รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง 2562)

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1552136 ชื่อวิชา การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
Critical English Reading
1.2 จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2) ประเภทของรายวิชา : วิชาแกน  วิชาบังคับ
 วิชาเลือก
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ผศ.ดร. ชยาพล ชมชัยยา
2) อาจารย์ผู้สอน :
ผศ.ดร. ชยาพล ชมชัยยา
ตอนเรียน A1
ผศ.ดร. ชยาพล ชมชัยยา
ตอนเรียน B1
ผศ.ดร. ชยาพล ชมชัยยา
ตอนเรียน C1
1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2563 / ชั้นปี 1
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.8 สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1.9 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
15 ตุลาคม 2563
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
2.1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลาในการเรียนและการ
ทางานที่ได้รับมอบหมาย รู้จักรับฟังความความคิดเห็นและยอมรับความแตกต่างทางสังคมและ
วัฒนธรรมและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
2.1.2 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึง รูปแบบ กลวิธีการอ่านเบื้องต้นที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนา
ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ
2.1.3 เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีสติปัญญา สามารถวิเคราะห์แยกแยะ โดยทาการบูรณาการ
ความรู้ทักษะทางความรู้เพื่อใช้ในชีวิตประจาวัน และยังสามารถเชื่อมโยงนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศั กยภาพ
ในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้
2.1.4 เพื่อให้ผู้เรียนมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และรู้จักการ
ยอมรับบทบาทในการเป็นผู้นา และผู้ปฏิบัติตาม เพื่อสามารถที่จะอยู่ร่วมกันในสังคม และปฏิบัติงาน
กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
2.1.5 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้และหาข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และใช้ในการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาความเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง

2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
รายวิชานี้ได้มีการจัดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรกในภาคการศึกษาที่ 1/2563 สาหรับ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ฉบับปรับปรุง 2562

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
ฝึกทักษะการอ่านในเนื้อหาที่มีความซับซ้อน ฝึกการอ่านบทอ่านด้านวิชาการ วิชาชีพ
การระบุใจความสาคัญ จุดประสงค์ของผู้เขียน วิเคราะห์โครงสร้างเรื่องและองค์ประกอบของบทอ่าน
การอภิปรายบทอ่าน การระบุความคิดเห็นและข้อเท็จจริงจากบทอ่าน
Practice reading at a complex level, reading academic texts, professional:
identifying the main idea and the writer’ s purpose, analyzing the structure and
components of reading texts, texts discussion, identifying facts and opinions from
texts
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3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ตอ่ ภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

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

การศึกษาด้วย
ตนเอง
90 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
4.1 แผนพัฒนาและการประเมินตามผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1 (main) 2, 3
1.1 สามารถท างานที่ ได้ รั บ มอบหมายได้
อย่างถูกต้องและลุล่วงตามเวลาที่กาหนด
1.2 สามารถทางานที่ได้รับมอบหมายโดยไม่
ละเมิดจรรยาบรรณทางวิชาการ
1.3 ส า ม า ร ถ น า อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ท า ง ด้ า น
ภาษาอังกฤษมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
ตนเองและสังคม

วิธกี ารสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนักของ
การ
ประเมินผล

1. ก าหนดวั ฒ นธรรมองค์ ก รให้ นั ก ศึ ก ษา
ปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บและข้ อ บั ง คั บ อย่ า ง
เคร่งครัดการปลูกฝังระเบียบวินัยในการเข้าชั้น
เรียน การส่งงานให้ตรงเวลา และการแต่งกาย
ตามระเบียบ
2. การเรี ย นรู้ โ ด ยการป ฏิ สั ม พั นธ์ เ ชิ ง
ปฏิบัติการ โดยส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกตนด้วย
การมี ร ะเบี ย บวิ นั ย ตรงต่ อ เวลา และความ
รับ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง วิ ชาชี พ และสั งคม อยู
เป็นประจา สม่าเสมอและต่อเนื่อง
3. การเรี ย นรู้ โ ด ยการป ฏิ สั ม พั นธ์ เ ชิ ง
ปฏิบัติการ โดยส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกตนด้วย
การมี ร ะเบี ย บวิ นั ย ตรงต่ อ เวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคมอยู่เป็น
ประจา สม่าเสมอและต่อเนื่อง

1. วัดและประเมินจากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
กาหนดในระยะเวลาที่มอบหมาย
2. วัดและประเมินจากการมีวินัยและพร้อม
เพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
ในระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย
3. วัดและประเมินผลงานตามทีไ่ ด้รับ
มอบหมาย

1-15

10%

ด้านความรู้ 2 (main) 1, 3, 5
2.1สามารถฟังและพูดโต้ตอบด้วยภาษาอังกฤษ 1. จัด การเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบ
1. ประเมิ น ผลการเรี ย นการสอนจาก
1-15
ในหั ว ข้ อ ด้ า นวิ ช าการ สั งคมและวิ ช าชี พ ได้ สรุ ป การบรรยายและการอภิปราย (Lecture and กิจกรรมท้ายบทเรียนและงานที่มอบหมาย (งาน
เดี่ยวผ่านแฟ้มสะสมงาน) และนาเสนอเป็นการ
ใจความและประเด็น ส าคั ญ จากสิ่ งที่ ฟั งได้ ถูก ต้ อ ง Discussion)
2. จัด การเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบ สรุปองค์ความรู้ทั้งหมด (งานเดี่ยว)
สามารถแยกแยะประเภทของข้ อ มู ล ที่ อ่ า นในสื่ อ
การฝึกปฏิบัติ (Practice)
2. บทเรียน English Discoveries
1-15

20%

10%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธกี ารสอน

สิ่ ง พิ ม พ์ แ ละสื่ อ ออนไลน์ และสามารถน าเสนอ
รายงานทั้ ง ในรู ป ปากเปล่ า และการเขี ย นอย่ า ง
ถู ก ต้ อ งค รบ ถ้ ว น ทั้ งนี้ เที ย บ เท่ าระ ดั บ C1
(Proficient User) ตามมาตรฐานสากล Common
European Framework of Reference for
Languages: learning, teaching, assessment
(CEFR)
2.2 สามารถอ่านและเขียนด้วยภาษาอังกฤษ
ในหัวข้อด้านวิชาการ สังคมและวิชาชีพได้ สรุป
ใจความและประเด็นสาคัญจากสิ่งที่อ่านได้ถูกต้อง
สามารถแยกแยะประเภทของข้อมูลที่อ่านในสื่อ
สิ่งพิ ม พ์ และสื่อ ออนไลน์ และสามารถน าเสนอ
รายงานในการเขียนอย่างถูกต้อ งครบถ้วน ทั้ งนี้
เที ย บ เท่ า ระดั บ C1 (Proficient User) ตาม
ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล Common European
Framework of Reference for Languages:
learning, teaching, assessment (CEFR)
2.3 ส า ม า ร ถ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใช้ อ ง ค์ ค ว า ม รู้
ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษด้านต่าง ๆ เช่น การออก
เสียง ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องตามหลักสัทศาสตร์
และสั ท วิ ท ยาภาษาอั ง กฤษ สามารถวิ เ คราะห์

3. จัด การเรียนรู้ด้วยวิธีการเรีย นรู้จากการ
สืบค้น (Inquiry-based Learning)
4. จั ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยรู ป แบบการศึ ก ษา
ค้นคว้าโดยอิสระ (Independent Study)
5. จั ด การเรีย นรู้ด้ ว ยการน าเครื่อ งมื อ และ
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น มาใช้ ใ น
กิจกรรมต่าง ๆ

วิธีการประเมิน
3. แบบทดสอบย่อย
4. ข้อสอบปลายภาค

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนักของ
การ
ประเมินผล
สัปดาห์ที่ 3,
30%
5, 6, 9, 12,
14, 15
16
30%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธกี ารสอน

วิธีการประเมิน

ความหมายและที่มา ของคาตามหลักวิทยาหน่วยคา
ภาษาอั ง กฤษ สามารถวิ เ คราะห์ โ ครงสร้ า งและ
ค วาม ห ม าย ขอ งวลี แ ล ะ ป ระโย ค ต าม ห ลั ก
วากยสั ม พั น ธ์ ภ าษาอั ง กฤษ ตลอดจนสามารถ
วิ เ คราะห์ วิ วั ฒ นาการและการเปลี่ ย นแปลงของ
ภาษาอั ง กฤษ รวมถึ ง นานาภาษาอั ง กฤษโลก
(World Englishes)
2.5 สามารถแปลข้อความและตัวบทประเภท
ต่ า ง ๆ จากภาษาอั ง กฤษเป็ น ภาษาไทยและ
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เช่น ตัวบทประเภทให้
ข้อมูล (ข่าวและสารคดี) แสดงความรู้สึก (นวนิยาย)
โน้มน้าว (สุนทรพจน์และคาปราศรัย) ตลอดจนการ
แปลตัวบทที่ใช้ คาศัพ ท์เฉพาะสาขาวิชาให้ ถูกต้อ ง
ครบถ้ ว นและสละสลวย อั น เป็ น ผลมาจากความ
เข้ า ใจภาษาและโครงสร้า งของทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ด้านทักษะทางปัญญา 1, 2
3.1 สามารถใช้ ภ าษาอั ง กฤษที่ ได้ จ ากการ
1. ส่งเสริมการเรียนรู้จากการแก้ปัญ หา
1. ประเมินจากการรายงานผลการ
ประมวลผลการเรียนรู้ทั้งหมดเพื่อใช้งานได้อย่างมี (Problem Based Instruction)
ดาเนินงานและการแก้ปญ
ั หาที่ถูกต้องและ
ประสิทธิภาพ
2. สร้ า งกิ จ กรรมที่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ก ารจาก เหมาะสม
3.2 ส า ม า ร ถ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใช้ อ ง ค์ ค ว า ม รู้ สถานการณ์จริง
2. ประเมินจากผลงานที่มอบหมายโดย
ภาษาอังกฤษในการคิ ดวิเคราะห์ วิจ ารณ์ อ ย่ างมี
3. การศึ ก ษา ค้ น คว้า และรายงานทาง เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินกิจกรรมทีไ่ ด้ระบุ
เหตุผลและสามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
เอกสารและรายงานหน้าชั้นเรียน
ใน มคอ.3

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนักของ
การ
ประเมินผล

9, 10

10%

6

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธกี ารสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

1. มีการทางานกลุ่มโดยให้มีการหมุนเวียน
ตาแหน่งผู้นาและสมาชิกกลุ่ม รวมถึงมีการผลัด
กันเป็นผู้รายงาน
2. ให้คาแนะนาในการเข้าร่วมกิจกรรมของ
หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริม
ทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม
3. ใช้ วิ ธี ก ารสอนแบบเปิ ด โอกาสในการ
แสดงความคิดเห็น (Brainstorming)

1. ป ระเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารเรี ย นรู้ จ าก
รายงานหน้าชั้นเรียน
2. ประเมินผลการเรียนรู้จากแบบประเมิน
ตนเองและประเมินระดับกิจกรรมกลุ่ม
3. วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ที่ ก าหนดในรายวิ ชาและการน าเสนองานเป็ น
ภาษาอังกฤษ

1-15

1. มอบหมายงานให้ มี ก ารค้ น คว้ า องค์
1. สังเกตพฤติกรรมในเรื่องความมีเหตุผล
ความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลต่าง และมีการบันทึกพฤติกรรมเป็นระยะ
ๆ ทั้ ง ในรู ป แบบหนั ง สื อ บทความ และสื่ อ
2. ประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้จากงาน
ออนไลน์ และให้มีการเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน มอบหมายและความสามารถในการน าเสนอ
2. ส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ทางเทคโนโลยี ผลงานด้วยภาษาอังกฤษ
ปัจจุบันมาใช้เพื่อพัฒ นากระบวนการทางาน สารสนเทศในการนาเสนอผลงาน
3. ส่ งเสริ ม การค้ น คว้ า เรี ย บเรี ย งข้ อ มู ล
ด้ านภาษาอั งกฤษเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพใน
และการนาเสนออย่างเป็นที่เข้าใจและถูกต้อง
การทางาน (Digital Literacy)
และให้ ค วามรู้ เรื่อ งการอ้ า งอิ งแหล่ งที่ ม าของ
ข้อมูลต่าง ๆ

1-15

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 1, 2
4.1 สามารถป ระยุ ก ต์ ใ ช้ อ งค์ ค วามรู้ ด้ า น
ภาษาอั งกฤษในการท างานร่ วมกับ ผู้อื่ น ได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ มีภาวะผู้นาเข้าใจบทบาทของตนเอง
และรับฟั งความคิดเห็ นของผู้อื่น ปรับ ตัวให้ เข้ ากั บ
ความหลากหลายในสถานที่ทางานและสังคม
4.2 สามารถประมวลทั ก ษะและองค์ ค วามรู้
ด้ า นภาษาอั งกฤษเพื่ อ น ามาใช้ ในการท างานของ
ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 1, 2
5.1 สามารถแยกแยะประเภทของข้ อ มู ล
ภาษาอั งกฤษที่ ใ ช้ ในสื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ แ ละสื่ อ ออนไลน์
สามารถน าเสนอรายงานในที่ ป ระชุ ม โดยใช้ สื่ อ
เทคโนโลยี
5.2 สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ใน

หมายเหตุ

ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก

ค่าน้าหนักของ
การ
ประเมินผล

1-15

ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง
7

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน (หมวดที่ 5 ข้อ 2)
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
(ชม.)
1
Course orientation & Self(3 ชม.) Introduction
(On-site)

2
Previewing & Predicting
(3 ชม.)  Previewing
(Online)  Making Prediction

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. กิจกรรมแนะนาตัว
2. บรรยาย อภิปราย และซักถามความ
เข้าใจ
3. การอธิบายและมอบหมายงานกิจกรรม
ที่เป็นคะแนนเก็บ
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบบทดสอบก่อนเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ฝึกทักษะการหา previewing and
predicting ในระดับเนื้อเรื่อง
2. ฝึกทักษะการ previewing and
predicting และนาเสนอได้
3. บรรยาย ยกตัวอย่าง ถามคาถามและให้
ผู้เรียนค้นหาคาตอบด้วยเวลาจากัด เพื่อหา
ข้อสรุปของเรื่องที่อ่าน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. การอภิปรายและร่วมแสดงเห็น (กลุ่ม
ย่อย) แบบ Collaborative และการ
นาเสนอ
2. แบบฝึกหัดระหว่างเรียน

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%
- การใช้โปรแกรม English
Discoveries Online (การศึกษา
เรียนรู้นอกชั้นเรียน) 10 %

ผ ศ .ด ร.ชย าพ ล
ชมชัยยา
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

3. ใบงานท้ายบท
3
Previewing & Predicting
(3 ชม.)  Previewing
(Online)  Making Prediction

4
Using Vocabulary Knowledge
(3 ชม.) for effective Reading
(Online)

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนทาการทบทวนความรูจ้ าก
บทเรียนที่แล้ว
2. นักศึกษานาเสนอเนื้อเรื่องที่ได้รับ
มอบหมายจากใบงานหน้าชั้นเรียน
3. ผู้เรียนร่วมอภิปราย ถามคาถามและ
ค้นหาคาตอบด้วยเวลาจากัด เพื่อหาข้อสรุป
ของเรื่องที่อ่าน
4. การทาแบบทดสอบย่อย
กิจกรรม/ใบงาน :
1. การอภิปรายและร่วมแสดงเห็น (กลุ่ม
ย่อย) แบบ Collaborative และการ
นาเสนอ
2. การนาเสนอ
3. แบบทดสอบย่อย
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนทาการทบทวนความรู้จาก
บทเรียนที่แล้ว
2. ผู้สอนนาเสนอเกี่ยวกับประเภทของ
Context Cluesที่ปรากฎในบริบท
3. ผู้สอนให้ผเู้ รียอภิปรายเกี่ยวกับการเดา
ความหมายของคาศัพท์ที่ตนเองไม่รู้

-PowerPoint
-เอกสารประกอบการเรียน
- websites
-สื่อที่เป็นเอกสารจริง

-PowerPoint
-เอกสารประกอบการเรียน
- websites
-textbook

- การเข้าชั้นเรียน และวินัยในชั้น
เรียน 10 %
- ใบกิจกรรมหลังบทเรียนประจา
สัปดาห์ ผ่านการนาเสนอ 20%
- แบบทดสอบย่อย 30%
- การใช้โปรแกรม English
Discoveries Online (การศึกษา
เรียนรู้นอกชั้นเรียน) 10 %

ผ ศ .ด ร.ชย าพ ล
ชมชัยยา

- การเข้าชั้นเรียน และวินัยในชั้น
เรียน 10 %
- ใบกิจกรรมหลังบทเรียนประจา
สัปดาห์ ผ่านแฟ้มสะสมงาน(งาน
เดี่ยว) 20%
- การใช้โปรแกรม English
Discoveries Online (การศึกษา

ผ ศ .ด ร.ชย าพ ล
ชมชัยยา
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

5
Using Vocabulary Knowledge
(3 ชม.) for effective Reading
(Online)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
4. ผู้เรียนร่วมอภิปรายถึงกลวิธีในการเดา
ความหมายของคาศัพท์
5. ผู้สอนสรุปสอนการศึกษาความหมาย
ของคาศัพท์จากบริบทประเภทต่างๆ
6. ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดโดยแบ่งเป็น
กิจกรรมเดี่ยว คู่ และงานกลุ่ม
1. ผู้เรียนทาใบกิจกรรมหลังบทเรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. การอภิปรายและร่วมแสดงเห็น (กลุ่ม
ย่อย) แบบ Collaborative
2. กิจกรรมอภิปรายกลุม่ และการนาเสนอ
แบบกลุ่ม แบบ Collaborative
3. แบบฝึกหัดระหว่างเรียน
4. ใบกิจกรรมหลังบทเรียนประจาสัปดาห์
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนทาการทบทวนความรู้จาก
บทเรียนที่แล้ว
2. ผู้สอนนาเสนอเกี่ยวกับประเภทของ
Context Cluesที่ปรากฎในบริบท
3. ผู้สอนให้ผเู้ รียนอภิปรายเกี่ยวกับการเดา
ความหมายของคาศัพท์ที่ตนเองไม่รู้
4. ผู้เรียนร่วมอภิปรายถึงกลวิธีในการเดา
ความหมายของคาศัพท์
5. ผู้สอนสรุปสอนการศึกษาความหมาย

สื่อที่ใช้

-PowerPoint
-เอกสารประกอบการเรียน
- websites
-textbook

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
เรียนรู้นอกชั้นเรียน) 10 %

- การเข้าชั้นเรียน และวินัยในชั้น
เรียน 10 %
- ใบกิจกรรมหลังบทเรียนประจา
สัปดาห์ ผ่านแฟ้มสะสมงาน(งาน
เดี่ยว) 20%
- แบบทดสอบย่อย 30%
- การใช้โปรแกรม English
Discoveries Online (การศึกษา
เรียนรู้นอกชั้นเรียน) 10 %

ผู้สอน

ผ ศ .ด ร.ชย าพ ล
ชมชัยยา
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

6
Making Inference
(3 ชม.)
(Online)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
ของคาศัพท์จากอุปสรรค และปัจจัย
6. ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดโดยแบ่งเป็น
กิจกรรมเดี่ยว คู่ และงานกลุ่ม
กิจกรรม/ใบงาน :
1. การอภิปรายและร่วมแสดงเห็น (กลุ่ม
ย่อย) แบบ Collaborative
2. กิจกรรมอภิปรายกลุม่ และการนาเสนอ
แบบกลุ่ม แบบ Collaborative
3. แบบฝึกหัดระหว่างเรียน
4. แบบทดสอบย่อย
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนทาการทบทวนความรู้จาก
บทเรียนที่แล้ว
2. ผู้สอนให้ผเู้ รียนร่วมตีความจากบทอ่าน
3. ผู้เรียนร่วมอภิปรายถึงคาใบ้และวิธีการ
ตีความ
4. ผู้สอนสรุปสอนตีความในบริบท
5. ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดโดยแบ่งเป็น
กิจกรรมเดี่ยว คู่ และงานกลุ่ม
6. ผู้เรียนทาแบบทดสอบ
7. ผู้เรียนทาใบกิจกรรมหลังบทเรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. การอภิปรายและร่วมแสดงเห็น (กลุ่ม
ย่อย) แบบ Collaborative

สื่อที่ใช้

-PowerPoint
-เอกสารประกอบการเรียน
- websites
-textbook

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

- การเข้าชั้นเรียน และวินัยในชั้น
เรียน 10 %
- ใบกิจกรรมหลังบทเรียนประจา
สัปดาห์ ผ่านแฟ้มสะสมงาน(งาน
เดี่ยว) 20%
- แบบทดสอบย่อย 30%
- การใช้โปรแกรม English
Discoveries Online (การศึกษา
เรียนรู้นอกชั้นเรียน) 10 %

ผู้สอน

ผ ศ .ด ร.ชย าพ ล
ชมชัยยา
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

7
Topic & Main Idea Identification
(3 ชม.) (Reading)
(Online)  Main Idea คืออะไร
 ประโยชน์ของ Main Ideas ต่อความ
เข้าใจ
 ลักษณะของ Main Ideas ในบทอ่าน
(Online learning)

8
Topic & Main Idea Identification
(3 ชม.) (Reading)
(On-site)  Main Idea คืออะไร
 ประโยชน์ของ Main Ideas ต่อความ

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
2. กิจกรรมอภิปรายกลุม่ และการนาเสนอ
แบบกลุ่ม แบบ Collaborative
3. แบบฝึกหัดระหว่างเรียน
4. ใบกิจกรรมหลังบทเรียนประจาสัปดาห์
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้เรียนทาการอภิปราย เกี่ยวกับ หัวข้อ
ใจความสาคัญและความสาคัญ ต่อความ
เข้าใจ ในการอ่าน
2. ผู้สอนนาเสนอเทคนิค ลักษณะและ
องค์ประกอบของย่อหน้าที่ใจความสาคัญ
ปรากฎ
3. นักศึกษาทาแบบฝึกหัดระหว่างเรียน
พร้อมดูเฉลยและคาอธิบาย
4. นักศึกษาทาใบกิจกรรมหลังบทเรียน
ประจาสัปดาห์
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ใบงาน
2. แบบฝึกหัดระหว่างเรียน
3. การอภิปรายกลุ่ม และการนาเสนอ
3. ใบกิจกรรมหลังบทเรียนประจาสัปดาห์
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้เรียนทาการอภิปราย เกี่ยวกับ หัวข้อ
ใจความสาคัญและความสาคัญ ต่อความ
เข้าใจ ในการอ่าน

สื่อที่ใช้

-PowerPoint
-เอกสารประกอบการเรียน
- websites
-สื่อที่เป็นเอกสารจริง

-PowerPoint
-เอกสารประกอบการเรียน

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

- การเข้าชั้นเรียน และวินัยในชั้น
เรียน 10 %
- ใบกิจกรรมหลังบทเรียนประจา
สัปดาห์ ผ่านแฟ้มสะสมงาน(งาน
เดี่ยว) 20%
- การใช้โปรแกรม English
Discoveries Online (การศึกษา
เรียนรู้นอกชั้นเรียน) 10 %

ผ ศ .ด ร.ชย าพ ล
ชมชัยยา

- การเข้าชั้นเรียน และวินัยในชั้น
เรียน 10 %
- ใบกิจกรรมหลังบทเรียนประจา
สัปดาห์ ผ่านแฟ้มสะสมงาน(งาน

ผ ศ .ด ร.ชย าพ ล
ชมชัยยา
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด
เข้าใจ
 ลักษณะของ Main Ideas ในบทอ่าน
(Online learning)

9
Topic & Main Idea Identification
(3 ชม.) (Reading)
(On-site)  Main Idea คืออะไร
 ประโยชน์ของ Main Ideas ต่อความ
เข้าใจ
 ลักษณะของ Main Ideas ในบทอ่าน
(Online learning)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
2. ผู้สอนนาเสนอเทคนิค ลักษณะและ
องค์ประกอบของย่อหน้าที่ใจความสาคัญ
ปรากฎ
3. นักศึกษาทาแบบฝึกหัดระหว่างเรียน
พร้อมดูเฉลยและคาอธิบาย
4. นักศึกษาทาใบกิจกรรมหลังบทเรียน
ประจาสัปดาห์
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ใบงาน
2. แบบฝึกหัดระหว่างเรียน
3. การอภิปรายกลุ่ม และการนาเสนอ
4. ใบกิจกรรมหลังบทเรียนประจาสัปดาห์
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนทบทวนเนื้อหาในสัปดาห์ที่ 7 และ
8
2. ผู้สอนให้ผู้เรียนทาแบบทดสอบโดยให้
คัดเลือกบทอ่านแล้วทาสรุปเป็นแผนภูมิ
ความคิด และนาเสนอหน้าชั้นเรียน
3. นักศึกษาทาแบบฝึกหัดระหว่างเรียน
พร้อมดูเฉลยและคาอธิบาย

สื่อที่ใช้
- websites
-สื่อที่เป็นเอกสารจริง

-PowerPoint
-เอกสารประกอบการเรียน
- websites
-สื่อที่เป็นเอกสารจริง

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
เดี่ยว) 20%
- การใช้โปรแกรม English
Discoveries Online (การศึกษา
เรียนรู้นอกชั้นเรียน) 10 %

ผู้สอน

- การเข้าชั้นเรียน และวินัยในชั้น
เรียน 10 %
- ใบกิจกรรมหลังบทเรียนประจา
สัปดาห์ ผ่านการนาเสนอ (งาน
เดี่ยว) 20%
- แบบทดสอบย่อย 30%
- การใช้โปรแกรม English
Discoveries Online (การศึกษา
เรียนรู้นอกชั้นเรียน) 10 %

ผศ.ดร.ชยาพล
ชมชัยยา

กิจกรรม/ใบงาน :
1. ใบงาน
2. แบบฝึกหัดระหว่างเรียน
13

สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

3. การนาเสนอ
4. แบบทดสอบย่อย
10
Identifying fact and opinion
1. ผู้สอนผู้เรียนทาการอภิปราย เกี่ยวกับ
(3 ชม.)
การแสดงความคิดเห็น และข้อเท็จจริงที่
(On-site)
ปรากฏในบทอ่าน
2. ผู้สอนนาเสนอเทคนิค ในการพิจารณา
ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นในบทอ่าน
ภาษาอังกฤษ
3. นักศึกษาทาแบบฝึกหัดระหว่างเรียน
พร้อมดูเฉลยและคาอธิบาย
4. นักศึกษาทาใบกิจกรรมหลังบทเรียน
ประจาสัปดาห์
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ใบงาน
2. แบบฝึกหัดระหว่างเรียน
3. การอภิปรายกลุ่ม และการนาเสนอ
4. ใบกิจกรรมหลังบทเรียนประจาสัปดาห์
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Identifying Author’s Writing Purposes 1. ผู้สอนผู้เรียนทาการอภิปราย เกี่ยวกับ
(3 ชม.)
จุดประสงค์ที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อในบท
(On-site)
อ่านในชีวิตประจาวัน
2. ผู้สอนนาเสนอเทคนิค ในการพิจารณา
วิธีการพิจารณาจุดประสงค์ของผู้เขียนใน
รูปแบบต่างๆ
3. นักศึกษาทาแบบฝึกหัดระหว่างเรียน

สื่อที่ใช้

-PowerPoint
-เอกสารประกอบการเรียน
- websites
-สื่อที่เป็นเอกสารจริง

-PowerPoint
-เอกสารประกอบการเรียน
- websites
-สื่อที่เป็นเอกสารจริง

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

- การเข้าชั้นเรียน และวินัยในชั้น
เรียน 10 %
- ใบกิจกรรมหลังบทเรียนประจา
สัปดาห์ ผ่านใบงาน (งานเดี่ยว)
20%
- การใช้โปรแกรม English
Discoveries Online (การศึกษา
เรียนรู้นอกชั้นเรียน) 10 %

ผศ.ดร.ชยาพล
ชมชัยยา

- การเข้าชั้นเรียน และวินัยในชั้น
เรียน 10 %
- ใบกิจกรรมหลังบทเรียนประจา
สัปดาห์ ผ่านใบงาน (งานเดี่ยว)
20%
- การใช้โปรแกรม English
Discoveries Online (การศึกษา

ผศ.ดร.ชยาพล
ชมชัยยา
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

พร้อมดูเฉลยและคาอธิบาย
4. นักศึกษาทาใบกิจกรรมหลังบทเรียน
ประจาสัปดาห์
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ใบงาน
2. แบบฝึกหัดระหว่างเรียน
3. การอภิปรายกลุ่ม และการนาเสนอ
4. ใบกิจกรรมหลังบทเรียนประจาสัปดาห์
12
Identifying Author’s Writing Purposes 1. ผู้สอนทาการทบทวนเกีย่ วกับบทเรียนใน
(3 ชม.)
รายสัปดาห์ที่ผา่ นมา
(On-site)
2. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนจับคู่ และหา
บทความที่มีความยาวระดับย่อหน้า
และพิจารณาหาจุดประสงค์ในการเขียน
3. นักศึกษาทาใบกิจกรรมผ่านใบงานและ
นาเสนอหน้าชั้นเรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ใบงาน
2. แบบฝึกหัดระหว่างเรียน
3. การอภิปรายกลุ่ม และการนาเสนอ
4. แบบทดสอบย่อย
13
Reading Practice Test 1
1. ผู้สอนผู้เรียนทาการอภิปราย
(3 ชม.)
แบบทดสอบการอ่านมาตรฐาน
(On-site)
2. ผู้สอนนาเสนอเทคนิค ในการทาข้อสอบ
การอ่าน และเทคนิคผ่านการทาแบบฝึกหัด

สื่อที่ใช้

-PowerPoint
-เอกสารประกอบการเรียน
- websites
-สื่อที่เป็นเอกสารจริง

-PowerPoint
-เอกสารประกอบการเรียน

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
เรียนรู้นอกชั้นเรียน) 10 %

ผู้สอน

- การเข้าชั้นเรียน และวินัยในชั้น
เรียน 10 %
- ใบกิจกรรมหลังบทเรียนประจา
สัปดาห์ ผ่านใบงาน และการ
นาเสนอ (งานคู)่ 20%
- แบบทดสอบย่อย 30%
- การใช้โปรแกรม English
Discoveries Online (การศึกษา
เรียนรู้นอกชั้นเรียน) 10 %

ผศ.ดร.ชยาพล
ชมชัยยา

- การเข้าชั้นเรียน และวินัยในชั้น
เรียน 10 %
- ใบกิจกรรมหลังบทเรียนประจา
สัปดาห์ ผ่านใบงาน (งานเดี่ยว)

ผศ.ดร.ชยาพล
ชมชัยยา
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

14
Reading Practice Test 2
(3 ชม.)
(On-site)

15
Lesson Review
(3 ชม.)
(On-site)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
3. นักศึกษาทาแบบฝึกหัดระหว่างเรียน
พร้อมดูเฉลยและคาอธิบาย
4. นักศึกษาทาใบกิจกรรมหลังบทเรียน
ประจาสัปดาห์
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ใบงาน
2. แบบฝึกหัดระหว่างเรียน
3. ใบกิจกรรมหลังบทเรียนประจาสัปดาห์
1. ผู้สอนทาการทบทวน ผู้เรียนเกี่ยวกับ
แบบทดสอบการอ่านมาตรฐาน
2. นักศึกษาทาแบบฝึกหัดระหว่างเรียน
พร้อมดูเฉลยและคาอธิบาย
3. นักศึกษาทาแบบทดสอบย่อย
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ใบงาน
2. แบบฝึกหัดระหว่างเรียน
3. แบบทดสอบย่อย
1. ผู้สอนผู้เรียนทาการอภิปราย เกี่ยวกับ
เทคนิคและเกร็ดความรูเ้ กี่ยวกับการอ่านที่
ได้เรียนไปทั้งหมด
2. ผู้สอนให้ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้และ
ออกมานาเสนอเพื่อแลกเปลียนและทบทวน
องค์ความรู้ที่ได้เรียนมาตลอดภาคการศึกษา
หน้าชั้นเรียน

สื่อที่ใช้
- websites
-สื่อที่เป็นเอกสารจริง

-PowerPoint
-เอกสารประกอบการเรียน
- websites
-สื่อที่เป็นเอกสารจริง

-PowerPoint
-เอกสารประกอบการเรียน
- websites
-สื่อที่เป็นเอกสารจริง

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

20%
- การใช้โปรแกรม English
Discoveries Online (การศึกษา
เรียนรู้นอกชั้นเรียน) 10 %

- การเข้าชั้นเรียน และวินัยในชั้น
เรียน 10 %
- ใบกิจกรรมหลังบทเรียนประจา
สัปดาห์ ผ่านใบงาน (งานเดี่ยว)
20%
- แบบทดสอบย่อย 30%
- การใช้โปรแกรม English
Discoveries Online (การศึกษา
เรียนรู้นอกชั้นเรียน) 10 %
- การเข้าชั้นเรียน และวินัยในชั้น
เรียน 10 %
- ใบกิจกรรมหลังบทเรียนประจา
สัปดาห์ ผ่านใบงาน (งานเดี่ยว)
20%
- แบบทดสอบย่อย 30%
- การใช้โปรแกรม English

ผศ.ดร.ชยาพล
ชมชัยยา

ผศ.ดร.ชยาพล
ชมชัยยา
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

16
(3 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
3. นักศึกษาทาใบกิจกรรมสรุปองค์ความรู้
หลังการนาเสนอน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ใบงาน
2. แบบฝึกหัดระหว่างเรียน
3. การอภิปรายกลุ่ม และการนาเสนอ
4. ใบกิจกรรมหลังบทเรียนประจาสัปดาห์
สอบปลายภาค

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
Discoveries Online (การศึกษา
เรียนรู้นอกชั้นเรียน) 10 %

ผู้สอน
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5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
คะแนนสอบระหว่างภาค
- จิตพิสัย
- แฟ้มสะสมงานและการนาเสนอ
- โปรแกรม English Discoveries Online
- แบบทดสอบย่อย
คะแนนสอบปลายภาค

70%
10%
20%
10%
30%
30%

เกณฑ์การให้คะแนนการเข้าใช้โปรแกรม English Discoveries
จานวนแบบฝึกหัดที่นักศึกษาทาต่อ 1 ระดับ (10 คะแนน)
เปอร์เซนต์แสดงความก้าวหน้าจากการทาแบบฝึกหัดทั้งหมด ( 1 ระดับ)
90-100
80-89%
70-79
60-69
ต่ากว่า 60

คะแนนที่ได้
5
4
3
2
0

ค่าคะแนนเฉลี่ยที่นักศึกษาทาแบบฝึกหัดท้ายบท 1 ระดับ (10 คะแนน)
เปอร์เซนต์แสดงความก้าวหน้าจากการทาแบบฝึกหัดทั้งหมด ( 1 ระดับ)
90-100
80-89%
70-79
60-69
ต่ากว่า 60

คะแนนที่ได้
5
4
3
2
0

2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม  อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับคะแนน (คะแนน)
85-100
79-84
73-78
67-72
61-66
55-60
50-54
0-49

ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตาราหลัก
ชยาพล ชมชัยยา (2563). เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

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.
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
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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
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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