รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
2. จานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต 3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
4. อาจารย์ ผ้ ูประสานงานรายวิชา
อาจารย์นที เพชรสุทธิธนสาร และคณะ
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรี ยน
เป็ นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรี ยน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด
29 กันยายน 2556

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1) เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทักษะการฟั งและพูดภาษาอังกฤษ
1.2) เพื่อให้ มีความเข้ าใจและสามารถประยุกต์ใช้ ทกั ษะการฟั งและพูดภาษาอังกฤษอย่างเป็ นระบบ
1.3) เพื่อเพิ่มความมัน่ ใจในการสื่อสารโดยเน้ นการฟั งและพูดภาษาอังกฤษ
1.4) เพื่อให้ มีการประเมินและพัฒนาความรู้ทางภาษาอังกฤษของตนเองอย่างต่อเนื่อง
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1.5) เพื่อกระตุ้นให้ เรี ยนรู้ภาษาอังกฤษผ่านเทคโนโลยีตา่ งๆอย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
เพื่อปรับปรุงเนื ้อหาให้ ทนั สมัยสอดคล้ องกับสถานการณ์ มีการออกแบบการเรี ยนการสอนและ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยน รวมทังปรั
้ บปรุงการใช้ สื่อและเทคโนโลยีในการเรี ยนรู้ และการประเมิน
การเรี ยนการสอนเพื่อส่งเสริ มการเรี ยนรู้ และการประเมินการเรี ยนการสอนที่สอดคล้ องกับสภาพการ
เรี ยนรู้ และการประเมินผลการเรี ยนรู้ที่จดั ให้ ผ้ เู รี ยนและอิงพัฒนาการของผู้เรี ยน
2.1 เพื่อพัฒนาทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ได้ รับจากการเรียน ดังนี ้
1) รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สจุ ริ ต ตรงต่อเวลา และเคารพ กฎ ระเบียบในการเรี ยน
2) มีทศั นคติที่ดีตอ่ กระบวนการศึกษาค้ นคว้ าในรูปแบบของการฝึ กฝน
3) มีคณ
ุ ลักษณะที่ยอมรับเหตุผล และยอมรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น
4) ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปั ญญา
2.2 เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ในด้ านการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ดังนี ้
1) สามารถฝึ กฝน มีพฒ
ั นาการที่ดีขึ ้นจากการการฟั งและการพูด
2) ปฏิบตั กิ ารการฟั งและการพูดเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันได้

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(English for Communication)
ฝึ กการสื่อสารด้ วยภาษาอังกฤษเพื่อใช้ ในชีวิตประจาวัน พัฒนาทักษะการฟั ง การพูด
การอ่าน การเขียน ศึกษาโครงสร้ างไวยากรณ์ คาศัพท์ การใช้ ถ้อยคาสานวน การออกเสียงและความรู้
ทางวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษา เพื่อใช้ ในการสื่อสาร
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. จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริม

45 ชัว่ โมง

ไม่มี

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
ไม่มี

การศึกษาด้ วยตนเอง

(90 ชม.)

3. จานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ อี าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
จานวนเวลาให้ คาปรึกษาที่เกี่ยวข้ องกับรายวิชาที่สอน 6 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ อาจารย์ผ้ สู อนให้
คาปรึกษานักศึกษา ตามความต้ องการของนักศึกษาเป็ นรายบุคคล หรื อ เป็ นรายกลุม่

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1) ตระหนักถึงคุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรม
2) มีพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและมีจิตสาธารณะ
3) มีภาวะผู้นาเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ตอ่ ผู้อื่น และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ดี
4) มีความเคารพในสิทธิและความมีคณ
ุ ค่าของตนเองและผู้อื่น
1.2 วิธีการสอน
1) ให้ ผ้ เู รี ยนรับรู้ กติกา ข้ อตกลงในการเรี ยนการสอน และทราบตารางเวลากิจกรรมวิชาการ
ประจาวิชา เพื่อสร้ างวินยั ต่อตนเอง
2) ให้ ผ้ เู รี ยนบูรณาการภาษาอังกฤษ ในรูปแบบการเขียนโครงการจิตอาสาต่อสังคม
3) เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ ทางานเป็ นกลุ่ม และการประสานงานกับบุคคลภายนอก เช่น การทา
รายงาน การทาโครงการ เพื่อสร้ างวุฒิภาวะทางอารมณ์ สร้ างค่านิยมเห็นต่างแต่ไม่แตกแยก
4) ให้ ผ้ เู รี ยนเคารพลิขสิทธิ์ทางปั ญญา เช่น การอ้ างอิงข้ อมูลในการค้ นคว้ า
5) เปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษามีการตังค
้ าถามหรื อตอบคาถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเมื่อเกิดข้ อ
สงสัย
1.3 วิธีการประเมินผล
1) ความมีวินยั จากการเข้ าชันเรี
้ ยนและการส่งงาน โดยใช้ แบบบันทึกการเข้ าเรี ยน
2) การนาเสนอรายงาน และการทาโครงการ
3
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3) กระบวนการในการทางานกลุม่ ก่อนงานสาเร็จลุลว่ ง
4) ประเมินโดยให้ นกั ศึกษาประเมินตนเองรวมทังอาจารย์
้
สงั เกตพฤติกรรมการแสดงออกและ
การมีสว่ นร่วมในชันเรี
้ ยน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ท่ ตี ้ องได้ รับ
1) มีความเข้ าใจในการสื่อสารข้ ามวัฒนธรรม (Cross Culture)
2) สื่อสารภาษาอังกฤษได้ อย่างมีสมั ฤทธิผล
3) มีความรู้ที่เกี่ยวข้ องกับชุมชนและความเป็ นไปของชาติและสังคมโลก
4) สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้ กบั ศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงดาเนินชีวิต
ได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
2.2 วิธีการสอน
1) บรรยายให้ ความรู้เชิงทฤษฎี หลักการใช้ ภาษาผ่านบทสนทนาที่ใช้ ในชีวิตประจาวัน
2) จัดกิจกรรมแบบผู้เรี ยนมีสว่ นร่วม (Active Learning)
3) จัดกิจกรรมการเรี ยนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
4) วิธีการแบบนิรนัย (Inductive Learning)
5) การจัดกิจกรรมเพื่อให้ เกิดการค้ นคว้ าและใช้ สื่อเทคโนโลยีเชิงสัมนา (Seminar)
2.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตการณ์แสดงออกด้ านพฤติกรรมและแสดงความคิดเห็นในชันเรี
้ ยน
2) ทดสอบย่อยหลังการเรี ยนแต่ละหัวข้ อการสอน
3) ประเมินการนาเสนอผลงาน
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
1) สามารถคิดอย่างเป็ นระบบและประยุกต์ใช้ ได้ อย่างเหมาะสม
2) มีความสามารถในการใช้ ภาษาให้ เหมาะสมในสถานการณ์ตา่ งๆ
3) เป็ นคนช่างสังเกตและใช้ ภาษาตามแบบอย่างอย่างถูกต้ องเหมาะสม
4) สื่อสารอย่างสร้ างสรรค์
3.2 วิธีการสอน
1) มอบหมายงานให้ วิเคราะห์และบูรณาการ หลักการใช้ และการฝึ กทักษะทางภาษาผ่านบท
สนทนาที่ใช้ ในชีวิตประจาวันในแต่ละบทเรี ยน เพื่อเชื่อมโยงเข้ ากับการใช้ ภาษาเพื่อการสื่อสารใน
สถานการณ์จริง
4
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3.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตการณ์การแสดงออกด้ านทักษะการใช้ ภาษาในชันเรี
้ ยน ผ่านแบบประเมินพฤติกรรม
2) เกณฑ์การประเมินแบบ Rubrics
3) ประเมินการนาเสนอผลงาน
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1) มีความสามารถทางานเป็ นกลุม่ ในฐานะผู้นาและผู้ตามได้
2) สามารถริเริ่มสร้ างสรรค์ แนวทางที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินกิจกรรมต่างๆได้
3) มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดีสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ เป็ นอย่างดี ทังภาษาไทยและ
้
ภาษาต่างประเทศ
4) มีความเคารพสิทธิและความมีคณ
ุ ค่าของตนเองและผู้อื่น
5) สามารถวางแผนในการเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
1) มอบหมายการทางานกลุม่ (Project Work)
4.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตการแสดงออกด้ านพฤติกรรมและการร่วมกิจกรรมกลุม่
2) สังเกตการแสดงออกในฐานะผู้นาและผู้ตาม
3) สังเกตพฤติกรรมด้ านการมีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี
4) สังเกตพฤติกรรมการเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1) มีทกั ษะในการใช้ เครื่ องมือที่จาเป็ นเกี่ยวข้ องกับคอมพิวเตอร์
2) สามารถสืบค้ นข้ อมูล วิเคราะห์เพื่อนามาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันได้
3) สามารถใช้ ภาษาในการสื่อสาร ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้กบั ผู้อื่นได้ เป็ นอย่างดี
4) สามารถนาเสนอและสื่อสารโดยใช้ สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรื อการแสดงสถิตไิ ด้
5) สามารถเลือกใช้ ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้ ในการดารงชีวิตและแก้ ไขปั ญหาของ
ตนเองได้ อย่างเหมาะสม
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5.2 วิธีการสอน
1) มอบหมายงานให้ นาเสนอข้ อมูล ในการสารวจการแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์คา่ สถิติ
การค้ นคว้ าข้ อมูลและการตีความจากการวิเคราห์
2) กาหนดให้ มีการนาเสนอผลงานโดยใช้ สื่อเทคโนโลยี
5.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินการนาเสนอทังด้
้ านการวิเคราะห์ ค้ นคว้ า และตีความ
2) ประเมินการนาเสนอผลงานโดยการใช้ สื่อเทคโนโลยี
3) ประเมินการใช้ ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการนาเสนอผลงาน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
ครัง้ ที่
หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชัวโมง
่

กิ จกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้

ผูส้ อน

1

 ปฐมนิเทศรายวิชา
 รายละเอียดเนื ้อหา
ทังหมด
้
 วิธีการประเมินผลการ
เรี ยน

3

- อธิบายข้ อตกลงต่างๆ
- รายละเอียดรายวิชา
- จุดประสงค์รายวิชา
- Ice-breaking activities
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 Good Language
Learners

3

- นิทาน Sachiko
คณาจารย์ผ้ สู อน
- ระดมสมอง (Brain Storming)
- Learner Preparation
Activities
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 Unit 1
Appearance & Personality

3

- ผู้สอนอธิบายคาศัพท์และ
คณาจารย์ผ้ สู อน
โครงสร้ างภาษาทีใ่ ช้ ในการบอก
ลักษณะ อุปนิสยั ของบุคคล
- นักศึกษาเขียนบอกลักษณะ
ของตนเองเป็ นภาษาอังกฤษ
ผู้สอนสุม่ เลือกนักศึกษามา
นาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน
- สัง่ งานสืบค้ นข้ อมูลจากอิน
เทอร์ เนทโดยหารูปภาพบุคคล
สาคัญพร้ อมเขียนบรรยายเป็ น
การบ้ าน

คณาจารย์ผ้ สู อน
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มคอ. 3
ครัง้ ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชัวโมง
่

4

 Present Simple
 Present Continuous

3
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 Unit 2
Directions

3
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 Past Simple
 Future Simple
* ความแตกต่างระหว่าง
Future Simple และ
Present Continuous
ทดสอบไวยากรณ์
(10 คะแนน)
 Present Simple
 Present Continuous
 Past Simple
 Future Simple

3

7

3

กิ จกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้

ผูส้ อน

- Dictation (10 words)
คณาจารย์ผ้ สู อน
- ทบทวน Present Simple
และ Present Continuous
โดยซักถามนักศึกษา
(Eliciting)
 ทาแบบฝึ กหัดและเฉลย
(ผู้สอนเตรี ยมเอกสาร
ประกอบเพิ่มเติม)
 แบบฝึ กหัดจากหนังสือเรียน
- Dictation (10 words)
คณาจารย์ผ้ สู อน
- ผู้สอนแสดงแผนที่และบอก
ทิศทางเพื่อแนะนาคาศัพท์เข้ าสู่
บทเรี ยน (Lecture)
- นักศึกษาเล่น Detective
Game (Treasure Hunt) โดย
ให้ นกั ศึกษาคนหนึง่ บอกทาง
ตามแผนที่ ส่วนนักศึกษาอีกคน
หนึง่ ศึกษาตามแผนที่แล้ วบอก
ให้ ได้ วา่ จุดหมายปลายทางที่
เพื่อนบอกนันเป็
้ นที่ไหน (Active
Learning)
- Dictation (10 words)
คณาจารย์ผ้ สู อน
- แบบฝึ กหัดจากหนังสือเรี ยน
 ทาแบบฝึ กหัดและเฉลย
(ผู้สอนเตรี ยมเอกสารประกอบ
เพิ่มเติม)
คณาจารย์ผ้ สู อน
 ข้ อสอบไวยากรณ์
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มคอ. 3
ครัง้ ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชัวโมง
่

กิ จกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้

ผูส้ อน
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 Unit 3
Studying & Working

3

- Dictation (10 words)
คณาจารย์ผ้ สู อน
- ผู้สอนอธิบายคาศัพท์และ
โครงสร้ างภาษาทีใ่ ช้ ในการบอก
ลักษณะบุคคลและอาชีพ
- นักศึกษาเขียนบอกลักษณะ
ของตนเองเป็ นภาษาอังกฤษ
ผู้สอนสุม่ เลือกนักศึกษามา
นาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน
- นักศึกษาเล่นเกมส์ “Guess
Who?” โดยผู้สอนอธิบาย
ลักษณะอาชีพต่างๆ แล้ วให้
นักศึกษาสันนิษฐานว่าแต่ละ
บุคคลประกอบอาชีพอะไร
(Problem –Based Learning)
- สัง่ งานสืบค้ นข้ อมูลจากอิน
เทอร์ เนทโดยหารูปภาพบุคคล
สาคัญพร้ อมเขียนบรรยายเป็ น
การบ้ าน

9

 Unit 4
Ordering Food

3

- Dictation (10 words)
คณาจารย์ผ้ สู อน
- ผู้สอนอธิบายคาศัพท์และ
โครงสร้ างเกี่ยวกับอาหารและ
การสัง่ อาหาร (Lecture)
- นักศึกษาจับคูส่ มมติบทบาท
(Role play) เป็ นบริ กรและ
ลูกค้ า จากนันผู
้ ้ สอนสุม่ เลือก
ออกมานาเสนอ สืบค้ นข้ อมูล
จากในอินเทอร์ เน็ตเพื่อหา
รูปภาพอาหารและชื่ออาหารแต่
ละชนิด แล้ วบันทึกไว้ ในสมุด
บันทึกการสอนพร้ อมระบุชื่อ
เว็บไซต์ทเี่ ป็ นแหล่งข้ อมูล
(Active Learning)
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มคอ. 3
ครัง้ ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชัวโมง
่
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 Unit 5
Telephoning

3
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 Unit 6
Free Time & Leisure

3
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 Unit 7
Shopping

3

กิ จกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้

ผูส้ อน

- Dictation (10 words)
คณาจารย์ผ้ สู อน
- ผู้สอนอธิบายคาศัพท์และ
โครงสร้ างภาษาทีใ่ ช้ ในการ
สนทนาทางโทรศัพท์ (Lecture)
- นักศึกษาสมมติบทบาทการ
คุยโทรศัพท์ จากนันผู
้ ้ สอนจะสุม่
เลือกให้ นกั ศึกษานาเสนอ
(Active Learning)
- Dictation (10 words)
คณาจารย์ผ้ สู อน
- ผู้สอนอธิบายการแต่งประโยค
เพื่อบรรยายกิจกรรมที่ทาเวลา
ว่างโดยวิเคราะห์จาก
แบบฝึ กหัดในบทเรียน
นักศึกษาฝึ กสนทนากับ
เพื่อนในห้ องเรี ยน
(Active Learning)
- ทาแบบฝึ กหัดในหนังสือ
- Dictation (10 words)
คณาจารย์ผ้ สู อน
- ผู้สอนอธิบายคาศัพท์และ
โครงสร้ างภาษาทีใ่ ช้ ในการซื ้อ
ของ (Lecture)
นักศึกษาสมมติบทบาทเป็ นผู้
ซื ้อ และเป็ นคนขาย จากนัน้
ผู้สอนจะสุม่ เลือกให้ นกั ศึกษา
นาเสนอ (Active Learning)
- ท าแบบฝึ กหั ด ในหนั ง สื อ
แบบฝึ กหัด
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มคอ. 3
ครัง้ ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชัวโมง
่

กิ จกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้

ผูส้ อน
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 Unit 8
Vacation

3

- Dictation (10 words)
คณาจารย์ผ้ สู อน
- ผู้สอนอธิบายคาศัพท์ที่
เกี่ยวข้ อง
- นักศึกษาสมมติบทบาทเป็ น
มัคคุเทศก์และนักท่องเทีย่ ว
ชาวต่างชาติ (Active
Learning)
- ท าแบบฝึ กหั ด ในหนั ง สื อ
แบบฝึ กหัด
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 ทบทวน

3

- แบ่งกลุม่ นักศึกษาสรุปเนื ้อหา คณาจารย์ผ้ สู อน
ในแต่ละบท และนาเพื่อเป็ นการ
ทบทวนก่อนการสอบปลายภาค
(Cooperative Learning)

15
สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรมที่
ผลการ
เรี ยนรู้
1. Class Attendant. (การมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมและพฤติกรรม
จริยธรรมการเรี ยน)
2. Dictation (การเขียนตามคาบอก
และเขียนคาแปลเป็ นภาษาไทย
วันละ 10 คา)
3. Assignments
3.1 มอบหมายให้ นกั ศึกษาทา
แบบฝึ กหัด Workbook เป็ นการบ้ าน

1.1 ข้ อ 2, 3
2.1 ข้ อ 3, 4
3.1 ข้ อ 3, 4
4.1 ข้ อ 4
2.1ข้ อ 1, 2

1.1 ข้ อ 2, 3
2.1ข้ อ 1, 2, 3
3.1 ข้ อ 4

วิธีการประเมิน

- สังเกตการมีสว่ นร่วมในการ

ทากิจกรรม และมีความ
ประพฤติที่ดี
- บันทึกการเข้ าห้ องเรี ยนทุก
ครัง้
- การเก็บคะแนนจากการ
ตรวจเช็คความถูกต้ องและคา
แปล วันละ 10 คา
- การเก็บคะแนนจากการตรวจ
แบบฝึ กหัด ( Workbook) และ
งานที่มอบหมายในแต่ละครัง้

ครัง้ ที่
ประเมิน

สัดส่ วน
ของการ
ประเมินผล

1-14

10%

2-14

10%

2-13

20%

10

มคอ. 3
3.2 มอบหมายงานตามกิจกรรมเพื่อ 4.1 ข้ อ 1
พัฒนาทักษะและฝึ กความ
5.1 ข้ อ 1,2,3,5
รับผิดชอบ

(อาจารย์เฉลยแบบฝึ กหัดใน
ห้ องเรี ยน)

4. ทดสอบไวยากรณ์

1.Language Proficiency

6

10%

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

6-12

20%

15

30%

5. Project work
(The ASEAN Community 2015
Presentation)
5.1 มอบหมายงานกลุม่
แบ่งกลุม่ นักศึกษา กลุม่ ละ 3-4 คน
เพื่อการนาเสนอเกี่ยวกับประเทศใน
สมาชิกสมาคมอาเซียน เป็ น
ภาษาอังกฤษ

1.1 ข้ อ 2, 3
1.2 ข้ อ 1, 2, 3,4
3.1 ข้ อ 3
4.1 ข้ อ 3
5.1 ข้ อ 1,3
1.1 ข้ อ 2,3
2.1 ข้ อ 1, 2, 3, 4
3.1 ข้ อ 3,4
4.1 ข้ อ 1, 2, 3,4
5.1 ข้ อ 1, 2, 3,5

5.2 ให้ นกั ศึกษา แต่ละกลุม่ จับฉลาก
ชี่อของ 9 ประเทศ ( ในสมาคม
อาเซียน เมื่อได้ ชื่อประเทศแล้ วให้ ไป
สืบค้ นข้ อมูลทางประเทศนัน้ ทาง
Internet และนาข้ อมูลมาสรุปเป็ น
PowerPoint เพื่อการนาเสนอ โดยให้
อาจารย์ผ้ สู อนนาตัวอย่าง การ
นาเสนอเรื่ อง ”The ASEAN
Community 2015” จาก Clip VDO:
Facebook ของ English Suan
Dusit หรื อ จาก Youtube
5.3 กาหนดให้ นกั ศึกษาใช้
ภาษาอังกฤษในการนาเสนอ
6. ทดสอบปลายภาคเรี ยน
1.1 ข้ อ 2

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.

ทดสอบ

2.1 ข้ อ 1, 2,
3,4
3.1 ข้ อ 3, 4
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หมวดที่ 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
Suan Dusit Rajabhat University. (2013). Listening and Speaking in Real Life
Situations. Bangkok : Suan Dusit Rajabhat University Book Center.

2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
ชุดการสอนวิชา Listening and Speaking in Real Life Situations ประกอบด้ วย
เอกสารประกอบการสอน, หนังสือแบบฝึ กหัด และแผ่นเสียงประกอบ
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
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 (Preintermediate 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:
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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.

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

หมวดที่ 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิ ผลของรายวิชา ทัง้ วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในชัน้ เรี ยน
สื่ อ การสอน และผลการเรี ย นรู้ ที่ ไ ด้ รั บ ตลอดจนเสนอแนะเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง รายวิ ช า ด้ ว ยระบบ
คอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
การเก็บข้ อมูลเพื่อการประเมินการสอน ได้ แก่ จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู้ของนักศึกษาและ
การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
- ผู้ประสานงานรายวิชา และคณาจารย์ผ้ สู อนร่วมกันระดมสมองกาหนดกลยุทธ์วิธีการสอน
จากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา สรุปภาพรวมปั ญหา และอุปสรรคจากมคอ. 5 เพื่อหา
แนวทางในการแก้ ปัญหาร่วมกัน
- จัดวิพากษ์แนวการสอนโดยคณาจารย์ในหลักสูตร
- การประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
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- การวิจยั ชันเรี
้ ยนเรื่ อง “การพัฒนาข้ อสอบมาตรฐานหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (รายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) The Development of the Standardized Test in General Education
Course (English for Communication) “
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ผู้ประสานงานรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และคณาจารย์ผ้ สู อนมีการจัดการประชุม
ร่วมกันทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาโดยการสุม่ ประเมินข้ อสอบและความเหมาะสมของ
การให้ คะแนน ทังคะแนนดิ
้
บและระดับคะแนนของรายวิชา
- ตังคณะกรรมการประจ
้
าสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู้ตามที่กาหนดใน
รายวิชา คะแนนและเกณฑ์การตัดสินผลการเรี ยน
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
- สรุปการดาเนินงานในรายวิชาในทุกสิ ้นภาคการศึกษา ส่งคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
- ผู้ประสานงานรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจัดประชุมคณาจารย์ผ้ สู อนก่อนเปิ ดภาค
เรี ยน เพื่อให้ การจัดการเรี ยนการสอนเป็ นไปในทิศทางที่เหมาะสม
- ผลิตสื่อการสอนเพื่อเป็ นทรัพยากรร่วมในการจัดการเรี ยนการสอน
- แจกปฏิทินวิชาการวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้ กบั หัวหน้ าตอนเรี ยนทุกตอนเรี ยน
- นาข้ อมูลที่ได้ จากการประเมินจากข้ อ 1 และข้ อ 2 มาวางแผนเพื่อปรับปรุ งคุณภาพการจัดการ
เรี ยนการสอนรายวิชา ดังนี ้
- ปรับปรุงแผนการสอนทุกปี การศึกษา
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ปี
- ปรับปรุงแนวการสอนทุกปี
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