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ค าอธิบายรายวิชา 
 ฝึกและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษท้ัง 4 ด้าน โดยเน้นการใช้ค าศัพท์ รูปแบบประโยคและไวยากรณ์เพ่ือ
การสื่อสาร ได้แก่ การฟังและอ่านเรื่องราวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเรียนรู้ในศตวรรษที่21 การพูดและการเขียน
เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน เหตุการณ์ในอดีตและเป้าหมายในชีวิตในยุคเทคโนโลยีข่าวสาร  

จุดประสงค์ 
เพ่ือฝึกและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน และเตรียมความพร้อมพ้ืนฐานแก่ผู้เรียนในการเรียนรู้

และใช้ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สัปดาห์ที่  เนื้อหาวิชา วิธีสอน/กิจกรรม 

1 
 

- อธิบายรายละเอียดรายวิชา 
- Nouns (I) 

กิจกรรมการเรียนการสอนเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท า

กิจกรรมต่างๆ 
2 Nouns (II) 

- Plural nouns 
- Countable and uncountable nouns 
- Much, many 

3 Pronouns 
- Personal pronouns 
- Possessive pronouns 
- Reflexive pronouns 

4 Adjectives 
- Comparative adjectives 
- Superlative adjectives 

5 Verbs 
- Making the subject and the verb agree 
- Transitive and intransitive verbs 
Adverbs 

6 Prepositions 
- Prepositions of place and movement 
- Prepositions and adverbials of place and position 
Conjunctions 

7 Mid-term exam review 
8 Mid-term Exam 
9 Simple present  

- Talking about your daily life and routine 
- Simple present  
- Adverbs of frequency 

 



 

สัปดาห์ที่  เนื้อหาวิชา วิธีสอน/กิจกรรม 
10 Present continuous  

- Talking about your likes and dislikes 
- Simple present and present continuous 

กิจกรรมการเรียนการสอนเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท า

กิจกรรมต่างๆ 11 Simple past  
- Talking about your favorite hobbies and interests 
- Simple past  
- Time expressions 

12 Past continuous  
- Talking about something that happened to you 
- Simple past and past continuous 
- Adjectives of emotion 

13 Future Simple 
- Talking about an important celebration in your life 
- Future plans and decisions 
- Future simple with ‘going to’ and ‘will’ 

14 Present Perfect (I) 
- Talking about things you’ve done 
- Present perfect 
- Adjective to describe experiences 

15 Present Perfect (II) 
- Talking about technology in your life 
- Present perfect 
- For, since, just, yet, and already 

16 Final exam review 
17 Final Exam 

 
 
การวัดผลและประเมินผล 
 1. การวัดผล 
  1.1 ระหว่างภาคเรียน         80% 

- การเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน    10% 
- งานที่ได้รับมอบหมาย      15% 
- การจัดท าสื่อสร้างสรรค์โดยใช้ภาษานานานาชาติสู่ชุมชนท้องถิ่น 15% 
- การฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมออนไลน์   10% 
- การเข้าค่ายภาษาอังกฤษ      10% 
- สอบกลางภาค       20% 

  1.2 ปลายภาคเรียน         20% 
 2. การประเมินผล 
    คะแนน       60 - 100%  =  S  
    คะแนน         0 -  59%  =  U   



 

หนังสือประกอบการสอน 
Craven, M. (2016). Breakthrough plus 2. London: Macmillan Education. 
Murphy, R. (2010). Essential grammar in use (3rd ed.). Cambridge: Cambridge  
 University Press. 
Sargeant, H. (2009). Essential English grammar. Australia: Learners Publishing. 
Vince, M. (2010). Elementary language practice: English grammar and vocabulary  
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รายละเอียดกิจกรรม 
การจัดท าสื่อสร้างสรรค์โดยใช้ภาษานานานาชาติสู่ชุมชนท้องถิ่น 
กิจกรรม: นักศึกษาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษให้กับสถานที่ในชุมชน เช่น วัด, โบสถ์, 

มัสยิด, โรงเรียน, ตลาด หรือสถานที่ท่องเที่ยว และจัดท ารายงานโครงการ โดยมีหัวข้อ ดังนี้ 
1) วัตถุประสงค์ (Objectives) 
2) ขั้นตอนการด าเนินงาน (แนบรูปประกอบแต่ละขั้นตอนการด าเนินงาน) (Procedure) 
3) ระยะเวลา (Project Duration) 
4) สถานที่ (Location) 
5) งบประมาณ (Budget) 
6) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Benefits) 
7) ความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อ (Satisfaction) 

เกณฑ์คะแนน: 1) ความถูกต้องของภาษาที่ใช้ในป้ายประชาสัมพันธ์ 
 2) ความสวยงาม 
 3) การน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

การฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมออนไลน์  
กิจกรรม:  นักศึกษาฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเองเพ่ิมเติมนอกห้องเรียนด้วยการท าแบบฝึกหัดออนไลน์  
  แบบฝึกหัดออนไลน์มีจ านวน 50 ข้อ ก าหนดช่วงคะแนน ดังนี้ 

จ านวนข้อที่ท าถูก คะแนนฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมออนไลน์ 
1-12 3% 
13-24 6% 
25-50 10% 

ก าหนดวันแจก link ให้นักศึกษาเข้าท าแบบฝึกหัดออนไลน์ คือ 20 มกราคม – 23 กุมภาพันธ์ 
2563 นักศึกษาต้องท าแบบฝึกหัดออนไลน์ให้ครบภายในเวลาที่ก าหนด 

 

การเข้าค่ายภาษาอังกฤษ  
กิจกรรม:   นักศึกษาเข้าค่ายภาษาอังกฤษ LC English One Day Camp จัดโดยศูนย์ภาษา หากนักศึกษาเข้า

ร่วมกิจกรรมครบตามท่ีก าหนดจะได้รับคะแนน 10%  


