รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1552119

ชื่อวิชา การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic reading

1.2 จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2) ประเภทของรายวิชา : วิชาบังคับ
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : อ.ศิรินยา พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์
2) อาจารย์ผู้สอน : อ.ศิรินยา พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ ตอนเรียน ( A1,B1)
ผศ.ดร. ชยาพล ชมชัยยา ตอนเรียน (C1)
ผศ.ณัชณิช ฝั่งสระ (หลักสูตรภาษาไทย)
ดร.วนิดา อัญชลีวิทยกุล (หลักสูตรภาษาไทย)
1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2560 / ชั้นปี 2
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนร่วมกัน ( co - requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.8 สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 1 ห้อง 1206
1.9 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด
13 พฤศจิกายน 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
2.1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิตบนพื้นฐานมีการแสดงออกซึ่ง
ความรับผิดชอบต่อการเรียน และการทางานที่ได้รับมอบหมาย มีการแสวงหาความรู้ และประยุกต์ใช้
ความรู้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
เป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งสามารถนาความรู้ไปใช้เพื่อเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และดารงตน
อยู่ในสังคมได้
2.1.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐาน ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตลอดจนมีความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ ความก้ า วหน้ า ของความรู้ เ ฉพาะด้ า นและสาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ การแปล การสอน
ภาษาอังกฤษ วรรณคดี และภาษาศาสตร์ อย่างกว้า งขวางและเป็ น รวมทั้ง มีความตระหนั กรู้ใ น
หลักการ และทฤษฎีในองค์ความรู้ทางภาษาอังกฤษ ตลอดจน มีความรู้ และเข้าใจวัฒนธรรมทั้งของ
ตนเอง ประเทศในกลุ่มอาเซียน และประเทศเจ้าของภาษา
2.1.3 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ภ าคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ไปใช้
ประโยชน์ ทั้ ง ในการฝึ ก งาน และการปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งเหมาะสม สามารถการบู ร ณาการทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษ และความเข้าใจในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ และ
ค้น หาข้อ มูล เพื่อ วิเคราะห์ ส าเหตุของปัญ หา แก้ ไขปัญหา เสนอแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่า ง
เหมาะสมจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหาและงานอื่นๆด้วยตนเอง ใช้
ทักษะทางภาษาในการทางานและแลกเปลี่ยนความรู้ผู้อื่นได้
2.1.4 ให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหา และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์มี
การแสดงออกถึง ภาวะผู้ น า และผู้ ตามได้อ ย่า งเหมาะสมตามสถานการณ์ มีความคิดริ เริ่มในการ
วิเคราะห์และแก้ปัญหา โดยการใช้ความรู้ทางภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ มีการ
แสดงความรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาตนเองและอาชีพ สามารถในการ
ปรับตัวเข้ากับสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย
2.2.5 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น รวบรวม และนาเสนอข้อมูล
ตลอดจนสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาไทยทั้งในการพูดและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เหมาะสมกับกลุ่มบุคคล
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับแนวโน้มที่
เปลี่ยนไปของ ชาติและของโลก เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนาความรู้ ความเข้าใจ
กลยุทธ์ ต่างๆ ไปใช้ในการศึกษาวิชาอื่นๆ และใช้ในการดาเนินชีวิต ในศตวรรษที่ 21
2.2.2 เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยสอดคล้องกั บสถานการณ์ มีการออกแบบการเรียนการ
สอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการเรียนรู้
และการประเมิน การเรี ย นการสอนเพื่ อส่ ง เสริม การเรี ยนรู้ และการประเมิ นการเรีย นการสอนที่
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สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของ
ผู้เรียน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
Practice reading skills and various reading strategies through longer texts
integrated in academic papers. Practice reading for previewing, predicting, recognizing
related concepts by using discourse markers, interpreting complicated sentences and
finding out themes of various texts
ฝึกทักษะการอ่านโดยใช้กลวิธีการอ่านที่หลากหลายผ่านบทอ่านที่มีความยาวมากขึ้นที่
บูรณาการอยู่ในบทอ่านเชิงวิชาการ ฝึกอ่านเพื่อสารวจ ทานาย การหาความเชื่อมโยงของความคิด
จากคาเชื่อม การตีความประโยคที่มีโครงสร้างซับซ้อน และการหาใจความสาคัญของบทอ่านประเภท
ต่างๆ
.3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
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 แจ้งเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจารายวิชา หรือผ่าน
Social Network เช่น Facebook
2) อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
วิธีการสอนและการประเมินผล
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีการแก้ปัญหาโดยใช้ดลุ ยพินิจทางค่านิยม
ความรูส้ ึกของผู้อื่น ค่านิยมพื้นฐาน และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
2. มีการแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบต่อการ
เรียน และการทางานที่ได้รับมอบหมาย
3. มีความเข้าใจผู้อื่น เข้าใจโลก และเป็นแบบอย่าง
ที่ดี
4. มีการแสวงหาความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้
อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
5. มีการแสดงออกซึ่งความซื่อสัตย์สุจริต และความ
เสียสละ

วิธกี ารสอน
1. ใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือ (Cooperative
Learning) เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และ
วิเคราะห์ปัญหา ตลอดจนหาวิธีแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ น้น
กระบวนการกลุ่ม (Group Work) ให้นักศึกษา
ได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการทางาน
3. เน้นการเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ทั้งใน
เรื่องของการเข้าสอนตรงเวลา และการแต่ง
กายเหมาะสม พร้อมเน้นย้าให้นักศึกษาปฏิบัติ
ตามโดยการเข้าเรียนตรงเวลา การส่งงานตรง
เวลา และแต่งกายให้เป็นไปตามระเบียบของ
หลักสูตร
4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีม่ ีการ
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการ
สอน และเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบตั ิ (Active
Learning) โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้การสนับสนุน
(facilitator)
5. เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมโดยสอดแทรกใน
รายวิชาต่างๆของหลักสูตร

วิธีการประเมิน
1. สังเกตวิธีการแก้ปญ
ั หาร่วมกันของผู้เรียน
2. สังเกตการแสดงออกด้านพฤติกรรมและการ
แสดงความคิดเห็นระหว่างผู้เรียน
3. ประเมินจากแบบประเมินการเรียนการสอน
โดยนักศึกษา และประเมินจากการตรงต่อเวลา
ในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานและการแต่งกาย
ของนักศึกษา
4. ตรวจประเมิ น จากพฤติ ก รรมในการท า
กิจกรรม และผลงานนักศึกษา
5. ตรวจประเมินจากการอภิปราย พฤติกรรม
และคะแนนจาการทาแบบทดสอบในรายวิชาที่มี
การสอดแทรกความรู้ทางวัฒนธรรม

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-16

ค่าน้าหนักของ
การประเมินผล

10%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา
ด้านความรู้
1. มีค วามรู้ ในกลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ และ
บูรณาการเข้ากับสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การแปล
การสอนภาษาอังกฤษ วรรณคดี และภาษาศาสตร์
อย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
2. มีความตระหนักรู้ในหลักการ และทฤษฎีในองค์
ความรู้ ด้ า นการอ่ า นภาษาอั ง กฤษ การอ่ า น
ภาษาอั ง กฤษ และบู ร ณาการเข้ า กั บ ได้ แ ก่ การ
แปล การสอนภาษาอั ง กฤษ วรรณคดี และ
ภาษาศาสตร์
3. มี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ความก้ า วหน้ า ของ
ความรู้เฉพาะด้านการอ่านภาษาอังกฤษ สาขาที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ การแปล การสอนภาษาอังกฤษ
วรรณคดี และภาษาศาสตร์
4. มีความตระหนักถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง
กั บ การอ่ า น การแก้ ปั ญ หาและการต่ อ ยอดองค์
ความรู้
5. มี ค วามรู้ และเข้ า ใจวั ฒ นธรรมทั้ ง ของตนเอง
ประเทศในกลุ่มอาเซียน และประเทศเจ้าของภาษา
ด้านทักษะทางปัญญา
1. มีความสามารถประมวล และค้นหาข้อมูลเพื่อ
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา แก้ไขปัญหา และเสนอ
แนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายและใช้ข้อมูลที่ได้ในการ
แก้ไขปัญหาและงานอื่นๆด้วยตนเอง
2. มีความสามารถในการบูรณาการทักษะ

วิธกี ารสอน

วิธีการประเมิน

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการ
บรรยาย
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการจาลอง
สถานการณ์ (Stimulation)
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการแสดง
บทบาทสมมติ (Role Play)
4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการ
อภิปรายประเด็นความรู้ในรายวิชาด้วยวิธีการ
แบบอุปนัย (Inductive Method) และนิรนัย
(Deductive Method)
5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการเรียนรู้
จากสื่อ และสิ่งแวดล้อมจริง (Authentic
materials and environment)

1. ตรวจประเมินจากแบบทดสอบ และผลงาน
2. สังเกตพฤติกรรม และการมีส่วนร่วมในการ
ทากิจกรรม
3. สังเกตจากการอภิปราย และการแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียนและการทางานกลุ่ม

สัปดาห์ที่
ประเมิน
2- 16

ค่าน้าหนักของ
การประเมินผล

50%

2-16
1. จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบเผชิญ
ปัญหา (Problem-Based Learning)
2. ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
(Constructivism Learning) ตามลักษณะของ
รายวิชาในหลักสูตร
3. ใช้กระบวนการเรียนการสอนทีส่ ่งเสริมให้

1. สังเกตพฤติกรรม และการแสดงความคิดเห็น
ในชั้นเรียนและการทางานกลุ่ม
2. ตรวจประเมินจากการทดสอบ และการตอบ
คาถาม
3. ตรวจประเมินจากการการแสดงออกทาง
พฤติกรรม และการอภิปรายในชั้นเรียน

20%

5

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ และความเข้าใจในเนื้อหาสาระทาง
วิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ
3.มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติไปใช้ประโยชน์ทั้งใน
การฝึกงาน และการปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
4. มีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมที่เกีย่ วข้องเพื่อพัฒนา
ทักษะการทางาน และทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และแลกเปลี่ยนความรู้
ผู้อื่นได้
5. มีการประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาเพื่อปรับตัวเข้า
กับสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. มีการให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหา และ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์
2. มีการแสดงออกถึงภาวะผู้นา และผู้ตามได้
อย่างเหมาะสม ตามสถานการณ์
3.มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา
โดยการใช้ความรู้ทางภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม่ๆ
4. มีการแสดงความรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาตนเองและอาชีพ
5. มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมและ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย

วิธกี ารสอน
นักศึกษาค้นพบด้วยตนเอง (Self-Discovery
Learning)
4. ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในสถานการณ์จริง

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนักของ
การประเมินผล

4. ตรวจประเมินจากการทดสอบปฏิบัติ

2-16
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ น้น
กระบวนการกลุ่ม และการเรียนรูแ้ บบ
Problem-based learning
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยวิธีการ
เรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทางานร่วมกัน
3. มอบหมายงานการค้นคว้าทีต่ ้องมีการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะในการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ
4. จัดให้มีการฝึกประสบการณ์ในสถานที่จริง
5. สร้างรายวิชาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสังคม
และวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย

1. สังเกตการแสดงออกด้านพฤติกรรม
2. ประเมินการทางาน และการอภิปรายภายใน
กลุ่ม
3. ตรวจประเมินจากผลงาน โดยอาจารย์
นักศึกษาประเมินตนเอง และการประเมินผล
งานระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4. ตรวจประเมินโดยบุคคลอื่น เช่นผู้ใช้บัณฑิต
5. ตรวจประเมินจากแบบทดสอบ และผลงาน

10%

6

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถศึกษาและทาความเข้าใจประเด็น
ปัญหา
2. สามารถเลือก และประยุกต์ใช้เทคนิคทาง
คณิตศาสตร์ ข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้ภาษาในการศึกษาค้นคว้า
3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
รวบรวม และนาเสนอข้อมูล
4. สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาไทยทั้งในการพูดและเขียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับกลุ่มบุคคล

หมายเหตุ

วิธกี ารสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนักของ
การประเมินผล

2-16
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการ
เรียนรู้แบบ Problem-based learning
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขและสถิติ
3. มอบหมายงานให้มีการสืบค้นข้อมูลโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และนาเสนอข้อมูล
โดยใช้สื่อเทคโนโลยี
4. มอบหมายให้มีการนาเสนอผลงานโดยใช้
ภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษ

ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก

1. สังเกตการแสดงออกด้านพฤติกรรม และการ
แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนและการทางาน
กลุ่ม
2. ตรวจประเมินจากผลงาน โดย อาจารย์
นักศึกษาประเมินตนเอง และการประเมินผล
งานระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
3. ตรวจประเมินการนาเสนอผลงานโดยการใช้
สื่อเทคโนโลยี
4. ตรวจประเมินการนาเสนอผลงานในด้านการ
ใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสม

10%

ผ ล ก า ร เ รี ย น รู้ ตั ว ธ ร ร ม ด า = ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ร อ ง
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน (หมวดที่ 5 ข้อ 2)
สัปดาห์ที่
(ชม.)
1

หัวข้อ/รายละเอียด
Course Orientation
- Course introduction
- Course requirements
- Course assignments
- Course assessment and evaluation:
1 During Semester Test 70%
2 Final Test 30%
- Pretest

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

- อธิบายแนวการสอน เนื้อหาการเรียน
กิจกรรม การวัดประเมินและเกณฑ์การให้
คะแนน
Pre-test
จัดทา Reading Project

สื่อที่ใช้
-PowerPoint
-เอกสาร ประกอบการสอน
- websites

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
-ประเมินจาก การซักถาม การอภิปราย
ผล จากผลงานกลุ่ม
-ประเมินผลจากการตอบคาถามจาก
กิจกรรมในบทเรียน

ผู้สอน
อ.ศิรินยา
พิพัฒน์ศรี
สวัสดิ์ ตอน
เรียน ( A1,B1)
ผศ.ดร. ชยาพล
ชมชัยยา ตอน
เรียน (C1)
ผศ.ณัชณิช ฝั่ง
สระ (หลักสูตร
ภาษาไทย)

2
(3 ชม.)

Previewing and predicting

-ซักถามนา อภิปรายหัวข้อเกี่ยวข้อง
- กิจกรรม Jigsaw reading.
- ฝึกปฏิบัติในแบบฝึกหัดภายใต้การกาหนด
ทิศทางและกากับดูแลของผู้สอน

สื่อที่ใช้
- ชุดเอกสารประกอบการ
สอน
- PP

-สังเกตจากผลงานในชั้น
เรียนที่ได้รับมอบหมายระหว่างเรียน
-ประเมินจาก การซักถาม การ
อภิปรายผล จากผลงานกลุ่ม

ดร.วนิดา
อัญชลีวิทยกุล
(หลักสูตร
ภาษาไทย)
อ.ศิรินยา
พิพัฒน์ศรี
สวัสดิ์ ตอน
เรียน ( A1,B1)
8

สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้
-websites:

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
-ประเมินผลจากการตอบคาถามจาก
กิจกรรมในบทเรียน

ผู้สอน
ผศ.ดร. ชยาพล
ชมชัยยา ตอน
เรียน (C1)
ผศ.ณัชณิช ฝั่ง
สระ (หลักสูตร
ภาษาไทย)

3
(3 ชม.)

Using Vocabulary Knowledge for
effective Reading

- บรรยายความรู้ ให้ทางานเดีย่ ว และงาน
กลุ่ม
-ฝึกทักษะการตีความหมายของคาศัพท์โดย
ผ่านสื่อพิมพ์ และผ่านสื่อต่างๆ
- ฝึกปฏิบัติในแบบฝึกหัดภายใต้การกาหนด
ทิศทางโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นพบด้วยตนเอง (SelfDiscovery Learning)

สื่อที่ใช้
- ชุดเอกสารประกอบการ
สอน
- PP
-websites:
- Google

ดร.วนิดา
อัญชลีวิทยกุล
(หลักสูตร
ภาษาไทย)
อ.ศิรินยา
-สังเกตจากผลงานในชั้นเรียนทีไ่ ด้รับ พิพัฒน์ศรี
มอบหมายระหว่างเรียน
สวัสดิ์ ตอน
-ประเมินจาก การซักถาม การอภิปราย เรียน ( A1,B1)
ผล จากผลงานกลุ่ม
-ประเมินผลจากการตอบคาถามจาก ผศ.ดร. ชยาพล
กิจกรรมในบทเรียน
ชมชัยยา ตอน
เรียน (C1)
ผศ.ณัชณิช ฝั่ง
สระ (หลักสูตร
9

สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน
ภาษาไทย)

4
(3 ชม.)

Using Vocabulary Knowledge - บรรยายความรู้ ให้ทางานเดี่ยว และ สื่อที่ใช้
- ชุดเอกสารประกอบการ
for effective Reading
งานกลุ่ม
- หาความหมายศัพ ท์ โดยใช้ กิจ กรรมการ สอน
เรี ยนกา รส อนที่ เ น้ น การ เรี ยนรู้ แ บ บ - PP
-websites:
Problem-based learning
- Google

ดร.วนิดา
อัญชลีวิทยกุล
(หลักสูตร
ภาษาไทย)
อ.ศิรินยา
-สังเกตจากผลงานในชั้นเรียนทีไ่ ด้รับ พิพัฒน์ศรี
มอบหมายระหว่างเรียน
สวัสดิ์ ตอน
-ประเมินจาก การซักถาม การอภิปราย เรียน ( A1,B1)
ผล จากผลงานกลุ่ม
-ประเมินผลจากการตอบคาถามจาก ผศ.ดร. ชยาพล
กิจกรรมในบทเรียน
ชมชัยยา ตอน
เรียน (C1)
ผศ.ณัชณิช ฝั่ง
สระ (หลักสูตร
ภาษาไทย)
ดร.วนิดา
อัญชลีวิทยกุล
(หลักสูตร
ภาษาไทย)
10

สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
(ชม.)
5
Making inference
(3 ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
-ซักถามนา อภิปรายหัวข้อเกี่ยวข้อง
-อ่านพื่อความเข้าใจในห้วข้อ
-ฝึกอ่านและตึวามบทอ่านโดยผ่านกิจกรรม
การอ่าน
- เรียนรู้ความหมายคาศัพท์ โครงสร้าง
ประโยค อ่านออกเสียงภายใต้การกาหนด
ทิศทางและกากับดูแลของผู้สอน
- ฝึกปฏิบัติในแบบฝึกหัดภายใต้การกาหนด
ทิศทางและการกับดูแลของผูส้ อน
โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนโดยการ
เรียนรูจ้ ากสื่อ และสิ่งแวดล้อมจริง
(Authentic materials and
environment)

สื่อที่ใช้
สื่อที่ใช้
- ชุดเอกสารประกอบการ
สอน
- PP
-websites:
- Google

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
-สังเกตจากผลงานในชั้นเรียนทีไ่ ด้รับ
มอบหมายระหว่างเรียน
-ประเมินจาก การซักถาม การอภิปราย
ผล จากผลงานกลุ่ม
-ประเมินผลจากการตอบคาถามจาก
กิจกรรมในบทเรียน

ผู้สอน
อ.ศิรินยา
พิพัฒน์ศรี
สวัสดิ์ ตอน
เรียน ( A1,B1)
ผศ.ดร. ชยาพล
ชมชัยยา ตอน
เรียน (C1)
ผศ.ณัชณิช ฝั่ง
สระ (หลักสูตร
ภาษาไทย)
ดร.วนิดา
อัญชลีวิทยกุล
(หลักสูตร
ภาษาไทย)

6
(3ชม.)

Style ,tone and mood to support the -ซักถามนา อภิปรายหัวข้อเกี่ยวข้อง
author’s purpose
- กิจกรรมการอ่านเพือการวิเคราะห์อารมณ์

สื่อที่ใช้
- ชุดเอกสารประกอบการ
น้าเสียง และตีความวัตถุประสงค์ของผู้เขียน สอน
-อ่านพื่อความเข้าใจในห้วข้อที่หลากหลาย - PP
โดยผ่านสื่อพิมพ์ และผ่าน สื่อต่างๆ
-websites:
- เรียนรู้ความหมายคาศัพท์ โครงสร้าง
- Google

-สังเกตจากผลงานในชั้นเรียนทีไ่ ด้รับ
มอบหมายระหว่างเรียน
-ประเมินจาก การซักถาม การอภิปราย
ผล จากผลงานกลุ่ม
-ประเมินผลจากการตอบคาถามจาก
กิจกรรมในบทเรียน

อ.ศิรินยา
พิพัฒน์ศรี
สวัสดิ์ ตอน
เรียน ( A1,B1)
ผศ.ดร. ชยาพล
11

สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ประโยค อ่านออกเสียงภายใต้การกาหนด
ทิศทางและกากับดูแลของผู้สอน
- ฝึกปฏิบัติในแบบฝึกหัดภายใต้การกาหนด
ทิศทางและการกับดูแลของผูส้ อน

ผู้สอน
ชมชัยยา ตอน
เรียน (C1)
ผศ.ณัชณิช ฝั่ง
สระ (หลักสูตร
ภาษาไทย)
ดร.วนิดา
อัญชลีวิทยกุล
(หลักสูตร
ภาษาไทย)

7
(3 ชม.)

Style ,tone and mood to support the -ซักถามนา อภิปรายหัวข้อเกี่ยวข้อง
author’s purpose
- กิจกรรมการอ่านเพือการวิเคราะห์อารมณ์

สื่อที่ใช้
- ชุดเอกสารประกอบการ
น้าเสียง และตีความวัตถุประสงค์ของผู้เขียน สอน
-อ่านพื่อความเข้าใจในห้วข้อที่หลากหลาย - PP
โดยผ่านสื่อพิมพ์ และผ่าน สื่อต่างๆ
-websites:
- เรียนรู้ความหมายคาศัพท์ โครงสร้าง
- Google
ประโยค อ่านออกเสียงภายใต้การกาหนด
ทิศทางและกากับดูแลของผู้สอน
- ฝึกปฏิบัติในแบบฝึกหัดภายใต้การกาหนด
ทิศทางและการกับดูแลของผูส้ อน

-สังเกตจากผลงานในชั้นเรียนทีไ่ ด้รับ
มอบหมายระหว่างเรียน
-ประเมินจาก การซักถาม การอภิปราย
ผล จากผลงานกลุ่ม
-ประเมินผลจากการตอบคาถามจาก
กิจกรรมในบทเรียน

อ.ศิรินยา
พิพัฒน์ศรี
สวัสดิ์ ตอน
เรียน ( A1,B1)
ผศ.ดร. ชยาพล
ชมชัยยา ตอน
เรียน (C1)
ผศ.ณัชณิช ฝั่ง
สระ (หลักสูตร
ภาษาไทย)
12

สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน
ดร.วนิดา
อัญชลีวิทยกุล
(หลักสูตร
ภาษาไทย)

8
(3 ชม.)

Discourse marker

-อ่านและวิเคราะห์การเชื่อบทอ่านใน
ประเภทต่าง
-อ่านพื่อความเข้าใจในห้วข้อ
- ฝึกปฏิบัติในแบบฝึกหัดภายใต้การกาหนด
ทิศทางและกากับดูแลของผู้สอน

สื่อที่ใช้
- ชุดเอกสารประกอบการ
สอน
- PP
-websites:
- Google
-Post Test

-สังเกตจากผลงานในชั้นเรียนทีไ่ ด้รับ
มอบหมายระหว่างเรียน
-ประเมินจาก การซักถาม การอภิปราย
ผล จากผลงานกลุ่ม
-ประเมินผลจากการตอบคาถามจาก
กิจกรรมในบทเรียน

อ.ศิรินยา
พิพัฒน์ศรี
สวัสดิ์ ตอน
เรียน ( A1,B1)
ผศ.ดร. ชยาพล
ชมชัยยา ตอน
เรียน (C1)
ผศ.ณัชณิช ฝั่ง
สระ (หลักสูตร
ภาษาไทย)
ดร.วนิดา
อัญชลีวิทยกุล
(หลักสูตร
ภาษาไทย)
13

สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
(ชม.)
9
Discourse marker
(3 ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
อ่านและวิเคราะห์การเชื่อบทอ่านใน
ประเภทต่าง
-อ่านพื่อความเข้าใจในห้วข้อ
- ฝึกปฏิบัติในแบบฝึกหัดภายใต้การกาหนด
ทิศทางและกากับดูแลของผู้สอน

สื่อที่ใช้
สื่อที่ใช้
- ชุดเอกสารประกอบการ
สอน
- PP
-websites:
- Google
-Post Test

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
สังเกตจากผลงานในชั้นเรียนที่ได้รบั
มอบหมายระหว่างเรียน
-ประเมินจาก การซักถาม การอภิปราย
ผล จากผลงานกลุ่ม
-ประเมินผลจากการตอบคาถามจาก
กิจกรรมในบทเรียน

ผู้สอน
อ.ศิรินยา
พิพัฒน์ศรี
สวัสดิ์ ตอน
เรียน ( A1,B1)
ผศ.ดร. ชยาพล
ชมชัยยา ตอน
เรียน (C1)
ผศ.ณัชณิช ฝั่ง
สระ (หลักสูตร
ภาษาไทย)
ดร.วนิดา
อัญชลีวิทยกุล
(หลักสูตร
ภาษาไทย)

10
(3 ชม.)

interpreting complicated
sentences

-ซักถามนา อภิปรายหัวข้อเกี่ยวข้อง
-อ่านและตีความบทอ่านโดยผ่ารกระบวน
การวิเคราะห์ประโยคที่ซับซ้อน
-ฝึกอ่านข้อความสื่ออิเลคทรอนิกส์
- ฝึกปฏิบัติในแบบฝึกหัดภายใต้การกาหนด
ทิศทางและกากับดูแลของผู้สอน

สื่อที่ใช้
- ชุดเอกสารประกอบการ
สอน
- PP
-websites:
- Google

-สังเกตจากผลงานในชั้นเรียนทีไ่ ด้รับ
มอบหมายระหว่างเรียน
-ประเมินจาก การซักถาม การอภิปราย
ผล จากผลงานกลุ่ม
-ประเมินผลจากการตอบคาถามจาก
กิจกรรมในบทเรียน

อ.ศิรินยา
พิพัฒน์ศรี
สวัสดิ์ ตอน
เรียน ( A1,B1)
ผศ.ดร. ชยาพล
14

สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
-

ผู้สอน
ชมชัยยา ตอน
เรียน (C1)
ผศ.ณัชณิช ฝั่ง
สระ (หลักสูตร
ภาษาไทย)
ดร.วนิดา
อัญชลีวิทยกุล
(หลักสูตร
ภาษาไทย)

11
(3 ชม.)

interpreting complicated
sentences

-ซักถามนา อภิปรายหัวข้อเกี่ยวข้อง
-อ่านและตีความบทอ่านโดยผ่ารกระบวน
การวิเคราะห์ประโยคที่ซับซ้อน
-ฝึกอ่านข้อความสื่ออิเลคทรอนิกส์
- ฝึกปฏิบัติในแบบฝึกหัดภายใต้การกาหนด
ทิศทางและกากับดูแลของผู้สอน

สื่อที่ใช้
- ชุดเอกสารประกอบการ
สอน
- PP
-websites:
- Google

-สังเกตจากผลงานในชั้นเรียนทีไ่ ด้รับ
มอบหมายระหว่างเรียน
-ประเมินจาก การซักถาม การอภิปราย
ผล จากผลงานกลุ่ม
-ประเมินผลจากการตอบคาถามจาก
กิจกรรมในบทเรียน
-

อ.ศิรินยา
พิพัฒน์ศรี
สวัสดิ์ ตอน
เรียน ( A1,B1)
ผศ.ดร. ชยาพล
ชมชัยยา ตอน
เรียน (C1)
ผศ.ณัชณิช ฝั่ง
สระ (หลักสูตร
ภาษาไทย)
15

สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน
ดร.วนิดา
อัญชลีวิทยกุล
(หลักสูตร
ภาษาไทย)

12
(3ชม.)

Integrated reading skill through -ฝึกปฏิบัติการอ่านโดยการบูรณาการทักษะ สื่อที่ใช้
และกระบวนการอ่านที่หลากหลาย
- ชุดเอกสารประกอบการ
various texts
- ฝึกปฏิบัติในแบบฝึกหัดภายใต้การกาหนด
ทิศทางและกากับดูแลของผู้สอน

สอน
- PP
-websites:
- Google
-Post Test

-สังเกตจากผลงานในชั้นเรียนทีไ่ ด้รับ
มอบหมายระหว่างเรียน
-ประเมินจาก การซักถาม การอภิปราย
ผล จากผลงานกลุ่ม
-ประเมินผลจากการตอบคาถามจาก
กิจกรรมในบทเรียน
-

อ.ศิรินยา
พิพัฒน์ศรี
สวัสดิ์ ตอน
เรียน ( A1,B1)
ผศ.ดร. ชยาพล
ชมชัยยา ตอน
เรียน (C1)
ผศ.ณัชณิช ฝั่ง
สระ (หลักสูตร
ภาษาไทย)
ดร.วนิดา
อัญชลีวิทยกุล
(หลักสูตร
ภาษาไทย)
16

สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
(ชม.)
13
Integrated reading skill through -ฝึกปฏิบัติการอ่านโดยการบูรณาการทักษะ
(3 ชม.)
และกระบวนการอ่านที่หลากหลาย
various texts
- ฝึกปฏิบัติในแบบฝึกหัดภายใต้การกาหนด
ทิศทางและกากับดูแลของผู้สอน

สื่อที่ใช้
สื่อที่ใช้
- ชุดเอกสารประกอบการ
สอน
- PP
-websites:
- Google
-Post Test

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
-สังเกตจากผลงานในชั้นเรียนทีไ่ ด้รับ
มอบหมายระหว่างเรียน
-ประเมินจาก การซักถาม การอภิปราย
ผล จากผลงานกลุ่ม
-ประเมินผลจากการตอบคาถามจาก
กิจกรรมในบทเรียน
-

ผู้สอน
อ.ศิรินยา
พิพัฒน์ศรี
สวัสดิ์ ตอน
เรียน ( A1,B1)
ผศ.ดร. ชยาพล
ชมชัยยา ตอน
เรียน (C1)
ผศ.ณัชณิช ฝั่ง
สระ (หลักสูตร
ภาษาไทย)
ดร.วนิดา
อัญชลีวิทยกุล
(หลักสูตร
ภาษาไทย)

14
(3 ชม.)

Integrated reading skill through -ฝึกปฏิบัติการอ่านโดยการบูรณาการทักษะ สื่อที่ใช้
และกระบวนการอ่านที่หลากหลาย
- ชุดเอกสารประกอบการ
various texts
- ฝึกปฏิบัติในแบบฝึกหัดภายใต้การกาหนด
ทิศทางและกากับดูแลของผู้สอน

สอน
- PP
-websites:
- Google

-สังเกตจากผลงานในชั้นเรียนทีไ่ ด้รับ
มอบหมายระหว่างเรียน
-ประเมินจาก การซักถาม การอภิปราย
ผล จากผลงานกลุ่ม
-ประเมินผลจากการตอบคาถามจาก
กิจกรรมในบทเรียน

อ.ศิรินยา
พิพัฒน์ศรี
สวัสดิ์ ตอน
เรียน ( A1,B1)
ผศ.ดร. ชยาพล
17

สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้
-Post Test

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
-

ผู้สอน
ชมชัยยา ตอน
เรียน (C1)
ผศ.ณัชณิช ฝั่ง
สระ (หลักสูตร
ภาษาไทย)
ดร.วนิดา
อัญชลีวิทยกุล
(หลักสูตร
ภาษาไทย)

15
(3 ชม.)

Integrated reading skill through -ฝึกปฏิบัติการอ่านโดยการบูรณาการทักษะ สื่อที่ใช้
และกระบวนการอ่านที่หลากหลาย
- ชุดเอกสารประกอบการ
various texts
- ฝึกปฏิบัติในแบบฝึกหัดภายใต้การกาหนด
ทิศทางและกากับดูแลของผู้สอน

สอน
- PP
-websites:
- Google
-Post Test

-สังเกตจากผลงานในชั้นเรียนทีไ่ ด้รับ
มอบหมายระหว่างเรียน
-ประเมินจาก การซักถาม การอภิปราย
ผล จากผลงานกลุ่ม
-ประเมินผลจากการตอบคาถามจาก
กิจกรรมในบทเรียน
-

อ.ศิรินยา
พิพัฒน์ศรี
สวัสดิ์ ตอน
เรียน ( A1,B1)
ผศ.ดร. ชยาพล
ชมชัยยา ตอน
เรียน (C1)
ผศ.ณัชณิช ฝั่ง
สระ (หลักสูตร
ภาษาไทย)
18

สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน
ดร.วนิดา
อัญชลีวิทยกุล
(หลักสูตร
ภาษาไทย)

16
(0 ชม.)

สอบปลายภาค

19

5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
- โครงงาน
60%
- สอบปลายภาค
30%
- จิตพิสัย
10%
2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม  อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับคะแนน (คะแนน)
90-100
85-89
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
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ อย่ในระหว่างการ
จัดพิมพ์

6.2 เอกสารและข้อมูลสาคัญ
Bernard, R. & Cady, J. (2009). Business Venture. Oxford.
Trew, Grant. (2013) TACTICS FOR THE TOEIC TEST: :Listening and Reading TestIntroductory Course. Oxford.6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนา

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชานี้ จะประเมินจากแนวคิดและความคิดเห็นของ
นักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอน โดย
• การสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
• แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ดาเนินการดังนี้
 ผลการเรียนของนักศึกษา
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 การทวนสอบผลการประเมิน

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
ควรสอดคล้องกับ

หมวด 4 ข้อ 4.1
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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