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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1552124 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
2. จานวนหน่ วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
4. อาจารย์ ผ้รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้สู อน
อาจารย์ ผูร้ ับผิดชอบ ผศ.ดร. ชยาพล ชมชัยยา
อาจารย์ ศิรินยา พิพฒ
ั น์ศรี สวัสดิ์
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปี ทีเ่ รียน
เป็ นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
ในมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต
9. วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
วันที่ 31 สิ งหาคม พ.ศ. 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีคุณธรรมจริ ยธรรมในการดาเนินชีวติ บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความภาคภูมิใจตระหนัก
และสานึกในความเป็ นไทย สามารถแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และเป็ นแบบอย่างที่ดี
1.2 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้พ้นื ฐาน ประกอบด้วย ความรู ้พ้นื ฐานที่จะทาให้เข้าใจถึงธรรมชาติ ตนเอง ผูอ้ ื่นและสังคม
มีความรอบรู ้และมีความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก รวมทั้งสามารถนาความรู ้ไปใช้เพื่อ
เสริ มสร้างความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์และดารงตนอยูใ่ นสังคมได้ โดยเนื้อหาความรู ้พหุศาสตร์ที่ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ครอบคลุมใน
เนื้อหาสาคัญ
1.3 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูท้ ี่มีสติปัญญา ใฝ่ เรี ยนรู ้ มีวิจารณญาณมีทกั ษะการคิดแบบองค์รวม มีกระบวนการคิดอย่างเป็ น
เหตุเป็ นผล สามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะ และสังเคราะห์แนวคิดที่เป็ นประโยชน์เพื่อนามาใช้ในการดารงชีวติ ได้
1.4 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบเป็ นความสามารถในการแสดง บทบาทของ
ตนเองอย่างเหมาะสม เพื่ออยูร่ ่ วมในสังคม และปฏิบตั ิงานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่าง ราบรื่ น และ มี ความสุข

2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ตาม ประกาศของ
คณะกรรมการอุดมศึกษา พ.ศ. 2552
2.2 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้และทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับแนวโน้มที่เปลี่ยนไปของ ชาติและของโลก
เป็ นการเตรี ยมความพร้อมด้านปัญญาในการนาความรู ้ ความเข้าใจ กลยุทธ์ ต่างๆ ไปใช้ในการศึกษาวิชาอื่นๆ และใช้ในการดาเนิน
ชีวติ ในศตวรรษที่ 21
2.3 เพื่อปรับปรุ งเนื้อหาให้ทนั สมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ มีการออกแบบการเรี ยนการสอนและจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยน รวมทั้งปรับปรุ งการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการเรี ยนรู ้ และการประเมินการเรี ยนการสอนเพื่อส่งเสริ มการ
เรี ยนรู ้ และการประเมินการเรี ยนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรี ยนรู ้ และการประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่จดั ให้ผเู ้ รี ยนและอิง
พัฒนาการของผูเ้ รี ยน
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา

การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์

ศึกษา คา แสลง วลี ประโยค ย่อหน้า ด้วยกลวิธีและทักษะการอ่านเบื้องต้น ด้วยการอ่านคร่ าวๆและหาข้อมูลเฉพาะจากเอกสาร
ตามสภาพจริ ง เช่น ประกาศ โฆษณา แบบฟอร์มต่างๆ ฉลาก ชาร์ท กราฟ ตาราง ป้ าย แจ้งเตือน บันทึก ข้อความผ่านสื่ อ
อิเลคทรอนิกส์ และข่าวสั้น และวารสารทางวิชาการที่พบในชีวติ ประจาวัน ตลอดจนใช้ทกั ษะคิดวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
สอดคล้องกับจุดประสงค์ของหัวข้อนั้นๆ

Study reading at key words, idioms, phrases, sentences and paragraphs by using basic
reading skills and strategies; skimming and scanning reading skills through authentic
materials - announcements, advertisements, forms and labels, charts and graphs,
tables and signs, notices and memos, e-mails bulletins and academic journals in daily
life. Use basic analytical thinking skill to comprehend the purposes of the related
topics

จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาค

สอนเสริม

การศึกษา บรรยาย

ไม่มี

45

การฝึ กปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
ไม่มี

การศึกษาด้ วยตนเอง

90

2. จานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ทอี่ าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นกั ศึกษาเป็ น รายบุคคล
ผูส้ อนกาหนดวัน เวลาในการให้คาปรึ กษาและแนะนาทางวิชาการแก่ผเู ้ รี ยนสัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง โดยแจ้งให้ทราบในชั้นเรี ยน

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้ องพัฒนา
1.1.1 ให้มีทศั นคติที่ดี มีวนิ ยั มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ให้ความร่ วมมือต่อการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ
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1.1.2 มีความรับผิดชอบต่อการเรี ยน ได้แก่ การตั้งใจเรี ยน การมีความรับผิดชอบในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ต่องานที่
ได้รับมอบหมาย
1.1.3 มีความใฝ่ รู ้และขวนขวายความรู ้เพื่อพัฒนาตนเองตลอดเวลา
1.1.4 ทางานด้วยความตั้งใจ เสี ยสละ และซื่อสัตย์สุจริ ตในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 สอนสอดแทรก คุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพในการสอน
1.2.2 มอบหมายงานเป็ นรายบุคคล และรายกลุ่ม เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ เกิดการแบ่งหน้ าที่ในการทางาน
1.2.3 จัดกิจกรรมการสอนโดยเน้นกระบวนการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ (Cooperative learning)
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1. สังเกตการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกด้านพฤติกรรมในชั้นเรี ยน เช่นความรับผิดชอบที่มีต่องานที่
ได้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรี ยน และการส่งงานตามได้รับมอบหมาย ตามกาหนด

2. ความรู้
2.1 ความรู้ ทตี่ ้ องได้ รับ
2.1.1 รู ้จกั คาศัพท์ คา วลี โครงสร้างประโยค ข้อความ ที่ใช้ในประกาศ โฆษณา เอกสารรู ปแบบต่างๆ ฉลาก ชาร์ท
กราฟ ตาราง ป้ าย แจ้งเตือน บันทึก อีเมลย์ และบูเลติน ที่เป็ นภาษาอังกฤษ
2.1.2 รู ้จกั การอ่านออกเสี ยงคาศัพท์ วลี โครงสร้างประโยค ข้อความ ที่ปรากฏในประกาศ โฆษณา เอกสารรู ปแบบ
ต่างๆ ฉลาก ชาร์ท กราฟ ตาราง ป้ าย แจ้งเตือน บันทึก อีเมล และบูเลติน ที่เป็ นภาษาอังกฤษ
2.1.3 สามารถเขียน ประโยค หรื อ ข้อความสั้นเช่น ประกาศ โฆษณา เอกสารรู ปแบบต่างๆ ฉลาก ชาร์ท กราฟ
ตาราง ป้ าย แจ้งเตือน บันทึก อีเมล และบูเลติน ที่เป็ นภาษาอังกฤษ
2.1.5 รู ้ทกั ษะการอ่านเร็ ว อ่านคล่อง ด้วยเทคนิคการอ่านคร่ าวๆ การอ่านหาข้อมูลเฉพาะ เพื่อประโยชน์ในการสื่ อสาร
สากลอย่างมีประสิ ทธิภาพ
2.1.6 สามารถวิเคราะห์เนื้อหาเนื้อเรื่ องที่อ่าน พร้อมทั้งอภิปราย
2.2 วิธีการสอน
2. 2.1. จัดการเรี ยนการสอนโดยการมอบหมายงานเป็ นรายบุคคล
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2.2.2. จัดการเรี ยนการสอนอภิปราย ซักถาม ด้วยกระบวนการกลุ่ม
2.2.3 ทากิจกรรมระหว่างบทและท้ายบท
2.2.4 จัดการเรี ยนการสอนแบบโครงงาน
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1. สังเกตจากผลงานในชั้นเรี ยนที่ได้รับมอบหมายระหว่างเรี ยน
2.3.2. ประเมินจาก การซักถาม การอภิปรายผล จากผลงานกลุ่ม
2.3.3. ประเมินผลจากการตอบคาถามจากกิจกรรมในบทเรี ยน
2.3.4. ประเมินจากผลงานโครงงาน
2.3.5 ประเมินผลจากแบบทดสอบ

3. ทักษะทางปัญญา
3.1.ทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องพัฒนา
3.1.1. มีความสามารถในการจาแนกสื่ อข้อความเขียนชนิดต่างๆ จากทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาน
3.1.2. มีความสามารถในการจับข้อมูลเฉพาะจากการอ่าน จากทักษะการเชื่อมโยงและบูรณาการ
3.1.3 มีความสามารถในการแยกแยะจุดประสงค์การอ่านที่แตกต่างกันไป จากทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาน
3.1.4 สามารถประยุกต์ทกั ษะที่ได้ดงั กล่าวไปสู่การอ่านที่กว้างขวางขึ้น เพื่อการแสวงหาความรู ้ตลอดชีวติ จากสื่ อ
ภาษาอังกฤษ
3.15 สามารถจาแนกสาระสาคัญของเนื้อเรื่ องที่อ่าน
3.2 วิธีการสอน
3.2.1. วิเคราะห์ ข้อความ โครงสร้างประโยคและชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างของข้อความจากทักษะการเชื่อมโยงและ
บูรณาการ
3.2.2 สร้างคาสัง่ ในกิจกรรมในบทเรี ยน
3.2.3 สร้างคาถามในกิจกรรมท้ายบทเรี ยน
3.2.4 การวิเคราะห์และอภิปรายกลุ่มในชั้นเรี ยน
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3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1. สังเกตการให้ขอ้ มูลในชั้นเรี ยน การตอบคาถามในแบบเรี ยน
3.3.2. การทาแบบบันทึกการอ่าน (Portfolio) และการนาเสนอ (Presentation)
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1.ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องพัฒนา
4.1.1 มีความรับผิดชอบในการทางานแบบนาตนเอง จากการวิเคราะห์และประเมินตนเอง
4.1.2. มีความรับผิดชอบในการทางานกลุ่ม สามารถดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมพหุวฒั นธรรม
4.1.3 มีความคิดริ เริ่มในการวิเคราะห์และแก้ ปัญหา โดยสามารถนาเทคโนโลยีที่เข้ าถึงมาช่วยส่งเสริ มในการเรี ยนรู้
4.1.4 มีความขวนขวายหาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาทักษะทางการเรี ยนรู้
4.2 วิธีการสอน
4.2.1. กาหนดกิจกรรมสนับสนุนการปฏิสมั พันธ์ระหว่างกลุ่ม
4.2.2. หารื อกาหนดความรับผิดชอบ สรุ ปผลการทางานในกลุ่ม
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1. สังเกตความรับผิดชอบที่มีต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
4.3.2. สังเกตการทางานร่ วมกับเพื่อนในชั้นเรี ยน
4.3.3 การสังเกตุจากงานที่ให้ นกั ศึกษาค้ นคว้ า และการใช้ เทคโนโลยีในการเข้ าถึงแหล่งความรู้
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้ องพัฒนา
5.1.1. สามารถพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนาเสนอข้ อมูลโดยใช้ สอื่ เทคโนโลยี
5.1.2 สามารถวิเคราะห์ และเลือกหาแหล่งความรู ้ที่เหมาะสมและน่าเชื่อถือ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1. แนะนาแหล่งสื บค้นข้อมูลให้เข้าถึงตัวอย่างเพิ่มเติม จนพัฒนาการอ่าน ถึงระดับความคล่องแคล่ว และมัน่ ใจใน
การสื่ อสาร
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 สังเกตการจากการเลือกสื่ อ และเนื้อหาที่นกั ศึกษาได้ถูกมอบหมายให้เลือกบทความจากอินเตอร์เนต
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5.3.2 ประเมินจากการเลือกแหล่งข้ อมูล และการอ้ างอิงในงาน Reading Project ทีน่ กั ศึกษาต้ องทาบันทึกการ
อ่านลงใน Portfolio
5.3.3 การนาเสนอ และการอภิปรายในชันเรี
้ ยนโดยการใช้ เทคโนโลยีเพือ่ ช่วยในการนาเสนอ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
สัปดาห์

หัวข้ อ/รายละเอียด

ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อทีใ่ ช้

สื่อทีใ่ ช้ ประกอบการ

ผู้สอน

เรียนการสอน
1

Course orientation

- Ice breaking activities
- Course orientation
regarding learning
content, assessment and
evaluation

3

-PowerPoint

Asst. Prof. Dr.

-Worksheet

Chayapon and

- websites

Ajarn Sirinya

-textbook
-authentic
materials

2-3

Content prediction

6

- Activating learners to

As above

Chayapon and

predict reading content
- Encouraging discussion

4

Skimming

3

Asst. Prof. Dr.

Ajarn Sirinya

-presentation section

-PowerPoint

Asst. Prof. Dr.

-fast reading activities

-Worksheet

Chayapon and

including games and quizes

- websites

Ajarn Sirinya

-textbook
-authentic
materials

8

5

Scanning

3

6

Quiz 1

3

- presentation how
students could scan for
the required information
- practices
- discussion
Quiz 1 (10 marks), week
2-5

7-8

Topic and main ideas
identification

6

and

quiz 2

As above

Asst. Prof. Dr.
Chayapon and
Ajarn Sirinya

Paperbased-

Asst. Prof. Dr.
Chayapon and
Ajarn Sirinya

test

- Introduction of the main
idea
- practices
- Quiz 2 (10 marks), week
9

-PowerPoint
-Worksheet
- websites

Asst. Prof. Dr.
Chayapon and
Ajarn Sirinya

-textbook
-authentic
materials

9-11

Pattern of

9

organisation

- Introducing students
different rhetorical
structures of text
- practices and
assignments

-PowerPoint
-Worksheet
- websites

Asst. Prof. Dr.
Chayapon and
Ajarn Sirinya

-textbook
-authentic
materials

12

Identify the purpose

3

of writing

- Introducing the different
purposes in writing
- practice and assignments

-PowerPoint
-Worksheet
- websites

Asst. Prof. Dr.
Chayapon and
Ajarn Sirinya

-textbook
-authentic
materials
13

Project work

3

N/A

N/A

Asst. Prof. Dr.
Chayapon and
Ajarn Sirinya

3

N/A

N/A

Asst. Prof. Dr.
Chayapon and
Ajarn Sirinya

presentation
14

Content review

9

15

Final Examination

3

N/A

N/A

Asst. Prof. Dr.
Chayapon and
Ajarn Sirinya

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรม

ผลการ

วิธีการประเมิน

เรี ยนรู้
การเข้ าชันเรี
้ ยนและ
ความประพฤติในชัน้
เรี ยน

1.1: 1), 4)
4.1: 1), 2)

-การเข้ าชันเรี
้ ยนตรง

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน

สัดส่ วนการ

1-15

10

1-15

10

6&9

30

13

20

ประเมินผล

ต่อเวลา และสม่าๆ
สม่าเสมอในการเข้ า
ชันเรี
้ ยน

ความร่วมมือในชันเรี
้ ยน
และการร่วมอภิปราย

1.1: 1), 4)
4.1: 1), 2)

-ประเมิ น จากงานที่
มอบหมายในชันเรี
้ ยน
-การมี ส่วนร่ วมในการ
อภิปราย

การสอบเก็บคะแนนย่อย 1.1: 2), 3), 4)
(Week 6 Week 9 และ
12)
Reading project

3.1: 1), 2), 3), 4),
5.1: 2)
1.1: 2), 3), 4)
2.1: 1), 2), 4)
3.1: 1), 2)
4.1: 1), 2), 3)
5.1: 1), 2), 3

-ความเข้ าใจในเนื ้อหา
วัดโดยแบบทดสอบ
แบบตัวเลือก
- ใบงานจ านวน 10
ชิ ้น
-การนาเสนอ

10

สอบปลายภาค

ทดสอบ

1.1: 2), 4)

16

30

2.1: 1), 2), 4)
3.1: 1), 2), 3

การเข้ าชัน้ เรียนและพฤติกรรมในชัน้ เรียน (10%)
คะแนน

10

8

การเข้ าชัน้ เรียน

ขาดเรี ยนไม่เกิน

ขาดเรี ยน 3 ครัง้

(10%)

2 ครัง้ และไม่เคย

และไม่เคยเข้ าชัน้

เข้ าชันเรี
้ ยนสาย

เรี ยนสาย

เกณฑ์

6
ขาดเรี ยน 4 ครัง้

4
ขาดเรี ยน 5 ครัง้

2
ขาดเรี ยนเกิน 5
ครัง้ ขึ ้นไป

หมายเหตุ มาสาย
2 ครัง้ เท่ากับ
ขาด 1 ครัง้

กิจกรรมในชัน้ เรียนและการร่ วมอภิปราย(10%)
คะแนน
เกณฑ์

10

8

6

4

2

กิจกรรมและและ

-นักศึกษาร่วมทา -นักศึกษาร่วมทา -นักศึกษาร่วมทา

-นักศึกษาร่วมทา

-นักศึกษาร่วมทา

การฝึ กในชันเรี
้ ยน

กิจกรรมและร่วม

กิจกรรมและร่วม กิจกรรมและร่วม

กิจกรรมและแบบ

กิจกรรมและ

อภิปรายในชัน้

อภิปรายในชัน้

อภิปรายไม่น้อย

ฝึ ก และร่วม

แบบฝึ ก และร่วม

เรี ยน อย่าง

เรี ยน อย่าง

กว่า ร้ อยละ 60%

อภิปราย ร้ อยละ

อภิปรายร้ อยละ

40% ของการ

20% ของการ

(10%)

สม่าเสมอ ไม่น้อย สม่าเสมอ ไม่น้อย ของการอภิปราย
กว่า 90% ของการ กว่า 80% ของ
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อภิปรายทังหมด
้

การอภิปราย

ทังหมด
้

อภิปรายทังหมด
้

อภิปรายทังหมด
้

ทังหมด
้

Reading project (20%) (สัปดาห์ ท่ ี 13)
คะแนน
5

4

3

2

1

เกณฑ์
ความถูกต้ องของ ผู้เรี ยนมีความ
เนือ้ หา (5%)
เข้ าใจและ

ผู้เรี ยนมีความ

ผู้เรี ยนมีความ

ผู้เรี ยนมีความ

ผู้เรี ยนไม่มีความ

เข้ าใจและ

เข้ าใจและสามารถ เข้ าใจและสามารถ เข้ าใจและแทบ

สามารถวิเคราะห์ สามารถวิเคราะห์ วิเคราะห์ เนื ้อเรื่ อง วิเคราะห์ เนื ้อเรื่ อง จะไม่สามารถ
เนื ้อเรื่ องที่อา่ นได้

เนื ้อเรื่ องที่อา่ นได้ ที่อา่ นได้

ที่อา่ นได้ ในระดับ

วิเคราะห์ เนื ้อ

อย่างถูกต้ องใน

อย่างถูกต้ องเป็ น

น้ อย

เรื่ องที่อา่ นได้ ใน

ระดับสูง

อย่างดี

การนาเสนอปาก มีความพร้ อม
เปล่ าในชัน้ เรี ยน (fluency) ในการ
และการตอบ
นาเสนอ สื่อที่ใช้
คาถาม(5 %)
ในการนาเสนอมี
คุณภาพดีและ

มีความพร้ อมใน

ระดับน้ อย
มีความพร้ อมใน

การนาเสนอ สื่อที่ การนาเสนอ สื่อที่

ความพร้ อมในการ ไม่มีความพร้ อม
นาเสนอน้ อย สื่อที่ ในการนาเสนอ

ใช้ ในการนาเสนอ ใช้ ในการนาเสนอมี ใช้ ในการนาเสนอมี สื่อที่ใช้ ในการ
มีคณ
ุ ภาพดี ตอบ คุณภาพดี ตอบ

คุณภาพต่า ตอบ

นาเสนอมีคณ
ุ

คาถามได้ ถกู ต้ อง คาถามได้ ถกู ต้ อง

คาถามได้ ถกู ต้ อง

ภาพต่ามาก ตอบ

70% ขึ ้นไป

คาถามได้ ถกู ต้ อง

ตอบคาถามได้ ถกู 90% ขึ ้นไป

80 % ขึ ้นไป

น้ อยกว่า 60%

ต้ องชัดเจน
ทังหมด
้
ความสนใจและ
ความ
กระตือรือร้ นใน
การทาโครงงาน

ส่งแบบเสนอ

ส่งแบบเสนอโครง

ส่งแบบเสนอโครง

ส่งแบบเสนอโครง

ส่งแบบเสนอโครง

โครงงานและ

งานและรายงาน

การและรายงานฉบับ การตามกาหนด เวลา การและรายงาน

รายงานความก้ าว-

ฉบับสมบูรณ์ตาม

สมบูรณ์ตาม

แต่สง่ รายงานฉบับ

ฉบับสมบูรณ์เกิน

หน้ าของโครงการ

กาหนดเวลาแต่สง่

กาหนดเวลาแต่ไม่สง่

สมบูรณ์เกินกาหนด

กาหนดเวลาและ

ครบ 2 ครัง้ และส่ง

รายงานความก้ าว

รายงานความ

และไม่ได้ สง่ รายงาน

ไม่ได้ สง่ รายงาน
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รายงานฉบับสม-

หน้ าของโครงการ

ก้ าวหน้ าของโครง

ความก้ าว หน้ าของ

ความก้ าวหน้ าของ

บูรณ์ตามกาหนด

ตามกาหนดเวลา 1

การ(3%)

โครงการ(2%)

โครงการ(1%)

เวลา(5%)

ครัง้ (4%)

รู ปเล่ มและ
เนือ้ หาของ
รายงานและการ
ใช้ ภาษาที่เป็ น
ทางการ

รายงานมีเนื ้อหา

รายงานมีเนื ้อหา

รายงานมีเนื ้อหา

รายงานมีเนื ้อหา

รายงานมีเนื ้อหา

ครบถ้ วนและถูก

ครบถ้ วนแต่ไม่

ครบถ้ วนแต่ไม่

ครบถ้ วนแต่ไม่

ครบถ้ วนแต่ไม่

ต้ อง รูปเล่มราย

ถูกต้ อง 1-2 หัวข้ อ ถูกต้ อง 3-4 หัวข้ อ

ถูกต้ อง 5-6 หัวข้ อ

ถูกต้ องตังแต่
้ 7

(5%)

(5%)

งานครบถ้ วนและ รูปเล่มรายงาน

รูปเล่มรายงาน

รูปเล่มรายงานไม่

หัวข้ อขึ ้นไป รูป

ถูกต้ องและใช้

ครบถ้ วนและถูก

ครบถ้ วนและ

ถูกต้ อง การใช้

เล่มรายงานไม่

ภาษาที่เป็ นทาง

ต้ อง การใช้ ภาษา ถูกต้ อง การใช้

ภาษาส่วนใหญ่ไม่ ถูกต้ อง การใช้

การได้ เหมาะสม

มีความเหมาะสม ภาษามีความ

ค่อยเหมาะสม

ภาษาต้ อง

(5%)

เป็ นส่วนใหญ่

เหมาะสมปาน

(4%)

กลาง(3%)

(2%)

ปรับปรุง (1%)

* 2 times late = 1 absent
** jeans, flip-flops and sneakers are not allowed in the class
All misconduct behaviours, for example cheating during the examination,
copying works of others, and hiring others to do assignments are not acceptable.
The scores of students may be deducted or resulted in the course failure.
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราหลักและเอกสาร
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
Books
Bernard, R. & Cady, J. (2009). Business Venture. Oxford.
Grant, Patricia. 1989. Reading and Study Skills. New Jersey: Prentice-Hall.
Langan, John, 2002. Reading and Study Skills. Boston: McGraw Hill.
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McWhorter, Kathleen T. 1992. College Reading and Study Skills. New York:
Harper Collins.
Trew, Grant. (2013) TACTICS FOR THE TOEIC TEST: :Listening and
Reading Test- Introductory Course. Oxford.
Wallance, Michael J. 2004. Study Skills in English: a Course in Reading Skills for
Academic Purposes. Cambridge: CUP.

3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
Websites
1. www.english-test.net/toeic/
2. www.englishclub.com
3. www.practice-the-toeic-test.com/
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชานี้ จะประเมินจากแนวคิดและความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอ่ การเรี ยนการสอน โดย
 การสนทนาระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน
 แบบประเมินผูส้ อนและแบบประเมินรายวิชา

2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ดาเนินการดังนี้
 ผลการเรี ยนของนักศึกษา
 การทวนสอบผลการประเมิน
3. การปรับปรุงการสอน
นาผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุ งการสอนและหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุ งการเรี ยนการสอนโดยจัด
กิจกรรมดังนี้
 จัดวิพากษ์แนวการสอนโดยคณาจารย์ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ
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 การวิจยั ในชั้นเรี ยน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรี ยนรู ้รายวิชา โดยการตรวจผลงาน การอภิปรายกลุ่มใน
ระหว่างกระบวนการเรี ยนการสอนรายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นาข้อมูลที่ได้จากการประเมินข้อ 1 ข้อและข้อ 2 มาวางแผนเพื่อปรับปรุ งคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาดังนี้
 ปรับปรุ งแผนการสอนทุกปี
 ปรับปรุ งแนวการสอนทุกปี
 ปรับปรุ งรายวิชาทุก 4 ปี

