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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะ
คณะครุศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1093203

การเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Basic English Writing

2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเอก วิชาเอกบังคับ

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์ ดร. วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง
4.2 อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
อาจารย์ ดร. วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง กลุ่มเรียน A1

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 3

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี

8. สถานที่เรียน
ห้องเรียน 117031 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
15 กรกฎาคม 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษพืน้ ฐานแบบต่าง ๆ ได้
2. เพื่อให้นักศึกษาใช้หลักไวยากรณ์ คาเชื่อมประโยคและเครื่องหมายวรรคตอนในการเขียน
ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถถอดความและสรุปได้
3. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในด้านการสอนการเขียนภาษาอังกฤษ
4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาได้
5. เพื่อให้นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์ ปรับใช้องค์ความรู้อย่างเหมาะสมในการสืบค้นข้อมูล
ให้ทันต่อเหตุการณ์และใช้เทคโนโลยีในใหม่ ๆ การนาเสนอผลงาน

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้เนื้อหาวิชามีความทันสมัย พร้อมทั้งมีการใช้หลักไวยากรณ์ คาเชื่อมประโยคและ
เครื่องหมายวรรคตอนในการเขียน การถอดความและการสรุปอีกทั้งให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 มีความสามารถใช้วิธีการสอนทักษะการเขียน และการฝึกเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ
ในระดับประถมศึกษา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
การเขียนประโยคพื้นฐานแบบต่างๆ ใช้หลักไวยากรณ์ คาเชื่อมประโยคและเครื่องหมายวรรค
ตอน การถอดความ การสรุป วิธีการสอนทักษะการเขียน และการฝึกเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษใน
ระดับประถมศึกษา
Different types of basic sentences, usage of grammar, sentence connectors and
punctuation, paraphrasing, summarizing, teaching English writing skills and practice of writing
English letters in elementary level

2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

45 ชั่วโมง / ภาค
การศึกษา

สอนเสริมตาม
ความต้องการของ
นักศึกษา

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน
15 ชั่วโมง/ภาค
การศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง
15 ชั่วโมง/ภาค
การศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล
- ผู้สอนให้คาปรึกษาผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network)
- ผู้สอนจัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความต้องการ 3 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 1.1.1 มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความเข้าใจในผู้อื่นและเข้าใจโลก
 1.1.2 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
1.1.3 มีคุณธรรมจริยธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.1.4 มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี
1.1.5 เคารพและยึดถือในกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.6 สามารถจัดการและแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู
เชิงสัมพัทธ์โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น และประโยชน์ของสังคมส่วนรวม
1.2 วิธีการสอน
1. ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลารวมถึงการแต่งกายที่
เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. เรียนรู้ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interactive Action Learning)
3. ใช้กรณีศึกษา บทบาทสมมติ สื่ออินเทอร์เน็ตมีการใช้เสริมแรงที่เหมาะสมกับกิจกรรมที่
ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง
1.3 วิธีการประเมินผล
1. วัดและประเมิน จากการตรงเวลาของนั กศึกษาในการเข้าชั้ นเรียน การส่ งงานตาม
กาหนด ระยะเวลาที่มอบหมาย การร่วมกิจกรรมและการสังเกตพฤติกรรมในระหว่างเรียน
2. วัดและประเมินจากการวิเคราะห์งานที่ได้รับมอบหมายและความรับผิดชอบในหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
3. วัดและประเมินผลจากการทดสอบ

2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 2.1.1 มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในวิชาชีพครูและวิชา
เฉพาะสาขา อย่างลึกซึ้ง ตระหนักถึงความสาคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้
 2.1.2 มีความรอบรู้ในด้านวิชาชีพครู และวิชาเฉพาะสาขาอย่างกว้างขวางลึกซึ้ง และ
เป็นระบบ
2.1.3 มีความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎี ในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณา
การ ทั้งการบูรณาการข้ามศาสตร์ และการบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
2.1.4 มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้ และ
สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 วิธีการสอน
1. ทางานเป็นฐาน (Work-based Learning) เน้นทฤษฎีและปฏิบัติ
2. วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้และการเรียนรู้แบบสืบสอบ (Inquiry Method) ฝึก
ทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้และส่ งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจด้วยตนเองและฝึก
ทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่จาเป็น
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3. เรียนรู้ด้วยการกากับตนเอง (Self-regulation) ควบคุมกากับตนเองให้ปฏิบัติตามแผน
และประเมินผลการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงต่อไป
4. เรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) เพื่อประยุกต์ ใช้ ความรู้ในสถานการณ์ ปัจจุบัน
และสถานการณ์โลก
2.3 วิธีการประเมินผล
1. วัดและประเมิน ผลจากการทางานเป็นฐาน (Work-based Learning) การเรียนรู้ด้วยการ
กากับตนเอง (Self-regulation) และการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning)
2. วัดและประเมินผลจากวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้
3. วัดและประเมินผลจากการทดสอบ

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ตอ้ งได้รับ

 3.1.1 มีความเป็นผู้นาทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มี
วิสัยทัศน์และการพัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
 3.1.2 สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศ
และแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก้ปัญหา และทาการ
วิจัยเพื่อพัฒนางานและพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
3.1.3 สามารถคิดแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และนาไปสู่การ
แก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการ
ตัดสินใจ
3.1.4 การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนาความรู้เกี่ยวกับแนวคิด
ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์วิชาเฉพาะสาขาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหา การพัฒนา
ผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นาในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์
3.2 วิธีการสอน
1. จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) นาปัญหาที่ใกล้ตัว ที่
ผู้เรียนสนใจหรือมีความหมายกับผู้เรียนที่สามารถนามาสร้างกระบวนการเรียนรู้
2. การจัดเรียนรู้จากการทางานฐาน (Work-based Learning) ลงมือปฏิบัติจากสถานการณ์
จริงและปัญหาที่หลากหลาย เพื่อฝึกฝนจนเกิดความชานาญ
3.3 วิธีการประเมินผล
1. วัดและประเมินผลการการวิเคราะห์การใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning)
เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
2. วัดและประเมินจากการเรียนรู้จากการทางานฐาน (Work-based Learning)
3. วัดและประเมินผลจากการทดสอบ

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา (
 4.1.1 มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่าง
กลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
 4.1.2 มีภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และมีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
5
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4.1.3 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง
และผู้อื่นในการทางานและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร และในการเรียนรู้พัฒนาตนเองและ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.1.4 มีความไวในการรับ รู้ความรู้สึ กของผู้ อื่น มีมุม มองเชิงบวก มี วุฒิ ภ าวะทาง
อารมณ์ แ ละสั งคม เอาใจใส่ ในการรั บ ฟั ง และพั ฒ นาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลอย่ า งมี ค วาม
รับผิดชอบ
4.2 วิธีการสอน
1. เรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative Learning through Action) มีการตั้งคาถาม
เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนแต่ละคนได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน
2. สร้างแรงจูงใจ กระตุ้นให้นักศึกษาสนใจการเรียนการสอนด้วยการใช้คาถามเพื่อให้นักศึกษาได้
แสดงความคิดเห็นได้อย่างต่อเนื่องและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับ (Reflective Thinking)
4.3 วิธีการประเมินผล
1. วั ด และประเมิ น ผลจากการเรีย นแบบเรี ยนแบบมี ส่ วนร่ วมปฏิ บั ติ การ (Participative
Learning through Action)
2. วัดและประเมินผลจากการเขียนสะท้อนผลการเรียนรู้
3. วัดและประเมินผลจากการทดสอบ


5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ต้องพัฒนา

 5.1.1 ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสถิติการวิจัย เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูลและนาเสนอข้อมูลและการ
แก้ปัญหาในการดารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอน
 5.1.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยี
สารสนเทศและสถิติเพื่อการวิจัยในด้านการประถมศึกษา เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ การเก็บรวบรวม
ข้อมูลและนาเสนอข้อมูล และการแก้ปัญหาในการดารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอนอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5.1.3 สามารถใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติเพื่อการวิจัย
เพื่ อการสื่ อ สารการเรี ย นรู้ การเก็ บ รวบรวมและการน าเสนอข้ อ มูล และการแก้ ไขปั ญ หาในการ
ดารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5.1.4 สามารถบูรณาการข้อมูลเพื่อการสื่อสารอย่างเป็นระบบด้วยสื่อและเทคโนโลยี
เพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
1. มีการสืบค้นและนาเสนอในประเด็นสาคัญทางการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การติดตาม วิเคราะห์เหตุการณ์โลกปัจจุบันจากข่าวสารทั้งแหล่งเรียนรู้แบบดั้งเดิมและ
แหล่งเรียนรู้แบบออนไลน์
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มคอ. 3

5.3 วิธีการประเมินผล
1. วั ดและประเมิ นจากผลงานที่ เป็ นชิ้ นงาน แผนปฏิ บั ติ งานหรื อโครงการที่ น าเสนอโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. วัดและประเมินผลจากการทดสอบ

6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
6.1 ทักษะการจัดการเรียนรู้
 6.1.1 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะสาขาอย่างบูรณา
การ
6.1.2 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่
เป็นทางการ รูปแบบกึ่งทางการ และรูปแบบไม่เป็นทางการอย่างสร้างสรรค์
6.1.3 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้ เรียนที่ห ลากหลาย ทั้ ง
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
อย่างมีนวัตกรรม
5.2 วิธีการสอน
1. ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
2. เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู
5.3 วิธีการประเมินผล
1. วัดและประเมินจากผลการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
2. วัดและประเมินผลจากการทดสอบ


หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
สัปดาห์ที่ 1

สัปดาห์ที่ 2

หัวข้อ /
จานวนชั่วโมง
รายละเอียด
- แนะนาราย
3 ชม.
ละเอียดของวิชา
การเรียนการสอน
และการประเมินผล
- ทดสอบก่อนเรียน
(Pretest)
- Spelling and
punctuations

- Basic parts of
speech: nouns,
pronouns, and

กิจกรรมการเรียนการสอน
/ สื่อที่ใช้
- นักศึกษาศึกษาเนื้อหาและ
รายละเอียดของรายวิชาจาก
มคอ.3
- นักศึกษาทาแบบทดสอบก่อน
เรียน (Pretest)
- ผู้สอนเฉลยและอธิบาย
สื่อที่ใช้
1. มคอ.3
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. PowerPoint
4. แบบทดสอบก่อนเรียน
(Pretest)
- ผู้สอนบรรยายถึงชนิดของคาใน
ภาษาอังกฤษ ได้แก่ คานาม
(nouns) คาสรรพนาม

3 ชม.
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ผู้สอน
อ. วิลาสินี
พลอยเลื่อมแสง

อ. วิลาสินี
พลอยเลื่อมแสง

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

สัปดาห์ที่ 3

หัวข้อ /
รายละเอียด
verbs
- Definition of a
sentence

- Basic parts of
speech:
prepositions,
adjectives, and
adverbs
- Reviewing the
parts of speech

กิจกรรมการเรียนการสอน
/ สื่อที่ใช้
(pronouns) และคากริยา
(verbs) พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
- ระดมความคิด
(Brainstorming) ด้วยการ
แบ่งกลุ่มผู้เรียนร่วมกันอภิปราย
เพื่อสืบหาคานาม (nouns) คา
สรรพนาม (pronouns) และ
คากริยา (verbs) สุ่ม 2 – 3 กลุ่ม
เพื่อนา เสนอและจดบันทึกของ
กลุ่มที่นาเสนอ
- อธิบายถึงความหมายของและ
ส่วนประกอบประโยค
- นักศึกษาจับคู่เพื่อทาแบบฝึก
เรียงประโยค
- ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันพิจารณา
ความถูกต้องของแบบฝึกและ
ผู้สอนอธิบายเพิม่ เติม
- ผู้สอนนางานของนักศึกษาไป
ตรวจสอบและให้ผลสะท้อนกลับ

จานวนชั่วโมง

สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. PowerPoint
3. Worksheet การฝึกเรียง
ส่วนประกอบของประโยค
- ผู้สอนบรรยายถึงชนิดของคาใน
ภาษาอังกฤษ ได้แก่ คาบุพบท
(prepositions) คาคุณศัพท์
(adjectives) และคากริยา
วิเศษณ์ (adverbs) พร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ
- ระดมความคิด
(Brainstorming) ด้วยการ
แบ่งกลุ่มผู้เรียนร่วมกันอภิปราย
เพื่อสืบค้นคาบุพบท
(prepositions) คาคุณศัพท์
(adjectives) และคากริยา
วิเศษณ์ (adverbs) สุ่มกลุม่ ที่
เหลือเพื่อนาเสนอและจดบันทึก
ของกลุ่มที่นาเสนอ

3 ชม.
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ผู้สอน

อ. วิลาสินี
พลอยเลื่อมแสง

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

สัปดาห์ที่ 4

หัวข้อ /
รายละเอียด

- Subject / verb
agreement with
the be verb
- Three
sentences
patterns with the
be verb
- Adding details
to a sentence
with adverbs of
time

กิจกรรมการเรียนการสอน
/ สื่อที่ใช้
- นักศึกษาจับคู่ใช้คาบุพบท
(prepositions) คาคุณศัพท์
(adjectives) และคากริยาวิเศษณ์
(adverbs) แต่งประโยค
- นักศึกษานาเสนอประโยคที่แต่ง
ขึ้น ผู้สอนให้ผลสะท้อนกลับและ
อธิบายเพิ่มเติม
- นักศึกษาจับกลุ่ม ๆ ละ 3 – 4
คน จัดคาทีผ่ สู้ อนแจกให้ลงใน
ตาราง parts of speech และนา
คาเหล่านั้นมาเขียนประโยค
ผู้สอนนางานของนักศึกษาไป
ตรวจสอบและให้ผลสะท้อนกลับ

จานวนชั่วโมง

ผู้สอน

สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. PowerPoint
3. Worksheet การนา parts of
speech มาเขียนเป็นประโยค
- ผู้สอนบรรยายถึงการใช้ the be อ. วิลาสินี
verb ในประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ พลอยเลื่อมแสง
และคาถามพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
- ผู้สอนบรรยายถึงการใช้กริยา
วิเศษณ์แสดงเวลา (adverbs of
time) พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- นักศึกษาจับคู่เพื่อเขียนประโยค
ใช้ the be verb และกริยา
วิเศษณ์แสดงเวลา (adverbs of
time) จากภาพ
- ผู้สอนนางานของนักศึกษาไป
ตรวจสอบและให้ผลสะท้อนกลับ

3 ชม.

สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. PowerPoint
3. Worksheet การเขียนประโยค
ด้วย verb to be และกริยา
วิเศษณ์แสดงเวลา (adverbs of
time) จากภาพ
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่
สัปดาห์ที่ 5

สัปดาห์ที่ 6

หัวข้อ /
รายละเอียด
- Sentence
pattern for
stative verbs
(seems, looks)
- New sentences
pattern for the
be verb: There is
/ There are
- Expanding
sentences with
adverb phrases
of location (in
the corner, at
the back)

- Sentence
pattern for the
have verb
- Using a and an
- Describing
people with be
and have

จานวนชั่วโมง
3 ชม.

3 ชม.

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้สอน
/ สื่อที่ใช้
- ผู้สอนบรรยายถึงคากริยาแสดง อ. วิลาสินี
สภาวะทีเ่ กี่ยวกับความรู้สึก
พลอยเลื่อมแสง
ความคิด ฯลฯ (stative verbs)
การใช้ There is / There are
และกลุม่ คาตาแหน่ง (adverb
phrases of location) พร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ
- นักศึกษาจับคูเ่ ติมคาลงใน
ช่องว่างโดยมีรูป ภาพประกอบ
เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ
- นักศึกษาทางานเดี่ยวเขียน
ประโยคจากกลุม่ คาที่กาหนดให้
แลกเปลีย่ นกันตรวจสอบความถูก
ต้องผู้สอนสุม่ ให้นาเสนอหน้าห้อง
พร้อมอธิบายเพิ่มเติม
- นักศึกษาจับกลุ่ม ๆ ละ 4 - 5
คนระดมความ คิดเขียนบรรยาย
ภาพใช้ stative verbs, there is,
there are และ adverbial
phrases of place
- ผู้สอนนางานของนักศึกษาไป
ตรวจสอบและให้ผลสะท้อนกลับ
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. PowerPoint
3. Worksheet การบรรยายภาพ
ใช้ stative verbs / there is /
there are และ adverbial
phrases of place
- ผู้สอนบรรยายถึงการใช้ the
อ. วิลาสินี
have verb ในประโยคบอกเล่า พลอยเลื่อมแสง
ปฏิเสธและคาถามพร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ และบรรยาย
ถึงการใช้ a กับ an
- นักศึกษาทาแบบฝึก เพื่อ
ตรวจสอบความเข้าใจ
- ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกัน
พิจารณาความถูกต้องของแบบฝึก
และผูส้ อนอธิบายเพิม่ เติม
- ผู้สอนบรรยายและยกตัวอย่าง
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

สัปดาห์ที่ 7

หัวข้อ /
รายละเอียด

- Sentence
pattern for action
verbs
- Combining
words with
fanboys: for, and,
nor, but, or, yet,
and so
- Using gerunds

จานวนชั่วโมง

3 ชม.

กิจกรรมการเรียนการสอน
/ สื่อที่ใช้
การเขียนบรรยายคนด้วยการใช้
be และ have
- นักศึกษาจับคู่ทา word web
ในการทาโฟโต้อลั บั้ม (Photo
Album) เกี่ยวกับคนหรือสัตว์
หลังจากนั้นเขียนบรรยายด้วยการ
ใช้ คาจาก word web ที่
- ผู้สอนนางานของนักศึกษาไป
ตรวจสอบและให้ผลสะท้อนกลับ

ผู้สอน

สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. PowerPoint
3. Worksheet การเขียนบรรยาย
ด้วยการใช้คาจาก word web
- ผู้สอนบรรยายถึงคากริยาแสดง อ. วิลาสินี
อาการ การกระทา (action
พลอยเลื่อมแสง
verbs) การใช้คาเชื่อม
(fanboys) และการใช้คากริยาที่
เติม ing (gerunds) พร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ
- นักศึกษาจับคู่ทาแบบฝึกเพื่อ
ตรวจสอบความเข้าใจ
- ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันพิจารณา
ความถูกต้องของแบบฝึกหัด และ
ผู้สอนอธิบายเพิม่ เติม
- นักศึกษาจับกลุ่ม ๆ ละ 4 – 5
คนเตรียมจัดทาเว็บไซต์ส่วนตัว
(Personal website) เติมข้อมูล
เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว การศึกษา
การงาน ความสนใจลงในแผนภูมิ
(chart) และออกแบบเว็บไซต์
(website) แล้วลงมือเขียน
รายละเอียดใช้ action verbs,
gerunds และ fanboys หลังจาก
นั้นส่งลิงก์ (link) เว็บเพจ
(webpage) ให้เพื่อนในห้อง
สารวจว่ามีเพื่อนกี่คนที่มีความ
สนใจหรือมีกิจกรรมที่คล้ายกับใน
web page
- ผู้สอนตรวจงานของนักศึกษา

11

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

สัปดาห์ที่ 8

หัวข้อ /
รายละเอียด

- Subject and
object pronouns
- Putting two or
three adjectives
in the correct
order
- Introduce
PowerPoint
Game Templates

จานวนชั่วโมง

3 ชม.

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้สอน
/ สื่อที่ใช้
และให้ผลสะท้อนกลับ
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. PowerPoint
3. Worksheet การจัดทาเว็บไซต์
ส่วนตัว (Personal Website)
- ผู้สอนบรรยายถึงการใช้สรรพ
อ. วิลาสินี
นามที่ใช้เป็นประธาน (Subject พลอยเลื่อมแสง
Pronoun) และสรรพนามที่ใช้
เป็นกรรม (Object Pronoun)
รวมทั้งการใช้คาคุณศัพท์มากกว่า
1 คาในการอธิบายถึงคานาม
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- นักศึกษาจับคู่เพื่อทาแบบฝึก
เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ
หลังจากนั้น ผู้เรียนและผูส้ อน
ร่วมกันพิจารณาความถูกต้องและ
ผู้สอนอธิบายเพิม่ เติม
- นักศึกษาจับกลุ่ม ๆ ละ 4 – 5
คนเตรียมจัดทา a fashion blog
เตรียมข้อมูล เช่น เสื้อผ้าความ
คิดเห็น ฯลฯ ลงในแผนภูมิ
(chart) แล้วลงมือเขียน
รายละเอียดใช้ Subject and
object pronouns และคา
คุณศัพท์ 3 – 4 คา ใส่รูปภาพ
หรือวาดภาพ ประกอบ ทาการ
share บล็อก (blog) ให้เพื่อน
- ผู้สอนตรวจงานของนักศึกษาและ
ให้ผลสะท้อนกลับ
- ผู้สอนนาเสนอการพัฒนาเกมด้วย
PowerPoint เพื่อใช้ในการเรียน
การสอน แจ้งให้นักศึกษาเตรียม
บทเรียนและแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์
(laptop computer) มาในครั้ง
ต่อไป
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. PowerPoint
3. Worksheet การจัดทา A
Fashion Blog

12

มคอ. 3
สัปดาห์ที่
สัปดาห์ที่ 9

สัปดาห์ที่ 10

สัปดาห์ที่ 11

หัวข้อ /
รายละเอียด
- Practice
producing
PowerPoint
Games

- The simple
present and
present
progressive
tenses
- Adverbs and
expressions of
frequency
- Format of a
paragraph

- Irregular past
tense verbs
- Sentences with
indirect objects
- Formal and

จานวนชั่วโมง
3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

กิจกรรมการเรียนการสอน
/ สื่อที่ใช้
นักศึกษาจับกลุ่มฝึกทาเกมจาก
MS PowerPoint

ผู้สอน
อ. วิลาสินี
พลอยเลื่อมแสง

สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. PowerPoint เกมจาก MS
PowerPoint
- ผู้สอนบรรยายถึง The simple อ. วิลาสินี
present และ present
พลอยเลื่อมแสง
progressive tenses ประโยค
บอกเล่า คาถามและปฏิเสธ
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
รวมทั้งสานวนและกริยาวิเศษณ์
แสดงความถี่ (Adverbs and
expressions of frequency)
และการเขียนย่อหน้า (Format
of a paragraph)
- นักศึกษาจับคู่เพื่อทาแบบฝึก
เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ ผู้เรียน
และผูส้ อนร่วมกันพิจารณาความ
ถูกต้องของแบบฝึกและอธิบาย
เพิ่มเติม
- นักศึกษาจับกลุ่ม เขียนจักรราศี
(zodiac) ด้วยการใช้สตั ว์ประเภท
ต่าง ๆ ใช้ simple present และ
present progressive tenses
รวมทั้งสานวนและกริยาวิเศษณ์
แสดงความถี่
- ผู้สอนนางานของนักศึกษาไป
ตรวจสอบและให้ผลสะท้อนกลับ
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. PowerPoint
3. Worksheet การเขียนจักรราศี
(zodiac)
- ผู้สอนบรรยายถึงกริยาอกปกติ อ. วิลาสินี
(Irregular past tense verbs) พลอยเลื่อมแสง
กรรมรอง (Indirect object)
และภาษา อังกฤษที่เป็นทางการ
(Formal English) และไม่เป็น
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

สัปดาห์ที่ 12

หัวข้อ /
รายละเอียด
informal
language

- Passive
sentences
- Paraphrasing

จานวนชั่วโมง

3 ชม.

กิจกรรมการเรียนการสอน
/ สื่อที่ใช้
ทางการ (Informal language)
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- นักศึกษาจับคูเ่ พื่อทาแบบฝึก
เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ ผู้เรียน
และผูส้ อนร่วมกันพิจารณาความ
ถูกต้องและอธิบายเพิ่มเติม
- นักศึกษาจับคู่เขียนโปสการ์ด
(Postcard) บรรยายถึงการไป
เที่ยว ใช้ Irregular past tense
verbs, indirect objects และ
Formal and informal
language
- ผู้สอนนางานของนักศึกษาไป
ตรวจ และให้ผลสะท้อนกลับ

ผู้สอน

สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. PowerPoint
3. Worksheet การเขียน
โปสการ์ด (Postcard) บรรยาย
ถึงการท่องเที่ยว
- ผู้สอนบรรยายถึงประโยคที่
อ. วิลาสินี
ประธานถูกกระทา (Passive
พลอยเลื่อมแสง
sentences) ในรูปประโยคบอก
เล่า คาถามและปฏิเสธทั้ง 12
tenses พร้อมตัวอย่างประกอบ
- นักศึกษาจับคู่เพื่อทาแบบฝึก
เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ ผู้เรียน
และผูส้ อนร่วมกันพิจารณาความ
ถูกต้องและอธิบายเพิ่มเติม
- ผู้สอนบรรยายเพิม่ เติมถึงการ
เขียนแบบการเขียนสื่อใจความ
เดิม โดยใช้ถ้อยคาที่ต่างออกไป
(Paraphrasing) ด้วย Passive
sentences
- นักศึกษาทาแบบฝึกการเขียน
paraphrasing จากประโยคที่
ผู้สอนเตรียมให้
- ผู้สอนนางานของนักศึกษาไป
ตรวจและให้ผลสะท้อนกลับ
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ /
รายละเอียด

จานวนชั่วโมง

สัปดาห์ที่ 13

- Summarizing

3 ชม.

สัปดาห์ที่ 14

- Teaching English
writing skills
- Practice writing
English letters in
elementary level

3 ชม.

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้สอน
/ สื่อที่ใช้
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. PowerPoint
3. Worksheet การเขียน
paraphrasing
- ผู้สอนบรรยายถึงการการย่อ
อ. วิลาสินี
ความ การสรุปความจากสิ่งที่อ่าน พลอยเลื่อมแสง
(Summarizing) พร้อมตัวอย่าง
ประกอบ
- นักศึกษาจับคู่ทาแบบฝึกหัด
ตรวจสอบความเข้าใจ
- ผู้สอนนางานของนักศึกษาไป
ตรวจและให้ผลสะท้อนกลับ
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. PowerPoint
3. Worksheet การย่อความ การ
สรุปความจากสิ่งที่อ่าน
(Summarizing)
- ผู้สอนบรรยายถึงการสอนทักษะ อ. วิลาสินี
การเขียนในภาษาอังกฤษ
พลอยเลื่อมแสง
(Teaching English writing skills)
- ผู้ ส อนแบ่ งกลุ่ ม ผู้ เรี ย นร่ ว มกั น
อภิปรายเพื่อหาข้อสรุปของทักษะ
การเขี ย นในภาษาอั งกฤษ ด้ ว ย
แ ผ น ผั งม โน ทั ศ น์ (Concept
Map) แ ส ด งแ น ว คิ ด แ ล ะ ใช้
คาเชื่อมโยงระหว่างแนวคิด แล้ว
น า เส น อ แ น ว คิ ด ข อ ง ก ลุ่ ม
แลกเปลี่ยนบันทึกทุกแนวคิดที่มีผู้
นาเสนอ
- นักศึกษาฝึกเขียน เขียน
ตัวอักษรภาษาอังกฤษในระดับ
ประถมศึกษา
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. PowerPoint
3. Worksheet แผนผังมโนทัศน์
(Concept Map)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่
สัปดาห์ที่ 15

สัปดาห์ที่ 16

หัวข้อ /
รายละเอียด
- PowerPoint
Games
Presentation

จานวนชั่วโมง
3 ชม.

สอบปลายภาค

กิจกรรมการเรียนการสอน
/ สื่อที่ใช้
นักศึกษาแต่ละกลุ่มนาเสนอการ
ใช้เกมเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษา

ผู้สอน
อ. วิลาสินี
พลอยเลื่อมแสง

สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. PowerPoint
3. การนาเสนอเกมเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษา
ข้อสอบปลายภาค
อ. วิลาสินี
พลอยเลื่อมแสง

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

หมวด 4
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ 1. วัดและประเมิน จากการตรงเวลาของ
ต้องพัฒนา
นั กศึ ก ษาในการเข้าชั้ น เรีย น การส่ งงาน
ข้อ 1.1.1, 1.1.6
ตามกาหนด ระยะเวลาที่มอบหมาย การ
ร่วมกิจกรรมและการสังเกตพฤติกรรมใน
ระหว่างเรียน
2. วัดและประเมินจากการวิเคราะห์งานที่
ได้รับมอบหมายและความรับ ผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3. วัดและประเมินผลจากการทดสอบ
หมวด 4
1. วัดและประเมิน ผลจากการทางานเป็ น
2.1 ความรู้ทตี่ ้องได้รบั
ฐาน (Work-based Learning) การเรี ย นรู้
ข้อ 2.1.3, 2.1.4
ด้ว ยการก ากั บ ตนเอง (Self-regulation)
และการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative
Learning)
2. วั ด และประเมิ น ผลจากวิ เคราะห์ แ ละ
สังเคราะห์องค์ความรู้
3. วัดและประเมินผลจากการทดสอบ
หมวด 4
3.1 ทักษะทางปัญญาที่
ต้องได้รับ
ข้อ 3.1.1, 3.1.2

1. วั ด และประเมิ น ผลการการวิ เคราะห์
การใช้ปัญ หาเป็นฐาน (Problem-based
learning) เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
2. วัดและประเมินจากการเรียนรู้จากการ
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สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วน
ของการ
ประเมินผล

ทุกสัปดาห์

10%

1. จากแบบทดสอบ
2. จากการถาม - ตอบ
ระหว่างการเรียนการสอน
3. จากการสังเกต
พฤติกรรมระหว่างการ
เรียนการสอน

สัปดาห์ที่
2 – 14

15%

สัปดาห์ที่
2 – 14

15%

1. จากแบบทดสอบ
2. จากการถาม – ตอบ
ระหว่างการเรียนการสอน
3. จากการสังเกต
พฤติกรรมระหว่างการ
เรียนการสอน
4. จากงานที่มอบหมายให้
ทั้งงานเดี่ยว คู่และงาน
กลุ่ม
1. จากแบบทดสอบ
2. จากการถาม – ตอบ
ระหว่างการเรียนการสอน
3. จากการสังเกต

วิธีการทวนสอบ

มคอ. 3

ผลการเรียนรู้

สัปดาห์ที่
ประเมิน

วิธีการประเมิน

สัดส่วน
ของการ
ประเมินผล

ทางานฐาน (Work-based Learning)
3. วัดและประเมินผลจากการทดสอบ

หมวด 4
4.1 ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
ข้อ 4.1.1, 4.1.2

1. วั ด และป ระเมิ น ผลจากการเรี ย น
แบ บ เรี ย นแบบมี ส่ ว นร่ ว มปฏิ บั ติ การ
(Participative Learning through Action)
2. วัดและประเมินผลจากการเขียน
สะท้อนผลการเรียนรู้
3. วัดและประเมินผลจากการทดสอบ

สัปดาห์ที่
2 – 14

10%

หมวด 4
5.1 ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้องพัฒนา
ข้อ 5.1.1, 5.1.4

1. วั ดและประเมิ นจากผลงานที่ เป็ นชิ้ นงาน
แผนปฏิบัติงานหรือโครงการที่นาเสนอโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. วัดและประเมินผลจากการทดสอบ

สัปดาห์ที่
15

10%

หมวด 4
6.1. ทักษะการจัดการ
เรียนรู้
ข้อ 6.1.1, 6.1.2

1. วัดและประเมิ น จากผลการฝึ กปฏิ บั ติ
วิชาชีพระหว่างเรียน
2. วัดและประเมินผลจากการทดสอบ

สัปดาห์ที่
2 – 15

10%

สอบปลายภาค

วิธีการทวนสอบ
พฤติกรรมระหว่างการ
เรียนการสอน
4. จากงานที่มอบหมายให้
ทั้งงานเดี่ยว คู่และงาน
กลุ่ม
1. จากแบบทดสอบ
2. จากการถาม – ตอบ
ระหว่างการเรียนการสอน
3. จากการสังเกต
พฤติกรรมระหว่างการ
เรียนการสอน
4. จากงานที่มอบหมายให้
1. จากแบบทดสอบ
2. จากการถาม - ตอบ
ระหว่างการเรียนการสอน
3. จากการสังเกต
พฤติกรรมระหว่างการ
เรียนการสอน
4. จากงานที่นาเสนอ
1. จากแบบทดสอบ
2. จากการถาม - ตอบ
ระหว่างการเรียนการสอน
3. จากการสังเกต
พฤติกรรมระหว่างการ
เรียนการสอน

30%

3. การประเมินผลการศึกษา
1) การวัดผล:
คะแนนระหว่างภาค
70%
- การนาเสนองานกลุ่ม
- การทากิจกรรมเพื่อส่งเสริม Active Learning
คะแนนสอบปลายภาค
30%
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2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม  อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับคะแนน (คะแนน)
ระดับผลการเรียน
90-100
A
85-89
B+
75-84
B
70-74
C+
60-69
C
55-59
D+
50-54
D
0-50
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
Wilasinee Ploylearmsaeng. (2019). Basic English Writing (1093203). Bangkok: Suan
Dusit University.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
Dorothy E. Zemach. (2011). Writing Sentences: The basics of writing. Oxford:
Macmillian Education.
Roger Barnard and Dorothy E. Zemach. (2004). Writing for the Real World: An
introduction to general writing. Oxford: Oxford University Press.
https://owl.purdue.edu/owl/purdue_owl.html
https://writingcenter.unc.edu/tips-and-tools/
https://www.teachwriting.org/
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
Colin Ward. (2012). Focus on Writing 3. (J. Beaumont, Ed.) New York: Pearson
Education, Inc.
Dorothy E. Zemach and Carlos Islam. (2011). Writing Paragraphs from Sentence to
Paragraph. Thailand: Macmillan Education.
Dorothy E. Zemach and Lisa A. Ghulldu. (2011). Writing Essays from Paragraph to
Essay. Thailand: Macmillan Education.
Laura Walsh. (2012). Focus on Writing 5. (J. Beaumont, Ed.) New York: Pearson
Education, Inc.
https://www.turnitin.com/divisions/secondary-education
https://www.lifewire.com/free-powerpoint-games-for-teachers-1358169
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนผ่านแบบประเมินอาจารย์ผ่านระบบการประเมินเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย (http://eassessment.dusit.ac.th/Login.aspx)
นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนจากแบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา และ
แสดงความคิดเห็นผ่านทาง Social media
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
นักศึกษาทาการประเมินการเรียนการสอนผ่านแบบประเมินอาจารย์ผ่านระบบการประเมิน
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่เว็ปไซด์
http://eassessment.dusit.ac.th/Login.aspx
คณะกรรมการประจาหลักสูตร ประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา
อาจารย์ผู้ประสานงาน / รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้ร่วมสอนร่วมกันประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นภาคการศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1) ประเมินข้อสอบรายวิชาให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของรายวิชาและ
พิจารณาควบคู่กับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)
2) ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาทั้งภาพรวม และรายบุคคลในแต่ละ
รายวิชาของภาคเรียนนั้น ๆ ให้มคี วามเหมาะสมของการให้คะแนนทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน
ของรายวิชา
3) ทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาร่วมกับอาจารย์ประจารายวิชาดังประเด็นต่อไปนี้
ผลลัพธ์การเรียนรู้

พฤติกรรมความ
รับผิดชอบและการ
มีส่วนร่วมในการ
ทางาน

คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ภาษาและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

√

คะแนนสอบ
(กลางภาค / ปลาย
ภาค)

√
√
√

งานที่ได้รับ
การนาเสนอผลงาน
มอบหมาย
ด้วยทักษะการ
(แบบฝึกหัด /
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
โครงงาน / รายงาน / การสื่อสาร / การ
/ การนาเสนอ)
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
√
√
√
√
√
√
√
√
√

5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
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√

