รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ในมหาวิทยาลัย/คณะครุศาสตร/สาขาวิชาการประถมศึกษา

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1092702 การเขียนภาษาอังกฤษตามรูปแบบ (Formulaic Writing in English)
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต 3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ศึกษาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาการประถมศึกษา/วิชาเอกบังคับ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา:
ผูชวยศาสตราจารย ดร. นวรัตน เตชะโชควิวฒ
ั น (แทน)
4.2 อาจารยผูสอน:
ดร. วรรณจันทร สิงหจาวลา
ผูชวยศาสตราจารย ดร. นวรัตน เตชะโชควิวัฒน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ภายในมหาวิทยาลัย
ตอนเรียน A1: วันศุกร
เวลา 9:00 - 12:00 น
ตอนเรียน B1: วันพฤหัสบดี เวลา 13:00 - 16:00 น
ตอนเรียน C1: วันจันทร
เวลา 13:00 - 16:00 น
ตอนเรียน D1: วันจันทร
เวลา 9:00 - 12:00 น
ตอนเรียน E1: วันจันทร
เวลา 13:00 - 16:00 น

อาคาร 11 หอง 11504
อาคาร 11 หอง 117031
อาคาร 11 หอง 11503
อาคาร 11 หอง 11503
อาคาร 4 หอง 11502
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9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
31 ตุลาคม 2556

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1. เพื่อเรียนรูก ารเขียนภาษาอังกฤษที่ใชในทําเนียบภาษาตาง ๆ
1.2. เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษฯ ดังกลาว โดยอาศัยการวิเคราะหและการสังเคราะห กอน
นําไปประยุกตใชกับสถานการณเฉพาะ
1.3. เพื่อประยุกตใชแนวทางและเทคนิควิธีการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษฯ ดังกลาว กับวิธีการ
สอนการเขียนภาษาอังกฤษ
1.4 เพื่อกระตุนใหนักศึกษาเรียนรูและนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยูมาใชคนควาและนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
1.5 เพื่อใหนักศึกษาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในดานตาง ๆ ทั้งในระหวางและหลังจากการเรียนการ
สอน
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อพัฒนารายวิชาใหสอดคลองกับสถานการณการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
(learnercentered) และการเรียนการสอนทีม่ ุงเนนใหผูเรียนพัฒนาตนเองในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ตามรูปแบบเฉพาะใหเหมาะสม ทั้งในระดับชั้นเรียน ระดับชาติและระดับภูมิภาค อาทิเชน ในประชาคม
อาเชียน รวมถึงในระดับนานาชาติ เพื่อใหเกิดการพัฒนา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท วลีและโครงสรางประโยคที่ใชเขียนในทําเนียบภาษาตางๆ ฝกการเขียนขอความสั้นๆ
การกรอกแบบฟอรมตางๆ การเขียนบันทึก และการเขียนประวัติสวนตัว รวมทั้งการฝกการใชเทคนิควิธีสอน
ที่สงเสริมและพัฒนาทักษะการเขียน
Study English vocabulary, phrase and structure for writing English in different registers
such as short message, application forms, note writing and resume writing. Practice
teaching techniques for formulaic writing to develop writing skill.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
บรรยาย 45 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา

ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
สอนเสริมตามความ
ศึกษาดวยตนเอง 6
ตองการของนักศึกษาแต
ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ
ละราย ตามความจําเปน
90 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา
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3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
3.1 โดยปกติ ผูสอนจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมตามความตองการ 3 ชั่วโมงตอ
สัปดาห
วันพุธ: 13:00-16:00
3.2 ผูสอนใหคําปรึกษาผานทางระบบการเรียนรูทางอิเล็คทรอนิคส
http://elearning.dusit.ac.th/

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.1 การแกปญหาในการทํางานที่เกี่ยวของกับรายวิชาทั้งโดยลําพังและรวมกับผูอนื่ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย โดยใชดุลยพินิจทางคานิยมพื้นฐานของสังคม ความรูสึกของผูอื่น และจรรยาบรรณวิชาชีพใน
ฐานะที่เปนนักศึกษาและนักวิชาการในอนาคต
1.1.2 ความรับผิดชอบในหนาที่การเรียน และงานที่ไดรับมอบหมาย ความมีวินัย การตรงตอเวลา
1.1.3 ความเขาใจผูอื่น และสภาพแวดลอมทางการเรียนการสอน ทั้งในฐานะผูเรียนในปจจุบัน
และครูในอนาคต
1.1.4 การแสวงหาความรูและประยุกตใชความรู อยางมีคุณธรรม จริยธรรม เชนดวยการเคารพ
ในสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผูอื่น
1.1.5 ความซื่อสัตยสุจริตและความเสียสละ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ใชวิธีการสอนดวยการมอบหมายงานใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning)
เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูและวิเคราะหปญหา ตลอดจนหาวิธีแกไขปญหารวมกันในบางกรณี
1.2.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและมอบหมายงานเปนรายบุคคล (Individual work) รายคู
(Pair work) รายกลุม (Group work) เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูการทํางานที่แตกตางและรูจักแบงหนาที่
ความรับผิดชอบในการทํางานตามความเหมาะสม
1.2.3 กําหนดเวลาเขาชั้นเรียน และแนวทางการเรียนที่ชัดเจนโดยเนนความตรงตอเวลาและการ
แตงกายเหมาะสม ตามระเบียบของหลักสูตร
1.2.4 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอน และเนนใหผูเรียนเปนผูปฏิบัติ (Active
Learning) โดยมีอาจารยเปนผูใหการสนับสนุน (Facilitator)
1.2.5 เสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในเนื้อหาวิชา
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 สังเกตวิธีการแกปญหาของผูเรียน
คิดเห็นของผูเรียนแตละคนและในกลุมผูเรียน

จากการแสดงออกเชิงพฤติกรรมและการแสดงความ
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1.3.2 ประเมินจากการตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน การสงงานและความรับผิดชอบตอหนาที่จาก
รายงานการปฏิบัตงิ านที่เปนลายลักษณอักษร และจากการสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจริงจากผูเรียน
เอง และผูเรียนที่รวมงานคูและงานกลุม รวมถึงการแตงกายของนักศึกษา
1.3.3 ตรวจประเมินจาก งานที่ทํา การอภิปราย พฤติกรรมและคะแนนจากการทําแบบทดสอบ
ในรายวิชา ที่มีการสอดแทรกความรู ทางวัฒนธรรม
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1.1 ความรูเ กี่ยวกับหลักการ แนวคิด เทคนิควิธีการพัฒนา และองคประกอบที่จําเปนสําหรับ
การเขียนภาษาอังกฤษตามรูปแบบเฉพาะ
2.1.2 ความรูเ กี่ยวกับ การสอนเขียนภาษาอัง กฤษตามรูป แบบในปจ จุบัน (Contemporary
Formulaic Writing in English)
2.1.3 ความรูท ี่ทันสมัย (Updated knowledge) ในดานการเขียนภาษาอังกฤษตามรูปแบบ ทั้ง
ที่เปนสากลและตามวัฒนธรรมเฉพาะของประเทศไทย ประเทศในกลุมอาเซียนและประเทศเจาของภาษา
2.1.4 ความรูและความเข า ใจเกี่ ย วกั บ รู ป แบบการเขี ย นภาษาอั ง กฤษในวั ฒ นธรรม ทั้ง
ของตนเอง ประเทศในกลุมอาเซียนและประเทศเจาของภาษา
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด เทคนิควิธีการพัฒนา และองคประกอบที่จําเปน
สําหรับการเขียนภาษาอังกฤษตามรูปแบบเฉพาะ
2.2.2 ฝกปฏิบัติอานวิเคราะห (Analytical Reading) ตัวอยางงานเขียนภาษาอังกฤษตาม
รูปแบบ และอภิปรายประเด็นความรูเ กี่ยวกับหลักการ แนวคิด เทคนิควิธีการพัฒนา และองคประกอบที่
จําเปนสําหรับการเขียนภาษาอังกฤษตามรูปแบบเฉพาะ ดวยวิธีการแบบนิรนัย (Deductive Method) และ
วิธีการแบบอุปนัย (Inductive method) ซึ่งนับเปนกระบวนการเรียนการสอนที่สงเสริมใหนักศึกษาคนพบ
ดวยตนเอง (Self-Discovery Learning)
2.2.3 ฝกปฏิบัติเขียนสังเคราะห (Synthetical Writing) ตามความรูที่ไดจากการวิเคราะห
หลักการ แนวคิด เทคนิควิธีการพัฒนา และองคประกอบที่จําเปนสําหรับการเขียนภาษาอังกฤษตามรูปแบบ
เฉพาะขางตน
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ตรวจประเมินจากแบบทดสอบและผลงาน เชน
- แบบทดสอบกอนเรียน (Pre-tests)1
- แบบทดสอบหลังเรียน (Post-tests)2

1

2

คะแนนจากแบบทดสอบดังกลาวมิไดเปนสวนหนึ่งของการประเมินผล หากแตชวยระบุระดับความสามารถของผูเรียน
กอนและหลังการเรียนการสอนแตละบทเรียน เพื่อการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเทานั้น
คะแนนจากแบบทดสอบดังกลาวมิไดเปนสวนหนึ่งของการประเมินผล หากแตชวยระบุระดับความสามารถของผูเรียน
กอนและหลังการเรียนการสอนแตละบทเรียน เพื่อการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเทานั้น
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- งานเขียนที่ไดรับมอบหมายทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน (Classroom Assignment &
Homework) โดยพิจารณาตามเกณฑการประเมิน (Rubrics)
- การอภิปรายในชั้นเรียน (Discussion)
- แบบทดสอบยอย (Quizzes)
- การสอบกลางภาค (Midterm Test)
- การสอบปลายภาค (Final Exam)
* คะแนนจากแบบทดสอบดังกลาวมิไดเปนสวนหนึ่งของการประเมินผล
หากแตชวยระบุระดับ
ความสามารถของผูเรียนกอนและหลังการเรียนการสอนแตละบทเรียน เพื่อการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนเทานั้น
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.1.1 ความสามารถในการประมวลและคนหาขอมูลเพื่อวิเคราะหสาเหตุของปญหา แกไขปญหา
และเสนอแนวทางในการแกปญหาเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเขียนตามรูปแบบเฉพาะไดอยางเหมาะสม
โดยอาศัยขอมูลจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย คําแนะนําจากผูสอนซึ่งทําหนาที่ชี้แนะแนวทางที่เหมาะสมใน
การแสวงหาความรูใหผูเรียนไดใชแสวงหาความรูและนําขอมูลที่ไดมาใชแกปญหาดวยตนเอง
3.1.2 ความสามารถในการประยุกตใชความรูที่เรียนมาทั้งในรายวิชานี้และจากรายวิชาอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ กับการเขียนและการสอนเขียนภาษาอังกฤษตามรูปแบบในสถานการณตาง ๆ เพื่อปรับตัวใหเขา
กับสังคมไทยที่อยูทามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลายในกลุม
ประเทศประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning)
3.2.2 ฝกปฏิบัติวิเคราะหงานเขียนภาษาอังกฤษตามรูปแบบ ตามหลักการ แนวคิด เทคนิควิธีการ
พัฒนา และองคประกอบที่จําเปนสําหรับการเขียนภาษาอังกฤษตามรูปแบบเฉพาะ
3.2.3 ฝกปฏิบัติวิเคราะหความตองการของงานเขียนภาษาอังกฤษตามรูปแบบ
ตามหลักการ
แนวคิด เทคนิควิธีการพัฒนา และองคประกอบที่จําเปนสําหรับการเขียนภาษาอังกฤษตามรูปแบบเฉพาะ
โดยเฉพาะวิธีการแบบอุปนัย (Inductive Method)
3.2.4 ฝก ปฏิบัติเ ขียนสัง เคราะห (Synthetical Writing) ตามความรูที่ไดจ ากการวิเ คราะห
หลักการ แนวคิด เทคนิควิธีการพัฒนา และองคประกอบที่จําเปนสําหรับการเขียนภาษาอังกฤษตามรูปแบบ
เฉพาะขางตน
3.2.5 ฝกปฏิบัติสังเคราะห (Synthesis) ความรูท ี่ไดจากการเขียนภาษาอังกฤษตามรูปแบบจาก
การเรียน เกี่ยวกับ หลัก การ แนวคิด เทคนิควิธีการพัฒ นา และองคประกอบที่จําเปนสําหรับ การเขียน
ภาษาอังกฤษตามรูปแบบ ซึ่ ง นั บ เป น การส ง เสริ ม การสร า งองค ค วามรู ด ว ยตนเอง (Constructivism
Learning) ของผูเรียน
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3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 สังเกตพฤติกรรมและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนและจากงานที่มอบหมายตาง ๆ
เชน
- แบบทดสอบกอนเรียน (Pre-tests)
- แบบทดสอบหลังเรียน (Post-tests)
- งานเขียนที่ไดรับมอบหมายทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน (Classroom Assignment &
Homework) โดยพิจารณาตามเกณฑการประเมิน (Rubrics)
- การอภิปรายในชั้นเรียน (Discussion) โดยพิจารณาตามเกณฑการประเมิน (Rubrics)
- แบบทดสอบยอย (Quizzes)
- การสอบกลางภาค (Midterm Test)
- การสอบปลายภาค (Final Exam)
ทั้งนี้ พิจารณาตามเกณฑการประเมิน (Rubric) ขางลาง
เกณฑความสามารถในการประมวลวิเคราะห (Rubric for Analysis and Synthesis)
ระดับความสามารถ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง

ไมผาน

รายละเอียดของระดับความสามารถ
สามารถวิ เ คราะห แ ละ/หรื อ สั ง เคราะห
รายละเอี ย ดได ชั ด เจนด วยขอมู ล สนับ สนุ นที่
เหมาะสม
สามารถวิ เ คราะห แ ละ/หรื อ สั ง เคราะห
รายละเอี ย ดได ค อ นข า งชั ด เจนด ว ยข อ มู ล
สนับสนุนที่คอนขางเหมาะสม
มี ค วามสามารถในการวิ เ คราะห แ ละ/หรื อ
สั ง เคราะห บ า งแต ไ ม ส ามารถแสดงการ
วิ เ คราะห แ ละ/หรื อ สั ง เคราะห ไ ด ชั ด เจน
และ/หรือไมสามารถหาเหตุผลมาสนับสนุนได
อยางชัดเจน
ไมมี ความสามารถในการวิเ คราะห และ/หรื อ
สังเคราะห หรือมีแตไมถึงเกณฑที่เหมาะสม

ตัวอยางของการแสดงความสามารถ
ระบุรายละเอียดที่วิเคราะหและ/หรือสังเคราะห
ไดชัดเจน พรอมเหตุผลที่ถูกตองและชัดเจน
ระบุรายละเอียดที่วิเคราะหและ/หรือสังเคราะห
ได ค อ นข า งชั ด เจนแต ไ ม แ ม น ยํ า พร อ มระบุ
เหตุผลสนับสนุนที่คอนขางเหมาะสม
ระบุรายละเอียดที่วิเคราะหและ/หรือสังเคราะห
ได บ างแต ไ ม ชั ด เจน และ/หรื อ ไม ส ามารถหา
เหตุผลมาสนับสนุนไดชัดเจนนัก
ไมสามารถระบุรายละเอียดและ/หรือสังเคราะห
ที่ วิ เ คราะห ไ ด หรื อระบุ ไ ด บ า งแต ไ ม ส ามารถ
เขาใจได

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1 มีการใหความชวยเหลือในการแกปญหา และทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางสรางสรรค
4.1.2 มีการแสดงออกถึงภาวะผูนํา และผูตามไดอยางเหมาะสม ตามสถานการณ ในการทํางาน
กลุมที่ไดรับมอบหมาย
4.1.3 มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหและแกปญหา
4.1.4 มีการแสดงความรับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่อง เพื่อการพัฒนาตนเองในฐานะที่เปน
นักศึกษาและผูสอนในอนาคต
4.1.5 มีความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคม
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4.2

วิธีการสอน
4.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการกลุม และการเรียนรูแบบใชปญหาเปน
ฐาน (Problem-based learning)
4.2.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยวิธีการเรียนแบบ รวมมือ (Cooperative learning)
เพื่อสงเสริมใหเกิดการทํางานรวมกัน
4.2.3 มอบหมายงานในบทบาทตาง ๆ หมุนเวียนกัน
4.2.4 จัดใหมีการฝกริเริ่มงานเขียนภาษาอังกฤษตามรูปแบบที่ปรากฏอยูในสถานการณจริง
4.2.5 ใหความรูเกี่ยวกับปจจัยสภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรมทีอ่ าจสงผลตอการเขียน
ภาษาอังกฤษตามรูปแบบ
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 สังเกตการแสดงออกดานพฤติกรรมของนักศึกษา ทั้งในงานเดี่ยว งานกลุม
4.3.2 ประเมินการทํางานและการอภิปรายภายในกลุม
4.3.3 ตรวจประเมินผลงานโดยผูสอน โดยตัวผูเรียนเอง และจากการประเมินผลงานระหวาง
ผูเรียนดวยกัน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.1 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน รวบรวมและนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการ
เขียนภาษาอังกฤษตามรูปแบบ
5.1.2 สามารถสือ่ สารโดยใชภาษาอังกฤษในการเขียนตามรูปแบบไดอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ
5.2
วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายใหมีการสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ นําเสนอขอมูลโดยใชสื่อ
เทคโนโลยี
5.2.2 มอบหมายใหมีการนําเสนอผลงานการเขียนภาษาอังกฤษตามรูปแบบเปนรายบุคคล
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ตรวจประเมินการนําเสนอผลงานโดยการใชสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.2 ตรวจประเมินการนําเสนอผลงานในดานการใชภาษาที่ถูกตองและเหมาะสมตามรูปแบบ
และสถานการณ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาหที่
1

2

3

4

หัวขอ/รายละเอียด
การแนะนํารายวิชา

จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียน การสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
- แนะนํารายละเอียดของ
รายวิชาและแนวทางการ
เรียนการสอน

Pre-test

-

Chapter 1:
Introduction to
Formulaic Writing

1.1 Formulaic Writing in
General
- PowerPoint
- Video
- Handout
- Discussion
1.2 Basic Elements of
Formulaic Writing
- PowerPoint
- Video
- Handout
- Discussion
2.1 Forms and Uses
2.2 Kinds of Forms
- PowerPoint
- Handout
- Discussion
2.3 Information for Forms
2.4 Process & Techniques of
Form Completion
- PowerPoint
- Handout
- Assignment & Homework

Chapter 1:
Introduction to
Formulaic Writing

Chapter 2: Forms

Chapter 2: Forms

3

3

3

Pre-test
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ผูสอน
ดร. วรรณจันทร
สิงหจาวลา
ผศ.ดร. นวรัตน
เตชะโชควิวัฒน

ดร. วรรณจันทร
สิงหจาวลา
ผศ.ดร. นวรัตน
เตชะโชควิวัฒน
ดร. วรรณจันทร
สิงหจาวลา
ผศ.ดร. นวรัตน
เตชะโชควิวัฒน
ดร. วรรณจันทร
สิงหจาวลา
ผศ.ดร. นวรัตน
เตชะโชควิวัฒน
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5

6

7

8

9

Chapter 3: Notes for
Everyday Uses

Chapter 3: Notes for
Everyday Uses

Chapter 4: Cards for
Holidays and
Occasions

Chapter 4: Cards for
Holidays and
Occasions

Chapter 5: Notes
Taken on Occasions

3

3

3

3

3

3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2

10

Chapter 5: Notes
Taken on Occasions

3

5.3
5.2
-

Notes for Different Uses
Types of Notes
PowerPoint
Handout
Discussion
Expressions for Notes
Process & Techniques of
writing notes
PowerPoint
Handout
Assignment & Homework
Cards for Holidays and
Occasions
Types of Cards
PowerPoint
Handout
Discussion
Expressions for Cards
Process & Techniques of
Writing Cards
PowerPoint
Handout
Assignment & Homework
Notes Taken on Various
Formal Situations
Situations on NoteTaking
PowerPoint
Video
Handout
Discussion
Language for Notes
Process & Techniques of
Taking notes
PowerPoint
Handout
Assignment & Homework
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ดร. วรรณจันทร
สิงหจาวลา
ผศ.ดร. นวรัตน
เตชะโชควิวัฒน
ดร. วรรณจันทร
สิงหจาวลา
ผศ.ดร. นวรัตน
เตชะโชควิวัฒน
ดร. วรรณจันทร
สิงหจาวลา
ผศ.ดร. นวรัตน
เตชะโชควิวัฒน
ดร. วรรณจันทร
สิงหจาวลา
ผศ.ดร. นวรัตน
เตชะโชควิวัฒน
ดร. วรรณจันทร
สิงหจาวลา
ผศ.ดร. นวรัตน
เตชะโชควิวัฒน

ดร. วรรณจันทร
สิงหจาวลา
ผศ.ดร. นวรัตน
เตชะโชควิวัฒน
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11

12

13

14

Chapter 6:
Letters: Formal &
Informal

Chapter 6:
Letters: Formal &
Informal
Chapter 6:
Letters: Formal &
Informal
Chapter 7:
Resumé &
Curriculum Vitae

3

3

6.1
6.2
6.3

3

6.4

3

7.1
7.2
7.3
7.4

15

Chapter 8:
Diaries

Conclusion and
Revision

3

8.1
8.2
8.3
-

Letters and Uses
Types of Letters
PowerPoint
Video
Handout
Discussion
Components and
Expressions in Letters
PowerPoint
Handout
Assignment & Homework
Process and Techniques
in Writing Letters
PowerPoint
Handout
Assignment & Homework
Differences between
Resumé & Curriculum
Vitae
Resumé & Components
Curriculum Vitae &
Components
Process of Resumé &
Curriculum Vitae
Completion
PowerPoint
Handout
Assignment & Homework
Diaries and Benefits
Language for Diaries
Completion of Diaries
PowerPoint
Video
Handout
Discussion
Assignment & Homework
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ดร. วรรณจันทร
สิงหจาวลา
ผศ.ดร. นวรัตน
เตชะโชควิวัฒน
ดร. วรรณจันทร
สิงหจาวลา
ผศ.ดร. นวรัตน
เตชะโชควิวัฒน
ดร. วรรณจันทร
สิงหจาวลา
ผศ.ดร. นวรัตน
เตชะโชควิวัฒน
ดร. วรรณจันทร
สิงหจาวลา
ผศ.ดร. นวรัตน
เตชะโชควิวัฒน

ดร. วรรณจันทร
สิงหจาวลา
ผศ.ดร. นวรัตน
เตชะโชควิวัฒน
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารคําสอน/ตํารา: Formulaic Writing in English
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
Jordan, R.R. 1999. Academic Writing Course: Study Skills in English. Cambridge:
Cambridge University Press.
Oshima, A. 2007. Introduction to Academic Writing. New York: Pearson Education.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
-

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 ประเมินโดยนักศึกษาดวยแบบประเมินผล
1.2 ประเมินจากแบบสอบถามจากนักศึกษาและบุคคลภายนอกเกี่ยวกับ ความรูที่นักศึกษาควรมีใน
ดานการเขียนภาษาอังกฤษ
2. กลยุทธการประเมินการสอน
สอบถามจากนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
ทบทวนเนื้อหาและวิธีการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
สังเกตพฤติกรรมและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนและการทํางานที่มอบหมายตาง ๆ เชน
- การอภิปรายในชั้นเรียน (discussions)
- การทํางานที่มอบหมายในชั้นเรียน
ประเมินจากผลสอบ
- แบบทดสอบยอย (Quizzes)
- การสอบกลางภาค (Midterm Test)
- การสอบปลายภาค (Final Exam)
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ผูสอนทบทวนและวิพากษเนื้อหาและวิธีการสอนภายหลังและเขียนขอเสนอแนะ
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6. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
ผลการ
เรียนรู
1
จริยธรรมและ
คุณธรรม
2

ความรูและทักษะ
ทางปญญา

3

ความรูและทักษะ
ทางปญญา

4

วิธีการประเมิน
การสังเกต
พฤติกรรมการ
เรียนและการ
ทํางาน
- Pre-test
- Post-test

สัปดาหที่
ประเมิน
ทุกสัปดาห

สัดสวนของการ
ประเมินผล
5%

กอนและหลังการสอน

(เพียงดูพัฒนาการ
ของการเรียน
เทานั้น)
20 %
20 %
20 %
30 %
5%

- Assignments ตามที่ผูสอนกําหนด
- Quizzes (4/5)
- Midterm
- Final Exam
- ทักษะความสัมพันธ การสังเกต
สุมตรวจสอบเปนครั้งคราว
ระหวางบุคคลและ พฤติกรรมการ
ความรับผิดชอบ
เรียนและการ
- ทักษะการสื่อสาร ทํางาน
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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