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รายละเอยีดของรายวชิา
 

ชอืสถาบนัอดุมศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา
คณะ/ภาควชิา คณะวทิยาการจัดการ
 

หมวดท ี1 ขอ้มลูทวัไป

1. รหสัและชอืรายวชิา

2100104 ภาษาองักฤษเพอืการสอืสารและพัฒนาการเรยีนรู ้
English for Communication and Learning Development

2. จํานวนหน่วยกติ

2 (1-2-3)

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา

บรหิารธุรกจิบัณฑติ สาขาวชิาการบัญชี

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา อ.นิปัทมา การะมแีน

อาจารยผ์ูส้อน 1. อ.จติสุดา ละอองผล
2. อ.สมทิธ ์วงศว์วิัฒน์
3. อ.คอลเียา๊ะ เจ๊ะโด
4. อ.ตรนุีช เกดิทองคํา
5. อ.นิปัทมา การะมแีน
6. อ.ยะพา เจะนิ
7. อ.ชวีลา บาดกลาง

5. ภาคการศกึษา / ชนัปีทเีรยีน

2 / 2560

6. รายวชิาทตีอ้งเรยีนมาก่อน (pre-requisite) (ถา้ม)ี

-

7. รายวชิาทตีอ้งเรยีนพรอ้มกนั (co-requisites) (ถา้ม)ี

-

8. สถานทเีรยีน

computer
Text Box
และหลักสูตรอื่น ๆ



กลุ่ม หอ้งเรยีน วัน เวลา อาจารยผ์ูส้อน สาขาทสีอน

1 [20-508] พธุ 8:00 - 11:00 อ.คอลเียา๊ะ เจ๊ะโด สัตวศาสตร์

2 การจัดการ

3 การบัญชี

4 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

5 [20-506] จันทร ์9:00 - 12:00 อ.คอลเียา๊ะ เจ๊ะโด รัฐประศาสนศาสตร์

6 [20-504] ศุกร ์9:00 - 12:00 อ.นิปัทมา การะมแีน ภาษาอาหรับ

7 อ.นิปัทมา การะมแีน การบัญชี

8 [20-603] จันทร ์9:00 - 12:00 อ.จติสุดา ละอองผล การศกึษาปฐมวัย

9 [20-604] องัคาร 9:00 - 12:00 อ.นิปัทมา การะมแีน ภาษาองักฤษและเทคโนโลยกีารศกึษา

10 [20-605] องัคาร 9:00 - 12:00 อ.ชวีลา บาดกลาง การประถมศกึษา

11 การจัดการ

12 [20-508] องัคาร 13:00 - 16:00 อ.สมทิธ ์วงศว์วิัฒน์ นิตศิาสตร์

13 [20-504] องัคาร 13:00 - 16:00 อ.นิปัทมา การะมแีน นิตศิาสตร์

14 [20-508] จันทร ์13:00 - 16:00 อ.นิปัทมา การะมแีน นิตศิาสตร์

15 [20-408] องัคาร 9:00 - 12:00 อ.ตรนุีช เกดิทองคํา เคมี

16 วทิยาการคอมพวิเตอร์

17 [20-408] องัคาร 13:00 - 16:00 อ.ยะพา เจะนิ จุลชวีวทิยา

18 [20-407] พธุ 8:00 - 11:00 อ.ยะพา เจะนิ ชวีวทิยา

19 [20-406] ศุกร ์13:00 - 16:00 อ.ยะพา เจะนิ ฟิสกิส์

20 [20-405] พฤหสั 9:00 - 12:00 อ.ยะพา เจะนิ ชวีวทิยา

21 [20-705] พฤหสั 9:00 - 12:00 อ.ชวีลา บาดกลาง คณติศาสตร์

22 [20-705] พฤหสั 13:00 - 16:00 อ.ชวีลา บาดกลาง วทิยาศาสตรท์วัไป

23 [20-706] ศุกร ์9:00 - 12:00 อ.ยะพา เจะนิ คอมพวิเตอรศ์กึษา

24 [20-603] องัคาร 9:00 - 12:00 อ.คอลเียา๊ะ เจ๊ะโด การตลาด

9. วนัทจีดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครงัลา่สดุ

วันทจัีดทํา/ปรับปรงุรายละเอยีดรายวชิา : 10 พ.ย. 60

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.
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 watch movie for develop listening skill

3. จํานวนชวัโมงตอ่สปัดาหท์อีาจารยใ์หค้ําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศกึษาเป็นรายบุคคล

3

หมวดท ี4 การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงั
คบัของสถาบนั และสงัคม

1)ผูส้อนและผูเ้รยีนกําหนดขอ้ตกลงรว่มกนัในการปฏิ
บัตตินทดีใีนสัปดาหท์ ี1 โดยยดึถอืเป็นขอ้ปฏบิัตติล
อดภาคการศกึษา
2)ผูส้อนเป็นตัวอยา่งทดีใีนเรอืงการมวีนัิยตรง ต อเว
ลา ซอืสัตย  เสยีสละ รับผดิชอบต อตนเองและสัง
คมพรอ้มทงัยกตัวอยา่งบคุคลทปีฏบิัตตินเป็นแบบอย่
างทดีใีหนั้กศกึษาเขา้ใจได ้

สังเกตพฤตกิรรมทงัในและหอ้งเรยีน การมอบหมายงา
น การส่งงาน การทํางานรว่มกบัผูอ้นื การสอบถามจา
กอาจารยผ์ูส้อนในหลักสูตรและเพอืนรว่มชนัของผูเ้รี
ยน

2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยี
น ตรงตอ่เวลา ซอืสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน
และสูง้าน

1)ผูส้อนและผูเ้รยีนกําหนดขอ้ตกลงรว่มกนัในการปฏิ
บัตตินทดีใีนสัปดาหท์ ี1 โดยยดึถอืเป็นขอ้ปฏบิัตติล
อดภาคการศกึษา
2)ผูส้อนเป็นตัวอยา่งทดีใีนเรอืงการมวีนัิยตรง ต อเว
ลา ซอืสัตย  เสยีสละ รับผดิชอบต อตนเองและสัง
คมพรอ้มทงัยกตัวอยา่งบคุคลทปีฏบิัตตินเป็นแบบอย่
างทดีใีหนั้กศกึษาเขา้ใจได ้

สังเกตพฤตกิรรมทงัในและหอ้งเรยีน การมอบหมายงา
น การส่งงาน การทํางานรว่มกบัผูอ้นื การสอบถามจา
กอาจารยผ์ูส้อนในหลักสูตรและเพอืนรว่มชนัของผูเ้รี
ยน

3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละร ั
บฟงัความคดิเห็นของผูอ้นื รวมทงัเคารพ
ในคุณคา่และศกัดศิรขีองความเป็นมนุษ
ย์

1)ผูส้อนและผูเ้รยีนกําหนดขอ้ตกลงรว่มกนัในการปฏิ
บัตตินทดีใีนสัปดาหท์ ี1 โดยยดึถอืเป็นขอ้ปฏบิัตติล
อดภาคการศกึษา
2)ผูส้อนเป็นตัวอยา่งทดีใีนเรอืงการมวีนัิยตรง ต อเว
ลา ซอืสัตย  เสยีสละ รับผดิชอบต อตนเองและสัง
คมพรอ้มทงัยกตัวอยา่งบคุคลทปีฏบิัตตินเป็นแบบอย่
างทดีใีหนั้กศกึษาเขา้ใจได ้

สังเกตพฤตกิรรมทงัในและหอ้งเรยีน การมอบหมายงา
น การส่งงาน การทํางานรว่มกบัผูอ้นื การสอบถามจา
กอาจารยผ์ูส้อนในหลักสูตรและเพอืนรว่มชนัของผูเ้รี
ยน

4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสํา
นึกสาธารณะ

1)ผูส้อนและผูเ้รยีนกําหนดขอ้ตกลงรว่มกนัในการปฏิ
บัตตินทดีใีนสัปดาหท์ ี1 โดยยดึถอืเป็นขอ้ปฏบิัตติล



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

5. รักและภูมใิจในสถาบัน ทอ้งถนิ มจีติสํานึก
ในการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม สงิแวดลอ้ม แล
ะภูมปัิญญาทอ้งถนิ

1)ผูส้อนและผูเ้รยีนกําหนดขอ้ตกลงรว่มกนัในการปฏิ
บัตตินทดีใีนสัปดาหท์ ี1 โดยยดึถอืเป็นขอ้ปฏบิัตติล
อดภาคการศกึษา
2)ผูส้อนเป็นตัวอยา่งทดีใีนเรอืงการมวีนัิยตรง ต อเว
ลา ซอืสัตย  เสยีสละ รับผดิชอบต อตนเองและสัง
คมพรอ้มทงัยกตัวอยา่งบคุคลทปีฏบิัตตินเป็นแบบอย่
างทดีใีหนั้กศกึษาเขา้ใจได ้

 

2. ดา้นความรู ้

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเขา้ถึ
งแหล่งการเรยีนรู ้

1)การถา่ยทอดเนือหา บรรยาย
2)การสอบ

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบรูณ
าการความรู ้และการประยกุตค์วามรู ้

1)การถา่ยทอดเนือหา บรรยาย
2)การสอบ

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

1)การมอบหมายงานแปลทมีเีนือหาเกยีวขอ้งกบัชวีติ
ประจําวันซงึนักศกึษาสามารถนําความรูท้ไีดรั้บไปใช ้
ประโยชน์ไดใ้นอนาคต
2)การซักถาม

2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโย
ชน์ต่อตนเองและสังคมได ้

1)การมอบหมายงานแปลทมีเีนือหาเกยีวขอ้งกบัชวีติ
ประจําวันซงึนักศกึษาสามารถนําความรูท้ไีดรั้บไปใช ้
ประโยชน์ไดใ้นอนาคต
2)การซักถาม

 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐา
นะผูนํ้าและสมาชกิกลุม่

1)ปลูกฝังและยกตัวอยา่งคุณลักษณะของการใชท้กัษ
ะการสอืสารทดีเีพอืสามารถดํารงชวีติในสังคมปัจจุบั
นได ้
2)เปิดโอกาสใหนั้กศกึษาซักถามและแสดงความคดิเ
ห็นในทางทถีกูในประเด็นต่างๆทเีกยีวขอ้งกบัเนือหา
และสถานการณ์ในสังคมปัจจุบันทน่ีาจะเกดิประโยชน์
ได ้
3)การมอบหมายงาน

สังเกต การซักถาม

2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีอ
งตนเอง ทงัตอ่ตนเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงั
คม

1)ปลูกฝังและยกตัวอยา่งคุณลักษณะของการใชท้กัษ
ะการสอืสารทดีเีพอืสามารถดํารงชวีติในสังคมปัจจุบั
นได ้
2)เปิดโอกาสใหนั้กศกึษาซักถามและแสดงความคดิเ
ห็นในทางทถีกูในประเด็นต่างๆทเีกยีวขอ้งกบัเนือหา
และสถานการณ์ในสังคมปัจจุบันทน่ีาจะเกดิประโยชน์

สังเกต การซักถาม



ได ้
3)การมอบหมายงาน

3. แสดงออกถงึการมปีฏสิัมพันธท์ดีใีนสังคม
พหวุัฒนธรรม

1)ปลูกฝังและยกตัวอยา่งคุณลักษณะของการใชท้กัษ
ะการสอืสารทดีเีพอืสามารถดํารงชวีติในสังคมปัจจุบั
นได ้
2)เปิดโอกาสใหนั้กศกึษาซักถามและแสดงความคดิเ
ห็นในทางทถีกูในประเด็นต่างๆทเีกยีวขอ้งกบัเนือหา
และสถานการณ์ในสังคมปัจจุบันทน่ีาจะเกดิประโยชน์
ได ้
3)การมอบหมายงาน

 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการ
ใชภ้าษาเพอืการสอืสาร

1)การมอบหมายงานใหนั้กศกึษาคน้ควา้
2)การรว่มอภปิราย

การสังเกต การนําเสนองาน การแสดงความคดิเห็น ก
ารซักถามขอ้สงสัย

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการ
ตดิตอ่สอืสาร โดยใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเ
หมาะสม

1)การมอบหมายงานใหนั้กศกึษาคน้ควา้
2)การรว่มอภปิราย

การสังเกต การนําเสนองาน การแสดงความคดิเห็น ก
ารซักถามขอ้สงสัย

3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคร
าะหต์ัวเลข แปรผล และนําเสนอขอ้มลูไดอ้ย่
างเหมาะสม และใชเ้ป็นพนืฐานแกปั้ญหาและ
การตัดสนิใจในชวีติประจําวัน

1)การมอบหมายงานใหนั้กศกึษาคน้ควา้
2)การรว่มอภปิราย

4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโน
โลยสีารสนเทศในการสบืคน้ขอ้มลู เพอืการแ
สวงหาความรู ้

1)การมอบหมายงานใหนั้กศกึษาคน้ควา้
2)การรว่มอภปิราย

 

หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมนิผล

1. แผนการสอน

สัปดาห์
ที

หวัขอ้/รายละเอยีด จํานวน
ชวัโมง

กจิกรรมการเรยีนการสอน สอืทใีช ้ ผูส้อน

1 introduction / tqf3
review basic information

3 lecture/
interview

- 1. อ.จติสุดา ละออง
ผล
2. อ.สมทิธ ์วงศว์วิัฒ
น์
3. อ.คอลเียา๊ะ เจ๊ะโ
ด
4. อ.ตรนุีช เกดิทอง
คํา
5. อ.นิปัทมา การะมี
แน
6. อ.ยะพา เจะนิ
7. อ.ชวีลา บาดกลา
ง

2 chapter 1 small talk
-This Weather
- Do you have a job?

3 lecture
discussion

book
power point
sound audio

1. อ.จติสุดา ละออง
ผล
2. อ.สมทิธ ์วงศว์วิัฒ
น์
3. อ.คอลเียา๊ะ เจ๊ะโ
ด
4. อ.ตรนุีช เกดิทอง
คํา



5. อ.นิปัทมา การะมี
แน
6. อ.ยะพา เจะนิ
7. อ.ชวีลา บาดกลา
ง

3 chapter 1 small talk
- I study English because...
- You should come.

3 lecture
assignment
activity/quiz

book
power point
sound audio

1. อ.จติสุดา ละออง
ผล
2. อ.สมทิธ ์วงศว์วิัฒ
น์
3. อ.คอลเียา๊ะ เจ๊ะโ
ด
4. อ.ตรนุีช เกดิทอง
คํา
5. อ.นิปัทมา การะมี
แน
6. อ.ยะพา เจะนิ
7. อ.ชวีลา บาดกลา
ง

4 chapter 2 your university
- I'm a student.
- Where I go to school
- Which school do you go to?

3 lecture
discussion

book
power point
sound audio

1. อ.จติสุดา ละออง
ผล
2. อ.สมทิธ ์วงศว์วิัฒ
น์
3. อ.คอลเียา๊ะ เจ๊ะโ
ด
4. อ.ตรนุีช เกดิทอง
คํา
5. อ.นิปัทมา การะมี
แน
6. อ.ยะพา เจะนิ
7. อ.ชวีลา บาดกลา
ง

5 chapter 2 your university
- What's it like?
- How much does it cost?

3 lecture
assignment
activity/quiz

book
power point
sound audio

1. อ.จติสุดา ละออง
ผล
2. อ.สมทิธ ์วงศว์วิัฒ
น์
3. อ.คอลเียา๊ะ เจ๊ะโ
ด
4. อ.ตรนุีช เกดิทอง
คํา
5. อ.นิปัทมา การะมี
แน
6. อ.ยะพา เจะนิ
7. อ.ชวีลา บาดกลา
ง

6 role playing 3 present power point 1. อ.จติสุดา ละออง
ผล
2. อ.สมทิธ ์วงศว์วิัฒ
น์
3. อ.คอลเียา๊ะ เจ๊ะโ
ด
4. อ.ตรนุีช เกดิทอง
คํา
5. อ.นิปัทมา การะมี
แน
6. อ.ยะพา เจะนิ
7. อ.ชวีลา บาดกลา
ง

7 group presentation 3 present power point 1. อ.จติสุดา ละออง



ผล
2. อ.สมทิธ ์วงศว์วิัฒ
น์
3. อ.คอลเียา๊ะ เจ๊ะโ
ด
4. อ.ตรนุีช เกดิทอง
คํา
5. อ.นิปัทมา การะมี
แน
6. อ.ยะพา เจะนิ
7. อ.ชวีลา บาดกลา
ง

8 quiz chapter 1-2 3 present
test

power point
paper test

1. อ.จติสุดา ละออง
ผล
2. อ.สมทิธ ์วงศว์วิัฒ
น์
3. อ.คอลเียา๊ะ เจ๊ะโ
ด
4. อ.ตรนุีช เกดิทอง
คํา
5. อ.นิปัทมา การะมี
แน
6. อ.ยะพา เจะนิ
7. อ.ชวีลา บาดกลา
ง

9 review before midterm examination 3 lecture
discussion

power point 1. อ.จติสุดา ละออง
ผล
2. อ.สมทิธ ์วงศว์วิัฒ
น์
3. อ.คอลเียา๊ะ เจ๊ะโ
ด
4. อ.ตรนุีช เกดิทอง
คํา
5. อ.นิปัทมา การะมี
แน
6. อ.ยะพา เจะนิ
7. อ.ชวีลา บาดกลา
ง

10 สอบกลางภาค

11 chapter 3 A new place
- From home to school
- It's tiring.
- How far?

3 lecture
discussion

book
power point
sound audio

1. อ.จติสุดา ละออง
ผล
2. อ.สมทิธ ์วงศว์วิัฒ
น์
3. อ.คอลเียา๊ะ เจ๊ะโ
ด
4. อ.ตรนุีช เกดิทอง
คํา
5. อ.นิปัทมา การะมี
แน
6. อ.ยะพา เจะนิ
7. อ.ชวีลา บาดกลา
ง

12 chapter 3 A new place
- The best apartment
- I feel happy.

3 lecture
assignment
activity

book
power point
sound audio

1. อ.จติสุดา ละออง
ผล
2. อ.สมทิธ ์วงศว์วิัฒ
น์
3. อ.คอลเียา๊ะ เจ๊ะโ
ด
4. อ.ตรนุีช เกดิทอง



คํา
5. อ.นิปัทมา การะมี
แน
6. อ.ยะพา เจะนิ
7. อ.ชวีลา บาดกลา
ง

13 chapter 4 At home
- A new apartment
- A visit from a friend.
- What's on the schedule?

3 lecture
discussion

book
power point
sound audio

1. อ.จติสุดา ละออง
ผล
2. อ.สมทิธ ์วงศว์วิัฒ
น์
3. อ.คอลเียา๊ะ เจ๊ะโ
ด
4. อ.ตรนุีช เกดิทอง
คํา
5. อ.นิปัทมา การะมี
แน
6. อ.ยะพา เจะนิ
7. อ.ชวีลา บาดกลา
ง

14 chapter 4 At home
- Talking about the weekend.
- Everyday routines

3 lecture
assignment
activity

book
power point
sound audio

1. อ.จติสุดา ละออง
ผล
2. อ.สมทิธ ์วงศว์วิัฒ
น์
3. อ.คอลเียา๊ะ เจ๊ะโ
ด
4. อ.ตรนุีช เกดิทอง
คํา
5. อ.นิปัทมา การะมี
แน
6. อ.ยะพา เจะนิ
7. อ.ชวีลา บาดกลา
ง

15 chapter 5 before the trip
- Thinking about a trip.
- Deciding on a trip.
- What could we do on the vacation.

3 lecture
assignment
activity

book
power point
sound audio

1. อ.จติสุดา ละออง
ผล
2. อ.สมทิธ ์วงศว์วิัฒ
น์
3. อ.คอลเียา๊ะ เจ๊ะโ
ด
4. อ.ตรนุีช เกดิทอง
คํา
5. อ.นิปัทมา การะมี
แน
6. อ.ยะพา เจะนิ
7. อ.ชวีลา บาดกลา
ง

16 writing postcard 
review before final examination

3 activity power point 1. อ.จติสุดา ละออง
ผล
2. อ.สมทิธ ์วงศว์วิัฒ
น์
3. อ.คอลเียา๊ะ เจ๊ะโ
ด
4. อ.ตรนุีช เกดิทอง
คํา
5. อ.นิปัทมา การะมี
แน
6. อ.ยะพา เจะนิ
7. อ.ชวีลา บาดกลา
ง



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

สังเกตพฤตกิรรมในชนัเรยีน ทงัเรอืงการเขา้เรยีนและการแต่งกา
ย

1-16 10

2 ดา้นความรู ้

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

การสอบกลางภาคและปลายภาค 10/17 50

3 ดา้นทกัษะทางปัญญา

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

การเขยีนโปสการด์ 16 10

4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและ
ความรบัผดิชอบ

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

การทําแบบฝึกหดั 8/12/14/15 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

การนําเสนองาน คู่และกลุ่ม 6-7 10



งหาความรู ้

หมวดท ี6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลกั

Blueprint 2 elementary student book
Eric Williams Natalie Ryan
2017 Compass Publishing

2. เอกสารและขอ้มลูสาํคญั

-

3. เอกสารและขอ้มลูแนะนํา

-

หมวดท ี7 การประเมนิและปรบัปรุงการดําเนนิการของรายวชิา

1. กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา

- การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีน
- การสังเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผูเ้รยีน
- แบบประเมนิผูส้อน และแบบประเมนิรายวชิา

2. กลยทุธก์ารประเมนิการสอน

- การสังเกตการณ์สอนของผูร้ว่มทมีการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู ้

3. การปรบัปรงุการสอน

- สัมมนาการจัดการเรยีนการสอน
- การวจัิยในและนอกชนัเรยีน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธขิองนกัศกึษาในรายวชิา

4.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้ณะนกัศกึษายงัไมส่าํเร็จการศกึษา

- การทวนสอบ การใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงาน/การนําเสนองานของนักศกึษาโดยอาจารยอ์นืหรอืผูท้รงคุณวฒุิ
ทไีมใ่ชอ่าจารยป์ระจําหลักสูตร
- มกีารตังคณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมนิการเรยีนรู ้ของนักศกึษา โดยตรวจสอบขอ้สอบ การนําเสนองาน
วธิกีารใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤตกิรรม

4.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูห้ลงัจากนกัศกึษาสาํเร็จการศกึษา

-

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา

- ปรับปรงุรายวชิาทกุ 3 ปี หรอืตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธติามขอ้ 4
- เปลยีนหรอืสลับอาจารยผ์ูส้อน เพอืใหนั้กศกึษามมีมุมองในเรอืงการประยกุตค์วามรูน้ีกบัปัญหาทมีาจ งานวจัิยของอาจารย์

หมวดอนืๆ

บันทกึขอ้มลูจากการสังเกตปัญหาในระหวา่งการเรยีนการสอนเพอืเป็นขอ้มลูสําคัญในการทําวจัิยต่อไปในอนาคต


	รายละเอียดของรายวิชา
	ชื่อสถาบันอุดมศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะ/ภาควิชา	คณะวิทยาการจัดการ
	หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
	1. รหัสและชื่อรายวิชา
	2. จำนวนหน่วยกิต
	3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
	4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
	5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
	6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
	7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisites) (ถ้ามี)
	8. สถานที่เรียน
	9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด

	หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
	1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
	2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

	หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ
	1. คำอธิบายรายวิชา
	2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
	3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล

	หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
	1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
	2. ด้านความรู้
	3. ด้านทักษะทางปัญญา
	4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
	5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

	หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
	1. แผนการสอน
	2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
	ด้านคุณธรรม จริยธรรม
	ด้านความรู้
	ด้านทักษะทางปัญญา
	ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
	ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

	หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
	1. ตำราและเอกสารหลัก
	2. เอกสารและข้อมูลสำคัญ
	3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ

	หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
	1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
	2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
	3. การปรับปรุงการสอน
	4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
	4.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา
	4.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
	5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

	หมวดอื่นๆ



