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ค าอธิบายรายวิชา 
 ฝึกและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษท้ัง 4 ด้าน โดยเน้นการใช้ค าศัพท์ รูปแบบประโยคและไวยากรณ์เพ่ือ
การสื่อสาร ได้แก่ การฟังและอ่านเรื่องราวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การพูดและการเขียน
เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน เหตุการณ์ในอดีตและเป้าหมายในชีวิตในยุคเทคโนโลยีข่าวสาร  

จุดประสงค์ 
เพ่ือฝึกและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน และเตรียมความพร้อมพ้ืนฐานแก่ผู้เรียนในการเรียนรู้

และใช้ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

สัปดาห์ที่  เนื้อหาวิชา วิธีสอน/กิจกรรม 
1 
 

- อธิบายรายละเอียดรายวิชา 
- Nouns (I) 

กิจกรรมการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนและรูปแบบออนไลน์เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆ 
 
สื่อ ท่ี ใช้ ในห้อง เรียนและรู ปแบบ
ออนไลน์ เช่น 
- PowerPoint 
- Word 
- Zoom application  
- Google Classroom 
- Hangouts application 
- อื่นๆ 

 

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 

กิจกรรมการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนและรูปแบบออนไลน์เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆ 
 
สื่อ ท่ี ใช้ ในห้อง เรียนและรู ปแบบ
ออนไลน์ เช่น 
- PowerPoint 
- Word 
- Zoom application  
- Google Classroom 
- Hangouts application 
- อื่นๆ 

 

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 
 
 

การวัดผลและประเมินผล 
 1. การวัดผล 
  1.1 ระหว่างภาคเรียน         80% 

- การเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน    10% 
- งานที่ได้รับมอบหมาย      15% 
- การจัดท าป้ายข้อความขอบคุณ (Productive Learning)  15% 
- การฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมออนไลน์   10% 
- การน าเสนอ website ภาษาอังกฤษ     10% 
- สอบกลางภาค       20% 

  1.2 ปลายภาคเรียน         20% 
 2. การประเมินผล 
    คะแนน       60 - 100%  =  S  
    คะแนน         0 -  59%  =  U   
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รายละเอียดกิจกรรม 
การจัดท าป้ายข้อความขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ที่รับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
โรน่า (COVID-19) 
กิจกรรม: นักศึกษาจัดท าป้ายข้อความภาษาอังกฤษสั้นๆ เพ่ือขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ที่รับมือ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ใส่กระดาษขนาด A4  

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 31 สิงหาคม – 18 ตุลาคม 2563 
นักศึกษาต้องท าแบบฝึกหัดออนไลน์ให้ครบภายในเวลาที่ก าหนด 

การน าเสนอ website ภาษาอังกฤษ  
กิจกรรม:   นักศึกษาแนะน า website ภาษาอังกฤษส าหรับเรียนรู้หรือฝึกฝนภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนด้วย

ตนเองจ านวน 1 website โดยจัดท าเป็นวิดีโอคลิปความยาว 2-3 นาที น าเสนอการใช้งาน 
website และบอกถึงประโยชน์ที่ได้รับ 


