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ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาบทอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในหัวข้อต่างๆและเรียนรู้กลยุทธ์ต่างๆในการท าข้อสอบ ได้แก่ การจับใจความส าคัญ การหา

ข้อมูลจ าเพาะ การเดาค าศัพท์จากบริบท การอนุมานจากข้อมูลที่ปรากฏในบทอ่าน รวมถึงการระบุน  าเสียงหรือวัตถุประสงค์ของ

ผู้เขียน ศึกษาองค์ประกอบการเขียนอันได้แก่ การเตรียมพร้อมก่อนเขียน การลงมือเขียน การปรับแก้เนื อหา และการตรวจทาน

ไวยากรณ์ เรียนรู้โครงสร้างการเขียนอนุเฉทและเรียงความในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การเขียนเชิงแสดงความคิดเห็น การเขียนแสดง

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ การเขียนเชิงเปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง และการเขียนเชิงอธิบายกระบวนการ 

จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษในสถานการณ์ชีวิตประจ าวัน 

2. เพ่ือให้นักศึกษามีกลยุทธ์การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษและน าไปใช้ในการท าข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ  

3. เพ่ือให้นักศึกษามีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้านทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ  

กิจกรรมการเรียนการสอน 

สัปดาห์ที่ เนื อหา สื่อการเรียนการสอน / กิจกรรม 
1 อธิบายรายละเอียดของรายวิชา  - เอกสารประกอบการเรียน VLE310 

- PowerPoint slides 
- กิจกรรมอ่านเรื่องตอบค าถาม 
- กิจกรรมการเขียนระดับย่อหน้าและ
เรียงความ 
- ช่องทางสื่อออนไลน์ส าหรับจัดการ
เรียนการสอน เช่น Google meet, 
Google classroom, Zoom, Line, 
Facebook 
 
 
 
 

2 Food  
- Summarizing main ideas 

3 Success  
- Finding pronoun reference 

4 Pressure  
- Identifying the author’s opinion (tone of the text) 

5 Fear  
- Deducing the meaning of new words from context 

6 Stories  
- Distinguishing between facts and assumptions 

7 Environment  
- Scanning for examples 



สัปดาห์ที่ เนื อหา สื่อการเรียนการสอน / กิจกรรม 
8 สอบกลางภาค - เอกสารประกอบการเรียน VLE310 

- PowerPoint slides 
- กิจกรรมอ่านเรื่องตอบค าถาม 
- กิจกรรมการเขียนระดับย่อหน้าและ
เรียงความ 
- ช่องทางสื่อออนไลน์ส าหรับจัดการ
เรียนการสอน เช่น Google meet, 
Google classroom, Zoom, Line, 
Facebook 
 
 
 

9 Basic Paragraph Structure 
- Paragraph organization 
- Writing process 
- Rhetorical structures 
- Writing assignment 1 

10 Essay Organization 
- The structure of essays 
- Essay outlining 
- Writing assignment 2 

11 Types of clauses and sentences (1) 
12 Types of clauses and sentences (2) 

Transition signals and punctuation rules 
13 Fixing sentence problems 
14 Error Analysis 
15 Cloze passages 
16 Review 
17 สอบปลายภาค 

 

การวัดผลและประเมินผล 

 1. การวัดผล 

  1.1 ระหว่างภาคเรียน       75% 

   - การเข้าชั นเรียนและการมีส่วนร่วมในชั นเรียน   10% 

   - งานมอบหมายในชั นเรียน               40% 

   - สอบกลางภาค                 25% 

                      1.2 ปลายภาคเรียน       25% 

 

 2. การประเมินผล 

   คะแนน  60 – 100 % = S 

   คะแนน    0 – 59 % = U 

 



หนังสือประกอบการสอน  

Oshima, A. & Hougue, A. (2017). Longman Academic Writing Series 3. Pearson. 

Rogers, L. (2018). Skillful second edition level 2 reading & writing student’s book. Macmillan education. 

 

 


