รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง 2562)

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1551153

ชื่อวิชา ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเชิงสื่อสาร
Communicative English Gramar

1.2 จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2) ประเภทของรายวิชา: หมวดวิชาบังคับ
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: นายธนศร วิสุทธิ์วารินทร์
2) อาจารย์ผู้สอน: นายธนศร วิสุทธิ์วารินทร์
1.5 ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2563 / ชั้นปี 1
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.8 สถานที่เรียน
ยังไม่มีข้อมูล จะใส่ข้อมูลอีกครั้งหลังทราบข้อมูลแล้ว
1. ณ วันที่จั ดทา มค อและวัน ที่คณะ กาหนดส่ง หลักสู ตรยังไม่แจ้ งข้อ มูลห้ องเรียน
2.. ณ วันที่ได้ร ับ feedback ปรับแก้ (23/11/63) ก็ยังไม่ มีข้อมู ลใน academic.dusit .ac.th
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1.9 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
16/11/2563
(เริ่มใช้ครั้งที่สองในเทอม 2/2563) (เริ่มใช้ครั้งแรกในเทอม 1/2562)

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. แสดงออกซึ่งความรับผิดชอบต่อการเรียน และการทางานที่ได้รับมอบหมายรวมทั้ง
สามารถแสวงหาความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างมีคุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริต
2. มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีในสาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
เข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความสามารถประมวลผลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา แก้ไขปัญหาโดยสามารถ
บูรณาการความรู้ภาคทฤษฎี และทักษะภาษาอังกฤษมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงมีการ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาทักษะการทางานและทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง
4. สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ มีการแสดงออกถึงภาวะผู้นาและผู้ตาม
ได้อย่างเหมาะสม
5. สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น รวบรวบและนาเสนอข้อมูล
รวมทั้งสามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยทั้งในการพูดและการเขียนได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ

2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
พัฒนาและปรับปรุงตามมติของคณะกรรมการปรับปรุงรายวิชาหลักสูตรศิล ปศาสตร
บัณฑิต ฉบับปรับปรุงปี 2562 ท้ายเล่มเอกสาร มคอ.1 ภาคผนวก ค และ จ กล่าวคือ มุ่งปรับหลักสูตร
รายวิชาและคาอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และสอดคล้อง
กับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงานได้ ดังอธิบายในคาอธิบายรายวิชา คือ ให้ผู้เรียนสามารถ
ให้ข้อมูล คาแนะนา การบรรยายเหตุ การณ์ การแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผล การวางแผนใน
อนาคตได้โดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ต่างๆ ในการสื่อความหมายที่ต้องการดังกล่าว
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
การใช้โครงสร้างไวยากรณ์ รูปแบบ ความหมาย และหน้าที่ในการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
การให้ข้อมูล และคาแนะนา การบรรยายเหตุการณ์ การแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผล การวางแผน
ในอนาคต
Practical use of grammatical structures, forms, meanings and functions to
communicate in daily life: giving information and suggestions, describing events,
expressing opinions, reasoning and making future plan

3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

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

การศึกษาด้วย
ตนเอง
90 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

3.3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็นรายบุคคล
อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย 2
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
วิธีการสอนและการประเมินผล
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1 (main) 2 3
1.1 สามารถทางานที่ไ ด้ รั บมอบหมาย
ได้อย่างถูกต้องและลุล่วงตามเวลาที่กาหนด
1.2 สามารถท างานที่ ไ ด้ 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 เ รี 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 ง ส อ น โ ด ย เ น้ น ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า
ตระหนั ก ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบ ควา ม
ซื่อสัตย์ อดทน มีจิตใจเอื้ออาทรต่อผู้อื่น
และมีความสามัคคี

1. สั ง เกตการแสดงออกด้ า นพฤติ ก รรม
และการแสดงความคิดเห็นระหว่างผู้เรียน
2. ประเมินจารแบบประเมินการเรียนการ
สอนโดยนักศึกษา และประเมินจากการ
ตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงาน
แลละการแต่งกายของนักศึกษา
3. ตรวจประเมินจากพฤติกรรมในการทา
กิจกรรม และผลงานนักศึกษา

ด้านความรู้ 1 2 (main) 3 4 5
2.1
สามารถฟังและพูดโต้ตอบด้วย
ภาษาอังกฤษในหัวข้อด้านวิชาการ สังคม
และวิชาชีพได้ สรุปใจความและประเด็น
สาคัญจากสิ่งที่ฟังได้ถูกต้อง สามารถ
แยกแยะประเภทของข้อมูลที่อ่านในสื่อ

1. วิธีการแบบนิรนัย (Inductive
Learning) บรรยายให้ความรู้เชิงทฤษฎี
การใช้กลวิธีการเขียนภาษาอังกฤษ
จั ด กิ จ กรรมแบบผู้ เ รี ย นมี ส่ ว นร่ ว ม
(Active Learning) ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ ท า

1. ทาแบบฝึกหัดในชั้นเรียน In-class
Practices
2. English Discoveries
3. แบบทดสอบเก็บคะแนน Quiz
4. Grammar Project

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

1-15

10%

1-15

10%

2-15

10%
10%
10%

5, 7, 9, 11, 13, 15

4-15
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

สิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ และสามารถ
นาเสนอรายงานปากเปล่าอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ทั้งนี้ เทียบเท่าระดับ C1
(Proficient User) ตามมาตรฐานสากล
Common European Framework of
Reference for Languages: learning,
teaching, assessment (CEFR)
2.2 ส า ม า ร ถ อ่ า น แ ล ะ เ ขี ย น ด้ ว ย
ภาษาอังกฤษในหัวข้อด้ านวิชาการ สังคม
และวิ ชาชี พได้ 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
นาเสนอรายงานในการเขียนอย่างถูกต้อง
ค ร บ ถ้ ว น ทั้ ง นี้ เ ที ย บ เ ท่ า ร ะ ดั บ C1
(Proficient User) ตามมาตรฐานสากล
Common European Framework of

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

รายงานการเขียน (Project work) เป็น 5. สอบปลายภาค (Final Exam)
กลุ่มนาเสนอความคิดเห็นและอภิปราย
ในชั้นเรียน
2. จัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ
(Cooperative Learning)
3. การจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการค้นคว้า
และใช้สื่อเทคโนโลยี (Presentation)
4.จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การแก้ ปั ญ หา
(Problem-Based Learning) วิ เ คราะห์
รูปแบบการเขียนภาษาอังกฤษประเภท
ต่างๆ

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

16

30%
(รวม 70%)
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

Reference for Languages: learning,
teaching, assessment (CEFR)
2.3 ส า ม า ร ถ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ อ ง ค์ ค ว า ม รู้
ภาษาศาสตร์ ภ าษาอั ง กฤษด้ า นต่ า ง ๆ เช่ น
การออกเสียง ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องตาม
หลั ก สั ท ศาสตร์ แ ละสั ท วิ ท ยาภาษาอั ง กฤษ
สามารถวิเคราะห์ความหมายและที่มา ของ
ค าตามหลั ก วิ ท ยาหน่ ว ยค าภาษาอั ง กฤษ
สามารถวิเคราะห์โครงสร้างและความหมาย
ของวลี และประโยค ตามหลักวากยสัมพันธ์
ภาษาอั ง กฤษ ตลอดจนสามารถวิ เ คราะห์
วิ วั ฒ นาการและการเปลี่ ย นแปลงของ
ภาษาอังกฤษ รวมถึงนานาภาษาอังกฤษโลก
(World Englishes)
2.5 สามารถแปลข้ อ คว ามและตั ว บท
ประเภทต่ า ง ๆ จากภาษาอั ง กฤษเป็ น
ภาษาไทยและภาษาไทยเป็ น ภาษาอั ง กฤษ
เช่น ตัว บทประเภทให้ ข้อมูล (ข่าวและสาร
6

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

คดี ) แสดงความรู้ สึ ก (นวนิ ย าย) โน้ ม น้ า ว
(สุ น ทรพจน์ และคาปราศรั ย ) ตลอดจนการ
แปลตั ว บทที่ ใ ช้ ค าศั พ ท์ เ ฉพาะสาขาวิ ช าให้
ถูกต้อง ครบถ้วนและสละสลวย อันเป็นผลมา
จากความเข้าใจภาษาและโครงสร้างของทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.2 สามารถประมวลทักษะและองค์ความรู้ 1. จัด กิ จ กรรมการเรีย นการสอนที่ เ น้ น
ด้านภาษาอังกฤษเพื่อนามาใช้ในการทางาน กระบวนการกลุ่ม และการเรียนรู้แบบใช้
ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
ปั ญ ห า เ ป็ น ฐ า น (Problem-based
learning)
2. จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนโดย
วิธีการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative
learning) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทางาน
ร่วมกัน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

1. สั ง เกตการแสดงออกด้ านพฤติ ก รรม
และการร่วมกิจกรรมกลุ่ม
2. สังเกตการแสดงออกในฐานะผู้นาและผู้
ตาม
3. สั ง เกตพฤติ ก รรมด้ า นการมี ม นุ ษ ย์
สัมพันธ์ที่ดี
4. สั ง เกตพฤติ ก รรมการเคารพสิ ท ธิ ข อง
ตนเองและผู้อื่น
5. ประเมินความสม่าเสมอของการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม

1-15

10%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

1-15

10%

3. มอบหมายงานการค้นคว้าที่ต้องมีการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะในการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (main)
5.2 สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมาใช้เพื่อพัฒนากระบวนการ
ทางานด้านภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางาน (Digital
Literacy)
หมายเหตุ

1. จัด กิ จ กรรมการเรีย นการสอนที่ เ น้ น
กา รเ รี ย น รู้ แ บบ ใ ช้ ปั ญห า เป็ น ฐ า น
(Problem-based learning)
2. มอบหมายงานให้ มี ก ารสื บ ค้ น ข้ อ มู ล
โดยใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการ
นาเสนอข้อมูลโดยใช้สื่อเทคโนโลยี
3. มอบหมายให้มีการนาเสนอผลงานโดย
ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก

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

ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง
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หมวดที่ 5 แผนการสอน (tentative) และการประเมินผล
5.1 แผนการสอน (สัดส่วน online: onsite = 40:60 อ้างอิงจาก คมส.1391/2563 และ wk1 กาหนดเป็น onsite, wks 2-7 online, wks 8-15 onsite ข้อมูลจากหลักสูตรภาษาอังกฤษ ณ 13 พ.ย. 63)
PS. อาจมีการสลับ wk เป็นสัปดาห์เว้นสัปดาห์หลังจากได้พูดคุยตกงทาความเข้าใจกับผู้เรียนใน wk 1 แล้ว

ผู้สอน

นายธนศร
วิสุทธิ์วารินทร์

- มคอ. 3
- TOEIC ปัง! Grammar เป๊ะ!
- Pretest

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
การเข้าชั้นเรียน 10%

- TOEIC ปัง! Grammar เป๊ะ!
- MS Word
- Google
- เอกสารเย็บมุม

1. เข้าชั้นเรียน online 10%
2. การทาแบบฝึกหัด 10%
3. English Discoveries
Online 10%

- TOEIC ปัง! Grammar เป๊ะ!
- MS Word
- Google

1. เข้าชั้นเรียน online 10%
2. การทาแบบฝึกหัด 10%
3. English Discoveries
Online 10%

นายธนศร
วิสุทธิ์วารินทร์

สื่อที่ใช้

นายธนศร
วิสุทธิ์วารินทร์

สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
(ชม.)
1
***แนะนาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
กิจกรรมการเรียนการสอน :
(3 ชม.) รายวิชาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเชิง 1. แนะนาเกี่ยวกับเนื้อหาของรายวิชา เกณฑ์
สื่อสาร
การเก็บคะแนน และกฎระเบียบในการเข้าชั้น
เรียนและการส่งงาน
2. อธิบายเนื้อหา
3. กิจกรรมเพื่อทดสอบทักษะการใช้ไวยากรณ์
เบื้องต้นของผู้เรียน
2
1. อธิบายเนื้อหา
บทที่ 1 subject-verb
(3 ชม.) agreement
2. สรุปความรู้เกี่ยวกับเรื่อง subject-verb
agreement
3. ทาแบบฝึกหัดทบทวนเกี่ยวกับเรื่อง
subject-verb agreement
3
1. อธิบายเนื้อหา
subject-verb
(3 ชม.) agreement
2. สรุปความรูเ้ กี่ยวกับเรื่อง subject-verb
- ประเภทอนุประโยค (Clauses) agreement
และบทบาทหน้าที่
3. Quiz
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สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
(ชม.)
4
บทที่ 2 Present Tense
(3 ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

1. อธิบายเนื้อหา
2. สรุปความรู้เกี่ยวกับเรื่อง Present Tense
3. ทาแบบฝึกหัดทบทวนเกี่ยวกับเรื่อง Present
Tense

- TOEIC ปัง! Grammar เป๊ะ!
- MS Word
- Google
- เอกสารเย็บมุม

5
(3 ชม.)

บทที่ 2 Present Tense

1. อธิบายเนื้อหา
2. สรุปความรู้เกี่ยวกับ Present Tense
3. Quiz

- TOEIC ปัง! Grammar เป๊ะ!
- MS Word
- Google

6
(3 ชม.)

บทที่ 3 Past Form

1. อธิบายเนื้อหา
2. สรุปความรู้เกี่ยวกับเรื่อง Past Form
3. ทาแบบฝึกหัดทบทวนเกี่ยวกับเรื่อง Past
Form

- TOEIC ปัง! Grammar เป๊ะ!
- MS Word
- Google
- เอกสารเย็บมุม

7
(3 ชม.)

บทที่ 3 Past Form

1. อธิบายเนื้อหา
2. สรุปความรูเ้ กี่ยวกับเรื่อง Past Form
3. Quiz

- TOEIC ปัง! Grammar เป๊ะ!
- MS Word
- Google

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
1. เข้าชั้นเรียน online 10%
2. การทาแบบฝึกหัด 10%
3. English Discoveries
Online 10%
4. Grammar Project
(10%) (G1)
1. เข้าชั้นเรียน online 10%
2. การทาแบบฝึกหัด 10%
3. English Discoveries
Online 10%
4. Quiz (10%)
5. Grammar Project
(10%) (G2)
1. เข้าชั้นเรียน online 10%
2. การทาแบบฝึกหัด 10%
3. English Discoveries
Online 10%
4. Grammar Project
(10%) (G.3)
1. เข้าชั้นเรียน online 10%
2. การทาแบบฝึกหัด 10%

ผู้สอน
นายธนศร
วิสุทธิ์วารินทร์

นายธนศร
วิสุทธิ์วารินทร์

นายธนศร
วิสุทธิ์วารินทร์

นายธนศร
วิสุทธิ์วารินทร์
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

8
(3 ชม.)

บทที่ 4 Future Tense

1. อธิบายเนื้อหา
2. สรุปความรู้เกี่ยวกับเรื่อง Future Tense
3. ทาแบบฝึกหัดทบทวนเกี่ยวกับเรื่อง Future
Tense

- TOEIC ปัง! Grammar เป๊ะ!
- MS Word
-Google
- เอกสารเย็บมุม

9
(3 ชม.)

บทที่ 4 Future Tense

1. อธิบายเนื้อหา
2. สรุปความรูเ้ กี่ยวกับเรื่อง Future Tense
3. Quiz

- TOEIC ปัง! Grammar เป๊ะ!
- MS Word
- Google

การวัดและประเมินผล
ผู้สอน
(สัดส่วนการประเมิน)
3. English Discoveries
Online 10%
4. Quiz (10%)
5. Grammar Project
(10%) (G.4)
1. การเข้าชั้นเรียน 10%
ผศ. ดร. ชยาพล
2. การทาแบบฝึกหัด และ
กิจกรรมในชั้นเรียน In-class
Practices 10%
3. English Discoveries
Online 10%
4. Grammar Project
(10%) (G.5)
1. การเข้าชั้นเรียน 10%
นายธนศร
2. การทาแบบฝึกหัด และ
วิสุทธิ์วารินทร์
กิจกรรมในชั้นเรียน In-class
Practices 10%
3. English Discoveries
Online 10%
4. Quiz (10%)
5. Grammar Project
(10%) (G.6)
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สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
(ชม.)
10
บทที่ 5 If-Clause
(3 ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

1. อธิบายเนื้อหา
2. สรุปความรู้เกี่ยวกับเรื่อง If-Clause
3. ทาแบบฝึกหัดทบทวนเกี่ยวกับเรื่อง IfClause

- TOEIC ปัง! Grammar เป๊ะ!
- MS Word
- Google
- เอกสารเย็บมุม

11
(3 ชม.)

บทที่ 5 If-Clause

1. อธิบายเนื้อหา
2. สรุปความรูเ้ กี่ยวกับเรื่อง If-Clause
3. Quiz

- TOEIC ปัง! Grammar เป๊ะ!
- MS Word
- Google

12
(3 ชม.)

บทที่ 6 Reported Speech

1. อธิบายเนื้อหา
2. สรุปความรู้เกี่ยวกับเรื่อง Reported Speech
3. ทาแบบฝึกหัดทบทวนเกี่ยวกับเรื่อง
Reported Speech

- TOEIC ปัง! Grammar เป๊ะ!
- MS Word
- Google
- เอกสารเย็บมุม

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
1. การเข้าชั้นเรียน 10%
2. การทาแบบฝึกหัด และ
กิจกรรมในชั้นเรียน In-class
Practices 10%
3. English Discoveries
Online 10%
4. Grammar Project
(10%) (G.1)
1. การเข้าชั้นเรียน 10%
2. การทาแบบฝึกหัด และ
กิจกรรมในชั้นเรียน In-class
Practices 10%
3. English Discoveries
Online 10%
4. Quiz (10%)
5. Grammar Project
(10%) (G.2)
1. การเข้าชั้นเรียน 10%
2. การทาแบบฝึกหัด และ
กิจกรรมในชั้นเรียน In-class
Practices 10%

ผู้สอน
นายธนศร
วิสุทธิ์วารินทร์

นายธนศร
วิสุทธิ์วารินทร์

นายธนศร
วิสุทธิ์วารินทร์
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

13

บทที่ 6 Reported Speech

1. อธิบายเนื้อหา
2. สรุปความรูเ้ กี่ยวกับเรื่อง Reported
Speech
3. Quiz

- TOEIC ปัง! Grammar เป๊ะ!
- MS Word
- Google

14

Gerund and Participle

1. อธิบายเนื้อหา
2. สรุปความรู้เกี่ยวกับเรื่อง Gerund and
Participle
3. ทาแบบฝึกหัดทบทวนเกี่ยวกับเรื่อง Gerund
and Participle

- TOEIC ปัง! Grammar เป๊ะ!
- MS Word
- Google
- เอกสารเย็บมุม

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
3. English Discoveries
Online 10%
4. Grammar Project
(10%) (G.3)
1. การเข้าชั้นเรียน 10%
2. การทาแบบฝึกหัด และ
กิจกรรมในชั้นเรียน In-class
Practices 10%
3. English Discoveries
Online 10%
4. Quiz (10%)
5. Grammar Project
(10%) (G.4)
1. การเข้าชั้นเรียน 10%
2. การทาแบบฝึกหัด และ
กิจกรรมในชั้นเรียน In-class
Practices 10%
3. English Discoveries
Online 10%
4. Grammar Project
(10%) (G.5)

ผู้สอน

นายธนศร
วิสุทธิ์วารินทร์

นายธนศร
วิสุทธิ์วารินทร์
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สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
(ชม.)
15
บทที่ 6 Reported Speech
(3 ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
1. อธิบายเนื้อหา
2. สรุปความรูเ้ กี่ยวกับเรื่อง Gerund and
Participle
3. ทาแบบฝึกหัดทบทวนเกี่ยวกับเรื่องอนุ
ประโยค Gerund and Participle
4. Quiz

สื่อที่ใช้
- หนังสือ TOEIC ปัง! Grammar เป๊ะ!
- MS Word
- Google

การวัดและประเมินผล
ผู้สอน
(สัดส่วนการประเมิน)
1. การเข้าชั้นเรียน 10%
นายธนศร
2. การทาแบบฝึกหัด และ
วิสุทธิ์วารินทร์
กิจกรรมในชั้นเรียน In-class
Practices 10%
3. English Discoveries
Online 10%
4. Quiz (10%)
5. Grammar Project (10%)
(G.6)
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5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
1.1การเข้าชั้นเรียน
1.2 การทาแบบฝึกหัด
1.3 English Discoveries Online
1.4. แบบทดสอบเก็บคะแนน Quiz
1.5 Grammar Project
1.5 สอบปลายภาค

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

2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม  อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับคะแนน (คะแนน)
85-100
85-84
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
สุรชัย รอดงาม. (2561). TOEIC ปัง! Grammar เป๊ะ! กรุงเทพฯ: วิสดอมเวิลด์.
ธนศร วิสุทธิ์วารินทร์. (2564). เอกสารเย็บมุมไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเชิงสื่อสาร. กรุงเทพฯ:
ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์.
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6.2 เอกสารและข้อมูลสาคัญ
Hornby, A. S. (2015). Oxford Advanced Learner’s Dictionary. (9th ed.). Oxford: Oxford
University Press.
Marwick, K. C., Hollingworth, L., Manning, E., & Murphy, M. (Eds.). (2014). Longman
Dictionary of Contemporary English. (6th ed.). Harlow: Pearson Education Limited.

6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนา
Blass, L. et al. (2012). Grammar and Beyond. Cambridge: Cambridge University Press.
Davis F. & Rimmer, W. (2011). Active Grammar. Cambridge: Cambridge University Press.
Foley, M. & Hall, D. (2012). MyGrammarLab. Pearson Education.
Gear, J. & Gear R. (2010). Grammar and Vocabulary for the TOEIC Test. Cambridge:
Cambridge University Press.
Lee, R. (2012). English grammar for TOEIC. Columbia Press.
Lougheed, L. (2018). Barron’s TOEIC practice exams. (4th ed.). Barrons Educational
Series.
Loughheed, L. (2008). Oxford Preparation Course for the TOEIC test. OUP.
Swan, M. & Walter, C. (2010). Oxford English Grammar Course. Oxford: OUP.
ชยาพล ชมชัยยา (2562). ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเชิงสื่อสาร กรุงเทพฯ: ศูนย์บริการสื่อ
และสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
ธนศร วิสุทธิ์วารินทร์. (2560). รูปและหน้าที่ของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ. กรุงเทพฯ:
ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1) การประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน

7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
1) ใช้แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
2) ใช้แบบประเมินตนเองสาหรับนักศึกษา
16

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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