รายละเอียดของรายวิชา

การอ่านภาษาอังกฤษสาหรับนักสารสนเทศ
English Reading for Information Professionals
รหัสวิชา 1631603

ภาคเรียนที่ 1/2561

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

สารบัญ
หมวดที่
หมวดที่
หมวดที่
หมวดที่
หมวดที่
หมวดที่
หมวดที่

1
2
3
4
5
6
7

ปไว่ัทลูมอ้ข
จุดุ่่งห่ายแทะอูตถุขระสงค์
ทูกษณะแทะการดาเนินการ
การพูฒนาการเรียนรัไปวงนูกศึกษา
แผนการสวนแทะการขระเ่ินผท
ลรูพยากรขระกวบการเรียนการสวน
การขระเ่ินแทะขรูบขรุงการดาเนินการปวงรายอิชา

หน้า
1
2
2
3
5
11
13

รายละเอียดของรายวิชา
สถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหูสอิชา 1631603

ชืมวอิชา การว่านภาษาวูงกฤษสาหรูบนูกสารสนเลศ
English Reading for Information Professionals

1.2 จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่อยกิต

1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร: ศิทขศาสตรบูณฑิต สาปาอิชาบรรณารูกษศาสตร์แทะสารสนเลศศาสตร์
2) ประเภทของรายวิชา:  อิชาบูงคูบ  อิชาเทืวก

1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: ผศ.ดร.ณูฐกฤตา สุอรรณลีข
2) อาจารย์ผู้สอน: ผศ.ดร.ณูฐกฤตา สุอรรณลีข แทะ Mr.Hubert Ruch (ตวนเรียน A1)

1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษา 1 ขีการศึกษา 2561 / ชู้นขี 1

1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
้่่่ี

1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
้่่่ี

1.8 สถานที่เรียน
่หาอิลยาทูยสอนดุสิต วาคาร 32 หไวง 32303

1.9 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
15 กรกฎาค่ 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1) เพืมวใหไนูกศึกษา่ีคอา่รัไคอา่เปไาใจในเรืมวง โครงสรไางขระโยค ใจคอา่สาคูญแทะคาสาคูญ
การตีค อา่แทะสรุ ข คอา่ การใชไพ จนานุ กร่แทะคาศู พล์ สู ่ พูน ธ์ คาศู พล์ แทะส านอน เลคนิ คการว่า น
บลคอา่อิช าการแทะบลคอา่ลูมอ้ขลางดไานบรรณารูกษศาสตร์แทะสารสนเลศศาสตร์ รอ่ถึงงานเปียน
ขระเภลวืมน ๆ
2) เพืมวใหไนูกศึกษา่ีคอา่รัไเกีมยอกูบชนิด (types) รัขแบบ (styles) แทะแนอ (themes) ต่างๆ
ปวงเนื้วหาในการว่าน (reading materials) สา่ารถอิเคราะห์คอา่คิดลีมนาเสนวในเนื้วหาการว่านผ่านการ
วภิขรายแทะการเปียนโดยใชไเลคนิคการว่าน สา่ารถอิเคราะห์ภาษาแทะโครงสรไางลีมใชไในเนื้วหาการว่าน้ดไ
3) เพืมวใหไนูกศึกษาสา่ารถว่านเวกสารตาราลีมเทืวกดไอยคอา่เปไาใจ แทะขระเ่ินคอา่น่าเชืมวถืว
ปวงเวกสารตาราโดยใชไแนอลางแทะเลคนิคการว่านลีมสาคูญ

2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพืมวพูฒนารายอิชา คาวธิบายรายอิชาแทะเนื้วหารายอิชา ใหไ่ีส่บัรณ์แทะลูนสู่ย

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
ลบลอนโครงสรไางขระโยค ฝึกหาใจคอา่สาคูญแทะคาสาคูญ การตีคอา่แทะสรุขคอา่ การใชไ
พจนานุ กร่แทะคาศู พล์สู ่พูน ธ์ ศึกษาคาศูพล์แทะส านอน ฝึ ก ว่านบลคอา่อิช าการแทะบลคอา่ลูมอ ้ข
ลางดไานบรรณารูกษศาสตร์แทะสารสนเลศศาสตร์ ฝึกว่านงานเปียนขระเภลวืมน ๆ
Reviewing sentence structures, identifying main ideas and key words, content
interpretation and summary, usage of dictionary and thesaurus, studying vocabulary and
idioms, reading academic and non-academic articles related to library and information
science, reading various types of documents

3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

45 ชูมอโ่ง
ต่วภาคการศึกษา

้่่่ี

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การฝึกงาน
้่่่ี

การศึกษา
ด้วยตนเอง
90 ชูมอโ่ง
ต่วภาคการศึกษา

3.3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
1) วาจารย์ขระจารายอิชา แจไงเอทาใหไคาขรึกษาผ่านเอ็บ้ซต์ขระจารายอิชา หรืวผ่าน Social
Network เช่น Facebook
2) วาจารย์จู ดเอทาใหไคาขรึกษาเข็นรายบุคคทหรืวรายกทุ่่ตา่คอา่ตไวงการปวงนูกศึกษา
วย่างนไวย 1 ชูมอโ่งต่วสูขดาห์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
4.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
4.1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1) การแสดงววกถึงการ่ีอินูยในการเรียน ตรงต่วเอทา ซืมวสูตย์สุจริต ปยูน วดลน
 2) การแสดงววกถึงการยึดู่มนในคุณธรร่ จริยธรร่ ซืมวสูตย์ สุจริต เสียสทะ คานึงถึงขระโยชน์
ส่อนรอ่่ากกอ่าขระโยชน์ส่อนตน
3) การขฏิบูติตนตา่กรวบระเบียบ ปไวบูงคูบปวง่หาอิลยาทูย แทะกติกาสูงค่ ่ีจรรยาบรรณ
ลางอิชาการ แทะอิชาชีพบรรณารูกษศาสตร์แทะสารสนเลศศาสตร์
4.1.2 วิธีการสอน
1)ขทักฝังใหไนูกศึกษา่ีระเบียบอินูยโดยเนไนการเปไาชู้นเรียนใหไตรงเอทา ตทวดจนการแต่ง
กายลีมเข็น้ขตา่ระเบียบปวง่หาอิลยาทูย
2) ใชไการตู้งคาถา่เพืมวใหไแสดงคอา่คิดเห็นลีมเกีมยอปไวงกูบคุณธรรร่ จริยธรร่วย่างต่วเนืมวง
แทะ่วบห่ายงานกทุ่่ใหไกูบนูกศึกษา
3) สวดแลรกในเนื้วหาอิชาเรียนเพืมวขทักฝังจรรยาบรรณลางอิชาการแทะอิชาชีพ
4.1.3 วิธีการประเมินผล
1) ขระเ่ินผทจากการตรงต่วเอทาปวงนูกศึกษาในการเปไาชู้นเรียน การส่งงานตา่กาหนด
ระยะเอทาลีม่วบห่าย แทะการร่อ่กิจกรร่
2) ขระเ่ินผทจากการสูงเกต คอา่เสียสทะเพืมวส่อนรอ่ปวงนูกศึกษาในการเปไาร่อ่กิจกรร่
ต่างๆ หรืวการลางานกทุ่่
3) ขระเ่ินผทจากคอา่รูบผิดชวบในหนไาลีมลีม้ดไรูบ่วบห่าย

4.2 ด้านความรู้
4.2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
1) แสดงววกถึ ง คอา่สา่ารถในการเปไ า ถึ ง แหท่ ง การเรี ย นรัไ แทะอิ ล ยาการลีม ่ี ค อา่
เขทีมยนแขทงวยั่ตทวดเอทา
2) ่ีคอา่รัไ คอา่เปไาใจเกีมยอกูบหทูกการแทะลฤษฎีลีมสาคูญในสาปาอิชาบรรณารูกษศาสตร์แทะ
สารสนเลศศาสตร์ แทะศาสตร์วืมนลีมเกีมยอปไวง
 3) สา่ารถบัรณาการคอา่รัไในสาปาอิชาบรรณารูกษศาสตร์แทะสารสนเลศศาสตร์ กูบคอา่รัไใน
ศาสตร์วืมนลีมเกีมยอปไวง
4.2.2 วิธีการสอน
1) ผัไสวนใชไการเรียนการสวนหทากหทายรัขแบบ ้ดไแก่ การบรรยาย การถา่ตวบ การ
วภิขรายกทุ่่ แทะการแสดงบลบาลส่่ติ ร่อ่กูบการสรไางแทะตวบคาถา่ในชู้นเรียน
2) การสวนลีมเนไนผัไเรียนเข็นสาคูญโดยเนไ นใหไนูกศึกษาคไนคอไาหาคอา่รัไแทะปไว่ัทเพิม่เติ่
จากหนูงสืว ตารา แทะลางวินเตวร์เน็ต
3) การสวนแบบร่อ่่ืวกูนเรียนรัไ (Co-operative Learning)
4.2.3 วิธีการประเมินผล
1) ขระเ่ินผทจากการลดสวบขทายภาคเรียน
2) ขระเ่ินผทจากรายงานลีมนูกศึกษาจูดลา
3) ขระเ่ินผทจากการนาเสนวรายงานในชู้นเรียน
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4.3 ด้านทักษะทางปัญญา
4.3.1 ทักษะที่ต้องพัฒนา
 1) สา่ารถใชไลูกษะการคิดวย่าง่ีอิจารณญาณ คิดอิเคราะห์ คิดเชิงเหตุผท แทะคิดเชิงบัรณา
การในการแกไ้ปขัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีอิตขระจาอูน้ดไวย่าง่ีขระสิลธิภาพ
2) สา่ารถใชไกระบอนการลางอิลยาศาสตร์ในการแกไ้ปขัญหา้ดไวย่าง่ีขระสิลธิภาพ แทะ
สวดคทไวงกูบสถานการณ์
3) ่ีคอา่คิดริเริม่สรไางสรรค์ เพืมวสรไางนอูตกรร่แทะ/หรืวขระโยชน์ใด ๆ ต่วตนเวงแทะ
สูงค่้ดไ
4.3.2 วิธีการสอน
1) การสวนแบบตู้งโจลย์แทะตวบคาถา่
2) สวนโดยใชไการสืบคไนปไว่ัท
3) การลารายงานแทะนาเสนวรายงาน
4.3.3 วิธีการประเมินผล
1) ขระเ่ินผทจากการตวบคาถา่ในระหอ่างเรียนแทะการเสนวผทงาน
2) ขระเ่ินผทจากรายงานแทะการนาเสนวงาน

4.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.4.1 ทักษะที่ต้องพัฒนา
 1) สา่ารถลางานเข็นลี่กูบผัไวืมนวย่าง่ีคอา่สุป ส่งลาใหไเกิดผทงานลีม่ีขระสิลธิภาพ
2) แสดงววกถึ งคอา่สา่ารถในการขรู บตู อ ร่ อ ่กิ จกรร่ แทะ่ี ขฏิ สู ่พู นธ์ ลีม ดี ในสู งค่
พหุอูฒนธรร่
3) แสดงววกถึงการ่ีภาอะคอา่เข็นผัไ นาเข็นแบบวย่างลีมดีต่วผัไ วืมน ใหไคอา่ช่อยเหทืวแทะ
วานอยคอา่สะดอกในการแกไ้ปขัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ้ดไ
 4) แสดงววกถึงการ่ีคอา่รูบผิดชวบในการเรียนรัไ แทะพูฒนาตนเวงวย่างต่วเนืมวง
4.4.2 วิธีการสอน
1) ่วบห่ายงานกทุ่่แทะ่ีการเขทีมยนกทุ่่ลางานตา่กิจกรร่ลีม่วบห่าย เพืมวใหไนูกศึกษา
ลางาน้ดไกูบผัไวืมน โดย้่่ยึดติดกูบเฉพาะเพืมวนลีมใกทไชิด
2) กาหนดคอา่รูบผิดชวบปวงนูกศึกษาแต่ทะคนในการลางานกทุ่่วย่างชูดเจน
4.4.3 วิธีการประเมินผล
1) ขระเ่ินผทจากการ่ีส่อนร่อ่ในชู้นเรียนแทะคอา่สู่พูนธ์ระหอ่างบุคคท
2) ขระเ่ินผทจากการสูงเกตคอา่รูบผิดชวบในงานกทุ่่แทะหนไาลีมลีม้ดไรูบ่วบห่าย

4.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.5.1 ทักษะที่ต้องพัฒนา
1) แสดงววกถึงคอา่สา่ารถในการอิเคราะห์ ตูอเทป แขรผทแทะน าเสนวปไ ว่ั ท ้ดไ วย่ าง
เห่าะส่ แทะใชไเข็นพื้นฐานการแกไขัญหาแทะการตูดสินใจในชีอิตขระจาอูน
 2) แสดงววกถึงคอา่สา่ารถในการใชไภาษาเพืมวการสืมวสาร
3) แสดงววกถึงคอา่สา่ารถในการติดต่วสืมวสาร โดยใชไเลคโนโทยี้ดไวย่างเห่าะส่
 4) แสดงววกถึงการ่ีลูกษะการใชไเลคโนโทยีสารสนเลศในการลางาน การดาเนินชีอิตขระจาอูน้ดไ
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4.5.2 วิธีการสอน
1) กระตุไนใหไนูกศึกษาเห็นขระโยชน์จากการใชไเลคโนโทยีสารสนเลศในการสืมวสารแทะนาเสนว
รายงาน
2) แนะแนอเลคนิคการสืบคไนปไว่ัทแทะแหท่งปไว่ัท แทะ่วบห่ายงานลีมตไวง่ีการสืบคไน
ปไว่ัทดไอยเลคโนโทยีสารสนเลศ
3) การ่วบห่ายงานลีมตไวง่ีการคานอณ/วภิขราย/นาเสนวโดยการใชไเลคโนโทยี แทะใชไ
ภาษาเพืมวการสืมวสารลีมเห่าะส่
4.5.3 วิธีการประเมินผล
1) ขระเ่ินผทจากการเทืวกใชไเครืมวง่ืวลางเลคโนโทยีสารสนเลศ การอิเคราะห์เชิงตูอเทป
แขรผทแทะนาเสนวปไว่ัท ้ดไวย่างเห่าะส่
3) ขระเ่ินผทจากคอา่สา่ารถในการสืมวสารดไอยการนาเสนวผทงาน
2) ขระเ่ินผทจากงานลีม้ดไรูบ่วบห่ายใหไ่ีการสืบคไนปไว่ัทโดยใชไเลคโนโทยีสารสนเลศ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
1
- ขฐ่นิเลศรายอิชา
- Copyright in Thailand
- English Discovery

2

บลลีม 1 โครงสรไางขระโยค:
Sentences Structure

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้สอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
3
- ผัไสวนวธิบายเนื้วหาปวงรายอิชา กิจกรร่แทะ
วาจารย์
เกณฑ์การขระเ่ินผท
ขระจา
- ผัไสวนวธิบาย Copyright in Thailand แทะใหไ
ตวน
นูกศึกษาลาใบงาน
เรียน
- ช่อิดีโว Lisa Bu/TED2013 “How books can
open your mind” แทะวภิขรายแทกเขทีมยน
ขระสบการณ์จากการว่าน
- ่วบห่ายงานการว่าน (งานกทุ่่ 4-6 คน) โดย
นูกศึกษาแต่ทะกทุ่่สา่ารถกาหนดหูอปไวเรืมวงเวง
- ผัไสวนวธิบาย English Discovery (ED)
- Active learning: ฝึกฝนการศึกษาเรียนรัไ
ภาษาวูงกฤษดไอยตนเวงผ่านโขรแกร่ ED
- ฝึกฝนการสรไาง E-Portfolio
ผทงาน: ED Profile, E-Portfolio
3
- Game Based Learning (GBL): แบ่งกทุ่่ 3-4 คน วาจารย์
ร่อ่กูนเท่นเก่บน App wordalot โดยจูบเอทา 20 ขระจา
นาลี (ใชไ่ืวถืว/iPad 1 เครืมวง/1 กทุ่่ เขิด App
ตวน
ดูงกท่าอ) ส่อนส่าชิกลีมเหทืวเขิด App พจนานุกร่
เรียน
กทุ่่ใด้ดไระดูบหรืว level สังลีสม ุดเข็นผัชไ นะ
เชืมว่โยงผัไเรียนเปไาสั่การเรียนเรืมวง คาแทะชนิดปวง
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3

บลลีม 1 โครงสรไางขระโยค:
Sentences Structure
(ต่ว) Reading Strategies:
Previewing, Skimming,
Scanning

3

4

บลลีม 2 ใจคอา่สาคูญแทะ
คาสาคูญ: Main Idea and
keyword

3

คา (ชนิดเก่วาจ่ีการขรูบเขทียม น)
- Active learning: แต่ทะกทุ่่เทืวกป่าอ 1 เรืมวง จาก
App VOA News/Others คูดทวกเนื้วหาปวงป่าอทง
ใน App pages/WPS แทไอเปียนระบุอา่ แต่ทะ
ปไวคอา่เข็นอทีหรืวขระโยค ใชไการสุ่่เรียกผัไเรียน
นาเสนวหนไาชูน้ เรียนใหไลุกคนร่อ่กูนพิจารณาคอา่
ถักตไวงแทะช่อยกูนแกไ้ป
- สรุขการลากิจกรร่ ร่อ่กูนวภิขรายสรุขเนื้วหา
สืมวลีมใชไ: grammar overview,
en.oxforddictionaries.com/grammar
ผทงาน: งานเปียน Sentences Structure
- วธิบายเนื้วหาเรืมวง Reading Strategies
วาจารย์
- Active learning: ฝึกฝนการศึกษาเนื้วหาเกีมยอกูบ ขระจา
คอา่สาคูญปวงลูกษะการว่านภาษาวูงกฤษจาก
ตวน
แหท่งเรียนรัไ โดยแบ่งกทุ่่ 6-8 คน แทกเขทีมยน
เรียน
คอา่รัไแทะร่อ่กูนระด่ส่วงเกีมยอกูบ “ลูกษะการ
ว่านภาษาวูงกฤษลีมใชไ่ากลีสม ุด” แทไอนาเสนวหนไา
ชู้นเรียน
- สรุขการลากิจกรร่ ร่อ่กูนวภิขรายสรุขเนื้วหา
สืมวลีมใชไ: EN Reading Handbook
ผทงาน: งานเปียน Reading Strategies
- Different kinds of literature
- Different kinds of media
- Referencing, quoting, citing sources.
- Lecturer summarizes and presents.
- Active learning: ฝึกการสืบคไนหูอปไวลีมสนใจ
(ภาษาวูงกฤษ) จากแหท่งลรูพยากรสารสนเลศใน
หไวงสุ่ด เช่น หนูงสืว หนูงสืววไางวิง สารานุกร่
อารสาร จุทสาร นิตยสาร หนูงสืวพิ่พ์ แถบอีดิลูศน์
้่โครฟิท์่ การใชไคาสาคูญในการสืบคไน เช่น
Author, Title, Source, Date แทะการเปียนแหท่ง
วไางวิงลีม่าปวงปไว่ัทใหไถักตไวง
- สรุขการลากิจกรร่ ร่อ่กูนวภิขรายสรุขเนื้วหา
สืมวลีมใชไ: แหท่งลรูพยากรสารสนเลศในหไวงสุ่ด
ผทงาน: บูนลึกแหท่งวไางวิงลีม่าปวงปไว่ัทหูอปไวลีม
สนใจ
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5

บลลีม 2 ใจคอา่สาคูญแทะ
คาสาคูญ (ต่ว):

3

6

บลลีม 3 การตีคอา่แทะสรุข
คอา่: Making Inferences

3

7

บลลีม 3 การตีคอา่แทะสรุข
คอา่ (ต่ว): Context
clues

3

- วธิบายเนื้วหาเรืมวง Finding main ideas,
keywords
- Active learning: ฝึกการว่านเพืมวหาใจคอา่สาคูญ
ปวงหูอปไวลีมสนใจ (ภาษาวูงกฤษ) จากสืมวลรูพยากร
สารสนเลศในหไวงสุ่ดลีมสบื คไน้ดไ แทะการเปียน
บูนลึกใจคอา่สาคูญ แทะคาสาคูญ
- สรุขการลากิจกรร่ ร่อ่กูนวภิขรายสรุขเนื้วหา
สืมวลีมใชไ: แหท่งลรูพยากรสารสนเลศในหไวงสุ่ด
ผทงาน: บูนลึกใจคอา่สาคูญปไว่ัทลีมสืบคไน
- วธิบายเนื้วหาเรืมวง Making Inferences (Terms
of Qualification, Connotations, Metaphors,
Allusions, Inductions, Deductions)
- Active learning: แบ่งกทุ่่ 6-8 คน ฝึกฝนการว่าน
ภาษาวูงกฤษจากแหท่งลรูพยากรสารสนเลศ
แทกเขทีมยนคอา่รัไแทะร่อ่กูนระด่ส่วง คไนหา
ปไว่ัทแทะนาเสนวตูอวย่างเกีมยอกูบรัขแบบ Terms
of Qualification, Connotations, Metaphors,
Allusions, Inductions, Deductions
- สรุขการลากิจกรร่ ร่อ่กูนวภิขรายสรุขเนื้วหา
สืมวลีมใชไ: แหท่งลรูพยากรสารสนเลศในหไวงสุ่ด
ผทงาน: งานเปียน Making Inferences แทะตูอวย่าง
- วธิบายเนื้วหาเรืมวง Context clues
- Active learning: 1) แบ่งกทุ่่ 4-6 คน ฟังเพทง
“Context Clues Song” จาก YouTube แทไอสรุข
เนื้วหาจากเพทงอ่า Context Clues คืววะ้ร ่ีกีม
ขระเภล วะ้รบไาง พรไว่ลู้งตูอวย่างขระโยค 2) แต่
ทะกทุ่่นาเสนวหนไาชูน้ เรียน 3) แต่ทะกทุ่่ลาตาราง
สรุขคอา่เห่ืวนแทะคอา่ต่างปวงงานกทุ่่ตนเวง
เลียบกูบกทุ่่วืมน 4) ใหไนูกศึกษาแต่ทะกทุ่่ว่าน
เนื้วหาแบบววกเสียงแทไอร่อ่กูนตรอจสวบคอา่
ถักตไวงปวงการววกเสียงโดยวไางวิงจากพจนานุกร่
วิเท็กลรวนิกส์ ใหไแต่ทะกทุ่่คูดเทืวกเพืมวนลีมว่านววก
เสียง้ดไชดู เจนแทะถักตไวงววก่าหนไาชู้นเพืมวแป่งปูน
กูบกทุ่่วืมน 5) ร่อ่กูนใหไคะแนนการววกเสียงปวง
ตูอแลนเพืมวนแต่ทะกทุ่่ รอ่คะแนน แทไอขระกาศผท
- สรุขการลากิจกรร่ ร่อ่กูนวภิขรายสรุขเนื้วหา
ผทงาน: งานเปียน Context clues แทะตูอวย่าง

วาจารย์
ขระจา
ตวน
เรียน

วาจารย์
ขระจา
ตวน
เรียน

วาจารย์
ขระจา
ตวน
เรียน
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บลลีม 4 การใชไพจนานุกร่
แทะคาศูพล์สู่พูนธ์ (Usage
of dictionary and
thesaurus)

3

9

บลลีม 5 คาศูพล์แทะสานอน
(Vocabulary and idioms)

3

10

บลลีม 6 การว่านบลคอา่
อิชาการแทะบลคอา่ลูมอ้ข
ลางดไานบรรณารูกษศาสตร์
แทะสารสนเลศศาสตร์
(Reading academic and
non-academic articles)

3

- Dictation เปียนตา่คาบวกก่วน/หทูงเรียน
วาจารย์
จานอน 10 คา
ขระจา
- วธิบายเนื้วหาเรืมวง การใชไพจนานุกร่
ตวน
- Active learning: ฝึกฝนการใชไพจนานุกร่
เรียน
วิเท็กลรวนิกส์คไนหาคอา่ห่ายปวงคาศูพล์แทะ
คาศูพล์สู่พูนธ์ จากนู้นจูบคั่แทะเท่นเก่ลายคาศูพล์
ผทูดกูนคนทะ 10 คา บูนลึกคะแนนลี้ม ดไ
- สรุขการลากิจกรร่ ร่อ่กูนวภิขรายสรุขเนื้วหา
สืมวลีมใชไ: wordlist for dictionary excercises,
dict.longdo.com, en.oxforddictionaries.com
/thesaurus
ผทงาน: บูนลึกคอา่ห่ายปวงคาศูพล์แทะคาศูพล์
สู่พูนธ์ แทะตูอวย่างขระโยค
- Dictation เปียนตา่คาบวกก่วน/หทูงเรียน
วาจารย์
จานอน 10 คา
ขระจา
- วธิบายเนื้วหาเรืมวง คาศูพล์แทะสานอน
ตวน
- Game Based Learning: 1) จูบคั่สืบคไนคาศูพล์
เรียน
แทะสานอนภาษาวูงกฤษ วย่างนไวย 5 สานอน
บูนลึกปไว่ัทแทะแหท่งลีม่า้อไ 2) แต่ทะคั่เทืวก 1
สานอนแทะว่านใหไเพืมวนฟังแทะจดตา่ ลาจนครบ
ลุกคั่ 3) แต่ทะคั่แขทคอา่ห่ายปวงสานอนลีมฟัง เ่ืมว
ครบแทไอใหไส่งเสียง “บิงโก” คั่วืมนใหไหยุดอางขากกา
4) คั่ลีมบิงโก ใหไว่านแทะแขทคอา่ห่ายใหไลู้งหไวงฟัง
เจไาปวงสานอนเฉทย 5) บูนลึกคะแนนปวงแต่ทะคั่
- สรุขการลากิจกรร่ ร่อ่กูนวภิขรายสรุขเนื้วหา
สืมวลีมใชไ: en.oxforddictionaries.com,
dict.longdo.com
ผทงาน: บูนลึกคาศูพล์แทะสานอน
- วธิบายเนื้วหาเรืมวง READING TECHNIQUES:
วาจารย์
Five Step Approach, 8 Tips to Improve
ขระจา
Reading Skills แทะ 7 Reading Techniques for
ตวน
Increasing Learning & Knowledge
เรียน
- Active learning: แบ่งกทุ่่ 4-6 คน ฝึกว่าน
บลคอา่อิชาการแทะสรุขใจคอา่สาคูญ แต่ทะกทุ่่
นาเสนวหนไาชูน้ เรียน
- สรุขการลากิจกรร่ ร่อ่กูนวภิขรายสรุขเนื้วหา
สืมวลีมใชไ: Journal of Information Technology &
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บลลีม 7 การว่านงานเปียน
ขระเภลวืมน ๆ (Reading
various types of
documents)

3

12

นาเสนวรายงานการว่าน
External reading

3

13

- Librarian related
dialogues
- The Information
Professionals’ Project
#1

3

14

The Information
Professionals’ Project
#2
The Information
Professionals’ Project
#3
- สรุขลบลอนบลเรียน

3

15

3

Software Engineering https://www.omics
online.org/scholarly/information-technologyjournals-articles-ppts-list.php,
https://www.journals.elsevier.com/informati
on-and-software-technology/recent-articles
ผทงาน: บลคอา่อิชาการแทะสรุขใจคอา่สาคูญ
- ลบลอน Reading Techniques
- ฝึกว่านงานเปียนขระเภลต่างๆ แทะลา
แบบลดสวบการว่าน ตรอจแทะบูนลึกคะแนนลี้ม ดไ
เฉทยแบบลดสวบ วภิขรายเพืมวการเรียนรัไร่อ่กูน
- สรุขการลากิจกรร่ ร่อ่กูนสรุขเนื้วหา
สืมวลีมใชไ: แบบลดสวบการว่าน
ผทงาน: บูนลึกคะแนนลดสวบการว่าน
- ผัไเรียนนาเสนวรายงานผทการว่าน: ชนิดแทะ
รัขแบบปวงสิมงลีมว่าน วธิบายเนืว้ หาใจคอา่สาคูญ
คาศูพล์แทะสานอนภาษาวูงกฤษ สรุขแทะแสดง
คอา่คิดเห็นต่วเรืมวงลีมว่าน
- ฝึกฝนการนาเสนวผทงาน เช่น การพัดเขิดการ
นาเสนว การแนะนาตูอ แนะนาหูอปไวเรืมวงแทะ การ
กท่าอจบ
ผทงาน: รายงานสรุข/อิพากษ์การว่าน
- Librarian related dialogues
- Active learning: แบ่งกทุ่่ 4-6 คน เปียน
Librarian related dialogues แต่ทะกทุ่่แสดง
บลบาลส่่ติแทะนาเสนวหนไาชู้นเรียน
- Project preparing
ผทงาน: Librarian related dialogues
- Project preparing
- ส่งคะแนน English Discovery
ผทงาน: needed materials, script
Library events / presentations
(Gutenberg, History of Writing, Papyrus, ...)
- สรุขลบลอนบลเรียน / ส่งงาน
ผทงาน: เปียนป่าอพรไว่ภาพขระกวบสรุขผทการจูด
กิจกรร่ The Information Professionals’
Project

วาจารย์
ขระจา
ตวน
เรียน

วาจารย์
ขระจา
ตวน
เรียน

วาจารย์
ขระจา
ตวน
เรียน

วาจารย์
ขระจา
ตวน
เรียน
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5.2 การวัดและการประเมินผล
1) แผนการขระเ่ินผทการเรียนรัไ

กิจกรรม

ผลการเรียนรู้

1. Class Attendant
(การ่ีส่อนร่อ่ในกิจกรร่
การลางานกทุ่่แทะ
พฤติกรร่ จริยธรร่
การเรียน)
2. Assignments
(การลากิจกรร่ในชู้นเรียน
เพืมวพูฒนาลูกษะแทะ
ฝึกคอา่รูบผิดชวบ)

4.1.1 ปไว 1, 2
4.2.1 ปไว 2, 3
4.3.1 ปไว 1, 3
4.4.1 ปไว 1, 2, 4

- สูงเกตการ่ีส่อนร่อ่ในการ
ลากิจกรร่ แทะ่ีคอา่
ขระพฤติลีมดี
- บูนลึกการเปไาหไวงเรียน

1-15

สัดส่วน
ของการ
ประเมิน
10%

4.1.1 ปไว 1, 2
4.2.1 ปไว 2, 3
4.3.1 ปไว 1, 3
4.4.1 ปไว 1, 2,
4.5.1 ปไว 2,3,4
4.1.1 ปไว 1, 2
4.2.1 ปไว 2, 3
4.3.1 ปไว 1, 3
4.4.1 ปไว 1, 2,
4.5.1 ปไว 2,3,4
4.1.1 ปไว 1, 2
4.2.1 ปไว 2, 3
4.3.1 ปไว 1, 3
4.4.1 ปไว 1, 2,
4.5.1 ปไว 2,3,4
4.1.1 ปไว 1, 2
4.2.1 ปไว 2, 3
4.3.1 ปไว 1, 3
4.4.1 ปไว 1, 2,
4.5.1 ปไว 2,3,4

- การเก็บคะแนนจากงานลีม
่วบห่ายในแต่ทะครู้ง

2-11

25%

Language Proficiency

14

10%

Language Proficiency

12

10%

13-15

15%

16

30%

3. English Discovery
(ลดสวบคอา่รัไจาก
การเรียนรัไดไอยตนเวง)
4. External reading
(การว่านนวกเอทา)

5. The Information
Professionals’ Project

6. Final Test
(การสวบขทายภาคเรียน)

4.1.1 ปไว 1, 2
4.2.1 ปไว 2, 3
4.3.1 ปไว 1, 3

วิธีการประเมิน

Presentation Skills
- Body language (eye
contact, gesture, etc.)
- Clear organization
(Introduction, body and
conclusion)
- Information is organized
in a clear, logical way.
- All content throughout
the presentation is
accurate and entertaining.
การสวบขทายภาค

สัปดาห์
ที่ประเมิน
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2) การขระเ่ินผท : ใชไระบบ  วิงกทุ่่  วิงเกณฑ์ปวง่หาอิลยาทูย ดูงนี้
ระดับคะแนน (คะแนน)
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49
ถวนรายอิชา
้่่ส่งงาน

ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
I

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตาราหลัก
ณูฐกฤตา สุอรรณลีข. แทะฮิอเบิร์ต รูช. (2561). เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการอ่านภาษาอังกฤษสาหรับ
นักสารสนเทศ. กรุงเลพ่หานคร: ศันย์บริการสืมวแทะสิมงพิ่พ์กราฟฟิค้ซล์ ่หาอิลยาทูยสอนดุสิต.

6.2 เอกสารและข้อมูลสาคัญ
แกไอกูทยา วภูยบูณฑิตกุท. คนึงนิตย์ จูนลุรูตน์. แทะกูทยาณี สุภอูน. (2542). การอ่านตีความ (Interpretative
Reading). ภาคอิชาภาษาวูงกฤษแทะภาษาศาสตร์ คณะ่นุษยศาสตร์ ่หาอิลยาทูยรา่คาแหง.
ปจีนุช เชาอนขรีชา. (2560). เอกสารประกอบการสอนวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ. กรุงเลพฯ : โครงการ
คอา่ร่อ่่ืวลางอิชาการระหอ่างกร่ส่งเสริ่การขกครวงลไวงถิมนกูบ่หาอิลยาทูยราชภูฎสอนดุสิต.
เพ็ญศรี รูงสิยากัท. (2551). การอ่านเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง (Critical Reading). ภาคอิชาภาษาวูงกฤษแทะ
ภาษาศาสตร์ คณะ่นุษยศาสตร์ ่หาอิลยาทูยรา่คาแหง.
่าทิลูต พรห่ลูตตเอลี. (2543). การอ่านเพื่อความซาบซึ้ง (Appreciative Reading). ภาคอิชาภาษาวูงกฤษ
แทะภาษาศาสตร์ คณะ่นุษยศาสตร์ ่หาอิลยาทูยรา่คาแหง.
รูตนอดี โชติกพนิช. (2551). ภาษาอังกฤษสาหรับการสอน (ENGLISH FOR INSTRUCTION). เวกสาร
ขระกวบการเรียนการสวนอิชา TE 500 (ภาษาวูงกฤษสาหรูบการสวน) สาหรูบนูกศึกษาขริญญาโล
หทูกสัตรศึกษาศาสตร่หาบูณฑิต คณะศึกษาศาสตร ่หาอิลยาทูยรา่คาแหง.
ส่วงศรี โตขระเสริฐ. แทะธูญญรูตน์ ขาณะกุท. (2543). การอ่านเอาความ (Reading for Comprehension).
ภาคอิชาภาษาวูงกฤษแทะภาษาศาสตร์ คณะ่นุษยศาสตร์ ่หาอิลยาทูยรา่คาแหง.
Bloomsbury International. (2018). English Grammar. [Online]. Available: https://www.blooms
bury-international.com/images/ezone/ebook/english-grammar.pdf
Bloomsbury International. (2018). Free English PDF eBooks. [Online]. Available: https://www.
bloomsbury-international.com/en/student-ezone/e-book.html
British Council. (2018). English grammar. [Online]. Available: https://learnenglish.britishcouncil.org
/en/english-grammar
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British Council. (2018). Learning English through Short Stories. [Online]. Available: https://www.
edb.gov.hk/attachment/en/curriculum-development/kla/eng-edu/short_stories_200910.pdf
EF Education First. (2078). ENGLISH IDIOMS. สืบคไนเ่ืมว 12 สิงหาค่ 2561 จาก https://www.ef.com/
english-resources/english-idioms/
Judy R., Ronit B., and Sarah F. (2018). Reading Academic English. [Online]. Available: http://www.
mofet.macam.ac.il/ktiva/publish/catalog/Documents/634658753551215029.pdf
LoveToKnow Corp. (2078). Examples of Context Clues. สืบคไนเ่ืมว 12 สิงหาค่ 2561 จาก http://
examples.yourdictionary.com/examples-of-context-clues.html
LoveToKnow Corp. (2078). Examples of Inference. สืบคไนเ่ืมว 12 สิงหาค่ 2561 จาก http://
examples.yourdictionary.com/examples-of-inference.html.
Lynda J. King. (2018). READING TECHNIQUES: Five Step Approach. สืบคไนเ่ืมว 12 สิงหาค่ 2561
จาก https://oregonstate.edu/instruct/ger341/reading2.htm
iEduNot. (2018). 7 Reading Techniques for Increasing Learning & Knowledge. สืบคไนเ่ืมว 12
สิงหาค่ 2561 จาก https://iedunote.com/reading-techniques
iEduNot. (2018). 8 Tips to Improve Reading Skills. สืบคไนเ่ืมว 12 สิงหาค่ 2561 จาก https://
iedunote.com/improve-reading-skills

6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนา

 เวกสารตารา
Baruch, J. (2005). Grammar Made Simple. Singapore: C.O.S.
Crystal, David. (2005). Making Sense of Grammar. England: Pearson Longman,
Murphy, Raymond. (2007). Essential Grammar in Use. England: Cambridge University Press.
 เอ็บ้ซต์
e-Books (Electronics Books) ศูนย์รวมตาราเรียนรามคาแหงบนโลกอินเตอร์เน็ต [Online]. Available:
http://e-book.ram.edu/e-book/inside/html/link.asp?ID=EN
Journal of Information Technology & Software Engineering. [Online]. Available: https://www.
omicsonline.org/scholarly/information-technology-journals-articles-ppts-list.php,
McGraw-Hill Education PreK-12. (2013). Introduction to Reading Skills: Inferencing. [Online].
Available: https://www.youtube.com/watch?v=1oqdI5JMJnM
Mortimer J. Adler. (1941). How to Mark a Book. From The Saturday Review of Literature, July 6,
1941. [Online]. Available: http://chuma.cas.usf.edu/~pinsky/mark_a_book.htm
SELF-DIRECTED ENGLISH LEARNING RESOURCES. [Online]. Available: https://sites.google.com/
site/hktayy2english/home
Recent Information and Software Technology Articles. [Online]. Available: https://www.journals.
elsevier.com/information-and-software-technology/recent-articles
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1) การขระเ่ินวาจารย์ผัไสวนโดยนูกศึกษา ผ่านระบบววน้ทน์ปวง่หาอิลยาทูย
2) นูกศึกษาขระเ่ินตนเวงในผทการเรียนรัไแต่ทะดไาน ดไอยแบบขระเ่ินตนเวงสาหรูบนูกศึกษา

7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
1) ขระเ่ินจากผทการสวบ
2) คณะกรร่การขระจาหทูกสัตร ขระเ่ินการสวนจากผทการเรียนปวงนูกศึกษา
3) วาจารย์ผัไสวนร่อ่กูบคณะกรร่การขระจาหทูกสัตร ขระเ่ินผทการจูดการเรียนการสวนเ่ืมวสิ้น
ภาคการศึกษา

7.3 การปรับปรุงการสอน
นาผทการขระเ่ินลีม้ดไจากปไวลีม 7.1 แทะ 7.2 ่าขรูบขรุงการเรียนการสวน โดยนาผทการขระเ่ิน
แทะปไวเสนวแนะ ่าขรูบขรุงการจูดการเรียนการสวนในครู้งต่ว้ข

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1) หทูกสัตร่ีคณะกรร่การลอนสวบ่าตรฐานผทสู่ฤลธิ์ปวงนูกศึกษาในรายอิชา ลาหนไาลีมลอนสวบ
ผทสู่ฤลธิ์ปวงนูกศึกษาในรายอิชา
2) คณะ่ีคณะกรร่การลอนสวบ่าตรฐานผทสู่ฤลธิ์ปวงนูกศึกษาในรายอิชา ลาหนไาลีมลอนสวบ
ผทสู่ฤลธิ์ปวงนูกศึกษาในรายอิชา

7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) ขรูบขรุงทูกษณะการเรียนการสวน ตา่ปไวเสนวแนะแทะผทการลอนสวบ่าตรฐานผทสู่ฤลธิ์
้ดไแก่ การขรูบขรุงสืมวการสวนแทะเนื้วหาใหไลูนสู่ย
2) วาจารย์ผัไสวนแทะวาจารย์ผัไรูบผิดชวบรายอิชาขระเ่ินขระสิลธิผทปวงการจูดการเรียนการสวน
แทะนาปไวคิดเห็นปวงนูกศึกษา่าขระกวบการพิจารณาอางแผนเพืมวขรูบขรุง ขระสิลธิผทปวงรายอิชาสาหรูบ
ขีการศึกษาหนไา
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