
 

รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
     1500110  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
2. จ านวนหน่วยกิต 
    3 หน่วยกิต 3 (3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
      หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
      อาจารย์วันวิสาข์  พงษ์ปลื้ม    
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
    เป็นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  กรุงเทพมหานคร 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     1 มิถุนายน 2556 
 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.1)  เพ่ือให้มคีวามรู้ ความเข้าใจในการใช้ค า วลี ประโยคที่เหมาะสมกับแต่ละบริบททางสังคม 
1.2)  เพ่ือให้มคีวามรู้ ความเข้าใจในการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่จ าเป็นต่อชีวิตประจ าวัน  
1.3)  เพ่ือให้มทีักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน 
1.4)  เพ่ือให้มีการค้นคว้าและพัฒนาความรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
1.5)  เพ่ือให้มีความรู้ที่เก่ียวข้องกับชุมชนและความเป็นไปของชาติและสังคมคมโลก 
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1.6)  สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้กับศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงด าเนินชีวิตได้อย่างมี   
        ประสิทธิภาพ 

 1.7 เพ่ือให้สามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพ่ือปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการเรียนรู้ และการประเมินการ
เรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ และการประเมินการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้  
และการประเมินผลการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียน 

2.1 เพื่อพัฒนาทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ท่ีได้รับจากการเรียน ดังนี้ 
                        1)  รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต ตรงต่อเวลา และเคารพ กฎ ระเบียบในการเรียน 

2)  มีทัศนคติที่ดีต่อกระบวนการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบของการฝึกฝน 
3)  มีคุณลักษณะที่ยอมรับเหตุผล และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 

2.2  เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ในด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ดังนี้ 
1)  สามารถฝึกฝน  มีพัฒนาการที่ดีขึ้นจากการการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
2)  ปฏิบัติการการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ใน 
      ชีวิตประจ าวันได้ 
3)  สามารถประยุกต์การเรียน กับการท างาน เกิดประโยชน์ได้ตลอดชีวิต 

 

    หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)  
  ฝึกการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจ าวัน พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การ
อ่าน การเขียน ศึกษาโครงสร้างไวยากรณ์ ค าศัพท์ การใช้ถ้อยค าส านวน การออกเสียงและความรู้ทาง
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เพ่ือใช้ในการสื่อสาร  

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.  
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2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย การฝึก 

 
สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชั่วโมง ไม่มี 
 

ไม่มี (90 ชม.) 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบุคคล 
 จ านวนเวลาให้ค าปรึกษาที่เก่ียวข้องกับรายวิชาที่สอน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ อาจารย์ผู้สอนให้
ค าปรึกษานักศึกษา ตามความต้องการของนักศึกษาเป็นรายบุคคล หรือ เป็นรายกลุ่ม    
  

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
     1)  ตระหนักถึงคุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรม 
              2)  มีพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและมีจิตสาธารณะ                
 3)  มีภาวะผู้น าเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อ่ืน และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
            4)  มีความเคารพในสิทธิและความมีคุณค่าของตนเองและผู้อื่น 

 
   1.2 วิธีการสอน 
           1) ให้ผู้เรียนรับรู้กติกา ข้อตกลงในการเรียนการสอน และทราบตารางเวลากิจกรรมวิชาการ
ประจ าวิชา เพื่อสร้างวินัยต่อตนเอง 
              2) ให้ผู้เรียนบูรณาการภาษาอังกฤษ ในรูปแบบการเขียนโครงการจิตอาสาต่อสังคม  
              3) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ท างานเป็นกลุ่ม และการประสานงานกับบุคคลภายนอก เช่น การท า
รายงาน การท าโครงการ เพ่ือสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์ สร้างค่านิยมเห็นต่างแต่ไม่แตกแยก 
              4) ให้ผู้เรียนเคารพลิขสิทธิ์ทางปัญญา เช่น การอ้างอิงข้อมูลในการค้นคว้า 
              5) เปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้งค าถามหรือตอบค าถาม หรือแสดงความคิดเห็นเมื่อเกิดข้อ
สงสัย  
   1.3 วิธีการประเมินผล  
           1) ความมีวินัยจากการเข้าชั้นเรียน และการส่งงาน       
   2) การน าเสนอรายงาน และการท าโครงการ 
   3) กระบวนการในการท างานกลุ่มก่อนงานส าเร็จลุล่วง 
             4) การอ้างอิงข้อมูลจากการค้นคว้า  
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   5) สังเกตการณ์แสดงออกด้านพฤติกรรมและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
   6) ประเมินการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น โดยนักศึกษาท่ีร่วมชั้นในรายวิชา 
   7) ประเมินโดยให้นักศึกษาประเมินตนเอง สังเกตการณ์แสดงออกด้านพฤติกรรมและแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน 
 

2. ความรู้ 
    2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 
 1)  มีความรู้และเข้าใจในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต 
 2)  สามารถจ าแนกและอธิบายองค์ความรู้ที่ศึกษา 
 3)  มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและความเป็นไปของชาติและสังคมโลก 
 4)  สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้กับศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงด าเนินชีวิต 
                 ได้อย่างมีคุณภาพ 
    2.2  วิธีการสอน 

  1)  บรรยายให้ความรู้เชิงทฤษฎี หลักการใช้ภาษาผ่านบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  2)  จัดกิจกรรมแบบผู้เรียนมีส่วนร่วม (Active Learning) 
  3)  จัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 

    4)  วิธีการแบบนิรนัย (Inductive Learning) 
    5)  การจัดกิจกรรมเพ่ือให้เกิดการค้นคว้าและใช้สื่อเทคโนโลยีเชิงสัมนา (Seminar) 
   6)  จัดกิจกรรมส่งเสริมการแก้ปัญหา (Problem-Based Learning) 

   
 2.3 วิธีการประเมินผล 

            1)  สังเกตการณ์แสดงออกด้านพฤติกรรมและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
   2)  ทดสอบย่อยหลังการเรียนแต่ละหัวข้อการสอน 
   3)  ประเมินการน าเสนอผลงาน 
  
3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
            1)  สามารถคิดอย่างเป็นระบบ 
              2)  สามารถค้นคว้า ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
            3)  สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะของตนเองในการด ารงชีวิตได้      
            4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการด าเนินชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ 
3.2 วิธีการสอน 
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           1)  มอบหมายงานให้วิเคราะห์และบูรณาการ หลักการใช้ และการฝึกทักษะทางภาษาผ่านบท
สนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวันในแต่ละบทเรียน  เพ่ือเชื่อมโยงเข้ากับการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารใน
สถานการณ์จริง 
    
3.3 วิธีการประเมินผล 
            1)  สังเกตการณ์การแสดงออกด้านทักษะการใช้ภาษาในชั้นเรียน และการน าภาษาไปใช้ใน
สถานการณ์จริง (Project Work) 

  2)  แบบทดสอบย่อยหลังการเรียน 
   3)  ประเมินการน าเสนอผลงาน 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
 1)  มีความสามารถท างานเป็นกลุ่มในฐานะผู้น าและผู้ตามได้      
 2)  สามารถริเริ่มสร้างสรรค์ แนวทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจกรรมต่างๆได้ 
 3)  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีสามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี ทั้งภาษาไทยและ 
      ภาษาต่างประเทศ 
 4)  มีความเคารพสิทธิและความมีคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน 
 5)  สามารถวางแผนในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง             
    4.2 วิธีการสอน 
              1)  มอบหมายการท างานกลุ่ม (Project Work) 
    4.3 วิธีการประเมินผล 
              1)  สังเกตการแสดงออกด้านพฤติกรรมและการร่วมกิจกรรมกลุ่ม  
   2) สังเกตการแสดงออกในฐานะผู้น าและผู้ตาม  
   3) สังเกตพฤติกรรมด้านการมมีนุษย์สัมพันธ์ที่ดี    
 4) สังเกตพฤติกรรมการเคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน 
  
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา 
 1)  มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 
 2)  สามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 3)  สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
 4)  สามารถน าเสนอและสื่อสารโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติได้ 
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 5)  สามารถเลือกใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตและแก้ไขปัญหาของ
ตนเองได้อย่างเหมาะสม 
      

    5.2 วิธีการสอน 
              1)  มอบหมายงานให้น าเสนอข้อมูล ในการส ารวจการแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์ค่าสถิติ 
การค้นคว้าข้อมูลและการตีความจากการวิเคราห์  
              2)  ก าหนดให้มีการน าเสนอผลงานโดยใช้สื่อเทคโนโลยี 
     
    5.3 วิธีการประเมินผล 
              1)  ประเมินการน าเสนอทั้งด้านการวิเคราะห์ ค้นคว้า และตีความ  
              2)  ประเมินการน าเสนอผลงานโดยการใช้สื่อเทคโนโลยี  
              3)  ประเมินการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการน าเสนอผลงาน 
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

วนัท่ี 
 

หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน     การ
สอน ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผูส้อน 

1 
 
 

ปฐมนิเทศรายวิชา 
- การก าหนดใบงานระหวา่ง
เทอม 
- รายละเอยีดเนือ้หาทัง้หมด 
- วิธีการก าหนดคะแนน และ
เกรด  

3 -  อธิบายข้อตกลงตา่งๆ 
- รายละเอียดรายวิชา 
- จดุประสงค์รายวิชา 
- การแจ้งก าหนดใบงาน
ระหวา่งเทอม( Evaluation& 
Assessment) 

 - Ice-breaking activities 

คณาจารย์ผู้สอน 

2 
 

ประโยคที่ใช้ในการทกัทาย 
สนทนา และอ าลา  
 

3 
 

-  Dictation (10 words) 
- นกัศกึษามีสว่นร่วมในการคดิ
ค าทกัทายและอ าลาเป็นภาษา 
องักฤษ( Active Learning) 
-    ผู้สอนอธิบายวิธีการทกัทาย
และอ าลาเป็นภาษาองักฤษ 
( Active Learning) 
-  ให้นกัศกึษาแสดงบทบาท
สมมติเก่ียวกบัการทกัทายและ
การอ าลา (Cooperative 
Learning) 

คณาจารย์ผู้สอน 
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วนัท่ี 
 

หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน     การ
สอน ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผูส้อน 

-   สือ่หนงัสอืเรียน Interactive 
English  ซีดีเสยีงประกอบ
หนงัสอื  เพาเวอร์พอยต์
ประกอบค าบรรยาย 

3 
 
 

พงศาวลคี าศพัท์ 
 
 
 

3 
 
 

-  Dictation (10 words) 
-   ผู้สอนใช้พงศาวลคี าศพัท์  
(family tree) เพื่อน าเข้าสู ่
บทเรียน  (Lecture) 
-   นกัศกึษาเขยีนแผนภมูิ
ครอบครัวของตวัเอง  
(Cooperative Learning) 
-   สือ่พงศาวลคี าศพัท์ ตวัอยา่ง
แผนภมูิครอบครัว  เพาเวอร์
พอยต์ประกอบค าบรรยาย 

(Lecture) 

คณาจารย์ผู้สอน 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าศพัท์และประโยคทีใ่ช้ใน
การบรรยายลกัษณะบคุคล 
 
 
 

3 
 
 

-  Dictation (10 words) 
-  ผู้สอนอธิบายค าศพัท์และ
โครงสร้างภาษาทีใ่ช้ในการบอก
ลกัษณะบคุคล (Lecture) 
-    นกัศกึษาเขยีนบอกลกัษณะ
ของตนเองเป็นภาษาองักฤษ 
ผู้สอนสุม่เลอืกนกัศกึษามา
น าเสนอ ( Active Learning) 
-    สบืค้นข้อมลูจากอินเทอร์
เนทเพื่อหารูปภาพพร้อม
ค าคณุศพัท์ที่อธิบายลกัษณะ
บคุคล แล้วบนัทกึไว้ในสมดุ
บนัทกึการเรียนพร้อมระบช่ืุอ
เว็บไซต์ทีเ่ป็นแหลง่ข้อมลู  

-     สือ่หนงัสอืเรียน Interactive 
English  ซีดีเสยีงประกอบ
หนงัสอื   เพาเวอร์พอยต์
ประกอบค าบรรยาย

คณาจารย์ผู้สอน 
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วนัท่ี 
 

หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน     การ
สอน ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผูส้อน 

คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เนท 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การถามและตอบเก่ียวกบั
อาชีพ 
 

3 
 

-   Dictation (10 words) 
-    นกัศกึษาเลน่เกมส์ “Guess 
Who?”  โดยผู้สอนอธิบาย
ลกัษณะอาชีพตา่งๆ แล้วให้
นกัศกึษาสนันิษฐานวา่แตล่ะ
บคุคลประกอบอาชีพอะไร      
(Problem –Based Learning) 
-      ครูผู้สอนอธิบายโครงสร้าง
ภาษาที่เก่ียวกบัการบอกอาชีพ 

(Lecture) 
-     นกัศกึษาบรรยายอาชีพของ
สมาชิกในครอบครัว (Active 
Learning) 
-    สือ่หนงัสอืเรียน Interactive 
English  ซีดีเสยีงประกอบ
หนงัสอื  เพาเวอร์พอยต์
ประกอบค าบรรยาย   

คณาจารย์ผู้สอน 

6 การถามตอบเก่ียวกบัเวลา 3 -  Dictation (10 words) 
-     ผู้สอนอธิบายการบอกเวลา
เป็นภาษาองักฤษ (Lecture) 
-     นกัศกึษาฝึกถาม-ตอบเวลา
กบัเพื่อนในห้องเรียน (Active 
Learning) 
-     ท าแบบฝึกหดัในหนงัสอื
แบบฝึกหดั 
-    สือ่ หนงัสอืเรียน Interactive 
English ซีดีเสยีงประกอบ
หนงัสอื เพาเวอร์พอยต์ประกอบ
ค าบรรยาย  หนงัสอืแบบฝึกหดั 

คณาจารย์ผู้สอน 

 ค าศพัท์และประโยคทีใ่ช้ใน
การสัง่อาหาร 

3 -  Dictation (10 words) 
-  ผู้สอนอธิบายค าศพัท์และ
โครงสร้างเก่ียวกบัอาหารและ

คณาจารย์ผู้สอน 
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วนัท่ี 
 

หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน     การ
สอน ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผูส้อน 

การสัง่อาหาร (Lecture) 
-  นกัศกึษาจบัคูส่มมติบทบาท
((Role play) เป็นบริกรและ
ลกูค้า จากนัน้ผู้สอนสุม่เลอืก
ออกมาน าเสนอ สบืค้นข้อมลู
จากในอินเทอร์เน็ตเพื่อหา
รูปภาพอาหารและช่ืออาหารแต่
ละชนิด แล้วบนัทกึไว้ในสมดุ 
บนัทกึการสอนพร้อมระบช่ืุอ
เว็บไซต์ทีเ่ป็นแหลง่ข้อมลู 
(Active Learning) 

- - สื่อ หนังสือเรียน Interactive 
English  ซีดีเสียงประกอบ
หนงัสอื เพาเวอร์พอยต์ประกอบ
ค าบรรยาย คอมพิวเตอร์และอิน
เทอร์เนท 

8 ค าศพัท์และประโยคทีใ่ช้
บรรยายต าแหนง่ ท าเลและ
ลกัษณะของที่พกั 

3 -  Dictation (10 words) 
-  ครูผู้สอนแสดงภาพของห้อง
พร้อมอธิบายต าแหนง่ของ
เฟอร์นิเจอร์ในห้องนัน้ 
(Lecture)  
- นกัศกึษาท ากิจกรรม jigsaw 
reading เป็นคูน่กัศกึษาเขียน
ค าอธิบายท าเลที่พกัอาศยัของ
ตนและวาดแผนที่ตาม
ค าอธิบายเป็นการบ้านแล้ว
น าเสนอหน้าชัน้เรียน (Active 
Learning) 
- สือ่หนงัสอืเรียน Interactive 
English  ซีดีเสยีงประกอบ
หนงัสอื เพาเวอร์พอยต์ประกอบ
ค าบรรยาย ภาพห้องตา่งๆ 

คณาจารย์ผู้สอน 

   -  Dictation (10 words)  
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วนัท่ี 
 

หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน     การ
สอน ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผูส้อน 

9 การบอกเส้นทาง 3 -  ผู้สอนแสดงแผนท่ีและบอก
ทิศทางเพื่อแนะน าค าศพัท์เข้าสู่
บทเรียน (Lecture) 
-  นกัศกึษาเลน่ Detective 
Game (Treasure Hunt) โดย
ให้นกัศกึษาคนหนึง่บอกทาง
ตามแผนท่ี สว่นนกัศกึษาอีกคน
หนึง่ศกึษาตามแผนท่ีแล้วบอก
ให้ได้วา่จดุหมายปลายทางที่
เพื่อนบอกนัน้เป็นท่ีไหน (Active 
Learning) 

- -  สื่อ หนงัสือเรียน Interactive 
English  ซีดีเสียงประกอบ
หนงัสอื เพาเวอร์พอยต์ประกอบ
ค าบรรยาย และแผนท่ี 

คณาจารย์ผู้สอน 

10 การสนทนาทางโทรศพัท์ 3 -  Dictation (10 words) 
-  ผู้สอนอธิบายค าศพัท์และ
โครงสร้างภาษาทีใ่ช้ในการ
สนทนาทางโทรศพัท์ (Lecture) 
-  นกัศกึษาสมมติบทบาทการ
คยุโทรศพัท์ จากนัน้ผู้สอนจะสุม่
เลอืกให้นกัศกึษาน าเสนอ
(Active Learning) 

- - ท าแบบฝึกหัดในหนังสือ
แบบฝึกหดั 
-  สือ่ หนงัสอืเรียน Interactive 
English  ซีดีเสยีงประกอบ
หนงัสอื สือ่เพาเวอร์พอยต์
ประกอบค าบรรยาย หนงัสอื
แบบฝึกหดั 

คณาจารย์ผู้สอน 
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วนัท่ี 
 

หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน     การ
สอน ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผูส้อน 

11 การถามตอบเก่ียวกบัราคา 
ค าศพัท์เก่ียวกบัส,ี เคร่ืองแตง่
กาย, การใช้ค านามเพื่อชี ้
เฉพาะเจาะจง  

3  -  Dictation (10 words) 
- ผู้สอนอธิบายค าศพัท์และ
โครงสร้างภาษาทีใ่ช้ในการซือ้
ของ  (Lecture) 
  นกัศกึษาสมมติบทบาทเป็นผู้
ซือ้ และเป็นคนขาย จากนัน้
ผู้สอนจะสุม่เลอืกให้นกัศกึษา
น าเสนอ (Active Learning) 
-   ท า แบบฝึกหัด ในหนังสือ
แบบฝึกหดั 

-  สือ่ หนงัสอืเรียน Interactive 
English  ซีดีเสยีงประกอบ
หนงัสอื  เพาเวอร์พอยต์
ประกอบค าบรรยาย  หนงัสอื
แบบฝึกหดั 

คณาจารย์ผู้สอน 

12 การใช้ past simple tense  3 -  Dictation (10 words) 
- ผู้สอนอธิบายค าศพัท์และ
โครงสร้างภาษาทีใ่ช้ในการเลา่
กิจกรรมที่ท าไปแล้วในช่วง
วนัหยดุ (Lecture) 
นกัศกึษาฝึกเขียนเลา่กิจกรรมที่
ตนท าในสปัดาห์ที่แล้ว จากนัน้
ผู้สอนจะสุม่เลอืกให้นกัศกึษา
น าเสนอ (Active Learning) 
- ท าแบบฝึกหดัในหนงัสอื 
- สือ่ หนงัสอืเรียน 

Interactive English ซีดี
เสยีงประกอบหนงัสอื  
เพาเวอร์พอยต์ประกอบค า
บรรยาย หนงัสอืแบบฝึกหดั 

 คณาจารย์ผู้สอน 

13  การใช้ future simple tense 
(will, to be going to)  

3 -  Dictation (10 words) 
- ผู้สอนอธิบายค าศพัท์และ
โครงสร้างภาษาทีใ่ช้ในการเลา่

คณาจารย์ผู้สอน 
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วนัท่ี 
 

หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน     การ
สอน ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผูส้อน 

เหตกุารณ์ที่เราจะท าในอนาคต
(Lecture)  
- นกัศกึษาฝึกเขียนเลา่กิจกรรม
ที่จะท าในอนาคต จากนัน้ผู้สอน
จะสุม่เลอืกให้นกัศกึษาน าเสนอ 

(Active Learning) 
- ท าแบบฝึกหดัในหนงัสอื
แบบฝึกหดั 

- -  สบืค้นข้อมลูจากในอินเทอร์ 
เน็ตเพื่อหารูปภาพและข้อมลู
เทศกาลตา่งๆเป็นภาษา 
องักฤษ 1 เทศกาล แล้วบนัทกึ
ไว้ในสมดุบนัทกึการเรียนพร้อม
ระบช่ืุอเว็บไซต์ที่เป็นหลง่ข้อมลู 

- - สือ่ หนงัสอืเรียน Interactive 
- English  ซีดีเสยีงประกอบ
หนงัสอื เพาเวอร์พอยต์ประกอบ
ค าบรรยาย หนงัสอืแบบฝึกหดั
คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เนท 

14 ทบทวนวนัท่ี 1-6 3 - แบง่กลุม่นกัศกึษาสรุปเนือ้หา
ในแตล่ะบท และน าเพื่อเป็นการ
ทบทวนก่อนการสอบปลายภาค
(Cooperative Learning) 

คณาจารย์ผู้สอน 

15 ทบทวนวนัที่ 7-12 3 - -  แบง่กลุม่นกัศกึษาสรุปเนือ้หา
ในแต่ละบท และน าเสนอเพื่อ
เป็นการทบทวนก่อนการสอบ
ปลายภาค 
(Cooperative Learning) 

คณาจารย์ผู้สอน 

16 Final Exam 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ ผลการ 

เรียนรู้ 
วิธีการประเมิน วันที่ 

ประเมิน 
สัดส่วน
ของการ 

ประเมินผล 
1. Class Attendant. (การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมและพฤตกิรรม 
จริยธรรมการเรียน) 

1.1 ข้อ  2, 3 
2.1 ข้อ 3, 4 

3.1 ข้อ 3, 4 
4.1 ข้อ 4 

- สงัเกตการมีสว่นร่วมในการ
ท ากิจกรรม และมีความ
ประพฤติที่ด ี
- บนัทกึการเข้าห้องเรียนทกุ
ครัง้ 

1-16 10% 
 

2. Dictation (การเขียนตามค าบอก 
และเขียนค าแปลเป็นภาษาไทย 
วนัละ 10 ค า) 

2.1ข้อ 1, 2 
 

- การเก็บคะแนนจากการ
ตรวจเช็คความถกูต้องและค า
แปล วนัละ 10 ค า  

2-13 10% 

3. Work Book (หนงัสอืแบบฝึกหดั) 
1. มอบหมายให้นกัศกึษาท า
แบบฝึกหดัเป็นการบ้านหลงัเรียนจบ
บทเรียน  
2. ให้นกัศกึษาสง่แบบฝึกหดัก่อน
เรียนทกุวนั  

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 
 

- การเก็บคะแนนจากการตรวจ
แบบฝึกหดั ( Work Book) วนั
ละหนึง่บท  
(ให้อาจารย์เฉลยแบบฝึกหดัใน
ห้องเรียน) 

2-13 
 

10% 
 

4. Role play (Speaking Test) 
มอบหมายงานคู ่ ส าหรับการแสดง
บทบาทสมมตุ(ิRole play) ดงันี ้
4.1  การบอกเส้นทาง 
(Asking and giving direction) 
4.2  การสนทนาทางโทรศพัท์ 
(Telephoning) 
(โดยให้นกัศกึษาพดูบทสนทนาทลีะ
คู ่โดยมีความยาวตัแ้ต ่10 ประโยค
ขึน้และไมม่ี Scripts)  

1.1 ข้อ 2, 3 
1.2 ข้อ 1, 2, 3,4 
3.1 ข้อ 3                   
4.1 ข้อ 3 
5.1 ข้อ 1,3 
 

1.Performance 
- Determination and effort 
_ Creativity 
- Teamwork 
2. Language 
- Ability to use English in 
Communication 
 
 

8-15 
 
 

20% 
 
 

5. Project work 

 (The  ASEAN Community 2015 
Presentation) 
5.1 มอบหมายงานกลุม่ 

แบง่กลุม่นกัศกึษา กลุม่ละ 3-4 คน 
เพื่อการน าเสนอเก่ียวกบัประเทศใน
สมาชิกสมาคมอาเซียน เป็น 

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

6-12 
 

20% 
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กิจกรรมที่ ผลการ 
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน วันที่ 
ประเมิน 

สัดส่วน
ของการ 

ประเมินผล 
ภาษาองักฤษ 
5.2 ให้นกัศกึษา แตล่ะกลุม่จบัฉลาก
ช่ีอของ10 ประเทศ ( ในสมาคม
อาเซยีน เมื่อได้ช่ือประเทศแล้วให้ไป
สบืค้นข้อมลูทางประเทศนัน้ ทาง 
Internet และน าข้อมลูมาสรุปเป็น 
PowerPoint เพื่อการน าเสนอ โดยให้
อาจารย์ผู้สอนน าตวัอยา่ง การ
น าเสนอเร่ือง ”The ASEAN 

Community 2015” จาก Clip VDO:  
Facebook  ของ English Suan 
Dusit  หรือ จาก Youtube 
5.3 กาหนดให้นกัศกึษาใช้
ภาษาองักฤษในการน าเสนอ  

 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.  

6-12 
 

 

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

ทดสอบ 16 30% 

 
 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก 
    Suan Dusit Rajabhat University. (2008). Interactive English.Bangkok : Suan Dusit      

                Rajabhat University Book Center Project. 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
        ชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ประกอบด้วย หนังสือประกอบการสอน Interactive 
English, หนังสือแบบฝึกหัด, และแผ่นเสียงประกอบหนังสือเรียน 
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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: Cambridge University 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: Cambridge University Press. 

Oxenden, C., Latham-Koenig, C., and Seligson, P. (2005). New English Life (Pre-  

intermediate Student’s Book). Oxford: Oxford University Press.  

Richard, Jack C. et al (1995). New Person to Person. Oxford: Oxford University 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: Cambridge University Press. 

Somsamai, Tuangporn. (2004). Business Culture in English 2, ( 2nd): Suan Dusit 

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 : Suan Dusit Rajabhat University Book Center Project. 

 Suan Dusit Rajabhat University, (2006) Communication in English Language Book 1 

 Bangkok : Suan Dusit Rajabhat University Book Center Project. 

Suan Dusit Rajabhat University. (2007). Interactive English.Bangkok : Suan Dusit Rajabhat University Book Center Project. 
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Website: 
 [Online].Available:http://e-learning.dusit.ac.th/ 
 [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 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
    นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน     สื่อ
การสอน และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ ตลอดจนเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัย  
 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 การเก็บข้อมูลเพ่ือการประเมินการสอน ได้แก่ จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาและการ
ทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
 

3. การปรับปรุงการสอน 
 - ผู้ประสานงานรายวิชา และคณาจารย์ผู้สอนร่วมกันระดมสมองก าหนดกลยุทธ์วิธีการสอน                
จากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา สรุปภาพรวมปัญหา และอุปสรรคจากมคอ. 5 เพ่ือหาแนวทาง
ในการแก้ปัญหาร่วมกัน 
     - จัดวิพากษ์แนวการสอนโดยคณาจารย์ในหลักสูตร 
 - การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
 - การวิจัยชั้นเรียนเรื่อง  “การพัฒนาข้อสอบมาตรฐานหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (รายวิชาภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร) The Development of the Standardized Test in General Education Course 
(English   for Communication) “  
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 - ผู้ประสานงานรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และคณาจารย์ผู้สอนมีการจัดการประชุม
ร่วมกันทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาโดยการสุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการ
ให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนนของรายวิชา 
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     - ตั้งคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ตามที่ก าหนดในรายวิชา 
คะแนนและเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน 
  

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 - สรุปการด าเนินงานในรายวิชาในทุกสิ้นภาคการศึกษา  ส่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
           -  ผู้ประสานงานรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารจัดประชุมคณาจารย์ผู้สอนก่อนเปิดภาคเรียน 
เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสม        
          - ผลิตสื่อการสอนเพื่อเป็นทรัพยากรร่วมในการจัดการเรียนการสอน 
          - แจกปฏิทินวิชาการวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารให้กับหัวหน้าตอนเรียนทุกตอนเรียน  
        - น าข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ 1 และข้อ 2 มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา ดังนี้ 

- ปรับปรุงแผนการสอนทุกปีการศึกษา 
 - ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ปี 
 - ปรับปรุงแนวการสอนทุกปี  
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ภาคผนวก 
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