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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

ศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษามลายู

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา อ.นิปัทมา การะมแีน

อาจารยผ์ูส้อน 1. อ.นิปัทมา การะมแีน
2. อ.ดร.ชญัญาพัชญ ์จรงิจติรเจรญิชยั
3. อ.ชณติา เกา้เอยีน
4. อ.ยะพา เจะนิ
5. อ.Ms.Mercy T.Concepcion
6. Aj.Tata Kwawimbinglo
7. อ.ตรนุีช เกดิทองคํา
8. อ.Aj.Cecilia

5. ภาคการศกึษา / ชนัปีทเีรยีน

2 / 2559

6. รายวชิาทตีอ้งเรยีนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้ม)ี

ไมม่ี

7. รายวชิาทตีอ้งเรยีนพรอ้มกนั (Co-requisites) (ถา้ม)ี

ไมม่ี

8. สถานทเีรยีน

computer
Typewritten text
และหลักสูตรอื่น ๆ



กลุ่ม หอ้งเรยีน วัน เวลา อาจารยผ์ูส้อน สาขาทสีอน

2 [20-605] องัคาร 13:00 - 16:00 อ.ยะพา เจะนิ พลศกึษาและสุขศกึษา

3 ภาษาองักฤษและเทคโนโลยกีารศกึษา

4 [20-701] จันทร ์9:00 - 12:00 อ.ยะพา เจะนิ ภาษามลายู

5 [20-701] จันทร ์13:00 - 16:00 อ.ยะพา เจะนิ การออกแบบศลิปกรรม

6 [20-701] องัคาร 9:00 - 12:00 อ.ยะพา เจะนิ รัฐประศาสนศาสตร์

7 [20-907] พฤหสั 13:00 - 16:00 อ.นิปัทมา การะมแีน รัฐประศาสนศาสตร์

8 [20-601] พฤหสั 9:00 - 12:00 อ.นิปัทมา การะมแีน การบัญชี

9 [20-601] องัคาร 13:00 - 16:00 อ.นิปัทมา การะมแีน การบัญชี

10 [20-601] จันทร ์9:00 - 12:00 อ.นิปัทมา การะมแีน คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

11 นิเทศศาสตร์

12 [20-601] จันทร ์13:00 - 16:00 อ.Aj.Cecilia นิตศิาสตร์

14 [04-405] พฤหสั 13:00 - 16:00 Aj.Tata Kwawimbinglo วทิยาศาสตรส์งิแวดลอ้ม

15 [20-702] องัคาร 9:00 - 12:00 อ.Ms.Mercy T.Concepcion นิตศิาสตร์

16 [20-702] องัคาร 13:00 - 16:00 Aj.Tata Kwawimbinglo นิตศิาสตร์

17 [01-204] พฤหสั 9:00 - 12:00 Aj.Tata Kwawimbinglo นิตศิาสตร์

18 [20-501] พฤหสั 13:00 - 16:00 อ.ชณติา เกา้เอยีน เคมี

19 [04-405] ศุกร ์9:00 - 12:00 อ.ตรนุีช เกดิทองคํา ชวีวทิยา

20 [20-501] พฤหสั 9:00 - 12:00 อ.ตรนุีช เกดิทองคํา จุลชวีวทิยา

21 [04-304] จันทร ์13:00 - 16:00 อ.ตรนุีช เกดิทองคํา วทิยาการคอมพวิเตอร์

22 [04-405] พฤหสั 9:00 - 12:00 อ.ดร.ชญัญาพัชญ ์จรงิจติรเจรญิชยั ฟิสกิส์

23 [20-507] จันทร ์13:00 - 16:00 อ.ดร.ชญัญาพัชญ ์จรงิจติรเจรญิชยั คณติศาสตร์

24 [20-501] จันทร ์9:00 - 12:00 อ.ชณติา เกา้เอยีน วทิยาศาสตรท์วัไป

25 [20-604] พธุ 8:00 - 11:00 อ.ยะพา เจะนิ คอมพวิเตอร์

26 [20-603] จันทร ์13:00 - 16:00 อ.นิปัทมา การะมแีน การจัดการ

27 Aj.Tata Kwawimbinglo ภาษาไทย

9. วนัทจีดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครงัลา่สดุ

วันทจัีดทํา/ปรับปรงุรายละเอยีดรายวชิา : 27 พ.ย. 59

หมวดท ี2 จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์

1. จุดมุง่หมายของรายวชิา



1. พัฒนานักศกึษาในทกัษะทงั 4 ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
2. นักศกึษาสามารถสอืสารในโอกาสต่างๆ ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง เหมาะสม
3. นักศกึษาสามารถใชภ้าษาองักฤษในชวีติประจําวันไดอ้ยา่งถกูตอ้ง
4. นักศกึษาสามารถเขา้ใจความหมายในการสอืสาร ทเีป็นเครอืงหมายสัญลักษณ์ ทเีป็นภาพ เสยีง และ การเขยีนต่างๆไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา

1. เพมิศักยภาพนักศกึษาในการใชภ้าษาองักฤษเพอืการสอืสารในระดับเบอืงตน้ 2. พัฒนาทกัษะทงั 4 เพอืการสอืสารทมีปีระสทิธภิาพ 3.
เพมิขดีความสามารถในการแสดงความคดิเห็นและการสอืสารทมีปีระสทิธภิาพมากขนึ

หมวดท ี3 ลกัษณะและการดําเนนิการ

1. คําอธบิายรายวชิา

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

2. จํานวนชวัโมงทใีชต้อ่ภาคการศกึษา

ภาคทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดว้ยตนเอง กจิกรรมเพมิเตมิ

15 30 45 มกีารสอนเสรมิและใหคํ้าปรกึษาแกนั่กศกึษาทมีคีวามจําเป็น

3. จํานวนชวัโมงตอ่สปัดาหท์อีาจารยใ์หค้ําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศกึษาเป็นรายบุคคล

3 ชวัโมง/สัปดาห์

หมวดท ี4 การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงัคบัข
องสถาบนั และสงัคม

1)ผูส้อนและผูเ้รยีนกําหนดขอ้ตกลงรว่มกนัในการปฏบิัตติน
ทดีใีนสัปดาหท์ ี1 โดยยดึถอืเป็นขอ้ปฏบิัตติลอดภาคการศึ
กษา

สังเกตพฤตกิรรมทงัในและหอ้งเรยีน การมอบหมายงาน การ
ส่งงาน การทํางานรว่มกบัผูอ้นื การสอบถามจากอาจารยผ์ูส้
อนในหลักสูตรและเพอืนรว่มชนัของผูเ้รยีน

2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยีน ตรง
ตอ่เวลา ซอืสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน และสูง้าน

2)ผูส้อนเป็นตัวอยา่งทดีใีนเรอืงการมวีนัิยตรง ต อเวลา ซอื
สัตย  เสยีสละ รับผดิชอบต อตนเองและสังคมพรอ้มทงัยก
ตัวอยา่งบคุคลทปีฏบิัตตินเป็นแบบอยา่งทดีใีหนั้กศกึษาเขา้
ใจได ้

สังเกตพฤตกิรรมทงัในและหอ้งเรยีน การมอบหมายงาน การ
ส่งงาน การทํางานรว่มกบัผูอ้นื การสอบถามจากอาจารยผ์ูส้
อนในหลักสูตรและเพอืนรว่มชนัของผูเ้รยีน

3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละรบัฟงั
ความคดิเห็นของผูอ้นื รวมทงัเคารพในคุณคา่
และศกัดศิรขีองความเป็นมนุษย์

3) ผูส้อนเป็นตัวอยา่งทดีใีนเรอืงการเคารพสทิธแิละรับฟังค
วามคดิเห็นของผูอ้นื รวมทงัเคารพในคุณค่าและศักดศิรขีอง
ความเป็นมนุษย ์พรอ้มทงัยกตัวอยา่งบคุคลทปีฏบิัตตินเป็น
แบบอยา่งทดีใีหนั้กศกึษาเขา้ใจได ้

สังเกตพฤตกิรรมทงัในและหอ้งเรยีน การมอบหมายงาน การ
ส่งงาน การทํางานรว่มกบัผูอ้นื การสอบถามจากอาจารยผ์ูส้
อนในหลักสูตรและเพอืนรว่มชนัของผูเ้รยีน

4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสํานึกสา
ธารณะ

5. รักและภูมใิจในสถาบัน ทอ้งถนิ มจีติสํานึกในกา
รอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม สงิแวดลอ้ม และภูมปัิญญา
ทอ้งถนิ

 

2. ดา้นความรู ้

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเขา้ถงึแหล่
งการเรยีนรู ้

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบรูณาการ
ความรู ้และการประยกุตค์วามรู ้

3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกัการแล
ะทฤษฎทีสีาํคญัในเนอืหาของหมวดวชิาศกึษา

1)การถา่ยทอดเนือหา บรรยาย 
2)การสอบ 

การสังเกตการมสี่วนรว่มของนักศกึษาในชนัเรยีน การซักถา
มเพอืทดสอบความเขา้ใจ การสอบยอ่ย การสอบกลางภาคแ



ทวัไป 3)การทํากจิกรรม 
4)การอภปิรายรว่มกนัและแลกเปลยีนความคดิเห็น

ละปลายภาค

 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ คดิ
วเิคราะห ์คดิเชงิเหตุผล และคดิ เชงิบรูณาการ ใน
ชวีติประจําวันไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

1)การมอบหมายงานทมีเีนือหาเกยีวขอ้งกบัชวีติประจําวันซงึ
นักศกึษาสามารถนําความรูท้ไีดรั้บไปใชป้ระโยชน์ไดใ้นอนา
คต 2)การซักถามเพอืรับฟังความคดิเห็นตามเนือหาในแต่ละ
บท

2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโยชน์ต่
อตนเองและสังคมได ้

 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐานะผู ้
นําและสมาชกิกลุม่

1)ปลูกฝังและยกตัวอยา่งคุณลักษณะของการใชท้กัษะการสื
อสารทดีเีพอืสามารถดํารงชวีติในสังคมปัจจุบันได ้
2)เปิดโอกาสใหนั้กศกึษาซักถามและแสดงความคดิเห็นใน
ทางทถีกูในประเด็นต่างๆทเีกยีวขอ้งกบัเนือหาและสถานการ
ณ์ในสังคมปัจจุบันทน่ีาจะเกดิประโยชน์ได ้

สังเกต การซักถาม

2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีองตนเ
อง ทงัตอ่ตนเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงัคม

2)เปิดโอกาสใหนั้กศกึษาซักถามและแสดงความคดิเห็นใน
ทางทถีกูในประเด็นต่างๆทเีกยีวขอ้งกบัเนือหาและสถานการ
ณ์ในสังคมปัจจุบันทน่ีาจะเกดิประโยชน์ได ้และการมอบหมา
ยงาน

สังเกต การซักถาม

3. แสดงออกถงึการมปีฏสิัมพันธท์ดีใีนสังคมพหวุั
ฒนธรรม

 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใชภ้า
ษาเพอืการสอืสาร

1)การมอบหมายงานใหนั้กศกึษาคน้ควา้ นําเสนอ และ รว่มอ
ภปิราย

การสังเกต การนําเสนองาน การแสดงความคดิเห็น การซัก
ถามขอ้สงสัย

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการตดิต่
อสอืสาร โดยใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม

2)การมอบหมายงานใหนั้กศกึษาคน้ควา้ สบืคน้ จากสอืออน
ไลน์ และจัดทําสอืทางเทคโนโลย ีในการนําเสนอ และ การ
รว่มอภปิราย

การสังเกต การนําเสนองาน การแสดงความคดิเห็น การซัก
ถามขอ้สงสัย

3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคราะหต์ั
วเลข แปรผล และนําเสนอขอ้มลูไดอ้ยา่งเหมาะสม
และใชเ้ป็นพนืฐานแกปั้ญหาและการตัดสนิใจในชวีิ
ตประจําวัน

4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโนโลยสี
ารสนเทศในการสบืคน้ขอ้มลู เพอืการแสวงหาควา
มรู ้

 

หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมนิผล

1. แผนการสอน

สัปดาหท์ี หวัขอ้/รายละเอยีด จํานวนชั
วโมง

กจิกรรมการเรยีนการสอน สอืทใีช ้ ผูส้อน

1 Course Introduction 3 Course Orientation 
Pre-test 
Students Profile 
interview 
Ice breaking

-Course outline
-power point 
-Internet 
-YouTube

อ.ยะพา เจะนิ



2 Unit1: Please call me Beth
Speaking: Introducing yourself; introducing s
omeone; checking information; exchanging p
ersonal information; saying Hello and good-b
ye

3 1) Whole-class Discussion 
2)Reading 
3)Assignment 
4) Quiz 
5) Role play 
6) Video presentation 
7) Group presentation 
8) Internet surfing

-เอกสารประกอบการสอน 
-power point 
-Internet 
-YouTube 
-เสยีงบันทกึ 
–สอืจรงิ

อ.ยะพา เจะนิ

3 Unit 1 (contd) Grammar: Wh-questions and s
tatements with be; questions: what, where, w
ho and how; yes/no questions and short ans
wers with be; subject pronouns; possessive 
adjectives 
Listening: Linked sounds
Writing/reading: writing questions requesting
personal information; reading about popular 
names
Activity: Getting to know you

3 1) Whole-class Discussion 
2)Reading 
3)Assignment 
4) Quiz 
5) Role play 
6) Video presentation 
7) Group presentation 
8) Internet surfing

-เอกสารประกอบการสอน 
-power point 
-Internet 
-YouTube 
-เสยีงบันทกึ 
–สอืจรงิ

อ.ยะพา เจะนิ

4 Unit2: How do you spend your day?
Speaking: Describing each person’s job or w
ork and workplace.

3 1) Whole-class Discussion 
2)Reading 
3)Assignment 
4) Quiz 
5) Role play 
6) Video presentation 
7) Group presentation 
8) Internet surfing

-เอกสารประกอบการสอน 
-power point 
-Internet 
-YouTube 
-เสยีงบันทกึ 
–สอืจรงิ

อ.ยะพา เจะนิ

5 Unit 2 (contd) Grammar: Simple present Wh-
questions and statements; question: what, w
here, how 
Time expressions: at, in, on, around, early, l
ate, until, before, and after 
Listening: Syllable stress
Writing/reading: writing a biography of a clas
smate; reading about people who need jobs
Activity: Common ground

3 1) Whole-class Discussion 
2)Reading 
3)Assignment 
4) Quiz 
5) Role play 
6) Video presentation 
7) Group presentation 
8) Internet surfing

-เอกสารประกอบการสอน 
-power point 
-Internet 
-YouTube 
-เสยีงบันทกึ 
–สอืจรงิ

อ.ยะพา เจะนิ

6 Unit 3: How much is it?
Speaking: Talking about prices; giving opinio
ns; discussing preferences; making comparis
ons; buying and selling things

3 1) Whole-class Discussion 
2)Reading 
3)Assignment 
4) Quiz 
5) Role play 
6) Video presentation 
7) Group presentation 
8) Internet surfing

-เอกสารประกอบการสอน 
-power point 
-Internet 
-YouTube 
-เสยีงบันทกึ 
–สอืจรงิ

อ.ยะพา เจะนิ

7 Unit 3 (contd) Grammar: Demonstratives: thi
s, that, these, those; one and ones; question
s: how much and which; comparisons with ad
jectives 
Listening: Sentence stress
Writing/reading: writing a comparison of pric
es in different countries; reading about onlin
e shopping
Activity: Buying and selling things

3 1) Whole-class Discussion 
2)Reading 
3)Assignment 
4) Quiz 
5) Role play 
6) Video presentation 
7) Group presentation 
8) Internet surfing

-เอกสารประกอบการสอน 
-power point 
-Internet 
-YouTube 
-เสยีงบันทกึ 
–สอืจรงิ

อ.ยะพา เจะนิ

8 Unit 4: Do you like rap?
Speaking: Entertainment survey; 
Talking about movies, music and TV progra
m; asking favorites.

3 1) Whole-class Discussion 
2)Reading 
3)Assignment 
4) Quiz 
5) Role play 
6) Video presentation 
7) Group presentation 
8) Internet surfing

-เอกสารประกอบการสอน 
-power point 
-Internet 
-YouTube 
-เสยีงบันทกึ 
–สอืจรงิ

อ.ยะพา เจะนิ

9 Unit 4 (contd) Grammar: Would; verb + to + v
erb; invitations and responses
Listening: intonation in questions
Writing/reading: writing a 
Text message and abbreviations; reading ab
out Christina’s life and career.
Activity: likes or dislikes

3 1) Whole-class Discussion 
2)Reading 
3)Assignment 
4) Quiz 
5) Role play 
6) Video presentation 
7) Group presentation 

-เอกสารประกอบการสอน 
-power point 
-Internet 
-YouTube 
-เสยีงบันทกึ 
–สอืจรงิ

อ.ยะพา เจะนิ



8) Internet surfing

10 สอบกลางภาค

11 Unit 5: Tell me about your family
Speaking: Talking about families and family 
members; exchanging information about the 
present; describing family life

3 1) Whole-class Discussion 
2)Reading 
3)Assignment 
4) Quiz 
5) Role play 
6) Video presentation 
7) Group presentation 
8) Internet surfing

-เอกสารประกอบการสอน 
-power point 
-Internet 
-YouTube 
-เสยีงบันทกึ 
–สอืจรงิ

อ.ยะพา เจะนิ

12 Unit 5 (contd) Grammar: Present continuous 
yes/no and Wh-questions, statements and s
hort answers; quantifiers: all , nearly all, mos
t, many, a lot of, some, not many, a few, and 
few; pronoun: no one 
Listening: Intonation in statements
Writing/reading: writing an e-mail about famil
y; reading about an American family 
Activity: Family facts

3 1) Whole-class Discussion 
2)Reading 
3)Assignment 
4) Quiz 
5) Role play 
6) Video presentation 
7) Group presentation 
8) Internet surfing

-เอกสารประกอบการสอน 
-power point 
-Internet 
-YouTube 
-เสยีงบันทกึ 
–สอืจรงิ

อ.ยะพา เจะนิ

13 Unit 6: How often do you exercise?
Speaking: Asking about and describing routi
nes and exercise; talking about frequency; di
scussing sports and athletes; talking about a
bilities

3 1) Whole-class Discussion 
2)Reading 
3)Assignment 
4) Quiz 
5) Role play 
6) Video presentation 
7) Group presentation 
8) Internet surfing

-เอกสารประกอบการสอน 
-power point 
-Internet 
-YouTube 
-เสยีงบันทกึ 
–สอืจรงิ

อ.ยะพา เจะนิ

14 Unit 6 (Contd) Grammar: Adverbs of frequen
cy: always, almost always, usually, often, so
metimes, hardly ever, almost never, and nev
er; questions: how often, how long, how well, 
and how good; short answers 
Listening: Intonation with direct address
Writing/reading: writing about favorite activiti
es, reading about and taking a quiz 
Activity: Do you dance?

3 1) Whole-class Discussion 
2)Reading 
3)Assignment 
4) Quiz 
5) Role play 
6) Video presentation 
7) Group presentation 
8) Internet surfing

-เอกสารประกอบการสอน 
-power point 
-Internet 
-YouTube 
-เสยีงบันทกึ 
–สอืจรงิ

อ.ยะพา เจะนิ

15 Unit7: We had a great time!
Speaking: Talking about past events; giving 
opinions about past experiences; talking abo
ut vacations
Reading Activity

3 1) Whole-class Discussion 
2)Reading 
3)Assignment 
4) Quiz 
5) Role play 
6) Video presentation 
7) Group presentation 
8) Internet surfing

-เอกสารประกอบการสอน 
-power point 
-Internet 
-YouTube 
-เสยีงบันทกึ 
–สอืจรงิ

อ.ยะพา เจะนิ

16 -Review unit 4-7 3 1)Activity -เอกสารประกอบการสอน 
-power point 
-Internet 
-YouTube 
-เสยีงบันทกึ 
–สอืจรงิ

อ.ยะพา เจะนิ

17, 18 สอบปลายภาค

2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้

กจิกรรม
ที

ผลการเรยีนรู ้ วธิกีารประเมนิ สัปดาหป์ระเมนิ สัดส่วนของการ
ประเมนิผล

1 ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงัคบัขอ
งสถาบนั และสงัคม
2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยีน ตรงต่
อเวลา ซอืสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน และสูง้าน
3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละรบัฟงัคว
ามคดิเห็นของผูอ้นื รวมทงัเคารพในคุณคา่และ
ศกัดศิรขีองความเป็นมนุษย์

สังเกตพฤตกิรรมทงัในและหอ้งเรยีน การมอบหมายงาน การส่งงาน การ
ทํางานรว่มกบัผูอ้นื การสอบถามจากอาจารยผ์ูส้อนในหลักสูตรและเพอืน
รว่มชนัของผูเ้รยีน

ตลอดภาคการ
ศกึษา

10%



4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสํานึกสาธา
รณะ
5. รักและภูมใิจในสถาบัน ทอ้งถนิ มจีติสํานึกในการอ
นุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม สงิแวดลอ้ม และภูมปัิญญาทอ้ง
ถนิ

2 ดา้นความรู ้

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเขา้ถงึแหล่ง
การเรยีนรู ้
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบรูณาการคว
ามรู ้และการประยกุตค์วามรู ้
3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกัการและ
ทฤษฎทีสีาํคญัในเนอืหาของหมวดวชิาศกึษาทวัไ
ป

การสังเกตการมสี่วนรว่มของนักศกึษาในชนัเรยีน การซักถามเพอืทดสอ
บความเขา้ใจ การสอบยอ่ย การสอบกลางภาคและปลายภาค

10/17-18 50%

3 ดา้นทกัษะทางปัญญา

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ คดิวเิ
คราะห ์คดิเชงิเหตุผล และคดิ เชงิบรูณาการ ในชวีติ
ประจําวันไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโยชน์ต่อต
นเองและสังคมได ้

การสังเกต การประเมนิผลชนิงานทมีอบหมาย การนําเสนองาน ตลอดภาคการ
ศกึษา

10%

4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความร ั
บผดิชอบ

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐานะผูนํ้า
และสมาชกิกลุม่
2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีองตนเอ
ง ทงัตอ่ตนเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงัคม
3. แสดงออกถงึการมปีฏสิัมพันธท์ดีใีนสังคมพหวุัฒน
ธรรม

สังเกต การซักถามและการทํากจิกรรมกลุ่มรวมถงึการรว่มอภปิรายและเส
นอความคดิเห็นในชนัเรยีน

2-4 และ 14-1
5

10%

5 ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร แ
ละการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใชภ้าษ
าเพอืการสอืสาร
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการตดิตอ่สื
อสาร โดยใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม
3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคราะหต์ัวเ
ลข แปรผล และนําเสนอขอ้มลูไดอ้ยา่งเหมาะสม แล
ะใชเ้ป็นพนืฐานแกปั้ญหาและการตัดสนิใจในชวีติประ
จําวัน
4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีาร
สนเทศในการสบืคน้ขอ้มลู เพอืการแสวงหาความรู ้

การสังเกต การนําเสนองาน การแสดงความคดิเห็น การซักถามขอ้สงสัย
และการนําเสนองานผา่นการใชเ้ทคโนโลยตี่างๆ

5-7 และ 8-10 20%

หมวดท ี6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลกั

Interchange Third Edition Student’s Book, Jack C.Richards with Jonathan Hull and Susun Protor ,Cambrige University Pre

2. เอกสารและขอ้มลูสาํคญั

http://www.youtube.com/watch?v=JKF_rGBlLM8

3. เอกสารและขอ้มลูแนะนํา

http://www.youtube.com 
http://www.Go4English.com 
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/

หมวดท ี7 การประเมนิและปรบัปรุงการดําเนนิการของรายวชิา

1. กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา

การประเมนิประสทิธผิลในรายวชิานี ทจัีดทําโดยนักศกึษา ไดจั้ดกจิกรรมในการนําแนวคดิและความเห็นจากนักศกึษาไดด้ังนี - การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีน -
การสังเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผูเ้รยีน - แบบประเมนิผูส้อน และแบบประเมนิรายวชิา



2. กลยทุธก์ารประเมนิการสอน

ในการเกบ็ขอ้มลูเพอืประเมนิการสอน ไดม้กีลยทุธ ์ดังนี - การสังเกตการณ์สอนของผูร้ว่มทมีการสอน - ผลการสอบ - การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู ้

3. การปรบัปรงุการสอน

หลังจากผลการประเมนิการสอนในขอ้ 2 จงึมกีารปรับปรงุการสอน โดยการจัดกจิกรรมในการระดมสมอง และหาขอ้มลูเพมิเตมิในการปรับปรงุการสอน ดังนี -
สัมมนาการจัดการเรยีนการสอน/สอนเพมิเตมินอกเวลา - การวจัิยในและนอกชนัเรยีน - จัดกจิกรรมหรอืรว่มกจิกรรมกบัสถาบันภาษา หรอื AC

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธขิองนกัศกึษาในรายวชิา

4.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้ณะนกัศกึษายงัไมส่าํเร็จการศกึษา

กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธกิารเรยีนรูข้องนักศกึษาเป็นส่วนหนึงของระบบประกนัคุณภาพภายในของสถาบันอดุมศกึษาทจีะตอ้งทําความเขา้ใจตรงกนัทงัสถาบัน
และนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธ ิซงึผูป้ระเมนิภายนอกสามารถตรวจสอบได ้
การทวนสอบในระดับรายวชิาควรใหนั้กศกึษาประเมนิการเรยีนการสอนในระดับรายวชิามคีณะกรรมการพจิารณาความเหมาะสมของขอ้สอบใหเ้ป็นไปตามแผนการสอน
มกีารประเมนิขอ้สอบโดยคณะกรรมการ การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโ้ดยมรีะบบประกนัคุณภาพภายในสถาบันการศกึษา
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ละรายงานผล

4.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูห้ลงัจากนกัศกึษาสาํเร็จการศกึษา

4. 2.1 การตรวจสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องนักศกึษายงัไมสํ่าเร็จการศกึษา 
4.2.2 การตรวจสอบมาตรฐานผลการเรยีนหลังจากนักศกึษาสําเร็จการศกึษา 
4.2.3 มคีณะกรรมการตรวจสอบรายละเอยีดของรายวชิา รายละเอยีดขอประสบการณ์ภาคสนามและกจิกรรมเสรมิความเป็นครตูลอดหลักสูตร
รวมทงักํากบัใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องหลักสูตร 
4.2.4 จัดใหส้ถานศกึษาทนัีกศกึษาไปปฏบิัตกิารสอนในสาขาวชิาพลศกึษาและสุขศกึษา
มกีารประเมนินักศกึษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ละกลยทุธก์ารประเมนิผลการเรยีนรู ้
4.2.5 จัดใหผู้ใ้ชบ้ัณฑติมสี่วนรว่มในการทวนสอบผลการเรยีนรู ้
4.2.6 จัดใหม้ผีูท้รงคุณวฒุภิายนอกรว่มทวนสอบผลการเรยีนรู ้

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 
จากการสังเกตปัญหาในระหวา่งการเรยีนการสอนและขอ้มลูทบีันทกึไว ้ไดเ้ปิดโอกาสใหนั้กศกึษามสี่วนรว่มในการจัดการเรยีนการสอนตามสมควร
โดยไดเ้ปิดโอกาสใหนั้กศกึษาไดฝึ้กภาษาองักฤษดว้ยตนเองทงัในและนอกหอ้งเรยีน โดยผูส้อนคน้หาสอืต่าง ๆ ทมีปีระโยชน์หรอืทเีกยีวขอ้งในรายวชิาทสีอนอยู ่เชน่
จากแอปต่างๆ เว็บไซต ์และ ยทูปู ในขณะเดยีวกนัผูส้อนไดเ้ปิดโอกาสใหนั้กศกึษาไดเ้รยีนรูจ้ากแหล่งเรยีนรูเ้พมิเตมิแหล่งขอ้มลูทเีกยีวขอ้งไปพรอ้ม ๆ กนั
เพอืฝึกใหนั้กศกึษาไดเ้รยีนรูศ้ัพทห์รอืการสอืสารในประโยคต่าง ๆ ทพีบเห็นจากสถานทตี่าง ๆ ทงัในทอ้งถนิของตัวเองและสอืต่างๆ แลว้จดลงในสมดุบันทกึ
และทบทวนศัพทห์รอืประโยคใหมท่นัีกศกึษาไดบ้ันทกึไว ้ซงึเป็นการสรา้งเจตคตทิดีใีนการเรยีนภาษาองักฤษใหแ้กนั่กศกึษา 
2. การบรูณาการงานบรกิารวชิาการแกส่ังคมกบักระบวนการเรยีนการสอน 
Integrating academic services to teaching and learning process
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