
รายละเอียดของรายวิชา 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  - 

 
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

 ชื่อภาษาไทย :   1500121  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสะทอนคิด  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :   1500121  English for Reflective Thinking 

 

2. จํานวนหนวยกิต 

 4 หนวยกิต 4 (4-0-8) 
 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

 4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา: -  
 4.2 อาจารยผูสอน: คณาจารยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน 

 - 
 

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
ไมม ี
 

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
ไมม ี
 

8. สถานที่เรียน 

ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง และศูนยการเรียน 
 

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
 1.1 พุทธพิสัย (ดานความรูที่ไดรับจากการเรียน) 

1.1.1 นักศึกษามีความรอบรู  ในการชทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษในการให
รายละเอียดคําชี้แจงและคําแนะนําเร่ืองที่ตนเองรูแกผูอื่นได  

1.1.2 นักศึกษาเขาใจเนื้อหาบทความและประกาศประชาสัมพันธตาง ๆ แสดงความคิดเห็นใน
เร่ืองที่เปนรูปธรรมและนามธรรม  

1.1.3 นักศึกษาสามารถสนทนาโตตอบและพูดใหขอมูลในหัวขอเร่ืองที่คุนเคยอยางคลองแคลว
และเปนธรรมชาติ 

1.2 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช IT ที่ไดรับจากการเรียน) 
นักศึกษาสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สืบคนขอมูลจากเว็บไซตและสื่อสังคม

ออนไลนได และสามารถสะทอนความคิดในเร่ืองที่คนควา ผานการนําเสนอ ที่ใช IT เปนสื่อเคร่ืองมือใน 

การสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ไดรับจากการเรียน) 

1.3.1 นักศึกษาเห็นคุณคา ในการประพฤติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีความรักชาติ ศาสน  
กษัตริย มีระเบียบวินัย รักษากฎหมาย มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงาม มีความกตัญู มีสัมมาคารวะ รูจักเคารพ
ผูใหญ และรูจักการรักษาวัฒนธรรมและประเพณี 

1.3.2 นักศึกษารูจักประหยัด อดออมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสาธารณะ ไดแก  
คุณลักษณะการมีจิตใจเสียสละ มีสํานึกรับผิดชอบตอสวนรวม เห็นแกประโยชนสวนรวม 
 
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

2.1 เพ่ือปรับปรุงเนื้อหาและจุดมุงหมายของรายวิชาใหทันสมัยและกาวหนาอยูเสมอ 
2.2 เพื่อปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม หลักสูตร

และผูเรียน 
2.3 เพ่ือสงเสริมแนวการจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและการพัฒนาอยางตอเนื่อง 



หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 
 

  ใชทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษในการใหรายละเอียดคําชี้แจงและคําแนะนําเร่ือง
ที่ ตนเองรูแกผูอ่ืน เขาใจเนื้อหาบทความและประกาศประชาสัมพันธตางๆ วิเคราะหขอมูลเบื้องตน และ
แสดงความคิดเห็นในเร่ืองที่เปนรูปธรรมและนามธรรม รวมทั้งเร่ืองที่เก่ียวของกับวัฒนธรรมของไทยและของ
เจาของภาษา  สนทนาโตตอบและพูดใหขอมูลในหัวขอเร่ืองที่คุนเคยอยางคลองแคลวและเปนธรรมชาติ 
   Practice of English listening and speaking skills in providing others with de-
tailed instructions and advice in one’s area of expertise, understanding of articles and public 
announcements, analysis of basic information, and expression of ideas on abstract and con-
crete matters, as well as ones related to Thai and native- speaking culture, interaction with 
and provision of information for others with fluency and spontaneity   
 
2. จํานวนช่ัวโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 
 

บรรยายการฝก 

 
สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย 60 ชั่วโมง 
ตอภาคการศึกษา 

 

สอนเสริมตามความตองการของ
นักศึกษาเปนรายบุคคลหรือราย
กลุมผานชองทางตาง ๆ ทั้งแบบ
ชั้นเรียนและการใชเทคโนโลยี
เพ่ือทบทวนความรูความเขาใจ
ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

ไมม ี ศึกษาดวยตนเอง 120 
ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
โดยนักศึกษาคนควาจาก
แ ห ล ง เ รี ย น รู แ ล ะสื่ อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตาง ๆ  

 
3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน   
    รายบุคคล 

- อาจารยผูรับผิดชอบประจําตอนเรียนประกาศใหคําปรึกษาผานเว็บไซตประจําวิชา หลักสูตร หรือ
ชองทางอิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ  

- ผูสอนจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการของผูเรียน 
 
 



หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

การพัฒนาผลการเรียนรูแตละดาน 
1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1.1.1 มีคุณลักษณะตามคานิยมไทยที่ดี ไดแก  การประพฤติตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม พ้ืนฐาน มีความรักชาติ ศาสน กษัตริย มีระเบียบวินัย รักษากฎหมาย มีอุดมการณใน
ส่ิงที่ดีงาม มีความกตัญู มีสัมมาคารวะ รูจักเคารพผูใหญ และรูจักการรักษาวัฒนธรรมและ
ประเพณี 

1.1.2 รูจักประหยัด อดออมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1.6 มีความเปนสวนดุสิต ไดแก การมีความรักและศรัทธาในองคกร ดํารงตนอยางมี

ศักดิ์ศรี มุงม่ัน ทุมเท รวมแรงรวมใจเปนหน่ึงเดียว ขยันอดทน พากเพียร ใฝรู มีความประณีตพิถีพิถันและรู
จริงในสิ่งที่ทํา มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม แสดงความเปนผูนําและความเปนสวยดุสิตไดอยางเหมาะสมใน
สถานการณจนเปนที่ประจักษตอสาธารณะ 
 1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1.2.1 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโดยผูสอนวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรูและผลการ
เรียนดานคุณธรรม จริยธรรม ใหครอบคลุมตามแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธการเรียนรู
และนํามาออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับรายวิชา 

 1.2.2 มอบหมายใหนักศึกษาผลิตชิ้นงานหรือโครงการที่สะทอนคุณลักษณะดานคุณธรรม
และจริยธรรมตามผลลัพธการเรียนรูเปนรายบุคคลหรือรายกลุม 

1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

  1.3.1 ประเมินและสังเกตพฤติกรรมในการเรียน ความมีวินัย ความซ่ือสัตยสุจริต ความตรง
ตอเวลา 

  1.3.2 ประเมินและสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน กริยา
มารยาท รูกาลเทศะ มีสัมมาคารวะ มีบุคลิกภาพเหมาะสม แตงกายสุภาพเรียบรอย ขยันอดทน และใฝรู 
 
2. ดานความรู 

2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 
  2.1.1 มีความรอบรูกวางขวางเพ่ือเสริมสรางความเปนมนุษยที่สมบูรณ 

2.1.2 มีโลกทัศนกวางไกล 
2.1.3 มีความรูความเขาใจในเร่ืองที่เก่ียวกับตนเองและผูอื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและ

ธรรมชาต ิ
2.1.4 มีความรูในศาสตรภาษาอังกฤษ และศาสตรพ้ืนฐานอื่นๆ 

2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
2.2.1 ใชวิธีการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดวยรูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย          

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและยกตัวอยางประกอบพรอมบรรยายสรุป เนนกระบวนการฟงและการพูด  
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2.2.2 มอบหมายการทําโครงงานเปนรายบุคคลหรือกลุมยอย เก่ียวกับวัฒนธรรมไทยและ
สากล โดยศึกษาคนควาจากแหลงความรูตาง ๆ  ทั้งจากเอกสารตําราและสื่ออิเล็กทรอนิกสแลวนําเสนอแบบ
ปากเปลาและการเขียนรายงาน  

2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
2.3.1 การถาม-ตอบความรูระหวางการจัดการเรียนรู 
2.3.2  ทดสอบยอยระหวางจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทักษะที่ฝกแตละสัปดาห 
2.3.3 มีการประเมินจากชิ้นงานหรือการนําเสนอผลงานในชั้นเรียนโดยประเมินเน้ือหาและ 

การใชภาษา 

 

3. ทักษะทางปญญา 

3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
3.1.1 มีทักษะในการแสวงหาความรูตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 
3.1.2 มีทักษะการคิดแบบองครวมและเชิงตรรกะอยางมีเหตุผล 
3.1.3 มีทักษะการคิดวิเคราะหและแกปญหา 
3.1.5 มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 

3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
3.2.1 มอบหมายงานการศึกษาคนควาดวยตนเองเพ่ือเพ่ิมเติมความรูจากชองทางตาง ๆ  
3.2.2 กําหนดกิจกรรมหรือสถานการณ เพ่ือฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษที่สนับสนุนใหมี 

การแลกเปลี่ยนความคิด การใหความเห็นและการสะทอนความคิดของตนเอง 

3.2.3 มอบหมายงาน โครงงานเปนรายบุคคลหรือกลุมยอย โดยสงเสริมใหใชคําศัพท สํานวน 
และไวยากรณในบริบทตาง ๆ ในรูปแบบการนําเสนอปากเปลาหรือการเขียนรายงาน 

3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

3.3.1 ประเมินจากจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การรายงาน โครงการ หรือโครงงาน  
3.3.2 ทดสอบยอยระหวางจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทักษะที่ฝกแตละสัปดาห 
3.3.3 นําเสนอผลงานในชั้นเรียนโดยประเมินเน้ือหาและการใชภาษาตามเกณฑที่กําหนด (Rubrics) 

 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

          4.1.2 ความเปนพลเมืองที่มีคุณคา และรับผิดชอบตอสังคมไทยและสังคมโลก  
          4.1.4 มีความเขาใจในสังคมพหุวัฒนธรรม มีทักษะในการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นอยางสรางสรรค
ตระหนักและเขาใจในวัฒนธรรมของสังคมที่ตนเองอาศัยอยูรวมทั้งความเขาใยความแตกตางทาง
วัฒนธรรม และสามารถปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม 

 4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

4.2.1 มอบหมายงานโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่เปนกิจกรรมคูและกิจกรรมกลุม 

4.2.2 ใชกิจกรรมถาม-ตอบโดยสงเสริมใหเกิดการแสดงความคิดเห็น สะทอนความคิดโดยใช
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารดวย 

4.2.3 มอบหมายใหนักศึกษานําเสนองานเปนกลุม โดยแบงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในกลุม 
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4.2.4 กําหนดสถานการณหรือประเด็นที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมเพ่ือสงเสริมใหเกิดการสะทอนคิดและ
การอภิปรายอยางกวางขวาง  

 

4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 

4.3.1 สังเกตพฤติกรรมระหวางการทํากิจกรรมคูและกลุมดานความคิดสรางสรรค การสะทอน
ความคิด การใชภาษาอังกฤษ การรับฟงผูอ่ืน  

4.3.2 ประเมินการนําเสนอผลงาน การใชทักษะภาษาอังกฤษ ความถูกตองของเน้ือหา   
  4.3.3 สังเกตและประเมินความรับผิดชอบ ความรวมมือในการทํากิจกรรม การมีภาวะผูนําและ 
ผูตามที่ดีตามบทบาทหนาที่ความรับผิอชอบของตนเอง 

4.3.4 ตรวจชิ้นงาน งานกลุม งานคู โครงงาน หรือ/และรายงานตามเกณฑที่กําหนด 

 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี ส่ือ
สารสนเทศ 

5.1.2 ใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและการสะทอนความคิดอยางมีประสิทธิภาพ 
5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและ 

การใชเทคโนโลยี ส่ือสารสนเทศ 

5.2.1 มอบหมายงานใหคนควาขอมูลเพ่ิมเติม โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลเชิงสถิติ 
5.2.2 กําหนดสถานการณที่สงเสริมการคนควาที่ มีการใชขอมูลเชิงสถิติเ พ่ือฝกทักษะ

ภาษาอังกฤษ 

5.2.3 กําหนดกิจกรรมสงเสริมการใชภาษาอังกฤษเพ่ือนําเสนอขอเท็จจริง แสดงความคิดเห็น 
ทัศนคติ อารมณ และความรูสึกในหัวขอเร่ืองที่เก่ียวของ  

5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช
เทคโนโลยี ส่ือสารสนเทศ 

 5.3.1 ซักถามและการสังเกตวิธีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควาขอมูล 

 5.3.2 ประเมินโครงการ หรือชิ้นงานรวบยอดการนําเสนอผลงาน ที่ไดรับมอบหมาย รวมถึงการ
ใชทักษะภาษาอังกฤษ ความถูกตองของเน้ือหา 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห
ที ่

 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนส่ือที่ใช (ถามี) 

ผูสอน 

1 
 
 

ปฐมนิเทศรายวิชา 
1. คําอธิบายรายวิชา จุดมุงหมาย 
แนวการสอน ขอกําหนดตาง ๆ 
รวมทั้งกระบวนการวัดผลและ
ประเมินผล 
2. นโยบายและระบบประกันคุณภาพ
การเรียนการสอน 
Unit 1: Myself and Those 
Near Me 

1.1 My Routines and 
Schedules 

A: Vocabulary related to; 
- daily activities, transportation, 
food, drinks, time, subjects, 
places 
B: Grammar 
 - Present simple tense, 
interrogatives, negative forms, 
verb to be, have to, must 
C: Language use 

1) Talking about learner’s 
routine activities and 
schedules 

2) – Adverbs of Frequency: 
always, often, 
sometimes  

3) Telling time: am/pm/ or 
24 hours clock 

4 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ชี้แจงคําอธิบายรายวิชา จุดมุงหมาย 
แนวการสอน ขอกําหนดตาง ๆ รวมทั้ง
กระบวนการวัดผลและประเมินผล
ซักถาม/ เอกสารแนวการสอน 
2. ชี้แจงนโยบายและระบบประกัน
คุณภาพการเรียนการสอน 
 
 
 
1. Warm-up – vocabulary game 
2. Controlled practice 
3. Practice word pronunciation 
4. Free practice 
5. Reflective thinking activity; 

Interviewing your partners 
about routines and schedule   

6. Conclusion and evaluation 
 
แหลงเรียนรู  
1. Textbooks 
2. Documents and suggested 
websites.  
 
 
 
 
 

คณาจารย 

2 
 
 

1.2 My Home and Family  
A: Vocabulary related to; 
Family members, and jobs, 
types of housing, kinship terms, 
occupations   

4 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. Warm-up: Find someone 
who… 
2. Pair work: Controlled practice, 
Class survey activity 

คณาจารย 
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สัปดาห
ที ่

 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนส่ือที่ใช (ถามี) 

ผูสอน 

B: Grammar 
    1) Present simple tense 
    2) Question forms: Yes-no 
responses 
C: Language use 
   1) Talking about learner’s 
home 
   2)  Talking about living in the 
family 

3. Practice word pronunciation 
4. Reflective thinking activity: 
Make a small talk or a discussion 
or asking questions about one’s 
family 
5. Conclusion and evaluation 
 
แหลงเรียนรู  
1. Textbooks 
2. Documents and suggested 
websites.  

3 
 
 

1.3 My Free Time 
A: Vocabulary related to 
hobbies, music and movie 
genres 
B: Grammar 

1) Present simple tense 
2) Likes and dislikes  
3) Wh-questions  
4) Because/ Because of  

C: Language use 
1) Talking about personal 

preferences and 
opinions 

2) Giving a reason  
 

 
 
 
 

4 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. Warm-up: Vocabulary; 
matching game 
2. Practice word pronunciation 
3. Controlled practice 
4.  Group survey: 
- Read an article and discuss the 
article in groups 
- Collecting opinions  
- Group members taking turns 
giving feedback to the class 
(Some of us think ….., the 
majority of us think…..,)  
5. Reflective thinking activity;  
   -Think and talk about “Nuclear 
VS Extended family” 
“Constructive Leisure time” 
6. Conclusion and evaluation 
 
แหลงเรียนรู  
1. Textbooks 
2. Documents and suggested 
websites.  

คณาจารย 

4 Unit 2: My University 4 กิจกรรมการเรียนการสอน คณาจารย 
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สัปดาห
ที ่

 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนส่ือที่ใช (ถามี) 

ผูสอน 

 2.1 My Places in University 
A: Vocabulary related to; 
building, features, facilities 
B: Grammar 

1) Present simple tense 
2) Prepositions of place 
3) Active and passive voice 

C: Language use 
1) Talking about locations 
2) Describing a building 

 
 

 2. Warm-up: Matching 
pictures with prepositions 
(team game) 

Cloze practice:  listening gap 
filling 
2. Practice word pronunciation 
3. Free practice: 
Guessing game – Describing 
places in the university and 
guessing the name of the 
buildings. (Mill drill) e.g. “I’m in 
the building opposite Dusit Poll. 
Where am I?”  
4.  Reflective thinking activity; 
Make a discussion on “What 
should be improved in our 
university?” 
5. Conclusion and evaluation 
 
 
แหลงเรียนรู  
1. Textbooks 
2. Documents and suggested 
websites.  

5 
 
 

2.2 Asking the Ways in the 
University 

A: Vocabulary related to; 
maps, features, direction 
phrases 
B: Grammar 

1) Present simple tense 
2) Prepositions 

C: Language use 
1) Giving directions 

 

4 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. Warm-up: Matching words with 
pictures 
2. Practice word pronunciation  
3. Controlled practice for giving 
directions 
4. Semi-controlled practice: 
information gap map filling  
5. Free practice: “Where am I 
going?” (Drawing names of places 

คณาจารย 
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สัปดาห
ที ่

 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนส่ือที่ใช (ถามี) 

ผูสอน 

 
 
 
 

and giving directions and letting 
others guess the name of places) 
6. Reflective thinking activity: 
Make a small talk about ways to 
learner’s house. 
7. Conclusion and evaluation 

 
แหลงเรียนรู  
1. Textbooks 
2. Documents and suggested 
websites.  

6 
 
 

2.3 Activities in the 
University 

A: Vocabulary related to; 
students’ activities  
 
B: Grammar 

1) Conjunction phrases 
C: Language use 

1) Giving opinions  
 
 
 
 

4 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. Warm-up: Match the activities 
with pictures 
2. Practice word pronunciation 
3. Controlled practice: models 
for giving opinions 
4. Semi-controlled practice: 
opinions of own activities 
5. Free practice: 
- Read an article and discuss the 
article in groups 
- Collecting opinions  
- Group members taking turns 
giving feedback to the class 
(Some of us think ….., the 
majority of us think…..)  
6. Reflective thinking activity: 
Think and talk on “The pros and 
cons of extra-curricular 
activities”. 
7.Conclusion and evaluation 
แหลงเรียนรู  
1. Textbooks 

คณาจารย 
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สัปดาห
ที ่

 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนส่ือที่ใช (ถามี) 

ผูสอน 

2. Documents and suggested 
websites.  

7 
 
 

Unit 3 Living in Bangkok 
3.1 Getting Around 

A: Vocabulary related to; 
Transportation, attractions 
B: Grammar 

1) Present simple tense 
2) Conditional sentences 
3) Imperatives 
4) Modal auxiliaries 

C: Language use 
1) Giving instructions for   

buying a BTS ticket 
2) Giving  advice 
3) Recommending places 

to go 
 
 
 

4 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. Warm-up: matching 
transportation pictures with 
words 
2. Practice word pronunciation 
3. Controlled practice: listening 
gap filling and practice 
4. Semi-controlled practice: pair 
work-conversation 
5. Free practice: Recommending 
a route to somewhere in 
Bangkok 
6. Reflective thinking activity: 
Discuss on traffic in Bangkok 
7. Conclusion and evaluation 

แหลงเรียนรู  
1. Textbooks 
2. Documents and suggested 
websites.  

คณาจารย 

8 
 
 

3.2 Eating out 
A: Vocabulary related to; 
Food, tastes, ingredients 
B: Grammar 

1) Present simple tense 
2) Present continuous 

tense 
3) Comparatives and 

superlatives 
4) Modal auxiliary  

C: Language use 
1) Giving advice for 

somewhere to eat 
2) Talking a plan 

4 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. Warm-up: Line-up game e.g. 
tallest to shortest, oldest to 
youngest 
2. Practice word pronunciation 
3. Controlled practice: listening 
with gap filling 
4. Semi-controlled practice: pair 
work e.g. comparing the 
descriptions of two restaurants 
and practice recommending each 
one using the expressions 
learned.  

คณาจารย 
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สัปดาห
ที ่

 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนส่ือที่ใช (ถามี) 

ผูสอน 

3) Making an appointment 
4) Giving suggestions 

 
 
 

5. Reflective thinking activity: 
Recommending a restaurant to 
eat out at. (or recommending a 
dish) 
6. Conclusion and evaluation 
แหลงเรียนรู  
1. Textbooks 
2. Documents and suggested 
websites.  

9 
 
 

3.3 Shopping 
A: Vocabulary related to; 
Clothes and accessories, 
adjectives for describing a dress 
B: Grammar 

1) Past simple tense 
2) Present simple tense 
3) Present perfect tense 

C: Language use 
1) Recommending shops 
2) Talking about clothes 

and fashions 
 
 
 

4 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. Warm-up: Line-up game - 
Vocabulary jumble 
2. Practice word pronunciation 
3. Controlled practice: Listening 
with gap filling  
4. Semi-controlled practice: 
Before this class, ask students to 
bring their own clothing items to 
the class so that they can talk 
about them.  
5. Free practice: 
- Read an article and discuss the 
article in groups 
- Collecting opinions  
- Group members taking turns 
giving feedback to the class 
(Some of us think ….., the 
majority of us think…..,)  
6.Reflective thinking activity: 
Think and talk “Online 
shopping” 
7. Conclusion and evaluation 
แหลงเรียนรู  
1. Textbooks 

คณาจารย 
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สัปดาห
ที ่

 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนส่ือที่ใช (ถามี) 

ผูสอน 

2. Documents and suggested 
websites.  
 

10 
 
 

Unit 4 The World around me 
4.1 Technology 

A: Vocabulary related to; 
IT and internet relevant  
B: Grammar 

1) Future simple tense 
2) Conditional sentences 

 
C: Language use 

1) Making predictions 

about technology. 

2) Talking about the use-

fulness of technology   

 
 
 

4 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.Warm-up: Match the pictures of 
technological devices and 
appliances with the correct 
vocabulary from the box. 
2. Practice word pronunciation 
and complete the survey.  
3. Controlled practice: Listen to 
the lecture about the use of 
technologies in our daily life. Fill 
in the gaps with the missing 
words. 
4. Semi-controlled practice: dis-
cuss how we can use each tech-
nological device to help in our 
study. Then, share ideas with the 
whole class.  
5. Reflective thinking activity: 
Make predictions of what future 
technology can do for us. Then, 
share your ideas with your 
classmates.  
6. Conclusion and evaluation 
แหลงเรียนรู  
1. Textbooks 
2. Documents and suggested 
websites.  
 
 
 

คณาจารย 

 Term Presentation Project  Term Presentation  
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สัปดาห
ที ่

 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนส่ือที่ใช (ถามี) 

ผูสอน 

Teacher assigns the group work 
for presentation. (see appendix 
A in the textbook)  

11 
 
 

4.2 Entertainment 
A: Vocabulary related to; 
Types of entertainment 
B: Grammar 

1) ever and never 
2) already and yet 

C: Language use 
1) Talking about their 

entertainment 
experiences  

2) Giving opinions and 
giving reasons to 
support their opinions 

 
 

4 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. Warm-up: Find the words 
related to different types of 
entertainment and match them 
with their definitions.  
2. Practice word pronunciation 
3. Controlled practice: Listen to 
people talking about their 
entertainment experience and 
answer questions.   
4. Semi-controlled practice: Ask 
your partner about his/her 
entertainment experience. 
5. Free practice: Search the Inter-
net and write down other types 
of entertainment NOT mention-
ing in this lesson.  
6. Reflective thinking activity: 
Listen to a conversation about 
influences of movies and discuss 
which side that you agree more.  
7. Conclusion and evaluation  
แหลงเรียนรู  
1. Textbooks 
2. Documents and suggested 
websites.  

คณาจารย 

12 
 
 

4.3 Travelling 
A: Vocabulary related to; 
Airport announcements and 
travel tips  
B: Grammar 

1) Imperatives  

4 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. Warm-up: Choose what they 
need to do when traveling 
abroad. 

คณาจารย 
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สัปดาห
ที ่

 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนส่ือที่ใช (ถามี) 

ผูสอน 

2) Modal verbs 
C: Language use 

1) Do’s and don’ts for 
traveling around the 
world 

2) Listening to 
announcements 

3) Making suggestions 
 
 
 

2. Unscramble words, study their 
meanings, and practice word 
pronunciation 
3. Controlled practice: Listen to 
six short conversations and 
match them to the right heading 
e.g. checking-in, security check, 
and immigration and passport 
control. Then, practice in pairs.   
4. Controlled practice: Listen to 
an announcement and fill in the 
information board.  
5. Reflective thinking activity: 
Listen to the tips for travelling 
abroad add other useful tips for 
travelling abroad. 
6. Conclusion and evaluation 
แหลงเรียนรู  
1. Textbooks 
2. Documents and suggested 
websites.  

13 
 
 

Unit 5 Presenting ideas  
5.1 Brainstorming 

A: Vocabulary related to; 
Conjunctions ,Sign post phrases, 
Language for explaining graphs, 
charts, and tables 
B: Grammar 

1) Present simple tense 
2) Conditional sentences 
3) Future simple tense 

C: Language use 
1) Introducing a topic 
2) Staging a talk 
3) Referring to visual aids 

4 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. Warm-up: Mind mapping 
2. Practice word pronunciation 
3. Controlled practice: Listen to 
two talks and underline different 
signpost features and references 
to visual aids. 
4. Semi-control practice: Give the 
students a topic in class and ask 
them to practice giving a talk in 
pairs.   
5. Reflective thinking activity; 
- Group members taking turns 
giving feedback to the class 

คณาจารย 
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สัปดาห
ที ่

 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนส่ือที่ใช (ถามี) 

ผูสอน 

 
 
 

(Some of us think ….., the 
majority of us think…..,)  
6. Conclusion and evaluation 
 
แหลงเรียนรู  
1. Textbooks 
2. Documents and suggested 
websites.  

14 
 
 

5.2 Q&A 
A: Vocabulary related to; 
Sign posting for ending a talk 
B: Grammar 

1) Present simple tense 
2) Present perfect and past 

simple tenses for closing 
and summing up  

C: Language use 
1) Responding to questions 
2) Recalling information 
3) Making conclusions 

 
 
 

4 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. Match questions with the 
answers 
2. Practice word pronunciation 
3. Controlled practice:  Listen to 
the Q&A session of a talk and fill 
in the gaps.  
4. Controlled practice: Listen to 
the conclusion of the 
presentation and reorganize the 
sentences.   
5. Free Practice: Prepare group 
presentations for the following 
class 
5. Reflective thinking activity: 
Group members taking turns 
giving feedback to the class 
(Some of us think ….., the 
majority of us think…..,)  
6.Conclusion and evaluation 
แหลงเรียนรู  
1. Textbooks 
2. Documents and suggested 
websites.  

คณาจารย 
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5.3 Presentation 
1) Group presentation 
2) Q&A 

4 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
Group presentations week 

คณาจารย 
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สัปดาห
ที ่

 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนส่ือที่ใช (ถามี) 

ผูสอน 

3) Giving feedback and 
evaluation 

 
 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

กิจกรรมที ่ ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหที ่
ประเมิน 

สัดสวนของการ 

ประเมินผล 

1. -Attendance  
   - Participation 

1.1.1 
1.1.2 
1.1.6 
4.1.2 

พฤติกรรมการเรียน 1-15 10% 

2. Oral test 
2.1 Dialogue  
2.2 Monologue 

2.1.2 
2.1.3 
3.1.5 
3.2.1 

ทดสอบระหวางเรียน 2-14 20% 

3. Self-study 
(English Discovery) 

5.3.1 
3.1.5 
3.2.1 

การศึกษดวนตนเองผาน
โปรแกรม English 
Discoveries Online 

2-15 10% 

4. Course book 4.1.4 ตรวจผลงาน 15 10% 

5. Group presentation 1.1.1 
2.2.2 
2.1.3 
3.3.1 
3.1.3 
3.1.5 
4.1.4 
5.1.2 

การนําเสนอผลงานกลุม 15 20% 

6. Final examination  2.1.3 
2.1.4 
3.1.2 

ทดสอบ 16 30% 

 

หมายเหตุ :  ใชเกณฑการประเมินผลแบบอิงเกณฑ 



หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก 

 เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสะทอนคิด (English for Reflective 
Thinking) 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

- 
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

Brooks, M. (2011). Q: Skills for success: Listening and speaking 2. New York: Oxford  
 University Press.  
Maurer, J. & Schoenberg, I. E. (1998). True colors: An EFL course for real communication 

1. White Plains, NY: Longman.   
McVeigh, J.& Bixby, J. (2011). Q: Skills for success: Reading and writing 2. New York:  

Oxford University Press.  
Richards, J. C., Hull, J. & Proctor, S. (2005). Interchange third edition. Cambridge: Cambridge 

University Press. 
Sweeney, S. (2003). English for business communication: Student’s book. Cambridge: 

Cambridge University Press. 
Vaughan, A. & Zemach, D.E. (2013). Get ready for international business: English for the  

workplace. Oxford: Macmillan. 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 - การสนทนาระหวางนักศึกษาและผูสอน (เปนทางการและไมเปนทางการ) 
 - แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา (ผานระบบบริหารการศึกษา) 
2. กลยุทธการประเมินการสอน 

- สังเกตการมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษา 

 - ผลการเรียนของนักศึกษา (จากงานที่ไดรับมอบหมายและการทดสอบ) 
 - แบบสอบถาม 

3. การปรับปรุงการสอน 

 - นําแบบสอบถามจากการประเมินการสอนของนักศึกษามาเปนแนวทางในการปรับปรุง 

- ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูสอนทานอ่ืน 

 - ทําวิจัยในชั้นเรียน 
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

 - ใชการทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยทานอ่ืน  
- แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจแบบทดสอบ วิธี

และเกณฑการใหคะแนนสอบ 
 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
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 - ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ป หรือตามขอเสนอแนะหรือมติของกรรมการบริหารหลักสูตร 
 - เปลี่ยนหรือสลับผูสอนหรือการสอนเปนทีมเพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูและมีมุมมองในการประยุกต
ความรูจากผูสอนที่หลากหลาย 
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เอกสารแนบทาย  
 

1. การเขาใชงานโปรแกรมมัลติมีเดียภาษาอังกฤษ English Discoveries Online* 
 
สําหรับนักศึกษารหัส 60  
Username: รหัสนักศึกษา 13 หลัก 
Password: 5 ตัวทายของรหัสนักศึกษา 

 
สําหรับนักศึกษารหัส 61 เปนตนไป 
Username: u ตามดวย รหัสนักศึกษา 13 หลัก 
Password: dd/mm/yyyy (ปพุทธศักราช) 

 

 
3 เกณฑการใหคะแนนการเขาใชงานโปรแกรมภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย ชุด  

English Discoveries Online ในหมวดการศึกษาทั่วไป กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 
 

Criteria 
Point(s) 

 
3 Points 

 
2 Points 

 
1 Point 

 
0 Point 

1. Course Completion  
(3 Points) 

100 - 80% 79 - 60% 59 - 40% 39 - 0% 

2. Test Score 
(2 Points) 

- 100 - 80 
scores 

79 - 50 
scores 

49 - 0 
scores 

3. Time on task 
(2 Points) 

- Over 10 hrs. 6-9 hrs. Less than 6 hrs. 

4. Total number of units 
(3 Points) 

9 - 10 
units 

8 - 6 units 5 – 3 units Less than 3 
units 

Total Score = 10 points 

 

*ในกรณีที่นักศึกษามีปญหาในการเขาใชใน Username ของมหาวิทยาลัย สามารถติดตอที่ศูนยการเรียนรูภาษาดวยตนเอง 
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร 1 ชั้น 2 


