
                                  
                                

 
 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560 

 
 

รหัสวิชา 1552127 ชื่อรายวิชา การอ่านรายงานทางธุรกิจ 

(Business Report Reading) 

ตอนเรียน A1 และ B1 นักศึกษารหัส 58  
 

 

 

อาจารย์ผู้สอน   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดารัตน์  เจตน์ปัญจภัค 
 
 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา 
   รหัสวิชา   1552127      ชื่อวิชา  การอ่านรายงานทางธุรกิจ     
      Business Report Reading        
1.2 จ านวนหน่วยกิต 
    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  
    2) ประเภทของรายวิชา : หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน 
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ผศ.สุดารัตน์ เจตน์ปัญจภัค  
    2) อาจารย์ผู้สอน : ผศ.สุดารัตน์ เจตน์ปัญจภัค ตอนเรียน A1 และ B1 
1.5 ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
   ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 /ชั้นปีที่ 2 
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 
    ไม่มี 
1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
1.8 สถานที่เรียน 
    ตอนเรียน A1    อาคารเรียน 32 ห้อง 32402        มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
    ตอนเรียน B1    อาคารเรียน 32 ห้อง 32402       มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
1.9 วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    15 ธันวาคม 2560 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
    เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษาจะเกิดการเรียนรู้/ความสามารถ/สมรรถนะในด้าน 
    ต่าง ๆ ได้แก่ 

1) มีวินัย เคารพระเบียบและข้อบังคับ ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริตต่องานที่
ได้รับมอบหมาย 

2) มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะภาษาอังกฤษด้านการอ่านในบริบททางธุรกิจ 
3) มีความรู้ ความเข้าใจด้านค าศัพท์ ส านวนและไวยากรณ์ด้านการอ่านในบริบททางธุรกิจ 
4) สามารถคิดสร้างสรรค์ และปรับใช้องค์ความรู้อย่างเหมาะสม 
5) สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน และมีความรับผิดชอบต่อบทบาทของตนที่มีต่อผู้อ่ืน 
6) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและน าเสนอข้อมูล และสื่อสารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
    ปรับเนื้อหาให้มีความทันสมัยและตรงกับค าอธิบายรายวิชามากขึ้นและใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
3.1 ค าอธิบายรายวิชา 
 ค าศัพท์ธุรกิจทางด้านการเงิน การบริหารจัดการและการตลาด ฝึกฝนกลยุทธ์และทักษะใน
การอ่าน การอ่านอย่างเร็ว การถอดความ การสรุปใจความส าคัญ การอ่านเพ่ือความเข้าใจ จาก
แผนภูมิ แผนภาพ ตาราง บทความทางธุรกิจ ข่าว บทความประชาสัมพันธ์ รายงานผลประกอบการ 
งบการเงิน บทวิเคราะห์ 

Business terminology related to finance, management and marketing; practice 
strategies and skills in reading: scanning and skimming, paraphrasing, summarizing, 
and reading comprehension from graphs, charts, tables, business-related texts, news 
articles, press releases, annual reports, financial statements, and analytical reports. 
 
3.2 จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา 
เฉพาะราย โดยเฉพาะ

- 90 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 
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บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

กับกลุ่มนักศึกษาท่ีมี
ผลการเรียนต่ า  

 

3.3 จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 

1) ผู้สอนแจ้งเวลาและให้ค าปรึกษาผ่านทางอีเมลหรือทางไลน์ 
     2) ผู้สอนจัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความต้องการอย่างน้อย 2 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
4.1 แผนพัฒนาและประเมินผลการเรียนรู้ (หมวด 5 ข้อ 2) 

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา 
(ความรับผิดชอบหลัก) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของ
การ

ประเมินผล 
4.1.1 ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 
1) มีวินัย ตรงต่อเวลา รบัผิดชอบต่อ
หน้าที่ที่ได้รบัมอบหมาย 
2) มีความซื่อสัตยส์ุจริตต่องานที่ได้รบั
มอบหมาย 
3) เคารพข้อตกลง กฎระเบียบ และ
ข้อบังคับ 
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ   
 

1) ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างใน
กรณีเร่ืองการมีวินัยเร่ืองเวลา 
เช่น การเข้าสอนและการเลิก
สอนตรงเวลาและ 
มอบหมายงานโดยก าหนดให้
ส่งภายในเวลาทีก่ าหนด 
2) ใช้กรณีตัวอย่างเร่ือง
บทลงโทษในกรณีที่ผู้เรียน
คัดลอกงานผู้อื่น 
3) ชี้แจงข้อควรปฎิบัติในการ
เรียนตลอดภาคการศึกษา 
รวมถึงการเน้นเรื่องการแต่ง
กายของนักศึกษาให้เป็นไป
ตามระเบียบของมหาวิทยาลยั 
4) ใช้การสอนที่สอดแทรก
จรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพที่เกีย่วขอ้งกับการ
ท างานที่ได้รับมอบหมาย เช่น 
ในเรื่องของการเขียนอ้างอิง 

1) สังเกตจากความตรงต่อ
เวลาในการเข้าเรียนและการ
ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 
2) ประเมินจากการตรวจ
เนื้อหาของงานที่มอบหมาย 
3) สังเกตพฤติกรรม
นักศึกษา 
4) ประเมินจากงานที่
มอบหมายที่มีการอ้างอิง
แหล่งที่มาอยา่งถูกต้อง และ
ไม่ได้คัดลอกมาจากผู้อื่น 
 

1-15 5% 

4.1.2 ด้านความรู ้
1) มีความรูแ้ละความเข้าใจ และมี
ทักษะภาษาอังกฤษดา้นการอ่านใน
บริบททางธุรกิจ 

1) จัดการเรียนการสอนที่มี
ความหลากหลาย เช่น การ
บรรยาย การท าโครงงาน การ
อภิปราย ในเรื่อง   กลวธิีใน

1) ประเมินจากการท าแบบ 
ฝึกหัด แบบทดสอบยอ่ย  
และโครงงาน 
2) ประเมินจากการท า

1-15 50% 
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา 
(ความรับผิดชอบหลัก) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของ
การ

ประเมินผล 
2) มีความรู้ความเขา้ใจดา้นค าศัพท์ 
ส านวน และไวยากรณ์ในบรบิททาง
ธุรกิจ 
3) มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางธุรกจิ 
4) บูรณาการความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
กับธุรกจิด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

การอ่านทั้งภาคทฤษฎแีละ
ภาคปฏิบัต ิและเน้นให้
นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริง  
2) อธิบายค าศัพท์ ส านวน 
และไวยากรณ์ในเอกสารทาง
ธุรกิจ 
3) จัดหาบทความที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกจิที่หลากหลายให้
นักศึกษาฝึกอ่าน 
4) จัดการเรียนการสอนโดยใช้
เอกสารทางธุรกิจดา้นต่าง ๆ ที่
มีความหลากหลาย 

แบบฝึกหัดและการทดสอบ 
3) ประเมินจากการท า
แบบฝึกหัดและการตอบ
ค าถามหลังการอา่น 
4) ประเมินจากการท า
โครงงานของนักศึกษา 

 

4.1.3 ด้านทักษะทางปญัญา 
1)  สืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้
เพิ่มเติม ทันต่อเหตุการณแ์ละ
เทคโนโลยีใหม่ๆ 
2)  คิดสร้างสรรค์ และปรบัใช้องค์
ความรู้อย่างเหมาะสม 
3)  คิด วิเคราะห ์และแก้ไขปัญหาได้
อย่างมีระบบ 
4)  สังเคราะห์องค์ความรู้ 
 
 

1) มอบหมายให้สืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลที่มีอยู่ในมหาวิทยาลยั 
และเว็บไซต์ต่างๆ ใน 
หัวข้อที่เกีย่วข้องกับงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
2) ให้กรอบการท างานและเปิด
โอกาสให้นกัศึกษาได้แสดงความ
คิดเห็น  
3)  มอบหมายกรอบโครง 
งานให้นักศึกษา 
4)  ใช้กิจกรรมการอภปิรายกลุ่ม 
(Group Discussion) และให้
นักศึกษาเขียนรายงานสะทอ้น
องค์ความรูท้ี่ได้เรียน 

1) ตรวจสอบแหล่งอ้างอิงที่
เกี่ยวขอ้งกับงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
2) ประเมินจากผลงานตาม
เกณฑ์การประเมินที่ก าหนด 
(Rubrics) 
3)  ประเมินจากโครงงาน
ตามเกณฑ์การประเมินที่
ก าหนด (Rubrics) 
4)  ประเมินจากผลสรุปจาก
การอภปิราย รายงาน และ
ให้ผลสะท้อนกลับ  

 

5, 6, 8, 12 และ 15 35% 

4.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่ง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 
1)  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได ้
2)  สื่อสารได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ 
3)  มีความรบัผิดชอบต่อบทบาทของ
ตนที่มีต่อผู้อ่ืน 
 

1) มอบหมายนักศึกษาท า
กิจกรรมคู่และกลุ่ม  
2) เปิดโอกาสให้นกัศึกษาได้
แสดงความคิดเห็น 
3) เปิดโอกาสให้นกัศึกษา
ก าหนดบทบาทและหน้าที่ใน
การท ากจิกรรมคู่และกลุ่ม 

1) ประเมินจากพฤติกรรม
ของนักศึกษาในการท า
กิจกรรมคู่และกลุ่ม 
2)  สังเกตและประเมินผล
งานที่ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
3)  สังเกตจากการแสดง
บทบาทของสมาชกิในกลุ่ม 

5, 6, 8, 12 และ 15 5% 

4.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสาร 
สนเทศ 
1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการสืบค้นและน าเสนอ 
ข้อมูลได ้

1) มอบหมายให้นักศึกษา
สืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี
และน าเสนอข้อมูลตามงานที่
ก าหนด 
2) ให้นักศึกษาตั้งกลุ่มการอ่าน
ทางเฟสบุ๊คหรือทางไลน์และ

1) ประเมินจากการน าเสนอ 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
(Rubrics) 
2) ประเมินจากปญัหาหรือ
อุปสรรคในการติดต่อทาง
เฟสบุ๊คหรือทางไลน์ 

5, 6, 8, 12 และ 15 5% 
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา 
(ความรับผิดชอบหลัก) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของ
การ

ประเมินผล 
2) ติดต่อสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
3) ค านวณตัวเลข หรือวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
ตัวเลขเบื้องต้นได้ 
4) ค านวณตัวเลข หรือประมวลผลข้อมลูโดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปได้ 

ขอรับค าปรึกษาผ่านทางกลุ่ม
ที่ตั้งไว้ 
3) มอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกบั
การค านวณ 
4) มอบหมายงานที่ต้องใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป      

3) ประเมินจากผลการ
ค านวณ 
4) ประเมินจากงานที่ใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป 
 

 
    

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
       5.1 แผนการสอน (หมวดที่ 5 ข้อ 2) 
สัปดาห์

ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล 
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

1 
(3 ชม.) 
 
 

- ปฐมนิเทศนักศึกษา ชี้แจง
ค าอธิบายรายวิชา 
จุดมุ่งหมาย แนวการสอน 
ข้อก าหนดต่าง ๆ รวมทั้ง
กระบวนการวัดผล
ประเมินผล  
- การอ่านแบบสกิมมิง 

 

1. อาจารย์ชี้แจงรายละเอียดวิชา 1552127 การอ่าน
รายงานทางธุรกจิ เช่น จ านวนหน่วยกิต จ านวนชั่วโมง
เรียน จุดมุ่งหมายและวัตถปุระสงค์ของรายวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ความสามารถในการวิเคราะหแ์ละแก้ไขปัญหาในการ
ด าเนินชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์และทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและ
การประเมินผล รวมทั้งทรัพยากรประกอบการจัดการ
เรียนการสอน 
2. อาจารย์แจ้งให้นักศึกษาทราบวัตถุประสงค์ของ
บทเรียนที่ 1 การอ่านแบบสกิมมิง รวมทั้งจุดประสงค์
การเรียนรู้ในสัปดาห์นี้วา่นักศึกษาจะไดเ้รียนรู้เกี่ยวกับ
วิธีการอ่านแบบสกิมมิง ในหวัข้อ 1.1 สกิมมิงคือะไร 
3. อาจารย์อธบิายเกี่ยวกับโครงงาน Read for Life ที่
นักศึกษาจะต้องมาน าเสนอและอภปิรายในสัปดาห์
สุดท้ายของการเรียนการสอน เพื่อให้นกัศึกษาได้
เตรียมตัวในการด าเนินงาน พร้อมทั้งตอบข้อสงสัย 

1. รายละเอียด
ของรายวิชา 
(มคอ. 3) 
2. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
3.PowerPoint 
Slides 

1. สังเกตจากการตอบ
ค าถามในชั้นเรียน 
2. ประเมินจากความถูกต้อง
ในการท าแบบฝกึหัด และ
แบบฝึกหัดทบทวน 
 
 

ผศ.สุดารัตน์ 

2 
(3 ชม.) 

 

 - การอ่านแบบสกิมมิง (ตอ่) 
 

1. อาจารย์แจ้งให้นักศึกษาทราบว่าการเรียนสัปดาห์นี้
ยังเป็นการเรียนเน้ือหาในบทที ่1 การอา่นแบบสกิมมิง 
โดยระบุจุดประสงค์การเรียนรู้ในสัปดาห์นี้ว่า นักศึกษา
จะได้เรียนรู้เกี่ยวกบัวธิีการอา่นแบบสกมิมิง ในหัวข้อที่ 
3 ความรู้พื้นฐานทางภาษาทีจ่ าเป็นต่อการอ่าน
แบบสกิมมิง หวัข้อที ่4 การอ่านในระดบัอนุเฉท และ

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
2. PowerPoint 
Slides 
3. แบบฝึกหัด

1. ประเมินจากการตอบ
ค าถาม 
2. ประเมินจากแบบฝึกหัด
หลังจากการอ่าน 
 
 

ผศ.สุดารัตน์ 
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สัปดาห์
ที่ 

(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล 
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

หัวข้อที ่5 โครงสร้างของบทอ่าน 
2. อาจารย์บรรยายวธิีการวิเคราะห์ประโยคเพื่อหา
แนวคิดหลัก (Key idea) และแนวคิดเสริม 
(Additional idea) หลังจากนั้น อาจารย์มอบหมายให้
นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในหน้าที ่7-8 เพื่อแยก Key 
idea และ Additional idea จากประโยคที่ให้มา 
จากนั้นเฉลยค าตอบร่วมกันโดยใช้ส่ือพาวเวอร์พอยท ์
3. อาจารย์มอบหมายให้นกัศึกษาท าแบบฝึกหัดเรื่องอนุ
เฉท ในหน้าที่ 9-10 เพื่อฝึกหา Topic Main idea และ 
Detail จากนั้นเฉลยค าตอบรว่มกันโดยใช้สื่อพาวเวอร์
พอยท ์
4. อาจารย์บรรยายในหัวข้อการอ่านในระดับอนุเฉท 
และโครงสร้างของบทอ่าน พร้อมทั้งยกตัวอยา่ง
ประกอบ หลังจากนั้นอาจารย์มอบหมายให้นักศึกษา
อ่านบทอา่นในแบบฝึกหัดหน้า 21-22 และตอบค าถาม
จากบทอ่านนั้น ที่ท า และการอธิบายงานที่ท า จากนั้น
เฉลยค าตอบร่วมกันโดยใช้ส่ือพาวเวอรพ์อยท์ 
5. อาจารย์และนกัศึกษารว่มกันสรุปเนือ้หาประจ า
สัปดาห์ และมอบหมายให้นกัศึกษาท าแบบฝึกหัด
ทบทวน 

ทบทวน 

3 
(3 ชม.) 

 

- การอ่านแบบสแกนนิง 1. อาจารย์แจ้งให้นักศึกษาทราบว่าการเรียนสัปดาห์นี้
เป็นการเรียนเน้ือหาในบทที ่2 การอ่านแบบสแกนนิง 
โดยระบุจุดประสงค์การเรียนรู้ในสัปดาห์นี้ว่า 
นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกบัวธิีการอ่านแบบสแกนนิง 
ในหัวข้อที่ 1 สแกนนิงคืออะไร หัวขอ้ที่ 2 วิธกีารอ่าน
แบบสแกนนิง และหวัข้อที่ 3. ความรู้ทีจ่ าเป็นส าหรับ
การอ่านแบบสแกนนิง 
2. อาจารย์อธบิายเกี่ยวกับการอา่นแบบสแกนนิง 
พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ หลังจากนั้น อาจารย์
บรรยายความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการอ่านแบบ
สแกนนิง และมอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
เร่ืองค าและวลีหรือประโยคที่เกี่ยวโยงถงึค าถามต่างๆ
ในหน้า 26 จากนั้นเฉลยค าตอบร่วมกันโดยใช้ส่ือพาว
เวอร์พอยท ์
3. อาจารย์ อธิบายความแตกต่ างของการอ่ าน
แบบสกิมมิ งและการอ่ านแบบสแกนนิ ง พร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ 
4. อาจารย์มอบหมายให้นักศึกษาอ่ านบทอ่านใน
แบบฝึกหัดหน้า 32 และตอบค าถามจากบทอ่านนั้น 
จากนั้นเฉลยค าตอบร่วมกันโดยใช้ส่ือพาวเวอร์พอยท์ 
5. อาจารย์และนกัศึกษารว่มกันสรุปเนือ้หาประจ า
สัปดาห์ และมอบหมายให้นกัศึกษาท าแบบฝึกหัด

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
2. PowerPoint 
Slides 
3. แบบฝึกหัด
ทบทวน 

1. ประเมินจากการตอบ
ค าถาม 
2. ประเมินจากแบบฝึกหัด
หลังจากการอ่าน 
 
 

ผศ.สุดารัตน์ 
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สัปดาห์
ที่ 

(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล 
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

ทบทวน 

4 
(3 ชม.) 

 

 - การอ่านแบบสแกนนิง 
(ต่อ) 

1. อาจารย์แจ้งให้นักศึกษาทราบว่าการเรียนสัปดาห์นี้
ยังคงเป็นการเรียนเน้ือหาในบทที่ 2 การอ่านแบบ
สแกนนิง โดยระบุจุดประสงค์การเรียนรูใ้นสัปดาห์นี้
ว่า นกัศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวธิีการอ่านแบบ
สแกนนิง หัวข้อที่ 3. ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการอา่น
แบบสแกนนิง 
2. อาจารย์ทบทวนวิธกีารอา่นแบบสแกนนิง และ
มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในหน้า 33-38 
จากนั้นเฉลยค าตอบร่วมกันโดยใช้ส่ือพาวเวอร์พอยท ์
3. อาจารย์แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5 คน 
และให้นักศึกษาร่วมกันอภิปรายเพื่อสรปุเทคนิคการ
อ่านแบบสกิมมิง และสแกนนิง วา่มีวธิีการอ่านอย่างไร 
จุดประสงค์ของการอ่านแต่ละประเภทคอือะไร 
ความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการอ่านแต่ละแบบมี
อะไรบ้าง พร้อมยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย โดย
ให้เวลานักศึกษาในการอภิปราย 20 นาที 
4. อาจารย์มอบหมายให้นกัศึกษาแต่ละกลุ่มส่งตัวแทน
มาน าเสนอประเด็นสรุปหน้าชั้นเรียน โดยให้เวลากลุ่ม
ละ 5 นาท ี
5. อาจารย์และนกัศึกษารว่มกันสรุปเนือ้หาประจ า
สัปดาห์ และมอบหมายให้นกัศึกษาท าแบบฝึกหัด
ทบทวน 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
2. PowerPoint 
Slides 
3. แบบฝึกหัด
ทบทวน 

1. ประเมินจากแบบฝึกหัด
หลังจากการอ่าน 
 
 
 

ผศ.สุดารัตน์ 

5 
(3 ชม.) 

 

- การอ่านอา้งอิง 1. อาจารย์อธบิายเกี่ยวกับการอา่นอ้างอิง พร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ หลังจากนั้น อาจารย์บรรยาย
เกี่ยวกบัชนิดของตัวอา้งอิง และหลกัการหาตัวอา้งอิง 
จากนั้นอาจารย์มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
หน้า 52-53 จากนั้นเฉลยค าตอบร่วมกนัโดยใช้ส่ือพาว
เวอร์พอยท ์
2. อาจารย์อธบิายเกี่ยวกับชนิดของตัวอา้งอิง พร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ หลังจากนั้นอาจารย์มอบหมาย
ให้นักศึกษาท าแบบฝกึหัดหน้า 57-59 จากนั้นเฉลย
ค าตอบร่วมกันโดยใช้ส่ือพาวเวอร์พอยท ์
3. อาจารย์และนกัศึกษารว่มกันสรุปเนือ้หาประจ า
สัปดาห์ และมอบหมายให้นกัศึกษาท าแบบฝึกหัด
ทบทวน 
4. อาจารย์มอบหมายงานกลุ่ม ๆ ละ 3 คน ให้นักศึกษา
หาบทอา่นภาษาอังกฤษ และหาค าอ้างอิง พร้อมทั้ง
อธิบายวา่เป็นค าอ้างอิงประเภทไหน และอ้างอิงค าใดใน
บทอ่าน 
 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
2. PowerPoint 
Slides 
3. แบบฝึกหัด
ทบทวน 

1. ประเมินจากแบบฝึกหัด
หลังจากการอ่าน 
2. ประเมินจากใบงาน คือ 
บทอ่านภาษาอังกฤษและค า
อ้างอิงในบทอ่าน (10%) 
 
 

ผศ.สุดารัตน์ 
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สัปดาห์
ที่ 

(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล 
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

ใบงาน 
1. บทอ่านภาษาอังกฤษและค าอ้างอิงในบทอ่าน 

6 
(3 ชม.) 

 

- การอ่านเพื่อหาใจความ
ส าคัญ 

1. อาจารย์แจ้งให้นักศึกษาทราบว่าการเรียนสัปดาห์นี้
เป็นการเรียนเน้ือหาในบทที ่4 การอ่านเพื่อหา
ใจความส าคัญ โดยระบุจุดประสงค์   การเรียนรู้ใน
สัปดาห์นี้วา่ นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวธิีการอา่น
เพื่อหาใจความส าคัญ ในหวัข้อที ่1 ใจความส าคัญคือ
อะไร หัวขอ้ที่ 2 หลักการหาใจความส าคัญ 
2. อาจารย์อธบิายเกี่ยวกับการอา่นเพื่อหาใจความ
ส าคัญ และหลกัการหาใจความส าคัญพร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ 
3. อาจารย์มอบหมายกิจกรรมแบบ active learning 
ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 คน เพือ่ให้ช่วยกันหา
ใจความส าคัญจากบทอา่นที่แจกให้ พร้อมบอกเหตุผล
สนับสนุน หลังจากนั้นอาจารย์มอบหมายให้นักศึกษา
ส่งตัวแทนกลุ่มมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน  
4. อาจารย์และนกัศึกษากลุ่มอื่น ๆ ร่วมกันอภิปราย
ผลจากการน าเสนอของแต่ละกลุ่ม จากนั้นอาจารย์
สรุปเนื้อหาประจ าสัปดาหแ์ละมอบหมายให้นักศึกษา
ท าแบบฝึกหัดทบทวน 
กิจกรรม 
1. การน าเสนอผลงานและการอภิปรายเกี่ยวกบัการ
อ่านเพื่อหาใจความส าคัญ 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
2. PowerPoint 
Slides 
3. แบบฝึกหัด
ทบทวน 

1. ประเมินจากการตอบ
ค าถาม และการท า
แบบฝึกหัดหลังการอ่าน 
2. ประเมินจากกจิกรรมการ
น าเสนอผลงานและการ
อภิปราย (10%) 
 
 

ผศ.สุดารัตน์ 

7 
(3 ชม.) 

 
 
 

การอ่านเพือ่หาใจความ
ส าคัญ (ต่อ) 

1. อาจารย์แจ้งให้นักศึกษาทราบว่าการเรียนสัปดาห์นี้
ยังเป็นการเรียนเนื้อหาในบทที่  4 การอ่านเพื่อหา
ใจความส าคัญ  โดยระบุจุดประสงค์การเรียนรู้ใน
สัปดาห์นี้ว่า นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการอ่าน
เพื่อหาใจความส าคัญ ในหัวข้อที่ 3 ชนิดของใจความ
ส าคัญและการวิเคราะห์ใจความส าคัญ 
2. อาจารย์อธิบายเกี่ยวกับชนิดของใจความส าคัญและ
การวิ เคราะห์ ใจความส าคัญ  พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ โดยใช้ส่ือพาวเวอร์พอยท์ 
3. อาจารย์ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 คน เพื่อให้
ช่วยกันหาชนิดของใจความส าคัญจากบทอ่านที่เตรียม
ให้ พร้อมบอกเหตุผลสนับสนุน หลังจากนั้นอาจารย์
มอบหมายให้นักศึกษาส่งตัวแทนกลุ่มมาน าเสนอหน้า
ชั้นเรียน  
4. อาจารย์และนักศึกษากลุ่มอื่น ๆ ร่วมกันอภิปราย
ผลจากการน าเสนอของแต่ละกลุ่ม 
5. อาจารย์มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดหน้า 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
2. PowerPoint 
Slides 
3. แบบฝึกหัด
ทบทวน 

1. ประเมินจากการตอบ
ค าถาม และการท า
แบบฝึกหัดหลังการอ่าน 
 
 

ผศ.สุดารัตน์ 



10 
 

สัปดาห์
ที่ 

(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล 
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

77-80 อ่านบทอ่านที่ให้มาและหาใจความส าคัญจาก
ตัวเลือก a-d จากนั้นเฉลยค าตอบร่วมกันด้วยสื่อพาว
เวอร์พอยท์ 
6. อาจารย์และนกัศึกษารว่มกันสรุปเนือ้หาประจ า
สัปดาห์ และมอบหมายให้นกัศึกษาท าแบบฝึกหัด
ทบทวน 

8 
(3 ชม.) 

 

- การอ่านวิเคราะห์สรุป
ความ 
- การสอบกลางภาค 

1. อาจารย์แจ้งให้นักศึกษาทราบว่าการเรียนสัปดาห์นี้
เป็นการเรียนเน้ือหาในบทที่ 5 การวิเคราะห์สรุปความ 
โดยระบุ จุ ดป ระสงค์การเรียนรู้ ในสัปดาห์ นี้ ว่ า 
นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการ วิเคราะห์สรุป
ความ ในหัวข้อที่ 1  การวิเคราะห์สรุปความคืออะไร 
หัวข้อที่ 2 หลักการวิเคราะห์สรุปความ และหัวข้อที่ 3 
การวิเคราะห์สรุปความจากเร่ืองที่อ่าน 
2. อาจารย์อธิบายเกี่ยวกับการวิเคราะห์สรุปความ 
หลักการวิเคราะห์สรุปความ และการวิเคราะห์สรุป
ความจากเร่ืองที่อ่าน พร้อมยกตัวอย่างประกอบ โดย
ใช้ส่ือพาวเวอร์พอยท์ 
3. อาจารย์มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดหน้า 
88-90 อ่านบทอ่านที่ให้มาและวิเคราะห์สรุปความ
จากเร่ืองที่อ่าน โดยเขียน yes หน้าข้อความที่เกี่ยวกับ
เรื่องในบทอ่าน และเขียน no หน้าข้อความที่ ไม่
เกี่ยวกับเรื่องในบทอ่าน จากนั้นเฉลยค าตอบร่วมกัน
ด้วยสื่อพาวเวอร์พอยท์ 
4. อาจารย์มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดหน้า 
90-94 อ่านบทอ่านที่ให้มาและวิเคราะห์สรุปความ
จากเร่ืองที่อ่าน โดยให้เลือกจากตัวเลือก a-d จากนั้น
เฉลยค าตอบร่วมกันด้วยสื่อพาวเวอร์พอยท์ 
5. อาจารย์และนกัศึกษารว่มกันสรุปเนือ้หาประจ า
สัปดาห์ และมอบหมายให้นกัศึกษาท าแบบฝึกหัด
ทบทวน 
การสอบกลางภาค 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
2. PowerPoint 
Slides 
3. แบบฝึกหัด
ทบทวน 
4. ข้อสอบกลาง
ภาค 

1. ประเมินจากการตอบ
ค าถาม และการท า
แบบฝึกหัดหลังจากการอ่าน 
2. ประเมินจากขอ้สอบกลาง
ภาค (20%) 
 

ผศ.สุดารัตน์ 

9 
(3 ชม.) 

 

- การอ่านเพื่อให้ได้ข้อมูล 1. อาจารย์แจ้งให้นักศึกษาทราบว่าการเรียนสัปดาห์นี้
เป็นการเรียนเนื้อหาในบทที่  6 การอ่านเพื่อให้ ได้
ข้อมูล โดยระบุจุดประสงค์การเรียนรู้ในสัปดาห์นี้ว่า 
นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการ อ่านเพื่อให้ได้
ข้อมูล ในหัวข้อที่ 1 การอ่านตารางและแผนภูมิ หัวข้อ
ที่ 2 การอ่านตารางเวลา และหัวข้อที่  3 การอ่าน
รายการบันเทิง 
2. อาจารย์อธิบายเกี่ยวกับการอ่านตารางและแผนภูมิ
ในเรื่องขั้นตอนการอ่านตารางและแผนภูมิ  พร้อม

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
2. PowerPoint 
Slides 
3. แบบฝึกหัด
ทบทวน 

1. ประเมินจากการตอบ
ค าถาม และการท า
แบบฝึกหัดหลังจากการอ่าน 
2. ประเมินจากการท า
แบบฝึกหัดหลังการอ่าน 
 
 

ผศ.สุดารัตน์ 



11 
 

สัปดาห์
ที่ 

(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล 
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

ยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ส่ือพาวเวอร์พอยท์ 
3. อาจารย์บรรยายเกี่ยวกับการอ่านตารางเวลา โดย
ใช้ตารางเวลารถไฟในประเทศอังกฤษและตารางเวลา
เค รื่ อ งบิ น เป็ น ตั ว อ ย่ า งป ระก อ บ ก า รอ ธิบ า ย  
นอกจากนี้อาจารย์แนะน าค าศัพท์ที่ส าคัญ ๆ ที่ปรากฎ
อยู่ในตารางเวลาดังกล่าวโดยใช้ส่ือพาวเวอร์พอยท์ 
4. อาจารย์บรรยายเกี่ยวกับการอ่านรายการบันเทิง 
ซ่ึงได้แก่ รายการโทรทัศน์ การแสดงในโรงละครและ
โรงภาพยนตร์  เป็นตัวอย่างประกอบการอธิบาย  
นอกจากนี้อาจารย์แนะน าค าศัพท์ที่ส าคัญ ๆ ที่ปรากฎ
อยู่ในรายการบันเทิงดังกล่าวโดยใช้ส่ือพาวเวอร์พอยท์ 
5. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหาประจ า
สัปดาห์ และมอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
ทบทวน 
6. อาจารย์มอบหมายให้นกัศึกษาไปหาตารางเวลารถ 
รถไฟ หรือเครื่องบินและน ามาในสัปดาห์หน้า 

10 
(3 ชม.) 

 

- การอ่านเพื่อให้ได้ข้อมูล 
(ต่อ) 

1. อาจารย์แจ้งให้นักศึกษาทราบว่าการเรียนสัปดาห์นี้
ยังเป็นการเรียนเนื้อหาในบทที่ 6 การอ่านเพื่อให้ได้
ข้อมูล โดยระบุจุดประสงค์การเรียนรู้ในสัปดาห์นี้ว่า 
นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการ อ่านเพื่อให้ได้
ข้อมูล ในหัวข้อที่ 4 การอ่านรายการอาหาร หัวข้อที่ 
5 การอ่านรายการสินค้า และหัวข้อที่ 6 การอ่าน
ระเบียบคู่มือการศึกษา 
2. อาจารย์อธิบายเกี่ยวกับการอ่านรายการอาหารใน
เรื่องวัฒนธรรมการรับประทานอหารบนโต๊ะอาหาร 
นอกจากนี้อาจารย์อธิบายเกี่ยวกับค าศัพท์ในรายการ
อาหาร เช่น ประเภทของอาหาร ค าศัพท์เกี่ยวกับการ
ปรุงอาหาร พร้อมยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้สื่อพาว
เวอร์พอยท์ 
3. อาจารย์บรรยายเกี่ยวกับการอ่านรายการสินค้า 
พร้อมยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย  นอกจากนี้
อาจารย์แนะน าค าศัพท์ที่ส าคัญ ๆ ที่ปรากฎอยู่ใน
รายการสินค้าดังกล่าวโดยใช้ส่ือพาวเวอร์พอยท์ 
4. อาจารย์บรรยายเกี่ยวกับการอ่านระเบียบและคู่มือ
การศึกษา พร้อมอธิบายค าศัพท์ที่ส าคัญ ๆ ที่ปรากฎ
อยู่ในระเบียบและคู่มือการศึกษาดังกล่าวโดยใช้สื่อ
พาวเวอร์พอยท์ 
5. อาจารย์และนกัศึกษารว่มกันสรุปเนือ้หาประจ า
สัปดาห์ และมอบหมายให้นกัศึกษาท าแบบฝึกหัด

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
2. PowerPoint 
Slides 
3. แบบฝึกหัด
ทบทวน 

1. ประเมินจากการตอบ
ค าถาม และการท า
แบบฝึกหัดหลังจากการอ่าน 
2. ประเมินจากการท า
แบบฝึกหัดหลังการอ่าน 
 

ผศ.สุดารัตน์ 



12 
 

สัปดาห์
ที่ 

(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล 
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

ทบทวน 
11 

(3 ชม.) 
 

- การอ่านหนังสือพิมพ ์ 1. อาจารย์แจ้งให้นักศึกษาทราบว่าการเรียนสัปดาห์นี้
เป็นการเรียนเนื้อหาในบทที่ 7 การอ่านหนังสือพิมพ์ 
โดยระบุ จุ ดป ระสงค์การเรียนรู้ ในสัปดาห์ นี้ ว่ า 
นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการอ่านหนังสือพิมพ์ 
ในหัวข้อที่ 1 ประเภทของหนังสือพิมพ์ หัวข้อที่ 2 
ภาษาหนังสือพิมพ์ หัวข้อที่ 3 ลักษณะทั่วไปของข่าว
ในหนังสือพิมพ์ และหัวข้อที่ 4 ลักษณะของคอลัมน์
ต่าง ๆ ในหนังสือพิมพ์ 
2. อาจารย์น าเข้าสู่บทเรียนโดยการถามค าถามว่า 
นักศึกษาเคยอ่านหนังสือพิมพ์หรือไม่   อ่านบ่อย
เพียงใด และชอบอ่านข่าวประเภทใด และให้นักศึกษา
ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะของหนังสือพิมพ์ใน
เร่ืองของรูปแบบและภาษาที่ใช้ในหนังสือพิมพ์ 
3. อาจารย์อธิบายเกี่ยวกับประเภทของหนังสือพิมพ์ 
และภาษาที่ ใช้ ในหนังสือพิมพ์  พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ โดยใช้ส่ือพาวเวอร์พอยท์ 
4. อาจารย์อธิบายเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของข่าวใน
หนังสือพิมพ์ และให้นักศึกษาร่วมอภิปรายว่ามีข่าว
ประเภทใดบ้ างที่ ปรากฎในหนั งสือพิมพ์  พร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ส่ือพาวเวอร์พอยท์ 
5. อาจารย์อธิบายเกี่ยวกับลักษณะคอลัมน์ต่าง ๆ ใน
หนังสือพิมพ์ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ส่ือพาว
เวอร์พอยท์ จากนั้นเฉลยค าตอบร่วมกันโดยใช้สื่อพาว
เวอร์พอยท์ 
6. อาจารย์และนกัศึกษารว่มกันสรุปเนือ้หาประจ า
สัปดาห์ และมอบหมายให้นกัศึกษาท าแบบฝึกหัด
ทบทวน 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
2. PowerPoint 
Slides 
3. แบบฝึกหัด
ทบทวน 

1. ประเมินจากการตอบ
ค าถาม และการท า
แบบฝึกหัดหลังจากการอ่าน 
2. ประเมินจากการท า
แบบฝึกหัดหลังการอ่าน 
 
 

ผศ.สุดารัตน์ 

12 
(3 ชม.) 

 

- การอ่านหนังสือพิมพ์ (ต่อ) 1. อาจารย์แจ้งให้นักศึกษาทราบว่าการเรียนสัปดาห์นี้
ยังเป็นการเรียนเน้ือหาในบทที ่7 การอา่น
หนังสือพิมพ์ โดยระบุจุดประสงค์การเรียนรู้ในสัปดาห์
นี้ว่า นกัศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวธิีการอ่าน
หนังสือพิมพ์ ในหวัข้อที ่5 โครงสร้างของข่าว 
2. อาจารย์แจกหนังสือพิมพภ์าษาอังกฤษ Bangkok 
Post ที่เตรียมมาให้กับนักศึกษาคู่ละ 1 ฉบับ หลังจาก
นั้นอาจารย์อธบิายเกี่ยวกับโครงสร้างของข่าวใน
ภาพรวม พร้อมกับยกตัวอย่างในหนังสอืพิมพ์ประกอบ 
3. อาจารย์อธบิายองค์ประกอบสว่นแรกของข่าวคือ 
พาดหัวข่าว (headline) ซ่ึงมีโครงสร้างประโยคในการ

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
2. PowerPoint 
Slides 
3. แบบฝึกหัด
ทบทวน 

1. ประเมินจากการตอบ
ค าถาม และการท า
แบบฝึกหัดหลังจากการอ่าน 
2. ประเมินจากใบงาน คือ 
การวิเคราะหโ์ครงสร้าง
ประโยคในส่วนของความน า
ในหนังสือพิมพ์ (10%) 
 

ผศ.สุดารัตน์ 



13 
 

สัปดาห์
ที่ 

(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล 
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

พาดหัวข่าวแตกต่างกันไป พร้อมกบัยกตัวอยา่งใน
หนังสือพิมพ์ประกอบ 
4. อาจารย์มอบหมายให้นกัศึกษาแต่ละคู่หาโครงสร้าง
ประโยคในหนังสือพิมพ์ทีแ่จกให้ทั้งหมด 10 รูปแบบ
ตามที่อธิบาย  
5. อาจารย์มอบหมายให้นกัศึกษาท าแบบฝึกหัดหน้า 
154-156 ให้เขียนประโยคพาดหัวขา่วทีใ่ห้มาเป็น
ประโยคที่สมบูรณ์ จากนั้นเฉลยค าตอบร่วมกันโดยใช้
สื่อพาวเวอร์พอยท ์
6. อาจารย์อธบิายเกี่ยวกับองค์ประกอบส่วนที่เหลือ
ของข่าวคือ ความน า (lead) และเนื้อขา่ว (body) 
พร้อมกับยกตัวอย่างในหนังสือพิมพ์ประกอบ  
7. อาจารย์อธบิายเกี่ยวกับการวิเคราะหโ์ครงสร้าง
ประโยคในส่วนของความน า เพือ่ให้ได้ค าหลักและสว่น
ขยาย พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ โดยใชส้ื่อพาวเวอร์
พอยท ์
8. อาจารย์มอบหมายงานให้นกัศึกษาแต่ละคู่วิเคราะห์
โครงสร้างประโยคในส่วนของความน าในหนังสือพิมพ์
ที่แจกให้ ว่าค าหลักคืออะไร และส่วนขยายคืออะไร 
และให้ส่งในคาบเรียนสัปดาห์หนา้ 
9. อาจารย์และนกัศึกษารว่มกันสรุปเนือ้หาประจ า
สัปดาห์ และมอบหมายให้นกัศึกษาท าแบบฝึกหัด
ทบทวน 
ใบงาน  
1. การวิเคราะหโ์ครงสร้างประโยคในส่วนของความน า
ในหนังสือพิมพ์  

13 
(3 ชม.) 

 

- การอ่านเอกสารเกี่ยวกับ
ธุรกิจ 

1. อาจารย์แจ้งให้นักศึกษาทราบว่าการเรียนสัปดาห์นี้
เป็นการเรียนเน้ือหาในบทที ่8 การอ่านเอกสาร
เกี่ยวกบัธุรกจิ โดยระบุจุดประสงค์การเรียนรู้ใน
สัปดาห์นี้วา่ นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวธิีการอา่น
หนังสือพิมพ์ ในหวัข้อที ่1 การอ่านเช็ค ใบเสร็จ และ
ตั๋ว หวัข้อที่ 2 การอ่านตัวย่อ และหวัข้อที่ 3 การอา่น
เอกสารเกี่ยวกับการโฆษณาทางการตลาดและการขาย 
2. อาจารย์อธบิายเกี่ยวกับลกัษณะและส่วนประกอบ
ต่าง ๆ ของเช็ค ใบเสร็จ และตัว๋ พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ โดยใช้ส่ือพาวเวอร์พอยท ์
3. อาจารย์มอบหมายให้นกัศึกษาท าแบบฝึกหัดหน้า 
176 ให้อ่านตั๋วเครื่องบินและตอบค าถาม จากนั้นเฉลย
ค าตอบร่วมกันโดยใช้ส่ือพาวเวอร์พอยท์ 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
2. PowerPoint 
Slides 
3. แบบฝึกหัด
ทบทวน 

1. ประเมินจากการตอบ
ค าถาม และการท า
แบบฝึกหัดหลังจากการอ่าน 
 

ผศ.สุดารัตน์ 
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สัปดาห์
ที่ 

(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล 
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

4. อาจารย์อธบิายเกี่ยวกับการอา่นตัวยอ่และรูปแบบ
ของตัวย่อประเภทต่าง ๆ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
โดยใช้ส่ือพาวเวอร์พอยท ์
5. อาจารย์มอบหมายให้นกัศึกษาท าแบบฝึกหัดหน้า 
180 อ่านตัวยอ่ที่ให้มาแลว้เขียนในรูปเต็มจากนั้นเฉลย
ค าตอบร่วมกันโดยใช้ส่ือพาวเวอร์พอยท์ 
6. อาจารย์อธบิายเกี่ยวกับเอกสารโฆษณาทางการ
ตลาดและการขาย เร่ิมตั้งแต่ค าจ ากัดความของค าว่า 
การตลาด (Marketing)  การเลือกกลุ่มเป้าหมาย
ทางการตลาด โดยใช้บทอ่านภาษาอังกฤษพร้อมกับ
อธิบายค าศัพท์ที่ส าคัญ ๆ 
7. อาจารย์อธบิายเกี่ยวกับการโฆษณา เริ่มต้ังแต่ค า
จ ากัดความของค าวา่ การโฆษณา (Advertising) 
ประเภทของการโฆษณา กลยุทธ์ที่ใช้ในการโฆษณา 
โดยใช้บทอ่านภาษาอังกฤษพร้อมกบัอธบิายค าศัพท์ที่
ส าคัญ ๆ  
8. อาจารย์อธบิายเกี่ยวกับการขาย (Sales) ขั้นตอน
ในการขาย และการส่งเสริมการขาย โดยใช้บทอ่าน
ภาษาอังกฤษพรอ้มกับอธิบายค าศัพท์ทีส่ าคัญ  
9. อาจารย์มอบหมายให้นกัศึกษาท าแบบฝึกหัดหน้า 
188-190 เติมค าศัพท์ลงในช่องว่างจากบทอ่านที่ได้
อธิบายแลว้ จากนั้นเฉลยค าตอบร่วมกันโดยใช้ส่ือพาว
เวอร์พอยท ์
10. อาจารยแ์ละนักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหาประจ า
สัปดาห์ และมอบหมายให้นกัศึกษาท าแบบฝึกหัด
ทบทวน 

14 
(3 ชม.) 

 

- การอ่านเอกสารเกี่ยวกับ
ธุรกิจ (ตอ่) 

1. อาจารย์แจ้งให้นักศึกษาทราบว่าการเรียนสัปดาห์นี้
ยังเป็นการเรียนเน้ือหาในบทที ่8 การอา่นเอกสาร
เกี่ยวกบัธุรกจิ โดยระบุจุดประสงค์การเรียนรู้ใน
สัปดาห์นี้วา่ นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวธิีการอา่น
เอกสารเกี่ยวกับธุรกิจ ในหัวขอ้ที่ 4 การอ่านเอกสาร
เกี่ยวกบัการน าเข้า-ส่งออก 
2. อาจารย์อธบิายเกี่ยวกับเอกสารเกี่ยวกับการน าเข้า-
ส่งออก ในเรื่องขั้นตอนการน าเขา้-ส่งออก เง่ือนไขการ
ส่งออก ค าศัพท์เฉพาะที่ส าคัญ ๆ เกีย่วกับการน าเข้า-
ส่งออก และเอกสารที่เกี่ยวข้องกบัการน าเข้า-ส่งออก 
โดยใช้บทอ่านภาษาอังกฤษ 
3. อาจารย์มอบหมายให้นกัศึกษาท าแบบฝึกหัดหน้า 
204-205 เติมค าศัพท์ลงในช่องว่างจากบทอ่านที่ได้

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
2. PowerPoint 
Slides 
3. แบบฝึกหัด
ทบทวน 

1. ประเมินจากการตอบ
ค าถาม และการท า
แบบฝึกหัดหลังจากการอ่าน 
2. ประเมินจากการอภปิราย
กลุ่ม 
 
 

ผศ.สุดารัตน์ 
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สัปดาห์
ที่ 

(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล 
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

อธิบายแลว้ จากนั้นเฉลยค าตอบร่วมกันโดยใช้ส่ือพาว
เวอร์พอยท ์
4. อาจารย์และนกัศึกษารว่มกันสรุปเนือ้หาประจ า
สัปดาห์ และมอบหมายให้นกัศึกษาท าแบบฝึกหัด
ทบทวน 

15 
(3 ชม.) 

 

- การอ่านเอกสารเกี่ยวกับ
ธุรกิจ (ตอ่) 

1. อาจารย์แจ้งให้นักศึกษาทราบว่าการเรียนสัปดาห์นี้
ยังเป็นการเรียนเน้ือหาในบทที ่8 การอา่นเอกสาร
เกี่ยวกบัธุรกจิ โดยระบุจุดประสงค์การเรียนรู้ใน
สัปดาห์นี้วา่ นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวธิีการอา่น
เอกสารเกี่ยวกับธุรกิจ ในหัวขอ้ที่ 5 การอ่านเอกสาร
เกี่ยวกบัการช าระเงินในการค้ากับต่างประเทศ 
2. อาจารย์อธบิายเกี่ยวกับเอกสารเกี่ยวกับการน าเข้า-
ส่งออก ในเรื่องวิธีและรูปแบบการช าระเงิน ประเภท
ของตั๋วแลกเงิน (Draft) และประเภทของตราสาร
เครดิต (Letter of credit) โดยใช้บทอา่น
ภาษาอังกฤษพรอ้มทั้งอธิบายความหมายของค าศัพท์
ส าคัญ ๆ   
3. อาจารย์มอบหมายให้นกัศึกษาท าแบบฝึกหัดหน้า 
216-218 เติมค าศัพท์ลงในช่องว่างและจับคู่ค าศัพท์
จากบทอ่านที่ได้อธิบายแล้ว จากนั้นเฉลยค าตอบ
ร่วมกันโดยใช้ส่ือพาวเวอร์พอยท ์
4. อาจารย์และนกัศึกษารว่มกันสรุปเนือ้หาประจ า
สัปดาห์ และมอบหมายให้นกัศึกษาท าแบบฝึกหัด
ทบทวน 
5. นักศึกษาแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงาน “Read for 
Life” ด้วยคลิปวีดีโอ กลุ่มละ 10 นาท ี หลังจากนั้น 
อาจารย์และนกัศึกษารว่มกันสรุปและและอภิปรายถึง
ประโยชน์ที่ได้รับ รวมทั้งข้อจ ากัดในการท างาน 
โครงงาน 
1. Read for Life 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
2. PowerPoint 
Slides 
3. แบบฝึกหัด
ทบทวน 

1. ประเมินจากการตอบ
ค าถาม และการท า
แบบฝึกหัดหลังจากการอ่าน 
2. ประเมินจากการอภปิราย
กลุ่มในโครงงาน Read for 
Life (20%) 
 

ผศ.สุดารัตน์ 

16 สอบปลายภาค (30%) 

 
5.2 การวัดและการประเมินผล 
     1) การวัดผล :   

- การอ่านและวิเคราะห์สรุปใจความส าคัญ    ร้อยละ  10    
- การอ่านและหาค าอ้างอิง       ร้อยละ  10   

 - การอ่านและวิเคราะห์ข่าว     ร้อยละ  10         
- โครงงาน “Read for Life”                 ร้อยละ  20 



16 
 

  - การสอบกลางภาค      ร้อยละ  20 
  - การสอบปลายภาค         ร้อยละ  30 
         2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม   อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน ระดับผลการเรียน 
90-100 A 
85-89  B+ 
75-84 B 
70-74  C+ 
60-69 C 
55-59  D+ 
50-54 D 
0-49 F 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
6.1 เอกสารและต าราหลัก 

Sudarat Jatepanjapak. (2016). Business Report Reading. Bangkok: Suan Dusit Graphic 
Site. 

6.2 เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
แก้วกัลยา อภัยบัณฑิตกุล, คนึงนิตย์ จันทุรัตน์ และ กัลยาณี สุภวัน. (2541). การอ่านตีความ = 

Interpretative reading. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
ณัฐชยา เฉลยทรัพย์ และ อลิสา วานิชดี. (2548). หน่วยที่ 7 การอ่านหนังสือพิมพ์ ใน 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, สาขาศิลปศาสตร์. เอกสารการสอนชุดวิชาการอ่าน
ภาษาอังกฤษ: English Reading หน่วยที่ 1 - 7 (หน้า 483 – 563). นนทบุรี: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

 ลภา จินตนเสรี และ Lovell, G.  (2548). หน่วยที่ 4 การอ่านป้ายประกาศและเอกสาร ใน 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, สาขาศิลปศาสตร์. เอกสารการสอนชุดวิชาการอ่าน
ภาษาอังกฤษ: English Reading หน่วยที่ 1 - 7 (หน้า 263 – 323). นนทบุรี: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

 สมุทร เซ็นเชาวนิช และ อ านาจ บุญศิริวิบูลย์. (2548). หน่วยที่ 1 เรื่องของการอ่าน ใน  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, สาขาศิลปศาสตร์. เอกสารการสอนชุดวิชาการอ่าน
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ภาษาอังกฤษ: English Reading หน่วยที่ 1 - 7 (หน้า 1 – 98). นนทบุรี: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

      ส่องศรี โตประเสริฐ และ ธัญญรัตน์ ปาณะกุล. (2548). การรอ่านเอาความ = Reading for 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1) นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนของรายวิชา รวมถึงวิธีการสอน การจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุ น
การเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล และข้อเสนอแนะเพ่ือท าการปรับปรุงรายวิชา  

2) นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน โดยการเขียนแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการ
เรียนการสอนใน 3 หัวข้อคือ 1) ประโยชน์ที่ได้รับ  2) ข้อจ ากัด และ 3) ข้อเสนอแนะ 
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน 

1) ใช้แบบประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยมีคณะกรรมการ
ประเมินที่แต่งตั้งโดยหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็น
ผู้ออกแบบแบบประเมิน เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งสะท้อนกลับสู่อาจารย์
ผู้รับผิดชอบการสอน 

2) แบบแสดงความคิดเห็นที่นักศึกษาเขียนประเมินอาจารย์ผู้สอน 
7.3 การปรับปรุงการสอน 
          น าผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยน าผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 
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7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
   1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยมีหน้าที่หลัก 
คือ 
 1.1 ประเมินข้อสอบรายวิชาให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของรายวิชาและ
พิจารณาควบคู่กับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) 
 1.2 ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาทั้งภาพรวม และรายบุคคลในแต่ละ
รายวิชาของภาคเรียนนั้น ๆ 
 1.3 ทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาร่วมกับอาจารย์ประจ ารายวิชาดังประเด็นต่อไปนี้ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ คะแนนสอบ พฤติกรรมความ
รับผิดชอบและการมี
ส่วนร่วมในการท างาน 

การน าเสนอผลงาน
ด้วยทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข/ 
การสื่อสาร/ การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
คุณธรรม จริยธรรม  √ √ 
ความรู้ √  √ 
ทักษะทางปัญญา √  √ 
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 √ √ 

ภาษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  √ 

2. มีการทวนสอบคะแนนและผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรทุกภาคเรียน 
3. มีการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับคณะทุกภาคเรียน 
 

7.5 การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
         1) อาจารย์ผู้สอนด าเนินการทวนสอบด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา 
         2) กรณีที่ผลการเรียนรู้ของรายวิชายังไม่ได้ประสิทธิผล อาจารย์ผู้สอนจะปรับปรุงแก้ไข
รายวิชา 
 
 
 
 
 


