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รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ชือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  หมวดวิชาศึกษาทวัไป 

 

หมวดท ี1 ข้อมูลทวัไป 

 

1. รหัสและชือรายวชิา  

 HG009  ภาษาองักฤษเพือการสือสาร 1 (English for Communication 1) 

2. จํานวนหน่วยกติ   

 3 (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวชิา  

            หลายหลกัสูตร ประเภทวิชาศึกษาทวัไป 

4. อาจารย์ผู้ รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน 

 ผูป้ระสานงานและคณาจารยห์มวดวิชาศึกษาทวัไป (กลุ่มภาษา)  

5.  ภาคการศึกษา / ชันปีทเีรียน 

 ภาคการศึกษาที 2/2558 ชนัปีที 1  

6. รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 

 ไม่มี 

7. รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้าม)ี 

 ไม่มี 

8. สถานทเีรียน    

 อาคารเรียนมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

9. วนัทจีดัทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาครังล่าสุด 

 วนัที  26 มกราคม  
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หมวดท ี2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

เพือให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาองักฤษเพือการสือสารขนัพืนฐานในชีวิตประจําวนัได้อย่างมี

ประสิทธิภาพโดยเนน้ทกัษะการฟัง พูด พร้อมทงัเสริมการอ่านและเขียนขนัพืนฐาน 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

             เพือปรับปรุงเนือหาและกิจกรรมการเรียนรู้ใหมี้ความทนัสมยัและเป็นสากล เนน้การนาํไปใชไ้ดจ้ริง

ในชีวติประจาํวนั โดยมีการใชโ้ปรแกรมสอนภาษาสาํเร็จรูปและสือเทคโนโลยีประกอบการเรียนรู้ 

 

หมวดท ี3 ลกัษณะและการดําเนินการ 

1. คาํอธิบายรายวชิา  

             พฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพือการสือสารในชีวิตประจาํวนั  โดยเนน้ทกัษะการฟังเพือจบัใจความ

สาํคญัและรายละเอียดจากขอ้ความหรือบทสนทนาสันๆ การพูดทกัทาย เริมตน้สนทนา แนะนาํตนเอง 

ตอ้นรับ ถามและตอบขอ้มูลอยา่งง่าย การอ่านขอ้ความระดบัย่อหนา้อย่างงา่ยๆ เพือจบัใจความสาํคญัและ

แสดงความคดิเห็น การเขียนขอ้ความสันๆ ในรูปแบบทวัไปและผา่นสืออิเล็กทรอนิกส์ 

2. จํานวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ชวัโมงต่อ

ภาคการศึกษา 

(  ชวัโมง x 15 

สัปดาห์) 

 

- 

ฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่าน

เขียน  

 

90 ชวัโมง รวมiTunes U 

Learning Activities 

 

(6 ชวัโมง x 15 สัปดาห์) 

3. จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

3 ชวัโมง โดยอาจารยผ์ูส้อนแจง้เวลาใหน้กัศึกษาทราบ เป็นเวลา 3 ชวัโมงต่อสัปดาห์ (Office Hours) 

พร้อมทงัติดไวที้หน้าหอ้งทาํงาน 
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หมวดท ี4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

                        ในรายวชิา HG009 ภาษาอังกฤษเพือการสือสาร  มกีารพฒันาผลการเรียนรู้ทสีอดคล้องกบั

มาตราฐานการเรียนรู้ในกลุ่มวชิาภาษา หมวดวชิาศึกษาทัวไป มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย (มคอ. ) ดังต่อไปนี  

(หมายเหตุ เครืองหมายดอกจนั  *  แสดงความรับผิดชอบหลกัในการเรียนการสอน) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

    คุณธรรม จริยธรรมทีตอ้งพฒันาเพือสอดคลอ้งกบัมาตราฐานการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาภาษา หมวดวิชาศึกษา

ทวัไปของมหาวิทยาลยั ในขอ้ที 

.  มีวินยั  ตรงต่อเวลา ความรับผดิชอบ ต่อตนเองและสังคม * 

.  มีความซือสัตยต์่อการทาํงานทีไดรั้บมอบหมายและไม่ทุจริตในการสอบ * 

.  เคารพกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 

.  มีจิตสํานึกทีดีต่อสังคม  

   วิธีการสอน  

            -  สอนโดยเป็นตน้แบบทีดี เพือเป็นตวัอยา่งทีดีใหแ้ก่นกัศึกษา 

            -  มอบหมายงานใหน้กัศึกษาทาํงานทงัทีเป็นงานเดียวและงานกลุ่ม โดยกาํหนดเวลาส่งงานชดัเจน 

            -  บรรยาย  ฝึกปฏิบติั แสดงความคิดเห็น กิจกรรม (activity-based learning) เรียนรู้ดว้ยตนเอง 

  วิธีการประเมินผล 

- การเช็คชือเขา้ห้องเรียน (Class attendance)   

- การส่งงานทีไดรั้บมอบหมายตรงเวลาทีกาํหนด 

- การส่งงานทีไดรั้บมอบหมายครบถว้นและไม่ลอกงานของเพือนหรือจากแหล่งต่างๆ โดยไม่มีการ    

  อา้งอิง 

- มีการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. ความรู้ 

   ความรู้ทีตอ้งไดร้ับทีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาภาษา หมวดวิชาศึกษาทวัไปของ

มหาวิทยาลยั ในขอ้ท ี

              .  ความรู้พนืฐานดา้นธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์   การบญัชีและคณิตศาสตร์ 

.  ความรู้และทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพือใชสื้อสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ * 
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.  ความรู้ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสมยัใหม่ * 

   

วิธีการสอน 

- บรรยาย ฝึกปฏิบติั แสดงความคิดเห็น (Brain storming) บทบาทสมมติ สถานการณ์จาํลอง การใช้

โปรแกรมสําเร็จรูปหรือการศึกษาผา่นระบบ e-learning (iTunes U) 

 วิธีการประเมินผล 

             -  การนาํเสนองานทีไดรั้บมอบหมาย  

             -  ทดสอบย่อยในหอ้ง 

             -  สอบกลางภาคและปลายภาค 

             -  ศึกษาและทดสอบยอ่ยผา่นระบบ iTunes U 

3. ทกัษะทางปัญญา 

    ทกัษะทางปัญญาทีตอ้งพฒันาเพือสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาภาษา หมวดวิชาศึกษา

ทวัไปของมหาวิทยาลยั ในขอ้ที 

3.1 มีความสามารถในการคิดอย่างมเีหตุผล 

3.2 มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค ์

.  มีความสามารถในการนาํความรู้และทกัษะทางภาษาองักฤษไปใชใ้นการสือสารกบัชาวต่างชาติ  

  ได*้ 

  วิธีการสอน 

       - การฝึกทกัษะทางภาษา การจาํลองสถานการณ์ แสดงความคิดเห็น 

  วิธีการประเมินผล 

 - สอบยอ่ย สอบกลางภาค และสอบไล่ปลายภาค โดยเน้นการใชภ้าษาองักฤษในสถานการณจ์าํลอง 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

    ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีตอ้งพฒันาเพือสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้

ในกลุ่มวิชาภาษา หมวดวชิาศึกษาทวัไปของมหาวิทยาลยั ในขอ้ที 

           .  พฒันาทกัษะในการสรา้งความสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียนและผูเ้รียนกบัผูส้อน   ตลอดจน  

   สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืนได้ดี * 

 .   เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ืน 

   วิธีการสอน 

           -  เน้นการสอนทีทาํกิจกรรมร่วมกนั การมีส่วนร่วมของผูเ้รียน การทาํงานกลุ่ม 
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   วิธีการประเมินผล 

           -  การสือสารระหว่างผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกบัผูส้อน  

. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

    ทกัษะการวิเคราะห์ การสือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีตอ้งพฒันาเพือสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน

การเรียนรูใ้นกลุ่มวิชาภาษา หมวดวิชาศึกษาทวัไปของมหาวิทยาลยั ในขอ้ที 

            .  ทกัษะในการสือสาร ไดแ้ก่ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน โดยการทาํงานกลุ่ม * 

            5.3 มีทกัษะการสืบคน้ขอ้มูลจาก internet 

            .  ทกัษะการเรียนรู้ดว้ยระบบ e-learning  

   วิธีการสอน 

 -  ฝึกการใชภ้าษาในการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมทงัฝึกแสดงความคิดเห็น 

 -  มอบหมายงานใหน้กัศึกษาฝึกฝนดว้ยตนเองจากโปรแกรม iTunes U Course 

   วิธีการประเมินผล 

           -  การสอบยอ่ย Speaking tests และการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

           -  การส่งงานทีมอบหมายตามกาํหนด 

           -  การเขา้ใชโ้ปรแกรมของนกัศึกษาครบและถูกตอ้งตามขอ้กาํหนดของรายวิชา 
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Curriculum Mapping ของรายวิชา HG009 ภาษาอังกฤษเพือการสือสาร  

 

หมายเหตุ    แสดงความรับผดิชอบหลกั 

                   แสดงความรับผดิชอบรอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายวิชา 
คณุธรรมจริยธรรม 

(Domain 1) 

              ความรู ้              

(Domain 2) 

ทกัษะทาง

ปัญญา 

(Domain 3) 

ทกัษะความสมัพนัธ์

ฯ   (Domain 4) 

ทกัษะการวิเคราะหฯ์ 

(Domain 5) 

1) หมวดวชิาศึกษา

ทวัไป 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 

 กลุ่มวชิาภาษา 

(ภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ)


   


 


 


HG009 ภาษาองักฤษ

เพือการสือสาร 1 
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หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมนิผล 

1. แผนการสอน (อาจารยไ์ทย) 

สัปดาห์

ท ี
หัวข้อ/รายละเอยีด 

จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สือทใีช้  
ผู้สอน 

1 -Course Introduction: 
course outline, iTunes U & TOEIC test 3 -อธิบายประมวลรายวิชา 

-อธิบายการเขา้ใชโ้ปรแกรม 

iTunes U และแจง้ Enroll code 

-แนะนาํแนวขอ้สอบ TOEIC 

 

2-4 Unit 1: How did you become 
successful? 
3. Language for self-introduction 
(p.3 - 4) 
4. Let’s write & speak (p.4) 
- Grammar: 
1. Using the correct tenses (p.5 - 9) 
2. Making questions  (p. 9 - 11) 
- Reading: Context clues (p.11-14) 
 
- Assignment sheet  (p. 87-88) 2.5%  
-  iTunes U sheet  (p.95) 1.5% 
- TOEIC Test  (p. 15 ) 1% 

 

6 -ฟัง CD ฝึกอ่านออกเสียงและทาํ

ความเขา้ใจภาษาทีใชใ้นการ

แนะนาํตนเองและภาษาทีใชพู้ด

เกียวกบังานทีทาํ 

-ฝึกแต่งประโยคเพือแนะนาํ

ตนเองและงานทีทาํ 

-ศึกษาโครงสร้างและการใช ้

tenses แล้วทาํแบบฝึกหดั  

-ศึกษาและทาํแบบฝึกหดัเรือง

ประโยคคาํถามแบบyes-no 

questions และ Wh-questions 

-ฝึกทกัษะการอ่านโดยใช ้

context clues ชนิดตา่งๆเพือช่วย

ให้เขา้ใจคาํศพัทแ์ละเนือเรือง 

-ทาํแบบฝึกหดัgrammar/ 

แบบฝึกหดัiTunesU 

และ TOEIC บทที 1 

 

5-7 Unit 2: Welcome to BL Engineering 
4. Language for welcoming visitors 
(p. 19-20) 
5. Let’s practice (p. 20) 
- Grammar: 
1. Nouns (p. 21- 23) 
2. Pronouns (p. 24 - 25) 
3. There is/are/was/were (p. 25 - 26) 
- Reading: Reference words (p. 26-28) 

6 -ใชC้D เพือฝึกทกัษะการฟัง 

และทาํความเขา้ใจวิธีการ 

กล่าวทกัทายและตอ้นรับแขก

ในรูปแบบต่างๆ 
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สัปดาห์

ท ี
หัวข้อ/รายละเอยีด 

จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สือทใีช้  
ผู้สอน 

 
- Assignment sheet  (p. 89- 90) 2.5% 
- iTunes U sheet  (p. 96) 1.5% 
- TOEIC Test ( p.30) 1% 

-ฝึกหดัการตงัคาํถามและตอบ

เกียวกบัการแนะนาํผูอ้ืน การ

บอกอาชีพและหนา้ทีงาน

รับผดิชอบ 

-ศึกษาไวยากรณ์ เรืองการแบ่ง

ประเภท และการจาํแนกหนา้ที

ของ คาํนาม สรรพนาม 

คุณศพัทที์แสดงความเป็น

เจา้ของ สรรพนามทแีสดง

ความเป็นเจา้ของ และ สรรพ

นามทีแสดงการกระทาํตอ่

ตนเอง  จากโครงสรา้งประโยค

และทาํแบบฝึกหดัทา้ยบท 

-ศึกษาการใชค้าํประกอบ

คาํนามในรูปแบบต่างๆ เช่น 

all, most, a lot of, some, any, 

no, many, much, (a)few, (a) 

little 

-ศึกษาหนา้ทีและรูปแบบการ

ใช ้noun suffixes  พร้อมทาํ

แบบฝึกหดั 

-ศึกษาการใช ้there is/ there 

are/ there was /there were 

พร้อมทาํแบบฝึกหดั 

-ศึกษาและทบทวนเนือหา

เพิมเติมจาก iTune U Activities 

และทาํแบบฝึกหดัใน iTune U  
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สัปดาห์

ท ี
หัวข้อ/รายละเอยีด 

จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สือทใีช้  
ผู้สอน 

sheet Unit  

-ฝึกทกัษะการอ่านโดยศึกษา

การใช ้reference words ใน

รูปแบบของ Personal 

Pronouns., Possessive 

Adjectives, Definite 

/Indefinite  Pronouns. พร้อม

ทาํแบบฝึกหดัทา้ยบทเพือ

ทบทวนความเขา้ใจ 

-ทาํแบบฝึกหดัTOEIC Unit  

และ Example Test Questions 

Unit   เพือทดสอบความเขา้ใจ

และทบทวนเนือหา 

8 สัปดาห์ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลยักบัมาม่า 

9 สอบกลางภาค (20%) 

10-13 Unit 3: Have you ever had Thai food? 
3.  Language for making an offer/an 
invitation  (p. 34 - 35) 
4. Let’s review (p. 35) 
- Grammar: 
1. Adjective (p. 36 - 38) 
2. Adverb (p. 38 - 41) 
- Reading: Recognizing main idea 
(p. 41 - 42) 
- Activity Focus Section : 
2. Let’s write (p. 43 - 45) 
 
- Assignment sheet  (p. 91 – 92) 2.5% 
- iTunes U sheet  (p. 97 ) 1.5% 
-TOEIC Test  (p.45) 1% 

8 -ฟัง CD ศึกษาและฝึกออกเสียง

ประโยคต่างๆทีใชใ้นการ 

Making an offer, Making an 

invitation และ Making a 

recommendation  

-Would you like……..? 

-Would you like me to……? 

-I would like to invite you 

to……. 

-ฟังบทสนทนาและฝึกเขียน

ประโยคตามสถานการณ์ที

กาํหนดให ้
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สัปดาห์

ท ี
หัวข้อ/รายละเอยีด 

จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สือทใีช้  
ผู้สอน 

Grammar 

-ศึกษาเรืองAdjective , adjective 

suffixes 

-ฝึกและทาํแบบฝึกหัดเกียวกบั

การใชค้าํ adjective ในการ

describe persons, places, and 

things 

-ศึกษาเรือง adverb  ชนิดของ

adverb: adv. of time, adv. of 

place, adv. of manner, adv. of 

degree, adv. of frequency 

-ฝึกแต่งประโยคจากadverbs ที

กาํหนดให ้

-ฝึกถาม-ตอบคาํถามดว้ย

ประโยคทีขึนตน้.... 

    -Have you ever …..V3……? 

    -Do you ever ……V1……..? 

Reading 

-ศึกษาเทคนิคการอ่านจบั

ใจความ และฝึกหาใจความ

สาํคญัจากประโยคหวัเรือง  อนั

ประกอบดว้ยประโยคควบคุม

ประเด็นและประโยคเสริม 

รวมทงัศึกษาประโยคสรุปที

ปรากฏในบางย่อหนา้ 

-ทาํแบบฝึกหดัใน Assignment 

sheet 3 
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สัปดาห์

ท ี
หัวข้อ/รายละเอยีด 

จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สือทใีช้  
ผู้สอน 

-ทาํแบบฝึกหดั iTunes U sheet 3

-ฟัง CD: Listening ของ 

แบบฝึกหดั TOEIC Test 3 

 

14-17 Unit 4: What do you think? 
3. Let’s write & speak  (p. 50) 
4. Let’s review & summarize (p. 50) 
- Grammar: 
1. Recognizing a simple sentence 
(p. 51 - 52) 
2. Linking verbs (p. 53) 
- Reading: Skimming & scanning and 
supporting details ( p. 53 - 56) 
- Activity Focus Section: 
2. Let’s write (p. 57 - 58) 
3. Let’s do text messaging (p.59) 
 
-Assignment sheet (p. 93-94) 2.5% 
-iTunes U sheet  (p. 98)1.5% 
-TOEIC TEST  (p. 60) 1% 

8 - ฝึกแต่งประโยคและฝึกพูด 

 โดยใชศ้พัทแ์ละสาํนวนทีเกียว 

  กบัการแสดงความคิดเห็น 

- ฝึกเลือกใชส้าํนวนภาษา 

  ใหต้รงกบัสถานการณ์ที 

   กาํหนดได ้ 

- ศึกษาโครงสรา้งของประโยค 

  Simple Sentence และ  

  Linking Verbs 

- ฝึกการอ่านโดยใชท้กัษะ  

  Skimmimg & Scanning และ 

  การหา Supporting Details  

- ฝึกการใชสํ้านวนภาษาทงัการ 

  ถามและตอบในหวัขอ้  

  Requests and Enquiries ทีอยู่  

  ในรูปแบบของอีเมล  

- ฝึกการใชศ้พัทแ์ละสาํนวนใน 

  การส่งขอ้ความเป็น 

  ภาษาองักฤษ 

- ฝึกทาํแบบฝึกหดั TOEIC  

  บทที  

- ฝึกทาํแบบฝึกหดั Example 

  Test Questions   บทที   
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สัปดาห์

ท ี
หัวข้อ/รายละเอยีด 

จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สือทใีช้  
ผู้สอน 

- ฝึกทาํแบบฝึกหดั iTunes U 

18-19 สอบปลายภาค (30%) 

 

แผนการสอน (อาจารยช์าวต่างประเทศ) 

 

สัปดาห์

ท ี
หัวข้อ/รายละเอยีด 

จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สือทใีช้  
ผู้สอน 

1 Course Introduction 
& ice breaking 1 -อธิบายประมวลรายวิชา 

-ทาํกิจกรรมฝึกภาษาเพือ 

สร้างความคุน้เคย 

 

2-3 Unit 1: How did you become 
successful?  
1. Self-introduction (p.1-3) 
2. Let’s check understanding (p.3) 
5. Let’s match (p.5) 
6. Let’s speak (p.5)  
- Activity Focus Section:  
  1.A survey interview (p.14)  
  2.Presentation (p.15) 
- Dictation  1% 

2 - ดูวิดีโอเรือง การแนะนาํตวั 

- ตอบ คาํถามเกียวกบัเรืองทีดู 

-จบัคู่ฝึกบทสนทนา 

-ทาํแบบฝึกหดัเกียวกบัศพัทที์ 

  พบในบทสนทนา 

- แบ่งกลุ่มเพือฝึกการใชภ้าษา 

  ตามสถานการณ์ทีกาํหนด 

- สอบเขียนตามคาํบอก 

 

 

4-5 Unit 2: Welcome to BL Engineering 
1. Welcoming visitors (p.16-18) 
2. Let’s check understanding (p.18) 
3. Let’s review & expand (p.18) 
6. Let’s speak (p.21) 
- Activity Focus Section:  
A role play (p. 29) 
 
- Dictation  1% 

2 - ดูวิดีโอเรือง การตอ้นรับแขก

ผูม้าเยอืน 

- ตอบ คาํถามเกียวกบัเรืองทีดู 

-ทาํแบบฝึกหดัเกียวกบัสาํนวน

ทีพบในบทสนทนา 

-จบัคู่ฝึกบทสนทนา 

- แบ่งกลุ่มเพือฝึกการใชภ้าษา 

โดยแสดงบทบาทสมมติ 
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สัปดาห์

ท ี
หัวข้อ/รายละเอยีด 

จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สือทใีช้  
ผู้สอน 

  ตามสถานการณ์ทีกาํหนด 

- สอบเขียนตามคาํบอก 

6-7 1st Speaking test 8% 
Activity Focus Section 
Unit 1 OR Unit 2 

2 -สอบพูดครังที 1  

8 สัปดาห์ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลยักบัมาม่า 

9 สอบกลางภาค (20%) 

10-12 Unit 3: Have you ever had Thai food? 
1. Making an offer/ an 
invitation (p. 31- 33) 
2. Let’s check understanding 
(p.33 - 34) 
5.  Let’s speak (p.35 - 36) 
- Activity Focus Section: 
1. At a dinner table role play (p. 43) 
 
-Dictation  1% 

3 - ดูวิดีโอเรืองการเชิญแขกผูม้า

เยอืนร่วมรับประทานอาหาร

และศพัทส์าํนวนทีใชใ้น

ภตัตาคาร 

- ตอบคาํถามเกียวกบัเรืองทีดู 

-ทาํแบบฝึกหดัเกียวกบัสาํนวน

ทีพบในบทสนทนา 

-จบัคู่ฝึกบทสนทนา 

- แบ่งกลุ่มเพือฝึกการใชภ้าษา 

โดยแสดงบทบาทสมมติ 

  ตามสถานการณ์ทีกาํหนด 

- สอบเขียนตามคาํบอก 

 

13-15 Unit 4: What do you think? 
1. Giving an opinion/ making a 
suggestion (p.46 - 49) 
2. Let’s practice speaking & expand 
(p. 49 - 50) 
5. Let’s speak (p. 51) 
-Activity Focus Section: 
1. Giving an opinion (p. 57) 
 
-Dictation  1% 

3 - ฟัง CD การใชส้าํนวนแสดง

ความคิดเห็นและการให้

คาํแนะนาํ  

- ฝึกพูดโดยใชส้าํนวนการ 

   แสดงความคดิเห็นและ 

  การใหค้าํแนะนาํ  

- จบัคู่ฝึกบทสนทนาในเรือง 

  การใหค้าํแนะนาํ  

- แบ่งกลุ่มเพือฝึกการใชภ้าษา 
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สัปดาห์

ท ี
หัวข้อ/รายละเอยีด 

จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สือทใีช้  
ผู้สอน 

  ตามสถานการณ์ทีกาํหนด 

- สอบเขียนตามคาํบอก 

16-17 2nd Speaking test  8 % 
Activity Focus Section 
Unit 3 OR Unit4 

2 -สอบพูดครังที 2  

18-19 สอบปลายภาค (30%) 

 

2. แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

 

กจิกรรม

ท ี 

 

ผลการเรียนรู้*  

 

วธิีการประเมิน  

 

 

กาํหนดเวลาการ

ประเมนิ 

(สัปดาห์ที) 

สัดส่วนของการ

ประเมนิผล 

 

1. 1.1 
- การเช็คชือเขา้ห้องเรียน  1-7,10-17 14% 

 

2.  2.2, 2.3, 3.4  

- สอบกลางภาค 

- สอบปลายภาค 

 

 9 

18 

20% 

30% 

3. 
2.2, 3.4, 4.1,  

5.2 

- สอบยอ่ย (Speaking test 1) 

- สอบยอ่ย (Speaking test 2) 

 

 6,7 

16,1  

 

8% 

8% 

4. 
. , 2.2, 3.4, 

4.1, 5.2 

-Assignments : (4 units x 5%) 

-E-learning : iTunes U Sheets  

-TOEIC Tests 

3,6,12,16 

4,7,13,17 

4,7,13,17 

10% 

6% 

4% 

* ระบุผลการเรียนรู้หวัขอ้ยอ่ยตามแผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ 
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หมวดท ี6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

. ตาํราและเอกสาร 

    Sirisatit, R. (2015), Making It Work 1, TPN Printing, Bangkok, Thailand.  
. เอกสารและข้อมลูสําคญั 

 Supplementary sheets & Practice Exercises 

3. เอกสารและข้อมลูแนะนํา 

 - 

 

 

 

หมวดท ี7 การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

-  ส่งเสริมใหน้กัศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนผ่านระบบการประเมินผลการสอน online 

   ของมหาวิทยาลยั 

2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

-  อาจารยผ์ูส้อนประเมินผลการสอนของตนเอง 

-  ดูผลการเรียนของนกัศึกษา 

-  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ โดยคณะกรรมการประเมินผล  

 

3. การปรับปรุงการสอน  

-  ประมวลความคิดเห็นจากการประเมินการสอนโดยนักศึกษาและประเมินผลการสอนของตนเอง เพือ

สรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางแกไ้ข เมือสินภาคการศึกษา เพือเป็นขอ้มูลเบืองตน้ในการปรับปรุงรายวชิานี

ในภาคการศึกษาต่อไป 

-  เก็บรวบรวมพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา เพือนํามาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพยงิขึน  
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาในรายวชิา 

-  ประชุมอาจารยผ์ูส้อน เพือพิจารณาผลการเรียนของนกัศึกษา 

-  แต่งตงัคณะกรรมการประเมินผล มาทาํการประเมินคุณภาพมาตรฐานขอ้สอบและการวดัและประเมินผล 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

-  ปรับปรุงบทเรียน แบบฝึกหดั กิจกรรม และขอ้สอบทุกภาคการศึกษา ตามผลการประชุมและผลการทวน

สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ 

 

 

ชืออาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวิชา   ดร. รติกร สิริสถิต  

       

     ลงชือ ...........26 มกราคม  ..................................... 

       วนัทีรายงาน   


