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ค าน า 
รายละเอียดรายวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร (English for Communication)รหสัวิชา 1500110 

เป็นการจดัท ารายละเอียดประกอบรายวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร ตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั ในชุด
วิชาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชาภาษา โดยมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนือ้หาของวิชา และการน าไป
ปฏิบตัิในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม เพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวนัได้  

 
อาจารย์ผู้สอนหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบบันีใ้ช้ประกอบในรายวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 

เพ่ือให้การจดัการเรียนรู้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ และเป็นแนวทางท่ีสามารถปรับปรุงรูปแบบ
วิธีการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบัผู้ เรียนได้เป็นอยา่งดี 
 
 

อาจารย์รวี ศริิปริชยากร 
หลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

ศนูย์การศกึษานอกท่ีตัง้นครนายก 
สิงหาคม 2557 
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สารบัญ 
 

หมวด  หน้า 
1 ข้อมลูทัว่ไป 4 
2 จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์ 5 
3 ลกัษณะและการด าเนินการ 5 
4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนกัศกึษา 6 
5 แผนการสอนและการประเมินผล  10 
6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 20 
7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 21 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ศนูย์การศกึษานอกท่ีตัง้นครนายก 

คณะ    ครุศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

(English for Communication) 
2. จ านวนหน่วยกิต 
 3 (3-0-6) หนว่ยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑิตสาขาวิชาการศกึษาปฐมวยั 
 ประเภทชดุวิชาศกึษาทัว่ไป กลุม่วิชาภาษา 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์รวี ศริิปริชยากร 
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีที่เรียน 
 ภาคการศกึษาท่ี1ปีการศกึษา 2558/ ชัน้ปีท่ี1 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 
 ไมมี่ 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 
 ไมมี่ 
8. สถานที่เรียน 
 คณะครุศาสตรบณัฑิต  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ศนูย์การศกึษานอกท่ีตัง้นครนายก 
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 

วนัท่ีจดัท า 11 กรกฎาคม 2557 
วนัท่ีปรับปรุงรายละเอียดลา่สดุ 10 กรกฎาคม 2558 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1. 1. เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการตดิตอ่ส่ือสารในชีวิตประจ าวนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(To be able to use an English language for communication properly in everyday life)  
 1.2. เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถน าความรู้และทกัษะทางภาษาองักฤษ (การฟัง พดู อา่น และเขียน) ไปใช้ในการ
ส่ือสารทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัใินชีวิตประจ าวนัได้(To be able to apply an Englishlanguage skills; 
listening, speaking, reading and writing for communication in everyday life.)  
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือปรับปรุงเนือ้หาให้ทนัสมยัสอดคล้องกบัสถานการณ์การเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)และ
พฒันาความเข้าใจในการส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม (Intercultural communication) การออกแบบการเรียน
การสอนและการจดักิจกรรมเน้นความมีสว่นร่วมของผู้ เรียนเพ่ือความรู้ความเข้าใจ เพิ่มพนูทกัษะทางภาษาเพ่ือ
การส่ือสารในชีวิตประจ าวนั และสร้างความมัน่ใจให้ผู้ เรียนในส่ือสารกบัชาวตา่งชาตไิด้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ือความสมัพนัธ์อนัดี  

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ฝึกทกัษะการส่ือสารด้วยภาษาองักฤษเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวนั พฒันาทกัษะการฟัง การพดู  

การอ่าน การเขียน ศกึษาโครงสร้างไวยากรณ์ ค าศพัท์ การใช้ถ้อยค าส านวน การออกเสียงและ 
ความรู้ทางวฒันธรรมของเจ้าของภาษา เพ่ือใช้ในการส่ือสาร  

Practice communicative English for everyday life. Develop English listening, speaking, 
reading and writing skills. Study English grammar, vocabulary, expressions, pronunciation and 
English native speaking culture for communication. 

 
2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ฝึกปฏิบัต ิ การศึกษาด้วยตนเอง 
45ชัว่โมงตอ่ภาค

การศกึษา 
 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนกัศกึษา
เฉพาะราย 

ไมมี่ 
 

90ชัว่โมงตอ่ภาค
การศกึษา 
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3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
จ านวนเวลาให้ค าปรึกษาท่ีเก่ียวข้องกบัรายวิชาท่ีสอน 6 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ อาจารย์ผู้สอนให้ 
ค าปรึกษานกัศกึษา ตามความต้องการของนกัศกึษาเป็นรายบคุคล หรือ เป็นรายกลุม่ 

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
1. คุณธรรมจริยธรรม 
 
   1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 1)  ตระหนกัถึงคณุคา่ของคณุธรรมและจริยธรรม 

2)  มีพฤตกิรรมท่ีมีความรับผิดชอบตอ่ตนเอง สงัคมและมีจิตสาธารณะ   
3)  มีภาวะผู้น าเอือ้เฟือ้เผ่ือแผต่อ่ผู้ อ่ืน และสามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ดี 

 4)  มีความเคารพในสิทธิและความมีคณุคา่ของตนเองและผู้ อ่ืน 
 

1.2 วิธีการสอน 
  1) ให้ผู้ เรียนรับรู้กตกิา ข้อตกลงในการเรียนการสอน และทราบตารางเวลากิจกรรมวิชาการประจ าวิชา 
เพ่ือสร้างวินยัตอ่ตนเอง 
2) ให้ผู้ เรียนบรูณาการภาษาองักฤษ ในรูปแบบการเขียนโครงการจิตอาสาตอ่สงัคม  
3) เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ท างานเป็นกลุ่ม และการประสานงานกบับคุคลภายนอก เช่น การท ารายงาน การท า
โครงการ เพ่ือสร้างวฒุิภาวะทางอารมณ์สร้างคา่นิยมเห็นตา่งแตไ่มแ่ตกแยก 
4) ให้ผู้ เรียนเคารพลิขสิทธ์ิทางปัญญา เชน่ การอ้างอิงข้อมลูในการค้นคว้า 
5) เปิดโอกาสให้นกัศกึษามีการตัง้ค าถามหรือตอบค าถาม หรือแสดงความคดิเห็นเม่ือเกิดข้อสงสยั  
 
  1.3 วิธีการประเมินผล 
 1) ความมีวินยัจากการเข้าชัน้เรียนและการสง่งานโดยใช้แบบบนัทกึการเข้าเรียน 
 2) การน าเสนอรายงาน และการท าโครงการ 
 3) กระบวนการในการท างานกลุม่ก่อนงานส าเร็จลลุ่วง 
  4) ประเมินโดยให้นกัศกึษาประเมินตนเองรวมทัง้อาจารย์สงัเกตพฤติกรรมการแสดงออกและการมี
สว่นร่วมในชัน้เรียน 
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2. ความรู้ 
 
2.1  ความรู้ท่ีต้องได้รับ 
 1)  มีความเข้าใจในการส่ือสารข้ามวฒันธรรม (Cross Culture) 
 2)  ส่ือสารภาษาองักฤษได้อยา่งมีสมัฤทธิผล 
 3)  มีความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัชมุชนและความเป็นไปของชาตแิละสงัคมโลก 
 4)  สามารถบรูณาการและประยกุต์ใช้กบัศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงด าเนินชีวิต 
ได้อยา่งมีคณุภาพ 
 
2.2  วิธีการสอน 

1)  บรรยายให้ความรู้เชิงทฤษฎีหลกัการใช้ภาษาผา่นบทสนทนาท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั 
2)  จดักิจกรรมแบบผู้ เรียนมีสว่นร่วม (Active Learning) 
3)  จดักิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 

 4)  วิธีการแบบนิรนยั(Inductive Learning) 
 5)  การจดักิจกรรมเพื่อให้เกิดการค้นคว้าและใช้ส่ือเทคโนโลยีเชิงสมันา (Seminar) 

 

 2.3 วิธีการประเมินผล 
1)  สงัเกตการณ์แสดงออกด้านพฤตกิรรมและแสดงความคดิเห็นในชัน้เรียน 
 2)  ทดสอบย่อยหลงัการเรียนแตล่ะหวัข้อการสอน 
 3)  ประเมินการน าเสนอผลงาน 
  
3. ทักษะทางปัญญา 
 
   3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
1)  สามารถคดิอยา่งเป็นระบบและประยกุต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

2)  มีความสามารถในการใช้ภาษาให้เหมาะสมในสถานการณ์ตา่งๆ 
3)  เป็นคนชา่งสงัเกตและใช้ภาษาตามแบบอยา่งอยา่งถกูต้องเหมาะสม    
 4) ส่ือสารอยา่งสร้างสรรค์ 
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3.2 วิธีการสอน 
 1)  มอบหมายงานให้วิเคราะห์และบรูณาการ หลกัการใช้ และการฝึกทกัษะทางภาษาผา่นบทสนทนา
ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนัในแตล่ะบทเรียนเพ่ือเช่ือมโยงเข้ากบัการใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสารในสถานการณ์จริง 
 

3.3 วิธีการประเมินผล 
1)  สงัเกตการณ์การแสดงออกด้านทกัษะการใช้ภาษาในชัน้เรียน ผา่นแบบประเมินพฤตกิรรม 

2)  เกณฑ์การประเมินแบบ Rubrics 
 3)  ประเมินการน าเสนอผลงาน 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 
    4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
 1)  มีความสามารถท างานเป็นกลุม่ในฐานะผู้น าและผู้ตามได้      
 2)  สามารถริเร่ิมสร้างสรรค์ แนวทางท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินกิจกรรมตา่งๆได้ 
 3)  มีมนษุย์สมัพนัธ์ท่ีดีสามารถส่ือสารกบัผู้ อ่ืนได้เป็นอยา่งดีทัง้ภาษาไทยและ 
 ภาษาตา่งประเทศ 
 4) มีความเคารพสิทธิและความมีคณุคา่ของตนเองและผู้ อ่ืน 
 5)  สามารถวางแผนในการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 
 

    4.2 วิธีการสอน 
1)  มอบหมายการท างานกลุ่ม(Project Work) 
 
4.3 วิธีการประเมินผล 
1)  สงัเกตการแสดงออกด้านพฤตกิรรมและการร่วมกิจกรรมกลุม่ 
   2)สงัเกตการแสดงออกในฐานะผู้น าและผู้ตาม  
   3) สงัเกตพฤตกิรรมด้านการมีมนษุย์สมัพนัธ์ท่ีดี 
 4)สงัเกตพฤตกิรรมการเคารพสิทธิของตนเองและผู้ อ่ืน 
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
    5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 1)  มีทกัษะในการใช้เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นเก่ียวข้องกบัคอมพิวเตอร์ 
 2)  สามารถสืบค้นข้อมลู วิเคราะห์เพ่ือน ามาประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 
 3)  สามารถใช้ภาษาในการส่ือสาร ถ่ายทอดและแลกเปล่ียนความรู้กบัผู้ อ่ืนได้เป็นอยา่งดี 
 4)  สามารถน าเสนอและส่ือสารโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิตไิด้ 
 5)  สามารถเลือกใช้ข้อมลูและสารสนเทศเพ่ือประยกุต์ใช้ในการด ารงชีวิตและแก้ไขปัญหาของตนเอง
ได้อยา่งเหมาะสม 
 
    5.2 วิธีการสอน 
1)  มอบหมายงานให้น าเสนอข้อมลู ในการส ารวจการแสดงความคิดเห็นการวิเคราะห์คา่สถิต ิการค้นคว้า
ข้อมลูและการตีความจากการวิเคราะห์ 
2)  ก าหนดให้มีการน าเสนอผลงานโดยใช้ส่ือเทคโนโลยี 
 
5.3 วิธีการประเมินผล 
1)  ประเมินการน าเสนอทัง้ด้านการวิเคราะห์ ค้นคว้า และตีความ  
2)  ประเมินการน าเสนอผลงานโดยการใช้ส่ือเทคโนโลยี  
3)  ประเมินการใช้ภาษาองักฤษในการส่ือสารและการน าเสนอผลงาน 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
สปัดาห์ที ่ หวัข้อ/รายละเอยีด จ านวน

ชัว่โมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน สือ่ที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

1 Introduction to the Course & 
Term Assignments 

 ปฐมนิเทศรายวิชา 

 รายละเอียดเนือ้หาทัง้หมด 

 วิธีการประเมินผลการเรียน 
 
 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน  
- ชีแ้จงข้อตกลงตา่งๆ  
- รายละเอยีดรายวชิา/กิจกรรมการเรียน
การสอน 
- การแจ้งก าหนดใบกิจกรรมระหวา่ง 
เทอม( Evaluation& Assessment)  
 - Ice-breaking activity 
สื่อที่ใช้ 
- Early childhood teacher  vs. Sexual 
diversity (ใบกิจกรรมที่ 1) 

อ. รวี 
ศิริปริชยากร 

2  Unit1 
Nice to Meet You 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน  
1. Listening Pretest 
2.  Active Learning  
- นกัศกึษามีสว่นร่วมในการคดิ 
การทกัทาย/อ าลา แนะน าตนเองและ
แนะน าผู้อื่นเป็นภาษา องักฤษ  
- นกัศกึษาฟังเพลง Hello Song เพื่อหา
ค าและประโยคทกัทายจากเพลง 
- ผู้สอนอธิบายการทกัทาย/อ าลา แนะน า
ตนเองและแนะน าผู้อื่นเป็นภาษาองักฤษ  
3. Role play  
- ให้นกัศกึษาเขยีนเก่ียวกบัการทกัทาย/
อ าลา แนะน าตนเองและแนะน าผู้อื่น ลง
ใบกิจกรรมที่ 2 และสุม่ออกมาแสดง
บทบาทสมมตุ ิ
 
 
 
 

อ. รวี 
ศิริปริชยากร 
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สปัดาห์ที ่ หวัข้อ/รายละเอยีด จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สือ่ที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

   สื่อที่ใช้  
1. พาวเวอร์พอยต์ประกอบค า 
บรรยายและวดิีโอสถานการณ์เก่ียวกบัค า
ทกัทายและอ าลา 
2. Listening pretest 
3. Introducing yourself and others (ใบ
กิจกรรมที่ 2) 

 

3 Unit 2 

 Do you live alone? 
 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. Dictation (10 words) 
2. Lecture 
- ผู้สอนอธิบายค าศพัท์และ 
โครงสร้างภาษาทีใ่ช้ในพงศาวลคี าศพัท์ 
(family tree) 
3. Active Learning 
- นกัศกึษาเขียนแผนภมูิครอบครัวของ
ตวัเอง สุม่เลอืกน าเสนอหน้าชัน้ 
สื่อที่ใช้ 
1. สือ่หนงัสอืเรียน English for 
Communication 
2. พาวเวอร์พอยต์ประกอบค า 
บรรยายและอินเทอร์เน็ต 
3. ตวัอยา่งแผนภมูิครอบครัว 

อ. รวี 
ศิริปริชยากร 

4  Unit 3 
Do you know him? 
 
Grammar 

 Present Simple 
 

 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. Dictation (10 words) 
2.Lecture / Cooperative Learning 

- ผู้สอนทบทวน Present Simple 
โดยให้นกัศกึษาแสดงความคิดเห็นตอ่
สถานการณ์ตวัอยา่งตา่งๆ ด้วย
โครงสร้างไวยากรณ์ที่ผู้สอนอธิบาย 
(Eliciting) 
 

อ. รวี 
ศิริปริชยากร 
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สปัดาห์ที ่ หวัข้อ/รายละเอยีด จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สือ่ที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

   - ผู้สอนอธิบายค าศพัท์และโครงสร้าง
ภาษาทีใ่ช้ในการบอกลกัษณะบคุคล 
3. Active Learning 
- นกัศกึษาจบัคูบ่รรยายลกัษณะของ
เพื่อน ด้วยภาษาองักฤษตามโครงสร้าง  
4. Self Access Learning 
- สบืค้นข้อมลูจากอินเทอร์เน็ท 
เพื่อหารูปภาพบคุคลมีช่ือเสยีงทีต่นช่ืน
ชอบพร้อมใช้ค าคณุศพัท์ที่อธิบาย
ลกัษณะบคุคลคนนัน้ แล้วบนัทกึ 
ไว้ในใบกิจกรรมที่ 2 พร้อมระบช่ืุอเว็บไซต์
ที่เป็นแหลง่ข้อมลู 
5. ท าแบบฝีกหดัจากหนงัสอืเรียน 
สื่อที่ใช้ 
1. สือ่หนงัสอืเรียน English for 
Communication  
2. พาวเวอร์พอยต์ประกอบค า 
บรรยายภาพสถานการณ์ตวัอยา่ง 
3. Appearance and personality (ใบ
กิจกรรมที3่) 

 

5  Unit 4 
What do you do? 
 
Grammar  

 Present continuous  
 
 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน  
1. Dictation (10 words) 
2. Lecture / Cooperative Learning 
- ผู้สอนทบทวน Present continuous 
โดยให้นกัศกึษาแสดงความคิดเห็นตอ่
สถานการณ์ตวัอยา่งตา่งๆ ด้วยโครงสร้าง
ไวยากรณ์ 
- ผู้สอนอธิบายโครงสร้างภาษาทีเ่ก่ียวกบั
การบอกอาชีพ 
 
 

อ. รวี 
ศิริปริชยากร 
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สปัดาห์ที ่ หวัข้อ/รายละเอยีด จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สือ่ที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

   3. Active Learning 
- แบง่กลุม่นกัศกึษาแล้วร่วมกนัพดูคยุเป็น
ภาษาองักฤษเก่ียวกบัอาชีพของสมาชิก
ในครอบครัวของแตล่ะคนลงในใบ
กิจกรรมที่ 4 
สื่อที่ใช้ 
1. สือ่หนงัสอืเรียน English for 
Communication 
2 .เพาเวอร์พอยต์ประกอบค า 
บรรยาย  
3. What do you do? (ใบกิจกรรมที่ 4) 

 

6  Unit 6 
Have you got the time? 

 
 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน  
1. Dictation (10 words) 
2. Lecture 
- ผู้สอนการบอกเวลาเป็นภาษาองักฤษ 
3. Active Learning 
- นกัศกึษาฝึกถาม-ตอบเวลากบัเพื่อนใน
ห้องเรียน 
สื่อที่ใช้ 
1. สือ่หนงัสอืเรียน English for 
Communication 
2 .เพาเวอร์พอยต์ประกอบค า 
บรรยาย  

อ. รวี 
ศิริปริชยากร 

7  Unit 6  
What would you like to 
have? 

 
ทดสอบไวยากรณ์  
(10 คะแนน) 

 Present Simple 

 Present Continuous 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน  
1. Dictation (10 words) 
2. Lecture / Cooperative Learning 
- ผู้สอนอธิบายค าศพัท์และโครงสร้าง
เก่ียวกบัอาหารและการสัง่อาหาร 
- นกัศกึษาจบัคูแ่สดงบทบาทสมมติเป็น 
บริกรและลกูค้า ผู้สอนสุม่เลอืกมา
น าเสนอ 

อ. รวี 
ศิริปริชยากร 
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3. Self Access Learning 
- สบืค้นข้อมลูจากในอินเทอร์เน็ตเพื่อหา
รูปภาพอาหารและช่ืออาหารแตล่ะชนิด 
แล้วบนัทกึไว้ในสมดุบนัทกึการสอน 
พร้อมระบช่ืุอเว็บไซด์ที่เป็นแหลง่ข้อมลู 

8  Unit 7 
How’s your new 
apartment? 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. Dictation (10 words) 
2. Lecture  
- ผู้สอนอธิบายค าศพัท์ห้องและ
เฟอร์นิเจอร์ตา่งๆภายในบ้าน 
3. Active Learning 
- นกัศกึษาจบัคูเ่ขียนบรรยายสิง่ที่ตนชอบ
ท าในห้องตา่งๆของบ้าน 
สื่อที่ใช้ 
1. สือ่หนงัสอืเรียน English for 
Communication 
2 .เพาเวอร์พอยต์ประกอบค าบรรยาย 

อ. รวี 
ศิริปริชยากร 

9  Unit 8 
How can I get to the Grand 
Palace? 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.Dictation (10 words) 
2. Cooperative Learning 
- ผู้สอนแสดงแผนท่ีและบอก 
ทิศทางเพื่อแนะน าค าศพัท์เข้าสู ่
บทเรียน 
3. Problem –Based Learning) 
- นกัศกึษาจบัคู ่สลบักนับอกทางไปบ้าน
ของตนให้กบัเพื่อนและบนัทกึลงบนใบ
กิจกรรมที่ 5  
- นกัศกึษาและคูน่ าสิง่ที่บนัทกึในใบ
กิจกรรมที่ 5 มาเขียนเป็นบทสนทนาการ
บอกทางเป็นภาษาองักฤษ ออกนอกห้อง
หาสถานท่ีตามจดุตา่งๆในมหาวทิยาลยั 
ถ่ายวิดีโอบทสนทนาการบอกทางและอพั
โหลดลงยทูปู 

อ. รวี 
ศิริปริชยากร 
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สปัดาห์ที ่ หวัข้อ/รายละเอยีด จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สือ่ที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

   สื่อที่ใช้ 
1. สือ่หนงัสอืเรียน English for 
Communication 
2. เพาเวอร์พอยต์ประกอบค า 
บรรยาย  
3. Giving directions (ใบกิจกรรมที่ 5) 

 

10  Unit 9 
Who is calling, please? 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. Dictation (10 words) 
2. Lecture 
- ผู้สอนอธิบายค าศพัท์และ 
โครงสร้างภาษาทีใ่ช้ในการ 
สนทนาทางโทรศพัท์  
3. Active Learning 
- นกัศกึษาสมมติบทบาทการคยุ 
โทรศพัท์ จากนัน้ผู้สอนจะสุม่ 
เลอืกให้นกัศกึษาน าเสนอ 
- ท าแบบฝึกหดัจากหนงัสอืเรียน 
สื่อที่ใช้ 
1. สือ่หนงัสอืเรียน English for 
Communication 
2. เพาเวอร์พอยต์ประกอบค า 
บรรยาย   

อ. รวี 
ศิริปริชยากร 

11  Unit 10 
How much is it? 

 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. Dictation (10 words) 
2. Lecture / Cooperative  
Learning 
- ผู้สอนอธิบายค าศพัท์และ 
โครงสร้างภาษาทีใ่ช้ในการซือ้ของ  
3. Active Learning 
- นกัศกึษาสมมติบทบาทเป็นผู้ 
ซือ้ และเป็นคนขาย จากนัน้ผู้สอน  

อ. รวี 
ศิริปริชยากร 
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สปัดาห์ที ่ หวัข้อ/รายละเอยีด จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สือ่ที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

   จะสุม่เลอืกให้นกัศกึษาน าเสนอ 
สื่อที่ใช้ 
1. สือ่หนงัสอืเรียน English for 
Communication 
2. เพาเวอร์พอยต์ประกอบค าบรรยาย 

 

12  Unit 11 
What did you do last 
weekend? 
 
Grammar 

 Past SimpleTense 
 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.Dictation (10 words) 
2.Lecture 
 - ผู้สอนอธิบายค าศพัท์และ 
โครงสร้างภาษาทีใ่ช้ในการเลา่กิจกรรมที่
ท าไปแล้วในชว่งวนัหยดุ 
3. Active Learning 
- นกัศกึษาฝึกเขียนเลา่กิจกรรมทีต่นท าใน
สปัดาห์ที่แล้ว จากนัน้ผู้สอนจะสุม่เลอืกให้
นกัศกึษาน าเสนอ 
4. ท าแบบฝึกหดัในหนงัสอื 
สื่อที่ใช้ 
1. สือ่หนงัสอืเรียน English for 
Communication  
2. เพาเวอร์พอยต์ประกอบค าบรรยาย 
 

อ. รวี 
ศิริปริชยากร 

13  Unit 12 
What will you do on 
X’mas? 
 

Grammar 

 Future Simple Tense 
 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. Dictation (10 words) 
2.Lecture 
- ผู้สอนอธิบายค าศพัท์และโครงสร้าง
ภาษาทีใ่ช้ในการเลา่เหตกุารณ์ที่เราจะ
ท าในอนาคต 

3. Active Learning 
- นกัศกึษาฝึกเขียนเลา่กิจกรรมทีจ่ะท าใน
อนาคต จากนัน้ผู้สอนสุม่เลอืกให้
นกัศกึษาน าเสนอ 

อ. รวี 
ศิริปริชยากร 
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4. Self Access Learning 
- สบืค้นข้อมลูจากในอินเทอร์เนทเพื่อหา
รูปภาพและข้อมลูสถานท่ีทอ่งเทีย่วใน
จงัหวดันครนายกที่ตนประทบัใจหรือช่ืน
ชอบแล้วออกแบบออกแบบสมดุซิตีไ้กด์
เพื่อเป็นสือ่ให้เด็กปฐมวยัเรียนรู้ถงึสถานท่ี
ทอ่งเที่ยวส าคญัตา่งๆในจงัหวดันครนายก 
ลงใบกิจกรรมที่ 6 พร้อมระบช่ืุอเว็บไซต์ที่
เป็นแหลง่ข้อมลู 
สื่อที่ใช้ 
1. สือ่หนงัสอืเรียน English for 
Communication  
2. เพาเวอร์พอยต์ประกอบค า 
บรรยาย  
3.  The city guide 
(ใบกิจกรรมที่ 6) 

14 Project work 

 (The  ASEAN Children’s 
books) 
 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. นกัศกึษาน าเสนอ The  ASEAN 
Children’s books  
สื่อที่ใช้ 
1. ผลงานนกัศกึษา 
 

อ. รวี 
ศิริปริชยากร 

15 สรุปทบทวนบทเรียน 3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. Cooperative Learning 
แบง่กลุม่นกัศกึษาสรุปเนือ้หาในแตล่ะบท
และน าเพื่อเป็นการทบทวนก่อนการสอบ
ปลายภาค 
 

 

16 สอบปลายภาค 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้  
 
 

กิจกรรมที ่ ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน วนัท่ีประเมิน สดัสว่นของการ 
ประเมินผล 

1. Class Attendance (การมี
สว่นร่วมในกิจกรรมและ
พฤติกรรม /จริยธรรมการเรียน)  

1.1ข้อ  2, 3 
2.1 ข้อ 3, 4 
3.1 ข้อ 3, 4 
4.1 ข้อ 4 

- สงัเกตการมีสว่นร่วมในการ 
ท ากิจกรรม และมีความ 
ประพฤติที่ดี  
- บนัทกึการเข้าห้องเรียนทกุ 
ครัง้  

1-15 10% 

2. Dictation (การเขียนตามค า
บอก) 

2.1ข้อ 1, 2 
 

- การเก็บคะแนนจากการ
ตรวจเช็คความถกูต้องและค า
แปล วนัละ 10 ค า 

3-13 5% 

3. Assignments  
3.1มอบหมายให้นกัศกึษาท าใบ
กิจกรรมรวบรวมเก็บในแฟม้
สะสมผลงาน  
3.2 มอบหมายให้นกัศกึษาท า
แบบฝึกหดัใน Workbook เป็น
การบ้าน โดยสง่แบบฝึกหดัก่อน
เข้าเรียนทกุครัง้ 
 

1.1 ข้อ 2,3 
2.1ข้อ 1, 2, 
3 
3.1 ข้อ 4 
4.1 ข้อ 1 
5.1 ข้อ 
1,2,3,5 
 

- การเก็บคะแนนจากแฟม้สะสม
ผลงาน 
- การตรวจแบบฝึกหดั 
(Workbook) ที่มอบหมายในแต่
ละครัง้ 
(อาจารย์เฉลยแบบฝึกหดัใน
ห้องเรียน) 
 
 
 
 

2-15 10% 

4. The city guide  tour 1.1 ข้อ 2,3 
2.1 ข้อ 
1,2,3,4 
3.1 ข้อ 3,4 
4.1 ข้อ 1 
5.1 ข้อ 
1,2,3,5 

- น าเสนอผลงานแนะน าสถานท่ี
ทอ่งเที่ยวจดัท าเป็นรายการ
โทรทศัน์โดยใช้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษในการด าเนิน
รายการและจดัท าบทบรรยาย 2 
ภาษาประกอบใต้ภาพตลอด
รายการ 
 
 

 10% 
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กิจกรรมที ่ ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน วนัท่ีประเมิน สดัสว่นของการ 
ประเมินผล 

5. DIY Postcard  Project 
มอบหมายให้นกัศกึษาสร้างสรรค์
โปสการ์ดท ามือด้วยตนเอง และ
เขียนบอกเลา่เร่ืองราวเป็น
ภาษาองักฤษ  ตามภาพใน
โปสการ์ดที่ตนสร้างสรรค์ขึน้มา 
(ภาพสถานท่ีทอ่งเที่ยว หรือ
จงัหวดัที่ตนอาศยัอยู ่เป็นต้น) 
แล้วท าการสง่มาให้กบัอาจารย์
ผู้สอน  เมื่ออาจารย์ผู้สอนได้รับ
โปสการ์ดจะสุม่เลอืกให้ออกมา
อา่นโปสการ์ดหน้าชัน้เรียนวนัละ 
2 คน จนกระทัง่ครบทกุคน 

1.1  1Performance 
- Determination and effort 
_ Creativity 
- Teamwork (if capable) 
2. Language Proficiency 

3-13 5% 

6. ทดสอบไวยากรณ์ 1.2 ข้อ 2,3 
1.3 ข้อ  
1,2, 3,4 
3.1 ข้อ 3                   
4.1 ข้อ 3 
5.1 ข้อ 1,3 

1.Language Proficiency 7 10% 

7. Project work 

 (The  ASEAN Children’s 
books) 
7.1 มอบหมายงานกลุม่ 

แบง่กลุม่นกัศกึษา กลุม่ละ 5 คน 
เพื่อการน าเสนอเก่ียวกบันิทาน
ส าหรับเด็กปฐมวยัของแตล่ะ
ประเทศในสมาชิกสมาคม
อาเซยีน  
 
 
 

1.1 ข้อ  
2,3 

2.1 ข้อ 1, 
2, 3, 4 
3.1 ข้อ 3,4 
4.1 ข้อ 1, 
2, 3,4 
5.1 ข้อ 1, 
2, 3,5 
 

1. Presentation and Speaking 
Skills 
- Body language (eye 
contact, gesture, etc.) 
- Clear organization 
(Introduction, body and 
conclusion) 

 
 
 

6-13 

 
20% 
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กิจกรรมที ่ ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน วนัท่ีประเมิน สดัสว่นของการ 
ประเมินผล 

7.2 ให้นกัศกึษา แตล่ะกลุม่จบั
ฉลากช่ือของ10 ประเทศใน
สมาคมอาเซียน เมื่อได้ช่ือ
ประเทศแล้วให้ไปสบืค้นข้อมลู
ของประเทศนัน้ ทาง Internet 
และน าข้อมลูมาสรุปเป็น 
PowerPoint  
 

 2. PowerPoint 
- Information is organized in a 
clear, logical way.  
- Font formats (color, bold, 
italic) have been carefully 
planned. 
-  All content throughout the 
presentation is accurate. 

  

8. ทดสอบปลายภาคเรียน 1.1 ข้อ 2 
2.1 ข้อ 1, 
2, 3,4 
3.1 ข้อ  3, 
4 

ทดสอบ 15 30% 

 
 
. 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและต าราหลัก 
SuanDusitRajabhat University.(2013). English for Communication.Bangkok: 

SuanDusitRajabhat University Book Center. 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
ชดุการสอนวิชา English for Communication ประกอบด้วยเอกสารประกอบการสอน, หนงัสือ
แบบฝึกหดัและแผ่นเสียงประกอบ 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า  
 

Adams, Carl R. and Toyama, Setsuko J. (2000).Journeys. Listen and Speak. 
Singapore: Pearson Education. 

Baruch, J. (2005). Grammar Made Simple. Singapore: C.O.S. 
Bowler. B, and Parminter, S. (2005) Network (Student’s Book1). New York: Oxford 

University Press. 
Gomm, H. and Hird, J. (2002).Inside Out.Oxford: McMillan. 
Greenall, S. (1995).Reward: Intermediate. Oxford: Macmillan.  
Jones, L. (2002). Let’s Talk 3. New York: CambridgeUniversity Press. 
Kirkpatrick, B. (2003). English in Context: Popular Sayings. Singapore: B & Jo.  
Lee. L, (1992).Perspectives 2000.NP: Heinle&Heinle.  
McCarthy, M., McCarten,  J., and Sandiford, H. Touchstone. (2005). New York:  

Cambridge University Press. 
Murphy, R. (2004). English Grammar in Use.New York: CambridgeUniversity Press. 
Oxenden, C., Latham-Koenig, C., and Seligson, P.(2005).New English Life (Pre- 

intermediate Student’s Book). Oxford: OxfordUniversity Press.  
Richard, Jack C. et al (1995). New Person to Person.Oxford: OxfordUniversity Press. 
(1993). Interchange English for International Communication.Great Britain: Redwood Press 

Limited. 
Richards, Jack C. and Sandy, C. (1998).Passages: An Upper-level multi-skills course. New York: 

CambridgeUniversity Press. 
Somsamai, Tuangporn. (2004). Business Culture in English 2, ( 2nd):SuanDusit 

Rajabhat University Book Center Project. 
Summers, D., et al. (2003).Longman Dictionary of Contemporary English.Essex:   

Pearson Education Limited.   
Watchyn-Jones.(1986). Second Impact.London: Penguin Books.  
English Program, (2004). English for Communication and Information Retrieval (2nd)  
 Bangkok :SuanDusitRajabhatUniversityBookCenter Project. 
SuanDusitRajabhatUniversity, (2006) Communication in English Language Book 1 
 Bangkok :SuanDusitRajabhatUniversityBookCenter Project. 
SuanDusitRajabhat University. (2007). Interactive English.Bangkok :SuanDusitRajabhat 

University Book Center Project. 

Website: 
 [Online].Available:http://e-learning.dusit.ac.th/ 
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 [Online].Available:http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ 
 [Online].Available:http://www.englishclub.com/learn-english.htm 
 [Online].Available:http://www.usingenglish.com/ 
 [Online].Available:http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ 
 [Online].Available:http://www.eslmonkeys.com/student/esl_learning.php 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 นกัศกึษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชาทัง้วิธีการสอน การจดักิจกรรมในชัน้เรียน     ส่ือการ
สอน และผลการเรียนรู้ท่ีได้รับ ตลอดจนเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลยั  
 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 การเก็บข้อมลูเพื่อการประเมินการสอน ได้แก่ จากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของนกัศกึษาและการทวน
สอบผลประเมินการเรียนรู้ 
 

3. การปรับปรุงการสอน 
 - ผู้ประสานงานรายวิชา และคณาจารย์ผู้สอนร่วมกนัระดมสมองก าหนดกลยทุธ์วิธีการสอน                
จากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา สรุปภาพรวมปัญหา และอปุสรรคจากมคอ.5 เพ่ือหาแนวทางใน
การแก้ปัญหาร่วมกนั 

 - จดัวิพากษ์แนวการสอนโดยคณาจารย์ในหลกัสตูร 
 - การประชมุเชิงปฏิบตัิการเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน 
 - การวิจยัชัน้เรียนเร่ือง  “การพฒันาข้อสอบมาตรฐานหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป (รายวิชาภาษาองักฤษ
เพ่ือการส่ือสาร) The Development of the Standardized Test in General Education Course(English for 
Communication) “ 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
 - ผู้ประสานงานรายวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารและคณาจารย์ผู้สอนมีการจดัการประชมุร่วมกนั
ทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษาในรายวิชาโดยการสุม่ประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน
ทัง้คะแนนดบิและระดบัคะแนนของรายวิชา 
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 - ตัง้คณะกรรมการประจ าสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดในรายวิชา 
คะแนนและเกณฑ์การตดัสินผลการเรียน 
  

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 - สรุปการด าเนินงานในรายวิชาในทกุสิน้ภาคการศกึษา สง่คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
 - ผู้ประสานงานรายวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารจดัประชุมคณาจารย์ผู้สอนก่อนเปิดภาคเรียน 
เพ่ือให้การจดัการเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสม        
 - ผลิตส่ือการสอนเพ่ือเป็นทรัพยากรร่วมในการจดัการเรียนการสอน 
  - แจกปฏิทินวิชาการวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารให้กบัหวัหน้าตอนเรียนทกุตอนเรียน 
 - น าข้อมลูท่ีได้จากการประเมินจากข้อ 1 และข้อ 2 มาวางแผนเพ่ือปรับปรุงคณุภาพการจดัการเรียน
การสอนรายวิชา ดงันี ้

- ปรับปรุงแผนการสอนทกุปีการศกึษา 
 - ปรับปรุงรายวิชาทกุ 4 ปี 
 - ปรับปรุงแนวการสอนทกุปี  

 
 
 
 
 
 


