รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1552118 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ (Integrated English Grammar)
2. จานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต 3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้ านวิชาบังคับ
4. อาจารย์ ผ้ ูสอน
อาจารย์ วนิดา อัญชลีวิทยกุล
อาจารย์ ธนศร วิสทุ ธิ์วาริ นทร์
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรี ยน
เป็ นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรี ยน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด
20 กรกฎาคม 2560

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1) เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนพัฒนาความรู้ในด้ านไวยากรณ์ คาศัพท์ สานวนในการพูดและการเขียนเชิง
วิชาการ
1.2) เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนพัฒนาความสามารถในการบูรณาการความรู้ ด้านไวยากรณ์กบั การสื่อสารในทักษะ
ฟั ง พูด อ่านและเขียน
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1.3) เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ในด้ านไวยากรณ์ คาศัพท์และสานวนเพื่อการ
สื่อสาร การอภิปรายและการนาเสนองานเชิงวิชาการ
1.4) เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถใช้ ความรู้ในด้ านไวยากรณ์และคาศัพท์ในการสืบค้ นข้ อมูลโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5) เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีแนวทางในการพัฒนาความรู้ในด้ านไวยากรณ์และคาศัพท์ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
เพื่อปรับปรุงเนื ้อหาให้ ทนั สมัยสอดคล้ องกับสถานการณ์ มีการออกแบบการเรี ยนการสอนและ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยน รวมทังปรั
้ บปรุงการใช้ สื่อและเทคโนโลยีในการเรี ยนรู้ และการประเมิน
การเรี ยนการสอนเพื่อส่งเสริ มการเรี ยนรู้ และการประเมินการเรี ยนการสอนที่สอดคล้ องกับสภาพการ
เรี ยนรู้ และการประเมินผลการเรี ยนรู้ที่จดั ให้ ผ้ เู รี ยนและอิงพัฒนาการของผู้เรี ยน
2.1 เพื่อพัฒนาทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ได้ รับจากการเรียน ดังนี ้
1) รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สจุ ริ ต ตรงต่อเวลา และเคารพ กฎ ระเบียบในการเรี ยน
2) มีทศั นคติที่ดีตอ่ กระบวนการศึกษาค้ นคว้ าในรูปแบบของการฝึ กฝน
3) มีคณ
ุ ลักษณะที่ยอมรับเหตุผล และยอมรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น
4) ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปั ญญา
2.2 เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ในด้ านการใช้ ไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ ดังนี ้
1) สามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ทางไวยากรณ์ร่วมกับทักษะทางภาษาอังกฤษอื่นๆได้
2) สามารถใช้ ความรู้ทางไวยากรณ์ในบริบททางภาษาที่เหมาะสม

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชาไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ (Integrated English Grammar)
ศึกษาไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษเพื่อบูรณาการทักษะการฟั ง การพูด การอ่านและการเขียนใน
บริ บทที่แตกต่างกัน ศึกษาความหมายของคาศัพท์ สานวนในการพูดและการเขียนในบริ บทเชิงวิชาการ
ประยุกต์ใช้ ความรู้ ด้ านไวยากรณ์ และคาศัพท์เพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ ที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษา
ต่างประเทศ การฟั งบรรยาย การอภิปรายในห้ องเรี ยน การนาเสนองานและการเข้ าร่ วมสั มมนา โดย
ศึกษาจากสื่อจริงที่พบในข้ อสอบมาตรฐาน รวมทังฝึ
้ กใช้ ภาษาอังกฤษให้ ถกู ต้ องในสถานการณ์ตา่ งๆ
Study English grammar integrated in listening, speaking, reading and writing skills in
different contexts. Study word meanings and idioms used in speaking and writing in academic
settings. Apply the knowledge of grammar and vocabulary to communicate in various situations
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relating to studying abroad, class lectures and discussions, presentations, and seminars by
using authentic media from standardized tests. Practice using accurate English in various
contexts is required.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริม

45 ชัว่ โมง

ไม่มี

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
ไม่มี

การศึกษาด้ วยตนเอง

(90 ชม.)

3. จานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ อี าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
จานวนเวลาให้ คาปรึกษาที่เกี่ยวข้ องกับรายวิชาที่สอน 6 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ อาจารย์ผ้ สู อนให้
คาปรึกษานักศึกษา ตามความต้ องการของนักศึกษาเป็ นรายบุคคล หรื อ เป็ นรายกลุม่

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1) มีการแสดงออกซึง่ ความรับผิดชอบต่อการเรี ยนและการทางานที่ได้ รับมอบหมาย
2) มีการแสวงหาความรู้และประยุกต์ใช้ ความรู้อย่างมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
3) มีภาวะผู้นาและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ดี
4) มีความเคารพในสิทธิและความมีคณ
ุ ค่าของตนเองและผู้อื่น
1.2 วิธีการสอน
1) ให้ ผ้ เู รี ยนรับรู้ กติกา ข้ อตกลงในการเรี ยนการสอน และทราบตารางเวลากิจกรรมวิช าการ
ประจาวิชา เพื่อสร้ างวินยั ต่อตนเอง
2) ให้ ผ้ เู รี ยนบูรณการทักษะ ความรู้ทางไวยากรณ์ กับ ทักษะทางภาษาด้ านอื่นๆ
3) เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ ทางานเป็ นกลุม่ เพื่อฝึ กการทางานเป็ นหมูค่ ณะ
4) ให้ ผ้ เู รี ยนเคารพลิขสิทธิ์ทางปั ญญา เช่น การอ้ างอิงข้ อมูลในการค้ นคว้ า
5) เปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษามีการตังค
้ าถามหรื อตอบคาถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเมื่อเกิดข้ อ
สงสัย
3
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1.3 วิธีการประเมินผล
1) ความมีวินยั จากการเข้ าชันเรี
้ ยนและการส่งงาน โดยใช้ แบบบันทึกการเข้ าเรี ยน
2) การนาเสนอรายงาน และการทาโครงการ
3) กระบวนการในการทางานกลุม่ ก่อนงานสาเร็จลุลว่ ง
4) ประเมินโดยให้ นกั ศึกษาประเมินตนเองรวมทังอาจารย์
้
สงั เกตพฤติกรรมการแสดงออกและ
การมีสว่ นร่วมในชันเรี
้ ยน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ท่ ตี ้ องได้ รับ
1) มีทกั ษะความรู้ทางไวยากรณ์ที่เพิ่มขึ ้น
2) มีความเข้ าใจวัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็ นภาษาแม่
3) มีความรู้ที่เกี่ยวข้ องกับชุมชนและความเป็ นไปของชาติและสังคมโลก
4) สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้ กบั ศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงดาเนินชีวิต
ได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
2.2 วิธีการสอน
1) บรรยายให้ ความรู้เชิงทฤษฎี หลักการใช้ ภาษาผ่านบทสนทนาที่ใช้ ในชีวิตประจาวัน
2) จัดกิจกรรมแบบผู้เรี ยนมีสว่ นร่วม (Active Learning)
3) จัดกิจกรรมการเรี ยนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
4) วิธีการแบบนิรนัย (Inductive Learning)
5) การจัดกิจกรรมเพื่อให้ เกิดการค้ นคว้ าและใช้ สื่อเทคโนโลยีเชิงสัมมนา (Seminar)
2.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตการณ์แสดงออกด้ านพฤติกรรมและแสดงความคิดเห็นในชันเรี
้ ยน
2) ทดสอบย่อยหลังการเรี ยนแต่ละหัวข้ อการสอน
3) ประเมินการนาเสนอผลงาน
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
1) สามารถคิดอย่างเป็ นระบบและประยุกต์ใช้ ได้ อย่างเหมาะสม
2) มีความสามารถในการใช้ ภาษาให้ เหมาะสมในสถานการณ์ตา่ งๆ
3) เป็ นคนช่างสังเกตและใช้ ภาษาตามแบบอย่างอย่างถูกต้ องเหมาะสม
4) สื่อสารอย่างสร้ างสรรค์
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3.2 วิธีการสอน
1) มอบหมายงานให้ วิเคราะห์และบูรณาการหลักการใช้ ไวยากรณ์ เพื่อเชื่อมโยงเข้ ากับการใช้
ทักษะภาษาอังกฤษด้ านต่างๆ ในชีวิตประจาวัน
2) ให้ นกั ศึกษาทากิจกรรมที่ต้องประยุกต์ความรู้ไวยากรณ์ในการสื่อสารในสถานการณ์ตา่ งๆ
3.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตการณ์การแสดงออกด้ านทักษะการใช้ ภาษาในชันเรี
้ ยน ผ่านแบบประเมินพฤติกรรม
2) เกณฑ์การประเมินแบบ Rubrics
3) ประเมินการนาเสนอผลงาน
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1) มีความสามารถทางานเป็ นกลุม่ ในฐานะผู้นาและผู้ตามได้
2) สามารถริเริ่มสร้ างสรรค์ แนวทางที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินกิจกรรมต่างๆได้
3) มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดีสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ เป็ นอย่างดี ทังภาษาไทยและ
้
ภาษาต่างประเทศ
4) มีความเคารพสิทธิและความมีคณ
ุ ค่าของตนเองและผู้อื่น
5) สามารถวางแผนในการเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
1) มอบหมายการทางานกลุม่ (Project Work)
4.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตการแสดงออกด้ านพฤติกรรมและการร่วมกิจกรรมกลุม่
2) สังเกตการแสดงออกในฐานะผู้นาและผู้ตาม
3) สังเกตพฤติกรรมด้ านการมีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี
4) สังเกตพฤติกรรมการเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1) มีทกั ษะในการใช้ เครื่ องมือที่จาเป็ นเกี่ยวข้ องกับคอมพิวเตอร์
2) สามารถสืบค้ นข้ อมูล วิเคราะห์เพื่อนามาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันได้
3) สามารถใช้ ภาษาในการสื่อสาร ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้กบั ผู้อื่นได้ เป็ นอย่างดี
4) สามารถนาเสนอและสื่อสารโดยใช้ สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรื อการแสดงสถิตไิ ด้
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5) สามารถเลือกใช้ ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้ ในการดารงชีวิตและแก้ ไขปัญหาของ
ตนเองได้ อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
1) มอบหมายงานให้ นาเสนอข้ อมูล ในการสารวจการแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์คา่ สถิติ
การค้ นคว้ าข้ อมูลและการตีความจากการวิเคราะห์
2) กาหนดให้ มีการนาเสนอผลงานโดยใช้ สื่อเทคโนโลยี
5.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินการนาเสนอทังด้
้ านการวิเคราะห์ ค้ นคว้ า และตีความ
2) ประเมินการนาเสนอผลงานโดยการใช้ สื่อเทคโนโลยี
3) ประเมินความสามารถในการประยุกต์ใช้ ทกั ษะทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในการ
ติดต่อสื่อสาร กับทักษะอื่นๆทางภาษาอังกฤษ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
ครัง้ ที่
หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชัวโมง
่

กิ จกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้

ผูส้ อน

1

ปฐมนิเทศรายวิชา
รายละเอียดเนื ้อหาทังหมด
้
วิธีการประเมินผลการ
เรี ยน

3

- อธิบายข้ อตกลงต่างๆ
- รายละเอียดรายวิชา
- จุดประสงค์รายวิชา
- Ice-breaking activities

วนิดา อัญชลีวิทยกุล
ธนศร วิสทุ ธิ์วาริ นทร์

2

Tenses (Present Simple
& Present Cont.)

3

วนิดา อัญชลีวิทยกุล
ธนศร วิสทุ ธิ์วาริ นทร์

3

Tenses (Present Perfect
& Present Perfect Cont.)

3

- Worksheets
- Authentic texts
- Activities
- Self-study assignments
- Worksheets
- Authentic texts
- Activities
- Self-study assignments

4

Tenses (Past Simple &
Past Cont.)

3

- Worksheets
- Authentic texts
- Activities
- Self-study assignments

วนิดา อัญชลีวิทยกุล
ธนศร วิสทุ ธิ์วาริ นทร์

วนิดา อัญชลีวิทยกุล
ธนศร วิสทุ ธิ์วาริ นทร์

6

มคอ. 3
ครัง้ ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชัวโมง
่

5

Tenses (Past Perfect &
Past Perfect Cont.)

3

6

Future (Future simple &
going to)

3

7

Modals

3

8

Subject - Verb
Agreement

3

9

Gerunds and Infinitives

3

10

Modifying Noun Phrases
(Adjectives and
Participles)

3

11

Essential English Idioms
Used in Daily Life

3

12

Useful Academic
Expressions

3

กิ จกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้
- Worksheets
- Authentic texts
- Activities
- Self-study assignments
- Worksheets
- Authentic texts
- Activities
- Self-study assignments
- Worksheets
- Authentic texts
- Activities
- Self-study assignments
- Worksheets
- Authentic texts
- Activities
- Self-study assignments
- Worksheets
- Authentic texts
- Activities
- Self-study assignments
- Worksheets
- Authentic texts
- Activities
- Self-study assignments
- Worksheets
- Authentic texts
- Activities
- Self-study assignments
- Worksheets
- Authentic texts
- Activities
- Self-study assignments

ผูส้ อน
วนิดา อัญชลีวิทยกุล
ธนศร วิสทุ ธิ์วาริ นทร์

วนิดา อัญชลีวิทยกุล
ธนศร วิสทุ ธิ์วาริ นทร์

วนิดา อัญชลีวิทยกุล
ธนศร วิสทุ ธิ์วาริ นทร์

วนิดา อัญชลีวิทยกุล
ธนศร วิสทุ ธิ์วาริ นทร์

วนิดา อัญชลีวิทยกุล
ธนศร วิสทุ ธิ์วาริ นทร์

วนิดา อัญชลีวิทยกุล
ธนศร วิสทุ ธิ์วาริ นทร์

วนิดา อัญชลีวิทยกุล
ธนศร วิสทุ ธิ์วาริ นทร์

วนิดา อัญชลีวิทยกุล
ธนศร วิสทุ ธิ์วาริ นทร์

7

มคอ. 3
ครัง้ ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชัวโมง
่

กิ จกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้

ผูส้ อน

13

Collocations

3

- Worksheets
- Authentic texts
- Activities
- Self-study assignments

วนิดา อัญชลีวิทยกุล
ธนศร วิสทุ ธิ์วาริ นทร์

14

Review

3

- Exercises (Examples from
standardized tests)

วนิดา อัญชลีวิทยกุล
ธนศร วิสทุ ธิ์วาริ นทร์

15
สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรมที่

ผลการ
เรี ยนรู้

1. Class Attendance
(การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมและ
พฤติกรรม จริยธรรมการเรี ยน)

1.1 ข้ อ 2, 3
2.1 ข้ อ 3, 4
3.1 ข้ อ 3, 4
4.1 ข้ อ 4

2. Assignments
2.1 มอบหมายให้ นกั ศึกษาทา
แบบฝึ กหัด ในบทเรี ยนเป็ นการบ้ าน
2.2 แบบฝึ กหัดในชันเรี
้ ยน

1.1 ข้ อ 2, 3
2.1ข้ อ 1, 2, 3
3.1 ข้ อ 4
4.1 ข้ อ 1
5.1 ข้ อ 1,2,3,5

3. Activities

1.1 ข้ อ 2, 3
1.2 ข้ อ 1, 2, 3,4
3.1 ข้ อ 3
4.1 ข้ อ 3
5.1 ข้ อ 1,3
4. Presentation
1.1 ข้ อ 2,3
4.1 Group Presentation (10%)
2.1 ข้ อ 1, 2, 3, 4
4.2 Individual Presentation (10%) 3.1 ข้ อ 3,4
4.1 ข้ อ 1, 2, 3,4

วิธีการประเมิน

ครัง้ ที่
ประเมิน

สัดส่ วน
ของการ
ประเมินผล

- สังเกตการมีสว่ นร่วมในการ

1-14

10%

ทากิจกรรม และมีความ
ประพฤติที่ดี
- บันทึกการเข้ าห้ องเรี ยนทุก
ครัง้
- การเก็บคะแนนจากการตรวจ
แบบฝึ กหัด และงานที่
มอบหมายในแต่ละครัง้
(อาจารย์เฉลยแบบฝึ กหัดใน
ห้ องเรี ยน)

2-13

20%

6

20%

6-12

20%

1. Language Proficiency
2. Integrated skills

1. Presentation and
Speaking Skills
- Body language (eye
contact, gesture, etc.)

8

มคอ. 3
5.1 ข้ อ 1, 2, 3,5

- Clear organization
(Introduction, body and
conclusion)
2. PowerPoint
- Information is organized in
a clear, logical way.
- Font formats (color, bold,
italic) have been carefully
planned.
- All content throughout the
presentation is accurate.

5. ทดสอบปลายภาคเรี ยน

1.1 ข้ อ 2
2.1 ข้ อ 1, 2,
3,4
3.1 ข้ อ 3, 4

ทดสอบ

15

30%

หมวดที่ 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
Worksheets
Thewlis, S.H. (2000). Grammar Dimensions: Form, Meaning, and Use. Boston: Heinle &
Heinle Publishers.
2. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
Coe, N. (2013). Oxford Living Grammar Intermediate: Learn and Practice Grammar in
Context. Oxford: Oxford University Press.
McCarthy, M. and F. O’Dell. (2005). English Collocations in Use. Cambridge: Cambridge
University Press.
McCarthy, M. and F. O’Dell. (2008). Academic Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge
University Press.

9

มคอ. 3
3. เอกสารแนะนา เพื่อการค้ นความเพิ่มเติม
Murphy, R. (2004). English Grammar in Use. New York: Cambridge University Press.
Parrott, M. (2010). Grammar for English Language Teachers (2 ed.). Cambridge: Cambridge
University Press.
Summers, D., et al. (2003). Longman Dictionary of Contemporary English. Essex:
Pearson Education Limited.
Website:
[Online].Available: http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
[Online].Available: http://www.bangkokpost.com/learning/
[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
[Online].Available:
http://lessons.englishgrammar101.com/EnglishGrammar101/Module1/Lesson1-1.aspx
[Online].Available: http://www.grammar-monster.com/
[Online].Available: http://www.learnenglish.de/britishculture.htm
[Online].Available: http://www.britainexpress.com/History/english-culture.htm

หมวดที่ 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทังวิ
้ ธีการสอน การจัดกิจกรรมในชันเรี
้ ยน สื่อ
การสอน และผลการเรี ยนรู้ที่ได้ รับ ตลอดจนเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ด้ วยระบบคอมพิวเตอร์
ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
การเก็บข้ อมูลเพื่อการประเมินการสอน ได้ แก่ จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู้ของนักศึกษาและ
การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู้

10

มคอ. 3
3. การปรับปรุ งการสอน
- ผู้ประสานงานรายวิชา และคณาจารย์ผ้ สู อนร่วมกันระดมสมองกาหนดกลยุทธ์วิธีการสอน
จากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา สรุปภาพรวมปัญหา และอุปสรรคจากมคอ. 5 เพื่อหา
แนวทางในการแก้ ปัญหาร่วมกัน
- จัดวิพากษ์แนวการสอนโดยคณาจารย์ในหลักสูตร
- การประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ผู้ประสานงานรายวิชาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการต้ องทาการทดสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาในรายวิชาโดยการสุม่ ประเมินข้ อสอบและความเหมาะสมของการให้ คะแนน ทังคะแนนดิ
้
บและ
ระดับคะแนนของรายวิชา
- ตังคณะกรรมการประจ
้
าสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู้ตามที่กาหนดใน
รายวิชา คะแนนและเกณฑ์การตัดสินผลการเรี ยน
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
- สรุปการดาเนินงานในรายวิชาในทุกสิ ้นภาคการศึกษา ส่งคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
- ผู้ประสานงานรายวิชาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการจัดประชุมคณาจารย์ผ้ สู อนก่อน
เปิ ดภาคเรี ยน เพื่อให้ การจัดการเรี ยนการสอนเป็ นไปในทิศทางที่เหมาะสม
- ผลิตสื่อการสอนเพื่อเป็ นทรัพยากรร่วมในการจัดการเรี ยนการสอน
- แจกปฏิทินวิชาการวิชาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการให้ กบั หัวหน้ าตอนเรี ยนทุก ตอน
เรี ยน
- นาข้ อมูลที่ได้ จากการประเมินจากข้ อ 1 และข้ อ 2 มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการจัดการ
เรี ยนการสอนรายวิชา ดังนี ้
- ปรับปรุงแผนการสอนทุกปี การศึกษา
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ปี
- ปรับปรุงแนวการสอนทุกปี
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