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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification)
รหัสวิชา LPC๑๐๐๑ การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยางสรางสรรค ระดับ ๑
หลักสูตรหมวดวิชาเลือกเสรี (การพัฒนาตนเอง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาคการศึกษา ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาภาษาไทย

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

LPC๑๐๐๑
การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยางสรางสรรค
ระดับ ๑
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ English for Creative Communication Level 1

๒. จํานวนหนวยกิต

๓(๒-๒-๕)

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยวและบริการ
๓.๒ ประเภทของรายวิชา
วิชาเลือกเสรี
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
๔.๑ อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รวีวรรณ โปรยรุงโรจน
อาจารยพัทธนันท หิรัญฤทธิกร
อาจารยสุณัฐา กรุดทอง
๔.๒ อาจารยผูสอน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รวีวรรณ โปรยรุงโรจน
อาจารยพัทธนันท หิรัญฤทธิกร
อาจารยสุณัฐา กรุดทอง
๕. สถานที่ติดตอ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รวีวรรณ โปรยรุงโรจน
หอง ๒๑๒๓ อาคาร ๒๑/
Email: raweewan.pr@ssru.ac.th; miss_raweewan_18@yahoo.com
โทร.๐๙๑-๔๒๕-๙๙๐๑
อาจารยพัทธนันท หิรัญฤทธิกร
อาจารยสุณัฐา กรุดทอง
๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
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๖.๑ ภาคการศึกษาที่
๖.๒ จํานวนผูเรียนที่รับได

๑
๗๐ คน ตอกลุมเรียน

๗. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)

ไมมี

๘. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน(Co-requisites)(ถามี)

ไมมี

๙. สถานที่เรียน

หอง ๓๑๔๘ อาคาร ๓๑

๑๐.วันที่จัดทําหรือปรับปรุง

วันที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑
รายวิชานี้เปดสอนเปนครั้งแรกในภาคเรียนที่ ๑
ปการศึกษา ๒๕๖๑
หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจ และทักษะเบื้องตนในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษได
อยางถูกตองตามกาละเทศะ และหลักไวยากรณ ทั้งในดานการพูด การฟง การอาน และการเขียน
ภาษาอังกฤษ
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่ อ สร า งความรู ค วามเข า ใจ และพั ฒ นาทั ก ษะให กั บ นั ก ศึ ก ษาในด า นการสื่ อ สารด ว ย
ภาษาอังกฤษอยางถูกตองและสรางสรรค เพื่อใหนักศึกษาสามารถสื่อสารกับชาวตางชาติไดอยาง
เหมาะสมกับสถานการณ
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
(ภาษาไทย) การใชภาษาอังกฤษเบื้องตนเพื่อการสื่อสารอยางสรางสรรคในสถานการณ
ตาง ๆ ในชี วิ ตประจํ าวั น การแนะนํ าตัว เอง การแนะนําขอมูล เกี่ยวกับ องคกร การอธิบายขอมูล
เกี่ยวกับประชากรศาสตรและการโตตอบดวยภาษาอังกฤษ ดวยวิธีพูดจาและการเขียนเอกสารอยางไม
เปนทางการระดับพื้นฐานกับชาวตางชาติ
(ภาษาอังกฤษ) Fundamental English for creative communication for various
situations of daily life, self-introduction, introduction of organization, explaining
about demographic information, and corresponding in English in informal spoken
and written language with foreigners.
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
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บรรยาย
(ชั่วโมง)
๓๐

สอนเสริม
(ชั่วโมง)

การฝกปฏิบัติ/งาน การศึกษาดวยตนเอง
(ชั่วโมง)
ภาคสนาม/การฝกงาน
(ชั่วโมง)
ตามความตองการ
๓๐
๕ ชั่วโมงตอสัปดาห
ของนักศึกษาเฉพาะ
ราย

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
๓.๑ ปรึกษาดวยตนเองที่หองพักอาจารยผูสอน
๓.๒ ปรึกษาผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) raweewan.pr@ssru.ac.th/
miss_raweewan_18@yahoo.com

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
๑.คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
 (๑) มีวินัยตรงตอเวลาและมีความรับผิดชอบสูงทั้งตอตนเองวิชาชีพและสังคม
 (๒) ใชดุลพินิจ คานิยม ความมีเหตุผล และเขาใจกฎเกณฑทางสังคมในการดําเนิน
ชีวิต
 (๓) มีความเชื่อมั่นในตนเอง กลาแสดงความคิดเห็นตอหนาสาธารณชนในทางที่
ถูกตอง
๑.๒ วิธีการสอน
(๑) สอดแทรกเนื้อหาทางคุณธรรมและจริยธรรมในบทเรียน
(๒) สอดแทรกเนื้อหาดานคุณธรรมและจริยธรรมไวในบทเรียน
(๓) กําหนดหัวขอทางคุณธรรมและจริยธรรมโดยใหพูดแสดงความคิดเห็น และสอน
โดยใชกรณีศึกษาและอภิปรายรวมกัน
๑.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ความรับผิดชอบในงานของนักศึกษา และ งานกลุม
(๒) ความมีวินัย พฤติกรรมในการเขาเรียน และเขารวมกิจกรรมในชั้นเรียน
๒. ความรู
๒.๑ ความรูที่ตองพัฒนา
 (๑) มีความรูตอการดําเนินชีวิต
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(๒) มีความเขาใจกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณปจจุบัน
 (๓) มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนกวางไกล และสามารถเรียนรูไดตลอด


ชีวิต

๒.๒ วิธีการสอน
จัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อเพิ่ม
ประสบการณใหนักศึกษา
๒.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ผลการสอบ
(๒) ประเมินจากงานที่นักศึกษานําเสนอ
๓. ทักษะทางปญญา
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
 (๑) มีทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
 (๒) การความคิดเชิงสรางสรรค
 (๓) ทักษะการแกปญหา
๓.๒ วิธีการสอน
(๑) ใหความรูโดยใชกรณีศึกษา
(๒) จัดการเรียนรูที่หลากหลายวิธีโดยเนนผูเรียนเปนหลัก (Student Center) เชน
บรรยาย และการใชกิจกรรมการเรียนแบบ Cooperative learning เปนตน
๓.๓ วิธีการประเมินผล
อาจารยผูสอนประเมินนักศึกษาจากการแสดงออกที่เปนรูปธรรม เชน กระบวนการ
ทํางานและการพัฒนาดานการใชภาษอังกฤษของนักศึกษา
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
 (๑) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป
 (๒) มีภาวะผูนําและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
๔.๒ วิธีการสอน
มอบหมายงานเปนกลุมยอยและแบงหนาที่ความรับผิดชอบโดยหมุนเวียนกันระหวาง
สมาชิกในกลุม
๔.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากผลงานของกลุมและผลงานของผูเรียนในกลุมที่ไดรับมอบหมายให
ทํางาน
(๒) นักศึกษาประเมินตนเองและใหนักศึกษาประเมินซึ่งกันและกัน (Peer)
(๓) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอง
พัฒนา
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(๑) มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
 (๒) ใชภาษาในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
 (๓) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน


๕.๒ วิธีการสอน
(๑) ทดสอบระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษในการสื่อสารโดยการสอบขอเขียน
และการสอบปากเปลา
(๓) ฝกใหนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน
(๔) ฝกปฏิบัติดานการพูด การเขียน การฟง และการอานภาษาอังกฤษ
๕.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินผลจากการนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน
(๒) นักศึกษาประเมินตนเองและใหนักศึกษาประเมินซึ่งกันและกัน (Peer)
(๓) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน
หมายเหตุ
สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
เวนวาง
หมายถึง ไมไดรับผิดชอบ
ซึ่งจะปรากฎอยูในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู
รายวิชา (Curriculum Mapping)

๑. แผนการสอน
สัปดาหที่
๑-๓

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล

จํานวน
(ชม.)
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสรางของ
๙
ประโยคภาษาอังกฤษ
- Subjects
- Verbs
- Objects
- Prepositions
- Adjectives
- Adverbs
- Modifiers
หัวขอ/รายละเอียด

-

-

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช
บรรยาย
กิจกรรมการเรียนรู
แบบรวมมือ
(Cooperative
learning activities)
ฝกทักษะการฟง
การเขียน และการอาน
ทําแบบฝกหัด

ผูสอน
ผศ.ดร.รวีวรรณ
โปรยรุงโรจน
ดร.บัวบุตรี
ศิริวัฒน
อาจารยพัทธนันท
ชัยบุตร
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สัปดาหที่
๔-๗

๘
๙-๑๐

หัวขอ/รายละเอียด
Tenses ตาง ๆ ในภาษาอังกฤษ

การใชภาษาอังกฤษในการแนะนํา
ตัวเอง

๑๑-๑๒ การใชภาษาอังกฤษในแนะนําองคกร

๑๓-๑๔ การใชภาษาอังกฤษในการอธิบาย
ประชากรศาสตร

๑๕-๑๖ การใชภาษาอังกฤษในการนัดหมาย
ทั้งทางวาจาและการเขียนอีเมล

จํานวน
(ชม.)
๑๒

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช
- บรรยาย
- กิจกรรมการเรียนรู
แบบรวมมือ
(Cooperative
learning activities)
- ฝกทักษะการฟง
การเขียน และการอาน
- ทําแบบฝกหัด
สอบกลางภาค
๖
- บรรยาย
- กิจกรรมการเรียนรู
แบบรวมมือ
(Cooperative
learning activities)
- ฝกทักษะการพูด และ
การโตตอบ
- ทําแบบฝกหัด
๖
- บรรยาย
- กิจกรรมการเรียนรู
แบบรวมมือ
(Cooperative
learning activities)
- ฝกทักษะการพูด และ
การโตตอบ
- ทําแบบฝกหัด
๖
- บรรยาย
- กิจกรรมการเรียนรู
แบบรวมมือ
(Cooperative
learning activities)
- ฝกทักษะการพูด และ
การโตตอบ และ
การฟง
- ทําแบบฝกหัด
๖
- บรรยาย
- กิจกรรมการเรียนรู

ผูสอน
ผศ.ดร.รวีวรรณ
โปรยรุงโรจน
ดร.บัวบุตรี
ศิริวัฒน
อาจารยพัทธนันท
ชัยบุตร

ผศ.ดร.รวีวรรณ
โปรยรุงโรจน
ดร.บัวบุตรี
ศิริวัฒน
อาจารยพัทธนันท
ชัยบุตร
ผศ.ดร.รวีวรรณ
โปรยรุงโรจน
ดร.บัวบุตรี
ศิริวัฒน
อาจารยพัทธนันท
ชัยบุตร
ผศ.ดร.รวีวรรณ
โปรยรุงโรจน
ดร.บัวบุตรี
ศิริวัฒน
อาจารยพัทธนันท
ชัยบุตร

ผศ.ดร.รวีวรรณ
โปรยรุงโรจน
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สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

๑๗

จํานวน
(ชม.)

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช
แบบรวมมือ
(Cooperative
learning activities)
- ฝกทักษะการพูด และ
การโตตอบ การฟง
และการเขียน
- ทําแบบฝกหัด
สอบปลายภาค

ผูสอน
ดร.บัวบุตรี
ศิริวัฒน
อาจารยพัทธนันท
ชัยบุตร

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการ
เรียนรู
๑.๓
๒.๓
๓.๑, ๕.๒

การเขาชั้นเรียน
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

๑-๑๖
๘
๑๗

สัดสวน
ของการประเมินผล
๑๐
๒๐
๒๕

แบบฝกหัด
งานที่มอบหมาย

๑-๑๖
๑-๑๖

๒๐
๒๕

วีธีการประเมินผลการเรียนรู

สัปดาหที่ประเมิน

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
รวีวรรณ โปรยรุงโรจน. (2561). เอกสารประกอบการสอนวิชา LPC1001 การใชภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารอยางสรางสรรค. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ
สุทิน พูลสวัสดิ์. (2559). TOEFL ITP. กรุงเทพฯ: ที.จี.อาร.อี.
จิรวัฒน เพชรรัตน และอัมพร ทองใบ. (2558). การอานและการเขียนทางวิชาการ. กรุงเทพฯ: โอ
เดียนสโตร.
Phillips, D. (2003). Longman Preparation Course for the TOEFL Test: The PaperBased Test. White Plains, NY: Pearson Education.
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๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
๑.๑ การสัมภาษณนักศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในการเรียน
๑.๒ แบบประเมินผูสอน
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
๒.๑ ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น
๒.๒ ประเมินจากผลของงานที่มอบหมาย
๒.๓ ประเมินจากผลการทําแบบฝกหัด
๒.๔ ประเมินจากผลการสอบของนักศึกษา
๓. การปรับปรุงการสอน
๓.๑ จัดประชุมผูสอน เพื่อรวมกันหาวิธีในการปรับปรุงการสอน
๓.๒ นําปญหาที่พบจากการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ ไปเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงการ
สอนในครั้งถัดไป
๓.๓ สัมภาษณนักศึกษา เพื่อรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษาในการปรับปรุงการสอนในครั้งถัดไป
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
พิจารณาผลคะแนนการสอบของนักศึกษา ในรายวิชานี้โดยการทําการเปรียบเทียบกับผลการ
ประเมินครั้งกอน
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ผูสอนจะนําผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา และผลการประเมินการสอน
(ขอ ๑ และ ขอ ๒) มาใชในการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
***********************
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5.3 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรู
เทาทัน



5.2 ใชภาษาในการสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพ



5.1 มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข



4.2 มีภาวะผูนาํ และสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นได

3.1 มีทักษะการแสวงหาความรูตลอด
ชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง


4.1 มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรว มงาน
ในองคกรและกับบุคคลทั่วไป

2.3 มีความรอบรูอ ยางกวางขวาง มีโลก
ทัศนกวางไกล และสามารถเรียนรู
ไดตลอดชีวิต

2. ดานความรู

3.3 ทักษะการแกปญหา

2.2 มีความเขาใจกับการเปลี่ยนแปลง
สถานการณปจจุบัน

1.ดานคุณธรรมและ
จริยธรรม

3.2 การความคิดเชิงสรางสรรค

2.1 มีความรูตอการดําเนินชีวิต

1. LPC1001 การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อยางสรางสรรค ระดับ 1
1.3 มีความเชื่อมั่นในตนเอง กลา
แสดงความคิดเห็นตอหนาสาธารณชน
ในทางที่ถูกตอง

รายวิชา
1.2 ใชดุลพินิจ คานิยม ความมีเหตุผล
และเขาใจกฎเกณฑทางสังคมในการ

คุณลักษณะบัณฑิต

1.1 มีวินยั ตรงตอเวลาและมีความ
รับผิดชอบสูงทั้งตอตนเองวิชาชีพและ
สังคมตนเองวิชาชีพและสังคม

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒

3. ดานทักษะทาง
ปญญา
4. ดานทักษะ
5. ดานทักษะการ
ความสัมพันธ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
ระหวาง
การสื่อสาร และการ
บุคคลและ
ใชเทคโนโลยี
ความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
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