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2/2559   2063902  Music English 2    ศ.08:30-11:30  HS306 

กลุ�ม 57/18 ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร. ศิลปชัย กงตาล 

 

สัปดาห�ท่ี หัวข�อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียน  

การสอน 

 

1  Course Orientation 

Overview the course: 

discuss 4 areas and skills in academic setting 

  

1. การบรรยาย 

2. การอภิปราย  

2  -Term Assignment 

-Explain listening task 

-Explain writing Task 
- Explain giving academic 

presentation (Individual) 

-Explain summarizing 

the article 

  

1. การบรรยาย 

2. การอภิปราย  

3  Course requirement  
(Skill :  Listening , Speaking , Reading , Writing) 

-Everyday English 

- Listening strategies 

-Identify the meaning of 

the word in a conversation 

  

1. การบรรยาย 

2. การอภิปราย 

3. การสาธิต (Demonstration)  

4  -understand forms of 

idioms : phrasal verbs; 

collocation; connectives 

-understand meaning of 

the word from a context 

  

1. การบรรยาย 

2. การอภิปราย 

3. การสาธิต (Demonstration)  
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5  -Speaking strategies 

In a short conversation 

-Asking question with-Wh 

-Use rapport for 

clarification 

-Requesting for academic 

information 

-Using indirect statement 

-Use filler 

-Asking & giving reason for opinion 

 - Making academic presentation  

1. การบรรยาย 

2. การอภิปราย 

3. การสาธิต (Demonstration)  

6  -Featuring prepared notes 

of presentation 

-Applying useful 

expressions in prepared 

notes of presentation: 

introduction stage; body 

stage; conclusion stage 

  

1. การบรรยาย 

2. การอภิปราย 

3. การฝ̂กปฏิบัติ (Practice)  

7  -Rehearse 

(Skill :  Listening , Speaking , Reading , Writing) 

Reading Strategies 

-Reading statistical data for 

presentation 

-Checking items of 

audience  

1. การบรรยาย 

2. การอภิปราย 

3. การฝ̂กปฏิบัติ (Practice)  

8  Mid term Examination    

9  -Improving reading speed 
 Moving eyes’ muscle 

 Timing while reading 

  

1. การบรรยาย 

2. การอภิปราย 

3. การฝ̂กปฏิบัติ (Practice)  
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10  -Scanning 

-Skimming 

-Note-taking 

-Finding a conceptual 

meaning from a context 

  

1. การบรรยาย 

2. การอภิปราย 

3. การฝ̂กปฏิบัติ (Practice)  

11  -Finding a topic, topic 

sentence, the main idea , 

concluding sentence of the 

text-Students’ Presentations 

(15 minutes each) 

  

1. การฝ̂กปฏิบัติ (Practice)  

12  - Reading music academic works :  

Student choose some their interesting topics  

(Skill :  Listening , Speaking , Reading , Writing)  

1. การบรรยาย 

2. การสาธิต (Demonstration) 

3. การฝ̂กปฏิบัติ (Practice)  

13  Writing Strategies 

-Understanding part of 

paragraph, essay: Topic 

sentence, supporting 

sentence, Concluding 

sentence 

  

1. การบรรยาย 

2. การฝ̂กปฏิบัติ (Practice)  

14  -writing a paragraph 

- Resume Writing 

 -Student Writing presentation 

 (Pieces of some their interesting topics) (continued) 

-Vocabulary 

-Grammar 

(Skill :  Listening , Speaking , Reading , Writing) 

  

1. การบรรยาย 

2. การฝ̂กปฏิบัติ (Practice)  

15  --Students’ Academic Presentations 

(15 minutes each)  

1. การฝ̂กปฏิบัติ (Practice)  
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กิจกรรมท่ี งานท่ีใช�ประเมินผลผู�เรียน สัปดาห�ที่

ประเมิน 

คะแนน สัดส�วนการ

ประเมิน 

1  การสอบข�อเขียน/สอบย�อย  2 4  10.00  7.69  

2  การสอบทักษะ  5 6  20.00  15.38  

3  การสังเกตพฤติกรรม  1 9  10.00  7.69  

4  การประเมินกระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํากิจกรรม  

11  10.00  7.69  

5  การประเมินผลงาน/บทเรียนท่ีถอด

ประสบการณ�จากนักศึกษา  

3 12 14  30.00  23.08  

6  การประเมินรายงาน/โครงงาน  7  10.00  7.69  

7  การประเมินการวิพากษ�/การ

นําเสนอผลงาน  

15  10.00  7.69  

8  การสอบกลางภาค  8  30.00  23.08  

9  การสอบปลายภาค    0.00  0.00  

  
รวม 130.00 100.00 

 


