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รายละเอียดของรายวชิา(Course Specification) 
รหัสวิชา ISY3601 รายวิชา ภาษาอังกฤษส าหรับงานสารสนเทศ 

สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์(สารสนเทศศึกษา) คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศกึษา ๑ ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
๑. รหัสและชือ่รายวิชา   

รหัสวิชา   ISY3601 
ช่ือรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษส าหรับงานสารสนเทศ 
ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ English for Information Work 

 
๒. จ านวนหน่วยกติ  3(3-0-6)   
       
๓. หลักสตูรและประเภทของรายวิชา 
๓.๑ หลักสูตร       สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์(สารสนเทศศึกษา)  
๓.๒ ประเภทของรายวิชา    หมวดวิชาเฉพาะ (แกน) 
 
๔.อาจารย์ผู้รบัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน    
๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ธนากร อุยพานิชย์ 
๔.๒ อาจารย์ผู้สอน  อาจารย์พงศกร กิ่งสุวรรณกุล 
 
๕.  สถานที่ติดตอ่  ห้องพัก ๓๕๒๑ อาคาร ๓๕ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
๖. ภาคการศกึษา / ชั้นปีที่เรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาท่ี   ๑ / ช้ันปีท่ี ๒ และ ๓ 
๖.๒ จ านวนผู้เรียนท่ีรับได้    ๑๘ คน  

 
๗. รายวิชาที่ต้องเรยีนมากอ่น(Pre-requisite)  (ถ้ามี)    

ไม่มี 
 
๘. รายวิชาที่ต้องเรยีนพรอ้มกนั(Co-requisites)(ถ้ามี)  

ไม่มี 
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๙. สถานที่เรียน   ห้อง ๓๕๓๑ 
๑๐.วันที่จัดท าหรือปรบัปรุง วันท่ี ๑๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
รายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 

หมวดท่ี ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
  ๑.๑ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการอ่านบทความทางด้านสารสนเทศศาสตร์ 
  ๑.๒ เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการอ่านบทความทางด้านสารสนเทศศาสตร์ 

๑.๓ เพื่อให้นักศึกษาน าความรู้เกี่ยวกับอ่านบทความทางด้านสารสนเทศศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้กับในการแปล 
      บทความวิชาการทางสารสนเทศศาสตร์ อย่างน้อย ๑ บทความ   

๒. วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 
   ไม่มี  
 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธบิายรายวิชา 
    พัฒนาความสามารถในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ ด้านการอ่านบทความทางด้านสารสนเทศศาสตร์ เพื่อการท างานใน

วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
    Develop English skills such as reading information and technology articles in order to benefit the 

work as a librarian or other career regarding information work. 
    
๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

บรรยาย ๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ - - การศึกษาด้วยตนเอง ๖ ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ 

 
 
๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นกัศกึษาเป็นรายบคุคล 
 ๔ ช่ัวโมง / สัปดาห์ ตอ่ ๑ หมู่เรียน 
 ๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผู้สอน  ห้องพัก ๓๕๒๑ อาคาร ๓๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพทท์ี่ท างาน / มือถือ  หมายเลข ๐๘๑๙๑๔๔๑๑๙ 
 ๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนกิส์ (E-Mail) pongsakorn.ki@ssru.ac.th 
 ๓.๔ ปรึกษาผ่านเครอืขา่ยสังคมออนไลน ์Line ID: toeshevit  
 ๓.๕ ปรึกษาผ่านเครอืขา่ยคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard) https://elsci.ssru.ac.th/pongsakorn_ki  
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หมวดท่ี ๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
๑.คุณธรรม  จริยธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ตอ้งพฒันา 
 (๑) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ  
          และซื่อสัตย์สุจริต 

  (๒) มีวินัย ตรงต่อเวลา และ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
  (๓) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญ 
  (๔) เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับ สิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของ 
                     ความเป็นมนุษย์ 
   (๕) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้สารสนเทศต่อบุคคลองค์กรและสังคม 
๑.๒   วิธีการสอน 

ใช้ Project-based learning โดยแบ่งกลุ่มและจัดทีมวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยลงพื้นท่ีท างานในรวม
โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดและคลังสารสนเทศ หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์ วัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม และมีการ
น าเสนอรายงานสิ่งท่ีได้จากการเรียนรู้ 
๑.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) นักศึกษาเข้าเรียนไม่ต่ ากว่า ๘๐% ของช่ัวโมงเรียนตลอดภาคการศึกษา 
(๒) ส่งงานท่ีได้รับมอบหมายตามขอบเขตท่ีให้และตรงเวลา 
(๓) มีการอ้างอิงเอกสารท่ีได้น ามาท ารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
(๔) ประเมินผลการวิเคราะห์โครงงาน 
(๕) การประเมินโครงงานและรายงานจากผู้ท่ีท างานร่วมกับผู้เรียน โดยมีแบบฟอร์ม 

๒. ความรู้ 
๒.๑   ความรู้ที่ต้องพฒันา 
   (๑) มีความรู้ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และการบริหารจัดการ ท้ังภาคทฤษฎีและ 
                     ภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 
   (๒) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
  (๓) มีความรู้ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ 
๒.๒   วิธีการสอน 

บรรยาย อภิปราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน  การวิเคราะห์กรณีศึกษา และใช้ Project-  
based learning และ Case-based learning โดยแบ่งกลุ่มลงพื้นท่ีและจัดทีมพัฒนาระบบ โดยลงพื้นท่ีท างานในโครงการ
พัฒนาระบบห้องสมุดและคลังสารสนเทศ หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์ วัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม และมีการน าเสนอ
รายงานสิ่งท่ีได้จากการเรียนรู้ 
๒.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบท่ีเน้นการวัดด้านความเข้าใจมากกว่าท่องจ า   
      การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้  
  (๒) ประเมินผลจากรายงานหรือโครงงานท่ีมอบหมาย 
  (๓) วิเคราะห์กรณีศึกษา 
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๓.ทักษะทางปญัญา 
๓.๑   ทักษะทางปญัญาที่ตอ้งพัฒนา 
   (๑) คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ 
    (๒) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
  (๓) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการสามารถประยุกต์ความรู้และ 
                     ทักษะกับการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
๓.๒   วิธีการสอน 

บรรยาย อภิปราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน  การวิเคราะห์กรณีศึกษา และใช้ Project-  
based learning และ Case-based learning โดยแบ่งกลุ่มลงพื้นท่ีและจัดทีมพัฒนาระบบ โดยลงพื้นท่ีท างานในโครงการ
พัฒนาระบบห้องสมุดและคลังสารสนเทศ หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์ วัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม และมีการน าเสนอ
รายงานสิ่งท่ีได้จากการเรียนรู้ 
๓.๓    วิธีการประเมินผล 

สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบท่ีมีการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานเพื่อวัดความเข้าใจและ
ความสามารถในการประยุกต์   และการท าโครงงานของนักศึกษา 
๔. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผดิชอบ 
๔.๑   ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผดิชอบที่ตอ้งพัฒนา 
  (๑) พัฒนาทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้รียนด้วยกัน 
   (๒) พัฒนาความเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างานเป็นทีม 
  (๓) พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมายให้ครบถ้วนตามก าหนดเวลา 
๔.๒   วิธีการสอน 

บรรยาย อภิปราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน  การวิเคราะห์กรณีศึกษา และใช้ Project-  
based learning และ Case-based learning โดยแบ่งกลุ่มลงพื้นท่ีและจัดทีมพัฒนาระบบ โดยลงพื้นท่ีท างานในโครงการ
พัฒนาระบบห้องสมุดและคลังสารสนเทศ หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์ วัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม และมีการน าเสนอ
รายงานสิ่งท่ีได้จากการเรียนรู้ 
๔.๒   วิธีการประเมินผล 
  (๑) ประเมินจากโครงงาน การน าเสนอโครงงาน และพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

(๒) การประเมินโครงงานและรายงานจากผู้ท่ีท างานร่วมกับผู้เรียน โดยมีแบบฟอร์ม 
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้งพัฒนา 
  (๑) พัฒนาทักษะการสื่อสารด้านการการฟัง พูด อ่าน และเขียนโดยการท ารายงานและการน าเสนองาน 

          ในช้ันเรียน    
 (๒) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร และการน าเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 (๓) สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวล การแปล ความหมาย และการวิเคราะห์ 
 ข้อมูล 

๕.๒   วิธีการสอน 
บรรยาย อภิปราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน  การวิเคราะห์กรณีศึกษา และใช้ Project-  

based learning และ Case-based learning โดยแบ่งกลุ่มลงพื้นท่ีและจัดทีมพัฒนาระบบ โดยลงพื้นท่ีท างานในโครงการ
พัฒนาระบบห้องสมุดและคลังสารสนเทศในห้องสมุดโรงเรียน , ห้องสมุดเฉพาะท่ีร้องขอ และมีการน าเสนอรายงานสิ่งท่ีได้
จากการเรียนรู้ 
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๕.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) การจัดท ารายงานและน าเสนอด้วยสื่อ 

      (๒) การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปรายในห้องเรียน 
หมายเหตุ 

สัญลักษณ ์ หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  
เว้นว่าง หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/ส่ือที่ใช้  
ผู้สอน 

๑ แนะน ารายวชิา 

Pre-Test 

๓ 1. แนะน ารายวิชา 
2. Pre-Test 

อาจารย์พงศกร กิง่สุวรรณกลุ 

๒ Technological summary writing I ๓ 1. อธิบายเน้ือหา อภิปราย 
2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
3. ฝึกปฎิบัติตามหัวข้อท่ีเรียน 

อาจารย์พงศกร กิง่สุวรรณกลุ 

๓ Technological summary writing II ๓ 1. อธิบายเน้ือหา อภิปราย 
2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
3. ฝึกปฎิบัติตามหัวข้อท่ีเรียน 

อาจารย์พงศกร กิง่สุวรรณกลุ 

๔ Technological summary writing III ๓ 1. อธิบายเน้ือหา อภิปราย 
2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
3. ฝึกปฎิบัติตามหัวข้อท่ีเรียน 

อาจารย์พงศกร กิง่สุวรรณกลุ 

๕ Email writing: Introduction ๓ 1. อธิบายเน้ือหา อภิปราย 
2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
3. ฝึกปฎิบัติตามหัวข้อท่ีเรียน 

อาจารย์พงศกร กิง่สุวรรณกลุ 

๖ Email writing: Informal writing ๓ 1. อธิบายเน้ือหา อภิปราย 
2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
3. ฝึกปฎิบัติตามหัวข้อท่ีเรียน 

อาจารย์พงศกร กิง่สุวรรณกลุ 

๗ Email writing: Formal writing ๓ 1. อธิบายเน้ือหา อภิปราย 
2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
3. ฝึกปฎิบัติตามหัวข้อท่ีเรียน 

อาจารย์พงศกร กิง่สุวรรณกลุ 
 

๘ สอบกลางภาค ๓   
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/ส่ือที่ใช้  
ผู้สอน 

๙ Learning technological vocabulary 

from Youtube videos I 

๓ 1. อธิบายเน้ือหา อภิปราย 
2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
3. ฝึกปฎิบัติตามหัวข้อท่ีเรียน 

อาจารย์พงศกร กิง่สุวรรณกลุ 

๑๐ Learning technological vocabulary 

from Youtube videos II 

๓ 1. อธิบายเน้ือหา อภิปราย 
2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
3. ฝึกปฎิบัติตามหัวข้อท่ีเรียน 

อาจารย์พงศกร กิง่สุวรรณกลุ 

๑๑ Introduction to job interview ๓ 1. อธิบายเน้ือหา อภิปราย 
2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
3. ฝึกปฎิบัติตามหัวข้อท่ีเรียน 

อาจารย์พงศกร กิง่สุวรรณกลุ 

๑๒ Job interview: Conversation ๓ 1. อธิบายเน้ือหา อภิปราย 
2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
3. ฝึกปฎิบัติตามหัวข้อท่ีเรียน 

อาจารย์พงศกร กิง่สุวรรณกลุ 

๑๓ Learning English vocabulary from 

codes 

๓ 1. อธิบายเน้ือหา อภิปราย 
2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
3. ฝึกปฎิบัติตามหัวข้อท่ีเรียน 

อาจารย์พงศกร กิง่สุวรรณกลุ 

๑๔ Learning English vocabulary from  

computer hardware and network 

๓ 1. อธิบายเน้ือหา อภิปราย 
2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
3. ฝึกปฎิบัติตามหัวข้อท่ีเรียน 

อาจารย์พงศกร กิง่สุวรรณกลุ 

๑๕ Learning English vocabulary as a 

career in information field 

๓ 1. อธิบายเน้ือหา อภิปราย 
2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
3. ฝึกปฎิบัติตามหัวข้อท่ีเรียน 

อาจารย์พงศกร กิง่สุวรรณกลุ 

๑๖ สอบปลายภาค ๓   

๑๗ ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ๓  อาจารย์พงศกร กิง่สุวรรณกลุ 
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๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามท่ีปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา 
(Curriculum Mapping) ตามท่ีก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตรสัปดาห์ที่ประเมินและสัดส่วนของการประเมิน) 
 

ผลการเรียนรู ้ วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วน 
ของการประเมินผล  

๑.๑(๑) 
๒.๑(๑) 
๒.๑(๓) 
๓.๑(๓) 
๕.๑(๓) 

ทดสอบทักษะทางด้านการปฏิบัติ ๕ ๖ ๗ ๑๐ ๑๕ ๑๐ 

๑.๑(๑) 
๒.๑(๑) 
๒.๑(๓) 
๓.๑(๓) 

ทดสอบความรู้ กลางภาค  ๘ ๓๐ 

๑.๑(๑) 
๒.๑(๑) 
๒.๑(๓) 
๓.๑(๓) 

ทดสอบความรู้ ปลายภาค ๑๗ ๓๐ 

๑.๑(๑) 
๒.๑(๒) 
๓.๑(๓) 
๔.๑(๑) 
๔.๑(๒) 
๕.๑(๓) 

ทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ด้วยการใช้โครงงานและ
การน าเสนอ 

๑๖ ๒๐ 

๑.๑(๑) 
๔.๑(๑) 
๔.๑(๒) 

การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ๒-๑๕ ๑๐ 

 
หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ต าราและเอกสารหลัก 
       
๒. ต าราหรือหนังสือที่ควรอ่านเพิ่มเติม 
๓. สื่อการเรียนการสอนอืน่ๆ 
Youtube, Netflix 
๔. แหล่งข้อมูลอินเตอร์เน็ต 

ไม่มี 
๕. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 ไม่มี 
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หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรงุการด าเนินการของรายวิชา 
 

๑. กลยุทธก์ารประเมินประสทิธผิลของรายวิชาโดยนักศกึษา 
  ให้นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ได้แก่ วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน และสิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอนของอาจารย์ ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ท่ีได้รับพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงอาจารย์และ
แนวทางการเรียนการสอนแบบ ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
  ประเมินความพึงพอใจในการเรียนการสอนได้ท่ีเว็บไซต์ http://reg.ssru.ac.th/rg/ 
 
๒. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 
  ประเมินโดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินและผลการเรียนของนักศึกษา 
 
๓. การปรับปรุงการสอน 
  คณะกรรมการประจ าหลักสูตรก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาน้ันทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการ
ประเมินประสิทธิภาพของรายวิชา และรายงานท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเมื่อสอนจบภาคเรียน 
 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนกัศกึษาในรายวิชา 

 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การ
สอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียน
รายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในรายวิชา เช่น การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ การสังเกต การสอบปฏิบัติ  
 
๕. การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรงุประสิทธผิลของรายวิชา 

 สาขามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา  การรายงาน
รายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเน้ือหาท่ีสอนและกลยุทธ์
การสอนท่ีใช้ และน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานรายวิชา เสนอต่อท่ีประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณา
ให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงพร้อมน าเสนอวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เพื่อใช้ในการสอนครั้งต่อไป 
 

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

http://reg.ssru.ac.th/rg/
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

 
 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัม

พันธ์
ระหว่าง
บุคคล

และความ
รับผิดชอ
บระหว่าง

บุคคล
และความ
รับผิดชอ

บ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ความรับผิดชอบหลัก                                                         ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชาชีพเฉพาะ (วิชาแกน) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ 

รหัสวิชา ISY3601 
ชื่อรายวิชา ภาษาองักฤษส าหรับงาน
สารสนเทศ 
 

                

** ความรับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจ านวนได้ตามความรับผิดชอบ 


