
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ        แบบฟอร์มการเขียนรายละเอียดของรายวชิา (มคอ. 3)       พฒันาโดย ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดมPage 1 

 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื�อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 

หลกัสูตร/กลุ่มวชิา               หลกัสูตรหมวดวิชาศกึษาทั�วไป หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.����    

                                                       กลุ่มวิชาภาษาและการสื�อสาร 
 

หมวดที�  �  ข้อมูลโดยทั�วไป 

�.  รหัสและชื�อรายวชิา    

2310105               ภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสารในชีวิตประจาํวนั 

                             English for Daily Life Communication 

�.  จาํนวนหน่วยกติ 

3 (3-0-6)      

�.  หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

หมวดวิชาศกึษาทั�วไป   

�.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

        �.�......................................................................................... ผูรั้บผดิชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 

        �.�......................................................................................... อาจารยผ์ูส้อน 

        �.�......................................................................................... อาจารยผ์ูส้อน 

�.  ภาคการศึกษา/ชั�นปีที�เรียน 

ภาคการศึกษาที�................ชั�นปีที�............... 

�.  รายวชิาที�ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  

ไม่มี         

�.  รายวชิาที�ต้องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites)   

ไม่มี 

�.  สถานที�เรียน 

        มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

�.  วนัที�จดัทําหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาครั�งล่าสุด 

       �� กรกฎาคม ���� 

 

 

มคอ. � 
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หมวดที�  �  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

�. จุดมุ่งหมายของรายวชิา  

    1.อธิบายวฒันธรรมนานาชาติ และความสาํคญัในการอนุรักษศ์ิลปะและวฒันธรรม 

    �.อธิบายความสมัพนัธร์ะหว่างการเปลี�ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีธรรมชาติ สิ�งแวดลอ้ม 

และสงัคม โดยใชภ้าษาที�เหมาะสมตามสถานการณ์ในชีวติประจาํวนั 

    �.นาํความรู้เพื�อพฒันาตนเองไดอ้ยา่งต่อเนื�อง และสร้างประโยชน์ต่อสงัคมได ้

    �.ทาํงานร่วมกบัผูอ้ื�นไดท้ั�งฐานะผูน้าํและสมาชิกของกลุม่ 

    �.สื�อสารโดยใชภ้าษาองักฤษไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

�. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

 เพื�อใหเ้นื�อหารายวิชามีความสมบูรณ์และครอบคลุม และทนัต่อสถานการณ์ปัจจุบนั ซึ�งจะเป็นการ

พฒันาความรู้และทกัษะเฉพาะดา้นของนกัศกึษาใหส้ามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานใน

วิชาชีพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 

หมวดที�  �  ลักษณะและการดําเนินการ 

�. คาํอธบิายของรายวชิา 

        การพฒันาทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษ ทั�งการฟัง พดู อ่าน เขียน และความรู้ทางไวยากรณ์เพื�อการ

สื�อสารตามสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนั รวมถึงเขา้ใจวฒันธรรมในการใชภ้าษาของบุคคลจาก

วฒันธรรมต่าง ๆ ได ้

 

�. จาํนวนชั�วโมงที�ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

 

 

หน่วยกติ 

จาํนวนชั�วโมงต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย การปฏิบัตงิาน การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม 

3(3-0-6) 45 0 90 

 

- 
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�. จาํนวนชั�วโมงต่อสัปดาห์ที�อาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

ตารางการให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 
 

รายวิชา 

 

อาจารย์ผู้สอน 

 

วัน-เวลา ให้

คาํปรึกษา 

สถานที�หรือ

หมายเลขห้อง 

ผู้สอน 

หมายเลข

โทรศัพท์ 

ผู้สอน 

ที�อยู่ของ 

E-mail ผู้สอน 

รวมจํานวน 

ชั�วโมงต่อ

สัปดาห์ 

ที�ให้คาํปรึกษา  

������� 1.      

2.      

3.      
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หมวดที�  �  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

�.  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
 

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยทุธ์/วิธีการสอน  1.3 กลยทุธ์/วิธีการประเมินผล  

� [○] มีคุณธรรม จริยธรรม เขา้ใจคุณค่า

ของชีวิต มีอุดมการณ์ชีวิตที�เป็นประโยชน์

ต่อสังคม และประพฤติตนเป็นแบบอยา่งที�

ดีของสังคม บนพื�นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

  

� [] รักและภาคภูมิใจในทอ้งถิ�น สถาบนั  

ตระหนกั ซาบซึ� ง และเห็นคุณค่าของ

ศิลปวฒันธรรมไทยหรือวฒันธรรม

นานาชาติ  และมีจิตสาํนึกในการอนุรักษ์

ศิลปวฒันธรรม ธรรมชาติ สิ�งแวดลอ้ม 

และภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 

1.สอนโดยใชสื้�อการเรียนการ

สอนที�มีเนื�อหาทางดา้น

ศิลปวฒันธรรมของไทยหรือ

วฒันธรรมนานาชาติ 

�.จดักิจกรรมต่าง ๆ ที�ทาํให้

ผูเ้รียนมีวินยั และตรงต่อเวลา 

�.แลกเปลี�ยนความคิดเห็นและ

ถามตอบเกี�ยวกบั

ศิลปวฒันธรรมของไทยหรือ

วฒันธรรมนานาชาติ 

�.อธิบายเนื�อหาสาระเกี�ยวกบั

ศิลปวฒันธรรมของไทยหรือ

วฒันธรรมนานาชาติ 

 

�.ประเมินจากแบบเชค็เวลาเขา้

เรียน 

�.ประเมินพฤติกรรมที�แสดงออก

ในกลุ่ม หรือหนา้ชั�นเรียนได ้

 
2.  ด้านความรู้ 
 

2.1 ผลการเรียนรู้ 2.2 กลยทุธ์/วิธีการสอน  2.3 กลยทุธ์/วิธีการประเมินผล  

� [] รู้จกัตนเอง ทอ้งถิ�น สังคมไทยและ

สังคมโลก  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่าง

การเปลี�ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลย ีธรรมชาติ สิ�งแวดลอ้ม และ

สังคม และสามารถแสวงหาแนวทาง

ควบคุมและดูแลความเปลี�ยนแปลงให้

เหมาะสมได ้

�.สอนดว้ยวิธีการที�หลากหลาย

ในเชิงการบรรยาย อภิปราย 

แสดงความคิดเห็น และทาํ

รายงานพร้อมทั�งนาํเสนอ

ผลงาน 

�.เนน้การสอนโดยผูเ้รียนเป็น

ศูนยก์ลางและการมีส่วนร่วม

ในการฝึกฝนพฒันาทกัษะ

ทางดา้นภาษาองักฤษ 

�.การสอบวดัความรู้ ความเขา้ใจ

เนื�อหา / สาระวิชา 

�.การอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

 

 

�.ประเมินพฤติกรรมและ

บุคลิกภาพองคร์วมของนกัศึกษา

ทั�งที�เป็นรายบุคคล และทาํงานเป็น

กลุ่ม 

� [○] มีความรอบรู้ สามารถดูแลสุขภาวะ

ของตนและปรับตวัให้ดาํรงชีวิตอยูไ่ด้

อยา่งมีความสุขและพอเพียง ภายใตส้ังคม 

เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองตาม

แบบวิถีไทยและวิถีโลก 
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�.  ด้านทกัษะทางปัญญา 
 

3.1 ผลการเรียนรู้ 3.2 กลยทุธ์/วิธีการสอน  3.3 กลยทุธ์/วิธีการประเมินผล  

� [] สามารถแสวงหาความรู้เรียนรู้ตลอด

ชีวิต เพื�อพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื�อง ใน

การสร้างประโยชน์ต่อสังคมได ้

�.มอบหมายงานใหก้บั

นกัศึกษานาํเสนอเนื�อหาสาระ

โดยใชว้ิธีการสื�อสารตามแต่ละ

สถานการณ์ 

2.จดักิจกรรมโดยเนน้

สถานการณ์จริงที�เกิดขึ�น 

�.ประเมินจากการนาํเสนองาน 

อภิปราย สรุปและการใชภ้าษาใน

การสื�อสารในแต่ละสถานการณ์ 

 

2.นาํเสนอผลงานในสถานการณ์

จริงไดต้ามสถานการณ์นั�น ๆ 

� [○] สามารถคิดอยา่งเป็นระบบ แบบ

องคร์วม เขา้ใจปัญหา แกปั้ญหาได ้และ

สามารถคิดวิเคราะห์ วิพากษว์จิารณ์ และ

แสวงหาเหตุผลได ้

  

 

 

�. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1 ผลการเรียนรู้ 4.2 กลยทุธ์/วิธีการสอน  4.3 กลยทุธ์/วิธีการประเมินผล  

� []  สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ื�นไดท้ั�ง

ในฐานะผูน้าํและสมาชิกของกลุ่ม รวมทั�ง

มีจิตอาสาและสาํนึกสารธารณะ 

�.จดักิจกรรมกลุ่ม โดยมุ่งเนน้

ใหน้กัศึกษามีการศึกษาคน้ควา้

หาความรู้ดว้ยตนเอง 

�.ส่งเสริมกระบวนการเรียน

แบบมีส่วนร่วม และการเรียนรู้

แบบผสมผสาน 

�.การประเมินผลตามสภาพจริง

โดยดูจากพฤติกรรมของนกัศึกษา

ในการทาํงานกลุ่ม 

2.ประเมินผลรายบุคคลจากความ

รับผิดชอบต่องานที�ไดรั้บ

มอบหมายทั�งรายบุคคล และราย

กลุ่ม 

� [○]  รู้จกัเคารพสิทธิของผูอ้ื�น มีความ

รับผิดชอบต่อบทบาทหนา้ที�ของตนเองทั�ง

ต่อตนเอง ต่อผูอ้ื�น และต่อสังคมในการ

เป็นพลเมืองที�มีคุณค่าของสังคมไทยและ

สังคมโลก 
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�. ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสื�อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ผลการเรียนรู้ 5.2 กลยทุธ์/วิธีการสอน  5.3 กลยทุธ์/วิธีการประเมินผล  

� [○]  สามารถคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลขได้

อยา่งเหมาะสม และใชเ้ป็นพื�นฐานในการ

แกปั้ญหาและการตดัสินใจใน

ชีวิตประจาํวนั 

  

� []  สามารถใชภ้าษาเพื�อการสื�อสารได้

อยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

�.ผสมผสานการเรียนรู้ในการ

ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใน

การสืบคน้หาขอ้มูลทาง

อินเตอร์เน็ต 

�.นาํเสนอผลงานที�ศึกษา 

คน้ควา้เป็นภาษาองักฤษ 

�.แบบประเมินความสามารถใน

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใน

การนาํเสนอผลงาน 

�.ประเมินผลจากแบบประเมินการ

นาํเสนอผลงานเป็นภาษาองักฤษ 

� [○]  สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

อยา่งรู้เท่าทนัในการสืบคน้ขอ้มูลเพื�อการ

แสวงหาความรู้ และเลือกสรรสารสนเทศ

มาใชป้ระโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้

อยา่งเหมาะสม 

  

 
 

หมวดที�  �  แผนการสอนและการประเมินผล 

�. แผนการสอน  

สัปดาห์ 

ที� 

หัวข้อ/รายละเอียด ชั�วโมงสอนต่อสัปดาห์ กิจกรรมการสอน สื�อที�ใช้ใน 

การสอน 

อาจารย์ผู้สอน 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 

1-2 Unit 1 : People 6 - 1. ใหผู้เ้รียนฝึก

แนะนาํตวัและ

แนะนาํผูอ้ื�น 

2. ผูส้อนบรรยาย

ทบทวนการใช ้Be 

ในประโยคบอก

เล่า คาํถามและ 

ปฏิเสธ 

3. ใหผู้เ้รียนฝึกฟัง

บทสนทนาจาก 

Audio CD- ผูส้อน

บรรยายเรื�อง

- Power point 

-เอกสาร

ประกอบการ

บรรยาย 

- Audio CD 

- การ์ดเกมถาม

ตอบ  Yes/No 

questions 

- คลิปวีดีโอ 
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ประเทศเชื�อชาติ 

และอาชีพ 

4.  ใหผู้เ้รียนฝึกฟัง

บทสนทนาและทาํ

แบบทดสอบ จาก 

Audio CD 

5. ใหผู้เ้รียนเล่น

เกมเปิดแผ่นการ์ด

ถามตอบ Yes/No 

questions- ผูส้อน

บรรยายเรื�อง 

Descriptive 

adjectives  และ 

Possessive 

adjectives  

 6. ใหผู้เ้รียนฝึกฟัง

บทสนทนาจาก 

Audio CD 

7. ใหผู้เ้รียนฝึก

แต่งประโยคดว้ย 

Descriptive 

adjectives  และ 

Possessive 

adjectives และ

สลบักนัถามตอบ- 

ใหผู้เ้รียนอ่าน

บทความ People 

from around the 

world  

8. ผูส้อนซักถาม

ความรู้จาก

บทความที�ผูเ้รียน

ไดอ้่าน 

9. ใหผู้เ้รียนจบัคู่

สนทนาเรื�อง 
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positive and 

negative parts of 

occupations  

10. ผูส้อนเปิดคลิป

วิดีโอ ใหผู้เ้รียนทาํ

แบบฝึกหดั 

11. ใหผู้เ้รียนคิด

และเสนอความ

คิดเห็นเกี�ยวกบั

อาชีพใดที�เหมาะ

กบัผูช้ายหรือ

ผูห้ญิง 

3-5 Unit 2 : Work, Rest, 

and Play 

9 - 1. ใชข้อ้ความสั�นๆ 

อธิบายภาพ

กิจกรรมที�

กาํหนดให ้

�. เขียนกิจกรรมที�

แต่ละคนทาํเป็น

กิจวตัร แลว้พูดให้

เพื�อนฟัง 

�. ผูส้อนอธิบาย

ทบทวนลกัษณะ

ประโยคที�ใช ้

Present Simple 

Tense 

�. ทาํกิจกรรมคู่ฝึก

ถาม-ตอบ โดยใช ้

Present Simple 

Tense 

�. ฟังการสนทนา

เกี�ยวกบัการทาํงาน

ประจาํวนัจากซีดี, 

ฝึกออกเสียงตาม 

�. แสดงบทบาท

สมมุติโดยใช้

- Power point 

-เอกสาร

ประกอบการ

บรรยาย 

- Audio CD 

- คลิปวีดีโอ 

 



 
 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ        แบบฟอร์มการเขียนรายละเอียดของรายวชิา (มคอ. 3)       พฒันาโดย ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม Page 9 

 

ขอ้มูลจริงของ

นกัศึกษาซึ� ง

เลียนแบบ

สถานการณ์จากซีด ี

7. ฟังการสัมภาษณ์

เกี�ยวกบัการใช้

เวลาวา่งจากซีดี 

แลว้ตอบคาํถาม

เกี�ยวกบัสิ�งที�ไดฟั้ง 

�. แสดงบทบาท

สมมุติสัมภาษณ์

เพื�อนในหอ้ง

เกี�ยวกบัการใช้

เวลาวา่ง, จดบนัทึก 

และนาํเสนอขอ้มูล

ที�ไดจ้ากการ

สัมภาษณ์เพื�อน

หนา้ชั�นเรียน�. 

อ่านขอ้ความสั�นๆ 

เกี�ยวกบั 

Celebration or 

Festival เพื�อทาํ

ความเขา้ใจ

เบื�องตน้เกี�ยวกบั 

Celebration or 

Festival  

��. ผูส้อนอธิบาย

การใช ้Adverb of 

frequency ใน

ประโยค Present 

Simple Tense แลว้

ทาํแบบฝึกหดั 

��. นกัศึกษา

กิจกรรมกลุ่มเขียน 

web mapping 
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เกี�ยวกบั 

celebration ใน

เทศกาลประเพณี

ไทยตามที�ผูส้อน

กาํหนด เช่น 

ประเพณีสงกรานต ์

เป็นตน้ หลงัจาก

นั�นใหน้กัศึกษาฝึก

ถามตอบโดยใช้

ขอ้มูลจาก web 

mapping 

 (อาจเป็นกจิกรรม

คู่หรือกลุ่มกไ็ดใ้น

การฝึกถาม-ตอบ) 

��. ใหน้กัศึกษา

แสดงความคิดเห็น

เกี�ยวกบั 

celebration หรือ

กิจกรรมที�กระทาํ

ใน Thai festival 

นั�นว่าดีหรือไม่ดี

อยา่งไร มีที�มา

อยา่งไร มี

ประโยชน์อยา่งไร 

และควรปฏิบตัิ

ต่อไปหรือไม่

อยา่งไร เช่น การ

รดนํ�าดาํหวั การขอ

ขมาบรรพบุรุษ ใน 

Songkran Festival 

เป็นตน้13. อา่น

บทความเกี�ยวกบั 

Eric Whitacre ซึ� ง

เป็น composer 

และ conductor 
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แลว้ตอบคาํถาม 

��. เติมคาํลงใน 

word web ดว้ย

กิจกรรมที�สัมพนัธ์

กบั routines ของ

ตนแลว้เขียน 

paragraph บรรยาย 

��. ดูวิดีโอเกี�ยวกบั 

A Monkey 

Festival แลว้บอก

ไดว้่าตนเองไดย้นิ

คาํศพัทอ์ะไรบา้ง

จากการดูวิดีโอนั�น 

และตอบคาํถาม

เกี�ยวกบัวิดีโอที�ได้

ชมนั�น 

6-8 Unit 3 : Going Places 9 - 1. ผูส้อนเปิดคลิป

วิดีโอเกี�ยวกบัการ

ท่องเที�ยวหรือการ

เดินทาง                              

(ในประเทศ/นอก

ประเทศ) 

2.  ใหน้กัศึกษา

แสดงความคิดเห็น

จากคลิปและ

บรรยายสั�นๆถึง

การท่องเที�ยว/การ

เดินทางของตวัเอง 

3. ผูส้อนแสดง

รูปภาพเกี�ยวกบั

ขั�นตอนการ

เดินทางและใช้

ขอ้ความสั�นๆ

อธิบายรูปภาพที�

กาํหนดใหพ้ร้อม

- Power point 

-เอกสาร

ประกอบการ

บรรยาย 

- Audio CD 

- คลิปวีดีโอ 
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ทั�งจดัลาํดบัให้

ถูกตอ้ง      

4.ผูส้อนกาํหนด

สถานการณ์สมมติ

และใหน้กัศึกษา

จบัคู่แลกเปลี�ยน

ความคิดเห็น 

5. ผูส้อนอธิบาย

ลกัษณะประโยคที�

ใชแ้สดงความเป็น

เจา้ของ 

(possessive adj. & 

pron.)  

6. ทาํกิจกรรมคู่ฝึก

ถาม-ตอบโดยใช ้

Possessive กบั

สิ�งของรอบตวั7. 

ใหน้กัศึกษาฟังการ

สนทนาเกี�ยวกบั

สถานที�ท่องเที�ยวที�

มีชื�อเสียงของโลก 

แลว้ตอบคาํถาม

จากสิ�งที�ไดฟั้ง 

8. ใหน้กัศึกษาฝึก

ออกเสียงตาม

ประโยคจากบท

สนทนา โดย

ผูส้อนเนน้ในเรื�อง 

Rising intonation  

9. ใหน้กัศึกษา

แสดงบทบาท

สมมติโดยให้

สัมภาษณ์เพื�อนใน

หอ้งเกี�ยวกบัการ

ใหข้อ้มูล 
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Immigration form 

จดบนัทึกและใหม้ี

ตวัแทนนาํเสนอ

ขอ้มูลหนา้ชั�นเรียน 

10. ผูส้อนแสดง

สื�อที�เป็นของจริง 

(authentic 

materials) ที�

เกี�ยวขอ้งกบัการ

เดินทาง เช่น 

passport, credit 

cards, airline 

ticket, cash, etc. 

พร้อมทั�งให้

นกัศึกษาไดเ้รียนรู้

คาํศพัทจ์ากสื�อนั�น 

11. ใหน้กัศึกษาฟัง

การสนทนา

เกี�ยวกบัคาํแนะนาํ

การท่องเที�ยวใน

อเมริกา และฝึก

ออกเสียงตาม 

12. ผูส้อนอธิบาย

ถึงการใชป้ระโยค 

give an opinion or 

give a reason 

รวมทั�งการใช ้

should or 

shouldn’t ใน

ประโยค 

13. ใหน้กัศึกษาทาํ

กิจกรรมกลุ่มโดย

เขียนแนะนาํขอ้

ควรปฏิบตัิ ขอ้หา้ม

และการเตรียมตวั
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เพื�อเดินทางไปยงั

สถานที�ต่างๆ 

(นกัศึกษาเป็นผู ้

กาํหนดสถานที�

ท่องเที�ยวเอง) โดย

ใชป้ระโยคที�ได้

เรียนมา แลว้

แลกเปลี�ยนขอ้มูล

กบักลุ่มอื�นๆ 

14. ใหน้กัศึกษา

อ่านบทความเรื�อง 

Smart Traveler 

แลว้ตอบคาํถาม 

รวมทั�งไฮไลท์

คาํศพัทท์ี�น่าสนใจ 

15. ใหน้กัศึกษาดู

คลิปวิดีโอเกี�ยวกบั 

Beagle Patrol แลว้

แสดงความคิดเห็น

จากคลิปนั�น แลว้

บอกไดว้่าไดย้นิ

คาํศพัทอ์ะไรบา้ง 

จากนั�นตอบคาํถาม 

T/F  

16. ใหน้กัศึกษาทาํ

กิจกรรมคู่โดยมี

การกาํหนด

สถานการณ์สมมติ

ภายใตห้วัขอ้ 

Share special 

travel tips with 

your partner 

จากนั�นใหเ้ลือก  1 

สถานที�จาก

ตวัเลือกที�กาํหนด 
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รวมทั�งตอ้งเลือก

สิ�งของที�จะนาํติด

ตวัไปใชด้ว้ย 

พร้อมทั�งบอก

เหตุผล 

9 สอบกลางภาค 
10-11 Unit 4 : Food 6 - �. อาจารยผ์ูส้อน 

สอนผูเ้รียน อ่าน

ออกเสียง คาํศพัท ์

ใหถู้กตอ้ง และ

บอกความหมาย 

�.  อาจารยผ์ูส้อน 

อธิบาย วิธีการใช้

ไวยากรณ์ต่างๆ 

Count and non-

count nouns: some 

and any         How 

much and How 

many with 

quantifiers: lots of 

, a few, a littleและ

ทาํแบบฝึกหดัใน

หนงัสือ 

�.อาจารยผ์ูส้อน 

เปิดเทปใหผู้เ้รียน

ฟังบทสนทนา ที� 

�� หนา้ �� อธิบาย

ขั�นตอนการทาํ

อาการ(แจง้ให้

ผูเ้รียนแบ่งกลุ่มๆ

ละ�คน เพื�อให้

ผูเ้รียนไปคน้ควา้

หา recipe อาหาร

ง่ายเป็น

ภาษาองักฤษ 

- Power point 

-เอกสาร

ประกอบการ

บรรยาย 

- Audio CD 

- คลิปวีดีโอ 
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พร้อมทั�งนาํ

ส่วนผสม มาปรุง

จริงในชั�วโมงเรียน

สัปดาห์ต่อไป และ

นาํเสนอเป็น

ภาษาองักฤษ 

กลุ่มๆละไม่เกิน �� 

นาที ผูส้อน

ประเมินให้

คะแนน � คะแนน 

เป็นคะแนนเกบ็ใน

ชั�นเรียน  ประเมิน

จากความถูกตอ้ง

ของเนื�อหา และ 

วิธีการ ขั�นตอน 

นํ�าเสียง และความ

ร่วมมือกนัของ

สมาชิกในกลุ่ม 

และใหผู้เ้รียนกลุ่ม

อื�นๆประเมินให้

คะแนนกลุ่มที�ดี

ที�สุด  ในขณะ

นาํเสนอ ผูส้อน

ถ่ายคลิปวิดีโอเพื�อ

บนัทึกเป็นผลงาน) 

�.อาจารยผ์ูส้อน 

เปิดเทปให ้ผูเ้รียน

ฟัง บทสนทนา ที� 

�� หนา้ ��  เรื�อง

การสั�งอาหาร 

อธิบายถึงขั�นตอน

และวิธีการ สั�ง

อาหาร และ บท

สนทนาที� ��และ 

�� พร้อมทั�งทาํ
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แบบฝึกหดั  

จากนั�น ใหผู้เ้รียน

ทาํกิจกรรม 

บทบาทสมมุติ 

โดยแบ่งกลุ่มๆละ 

�คน ผูส้อนแจก 

เมนูอาหารที�เตรียม

มาใหแ้ต่ละกลุ่มซึ� ง

ไม่เหมือนกนั ให้

เวลาผูเ้รียน เตรียม

ตวั �� นาที และ

ออกมาแสดงให้

ผูส้อนและเพื�อนดู

หนา้ชั�นเรียน 

ผูส้อนประเมินจาก

การสังเกต การทาํ

กิจกรรมในกลุ่ม 

และการแสดง ผ่าน 

หรือ ไม่ผ่าน 

สัปดาห์ที��   

อาจารยผ์ูส้อน แจง้

ใหผู้เ้รียนแต่ละ

กลุ่มเตรียมความ

พร้อมของกลุ่ม

ตวัเอง และ เริ�ม 

การนาํเสนอ โดย

จบัฉลากหมายเลข 

ลาํดบัที�ของการ

การนาํเสนอ เมื�อ

ครบทุกกลุ่ม 

ผูส้อน แจง้ผล

คะแนนรวมของ

การประเมินต่อ

ผูเ้รียน  และ

อธิบายเนื�อหาที�
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เหลือทาํ

แบบฝึกหดัทั�งหมด  

พร้อมทั�งสรุป

เนื�อหาบทเรียน

เรื�อง อาหาร อีก

ครั� ง 

12-13 Unit 5 : Sports 6 - 1. ผูส้อนอธิบาย

กิจกรรมที�กาํลงั

เกิดขึ�นในปัจจุบนั

จากคลิปวีดีโอ 

2. ผูส้อนทบทวน

ลกัษณะประโยคที�

ใช ้Present 

Continuous Tense 

3. แต่ละคนพูด

ขอ้ความสั�นๆ 

อธิบายกิจกรรมที�

กาํหนดใหจ้าก

คลิปวีดีโอ 

4. ผูส้อนอธิบาย

ทบทวนลกัษณะ

ประโยคที�ใช ้

Present 

Continuous Tense 

5. ทาํกิจกรรมคู่ฝึก

ถาม-ตอบ โดยใช ้

Present 

Continuous Tense 

6. เขียนกิจกรรมที�

แต่ละคนทาํเป็น

กิจวตัร แลว้พูดให้

เพื�อนฟัง 

7. ผูส้อนทบทวน

ลกัษณะประโยคที�

ใช ้Present Simple 

- Power point 

-เอกสาร

ประกอบการ

บรรยาย 

- Audio CD 

- คลิปวีดีโอ 
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Tense 

8. ฟังการสนทนา

เกี�ยวกบักิจวตัร

ประจาํวนัและสิ�งที�

กาํลงัจะเกิดขึ�นจาก

ซีดี, ฝึกออกเสียง

ตาม 

9. แสดงบทบาท

สมมุติโดยใช้

ขอ้มูลจริงของ

นกัศึกษาซึ� ง

เลียนแบบ

สถานการณ์จากซีด ี

10.แสดงบทบาท

สมมุติสัมภาษณ์

เพื�อนในหอ้ง

เกี�ยวกบักิจกรรมที�

เพื�อนทาํเป็น

กิจวตัร แลว้จด

บนัทึก และ

นาํเสนอขอ้มูลที�ได้

จากการสัมภาษณ์

เพื�อนหนา้ชั�นเรียน

11. ผูส้อนอธิบาย

การใช ้play และ 

go กบัแต่ละ

ประเภทของกีฬา 

12. ผูส้อนอธิบาย

การใช ้Stative 

verbs 

13. แต่ละคนพูด

ขอ้ความสั�นๆ 

อธิบายกีฬาที�

กาํหนดใหจ้ากภาพ 

14. แสดงบทบาท
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สมมุติโดยให้

นกัศึกษาสัมภาษณ์

เพื�อนในหอ้ง

เลียนแบบ

สถานการณ์จากซีด ี

��-�� Unit 6 : Destinations � - �. ผูส้อนอธิบาย

กิจกรรมที�เกี�ยวกบั

เหตุการณ์ในอดีต 

โดยใชภ้าพ หรือ 

คลิปวีดีโอ 

�. ผูส้อนทบทวน

ลกัษณะประโยคที�

ใช ้Simple past 

tense 

3. นกัศึกษาแต่ละ

กลุ่มฝึกแต่ง

ประโยคสั�นๆ

เกี�ยวกบั Simple 

past tense 

�. ผูส้อนตรวจ

ความถูกตอ้งจาก

กิจกรรมกลุ่มและ

อธิบายทบทวน

เกี�ยวกบัรูป

ประโยค Simple 

past tense 

�. ทาํกิจกรรมคู่

เกี�ยวกบัการถาม-

ตอบ โดยใช้

โครงสร้างประโยค 

Simple past 

tense�. ฝึกฟังบท

สนทนาที�เกี�ยวกบั 

Simple past  

Tense และทาํ

- Power point 

-เอกสาร

ประกอบการ

บรรยาย 

- Audio CD 

- คลิปวีดีโอ 
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แบบฝึกหดั 

�. ฝึกออกเสียงคาํ

ที�ลงทา้ยดว้ย –ed 

โดยใหอ้อกเสียง

เป็นรายบุคคล และ

ทาํแบบฝึกหดั 

3. ฝึกเติมคาํใน

ช่องว่าง จาก

บทความสั�นๆที�

เกี�ยวกบั Simple 

past tense 

�. ผูส้อนตรวจ

ความถูกตอ้งของ

การออกเสียง และ

ความถูกตอ้งจาก

การทาํแบบฝึกหดั

1. ผูส้อนอธิบาย

โครงสร้าง Simple 

past tense of to be 

2. ทาํแบบฝึกหดั

และฝึกแต่ง

ประโยคโดยใช้

โครงสร้าง Simple 

past tense of to be 

�. ฝึกแต่งเรื�องราว 

เกี�ยวกบัเรื�อง 

Personal 

experience เป็น

รายบุคคล 

�. ฝึกพูดเดี�ยวหนา้

ชั�นเรียนเพื�อ

แลกเปลี�ยน

ประสบการณ์ โดย

ใชโ้ครงสร้าง

ประโยค Simple 
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past tense of to be 

1. ฝึกอ่านบทความ

ภาษาองักฤษ The 

cradle of inca 

empire และตอบ

คาํถามจาก

บทความ 

2. ผูเ้รียนร่วม

แลกเปลี�ยนความ

คิดเห็นจาก

บทความที�อ่าน 

พร้อมกบัร่วมกนั

อภิปรายคาํถาม

จากบทความ 

�. แบ่งกลุ่มฝึก

เขียน Travel blog 

และนาํเสนอหนา้

ชั�นเรียน 

�. ผูส้อนและ

ผูเ้รียนร่วมกนั

อภิปรายแสดง

ความคิดเห็น

เกี�ยวกบั Travel 

blog ของแต่ละ

กลุ่ม 

�� สอบปลายภาค 
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�.  แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม

ที� 

การเรียนรู้ด้าน ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที�

ประเมิน 

สัดส่วนการ

ประเมิน 

1 คุณธรรม 

จริยธรรม  

- รักและภาคภูมิใจในทอ้งถิ�น 

สถาบนั  ตระหนกั ซาบซึ� ง 

และเห็นคุณค่าของ

ศิลปวฒันธรรมไทยหรือ

วฒันธรรมนานาชาติ  และมี

จิตสาํนึกในการอนุรักษ์

ศิลปวฒันธรรม ธรรมชาติ 

สิ�งแวดลอ้ม และภูมิปัญญา

ทอ้งถิ�น 

�.อธิบายเนื�อหา

สาระเกี�ยวกบั

ศิลปวฒันธรรมของ

ไทยหรือวฒันธรรม

นานาชาติ 

�.นาํเสนอเนื�อหาที�

ไดรั้บมอบหมาย

หนา้ชั�นเรียนได ้

�.ประเมินพฤติกรรม

ที�แสดงออกในกลุ่ม 

หรือหนา้ชั�นเรียนได ้

ตลอดภาค

การศึกษา 

��% 

2 ความรู้ - รู้จกัตนเอง ทอ้งถิ�น 

สังคมไทยและสังคมโลก  

เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่าง

การเปลี�ยนแปลงทาง

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

ธรรมชาติ สิ�งแวดลอ้ม และ

สังคม และสามารถแสวงหา

แนวทางควบคุมและดูแล

ความเปลี�ยนแปลงให้

เหมาะสมได ้

�.การสอบวดั

ความรู้ ความเขา้ใน

เนื�อสาระเนื�อหาวิชา 

�.การอภิปรายแสดง

ความคิดเห็น 

�.ประเมิน

พฤติกรรมและ

บุคลิกภาพองคร์วม

ของนกัศึกษาทั�งที�

เป็นรายบุคคล และ

ทาํงานเป็นกลุ่ม 

สัปดาห์ที� 

�,�� 

60% 

� ทกัษะทางปัญญา  - สามารถแสวงหาความรู้

เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื�อพฒันา

ตนเองอยา่งต่อเนื�อง ในการ

สร้างประโยชน์ต่อสังคมได ้

�.ประเมินจากการ

นาํเสนองาน 

อภิปราย สรุปและ

การใชภ้าษาในการ

สื�อสารในแต่ละ

สถานการณ์ 

2.นาํเสนอผลงานใน

สถานการณ์จริงได้

ตามสถานการณ์ 

นั�น ๆ 

ตลอดภาค

การศึกษา 

��% 
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� ทกัษะ

ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ  

- สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ื�น

ไดท้ั�งในฐานะผูน้าํและ

สมาชิกของกลุ่ม รวมทั�งมีจิต

อาสาและสาํนึกสารธารณะ 

�.การประเมินผล

ตามสภาพจริงโดยดู

จากพฤติกรรมของ

นกัศึกษาในการ

ทาํงานกลุ่ม 

2.ประเมินผล

รายบุคคลจากความ

รับผิดชอบต่องานที�

ไดรั้บมอบหมายทั�ง

รายบุคคล และราย

กลุ่ม 

ตลอดภาค

การศึกษา 

��% 

� ทกัษะการ

วิเคราะห์เชิงตวัเลข 

การสื�อสาร และ

การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ  

- สามารถใชภ้าษาเพื�อการ

สื�อสารไดอ้ยา่งเหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพ 

�.ประเมิน

ความสามารถใน

การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

�.ประเมินผลจาก

แบบประเมินการ

นาํเสนอผลงานเป็น

ภาษาองักฤษ 

ตลอดภาค

การศึกษา 

��% 

 

 

หมวดที�  �  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

�. ตาํราและเอกสารหลกั      

Johannsen, K.L.& Chase, R.T.(2015). World English 1. Thailand : national Geographic Learning. 

�. เอกสารและข้อมลูสําคญั   

      - 

�. เอกสารและข้อมลูแนะนาํ 

      - 
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หมวดที�  �  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

�.  กลยุทธ์การประเมนิประสิทธผิลของรายวชิาโดยนกัศึกษา 

  แบบประเมินผูส้อนและแบบประเมินรายวิชา จากกลุ่มงานทะเบียนและวิชาการ 

 นกัศกึษาเป็นรายบุคคล / กลุ่ม สนทนากบัผูส้อน 

  นกัศกึษาใหข้อ้เสนอแนะผา่นเวบ็บอร์ดของอาจารยร์ายวิชา  

�.  กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

 ผลการเรียนของนกัศกึษา 

  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

�.  การปรับปรุงการสอน  

 มีการประชุมสมัมนาเพื�อพฒันาการเรียนการสอน  

�.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ�ของนักศึกษาในรายวชิา 

   มีการแต่งตั�งคณะกรรมการทวนสอบ ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศกึษา  โดยดจูาก

ขอ้สอบ รายงาน วิธีการใหค้ะแนนสอบ  

�.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา  

  ปรับปรุงรายวิชาทุกปี ตามขอ้เสนอแนะจากขอ้ที� 1 ขอ้ที� 2 และขอ้ที� 4 

 


