รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต อัตราส่วนการเรียน 3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ
เป็นรายวิชาบังคับในหลักสูตร
4. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์สณ
ุ า กังแฮ
อาจารย์ผสู้ อน
อาจารย์สุณา กังแฮ
อาจารย์ชนินนั ท์ สิทธิคุณ
อาจารย์เบญจพร พึงไชย
อาจารย์ศิรินยา พิพัฒน์ศรี
อาจารย์ไพฑูรย์ พัฒน์ใหญ่ยิ่ง อาจารย์ธนรัตน์ พุ่มประกอบศรี
อาจารย์ณฐพร ทองศิลป์
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่เี รียน
ภาคการศึกษาที่ 1/ 2555 / ชั้นปีที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
20 กรกฎาคม 2554

อาจารย์ธนศร วิสุทธิว์ ารินทร์
อาจารย์ชลิตา เพ็งสุวรรณณ
อาจารย์ธนาธิป บุยรัตน์
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์ในสถานการณ์ทางสังคมที่แตกต่างกันโดยใช้ความรูท้ างภาษาอังกฤษ
เบื้องต้นทั้ง 4 ทักษะคือ การฟัง พูด อ่าน และเขียนได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้เนื้อหามีความทันสมัย มีความน่าสนใจ นาไปสู่การเรียนการสอนที่มปี ระสิทธิภาพ และ
ผลการเรียนรูข้ องผู้เรียนที่เพิ่มขึ้น

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)
ฝึกการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจาวัน พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน
การเขียน ศึกษาโครงสร้างไวยากรณ์ คาศัพท์ การใช้ถ้อยคาสานวน การออกเสียงและความรูท้ าง
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เพื่อใช้ในการสื่อสาร
Practice communicative English for everyday life. Develop English listening,
speaking, reading and writing skills. Study English grammar, vocabulary, expressions,
pronunciation and English native speaking culture for communication.
2. จานวนชัว่ โมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม

45 ชั่วโมง / ภาค
การศึกษา

ไม่มี

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึกงาน
ไม่มี

การศึกษาด้วยตนเอง

6 ชั่วโมง/สัปดาห์

3. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
อาจารย์ผู้สอนกาหนดวัน เวลาในการให้คาปรึกษา (Office Hour) สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง และ
ประกาศให้ผู้เรียนทราบ
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1) ทัศนคติที่ดตี ่อการเรียนภาษาอังกฤษ และตระหนักถึงความสาคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ
2) ความกระตือรือร้นในการเรียนภาษาอังกฤษ และพยายามแสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง
3) ความซื่อสัตย์ และเป็นผูต้ รงต่อเวลาในการเข้าเรียน การทางานตามที่ได้รับมอบหมาย และ
การสอบ
4. มีภาวะผูน้ าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
5. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
1.2 วิธีการสอน
1) จัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
1.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตการณ์แสดงออกด้านพฤติกรรมและแสดงความคิดเห็นในชัน้ เรียน
2) ทดสอบย่อยหลังการเรียนแต่ละหัวข้อการสอน
3) ประเมินการนาเสนอผลงาน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
1) ความรู้ ความเข้าใจในการใช้คา วลี ประโยคที่เหมาะสมกับแต่ละบริบททางสังคม
2) ความรู้ ความเข้าใจในการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่จาเป็นต่อชีวิตประจาวัน
3) ทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน
4) มีการค้นคว้าและพัฒนาความรู้ของตนเองอย่างต่อเนือ่ ง
5) มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและความเป็นไปของชาติและสังคมคมโลก
6) สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงดาเนินชีวิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.2 วิธกี ารสอน
1) บรรยายให้ความรู้เชิงทฤษฎี
2) จัดกิจกรรมแบบผู้เรียนมีส่วนร่วม (Active Learning)
3) จัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
4) วิธีการแบบนิรนัย (Inductive Learning)
5) การจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการค้นคว้าและใช้สื่อเทคโนโลยีเชิงสัมนา (Seminar)
6) จัดกิจกรรมส่งเสริมการแก้ปัญหา (Problem-Based Learning)
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2.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตการณ์แสดงออกด้านพฤติกรรมและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
2) ทดสอบย่อยหลังการเรียนแต่ละหัวข้อการสอน
3) ประเมินการนาเสนอผลงาน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่ ้องพัฒนา
1) สามารถคิดอย่างเป็นระบบ
2) ความสามารถในการนาความรู้ และทฤษฎีต่างๆ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
เหตุการณ์ในชีวิตประจาวัน
3) ความสามารถในการบูรณาการความรู้ต่างๆ เพือ่ การนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
4) ความสามารถในการนาความรู้ตา่ งๆ ไปใช้ในการแก้ปัญหาการสื่อสารได้จริง
3.2 วิธีการสอน
1) มอบหมายงานให้วิเคราะห์และบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ในแต่ละบทเรียนเพื่อเชื่อมโยง
แนวคิดทฤษฎีเข้ากับสถานการณ์จริงในชีวิตประจาวัน
3.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตการณ์แสดงออกด้านพฤติกรรมและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
2) ทดสอบย่อยหลังการเรียน
3) ประเมินการนาเสนอผลงาน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1) ความรับผิดชอบการทางานกลุ่ม ในฐานะผู้และผู้ตามได้
2) การมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างสมาชิกในชั้นเรียน กลุ่มงานและผู้สอน
3) การแสดงออกด้านภาวะผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
4) มีความเคารพในสิทธิและความมีคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
5) สามารถวางแผนในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธกี ารสอน
1) มอบหมายงานกลุ่ม
4.3 วิธกี ารประเมินผล
1) สังเกตการแสดงออกด้านพฤติกรรมและการร่วมกิจกรรมกลุ่ม
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1) ทักษะการวิเคราะห์ค่าสถิติ การสารวจและค้นคว้าข้อมูล และการตีความจากผลการวิเคราะห์
เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
2) ทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีในการนาเสนอผลงาน
3) ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการนาเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนความรู้
กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
5.2 วิธกี ารสอน
1) มอบหมายงานให้นาเสนอ แสดงความคิดเห็นจากการวิเคราะห์ค่าสถิติ การค้นคว้าข้อมูลและ
การตีความจากการวิเคราห์
2) กาหนดให้มีการนาเสนอผลงานโดยใช้สื่อเทคโนโลยี
5.3 วิธกี ารประเมินผล
1) ประเมินการนาเสนอทั้งด้านการวิเคราะห์ ค้นคว้า และตีความ
2) ประเมินการนาเสนอผลงานโดยการใช้สื่อเทคโนโลยี
3) ประเมินการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการนาเสนอผลงาน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

1

แนะนารายวิชา
และงานที่นักศึกษาจะได้รับ
การมอบหมาย

3

- อธิบายแนวการสอนและงาน
ที่ได้รับมอบหมาย
- สื่อ แนวการสอน

2

ประโยคที่ใช้ในการทักทาย
สนทนา และอาลา

3

- นักศึกษามีส่วนร่วมในการคิด
คาทักทายและอาลาเป็นภาษา
อังกฤษ
- ผู้สอนอธิบายวิธีการทักทาย
และอาลาเป็นภาษาอังกฤษ
- ให้นักศึกษาแสดงบทบาท
สมมติเกี่ยวกับการทักทายและ
การอาลา
- สื่อหนังสือเรียน Interactive
English ซีดีเสียงประกอบ
หนังสือ เพาเวอร์พอยต์
ประกอบคาบรรยาย

3

พงศาวลีคาศัพท์

3

- ผู้สอนใช้พงศาวลีคาศัพท์
(family tree) เพื่อนาเข้าสู่
บทเรียน
- นักศึกษาเขียนแผนภูมิ
ครอบครัว
- สื่อพงศาวลีคาศัพท์ ตัวอย่าง
แผนภูมิครอบครัว เพาเวอร์
พอยต์ประกอบคาบรรยาย

ผู้สอน
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

4

คาศัพท์และประโยคที่ใช้ใน
การบรรยายลักษณะบุคคล

3

- - ผู้ ส อนอธิ บ ายค าศั พ ท์ แ ละ
โครงสร้างภาษาที่ใช้ในการบอก
ลักษณะบุคคล
- นักศึกษาเขียนบอกลักษณะ
ของตนเองเป็นภาษาอังกฤษ
ผู้สอนสุ่มเลือกนักศึกษามา
นาเสนอ
- สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์
เนทเพื่อหารูปภาพพร้อม
คาคุณศัพท์ที่อธิบายลักษณะ
บุคคล แล้วบันทึกไว้ในสมุด
บันทึกการเรียนพร้อมระบุชื่อ
เว็บไซต์ที่เป็นแหล่งข้อมูล
- สื่อหนังสือเรียน Interactive
English ซีดีเสียงประกอบ
หนังสือ เพาเวอร์พอยต์
ประกอบคาบรรยาย
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เนท

5

การถามและตอบเกี่ยวกับ
อาชีพ

3

- นักศึกษาเล่นเกมส์ “Guess
Who?” โดยผู้สอนอธิบาย
ลักษณะอาชีพต่างๆ แล้วให้
นักศึกษาสันนิษฐานว่าแต่ละ
บุคคลประกอบอาชีพอะไร
- ครูผู้สอนอธิบายโครงสร้าง
ภาษาที่เกี่ยวกับการบอกอาชีพ
- นักศึกษาบรรยายอาชีพของ
สมาชิกในครอบครัว
- สื่อหนังสือเรียน Interactive
English ซีดีเสียงประกอบ
หนังสือ เพาเวอร์พอยต์
ประกอบคาบรรยาย

ผู้สอน
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

6

การถามตอบเกี่ยวกับเวลา

3

7

คาศัพท์และประโยคที่ใช้ใน
การสั่งอาหาร

3

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

ผู้สอน

- - ผู้สอนอธิบายการบอกเวลา
เป็นภาษาอังกฤษ
- นักศึกษาฝึกถาม-ตอบเวลา
กับเพื่อนในห้องเรียน
- ทาแบบฝึกหัดในหนังสือ
แบบฝึกหัด
- สื่อ หนังสือเรียน Interactive
English ซีดีเสียงประกอบ
หนังสือ เพาเวอร์พอยต์ประกอบ
คาบรรยาย หนังสือแบบฝึกหัด
- ผู้สอนอธิบายคาศัพท์และ
โครงสร้างเกี่ยวกับอาหารและ
การสั่งอาหาร
- นักศึกษาจับคู่สมมติบทบาท
เป็นบริกรและลูกค้า จากนั้น
ผู้สอนสุ่มเลือกออกมานาเสนอ
- สืบค้นข้อมูลจากในอินเทอร์เน็ต
เพื่อหารูปภาพอาหารและชื่อ
อาหารแต่ละชนิด แล้วบันทึกไว้
ในสมุด บันทึกการสอนพร้อม
ระบุชื่อเว็บไซต์ที่เป็น
แหล่งข้อมูล
- - สื่ อ หนั ง สื อ เรี ย น Interactive
English
ซีดีเสียงประกอบ
หนังสือ เพาเวอร์พอยต์ประกอบ
คาบรรยาย คอมพิวเตอร์และอิน
เทอร์เนท

8

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

8

คาศัพท์และประโยคที่ใช้
บรรยายตาแหน่ง ทาเลและ
ลักษณะของที่พัก

3

9

การบอกเส้นทาง

3

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

ผู้สอน

- ครูผู้สอนแสดงภาพของห้อง
พร้อมอธิบายตาแหน่งของ
เฟอร์นิเจอร์ในห้องนั้น
- นักศึกษาทากิจกรรม jigsaw
reading เป็นคูน่ ักศึกษาเขียน
คาอธิบายทาเลที่พักอาศัยของ
ตนและวาดแผนที่ตาม
คาอธิบายเป็นการบ้านแล้ว
นาเสนอหน้าชั้นเรียน
- สื่อหนังสือเรียน Interactive
English ซีดีเสียงประกอบ
หนังสือ เพาเวอร์พอยต์ประกอบ
คาบรรยาย ภาพห้องต่างๆ
- ผู้สอนแสดงแผนที่และบอก
ทิศทางเพื่อแนะนาคาศัพท์เข้าสู่
บทเรียน
- - นักศึกษาเล่น Detective
Game (Treasure Hunt) โดย
ให้ นั ก ศึ ก ษาคนหนึ่ ง บอกทาง
ตามแผนที่ ส่วนนักศึกษาอีกคน
หนึ่งศึกษาตามแผนที่แล้วบอก
ให้ ไ ด้ ว่ า จุ ด หมายปลายทางที่
เพื่อนบอกนั้นเป็นที่ไหน
- - สื่อ หนังสือเรียน Interactive
English
ซีดีเสียงประกอบ
หนังสือ เพาเวอร์พอยต์ประกอบ
คาบรรยาย และแผนที่

9

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

10

การสนทนาทางโทรศัพท์

3

11

การถามตอบเกี่ยวกับราคา
คาศัพท์เกี่ยวกับสี, เครื่องแต่ง
กาย, การใช้คานามเพื่อชี้
เฉพาะเจาะจง

3

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

ผู้สอน

- ผู้สอนอธิบายคาศัพท์และ
โครงสร้างภาษาที่ใช้ในการ
สนทนาทางโทรศัพท์
- นักศึกษาสมมติบทบาทการ
คุยโทรศัพท์ จากนั้นผู้สอนจะสุ่ม
เลือกให้นักศึกษานาเสนอ
- - ทาแบบฝึกหัดในหนังสื อ
แบบฝึกหัด
- สื่อ หนังสือเรียน Interactive
English ซีดีเสียงประกอบ
หนังสือ สื่อเพาเวอร์พอยต์
ประกอบคาบรรยาย หนังสือ
แบบฝึกหัด
- ผู้สอนอธิบายคาศัพท์และ
โครงสร้างภาษาที่ใช้ในการซื้อ
ของ
- นักศึกษาสมมติบทบาทเป็นผู้
ซื้อ และเป็นคนขาย จากนั้น
ผู้สอนจะสุ่มเลือกให้นักศึกษา
นาเสนอ
- ท าแบบฝึ ก หั ด ในหนั ง สื อ
แบบฝึกหัด
- สื่อ หนังสือเรียน Interactive
English ซีดีเสียงประกอบ
หนังสือ เพาเวอร์พอยต์
ประกอบคาบรรยาย หนังสือ
แบบฝึกหัด

10

มคอ. 3
สัปดาห์ที่
12

13

หัวข้อ/รายละเอียด
การใช้ past simple tense

การใช้ future simple tense
(will, to be going to)

จานวน
ชั่วโมง
3

3

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

ผู้สอน

- ผู้สอนอธิบายคาศัพท์และ

โครงสร้างภาษาที่ใช้ในการ
เล่ากิจกรรมที่ทาไปแล้ว
ในช่วงวันหยุด
- นักศึกษาฝึกเขียนเล่า
กิจกรรมที่ตนทาในสัปดาห์ที่
แล้ว จากนั้นผู้สอนจะสุ่ม
เลือกให้นักศึกษานาเสนอ
- ทาแบบฝึกหัดในหนังสือ
- สื่อ
หนังสือเรียน
Interactive English ซีดี
เสียงประกอบหนังสือ
เพาเวอร์พอยต์ประกอบคา
บรรยาย หนังสือแบบฝึกหัด
- ผู้สอนอธิบายคาศัพท์และ
โครงสร้างภาษาที่ใช้ในการเล่า
เหตุการณ์ที่เราจะทาในอนาคต
- นักศึกษาฝึกเขียนเล่ากิจกรรม
ที่จะทาในอนาคต จากนั้นผู้สอน
จะสุ่มเลือกให้นักศึกษานาเสนอ
- ทาแบบฝึกหัดในหนังสือ
แบบฝึกหัด
- - สืบค้นข้อมูลจากในอินเทอร์
เน็ตเพื่อหารูปภาพและข้อมูล
เทศกาลต่างๆเป็นภาษา
อังกฤษ 1 เทศกาล แล้วบันทึก
ไว้ในสมุดบันทึกการเรียนพร้อม
ระบุชื่อเว็บไซต์ที่เป็นหล่งข้อมูล
- - สื่อ หนังสือเรียน Interactive
English
ซีดีเสียงประกอบ
หนังสือ เพาเวอร์พอยต์ประกอบ
คาบรรยาย หนังสือแบบฝึกหัด

11

มคอ. 3
คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เนท

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

14

ทบทวนบทที่ 1-6

3

15

ทบทวนบทที่ 7-12

3

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

ผู้สอน

- - สุ่มเรียกนักศึกษาออกมาสรุป
เนื้อหาในแต่ละบท เพื่อเป็นการ
ทบทวนก่อนการสอบปลายภาค
- - สุ่มเรียกนักศึกษาออกมาสรุป
เนื้อหาในแต่ละบท เพื่อเป็นการ
ทบทวนก่อนการสอบปลายภาค
Final Exam

16

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
ผลการ
เรียนรู้
1. Project 1.1 ข้อ 1, 2
work
2.1 ข้อ 1, 2, 3
3.1 ข้อ 1, 2, 3
4.1 ข้อ 1, 2, 3
5.1 ข้อ 1, 2, 3

วิธีการ
ประเมิน
มอบหมาย 6-12
งานกลุ่ม

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
30%

2. หนังสือ 1.1 ข้อ 2, 3
แบบฝึกหัด 1.1 ข้อ 1, 2, 3
1.1 ข้อ 1
1.1 ข้อ 1

มอบหมาย 15
งาน
รายบุคคล

10%

3. สมุด

มอบหมาย 15
งาน
รายบุคคล

20%

บันทึกการ
เรียน

1.1 ข้อ 2, 3
1.1 ข้อ 1, 2, 3
3.1 ข้อ 1
1.1 ข้อ 1

12

มคอ. 3
กิจกรรมที่

ผลการ
เรียนรู้
4. การมีส่วน 1.1 ข้อ 1, 2, 3
ร่วมใน
2.1 ข้อ 2
กิจกรรมและ 3.1 ข้อ 1
พฤติกรรม
4.1 ข้อ 2
จริยธรรมการ
เรียน

5. ทดสอบ
ปลายภาค
เรียน

1.1 ข้อ 3
2.1 ข้อ 1, 2, 3
3.1 ข้อ 1, 2, 3

วิธีการ
ประเมิน
สังเกตการ 1-15
เข้าเรียน
และการเข้า
ร่วม
กิจกรรมใน
ชั้นเรียน

ทดสอบ

สัปดาห์ที่
ประเมิน

16

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
10%

30%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประกอบด้วย หนังสือประกอบการสอน Interactive English, หนังสือ
แบบฝึกหัด, และแผ่นเสียงประกอบหนังสือเรียน

2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ไม่มี
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
เว็บไซท์
[Online].Available:http://e-learning.dusit.ac.th/
[Online].Available:http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
[Online].Available:http://www.englishclub.com/learn-english.htm
[Online].Available:http://www.usingenglish.com/
[Online].Available:http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
[Online].Available:http://www.eslmonkeys.com/student/esl_learning.php
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มคอ. 3

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ประเมินจากแนวคิดและความคิดเห็นของนักศึกษาของนักศึกษาทีม่ ีต่อการเรียนการสอนโดย
- การสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- การทวนสอบผลการประเมิน
3. การปรับปรุงการสอน
- จัดวิพากษ์แนวการสอนโดยคณาจารย์ในหลักสูตร
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
- การวิจัยชัน้ เรียนเรื่อง “การพัฒนาข้อสอบมาตรฐานหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (รายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) The Development of the Standardized Test in General Education
Course (English for Communication) “
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- มีการทวนสอบผลสัมฤทธิใ์ นรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรูร้ ายวิชา โดยการตรวจ
ผลงาน การอภิปรายกลุ่ม ในระหว่างกระบวนการเรียนการสอนรายวิชา
- ตั้งคณะกรรมการประจาสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ตามที่กาหนดใน
รายวิชา คะแนนและเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นาข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ 1 และข้อ 2 มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา ดังนี้
- ปรับปรุงแผนการสอนทุกปีการศึกษา
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ปี
- ปรับปรุงแนวการสอนทุกปี
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