
มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  ⧄ ตรี    โท  เอก 

หนา | ๑ 

รายวชิา ESC 1102 สาขาวชิา ชวีวทิยาสิ่งแวดลอม คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 

 

รายละเอยีดของรายวชิา(Course Specification) 

รหัสวชิา  รายวชิา ESC ๑๑๐๒ ภาษาองักฤษสําหรับวทิยาศาสตร (English for Science) 

สาขาวชิา คหกรรมศาสตร คณะ วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศกึษา  ๑  ปการศกึษา ๒๕๖๔ 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 
 

๑. รหัสและชื่อรายวชิา   

รหัสวชิา   ESC ๑๑๐๒ 

ช่ือรายวชิาภาษาไทย ภาษาองักฤษสําหรับวทิยาศาสตร 

ช่ือรายวชิาภาษาอังกฤษ   English for Science  
 

๒. จํานวนหนวยกติ   ๓(๓-๐-๖)     

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวชิา  
๓.๑  หลักสูตร       วทิยาศาสตรบัณฑติ (วทิยาศาสตรและเทคโนโลยสีิ่งแวดลอม) 

๓.๒ ประเภทของรายวชิา    รายวชิาบังคับ  
 

๔.อาจารยผูรับผดิชอบรายวชิาและอาจารยผูสอน    

๔.๑  อาจารยผูรับผดิชอบรายวชิา ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทศันาวลัย  อุฑารสกุล และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.

วลัยพร  ผอนผนั 

๔.๒ อาจารยผูสอน ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทศันาวลัย  อุฑารสกุล และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.

วลัยพร  ผอนผนั 

 

๕.  สถานท่ีตดิตอ    02-160-1143-45 / E – Mail: tatsanawalai.ut@ssru.ac.th 

๖. ภาคการศกึษา / ชั้นปท่ีเรยีน   

๖.๑ ภาคการศกึษาที่    ๑/ ๒๕๖๔ 

๖.๒ จํานวนผูเรียนที่รับได ประมาณ ๓๕ คน 

 

๗. รายวชิาท่ีตองเรยีนมากอน(Pre-requisite)  (ถาม)ี …........................ไมม.ี...................................... 

 

๘. รายวชิาท่ีตองเรยีนพรอมกัน(Co-requisites)(ถาม)ี ….........................ไมม.ี..................................... 

 

๙. สถานท่ีเรยีน   คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
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๑๐.วันท่ีจัดทําหรอืปรับปรุง   วันที่....๒....เดอืน....กรกฎาคม...พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รายละเอยีดของรายวชิาคร้ังลาสุด 

 
หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 
๑. จุดมุงหมายของรายวชิา 

๑. เพื่อใหผูเรียนมีทักษะการอานภาษาอังกฤษ โดยเนนคําศัพทและรูปแบบเฉพาะดานวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม จาก เอกสาร ตํารา วารสารทางวทิยาศาลตรสิ่งแวดลอม สอืสงิพมิพตางๆ  

๒. เพื่อใหผูเรียนสามารถอานบทความหรือตําราทางวิชาการ บทคัดยองานวิจัย ดานวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอมใดอยางเขาใจ และสามารถอานจับใจความและสรุปขอความทัง้หมดใดอยางถูกตอง ครบถวน  

๓. เพื่อใหผูเรียนสามารถเขยีนรายงานทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมเพื่อประยุกตใชในสาขาวชิาขพีใตอยาง มี

ประสทิธภิาพ 

๔. เพื่อใหผูเรียนสามารถประยุกตใชทักษาทางภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อถายทอดความรู เรื่องราวดาน

สิ่งแวดลอมผานสื่อตางๆ ได 

 
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวชิา 
 วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุง เพื่อใหนักศึกษาทราบจุดประสงคหลักของการจัดการเรียนการสอนวิชา

นี้ คือ การพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี  มวีินัย  มีคุณธรรม  สําหรับการจัดการเรียนการสอนนั้นไดมีการนํารูปแบบการ

จัดการเรยีนรูที่หลากหลายมาประยุกตใชในการเรียนการสอน ไดแก การสอนที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ การสอนโดยใช

โครงงาน การทํางานเปนทีม   การคิดอยางหลากหลาย  นําเทคโนโลยีมาใชในการวิเคราะหขอมูล  มาใชในการ

จัดการเรียนการสอนและการสอนผานระบบออนไลน  การพัฒนารายวชิาใหเหมาะสมตอการจัดการเรยีนการสอนใน

หลักสูตรสาขาคหกรรมศาลตร เพื่อปูพื้นฐานความรูความเขาใจของนักดีกษาใหอยูในระตับเดยีวกัน และสรางเจตคติ

ที่ดตือการดกีษาภาษา อังกฤษสําหรับ วทิยาศาสตร พรอมทัง้มทีกัษะการคนควาดวยการใชวทิยาการที่เหมาะสมและ

สอดคลองกับ ยุคสมัยและขอมูลในปจจุบัน 

 
หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

 
๑. คําอธบิายรายวชิา 
  (ภาษาไทย)  
  การฝกทักษะการฟง พดู อาน และเขยีน โดยเนนศัพททางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีการอาน บทความ 
ตําราดานวิทยาศาสตร การฝกจากสถานการณจําลองที่มีการสือสารที่หลากหลายในบริบทของ วิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลย ี
  The course aims at developing the student’s language skills in the area of science and technology, 
including the basic reading and writing skills on documented research papers. The student should demonstrate 
an ability to discuss on specific task on the types of text used เท technical communication.  
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๒. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศกึษา 
 

บรรยาย 

(ช่ัวโมง) 

สอนเสรมิ 

(ช่ัวโมง) 

การฝกปฏบิัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝกงาน(ช่ัวโมง) 

การศกึษาดวยตนเอง 

(ช่ัวโมง) 

บรรยาย 45 ช่ัวโมงตอ

ภาคการศกึษา 

สอนเสรมิตามความ

ตองการของ

นักศกึษา 

  ศกึษาดวยตนเอง 6 ช่ัวโมง

ตอสัปดาห รวม 90 ช่ัวโมง 

 
๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแกนักศกึษาเปนรายบุคคล 
 (ผูรับผดิชอบรายวชิาโปรดระบุขอมูล   ตัวอยางเชน  ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห) 

 ๓.๑ ปรึกษาดวยตนเองที่หองพักอาจารยผูสอน  หอง อาคารสํานักงานคณบด ีช้ัน 1 อาคาร 26 คณะวทิยาศาสตร

และเทคโนโลย ี

 ๓.๒ ปรกึษาผานโทรศัพทที่ทาํงาน / มอืถอื  หมายเลข 089 - 2050899 

 ๓.๓ ปรึกษาผานจดหมายอเิลก็ทรอนกิส (E-Mail) tatsanawalai.ut@ssru.ac.th , walaiporn.ph@ssru.ac.th 

 ๓.๔ ปรกึษาผานเครอืขายสังคมออนไลน (Facebook/Twitter/Line) Line: pubasten 

 ๓.๕ ปรึกษาผานเครอืขายคอมพวิเตอร (Internet/Webboard) http://www.ssru.ac.th/teacher/tatsanawalai_ut 

 

หมวดท่ี๔การพัฒนาผลการเรยีนรูของนกัศึกษา 

๑. คุณธรรม  จรยิธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จรยิธรรมท่ีตองพัฒนา 
 

 (๑)  จติสํานกึและเขาใจธรรมชาตขิองตนเอง ผูอื่นและสวนรวม 

  (๒)  มภีาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม และสามารถวิเคราะหและจัดการกับขอ

โตแยงและปญหาที่มผีลกระทบตอตนเองและผูอื่น รวมทัง้ใหขอสรุปของปญหา 

 (๓)  เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งตระหนักและเห็นคุณคาในความแตกตาง

ของชาตพิันธุ ตลอดจนวัฒนธรรมของชาตแิละนานาชาต ิ

 (๔)  มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม และสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ

ความสําคญั 

 (๕)  มหีลักในการวิเคราะห ตัดสนิใจและแกปญหาไดอยางเปนเหตุเปนผล 

๑.๒ วธิกีารสอน 

(๑) บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณศีกึษาเกี่ยวกับประเด็นทางจรยิธรรมทางวิชาชีพดานวทิยาศาสตร

สิ่งแวดลอม 

 (๒) จัดการเรยีนการสอนผานระบบออนไลน และอภิปรายกลุม 
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(๓) กําหนดใหนักศกึษาหาตัวอยางที่เกี่ยวของหรอืกรณีศกึษาดานสิ่งแวดลอม  

(๔) การทําโครงการ/ วเิคราะหปญหาจากกรณีศกึษา 

(๕) การสังเกต  การวเิคราะห  การแลกเปลี่ยนเรยีนรู    

(๖)  การรายงานกลุมและรายงานเดี่ยว การนําเสนอรายงานในช้ันเรยีน 

(๗) การคนควาดวยตนเอง  

๑.๓ วธิกีารประเมนิผล 

(๑) พฤตกิรรมการเขาเรยีน และสงงานที่ไดมอบหมายตามระยะเวลาที่กําหนด 

(๒) ประเมนิจากพฤตกิรรมของนักศกึษาดานการเสยีสละ ความซื่อสัตยสุจริต ความวนิัย ความ

รับผิดชอบในการทํางาน 

(๓) ประเมนิผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย 

 

๒.ความรู 

๒.๑   ความรูที่ตองพัฒนา 
 (๑)  ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎทีี่สําคัญในเนื้อหาสาขาวชิาที่ศกึษา 

 (๒)  สามารถวเิคราะหปญหา เขาใจ รมทัง้ประยุกตความรูทักษะ และการใชเครื่องมอืที่เหมาะสมในการแกไข

ปญหา 

 (๓)  สามารถตดิตามความกาวหนาทางวิชาการในอาชีพ รวมทั้งการนําไปประยุกต 

       (๔)  รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

  (๕) มคีวามรูในแนวกวางของสาขาวชิาที่ศกึษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง  

  

๒.๒ วธิกีารสอน 

(๑) บรรยายทักษะภาษาอังกฤษดานอาหารที่เกี่ยวของตามแผนการสอน 

(๒) อภิปราย การทํางานกลุม การนําเสนอรายงาน  

(๓) มอบหมายงานใหคนควา  การสบืเสาะหาความรู  การวางแผน การประยุกตใชทักษะภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสาร   

(๔) การวเิคราะหกรณีศกึษา การทํางานกลุมทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ   

(๕) การจัดทําคลปินําเสนอภาษาอังกฤษ 

๒.๓ วธิกีารประเมนิผล 

(๑) ทดสอบยอย   สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 

(๒) การสังเกต การวเิคราะห การแลกเปลี่ยนเรยีนรู ในการนําเสนอ 

(๓) การรายงานกลุมและรายงานเดี่ยว การนําเสนอรายงานในช้ันเรยีน 
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(๔)วัดผลจากการนําเสนอรายงานการคนควาหนาช้ันเรียน 

(๕) วัดผลจากรายงานการคนควาจากระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศ   

 

๓. ทักษะทางปญญา 
๓.๑   ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 
      (๑) คดิอยางมวีจิารณญาณและอยางเปนระบบ 

               (๒)  สามารถสบืคน ตคีวาม และประเมนิขอมูลตาง ๆ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค 

               (๓)  สามารถรวบรวม ศกึษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหา 

               (๔)สามารถประยุกตความรู และทักษะกับการแกไขปญหาในวชิาชีพไดอยางเหมาะสม 

 

๓.๒ วธิกีารสอน 

(๑) บรรยายในช้ันเรยีนและผานระบบการเรยีนการสอนแบบออนไลน และมอบหมายงานทํารายงานกลุม 

และรายงานเดี่ยว 

(๒) มอบหมายงานในการคนควาจากระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศ, บทคัดยองานวจัิย   

       (๓) กจิกรรมกลุม คลิปนําเสนอโดยถายทอดเปนภาษาอังกฤษ 

๓.๓ วธิกีารประเมนิผล 

(1) ทดสอบยอย สอบกลางภาค  และ สอบปลายภาค 

(๒) วัดผลจากการนําเสนอรายงาน 

 (๓) สังเกตการมสีวนรวมในการแกไขปญหา 

 

๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบที่ตองพัฒนา 
 

                   (๑)  สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาทัง้ภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสทิธภิาพ 

                   (๒)  สามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นได ทัง้ในฐานะผูนําหรอืสมาชิกของกลุม 

                   (๓)  สามารถใหความชวยเหลอื และอํานวยความสะดวกแกการแกไขปญหาสถานการณ

ตาง ๆ ในกลุมทัง้ในบทบาทของผูนํา หรอืในบทบาทของผูรวมทมีทํางาน 

                       (๔) มคีวามรับผิดชอบในงานของตนเอง และรับผิดชอบงานของกลุม 

                      (๕) สามารถเปนผูรเิริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณ ทัง้สวนตัวและสวนรวมพรอม

ทัง้แสดงจุดยนือยางเหมาะสมทัง้ของตนเองและของกลุม 

๔.๒ วธิกีารสอน 
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(๑) การสอนโดยใชแบบรวมมอืกันเรยีนรู (Co-Operative Learning) การสอนแบบดีกษาดวยตนเอง การ

ดนควาทาง อนิเตอรเนต การสอนแบบ e-Learning เปนตน 

(๒) ศกึษาคนควา พรอมการนําเสนอรายงานในช้ันเรยีน  

(๓) พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรยีนดวยกันและระหวางสมาชิกในกลุมที่ไดรับ

มอบหมายในการทํางานเปนกลุม   

๔.๓ วธิกีารประเมนิผล 

(๑) ประเมนิจากผลการลอบกลางภาคและปลายภาคที่เนนหลักการและทฤษฎ ี 

(๒) ประเมนิผลจากรายงานการดกีษาดนควาจากการสืบดนดวยตนเอง  

(๓) คุณภาพของขิ้นงานที่สรางตามใบงาน (เปนกลุมหรือรายบุคคล) 

(๔) พจิารณาจากการตอบคําถามเปนรายบุคคล/รายกลุม 

 

๕. ทักษะการวเิคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวเิคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศที่ตองพัฒนา 
              (๑)  มทีักษะในการใชงานเครื่องมอืทางดานวทิยาศาสตรและครือ่งคอมพวิเตอร 

    (๒)  สามารถใชเทคโนโลยสีารสนเทศไดอยางเหมาะสม 
    (๓)  สามารถใหระบบคณติศาสตรสารสนเทศหรอืสถติิในการวเิคราะหและประเมินผลได 

    

๕.๑ ทักษะการวเิคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(๑) ทักษะการคดิคํานวณเชิงตัวเลข 

 (๒) พัฒนาทักษะในการสื่อสารทัง้การพูด การฟง การเขยีน การแปล ในการทํารายงานและการนําเสนอ

หนาช้ันเรยีน 

(๓) ทักษะในการสบืคนขอมูลจากอนิเทอรเน็ต 

(๔) ทักษะในการใชเทคโนโลย ี 

(๕) ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใชรูปแบบ เครื่องมอื และเทคโนโลยทีี่เหมาะสม 

๕.๒ วธิกีารสอน 

 (๑) จัดการเรยีนการสอนผานระบบออนไลน มอบหมายใหศกึษาคนควาดวยตนเองจากเว็บไซตสื่อการ

สอนและทํารายงานโดยเนนการนําตัวเลขที่มสีถติอิางอิงจากแหลงที่มาขอมูลที่นาเช่ือถอื 

 (๒) มอบหมายงานใหใชทักษะการลื่อสารดวยการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ เชน การสงรายงานทาง

Google Classroom การแสดงความคดิเห็นทางเว็บบอรด 

 (๓) ผึเกอานบทความหรอื เนื้อหาทางวชิาการเปนภาษาองักฤษ  

 (๔) มอบหมายงานที่ตองมกีารสบืดนขอมูลดวยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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๕.๓ วธิกีารประเมนิผล 

(๑) ประเมนิจากรายงานและรูปแบบการนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลย ี

(๒) ประเมนิจากการมสีวนรวมในการนําเสนอ รายงานปฏบิัติการ และการอภิปรายผล 

 

๖. ดานอื่นๆ 

(๑)  ความสามารถในการวางแผนการเรยีนรู 
(๒)  มคีวามเช่ียวชาญในเนื้อหาวิชาเฉพาะ 
(๓)  จัดการเรียนแบบบูรณาการ 
(๔)  มคีวามคิดหลากหลาย 

 

หมายเหตุ 

สัญลักษณ  หมายถงึ ความรับผดิชอบหลัก  

สัญลักษณ  หมายถงึ ความรับผดิชอบรอง  

เวนวาง หมายถงึ ไมไดรับผดิชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยูในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา (Curriculum Mapping) 
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หมวดท่ี๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑. แผนการสอน 

3สัปดาห 

2ท่ี 
3หัวขอ/รายละเอยีด 

3จํานวน 

3ช่ัวโมง 

3กจิกรรมการเรยีน การ

สอน สื่อท่ีใข (ถาม)ี 
3ผูสอน 

3๑ 

Introduction to Environmental 

Science 

 

3๓ 

Online Lecturing by Google 

Meet, lecturing by 

PowerPoint, assignment by 

asking the scientific 

questions 

Asst. Prof. Dr. 

Walaiporn 

3๒ 
Concerning the environment  

 
3๓ 

Online Lecturing by Google 

Meet, lecturing by 

PowerPoint, Assignment by 

asking the scientific 

questions, Exercise(๑) 

Asst. Prof. Dr. 
Walaiporn 

3๓ 
Ecological cycle  

 
3๓ 

Online Lecturing by Google 

Meet , Assignment by 

asking the scientific 

questions, Exercise (๒) 

Asst. Prof. Dr. 
Walaiporn 

3๔ 
Ecological cycle  

 
3๓ 

Online Lecturing by Google 

Meet, lecturing by 

PowerPoint, Assignment by 

asking the scientific 

question 

Asst. Prof. Dr. 
Walaiporn 

4๕ 
Environmental Problems  

 
3๓ 

Online Lecturing by Google 

Meet, Assignment by 

asking the scientific 

question, Exercise (๓) 

Asst. Prof. Dr. 
Walaiporn 

๖ 

Environmental Problems 

3๓ 
Lecturing by PowerPoint, 

Assignment by asking the 

scientific questions, 

Exercise (๔) 

Asst. Prof. Dr. 
Walaiporn 
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๗ 

Talking about the environment 

3๓ 
Online Lecturing by Google 

Meet, Assignment by 

asking the scientific 

question,  

Asst. Prof. Dr. 
Walaiporn 

๘ Midterm examination 
 

  
๙ 

Environmental vocabulary 

3๓ 
Online Lecturing by Google 

Meet, Assignment by 

asking the scientific 

questions, Exercise (๕) 

Asst. Prof. Dr. 

Tatsanawalai 

3๑๐ Academic reading, reading 
technique  ๓ 

Online Lecturing by Google 

Meet, lecturing by 

PowerPoint, Assignment by 

asking the scientific 

questions, Exercise (๖) 

Asst. Prof. Dr. 

Tatsanawalai 

3๑๑ 

Creating Sustainable 

consumption Clip Video 

3๓ 
Online lecturing by Google 

Meet, Assignment by 

asking the scientific 

questions Exercise (๗) 

Asst. Prof. Dr. 

Tatsanawalai 

3๑๒ 

Speaking/Listening to a 

description of a weekly 

schedule. Basic Conversation 

3๓ 
Lecturing by PowerPoint, 

Assignment by asking the 

scientific questions, 

Exercise (๘) 

Asst. Prof. Dr. 

Tatsanawalai 

3๑๓ 

Speaking/Listening to a 

description of a weekly 

schedule 

3๓ 
Online Lecturing by Google 

Meet, Assignment by 

asking the scientific 

questions,  

Asst. Prof. Dr. 

Tatsanawalai 

3๑๔ 
Speaking/Listening to a 

description of a weekly 

schedule 

3๓ 
Online lecturing by 

PowerPoint, Assignment by 

asking the scientific 

questions, Exercise (๙) 

Asst. Prof. Dr. 

Tatsanawalai 
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3๑๕ 
Preparation for job application 

and interview 

3๓ 
Online lecturing by 

PowerPoint, Assignment by 

asking the scientific 

questions 

Asst. Prof. Dr. 

Tatsanawalai 

3๑๖ 
Preparation for job application 

and interview 

3๓ 
Lecturing by PowerPoint, 

Assignment by asking the 

scientific questions, 

Exercise (๑๐) 

Asst. Prof. Dr. 

Tatsanawalai 

๑๗ Final examination 3๓   

 

 

๒. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู 

( ระบุวธีิการประเมนิผลการเรียนรูหัวขอยอยแตละหัวขอตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบของรายวชิา 

(Curriculum Mapping) ตามท่ีกําหนดในรายละเอียดของหลักสูตรสัปดาหท่ีประเมนิและสัดสวนของการประเมนิ) 

ผลการเรยีนรู วธีกีารประเมินผลการเรยีนรู สัปดาหที่ประเมนิ 
สัดสวน 

ของการประเมินผล 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

(๑.๑, ๑.๔) 

ประเมนิจาก 

๑.พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานท่ีไดมอบหมาย

ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

๒.ประเมนิจากพฤตกิรรมของนักศึกษาดานการเสยีสละ 

ความซื่อสัตยสุจริต ความวนัิย ความรับผดิชอบในการ

ทํางาน 

๓. ประเมนิผลการนําเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 

 

ทุกสัปดาห 

 

๑๐ 

 

 

 

 

 

ความรูและความ

เขาใจ 

(๒.๒,  ๒.๓, ) 

ประเมนิผลจาก  

๑.ทดสอบยอย  

๒. สอบกลางภาค 

๓.สอบปลายภาค 

๔.วัดผลจากการนําเสนอรายงาน 

 

๓,๖,๑๑,๑๔  

๘ 

๑๗  

ทุกสัปดาห 

 

๑๐ 

๒๐ 

๓๐ 

๕ 

ทักษะทางปญญา 

(๓.๑. ๓.๓) 

 

ประเมนิผลจาก 

 ๑.วัดผลจากการนําเสนอรายงานและการประเมนิ

โครงการ 

๒. สังเกตการณมสีวนรวมในการแกไขปญหา 

 

ทุกสัปดาห 

 

 

๕ 

 

๕ 
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ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

(๔.๑, ๔.๒) 

ประเมนิผลจาก 

๑.การทํารายงาน สวนบุคคล 

๒.สังเกตพฤตกิรรมในการทํางานเปนกลุม 

 

๑๕-๑๖ 

 

๑๐ 

 

ความรูและทักษะ

การวเิคราะห การ

สื่อสารและการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(๕.๑,๕.๒,๕.๓)) 

ประเมนิผลจาก 

๑. ประเมนิจากรายงานและรูปแบบการนําเสนอดวยสื่อ

เทคโนโลยี 

๒. ประเมนิจากการมสีวนรวมในการนําเสนอ และการ

รวมอภิปรายผล 

 

ทุกสัปดาห 

 

 

ทุกสัปดาห 

 

๒.๕ 

 

 

๒.๕ 

 

๓.  เกณฑการประเมนิผล 

      การคดิคาคะแนนใชเกณฑของมหาวทิยาลัยดังนี้ 

ระดับคะแนน ผลการศกึษา คาระดับคะแนน คารอยละ 

A ดยีอดเย่ียม ๔.๐๐ ๘๖ -๑๐๐ 

A- ดเีย่ียม ๓.๗๕ ๘๒ – ๘๕ 

B+ ดมีาก ๓.๕๐ ๗๘ – ๘๑ 

B ดี ๓.๐๐ ๗๔ – ๗๗ 

B- คอนขางด ี ๒.๗๕ ๗๐ – ๗๓ 

C+ ปานกลางคอนขางด ี ๒.๕๐ ๖๖ – ๖๙ 

C ปานกลาง ๒.๐๐ ๖๒ – ๖๕ 

C- ปานกลางคอนขางออน ๑.๗๕ ๕๘ – ๖๑ 

D+ คอนขางออน ๑.๕๐ ๕๔ – ๕๗ 

D ออน ๑.๐๐ ๕๐ – ๕๓ 

D- ออนมาก ๐.๗๕ ๔๖-๔๙ 

F ตก ๐.๐๐ ๐ – ๔๕ 

 

 

 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 

๑. ตําราและเอกสารหลัก 

๑) Amer T. (2012) Cambridge English for scientists. 2nd ed. Cambridge university press. 

๒) Raymond Murphy. 1994. English Grammar in Use. 2nd ed. Cambridge University Press, Scotland. 
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๓) Jack c. Richards. 2009. Interchange. 3rd ed. Cambridge University Press, Singapore. 

๕) Betty ร. Azar. 2003. Understanding and Using English Grammar Workbook 2. 1st ed. Pearson Education 

Indochina Ltd. Thailand. 

๒.เอกสารและขอมูลสําคัญ 

  http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf/EbookinTHAI/OXFORD_3000_words.pdf 

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english/ep-200611 

https://www.youtube.com/watch?v=c9cGYWoh8to 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
 https://www.bbc.co.uk/programmes/b006qnx3/episodes/player 

https://www.iedunote.com/benefits-of-reading 

https://studyhubresources.fxplus.ac.uk/reading-lectures/effective-reading-techniques 

https://students.dartmouth.edu/academic-skills/learning-resources/learning-strategies/reading-techniques 

https://studyhubresources.fxplus.ac.uk/technology-study/text-speech 

https://www.jmu.edu/valleyscholars/files/studyreadingskills.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=5j8H3F8EMNI 

หมวดท่ี ๗ การประเมนิและปรับปรุงการดาํเนนิการของรายวิชา 

๑. กลยุทธประเมนิประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

         (๑).ใหนักศกึษามีสวนรวมในการประเมนิตนเอง เพื่อนและประเมนิผูสอน 

    (๒)นักศกึษาประเมนิผูสอนในระบบการประเมนิของมหาวทิยาลัยปลายภาคเรยีน 
    (๓)นักศกึษาแสดงความคดิเห็นตอการเรยีนการสอนของผูสอน 

(๔)การสนทนาระหวางผูสอนและผูเรยีน 

(๕)การสังเกตการณจากพฤตกิรรมของผูเรยีน 

(๖)แบบประเมนิผูสอน และแบบประเมนิรายวิชา 

(๗)ขอเสนอผานเวปบอรดที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา 

๒. กลยุทธการประเมนิการสอน 

 ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมกีลยุทธ ดังนี้ 

(๑)การสังเกตการณสอนของผูสอน 

(๒)ผลการสอบยอย สอบกลางภาคและปลายภาคของนักศกึษา 

(๓)การทบทวนผลการประเมนิการเรยีนรู 

(๔)สังเกตการปฏบิัตจิรงิ 
  (๕)การนําเสนองาน ผลงาน และรายงาน 
   (๖)ผลการทวนสอบจากคณะกรรมการหลักสูตร 

 

https://www.bbc.co.uk/programmes/b006qnx3/episodes/player
https://www.iedunote.com/benefits-of-reading
https://studyhubresources.fxplus.ac.uk/reading-lectures/effective-reading-techniques
https://students.dartmouth.edu/academic-skills/learning-resources/learning-strategies/reading-techniques
https://studyhubresources.fxplus.ac.uk/technology-study/text-speech
https://www.jmu.edu/valleyscholars/files/studyreadingskills.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5j8H3F8EMNI


มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  ⧄ ตรี    โท  เอก 

หนา | ๑๓ 

รายวชิา ESC 1102 สาขาวชิา ชวีวทิยาสิ่งแวดลอม คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

๓. การปรับปรุงการสอน 

 หลังจากผลการประเมนิการสอนในขอ 2 จงึจะมกีารปรับปรุงการสอนเพื่อพัฒนาการสอนใหมปีระสทิธผิล

มากยิ่งขึ้นโดย 

             (๑) นําผลการวจัิยมาใชในการจัดการเรยีนการสอน 

             (๒)นําวิธีการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมาใชในการเรียนการสอน ไดแกการสอนแบบใชปญหา
เปนฐานในการเรยีนรู การสอนแบบโครงงาน และ การเรยีนเนนผูเรยีนเปนศูนยกลาง 
 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

   

     การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาในรายวชิา มกีระบวนการการประเมนิผลการเรยีนรูตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมวางแผนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรยีนรู 

(๒) สอบถามรายวิชาที่มคีวามพรอมในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาตามมาตรฐานการเรยีนรู โดย

กําหนดเนื้อหาในการทวนสอบดาน ขอสอบ การใหคะแนน ผลการเรยีน กระบวนการเรยีนการสอน  

 

(๓)  ในระหวางการสอนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังจากการเรยีนรูในรายวชิา การ

สอบถามนักศกึษา   หรอืการตรวจงานนักศกึษา รวมถงึการพจิารณาจากผลการทดสอบยอยหรอืหลังจาก

การวัดผลในสวนตาง ๆ 

(๔) แตงตัง้คณะกรรรมการทวนสอบจากบุคลากรภายในและภายนอก  
(๕) ดําเนนิการทวนสอบตามเวลาที่กําหนด 

(๖) รายงานผลการทวนสอบและประเมนิกระบวนการทวนสอบ 

(๗) นําผลการทวนสอบไปปรับปรุงการเรยีนการสอนและเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตร 

 

๕. การดาํเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 

 จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสทิธผิลของรายวิชา ไดมกีารวางแผนการปรับปรุงการสอน

และรายละเอยีดวิชา เพื่อใหเกดิคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 

(๑)ปรับปรุงรายวชิาทุก 4 ป หรอืตามขอเสนอแนะและการทดสอบตามขอ 4 

(๒)เปลี่ยนหรอืสลับอาจารยผูสอนเพื่อใหนักศกึษามมุีมมองที่แตกตาง 

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



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  ⧄ ตรี   โท  เอก 

 

หนา้ | ๑๔ 
รายวชิา ESC 1102 สาขาวชิา ชวีวทิยาส่ิงแวดลอม คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอยีดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวชิา 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู 

ทักษะทาง

ปญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผดิชอบ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห

เชงิตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศเชงิ

ตัวเลข การสื่อสาร

และการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะ

ดาน

อ่ืน ๆ 

ความรับผดิชอบหลัก                                                        ความรับผดิชอบรอง  

หมวดวชิาศกึษาทั่วไป ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔  

รหัสวชิา ESC ๑๑๐๒ 

ชื่อรายวชิา (ภาษาไทย) 

ภาษาอังกฤษสําหรับวทิยาศาสตร  

(ภาษาอังกฤษ)  

     

  

   

  

      

 

  

  

ความรับผดิชอบในแตละดานสามารถเพิ่มลดจาํนวนไดตามความรับผดิชอบ 


