลาที่นัดหมาย 

= ๕ คะแนน 

- ร้อยละ ๘๐ เขา้ประเมิน

ตามตามวันเวลาที่นัดหมาย 

= ๔ คะแนน 

- ร้อยละ ๗๐ เขา้ประเมิน

ตามตามวันเวลาที่นัดหมาย 

= ๓ คะแนน 

- ร้อยละ ๖๐ เข้าประเมิน

ตามตามวันเวลาที่นัดหมาย 

= ๒ คะแนน 

- ร้อยละ ๕๐ เขา้ประเมิน

ตามตามวันเวลาที่นัดหมาย 

= ๑ คะแนน 

๒.๑(๑) 

๓.๑(๒) 

ประเมินดว้ยแบบทดสอบ  ๑๘ - สอบผ่าน > ๔๐ ขอ้ = ๕ 

คะแนน 

- สอบผ่าน > ๓๕ ขอ้ = ๔ 

คะแนน 

- สอบผ่าน > ๓๐ ขอ้ = ๓ 

คะแนน 

- สอบผ่าน > ๒๕ ขอ้ = ๒ 

คะแนน 

- สอบผ่าน < ๒๕ ขอ้ = ๑ 

คะแนน 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๑๐  
รหัสวิชา ISY๒๖๐๑ รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานวิชาชีพ สาขาวิชา การจดัการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท ์คณะ วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

๓. แผนการตรวจสอบการประเมินผลการเรยีนรู้ 

การทวนสอบมาตารฐานผลสัมฤทธ์ิระดับหลักสูตร 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 

๑.  ต าราและเอกสารหลัก 
 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๑๑  
รหัสวิชา ISY๒๖๐๑ รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานวิชาชีพ สาขาวิชา การจดัการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท ์คณะ วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
        ๑)  พงศกร กิ่งสุวรรณกุล. (๒๕๖๑).  เว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอนของอาจารย์พงศกร กิ่งสุวรรณกุล.   

(PowerPoint). สบืค้นเมื่อ ๒ มกราคม, ๒๕๖๑ จาก http://www.teacher.ssru.ac.th/pongsakorn_ki        

 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
         

 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

กลยุทธก์ารประเมินประสิทธผิลในรายวิชาโดยนักศึกษา นักศึกษาสามารถเข้าไปประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอน

ผ่านระบบงานทะเบียนและประมวลผลของทางมหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา หลักจากจบการเรียนการสอนในทุกรายวิชา 

โดยผลการประเมินในภาพรวมตอ้งไม่ต่ ากวา่ ๓.๕๑  

นอกจากอาจารย์ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการสอน

ของอาจารย์ผู้สอนได้โดยตรง กับทางอาจารย์ผู้สอนเอง หรือผ่านทางหัวหน้าสาขาวิชา ในหลายช่องทาง เช่น ด้วยตนเอง 

หรือชอ่งทางการสื่อสารออนไลนต์า่งๆ เช่น Line / Facebook เป็นต้น 

 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน  

กลยุทธ์การประเมินการสอน ทางสาขาวิชาได้มีการด าเนินการ เช่น ประเมินการสอนจากผู้สังเกตการณ์หรือทีม

ผู้สอน และประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา เป็นต้น 

 

๓. การปรับปรุงการสอน 

  วิธีการปรับปรุงการสอนทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไดม้ีการสง่เสริมให้มีการวิจัยในช้ันเรียน ร่วมถึงจัด
ประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ให้กับอาจารย์ผู้สอน 
 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาน้ีผู้เรียนต้องศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิผู้สอนจงึ

ใช้วธิกีารทวนสอบ ดว้ยวิธีทวนสอบจากคะแนนขอ้สอบ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ

 

 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๑๒  
รหัสวิชา ISY๒๖๐๑ รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานวิชาชีพ สาขาวิชา การจดัการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท ์คณะ วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมินในข้อ ๑ และ ๒ ผู้ที่เกี่ยวขอ้งได้น าผลที่ได้มาประชุมวางแผนและหาข้อสรุปในการปรับปรุงการ

สอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น โดยจะมีการปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรสารสนเทศศาสต์บัณฑิต 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา  

 

*********************** 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก   
 

หนา้ | ๑๓  

รหัสวิชา ISY๒๔๐๕ รายวิชา การสื่อสารงานทางวิชาการ แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะ/วิทยาลัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

 

รายวชิา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ

ความรับผดิชอบ

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงตัวเลข 

การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะด้านอื่น 

ๆ 

  ความรับผิดชอบหลัก                                                          ความรับผิดชอบรอง 

วิชาชีพเลือก ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓  

รหัสวิชา ISY๒๖๐๑ 

ชื่อรายวิชา  

ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน

วิชาชีพ 
English for career 
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      ความรับผิดชอบในแตล่ะดา้นสามารถเพิ่มลดจ านวนได้ตามความรับผิดชอบ  


