รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1531205
ภาษาเพื่อการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
Language for Social Interaction
2. จำนวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
2) ประเภทของรายวิชา: หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาบังคับ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: ผศ.ดร.สรพล จิระสวัสดิ์
อาจารย์ผู้สอน:
ผศ.ดร.สรพล จิระสวัสดิ์
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 / ชั้นปีที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
1108 ห้องเรียนหมายเลข 8 ชั้น 1 อาคาร 1 ในมหาวิทยาลัยฯ
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่จัดทำ
10 พฤศจิกายน 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา เพื่อให้นักศึกษา
จิตพิสัย
1. มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน สามารถทำงานงานเดี่ยวและหรือทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
2. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เคารพกฎระเบียบ และมีจรรยาบรรณทางวิชาการ
พุทธิพิสัย
1. มีความรู้เรื่องคำศัพท์ สำนวนเพื่อการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
2. มีความรู้เรื่องวจันภาษา และอวั จนภาษาเพื่อปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมที่
แตกต่าง
ทักษะพิสัย
1. สามารถสื่อสารด้วยวาจาเพื่อการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
2. สามารถสื่อสารด้วยตัวอักษรเพื่อการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
3. สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารเพื่อการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของรายวิชานี้เป็นไปไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
โดยพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ การใช้
เทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นให้เป็นวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์และสำนวนในการปฏิสัมพันธ์
ทางสังคม ตลอดจนทัก ษะการสื ่ อสารทั้ ง ฟั ง พูด อ่านและเขี ยนภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษเพื ่ อ การ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และสามารถนำองค์วามรู้ไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่น การดำรงชีวิต หรือพัฒนาสร้างองค์
ความรู้ของตนเอง

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ
1. คำอธิบายรายวิชา
บทสนทนาสั้น ๆ และบทสนทนาภาษาไทยและภาษาอังกฤษเชิงลึกเพื่อการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ได้แก่ การต้อนรับแขก การพูดคุยเรื่องทั่วไปอย่างเป็นทางการ การ
วางแผนท่องเที่ยวร่วมกันและการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์
Short dialogues and extended Thai and English conversations for a variety of every
day social interactions: welcoming visitors, engaging in small talk, planning travel, and
sharing experiences
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2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม

ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
45 ชั่วโมง
สอนเสริมตามความต้องการ 9 ชั่วโมงต่อภาค
90 ชั่วโมงต่อภาค
ต่อภาคการศึกษา ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือ การศึกษา
การศึกษาโดยศึกษา
รายกลุ่มผ่านช่องทาง
ค้นคว้าจากแหล่ง
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
เรียนรู้และสื่อ
ทบทวนความรู้ความเข้าใจ
เทคโนโลยี
ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
สารสนเทศต่าง ๆ

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
- อาจารย์ประจำรายวิชาจัดเวลาให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม บนสื่อสังคม
ออนไลน์หรือตามความต้องการของนักศึกษา
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการของผู้เรียน 3 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ ในทุกวันจันทร์ เวลา 0900-1200

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
ผลการเรียนรูท้ ี่ต้องการ
พัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ ค่าน้ำหนัก
ที่
ของการ
ประเมิน ประเมินผล
1) ประเมิ น จากการมี วินัย 1-15
และพร้อมเพรียงของ
นั ก ศึ ก ษาในการเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร และ
ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
10%
2) ประเมิ น จากการอ้ า งอิ ง
ข้อมูลในแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
ไม่ ก ระทำการใด ๆ โดยมิ
ชอบ

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มี ท ั ศ นคติ ท ี ่ ด ี ต ่ อ การ
ทำงานและมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่
2) ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัย
เคารพและปฏิ บ ั ต ิ ต ามกฎ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและ
สังคม

1 ) ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม มี
ระเบียบวินัยในชั้นเรียนทั้ง
การตรงต่อเวลา การส่งงาน
ภายในระยะเวลาที่กำหนด
2) มอบหมายให้ผู้เรียนผลิต
ผลงานหรือโครงการ พร้อม
ปลูกฝังคุณธรรมความ
ซื่อสัตย์และและ
จรรยาบรรณของ
นักวิชาการ

ด้านความรู้
1) มีความรอบรู้ในภาษาไทย
และภาษาอั ง กฤษ ตลอดจน
วัฒนธรรมอันดีงาม

1) ใช้การสอนหลายรูปแบบ 1) จัดการทดสอบย่อย
เช่น การบรรยาย อภิปราย 2) จัดการสอบปลายภาค
และการปฏิบัติ โดยมุ่งเน้น เรียน
ความรู้เรื่องคำศัพท์ สำนวน

2-15
40%+30%
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ผลการเรียนรูท้ ี่ต้องการ
พัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

2) มีความรู้ที่เกิดจากการบูร
ไวยากรณ์ ตลอดจนทักษะ
ณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ การสื่อสาร ทั้งฟัง พูด อ่าน
ที่เกี่ยวข้อง
เขียน เพื่อใช้ในการ

ด้านทักษะทางปัญญา
2) ส าม ารถ ป ระ ยุ ก ต ์ ใ ช้
ความรู ้ ใ ห้ เ ป็ น หลั ก ในการ
ดำเนินชีวิตและการประกอบ
อาชีพได้อย่างมีประสิทธิผล
3) สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ

ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถ
ทำงานร่ ว มกั น ผู ้ อ ื ่ น และ
ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมของ
องค์กรได้เป็นอย่างดี
2) มีภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี

3) ประเมินจากการจัด
กิจกรรม และการเข้าร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียนและ
นอกชัน้ เรียน
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
2) ใช้วิธีการสอนแบบวิจัย 4) ประเมินจากการนำเสนอ
เป็นฐานและหรือการเรียนรู้ รายงานในชั้นเรียน
5) พิจารณาจากโครงงานที่
แบบตื่นตัว (Active
learning) โดยเน้นผู้เรียน มอบหมาย
เป็นผู้ลงมือกระทำ
1) ใช้สารสนเทศเป็นข้อมูล 1) ประเมินจากการนำเสนอ
ในการเรียนรู้
ผลงาน โดยพิ จ ารณาจาก
2) จัดกิจกรรมกลุ่มให้
ความถู ก ต้ อ งของเนื ้ อ หา
นักศึกษาฝึกการอภิปราย
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ การ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
ทำงานเป็ น กลุ ่ ม และการ
เน้นทักษะการคิดแก้ปญ
ั หา ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ใ น
และการคิดวิเคราะห์ เพื่อ ก า ร น ำ เ ส น อ ไ ด ้ อ ย ่ า ง
นำไปสู่การใช้ความคิด
เหมาะสม
สร้างสรรค์ของนักศึกษาใน
การนำเสนอผลงาน และใช้
เป็นหลักในการดำเนินชีวิต
และการประกอบอาชีพ
1) ใช้การสอนที่มีการ
1) ประเมินจากพฤติกรรม
กำหนดกิจกรรมให้ทำงาน ภาวะการเป็นผู้นำ ผู้ตาม
เป็นกลุ่มแบบร่วมมือ
2) ประเมินจากการนำเสนอ
(Cooperative)
ผลงาน โดยพิ จ ารณาจาก
ประสานงานกับผู้อื่นหรือ
การทำงานเป็นกลุ่ม
ค้นคว้าหาข้อมูลจาก
3) ประเมินจากการนำเสนอ
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
ผลงานต่าง ๆ
2) ใช้การศึกษากรณีปัญหา 4) สังเกตพฤติกรรมที่
ในการเรียน และใช้วิธีการ แสดงออกในการร่วม
สอนแบบเปิดโอกาสในการ กิจกรรมต่าง ๆ และการตรง
แสดงความคิดเห็น
ต่อเวลาตามความรับผิดชอบ
(Brainstorming)
ของงานที่ได้รับมอบหมาย

สัปดาห์ ค่าน้ำหนัก
ที่
ของการ
ประเมิน ประเมินผล

2-15

10%

2-15

5%
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ผลการเรียนรูท้ ี่ต้องการ
พัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ ค่าน้ำหนัก
ที่
ของการ
ประเมิน ประเมินผล
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง 1) ใช้กลยุทธ์การสอนที่เน้น 1) ประเมินจากการนำเสนอ 2-15
ตัวเลข การสื่อสาร และการ การพัฒนาการเรียนรูโ้ ดยใช้ ผลงาน โดยพิ จ ารณาจาก
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะในการวิเคราะห์และ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1) สามารถใช้ภาษาไทยและ การสื่อสาร เช่น การ
ใ น ก า ร ส ื บ ค ้ น แล ะ ก าร
ภาษาอั ง กฤษในการสื ่ อ สาร นำเสนอข้อมูลผ่านทางวาจา นำเสนอ
และการสรุปประเด็นได้อย่าง ลายลักษณ์อักษร และ
5%
มีประสิทธิภาพ
แผนภาพ
2) สามารถสื่อสารข้าม
4) ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้
วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์
ตามสถานการณ์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการนำเสนอผลงานที่
ได้รับมอบหมาย

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน (หมวดที่ 5 ข้อ 2)
สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/
รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สัปดาห์ที่ - ปฐมนิเทศ
กิจกรรมการเรียนการสอน:
1-2
- แนะนำผูส้ อน คำอธิบายรายวิชา
- การกล่าว
(6
เนื้อหา กิจกรรม การประเมินผล
ทักทาย การ
ชั่วโมง)
แนะนำตัวเอง ปฏิทินการเรียน และการประกัน
คุณภาพ
- ผู้สอนให้ผเู้ รียนฟังบทสนทนา และทำ
แบบฝึกหัด
- ผู้สอนบรรยายและนำการอภิปราย
ซักถามในหัวข้อการกล่าวทักทาย
การแนะนำตัวเอง
- ผู้สอนแนะนำคำศัพท์ สำนวน และ
ไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง
- ผู้สอนให้ผเู้ รียนทำแบบฝึกหัด
- ผู้สอนให้ผเู้ รียนปฏิบัติ ทำบทบาท
สมมุติในสถานการณ์จำลอง

สื่อที่ใช้

- เอกสาร
-

-

ประกอบการ
เรียน
สไลด์
ประกอบการ
บรรยาย
วิดีทัศน์ เว็บ
ไชต์ และ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
บทบาทสมมุติ
แบบทดสอบ
ย่อย

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)
- การมีส่วน
ร่วมใน
กิจกรรม
ภายใน
ห้องเรียน
(10%)

ผู้สอน

ผศ.ดร.
สรพล
จิระ
สวัสดิ์

6
สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/
รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)

ผู้สอน

- ผู้สอนมอบหมายงานกลุม่ ให้ผเู้ รียน
สัปดาห์ที่ การชวนสนทนา 3
การแนะนำผู้อื่น
(3
ชั่วโมง)

-

ทำการนำเสนอ
ผู้สอนให้ผเู้ รียนฟังบทสนทนา และทำ
แบบฝึกหัด
ผู้สอนบรรยายและนำการอภิปราย
ซักถามในหัวข้อการชวนสนทนา การ
แนะนำผู้อื่น
ผู้สอนแนะนำคำศัพท์ สำนวน และ
ไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ผู้สอนให้ผเู้ รียนทำแบบฝึกหัด
ผู้สอนให้ผเู้ รียนปฏิบัติ ทำบทบาท
สมมุติในสถานการณ์จำลอง
ผู้สอนให้ผเู้ รียนทำการนำเสนอเป็น
กลุ่มตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย

- เอกสาร
-

-

สัปดาห์ที่ การสนทนา
4
เกี่ยวกับตนเอง
(3
และครอบครัว
ชั่วโมง)

- ผู้สอนให้ผเู้ รียนฟังบทสนทนา และทำ -

แบบฝึกหัด
ผู้สอนบรรยายและนำการอภิปราย
ซักถามในหัวข้อการสนทนาเกีย่ วกับ
ตนเอง และครอบครัว
ผู้สอนแนะนำคำศัพท์ สำนวน และ
ไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ผู้สอนให้ผเู้ รียนทำแบบฝึกหัด
ผู้สอนให้ผเู้ รียนปฏิบัติ ทำบทบาท
สมมุติในสถานการณ์จำลอง
ผู้สอนให้ผเู้ รียนทำการนำเสนอเป็น
กลุ่มตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย

-

-

ประกอบการ
เรียน
สไลด์
ประกอบการ
บรรยาย
วิดีทัศน์ เว็บ
ไชต์ และ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
บทบาทสมมุติ
การนำเสนอ
ของนักศึกษา
แบบทดสอบ
ย่อย
เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
สไลด์
ประกอบการ
บรรยาย
วิดีทัศน์ เว็บ
ไชต์ และ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
บทบาทสมมุติ
การนำเสนอ
ของนักศึกษา
แบบทดสอบ
ย่อย

- การมีส่วน
ร่วมในกิจ
กรรภายใน
ห้องเรียน
(10%)
- แบบฝึกหัด
แบบทดสอบ
บทบาท
สมมุติ (60%)
- การนำเสนอ
ผลงาน
(30%)

- การมีส่วน
ร่วมในกิจ
กรรภายใน
ห้องเรียน
(10%)
- แบบฝึกหัด
แบบทดสอบ
บทบาท
สมมุติ (60%)
- การนำเสนอ
ผลงาน
(30%)

ผศ.ดร.
สรพล
จิระ
สวัสดิ์

ผศ.ดร.
สรพล
จิระ
สวัสดิ์

7
สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/
รายละเอียด

สัปดาห์ที่ การบรรยาย
5
ลักษณะบุคคล
(3
และสิ่งของ
ชั่วโมง)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

- ผู้สอนให้ผเู้ รียนฟังบทสนทนา และทำ -

แบบฝึกหัด
ผู้สอนบรรยายและนำการอภิปราย
ซักถามในหัวข้อการบรรยายลักษณะ
บุคคล และสิ่งของ
ผู้สอนแนะนำคำศัพท์ สำนวน และ
ไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ผู้สอนให้ผเู้ รียนทำแบบฝึกหัด
ผู้สอนให้ผเู้ รียนปฏิบัติ ทำบทบาท
สมมุติในสถานการณ์จำลอง
ผู้สอนให้ผเู้ รียนทำการนำเสนอเป็น
กลุ่มตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย

-

-

สัปดาห์ที่ การเชิญ การนัด - ผู้สอนให้ผเู้ รียนฟังบทสนทนา และทำ
6
หมาย การบอก
แบบฝึกหัด
(3
วันและเวลา
- ผู้สอนบรรยายและนำการอภิปราย
ชั่วโมง)
ซักถามในหัวข้อการเชิญ การนัด
หมาย การบอกวันและเวลา
- ผู้สอนแนะนำคำศัพท์ สำนวน และ
ไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง
- ผู้สอนให้ผเู้ รียนทำแบบฝึกหัด
- ผู้สอนให้ผเู้ รียนปฏิบัติ ทำบทบาท
สมมุติในสถานการณ์จำลอง
- ผู้สอนให้ผเู้ รียนทำการนำเสนอเป็น
กลุ่มตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย

-

-

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)
เอกสาร
- การมีส่วน
ประกอบการ
ร่วมใน
เรียน
กิจกรรม
ภายใน
สไลด์
ห้องเรียน
ประกอบการ
(10%)
บรรยาย
วิดีทัศน์ เว็บ - แบบฝึกหัด
แบบทดสอบ
ไชต์ และ
บทบาท
โปรแกรม
สมมุติ (60%)
คอมพิวเตอร์
บทบาทสมมุติ - การนำเสนอ
ผลงาน
การนำเสนอ
(30%)
ของนักศึกษา
แบบทดสอบ
ย่อย
เอกสาร
- การมีส่วน
ประกอบการ
ร่วมใน
เรียน
กิจกรรม
ภายใน
สไลด์
ห้องเรียน
ประกอบการ
(10%)
บรรยาย
วิดีทัศน์ เว็บ - แบบฝึกหัด
แบบทดสอบ
ไชต์ และ
บทบาท
โปรแกรม
สมมุติ (60%)
คอมพิวเตอร์
บทบาทสมมุติ - การนำเสนอ
ผลงาน
การนำเสนอ
(30%)
ของนักศึกษา

ผู้สอน

ผศ.ดร.
สรพล
จิระ
สวัสดิ์

ผศ.ดร.
สรพล
จิระ
สวัสดิ์

- แบบทดสอบ
ย่อย
สัปดาห์ที่ การถามและ
- ผู้สอนให้ผเู้ รียนฟังบทสนทนา และทำ - เอกสาร
7
การบอกทิศทาง แบบฝึกหัด
ประกอบการ
(3
เรียน
ชั่วโมง)

- การมีส่วน
ร่วมใน
กิจกรรม

ผศ.ดร.
สรพล
จิระ
สวัสดิ์

8
สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/
รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

- ผู้สอนบรรยายและนำการอภิปราย
-

สื่อที่ใช้

-

ซักถามในหัวข้อการถามและการบอก
ทิศทาง
ผู้สอนแนะนำคำศัพท์ สำนวน และ
ไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ผู้สอนให้ผเู้ รียนทำแบบฝึกหัด
ผู้สอนให้ผเู้ รียนปฏิบัติ ทำบทบาท
สมมุติในสถานการณ์จำลอง
ผู้สอนให้ผเู้ รียนทำการนำเสนอเป็น กลุ่มตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย

สัปดาห์ที่ การขอร้องและ
8
การให้ความ
(3
ช่วยเหลือ
ชั่วโมง)

- ผู้สอนให้ผเู้ รียนฟังบทสนทนา และทำ -

แบบฝึกหัด
ผู้สอนบรรยายและนำการอภิปราย
ซักถามในหัวข้อการขอร้องและการ
ให้ความช่วยเหลือ
ผู้สอนแนะนำคำศัพท์ สำนวน และ
ไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ผู้สอนให้ผเู้ รียนทำแบบฝึกหัด
ผู้สอนให้ผเู้ รียนปฏิบัติ ทำบทบาท
สมมุติในสถานการณ์จำลอง
ผู้สอนให้ผเู้ รียนทำการนำเสนอเป็น
กลุ่มตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย

-

-

การวัดและ ผู้สอน
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)
ภายใน
สไลด์
ห้องเรียน
ประกอบการ
(10%)
บรรยาย
วิดีทัศน์ เว็บ - แบบฝึกหัด
แบบทดสอบ
ไชต์ และ
บทบาท
โปรแกรม
สมมุติ (60%)
คอมพิวเตอร์
บทบาทสมมุติ - การนำเสนอ
ผลงาน
การนำเสนอ
(30%)
ของนักศึกษา
แบบทดสอบ
ย่อย
เอกสาร
- การมีส่วน ผศ.ดร.
สรพล
ประกอบการ
ร่วมใน
จิระ
เรียน
กิจกรรม
สวัสดิ์
ภายใน
สไลด์
ห้องเรียน
ประกอบการ
(10%)
บรรยาย
วิดีทัศน์ เว็บ - แบบฝึกหัด
แบบทดสอบ
ไชต์ และ
บทบาท
โปรแกรม
สมมุติ (60%)
คอมพิวเตอร์
บทบาทสมมุติ - การนำเสนอ
ผลงาน
การนำเสนอ
(30%)
ของนักศึกษา

- แบบทดสอบ
สัปดาห์ที่ การขออนุญาต
9
และการให้
(3
อนุญาต
ชั่วโมง)

ย่อย
- ผู้สอนให้ผเู้ รียนฟังบทสนทนา และทำ - เอกสาร
แบบฝึกหัด
ประกอบการ
เรียน
- ผู้สอนบรรยายและนำการอภิปราย
ซักถามในหัวข้อการขออนุญาตและ - สไลด์
การให้อนุญาต
ประกอบการ
บรรยาย

- การมีส่วน
ร่วมใน
กิจกรรม
ภายใน
ห้องเรียน
(10%)

ผศ.ดร.
สรพล
จิระ
สวัสดิ์

9
สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/
รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

- ผู้สอนแนะนำคำศัพท์ สำนวน และ
ไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง
- ผู้สอนให้ผเู้ รียนทำแบบฝึกหัด
- ผู้สอนให้ผเู้ รียนปฏิบัติ ทำบทบาท
สมมุติในสถานการณ์จำลอง
- ผู้สอนให้ผเู้ รียนทำการนำเสนอเป็น
กลุ่มตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย

สื่อที่ใช้

-

-

สัปดาห์ที่ การขอบคุณ
- ผู้สอนให้ผเู้ รียนฟังบทสนทนา และทำ
10
และการขอโทษ
แบบฝึกหัด
(3
- ผู้สอนบรรยายและนำการอภิปราย
ชั่วโมง)
ซักถามในหัวข้อการขอบคุณและการ
ขอโทษ
- ผู้สอนแนะนำคำศัพท์ สำนวน และ
ไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง
- ผู้สอนให้ผเู้ รียนทำแบบฝึกหัด
- ผู้สอนให้ผเู้ รียนปฏิบัติ ทำบทบาท
สมมุติในสถานการณ์จำลอง
- ผู้สอนให้ผเู้ รียนทำการนำเสนอเป็น
กลุ่มตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย

-

-

สัปดาห์ที่ การพูดถึง
- ผู้สอนให้ผเู้ รียนฟังบทสนทนา และทำ 11 (3 ปัจจุบนั และสิ่ง
แบบฝึกหัด
ชั่วโมง) ที่ทำเป็นประจำ - ผู้สอนบรรยายและนำการอภิปราย
ซักถามในหัวข้อการพูดถึงปัจจุบัน
และสิ่งที่ทำเป็นประจำ
- ผู้สอนแนะนำคำศัพท์ สำนวน และ
ไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง
- ผู้สอนให้ผเู้ รียนทำแบบฝึกหัด

การวัดและ ผู้สอน
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)
วิดีทัศน์ เว็บ - แบบฝึกหัด
ไชต์ และ
แบบทดสอบ
โปรแกรม
บทบาท
คอมพิวเตอร์
สมมุติ (60%)
บทบาทสมมุติ - การนำเสนอ
ผลงาน
การนำเสนอ
(30%)
ของนักศึกษา
แบบทดสอบ
ย่อย
เอกสาร
- การมีส่วน ผศ.ดร.
สรพล
ประกอบการ
ร่วมใน
จิระ
เรียน
กิจกรรม
สวัสดิ์
ภายใน
สไลด์
ห้องเรียน
ประกอบการ
(10%)
บรรยาย
วิดีทัศน์ เว็บ - แบบฝึกหัด
แบบทดสอบ
ไชต์ และ
บทบาท
โปรแกรม
สมมุติ (60%)
คอมพิวเตอร์
บทบาทสมมุติ - การนำเสนอ
ผลงาน
การนำเสนอ
(30%)
ของนักศึกษา
แบบทดสอบ
ย่อย
เอกสาร
- การมีส่วน ผศ.ดร.
สรพล
ประกอบการ
ร่วมใน
จิระ
เรียน
กิจกรรม
สวัสดิ์
ภายใน
สไลด์
ห้องเรียน
ประกอบการ
(10%)
บรรยาย
วิดีทัศน์ เว็บ - แบบฝึกหัด
แบบทดสอบ
ไชต์ และ
บทบาท
สมมุติ (60%)

10
สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/
รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

- ผู้สอนให้ผเู้ รียนปฏิบัติ ทำบทบาท
สมมุติในสถานการณ์จำลอง
- ผู้สอนให้ผเู้ รียนทำการนำเสนอเป็น
กลุ่มตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย

-

สัปดาห์ที่
12.
(3
ชั่วโมง)

การแสดง
ความคิด
เห็นชอบ ไม่
ชอบ

- ผู้สอนให้ผเู้ รียนฟังบทสนทนา และทำ -

แบบฝึกหัด
ผู้สอนบรรยายและนำการอภิปราย
ซักถามในหัวข้อการแสดงความคิด
เห็นชอบ ไม่ชอบ
ผู้สอนแนะนำคำศัพท์ สำนวน และ
ไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ผู้สอนให้ผเู้ รียนทำแบบฝึกหัด
ผู้สอนให้ผเู้ รียนปฏิบัติ ทำบทบาท
สมมุติในสถานการณ์จำลอง
ผู้สอนให้ผเู้ รียนทำการนำเสนอเป็น
กลุ่มตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย

-

-

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)
โปรแกรม
- การนำเสนอ
คอมพิวเตอร์
ผลงาน
บทบาทสมมุติ (30%)
การนำเสนอ
ของนักศึกษา
แบบทดสอบ
ย่อย
เอกสาร
- การมีส่วน
ประกอบการ
ร่วมใน
เรียน
กิจกรรม
ภายใน
สไลด์
ห้องเรียน
ประกอบการ
(10%)
บรรยาย
วิดีทัศน์ เว็บ - แบบฝึกหัด
แบบทดสอบ
ไชต์ และ
บทบาท
โปรแกรม
สมมุติ (60%)
คอมพิวเตอร์
บทบาทสมมุติ - การนำเสนอ
ผลงาน
การนำเสนอ
(30%)
ของนักศึกษา

ผู้สอน

ผศ.ดร.
สรพล
จิระ
สวัสดิ์

- แบบทดสอบ
สัปดาห์ที่ การแสดงการ
13 (3 เห็นด้วยและ
ชั่วโมง) การไม่เห็นด้วย

- ผู้สอนให้ผเู้ รียนฟังบทสนทนา และทำ -

แบบฝึกหัด
ผู้สอนบรรยายและนำการอภิปราย
ซักถามในหัวข้อการแสดงการเห็น
ด้วยและการไม่เห็นด้วย
ผู้สอนแนะนำคำศัพท์ สำนวน และ
ไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ผู้สอนให้ผเู้ รียนทำแบบฝึกหัด
ผู้สอนให้ผเู้ รียนปฏิบัติ ทำบทบาท
สมมุติในสถานการณ์จำลอง

-

-

ย่อย
เอกสาร
- การมีส่วน
ประกอบการ
ร่วมใน
เรียน
กิจกรรม
ภายใน
สไลด์
ห้องเรียน
ประกอบการ
(10%)
บรรยาย
วิดีทัศน์ เว็บ - แบบฝึกหัด
แบบทดสอบ
ไชต์ และ
บทบาท
โปรแกรม
สมมุติ (60%)
คอมพิวเตอร์
บทบาทสมมุติ

ผศ.ดร.
สรพล
จิระ
สวัสดิ์

11
สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/
รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

- ผู้สอนให้ผเู้ รียนทำการนำเสนอเป็น

สื่อที่ใช้

- การนำเสนอ

กลุ่มตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย

สัปดาห์ที่ การพูดถึงอดีต
14 (3
ชัว่ โมง)

- ผู้สอนให้ผเู้ รียนฟังบทสนทนา และทำ -

แบบฝึกหัด
ผู้สอนบรรยายและนำการอภิปราย
ซักถามในหัวข้อการพูดถึงอดีต
ผู้สอนแนะนำคำศัพท์ สำนวน และ
ไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ผู้สอนให้ผเู้ รียนทำแบบฝึกหัด
ผู้สอนให้ผเู้ รียนปฏิบัติ ทำบทบาท
สมมุติในสถานการณ์จำลอง
ผู้สอนให้ผเู้ รียนทำการนำเสนอเป็น
กลุ่มตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย

-

-

สัปดาห์ที่ การพูดถึง
15 (3 อนาคต
ชั่วโมง)

- ผู้สอนให้ผเู้ รียนฟังบทสนทนา และทำ -

แบบฝึกหัด
ผู้สอนบรรยายและนำการอภิปราย
ซักถามในหัวข้อการพูดถึงอนาคต
ผู้สอนแนะนำคำศัพท์ สำนวน และ
ไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ผู้สอนให้ผเู้ รียนทำแบบฝึกหัด
ผู้สอนให้ผเู้ รียนปฏิบัติ ทำบทบาท
สมมุติในสถานการณ์จำลอง
ผู้สอนให้ผเู้ รียนทำการนำเสนอเป็น
กลุ่มตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย

-

-

ของนักศึกษา
แบบทดสอบ
ย่อย
เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
สไลด์
ประกอบการ
บรรยาย
วิดีทัศน์ เว็บ
ไชต์ และ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
บทบาทสมมุติ
การนำเสนอ
ของนักศึกษา
แบบทดสอบ
ย่อย
เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
สไลด์
ประกอบการ
บรรยาย
วิดีทัศน์ เว็บ
ไชต์ และ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
บทบาทสมมุติ
การนำเสนอ
ของนักศึกษา

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)
- การนำเสนอ
ผลงาน
(30%)

ผู้สอน

- การมีส่วน

ผศ.ดร.
สรพล
จิระ
สวัสดิ์

ร่วมใน
กิจกรรม
ภายใน
ห้องเรียน
(10%)
- แบบฝึกหัด
แบบทดสอบ
บทบาท
สมมุติ (60%)
- การนำเสนอ
ผลงาน
(30%)

- การมีส่วน
ร่วมใน
กิจกรรม
ภายใน
ห้องเรียน
(10%)
- แบบฝึกหัด
แบบทดสอบ
บทบาท
สมมุติ (60%)
- การนำเสนอ
ผลงาน
(30%)

ผศ.ดร.
สรพล
จิระ
สวัสดิ์

12
สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/
รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)

ผู้สอน

- แบบทดสอบ
ย่อย
16
(1.5 ชม.)

สอบปลายภาค

2. การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
- การมีส่วนร่วมในกิจกรรมภายในชั้นเรียน
- แบบทดสอบย่อย
- การนำเสนอกลุ่ม
- สอบปลายภาค
2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม

10%
30%
30%
30%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตำราหลัก
สรพล จิร ะสวัส ดิ์ . (2561). เอกสารประกอบการเรียนภาษาเพื่อ การปฏิส ัมพันธ์ทางสังคม. กรุงเทพฯ:
ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์.
2. เอกสารและข้อมูลสำคัญ
Richards, J; Bycina, D; Wisniewska, I. (2006). Person to Person: Student Book Starter.
Oxford: Oxford University Press.
Richards, J; Bycina, D; Wisniewska, I. (2005). Person to Person: Student Book One.
Oxford: Oxford University Press.
Richards, J; Bycina, D; Wisniewska, I. (2005). Person to Person: Student Book Two.
Oxford: Oxford University Press.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ
Littlejohn, A. (2005). Company to company. Cambridge: Cambridge University Press.
Seely, J. (2005). Oxford guide to effective writing and speaking. Oxford: Oxford University
Press.

13

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนของรายวิชา ในด้านวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน การวัดประเมินผลการเรียนการสอน และคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน ด้วยแบบประเมินของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ http://www.eassessment.dusit.ac.th
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ประเมินการสอนจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษา แบบประเมิน ประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอนของรายวิชาที่นักศึกษาเป็นผู้ให้ข้อมูล การทวนสอบมคอ. และมคอ.5 ระดับคะแนน
และเกรดของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
หลักสูตรกำหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมิน
ประสิทธิผลของรายวิชา แล้วจัดทำรายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ. กำหนดทุกภาคการศึกษา
รวมถึงมีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำของหลักสูตรเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของ
นักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข โดยในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ได้ทำการบูรณาการการสอนโดยเน้น
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งความรู้และทักษะ

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยมีหน้าที่หลัก คือ
- ประเมินข้อสอบรายวิชาให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับ คำอธิบายรายวิชา จุดมุ่งหมายของ
รายวิชาและพิจารณาควบคู่กับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)
- ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาทั้งภาพรวม และรายบุคคลในแต่ละรายวิชาของ
ภาคเรียนนั้น ๆ
- ทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาร่วมกับอาจารย์ประจำรายวิชา
วิธีการประเมิน
ผลลัพธ์การเรียนรู้

คุณธรรม จริยธรรม

การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมภายใน
ชั้นเรียน

แบบทดสอบ

√

√

สอบปลายภาค

การนำเสนอกลุ่ม

14
วิธีการประเมิน
ผลลัพธ์การเรียนรู้

แบบทดสอบ

สอบปลายภาค

การนำเสนอกลุ่ม

ความรู้

√

√

√

ทักษะทางปัญญา

√

√

√

√

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและเทคโนโลยีสาร
สนสารสนเทศ

การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมภายใน
ชั้นเรียน

√

√

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการหลักสูตร พิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ์การให้คะแนน การ
รายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการ
ทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผล
การดำเนินการของรายวิชา เสนอต่อประธานหลักสูตร เพื่อนำเข้าที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์
ประจำหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสำหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป

