
 
มคอ. �. 

รายละเอยีดของรายวชิา  (Course  Specification)   
วชิา  ภาษาอังกฤษทางการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา คณะ  ศึกษาศาตร์  มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

ปีที+  1   ภาคที+  1  ปีการศึกษา  2555 
วนัที+  2 มิถุนายน 2555 

 
หมวดที+ 7  ลกัษณะและข้อมูลทั+วไปของรายวชิา 

1. รหัสวชิา  VEM 6001  ชื+อรายวชิา  ภาษาอังกฤษทางการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา 
2. จํานวนหน่วยกติ           3 ( 3-0-6 )   หน่วยกติ 
3. หลกัสูตร   ศึกษาศาตรมหาบณัฑิต 
4. ประเภทของรายวชิา   

        วชิาศึกษาทั�วไป  ...............................................  
        �    วชิาเฉพาะ (ระบุ) วิชาปรับพื(นฐาน    

วชิาเลือกเสรี ...............................................   
วชิาโท     ...............................................   

5. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
- อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา  อาจารย ์ดร.สืบพงษ ์ ปราบใหญ่  
- อาจารยผ์ูส้อน          รองศาตราจารย ์ดร.อาํไพ เกียรติชยั 
- อาจารยผ์ูร่้วมสอน        อาจารย ์ดร.สืบพงษ ์ปราบใหญ่ อาจารย ์ดร.ปิยะ ศกัดิ; เจริญ  

     ผูช่้วยศาสตราจารยอุ์ไร สุทธิแยม้  
     และอาจารยโ์ชติมา  เวสารัชชานนท ์

- อาจารยพ์ิเศษ  -ไม่มี- 
6. ภาคการศึกษา/ชัFนปีที+เรียน  ตามแผนการศึกษาของหลกัสูตร  ภาคเรียนที� 1 /ชั(นปีที� 1 
7. รายวชิาที+ต้องเรียนมาก่อน  (Pre – requisite)  (ถา้มี)  -ไม่มี- 
8. รายวชิาที+ต้องเรียนพร้อมกนั  (Co – requisite)  (ถา้มี)  -ไม่มี- 
9. สถานที+เรียน  อาคารเรียนคณะศึกษาศาตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
10. วนัที+จัดทาํ หรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาครัFงล่าสุด (ระบุ)  วนัที�  .........  เดือน  ................  พ.ศ. .......... 
 
 
 

 



หมวดวชิาที+ O  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา/กระบวนวชิา 

1.1 To give students an opportunity to be familiar with technical terms in vocation management. 

1.2 To allow students an opportunity to practice using reading strategies through the reading of materials in 

vocational education management. 

1.3 To promote students’ positive attitudes toward the English language. 

O.   วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
เพื�อพฒันารายวชิานี(   หรือ 
การเปลี�ยนแปลงสาํคญัๆ ที�เกิดขึ(น 
เพื�อเพิ�มการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ   หรือ  Web  based 
การเปลี�ยนแปลงเนื(อหาของรายวชิา 
 

หมวดที+ �  ลกัษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายรายวชิา/กระบวนวชิา 

การฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษสําหรับการบริหารอาชีวศึกษา เพื�อนําไปใช้ในการทาํงาน และ
การศึกษาคน้ควา้ระดบับณัฑิตศึกษา 

Practice English skills to enhance comprehension of materials in vocational education management 
and to be utilized as a study and research tool at the graduate level and at work. 

2. จํานวนชั+วโมงที+ใช้ต่อภาคการศึกษา 
     �  บรรยาย  45   ชั�วโมง  ฝึกปฏิบติังานภาคสนาม  .......................... ชั�วโมง 

สอนเสริม  ........................  ชั�วโมง  การฝึกปฏิบติั   ..................................  ชั�วโมง 
     �  การศึกษาดว้ยตนเอง  6 ชั�วโมง/สัปดาห์  

3. อาจารย์ให้คําปรึกษา และแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคลเกี+ยวกบัรายวชิาที+สอน 
     �  การใหค้าํปรึกษาและแนะนาํในชั(นเรียน  จาํนวน  ...........f.............  ชั�วโมงต่อสัปดาห์ 
     �  การใหค้าํปรึกษาและแนะนาํนอกชั(นเรียน 
     �  สื�อสารใหน้กัศึกษาไดท้ราบกาํหนดเวลาล่วงหนา้  โดยวธีิประกาศเป็นลายลกัษณ์อกัษร และประกาศ
ผา่นสื�ออิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
 
 
 
 



หมวดที+  V  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา/สอดคล้อง  6  ด้าน  ที+เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้น  รวม  6  ดา้น  ที�มุ่งหวงั  ซึ� งตอ้งสอดคลอ้งกบั 
ที�ระบุไวใ้นแผนที�แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา  
(Curriculum  Mapping)  ตามที�กาํหนดในรายละเอียดของหลกัสูตร  โดยมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละดา้น 
1. ดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  

(1.1)  ผลการเรียนรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรม   
1.1.1 มีความรับผดิชอบ ต่อตนเองและสังคม 
1.1.2 เสียสละ มีจิตสาธารณะ 
1.1.3 ซื�อสัตย ์สุจริต และยติุธรรม   
1.1.4 มีระเบียบวนิยั   
1.1.5 มีค่านิยมและมีแบบอยา่งที�ดีในการดาํรงชีวติ และการปฏิบติังาน  

(1.2) กลยทุธ์การสอนที�ใชพ้ฒันาการเรียนรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรม  
จดัการเรียนการสอน โดยสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรมในแต่ละรายวชิา   

  (1.3) กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ดา้นคุณธรรม  จริยธรรม   
นกัศึกษาประเมินตนเอง โดยใชแ้บบประเมินการเรียนการสอนของมหาวทิยาลยั   

2. ดา้นความรู้  
(2.1) ผลการเรียนรู้ดา้นความรู้   

2.1.1 มีความรู้ ความเขา้ใจ และมีความสามารถในสาขาวชิาชีพ  
2.1.2 ประยกุตค์วามรู้ ความเขา้ใจ และมีความสามารถในการประกอบอาชีพ 

(2.2) กลยทุธ์การสอนที�ใชก้ารพฒันา  การเรียนรู้  ดา้นความรู้   
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัและสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง   

(2.3) กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นความรู้ โดยใชแ้บบวดัความรู้ 
3. ดา้นทกัษะทางปัญญา  

(3.1) ผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางปัญญา  
3.1.1 สามารถนาํความรู้ คิด วเิคราะห์อยา่งสร้างสรรค ์ 
3.1.2 บูรณาการความรู้เดิม ความรู้ใหม่กบัองคค์วามรู้อื�น  
3.1.3 มีกระบวนทศัน์ในการจดัการอาชีวศึกษา 

 (3.2) กลยทุธ์การสอนที�ใชก้ารพฒันาการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางปัญญา   
ฝึกทกัษะการคิด การวเิคราะห์ การสังเคราะห์ และการนาํไปใชอ้ยา่งเป็นระบบ 

(3.3) กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางปัญญา โดยประเมินผลจากกิจกรรม   
 4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility)  

(4.1)  ผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งตวับุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ  



4.1.1 มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล/กลุ่ม/สถานประกอบการ 
4.1.2 มีความรับผดิชอบต่อตนเอง/กลุ่ม/สังคม 
4.1.3 มีความรับผดิต่อบทบาทหนา้ที�ในการพฒันาตนเองต่อวชิา/วชิาชีพ 

(4.2) กลยทุธ์การสอนที�ใชใ้นการพฒันา การเรียนรู้ดา้นทกัษะ ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
และความรับผดิชอบ  จดักิจกรรมการเรียนการสอนที�เนน้การทาํงานเป็นกลุ่ม 

(4.3) กลยุทธ์การประเมินผล การเรียนรู้ด้านทกัษะ ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
ประเมินความสามารถในการทาํงานร่วมกบัผูอื้�น และหน่วยงานดา้นอาชีวะ 

5. ดา้นทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสื�อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  
 (5.1) ผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะในการวิเคราะห์ การสื�อสาร  

5.1.1 สามารถสื�อสารและใชร้ะบบสารสนเทศอยา่งถูกตอ้ง 
5.1.2 เลือกใชส้ารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

(5.2) กลยุทธ์การสอนที�ใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้ดา้นทกัษะในการวิเคราะห์และการสื�อสาร  
จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุ่งเนน้การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

(5.3) กลยุทธ์การประเมินผลลพัธ์ การเรียนรู้ดา้นทกัษะในการวิเคราะห์และการสื�อสาร   
ประเมินผลกิจกรรมจากการเรียนการสอน 

 6. ดา้นทกัษะการจดัการเรียนรู้ 
(6.1) มีความเชี�ยวชาญในการจดัการเรียนการจดัการอาชีวศึกษาที�มีรูปแบบหลากหลายทั(งรูปแบบที�เป็น

ทางการ (Formal) รูปแบบกึ�งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อยา่งสร้างสรรค ์
(6.2) มีความเชี�ยวชาญในการจดัการเรียนรู้การจดัการอาชีวศึกษาสําหรับผูเ้รียนที�หลากหลายทั(งที�มี

ความสามารถพิเศษ ที�มีความสามารถปานกลาง และที�มีความตอ้งการพิเศษอยา่งมีนวตักรรม 
(6.3) มีความเชี�ยวชาญในการจดัการเรียนรู้ในวชิาเอกการจดัการอาชีวศึกษาอยา่งบูรณาการ 

 
หมวดที+  X  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
ทุกวนัตั(งแต่วนัจนัทร์ที� 14 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555  เวลา  fo.pq -rq.pq น. 

 

ครัFงที+ หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน
ชั+วโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน/ 
สื+อที+ใช้ 

ผู้สอน 

f. - Course Orientation 
- Overview of how to build reading 
comprehension skills 
- Understanding the concept of 
syntactic units (Using examples from 

� -  บรรยายและมอบหมายให้
นกัศึกษาอ่านตาํรา 

  

รองศาตราจารย ์
ดร.อาํไพ เกียรติ
ชยั 



“Expanding Upper Secondary 
Education”) 

r Review of the English grammar (Phase) � - การบรรยายพร้อมสื�อการสอน รองศาตราจารย ์
ดร.อาํไพ เกียรติ
ชยั 

p Review of the English grammar 

(Clause) 

� - การบรรยายพร้อมสื�อการสอน รองศาตราจารย ์ดร.
อาํไพ เกียรติชยั 

x Review of the English grammar 

(Sentences) 

3 - การบรรยายพร้อมสื�อการสอน รองศาตราจารย ์ดร.
อาํไพ เกียรติชยั 

Class activities from Week 5 onward will be an integration of practice reading different types of English materials 
(academic and research articles ), practice using reading strategies, and explanation of challenging English 
grammatical points and expressions. 

z Constructivism : The Career and 

Technical Education Perspective 

3 - การบรรยายพร้อมสื�อการสอน  

| Constructivism : The Career and 

Technical Education Perspective 

(Cont’d) 

3 - การบรรยายพร้อมสื�อการสอน  

o Career and Technical Education – 

Diverse Options for Your Teen 

3 - การบรรยายพร้อมสื�อการสอน  

� Career and Technical Education 
(Vocational) Education in the United 
States 

3 - การบรรยายพร้อมสื�อการสอน  

� Career and Technical Education 

(Vocational) Education in the United 

States (Cont’d) 

3 - การบรรยายพร้อมสื�อการสอน  

fq SWOT Analysis : A Management Tool 

for Initiating New Programs in 

Vocational School 

3 - การบรรยายพร้อมสื�อการสอน  

ff Computer Integration by Vocational 
Teacher Educator 

3 - การบรรยายพร้อมสื�อการสอน  



fr Trends in Career and Technical 

Education Research 

3 - การบรรยายพร้อมสื�อการสอน  

fp Trends in Career and Technical 
Education Research (Cont’d) 

3 - การบรรยายพร้อมสื�อการสอน  

fx The Heritage of Elementary School 
Technology Education in the U.S. 

3 - การบรรยายพร้อมสื�อการสอน  

fz The Heritage of Elementary School 
Technology Education in the U.S. 
(Cont’d) 
-Q and A 

3 - สรุป  

f| สอบปลายภาค    

 
 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 อาจารยผ์ูส้อนเป็นผูก้าํหนดสัดส่วนคะแนนจากการเรียนและกิจกรรมในระหว่างการเรียนการสอน 
จากการทดสอบหรือการทาํกิจกรรม รายงาน ที�ใช้ในการวดัและประเมินนผลโดยคาํนึงถึงการสอนที�เน้น
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ทั(งนี( เกณฑก์ารประเมินตอ้งสอดคลอ้งกบักลุ่มผูเ้รียนและธรรมชาติของกระบวนวชิา 
 -คะแนนรายงาน     30 คะแนน 
 -คะแนนการนาํเสนอ    30 คะแนน 
 -คะแนนการปฏิบติักิจกรรม   20 คะแนน 
 -คะแนนสอบ     20 คะแนน 
   รวม               100 คะแนน     

เกณฑก์ารประเมินผล :  ระดบัคะแนน oq – fqq ให ้ S   
     ระดบัคะแนนตํ�ากวา่ oq  ให ้U 

 
หมวดที+  Y  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

7.  ตําราและเอกสารหลกั 
f.f  หนงัสือบงัคบั  ................................................................................................................................... 
f.r  ตาํรา/เอกสารประกอบการบรรยายรายวชิาที�อาจารยผ์ูส้อนเป็นผูเ้ขียน  ........................................... 

O.  เอกสารและข้อมูลสําคัญ 
2.1 หนงัสืออ่านเพิ�มเติม 
2.2  บทความวจิยั/บทความวชิาการ (Research/Academic  Articles)  ซึ� งจาํเป็นตอ้งศึกษาเพิ�มเติม 
 



r.p  แหล่งอา้งอิงที�สาํคญัอื�นๆ  ซึ� งจาํเป็นตอ้งศึกษาเพิ�มเติม 
r.p.f  เวบ็ไซตที์�เกียวขอ้งกบัการศึกษาดา้นอาชีวศึกษา 
r.p.r  หอสมุดกลางมหาวทิยาลยัรามคาํแหง และหอสมุดมหาวทิยาลยัอื�นๆ 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา/สื+อการสอน 
  �    เอกสารวชิาการ        �   Internet 
  �   สื�ออิเล็กทรอนิกส์        �   การใชภ้าพผา่น  Visualizes 
  �    เวบ็ไซด ์    E-Learning 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์และแหล่งอา้งอิงที�สาํคญัอื�นๆ 
 

หมวดที+  Z  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

จากผูส้ังเกตการณ์    � ทีมผูส้อน              ผลการเรียนของนกัศึกษา 
   �    คณะกรรมการประเมินการสอน  การสัมภาษณ์ตวัแทนนกัศึกษา 

3. การปรับปรุงการสอน 
คณะ/ภาควชิา/สาขาวชิา มีการกาํหนดกลไกและวธีิการปรับปรุงการสอนอยา่งไรบา้ง 
มีการวจิยัในชั(นเรียน 

  �      มีการประชุมเชิงปฏิบติัการเพื�อพฒันาการเรียนการสอน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ]ของนักศึกษาในรายวชิา 

  �    ทวนสอบจากคะแนนขอ้สอบ 
  �   งานที�มอบหมาย  ตามรายวชิาที�แตกต่างกนั 
  �   ผลการเรียนรู้แต่ละดา้น 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุง 
จากการประเมินผลรายวชิา ไดมี้การวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวชิา เพื�อใหเ้กิด

คุณภาพ ดงันี(  ปรับปรุงรายวิชาทุก 2 ปี และปรับปรุงสื�อการเรียนการสอนใหท้นัสมยั 
6. การวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

-  วางแผนเพื�อปรับปรุงคุณภาพ 
มีการประชุมวชิาการเพื�อระดมความคิดในการวางแผนร่วมกนัในรายกระบวนวชิาของหลกัสูตรปริญญา   

โทเมื�อเสร็จสิ(นภาคเรียนในแต่ละภาคเรียนเพื�อการวางแผนต่อไป 
 

--------------------------------------------------------------- 
 


