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รายละเอียดของรายวิชา 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะศิลปศาสตรประยุกต / ภาคภาษา 
 

หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและช่ือรายวิชา   

 080103001 English I (ภาษาอังกฤษ 1)                                                                  
2. จํานวนหนวยกิต   

 3 (3-0-6)  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

 ปริญญาตรี (4 ป) รายวิชาบังคับ 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  

อาจารย ดร. พรสวรรค ศุภศรี, อาจารย ดร. กุลญาณี จงใจรักษ,  
อาจารย ดร. ฌัลลิกา มหาพูนทอง  และอาจารยธันยพร แสงวิรัช 

 อาจารยผูสอน : อาจารยของภาควิชาภาษา  
5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปที่เรียน 

 1/2562 
6.  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 

 (ระบุ) - 
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 

 (ระบุ) - 
8.  สถานที่เรียน    

 หองเรียน อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร  อาคารคณะ วิทยาศาสตร อาคารคณะครุศาสตร
 อุตสาหกรรม อาคารคณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ  และอาคารนวมินทรราชินี  ณ 
 มจพ. กรุงเทพ  

หองเรียนอาคารคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม อาคารคณะอุตสาหกรรม
 เกษตร  อาคารคณะบริหารและการจัดการธุรกิจบริการ  อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร ณ 
 มจพ. ปราจีนบุรี 
9.  วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 

 (ระบุ) ภาคเรียนท่ี 1/2562 
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หมวดที ่2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 
1 จุดมุงหมายของรายวิชา  
 After taking this course, the students will be able to:  

1.1.  recognise and apply the vocabulary learned from the textbook correctly; 
1.2. recognise and use the targeted grammatical structures correctly and 
appropriately; 
1.3. identify the main ideas, topic sentences, details and inferences of short 
passages; 
1.4. identify the main ideas, topic sentences, and details of conversations and 
messages; 
1.5. write sentences; and 
1.6. make good use of online material outside classes.  

2 วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 2.1 มุงใหนักศึกษาสามารถส่ือสารเปนภาษาอังกฤษไดและนําภาษาไปใชไดจริงใน
ชีวิตประจําวัน   
 2.2 นําทักษะภาษาอังกฤษท่ีเรียนรูไปใชไดอยางเหมาะสมกับบริบทและสถานการณท่ี
หลากหลาย 
 2.3 เห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษ และตระหนักถึง ความไดเปรียบ  รวมถึงประโยชนท่ี
ไดรับจากความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ  ท้ังยังเปนการเตรียมความพรอมดาน
ภาษาอังกฤษเพื่อส่ือสารในกลุมประชาคมอาเซียน  
 2.4 พัฒนานักศึกษาใหรูจักคิดและทําโครงงานกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษ
ของตนเอง  ท้ังยังรูจักการทํางานรวมกันเปนทีม  และการทํากิจกรรมยังชวยเสริมสราง
ประสบการณการใชภาษา  สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและเขาใจภาษาและวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษา   
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการดําเนินการ 
 
1. คําอธิบายรายวิชา  

 Listening, speaking, reading and writing skills; communicating in simple and routine  
tasks; reading short passages; writing sentences; and additional online practice.  
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2. จํานวนช่ัวโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัต/ิ 
งานภาคสนาม/ 

การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

45 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา 

3 – 6 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา 

-  นักศึกษาตองไปฝกปฏิบัตทํิา
แบบฝกหัด  และทํา
แบบทดสอบทายบทดวยตนเอง 
โดยใชโปรแกรมฝกปฏิบัติ
ออนไลน 
After studying a unit in 
classes, each student is 
required to do the online 
practice exercises of the 
unit (functional language, 
listening, grammar, 
vocabulary, and reading). 
Their practice progress 
will be checked and 
scored on a scale ranging 
from 1% to 5% (1% a unit 
and 5% for five units).  

 
 

 

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล 
 ใหคําปรึกษาในหองเรียนเปนรายบุคคล และเปนกลุม   มีการแนะนําและใหคําปรึกษาตอ
นักศึกษาเปนรายกลุมสําหรับโครงงานกิจกรรมท่ีฝกปฏิบัติในหองเรียน  และนักศึกษาทุกกลุมตอง
จัดทํารายละเอียดโครงงานเปนภาษาอังกฤษ  และเสนอใหผูสอนพิจารณาใหคําแนะนํากอน  การให
คําปรึกษาและแนะนําทําไดท้ังในหองเรียน และตามนัดหมายเพิ่มเติมแลวแตกรณี 
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หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 
 การตรงตอเวลา ความซื่อสัตยและความรับผิดชอบตอหนาท่ี 

1.2 วิธีการจัดการเรียนการสอน  
เตือนหากนักศึกษาเขาเรียนชากวาเวลา หรือขาดเรียนบอยคร้ัง   กระตุนเตือนเร่ือง 

การศึกษาทบทวนตําราเรียนอยูเสมอ  และใหทําการบานหรือทํางานเพิ่มเติมเปนคร้ังคราว ตองฝก
ทําแบบฝกหัดทางอินเตอรเนต  โดยใชโปรแกรมของสํานักพิมพ เมื่อจบบทเรียนนักศึกษาจะตองทํา 
แบบฝกหัดออนไลนทุกคร้ัง  รูจักศึกษา ทบทวนบทเรียน   พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหมากท่ีสุด  
และสามารถนําภาษาไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน 
 1.3 วิธีการประเมินผล 
 คะแนนเก็บจากการเขาเรียน ทําการบานและนําเสนอ โครงงานตามท่ีมอบหมาย คะแนน
เก็บอีก 5% จากการทําแบบฝกหัดออนไลนครบทุกบท  รวม 5 บท (บทละ 1%)   
2. ความรู 

 2.1 ความรูท่ีตองไดรับ  
 ส่ือสารภาษาอังกฤษท่ัวไปในชีวิตประจําวัน  มีทักษะ ภาษาอังกฤษในระดับงายถึงปานกลาง  
ท้ังฟง พูด อาน  เขียนภาษาอังกฤษไดพอเขาใจ     

 2.2 วิธีการสอน 
 หมั่นเรียนรู ฝกฝนและปฏิบัติบอย ๆ ท้ังในและนอกหองเรียน 

 2.3 วิธีการประเมินผล 
 การสอบกลางภาคและปลายภาค การสอบฟง, การจัดกิจกรรมและทําแบบฝกหัด 
3. ทักษะทางปญญา 

3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 
 ความจํา  ความรูและความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในสถานการณจริง 

3.2 วิธีการสอน 
 คําศัพท  ไวยากรณและสํานวนตาง ๆ ตองมีการทบทวน  ฝกฝนและจดจําอยูเสมอ เพื่อจะ
ไดนําไปใชส่ือสารไดจริง   

3.3 วิธีการประเมินผล 
 ซักถามและใหนักศึกษารวมกิจกรรม  สรางสถานการณการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดการใช
ภาษาและพัฒนาทักษะ ภาษาในสถานการณท่ีหลากหลาย  
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองทํางานรวมกัน 
4.2 วิธีการสอน 

ใหแบงกลุมทําโครงงาน โดยแตละกลุมตองเสนอหัวขอและจัดทําเนื้อหามาใหพิจารณากอน 
4.3 วิธีการประเมินผล 

 มีการนําเสนอและแสดงบทบาทสมมุติในการทําโครงงานกิจกรรมโดยใชภาษาอังกฤษ  
นักศึกษาทุกคนตองรวมกันนําเสนอเปนภาษาอังกฤษตามหัวขอและโครงงานท่ีผานการพิจารณา
จากผูสอนแลว 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห การส่ือสาร มีการพัฒนาทักษะการส่ือสารเปนภาษาอังกฤษ 
5.2 วิธีการสอน 

 จัดกิจกรรม และใหจับคูฝกปฏิบัติสนทนาภาษาอังกฤษโดยใชสํานวนภาษาจากบทเรียน  
5.3 วิธีการประเมินผล 

 ติดตาม สังเกตการณและใหคะแนนเก็บสําหรับกิจกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอน   
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน  
 
Week Date Lessons (3 

hours/class/week) 
Activities / Remarks 

1 17 – 21 June Introduction Buy the textbook 

2 
24 – 28 June 

(Thu 27: Wai Khru Day, 
Prachinburi) 

Unit 1 
 1A Profiles 
 1B Life maps 

 present simple and present 
continuous 

 be going to and present 
continuous 

3 
1 – 5 July 

(Thu 4: Wai Khru Day, 
Bangkok) 

Unit 1 
 1C What next? 
 1D English in action 

 will for prediction 
 make and respond to 

suggestions 

4 8 – 12 July 
Unit 2 
 2A What happened? 
 2B Memories 

 past simple and past 
continuous 

 used to 
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5 

15 – 19 July 
(Tue 16: Asalha Bucha 

Day,  
Wed 17: Buddhist Lent 

Day) 

Unit 2 
 2C Culture shock 
 2D English in action 

 so/such…(that); too…to; 
not…enough to 

 show interest in a conversation 

6 22 – 26 July 

Unit 3 
 3A Bucket lists 
 3B Catching up 
(Skipping Unit 3C & 3D) 

 present perfect and past simple 
 present perfect continuous and 

present perfect simple 

7 

29 July – 2 August 
(Mon 29: Substitution Day 

for the King’s Birthday, 
observed) 

Catching up and review  

8 5 – 9 August Catching up and review Submitting the Individual Life 
Map video 

MIDTERM EXAMINATION: Wednesday 14 August, 09.00 a.m. – 12.00 p.m.  
Each student is required to bring a 2B pencil, an eraser, a pen, and a correction pen. 

9 
 19 – 23 August 

Unit 4 
 4A The internet 

generation 
 4B Popular brands 

 comparatives 
 superlatives 

10 26 – 30 August 
Unit 4 
 4C Favourite films 
 4D English in action 

 defining relative clauses 
 ask for and give opinions 
Wed 4 September, the last day for 
announcing the midterm exam 
result  

11 2 – 6 September 
Unit 5 
 5A How does it look? 
 5B Living space 

 modal verbs: possibility and 
deduction 

 zero and first conditional 

12 9 – 13 September 
Unit 5 
 5C Eating well 
 5D English in action 

 Quantifiers 
 give instructions and ask for 

information 
13 16 – 20 September English I Live Show In-class group presentation 

14 23 – 27 September Review  

15 30 September – 4 October Listening exam  

FINAL EXAMINATION: Wednesday 9 October, 09.00 a.m. – 12.00 p.m.  
Each student is required to bring a 2B pencil, an eraser, a pen, and a correction pen. 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู    
 

Methods / Activities Percent 

1. Midterm exam  35% 
2. Final exam  35% 
3. Listening exam 10% 
4. Speaking test 10% 
5. Online practice (1% for each unit)   5% 
6. Class attendance and participation 5% 

Total 100% 
   

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. ตาํราและเอกสาร 
 Heather Jones and Monica Berlis, 2019, Roadmap B1 Student’s 
 Book, London: Pearson.  
2. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
 (ระบุ) - 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
  (ระบุ) - 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
มีการใหนักศึกษาทุกตอนเรียนประเมินผูสอนออนไลนอยูแลวทุกภาคการศึกษา สวนผลการ 

ประเมิน  ผูสอนทุกทานก็สามารถเขาไปอานได  หลังจากการประกาศผลการเรียน 
3. การปรับปรุงการสอน  
 มีการนํา digital textbook ของวิชานี้ท่ีเปนการนําเสนอโดยใชโปรแกรม PowerPoint มา
ใชประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียน   ซึ่งจะชวยใหนักศึกษาเขาใจมากขึ้นและติดตามบทเรียน
ไดเร็วขึ้น  อีกท้ังยังทําใหบทเรียนนาสนใจมากขึ้น  และทําใหเกิดการเรียนรูภาษาอังกฤษในแบบ
ใหม  ไมตองจําเจอยูกับเนื้อหาท่ีมใีนหนังสือเรียนเทานั้น 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

  (ระบุ) - 
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 โดยท่ัวไป ก็ยังคงมีปญหาบางอยางท่ีเกิดขึ้นมานานแลว  เกินกวาความสามารถของผูสอน
จะแกไขปรับปรุงได ดังนี้  

1. จํานวนนักศึกษาท่ีเพิ่มมากขึ้นอยูตลอดเวลา เกือบทุกคณะ  แตจํานวนผูสอนมิไดเพิ่มขึ้น 
แตกลับลดลง   เพราะเมื่อมีอาจารยเกษียณอายุไป  ก็ขาดอัตราผูสอนลงไปอีก ทุกวันนี้ นโยบายก็
มุงใหสอนนักศึกษาจํานวน 50 หรือ 60คนตอหอง  ดังนั้น ศักยภาพของอาจารยหนึ่งทานตอจํานวน
ผูเรียนดังกลาว  ก็ไมนาจะสรางบัณฑิตท่ีส่ือสารภาษาอังกฤษตามเปาหมายได 

2. การประเมินผลและประกาศผลสอบทุกคร้ัง  มีเวลาใหผูสอนทํางาน และจัดการตรวจ  
ใหคะแนนจากการสอบ การประเมินผล กอนการประกาศผล แทบไมมีเวลาเพียงพอเลย  เรงรีบไป
หมด  คาดวาตอไปนาจะมีเวลาเพิ่มมากกวานี้เมื่อไมไดจัดการเรียนการสอนตามหลักการอาเซียน  
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