รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง 2560)

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัส และชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1553361 ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทางและการศึกษา
English for Travel and Study Purposes
1.2 จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2) ประเภทของรายวิชา : วิชาเลือกเสรี
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ผศ.ดร. ชยาพล ชมชัยยา
2) อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร. ชยาพล ชมชัยยา
1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2561 / ชั้นปี 3
ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2561 / ชั้นปี 4
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.8 สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ตอนเรียน A1 ห้องเรียน 1208
ตอนเรียน B1 .......................... (กาลังขอห้องเรียนเพิ่มจากสานักส่งเสริมวิชาการฯ)
1.9 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่จัดทาครั้งแรก
10 กรกฎาคม 2561

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
2.1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลาในการเรียนและการ
ทางานที่ได้รับมอบหมาย รู้จักรับฟังความความคิดเห็นและยอมรับความแตกต่างทางสังคมและ
วัฒนธรรมและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
1

2.1.2 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม และทักษะความรู้ที่สาคัญ
ในการอาศัยและดารงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและการเรีย นรู้
2.1.3 ผู้เรียนมีทักษะทางวิชาการที่จาเป็นต่อการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ
2.1.4 เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีสติปัญญา สามารถวิเคราะห์แยกแยะ โดยทาการบูรณาการ
ความรู้ทักษะทางความรู้เพื่อใช้ในชีวิตประจาวัน และยังสามารถเชื่อมโยงนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศั กยภาพ
ในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้
2.1.5 เพื่อให้ผู้เรียนมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และรู้จักการ
ยอมรับบทบาทในการเป็นผู้นา และผู้ปฏิบัติตาม เพื่อสามารถที่จะอยู่ร่วมในสังคม และปฏิบัติงานกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
2.1.6 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้และหาข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และใช้ในการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาความเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง

2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เนื่องจากรายวิชาดังกล่าวได้ทาการจัดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก จึงยังไม่มีแผน
ปรับปรุงรายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
ความรู้แ ละทักษะทางภาษาอังกฤษที่จ าเป็น เพื่อ การเดินทางและศึกษาต่อ ได้แ ก่
ภาษาอังกฤษเพื่อการเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆ การถามเส้นทาง การจองห้องพักในโรงแรม
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ทักษะการจดบันทึกสาหรับการอ่านและการฟัง การนาเสนอเอกสารวิชาการ
English knowledge and skills for travel and study; survival English in
various situations: directions, hotel room reservation; academic English: note taking
strategies for reading and listening, academic paper presentations

3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ตอ่ ภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การฝึกงาน
30 ชั่วโมงต่อ ให้คาปรึกษา แนะนา สอนเสริม
30 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา ตามความต้องการของนักศึกษา
ภาคการศึกษา
เป็นรายกลุ่ม เพื่อทบทวนความรู้
ให้ชัดเจนและแม่นยายิ่งขึ้น
โดยเฉพาะกับกลุ่มของนักศึกษา
ที่มีผลการเรียนต่า

การศึกษาด้วย
ตนเอง
75 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

2

3.3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็นรายบุคคล
1) อาจารย์ประจารายวิชา แจ้งเวลาให้คาปรึกษาผ่าน Social Network เช่น Facebook
และ Line Messenger
2) อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)

3

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
วิธีการสอนและการประเมินผล
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนักของ
การ
ประเมินผล

ทุกสัปดาห์

10%

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2, 4 (main) 1
1. การประเมินจากการส่งงานตามกาหนด
1.1 มี วิ นัย ตรงต่ อเวลา และมีค วาม 1. การกาหนดกฎ ระเบียบและข้อบังคับใน
และการตรงเวลาในการเข้าชั้นเรียน
รั บ ผิ ด ชอบในการเรี ย นและการท างานที่ ชั้นเรียนอย่างเคร่งครัด
2. การปลูกฝังระเบียบวินัยในการเข้าชั้น
2. วัดและประเมินจากความรับผิดชอบใน
ได้รับมอบหมาย
เรียน การส่งงานให้ตรงเวลา และการแต่งกาย หน้าที่ ที่ได้มอบหมายรายกลุม่ หรือบุคคล
3. วัดและประเมินผลงาน.ในการทากิจกรรม
1.2 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มี ตามระเบียบ
3. การมอบหมายงานกลุ่ม หรืองานคู่
ท้ายบทเรียน
จิตสาธารณะและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
1.4 มี ค วามเข้ า ใจผู้ อื่ น เข้ า ใจความ
หลากหลายของสังคมและวัฒนธรรม
ด้านความรู้ 2,3 (main) 4

2.2 มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้า
และพัฒนาองค์ความรู้ข องตนเองให้เกิดเป็น
การเรียนรู้ตลอดชีวิตได้
2.3 สามารถน าความรู้ ท างภาษาไป
ประยุกต์ใ ช้ใ นการพัฒนาและแก้ไขปัญหาได้
จริง
2.4 สามารถบู ร ณาการความรู้ ท าง
ภาษาเข้ากับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เพื่อ

1. จั ดการเรีย นรู้ด้ว ยวิธี การเรีย นรู้ 1. ประเมินผลการเรีย นการสอนจาก
โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Project-based กิจกรรมท้ายบทเรีย น
Learning)
2. แบบทดสอบย่อย
2. จั ดการเรีย นรู้ด้ว ยวิธี การเรีย นรู้ 3. ข้อสอบปลายภาค
โดยการเรีย นรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ
คิด (Thinking-based Learning)
3. จั ดการเรีย นรู้ด้ว ยวิธี การเรีย นรู้
จ า ก ก า ร สื บ ค้ น (Inquiry-based
Learning)

ทุกสัปดาห์
3, 5, 11, 13
สัปดาห์ที่ 16

10% (การทา
กิจกรรม)
30%
20%

4

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนักของ
การ
ประเมินผล

เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ด้านทักษะทางปัญญา 3,4 (main) 1, 2

3.1 มีความสามารถประมวลข้อมู ลเพื่ อ
วิเคราะห์สาเหตุข องปัญหา แก้ไขปัญหาด้วย
การเสนอแนวทางการแก้ไ ขปัญ หาได้ อย่ า ง
ถูกต้อง เหมาะสมและสร้างสรรค์
3.2 มี ค วามสามารถในการบู ร ณาการ
ทักษะและสาระทางวิ ชาการทางภาษาเพื่ อ
การประกอบอาชีพได้
3.3 มี ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ น วั ต กรรมเพื่ อ
พัฒนาทักษะในการสื่อสารและการทางาน
เ พื่ อ ก า ร เ รี ย น รู้ ต ล อ ด ชี วิ ต ร ว ม ถึ ง
แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่นได้
3.4 มี ก ารประยุ ก ต์ ใช้ อ งค์ ค วามรู้ ท าง
ภาษาเพื่ อ ปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ สั ง คมแล ะ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย

1. การจัดการเรีย นการสอนที่เน้น
ทักษะการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ
2. การอภิปรายกลุ่ม
3. การวิเคราะห์ข้อมูล ยกตัวอย่าง
ประเด็นปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง
หาทางแก้ไข
4. กิจ กรรมการเรีย นการสอนที่ มีการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ทั ก ษะทางปั ญ ญา เช่ น การ
วางแผนงาน การตั ด สิ น ใจแก้ ปั ญ หา
การบู ร ณาการเชื่ อ มโยงความคิ ด การ
วิ เ ค ร า ะ ห์ สั ง เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ ส รุ ป
แนวความคิดในการทารายงาน โครงงาน
โครงการ ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์

1. วัดและประเมินผลการนาเสนอ ทุกสัปดาห์
การแสดงความคิดเห็นกรณีนักศึกษา และ โดยจัดให้มี
การสรุปความคิดจากโครงงานการศึกษา การนาเสนอ
ในสัปดาห์ที่
ด้วยตนเอง
15
2. วัดและประเมินจากการแสดง
3,5, 8, 10
ความคิดเห็นในการอภิปรายกลุ่ม หรือการ และ 15
นาเสนอผลงานของผู้เรีย น
3.วัดและประเมินจากผลการรายงาน 3,5, 8, 10
และ 15
ผลด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (งานกลุ่ม)

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 1,2 (main) 3

4.1 มี การให้ความช่ว ยเหลื อเพื่อ การ
1. จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น โ ด ย
1. การประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม ทุกสัปดาห์
แก้ปัญหาและสามารถทางานร่วมกับ ผู้อื่นได้ มอบหมายการทางานเป็ นที ม และให้ ใ ช้ กลุ่มและการทางานเป็นทีม
อย่างสร้างสรรค์
กระบวนการกลุ่ ม ท างานด้ ว ย ความ
2. สั ง เกตพฤติ ก รรม ความเสี ย สละ

80% (รวมจิต
พิสัย ใบงาน
และโครงงาน)
20%
20%

ประเมิน
ร่วมกับทักษะ
ทางปัญญา

5

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนักของ
การ
ประเมินผล

4.2 มีค วามคิ ดริ เริ่ มและสร้า งสรรค์ใ น
การวิ เ คราะห์ แ ละแก้ ไ ขปั ญ หาโดยการใช้
องค์ความรู้ทางภาษา รวมถึงเทคโนโลยีใน
ปัจจุบันได้
4.3 มีการแสดงความรั บผิดชอบต่ อการ
เรีย นรู้ อย่ างต่อ เนื่ องเพื่ อการพัฒ นาตนและ
การช่วยเหลือผู้อื่น

เสียสละ
2. ส่ ง เสริ ม การท ากิ จ กรรมที่ เ ป็ น
โครงงานกลุ่ม และการเข้าร่วมกิจกรรมที่
เน้นความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรม

และจิ ต อาสาในระหว่ า งการเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมกลุ่ม
3. ปร ะ เมิ นผ ล คว า มส าเ ร็ จข อ ง
โครงงานที่แสดงให้เห็นถึงการกาหนด แบ่ง
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบการเป็นผู้มี
จิตอาสา ความเสีย สละ การพึ่งพาอาศั ย
และการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

15

20%

1. ออกแบบกิ จกรรมการเรี ย นรู้ โดย
ผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรีย นรู้แ ละ
ผลการเรีย นรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์
เชิ ง ตั ว เ ลข กา รสื่ อ สา รแล ะกา รใ ช้
เทคโนโลยี ใ ห้ ค รอบคลุ ม ตามแผนที่
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์
การเรี ย นรู้ แ ละนามาออกแบบกิ จ กรรม
การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับรายวิชา
2. มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบ
ที่ ห ลากหลายในการจั ด กิ จ กรรมการ
เ รี ย น รู้ เ ช่ น ก า ร ส ร้ า ง ช่ อ ง ท า ง
ติด ต่ อสื่ อ สารระหว่ างผู้ สอนและผู้เ รี ย น
ผ่านสื่อออนไลน์ การใช้ TV on demand

1. ใ ช้ วิ ธี กา ร ถ าม -ต อบ ค วา ม รู้ ที่ ทุกสัปดาห์
เกี่ยวข้องในระหว่างการจัดการเรียนรู้
2. ทดสอบย่ อ ยหลั ง จบการจั ด การ 3,5, 8, 11, 20% (ใบงาน)
13
+ 30%
เรีย นรู้ในแต่ ละสัปดาห์ (ประเมินร่วมกั บ
(แบบทดสอบ
ด้านความรู้)
ย่อย)
3. ประเมิ นจากโครงงานหรือ ชิ้น งาน สัปดาห์ท่ี 15
20%
รวบยอดที่ ม อบหมายให้ ใ ช้ ค วามรู้ แ ละ
ทัก ษะด้ านการวิ เคราะห์เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี ประกอบใน
การสร้างงาน (ประเมินร่วมกับด้านความรู้
ผ่านโครงงาน)

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 2,4 (main) 1

5.1 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และ
การคิดคานวณเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น
5.2 สามารถคัดเลือกสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ เ หมาะสมกับ การเรีย นรู้ แ ละ
การสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.4 สามารถใช้ สื่ อ และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสารทางภาษากับผู้อื่นได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

หมายเหตุ

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนักของ
การ
ประเมินผล

การใช้ e-Learningในห้องเรีย นกลับด้าน
(Flipped classroom) ที่ผู้เรีย นสามารถ
เรียนรู้และทบทวนบทเรียน ศึกษาค้นคว้า
ได้ด้วยตนเองทั้งก่อนและหลังบทเรีย นที่
ต้องเข้าเรียนกับอาจารย์ผู้สอน
3. ส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้การ
วิเ คราะห์ เชิ ง ตั ว เลข การคิ ด เชิ ง ตรรกะ
ความสมเหตุ ผ ลตามข้ อ เท็ จ จริ ง การ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การพู ด และการเขี ย น
สื่อ สารเพื่ อ รายงานเนื้ อ หาสาระต่ า ง ๆ
ตามข้ อ ก าหนดในรายวิ ช า ด้ ว ยการใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศประกอบในการ
จั ด ท ารายงานหรื อ โครงงานที่ ศึ ก ษา
ค้นคว้า
ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก
ผ ล ก า ร เ รี ย น รู้ ตั ว ธ ร ร ม ด า = ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ร อ ง
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน (หมวดที่ 5 ข้อ 2)
สัปดาห์ที่
(ชม.)
1
(3 ชม.)

2
(3 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด
Course orientation, SelfIntroduction & Pre-test

British Life
 Important information of British

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. กิจกรรมแนะนาตัว
2. บรรยาย อภิปราย และซักถามความ
เข้าใจ
2. การอธิบายและมอบหมายงานกิจกรรม
ที่เป็นคะแนนเก็บ
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบบทดสอบก่อนเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายเชิงทฤษฏีเกี่ยวกับการ เดา
เนื้อหาของบทอ่าน
2. นักศึกษาร่วมอภิปรายกลุ่ม และแสดง
ความคิดเห็น
3. ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้า เพิ่มเติมแล้ว
จึงนามาแลกเปลี่ยนนาเสนอในชั้นเรียน
4. ผู้เรียนทาใบกิจกรรมหลังบทเรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. การอภิปรายและร่วมแสดงเห็น (กลุ่ม
ย่อย) แบบ Collaborative และการ
นาเสนอ
2. แบบฝึกหัด Online ระหว่างเรียนผ่าน

สื่อที่ใช้
-PowerPoint
- เอกสารประกอบการเรียน

การวัดและประเมินผล
ผู้สอน
(สัดส่วนการประเมิน)
- การเข้าชั้นเรียน และวินัยในชั้น ผศ.ดร.ชยาพล ชม
เรียน 10 %
ชัยยา

- สื่อที่เป็นเอกสารจริง
- เอกสาร มคอ 3

-PowerPoint
-เอกสารประกอบการเรียน
- websites

- การเข้าชั้นเรียน และวินัยในชั้น
เรียน 10 %
- งานศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 1
(งานกลุ่ม) 20%

ผศ.ดร .ช ยาพล
ชมชัยยา

-สื่อที่เป็นเอกสารจริง
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

- การเข้าชั้นเรียน และวินัยในชั้น
เรียน 10 %
- แบบทดสอบย่อยผ่านโปรแกรม
Kahoot 1(5%)
- งานศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 1
(งานกลุ่ม) 20%

ผศ.ดร .ช ยาพล
ชมชัยยา

- การเข้าชั้นเรียน และวินัยในชั้น
เรียน 10 %
- งานศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 1
(งานกลุ่ม) 20%

ผศ.ดร .ช ยาพล
ชมชัยยา

โปรแกรม Kahoo
3
(3 ชม.)

4
(3 ชม.)

British Life
 Important information of British
 Geography
 Culture
 Lifestyle

New York
 Important information about New
York
 Geography
 Culture

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนทาการทบทวนความรู้จาก
บทเรียนที่แล้ว
2. นาเสนอ เนื้อหาที่หาเพิ่มเติมในชั้นเรียน
3. ศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างกลุ่ม
4. ผู้เรียนสรุปเนื้อหาเรื่องราว เป็นภาษา
ของตนเองในเล่มรายงาน พร้อมการระบุ
แหล่งอ้างอิง (งานกลุ่ม) 20%
5. ผู้เรียนทาแบบทดสอบย่อย (งานเดี่ยว)
10%
กิจกรรม/ใบงาน :
1. การอภิปรายและร่วมแสดงเห็น (กลุ่ม
ย่อย) แบบ Collaborative
2. กิจกรรมอภิปรายกลุ่ม และการนาเสนอ
แบบกลุม่ แบบ Collaborative
3. ใบกิจกรรมหลังบทเรียนประจาสัปดาห์
กิจกรรมการเรียนการสอน :
กิจกรรม/ใบงาน :
1. บรรยายเชิงทฤษฏีเกี่ยวกับการ เดา
เนื้อหาของบทอ่าน
2. นักศึกษาร่วมอภิปรายกลุ่ม และแสดง
ความคิดเห็น

-PowerPoint
-เอกสารประกอบการเรียน
- websites
-textbook
-สื่อที่เป็นเอกสารจริง

-PowerPoint
-เอกสารประกอบการเรียน
- websites
-สื่อที่เป็นเอกสารจริง
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด
 Lifestyle

5
(3 ชม.)

New York
 Important information about New
York
 Geography
 Culture
 Lifestyle

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
3. ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้า เพิ่มเติมแล้ว
จึงนามาแลกเปลี่ยนนาเสนอในชั้นเรียน
4. ผู้เรียนทาใบกิจกรรมหลังบทเรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. การอภิปรายและร่วมแสดงเห็น (กลุ่ม
ย่อย) แบบ Collaborative และการ
นาเสนอ
2. แบบฝึกหัด Online ระหว่างเรียนผ่าน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนทาการทบทวนความรู้จาก
บทเรียนที่แล้ว
2. นาเสนอ เนื้อหาที่หาเพิ่มเติมในชั้นเรียน
3. ศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างกลุ่ม
4. ผู้เรียนสรุปเนื้อหาเรื่องราว เป็นภาษา
ของตนเองในเล่มรายงาน พร้อมการระบุ
แหล่งอ้างอิง (งานกลุ่ม) 20%
5. ผู้เรียนทาแบบทดสอบย่อย (งานเดี่ยว)
10%
กิจกรรม/ใบงาน :
1. การอภิปรายและร่วมแสดงเห็น (กลุ่ม
ย่อย) แบบ Collaborative
2. กิจกรรมอภิปรายกลุ่ม และการนาเสนอ
แบบกลุม่ แบบ Collaborative
3. งานศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง

สื่อที่ใช้

-PowerPoint
-เอกสารประกอบการเรียน
- websites
-สื่อที่เป็นเอกสารจริง

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

- การเข้าชั้นเรียน และวินัยในชั้น
เรียน 10 %
- แบบทดสอบย่อยผ่านโปรแกรม
Kahoot 2 (5%)
- งานศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 1
(งานกลุ่ม) 20%

ผศ.ดร .ช ยาพล
ชมชัยยา
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สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
(ชม.)
6
Living in Alien Culture
(3 ชม.)  Cultural differences
 How to maximize cultural
Immersion
 Dealing with culture Shock

7
(3 ชม.)

Living in Alien Culture
 Handling loneliness
 Intercultural communication

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายเชิงทฤษฏีเกี่ยวกับการ เดา
เนื้อหาของบทอ่าน
2. นักศึกษาร่วมอภิปรายกลุ่ม และแสดง
ความคิดเห็น
3. ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้า เพิ่มเติมแล้ว
นาส่งเป็นรูปเล่มรายงานและนาเสนอใน
สัปดาห์ที่ 15
กิจกรรม/ใบงาน :
1. การอภิปรายและร่วมแสดงเห็น (กลุ่ม
ย่อย) แบบ Collaborative และการ
นาเสนอ
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายเชิงทฤษฏีเกี่ยวกับการ เดา
เนื้อหาของบทอ่าน
2. นักศึกษาร่วมอภิปรายกลุ่ม และแสดง
ความคิดเห็น
3. ให้นักศึกษาศึกษาทาโครงานค้นคว้า
เพิ่มเติมแล้วนาส่งเป็นรูปเล่มรายงาน
และนาเสนอในสัปดาห์ที่ 15
กิจกรรม/ใบงาน :
1. การอภิปรายและร่วมแสดงเห็น (กลุ่ม
ย่อย) แบบ Collaborative และการ
นาเสนอ

สื่อที่ใช้
-PowerPoint
-เอกสารประกอบการเรียน
- websites

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
- การเข้าชั้นเรียน และวินัยในชั้น
เรียน 10 %
- งานศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 2
(งานกลุ่ม) 20%

ผู้สอน
ผศ.ดร .ช ยาพล
ชมชัยยา

-สื่อที่เป็นเอกสารจริง

-PowerPoint
-เอกสารประกอบการเรียน
- websites
-สื่อที่เป็นเอกสารจริง

- การเข้าชั้นเรียน และวินัยในชั้น ผศ.ดร .ช ยาพล
เรียน 10 %
ชมชัยยา
- โครงงานศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง
2 (งานกลุ่ม) 20% จัดส่งและ
นาเสนอในสัปดาห์ที่ 15
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สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
(ชม.)
8
Paraphrasing
(3 ชม.)  What’s Paraphrasing?
 How to paraphrase the written
content?
 Avoiding plagiarism

9
(3 ชม.)

Referencing
 What’s referencing?
 Standard referencing system
 Brainstorming ideas

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายเชิงทฤษฏีเกี่ยวกับการ
paraphrasing
2. นักศึกษาร่วมอภิปรายกลุ่ม และนา
เนื้อหาที่จะรายงานในสัปดาห์ที่ 15
มารว่วมวิเคราะห์ และทาการ
paraphrasing ที่ถูกวิธี
3. นักศึกษานาเนื้อหาที่จะใช้อ้างอิงใน
รายงานอาทิตย์ที่ 15 และนามา
paraphrase โดยให้แสดงทั้งตัวข้อมูล
ต้นฉบับและข้อมูลทีผ่ ่านการ
paraphrasing
กิจกรรม/ใบงาน :
1. การอภิปรายและร่วมแสดงเห็น (กลุ่ม
ย่อย) แบบ Collaborative และการ
นาเสนอ
2. ใบกิจกรรมหลังบทเรียนประจาสัปดาห์
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนทาการอธิบายรูปแบบการอ้างอิง
มาตรฐาน
2. ผู้สอนทาแบบฝึกหัดฝึกการอ้างอิง
3. ผู้สอนนาเนื้อหาที่จะอ้างอิงในรายงาน
(สัปดาห์ที่ 15)
4. ผู้สอนทาการตรวจเช็คและสรุป

สื่อที่ใช้
-PowerPoint
-เอกสารประกอบการเรียน
- websites
-สื่อที่เป็นเอกสารจริง

-PowerPoint
-เอกสารประกอบการเรียน

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
- การเข้าชั้นเรียน และวินัยในชั้น
เรียน 10 %
- แบบฝึกหัดหลังบทเรียน
- ใบงานที่ 1 (งานกลุ่ม ) 10%
ส่งสัปดาหที่ 9

- การเข้าชั้นเรียน และวินัยในชั้น
เรียน 10 %
- แบบฝึกหัดหลังบทเรียน

ผู้สอน
ผศ.ดร .ช ยาพล
ชมชัยยา

ผศ.ดร .ช ยาพล
ชมชัยยา

- websites
-สื่อที่เป็นเอกสารจริง
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

10
(3 ชม.)

11
(3 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สาระสาคัญของเนื้อหา
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบบฝึกหัดระหว่างเรียน
2. การอภิปรายกลุ่ม
Endnote Referencing
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. How to use Endnote referencing? 1. ผู้สอนทาการอธิบายรูปแบบการอ้างอิง
2. What’re the advantages of
มาตรฐานผ่านโปรแกรม Endnote
Endnote referencing?
1. ผู้สอนทาแบบฝึกหัดฝึกการอ้างอิง
2. ผู้สอนนาเนื้อหาที่จะอ้างอิงในรายงาน
ทั้งหมด (สัปดาห์ที่ 15) มาทาการอ้าง
อ้างอิงโดยใช้โปรแกรม Endnote
3. ผู้สอนทาการตรวจเช็คและสรุป
สาระสาคัญของเนื้อหา
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ใบงาน
2. แบบฝึกหัดระหว่างเรียน
3. การอภิปรายกลุ่ม
Note-taking and abbreviation
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนให้ผู้เรียนทาการระดมความคิด
 What is note taking?
เกี่ยวกับการจดโน๊ต และความสาคัญ
 How to be an effective note
2. ผู้สอนนาเสนอรูปแบบการจดโน๊ตและ
taker?
เทคนิคที่สาคัญ
 The enhancement of note taking 3. ผู้เรียนร่วมทาแบบฝึกหัดในการจดโน๊ต
by the use of abbreviations and
โดยฟังจาก lecture และสรุปใจความ

สื่อที่ใช้

-PowerPoint
-เอกสารประกอบการเรียน
- websites
-สื่อที่เป็นเอกสารจริง

-PowerPoint
-เอกสารประกอบการเรียน
- websites

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

- การเข้าชั้นเรียน และวินัยในชั้น
เรียน 10 %
- แบบฝึกหัดหลังบทเรียน
- ใบงานที่ 2 (งานกลุ่ม) 10% ส่ง
สัปดาห์ที่ 11

ผศ.ดร .ช ยาพล
ชมชัยยา

- การเข้าชั้นเรียน และวินัยในชั้น
เรียน 10 %
- แบบฝึกหัดหลังบทเรียน
- แบบทดสอบย่อย 3 (10%)

ผศ.ดร .ช ยาพล
ชมชัยยา

-สื่อที่เป็นเอกสารจริง
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด
symbols

12
(3 ชม.)

13
(3 ชม.)

Describing Charts and graphs
 Characteristics of charts and
graphs
 Reporting a pie chart, bar graph

Describing Charts and graphs
 Characteristics of charts and
graphs
 Reporting a line graph and a
table

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
สาคัญเปรียบเทียบกันระหว่างกลุ่ม
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ใบงาน
2. แบบฝึกหัดระหว่างเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของ
แผนภูมิและตารางประเภทต่างๆ
2. ผู้สอนนาเสนอรูปแบบการอธิบาย
แผนภูมิ และตาราง
3. ผู้เรียนร่วมทาแบบฝึกหัด
4. ผู้เรียนหาลักษณะแผนภูมมิ าด้วยตัวเอง
ผ่านเว็บ และฝึกฝนการนาเสนอ
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ใบงาน
2. แบบฝึกหัดระหว่างเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของ
แผนภูมิและตารางประเภทต่างๆ
2. ผู้สอนนาเสนอรูปแบบการอธิบาย
แผนภูมิ และตาราง
3. ผู้เรียนร่วมทาแบบฝึกหัด
4. ผู้เรียนหาลักษณะแผนภูมมิ าด้วยตัวเอง
ผ่านเว็บ และฝึกฝนการนาเสนอ
กิจกรรม/ใบงาน :

สื่อที่ใช้

-PowerPoint
-เอกสารประกอบการเรียน

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

- การเข้าชั้นเรียน และวินัยในชั้น
เรียน 10 %

ผศ.ดร .ช ยาพล
ชมชัยยา

- การเข้าชั้นเรียน และวินัยในชั้น
เรียน 10 %
- แบบทดสอบย่อย 4 (10%)

ผศ.ดร .ช ยาพล
ชมชัยยา

- websites
-สื่อที่เป็นเอกสารจริง

-PowerPoint
-เอกสารประกอบการเรียน
- websites
-สื่อที่เป็นเอกสารจริง
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สัปดาห์ที่
(ชม.)
14
(3 ชม.)

15
(3 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

Effective Presentation
 Steps of Presentation
 Signal clues used during the
presentation
 Body language
 Preparation and confidence

Presentation of Project Work
 Introduction
 Body
 Conclusion

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
1. ใบงาน
2. แบบฝึกหัดระหว่างเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนทาการนาเสนอเกี่ยวกับขั้นตอน
และการเตรียมตัวในการนาเสนอ
2. ผู้เรียนนาเนื้อหาที่จะนาเสนอมาใส่ใน
ขั้นตอน และการนาเสอน
3. การฝึกจาลองสถานการณ์การนาเสนอ
ในชั้นเรียน
5. ผู้เรียนทาการวิเคราะห์และอภิปรายร่วม
เกี่ยวกับปัญหาและข้อควรระวังในการ
นาเสนองาน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ใบงาน
2. การจาลองสถานการณ์
3. การแลกเปลีย่ นความคิดเห็นผ่านการ
อภิปรายกลุ่มใหญ่
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้เรียนนาเสนอโครงงานการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
2. ผู้เรียนทาการวัดและประเมินผล
โครงการ
กิจกรรม/ใบงาน :
1. Powerpoint

สื่อที่ใช้

-PowerPoint
-เอกสารประกอบการเรียน
- websites
-สื่อที่เป็นเอกสารจริง

-PowerPoint
-เอกสารประกอบการเรียน
- websites

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

- การเข้าชั้นเรียน และวินัยในชั้น
เรียน 10 %
- ใบกิจกรรมหลังบทเรียนประจา
สัปดาห์ ผ่านแฟ้มสะสมงาน(งาน
เดี่ยว) 20%

ผศ.ดร .ช ยาพล
ชมชัยยา

- การเข้าชั้นเรียน และวินัยในชั้น
เรียน 10 %
- การส่งรูปเล่มและการนาเสนอ
โครงงาน 20%

ผศ.ดร .ช ยาพล
ชมชัยยา

-สื่อที่เป็นเอกสารจริง
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

2. ใบประเมินผลการจัดกิจกรรม
16
(4 ชม.)

สอบปลายภาค

16

5.2 การวัดและการประเมินผล
-

1) การวัดผล :
- จิตพิสัยและการเข้าชั้นเรียน
เล่มโครงงาน และการนาเสนอ
- แบบทดสอบย่อย (4 ครั้ง)
- ใบงาน (2 ชิ้นงาน)
- สอบปลายภาค

10%
20%
30%
20%
20%

2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม  อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับคะแนน (คะแนน)
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-50

ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตาราหลัก
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ (อยู่
ระหว่างจัดทา ยังไม่มีการตีพิมพ์)

6.2 เอกสารและข้อมูลสาคัญ
วารสารและหนังสือ
Collins, A. (2001). British Life. Edinburgh Gate: Pearson Education Limited.
Cortina, J., & Elder, J. (2002). Opening Doors: Understanding College Reading (3 ed.).
Boston: McGraw-Hill Higher Education.
Molinsky, A. (2016, January 14). Cultural Differences Are More Complicated Than What Country
You’re From. Harvard Business Review.

Shipton, V. (2006). New York. Edinburgh Gate: Peason Education Limited.
Schuzhman, L. (2008). Writing with Style: Apa Style Made Easy (4 ed.). Australia:
Thomson.
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6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนา
Anand, A. Three Ways to Handle Expat Loneliness. Retrieved from source:
https://www.internations.org/guide/global/three-ways-to-handle-expatlonelinessEnders, J. Culture Shock - a Personal Story. Retrieved from
https://www.internations.org/guide/global/culture-shock-a-personal-story-16175
Lee, M. (2015). How to Maximize Cultural Immersion During Short Term Study Abroad Programs.
Retrieved from https://www.goabroad.com/articles/study-abroad/how-to-maximizecultural-immersionduring-short-term-study-abroad-programs

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชานี้ จะประเมินจากแนวคิดและความคิดเห็นของนักศึกษา
ที่มีต่อการเรียนการสอน โดย
1) การสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรีย น
2) แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา

7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
1) การสนทนาและสอบถามผู้เรียนเบื้องต้น
2) ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
3) ใช้แบบประเมินตนเองสาหรับนักศึกษา

7.3 การปรับปรุงการสอน
นาผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยนาผล
การประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การ
ปฏิบัติและการนาเสนอผลงาน
ผลการเรียนรู้
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

การสังเกต
พฤติกรรม





วิธีการประเมิน
การสอบ




การปฏิบัติ/การ
นาเสนอผลงาน
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บุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้ไอที





7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) อาจารย์ผู้สอนดาเนินการทวนสอบด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามวิธีการ ข้อ 7.4
2) กรณีที่ผลการเรีย นรู้นักศึกษายังไม่ได้ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนจะให้
โอกาสนักศึกษาปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจาเป็นเป็นรายกรณี
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