มคอ. 3

มคอ.3
รำยละเอียดของรำยวิชำ มศว 122 ภำษำอังกฤษเพือ่ ประสิทธิภำพกำรสือ่ สำร 2
สำนักนวัตกรรมกำรเรียนรู ้ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภำคเรียนที่ 2 ประจำปี กำรศึกษำ 2560
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรำยวิชำ
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
SWU 122 English for Effective Communication 2
2. จำนวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรำยวิชำ
หลักสูตรวิชาหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา
4. อำจำรย์ผรู ้ บั ผิดชอบรำยวิชำและอำจำรย์ผสู ้ อน
คณาจารย์ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
1. อ.วชิรพงษ์ แหยมตุ้ย
2. อ.แจ่มจารัส ดีพร้ อม
3. อ.ปัฏฐยา ปัญญาพร
4. อ.ชลิดา เจนนพกาญจน์
5. อ.พัทริเชีย วิสเซอร์
6. อ.เสาวลักษณ์ น่วมสาราญ
7. อ.ชื่นจิตต์ อธิวรกุล
8. อ.กริช ราชประสิทธิ์
9. อ.ดร.บุญนัดดา ชัยนาม
10. อ.สวรส ใจประสงค์
11. อ.ธนากร ทองประยูร
12. อ.สุภาพร กุลสิทธิบูรณ์
13. อ.ดร.ศุภณิจ กุลศิริ
14. อ.Alan Platt
15. อ.เกรียงไกร วรรธนะเลาหะ
16. อ.กรกฤช มีมงคล
17. อ.ปนัดดา ประทุมรัตน์
18. อ.เอกพล กาปงซัน
19. อ.อาภาพร พืชพันธ์
20. อ.เพ็ญพิชชา ประกายบริสทุ ธิ์
21. อ.วศินีทพิ ย์ เรนวาลี
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23. อ.จุฑารัตน์ บัณฑะกิจ
24. อ.สรพงศ์ หนองแสง
25. อ.ประชากร บรรพบุตร
26. อ.พรรษวุฒิ สุขเสริม
27. อ.พรพรรณ คงสนทนา
28. อ.เบญจวรรณ เครือคล้ าย
29. อ.ชุติมา บุณปริตร
30. อ.ไรวินทร์ ศรีวิหค
31. อ.อภิญญา โพธิจินดา
32. อ.พรรษวุฒิ สุขเจริญ
33. อ.วิเศษพงศ์ วงศ์ทพิ ย์
34. อ.สุวรรณี ปัตตนาภรณ์
35. อ.กนิษฐ์ กิตติธรกุล
36. อ.ธนิศร์ บุญสม
37. อ.ดนัย วงษา
38. อ.อาทิตยา นราฐากูล
39. อ.ตะวัน วงศ์สจั จา
40. อ.ปิ ยะรัตน์ พิพัฒน์ธาราสกุล
41. อ.สุทธิ จีนลอย
5. ภำคกำรศึกษำ / ชั้นปี ทีเ่ รียน : ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปี ที่ 1-2
6. รำยวิชำทีต่ อ้ งเรียนมำก่อน (Pre-requisite) (ถ้ำมี)
ไม่มี
7. รำยวิชำทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ำมี)
ไม่มี
8. สถำนทีเ่ รียน
อาคารเรียนรวม (อาคาร 35) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
อาคารเรียนรวม (อาคาร 3) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
9. วันทีจ่ ดั ทำหรือปรับปรุงรำยละเอียดของรำยวิชำครั้งล่ำสุด
10 ตุลาคม 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมำยของรำยวิชำ
By the end of this course, students should be able to do the followings:
1.
2.
3.
4.
5.

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

2. ปรับปรุงรำยวิชำ
เพื่อให้ นิสติ พัฒนาทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษ โดยเน้ นทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในชีวิตประจาวัน และเพิ่มพูนทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ในยุคสารสนเทศ
หมวดที่ 3 ลักษณะและกำรดำเนินกำร

1. คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและฝึ กทั ก ษะภาษาอั ง กฤษ โดยเน้ นการอ่ า นและการเขี ย นภาษาอั ง กฤษในฐานะ
ภาษาต่ า งประเทศในสถานการณ์ ต่ า งๆ ผ่ า นการทาแบบฝึ กหั ด การอ่ า นและการเขี ย น โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้ องเรียน
จำนวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภำคกำรศึกษำ
บรรยำย

การฝึ กปฏิบัติ

ศึกษาด้ วยตนเอง

30

30

75
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3. ควำมรับผิดชอบหลัก/ควำมรับผิดชอบรอง

รำยวิชำ

มศว
122

๑. คุณธรรม จริยธรรม

๒.
ควำมรู ้

๔.ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคล และควำม
รับผิดชอบ

๓. ทักษะทำงปั ญญำ

1.1

1.2

1.3

2.1

3.1

3.2

3.3















3.4


๕.ทักษะกำรวิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำรสื่อสำร และ
กำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3













4. จำนวนชัว่ โมงต่อสัปดำห์ทีอ่ ำจำรย์ให้คำปรึกษำและแนะนำทำงวิชำกำรแก่นกั ศึกษำเป็ นรำยบุคคล
ทุกวันพุธ เวลา 13.00-16.00 น. (3 ชั่วโมง)
หมวดที่ 4 กำรพัฒนำผลกำรเรียนรูข้ องนักศึกษำ
1. คุณธรรม จริยธรรม
ผลกำรเรียนรู ้

วิธีกำรสอน

วิธีกำรประเมินผล

1.1 มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา

- สอดแทรกเนื้อ หาด้ านคุณ ธรรม
จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณทาง
วิชาการในทุกรายวิชา
- ฝึ กปฏิบั ติ ท ากิจ กรรม ส่งเสริม
ให้ เกิ ด ความซื่ อ สัต ย์ มี วิ นั ย และ
ตรงต่อเวลา
- สอดแทรกวั ฒ นธรรมองค์ ก ร
เพื่ อให้ นิ สิ ต มี ค่ า นิ ย มพื้ นฐานที่
ถูกต้ อง
- ชี้แจงกฎระเบียบและแนวปฏิบัติ
ในการเรีย นการสอนให้ ชั ด เจนใน
ทุกรายวิชา

- ก าหนดเกณฑ์ม าตรฐานในการประเมิ น พฤติ ก รรมด้ า น
คุณธรรมจริยธรรมของทุกรายวิชา
- สังเกตพฤติกรรมความซื่อสัตย์และการตรงต่อเวลาในการ
เข้ าชั้นเรียน การทารายงาน การอ้ างอิงผลงาน และการสอบ
- สังเกตพฤติก รรมการมี วินัย การปฏิบัติ ต นตามระเบี ย บ
ของมหาวิทยาลัยและข้ อตกลงในชั้นเรียน เช่น การแต่งกาย

1.2 มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม

……………………………………………………….. .............................................................................

1.3 ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า ของศิ ล ปะและ - สอดแทรกแนวคิดด้ าน
วัฒนธรรม
สุนทรียศาสตร์ เพื่อให้ ตระหนักใน
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมที่มีต่อ
การดารงชีวิต
- สอดแทรกเนื้อหาในด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท่ดี ี
งามทั้งของไทยและนานาชาติใน
การเรียนการสอนทุกรายวิชา
- จัดกิจกรรมสร้ างเสริม
ประสบการณ์ท้งั ในและนอกเวลา
เรียน และให้ ทารายงานแสดงความ
คิดเห็นทั้งรายบุคคลและงานกลุ่ม
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- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่แสดงถึงการนาแนวคิด
ทางสุนทรียศาสตร์/ศิลปวัฒนธรรมมาใช้
- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและการ
สะท้อนคิดกิจกรรมในชั้นเรียน
- สังเกตจากการประพฤติตนอยู่ในประเพณีและวัฒนธรรม
ที่ดีงามของไทย
- สังเกตจากการรู้เท่าทัน สามารถปรับตัวและเลือกรับ
วัฒนธรรมที่ดีงามของนานาชาติได้

มคอ. 3
2. ควำมรู ้
ผลกำรเรียนรู ้

วิธีกำรสอน

วิธีกำรประเมินผล

- จัดการเรียนการสอนที่
ครอบคลุมความรู้ในสาขาต่างๆ
อย่างกว้ างขวาง พร้ อมสอดแทรก
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในทุกรายวิชา
- จัดการเรียนการสอนในลักษณะ
บูรณาการ และเน้ นให้ ผ้ เู รียนลงมือ
ปฏิบัติ (Active Learning)
- มีการแนะนาวิธกี ารเรียนรู้/การ
สืบค้ นข้ อมูลด้ วยตนเอง และฝึ ก
ปฏิบัติในทุกรายวิชา
- จัดกิจกรรมเพื่อให้ เข้ าใจและเห็น
คุณค่าของตนเอง ผู้อ่นื และสังคม
พร้ อมตั้งเป้ าหมายในการพัฒนา
ตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้ อม

- กาหนดมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้ เกณฑ์
Rubrics ทุกรายวิชา
- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและการ
สะท้อนคิดกิจกรรมในชั้นเรียน
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้ อมูลอย่างถูกต้ องตามหลัก
และจรรยาบรรณทางวิชาการ
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ

วิธีกำรสอน

วิธีกำรประเมินผล

3.1 สามารถประยุกต์ความรู้ให้ เกิด
ประโยชน์

จัดกิจกรรมให้ นิสติ ฝึ กค้ นคว้ าหา
ความรู้ด้วยตนเอง และนาความรู้
มาประยุกต์ใช้ ในการเรียนและการ
ดาเนินชีวิตประจาวัน

- กาหนดมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้ เกณฑ์
Rubrics ทุกรายวิชา
- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและการ
สะท้อนคิดกิจกรรมในชั้นเรียน
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่แสดงถึงการค้ นคว้ า
ความรู้เพิ่มเติม การเลือกรับข้ อมูลข่าวสารโดยใช้ หลักกา
ลามสูตร และการคิดอย่างมีเหตุผลและเป็ นระบบ
- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้ อมูลอย่างถูกต้ องตามหลัก
และจรรยาบรรณทางวิชาการ
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ

3.2 สามารถคิดอย่างเป็ นระบบ และแก้ ไข
ปัญหาได้

ใช้ ตัวอย่างที่ดีเป็ นกรณีศกึ ษา
เพื่อให้ นิสติ ได้ เรียนรู้วิธวี ิเคราะห์
ปัญหาและฝึ กบูรณาการความรู้เพื่อ
ใช้ ในการแก้ ไขปัญหาอย่างเป็ น
ระบบ

- กาหนดมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้ เกณฑ์
Rubrics ทุกรายวิชา
- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและการ
สะท้อนคิดกิจกรรมในชั้นเรียน
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่แสดงถึงการค้ นคว้ า
ความรู้เพิ่มเติม การเลือกรับข้ อมูลข่าวสารโดยใช้ หลักกา
ลามสูตร และการคิดอย่างมีเหตุผลและเป็ นระบบ
- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้ อมูลอย่างถูกต้ องตามหลัก
และจรรยาบรรณทางวิชาการ
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ

3.3 สามารถประเมิน วิพากษ์ สถานการณ์
ต่างๆ โดยใช้ ความรู้เป็ นฐาน

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

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

2.1 มีความรู้พ้ ืนฐานศึกษาทั่วไป

3. ทักษะทำงปั ญญำ
ผลกำรเรียนรู ้

สำนักนวัตกรรมกำรเรียนรู ้ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ หน้ำ5

มคอ. 3
3.4 เป็ นผู้มีความคิดริเริ่ม สร้ างสรรค์
นวัตกรรม

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

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

4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
ผลกำรเรียนรู ้
วิธีกำรสอน

วิธีกำรประเมินผล

4.1 สามารถทางานร่วมกับผู้อ่นื ทั้งในฐานะ
ผู้นาและผู้ร่วมงานได้

จั ด กิ จ กรรมเพื่ อให้ นิ สิ ต ฝึ กการ
ปรับตัว การทางานร่ วมกับผู้อ่ ืน
รั บฟั งความคิ ดเห็ นของเพื่ อนร่ วม
กลุ่ม สามารถแสดงจุ ดยืนของตนเอง
และค้ นหาทางออกร่วมกันได้

- กาหนดมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้ เกณฑ์ Rubrics ทุก
รายวิชา
- สังเกตพฤติกรรม ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและการสะท้อนคิดกิจกรรมในชั้นเรียน
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่แสดงถึงความร่วมมือในการวางแผน
การปฏิบัติ และการแก้ปัญหา
- ประเมินจากการอ้ างอิงแหล่งข้ อมูลอย่างถูกต้ องตามหลักและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ
- สังเกตจากพัฒนาการด้ านความคิดและพฤติกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน
- ให้ นิสติ ประเมินเพื่อนในชั้นเรียน และนามาใช้ เป็ นข้ อมูลสาหรับการ
ประเมินผลการเรียนรู้

4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม
และสิ่งแวดล้ อม

เลือกประเด็นที่เป็ นปั ญหาสังคมและ
สิ่ งแวดล้ อมให้ นิ สิ ต เรี ย นรู้ และ
ตระหนั กถึ งผลกระทบที่ เกิ ด ขึ้ น
พร้ อมทั้งกระตุ้ นให้ คิ ดหาวิ ธีท่ีจะมี
ส่วนร่ วมรับผิดชอบในการแก้ ปั ญหา
โดยเริ่มต้ นจากตัวนิสติ เอง

- กาหนดมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้ เกณฑ์ Rubrics ทุก
รายวิชา
- สังเกตพฤติกรรม ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและการสะท้อนคิดกิจกรรมในชั้นเรียน
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่แสดงถึงความร่วมมือในการวางแผน
การปฏิบัติ และการแก้ปัญหา
- ประเมินจากการอ้ างอิงแหล่งข้ อมูลอย่างถูกต้ องตามหลักและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ
- สังเกตจากพัฒนาการด้ านความคิดและพฤติกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน
- ให้ นิสติ ประเมินเพื่อนในชั้นเรียน และนามาใช้ เป็ นข้ อมูลสาหรับการ
ประเมินผลการเรียนรู้

4.3 สามารถปรับตัวให้ เข้ ากับสถานการณ์
ต่าง ๆ

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

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ผลกำรเรียนรู ้
วิธีกำรสอน

วิธีกำรประเมินผล

5.1 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข
เพื่อให้ เข้ าใจองค์ความรู้ หรือประเด็น
ปัญหา

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

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

5.2 สามารถสื่อสารได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ฝึ กการใช้ ทกั ษะสื่อสารในทุก
รายวิชา

- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ
- ประเมินจากคุณภาพจากรายงาน ที่แสดงถึงความสามารถ
ในการสื่อสาร
- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้ อมูลอย่างถูกต้ องตามหลัก
และจรรยาบรรณทางวิชาการ
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5.3 สามารถใช้ เทคโนโลยีในการสืบค้ น
เก็บรวบรวมข้ อมูล และเลือกใช้ ได้
เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ

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

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

หมวดที่ 5 แผนกำรสอนและกำรประเมินผล
1. แผนกำรสอน
สัปดำห์

จุดมุ่งหมำย

1

แนะนาวิธกี ารเรียนการ
สอนของรายวิชา
ฝึ กทักษะการฟังเพื่อหา
ใจความสาคัญ การ
อ่านเชิงธุรกิจ พร้ อมทั้ง
แสดงความคิดเห็นจาก
เรื่องที่ฟังและอ่านได้
ฝึ กทักษะการอ่านและ
การเขียนแผนการใน
ชีวิต การเขียน
อัตชีวประวัติ
ฝึ กทักษะฟังและพูดใน
รูปแบบบทสนทนาใน
บริบทเชิงธุรกิจ กับ
ชีวิตประจาวัน
ฝึ กทักษะการฟังและ
พูด รวมทั้งใช้ ภาษาได้
อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์
ฝึ กทักษะการการอ่าน
จากเอกสารจริงและหา
รายละเอียด พร้ อมกับ
แสดงเหตุผลจากเรื่อง
ที่อ่านได้
ฝึ กหลักภาษาเพื่อใช้ ใน
การเขียนเพื่อการ
สื่อสาร

2

3

4

5

6

7

หัวข้อ/
รำยละเอียด
Introduction

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน/
สือ่ ทีใ่ ช้
บรรยาย

Unit 6

บรรยายประกอบสื่อการสอน
อภิปรายกลุ่ม ฝึ กปฏิบัติ

Unit 6

บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
อภิปรายกลุ่ม ฝึ กปฏิบัติ

Unit 6

บรรยายประกอบสื่อการสอน
อภิปรายกลุ่ม ฝึ กปฏิบัติ

Unit 7

บรรยายประกอบสื่อการสอน
อภิปรายกลุ่ม ฝึ กปฏิบัติ

Unit 7

บรรยายประกอบสื่อการสอน
อภิปรายกลุ่ม ฝึ กปฏิบัติ

Unit 7
Listening
Quiz

บรรยายประกอบสื่อการสอน
อภิปรายกลุ่ม ฝึ กปฏิบัติ
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8

ทบทวน

Review

9

-

Break

10

16

ฝึ กทักษะการฟังและ
พูดเพื่อหาใจความ
สาคัญและสรุปเรื่องที่
ฟังได้
ฝึ กหลักภาษาที่ใช้ เพื่อ
บรรยายสถานที่
บรรยายเรื่องที่อ่าน
ฝึ กทักษะการอ่านและ
บรรยายแผนที่ และหา
ใจความสาคัญจาก
บทความที่อ่านได้
ฝึ กทักษะการฟัง การ
สรุปบความ การจับ
ใจความสาคัญ
ฝึ กทักษะการอ่าน
บทความเชิงวิชาการ
และพูดเพื่อแสดง
ความคิดเห็นได้
ฝึ กการนาเสนอผลงาน
หน้ าชั้นเรียน
ทบทวน

17

ทบทวน

18

ประเมินผลการเรียน

19

ประเมินผลการเรียน

11

12

13

14

15

บรรยายประกอบสื่อการสอน
ฝึ กปฏิบัติ
ไม่มีสอบกลางภาค

Unit 10

บรรยายประกอบสื่อการสอน
อภิปรายกลุ่ม ฝึ กปฏิบัติ

Unit 10

บรรยายประกอบสื่อการสอน
อภิปรายกลุ่ม ฝึ กปฏิบัติ

Unit 10
Writing
Quiz

บรรยายประกอบสื่อการสอน
อภิปรายกลุ่ม ฝึ กปฏิบัติ

Unit 8

บรรยายประกอบสื่อการสอน
อภิปรายกลุ่ม ฝึ กปฏิบัติ

Unit 8

บรรยายประกอบสื่อการสอน
อภิปรายกลุ่ม ฝึ กปฏิบัติ

Unit 8

บรรยายประกอบสื่อการสอน
อภิปรายกลุ่ม ฝึ กปฏิบัติ
อภิปรายกลุ่ม ฝึ กปฏิบัติ

Project
Presentation

Review
Final
Examination
Final
Examination

บรรยายประกอบสื่อการสอน
ฝึ กปฏิบัติ
สอบปลายภาค
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สอบปลายภาค

ส่งโครงร่างของงาน
กลุ่มประจาภาค
การศึกษา

กาหนดส่งแบบการ
เรียนรู้ผ่านสื่อ
ออนไลน์

มคอ. 3

2. แผนกำรประเมินผลกำรเรียนรู ้
สำระกำรประเมิน

ผลกำรเรียนรู ้

วิธีกำรประเมิน
ทดสอบย่อยครั้งที่ 1
(สัปดาห์ท่ี 7)

ทักษะการฟัง

สัดส่วนของ
กำรประเมินผล
15%

ทักษะการเขียน

ทดสอบย่อยครั้งที่ 2
(สัปดาห์ท่ี 12)

15%

โครงงาน (Project)

นาเสนอโครงงานกลุ่ม
(สัปดาห์ท่ี 16)

20%

Units 6, 7, 8, และ 10

สอบปลายภาค (สัปดาห์ท่ี
18-20)

35%

การเข้ าชั้นเรียน
การมีส่วนร่วม อภิปราย
เสนอความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน

ตลอดภาคการศึกษา

10%

การเรียนรู้ผ่านสื่อ
ออนไลน์

ตลอดภาคการศึกษา

5%

หมวดที่ 6 ทรัพยำกรประกอบกำรเรียนกำรสอน
1. ตำรำและเอกสำรหลัก
Saslow, J. and Ascher, A. (2015). Top Notch: English for Today’s World Level3, Third
Edition. Pearson Education, Inc.
2. เอกสำรและข้อมูลสำคัญ
ไม่มี
3. เอกสำรและข้อมูลแนะนำ
ซีดี ดีวีดี สารคดีและภาพยนตร์
หมวดที่ 7 กำรประเมินและปรับปรุงกำรดำเนินกำรของรำยวิชำ
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1. กลยุทธ์กำรประเมินประสิทธิผลของรำยวิชำโดยนิสิต
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
การประเมินผู้สอนผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย (ปค.3)
2. กลยุทธ์กำรประเมินกำรสอน
การสังเกตการณ์การสอนของผู้ร่วมทีมการสอน
ผลการเรียนของนิสติ
3. กำรปรับปรุงกำรสอน
อบรมสัมมนาอาจารย์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้ ทนั สมัยอยู่เสมอ
4. กำรทบทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรำยวิชำ
วิเคราะห์ข้อสอบ (item analysis) โดยสานักทดสอบฯ
ตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้ อสอบ วิธกี ารให้ คะแนนและประเมินผล
5. กำรดำเนินกำรทบทวนและกำรวำงแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรำยวิชำ
ปรับปรุงรายวิชาเป็ นระยะ (ทุก 2-3 ปี )
นาข้ อเสนอแนะจากแบบประเมินมาปรับปรุงเนื้อหารายวิชา
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