
รายละเอียดของรายวิชา 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา -  

 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 

 ช่ือภาษาไทย :  1500120  ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําตน 

 ช่ือภาษาอังกฤษ :   1500120  English for Self-direction 

2. จํานวนหนวยกิต 

 4 หนวยกิต  4(4-0-8) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

  4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา: -  

 4.2 อาจารยผูสอน: คณาจารยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน 

 - 

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 

 ไมมี 

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 

 ไมมี 

8. สถานที่เรียน 

 ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนยการศึกษานอกที่ต้ัง และศูนยการเรียน 

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

 3 กรกฎาคม 2562 

 

 

 

 

 



มคอ. 3 รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการนําตน 

 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

1.จุดมุงหมายของรายวิชา 

 1.1 พุทธิพิสัย (ความรูที่ไดรับจากการเรียน) 

1.1.1 นักศึกษามีความรูความสามารถในการอานเพ่ือความเขาใจโดยใชกลวิธีการอาน ไดแก 

การสํารวจและคาดเดาเน้ือเรื่องกอนอาน การอานเพ่ือจับใจความสําคัญ การอานแบบหาขอมูล

เฉพาะเจาะจง และการเดาความหมายคําศัพทจากบริบท  

  1.1.2 นักศึกษามีความรูความสามารถในการจดบันทึก ถอดความ เขียนสรุปความ ตีความ 

แสดงความคิดเห็น และวิเคราะหขอดีขอดอยจากเรื่องที่อานและฟงไดอยางมีเหตุผล  

  1.1.3 นักศึกษามีความรูเรื่องคําศัพทและสํานวนที่เกี่ยวของกับเรื่องที่อานและฟง 

  1.1.4 นักศึกษาสามารถเขียนจดหมายสอบถามขอมูล บันทึกยอ และรายงานสรุป โดยใช

สํานวนถูกตองเหมาะสม 

 1.2 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช IT ที่ไดรับจากการเรียน) 

1.2.1 นักศึกษามีทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร แลกเปลี่ยน และเรียนรูเน้ือหา

และบริบทตางๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

1.2.2 นักศึกษามีความสามารถและมีทักษะในการสืบคนขอมูลจากเว็บไซตและสื่อสังคม

ออนไลนที่นาเช่ือถือเพ่ือทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย 

  1.2.3 นักศึกษาสามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรและสื่อผสมเพ่ือการนําเสนองานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ไดรับจากการเรียน) 

1.3.1 นักศึกษาเห็นคุณคาของการเรียนรูแบบรวมมือ เกิดทัศนคติที่ดีตอการทํางานรวมกับ

ผูอ่ืน สามารถทํางานและเรียนรูหนาที่รับผิดชอบภายในกลุมไดอยางมีประสิทธิผล 

1.3.2 นักศึกษาเขาเรียนตรงเวลา มีวินัยในตนเอง สามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายทันตาม

กําหนด  

  1.3.3 นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม เชน มีความซื่อสัตย ไมทุจริตในการสอบ นําเสนอขอมูล

โดยมีการอางอิงแหลงขอมูล ไมคัดลอกผลงานหรือแอบอางความคิดผูอ่ืนมาเปนของตนเอง เปนตน   

 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรบัปรุงรายวิชา 

 เพ่ือใหนักศึกษามีความรู ทักษะและความสามารถที่จําเปนตอการสรางพ้ืนฐานการเปนมนุษยที่ดี

และสมบูรณในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะอยางยิ่ง คือ นักศึกษาสามารถเรียนรูและพัฒนาทักษะการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษของตนเองในระดับที่ใชงานได (Working Knowledge) ดวยการเรียนรูผานการปฏิบัติ 

(Active Learning) โดยการสงเสริมการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) มุงเนนกระบวนการ
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มคอ. 3 รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการนําตน 

 

เรียนรูเพ่ือใหนักศึกษาสามารถเช่ือมโยงความรูที่ไดจากการอานและไดฟง สามารถคิด วิเคราะห 

แลกเปลี่ยน และนําเสนอขอเท็จจริงและความคิดเห็นในบริบทตางๆ ไดอยางสมเหตุสมผล รวมทั้ง

สนับสนุนการคนควาหาความรูจากสื่อของจริงทั้งจากสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกสที่ทันตอสภาวการณ

ในปจจุบัน ตลอดจนสามารถประยุกตใชสื่อเทคโนโลยีในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ    

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนนิการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 

อานและทําความเขาใจขอมูลสารสนเทศหรือเรื่องราวตางๆ ในชีวิตประจําวัน สรุปใจความสําคัญ

จากเรื่องที่ฟงและอาน อภิปราย เสนอแนวคิดในประเด็นที่เปนขอดีและขอดอยในศาสตรสาขาวิชาชีพ

เฉพาะทางของตนเอง เขียนจดหมาย รวมถึงคํารองขอที่ไมเปนทางการ จดบันทึกเรื่องใกลตัวและใจความ

สําคัญของเรื่องระหวางการพูดคุย 

Reading and understanding of data and information and matters in everyday 

situations, demonstration of main ideas from what is heard and read, discussion, 

presentation of ideas related to strengths and weaknesses in one’s particular field of study, 

writing of letters and informal requests, and note- taking of familiar matters and key 

concepts during discussions 

 

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

บรรยายการฝก สอนเสริม 
ปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษา 

ดวยตนเอง 

60 ช่ัวโมง ไมม ี ไมม ี 120 ช่ัวโมง 

 

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน รายกลุม

และรายบุคคล 

- ผูสอนใหคําปรึกษาผานจดหมายอีเล็กทรอนิกส หรือสื่อสังคมออนไลน  
- ผูสอนจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมตามความตองการ 3 ช่ัวโมงตอสัปดาห  

 

 

 

 

 

3 

 



มคอ. 3 รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการนําตน 

 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 

การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

    1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

  1.1.1 มีคุณลักษณะตามคานิยมไทยที่ดี ไดแก การประพฤติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรม

พื้นฐาน มีความรักชาติ ศาสน กษัตริย ซ่ือสัตย มีระเบียบวินัย รักษากฎหมายมี

อุดมการณในสิ่งที่ดีงาม มีความกตัญู มีสัมมาคารวะ รูจักเคารพผูใหญ และรูจัก

การรักษาวัฒนธรรมและประเพณีไทย 

  1.1.2 รูจักประหยัด อดออมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

  1.1.5 ทัศนคติปฏิเสธคอรัปชัน ที่แสดงออกมาในดานความคิดและพฤติกรรม 

  1.1.6 มีความเปนสวนดุสิต ไดแก การมีความรักและศรัทธาในองคกร ดํารงตนอยางมีศักด์ิศรี 

มุงมั่น ทุมเท รวมแรงใจเปนหน่ึงเดียว ขยันอดทน พากเพียร ใฝรู มีความประณีต

พิถีพิถันและรูจริงในสิ่งที่ทํา มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม แสดงความเปนผูนําและความเปน

สวนดุสิตไดอยางเหมาะสมในทุกสถานการณจนเปนที่ประจักษตอสาธารณะ 

 1.2 วิธีการสอน 

  1.2.1 ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง เชน การเขาสอนและการเลิกสอนตรงเวลา การมีสัมมาคารวะ

และกาละเทศ เปนตน 

  1.2.2 นําเสนอตัวอยางกรณีศึกษาที่เกี่ยวของกับการคัดลอกงานผูอ่ืน   

  1.2.3 เนนกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ และการทํางานเปนทีม 

 1.3 วิธีการประเมินผล 

  1.3.1 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกระหวางเรียนของนักศึกษา  

  1.3.2 ประเมินจากผลงานของนักศึกษาที่ไมมีการคัดลอกผลงานผูอ่ืน 

 

2. ดานความรู 

 2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

  2.1.2 มีโลกทัศนกวางไกล   

  2.1.3 มีความรู ความเขาใจในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเองและผูอ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและ

ธรรมชาติ 
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มคอ. 3 รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการนําตน 

 

 2.2 วิธีการสอน 

  2.2.1 จัดการเรียนการสอนที่ใชกิจกรรมที่มีความหลากหลาย เชน การบรรยาย การอภิปราย 

การนําเสนอผลงาน การสรางนวัตกรรม เปนตน ใหความสําคัญเรื่องกลวิธีในการอาน

และการเขียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และเนนใหนักศึกษาฝกปฏิบัติจริง 

  2.2.2 สอนโดยใชบทอานและสื่ อผสมที่หลากหลาย ( reading passages, tools and 

multimedia) ภายใตหัวขอที่เกี่ยวกับสถานการณโลกปจจุบัน (current world affairs) 

เพ่ือใหนักศึกษารูเทาทันสถานการณโลกปจจุบัน 

  2.2.3 สอนโดยใชบทอาน (reading passages) ที่มีเน้ือหาเก่ียวกับสาขาที่นักศึกษาเรียน หรือ

ตามความสนใจของนักศึกษา 

 2.3 วิธีการประเมินผล 

  2.3.1 ประเมินจากการถาม-ตอบความรูที่ไดรับระหวางเรียน 

  2.3.2 ประเมินจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน 

  2.3.3 ประเมินจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน การทดสอบยอย และการทดสอบ

ปลายภาค   

  2.3.4 ประเมินจากการตอบคําถามทายบท    

  2.3.5 ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย เชน ช้ินงาน รายงาน โครงงาน เปนตน ตามเกณฑการ

ประเมินที่กําหนด (Rubrics)   

 

3. ดานทักษะทางปญญา 

 3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

  3.1.1 มีทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

  3.1.2 มีทักษะการคิดแบบองครวมและเชิงตรรกะอยางมีเหตุผล 

  3.1.3 มีทักษะการคิดวิเคราะหและการแกไขปญหา 

  3.1.5 มีทักษะดานอาชีพและมีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 

 3.2 วิธีการสอน 

  3.2.1 มอบหมายงานใหนักศึกษาสืบเสาะหาความรูเพ่ือแสดงความคิดเห็นตอบทความที่อาน

อยางมีหลักการในเชิงวิชาการ 

  3.2.2 มอบหมายใหนักศึกษาสืบคนสื่อหรือบทความ เชน ภาพยนตร หนังสือ เพ่ือเขียนแสดง

ความคิดเห็น 

  3.2.3 มอบหมายใหนักศึกษาแกปญหาดวยวิธีที่แตกตางและประเมินวิธีการแกปญหาที่เกิดขึ้น

จากการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

  3.2.4 มอบหมายใหนักศึกษาเขียนจดหมายถึงบรรณาธิการนิตยสาร 
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มคอ. 3 รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการนําตน 

 

  3.2.5 มอบหมายใหนักศึกษาเรียนรู และสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลในเว็บไซตตางๆ และนํา

ความรูที่ไดมาสรางสื่ออิเล็กทรอนิกส  

 3.3 วิธีการประเมินผล 

  3.3.1 ประเมินจากการสังเกตการทํางานของนักศึกษา 

  3.3.2 ประเมินจากการถาม-ตอบระหวางเรียน 

  3.3.3 ประเมินจากผลสรุปการอภิปราย และการใหผลสะทอนกลับระหวางครูกับนักศึกษา 

และนักศึกษากับนักศึกษา 

  3.3.4 ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย เชน ช้ินงาน รายงาน โครงงาน เปนตน ตามเกณฑการ

ประเมินที่กําหนด (Rubrics)   

  3.3.5 ประเมินจากการทดสอบยอย และการทดสอบปลายภาค    

    

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

  4.1.1 มีความตระหนักรูถึงสิทธิ บทบาทและหนาที่ของตนเอง ตลอดจนเขาใจ เห็นคุณคาและ

เคารพสิทธิของผูอ่ืน  

  4.1.3 มีทักษะในการประสานงานความรวมมือในการทํางานเปนทีม การเปนผูนําและผูตามที่ดี 

มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีทักษะในการแกปญหาสังคม ไดแก การรับรูปญหา การเขาใจ

ปญหา การเรียงลําดับความสําคัญของปญหา และแสวงหาแนวทางการแกปญหาอยาง

สันติวิธี 

  4.1.4 มีความเขาใจในสังคมพหุวัฒนธรรม มีทักษะในการปฏิสัมพันธกับผู อ่ืนอยาง

สรางสรรคตระหนักและเขาใจในวัฒนธรรมของสังคมที่ตนเองอาศัยอยู รวมทั้งเขา

ใจความแตกตางทางวัฒนธรรม และสามารถปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรมไดอยาง

เหมาะสม 

 4.2 วิธีการสอน 

  4.2.1 สอดแทรกเน้ือหาเกี่ยวกับสังคมพหุวัฒนธรรม เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจและเห็นคุณคาของ

ความแตกตางและการอยูรวมกันกับผูอ่ืน   

  4.2.2 จัดการเรียนการสอนที่มุงเนนกิจกรรมคู กิจกรรมกลุมในลักษณะกรณีศึกษา การต้ัง

ปญหาและการหาแนวทางการแกปญหา การอภิปรายรวมกัน และการแสดงบทบาท

สมมุติ   

  4.2.3 มอบหมายใหนักศึกษากําหนดบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบในการทํางานคู และ

การทํางานกลุม  
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  4.2.4 สงเสริมใหนักศึกษาเรียนรูวิธีการประเมินอยางสรางสรรคโดยนักศึกษาผูอ่ืน (peer 

evaluation)    

 4.3 วิธีการประเมินผล 

  4.3.1 ประเมินจากการเขารวมกิจกรรมคูและกลุม     

  4.3.2 ประเมินจากการสังเกตกระบวนการทํางานเปนทีมของนักศึกษา 

  4.3.3 ประเมินจากช้ินงานของนักศึกษาจากการทํางานคูและกลุมที่แสดงใหเห็นการแบง

บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในงาน 

 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ตองพัฒนา 

  5.1.1 มีความรูในการใชสื่อและขอมูลสารสนเทศอยางรูเทาทัน  

  5.1.2 ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

5.2 วิธีการสอน 

  5.2.1 มอบหมายใหนักศึกษาอานเน้ือเรื่องจากสื่อออนไลนตามความสนใจ ถอดความ สรุป

ความไดอยางเขาใจ และเขียนวิเคราะหขอดีและขอเสียอยางมีเหตุผล    

  5.2.2 มอบหมายใหนักศึกษานําเสนอองคความรูที่ไดศึกษาคนควา โดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศประกอบการนําเสนองาน โครงงาน หรือรายงาน 

  5.2.3 จัดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีที่มีรูปแบบหลากหลาย เชน การสรางชองทาง

ติดตอระหวางผูสอนกับผูเรียนผานสื่อสังคมออนไลน การเรียนออนไลนเพ่ือเพ่ิมเติม

ความรูและทบทวนบทเรียน เปนตน  

 5.3 วิธีการประเมินผล 

  5.3.1 ประเมินจากการถาม-ตอบความรูที่เกี่ยวของ  

  5.3.2 ประเมินจากช้ินงาน โครงงาน หรือรายงานที่ใชเทคโนโลยีประกอบการสรางสรรคงาน 

  5.3.3 ประเมินจากการสังเกตการใชเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการนําเสนองาน  
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห

ที ่
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอนสื่อที่ใช (ถามี) 
ผูสอน 

1 

 

Course Orientation 

Pre-test 

Unit 1 Signs and Labels in 

Everyday Life  

• Test Yourself 

• Warm-up 

• Reading: Signs and 

Labels 

• Vocabulary: 

prohibit, nutrition, 

ingredients, bleach, 

discharge, etc. 

• Language and 

Grammar: 

Imperatives 

• Writing: Creating 

your own sign and 

label 

4 1. Teacher introduces the course 

description, course objectives, 

content, methods of teaching and 

activities, teaching material, and 

assessment and evaluation. 

2. Teacher informs the policy and 

learning and teaching quality 

assurance system.   

3. Teacher tells students the classroom 

rules and regulations. 

4. Teacher asks students to do the pre-

test before studying the course. 

5. Teacher introduces “Test Yourself” 

and let students to do the test 

before the lesson begins. 

6. Teacher motivates students to see 

pictures of signs and labels and 

encourages them to discuss the 

questions in small groups. 

7. Teacher lets students read the given 

signs and labels quickly for the gist 

and motivate them to find specific 

information by asking 5Ws1H 

questions as well as let them share 

ideas with their classmates.  

8. Teacher has students learn 

vocabulary in context.  

9. Teacher describes expressions and 

grammar points found in the signs 

and labels if needed.  

10. Teacher assigns students to do some 

exercises and checks their 

comprehension. 

คณาจารย 
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สัปดาห

ที ่
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอนสื่อที่ใช (ถามี) 
ผูสอน 

11. Teacher explains basic writing 

guidelines of a sign and elements of 

a label. 

12. Teacher has students practice 

writing.  

13. Teacher has students create their 

own signs and labels and present 

them to the class. 

14. Teacher concludes the lesson by 

summarizing the main points.  

2 

 

Unit 2 Tables and Graphs 

• Test Yourself 

• Warm-up 

• Reading: Tables and 

Graphs 

• Vocabulary: 

vegetarian, sales, 

average, highest, 

lowest, etc. 

• Language and 

Grammar: Language 

for Describing 

Changes and 

Movements – 

Nouns, Verbs, 

Adjectives, Adverbs, 

Prepositions 

• Writing: Creating a 

table and a graph 

 

4 1. Teacher introduces “Test Yourself” 

and let students to do the test 

before the lesson begins. 

2. Teacher motivates students to 

brainstorm ideas on tables and 

graphs and encourage students in 

small groups to think critically about 

their different uses.  

3. Teacher lets students read through 

the given tables and graphs and 

motivate them to find specific 

information by asking questions as 

well as share ideas with their 

classmates.   

4. Teacher has students learn 

vocabulary in context.  

5. Teacher explains mostly used 

adverbs and adjectives in describing 

graphs.  

6. Teacher assigns students to do some 

exercises and checks their 

comprehension.  

7. Teacher explains parts of the table 

and graph along with the contents 

of a report based on the graph. 

คณาจารย 
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สัปดาห

ที ่
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอนสื่อที่ใช (ถามี) 
ผูสอน 

8. Teacher has students practice writing 

by following given guideline.  

9. Teacher has students create their 

own tables and graphs and present 

them to the class. 

10. Teacher concludes the lesson by 

summarizing the main points.  

3 

 

Unit 3 Notices and 

Announcements 

• Test Yourself 

• Warm-up 

• Reading: Notices 

and 

Announcements 

• Vocabulary: 

attractive, register, 

undersign, 

participate, 

collect, etc. 

• Language and 

Grammar: Future 

Simple Tense 

• Writing: Designing 

your own notice 

and 

announcement for 

the notice board 

 

4 1. Teacher asks students to read a 

notice and answer the questions. 

2. Teacher introduces the lesson by 

assigning students to read a notice 

and an announcement and let 

students have discussion about 

them. 

3. Teacher let students read a 

notice and an announcement 

and motivate them to find 

specific information by asking 

5Ws1H questions and do the 

exercise after reading to check 

their comprehension.  

4. Teacher has students learn 

vocabulary in context and checks 

their comprehension from the 

exercise provided. 

5. Teacher explains vocabulary, 

expressions, grammatical points 

found in the notices and 

announcements if needed. 

6. Teacher assigns students to do 

some exercises and checks their 

comprehension. 

7. Teacher explains writing format of a 

notice and an announcement. 

คณาจารย 
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สัปดาห

ที ่
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอนสื่อที่ใช (ถามี) 
ผูสอน 

8. Teacher has students practice 

writing notices and 

announcements. 

9. Teacher concludes the lesson by 

summarizing the main points. 

4 

 

Unit 4 Advertisements 

• Test Yourself 

• Warm-up 

• Reading: 

Advertisements 

• Vocabulary: 

career, 

opportunity, 

currently, 

participate, 

participant, etc. 

• Language and 

Grammar: 

Conditional 

Sentences 

• Writing: Designing 

an advertisement 

 

4 1. Teacher asks students to read the 

advertisement and answer the 

questions. 

2. Teacher introduces the lesson by 

showing an advertisement and asks 

students have discussion about the 

advertisement in small groups. 

3. Teacher let students read an 

advertisement and motivate them 

to find specific information by 

asking 5Ws1H questions and do the 

exercise after reading to check 

their comprehension.  

4. Teacher has students learn 

vocabulary in context and checks 

their comprehension from the 

exercise provided. 

5. Teacher explains vocabulary, 

expressions, grammatical points 

found in the advertisements if 

needed. 

6. Teacher assigns students to do 

some exercises and checks their 

comprehension. 

7. Teacher explains writing 

components of an advertisement. 

8. Teacher has students practice 

writing an advertisement. 

9. Teacher concludes the lesson by 

summarizing the main points. 

คณาจารย 
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สัปดาห

ที ่
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอนสื่อที่ใช (ถามี) 
ผูสอน 

5 

 

Unit 5 Instructions 

• Test Yourself 

• Warm-up 

• Reading: 

Instructions 

• Vocabulary: 

provide, specific, 

discuss, deposit, 

interest, etc. 

• Language and 

Grammar: 

Transition Words, 

Modal Verbs 

• Writing: Writing 

instructions on 

how to prepare 

oneself before a 

reading class 

 

4 1. Teacher asks students to read a 

process paragraph and find the 

correct transition words. 

2. Teacher introduces the lesson by 

showing pictures of instructions 

and asks students have discussion 

the questions in small group. 

3. Teacher asks students read the 

passage in the topic of “How to 

open a checking account at the 

bank” and motivate them to find 

specific information by asking 

5Ws1H   questions. 

4. Teacher has students learn 

vocabulary in context. 

5. Teacher explains vocabulary, 

expressions, grammatical points 

found in the passage if needed. 

6. Teacher assigns students to do 

some exercises and checks their 

comprehension. 

7. Teacher explains basic writing 

structure of instructions in 

paragraph. 

8. Teacher has students practice 

writing instructions. 

9. Teacher concludes the lesson by 

summarizing the main points. 

คณาจารย 
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Unit 6 Itineraries 

• Test Yourself 

• Warm-up 

• Reading: Itinerary 

4 1. Teacher introduces the lesson by 

showing samples of travel 

itineraries and identifies the key 

components of the itinerary to 

familiarize them with the structure 

and content of itineraries. 
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สัปดาห

ที ่
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอนสื่อที่ใช (ถามี) 
ผูสอน 

• Vocabulary: 

itinerary, visit, 

arrival, explore, 

experience, etc. 

• Language and 

Grammar: Future 

Continuous Tense 

• Writing: Designing a 

travel itinerary 

 

2. Teacher lets students read and 

scan the sample itineraries to 

motivate them to find specific and 

important information by asking 

5Ws1H questions and to encourage 

them to share their ideas through a 

class discussion. 

3. Teacher has students learn 

vocabulary in context.  

4. Teacher explains the verb tense 

used in writing itineraries. 

5. Teacher assigns students to do 

some exercises to check 

comprehension.   

6. Teacher explains the writing 

structure and format of an 

itinerary. 

7. Teacher has students practice 

writing by creating their own travel 

itineraries. 

8. Teacher concludes the lesson by 

summarizing the main points. 

7 

 

Unit 7 Recipes 

• Test Yourself 

• Warm-up 

• Reading: Recipes 

• Vocabulary: mash, 

garnished, scorch, 

preheat, simmer, 

etc. 

• Language and 

Grammar: 

Abbreviations, 

4 1. Teacher asks the students to 

complete Test Yourself. 

2. Teacher has students read recipes: 

Chicken, coconut and galangal 

soup (tom kha gai) and Dark 

Chocolate Swirl Banana Bread. 

3. Teacher explains vocabulary, 

grammatical points, and 

expressions found in the recipes if 

needed. 

4. Teacher checks students’ 

comprehension by asking 5Ws 1H 

questions.  

คณาจารย 
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สัปดาห

ที ่
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอนสื่อที่ใช (ถามี) 
ผูสอน 

Food Weights and 

Measures 

• Writing: Creating 

your own recipe 

 

5. Teacher asks students to have 

group discussion in order to 

calculate the proportion of 

ingredients.  

6. Teacher has students search for a 

recipe of ASEAN food, adapt the 

ingredient, and write their own 

recipes. 

7. Teacher concludes the lesson by 

summarizing the main points. 

8 

 

Quiz  

Unit 8 Short Stories  

• Test Yourself 

• Warm-up 

• Reading: Short 

Stories 

• Vocabulary: 

mischief, granted, 

inquire, disgust, 

gaze, etc. 

• Language and 

Grammar: 

Conjunctions 

• Writing: Creating  

your short story 

 

4 1. Teacher lets students do the quiz. 

2. Teacher introduces the lesson by 

talking about superstitious believes 

of people and has students guess 

if a particular thing or action will 

bring good luck or bad luck. 

3. Teacher divides students into 

groups, asks them about their 

personal superstitious believes and 

has them present their answers to 

class.  

4. Teacher introduces a short story 

entitled “The Monkey’s Paw.” In 

advance classes, students may 

read a whole story individually. In 

other classes such as non-English 

major, teacher may divide a story 

into smaller parts and ask each 

group of students to read each 

part and tell each part to class.  

5. While students are reading, teacher 

encourages them not to check 

word meanings from dictionaries 

but to guess the meanings from 

context instead.  

คณาจารย 
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สัปดาห

ที ่
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอนสื่อที่ใช (ถามี) 
ผูสอน 

6. After finishing each part, teacher 

explains the major elements of 

short stories that are setting, 

characters, plot, conflicts, and 

theme. Then have students 

complete reading comprehension 

exercises.  

7. After finishing the whole story, 

teacher explains grammar points of 

conjunctions and has students 

complete the writing exercises and 

the short story.  

8. Teacher asks students to reflect 

what they learn from the unit. 

9 

 

Unit 9 News  

• Test Yourself 

• Warm-up 

• Reading: News 

• Vocabulary:  

aesthetically, 

traumatized, 

federal, defiance, 

dispersed, etc. 

• Language and 

Grammar: Reported 

Speech 

• Writing: Creating 

your own 

imaginative news 

story 

 

4 1. Teacher introduces the lesson by 

showing pictures of different news 

stories and encourages students in 

small groups to discuss the 

questions. 

2. Teacher lets students to read the 

news headlines for general 

comprehension and motivate 

them to find specific information 

by looking for answers to 5Ws1H 

questions in the news articles as 

well as let them share ideas with 

their classmates.  

3. Teacher has students learn 

vocabulary in context.  

4. Teacher describes expressions and 

grammar points found news 

articles.  

5. Teacher assigns students to do 

some exercises and checks their 

comprehension.   
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สัปดาห

ที ่
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอนสื่อที่ใช (ถามี) 
ผูสอน 

6. Teacher explains the basic writing 

structure of a news report. 

7. Teacher has students practice 

writing by following the given 

guidelines.  

8. Teacher has students create their 

own news report. 

9. Teacher concludes the lesson by 

summarizing the main points. 

10 

 

Unit 10 Comic Strips 

• Test Yourself 

• Warm-up 

• Reading: Comic 

Strips 

• Vocabulary: 

admire, hearty, 

gaminess, truffle, 

rare, etc. 

• Language and 

Grammar: Present 

Simple Tense 

• Writing: Creating 

the comic strip 

 

4 1. Teacher introduces the lesson by 

showing samples of comic strips 

and identifies the key elements of 

a comic strip to familiarize them 

with the structure and content. 

2. Teacher lets students read comic 

strips with varying topics to 

motivate them to share their views 

and opinions about what they 

have read by asking 5Ws1H 

questions in a class discussion. 

3. Teacher has students learn 

vocabulary in context.  

4. Teacher explains the verb tense 

used when writing dialogues for 

comic strips. 

5. Teacher assigns students to do 

some exercises to check 

comprehension.   

6. Teacher explains the different parts 

and structures of comic strips. 

7. Teacher has students practice 

writing by creating their own comic 

strips. 

8. Teacher concludes the lesson by 

summarizing the main points. 
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สัปดาห

ที ่
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอนสื่อที่ใช (ถามี) 
ผูสอน 

11 Unit 11 Notes and 

Summaries 

• Test Yourself 

• Warm-up 

• Reading: Notes 

and Summaries 

• Vocabulary: 

exercise, socialize, 

beneficial, avoid, 

nutritious, etc. 

• Language and 

Grammar: Phrasal 

Verbs 

• Writing: Writing a 

short summary of 

what you have 

read in the article 

from a newspaper  

 

4 1. Teacher introduces the lesson by 

letting students answer questions 

in ‘Test yourself’ part. 

2. Teacher has students read a short 

note given and answer questions.  

3. Teacher explains vocabulary, 

grammatical points, and 

expressions found in the note and 

summary if needed. 

4. Teacher checks students’ 

comprehension by asking them to 

summarize the gist.  

5. Teacher explains basic elements of 

a note and summary and tips of 

writing.  

6. Teacher asks students to have 

group discussion in order to find 

the topics of note-taking and 

writing summaries.  

7. Teacher has students write a note 

and a summary. 

8. Teacher concludes the lesson by 

summarizing the main points. 

คณาจารย 

12 

 

Unit 12 Letters of Request 

• Test Yourself 

• Warm-up 

• Reading: Letters of 

Request 

• Vocabulary: 

inquire, 

advertisement, 

supply, dated, 

requested, etc. 

4 1. Teacher introduces the lesson by 

showing a letter of request and has 

students identify the parts in the 

letters.  

2. Teacher divides students into 

groups, and has them discus on 

what opportunities they would 

write letters of request.  

3. Teacher has students read a letters 

of request. 

4. While students are reading, teacher 

explain the parts of letter in details 

คณาจารย 
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สัปดาห

ที ่
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอนสื่อที่ใช (ถามี) 
ผูสอน 

• Language and 

Grammar: 

Prepositions 

• Writing: Writing a 

letter of request  

 

including how to write date, 

salutation and complementary 

closing.  

5. After finishing reading, teacher 

explains that when writing a letter, 

the writer must use words that are 

appropriate to the tone or the 

level of formality in that letters. 

Then teacher has students 

complete a letter with appropriate 

words.  

6. Teacher explains grammar points of 

prepositions and has students 

complete a letter with appropriate 

prepositions.  

7. Teacher asks students to reflect 

what they learn from the unit. 

13 

 

Unit 13 Letters to the 

Editor 

• Test Yourself 

• Warm-up 

• Reading: Letters to 

Editor 

• Vocabulary: 

negligible, 

crackdown, 

torture, atrocities, 

carnage, etc. 

• Language and 

Grammar: 

Adjectives 

• Writing: Writing the 

letter to the editor  

 

4 1. Teacher introduces “Test Yourself” 

and lets students to do the test 

before the lesson begins.   

2. Teacher introduces the lesson by 

showing pictures of letter to the 

editor and encourage students in 

small groups to discuss the 

questions. 

3. Teacher let students read the given 

letters to editor quickly for the gist 

and motivate them to find specific 

information by asking 5Ws1H 

questions as well as let them share 

ideas with their classmates.  

4. Teacher has students learn 

vocabulary in context  

คณาจารย 
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มคอ. 3 รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการนําตน 

 

สัปดาห

ที ่
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอนสื่อที่ใช (ถามี) 
ผูสอน 

5. Teacher describes expressions and 

grammar points found in the 

letters to editor if needed.  

6. Teacher assigns students to do 

some exercises and checks their 

comprehension. 

7. Teacher explains guidelines and 

format of a letter to editor. 

8. Teacher has students practice 

writing.  

9. Teacher has students create their 

own letter to editor.  

10. Teacher concludes the lesson by 

summarizing the main points. 

14 Unit 14 General Articles 

• Test Yourself 

• Warm-up 

• Reading: General 

Articles 

• Vocabulary: 

official, potential, 

society, 

corporation, 

tolerate, etc. 

• Language and 

Grammar: Past 

Simple Tense 

• Writing: Writing an 

article  

 

4 1. Teacher introduces the lesson by 

letting students answer questions 

in ‘Test yourself’ part. 

2. Teacher leads in the lesson by 

checking students’ comprehension 

on the characteristics of article. 

3. Teacher explains how to choose 

the title.  

4. Teacher checks students’ 

comprehension by asking them to 

choose the title of the paragraph 

in the general article and answer 

the questions after reading the 

general article.  

5. Teacher explains vocabulary, and 

grammatical points found in the 

articles if needed.   

6. Teacher checks students’ 

comprehension from the exercises.  

7. Teacher explains the structure of 

writing the articles.   

คณาจารย 
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สัปดาห

ที ่
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอนสื่อที่ใช (ถามี) 
ผูสอน 

8. Teacher has students identify the 

title of each paragraph in the 

article.   

9. Teacher has students rearrange 

each paragraph in general article. 

10. Teacher has students write the 

article according to the instructions 

provided. 

11. Teacher concludes the lesson by 

summarizing the main points. 

15 Unit 15 Academic Articles 

• Test Yourself 

• Warm-up 

• Reading: Academic 

Articles 

• Vocabulary: 

juxtapose, comic 

book, crooked, 

sheer, crag, etc. 

• Language and 

Grammar: 

Paraphrasing, 

Passive Verb 

Tenses 

• Writing: Designing 

an infographic 

Student Product Exhibition  

Post-test 

 

4 1. Teacher asks the students to 

complete Test Yourself. 

2. Teacher has students read 

academic articles – in topic related 

to their future profession. 

3. Teacher explains vocabulary, 

grammatical points, and 

expressions found in the articles. 

4. Teacher checks students’ 

comprehension by asking 5Ws 1H 

questions.  

5. Teacher checks students’ 

comprehension by asking them to 

paraphrase and summarize the 

story. 

6. Teacher explains the various types 

of organization patterns in the 

articles. 

7. Teacher has students identify the 

organization patterns of the articles 

such as narration, description, 

compare and contrast, and so on. 

8. Teacher has students create pieces 

of infographic to explain the 

คณาจารย 
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สัปดาห

ที ่
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอนสื่อที่ใช (ถามี) 
ผูสอน 

articles they read and present 

them to the classroom. 

9. Teacher concludes the lesson by 

summarizing the main points. 

10. Teacher lets students have the 

exhibition to display products and 

projects from what they have 

learned in the course. 

11. Teacher asks students to do the 

post-test. 

16 Final Examination  

Note: During the study, each teacher has to assign students to do self-study English Discoveries Online 

(one level) with the score out of 10. Please find attached the scoring criteria on the last page.  

  

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

เกณฑการประเมินผล ใชระบบอิงเกณฑของมหาวิทยาลัย ดังนี ้
- คะแนนระหวางภาค  รอยละ 70 

- คะแนนปลายภาค  รอยละ 30 

กิจกรรมที่ ผลการเรยีนรู วิธีการประเมิน 
สัปดาหที ่

ประเมิน 

สัดสวนของ

การ 

ประเมินผล 

1. Exercises and 

Assignments 

1.1.1, 1.1.2, 

1.1.5, 1.1.6, 

2.1.2, 2.1.3, 

3.1.1, 3.1.2, 

3.1.3, 3.1.5, 

4.1.1, 4.1.3, 

4.1.4, 5.1.1, 5.1.2 

 

- ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม

การแสดงออกระหวางเรียนของ

นักศึกษา  

- ประเมินจากผลงานของนักศึกษาที่ไม

มีการคัดลอกผลงานผูอ่ืน 

- ประเมินจากการถาม-ตอบความรูที่

ไดรับระหวางเรียน 

- ประเมินจากการทําแบบฝกหัด

ระหวางเรียน 

- ประเมินจากการทดสอบกอนเรียน

และหลังเรียน การทดสอบยอย  

ตลอดภาค

การศึกษา 

40% 
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กิจกรรมที่ ผลการเรยีนรู วิธีการประเมิน 
สัปดาหที ่

ประเมิน 

สัดสวนของ

การ 

ประเมินผล 

- ประเมินจากการตอบคําถามทายบท    

- ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย เชน 

ช้ินงาน รายงาน โครงงาน เปนตน 

ตามเกณฑการประเมินที่กําหนด 

(Rubrics)   

- ประเมินจากการสังเกตการทํางาน

ของนักศึกษา 

- ประเมินจากผลสรุปการอภิปราย 

และการใหผลสะทอนกลับระหวางครู

กับนักศึกษา และนักศึกษากบั

นักศึกษา 

- ประเมินจากการเขารวมกิจกรรมคู

และกลุม     

- ประเมินจากการสังเกตกระบวนการ

ทํางานเปนทีมของนักศึกษา 

- ประเมินจากช้ินงานของนักศึกษาจาก

การทํางานคูและกลุมที่แสดงใหเห็นการ

แบงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบใน

งาน 

- ประเมินจากช้ินงาน โครงงาน หรือ

รายงานที่ใชเทคโนโลยีประกอบการ

สรางสรรคงาน 

- ประเมินจากการเขาใช English 

Discoveries Online โปรแกรมเรียนรู

ภาษาอังกฤษดวยตนเอง 

2. Quiz 1.1.1, 2.1.2, 

3.1.5, 5.1.2 

 

- ประเมินจากผลงานของนักศึกษาที่ไม

มีการคัดลอกผลงานผูอ่ืน 

- ประเมินจากการทดสอบยอย  

8 10% 
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กิจกรรมที่ ผลการเรยีนรู วิธีการประเมิน 
สัปดาหที ่

ประเมิน 

สัดสวนของ

การ 

ประเมินผล 

- ประเมินจากการถาม-ตอบความรูที่

เกี่ยวของระหวางเรียน 

3. Presentations 2.1.2, 3.1.1, 

3.1.5, 4.1.3, 

4.1.4, 5.1.1, 5.1.2  

 

- ประเมินจากการสังเกตกระบวนการ

ทํางานเปนทีมของนักศึกษา 

- ประเมินจากช้ินงานของนักศึกษาจาก

การทํางานคูและกลุมที่แสดงใหเห็นการ

แบงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบใน

งาน 

- ประเมินจากการถาม-ตอบความรูที่

เกี่ยวของ    

- ประเมินจากการสังเกตการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการ

นําเสนองาน  

ตลอดภาค

การศึกษา 

20% 

4. Final 

Examination 

2.1.2, 3.1.5  

 

- ประเมินจากการทดสอบปลายภาค 16 30% 

 

เกณฑการประเมินของมหาวิทยาลัย 
ระดับคะแนน ระดับผลการเรียน 

90-100 A 
85-89 B+ 
75-84 B 
70-74 C+ 
60-69 C 
55-59 D+ 
50-54 D 
0-49 F 

 

 

 

 

 

23 

 



มคอ. 3 รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการนําตน 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารและตําราหลัก 

Kanokwan Kunlasuth, Sudarat Jatepanjapak, Wilasinee Ploylearmsaeng,  

Sarapol Chirasawadi, Khacheenuj Chaovanapricha, Laurena, O.P. & Iyer, P. (2019). 

English for Self-direction. Bangkok: Graphic Site Media and Printing Solutions.   

 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

- 

3. เอกสารและขอมูลแนะนาํ 

Barnard, R. & Meehan, A. (2005). Writing for real world 2: An introduction to business  

 writing. Oxford: Oxford University Press.   

Jeffries, L. & Mikulecky, B.S.  (2009). Basic reading power 1. New York: Pearson Education. 

Jeffries, L. & Mikulecky, B.S.  (2009). Reading power 2. New York: Pearson Education. 

Mackey, D. (2006). Send me an update: A step-by-step approach to business and  

professional writing. New York: McGraw-Hill.  

Mikulecky, B.S. & Jeffries, L. (2004) More reading power. New York: Pearson Education.  

Olsher, D. (1996). Words in motion: An interactive approach to writing. Oxford: Oxford  

 University Press. 

Richards C.J. & Eckstut-Didier, S. (2003). Strategic reading 3. Hong Kong: Cambridge  

 University Press.  

Seely, J. (2005). Oxford guide to effective writing and speaking. Oxford: Oxford University  

Press.   

Zemach, D.E. & Rumisek, L.A. (2003) . College writing from paragraph to essay. Oxford: 

Macmillan. 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนนิการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาโดยนักศึกษา มีดังน้ี 

  - การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 

  - การสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 
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มคอ. 3 รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการนําตน 

 

  - การประเมินผูสอนในระบบบริหารการศึกษา และแบบประเมินรายวิชา 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 

 กลยุทธที่ใชในการประเมินการสอน มีดังน้ี 

  - สังเกตการมีสวนรวมในการเรียน การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา 

  - ผลการสอบของนักศึกษา 

  - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 

  - การเขียนสะทอนความคิดเห็นตอการสอน (Reflection) 

3. การปรับปรุงการสอน 

 - หลักสูตรกําหนดใหอาจารยผูสอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธและวิธีการสอนจากผลการประเมิน

ประสิทธิผลของรายวิชา แลวจัดทํารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ. กําหนดทุกภาคการศึกษา 

รวมถึงมีการประชุมอาจารยผูรับผิดชอบและอาจารยประจําของหลักสูตรเพ่ือหารือปญหาการเรียนรูของ

นักศึกษาและรวมกันหาแนวทางแกไข 

 - ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูสอนรวมและผูสอนในรายวิชาที่เกี่ยวของ 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 - สอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจช้ินงานของนักศึกษา 

 - พิจารณาจากผลการทดสอบยอย และหลังการประกาศผลการเรียน 

 - ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในรายวิชา 

 - ทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจช้ินงานของนักศึกษาโดยอาจารยอ่ืน และ/หรือ

ผูทรงคุณวุฒิที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร 

 - ทวนสอบเกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนในรายวิชาโดยคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

และคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกหลักสูตร 

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 

 - ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ 4  

 - อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวนเน้ือหาที่สอนและกลยุทธการสอนที่ใช และนําเสนอ

แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา เสนอตอประธานหลักสูตร  

เพ่ือนําเขาที่ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบและอาจารยประจําหลักสูตรพิจารณาใหความคิดเห็นและสรุป

วางแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใชในปการศึกษาถัดไป 
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เอกสารแนบทาย 

 

การเขาใชงานโปรแกรมภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย ชุด English Discoveries Online 

 

สําหรับนักศึกษารหัส 61 ขึ้นไป 

Username: u ตามดวย รหัสนักศึกษา 13 หลัก 

Password: dd/mm/yyyy (ปพุทธศักราช) 

 

* ในกรณีที่นักศึกษามีปญหาในการเขาใช Username ของมหาวิทยาลัย สามารถติดตอดวยตนเองที่ศูนย

การเรียนรูภาษาดวยตนเอง สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร 1 ช้ัน 2 

 

เกณฑการใหคะแนนการเขาใชงานโปรแกรมภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย ชุด English Discoveries 

Online  

(Scoring criteria for students’ use of English Discoveries Online program) 

 

Criteria 
Total Score of 10 

3 Points 2 Points 1 Point 0 Point 

Course Completion  

(a scaled score of 0 to 3) 

100 - 80% 79 - 60% 59 - 40% 39 - 0% 

Average Test Score 

(a scaled score of 0 to 2) 

- 100 - 80%  79 - 50% 49 - 0% 

Time on Task 

(a scaled score of 0 to 2) 

- Over 10 hrs. 6-9 hrs. Less than 6 hrs. 

The Number of Units 

(a scaled score of 0 to 3) 

9 - 10 units 8 - 6 units 5 - 3 units Less than 3 units 
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