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(ร่าง) 

รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา                 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
วทิยาเขต/   /                    - 

หมวดที ่1                 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 
   GELA104 พื้นฐานการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร(Fundamentals of English Usage for 

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. เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจดา้นหลกัไวยากรณ์พื้นฐานและค าศพัทเ์พื่อการส่ือสารง่าย ๆ (To enable 

students to understand the basic English grammar and vocabulary for simple communication) 
2. เพื่อฝึกทกัษะการฟัง พดู อ่าน และเขียนในชีวติประจ าวนั (To practice listening, speaking, reading and 

writing that are used in daily life) 
3. เพื่อฝึกการใชห้ลกัไวยากรณ์ง่าย ๆ การออกเสียงค าศพัท ์และประโยค และฝึกการอ่านเน้ือหาง่าย ๆ (To 

practice basic grammar rules, accent and pronunciation of words, sentences in simple listening and reading 
texts) 
 4. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถสร้างประโยคทัว่ไปเพื่อการส่ือสารดว้ยการพดูและการเขียน (To be able to 

construct sentences for general verbal and written communication) 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้ขั้นพื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมดา้นปัญญาในการน าความรู้ ความเขา้ใจ 

เก่ียวกบัภาษาองักฤษเพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ควรมีการเปล่ียนแปลงตวัอยา่งอา้งอิง

ใหส้อดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั 
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หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

2.1.1 ค าอธิบายรายวชิา 
 พฒันาความรู้ความเขา้ใจและประยกุตใ์ชห้ลกัการใชภ้าษาองักฤษพื้นฐานในการส่ือสารเบ้ืองตน้โดยศึกษา
หลกัการใชไ้วยากรณ์พื้นฐานและประยกุตใ์ชไ้วยากรณ์เพื่อพฒันาการฟัง พดู อ่าน และเขียนทัว่ไป และมุ่งเนน้การ
ประยกุตใ์ชเ้พื่อการเรียนรู้ความหมาย และเสียงของค าศพัทแ์ละการสร้างสร้างประโยค 
          This course aims at developing learners to know and understand the basic grammatical structure and apply 
it for developing writing and speaking skills. Students will study learn and practice using grammar in reading, 
writing, and speaking for basic general communication focusing on meaning and sound of vocabularies and 
making sentences. 
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 
               -  อาจารยป์ระจ ารายวชิาจดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 

ชัว่โมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 
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หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 1.1   คุณธรรม  จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
1.1.1  มีวนิยั  ซ่ือสัตยสุ์จริต รับผิดชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น 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 ประเมินจากความรับผิดชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

  1.3.3   ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนและการสอบ 
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2. ความรู้ 

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

การเขียน 
2.1.2 มีความรอบรู้ โดยการผสมผสานเน้ือหาในทกัษะต่าง  ๆ เพื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 

ได ้
2.1.3 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 

2.2 วธีิการสอน 
2.1.1 เนน้การเรียนการสอนท่ีเป็น active learning 
2.1.2 จดัใหมี้การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
2.1.3 จดัการเรียนการสอนทกัษะภาษาองักฤษโดยอาจารยช์าวต่างชาติ 

  2.3 วธีิการประเมินผล 
2.3.1 การน าเสนอหนา้ชั้นเรียน การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
2.3.2 ประเมินจากรายงานการศึกษาคน้ควา้ของนกัศึกษา 
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3. ทกัษะทางปัญญา 

 3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
3.1.1 สามารถบูรณาการความรู้ในทกัษะต่าง ๆดา้นภาษาองักฤษ ใหเ้กิดประโยชน์แก่ตนเองและ 

ส่วนรวม        
3.1.2 สามารถสืบคน้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
3.1.3 สามารถน าความรู้ ไปเช่ือมโยงกบัการด าเนินชีวติประจ าวนัเพื่อสร้างสรรคส์ังคม 

 3.2 วธีิการสอน 
3.2.1 จดักระบวนการเรียนการสอนท่ีฝึกทกัษะดา้นภาษาองักฤษ ทั้งในระดบับุคคลและกลุ่ม เช่น  

สะทอ้นคิด 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 และ 

สมาชิกของกลุ่ม 
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 
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4.3.3 ประเมินความสม ่าเสมอของการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
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 

 

 

 

 

 

 



 มคอ.3   

 
 

8 

6. ทกัษะพสัิย 

6.1 ทกัษะพสัิยทีต้่องพฒันา 
6.1.1  สามารถใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งการฟัง พดู อ่าน 

และเขียน 
6.2. วธีิการสอน 

6.2.1 จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การฝึกทกัษะการส่ือสารทั้งการพดู การฟัง การเขียน ในระหวา่งผูเ้รียน  
ผูส้อน และผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 
 6.2.2  จดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดความมัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษใน
ชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

6.3 วธีิการประเมินผล 
 6.3.1. ทกัษะการพดูในการน าเสนอ แลกเปล่ียนความคิดเห็น 

 6.3.2.  ทกัษะการเขียนรายงาน 
 6.3.3.  ทกัษะการอ่านเน้ือเร่ือง 
 

หมวดที ่5   น     น            น   

Week Topic(s) Teaching Activities Objectives Teaching Media 
1. Course 

Orientation 
- Pre-test 
- Discussion on the advantages 
learning in English 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Familiar the 
students with the 
general background of 
the English Grammar. 
2. Able to recognize 
and understand the 
advantages in 
learning English 
 
 
 
 
 

- Hand out 
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Week Topic(s) Teaching Activities Objectives Teaching Media 
2. Noun: 

Count & 
Uncountable 
Nouns, Article 

- Students brainstorm , analyze 
each word on the board and 
group them. 
- Students find out for part of 
speech, give the example of 
them. T. write it on board. 
- Students learn about form and 
functions of nouns. 
- In group, Ss. Brainstorm for 
nouns, and use the words to 
make their own sentences, then 
write it on board to show his/ her 
classmate. 
- Ss. Learn about the function of 
nouns (direct & indirect) 
- Ss. do the exercises, and 
check the answer. 
 

1. Students will learn 
about form and 
functions of nouns. 
2. Students will be 
able to identify type of 
vocabulary correctly. 
3. Students will be 
able to make 
sentences by using 
nouns correctly. 
 
 

- Textbook- 1550001 
Fundamental of English 
Usage 
- PowerPoint 

3. - Personal 
Pronouns 
 
- Direct & Indirect 
Object 

- Teacher reviews personal 
pronouns. 
- Students understand and 
describe personal pronouns. 
- Students learn how to use 
personal pronouns. 
- Students do exercises. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Students will learn 
forms and functions of 
personal pronouns. 
2. Able to use 
personal pronouns in 
sentences correctly. 
3. Students will learn 
about  form and 
functions of Personal 
Pronouns 
 
 
 
 
 
 

Textbook- 1550001 
Fundamental of English 
Usage 
- PowerPoint 
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Week Topic(s) Teaching Activities Objectives Teaching Media 
4. There is..  

There are… 
Have or Has got 

- Students learn the different of 
There is …, There are … . Have 
& Has got 
- Students identify the singular 
and plural nouns. 
- Students makes sentences of 
there is… , there are  
- Students compare how to use 
“Have  & Has got “ and There 
is.. are. 

1. Able to make 
simple sentences in 
various forms by 
using there is.. , there 
are.. to describe  
2. Able to understand 
countable & 
uncountable nouns, 
article (a, an) 
3. Able to create his/ 
her sentences in 
variety by using 
grammar correctly. 
 

Textbook- 1550001 
Fundamental of English 
Usage 
 
- PowerPoint 

5. Preposition of 
Place 

-Students learn words of 
preposition of place. 
- Students practice  saying the 
words of the vocabulary that 
they hear from the teacher. 
 

1. Able to use basic 
prepositions of place 
correctly2. Able to 
create his/ her 
sentence correctly.  

Textbook 
http://www.english-
4u.de/prep_of_place.htm 
 

6. Time and 
activities 

- Students listen to teacher 
asking about time. 
- Students ask their friends 
about time. 
- Students do the role play about 
daily routine 
- Teacher ask Ss. To tell the 
time and write it on board. 
- Students practice telling time 
with his/ her partner. 
- Students do the exercise, then 
T. ask Ss. To check their 
understating.  
 
 

1. Able to ask and tell 
the time 
2. Able to use basic 
prepositions of time 
correctly. 

- Clock 
- Exercises 
- Textbook 
http://math.about.com/od
/countin1/a/time.htm 
http://www.fi.edu/time/Jo
urney/JustInTime/story.ht
ml 

http://www.english-4u.de/prep_of_place.htm
http://www.english-4u.de/prep_of_place.htm
http://math.about.com/od/countin1/a/time.htm
http://math.about.com/od/countin1/a/time.htm
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week Topic(s) Teaching Activities Objectives Teaching Media 

7. Adjectives - Present them about adjective 
by showing picture, and ask 
them to describe the people or 
things. 
- The students discuss about the 
structure, position and function 
of adjective. 
- The students brainstorm for 
adjectives and group them into 
their category, then present their 
words to classroom. 
 
 
 

1. Able to describe 
people and things 
2. Able to understand 
functions and position 
of adjective 

Textbook- 1550001 
Fundamental of English 
Usage 
- PowerPoint  
 
Assignment 
- Find a famous 
building/ person in 
Thailand and practice to 
describe by using 
adjective. 

7. Adjectives 
(Cont.) 

- Ask the volunteer to describe 
characteristic and other students 
try to guess who is she? 
- Ask and answer what is she/ 
he look like? 
- The students write about 
yourself. 
- Do exercises. 

 

  

8 MIDTERM EXAMINATION 
9. Comparison of 

adjective 
- Review about the adjective by 
telling adjective to describe 
noun. 
- Students listen to teacher for 
explaining how to comparison of 
adjective (function and 
structure). 
- Students look at picture and 
compare with adjective. 
- Students correct the adj. in  

1. Understand the 
structure and function 
of comparison of 
adjectives . 
 
2. Able to compare 
things and person in 
comparison form. 

Textbook- 1550001 
Fundamental of English 
Usage 
- PowerPoint  
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Week Topic(s) Teaching Activities Objectives Teaching Media 

  comparison form by listening the 
word from teacher. 
- Students look around the 
classroom and compare things 
around themselves. 

  

1. Course 
Orientation 

- Pre-test 
- Discussion on the advantages 
learning in English 
 
 

1.Familiar the 
students with the 
general background 
of the English 
Grammar. 
2. Able to recognize 
and understand the 
advantages in 
learning English 

- Hand out 
 

2. Noun: 
Count & 
Uncountable 
Nouns, Article 

- Students brainstorm , analyze 
each word on the board and 
group them. 
- Students find out for part of 
speech, give the example of 
them. T. write it on board. 
- Students learn about form and 
functions of nouns. 
- In group, Ss. Brainstorm for 
nouns, and use the words to 
make their own sentences, then 
write it on board to show his/ 
her classmate. 
- Ss. Learn about the function 
of nouns (direct & indirect) 

1. Students will learn 
about form and 
functions of nouns. 
2. Students will be 
able to identify type 
of vocabulary 
correctly. 
3. Students will be 
able to make 
sentences by using 
nouns correctly. 
 

- Textbook- 1550001 
Fundamental of English 
Usage 
- PowerPoint 
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Week Topic(s) Teaching Activities Objectives Teaching Media 

  - Ss. do the exercises, and 
check the answer. 

  

3. - Personal 
Pronouns 
 
- Direct & 
Indirect Object 

- Teacher reviews personal 
pronouns. 
- Students understand and 
describe personal pronouns. 
- Students learn how to use 
personal pronouns. 
- Students do exercises. 

 1. Students will learn 
forms and functions 
of personal pronouns. 
2. Able to use 
personal pronouns in 
sentences correctly. 
3. Students will learn 
about  form and 
functions of Personal 
Pronouns 

Textbook- 1550001 
Fundamental of English 
Usage 
- PowerPoint 

4. There is..  
There are… 
Have or Has got 

- Students learn the different of 
There is …, There are … . 
Have & Has got 
- Students identify the singular 
and plural nouns. 
- Students makes sentences of 
there is… , there are  
- Students compare how to use 
“Have  & Has got “ and There 
is.. are. 

1. Able to make 
simple sentences in 
various forms by 
using there is.. , there 
are.. to describe  
2. Able to understand 
countable & 
uncountable nouns, 
article (a, an) 
3. Able to create his/ 
her sentences in 
variety by using 
grammar correctly. 
 
 
 

Textbook- 1550001 
Fundamental of English 
Usage 
 
- PowerPoint 
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Week Topic(s) Teaching Activities Objectives Teaching Media 
5. Preposition of 

Place 
-Students learn words of 
preposition of place. 
- Students practice  saying the 
words of the vocabulary that 
they hear from the teacher. 
 

1. Able to use basic 
prepositions of place 
correctly2. Able to 
create his/ her 
sentence correctly.  

Textbook 
http://www.english-
4u.de/prep_of_place.ht
m 
 

6. Time and 
activities 

- Students listen to teacher 
asking about time. 
- Students ask their friends 
about time. 
- Students do the role play 
about daily routine 
- Teacher ask Ss. To tell the 
time and write it on board. 
- Students practice telling time 
with his/ her partner. 
- Students do the exercise, then 
T. ask Ss. To check their 
understating.  

1. Able to ask and tell 
the time 
2. Able to use basic 
prepositions of time 
correctly. 

- Clock 
- Exercises 
- Textbook 
http://math.about.com/o
d/countin1/a/time.htm 
http://www.fi.edu/time/
Journey/JustInTime/sto
ry.html 

7. Adjectives - Present them about adjective 
by showing picture, and ask 
them to describe the people or 
things. 
- The students discuss about the 
structure, position and function 
of adjective. 
- The students brainstorm for 
adjectives and group them into  

1. Able to describe 
people and things 
2. Able to understand 
functions and 
position of adjective 

Textbook- 1550001 
Fundamental of English 
Usage 
- PowerPoint  
 
Assignment 
- Find a famous 
building/ person in 
Thailand and practice to  

http://www.english-4u.de/prep_of_place.htm
http://www.english-4u.de/prep_of_place.htm
http://www.english-4u.de/prep_of_place.htm
http://math.about.com/od/countin1/a/time.htm
http://math.about.com/od/countin1/a/time.htm
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week Topic(s) Teaching Activities Objectives Teaching Media 

  their category, then present 
their words to classroom. 

 describe by using 
adjective. 

7. Adjectives 
(Cont.) 

- Ask the volunteer to describe 
characteristic and other students 
try to guess who is she? 
- Ask and answer what is she/ 
he look like? 
- The students write about 
yourself. 
- Do exercises. 

 

  

8 MIDTERM EXAMINATION 
9. Comparison of 

adjective 
- Review about the adjective by 
telling adjective to describe 
noun. 
- Students listen to teacher for 
explaining how to comparison 
of adjective (function and 
structure). 
- Students look at picture and 
compare with adjective. 
- Students correct the adj. in 
comparison form by listening 
the word from teacher. 
- Students look around the 
classroom and compare things 
around themselves. 
 

1. Understand the 
structure and function 
of comparison of 
adjectives . 
 
2. Able to compare 
things and person in 
comparison form. 

Textbook- 1550001 
Fundamental of 
English Usage 
- PowerPoint  
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Week Topic(s) Teaching Activities Objectives Teaching Media 
10-11 Present Simple 

 
Form & Function 

- Students learn about form 
& functions of present 
simple. 
- Students write simple 
sentences to describe his/ 
her routine or about 
his/herself. 
- Do exercise and let them 
correct their answers. 
- Speaking, the students 
look for the information and 
they should ask their 
friends how often that they 
do the action in your 
worksheet. 

1. Understand the 
structure and 
function of present 
simple 
 
2. Able to use 
present simple in 
writing and speaking 
correctly. 

Textbook- 1550001 
Fundamental of 
English Usage 
 
- PowerPoint  
 

12 Present Continuous -Students do actions and 
let their friends guess 
(telling the action verb) “ 
what’s he/she doing? 
- Students pay attention 
with the study of form and 
function. 
- Students look at the 
pictures and answer “ what 
is he doing? 
-Students get in pair and 
ask their partner 
to find the different action 
of each person. 
- Students get the picture 
and describe picture with 
present continuous. 
 
 
 

1. Understand the 
structure and 
function of present 
continuous 
2. Able to use 
present continuous 
in writing and 
speaking correctly. 

- Action pictures 
 
- Textbook- 1550001 
Fundamental of 
English Usage 
 
- PowerPoint  

 



 มคอ.3   

 
 

17 

week Topic(s) Teaching Activities Objectives Teaching Media 
13-14 Past Simple - Students study about 

past simple structure. 
- Students think of past 
simple verbs form both 
regular and irregular. 
- Students learn the 
formative, negative and 
question form. 
- Students practice to say 
the dialogues with friends. 
- Do exercises. 

1. Understand the 
structure and function 
of past simple. 
 
2. Able to use past 
simple in writing and 
speaking correctly. 

 

- Action Pictures 
 
- Textbook- 
1550001 
Fundamental of 
English Usage 
 
- PowerPoint  

 

15 Future Simple  -Students answer Qs. “ 
what are you going to be 
in the future? 
- Students pay attention 
with the study of form and 
function. 
-Students get in pair and 
ask their partner 
to find the different action 
of each person. 
- Students do the 
exercises, then ask them 
for the answer. 
- Students write about his/ 
her future or wishes. 

1. Understand the 
structure and function 
of future simple 
2. Able to use future 
simple in writing and 
speaking correctly. 

- Action pictures 
 
- Textbook- 
1550001 
Fundamental of 
English Usage 
 
- PowerPoint  

 

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 1-16 30% 

3 
 การท างานกลุ่ม การมีส่วนร่วม 

อภิปราย เสนอความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน 

ตลอดภาค 
การศึกษา 

20% 

 

 

หมวดที ่6                      น     น 

1. ต าราและเอกสารหลกั 
Azar, Betty Schrampfer.  (1992).  Fundamentals of English Grammar.  New Jersey :Prentice Hall Regents, Englewood Cliffs. 
Hill, Jimmir and Rosalyn, Hurst.  (1991).  Grammar and Practice.  London : Commercial Colour Press. 
Jolene, Gear.  (1994). Cambridge Preparation for the TOEFL Test.  New York : Cambridge University Press. 
Lert  Sesorncam.  (1992).  Grammar and Techniques of the English Language.  Bangkok : Thai Wattana Phanich. 
Murphy, Ramond.  (1994).  English Grammar in Use.  New York : Cambridge University Press. 
Redman, Stuart.  (1997).  English Vocabulary in Use.  New York : Cambridge University Press. 
Samran  Khamying.  (1988).  Advanced English Grammar.  Bangkok : Chutima Publishing Company Ltd. 

 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ  
 ไม่มี 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
http://math.about.com/od/countin1/a/time.htm: Retrieve on 7th May 2010. 
http://www.fi.edu/time/Journey/JustInTime/story.html: Retrieve on 7th May 2010. 
http://www.english-4u.de/prep_of_place.htm: Retrieve on 7th May 2010. 
http://www.perfect-english-grammar.com/prepositions-of-place-exercise-1.html: Retrieve on 7th May 2010. 

 

http://math.about.com/od/countin1/a/time.htm
http://www.fi.edu/time/Journey/JustInTime/story.html
http://www.english-4u.de/prep_of_place.htm
http://www.perfect-english-grammar.com/prepositions-of-place-exercise-1.html
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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 โดยการจดักิจกรรมในการระดม
สมอง และสรรหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
     ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหวัขอ้ ตามท่ีคาดหวงัจากการเรียนรู้

ในรายวชิา ไดจ้ากการสอบถามนกัศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบ
ยอ่ย และหลงัการออกผลการเรียนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวชิาไดด้งัน้ี 
 -  อาจารยใ์นสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา โดยตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน 
วธีิการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา จะมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวชิา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี 
 -   ปรับปรุงรายวชิาทุก 2 ปี หรือตามขอ้เสนอแนะปรับปรุงการสอนในขอ้ 3 และผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธ์ิตามขอ้ 4 
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