รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง 2560)

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1551145 ชื่อวิชา การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ
English Reading and Writing for Professional
Purposes
1.2 จานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5) หน่วยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2) ประเภทของรายวิชา : วิชาพื้นฐานทางภาษาและมนุษยศาสตร์
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ผศ.ดร. ชยาพล ชมชัยยา
2) อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร. ชยาพล ชมชัยยา
1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2560 / ชั้นปี 1
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.8 สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1.9 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด
9 พฤศจิกายน 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
2.1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลาในการเรียนและการ
ทางานที่ได้รับมอบหมาย รู้จักรับฟังความความคิดเห็นและยอมรับความแตกต่างทางสังคมและ
วัฒนธรรมและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
2.1.2 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึง รูปแบบ ประเภทต่างๆของสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ ชาร์ท
บทความ วารสารวิชาการ โดยสามารถวิเคราะห์ หัวข้อเรื่อง ใจความสาคัญ โครงสร้างเรื่องที่อ่าน แล้ว
สามารถสื่อความหมายและสร้างสรรค์ภาษาจากความรู้ที่ได้ศึกษา ผ่านรูปแบบการเขียนภาษาอังกฤษ
2.1.3 เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีสติปัญญา สามารถวิเคราะห์แยกแยะ โดยทาการบูรณาการ
ความรู้ทักษะทางความรู้เพื่อใช้ในชีวิตประจาวัน และยังสามารถเชื่อมโยงนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศกยภาพ
ในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้
2.1.4 เพื่อให้ผู้เรียนมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และรู้จักการ
ยอมรับบทบาทในการเป็นผู้นา และผู้ปฏิบัติตาม เพื่อสามารถที่จะอยู่ร่วมในสังคม และปฏิบัติงานกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
2.1.5 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้และหาข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และใช้ในการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาความเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง

2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เนื่องจากรายวิชาดังกล่าวได้ทาการจัดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก จึงยังไม่มีแผน
ปรับปรุงรายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
ทักษะการอ่านและเขียนเชิงธุรกิจในหลากหลายสถานการณ์ การวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง
ใจความส าคัญ ส่ว นสนั บสนุ นใจความสาคัญ และโครงสร้างเรื่องในรูปแบบต่างๆจากบทอ่านที่ใน
รูปแบบความเรียง การวิเคราะห์ ชาร์ต กราฟ ตาราง บทความสั้นๆ และวารสารทางวิชาการที่พบใน
ชีวิตประจาวัน การวิเคราะห์จุดประสงค์ของผู้เขียน และการนาเสนอความคิดเห็นจากบทอ่านออกมา
ในรูปแบบการเขียน
Reading and writing skills in a variety of business situations: identification
of topics, main ideas, supporting details, text patterns of organization from expository
text; analysis of announcements, charts, graphs, tables and short articles, academic
2

journals in daily life; identification of author’s writing purposes and the presentation
of the ideas regarding the texts in a written form

3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การฝึกงาน
30 ชั่วโมงต่อ ให้คาปรึกษา แนะนา สอนเสริม
30 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา ตามความต้องการของนักศึกษา
ภาคการศึกษา
เป็นรายกลุ่ม เพื่อทบทวนความรู้
ให้ชัดเจนและแม่นยายิ่งขึ้น
โดยเฉพาะกับกลุ่มของนักศึกษา
ที่มีผลการเรียนต่า

การศึกษาด้วย
ตนเอง
75 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

3.3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็นรายบุคคล
1) อาจารย์ประจารายวิชา แจ้งเวลาให้คาปรึกษาผ่าน Social Network เช่น Facebook
และ Line Messenger
2) อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
วิธีการสอนและการประเมินผล
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธกี ารสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนักของ
การ
ประเมินผล

ทุกสัปดาห์

10%

ทุกสัปดห์

20%

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1, 3 (main) 4,5
1. การกาหนดกฎ ระเบียบและข้อบังคับใน
รั บ ผิ ด ชอบในการเรี ย นและการท างานที่ ชั้นเรียนอย่างเคร่งครัด
2. การปลูกฝังระเบียบวินัยในการเข้าชั้น
ได้รับมอบหมาย
เรียน การส่งงานให้ตรงเวลา และการแต่งกาย
1.3 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มี ตามระเบียบ
3. การมอบหมายงานกลุ่ม หรืองานคู่
จิตสาธารณะและทางานร่วมกับผู้อื่นได้

1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความ

1. การประเมินจากการส่งงานตามกาหนด
และการตรงเวลาในการเข้าชั้นเรียน
2. วัดและประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ ที่ได้มอบหมายรายกลุ่มหรือบุคคล
3. วัดและประเมินผลงานตามทีไ่ ด้รับ
มอบหมาย

1.4 มี ค วามเข้ า ใจผู้ อื่ น เข้ า ใจความ
หลากหลายของสังคมและวัฒนธรรม
1.5 มี ก ารแก้ ปั ญ หาโดยใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ที่
เป็ น ไปตามความถู ก ต้ อ งของกฎหมาย
กฎเกณฑ์ทางสังคม รวมถึงวัฒนธรรมไทย
ด้านความรู้ 1,4 (main) 2

2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ

1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้
1. ประเมินผลการเรียนการสอนจาก
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเนื้อหา โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Project-based กิจกรรมท้ายบทเรียนและงานที่มอบหมาย
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธกี ารสอน

วิธีการประเมิน

Learning)
(งานเดี่ยวผ่านแฟ้มสะสมงาน)
2. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้
2. แบบทดสอบย่อย
ในองค์ความรู้ทางภาษาเป็นอย่างดี
3. ข้อสอบปลายภาพ
2.2 มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้า โดยการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ
คิด (Thinking-based Learning)
และพัฒนาองค์ความรู้ของตนเองให้เกิดเป็น
3. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้
การเรียนรู้ตลอดชีวิตได้
จ า ก ก า ร สื บ ค้ น (Inquiry-based
2.4 สามารถบู ร ณาการความรู้ ท าง Learning)
ภาษาเข้ากับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เพื่อ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนักของ
การ
ประเมินผล

3, 5, 8, 15
16

20%
30%

9, 10

20%

สาระสาคัญ

ด้านทักษะทางปัญญา 2,3 (main) 14

3.1 มีความสามารถประมวลข้อมูล เพื่ อ
1. การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา แก้ไขปัญหาด้วย ทักษะการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ
การเสนอแนวทางการแก้ ไ ขปั ญหาได้ อย่ า ง
2. การอภิปรายกลุ่ม
ถูกต้อง เหมาะสมและสร้างสรรค์
3. การวิเคราะห์ข้อมูล ยกตัวอย่าง
3.2 มีค วามสามารถในการบูร ณาการ ประเด็นปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง
ทักษะและสาระทางวิชาการทางภาษาเพื่อ หาทางแก้ไข
การประกอบอาชีพได้
3.3 มี ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ น วั ต กรรมเพื่ อ

1. วัดและประเมินผลการนาเสนอ
การแสดงความคิดเห็นกรณีนักศึกษา
2. วัดและประเมินจากการแสดง
ความคิดเห็นในการอภิปรายกลุ่ม หรือการ
นาเสนอผลงานของผู้เรียน
3.วัดและประเมินจากผลการรายงาน
ผลด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (งานกลุ่ม)
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธกี ารสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

1. จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น โ ด ย
มอบหมายการท างานเป็ นที ม และให้ ใ ช้
กระบวนการกลุ่ ม ท างานด้ ว ยความ
เสียสละ
2. ส่ ง เสริ ม การท ากิ จ กรรมที่ เ ป็ น
โครงงานกลุ่ม และการเข้าร่วมกิจกรรมที่
เน้นความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรม

1. การประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่มและการทางานเป็นทีม
2. สั ง เกตพฤติ ก รรม ความเสี ย สละ
และจิ ต อาสาในระหว่ า งการเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมกลุ่ม
3. ป ร ะเ มิ น ผล ค ว าม ส า เร็ จ ข อ ง
โครงงานที่แสดงให้เห็นถึงการกาหนด แบ่ง
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบการเป็นผู้มี
จิตอาสา ความเสี ยสละ การพึ่ง พาอาศั ย

9, 10

ค่าน้าหนักของ
การ
ประเมินผล

พัฒนาทักษะในการสื่อสารและการทางาน
เ พื่ อ ก า ร เ รี ย น รู้ ต ล อ ด ชี วิ ต ร ว ม ถึ ง
แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่นได้
3.4 มี ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ อ งค์ ค วามรู้ ท าง
ภาษาเพื่ อ ปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ สั ง คมและ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 1,4 (main) 2,3

4.1 มีการให้ความช่วยเหลือเพื่อการ
แก้ปัญหาและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างสร้างสรรค์
4.2 มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ในการ
วิ เ คราะห์ แ ละแก้ ไ ขปั ญ หาโดยการใช้ อ งค์
ความรู้ทางภาษา รวมถึงเทคโนโลยีในปัจจุบัน
ได้
4.3 มีการแสดงความรับผิดชอบต่อการ
เรี ย นรู้ อย่างต่ อเนื่ องเพื่อการพัฒ นาตนและ

ประเมิน
ร่วมกับทักษะ
ทางปัญญา
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธกี ารสอน

การช่วยเหลือผู้อื่น
4.4 มีการแสดงออกทางภาวะผู้นาและ
สามารถเป็นผู้ตามได้อย่างเหมาะสมในการ
ทางานร่วมกับผู้อื่น

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนักของ
การ
ประเมินผล

และการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 2,3 (main) 5

5.2 สามารถคัดเลือกสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ เ หมาะสมกับ การเรี ย นรู้ แ ละ
การสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 สามารถใช้สื่ อ และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ เ หมาะสมกับ การเรี ย นรู้ แ ละ
การสืบค้นข้อมูลในการพัฒนาตนให้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตได้
5.5 สามารถตรวจสอบและแก้ไขการใช้
สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและ
มีป ระโยชน์ แก่การสื่ อสารทางภาษาและให้
เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1. ออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู้ โดย
ผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์
เชิ ง ตั ว เลข ก ารสื่ อ ส ารและ ก ารใ ช้
เทคโนโลยี ใ ห้ ค รอบคลุ ม ตามแผนที่
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์
การเรี ย นรู้ แ ละน ามาออกแบบกิ จ กรรม
การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับรายวิชา
2. มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบ
ที่ ห ลากหลายในการจั ด กิ จ กรรมการ
เ รี ย น รู้ เ ช่ น ก า ร ส ร้ า ง ช่ อ ง ท า ง
ติด ต่ อ สื่ อ สารระหว่ า งผู้ ส อนและผู้ เ รี ย น

1 . ใ ช้ วิ ธี ก า ร ถ า ม -ต อ บ ค ว า ม รู้ ที่ ทุกสัปดาห์
เกี่ยวข้องในระหว่างการจัดการเรียนรู้
2. ทดสอบย่ อ ยหลั ง จบการจั ด การ 3, 5, 8, 15
เรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ (ประเมินร่วมกับ
ด้านความรู้)
3. ประเมินจากโครงงานหรือชิ้นงาน ทุกสัปดาห์
รวบยอดที่ ม อบหมายให้ ใ ช้ ค วามรู้ แ ละ
ทั ก ษะด้ า นการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีประกอบใน
การสร้างงาน (ประเมินร่วมกับด้านความรู้
ผ่านแฟ้มสะสมงาน)
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

หมายเหตุ

วิธกี ารสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนักของ
การ
ประเมินผล

ผ่านสื่อออนไลน์ การใช้ TV on demand
การใช้ e-Learningในห้องเรียนกลับด้าน
(Flipped classroom) ที่ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้และทบทวนบทเรียน ศึกษาค้นคว้า
ได้ด้วยตนเองทั้งก่อนและหลังบทเรียนที่
ต้องเข้าเรียนกับอาจารย์ผู้สอน
3. ส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้การ
วิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การคิ ด เชิ ง ตรรกะ
ความสมเหตุ ผ ลตามข้ อ เท็ จ จริ ง การ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การพู ด และการเขี ย น
สื่ อ สารเพื่ อ รายงานเนื้ อ หาสาระต่ า ง ๆ
ตามข้ อ ก าหนดในรายวิ ช า ด้ ว ยการใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศประกอบในการ
จั ด ท ารายงานหรื อ โครงงานที่ ศึ ก ษา
ค้นคว้า
ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก
ผ ล ก า ร เ รี ย น รู้ ตั ว ธ ร ร ม ด า = ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ร อ ง

8

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน (หมวดที่ 5 ข้อ 2)
สัปดาห์ที่
(ชม.)
1
(4 ชม.)

2
(4 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด
Course orientation, SelfIntroduction & Pre-test

Content prediction
 Making Prediction of reading
materials
 Clues for predicting reading
materials

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. กิจกรรมแนะนาตัว
2. บรรยาย อภิปราย และซักถามความ
เข้าใจ
2. การอธิบายและมอบหมายงานกิจกรรม
ที่เป็นคะแนนเก็บ
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบบทดสอบก่อนเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายเชิงทฤษฏีเกี่ยวกับการ เดา
เนื้อหาของบทอ่าน
2. นักศึกษาร่วมอภิปรายกลุม่ และแสดง
ความคิดเห็น
3. นักศึกษา ศึกษาเปรียบเทียบเนื้อเรื่องที่
คาดเดากับเนื้อเรื่องที่อ่าน
4. ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้า หน้าปก
หนังสือจากหน้าปก เรื่องที่ไม่เคยอ่านมา

สื่อที่ใช้
-PowerPoint
- เอกสารประกอบการเรียน

การวัดและประเมินผล
ผู้สอน
(สัดส่วนการประเมิน)
- การเข้าชั้นเรียน และวินัยในชัน้ ผศ.ดร.ชยาพล ชม
เรียน 10 %
ชัยยา

- สื่อที่เป็นเอกสารจริง
- เอกสาร มคอ 3

-PowerPoint
-เอกสารประกอบการเรียน
- websites
-สื่อที่เป็นเอกสารจริง

- การเข้าชั้นเรียน และวินัยในชั้น
เรียน 10 %
- ใบกิจกรรมหลังบทเรียนประจา
สัปดาห์ ผ่านแฟ้มสะสมงาน(งาน
เดี่ยว) 20%

ผศ.ดร.ชยาพล
ชมชัยยา
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

3
(4 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

Content prediction
 Making Prediction of reading
materials
 Clues for predicting reading
materials

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
ก่อน แล้วสร้างแผนภูมิความคิดจาก
ข้อมูลที่ปรากฎ จากนั้นจึงให้นักศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลจากหนังสือ แล้วสรุป
เปรียบเทียบการคาดเดาเนื้อหาให้กับ
เพื่อนในชั้นเรียน
5. ผู้เรียนทาใบกิจกรรมหลังบทเรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. การอภิปรายและร่วมแสดงเห็น (กลุ่ม
ย่อย) แบบ Collaborative และการ
นาเสนอ
2. แบบฝึกหัดระหว่างเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนทาการทบทวนความรู้จาก
บทเรียนที่แล้ว
2. นาเสนอ แนวทางเพิ่มเติมในการคาดเดา
เนื้อเรื่องที่อ่าน แล้วให้ผู้เรียนทา
แบบฝึกหัด
3. ผู้เรียนเริม่ การเดาเนื้อหาจาก สัญลักษณ์
และสิ่งที่ช่วยในการเดาเนื้อเรื่อง โดย
ร่วมกันสร้างแผนภูมิความคิด (กลุม่ ย่อย)

สื่อที่ใช้

-PowerPoint
-เอกสารประกอบการเรียน
- websites
-textbook

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

- การเข้าชั้นเรียน และวินัยในชั้น
เรียน 10 %
- ใบกิจกรรมหลังบทเรียนประจา
สัปดาห์ ผ่านแฟ้มสะสมงาน(งาน
เดี่ยว) 20%
- แบบทดสอบย่อย 20%

ผู้สอน

ผศ.ดร.ชยาพล
ชมชัยยา

-สื่อที่เป็นเอกสารจริง
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

4
(4 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

Skimming
 Skimming คืออะไร
 วิธีการอ่านแบบ Skimming

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
4. นาแผนภูมคิ วามคิดมาเปรียบเทียบกับ
เนื้อเรื่อง และรายละเอียดของเรื่องจาก
บทนา โดยการนาเสนอในชั้นเรียน
5. ผู้เรียนทาแบบทดสอบการเดาเนื้อหา
ของเรื่อง (งานเดี่ยว)
6. ผู้เรียนทาใบกิจกรรมหลังบทเรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. การอภิปรายและร่วมแสดงเห็น (กลุ่ม
ย่อย) แบบ Collaborative
2. กิจกรรมอภิปรายกลุม่ และการนาเสนอ
แบบกลุ่ม แบบ Collaborative
3. ใบกิจกรรมหลังบทเรียนประจาสัปดาห์
กิจกรรมการเรียนการสอน :
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ผู้เรียนศึกษารูปแบบบทอ่านประเภท
ต่างๆ เช่นประกาศโฆษณา กราฟ ชาร์ต
แผนภูมิ
2. ผูส้ อนนาเสนอเทคนิคการอ่านแบบเร็ว
3. ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดผ่าน application
โดยการกาหนดเวลา แล้วตอบคาถาม

สื่อที่ใช้

-PowerPoint
-เอกสารประกอบการเรียน
- websites
-สื่อที่เป็นเอกสารจริง

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

- การเข้าชั้นเรียน และวินัยในชั้น
เรียน 10 %
- ใบกิจกรรมหลังบทเรียนประจา
สัปดาห์ ผ่านแฟ้มสะสมงาน(งาน
เดี่ยว) 20%

ผู้สอน

ผศ.ดร.ชยาพล
ชมชัยยา
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

5
(4 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

Scanning
 Scanning คืออะไร
 วิธีการอ่านแบบ Scanning

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
4. นักศึกษาทาแบบฝึกหัดระหว่างเรียน
5. นักศึกษาทาใบกิจกรรมหลังบทเรียน
ประจาสัปดาห์
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้เรียนศึกษารูปแบบบทอ่านประเภท
ต่างๆ เช่นประกาศโฆษณา กราฟ ชาร์ต
แผนภูมิ
2. ผูส้ อนนาเสนอเทคนิคการอ่านแบบแบบ
scanning
3. ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดผ่าน application
โดยใช้ทั้งเทคนิคการอ่านแบบ skimming
และ scanning เข้าด้วยกันโดยการ
กาหนดเวลา แล้วตอบคาถาม
4. ผู้เรียนทาแบบทดสอบย่อย ด้วยการ
กาหนดเวลา
5. ผู้เรียนทาใบกิจกรรมหลังบทเรียน
ประจาสัปดาห์
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ใบงานที่ประกอบด้วยบทอ่านประเภท
ต่างๆ เช่นประกาศโฆษณา กราฟ ชาร์ต

สื่อที่ใช้

-PowerPoint
-เอกสารประกอบการเรียน
- websites
-สื่อที่เป็นเอกสารจริง

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

- การเข้าชั้นเรียน และวินัยในชั้น
เรียน 10 %
- ใบกิจกรรมหลังบทเรียนประจา
สัปดาห์ ผ่านแฟ้มสะสมงาน(งาน
เดี่ยว) 20%
- แบบทดสอบย่อย 20%

ผู้สอน

ผศ.ดร.ชยาพล
ชมชัยยา
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

6
(4 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

Topic Identification
 Topic คืออะไร
 ประโยชน์ของ Topic ต่อความเข้าใจ
 วิธีการระบุหัวข้อ

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
แผนภูมิ
2. แบบฝึกหัดระหว่างเรียน
3. ใบกิจกรรมหลังบทเรียนประจาสัปดาห์
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้เรียนทาการอภิปราย เกี่ยวกับ หัวข้อ
และความสาคัญของหัวข้อ ต่อความเข้าใจ
2. ผูส้ อนนาเสนอเทคนิคการอ่านเพื่อหา
หัวข้อ
3. นักศึกษาทาแบบฝึกหัดระหว่างเรียน
4. ผูส้ อนทาการแจกบทอ่านที่เป็นเอกสาร
จริงที่ตัดหัวข้อออก แล้วให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม
ร่วมหาหัวข้อ แล้วระบุหัวข้อจากเรื่องที่อ่าน
พร้อมนาเสนอในชั้นเรียน โดยใช้หลักทฤษฎี
และเหตุผลที่เรียนมาประกอบ
5. นักศึกษาทาใบกิจกรรมหลังบทเรียน
ประจาสัปดาห์
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ใบงาน
2. แบบฝึกหัดระหว่างเรียน
3. การอภิปรายกลุ่ม และการนาเสนอ

สื่อที่ใช้

-PowerPoint
-เอกสารประกอบการเรียน
- websites
-สื่อที่เป็นเอกสารจริง

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

- การเข้าชั้นเรียน และวินัยในชั้น
เรียน 10 %
- ใบกิจกรรมหลังบทเรียนประจา
สัปดาห์ ผ่านแฟ้มสะสมงาน(งาน
เดี่ยว) 20%

ผู้สอน

ผศ.ดร.ชยาพล
ชมชัยยา
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สัปดาห์ที่
(ชม.)
7
(4 ชม.)

8
(4 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

Main Idea Identification (Reading)
 Main Idea คืออะไร
 ประโยชน์ของ Main Ideas ต่อความ
เข้าใจ
 ลักษณะของ Main Ideas ที่ดี

Main Idea Identification (Reading)
 ตาแหน่งของ Main Ideas ที่ปรากฏใน

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
3. ใบกิจกรรมหลังบทเรียนประจาสัปดาห์
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้เรียนทาการอภิปราย เกี่ยวกับ ใจความ
สาคัญและความสาคัญ ต่อความเข้าใจ ใน
การอ่าน
2. ผูส้ อนนาเสนอเทคนิค ลักษณะและ
องค์ประกอบของย่อหน้าที่ใจความสาคัญ
ปรากฎ
3. นักศึกษาทาแบบฝึกหัดระหว่างเรียน
พร้อมดูเฉลยและคาอธิบาย
5. นักศึกษาทาใบกิจกรรมหลังบทเรียน
ประจาสัปดาห์
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ใบงาน
2. แบบฝึกหัดระหว่างเรียน
3. การอภิปรายกลุ่ม และการนาเสนอ
3. ใบกิจกรรมหลังบทเรียนประจาสัปดาห์
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้เรียนทาการทบทวน เกี่ยวกับ ใจความ
สาคัญและความสาคัญ ต่อความเข้าใจ ใน

สื่อที่ใช้

-PowerPoint
-เอกสารประกอบการเรียน
- websites
-สื่อที่เป็นเอกสารจริง

-PowerPoint
-เอกสารประกอบการเรียน

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

- การเข้าชั้นเรียน และวินัยในชั้น
เรียน 10 %
- ใบกิจกรรมหลังบทเรียนประจา
สัปดาห์ ผ่านแฟ้มสะสมงาน(งาน
เดี่ยว) 20%

ผศ.ดร.ชยาพล
ชมชัยยา

- การเข้าชั้นเรียน และวินัยในชั้น
เรียน 10 %
- ใบกิจกรรมหลังบทเรียนประจา

ผศ.ดร.ชยาพล
ชมชัยยา

14

สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด
ย่อหน้า
 Unstated Main Ideas

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

- websites
การอ่าน
2. ผูส้ อนนาเสนอตาแหน่งใจความสาคัญใน
-สือ่ ที่เป็นเอกสารจริง
ชั้นเรียน
3. ผู้เรีนทาแบบฝึกหัดระหว่างเรียน พร้อมดู
เฉลยและคาอธิบาย
4. ผูส้ อนมอบหมายให้ผู้เรียนจับกลุ่มขนาด
เล็กเพื่อ หาข้อมูลจากแหล่งความรู้ภายนอก
ไม่ว่าจะเป็น website หรือหนังสือ่ จาก
ห้องสมุดที่มีความยาวในระดับย่อหน้า โดย
เป็นเนื้อเรื่องที่มีใจความสาคัญอยู่ในแต่ละ
ตาแหน่ง หลังจากนั้นให้ทาการระบุใจความ
สาคัญ และสรุปเนื้อหาในรูป concept
mapping
5. ผู้เรียนทาการนาเสนอข้อมูลทีไ่ ด้ในชั้น
เรียน
5. นักศึกษาทาใบกิจกรรมหลังบทเรียน
ประจาสัปดาห์
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ใบงาน
2. แบบฝึกหัดระหว่างเรียน

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
สัปดาห์ ผ่านแฟ้มสะสมงาน(งาน
เดี่ยว) 20%
- แบบทดสอบย่อย20%

ผู้สอน

15

สัปดาห์ที่
(ชม.)

9
(4 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

Main Idea Identification (Writing)
 What’s a paragraph?
 How to write a paragraph
 Brainstorming ideas

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
3. การอภิปรายกลุ่ม
4. การนาเสนอ
5. ใบกิจกรรมหลังบทเรียนประจาสัปดาห์
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนทาการทบทวนเกีย่ วกับ
องค์ประกอบของย่อหน้า (paragraph)
2. ผู้สอนนาเข้าสู่รูปแบบการเขียนในระดับ
ย่อหน้า โดยสอนการรวบรวมและ
จัดลาดับความคิดในรูปแบบแผนภูมิ
สะท้อนความคิด
3. ให้ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดโดยการเสร้าง
เค้าโครงเรื่อง เป็นแผนภูมสิ ะท้อน
ความคิดจากหัวข้อที่ให้มา (งานกลุ่ม)
แล้วทาการนาเสนอและอภิปราย
แลกเปลีย่ นความคิด
4. ผู้เรียนเขียนในระดับย่อหน้าโดยอาศัย
แผนภูมิความคิดเป็นโครงร่าง
5. ผู้เรียนทาใบกิจกรรมประจาสัปดาห์
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ใบงาน

สื่อที่ใช้

-PowerPoint
-เอกสารประกอบการเรียน
- websites
-สื่อที่เป็นเอกสารจริง

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

- การเข้าชั้นเรียน และวินัยในชั้น
เรียน 10 %
- - การอภิปรายกลุม่ และการ
นาเสนอ 20%
- ใบกิจกรรมหลังบทเรียนประจา
สัปดาห์ ผ่านแฟ้มสะสมงาน(งาน
เดี่ยว) 20%

ผู้สอน

ผศ.ดร.ชยาพล
ชมชัยยา

16

สัปดาห์ที่
(ชม.)

10
(4 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

Identify the purpose of writing
1. What are purpose of writers?
2. How to identify the purpose of
writing

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
2. แบบฝึกหัดระหว่างเรียน
3. การอภิปรายกลุ่ม
3. ใบกิจกรรมหลังบทเรียนประจาสัปดาห์
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนให้ผเู้ รียนร่วมอภิปราย ถึง
จุดประสงค์ในการเขียนของบทอ่าน
ประเภทต่างๆ
2. ผู้สอนนาเสนอจุดประสงค์ในการเขียน
3. แบบฝึกหัดระหว่างเรียน
4. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนหาบทอ่าน
ประเภทต่างๆ กลุม่ ละ 2 บทความแล้ว
ทาการวิเคราะห์จดุ ประสงค์ในการเขียน
แล้วนาเสนอหน้าชั้นเรียน
5. ผู้เรียนทาใบกิจกรรมหลังบทเรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ใบงาน
2. แบบฝึกหัดระหว่างเรียน
3. การอภิปรายกลุ่ม
3. ใบกิจกรรมหลังบทเรียนประจาสัปดาห์

สื่อที่ใช้

-PowerPoint
-เอกสารประกอบการเรียน
- websites
-สื่อที่เป็นเอกสารจริง

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

- การเข้าชั้นเรียน และวินัยในชั้น ผศ.ดร.ชยาพล
เรียน 10 %
ชมชัยยา
- การอภิปรายกลุ่มและการนาเสนอ
20%
- ใบกิจกรรมหลังบทเรียนประจา
สัปดาห์ ผ่านแฟ้มสะสมงาน(งาน
เดี่ยว) 20%

17

สัปดาห์ที่
(ชม.)
11
(4 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด
Pattern of organization






กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนให้ผเู้ รียนทาการระดมความคิด
What is the pattern of
เกี่ยวกับโครงสร้างเรื่อง ที่เคยเจอ แล้ว
organization?
ร่วมอภิปรายแลกเปลีย่ นความคิด
How many patterns of
2. ผู้สอนทาการแนะนาโครงสร้างเรื่อง
organization?
รูปแบบต่างๆ
Characteristics of each pattern of 3. ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดโดยระบุโครงสร้าง
organization?
เรื่องจากประโยคที่เป็นใจความสาคัญ
st
Description (1 Pattern)
4. ผู้สอนนาเสนอโครงสร้างเรื่องแบบ
Description แล้วให้ผู้เรียนทา
แบบฝึกหัด
5. ผู้เรียนเขียนภาษาอังกฤษในโครงสร้าง
เรื่องแบบ Description โดยมีความยาว
ระดับย่อหน้า (งานกลุ่ม)
6. ผู้เรียนทาใบกิจกรรมหลังบทเรียน
ประจาสัปดาห์
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ใบงาน
2. แบบฝึกหัดระหว่างเรียน
3. ใบกิจกรรมหลังบทเรียนประจาสัปดาห์

สื่อที่ใช้
-PowerPoint
-เอกสารประกอบการเรียน
- websites
-สื่อที่เป็นเอกสารจริง

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
- การเข้าชั้นเรียน และวินัยในชั้น
เรียน 10 %
- ใบกิจกรรมหลังบทเรียนประจา
สัปดาห์ ผ่านแฟ้มสะสมงาน(งาน
เดี่ยว) 20%

ผู้สอน
ผศ.ดร.ชยาพล
ชมชัยยา
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สัปดาห์ที่
(ชม.)
12
(4 ชม.)

13
(4 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

Pattern of organization

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนให้ผเู้ รียนทาการระดมความคิด
เกี่ยวกับโครงสร้างเรื่อง ที่เคยเจอ แล้ว
ร่วมอภิปรายแลกเปลีย่ นความคิด
2. ผู้สอนทาการแนะนาโครงสร้างเรื่อง
รูปแบบต่างๆ
3. ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดโดยระบุโครงสร้าง
เรื่องจากประโยคที่เป็นใจความสาคัญ
7. ผู้เรียนเขียนภาษาอังกฤษในโครงสร้าง
เรื่องแบบ Cause and Effect และ
Sequence โดยมีความยาวระดับย่อ
หน้า (งานกลุ่ม)
4. ผู้เรียนทาใบกิจกรรมหลังบทเรียน
ประจาสัปดาห์
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ใบงาน
2. แบบฝึกหัดระหว่างเรียน
3. ใบกิจกรรมหลังบทเรียนประจาสัปดาห์
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนทาการทบทวนความรู้เดิมแล้ว

1. What is the cause and effect
pattern?
2. Signal Clues used in the cause
and effect pattern
3. What is the sequence pattern of
organization?
4. Signal Clues used in the
sequence pattern

Pattern of organization

สื่อที่ใช้
-PowerPoint
-เอกสารประกอบการเรียน
- websites
-สื่อที่เป็นเอกสารจริง

-PowerPoint

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
- การเข้าชั้นเรียน และวินัยในชั้น
เรียน 10 %
- ใบกิจกรรมหลังบทเรียนประจา
สัปดาห์ ผ่านแฟ้มสะสมงาน(งาน
เดี่ยว) 20%

- การเข้าชั้นเรียน และวินัยในชั้น
เรียน 10 %

ผู้สอน
ผศ.ดร.ชยาพล
ชมชัยยา

ผศ.ดร.ชยาพล
ชมชัยยา
19

สัปดาห์ที่
(ชม.)

14
(4 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

 Writing a paragraph in cause and
effect pattern
 Signal Clues used in the cause
and effect pattern
 Writing a paragraph in the
sequence pattern
 Signal Clues used in the
sequence pattern

นาเสนอโครงสร้างเรื่องแบบ Cause
and Effect และ Sequence Pattern
2. ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดโดยเขียนโครงสร้าง
เรื่องดังกล่าว จากหัวข้อที่กาหนด โดย
ให้ผู้เรียนทาแผนภูมิความคิดที่ประกอบ
ไปด้วย หัวข้อ ใจความสาคัญ ส่วน
สนับสนุนใจความสาคัญ แล้วจึงเขียนใน
ระดับย่อหน้า
3. ผู้เรียนทาใบกิจกรรมหลังบทเรียน
ประจาสัปดาห์
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ใบงาน
2. แบบฝึกหัดระหว่างเรียน
3. ใบกิจกรรมหลังบทเรียนประจาสัปดาห์
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนทาการทบทวนความรู้เดิม
2. ผู้สอนนาเสนอโครงสร้างเรื่องแบบ
Comparison and Contrast และ
Problem and Solution
3. ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดโดยระบุโครงสร้าง

Pattern of organisation

สื่อที่ใช้
-เอกสารประกอบการเรียน
- websites

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
- ใบกิจกรรมหลังบทเรียนประจา
สัปดาห์ ผ่านแฟ้มสะสมงาน(งาน
เดี่ยว) 20%

ผู้สอน

- การเข้าชั้นเรียน และวินัยในชั้น
เรียน 10 %
- ใบกิจกรรมหลังบทเรียนประจา
สัปดาห์ ผ่านแฟ้มสะสมงาน(งาน
เดี่ยว) 20%

ผศ.ดร.ชยาพล
ชมชัยยา

-สื่อที่เป็นเอกสารจริง

-PowerPoint
-เอกสารประกอบการเรียน
- websites
-สื่อที่เป็นเอกสารจริง

20

สัปดาห์ที่
(ชม.)

15
(4 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

เรื่องจากประโยคที่เป็นใจความสาคัญ
8. ผู้เรียนเขียนภาษาอังกฤษในโครงสร้าง
เรื่องแบบ Comparison and Contrast
และ Problem and Solution โดยมี
ความยาวระดับย่อหน้า (งานกลุ่ม)
4. ผู้เรียนทาใบกิจกรรมหลังบทเรียน
ประจาสัปดาห์
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ใบงาน
2. แบบฝึกหัดระหว่างเรียน
3. ใบกิจกรรมหลังบทเรียนประจาสัปดาห์
Pattern of organization
กิจกรรมการเรียนการสอน :
 Writing a paragraph comparison 1. ผู้สอนทาการทบทวนความรู้เดิมแล้ว
นาเสนอโครงสร้างเรื่องแบบ
and contrast pattern
Comparison and Contrast และ
 Signal Clues used in the
Problem and Solution
comparison and contrast pattern
2. ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดโดยเขียนโครงสร้าง
 Writing a paragraph in the
เรื่องดังกล่าว จากหัวข้อที่กาหนด โดย
problem and solution pattern
ให้ผู้เรียนทาแผนภูมิความคิดที่ประกอบ
 Signal Clues used in the problem
ไปด้วย หัวข้อ ใจความสาคัญ ส่วน

สื่อที่ใช้

-PowerPoint
-เอกสารประกอบการเรียน
- websites
-สื่อที่เป็นเอกสารจริง

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

- การเข้าชั้นเรียน และวินัยในชั้น ผศ.ดร.ชยาพล
เรียน 10 %
ชมชัยยา
- แบบทดสอบย่อย 20%
- แบบทดสอบและกิจกรรมประจา
สัปดาห์ ผ่านแฟ้มสะสมงาน(งาน
เดี่ยว) 20%

21

สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด
and solution

16
(4 ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

สนับสนุนใจความสาคัญ แล้วจึงเขียนใน
ระดับย่อหน้า
3. ผู้เรียนทาใบกิจกรรมหลังบทเรียน
ประจาสัปดาห์
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ใบงาน
2. แบบฝึกหัดระหว่างเรียน
3. ใบกิจกรรมหลังบทเรียนประจาสัปดาห์
4. แบบทดสอบหลังเรียน
สอบปลายภาค

22

5.2 การวัดและการประเมินผล
-

1) การวัดผล :
แฟ้มสะสมงาน
20%
- การอภิปรายกลุ่มและการนาเสนอ
20%
- แบบทดสอบย่อย
20%
- สอบปลายภาค
30%
- จิตพิสัย
10%
2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม  อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับคะแนน (คะแนน)
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-50

ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตาราหลัก
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ (อยู่
ระหว่างจัดทา ยังไม่มีการตีพิมพ์)

6.2 เอกสารและข้อมูลสาคัญ
หนังสือ
Cortina, J., & Elder, J. (2002). Opening Doors: Understanding College Reading (3 ed.).
Boston: McGraw-Hill Higher Education.
Neufeld, P. (2005). Comprehension Instruction in Content Area Classes. The Reading
Teacher, 59(4), 302-312.
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6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนา
Havefunteaching. (2016a). Making Predictions. Retrieved from
http://www.630sscience.com/uploads/3/8/0/7/38076793/prediction_stories_1
_to_5 .pdf
Havefunteaching. (2016b). Predict and Infer Plant Worksheet. Retrieved from
https://www.havefunteaching.com/product/worksheets/readingworksheets/predictions-worksheets/predict-and-infer-plant-worksheet/
Skimming. (2008). Retrieved from http://www.kroobannok.com/1811
Skimming and Scanning. (ND). Retrieved from
http://pioneer.chula.ac.th/~pkanchan/html/skim.htm
O’Malley’s, A. (2014). Menu. Retrieved from https://www.yelp.com/biz/ann-omalleys-st-augustine

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชานี้ จะประเมินจากแนวคิดและความคิดเห็นของนักศึกษา
ที่มีต่อการเรียนการสอน โดย
1) การสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
2) แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา

7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
1) การสนทนาและสอบถามผู้เรียนเบื้องต้น
2) ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
3) ใช้แบบประเมินตนเองสาหรับนักศึกษา

7.3 การปรับปรุงการสอน
นาผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยนาผล
การประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การ
ปฏิบัติและการนาเสนอผลงาน
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ผลการเรียนรู้

คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้ไอที

การสังเกต
พฤติกรรม






วิธีการประเมิน
การสอบ




การปฏิบัติ/การ
นาเสนอผลงาน






7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) อาจารย์ผู้สอนดาเนินการทวนสอบด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามวิธีการ ข้อ 7.4
2) กรณีที่ผลการเรียนรู้นักศึกษายังไม่ได้ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนจะให้
โอกาสนักศึกษาปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจาเป็นเป็นรายกรณี
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