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(ร่าง) 

รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา                 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
วทิยาเขต/   /                    - 

หมวดที ่1                 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 
   GELA103 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารประจ าวนั (English for Everyday Communication) 

2. จ านวนหน่วยกติ 
3(3-0-6) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป กลุ่มภาษา 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารยท่ี์ไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นผูส้อนหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  โดยมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์  และ

ไดรั้บการอบรมดา้นการสอนหมวดวชิาศึกษาทัว่ไปแลว้ 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 

ระดบัปริญญาตรี  
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
9. วนัทีจั่ดท ารายละเอยีดของรายวชิา หรือวันทีม่ีการปรับปรุงคร้ังล่าสุด 

วนัท่ี 26 มกราคม 2554 
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หมวดที ่ 2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
1. เพื่อสร้างความเขา้ใจในมโนทศัน์ของการส่ือสารและใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในสถานการณ์ต่าง 

ๆ. (To enable students to understand the basic concept of communication in different functional situation and 

use English for communication in a variety of situations) 

2. เพื่อพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษทั้งดา้นการฟัง พดู อ่าน และเขียนเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 

(To develop students’ English skills; listening, speaking, reading and writing for communication in everyday 

life.)  

3. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถน าขอ้มูลความรู้ท่ีไดจ้ากการฟังและการอ่านเพื่อส่ือสารดว้ยการเขียนและการพดูเพื่อ

การส่ือสารได ้(To enable students to integrate reading and listening skills with writing and speaking skills for 

communication.) 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจและทกัษะทางภาษาเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั ท่ีให้สอดคลอ้ง

กบัสถานการณ์และความเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั 
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หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

2.1.1 ค าอธิบายรายวชิา 
 พฒันาทกัษะการฟัง  การพดู  การอ่าน  และการเขียนภาษาองักฤษเพื่อส่ือสารในสถานการณ์ทัว่ไป  การพดู

และเขียนแนะน าตนเองและผูอ่ื้น  การบอกสถานท่ี  การแสดงความรู้สึก  การชวน  การเชิญ การอนุญาตและการ

ขอร้อง  การบอกทิศทาง การซ้ือ-ขายสินคา้  สภาพอากาศ การใชโ้ทรศพัท ์ การถามและการบอกขอ้มูลทัว่ไปท่ี

เรียนรู้จากส่ือการฟังและการอ่าน การเขียนเนน้การสร้างขอ้ความและบทสนทนาโดยใชข้อ้มูลจากเร่ืองอ่าน และ

เรียนรู้ไวยากรณ์ท่ีจ าเป็นน ามาใชใ้นการพดูและการเขียนเพื่อส่ือสารขอ้มูลทัว่ไป 

          This course aims to equip students with primary English ability in listening, speaking, reading and writing. 

Practice is on speaking in different general situations; introductions, locating places and people, feeling 

expression, permissions and requests, invitations, directions, shopping, weather, telephone calls, asking for and 

giving information, and presenting information obtained from reading and listening materials. Writing is on 

making statement and dialogues using vocabularies and exponents form written passage and dialogues.  

Necessary grammatical points are also emphasized in the learning process to enhance generally oral and written 

communication.  

 
2.1.2 จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้/ภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/ง น 

    น  /      ง น 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ชัว่โมง 
 ต่อภาคการศึกษา            

สอนเสริมตามความ   
ตอ้งการของนกัศึกษา 

เฉพาะราย              

ไม่มีการฝึกปฏิบติั การศึกษาดว้ยตนเอง 
6  ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

2.1.3 จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
               -  อาจารยจ์ดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความตอ้งการ ประมาณ 1 

                   (เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 
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หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1   คุณธรรม  จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
 1.1.1  มีวนิยั  ซ่ือสัตยสุ์จริต รับผดิชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น ส านึกในหนา้ท่ีของตนเองและผูอ่ื้น รวมทั้ง
เคารพในสิทธิ และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์

 1.2   วธีิการสอนทีจ่ะใช้พฒันาการเรียนรู้  
1.2.1  อาจารยผ์ูส้อนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพในการสอน 
1.2.2  ก าหนดใหมี้วฒันธรรมองคก์ร เพื่อปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบวนิยั 
1.2.3  เนน้การเขา้ชั้นเรียนตรงเวลาและการแต่งกายใหเ้ป็นตามระเบียบของมหาวทิยาลยั 
1.2.4  มอบหมายใหน้กัศึกษาท างานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผูน้ า สมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผดิชอบ 
1.2.5  การเป็นแบบอยา่งท่ีดีของอาจารย ์

 1.3   วธีิการประเมินผล  
 1.3.1  ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนกัศึกษาในการเขา้ชั้นเรียน การส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย การเขา้
ร่วมกิจกรรม 
 1.3.2   ประเมินจากความรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 1.3.3  ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนและการสอบ 
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2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ  
2.1.1 เขา้ใจความรู้พื้นฐานดา้นทกัษะภาษาองักฤษ ทั้งส่ี 4 ทกัษะ ไดแ้ก่ การฟัง การพดู การอ่าน และการ

เขียนเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
2.1.2 มีความรอบรู้ โดยการผสมผสานเน้ือหาในทกัษะต่าง  ๆ เพื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้
2.1.3 แสวงหาความรู้และฝึกทกัษะการส่ือสารดว้ยการฟัง พดู อ่าน และเขียน จากแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ 

2.2 วธีิการสอน 
2.1.1 เนน้การเรียนการรู้จากการอ่านและการฟัง แลว้เช่ือโยงสู่การเขียนและการพดูเพื่อการส่ือสาร 
2.1.2 จดัใหมี้การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ดว้ยการฝึกปฏิบติัทุกคาบสอน 
2.1.3 จดัการเรียนการสอนทกัษะภาษาองักฤษโดยอาจารยช์าวไทยและชาวต่างชาติท่ีมีความเช่ียวชาญ 

  2.3 วธีิการประเมินผล 
2.3.1 ฝึกการฟัง พดู อ่าน และเขียนทุกคาบ และทดสอบตามเน่ืองหาทุกเร่ืองท่ีสอนโดยเนน้การปฏิบติัจริง 
2.3.2 การน าเสนอในและนอกชั้นเรียน การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
2.3.3 ประเมินจากรายงานการศึกษาคน้ควา้ของนกัศึกษา 
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3. ทกัษะทางปัญญา 

 3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
3.1.1 สามารถบูรณาการความรู้ในทกัษะต่าง ๆดา้นภาษาองักฤษ ใหเ้กิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม        
3.1.2 สามารถสืบคน้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
3.1.3 สามารถน าความรู้ ไปเช่ือมโยงกบัการด าเนินชีวติประจ าวนัเพื่อสร้างสรรคส์ังคม 

 3.2 วธีิการสอน 
3.2.1 จดักระบวนการเรียนการสอนท่ีฝึกทกัษะดา้นภาษาองักฤษ ทั้งในระดบับุคคลและกลุ่ม เช่น สะทอ้น 

คิด อภิปรายกลุ่ม ฯลฯ 
3.2.2 จดักิจกรรมใหน้กัศึกษามีโอกาสปฏิบติังานจริง 

 3.3 วธีิการประเมินผล  
3.3.1 การเขียนรายงานของนกัศึกษา 
3.3.2 การน าเสนอผลงาน 
3.3.3 การใชข้อ้สอบหรือแบบฝึกหดั 

 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพฒันา 
4.1.1 มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีในฐานะผูน้ าหรือสมาชิกของกลุ่ม     
4.1.2 สามารถปรับตวั รับฟัง ยอมรับความคิดเห็น และท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ทั้งในฐานะผูน้ า และสมาชิก 

ของกลุ่ม 
4.1.3 มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงานในองคก์รและกบับุคคลทัว่ไป 
4.1.4 รับผดิชอบในการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

4.2. วธีิการสอน 
4.2.1 จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การท างานเป็นกลุ่มและงานท่ีตอ้งมีปฎิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
4.2.2 สอดแทรกเร่ืองความรับผดิชอบ การมีมนุษยสัมพนัธ์ ฯลฯ 

4.3. วธีิการประเมินผล 
4.3.1 สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนกัศึกษาขณะท ากิจกรรมกลุ่ม 
4.3.2 การน าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
4.3.3 ประเมินความสม ่าเสมอของการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
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4.3.4 ประเมินความรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
4.3.5 ประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้น 

 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 
5.1.1 สามารถใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งการฟัง พดู อ่าน และ 

เขียน 
5.1.2 กา้วทนัเทคโนโลยปัีจจุบนัและสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์  

เพื่อการสืบคน้ ศึกษาดว้ยตนเอง น าเสนอ และส่ือสาร 
5.2. วธีิการสอน  

5.2.1 จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การฝึกทกัษะการส่ือสารทั้งการพดู การฟัง การเขียน ในระหวา่งผูเ้รียน  
ผูส้อน และผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 

5.2.2 จดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
หลากหลายและเหมาะสมเพือ่การเรียนรู้ 

5.3. วธีิการประเมินผล 
5.3.1 ทกัษะการพดูในการน าเสนอ แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
5.3.2 ทกัษะการเขียนรายงาน 
5.3.3 ทกัษะการน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
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หมวดที ่5   น     น            น   

Week Topic(s) Teaching Activities Objectives Teaching Media 

1 - Course 

orientation and 

- Self-Introduction 

- Pre-test 
- Discussion on the advantages 

learning in English 

- Learning how to introduce 

oneself 

- Making students read 

- Teacher showing the sample 

and making student practice 

- Making student practice 
further and marking 

1.Familiar the students 

with the general 

background of the 

English for 

communication 

2. Able to recognize 

and understand the 

advantages in learning 

English 

- Hand out 
- Textbook 
GLEN1202 
- Computer with 
Word Program 
 

2 Getting to Know 

Each Other 

- Making students read 

- Teacher showing the sample 
and making student practice  
- Making student practice 
further and marking 

1. Able to conceptualize 

how to get to know 

each other 

2. Know and be able to 

get to know other 

people 

3. Able to ask and 

answer some common 

questions 

 

- Textbook 
GLEN1202 
- Computer with  
PowerPoint 
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3 Introduction of 

others 

- Making students read 

- Teacher showing the sample 

and making student practice. 

- Making student practice 

further and marking 

1. Able to conceptualize 

how to introduce other 

people 

2. Know and be able to 

introduce other 

3. Able to ask and 

answer some common 

questions 

 

- Textbook 
GLEN1202 
- Computer with  
PowerPoint 
- Clip/MV 

4 Permissions and 

Requests 

- Making students read 

- Teacher showing the sample 
and making student practice 
- Making student practice 
further and marking 

1. Able to conceptualize 

permission and request 

2. Know and be able to 

ask for and give 

permissions 

3. Able to make and 
respond to requests 

- Textbook 
GLEN1202 
- Computer with  
PowerPoint 
- Work sheets 

5 Date and Time - Making students read 

- Teacher showing the sample 
and making student practice  
- Making student practice 
further and marking 

1. Able to write and say 

dates 

2. Able to write and say 

times 

3. Able to ask about and 

tell activities with times 

- Clock and watch 
- Textbook 
GLEN1202 
- Computer with  
PowerPoint 
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6 Making an 

Appointment 

- Making students read 

- Teacher showing the sample 
and making student practice  
- Making student practice 
further and marking 

1. Able to make and 
respond to the 
appointment in different 
situations 
2. Able to write and 
take note about 
appointment 

- Textbook 
GLEN1202 
- Computer with  
PowerPoint 
 

7 Telephone - Making students read 

- Teacher showing the sample 
and making student practice 
- Making student practice 
further and marking  

1. Able to make and 
answer the phone calls 
2. Able to take give and 
take message 

- Textbook 
GLEN1202 
- Computer with  
PowerPoint 

7 Weather - Making students read 

- Teacher showing the sample 
and making student practice  
- Making student practice 
further and marking 

1. Able to identify the 
weather condition 
2. Able to write and say 
the weather condition 
3. Asking and 
answering about 
weather  

- Textbook 
GLEN1202 
- Computer with  
PowerPoint 
- picture of 
different weather 
conditions 

8 MIDTERM EXAMINATION 

9 Foods and Drinks - Making students read 

- Teacher showing the sample 
and making student practice 
- Making student practice 
further and marking 

1. Able to write and say 
names of foods 
2. Able to order foods 
and give service in a 
restaurant 

- Textbook 
GLEN1202 
- Computer with  
PowerPoint 
- picture of foods 
and drinks 

10 Appearances     - Making students read 

- Teacher showing the sample 

1. Able to describe 
persons’ characteristics 
2. Able to ask and give 

- Textbook 
GLEN1202 
- Computer with  
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and making student practice 
- Making student practice 
further and marking 

details about personal 
characteristics 
 

PowerPoint 
- picture of persons 
with different 
appearances 

11 Personalities  - Making students read 

- Teacher showing the sample 
and making student practice 
- Making student practice 
further and marking 

1. Able to describe 
persons’ personalities 
2. Able to ask and give 
details about personal 
personalities 
 

- Textbook 
GLEN1202 
- Computer with  
PowerPoint 
- picture of persons 
with different 
personalities 

12 Invitations - Making students read 

- Teacher showing the sample 
and making student practice 
- Making student practice 
further and marking 

1. Able to invite people 

to different events 

2. Able to accept and 

refuse appropriately 

- Textbook 
GLEN1202 
- Computer with  
PowerPoint 
- picture of 
different activities 

13 Health - Making students read 

- Teacher showing the sample 

and making student practice 

- Making student practice 
further and marking 

1. Able to write and say 
the words about heal 
problems 
2. Asking and 
answering about health 
3. Expressing concern 
and giving suggestion 
on health problems 

- Textbook 
GLEN1202 
- Computer with  
PowerPoint 
- picture of 
different health 
problems 

14 Shopping - Making students read 

- Teacher showing the sample 

and making student practice 

1. Write and say the 
names of products in 
different categories 
2. Making purchase and 

- Textbook 
GLEN1202 
- Computer with  
PowerPoint 
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- Making student practice 
further and marking 

selling different types 
of products 

- picture of 
different products 

15 Suggestions - Making students read 

- Teacher showing the sample 

and making student practice 

- Making student practice 
further and marking 

1. Write and say the 

words about needs of 

doing activities 

2. Expressing needs and 

giving suggestion what, 

how, and where to do 

- Textbook 
GLEN1202 
- Computer with  
PowerPoint 
- picture of 
different activities 

16 FINAL EXAMINATION 
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2. แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม 
ท่ี 

ผลการ 
เรียนรู้ 

วธีิการประเมิน 
สัปดาห์ท่ี 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ      
ประเมินผล 

1 
 สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 
8 

16 
20% 
30% 

2  การทดสอบยอ่ย 1-15 20% 

3 

 การท างานกลุ่ม การมีส่วนร่วม 
อภิปราย  
แสดงความสามารถทั้งในและ
นอกหอ้งเรียน 

ตลอดภาค 
การศึกษา 

20% 

 
 

หมวดที ่6                      น     น 

1. ต าราและเอกสารหลกั 
 Preecha Sriraunrith (2010). English for Communication. The Foreign language Department, 
Faculty of Humanities and Social Sciences, Petchbun Rajabhat University. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ  
 ไม่มี 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 Michael McCarthy and Felicity O’Dell (1999). English Vocabulary in Use, Elementary. Cambridge 
University Press. 
Michael McCarthy and Felicity O’Dell (1999). English Vocabulary in Use, Intermediate. Cambridge University 
Press. 
Michael McCarthy and Felicity O’Dell (2001). English Vocabulary in Use, Upper-intermediate. Cambridge 
University Press. 
http://www.englishclub.com/speaking/weather-vocabulary.htm : 18 March 2006 
http://laiaf27.blogspot.com/2008/02/dialogue-asking-for-permission.html 

http://www.englishclub.com/speaking/weather-vocabulary.htm
http://laiaf27.blogspot.com/2008/02/dialogue-asking-for-permission.html
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http://www.hotel-tefl.com/permission.htm 
http://www.hotel-tefl.com/directions.htm 
http://www.englishclub.com/vocabulary/time-date.htm 
http://www.expenglish.com/vb/archive/index.php/t-6606.html 
http://www.britishcouncil.org/learnenglish-central-grammar-prepositions-in-time-v-on-time.htm 
http://humanities.byu.edu/elc/teacher/sectiontwo/Lesson10.html 
http://www.arcytech.org/java/clock/telling_time.html 
http://www.worldtimezone.com/wtz-names/wtz-am-pm.html 
http://wwp.greenwichmeantime.com/info/noon.htm 
http://language123.blogspot.com/2009/01/describe-my-hometown.html 
http://www.kinglishschool.com/conversation/con_invite.htm 
http://www.topics-mag.com/language/give-opinions.html 
http://rheinfit.de/glass%20lessons/opinion.pdf 
http://www.vocabulary.cl/Lists/Opinions.htm 
http://www.english-at-home.com/speaking/giving-your-opinions/ 
http://www.english-at-home.com/speaking/telling-a-story/ 
http://www.worldlingo.com/ma/entravel/en/Phetchabun_(province) 
http://www.school-for-champions.com/character/personal_traits.htm 
http://wiki.nectec.or.th/setec/Knowledge/20061208_ConversationTips 
http://www.english-at-home.com/speaking/making-invitations/ 
http://sunsite.au.ac.th/thailand/doanddont/index.html 
http://www.lonelyplanet.com/china/travel-tips-and-articles/42/1252 
http://ukinindia.fco.gov.uk/en/help-for-british-nationals/travel-advice/dosdonts 
http://www.nihonsun.com/2009/04/21/top-10-things-not-to-do-when-you-visit-japan/ 
http://www.vayama.com/etiquette/australia/ 
http://www.onlinetutorforenglish.com/beginner-conversations/shopping.php 
http://www.enjoythaifood.com/talkingmenu/desserts.php 
http://www.enjoythaifood.com/talkingmenu/fruit.php 
http://anuphas.co.th/tinycoffee/Tiny%20Coffee/Thai%20Food%20Menu.htm 

http://www.hotel-tefl.com/permission.htm
http://www.hotel-tefl.com/directions.htm
http://www.englishclub.com/vocabulary/time-date.htm
http://www.expenglish.com/vb/archive/index.php/t-6606.html
http://www.britishcouncil.org/learnenglish-central-grammar-prepositions-in-time-v-on-time.htm
http://humanities.byu.edu/elc/teacher/sectiontwo/Lesson10.html
http://www.arcytech.org/java/clock/telling_time.html
http://www.worldtimezone.com/wtz-names/wtz-am-pm.html
http://wwp.greenwichmeantime.com/info/noon.htm
http://language123.blogspot.com/2009/01/describe-my-hometown.html
http://www.kinglishschool.com/conversation/con_invite.htm
http://rheinfit.de/glass%20lessons/opinion.pdf
http://www.vocabulary.cl/Lists/Opinions.htm
http://www.english-at-home.com/speaking/giving-your-opinions/
http://www.worldlingo.com/ma/entravel/en/Phetchabun_(province)
http://www.school-for-champions.com/character/personal_traits.htm
http://wiki.nectec.or.th/setec/Knowledge/20061208_ConversationTips
http://sunsite.au.ac.th/thailand/doanddont/index.html
http://www.lonelyplanet.com/china/travel-tips-and-articles/42/1252
http://ukinindia.fco.gov.uk/en/help-for-british-nationals/travel-advice/dosdonts
http://www.nihonsun.com/2009/04/21/top-10-things-not-to-do-when-you-visit-japan/
http://www.vayama.com/etiquette/australia/
http://www.onlinetutorforenglish.com/beginner-conversations/shopping.php
http://www.enjoythaifood.com/talkingmenu/desserts.php
http://www.enjoythaifood.com/talkingmenu/fruit.php
http://anuphas.co.th/tinycoffee/Tiny%20Coffee/Thai%20Food%20Menu.htm
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http://www.enjoythaifood.com/talkingmenu/index.php 
http://www.suthatsunday.com/forum/index.php?topic=767.0 
http://esl.about.com/od/businessspeakingskills/a/t_message.htm 
http://esl.about.com/od/businessspeakingskills/a/t_vocab.htm 
http://www.learn-english-today.com/business-english/telephone.html 
http://www.manythings.org/vocabulary/lists/c/words.php?f=telephone 

 

 
หมวดที ่7 การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

 การประเมินประสิทธิผลในรายวชิาน้ี ท่ีจดัโดยมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ไดใ้ห้นกัศึกษาเขา้ประเมินผล
การเรียนการสอนทางเวบ็ไซตข์องคณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ โดยการน าแนวคิดและความคิดเห็นจาก
นกัศึกษาไดด้งัน้ี 
 -   แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
      ใชก้ลยทุธ์ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอนดงัน้ี 

 -   สังเกตการสอนของผูร่้วมทีมสอน 
 -  ประเมินจากผลการประเมินผูส้อนและผลการเรียนของนกัศึกษา 
  -  การทวนสอบผลประเมินผลการเรียนรู้ 
3. การปรับปรุงการสอน 

      หลงัจากไดรั้บผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการ
ระดมสมอง และสรรหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
     ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหวัขอ้ ตามท่ีคาดหวงัจากการเรียนรู้

ในรายวชิา ไดจ้ากการสอบถามนกัศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบ

ยอ่ย และหลงัการออกผลการเรียนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวชิาไดด้งัน้ี 

http://www.enjoythaifood.com/talkingmenu/index.php
http://www.suthatsunday.com/forum/index.php?topic=767.0
http://esl.about.com/od/businessspeakingskills/a/t_message.htm
http://esl.about.com/od/businessspeakingskills/a/t_vocab.htm
http://www.learn-english-today.com/business-english/telephone.html
http://www.manythings.org/vocabulary/lists/c/words.php?f=telephone
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 -   อาจารยใ์นสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา โดยตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน 

วธีิการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา จะมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน

และรายละเอียดวชิา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี 
- ปรับปรุงรายวชิาทุก 2 ปี หรือตามขอ้เสนอแนะปรับปรุงการสอนในขอ้ 3 และผลการทวนสอบมาตรฐาน

ผลสัมฤทธ์ิตามขอ้ 4 
 
 
 
 


