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หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 
 

1. รหสัและชื่อรำยวิชำ 
มศว 122  ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 2 
SWU 122 English for Effective Communication 2 

2. จ ำนวนหน่วยกิต 
 3 หน่วยกิต (2-2-5) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรำยวิชำ 
 หลักสตูรวิชาหมวดศึกษาทั่วไป  กลุ่มวิชาภาษา 

4. อำจำรยผ์ูร้บัผดิชอบรำยวิชำและอำจำรยผ์ูส้อน 
คณาจารย์ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความย่ังยืน 
1. อ.วชิรพงษ์ แหยมตุ้ย 
2. อ.แจ่มจ ารัส ดีพร้อม 
3. อ.ปัฏฐยา ปัญญาพร 
4. อ.ชลิดา เจนนพกาญจน์ 
5. อ.พัทริเชีย วิสเซอร์ 
6. อ.เสาวลักษณ์ น่วมส าราญ 
7. อ.ช่ืนจิตต์ อธวิรกุล 
8. อ.กริช ราชประสทิธิ์ 
9. อ.ดร.บุญนัดดา ชัยนาม 
10. อ.สวรส ใจประสงค์ 
11. อ.ธนากร ทองประยูร 
12. อ.สภุาพร กุลสิทธบูิรณ์ 
13. อ.ดร.ศุภณิจ กุลศิริ 
14. อ.Alan  Platt 
15. อ.เกรียงไกร  วรรธนะเลาหะ 
16. อ.กรกฤช  มีมงคล 
17. อ.ปนัดดา  ประทุมรัตน์ 
18. อ.เอกพล ก าปงซัน 
19. อ.อาภาพร พืชพันธ์ 
20. อ.เพญ็พิชชา ประกายบริสทุธิ์ 
21. อ.วศินีทพิย์ เรนวาลี 
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23. อ.จุฑารัตน์ บัณฑะกจิ 
24. อ.สรพงศ์ หนองแสง 
25. อ.ประชากร บรรพบุตร 
26. อ.พรรษวุฒิ สุขเสริม 
27. อ.พรพรรณ คงสนทนา 
28. อ.เบญจวรรณ เครือคล้าย 
29. อ.ชุติมา บุณปริตร 
30. อ.ไรวินทร์ ศรีวิหค 
31. อ.อภิญญา โพธจิินดา 
32. อ.พรรษวุฒิ สุขเจริญ 
33. อ.วิเศษพงศ์ วงศ์ทพิย์ 
34. อ.สวุรรณี ปัตตนาภรณ์ 
35. อ.กนิษฐ์ กติติธรกุล 
36. อ.ธนิศร์ บุญสม 
37. อ.ดนัย วงษา 
38. อ.อาทติยา นราฐากูล 
39. อ.ตะวัน วงศ์สจัจา 
40. อ.ปิยะรัตน์ พิพัฒน์ธาราสกุล  
41. อ.สุทธ ิจีนลอย 

5. ภำคกำรศึกษำ / ชั้นปีทีเ่รียน : ภาคการศึกษาที่ 2 / ช้ันปีที่ 1-2 
6. รำยวิชำทีต่อ้งเรียนมำก่อน (Pre-requisite) (ถำ้มี) 

ไม่มี 
7. รำยวิชำทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถำ้มี) 

ไม่มี 
8. สถำนทีเ่รียน 
           อาคารเรียนรวม (อาคาร 35)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร 

 อาคารเรียนรวม (อาคาร 3)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ์ 
9. วนัทีจ่ดัท ำหรือปรบัปรุงรำยละเอียดของรำยวิชำครั้งล่ำสุด 

10 ตุลาคม 2560 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมำยและวตัถุประสงค ์
 

1. จุดมุ่งหมำยของรำยวิชำ 
By the end of this course, students should be able to do the followings: 

1. To  identify main ideas and supporting details 
2. To make prediction and inference 
3. To choose appropriate vocabulary and grammar for paragraph writing  
4. To use correct paragraph organization 
5. To construct descriptive, procedural, opinion and narrative paragraphs  

2. ปรบัปรุงรำยวิชำ 
เพ่ือให้นิสติพัฒนาทกัษะการใช้ภาษาองักฤษ โดยเน้นทกัษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน 

เพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสทิธภิาพในชีวิตประจ าวัน และเพ่ิมพูนทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ในยุคสารสนเทศ 

 
หมวดที ่3 ลกัษณะและกำรด ำเนนิกำร 

 

1. ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  โดยเน้นการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ ต่างๆ  ผ่านการทาแบบฝึกหัดการอ่านและการเขียน  โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน  

 
จ ำนวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภำคกำรศึกษำ 
     

บรรยำย การฝึกปฏบัิติ ศึกษาด้วยตนเอง 

30 30 75 
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3. ควำมรบัผดิชอบหลกั/ควำมรบัผิดชอบรอง   

รำยวิชำ 
๑. คุณธรรม จริยธรรม 

๒. 
ควำมรู ้

๓. ทกัษะทำงปัญญำ 
๔.ทกัษะควำมสมัพนัธ์

ระหว่ำงบุคคล และควำม
รบัผิดชอบ 

๕.ทกัษะกำรวิเครำะหเ์ชิง
ตวัเลข กำรสื่อสำร และ

กำรใชเ้ทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

มศว 
122 

      


     

 
4. จ ำนวนชัว่โมงต่อสปัดำหที์อ่ำจำรยใ์หค้ ำปรึกษำและแนะน ำทำงวิชำกำรแก่นกัศึกษำเป็นรำยบุคคล 
 ทุกวันพุธ เวลา 13.00-16.00 น. (3 ช่ัวโมง)  
 

หมวดที ่4 กำรพฒันำผลกำรเรียนรูข้องนกัศึกษำ 
 
1. คุณธรรม จริยธรรม  

ผลกำรเรียนรู ้ วิธีกำรสอน วิธีกำรประเมินผล 
1.1 มีความซื่อสตัย์  มีวินัย ตรงต่อเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 มีจิตสาธารณะ เสยีสละเพ่ือส่วนรวม 
 
 
1.3 ตระหนักในคุณ ค่าของศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

- สอดแทรกเนื้ อหาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณทาง
วิชาการในทุกรายวิชา 
- ฝึกปฏิบัติ ท ากิจกรรม ส่งเสริม
ให้เกิดความซ่ือสัตย์ มีวินัย และ
ตรงต่อเวลา 
- สอดแทรกวัฒนธรรมองค์กร 
เพ่ื อให้ นิสิตมี ค่านิยม พ้ืนฐานที่
ถูกต้อง 
- ช้ีแจงกฎระเบียบและแนวปฏิบัติ
ในการเรียนการสอนให้ชัดเจนใน
ทุกรายวิชา 
 
……………………………………………………….. 
 
 
- สอดแทรกแนวคิดด้าน
สนุทรียศาสตร์ เพ่ือให้ตระหนักใน
คุณค่าของศลิปวัฒนธรรมที่มีต่อ
การด ารงชีวิต  
- สอดแทรกเนื้อหาในด้าน
ศลิปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดี
งามทั้งของไทยและนานาชาติใน
การเรียนการสอนทุกรายวิชา 
- จัดกจิกรรมสร้างเสริม
ประสบการณ์ทั้งในและนอกเวลา
เรียน และให้ท ารายงานแสดงความ
คดิเหน็ทั้งรายบุคคลและงานกลุ่ม 
 

- ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของทุกรายวิชา 
- สงัเกตพฤติกรรมความซื่อสตัย์และการตรงต่อเวลาในการ
เข้าช้ันเรียน การท ารายงาน การอ้างองิผลงาน และการสอบ 
- สังเกตพฤติกรรมการมีวินัย การปฏิบัติตนตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยและข้อตกลงในช้ันเรียน เช่น การแต่งกาย 
 
 
 
 
 
 
 
............................................................................. 
 
 
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่แสดงถึงการน าแนวคิด
ทางสนุทรียศาสตร์/ศลิปวัฒนธรรมมาใช้  
- สงัเกตพฤตกิรรมการมีส่วนร่วมในการอภปิรายและการ
สะท้อนคิดกจิกรรมในช้ันเรียน 
- สงัเกตจากการประพฤติตนอยู่ในประเพณีและวัฒนธรรม
ที่ดีงามของไทย  
- สงัเกตจากการรู้ เท่าทนั สามารถปรับตัวและเลือกรับ
วัฒนธรรมที่ดีงามของนานาชาติได้ 
 
 
 
 



มคอ. 3 

ส ำนกันวตักรรมกำรเรียนรู ้  มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนำ้ 5 
 

 
2. ควำมรู ้

ผลกำรเรียนรู ้ วิธีกำรสอน วิธีกำรประเมินผล 
2.1 มีความรู้ พ้ืนฐานศกึษาทั่วไป 
 
 
 
 

 

- จัดการเรียนการสอนที่
ครอบคลุมความรู้ในสาขาต่างๆ 
อย่างกว้างขวาง พร้อมสอดแทรก
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง
ในทุกรายวิชา 
- จัดการเรียนการสอนในลักษณะ
บูรณาการ และเน้นให้ผู้เรียนลงมือ
ปฏบิัติ (Active Learning)  
- มีการแนะน าวิธกีารเรียนรู้/การ
สบืค้นข้อมูลด้วยตนเอง และฝึก
ปฏบิัติในทุกรายวิชา 
- จัดกจิกรรมเพื่อให้เข้าใจและเหน็
คุณค่าของตนเอง ผู้อื่น และสงัคม 
พร้อมตั้งเป้าหมายในการพัฒนา
ตนเอง สงัคม และสิ่งแวดล้อม 
 

- ก าหนดมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้  โดยใช้เกณฑ ์
Rubrics ทกุรายวิชา 
- สงัเกตพฤตกิรรมการมีส่วนร่วมในการอภปิรายและการ
สะท้อนคิดกจิกรรมในช้ันเรียน 
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน  
- ประเมินจากการอ้างองิแหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องตามหลัก
และจรรยาบรรณทางวิชาการ 
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏบิัติ 
 
 

 
 
 

  

3. ทกัษะทำงปัญญำ 
ผลกำรเรียนรู ้ วิธีกำรสอน วิธีกำรประเมินผล 

3.1  สามารถประยุกต์ความรู้ให้เกดิ  
      ประโยชน ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 สามารถคิดอย่างเป็นระบบ และแก้ไข 
     ปัญหาได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 สามารถประเมิน วิพากษ์ สถานการณ์ 
     ต่างๆ โดยใช้ความรู้ เป็นฐาน 
 

จัดกจิกรรมให้นิสติฝึกค้นคว้าหา
ความรู้ ด้วยตนเอง และน าความรู้
มาประยุกต์ใช้ในการเรียนและการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 
 
 
 
ใช้ตัวอย่างที่ดีเป็นกรณีศกึษา
เพ่ือให้นิสติได้เรียนรู้วิธวีิเคราะห์
ปัญหาและฝึกบูรณาการความรู้ เพ่ือ
ใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
ระบบ 
 
 
 
 
 
 
............................................. 
 
 

- ก าหนดมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้  โดยใช้เกณฑ ์
Rubrics ทกุรายวิชา 
- สงัเกตพฤตกิรรมการมีส่วนร่วมในการอภปิรายและการ
สะท้อนคิดกจิกรรมในช้ันเรียน 
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่แสดงถึงการค้นคว้า
ความรู้ เพ่ิมเติม การเลือกรับข้อมูลข่าวสารโดยใช้หลักกา
ลามสตูร และการคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ 
- ประเมินจากการอ้างองิแหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องตามหลัก
และจรรยาบรรณทางวิชาการ 
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏบิัติ 
 
- ก าหนดมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้  โดยใช้เกณฑ ์
Rubrics ทกุรายวิชา 
- สงัเกตพฤตกิรรมการมีส่วนร่วมในการอภปิรายและการ
สะท้อนคิดกจิกรรมในช้ันเรียน 
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่แสดงถึงการค้นคว้า
ความรู้ เพ่ิมเติม การเลือกรับข้อมูลข่าวสารโดยใช้หลักกา
ลามสตูร และการคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ 
- ประเมินจากการอ้างองิแหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องตามหลัก
และจรรยาบรรณทางวิชาการ 
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏบิัติ 
 
.............................................................................. 
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3.4 เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 
      นวัตกรรม 

 

........................................... ............................................................................. 

 
 

4. ทกัษะควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงบุคคลและควำมรบัผิดชอบ 
ผลกำรเรียนรู ้ วิธีกำรสอน วิธีกำรประเมินผล 

4.1 สามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นทั้งในฐานะ 
      ผู้น าและผู้ร่วมงานได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 มีความรับผดิชอบต่อตนเอง สงัคม 
      และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 สามารถปรับตัวให้เข้ากบัสถานการณ์ 
      ต่าง ๆ 
 

จัดกิ จกรรมเพ่ื อให้นิ สิตฝึ กการ
ปรับตัว       การท างานร่วมกับผู้อื่น 
รับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วม
กลุ่ม สามารถแสดงจุดยืนของตนเอง 
และค้นหาทางออกร่วมกนัได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 เลือกประเดน็ที่เป็นปัญหาสงัคมและ
สิ่ งแวดล้อมให้นิ สิตเรียนรู้  และ
ตระหนั กถึ งผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ น 
พร้อมทั้งกระตุ้ นให้คิดหาวิธีที่จะมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบในการแก้ปัญหา
โดยเร่ิมต้นจากตัวนิสติเอง 
 
 
 
 
 
 
.......................................................... 

- ก าหนดมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้  โดยใช้เกณฑ ์Rubrics ทุก
รายวชิา 
- สงัเกตพฤตกิรรม ที่แสดงถึงความรับผดิชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม 
การมีส่วนร่วมในการอภปิรายและการสะท้อนคดิกจิกรรมในช้ันเรียน 
- ประเมินจากคณุภาพของรายงาน ที่แสดงถึงความร่วมมอืในการวางแผน 
การปฏบิัต ิและการแก้ปัญหา 
- ประเมินจากการอ้างองิแหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องตามหลักและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
- สงัเกตจากพัฒนาการด้านความคิดและพฤตกิรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียน 
- ให้นิสติประเมินเพ่ือนในช้ันเรียน และน ามาใช้เป็นข้อมูลส าหรับการ
ประเมนิผลการเรียนรู้ 
 
- ก าหนดมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้  โดยใช้เกณฑ ์Rubrics ทุก
รายวชิา 
- สงัเกตพฤตกิรรม ที่แสดงถึงความรับผดิชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม 
การมีส่วนร่วมในการอภปิรายและการสะท้อนคดิกจิกรรมในช้ันเรียน 
- ประเมินจากคณุภาพของรายงาน ที่แสดงถึงความร่วมมอืในการวางแผน 
การปฏบิัต ิและการแก้ปัญหา 
- ประเมินจากการอ้างองิแหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องตามหลักและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
- สงัเกตจากพัฒนาการด้านความคิดและพฤตกิรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียน 
- ให้นิสติประเมนิเพ่ือนในช้ันเรียน และน ามาใช้เป็นข้อมูลส าหรับการ
ประเมนิผลการเรียนรู้ 
 
................................................................................................................................ 

 
 

5. ทกัษะกำรวิเครำะหเ์ชิงตวัเลข กำรสื่อสำร และกำรใชเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ผลกำรเรียนรู ้ วิธีกำรสอน วิธีกำรประเมินผล 

5.1 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข  
     เพ่ือให้เข้าใจองค์ความรู้  หรือประเดน็ 
     ปัญหา 
 
5.2 สามารถสื่อสารได้อย่างมี   
      ประสทิธภิาพ 
 
 
 
 

....................................... 
 
 
 
ฝึกการใช้ทกัษะสื่อสารในทุก
รายวิชา 
 
 
 
 

 ............................................................................... 
 
 
 
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏบิัติ 
- ประเมินจากคุณภาพจากรายงาน ที่แสดงถึงความสามารถ
ในการสื่อสาร 
- ประเมินจากการอ้างองิแหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องตามหลัก
และจรรยาบรรณทางวิชาการ 
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5.3 สามารถใช้เทคโนโลยใีนการสบืค้น  
     เกบ็รวบรวมข้อมูล และเลือกใช้ได้ 
     เหมาะสมกบัสถานการณอ์ย่างม ี
     ประสทิธภิาพ 

 

............................................ 

 
............................................................................ 

 
หมวดที ่5 แผนกำรสอนและกำรประเมินผล 

1. แผนกำรสอน 

สปัดำห ์ จุดมุ่งหมำย 
หวัขอ้/ 

รำยละเอียด 
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน/ 

สือ่ทีใ่ช ้
งำนมอบหมำย 

1 แนะน าวิธกีารเรียนการ
สอนของรายวิชา 

Introduction 
 

บรรยาย  
 

 

2 
 

ฝึกทกัษะการฟังเพ่ือหา
ใจความส าคัญ การ
อ่านเชิงธุรกจิ พร้อมทั้ง
แสดงความคิดเหน็จาก
เร่ืองที่ฟังและอ่านได้ 

Unit 6 
 

บรรยายประกอบสื่อการสอน 
อภิปรายกลุ่ม ฝึกปฏบัิติ 

 

3 
 

ฝึกทกัษะการอ่านและ
การเขียนแผนการใน
ชีวิต การเขียน
อตัชีวประวัติ 

Unit 6 
 

บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ  
อภิปรายกลุ่ม ฝึกปฏบัิติ 

 

4 
 

ฝึกทกัษะฟังและพูดใน
รูปแบบบทสนทนาใน
บริบทเชิงธุรกจิ กบั
ชีวิตประจ าวัน 

Unit 6 
 
 

บรรยายประกอบสื่อการสอน 
อภิปรายกลุ่ม ฝึกปฏบัิติ 

 

5 
 

ฝึกทกัษะการฟังและ
พูด รวมทั้งใช้ภาษาได้
อย่างเหมาะสมกบั
สถานการณ ์

Unit 7 
 

 

บรรยายประกอบสื่อการสอน 
อภิปรายกลุ่ม ฝึกปฏบัิติ     

 

6 
 

ฝึกทกัษะการการอ่าน
จากเอกสารจริงและหา
รายละเอยีด พร้อมกบั
แสดงเหตุผลจากเร่ือง
ที่อ่านได้ 

Unit 7 
 
 

บรรยายประกอบสื่อการสอน 
อภิปรายกลุ่ม ฝึกปฏบัิติ 

 

7 
 

ฝึกหลักภาษาเพ่ือใช้ใน
การเขียนเพ่ือการ
สื่อสาร 

Unit 7 
Listening  

Quiz 
 

บรรยายประกอบสื่อการสอน 
อภิปรายกลุ่ม ฝึกปฏบัิติ 
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8 
 

ทบทวน Review บรรยายประกอบสื่อการสอน 
ฝึกปฏบัิติ 

 

9 - Break ไม่มีสอบกลางภาค  ส่งโครงร่างของงาน
กลุ่มประจ าภาค
การศึกษา 

10 
 

ฝึกทกัษะการฟังและ
พูดเพ่ือหาใจความ
ส าคัญและสรุปเร่ืองที่
ฟังได้ 

Unit 10  บรรยายประกอบสื่อการสอน 
อภิปรายกลุ่ม ฝึกปฏบัิติ 

 

11 
 

ฝึกหลักภาษาที่ใช้เพ่ือ
บรรยายสถานที่ 
บรรยายเร่ืองที่อ่าน 

Unit 10 
 

บรรยายประกอบสื่อการสอน 
อภิปรายกลุ่ม ฝึกปฏบัิติ 

 

12 ฝึกทกัษะการอ่านและ
บรรยายแผนที่ และหา
ใจความส าคัญจาก
บทความที่อ่านได้ 

Unit 10 
Writing 
Quiz 

บรรยายประกอบสื่อการสอน 
อภิปรายกลุ่ม ฝึกปฏบัิติ 

 

13 
 

ฝึกทกัษะการฟัง การ
สรุปบความ การจับ
ใจความส าคัญ 

Unit 8  บรรยายประกอบสื่อการสอน 
อภิปรายกลุ่ม ฝึกปฏบัิติ 

 

14 
 

ฝึกทกัษะการอ่าน
บทความเชิงวิชาการ
และพูดเพ่ือแสดง
ความคิดเหน็ได้ 

Unit 8 บรรยายประกอบสื่อการสอน 
อภิปรายกลุ่ม ฝึกปฏบัิติ 

 

15 
 

ฝึกการน าเสนอผลงาน
หน้าช้ันเรียน 

Unit 8 บรรยายประกอบสื่อการสอน 
อภิปรายกลุ่ม ฝึกปฏบัิติ 

 

16 
 

ทบทวน  Project 
Presentation 

 
 

อภิปรายกลุ่ม ฝึกปฏบัิติ  
 

ก าหนดส่งแบบการ
เรียนรู้ ผ่านสื่อ
ออนไลน์ 

17 ทบทวน Review บรรยายประกอบสื่อการสอน 
ฝึกปฏบัิติ 

 

18 ประเมินผลการเรียน Final 
Examination 

สอบปลายภาค  

19 ประเมินผลการเรียน Final 
Examination 

สอบปลายภาค  
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2. แผนกำรประเมินผลกำรเรียนรู ้
 

สำระกำรประเมิน ผลกำรเรียนรู ้ วิธีกำรประเมิน 
สดัส่วนของ 

กำรประเมินผล 
ทกัษะการฟัง 

 
 
 

ทกัษะการเขียน  
 
 

 ทดสอบย่อยคร้ังที่ 1 
(สปัดาห์ที่ 7) 
 
ทดสอบย่อยคร้ังที่ 2 
(สปัดาห์ที่ 12) 
 

 
15% 

 
15% 

 
 

โครงงาน (Project) 
 

 น าเสนอโครงงานกลุ่ม  
(สปัดาห์ที่ 16) 
 

20% 
 

Units 6, 7, 8, และ 10  สอบปลายภาค (สปัดาห์ที่ 
18-20) 

35% 
 

    
การเข้าช้ันเรียน  

การมีส่วนร่วม อภิปราย        
เสนอความคิดเหน็ใน

ช้ันเรียน 
 

การเรียนรู้ ผ่านสื่อ
ออนไลน์ 

 

 ตลอดภาคการศึกษา 
 
 
 
 

ตลอดภาคการศึกษา 

10% 
 
 
 
 

5% 

    
หมวดที ่6 ทรพัยำกรประกอบกำรเรียนกำรสอน 

1. ต ำรำและเอกสำรหลกั 
Saslow, J. and Ascher, A. (2015). Top Notch: English for Today’s World Level3, Third  

Edition. Pearson Education, Inc. 
2. เอกสำรและขอ้มูลส ำคญั 

ไม่มี 
3. เอกสำรและขอ้มูลแนะน ำ 
 ซีดี  ดีวีดี  สารคดีและภาพยนตร์ 
 

หมวดที ่7 กำรประเมินและปรบัปรุงกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำ 
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1. กลยุทธก์ำรประเมินประสิทธิผลของรำยวิชำโดยนสิิต 

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 

 การประเมินผู้สอนผ่านทางเวบ็ไซต์มหาวิทยาลัย (ปค.3) 
2. กลยุทธก์ำรประเมินกำรสอน 

การสงัเกตการณ์การสอนของผู้ร่วมทมีการสอน 
ผลการเรียนของนิสติ 

3. กำรปรบัปรุงกำรสอน 
 อบรมสมัมนาอาจารย์เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
 ปรับปรุงเน้ือหารายวิชาให้ทนัสมัยอยู่เสมอ  
4. กำรทบทวนสอบมำตรฐำนผลสมัฤทธ์ิของนสิิตในรำยวิชำ 
 วิเคราะห์ข้อสอบ (item analysis) โดยส านักทดสอบฯ 
 ตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อสอบ วิธกีารให้คะแนนและประเมินผล 
5. กำรด ำเนินกำรทบทวนและกำรวำงแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรำยวิชำ 

ปรับปรุงรายวิชาเป็นระยะ (ทุก 2-3 ปี)         
น าข้อเสนอแนะจากแบบประเมินมาปรับปรุงเน้ือหารายวิชา 

 


