รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสู ตรปรับปรุ ง 2562)

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1551150 ชื่อวิชา การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Intorduction to English Writing
1.2 จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2) ประเภทของรายวิชา : หมวดวิชาบังคับ
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชยาพล ชมชัยยา
2) อาจารย์ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยาพล ชมชัยยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นีรู ชูสัตย์สกุล
อาจารย์ Ivan Benedict New
1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2562 / ชั้นปี 1
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.8 สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 1 ห้อง 1208 (ตอนเรียน A1)
1.9 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาในหลักสูตร 62 และมีการเริ่มใช้เป็นครั้งแรก

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. แสดงออกซึ่งความรับผิดชอบต่อการเรียน และการทางานที่ได้รับมอบหมายรวมทั้ง
สามารถแสวงหาความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างมีคุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริต
2. มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีในสาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
เข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
1

3. มีความสามารถประมวลผลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา แก้ไขปัญหาโดยสามารถ
บูรณาการความรู้ภาคทฤษฎี และทักษะภาษาอังกฤษมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงมีการ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาทักษะการทางานและทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง
4. สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ มีการแสดงออกถึงภาวะผู้นาและผู้ตาม
ได้อย่างเหมาะสม
5. สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น รวบรวบและนาเสนอข้อมูล
รวมทั้งสามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยทั้งในการพูดและการเขียนได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ

2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
วิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาในหลักสูตร 62 และมีการเริ่มใช้เป็นครั้งแรก

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
วิธีการสร้างประโยค การใช้คาสร้างวลี การใช้วลีในการสร้างประโยคและการเรียบเรียง
ประโยคเป็นข้อความสั้น ๆ ฝึกการเขียนภาษาอังกฤษ ตามรูปแบบต่าง ๆ การกรอกแบบฟอร์ม การ
เขียนบันทึกช่วยจา การจดบันทึกสั้น ๆ อย่างไม่เป็นทางการ การเขียนแสดงความยินดี การเขียนบัตร
เชิญ การเขียนแสดงความเสียใจและการขอโทษ
Ways of writing sentences from words to phrases, phrases to sentences and
sentences to short paragraphs, practice English writing in different patterns of writing,
forms filling, memorandum, informal note-taking, congratulations, invitation cards,
condolences and apology writing

3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ตอ่ ภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การฝึกงาน
45 ชั่วโมงต่อ ให้คาปรึกษา แนะนา สอนเสริม
0 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา ตามความต้องการของนักศึกษา
ภาคการศึกษา
เฉพาะราย

การศึกษาด้วย
ตนเอง
90 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

3.3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็นรายบุคคล
อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย 2
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)

2

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
วิธีการสอนและการประเมินผล
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธกี ารสอน

วิธีการประเมิน

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1 (main) 2 3
1.1 สามารถทางานที่ได้รับมอบหมายได้
อย่างถูกต้องและลุล่วงตามเวลาที่กาหนด
1.2 สามารถท างานที่ ได้ รั บ มอบหมาย
โดยไม่ละเมิดจรรยาบรรณทางวิชาการ
1.3 สามารถน าองค์ ค วามรู้ ท างด้ า น
ภาษาอั ง กฤษมาประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์แก่ตนเองและสังคม

1.จั ด ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น โ ด ย ใ ช้
กระบวนการกลุ่ม
2. การแทรกคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ใน
ระ ห ว่ า งส อ น โด ย เน้ น ให้ นั ก ศึ ก ษ า
ตระหนั ก ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบ ความ
ซื่อสัตย์ อดทน มีจิตใจเอื้ออาทรต่อผู้อื่น
และมีความสามัคคี

1. สั ง เกตการแสดงออกด้ า นพฤติ ก รรม
และการแสดงความคิดเห็นระหว่างผู้เรียน
2. ประเมินจารแบบประเมินการเรียนการ
สอนโดยนักศึ กษา และประเมิน จากการ
ตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงาน
แลละการแต่งกายของนักศึกษา
3. ตรวจประเมินจากพฤติกรรมในการทา
กิจกรรม และผลงานนักศึกษา

1. วิธีการแบบนิรนัย (Inductive
Learning) บรรยายให้ความรู้เชิงทฤษฎี
การใช้กลวิธีการเขียนภาษาอังกฤษ
จั ด กิ จ ก รรม แบ บ ผู้ เ รี ย น มี ส่ ว น ร่ ว ม
(Active Learning) ม อ บ ห ม าย ให้ ท า
รายงานการเขียน (Project work) เป็น
กลุ่ มนาเสนอความคิดเห็ นและอภิปราย
ในชั้นเรียน
2. จัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ

1. การทาแบบฝึ กหัดในชั้นเรี ยน In-class
Practices
2. Writing Journal via Seesaw
Application/ paper based
journal
3. แบบทดสอบเก็บคะแนน Quiz

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

1-15

10%

1-15

10%

1-15

30%

8, 9, 13, 14
16

20%
30%

ด้านความรู้ 2 (main) 3 5

3.2 ส า ม า ร ถ อ่ า น แ ล ะ เขี ย น ด้ ว ย
ภาษาอังกฤษในหัวข้อด้ านวิชาการ สังคม
และวิช าชี พ ได้ สรุ ป ใจความและประเด็ น
ส าคั ญ จากสิ่ ง ที่ อ่ า นได้ ถู ก ต้ อ ง สามารถ
แยกแยะประเภทของข้ อ มู ล ที่ อ่ า นในสื่ อ
สิ่ ง พิ ม พ์ และสื่ อ ออนไลน์ และสามารถ
น าเสนอรายงานในการเขียนอย่า งถูกต้อง
ค ร บ ถ้ ว น ทั้ งนี้ เที ย บ เท่ า ร ะ ดั บ C1
(Proficient User) ตามมาตรฐานสากล

4. สอบปลายภาค (Final Exam)

3

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธกี ารสอน

Common European Framework of
Reference for Languages: learning,
teaching, assessment (CEFR)
3.3 สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ อ งค์ ค วามรู้
ภาษาศาสตร์ ภ าษาอั งกฤษด้ านต่ าง ๆ เช่ น
การออกเสียง ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องตาม
หลั ก สั ท ศาสตร์ แ ละสั ท วิ ท ยาภาษาอั ง กฤษ
สามารถวิเคราะห์ความหมายและที่มา ของคา
ตาม ห ลั ก วิ ท ยาห น่ วยค าภ าษ าอั ง กฤ ษ
สามารถวิเคราะห์โครงสร้างและความหมาย
ของวลี และประโยค ตามหลั กวากยสั มพัน ธ์
ภาษาอั ง กฤษ ตลอดจนสามารถวิ เคราะห์
วิ วั ฒ นาการและการเป ลี่ ย น แป ลงของ
ภาษาอังกฤษ รวมถึงนานาภาษาอังกฤษโลก
(World Englishes)
3.5 สาม ารถแป ลข้ อ ความ และตั ว บ ท
ประเภ ท ต่ า ง ๆ จากภ าษ าอั ง กฤษ เป็ น
ภาษาไทยและภาษาไทยเป็ น ภาษาอั งกฤษ
เช่น ตัว บทประเภทให้ ข้อมู ล (ข่ าวและสาร
คดี ) แสดงความรู้ สึ ก (นวนิ ย าย) โน้ ม น้ า ว
(สุ น ทรพจน์ และค าปราศรั ย ) ตลอดจนการ

(Cooperative Learning)
3. การจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการค้นคว้า
และใช้สื่อเทคโนโลยี (Presentation)
4.จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การแก้ ปั ญ หา
(Problem-Based Learning) วิ เคราะห์
รูปแบบการเขียนภาษาอังกฤษประเภท
ต่างๆ

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

4

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธกี ารสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

1. บรรยายวิ ธี ก ารเขี ย นแบบต่ า งๆที่
จาเป็นสาหรับการเขียนภาษาอังกฤษขั้น
ตัน
2. ฝึ ก การเขี ย นโดยใช้ ก ลวิ ธี ก ารเขี ย น
แบบต่ า งๆ จากรู ป แบบการเขี ย นที่
หลากหลาย
3. มอบหมายงานให้วิเคราะห์และบูรณา
การกลวิธีการเขียนผ่านรูปแบบ
ใน บ ท เรี ย น แ ล ะ รู ป แ บ บ ก ารเขี ย น
ภาษาอังกฤษจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อ
เชื่ อ ม โย งก ารใช้ รู ป แ บ บ ก ารเขี ย น
ภาษาอั งกฤษในสถานการณ์ จ ริง ทั้ งใน
ระดับบุคคลและกลุ่ม
4. Writing Project และการนาเสนอ

1. การทาแบบฝึ กหัดในชั้นเรี ยน In-class
Practices
2. Writing Journal via Seesaw
Application/ paper based
journal
3. แบบทดสอบเก็บคะแนน Quiz

1-15

10%

1-15

30%

3, 6, 9, 13
16

20%
30%

แปลตั ว บทที่ ใช้ ค าศั พ ท์ เฉพาะสาขาวิ ช าให้
ถูกต้อง ครบถ้วนและสละสลวย อันเป็นผลมา
จากความเข้าใจภาษาและโครงสร้างของทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ด้านทักษะทางปัญญา 1 (main) 2

3.1 สามารถใช้ภ าษาอั งกฤษที่ ได้ จ ากการ
ประมวลผลการเรียนรู้ทั้งหมดเพื่อใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 ส า ม า ร ถ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใช้ อ ง ค์ ค ว า ม รู้
ภาษาอังกฤษในการคิดวิเคราะห์วิจารณ์อย่าง
มี เหตุ ผ ลและสามารถแก้ ปั ญ หาอย่ า งเป็ น
ระบบ

4. สอบปลายภาค (Final Exam)

5

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธกี ารสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

1. จัด กิ จ กรรมการเรีย นการสอนที่ เน้ น
กระบวนการกลุ่ม และการเรียนรู้แบบใช้
ปั ญ ห า เป็ น ฐ า น (Problem-based
learning)
2. จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนโดย
วิธีการเรียนแบบร่ว มมือ (Cooperative
learning) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทางาน
ร่วมกัน
3. มอบหมายงานการค้นคว้าที่ต้องมีการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ และทั กษะในการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ

1. สั งเกตการแสดงออกด้ านพฤติก รรม
และการร่วมกิจกรรมกลุ่ม
2. สังเกตการแสดงออกในฐานะผู้นาและผู้
ตาม
3. สั ง เกตพฤติ ก รรมด้ า นการมี ม นุ ษ ย์
สัมพันธ์ที่ดี
4. สั งเกตพฤติ ก รรมการเคารพสิ ท ธิข อง
ตนเองและผู้อื่น
5. ประเมินความสม่าเสมอของการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม

1-15

10%

1. จัด กิ จ กรรมการเรีย นการสอนที่ เน้ น
ก ารเรี ย น รู้ แ บ บ ใช้ ปั ญ ห าเป็ น ฐ าน
(Problem-based learning)
2. มอบหมายงานให้ มี ก ารสื บ ค้ น ข้ อ มู ล
โดยใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการ
นาเสนอข้อมูลโดยใช้สื่อเทคโนโลยี

1. สังเกตการณ์แสดงออกด้านพฤติกรรม
และการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนและ
การทางานกลุ่ม
2. ตรวจประเมินการนาเสนอผลงานโดย
การใช้สื่อเทคโนโลยี
3. ตรวจประเมิ น การน าเสนอผลงานใน

1-15

10%

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 1(main) 2

4.1 สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ อ งค์ ค วามรู้ ด้ า น
ภาษาอังกฤษในการทางานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ภ าวะผู้ น าเข้ า ใจ
บทบาทของตนเองและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่นปรับตัวให้เข้ากับความหลากหลาย
ในสถานที่ทางานและสังคม
4.2 สามารถประมวลทักษะและองค์ความรู้
ด้านภาษาอังกฤษเพื่อนามาใช้ในการทางาน
ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (main) 2

5.1 สามารถแยกแยะประเภทของข้ อ มู ล
ภาษาอั ง กฤษที่ ใ ช้ ใ นสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ แ ละสื่ อ
ออนไลน์ สามารถน าเสนอรายงานในที่
ประชุมโดยใช้สื่อเทคโนโลยี
5.2 สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมาใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทางาน

6

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

ด้านภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทางาน (Digital Literacy)
หมายเหตุ

วิธกี ารสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

3. มอบหมายให้มีการนาเสนอผลงานโดย ด้านการใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสม
ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

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
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน (หมวดที่ 5 ข้อ 2)
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
(ชม.)
1
***แนะนาข้อมูลทั่วไป
(3 ชม.) เกี่ยวกับรายวิชาการเขียน

2
(3 ชม.

3
(3 ชม.

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. - แนะน าเกี่ ย วกั บ เนื้ อหาของรายวิช า

- มคอ. 3
- เอกสารประกอบการสอนวิชาการ
เกณฑ์การเก็บคะแนน และกฎระเบียบใน เขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (
การเข้าชั้นเรียนและการส่งงาน
Introduction to English
- Power Point
2. อธิบายเนื้อหา
Writing)
3. กิจกรรม free writing เพื่อทดสอบ
ทักษะการเขียนเบื้องต้นของผู้เรียน
บทที่ 1 ชนิดของคา (Parts of 1. อธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับประเภทของคา - มคอ. 3
Speech)
2. ผู้เรียนทาแบบฝึกหัด
- เอกสารประกอบการสอนวิชาการ
- Noun
3. ทาแบบฝึกหัดทบทวนเกี่ยวกับ Parts เขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
- Pronoun
of Speech
- Power Point
- Verb
บทที่ 1 ชนิดของคา (Parts of
Speech)
- Adjective
- Adverb
- Preposition
-

1. อธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับประเภทของคา
2. ผู้เรียนทาแบบฝึกหัด
3. ทาแบบฝึกหัดทบทวนเกี่ยวกับ Parts
of Speech

- มคอ. 3
- เอกสารประกอบการสอนวิชาการ
เขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
- Power Point

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
1. การเข้าชั้นเรี ยน 10%
2. การทาแบบฝึ กหัด และ
กิจกรรมในชั้นเรี ยน Inclass Practices
10%

ผู้สอน

ผศ. ดร. ชยาพล
ผศ. นีรู
อาจารย์ Ivan

1. การเข้าชั้นเรี ยน 10%
2. การทาแบบฝึ กหัด และ
กิจกรรมในชั้นเรี ยน Inclass Practices
10%

ผศ. ดร. ชยาพล
ผศ. นีรู

1. การเข้าชั้นเรี ยน 10%
2. การทาแบบฝึ กหัด และ
กิจกรรมในชั้นเรี ยน Inclass Practices
10%

ผศ. ดร. ชยาพล
ผศ. นีรู

อาจารย์ Ivan

อาจารย์ Ivan
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สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
(ชม.)
4
บทที่ 1 ชนิดของคา (Parts of 1. อธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับประเภทของคา
(3 ชม. Speech)
2. ผู้เรียนทาแบบฝึกหัด

- Preposition
- Conjunction
- Interjection
5
(3 ชม.)

6

3. ทาแบบฝึกหัดทบทวนเกี่ยวกับ Parts
of Speech

สื่อที่ใช้

- มคอ. 3
- เอกสารประกอบการสอนวิชาการ
เขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
- Power Point

บทที่ 2 วลี (Phrases) และ
อนุประโยค (Clauses)
- วลี (Phrases)
- ประเภทของวลี (Phrases)
และบทบาทหน้าที่

1. อธิบายเนื้อหา
- เอกสารประกอบการสอนวิชาการ
2. สรุปความรู้เกี่ยวกับเรื่อง วลี
เขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
(Phrases)
- Power Point
3. ทาแบบฝึกหัดทบทวนเกี่ยวกับเรื่อง วลี
(Phrases)

บทที่ 2 วลี (Phrases) และ
อนุประโยค (Clauses)
- อนุประโยค (Clauses)
- ประเภทอนุประโยค
(Clauses) และบทบาทหน้าที่

1. อธิบายเนื้อหา
2. สรุปความรู้เกี่ยวกับเรื่องอนุประโยค
(Cluases)
3. ทาแบบฝึกหัดทบทวนเกี่ยวกับเรื่องอนุ
ประโยค (Clauses)

- เอกสารประกอบการสอนวิชาการ
เขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
- Power Point

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
1. การเข้าชั้นเรี ยน 10%
2. การทาแบบฝึ กหัด และ
กิจกรรมในชั้นเรี ยน Inclass Practices
10%
1. การเข้าชั้นเรี ยน 10%
2. การทาแบบฝึ กหัด และ
กิจกรรมในชั้นเรี ยน Inclass Practices
10%
3. Writing Journal
via Seesaw
Application/ paper
based journal 30%
1. การเข้าชั้นเรี ยน 10%
2. การทาแบบฝึ กหัด และ
กิจกรรมในชั้นเรี ยน Inclass Practices
10%
3. Writing Journal
via Seesaw

ผู้สอน

ผศ. ดร. ชยาพล
ผศ. นีรู
อาจารย์ Ivan

ผศ. ดร. ชยาพล
ผศ. นีรู
อาจารย์ Ivan

ผศ. ดร. ชยาพล
ผศ. นีรู
อาจารย์ Ivan
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

7
(3 ชม.)

บทที่ 3 ประโยค (Sentences)

1. อธิบายเนื้อหา
2. สรุปความรู้และตอบข้อซักถาม
เกี่ยวกับเรื่องส่วนประกอบของประโยค
ชนิดของประธาน และโครงสร้างประโยค
ประเภทต่างๆ

- เอกสารประกอบการสอนวิชาการ
เขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
- Power Point
- เอกสารจริง

1. ทบทวนเนื้อหาสัปดาห์ที่ผ่านมา
เกี่ยวกับประโยคประเภทต่างๆ
2. อธิบายเนือ้ หา
3. สรุปความรูร้ ่วมกันระหว่าง
อาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง
ประโยค
4. ทาแบบฝึกหัดทบทวน
5. ผูเ้ รียนทา Quiz 1: เขียนและ
วิเคราะห์โครงสร้างของประโยคชนิด

- เอกสารประกอบการสอนวิชาการ
เขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
- Power Point

8
(3 ชม.)

- ความหมายและ
ส่วนประกอบของประโยค
- ชนิดของประธาน
- โครงสร้างของประโยค

บทที่ 3 ประโยค (Sentences)

- โครงสร้างของประโยค
ชนิดต่างๆ

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
Application/ paper
based journal 30%
1. การเข้าชั้นเรี ยน 10%
2. การทาแบบฝึ กหัด และ
กิจกรรมในชั้นเรี ยน Inclass Practices
10%
3. Writing Journal
via Seesaw
Application/ paper
based journal 30%
1. การเข้าชั้นเรี ยน 10%
2. การทาแบบฝึ กหัด และ
กิจกรรมในชั้นเรี ยน Inclass Practices
10%
3. Writing Journal
via Seesaw
Application/ paper
based journal 30%
4. แบบทดสอบเก็บ
คะแนน Quiz 20%

ผู้สอน

ผศ. ดร. ชยาพล
ผศ. นีรู
อาจารย์ Ivan

ผศ. ดร. ชยาพล
ผศ. นีรู
อาจารย์ Ivan
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สัปดาห์ที่
(ชม.)
9
(3 ชม.)

10
(3 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 4 การเขียน Greeting

Card ในโอกาสต่างๆ
- Congratulations
- Thank You
-Sympathy
-Anniversary

บทที่ 4 การเขียน Greeting

Card ในโอกาสต่างๆ
- Birthday
- Retirement
-Good Bye

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

ต่างๆ
1. ทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับโครงสร้าง
ประโยคที่ได้เรียนในสัปดาห์ที่แล้ว
2.อธิบายเนื้อหา
3. สรุปหลักการและรูปแบบภาษาที่ใช้
ในการเขียน Card ประเภทต่างๆ
4. ตอบข้อซักถามและทาแบบฝึกหัด
ทบทวน
5. Quiz 2: ผู้เรียนเขียน
Congratulations Card โดยให้สมมุติ
สถานการณ์ในการแสดงความยินดี
1. ทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับการเขียน
Greeting Card ที่ได้เรียนในสัปดาห์ที่
แล้ว
2.อธิบายเนื้อหา
3. สรุปหลักการและรูปแบบภาษาที่ใช้ใน
การเขียน Card ประเภทต่างๆ
4. ตอบข้อซักถามและทาแบบฝึกหัด
ทบทวน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

- เอกสารประกอบการสอนวิชาการ 1. การเข้าชั้นเรี ยน 10% ผศ. ดร. ชยาพล
เขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
2. การทาแบบฝึ กหัด และ ผศ. นีรู
อาจารย์ Ivan
- Power Point
กิจกรรมในชั้นเรี ยน In-

- เอกสารประกอบการสอนวิชาการ
เขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
- Power Point

class Practices
10%
3. Writing Journal
via Seesaw
Application/ paper
based journal 30%
4. แบบทดสอบเก็บ
คะแนน Quiz 20%
1. การเข้าชั้นเรี ยน 10% ผศ. ดร. ชยาพล
2. การทาแบบฝึ กหัด และ ผศ. นีรู
อาจารย์ Ivan
กิจกรรมในชั้นเรี ยน Inclass Practices
10%
3. Writing Journal
via Seesaw
Application/ paper
based journal 30%
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สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
(ชม.)
11
บทที่ 5 การกรอก
(3 ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

1. สอบถามประสบการณ์ในการกรอก
แบบฟอร์มชนิดต่างๆ จากนักศึกษา
2. อธิบายเนื้อหา
3. ดูตัวอย่างจากแบบฟอร์มจริงชนิด
ต่างๆ
4. สรุปเนือ้ หาร่วมกัน ตอบข้อซักถาม
และทาแบบฝึกหัดทบทวน

- เอกสารประกอบการสอนวิชาการ
เขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
- Power Point
- ตัวอย่างแบบฟอร์มชนิดต่าง ๆ

แบบฟอร์ม (Form filling)
- จุดประสงค์และสิ่งที่ต้อง
คานึงถึงในการกรอก
แบบฟอร์ม
- ส่วนประกอบของ
แบบฟอร์ม
- การกรอกแบบฟอร์ม
ภาษาอังกฤษ
- คาและตัวย่อสาคัญใน
ภาษาอังกฤษที่พบได้บ่อยใน
การกรอกแบบฟอร์ม
- ตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ
และคาที่ควรทราบใน
แบบฟอร์มแต่ละชนิด
12
บทที่ 6 การเขียนข้อความ 1. อธิบายเนื้อหา
(3 ชม.)
2. ให้นักศึกษาจับคู่กันและฝึกเขียน
สั้นๆ (Writing short
Short message ถึงกัน

การวัดและประเมินผล
ผู้สอน
(สัดส่วนการประเมิน)
1. การเข้าชั้นเรี ยน 10% ผศ. ดร. ชยาพล
2. การทาแบบฝึ กหัด และ ผศ. นีรู
อาจารย์ Ivan
กิจกรรมในชั้นเรี ยน Inclass Practices
10%
3. Writing Journal
via Seesaw
Application/ paper
based journal 30%

- เอกสารประกอบการสอนวิชาการ 1. การเข้าชั้นเรี ยน 10% ผศ. ดร. ชยาพล
เขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
2. การทาแบบฝึ กหัด และ ผศ. นีรู
อาจารย์ Ivan
- Power Point
กิจกรรมในชั้นเรี ยน In12

สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

message and notes)
- วิธีการเขียนข้อความสั้นๆ
- การจดข้อความเมื่อรับ
โทรศัพท์
- การฝากข้อความถึงผู้อื่น
(Writing notes)
- การเขียนบันทึกย่อ
(Writing memorandum)
- การเขียน Email แบบไม่
เป็นทางการ (Writing
informal email)
13
บทที่ 7 การเขียนข้อความ
(3 ชม.)
สั้นๆ (notetaking)
- วิธีการจดโน้ต
- วิธีการย่อความ

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

3. สรุปเนือ้ หาร่วมกัน ตอบข้อซักถาม
4. มอบหมายงานเขียน Informal Email
(งานคู่) เขียน Email 2 ฉบับเขียนไป
ทักทายเพื่อน และตอบกลับ

1. อธิบายเนื้อหา
2. ให้นักศึกษาฝึกจดโน้ตและร่วมทา
แบบฝึกหัด
3. สรุปเนือ้ หาร่วมกัน ตอบข้อซักถาม
4. ทดสอบเก็บคะแนนจากการจดโน้ต
5. Quiz 3: note taking

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
class Practices
10%
3. Writing Journal
via Seesaw
Application/ paper
based journal 30%

ผู้สอน

- เอกสารประกอบการสอนวิชาการ 1. การเข้าชั้นเรี ยน 10% ผศ. ดร. ชยาพล
เขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
2. การทาแบบฝึ กหัด และ ผศ. นีรู
อาจารย์ Ivan
- Power Point
กิจกรรมในชั้นเรี ยน Inclass Practices
10%
3. Writing Journal
via Seesaw
Application/ paper
13

สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

14
(3 ชม.)

บทที่ 8 การเขียนการ์ดเชิญ
(Writing invitation cards)
- สานวนภาษาที่ใช้ในการ
เขียนการ์ดเชิญร่วมงานที่
เป็นทางการต่างๆ
- การเขียนการเชิญแบบไม่
เป็นทางการ (Writing
informal invitations

1. ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการจดโน้ต
2. อธิบายเนื้อหา
3. Quiz 4: ให้นักศึกษาจับคู่ คนเพื่อ
เขียนการ์ดเชิญไปงานประเภทใดก็ได้ 1
งาน
4. นาการ์ดที่เขียนเชิญมานาเสนอหน้าชั้น
เรียน
5. สรุปเนือ้ หาร่วมกัน ตอบข้อซักถาม

- เอกสารประกอบการสอนวิชาการ
เขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
- Power Point
- ตัวอย่างการ์ดเชิญประเภทต่างๆ

การนาเสนอ Writing
Journal และการทบทวน
บทเรียนที่ได้เรียนมา

1. ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการเขียนการ์ด - เอกสารประกอบการสอนวิชาการ
เชิญ
เขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
2. ผู้เรียนนาเสนอบันทึกการเขียนของ
- Power Point
ตนเอง
3. ผูส้ อนให้คาแนะนาและสรุปเนื้อหา
4. ผู้สอนทาการทบทวนเนื้อหาที่เรียน
สอบปลายภาค

15
(3 ชม.)

16

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
based journal 30%
4. แบบทดสอบเก็บ
คะแนน Quiz 20%
1. การเข้าชั้นเรี ยน 10%
2. การทาแบบฝึ กหัด และ
กิจกรรมในชั้นเรี ยน Inclass Practices
10%
3. Writing Journal
via Seesaw
Application/ paper
based journal 30%
4. แบบทดสอบเก็บ
คะแนน Quiz 20%
1. การเข้าชั้นเรี ยน 10%
3. Writing Journal
via Seesaw
Application/ paper
based journal 30%

ผู้สอน

ผศ. ดร. ชยาพล
ผศ. นีรู
อาจารย์ Ivan

ผศ. ดร. ชยาพล
ผศ. นีรู
อาจารย์ Ivan

14

สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

15

5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
1.1การเข้าชั้นเรียน
1.2 การทาแบบฝึกหัด และกิจกรรมในชั้นเรียน In-class Practices
1.3 Writing Journal
1.4. แบบทดสอบเก็บคะแนน Quiz
1.5 สอบปลายภาค

10%
10%
30%
20%
30%

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
ชยาพล ชมชัยยา (2562). การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: ศูนย์บริการสื่อ
และสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

6.2 เอกสารและข้อมูลสาคัญ
-

6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนา
Barnwell, W. H, & Dees, R. ( 1999) . The Resourceful Writer. New York:
Houghton
Mifflin Company.
Fergenson, L. and Nickenson, M. (1992). All in One. New Jersey: Prentice-Hall.
Kahn, J.E. (1998). Reader Digest How to write and speak better. Hongkong:
16

The Reader’s Digest Association Limited.
Panatip Pinijsallkul (2007). Sentence Structure for Reading Comprehension.
Thammasat Uninversity Press

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1) การประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน

7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
1) ใช้แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
2) ใช้แบบประเมินตนเองสาหรับนักศึกษา

7.3 การปรับปรุงการสอน
นาผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยนาผล
การประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การ
ปฏิบัติและการนาเสนอผลงาน
ผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิน
การสังเกต
การสอบ
การปฏิบัติ/การ
พฤติกรรม
นาเสนอผลงาน
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้



ทักษะทางปัญญา


ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง


บุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข


การสื่อสาร และการใช้ไอที

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