รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
-

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1500123 ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษสําหรับวิถีชีวิตสมัยใหม
English for Modern Lifestyle
1.2 จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต 3(2-2-5
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.4 อาจารยผรู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผสู อน
1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา: 2 อาจารยผูสอน: คณาจารยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1.5 ภาคการศึกษา/ชั้นปทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ชั้นปที่ 1
1.6 รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
1.7 รายวิชาทีต่ องเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
1.8 สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1.9 วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ลาสุด
31 กรกฎาคม 2564

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

2.1 จุดมุงหมายของรายวิชา
1 นักศึกษาสามารถใชภาษาอังกฤษในทักษะฟง พูด อาน เขียนเพื่อการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ
ในชีวิตประจําวันและในบริบทของการทํางาน
2) นักศึกษาสามารถประยุกตใชความรูเกี่ยวกับไวยากรณภาษาอังกฤษในการสื่อสารในสถานการณ
ตาง ๆ ทั้งในชีวิตประจําวันและบริบทของการทํางานไดอยางถูกตองและเหมาะสม
3 นักศึกษาสามารถเลือกใชคําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับการสื่อสารในสถานการณ
ตาง ๆ ทั้งในชีวิตประจําวันและบริบทของการทํางานไดอยางถูกตองและเหมาะสม
4) นักศึกษาสามารถอธิบายเกี่ยวกับวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิตและวัฒนธรรมในการทํางานของ
ประเทศเจาของภาษา
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5) นักศึกษาสามารถประยุกตใชวิธีการเรียนรูและการฝกทักษะฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษจาก
โปรแกรมภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย English Discoveries Online เพื่อการเรียนรูและพัฒนาความสามารถ
ในการใชภาษาอังกฤษดวยตนเองอยางตอเนื่อง
6 นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงและประยุกตใชองคความรูและทักษะภาษาอังกฤษที่ไดรับจากการเรียน
ดวยโปรแกรมภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย English Discoveries Online ในการทําแบบทดสอบมาตรฐาน
TOEIC
7 นักศึกษาสามารถนําเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยูในปจจุบันมาใชเพื่อพัฒนากระบวนการทํางานดาน
ภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
2.2 วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาทั้งในดานการฟง พูด อานและเขียนโดยใชโปรแกรม
ภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย ชุด English Discoveries Online เปนฐานในการเรียนรู โดยมีวัตถุประสงคให
นักศึกษาสามารถบูรณาการการใชภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะในการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ ซึ่งจะเปน
ประโยชน ต อ นั ก ศึ ก ษาในการประยุ ก ต ใ ช กั บ การสอบ TOEIC (Test of English for International
Communication)

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

3.1 คําอธิบายรายวิชา
ไวยากรณและคําศัพทภาษาอังกฤษระดับตนที่ใชในวิถีชีวิตสมัยใหม การพัฒนาทักษะการฟง พูด
อาน และเขียนเพื่อการสื่อสารในวิถีชีวิตสมัยใหม การใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับ
วิถีชีวิตสมัยใหมโดยเนนการใชงานโปรแกรมภาษาอังกฤษ English Discoveries
Basic English grammar and vocabulary used in modern lifestyle; English skills
practice: listening, speaking, reading, and writing for communication in modern lifestyle;
using technology to develop English skills for modern lifestyle by focusing on English
Discoveries multimedia program
3.2 จํานวนชัว่ โมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

30 ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษา

ไมมี

การฝกปฏิบัต/ิ
การศึกษาดวยตนเอง
งานภาคสนาม/การฝกงาน
30 ชั่วโมง
75 ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษา
ตอภาคการศึกษา

3.3 จํานวนชัว่ โมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- ผูสอนใหคําปรึกษาผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือสื่อสังคมออนไลน
- ผูสอนจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมตามความตองการ 3 ชั่วโมงตอสัปดาห
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี
1.1.2 มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ มีทัศนคติเชิงบวกในการดําเนินชีวิต
1.1.3 มีความรักและศรัทธาตอมหาวิทยาลัย
1.1.4 เคารพสิทธิ คุณคา และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
1.1.5 มีวินัย ตรงตอเวลา และเคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยและสังคม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง เชน การเขาสอนและการเลิกสอนตรงเวลา การมีสัมมาคารวะ
และกาละเทศ เปนตน
1.2.2 นําเสนอตัวอยางกรณีศึกษาที่เกี่ยวของกับการคัดลอกงานผูอื่น
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกระหวางเรียนของนักศึกษา
1.3.2 ประเมินจากผลงานของนักศึกษาที่ไมมีการคัดลอกผลงานผูอื่น
2. ดานความรู
2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
2.1.1 มีความรู ความเขาใจทางดานหลักพื้นฐานทางกฎหมายและสามารถนําไปประยุกตใชได
2.1.2 มีความรู ความเขาใจการใชภาษาเพื่อการสื่อสารสากลในบริบทตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับวิถีชีวิต
2.1.3 มีความรู ความเขาใจในดานการวางแผนบริหารจัดการในชีวิตประจําวันได
2.1.4 มีความรูและสามารถนําความรูไปใชในการบริหารองคกรและทรัพยากรอยางคุมคา
2.1.5 สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของได
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 จัดการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมที่มีความหลากหลายและเกี่ยวของกับสถานการณ
ตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน เชน การแสดงบทบาทสมมติ การอภิปราย และการนําเสนอ
งาน เปนตน เพื่อการสื่อสารในวิถีชีวิตสมัยใหม
2.2.2 จัดการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนจากโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย ชุด
English Discoveries Online และสื่อผสมที่มีความหลากหลาย (multimedia) ภายใต
หัวขอที่เกี่ยวกับสถานการณตาง ๆ ทั้งในชีวิตประจําวันและในการทํางาน
2.2.3 จัดการเรียนการสอนโดยใชเนื้อหาที่มีการเชื่อมโยงองคความรูและทักษะภาษาอังกฤษ
กับแบบทดสอบมาตรฐาน TOEIC และศาสตรในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่
นักศึกษาเรียน
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2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินจากการถาม-ตอบความรูที่ไดรับระหวางเรียน
2.3.2 ประเมินจากการทําแบบฝกหัดและแบบทดสอบยอยในระหวางเรียน
2.3.3 ประเมินจากการทํากิจกรรมในระหวางเรียน
2.3.4 ประเมินจากการทําแบบทดสอบปลายภาค
2.3.5 ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย
3. ดานทักษะทางปญญา
3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
3.1.1 มีทักษะการคิดแบบองครวม เชิงตรรกะอยางเปนระบบ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
เพือ่ การเสริมพลังอํานาจและการใหคุณคาในประเด็นที่ศึกษา
3.1.2 มีทักษะการวางแผนการเงิน การวิเคราะหความเสี่ยง และการใชเงินอยางรูคุณคา
3.1.3 มี ค วามสามารถในการประยุ ก ต ข อ มู ล ต า ง ๆ เพื่ อ นํ า มาประกอบการตั ด สิ น ใจ
แกปญหาในการดําเนินชีวิตยุคดิจิทัล
3.1.4 มีความสามารถแสวงหาความรูตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
3.1.5 มีความสามารถในการรักษาสุขภาพตนเองและผูอื่นไดตามหลักโภชนาการ
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 มอบหมายงานหรือกิจกรรมในรูปแบบของสถานการณจําลองใหนักศึกษาแกปญหาดวย
วิธีที่แตกตางและประเมินวิธีการแกปญหาที่เกิดขึ้นจากการทํางานรวมกับผูอื่น
3.2.2 มอบหมายให นั ก ศึ ก ษาเรี ย นรู แ ละฝ ก ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษจากโปรแกรมการเรี ย น
ภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย ชุด English Discoveries Online
3.2.3 มอบหมายงานให นั ก ศึ ก ษาประยุ ก ต ใ ช ค วามรู แ ละทั ก ษะภาษาอั ง กฤษในการทํ า
แบบทดสอบมาตรฐาน TOEIC
3.2.4 มอบหมายงานใหนักศึกษาเรียนรูและสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลในเว็บไซตตาง ๆ และ
นําความรูที่ไดมาสรางสื่ออิเล็กทรอนิกส
3.2.5 มอบหมายงานใหนักศึกษาประยุกตใชความรูและทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
วิถีชีวิตสมัยใหม
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการสังเกตการทํางานของนักศึกษา
3.3.2 ประเมินจากการถาม-ตอบระหวางเรียน
3.3.3 ประเมินจากการทําแบบฝกหัด แบบทดสอบยอยในระหวางเรียนและการทดสอบปลาย
ภาค
3.3.4 ประเมินจากการใชโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย ชุด English Discoveries
Online และการฝกทําแบบทดสอบมาตรฐาน TOEIC
3.3.4 ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย
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4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1.1 มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่นและปรับตัวใหเขากับสถานการณและ
วัฒนธรรมขององคกร
4.1.2 มีความสามารถใชภาษาเพื่อสื่อสารในการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
4.1.3 มีความตระหนักรูถึงสิทธิ บทบาท หนาที่ และเสรีภาพของตนเอง และเคารพสิทธิของผูอื่น
4.1.4 เปนพลเมืองที่มีคุณคาและรับผิดชอบตอตนเอง ชุมชน ประเทศและสังคมโลก
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 จัดการเรียนการสอนที่มุงเนนกิจกรรมคูและกิจกรรมกลุม การตั้งปญหาและการหาแนว
ทางการแกปญหา การอภิปรายรวมกัน และการแสดงบทบาทสมมุติ
4.2.2 มอบหมายใหนักศึกษากําหนดบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบในการทํางานคู และ
การทํางานกลุม
4.2.3 สงเสริมใหนักศึกษาเรียนรูวิธีการประเมินอยางสรางสรรคโดยนักศึกษาผูอื่น (peer
evaluation
4.2.4 เนนกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ และการทํางานเปนทีม
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากการเขารวมกิจกรรมคูและกลุม
4.3.2 ประเมินจากการสังเกตกระบวนการทํางานเปนทีมของนักศึกษา
4.3.3 ประเมิ น จากชิ้นงานของนักศึกษาจากการทํ างานคูและกลุมที่แสดงให เห็นการแบ ง
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในงาน
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.1 มี ค วามสามารถใช ภ าษาเพื่ อ การสื่ อ สารในชี วิ ต ประจํ า วั น ได อ ย า งถู ก ต อ งและ
เหมาะสม
5.1.2 มีทักษะในการคํานวณ การวิเคราะหเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อใชในการตัดสินใจ
อยางสรางสรรค
5.1.3 มี ค วามสามารถในการเขา ถึ ง สื่อ และการเลื อ กใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศได อยา ง
เหมาะสม
5.1.4 มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนในปจจุบันใหเกิดประโยชนไดอยางคุมคา
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายให นัก ศึ กษาทํากิจกรรมการฝกใชทักษะภาษาอั งกฤษเพื่ อการสื่อสารใน
สถานการณตาง ๆ ในวิถีชีวิตสมัยใหม
5.2.2 มอบหมายให นั ก ศึ ก ษานํ า เสนอองค ค วามรู ที่ ไ ด ศึ ก ษาค น คว า โดยใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศประกอบการนําเสนองาน หรือรายงาน
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5.2.3 จัดการเรียนการสอนโดยใชโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย ชุด English
Discoveries Online
5.2.4 ใช สื่ อเทคโนโลยี ใ นการใหขอมูล ปอนกลับเพื่อเพิ่ม เติ ม ความรู แ ละทบทวนบทเรี ย น
ระหวางผูสอนกับผูเรียน
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากการใชทักษะภาษาอังกฤษสื่อสารในการทํากิจกรรม
5.3.2 ประเมินจากชิ้นงานที่ใชเทคโนโลยีประกอบการสรางสรรคงาน
5.3.3 ประเมินจากการสังเกตการใชเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการนําเสนองาน

มคอ.3 ภาษาอังกฤษสําหรับวิถีชีวิตสมัยใหม -6

1. แผนการสอน

Weeks
Topics
1
Course Orientation
Unit 1 Getting a Job
• Listening Skill: Voice
Mail
• Reading Skill: My
Educational Plan
• Vocabulary: college,
course, examination,
fail, pass etc.
• Grammar:
Modals: be able to,
Gerunds: as object,
after prepositions
• Suggested Activity:
Creating a role-play –
Making an appointment
for a job interview

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
Hours
4

Teaching and Learning Activities
Introduction to the Course Outline
1. Teacher introduces the course description, course
objectives, content, methods of teaching and
activities, teaching materials, and assessment and
evaluation.
2. Teacher tells students the classroom rules and
regulations.
Context Listening
3. Teacher introduces the lesson by asking students
what kinds of job they want to do in the future
and what they have to do to get a job.
4. Teacher lets students listen to a voice mail
message asking someone to call back to set up an
interview. Teacher asks students some
comprehension questions during listening. The
example questions are as follows:
- Who is leaving the message? Who is the
receiver?
- Why does she call?
- How can Robert (the receiver) contact Melissa
(the sender)?
5. Techer lets students do exercises and tests in
Lesson 1 of English Discoveries Basic 3 to check
their listening comprehension.

Teaching Materials
1. TQF3
2. English Discoveries
online
3. Supplementary
TOEIC practice test
4. Presentation
slides
5. Onlinecourse.
dusit.ac.th

Assessment Methods
1. Observing in-class
participation and
discussion
2. Checking exercises
and tests on English
Discoveries Online
3. Assessing a role-play
activity
4. Assessing exercises in
TOEIC practice test

Lecturers
Lecturers
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Weeks

Topics

Hours

Teaching and Learning Activities
Teaching Materials
Reading Practice
6. Teacher lets students read the story entitled “My
Education Plans” and ask them to identify the main
idea of the passage.
7. Teacher asks students 5W1H questions to check
their understanding of the story and let them
highlight the key vocabulary in the passage.
8. Teacher encourages students to do exercises and
tests in Lesson 2 of English Discoveries Basic 3 to
check their reading comprehension.
9. Teacher lets students practice pronouncing and
writing vocabulary in the sentences by doing
exercises and tests in Lesson 7 of English
Discoveries Basic 3.
Grammar Focus
10. Teacher explains grammar points found in the
story and assigns students to do some exercises in
Lessons 4-6 of English Discoveries Basic 3 to check
their understanding.
Speaking Practice
11. Teacher lets students practice listening and
speaking skills on the topic of ‘the phone call’ in
Lesson 3 of English Discoveries Basic 3. Before
practicing, teacher explains how to use the
expressions for making and receiving phone calls.

Assessment Methods

Lecturers
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Weeks

Topics

Hours

2

Unit 2 Business Matters
• Listening Skill: Business
• Reading Skill: London
• Vocabulary: apply,
interview, approval,
appointment, overtime,
etc.
• Grammar:
Modals: must, have to,
have got to, must not,
don’t have to, haven’t
got to

4

Teaching and Learning Activities
Suggested Activity
12. Teacher assigns students to create a role-play
activity – a telephone conversation to make an
appointment for a job interview. Students are
encouraged to use expressions and grammar points
in the lesson.
13. Teacher encourages students to do the TOEIC
practice test and suggests tactics for answering the
questions and then check their comprehension.
Wrap-up activity
14. Teacher concludes the lesson by summarizing the
main points.
Context Listening
1. Teacher introduces the lesson by showing the
pictures of some equipment businesspersons use
to deal with business matters as well as the
activities they do for business contact and
encourages them to share their opinions and
experience related to the given situations.
2. Teacher lets students listen to a voice mail
message from a businessman setting up a meeting
to discuss a project. Before listening, the teacher
encourages them to guess the listening story.
3. Teacher asks students some comprehension
questions during listening. The sample questions
are as follows:

Teaching Materials

Assessment Methods

Lecturers

1. Learning materials
2. Pictures of
equipment
3. English Discoveries
Online
4. TOEIC practice test
5. Presentation
slides
6. Onlinecourse.
dusit.ac.th

1. Observing in-class
participation and
discussion
2. Observing questions
and responses
3. Checking exercises
and tests on English
Discoveries Online
4. Observing the use of
technology
5. Assessing a role play
activity
6. Assessing exercises in
TOEIC practice test

Lecturers
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Weeks

Topics
• Suggested Activity:
Role-playing – a
business trip

Hours

Teaching and Learning Activities
- Who is the caller?
- Who does the caller leave a voice mail
message?
- Why does the caller leave a voice mail
message?
- What does the caller want someone to do
after he/she gets a message?
- What does the caller say at the end of a
voicemail?
4. Teacher has students do an exercise to check
their listening comprehension.
5. Teacher encourages students to practice listening
by doing exercises and tests in Lesson 1 of English
Discoveries Basic 3.
Reading Practice
6. Teacher lets students read an email regarding
taking a tour of London for the main idea and
motivate them to find specific information by
asking 5W1H questions as well as let them share
ideas with their classmates and do an exercise to
check their reading comprehension.
7. Techer encourages students to do supplementary
reading exercises and tests in Lesson 2 of English
Discoveries Basic 3.
8. Teacher lets students practice vocabulary in the
sentences and checks students’ understanding of

Teaching Materials

Assessment Methods

Lecturers
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Weeks

Topics

Hours

Teaching and Learning Activities
the vocabulary found in the voice mail message
and the email and let them do a vocabulary
exercise.
9. Techer encourages students to do supplementary
vocabulary exercises and tests in Lesson 7 of
English Discoveries Basic 3.
Grammar Focus
10. Teacher explains grammar points found and
assigns students to do some exercises to check
their understanding.
11. Techer encourages students to do supplementary
grammar exercises and tests in Lessons 4-6 of
English Discoveries Basic 3.
Speaking Practice
12. Techer lets students listen to a conversation in
which a businesswoman asks her secretary to
send a fax and have them do an exercise to
check their listening comprehension.
13. Techer encourages students to practice having a
conversation and do speaking exercises and tests
in Lesson 3 of English Discoveries Basic 3.
Suggested Activity
14. Teacher has students create a role play activity –
a business trip including the reasons of meeting,
the job position, the company name, the country
to visit, the people to meet, the locations to visit,

Teaching Materials

Assessment Methods

Lecturers
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Weeks

Topics

Hours

3

Unit 3 Planning a Vacation
• Listening Skill: Flight to
Mumbai
• Reading Skill: Village
Tours
• Vocabulary: cancel,
connecting flight nonstop flight, round-trip,
sightseeing, etc.
• Grammar:
Modal: should
Infinitives: after verbs
Gerunds: after verbs
• Suggested Activity:
Creating a tour and
travel advertisement

4

Teaching and Learning Activities
the dress code, etc. and present the role play to
the class.
15. Teacher encourages students to do the TOEIC
practice test and suggests tactics for answering the
questions and then check their comprehension.
Wrap-up Activity
16. Teacher concludes the lesson by summarizing the
main points.
Context Listening
1. Teacher introduces the lesson by showing the
pictures of some things people may have for
vacations and encourages them to share their
opinions and experience related to their
vacations.
2. Teacher lets students watch a video clip about a
businesswoman and a backpacker waiting for their
flight. Before listening, the teacher encourages
them to guess by asking some questions:
- Where does a conversation between a
businesswoman and a backpacker take place?
- Have they met before?
- What are they talking about?
3. Teacher asks students some comprehension
questions during listening. The sample questions
are as follows:

Teaching Materials

Assessment Methods

Lecturers

1. Learning materials
2. Pictures related to
vacations
3. English Discoveries
Online
4. TOEIC practice test
5. Presentation
slides
6. Onlinecourse.
dusit.ac.th

1. Observing in-class
participation and
discussion
2. Observing questions
and responses
3. Checking exercises
and tests on English
Discoveries Online
4. Observing the use of
technology
5. Checking accuracy of
assignment
6. Assessing exercises in
TOEIC practice test

Lecturers
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Weeks

Topics

Hours

Teaching and Learning Activities
Teaching Materials
- What are a businesswoman and a backpacker
listening to?
- Where are they going?
- Why are they waiting for a flight?
- Who is going aboard to travel?
- How does a businesswoman describe the
city?
4. Teacher has students do exercises to check their
listening comprehension.
5. Techer encourages students to practice listening
by doing exercises and tests in Lesson 1 of English
Discoveries Basic 3.
Reading Practice
6. Teacher lets students read an advertisement for a
travel agency - Village Tours for the main idea and
motivate them to find specific information by
asking 5W1H questions as well as let them share
ideas with their classmates and do exercises to
check their reading comprehension.
7. Teacher encourages students to do
supplementary reading exercises and tests in
Lesson 2 of English Discoveries Basic 3.
8. Teacher lets students practice vocabulary in the
sentences and checks students’ understanding of
the vocabulary found in the conversation at the

Assessment Methods

Lecturers
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Weeks

Topics

Hours

Teaching and Learning Activities
airport and the text and let them do a vocabulary
exercise.
9. Techer encourages students to do supplementary
vocabulary exercises and tests in Lesson 7 of
English Discoveries Basic 3.
Grammar Focus
10. Teacher explains grammar points found and
assigns students to do some exercises to check
their understanding.
11. Techer encourages students to do supplementary
grammar exercises and tests in Lessons 4-6 of
English Discoveries Basic 3.
Speaking Practice
12. Techer lets students listen to a conversation
between two women discussing their vacation
and have them do an exercise to check their
listening comprehension.
13. Techer encourages students to practice having a
conversation and do speaking exercises and tests
in Lesson 3 of English Discoveries Basic 3.
Suggested Activity
14. Teacher has students create a tour and travel
advertisement including the agency name, the
illustration, the slogan, the places to go, the
activities to do, the contact address, etc. and
present the travel advertisement to the class.

Teaching Materials

Assessment Methods

Lecturers
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Weeks

Topics

Hours

4

Unit 4 Eating Out
• Listening Skill: Food
• Reading Skill: Pear’s
Party Service
• Grammar:
Past Progressive:
Progressive vs. Simple
Adverbs: Comparisons
• Vocabulary: Talking
about Food
• Suggested Activity:
Creating a role-play – Making
an invitation for dinner

4

Teaching and Learning Activities
15. Teacher encourages students to do the TOEIC
practice test and suggests tactics for answering
the questions and then check their
comprehension.
Wrap-up Activity
16. Teacher concludes the lesson by summarizing the
main points.
Context Listening
1. Teacher introduces the lesson by asking students
questions related to eating out:
- What kind of food would you like to have
while eating out?
- What is your favorite restaurant?
- Do you read reviews before you try a new
restaurant?
- Do reviews affect your choices while making
decision on eating out?
2. Teacher introduces vocabulary related to foods
such as freshly baked rolls, grilled fish/ chicken,
homemade chocolate nut cake, fresh strawberry
and whipped cream and so on.
3. Teacher lets students listen to a restaurant
review. Before listening, teacher lists some
comprehension questions for listening
comprehension such as:

Teaching Materials

Assessment Methods

Lecturers

1. Textbook
2. Presentation
slides
3. English
Discoveries Online
4. Online materials,
Websites, Extra
handouts
5. TOEIC practice
test
6. Onlinecourse.
dusit.ac.th

1. Checking exercises
and tests on English
Discoveries Online
2. Assessing a role-play
activity
3. Assessing exercises in
TOEIC practice test

Lecturers
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Weeks

Topics

Hours

Teaching and Learning Activities
Teaching Materials
- What kind of problem did the reviewer have
with the restaurant reservation?
- What kind of problem did the reviewer have
with the restaurant prices?
- What kind of problem did the reviewer have
with the restaurant table?
- What kind of problem did the reviewer have
with the restaurant foods?
4. Teacher has students finish exercises and tests in
Lesson 1 of Unit 4 of English Discoveries Basic 3 to
check their understanding.
Reading Practice
5. Teacher introduces the term “catering business”
and explains the term “course” in meals and
related vocabulary, such as hors d'oeuvres or
appetizers, entrée or main course, and dessert
and then has students suggest foods in each
course.
6. Teacher lets students read the text entitled
“Pearl’s Party Service” and asks them to identify
the main idea of the passage.
7. Teacher asks students 5W1H questions to check
their understanding of the text and let them
highlight the key vocabulary in the passage.

Assessment Methods

Lecturers
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Weeks

Topics

Hours

Teaching and Learning Activities
Teaching Materials
8. Teacher has students finish exercises and tests in
Lesson 2 of Unit 4 of English Discoveries Basic 3 to
check their understanding.
Grammar Focus
9. Teacher explains grammar points: past progressive
and past simple in terms of forms and functions.
10. Teacher has students finish exercises and tests in
Lesson 4 of Unit 4 of English Discoveries Basic 3 to
check their understanding.
11. Teacher explains grammar points: adverbs:
comparative and superlative forms in terms of
forms and functions.
12. Teacher has students finish exercises and tests in
Lesson 5 of Unit 4 of English Discoveries Basic 3 to
check their understanding.
Speaking Practice
13. Teacher lets students listen to a conversation
entitled “A Japanese Restaurant” and answer
questions to check their comprehension.
14. Teacher introduces expressions related to inviting
such as
- Where do you want to have breakfast/
brunch/ lunch/ dinner/ supper?
- Let's go to that new Japanese/ Thai/ Indian
restaurant on Park Avenue.
- Would you like to see a movie after we eat?

Assessment Methods

Lecturers
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Weeks

Topics

Hours

5

Unit 5 Traveling Abroad
• Listening Skill: Airport
Arrivals
• Reading Skill: Rita’s Trip
Abroad
• Grammar:
Adverbs: Form
Future: will vs. going
to
Future: Simple
Present

4

Teaching and Learning Activities
15. Teacher elicits responses from students for those
expressions.
Suggested Activity
16. Teacher assigns students to create a role-play –
making an invitation for dinner. Students are
encouraged to use vocabulary, expressions and
grammar points found in the lesson.
17. Teacher encourages students to do the TOEIC
practice test and suggests tactics for answering
the questions and then check their
comprehension.
Wrap-up activity
18. Teacher concludes the lesson by summarizing the
main points.
Context Listening
1. Teacher introduces the lesson by asking students
questions related to traveling abroad:
- Have you ever travelled abroad?
- What countries did you travel to?
- What types of transportation did you use?
- What documents did you need while entering
the foreign countries?
2. Teacher introduces vocabulary related to
traveling abroad such as stopover, passport,
immigration form, round-trip ticket, immigration
officials, suitcase, and so on.

Teaching Materials

Assessment Methods

Lecturers

1. Textbook
2. Presentation
slides
3. English
Discoveries Online
4. Online materials,
Websites, Extra
handouts
5. TOEIC practice
test
6. Onlinecourse.
dusit.ac.th

1. Checking exercises
and tests on English
Discoveries Online
2. Assessing a role-play
activity
3. Assessing exercises in
TOEIC practice test

Lecturers
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Weeks

Topics
Future: Present
Progressive
• Vocabulary: Travel
• Suggested Activity:
Creating a role-play –
Asking and giving
directions

Hours

Teaching and Learning Activities
Teaching Materials
3. Teacher lets students listen to a conversation.
Before listening, teacher lists some
comprehension questions for listening
comprehension. The example questions are as
follows:
- Where did the conversation take place?
- What is possibly the relationship between
the two speakers?
- Where did the man travel from?
- Where did the man travel to?
- What was the purpose of his travel?
- What happened to the man’s suitcase?
- What would they probably do next after the
conversation?
4. Teacher has students finish exercises and tests in
Lesson 1 of Unit 5 of English Discoveries Basic 3 to
check their understanding.
Reading Practice
5. Teacher lets students read the story entitled
“Rita's Trip Abroad” and asks them to identify the
main idea of the passage.
6. Teacher asks students 5W1H questions to check
their understanding of the story and let them
highlight the key vocabulary in the passage.

Assessment Methods

Lecturers
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Weeks

Topics

Hours

Teaching and Learning Activities
Teaching Materials
7. Teacher has students finish exercises and tests in
Lesson 2 of Unit 5 of English Discoveries Basic 3 to
check their understanding.
8. Teacher has students practice vocabulary
exercises and control writing exercises in Lesson 7
of Unit 5 of English Discoveries Basic 3 to check
their understanding.
Grammar Focus
9. Teacher explains grammar points: adverbs in
terms of forms and functions.
10. Teacher has students finish exercises and tests in
Lesson 4 of Unit 5 of English Discoveries Basic 3 to
check their understanding.
11. Teacher explains grammar points: future: will and
going to in terms of forms and functions.
12. Teacher has students finish exercises and tests in
Lesson 5 of Unit 5 of English Discoveries Basic 3 to
check their understanding.
13. Teacher explains grammar points: present simple
tense in terms of forms and functions.
14. Teacher has students finish exercises and tests in
Lesson 6 of Unit 5 of English Discoveries Basic 3 to
check their understanding.
15. Teacher explains grammar points: present
progressive tense in terms of forms and functions.

Assessment Methods

Lecturers
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Weeks

Topics

Hours

Teaching and Learning Activities
16. Teacher has students finish exercises and tests in
Lesson 7 of Unit 5 of English Discoveries Basic 3 to
check their understanding.
17. Teacher concludes the similarities and differences
of will/ going to/ present simple tense and
present progressive tense when telling future
events.
Speaking Practice
18. Teacher lets students listen to a conversation
entitled “Information” and answer questions to
check their comprehension.
19. Teacher introduces prepositions of place such as
in, on, at, by, behind, beside, between, in front of,
next to, and so on.
20. Teacher introduces expressions related to giving
directions
- Excuse me. How can I get to the Tower Hotel?
- Where's the bus stop?
- How often does the bus stop here?
21. Teacher shows a map, asks students where places
are, and elicits responses from students.
Suggested Activity
22. Teacher assigns students to create a role-play –
asking and giving directions based on shown map.
Students are encouraged to use vocabulary,

Teaching Materials

Assessment Methods

Lecturers
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Weeks

Topics

Hours

6

Unit 6 Emotions
• Listening Skill: Drama
• Reading Skill: Malcolm’s
Special Day
• Grammar:
Past Progressive:
Statements
Past Progressive:
Questions and
Answers
• Vocabulary: Adjectives
• Suggested Activity:
Creating a role-play

4

Teaching and Learning Activities
expressions and grammar points found in the
lesson.
23. Teacher encourages students to do the TOEIC
practice test and suggests tactics for answering the
questions and then check their comprehension.
Wrap-up activity
24. Teacher concludes the lesson by summarizing the
main points.
Context Listening
1. Teacher introduces the lesson by asking students
questions related to illness:
- What kind of symptoms or illnesses have you
ever have?
- Did you go to the pharmacy, to see a
pharmacist or you went to a clinic or hospital
to see a doctor?
- -What did you feel when you were ill? Were
you happy, sad, worried, nervous, excited,
and so on?
2. Teacher introduces vocabulary related to sickness
and people in a hospital such as doctor, nurse,
take a temperature, have a fever, headache,
operation.
3. Teacher lets students listen to a radio drama.
Before listening, teacher lists some
comprehension questions for listening

Teaching Materials

Assessment Methods

Lecturers

1. Textbook
2. Presentation
slides
3. English
Discoveries Online
4. Online materials,
Websites, Extra
handouts
5. TOEIC practice
test
6. Onlinecourse.
dusit.ac.th

1. Checking exercises
and tests on English
Discoveries Online
2. Assessing a role-play
activity
3. Assessing exercises in
TOEIC practice test

Lecturers
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Weeks

Topics

Hours

Teaching and Learning Activities
comprehension. The example questions are as
follows:
- Where did the conversation take place?
- What kind of accident happened to a man
named Chad?
- What were Chad’s symptoms?
- Who is Morgan?
- What would probably happen to Chad after
this?
4. Teacher has students finish exercises and tests in
Lesson 1 of Unit 6 of English Discoveries Basic 3 to
check their understanding.
Reading Practice
5. Teacher introduces the topic by asking the
following questions to lead to the reading text.
- What would you feel if nobody remembers
your birthday?
- What would you feel if somebody gives you
a birthday present on your birthday?
6. Teacher introduces vocabulary related to
emotions such as lonely, surprised, calm, relaxed,
nervous, excited, happy, sad, upset, mad and so
on.
7. Teacher lets students read the story entitled
“Malcolm's Special Day” and asks them to
identify the main idea of the passage.

Teaching Materials

Assessment Methods

Lecturers
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Weeks

Topics

Hours

Teaching and Learning Activities
8. Teacher asks students 5W1H questions to check
their understanding of the story and let them
highlight the key vocabulary in the passage.
9. Teacher has students finish exercises and tests in
Lesson 2 of Unit 6 of English Discoveries Basic 3 to
check their understanding.
Grammar Focus
10. Teacher explains grammar points: past progressive
in terms of forms and functions.
11. Teacher has students finish exercises and tests in
Lesson 4 of Unit 6 of English Discoveries Basic 3 to
check their understanding.
12. Teacher explains grammar points: past progressive
(questions and answers) in terms of forms and
functions.
13. Teacher has students finish exercises and tests in
Lesson 5 of Unit 6 of English Discoveries Basic 3 to
check their understanding.
14. Teacher explains grammar points: adjective (3) in
terms of forms and functions.
15. Teacher has students finish exercises and tests in
Lesson 6 of Unit 6 of English Discoveries Basic 3 to
check their understanding.

Teaching Materials

Assessment Methods

Lecturers
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Weeks

Topics

Hours

Teaching and Learning Activities
Teaching Materials
Speaking Practice
16. Teacher lets students listen to a conversation
entitled “There’s Tom” and answer questions to
check their comprehension.
17. Teacher has students finish exercises and tests in
Lesson 4 of Unit 6 of English Discoveries Basic 3 to
check their understanding.
Suggested Activity
18. Teacher assigns students to create a role-play in
pairs – one is the girl at the party and the other is
Tom. The girl starts making a small talk with Tom
by asking about Tom’s feeling about the party.
Students are encouraged to use vocabulary,
expressions and grammar points found in the
lesson. Some questions/ expressions might be
introduced, such as
- What do you think about the party?
- I feel nervous/ excited/ bored/ happy every
time when I’m at the big party.
19. Teacher encourages students to do the TOEIC
practice test and suggests tactics for answering the
questions and then check their comprehension.
Wrap-up Activity
20. Teacher concludes the lesson by summarizing the
main points.

Assessment Methods

Lecturers
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Weeks
Topics
7
Unit 7 Making Excuses
• Listening Skill: Family
• Reading Skill: The party
• Vocabulary: Health
• Grammar:
- Infinitives: after
adjectives
- Infinitives: after
objects
- Gerunds: as subject
• Suggested Activity:
Writing an email to
apologize for not being
able to attend a class
to the teacher

Hours
4

Teaching and Learning Activities
Context Listening
1. Teacher introduces the lesson by asking students
what they normally do when they have to decline
invitations.
2. Teacher lets students listen to a voice mail
message entitled “Family” and asks students
some comprehension questions after the listening.
The example questions are as follows:
- Who does Susan call?
- Why is Susan calling?
- How does she feel?
- What is Susan going to do?
- Will she be able to attend the party?
3. Techer lets students do the listening exercise in
the textbook.
4. Teacher encourages students to do more listening
exercises and tests in Lesson 1 of Unit 7, English
Discoveries, Basic 3 to check their listening
comprehension.
Reading Practice
5. Teacher lets students read the story entitled “The
Party” and asks them to identify the main idea of
the passage.
6. Teacher asks students 5W1H questions to check
their understanding of the story and let them
highlight the key vocabulary in the passage.

Teaching Materials
1. Learning Materials
2. English
Discoveries online
3. Supplementary
TOEIC practice test
4. Presentation
slides
5. TOEIC practice
test
6. Onlinecourse.
dusit.ac.th

Assessment Methods
1. Observing in-class
participation and
discussion
2. Checking exercises
and tests on English
Discoveries Online
3. Checking a written
assignment
4. Assessing exercises in
TOEIC practice test

Lecturers
Lecturers
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Weeks

Topics

Hours

Teaching and Learning Activities
Teaching Materials
7. Teacher asks students to do the reading exercise in
the textbook.
8. Teacher encourages students to do exercises and
tests in Lesson 2, Unit 7 of English Discoveries, Basic
3 to check their reading comprehension.
9. Teacher introduces students to new vocabulary in
the textbook and lets them do the vocabulary
exercise.
10. Techer encourages students to do supplementary
vocabulary exercises and tests in Lesson 7 of Unit
8, English Discoveries Basic 3.
Grammar Focus
11. Teacher explains grammar points found in the
story and assigns students to do some exercises in
the textbook to check their understanding.
12. Teacher encourages students to do more grammar
exercises and tests in Lessons 4-6, Unit 7 of English
Discoveries Basic 3 to check their understanding.
Speaking Practice
13. Teacher lets students practice listening and
speaking skills on the topic of ‘Lunch’ in Lesson 3,
Unit 7 of English Discoveries Basic 3. Before
practicing, teacher explains how to use the
expressions for apologizing.

Assessment Methods

Lecturers
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Weeks

Topics

Hours

8

Unit 8 Tickets, please!
• Listening Skill: The
Audition
• Reading Skill: Tickets,
please!
• Vocabulary:
Entertainment
• Grammar:
Adverbs of frequency,
Gerunds or Infinitive,
Impersonal statements
• Suggested Activity:
Creating a role-play

4

Teaching and Learning Activities
Suggested Activity
14. Teacher assigns students to write an email
apologizing for not being able to attend a class and
send the email to the teacher. Students are
encouraged to use grammar points and expressions
learned from this lesson.
15. Teacher encourages students to do the TOEIC
practice test and suggests tactics for answering the
questions and then check their comprehension.
Wrap-up activity
16. Teacher concludes the lesson by summarizing the
main points.
Context listening
1. Teacher introduces the lesson by showing a video
clip of the play entitled “Phantom of the Opera”
(https://youtu.be/8fKKiaSLLEY) and encourages
them to share their opinions related to the play
and talk about their experience from watching
other types of entertainment.
2. Teacher lets students watch a video clip entitled
“The Audition” and assigns them to do the
listening exercise in the textbook.
3. Teacher encourages students to do supplementary
listening exercises and tests in Lesson 1, Unit 8 of
English Discoveries Basic 3.
Reading Practice

Teaching Materials

Assessment Methods

Lecturers

1. English
Discoveries online
2. TOEIC practice
test
3. Presentation
slides
4. Onlinecourse.
dusit.ac.th

1. Checking exercises
and tests on English
Discoveries Online
2. Assessing a role-play
activity
3. Assessing exercises in
TOEIC practice test

Lecturers
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Weeks

Topics
activity talking about a
celebrity’s favorite
plays or TV shows

Hours

Teaching and Learning Activities
Teaching Materials
4. Teacher introduces students to new vocabulary in
the textbook and lets them do the vocabulary
exercise.
5. Techer encourages students to do supplementary
vocabulary exercises in Lesson 7 of Unit 8,
English Discoveries Basic 3.
6. Teacher lets students read an article entitled
“Tickets, please!” in the textbook and asks them
to identify the main idea of the passage.
7. Teacher asks students 5W1H questions to check
their understanding of the story and lets them
highlight the key vocabulary in the passage.
8. Techer asks students to do the reading exercise in
the textbook.
9. Techer encourages students to do supplementary
reading and writing exercises in Lesson 2 of Unit 8,
English Discoveries Basic 3.
Speaking Practice
10. Techer lets students listen to a conversation at
the airport.
11. Teacher asks students to complete the reading
comprehension exercise in the textbook.
12. Techer encourages students to do the
supplementary listening and speaking exercises in
Lesson 3 of Unit 8, English Discoveries Basic 3.

Assessment Methods

Lecturers
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Weeks

9

Topics

Unit 9 Saving Energy
• Listening Skill: The
Electricity Bill
• Reading Skill: Make
Your Own Energy
• Vocabulary: Saving
energy

Hours

4

Teaching and Learning Activities
Grammar Focus
13. Teacher explains grammar points found and has
students do some exercises in the textbook.
14. Techer encourages students to do supplementary
grammar exercises and tests in Lessons 4-6 of Unit
8, English Discoveries Basic 3.
Suggested Activity
15. Teacher has students create a role play activity one student is a TV host while another student is
a celebrity guest. The host asks the guest about
his/her favorite plays or TV shows.
16. Teacher encourages students to do the TOEIC
practice test and suggests tactics for answering
the questions and then check their
comprehension.
Wrap-up Activity
17. Teacher concludes the lesson by summarizing the
main points.
Context Listening
1. Teacher introduces the lesson by asking students to
brainstorm how to save energy/ electricity at home.
2. Teacher explains to students about how to make
predictions before listening or reading (Use
information from the textbook about making
predictions).

Teaching Materials

Assessment Methods

Lecturers

1. English
1. Observing in-class
Discoveries online
participation and
2. TOEIC practice
discussion
test
2. Checking exercises
3. Presentation
and tests on English
slides
Discoveries Online
4. Onlinecourse.
3. Assessing an
dusit.ac.th
infographic

Lecturers
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Weeks

Topics
• Grammar:
Conditionals,
Predictions
• Suggested Activity:
Creating an
infographic informing
others about how to
save energy

Hours

Teaching and Learning Activities
Teaching Materials Assessment Methods
3. Teacher lets students do a listening exercise in
4. Assessing exercises in
TOEIC practice test
Lesson 3 of Unit 9, English Discoveries Basic 3 before
watching the video clip entitled “The Electricity
Bill”.
4. After watching the video, teacher asks students to
do the listening exercise in the textbook.
5. Techer encourages students to practice listening by
doing supplementary exercises and tests in Lesson
3 of Unit 9, English Discoveries Basic 3.
Reading Practice
6. Teacher introduces students to new vocabulary
and lets them do the vocabulary exercise in the
textbook.
7. Techer encourages students to do supplementary
vocabulary exercises in Lesson 1 of Unit 9, English
Discoveries Basic 3.
8. Teacher lets students watch a video clip entitled
“Looking for a Washing Machine” and answer the
questions in the textbook.
9. Techer encourages students to practice listening
by doing exercises and tests in Lesson 4 of Unit9,
English Discoveries Basic 3.
10. Teacher lets students read an article entitled
“Make Your Own Energy” and asks them to
identify the main idea of the passage.

Lecturers
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Weeks

Topics

Hours

Teaching and Learning Activities
11. Teacher asks students 5W1H questions to check
their understanding of the story and lets them
highlight the key vocabulary in the passage.
12. Techer asks students to do the reading exercises
in the textbook.
13. Techer encourages students to do supplementary
reading and writing exercises in Lesson 5 of Unit
9, English Discoveries Basic 3.
Speaking Practice
14. Teacher lets students listen to a video entitled
“Renewable Energy” and do the listening exercise
in the textbook.
15. Techer encourages students to practice listening
and writing by doing supplementary exercises
and tests in Lesson 6 of Unit 9, English
Discoveries Basic 3.
16. Teachers asks students to discuss about different
types of renewable energy and make predictions
on the importance of renewable energy in the
future.
Grammar Focus
17. Teacher explains grammar points found and
assigns students to do some exercises in the
textbook to check their understanding.

Teaching Materials

Assessment Methods

Lecturers
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Weeks

10

Topics

Unit 10 Knowing a Second
Language

Hours

4

Teaching and Learning Activities
Teaching Materials Assessment Methods
18. Techer encourages students to do supplementary
grammar exercises and tests in Lessons 1 of Unit
9, English Discoveries Basic 3.
Suggested Activity
19. Teacher has students create an infographic to
inform others about energy saving. They can
select from the following topics:
- How to save energy at home
- How to buy appliances
- Ways of using movement to make energy
- Advantages and disadvantages of
renewable energy
20. Teacher encourages students to do the TOEIC
practice test and suggests tactics for answering
the questions and then check their
comprehension.
21. Teacher encourages students to do the TOEIC
practice test and suggests tactics for answering
the questions and then check their
comprehension.
Wrap-up Activity
22. Teacher concludes the lesson by summarizing the
main points.
Context Listening
1. Learning materials 1. Observing in-class
2. Presentation
participation and
Slides
discussion

Lecturers

Lecturers
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Weeks

•

•
•
•

•

Topics
Listening Skill: Being
Bilingual, Tips for
Learning English and
Language Channel
Podcast
Reading Skill: the Bilingual
Circle
Vocabulary: bilingual,
culture, formal, informal,
monolingual, etc.
Grammar: Present and
Past Tense / Identifying
examples: for example,
for instance, such and
like
Suggested Activity: Debate
on the advantages and
disadvantages of being
bilingual

Hours

Teaching and Learning Activities
1. Teacher introduces the lesson by asking students if
they speak more than one language and what
they think about being bilingual.
2. Teacher lets students watch the video about Being
Bilingual. Teacher asks students some
comprehension questions after watching the
video. The example questions are as follows:
- Where does the conversation take place?
- What are they talking about?
- Who can speak more than one language?
3. Teacher lets students do exercises and tests in
Lesson 3 (Being Bilingual) of English Discoveries
Basic 3 to check their listening comprehension.
4. Teacher introduces the lesson by asking students if
they have tips in learning English and let them
share answers with their classmates.
5. Teacher lets students watch the video about Tips
for Learning English. Teacher asks students some
comprehension questions after watching the
video. The example questions are as follows:
- Where does the conversation take place?
- Who are the speakers?
- What does the woman want?
6. Teacher lets do exercises and tests in Lesson 4
(Tips for Learning English) of English Discoveries
Basic 3 to check their listening comprehension.

Teaching Materials
3. English
Discoveries Program
4. TOEIC Practice
Test
5. Onlinecourse.
dusit.ac.th

Assessment Methods
2. Checking exercises
and tests on English
Discoveries Online
3. Assessing the
language used in the
debate
4. Assessing exercises in
TOEIC practice test

Lecturers
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Weeks

Topics

Hours

Teaching and Learning Activities
7. Teacher introduces the lesson by asking students if
they know the word ‘podcast’ and letting them
share their experiences about using podcast with
their classmates.
8. Teacher lets students watch the video about
Language Channel Podcast. Teacher asks students
some comprehension questions after watching the
video. The example questions are as follows:
- What are the speakers discussing?
- What is the podcast about?
9. Teacher lets students do exercises and tests in
Lesson 6 (Language Channel Podcast) of English
Discoveries Basic 3 to check their listening
comprehension.
Reading Practice
10. Teacher lets students read the story
entitled “The Bilingual Circle”
and ask them to identify the main idea of the
passage.
11. Teacher asks students 5W1H questions to check
their understanding of the story and let them
highlight the key vocabulary in the passage.
12. Teacher encourages students to do exercises and
tests in Lesson 5 (The Bilingual Circle) of English
Discoveries Basic 3 to check their reading
comprehension.

Teaching Materials

Assessment Methods

Lecturers
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Weeks

Topics

Hours

Teaching and Learning Activities
13. Teacher lets students practice pronouncing and
writing vocabulary in the sentences by doing
exercises and tests in Lesson 5 of English
Discoveries Basic 3.
Grammar Focus
14. Teacher explains grammar points found in the
story and assigns students to do some exercises in
Lessons 1 (Knowing a Second Language) and
Lesson 2 (The Benefits of Language Learning) of
English Discoveries Basic 3 to check their
understanding.
Speaking Practice
15. Teacher lets students practice listening and
speaking skills on the topic of ‘being bilingual’ in
Lesson 3 (Being Bilingual) of English Discoveries
Basic 3. Before practicing, teacher explains how to
use the expressions for talking about experiences
about speaking or learning a different language.
Suggested Activity
16. Teacher asks students to make 2 groups: 1st group
thinks about the advantages of being bilingual and
2nd group discuss about disadvantages of being
bilingual and debate about the topic given.
17. Teacher encourages students to do the TOEIC
practice test and suggests tactics for answering the
questions and then check their comprehension.

Teaching Materials

Assessment Methods

Lecturers
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Weeks

Topics

Hours

11

Unit 11 Education
• Listening skill: Sports
• Reading skill: College
for Kids?
• Vocabulary:
assignment, degree,
diploma, elementary
school, entrance
exam, etc
• Grammar: Present
Perfect Statement Q
and A
have/has + the –ed
form of the verb
• Suggested Activity:
Writing about your
educational
background

4

Teaching and Learning Activities
Wrap-up Activity
18. Teacher concludes the lesson by summarizing the
main points.
Context Listening
1. Teacher introduces the lesson by asking students
what kinds of sport they like to play most and
why.
2. Teacher lets students listen to the recording about
an interview. Teacher asks students some
comprehension questions after listening. The
example questions are as follows:
- What are they talking about?
- What kind of sport is mentioned in the interview?
- Who is Joe?
3. Teacher lets students do exercises and tests in
Lesson 1 (Sports) of English Discoveries
Intermediate 1 to check their listening
comprehension.
Reading Practice
4. Teacher lets students read the story
entitled “College for Kids?”
and ask them to identify the main idea of the
passage.
5. Teacher asks students 5W1H questions to check
their understanding of the story and let them
highlight the key vocabulary in the passage.

Teaching Materials

Assessment Methods

Lecturers

1. Learning materials
2. Presentation
slides
3. English
Discoveries Program
4. Online the TOEIC
Practice Test
5. Onlinecourse.
dusit.ac.th

1. Observing in-class
participation and
discussion
2. Checking exercises
and tests on English
Discoveries Online
3. Checking a written
assignment
4. Assessing exercises in
TOEIC practice test

Lecturers
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Weeks

Topics

Hours

12

Unit 12 Away from Home
• Listening skill: Do You
Like It Here?

4

Teaching and Learning Activities
Teaching Materials Assessment Methods
6. Teacher encourages students to do exercises and
tests in Lesson 2 (College for Kids?) of English
Discoveries Intermediate 1 to check their reading
comprehension.
Grammar Focus
7. Teacher explains grammar points and assigns
students to do some exercises in Lessons 4
(Present Perfect: Statements Q and A) of English
Discoveries Intermediate 1 to check their
understanding.
Speaking Practice
8. Teacher lets students practice listening and
speaking by doing exercises and tests in Lesson 3
(Math Test) of English Discoveries Intermediate 1.
Suggested Activity
9. Teacher assigns students to write their educational
background by using Present Perfect Tense.
10. Teacher encourages students to do the TOEIC
practice test and suggests tactics for answering the
questions and then check their comprehension.
Wrap-up Activity
11. Teacher concludes the lesson by summarizing the
main points.
Context Listening
1. Learning materials 1. Observing in-class
2. Presentation
participation and
Slides
discussion

Lecturers

Lecturers
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Weeks

•
•

•

•

Topics
Reading Skill: Study
Exchange
Vocabulary: accent,
exchange student,
homesick,
international, keep in
touch, etc.
Grammar: Present
Perfect Progressive
have/has + the -ing
form of the verb
Suggested Activity:
Writing sentences to
describe the pictures
provided

Hours

Teaching and Learning Activities
1. Teacher introduces the lesson by asking students
who comes from other provinces and what they
like and dislike about Bangkok.
2. Teacher lets students watch the video entitled
“How Do you Like It Here?” Teacher asks students
some comprehension questions after watching the
video. The example questions are as follows:
- Where does the conversation take place?
- What are they talking about?
- Where does the man wearing a tie come from?
3. Teacher lets students do exercises and tests in
Lesson 1 (How do You Like It Here?) of English
Discoveries Intermediate 1 to check their listening
comprehension.
Reading Practice
4. Teacher lets students read the story
entitled “Study Exchange”
and ask them to identify the main idea of the
passage.
5. Teacher asks students 5W1H questions to check
their understanding of the story and let them
highlight the key vocabulary in the passage.
6. Teacher encourages students to do exercises and
tests in Lesson 2 (Study Exchange) of English
Discoveries Intermediate 1 to check their reading
comprehension.

Teaching Materials
3. English
Discoveries Program
4. TOEIC Practice
Test
5. Onlinecourse.
dusit.ac.th

Assessment Methods
2. Checking exercises
and tests on English
Discoveries Online
3. Checking a written
assignment
4. Assessing exercises in
TOEIC practice test

Lecturers
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Weeks

Topics

Hours

13

Unit 13 Celebrations
• Listening Skill: Call-In
• Reading Skill: The First
Thanksgiving

4

Teaching and Learning Activities
Grammar Focus
7. Teacher explains grammar points found in the story
and assigns students to do some exercises in
Lessons 4 (Present Perfect Progressive) of English
Discoveries Intermediate 1 to check their
understanding.
Speaking Practice
8. Teacher lets students practice listening and
speaking by doing exercises and tests in Lesson 3
(Enjoying your Stay) of English Discoveries
Intermediate 1.
Suggested Activity
9. Teacher assigns students to write sentences by
using Present Perfect Progressive to describe the
pictures provided and share the sentences with
their classmates.
10. Teacher encourages students to do the TOEIC
practice test and suggests tactics for answering the
questions and then check their comprehension.
Wrap-up Activity
11. Teacher concludes the lesson by summarizing the
main points.
Context Listening
1. Teacher introduces the lesson by asking students
about the holidays and celebrations in Thailand.

Teaching Materials

Assessment Methods

Lecturers

1. English
Discoveries online
2. TOEIC practice
test

1. Observing in-class
participation and
discussion

Lecturers
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Weeks

Topics
• Vocabulary: annual,
celebrate, Christmas,
etc.
• Grammar:
- Passive Voice – with
or without agent
• Suggested Activity:
Students write a script
for a radio call-in
program.
Student may practice
the use of passive
voice by summarizing
the reply from the
caller from the radiocall-in program.

Hours

Teaching and Learning Activities
2. Teacher lets students listen to a radio call-in
program. Teacher asks students some
comprehension questions during listening. The
example questions are as follows:
- What is Call-In Line?
- What is the Call-In Line about?
3. Techer lets students do exercises and tests in
Lesson 1, Uni3 of English Discoveries Intermediate 1
to check their listening comprehension.
Reading Practice
4. Teacher lets students read the story entitled “The
First Thanksgiving” and ask them to identify the
main idea of the passage.
5. Teacher asks students 5W1H questions to check
their understanding of the story and let them
highlight the key vocabulary in the passage.
6. Teacher encourages students to do exercises and
tests in Lesson 2, Unit 3 of English Discoveries
Intermediate 1 to check their reading
comprehension.
7. Teacher lets students practice pronouncing and
writing vocabulary in the sentences by doing
exercises and tests in Lesson 3, Unit 3 of English
Discoveries Intermediate 1.

Teaching Materials
3. Presentation
slides
4. YouTube
5. Onlinecourse.
dusit.ac.th

Assessment Methods
2. Checking exercises
and tests on English
Discoveries Online
3. Assessing a role-play
activity
4. Assessing exercises in
TOEIC practice test

Lecturers
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Weeks

Topics

Hours

14

Unit 14 Bad Weather
• Listening Skill: Weather
Report

4

Teaching and Learning Activities
Grammar Focus
8. Teacher explains grammar points found in the story
and assigns students to do some exercises in
Lessons 4-6, Unit 3 of English Discoveries
Intermediate 1 to check their understanding.
Speaking Practice
9. Teacher lets students practice listening and speaking
skills on the topic of ‘Sorry I’m late” in Lesson 3,
Unit 3 of English Discoveries Intermediate 1. Before
practicing, teacher explains how to use the
expressions for making condition about the events.
Suggested Activity
10. Teacher assigns students to create a role-play
activity – a call-in radio program. Students are
encouraged to use expressions and grammar points
in the lesson.
11. Teacher encourages students to do the TOEIC
practice test and suggests tactics for answering the
questions and then check their comprehension.
Wrap-up Activity
12. Teacher concludes the lesson by summarizing the
main points.
Context Listening
1. Teacher introduces the lesson by asking students
about the weather condition at their homes and
their favorite weathers.

Teaching Materials

Assessment Methods

Lecturers

1. English
Discoveries online
2. TOEIC practice
test

1. Observing in-class
participation and
discussion

Lecturers
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Weeks

•
•
•

•

Topics
Reading Skill: Weather
Warning
Vocabulary: cloudy
skies, flooding, fog, etc.
Grammar:
- Relative Clauses –
Object Clauses
- Relative Clauses –
Subject Clauses
- Relative Clauses –
With or Without
Relative Pronouns
Suggested Activity:
Students check the
weather report on the
Internet or
applications, then write
a script for weather
report.
Student may practice
the use of conditional
cause regarding the
change of the weather

Hours

Teaching and Learning Activities
2. Teacher lets students listen to a weather report.
Teacher asks students some comprehension
questions during listening. The example questions
are as follows:
- What is the today weather like?
- What is expected to happen later today?
- What is the travelling speed of the expected
storm?
-What will the weather be tomorrow?
3. Techer lets students do exercises and tests in
Lesson 1, Unit4 of English Discoveries Intermediate
1 to check their listening comprehension.
Reading Practice
4. Teacher lets students read the story entitled
“Weather Warning” and ask them to identify the
main idea of the passage.
5. Teacher asks students 5W1H questions to check
their understanding of the story and let them
highlight the key vocabulary in the passage.
6. Teacher encourages students to do exercises and
tests in Lesson 2, Unit 4 of English Discoveries
Intermediate 1 to check their reading
comprehension.
7. Teacher lets students practice pronouncing and
writing vocabulary in the sentences by doing

Teaching Materials
3. Presentation
slides
4. YouTube
5. Onlinecourse.
dusit.ac.th
6. Website:
https://www.accuwe
ather.com/

Assessment Methods
2. Checking exercises
and tests on English
Discoveries Online
3. Assessing a role-play
activity
4. Assessing exercises in
TOEIC practice test

Lecturers
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Weeks

Topics

Hours

Teaching and Learning Activities
Teaching Materials
exercises and tests in Lesson 3, Unit 4 of English
Discoveries Intermediate 1.
Grammar Focus
8. Teacher explains grammar points found in the story
and assigns students to do some exercises in
Lessons 4-6, Unit 4 of English Discoveries
Intermediate 1 to check their understanding.
Speaking Practice
9. Teacher lets students practice listening and speaking
skills on the topic of ‘Big Storm” in Lesson 3, Unit 4
of English Discoveries Intermediate 1. Before
practicing, teacher explains how to use the
expressions for making condition about the events.
Suggested Activity
10. Teacher assigns students to create a role-play
activity – a TV weather report. Students are
encouraged to use expressions and grammar points
in the lesson.
11. Teacher encourages students to do the TOEIC
practice test and suggests tactics for answering the
questions and then check their comprehension.
Wrap-up Activity
12. Teacher concludes the lesson by summarizing the
main points.

Assessment Methods

Lecturers
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Weeks
Topics
15
Unit 15 Arts and
Entertainment
• Listening Skill: Picasso
Exhibit
• Reading Skill: The
Garbage Man
• Vocabulary:
attendance, band,
collect, create, etc.
• Grammar:
Passive Voice – Indirect
Form
• Suggested Activity:
Students list questions for the
interview, then choose to
interview the person in the
classroom. Students submit
the interview audio to the
teacher, and then write a
report of the interview using
the passive voice – indirect
form

Hours
Teaching and Learning Activities
4
Context Listening
1. Teacher introduces the lesson by asking students
about the experience of students regarding the
interview of famous people
2. Teacher lets students listen to a radio interview.
Teacher asks students some comprehension
questions during listening. The example questions
are as follows:
- Who is Lex Benedict?
- Who are Lex Benedict’s guests?
- Where did Lex Benedict's guests hold their first
concert?
3. Techer lets students do exercises and tests in
Lesson 1, Unit5 of English Discoveries Intermediate
1 to check their listening comprehension.
Reading Practice
4. Teacher lets students read the story entitled “The
Garbage Man” and ask them to identify the main
idea of the passage.
5. Teacher asks students 5W1H questions to check
their understanding of the story and let them
highlight the key vocabulary in the passage.
6. Teacher encourages students to do exercises and
tests in Lesson 2, Unit 5 of English Discoveries
Intermediate 1 to check their reading
comprehension.

Teaching Materials
1. English
Discoveries online
2. TOEIC practice
test
3. Presentation
slides
4. YouTube
5. Onlinecourse.
dusit.ac.th

Assessment Methods
1. Observing in-class
participation and
discussion
2. Checking exercises
and tests on English
Discoveries Online
3. Assessing a role-play
activity
4. Assessing English
Discoveries Placement
Test
5. Assessing exercises in
TOEIC practice test

Lecturers
Lecturers
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Weeks

Topics

Hours

Teaching and Learning Activities
Teaching Materials
7. Teacher lets students practice pronouncing and
writing vocabulary in the sentences by doing
exercises and tests in Lesson 3, Unit 5 of English
Discoveries Intermediate 1.
Grammar Focus
8. Teacher explains grammar points found in the story
and assigns students to do some exercises in
Lessons 4-6, Unit 5 of English Discoveries
Intermediate 1 to check their understanding.
Speaking Practice
9. Teacher lets students practice listening and speaking
skills on the topic of ‘Picasso Exhibit” in Lesson 3,
Unit 5 of English Discoveries Intermediate 1. Before
practicing, teacher explains how to use the
expressions for making condition about the events.
Suggested Activity
10. Teacher assigns students to conduct a radio
interview. Students are encouraged to use
expressions and grammar points in the lesson.
11. Teacher encourages students to do the TOEIC
practice test and suggests tactics for answering the
questions and then check their comprehension.
Wrap-up Activity
12. Teacher concludes the lesson by summarizing the
main points.

Assessment Methods

Lecturers
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5.2 การวัดและการประเมินผล
1 การวัดผล :
คะแนนระหวางภาค
รอยละ 70 แบงเปน
- การมีสวนรวมกิจกรรมในชั้นเรียน Suggested Activities,
แบบฝกหัด EDO ระดับ Basic 3 – Intermediate 1 และ
การทําแบบฝก TOEIC Practice Test
รอยละ 50
- การศึกษาดวยตนเองผานการอบรมออนไลน Onlinecourse.dusit.ac.th
คอรส “ภาษาอังกฤษสําหรับวิถีชีวิตสมัยใหม”*
รอยละ 20
คะแนนปลายภาค
รอยละ 30
หมายเหตุ
*คะแนนการศึกษาดวยตนเองผานการอบรมออนไลน เปนการเขาอบรมตามชองทาง
onlinecourse.dusit.ac.th คอรส “ภาษาอังกฤษสําหรับวิถีชีวิตสมัยใหม”
2 การประเมินผล : ใชระบบ  อิงกลุม  อิงเกณฑของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับคะแนน (คะแนน)
85-100
79-84
73-78
67-72
61-66
55-60
50-54
0-49

ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

6.1 เอกสารและตําราหลัก
ฝายกิจการตางประเทศและลูกคาสัมพันธ และ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
สวนดุ สิ ต . (2564). ภาษาอั ง กฤษสํ า หรั บ วิ ถี ชี วิ ต สมั ย ใหม English for modern lifestyle.
กรุงเทพฯ: ศูนยบริการสื่อและสิ่งพิมพกราฟฟคไซท มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
6.2 เอกสารและขอมูลสําคัญ
Booth, T. (2018). English for everyone: English vocabulary builder. NY: DK Publishing.
Driscoll, L. (2004). Reading extra: A resource book of multi-level skills activities.
Cambridge: Cambridge University Press.
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Gear, J. & Gear, R. (2010). Grammar and vocabulary for the TOEIC test: Self-study
grammar and vocabulary reference and practice. Cambridge: Cambridge
University Press.
Loughheed, L. (2018). Longman preparation series for the TOEIC test: Listening and
reading, intermediate course. Hoboken, NY: Pearson Education.
Talcott, C. & Tullis, G. (2015). Target score: A communicative course for TOEIC test
preparation. (2nd edition). Cambridge: Cambridge University Press.
6.3 เอกสารและขอมูลแนะนํา
พิณทิพย ทวยเจริญ. (2554. ไวยากรณอังกฤษแนวสรางเสริมความรู. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
AMES836. (2015). Talk about weather conditions. Retrieved 23 April 2021 from
https://www.youtube.com/watch?v=z8VkgKgVhys
Lougheed, L. (2008). 600 essential words for the TOEIC test. (3rd edition). Hauppauge, NY:
Barron’s Educational Series.
Scottish Book Trust. (2017). How to conduct a TV interview. Retrieved 23 April 2021 from
https://www.youtube.com/watch?v=zzncfcNABpM
Thammonkol, K. (1998). Learning to read and reading to learn: For better reading skills.
Bangkok: Amarin Book Center Compay Limited.
Vacca, J.A.L., Vacca, R.T., Gove, M.K., Burkey, L.C., Lenhart, L.A. & McKeon, C.A. (2018).
Reading and learning to read. White Plains, NY: Pearson Education.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาโดยนักศึกษา มีดังนี้
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- การสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน
- การประเมินผูสอนในระบบบริหารการศึกษา และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
กลยุทธที่ใชในการประเมินการสอน มีดังนี้
- สังเกตการมีสวนรวมในการเรียน การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา
- ผลการสอบของนักศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
- การเขียนสะทอนความคิดเห็นตอการสอน (Reflection
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3. การปรับปรุงการสอน
- หลักสูตรกําหนดใหอาจารยผูสอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธและวิธีการสอนจากผลการประเมิน
ประสิทธิผลของรายวิชา แลวจัดทํารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ. กําหนดทุกภาคการศึกษา
รวมถึงมีการประชุมอาจารยผูรับผิดชอบและอาจารยประจําของหลักสูตรเพื่อหารือปญหาการเรียนรูของ
นักศึกษาและรวมกันหาแนวทางแกไข
- ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูสอนรวมและผูสอนในรายวิชาที่เกี่ยวของ
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- สอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจชิ้นงานของนักศึกษา
- พิจารณาจากผลการทดสอบยอย และหลังการประกาศผลการเรียน
- ทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในรายวิชา
- ทวนสอบการให ค ะแนนจากการสุ ม ตรวจชิ้ น งานของนั ก ศึ ก ษาโดยอาจารย อื่ น และ/หรื อ
ผูทรงคุณวุฒิที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร
- ทวนสอบเกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนในรายวิชาโดยคณะกรรมการประจําหลักสูตร
และคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกหลักสูตร
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
- อาจารย ผู ส อนรั บ ผิ ด ชอบในการทบทวนเนื้ อหาที่ส อนและกลยุท ธก ารสอนที่ใ ช และนํ าเสนอ
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา เสนอตอประธานหลักสูตร
เพื่อนําเขาที่ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบและอาจารยประจําหลักสูตรพิจารณาใหความคิดเห็นและสรุป
วางแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใชในปการศึกษาถัดไป
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เอกสารแนบทาย
การวัดและประเมินผลการศึกษาดวยตนเองจากการอบรมออนไลน
คอรส “ภาษาอังกฤษสําหรับวิถีชีวิตสมัยใหม” ทางชอง onlinecourse.dusit.ac.th
คะแนนการศึกษาดวยตนเองจากการอบรมออนไลน คอรส “ภาษาอังกฤษสําหรับวิถีชีวิตสมัยใหม”
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน ประเมินผลจาก 1 จํานวนชั่วโมงการเขาอบรม 2 ความกาวหนา (Course
Completion) ในการใช ง านแบบฝ ก หั ด ระดั บ Basic 3 ของโปรแกรม English Discoveries Online
(ตัวอยางดังภาพหมายเลข 1 ขางตน 3 การทําแบบ ทดสอบวัดระดับความสามารถ (Placement Test)
ของโปรแกรม English Discoveries Online

ภาพหมายเลข 1

วิธีการคํานวณคะแนน
คะแนน
Learning hours from
(Score)
Onlinecourse.dusit.ac.th
20
Above 30 hours
16
24 to 29.59 hours
12
18 to 23.59 hours
8
12 to 17.59 hours
4
6 to 11.59 hours
0
0 to 5.59 hours

Course Completion of
Basic 3
Above 80%
64% to 79.99%
48% to 63.99%
32% to 47.99%
16% to 31.99%
0 to 15.99%

Placement
Test
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
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สูตรการคํานวณ
1. คํานวณคะแนนดิบจาก จํานวนชั่วโมงการอบรมที่ได (20 คะแนน + ความกาวหนาในการทําแบบฝกหัด
ระดับ Basic 3 (20 คะแนน รวมเปน 40 คะแนนดิบ
2. แปลงคะแนนดิบที่ไดเปนคะแนนเก็บ 20 คะแนน โดยการเทียบบัญญัติไตรยางค ดังนี้
คะแนนดิบทั้งหมด
40 คะแนน คิดเปน คะแนนเก็บ 20 คะแนน
คะแนนดิบที่ได
xx คะแนน คิดเปน คะแนนเก็บ (xx * 20) / 40 = xx คะแนน
ตัวอยางการคํานวณ เชน นักศึกษา A
(1) มีจํานวนชั่วโมงการอบรม 12 ชั่วโมง จะไดคะแนนดิบ 8 คะแนน
(2) มีจํานวนความกาวหนาในการทําแบบฝกหัด 50% จะไดคะแนนดิบ 12 คะแนน
(3) รวมคะแนนดิบทั้งหมด 20 คะแนน
คะแนนเก็บที่นักศึกษา A จะได คํานวณจาก
คะแนนดิบทั้งหมด
40 คะแนน คิดเปน คะแนนเก็บ 20 คะแนน
คะแนนดิบที่ นศ. A ได 20 คะแนน คิดเปน คะแนนเก็บ (20 * 20) / 40 = 10 คะแนน
ดั ง นั้ น นั ก ศึ ก ษา A จะได ค ะแนนเก็ บ จากการศึ ก ษาด ว ยตนเองจากการอบรมออนไลน คอร ส
“ภาษาอังกฤษสําหรับวิถีชีวิตสมัยใหม” จํานวน 10 คะแนน (จากทั้งหมด 20 คะแนน

ตารางเทียบคะแนนสอบ TOEIC และคาคะแนนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับวิถีชีวติ สมัยใหม และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
คะแนน TOEIC

สัญลักษณ

600 คะแนน ขึ้นไป
550 – 595 คะแนน
500 – 545 คะแนน
455 – 495 คะแนน
400 – 450 คะแนน

A
B+
B
C+
C

คาระดับ
คะแนน
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00

คะแนนขัน้ ต่ําที่จะได
เมื่อยืน่ ผล TOEIC
85 – 100
85
79 – 84
79
73 – 78
73
67 – 72
67
61 – 66
61
คารอยละ

*หมายเหตุ คะแนน TOEIC มีระดับคะแนนหางกันคราวละ 5 คะแนน
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