
มคอ.3

รายละเอยีดของรายวชิา
 

ชอืสถาบนัอดุมศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา
คณะ/ภาควชิา คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
 

หมวดท ี1 ขอ้มลูทวัไป

1. รหสัและชอืรายวชิา

2100104 ภาษาองักฤษเพอืการสอืสารและพัฒนาการเรยีนรู ้
English for Communication and Learning Development

2. จํานวนหน่วยกติ

2 (1-2-3)

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา

ศลิปบัณฑติ สาขาวชิาการออกแบบศลิปกรรม

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา อ.ชวีลา บาดกลาง

อาจารยผ์ูส้อน 1. อ.สุนิสา โส๊ะอุ
2. อ.คอลเียา๊ะ เจ๊ะโด
3. อ.ตรนุีช เกดิทองคํา
4. อ.นิปัทมา การะมแีน
5. อ.ยะพา เจะนิ
6. อ.ชวีลา บาดกลาง
7. อ.ดร.ชญัญาพัชญ ์จรงิจติเจรญิชยั
8. Aj.Tata Kwawimbinglo

5. ภาคการศกึษา / ชนัปีทเีรยีน

1 / 2560

6. รายวชิาทตีอ้งเรยีนมาก่อน (pre-requisite) (ถา้ม)ี

ไมม่ี

7. รายวชิาทตีอ้งเรยีนพรอ้มกนั (co-requisites) (ถา้ม)ี

ไมม่ี

8. สถานทเีรยีน

กลุ่ม หอ้งเรยีน วัน เวลา อาจารยผ์ูส้อน สาขาทสีอน

1 [24- ตงิเซยีง(ชนั 2)] องัคาร 9:00 - 12:00 อ.ดร.ชญัญาพัชญ ์จรงิจติเจรญิชยั นิตศิาสตร์

2 [24-กานเฉ่า(ชนั 2)] พธุ 8:00 - 11:00 อ.ชวีลา บาดกลาง การศกึษาปฐมวัย

3 การศกึษาปฐมวัย

4 การสอนอสิลามศกึษา

5 เคมี

6 Aj.Tata Kwawimbinglo ชวีวทิยา

7 เกษตรศาสตร์

computer
Text Box
และหลักสูตรอื่น ๆ



8 [24-กานเฉ่า(ชนั 2)] ศุกร ์9:00 - 12:00 อ.คอลเียา๊ะ เจ๊ะโด เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ

9 รัฐประศาสนศาสตร์

10 การบัญชี

11 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

12 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

13 ออกแบบนวัตกรรมทศันศลิป์

14 [24-กานเฉ่า(ชนั 2)] องัคาร 13:00 - 16:00 อ.คอลเียา๊ะ เจ๊ะโด การออกแบบศลิปกรรม

15 [24-608] องัคาร 13:00 - 16:00 Aj.Tata Kwawimbinglo ธุรกจิระหวา่งประเทศ

16 เกษตรศาสตร์

17 เทคโนโลยสีารสนเทศ

18 การจัดการ

19 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

20 การจัดการ

21 การศกึษาปฐมวัย

22 ภาษาไทย

23 [20-703] พธุ 8:00 - 11:00 Aj.Tata Kwawimbinglo ภาษาองักฤษ

24 [24-กานเฉ่า(ชนั 2)] จันทร ์13:00 - 16:00 อ.ชวีลา บาดกลาง สังคมศกึษา

26 [20-608] ศุกร ์9:00 - 12:00 Aj.Tata Kwawimbinglo ภาษาองักฤษ

27 [18-501] องัคาร 9:00 - 12:00 อ.ตรนุีช เกดิทองคํา การพัฒนาชมุชน

28 การพัฒนาชมุชน

29 [18-501] ศุกร ์13:00 - 16:00 อ.ตรนุีช เกดิทองคํา ภาษามลายู

30 วทิยาศาสตรส์งิแวดลอ้ม

31 รัฐประศาสนศาสตร์

32 [18-501] ศุกร ์9:00 - 12:00 อ.นิปัทมา การะมแีน คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

33 [20-608] พฤหสั 13:00 - 16:00 Aj.Tata Kwawimbinglo ภาษาองักฤษ

34 การพัฒนาชมุชน

35 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

37 วทิยาศาสตรส์งิแวดลอ้ม

38 การตลาด

39 [18-501] จันทร ์9:00 - 12:00 อ.สุนิสา โส๊ะอุ
Aj.Tata Kwawimbinglo

การบัญชี

40 การบัญชี

41 นิเทศศาสตร์



42 รัฐประศาสนศาสตร์

43 ภาษามลายู

44 การสอนอสิลามศกึษา

45 พลศกึษาและสุขศกึษา

46 [20-701] จันทร ์13:00 - 16:00 ภาษาองักฤษและเทคโนโลยกีารศกึษา

47 สารสนเทศศาสตร์

48 [20-803] องัคาร 9:00 - 12:00 อ.ยะพา เจะนิ เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ

49 [23-หอ้งประชมุมงักสี] ศุกร ์13:00 - 16:00 อ.ยะพา เจะนิ การจัดการธุรกจิทอ่งเทยีว

50 [20-804] องัคาร 13:00 - 16:00 อ.ยะพา เจะนิ วทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์และสอืดจิทิลั

51 [20-806] จันทร ์9:00 - 12:00 อ.ยะพา เจะนิ การเงนิการธนาคาร

52 [20-807] จันทร ์13:00 - 16:00 อ.ยะพา เจะนิ การเงนิการธนาคาร

53 รัฐประศาสนศาสตร์

54 รัฐประศาสนศาสตร์

55 อ.ตรนุีช เกดิทองคํา นิตศิาสตร์

56 นิตศิาสตร์

57 การพัฒนาชมุชน

58 การบัญชี

59 การจัดการ

60 การจัดการ

61 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

9. วนัทจีดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครงัลา่สดุ

วันทจัีดทํา/ปรับปรงุรายละเอยีดรายวชิา : 23 ม.ิย. 60

หมวดท ี2 จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์

1. จุดมุง่หมายของรายวชิา

1. พัฒนานักศกึษาในทกัษะทงั 4 ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 2. นักศกึษาสามารถสอืสารในโอกาสต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและ เหมาะสม 3.
นักศกึษาสามารถใชภ้าษาองักฤษในชวีติประจําวันไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 4. นักศกึษาสามารถเขา้ใจความหมายในการสอืสาร ทเีป็นเครอืงหมายสัญลักษณ์
ทเีป็นภาพ เสยีง และ การเขยีนต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา

1. เพมิศักยภาพนักศกึษาในการใชภ้าษาองักฤษเพอืการสอืสารในระดับเบอืงตน้ 2. พัฒนาทกัษะทงั 4 เพอืการสอืสารทมีปีระสทิธภิาพ 3.
เพมิความสามารถในการแสดงความคดิเห็นและการสอืสารทมีปีระสทิธภิาพมากขนึ

หมวดท ี3 ลกัษณะและการดําเนนิการ

1. คําอธบิายรายวชิา



พัฒนาทกัษะภาษาองักฤษเพอืการสอืสารทงัการฟัง พดู อา่น เขยีน ในชวีติ ประจําวันในสถานการณ์ต่างๆ อาท ิการกล่าวทกัทาย
การกล่าวลา การแนะนําตนเองและผูอ้นื การรอ้งขอ การเสนอความชว่ยเหลอื การใหคํ้าแนะนํา การบรรยายลักษณะบคุคลและสงิของและสถานที
การถามและการใหข้อ้มลู การตดิต่อสอืสารทางโทรศัพทแ์ละการแสดงความคดิเห็น พัฒนาทกัษะการใชเ้ครอืงมอื
แหล่งขอ้มลูเพอืศกึษาคน้ควา้ในการพัฒนาการสอืสาร เชน่ การใชพ้จนานุกรม บทความ หนังสอืพมิพก์ารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

2. จํานวนชวัโมงทใีชต้อ่ภาคการศกึษา

ภาคทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดว้ยตนเอง กจิกรรมเพมิเตมิ

15 30 45 สอนเสรมิตามความจําเป็น

3. จํานวนชวัโมงตอ่สปัดาหท์อีาจารยใ์หค้ําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศกึษาเป็นรายบุคคล

……1……… ชวั???? โมง/สัปดาห ์หรอื หากนักศกึษาตอ ้งการคําปรกึษาและคําแนะนํา

หมวดท ี4 การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงั
คบัของสถาบนั และสงัคม

1)ผูส้อนและผูเ้รยีนกําหนดขอ้ตกลงรว่มกนัในการปฏิ
บัตตินทดีใีนสัปดาหท์ ี1 โดยยดึถอืเป็นขอ้ปฏบิัตติล
อดภาคการศกึษา

สังเกตพฤตกิรรมทงัในและนอกหอ้งเรยีน การมอบหม
ายงาน การส่งงาน การทํางานรว่มกบัผูอ้นื การสอบถา
มจากอาจารยผ์ูส้อนในหลักสูตรและเพอืนรว่มชนัของ
ผูเ้รยีน

2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยี
น ตรงตอ่เวลา ซอืสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน
และสูง้าน

2)ผูส้อนเป็นตัวอยา่งทดีใีนเรอืงการมวีนัิยตรง ต อเว
ลา ซอืสัตย  เสยีสละ รับผดิชอบต อตนเองและสัง
คมพรอ้มทงัยกตัวอยา่งบคุคลทปีฏบิัตตินเป็นแบบอย่
างทดีใีหนั้กศกึษาเขา้ใจได ้

สังเกตพฤตกิรรมทงัในและนอกหอ้งเรยีน การมอบหม
ายงาน การส่งงาน การทํางานรว่มกบัผูอ้นื การสอบถา
มจากอาจารยผ์ูส้อนในหลักสูตรและเพอืนรว่มชนัของ
ผูเ้รยีน

3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละร ั
บฟงัความคดิเห็นของผูอ้นื รวมทงัเคารพ
ในคุณคา่และศกัดศิรขีองความเป็นมนุษ
ย์

3)ผูส้อนยกตัวอยา่งกรณีศกึษาในการแสดงออกถงึกา
รเคารพสทิธแิละรับฟังความคดิเห็นของผูอ้นื รวมทงัเ
คารพในคุณค่าและศักดศิรขีองความเป็นมนุษย ์พรม้
ทงัยกตัวอยา่งบคุคลทปีฏบิัตตินเป็นแบบอยา่งทดีใีห ้
นักศกึษาเขา้ใจได ้

สังเกตพฤตกิรรมทงัในและนอกหอ้งเรยีน การมอบหม
ายงาน การส่งงาน การทํางานรว่มกบัผูอ้นื การสอบถา
มจากอาจารยผ์ูส้อนในหลักสูตรและเพอืนรว่มชนัของ
ผูเ้รยีน

4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสํา
นึกสาธารณะ

5. รักและภูมใิจในสถาบัน ทอ้งถนิ มจีติสํานึก
ในการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม สงิแวดลอ้ม แล
ะภูมปัิญญาทอ้งถนิ

 

2. ดา้นความรู ้

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเขา้ถึ
งแหล่งการเรยีนรู ้

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบรูณ
าการความรู ้และการประยกุตค์วามรู ้

3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกัก
ารและทฤษฎทีสีาํคญัในเนอืหาของหมวด
วชิาศกึษาทวัไป

1)การถา่ยทอดเนือหา บรรยาย
2)การสอบ

การสังเกตการมสี่วนรว่มของนักศกึษาในชนัเรยีน การ
ซักถามเพอืทดสอบความเขา้ใจ การสอบยอ่ย การสอ
บกลางภาคและปลายภาค

 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา



ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญา
ณ คดิวเิคราะห ์คดิเชงิเหตุผล และคดิ เชงิบู
รณาการ ในชวีติประจําวันไดอ้ยา่งมปีระสทิธิ
ภาพ

2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโย
ชน์ต่อตนเองและสังคมได ้

 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐา
นะผูนํ้าและสมาชกิกลุม่

1)ปลูกฝังและยกตัวอยา่งคุณลักษณะของการใชท้กัษ
ะการสอืสารทดีเีพอืสามารถดํารงชวีติในสังคมปัจจุบั
นได ้

สังเกต การซักถาม

2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีอ
งตนเอง ทงัตอ่ตนเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงั
คม

2)เปิดโอกาสใหนั้กศกึษาซักถามและแสดงความคดิเ
ห็นในทางทถีกูในประเด็นต่างๆทเีกยีวขอ้งกบัเนือหา
และสถานการณ์ในสังคมปัจจุบันทน่ีาจะเกดิประโยชน์
ได ้
และการมอบหมายงาน

สังเกต การซักถาม

3. แสดงออกถงึการมปีฏสิัมพันธท์ดีใีนสังคม
พหวุัฒนธรรม

 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการ
ใชภ้าษาเพอืการสอืสาร

1)การมอบหมายงานใหนั้กศกึษาคน้ควา้ การสังเกต การนําเสนองาน การแสดงความคดิเห็น ก
ารซักถามขอ้สงสัย

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการ
ตดิตอ่สอืสาร โดยใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเ
หมาะสม

2)การรว่มอภปิราย การสังเกต การนําเสนองาน การแสดงความคดิเห็น ก
ารซักถามขอ้สงสัย

3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคร
าะหต์ัวเลข แปรผล และนําเสนอขอ้มลูไดอ้ย่
างเหมาะสม และใชเ้ป็นพนืฐานแกปั้ญหาและ
การตัดสนิใจในชวีติประจําวัน

4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโน
โลยสีารสนเทศในการสบืคน้ขอ้มลู เพอืการแ
สวงหาความรู ้

 

หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมนิผล

1. แผนการสอน

สัปดาห์
ที

หวัขอ้/รายละเอยีด จํานวน
ชวัโมง

กจิกรรมการเรยีนการสอน สอืทใีช ้ ผูส้อน

1 Course Introduction
Unit 1 
-subject pronouns and be
-Introduction and first conversation

3 1) Whole-class Discussio
n
2) Role play/conversation
3) Sample Reading
4) Exercise/quiz/assignm
ent

1. Coursebook
2. Power point
3. Authentic Teaching mate
rials
4. Websites
5. Pre-test

1. อ.สุนิสา โส๊ะอุ
2. อ.คอลเียา๊ะ เจ๊ะโ
ด
3. อ.ตรนุีช เกดิทอง
คํา
4. อ.นิปัทมา การะมี



5) Presentation 6. Students Profile แน
5. อ.ยะพา เจะนิ
6. อ.ชวีลา บาดกลา
ง
7. อ.ดร.ชญัญาพัช
ญ ์จรงิจติเจรญิชยั
8. Aj.Tata Kwawim
binglo

2 Unit 1 (contd.)
-be with how and adjectives; empty it
-be in wh-questions; demonstratives; po
ssessive adjectives
-An interview for a school newspaper

3 1) Whole-class Discussio
n
2) Role play/conversation
3) Sample Reading
4) Exercise/quiz/assignm
ent
5) Presentation

1. Coursebook
2. Power point
3. Authentic Teaching mate
rials
4. Websites

1. อ.สุนิสา โส๊ะอุ
2. อ.คอลเียา๊ะ เจ๊ะโ
ด
3. อ.ตรนุีช เกดิทอง
คํา
4. อ.นิปัทมา การะมี
แน
5. อ.ยะพา เจะนิ
6. อ.ชวีลา บาดกลา
ง
7. อ.ดร.ชญัญาพัช
ญ ์จรงิจติเจรญิชยั
8. Aj.Tata Kwawim
binglo

3 Unit 2
-Simple [resent questions with what and
how; intensifiers 
-Description of weather and forecasts

3 1) Whole-class Discussio
n
2) Role play/conversation
3) Sample Reading
4) Exercise/quiz/assignm
ent
5) Presentation

1. Coursebook
2. Power point
3. Authentic Teaching mate
rials
4. Websites

1. อ.สุนิสา โส๊ะอุ
2. อ.คอลเียา๊ะ เจ๊ะโ
ด
3. อ.ตรนุีช เกดิทอง
คํา
4. อ.นิปัทมา การะมี
แน
5. อ.ยะพา เจะนิ
6. อ.ชวีลา บาดกลา
ง
7. อ.ดร.ชญัญาพัช
ญ ์จรงิจติเจรญิชยั
8. Aj.Tata Kwawim
binglo

4 Unit 2 (Contd.)
-Simple present yes/no questions; obje
cts
-A talk about plans and sports

3 1) Whole-class Discussio
n
2) Role play/conversation
3) Sample Reading
4) Exercise/quiz/assignm
ent
5) Presentation

1. Coursebook
2. Power point
3. Authentic Teaching mate
rials
4. Websites

1. อ.สุนิสา โส๊ะอุ
2. อ.คอลเียา๊ะ เจ๊ะโ
ด
3. อ.ตรนุีช เกดิทอง
คํา
4. อ.นิปัทมา การะมี
แน
5. อ.ยะพา เจะนิ
6. อ.ชวีลา บาดกลา
ง
7. อ.ดร.ชญัญาพัช
ญ ์จรงิจติเจรญิชยั
8. Aj.Tata Kwawim
binglo

5 Unit 3
-Simple present do and go
-Conversations about people's majors a
nd plans

3 1) Whole-class Discussio
n
2) Role play/conversation
3) Sample Reading
4) Exercise/quiz/assignm
ent
5) Presentation

1. Coursebook
2. Power point
3. Authentic Teaching mate
rials
4. Websites

1. อ.สุนิสา โส๊ะอุ
2. อ.คอลเียา๊ะ เจ๊ะโ
ด
3. อ.ตรนุีช เกดิทอง
คํา
4. อ.นิปัทมา การะมี
แน
5. อ.ยะพา เจะนิ
6. อ.ชวีลา บาดกลา
ง



7. อ.ดร.ชญัญาพัช
ญ ์จรงิจติเจรญิชยั
8. Aj.Tata Kwawim
binglo

6 Unit 3 (Contd.)
-how many and how much
-A conversation about a campus

3 1) Whole-class Discussio
n
2) Role play/conversation
3) Sample Reading
4) Exercise/quiz/assignm
ent
5) Presentation

1. Coursebook
2. Power point
3. Authentic Teaching mate
rials
4. Websites

1. อ.สุนิสา โส๊ะอุ
2. อ.คอลเียา๊ะ เจ๊ะโ
ด
3. อ.ตรนุีช เกดิทอง
คํา
4. อ.นิปัทมา การะมี
แน
5. อ.ยะพา เจะนิ
6. อ.ชวีลา บาดกลา
ง
7. อ.ดร.ชญัญาพัช
ญ ์จรงิจติเจรญิชยั
8. Aj.Tata Kwawim
binglo

7 Unit 4
-proposition of location
-A letter to freshmen

3 1) Whole-class Discussio
n
2) Role play/conversation
3) Sample Reading
4) Exercise/quiz/assignm
ent
5) Presentation

1. Coursebook
2. Power point
3. Authentic Teaching mate
rials
4. Websites

1. อ.สุนิสา โส๊ะอุ
2. อ.คอลเียา๊ะ เจ๊ะโ
ด
3. อ.ตรนุีช เกดิทอง
คํา
4. อ.นิปัทมา การะมี
แน
5. อ.ยะพา เจะนิ
6. อ.ชวีลา บาดกลา
ง
7. อ.ดร.ชญัญาพัช
ญ ์จรงิจติเจรญิชยั
8. Aj.Tata Kwawim
binglo

8 Unit 4 (contd.)
-Simple present vs. present continuous
- A description of a freshmen's school lif
e

3 1) Whole-class Discussio
n
2) Role play/conversation
3) Sample Reading
4) Exercise/quiz/assignm
ent
5) Presentation

1. Coursebook
2. Power point
3. Authentic Teaching mate
rials
4. Websites

1. อ.สุนิสา โส๊ะอุ
2. อ.คอลเียา๊ะ เจ๊ะโ
ด
3. อ.ตรนุีช เกดิทอง
คํา
4. อ.นิปัทมา การะมี
แน
5. อ.ยะพา เจะนิ
6. อ.ชวีลา บาดกลา
ง
7. อ.ดร.ชญัญาพัช
ญ ์จรงิจติเจรญิชยั
8. Aj.Tata Kwawim
binglo

9 Unit 5
-Comparison with adjectives
-Superlative adjectives
-Recommendations about moving and c
lasses to take
-Feelings about things that are happeni
ng

3 1) Whole-class Discussio
n
2) Role play/conversation
3) Sample Reading
4) Exercise/quiz/assignm
ent
5) Presentation

1. Coursebook
2. Power point
3. Authentic Teaching mate
rials
4. Websites

1. อ.สุนิสา โส๊ะอุ
2. อ.คอลเียา๊ะ เจ๊ะโ
ด
3. อ.ตรนุีช เกดิทอง
คํา
4. อ.นิปัทมา การะมี
แน
5. อ.ยะพา เจะนิ
6. อ.ชวีลา บาดกลา
ง
7. อ.ดร.ชญัญาพัช
ญ ์จรงิจติเจรญิชยั
8. Aj.Tata Kwawim



binglo

10 สอบกลางภาค

11 Unit 6 
-simple past of be
-Conversations about a new apartment,
a visit with a friend, a neighborhood, mo
vies, and everyday routines

3 1) Whole-class Discussio
n
2) Role play/conversation
3) Sample Reading
4) Exercise/quiz/assignm
ent
5) Presentation

1. Coursebook
2. Power point
3. Authentic Teaching mate
rials
4. Websites

1. อ.สุนิสา โส๊ะอุ
2. อ.คอลเียา๊ะ เจ๊ะโ
ด
3. อ.ตรนุีช เกดิทอง
คํา
4. อ.นิปัทมา การะมี
แน
5. อ.ยะพา เจะนิ
6. อ.ชวีลา บาดกลา
ง
7. อ.ดร.ชญัญาพัช
ญ ์จรงิจติเจรญิชยั
8. Aj.Tata Kwawim
binglo

12 Unit 6 (Contd.)
-Simple past (regular verbs) and past ti
me expressions
-Simple past (irregular verbs)
-Reading a planner entry

3 1) Whole-class Discussio
n
2) Role play/conversation
3) Sample Reading
4) Exercise/quiz/assignm
ent
5) Presentation

1. Coursebook
2. Power point
3. Authentic Teaching mate
rials
4. Websites

1. อ.สุนิสา โส๊ะอุ
2. อ.คอลเียา๊ะ เจ๊ะโ
ด
3. อ.ตรนุีช เกดิทอง
คํา
4. อ.นิปัทมา การะมี
แน
5. อ.ยะพา เจะนิ
6. อ.ชวีลา บาดกลา
ง
7. อ.ดร.ชญัญาพัช
ญ ์จรงิจติเจรญิชยั
8. Aj.Tata Kwawim
binglo

13 Unit 7 
-Making suggestion with let’s + or what 
about /How about + verb +-ing
- Conversations about trip possibilities, 
preferences, plans, preparation, and bo
oking

3 1) Whole-class Discussio
n
2) Role play/conversation
3) Sample Reading
4) Exercise/quiz/assignm
ent
5) Presentation

1. Coursebook
2. Power point
3. Authentic Teaching mate
rials
4. Websites

1. อ.สุนิสา โส๊ะอุ
2. อ.คอลเียา๊ะ เจ๊ะโ
ด
3. อ.ตรนุีช เกดิทอง
คํา
4. อ.นิปัทมา การะมี
แน
5. อ.ยะพา เจะนิ
6. อ.ชวีลา บาดกลา
ง
7. อ.ดร.ชญัญาพัช
ญ ์จรงิจติเจรญิชยั
8. Aj.Tata Kwawim
binglo

14 Unit 7 (Contd.)
-Imperatives
-A conversation between a travel agent 
and a customer

3 1) Whole-class Discussio
n
2) Role play/conversation
3) Sample Reading
4) Exercise/quiz/assignm
ent
5) Presentation

1. Coursebook
2. Power point
3. Authentic Teaching mate
rials
4. Websites

1. อ.สุนิสา โส๊ะอุ
2. อ.คอลเียา๊ะ เจ๊ะโ
ด
3. อ.ตรนุีช เกดิทอง
คํา
4. อ.นิปัทมา การะมี
แน
5. อ.ยะพา เจะนิ
6. อ.ชวีลา บาดกลา
ง
7. อ.ดร.ชญัญาพัช
ญ ์จรงิจติเจรญิชยั
8. Aj.Tata Kwawim
binglo



15 Unit 8 
-can and could for offers and requests
-Comparing with adverbs
-Getting direction in an airport

3 1) Whole-class Discussio
n
2) Role play/conversation
3) Sample Reading
4) Exercise/quiz/assignm
ent
5) Presentation

1. Coursebook
2. Power point
3. Authentic Teaching mate
rials
4. Websites

1. อ.สุนิสา โส๊ะอุ
2. อ.คอลเียา๊ะ เจ๊ะโ
ด
3. อ.ตรนุีช เกดิทอง
คํา
4. อ.นิปัทมา การะมี
แน
5. อ.ยะพา เจะนิ
6. อ.ชวีลา บาดกลา
ง
7. อ.ดร.ชญัญาพัช
ญ ์จรงิจติเจรญิชยั
8. Aj.Tata Kwawim
binglo

16 Unit 8 
-Superlatives adverbs; how+adverb
-a departure board

3 1) Whole-class Discussio
n
2) Role play/conversation
3) Sample Reading
4) Exercise/quiz/assignm
ent
5) Presentation

1. Coursebook
2. Power point
3. Authentic Teaching mate
rials
4. Websites

1. อ.สุนิสา โส๊ะอุ
2. อ.คอลเียา๊ะ เจ๊ะโ
ด
3. อ.ตรนุีช เกดิทอง
คํา
4. อ.นิปัทมา การะมี
แน
5. อ.ยะพา เจะนิ
6. อ.ชวีลา บาดกลา
ง
7. อ.ดร.ชญัญาพัช
ญ ์จรงิจติเจรญิชยั
8. Aj.Tata Kwawim
binglo

17, 18 สอบปลายภาค

2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้

กจิกรร
มที

ผลการเรยีนรู ้ วธิกีารประเมนิ สัปดาหป์ระเ
มนิ

สัดส่วนของก
ารประเมนิผล

1 ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงัค ั
บของสถาบนั และสงัคม
2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยีน 
ตรงตอ่เวลา ซอืสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน แล
ะสูง้าน
3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละรบั
ฟงัความคดิเห็นของผูอ้นื รวมทงัเคารพใน
คุณคา่และศกัดศิรขีองความเป็นมนุษย์
4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสํานึก
สาธารณะ
5. รักและภูมใิจในสถาบัน ทอ้งถนิ มจีติสํานึกใ
นการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม สงิแวดลอ้ม และภู
มปัิญญาทอ้งถนิ

สังเกตพฤตกิรรมทงัในและหอ้งเรยีน การมอบหมายงาน การส่งง
าน การทํางานรว่มกบัผูอ้นื การสอบถามจากอาจารยผ์ูส้อนในหลั
กสูตรและเพอืนรว่มชนัของผูเ้รยีน

ตลอดภาคกา
รศกึษา

10

การสังเกตการมสี่วนรว่มของนักศกึษาในชนัเรยีน การซักถามเพื
อทดสอบความเขา้ใจ การสอบยอ่ย การสอบกลางภาคและปลาย
ภาค

ตลอดภาคกา
รศกึษา

10

2 ดา้นความรู ้

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเขา้ถงึ
แหล่งการเรยีนรู ้
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบรูณาก
ารความรู ้และการประยกุตค์วามรู ้
3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกักา
รและทฤษฎทีสีาํคญัในเนอืหาของหมวดวชิ
าศกึษาทวัไป

การประเมนิผลชนิงานทมีอบหมาย การนําเสนองาน การสอบยอ่
ย การสอบกลางภาคและปลายภาค

8, 10, 12,16 60

3 ดา้นทกัษะทางปัญญา



1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 
คดิวเิคราะห ์คดิเชงิเหตุผล และคดิ เชงิบรูณาก
าร ในชวีติประจําวันไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโยช
น์ต่อตนเองและสังคมได ้

4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและ
ความรบัผดิชอบ

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐาน
ะผูนํ้าและสมาชกิกลุม่
2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีอง
ตนเอง ทงัตอ่ตนเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงัคม
3. แสดงออกถงึการมปีฏสิัมพันธท์ดีใีนสังคมพ
หวุัฒนธรรม

สังเกต การซักถามและการทํากจิกรรมกลุ่มรวมถงึการรว่มอภปิรา
ยและเสนอความคดิเห็นในชนัเรยีน

2,4,14,15 10

5 ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืส
าร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใช้
ภาษาเพอืการสอืสาร
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการติ
ดตอ่สอืสาร โดยใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหม
าะสม
3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคราะ
หต์ัวเลข แปรผล และนําเสนอขอ้มลูไดอ้ยา่งเห
มาะสม และใชเ้ป็นพนืฐานแกปั้ญหาและการตัด
สนิใจในชวีติประจําวัน
4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโนโ
ลยสีารสนเทศในการสบืคน้ขอ้มลู เพอืการแสว
งหาความรู ้

การสังเกต การนําเสนองาน การแสดงความคดิเห็น การซักถาม
ขอ้สงสัยและการนําเสนองานผา่นการใชเ้ทคโนโลยตี่างๆ

5,7,8,10 10

หมวดท ี6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลกั

Anderson, P. & Penner, E. (2017). Blueprint 2. Korea: Compass Publishing.

2. เอกสารและขอ้มลูสาํคญั

ภาษาองักฤษเพอืการสอืสารในชวีติประจําวัน เล่มท ี1 และ 2 by พ.ท. ธรีะชยั ศกึเสอื download ไดท้ ีhttp://www.e4thai.com/e4e/index.php?
option=com_content&view=article&id=568:2013-06-23-05-12-32&catid=49&Itemid=112

3. เอกสารและขอ้มลูแนะนํา

ภาษาองักฤษเพอืการสอืสารในชวีติประจําวัน เล่มท ี1 และ 2 by พ.ท. ธรีะชยั ศกึเสอื download ไดท้ ีhttp://www.e4thai.com/e4e/index.php?
option=com_content&view=article&id=568:2013-06-23-05-12-32&catid=49&Itemid=112

หมวดท ี7 การประเมนิและปรบัปรุงการดําเนนิการของรายวชิา

1. กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา

การประเมนิประสทิธผิลในรายวชิานี ทจัีดทําโดยนักศกึษา ไดจั้ดกจิกรรมในการนําแนวคดิและความเห็นจากนักศกึษาไดด้ังนี
- การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีน
- การสังเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผูเ้รยีน
- แบบประเมนิผูส้อน และแบบประเมนิรายวชิา
- ขอ้เสนอแนะผา่น facebook ทอีาจารยผ์ูส้อนไดจั้ดทําเป็นชอ่งทางการสอืสารกบันักศกึษา

2. กลยทุธก์ารประเมนิการสอน

ในการเกบ็ขอ้มลูเพอืประเมนิการสอน ไดม้กีลยทุธ ์ดังนี
- การสังเกตการณ์สอนของผูร้ว่มทมีการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู ้



3. การปรบัปรงุการสอน

หลังจากผลการประเมนิการสอนในขอ้ 2 จงึมกีารปรับปรงุการสอน โดยการจัดกจิกรรมในการระดมสมอง และหาขอ้มลูเพมิเตมิในการปรับปรงุการสอน
ดังนี
- สัมมนาการจัดการเรยีนการสอน
- การวจัิยในและนอกชนัเรยีน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธขิองนกัศกึษาในรายวชิา

4.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้ณะนกัศกึษายงัไมส่าํเร็จการศกึษา

ใหกํ้าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธกิารเรยีนรูข้องนักศกึษาเป็นส่วนหนึงของระบบการ
ประกนัคุณภาพภายในของมหาวทิยาลัยราชภัฏยะลาทจีะตอ้งทําความเขา้ใจตรงกนัทงัมหาวทิยาลัยราช
ภัฏยะลาและนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธ ิซงึจะตอ้งสามารถตรวจสอบได ้
การทวนสอบในระดับรายวชิาควรใหนั้กศกึษาประเมนิการเรยีนการสอนในระดับรายวชิา มี
คณะกรรมการพจิารณาความเหมาะสมของขอ้สอบใหเ้ป็นไปตามแผนการสอน
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทํา ไดโ้ดยมรีะบบประกนัคุณภาพภายใน
มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ละรายงานผล

4.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูห้ลงัจากนกัศกึษาสาํเร็จการศกึษา

การกําหนดกลวธิกีารทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องนักศกึษา ควรเนน้การทําวจัิย
สัมฤทธผิลของการประกอบอาชพีของบัณฑติ ททํีาอยา่งต่อเนืองและนําผลวจัิยทไีดย้อ้นกลับมาปรับปรงุ
กระบวนการการเรยีนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทงัการประเมนิคุณภาพของหลักสูตร โดย
การวจัิยอาจจะทําดําเนินการดังตัวอยา่งต่อไปนี
2.2.1 ภาวะการณ์ไดง้านทําของบัณฑติ ประเมนิจากบัณฑติแต่ละรุน่ทจีบการศกึษา ในดา้น
ของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู ้ความสามารถ ความมนัใจของบัณฑติในการ
ประกอบการงานอาชพี
2.2.2 การตรวจสอบจากผูป้ระกอบการ โดยการขอเขา้สัมภาษณ์ หรอื การส่งแบบ
สอบถาม เพอืประเมนิความพงึพอใจในบัณฑติทจีบการศกึษาและเขา้ทํางานในสถานประกอบการนันๆ ใน
คาบระยะเวลาต่างๆ เชน่ ปีท ี4 ปีท ี5 เป็นตน้
2.2.3 การประเมนิตําแหน่ง และหรอืความกา้วหนา้ในสายงานของบัณฑติ
2.2.4 การประเมนิจากสถานศกึษาอนื โดยการส่งแบบสอบถาม หรอืสอบถามเมอืมโีอกาส
ในระดับความพงึพอใจในดา้นความรู ้ความพรอ้ม และสมบัตดิา้นอนืๆ ของบัณฑติจะจบการศกึษาและเขา้
ศกึษาเพอืปรญิญาทสีูงขนึในสถานศกึษานันๆ
2.2.5 การประเมนิจากนักศกึษาทจีบการศกึษาแลว้ ทไีปประกอบอาชพี ในแงข่องความ
พรอ้มและความรูจ้ากสาขาวชิาทเีรยีน รวมทงัสาขาอนืๆ ทกํีาหนดในหลักสูตร ทเีกยีวเนืองกบัการ
ประกอบอาชพีของบัณฑติ รวมทงัเปิดโอกาสใหเ้สนอขอ้คดิเห็นในการปรับหลักสูตรใหด้ยีงิขนึดว้ย
2.2.6 ความเห็นจากผูท้รงคุณวฒุภิายนอก ทมีาประเมนิหลักสูตร หรอื เป็นอาจารยพ์เิศษ
ต่อความพรอ้มของนักศกึษาในการเรยีน และสมบัตอินืๆ ทเีกยีวขอ้งกบักระบวนการเรยีนรู ้และการ
พัฒนาองคค์วามรูข้องนักศกึษา

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา

จากผลการประเมนิ และทวนสอบผลสัมฤทธปิระสทิธผิลรายวชิา ไดม้กีารวางแผนการปรับปรงุการสอนและรายละเอยีดวชิา เพอืใหเ้กดิคุณภาพมากขนึ
ดังนี
- ปรับปรงุรายวชิาทกุ 3 ปี หรอืตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธติามขอ้ 4
- เปลยีนหรอืสลับอาจารยผ์ูส้อน เพอืใหนั้กศกึษามมีมุมองในเรอืงการประยกุตค์วามรูน้ีกบัปัญหาทมีาจากงานวจัิยของอาจารย์

หมวดอนืๆ

1. การบรูณาการกระบวนการวจัิยหรอืงานสรา้งสรรคก์บักระบวนการจัดการเรยีนการสอน 
Integrating research process or innovation to teaching and learning process 
บันทกึขอ้มลูจากการสังเกตปัญหาในระหวา่งการเรยีนการสอนเพอืเป็นขอ้มลูสําคัญในการทําวจัิยต่อไปใน 
อนาคต
2. การบรูณาการงานบรกิารวชิาการแกส่ังคมกบักระบวนการเรยีนการสอน
Integrating academic services to teaching and learning process
ศกึษาดูงาน ณ ประเทศทใีชภ้าษาองักฤษในการสอืสาร
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