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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
โปรแกรมวิชา/คณะ บัณฑิตวิทยาลัย  
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
Section 1: General Information  

 
1. รหัสและชื่อรายวิชา (Course Code and Course Title) 

700802 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการขั้นสูง 
English for Advanced Academic Communication 
 
จ านวนหน่วยกิต (Numbers of Credits) 
หน่วยกิต 3 (2-2-5) 
สถานะรายวิชา: ใช้งาน 

2. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา (Curriculum and Type of Subjects) 
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
หมวดวิชาเฉพาะ 

       ภาษาอังกฤษ 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 ดร.แวววลี แววฉิมพลี 
   ผศ. ดร. ลาวัลย์ ศิริศรีมังกร 

ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน  1/2020  S1 
4. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 
5. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 

ไม่มี 
6. สถานที่เรียน 

Friday  12:00-15:20 9.09.10 
     

 
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

    16 มิถุยายน 2563 
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หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
  Section 2: aims and objectives 

 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Objectives) 

  
1. Develop students’ practical skills in reading, writing, and reasoning, and research 
skills in traditional print as well as electronic sources. 
2. Enable students to think critically and analytically, and to communicate effectively 
in a variety of contexts. 
3. Promote students’ understanding of literary  
4. Empower students to understand and write about texts, as well as produce 
original texts. 
5. Train students to apply the skills they have learned in the discipline to a variety of 
situations 

2. จุดประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 

1. The student will demonstrate the ability to think critically and perform close readings 
of texts. 
2. The student will demonstrate the ability to comprehend  
3. The student will demonstrate the ability to integrate theories and other disciplines 
taught in the academic level 
4. The student will demonstrate the ability both oral and literacy skills  
 

หมวดที่ 3  ลักษณะและการด าเนินการ 
Section 3: Implementation 

 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
  Development of listening, speaking, reading and writing skills in English for academic 
purposes Emphasizing opinions, discussions and academic presentations Including reading 
academic text and Writing data communication through media, technology and the internet 
      ค าอธิบายรายวิชา การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
เน้นการแสดงความคิดเห็น อภิปราย และการน าเสนองานเชิงวิชาการ รวมทั้งการอ่านข้อความเชิงวิชาการและ 
การเขียนสื่อสารข้อมูลผ่านสื่อเทคโนโลยีและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   
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2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

(1) บรรยาย   45 (3x15) คาบเรียน 
(2) สอนเสริม   สอนเสริมตามความต้องการของนักศึกษา 
(3) การฝึกปฏิบัติ     30 (2x15) คาบเรียน 
(4) การศึกษาด้วยตนเอง     75 (5x15) คาบเรียน 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

ตรวจสอบและแนะน าการพูดเป็นรายบุคคล โดยให้ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการให้ค าปรึกษา  
Students can contact the lecturer for individual counseling and guidance  

Ajahn Waewwalee Tel 093-3684368 and aj.waew@nrru.ac.th  
 

 
 

หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
Section 4 Development of the learning outcomes of students 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ผลการเรียนรู้ 

ที่ต้องพัฒนา 
1.2 ความรับผิดชอบ 1.3 วิธีการสอน 1.4 วิธีการประเมินผล 

  (1)  มีความซื่อสัตย์
สุจริต และสามารถจัดการ
ปัญหาด้านจริยธรรม และ
ความขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ที่ได้รับกับ
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางด้าน
ธุรกิจ 
 (2)  มีทัศนคติท่ีดีต่อ
อาชีพและแสดงออกซ่ึง
คุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน และการ
ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอย่าง
สม่ าเสมอ 

  (1)  มีความซื่อสัตย์
สุจริต และสามารถ
จัดการปัญหาด้าน
จริยธรรม และความ
ขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ที่ได้รับกับ
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางด้าน
ธุรกิจ 
    (2)  มีทัศนคติที่ดีต่อ
อาชีพและแสดงออกซ่ึง
คุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน และการ
ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอย่าง

1)  จัดการเรียนการ
สอนรายวิชาคุณธรรม
จริยธรรม                              
2)  สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ                           
3)  การฝึกปฏิบัติการ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
โดยใช้หลักศาสนาใน
วัดเป็นเวลาที่เหมาะสม                            
4)  ยกย่องชมเชย
นักศึกษาทันทีที่พบการ
แสดงคุณธรรม

1) ประเมินจากผลการ
เรียนรายวิชาที่มี
เนื้อหาคุณธรรมและ
จริยธรรม 
                            
การมีน้ าใจช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน และการ
สร้างบรรยากาศทาง
วิชาการในการเรียน    
(1)  

mailto:aj.waew@nrru.ac.th
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 (3)  มีความรับผิดชอบใน
หน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดีและ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือ
การพัฒนาเป็นแบบอย่าง
ที่ดีต่อผู้อ่ืน  
  (4) มีวินัย มีความตรง
ต่อเวลา ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับ
ขององค์กรและสังคม 
 
 

สม่ าเสมอ 
        (3)  มีความ
รับผิดชอบในหน้าที่ เป็น
สมาชิกท่ีดีและมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมเพ่ือการ
พัฒนาเป็นแบบอย่างที่ดี
ต่อผู้อื่น  
        (4) มีวินัย มีความ
ตรงต่อเวลา ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับ
ขององค์กรและสังคม 
 

จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาการ
และวิชาชีพ 

บรรยายพร้อมทั้งให้
ตัวอย่าง จากในหนังสือ 
แผ่นพับ เอกสาร
ประกอบ 
  ก าหนดให้
นักศึกษาค้นคว้า
เพ่ิมเติมเกีย่วข้องกับ
บทเรียนมาน าเสนอใน
ชั้นเรียน 
ฝึกฝนในห้องเรียน เพ่ือ
สร้างความเข้าใจให้แก่
ผู้เรียน 

 
 

2. ด้านความรู้ 
2.1 ผลการเรียนรู้ 

ที่ต้องพัฒนา 
2.2 ความรับผิดชอบ 2.3 วิธีการสอน 

2.4 วิธีการ
ประเมินผล 

(1)  มีความรู้ในสาขาวิชา
อังกฤษ ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาค ปฏิบัติอย่าง
กว้างขวางและทันสมัยต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
(2)  มีความรู้ที่เกิดจาก
การบูรณาการความรู้ใน
ศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 (3)  มีความรู้พ้ืนฐานใน
กระบวนการและเทคนิค
การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา
และต่อยอดองค์ความรู้ใน
งานอาชีพ 

 

 1) มีความรู้ ความเข้าใจ
หลักการและทฤษฎีการ
บริหารการศึกษาที่ส าคัญและ
สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการท างานได้ 
 2) มีความรอบรู้และมีโลก
ทัศน์ที่กว้างขวาง  
 3)  มีความสนใจ ใฝ่รู้ และ
ติดตามความก้าวหน้าใน
สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาท่ีส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานและการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

 

บรรยายพร้อมฝึก
และสร้างผู้เรียนให้
เกิดความคุ้นเคย
กับการใช้ภาษาใน
ทักษะ ด้านการพูด 
การฟัง การอ่าน 
และการเขียน เพื่อ
การสื่อสารเบื้องต้น 
ในสถานการณ์
ต่างๆ และ
ศัพท์เทคนิคท่ี
เกี่ยวข้องกับ
นาฏศิลป์และการ
ละครการพูดขั้นสูง 

 1) การทดสอบย่อย 
2) การทดสอบ
กลางภาค
การศึกษาและ
ปลายภาค
การศึกษา 

                 3) ประเมินจาก
รายงานที่นักศึกษา
จัดท า 

                 4) การน าเสนอ
รายงานในชั้นเรียน 

               5) ประเมินจาก 
โครงการต่าง ๆ  
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พร้อมยกตัวอย่าง
สอดแทรกเนื้อหา
สาระที่เก่ียวข้องทั้ง
จากในเอกสาร 
จากตัวอย่างต่างๆ  
จากเวปไซต ์ 
พร้อมก าหนดให้
นักศึกษาศึกษา
ค้นคว้าเพ่ิมเติม
เกี่ยวข้องกับ
บทเรียนมา
น าเสนอในชั้นเรียน 
และฝึกพูดและ
เขียนอย่างมีศาสตร์
และศิลป์ 
 

 

ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 ผลการเรียนรู้ 

ที่ต้องพัฒนา 
3.2 ความรับผิดชอบ 3.3 วิธีการสอน 3.4 วิธีการประเมินผล 

(1) มีความสามารถ
ประมวลและ
ศึกษาข้อมูลเพื่อ
วิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหาและ 
สังเคราะห์ได้
อย่างเหมาะสม
ตามหลักเหตุและ
ผล รวมทั้งหา
วิธีแก้ไขปัญหา
และแนวทางป้อง 
กันได้อย่าง
เหมาะสม 
 (2)  สามารถ

(1) ประมวลและ
ศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์
สาเหตุของปัญหาและ 

สังเคราะห์ได้อย่าง
เหมาะสมตามหลัก
เหตุและผล รวมทั้ง
หาวิธีแก้ไขปัญหา
และแนวทางป้อง 
กันได้อย่าง
เหมาะสม 
  (2)  สามารถ
น าเสนอวิธีการ
แก้ปัญหาที่ใช้
เหตุผลเชิงวิเคราะห์

1) การสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ                          
2) การปฏิบัติการ
วิเคราะห์  
(3) บรรยายพร้อมฝึก
และสร้างผู้เรียนให้เกิด
ความคุ้นเคยกับการใช้
ภาษาในทักษะ ด้านการ
พูด การฟัง การอ่าน 
และการเขียน เพื่อการ
สื่อสารเบื้องต้น ใน
สถานการณ์ต่างๆ และ
ศัพท์เทคนิคท่ีเกี่ยวข้อง
กับนาฏศิลป์และการ

1) สืบค้นคัดกรองข้อมูล
สารสนเทศต่างๆ 
ประเมินจากการเขียน
รายงานของนักศึกษา 
2) ประเมินจากการ
น าเสนอผลงาน 

ผลการท างานที่ได้รับ
มอบหมายในชั้นเรียน  
การอภิปรายกลุ่ม/ เดี่ยว 
และตรวจผลงาน 
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น าเสนอวิธีการ
แก้ปัญหาที่ใช้
เหตุผลเชิง
วิเคราะห์ให้ผู้อ่ืน
เข้าใจได้ 
  (3)  มี
ความสามารถ
ประยุกต์ใช้
ความรู้
ภาคทฤษฎี 
ภาคปฏิบัติ ไปสู่
การฝึก
ประสบการณ์ 
           วิชาชีพ
ได้อย่างเหมาะสม 

(4) สามารถ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรม
จากภาคธุรกิจ และ
จากศาสตร์อ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องมาพัฒนา 

ทักษะการท างาน
ให้เกิด
ประสิทธิผล 

 

ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
  (3)  มี
ความสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้
ภาคทฤษฎี 
ภาคปฏิบัติ ไปสู่
การฝึก
ประสบการณ์ 

       วิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 
(2) สามารถประยุกต์ใช้

นวัตกรรมจากภาค
ธุรกิจ และจาก
ศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องมาพัฒนา 
ทักษะการท างานให้
เกิดประสิทธิผล 

 

ละครการพูดขั้นสูง 
พร้อมยกตัวอย่าง
สอดแทรกเนื้อหาสาระที่
เกี่ยวข้องทั้งจากใน
เอกสาร จากตัวอย่าง
ต่างๆ  จากเวปไซต์  
พร้อมก าหนดให้
นักศึกษาศึกษาค้นคว้า
เพ่ิมเติมเก่ียวข้องกับ
บทเรียนมาน าเสนอใน
ชั้นเรียน และฝึกพูดและ
เขียนอย่างมีศาสตร์และ
ศิลป์ 
 
 

3. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ผลการเรียนรู้ 

ที่ต้องพัฒนา 
4.2 ความรับผิดชอบ 4.3 วิธีการสอน 4.4 วิธีการประเมินผล 

 
 (1)  สามารถปฏิบัติ
และรับผิดชอบงานที่
ได้รับมอบหมายตาม
หน้าที่และบทบาท
ของตนใน 

 

  (1)  สามารถ
ปฏิบัติและ
รับผิดชอบงานที่
ได้รับมอบหมาย
ตามหน้าที่และ
บทบาทของตนใน 

1บรรยายพร้อมฝึกและ
สร้างผู้เรียนให้เกิด
ความคุ้นเคยกับการอ่าน
และการตีความ พร้อม
ยกตัวอย่างสอดแทรก
เนื้อหาสาระที่เก่ียวข้อง

การสังเกตการณ์ร่วม
กิจกรรมและการ
น าเสนอรายงานกลุ่มใน
ชั้นเรียน 
                               
การแบ่งหน้าที่ความ
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           กลุ่มงานได้
อย่างเหมาะสม
รวมทั้งมีส่วนร่วมใน
การช่วยเหลือ
ผู้ร่วมงานและแก้ไข
ปัญหากลุ่ม 

(2) สามารถพัฒนา
ตนเอง และพัฒนา
วิชาชีพให้ทันสมัยอย่าง
ต่อเนื่อง และตรงตาม
มาตรฐานสากล 
(3)  มีจิตส านึกและ
ความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม 
 

        กลุ่มงานได้
อย่างเหมาะสม
รวมทั้งมีส่วนร่วม
ในการช่วยเหลือ
ผู้ร่วมงานและแก้ไข
ปัญหากลุ่ม 
2) สามารถ
พัฒนาตนเอง 
และพัฒนา
วิชาชีพให้ทันสมัย
อย่างต่อเนื่อง 
และตรงตาม 

มาตรฐานสากล 
  (3)  มี
จิตส านึกและความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม
และสิ่งแวดล้อม 

ทัง้จากในเอกสาร จาก
ตัวอย่างต่างๆ  จากเวป
ไซต ์ พร้อมก าหนดให้
นักศึกษาศึกษาค้นคว้า
เพ่ิมเติมเก่ียวข้องกับ
บทเรียนมาน าเสนอใน
ชั้นเรียน และฝึกการ
อ่านอย่างมีศาสตร์และ
ศิลป์ 
 

 
 

 
 

รับผิดชอบงานกลุ่ม 
                               
การสังเกตการ
ประสานงานระหว่าง
กลุ่ม 
                                
น าเสนอผลการท างานที่
ได้รับมอบหมายในชั้น
เรียน และตรวจผลงาน 
          ตรวจ/วิเคราะห์
ผลงานและตอบข้อ
ซักถามของอาจารย์ 

 

 

4. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ผลการเรียนรู้ 

ที่ต้องพัฒนา 
5.2 ความรับผิดชอบ 5.3 วิธีการสอน 5.4 วิธีการประเมินผล 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 

 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้อง
พัฒนา 
 

บรรยายและฝึกปฏิบัติ 1) ประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชา
การบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรม                              
ประเมินผลโดย
แบบสอบถามหรือการ
สัมภาษณ์การอบรม
เชิงปฏิบัติการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการสืบค้นข้อมูล 
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ประเมินผลจาก
การศึกษารายวิชาสถิติ
เพ่ือการวิจัยทาง
การศึกษาในการ
ประมวลผล แปล
ความหมาย และ
น าเสนอข้อมูล
สารสนเทศ                             
5) ประเมินผลจาก
การศึกษาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจ
ทางการบริหาร 
 

 
 
 

หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
Section 5 lesson plans and evaluations 

1. แผนการสอน 
สัปดาห์ 

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อ
ที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 Functional English I - 
starting a conversation – 
responding appropriately 
and relevantly – using the 
right body language – role 
play in different 
situations. 
 

4  Lecture 

 Demonstration 

 Discussion 

 Examples 

 Worksheets 

 Note taking 

Dr Waewalee 
Waewchimplee 
 

2 Functional English II - 
starting a conversation – 
responding appropriately 

4  Lecture 

 Examples 

 Worksheets 

Dr Waewalee 
Waewchimplee 
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and relevantly – using the 
right body language – role 
play in different 
situations. 
 

 Note taking 

3  Vocabulary building I – 
synonyms and antonyms, 
word roots, one-word 
substitutes, prefixes and 
suffixes, study of word 
origin, analogy, idioms 
and phrases. 
 

4  Lecture 

 Demonstration 

 Discussion 

 Examples 

 Practice 

 Note taking 

Dr Waewalee 
Waewchimplee 
 

4 Vocabulary building II – 
synonyms and antonyms, 
word roots, one-word 
substitutes, prefixes and 
suffixes, study of word 
origin, analogy, idioms 
and phrases. 
 

4  Lecture 

 Demonstration 

 Worksheets 

 Note taking 

Dr Waewalee 
Waewchimplee 
 

5 Group Discussion – 
dynamics of group 
discussion , intervention, 
summarizing, modulation 
of voice, body language, 
relevance, fluency and 
coherence. 
 

4  Lecture 

 Demonstration 

 Discussion 

 Worksheets 

 Note taking 

Dr Waewalee 
Waewchimplee 
 

6 Interview Skills I – concept 
and process, pre-interview 
planning, opening 
strategies, answering 

4  Lecture 

 Discussion 

 Examples 

 Worksheets 

Dr Waewalee 
Waewchimplee 
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strategies, interview 
through tele and video-
conferencing. 

 Note taking 

7 Interview Skills II – 
concept and process, pre-
interview planning, 
opening strategies, 
answering strategies, 
interview through tele 
and video-conferencing. 
 

4  Lecture 
 

 Text book 

 Worksheets 

 Note taking 

Dr Waewalee 
Waewchimplee 
 

8  Resume’ writing – 
structure and 
presentation, planning, 
defining the career 
objective, projecting ones 
strengths and skill-sets, 
summary, formats and 
styles, letter-writing. 
 

4  Lecture 

 Text book 

 Worksheets 

 Note taking 

Asst Prof Dr Lawan 
Sirisrimongkon 
 

9  Reading comprehension 
I– reading for facts, 
guessing meanings from 
context, scanning, 
skimming, inferring 
meaning, critical reading. 
 

4  Lecture 

 Discussion 

 Worksheets 

Asst Prof Dr Lawan 
Sirisrimongkon 

10 Reading comprehension 
II– reading for facts, 
guessing meanings from 
context, scanning, 
skimming, inferring 
meaning, critical reading. 

4  Lecture 

 Discussion 

 Worksheets 

 Note taking 

Asst Prof Dr Lawan 
Sirisrimongkon 
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11 Reading comprehension 
III– reading for facts, 
guessing meanings from 
context, scanning, 
skimming, inferring 
meaning, critical reading. 
 

4  Lecture 

 Demonstration 

 Discussion 
 

Asst Prof Dr Lawan 
Sirisrimongkon 

12  Technical Report writing 
I– Types of formats and 
styles, subject matter – 
organization, clarity, 
coherence and style, 
planning, data-collection, 
tools, analysis. 

4  Lecture 

 Demonstration 

 Worksheets 

 Note taking 

Asst Prof Dr Lawan 
Sirisrimongkon 

13  Technical Report writing II 
– Types of formats and 
styles, subject matter – 
organization, clarity, 
coherence and style, 
planning, data-collection, 
tools, analysis. 

4  Lecture 

 Demonstration 

 Worksheets 

 Note taking 

Asst Prof Dr Lawan 
Sirisrimongkon 

14 Technical Report writing 
III– Types of formats and 
styles, subject matter – 
organization, clarity, 
coherence and style, 
planning, data-collection, 
tools, analysis. 

4  Discussion 

 Examples 

 Case study 

 Note taking 

Asst Prof Dr Lawan 
Sirisrimongkon 

15 A well-developed 
vocabulary and enable 
them to listen to English 

4  Lecture 

 Demonstration 

 Discussion 

Asst Prof Dr Lawan 
Sirisrimongkon 
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spoken at normal 
conversational speed by 
educated English speakers 
and respond 
appropriately in different 
socio-cultural and 
professional contexts. 

 Examples 

 
แผนการประเมินผลการเรียนรู้ (Evaluation)  

 
กิจกรรม

ที ่
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมิน 

1 1.1-1.4 Attendance, Participation and 
discussion  

Throughout the 
semester 

10 % 

2 2.1-2.3 
3.1-3.3 
4.1-4.3 

Assignments, practice inside 
the classroom 
 
Assignment/Quiz 

 
Throughout the 

semester  
  

 
30 % 

  
 

3 2.1-2.3 
4.1.4.3 
5.1 

Mid-term Test  Week 8 20 % 

4 2.1-2.3 
4.1-4.3 
5.1-5.4 

Assignments, practice inside 
the classroom 
 
 

 
Throughout the 

semester  
  

 
30 % 

  
 

5 5.1-5.4 Practical test: four skills 
 final Test : 35 

Week 11-13 20 % 
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หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
Section 6 of teaching and learning resources 

 
1. ต าราและเอกสารหลักท่ีใช้ในการเรียนการสอน 
1. Effective Technical Communication, M. Ashraf Rizvi, Tata Mc. Graw-Hill Publishing 
Company Ltd. 
2. A Course in English communication by Madhavi Apte, Prentice-Hall of India, 2007. 
3. Communication Skills by Leena Sen, Prentice-Hall of India, 2005. 
4. Academic Writing- A Practical guide for students by Stephen Bailey, Rontledge Falmer, 
London & New York, 2004. 
5. English Language Communication: A Reader cum Lab Manual Dr A Ramakrishna Rao, Dr 
G Natanam & Prof SA Sankaranarayanan, Anuradha Publications, Chennai 
6. Body Language- Your Success Mantra by Dr. Shalini Verma, S. Chand, 2006. 
7. DELTA’s key to the Next Generation TOEFL Test: Advanced Skill Practice, New Age 
International (P) Ltd., Publishers, New Delhi. 
8. Books on TOEFL/GRE/GMAT/CAT by Barron’s/cup 
9. IELTS series with CDs by Cambridge University Press. 
10. Technical Report Writing Today by Daniel G. Riordan & Steven E. Pauley, Biztantra 
Publishers, 2005. 
เอกสารและข้อมูลส าคัญที่นักศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม 

1. Basic Communication Skills for Technology by Andra J. Rutherford, 2nd Edition, 
Pearson Education, 2007. 
2. Communication Skills for Engineers by Sunita Mishra & C. Muralikrishna, Pearson 
Education, 2007. 
3. Objective English by Edgar Thorpe & Showick Thorpe, 2nd edition, Pearson 
Education, 2007. 
4. Cambridge Preparation for the TOEFL Test by Jolene Gear & Robert Gear, 4th 
Edition. 
5. Technical Communication by Meenakshi Raman & Sangeeta Sharma, Oxford 
University Press. 

2. เอกสารและข้อมูลแนะน าที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม 
1.  http://www.englishpage.com/ 
2.  http://highered.mcgraw-hill.com/  

http://www.englishpage.com/
http://highered.mcgraw-hill.com/
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หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
Section 7 assessment and improving the implementation of the course 

 
1. Strategies for effective course evaluation by students  

(กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา) 

- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 

- การสะท้อนคิด จากพฤติกรรมของผู้เรียน 

- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
2. Evaluation strategies in teaching methods (กลยุทธ์การประเมินการสอน) 

- ผลการสอบ 

- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

- การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินข้อสอบ 
3. Improvement of teaching methods (การปรับปรุงการสอน) 
- น าผลการประเมินมาพัฒนา หาข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอนจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และจากการ
สนทนากลุ่ม 
     Evaluation of students’ learning outcome  

(การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา)  
- แจ้งให้นักศึกษาทราบคะแนนเก็บของตนเอง 
 

Review and improvement for better outcome  
   (การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา) 
    -  
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา :                    นางสาวแวววลี  แววฉิมพลี  
(Responsible Faculty Member/Coordinator) 

ชื่อ        
วันที่ส่งรายงาน: 

                                                                                                         

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร :    

ลงชื่อ     วันที่รับรายงาน :   
 


