013754112 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (Fundamental English II)
ประมวลการสอน ภาคปลาย 2562
โครงการปริญญาตรี การจัดการโรงแรมและทองเทีย่ ว
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
****************************************************
ผูสอน :
อาจารยปรางฉาย ปรัตคจริยา
สถานทีท่ ํางาน : หองสํานักงาน อาคาร 2
Email:
prangchay@hotmail.com
วันและเวลาที่ใหคําปรึกษา : ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00
คําอธิบายรายวิชา:
โครงสรางและการฝกทักษะการฟง พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษในระดับที่มคี วามยากและซับซอนปานกลางเพื่อใช
ในการติดตอสื่อความหมายไดอยางมีประสิทธิผลและเหมาะสม
วิชาพื้นฐาน : 03754111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (Fundamental English I)
จํานวนหนวยกิต : 3 หนวยกิต
แนะนํารายวิชา:
วิชานีเ้ ปนวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ประกอบดวยการเรียนทัง้ หมด 1 สัปดาหในภาคปลาย ปการศึกษา 2562
กิจกรรมการเรียนในแตละสัปดาหประกอบการบรรยายเนือ้ หาวิชา การทําแบบฝกหัด การแตงประโยค การฝกฟงบทสนทนา
หรือเพลงตางๆ การดูภาพยนตร การทํากิจกรรมกลุม การอานหนังสือนอกเวลา
เปาหมายการเรียน
รายวิชานี้มีเปาหมายที่จะใหนิสติ มีความรูก ารทักษะการฟง พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษในระดับที่มคี วามยากและ
ซับซอนปานกลางเพื่อใชในการติดตอสื่อความหมายไดอยางมีประสิทธิผลและเหมาะสม พรอมทัง้ สามารถนําความรูที่เรียน เชน
คําศัพทและไวยากรณไปใชในการ ฟง พูด อาน เขียน ในชีวติ ประจําวันได
1.ดานคุณธรรมและจริยธรรม
นิสิตซื่อสัตย ไมคดโกง ดวยการคัดลอกงานของผูอื่น หรือนํางานของผูอื่นมาอยางผิดจริยธรรม
และนิสติ ตองมี
ระเบียบวินยั ทัง้ ดานการเขาเรียน มารยาทในการเรียน และการแตงกายถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และไมสูบบุหรี่
ในเขตมหาวิทยาลัย
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2. ดานความรู
นิสิตมีความรูค วามเขาใจทัง้ คําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาอังกฤษในระดับทีม่ ีความยากและซับซอนปานกลาง
3.ดานทักษะทางปญญา
นิสิตตองสามารถนําความรูทเี่ รียน คําศัพท สํานวนและไวยากรณทเี่ รียนไปปรับใชในการสนทนา การเขียน
ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวันในเบื้องตนได
4.ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
นิสิตมีความรับผิดชอบในการทํางานสงใหตรงเวลา ชวยเหลือกันทํากิจกรรมกลุมระหวางเรียนใหสาํ เร็จ
ไมเกี่ยงงานกัน
5.ทักษะดานการสื่อสารและเทคโนโลยี
นิสิตมีทกั ษะการเรียนดวยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา คนควา หาขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเนื้อหาการเรียนตางๆ นอกเหนือจากทีส่ อนในหองเรียน เพื่อเปนการเพิม่ พูนความรู เชน การหาคําศัพท บทสนทนา คติ
สอนใจ ที่ใชในชีวิตประจําวันจากเพจสอนภาษาอังกฤษตางๆในเฟซบุกและเว็บไซต ตางๆได
การเขาชั้นเรียน
ขอพึงปฏิบตั ิในการเรียน มีดงั ตอไปนี้
 การเขาชั้นเรียน
นิสิตตองเขาชั้นเรียนทุกครัง้ เพื่อเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนตางๆ เชน การฟงบรรยาย การฟงบทสนทนา การฝก
สนทนา การทําแบบฝกหัด การทํากิจกรรมกลุม หากนิสติ ขาดเรียนจะหักจากคะแนนเขาชั้นเรียนครัง้ ละ 1 คะแนน หาก
นิสิตเขาเรียนสาย (ประมาณ 15 นาที หรือหลังจากที่อาจารยล็อคหองเรียน) นิสิตจะโดนหัก 0.5 คะแนนตอการเขาสาย 1
ครัง้
หมายเหตุ เนื่องจากรายวิชานี้เรียนครัง้ ละ 3 ชั่วโมง อาจารยอาจจะเช็คชื่อนิสติ มากกวา 2 ครัง้
 การแตงเครื่องแบบนิสติ
หากนิสติ แตงกายไมถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทงั้ ในเวลาและนอกเวลาเรียน
อาจารยจะหัก
คะแนนการแตงกายครัง้ ละ 0.25 คะแนน
 การสูบบุหรี่
หากอาจารยพบเห็นนิสิตคนใด สูบบุหรี่ในเขตมหาวิทยาลัย อาจารยจะหักครั้งละ 1 คะแนน โดยจะนําไปหักจากคะแนน
กอนตัดเกรด
 การลากิจ
นิสิตสามารถลากิจไดตามความจําเปน โดยนิสติ ตองมาแจงการลากิจกับอาจารยกอ นวันลา 1 อาทิตย โดยอาจารยจะเปนผู
พิจารณาตามเหตุผลอันสมควร หากนิสติ มีเหตุผลอันสมควร อาจารยจะยกเวนการหักคะแนน
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 การลาปวย
นิสิตสามารถลาปวยไดตามอาการ โดยใน 1 ภาคการศึกษา นิสิตสามารถลาปวยไดไมเกิน 3 ครัง้ และตองมีใบรับรองแพทย
แนบใบลาดวยทุกครัง้ หากนิสติ ลาปวยโดยไมมใี บรับรองแพทย อาจารยจะหักคะแนนการเขาชั้นเรียน
 การสงงาน
นิสิตตองสงงานภายในวันและเวลาที่กําหนด หากไมสงงานตามที่กําหนด ถือวางานชิ้นนั้นไมไดสง
เครื่องมือที่ใชในการสอน
เอกสารประกอบการบรรยาย Power Point
เกมตางๆ เพลงสากล และ ภาพยนต

1.
2.
3.
4.

แหลงเรียนรู
ตําราและเอกสารไดแก
Raymond Murphy. (2015) English Grammar In Use. United Kingdom : Cambridge University Press.
Stuart Redman. (2008). English Vocabulary In Use. United Kingdom : Cambridge
University Press.
Stuart Redman. (2008). Test Your English Vocabulary In Use. United Kingdom : Cambridge University
Press
Betty Schrampfer Azar. (2003). Understanding and Using English Grammar. Pearson Education.
การประเมินผลการเรียนและรายละเอียดการประเมินผล
 คะแนนเขาชั้นเรียน 10 คะแนน
เก็บคะแนนจากการเขาชั้นเรียนในแตละครัง้ ทีม่ ีการเรียนการสอน
 คะแนนการแตงเครื่องแบบนิสิต 10 คะแนน
เก็บคะแนนจากการสังเกตการแตงเครืองแบบชุดนิสติ ทีถ่ ูกตองตามระเบียบ
เมื่อมีการเขาหองเรียนและเมื่อออกนอก
หองเรียน
 คะแนนสอบฟงบทสนทนา 10 คะแนน
 คะแนนการนําเสนอคําศัพท สํานวน บทสนทนาตางๆ ทีส่ ืบคนจาก เฟซบุกหรือเว็บไซต 5 คะแนน
เก็บคะแนนจากการใหนิสติ ออกมานําเสนอ คําศัพท สํานวน บทสนทนาตางๆ ที่สบื คนจาก เฟซบุกหรือเว็บไซตตางๆ เปน
รายบุคคล คนละ 1 หัวขอ อาจเปนการนําเสนอปากเปลา หรือ บทบาทสมมติ หรือวิธีการอื่นๆที่นา สนใจ โดยที่นิสติ ทุกคน
จะตองจดคําศัพท สํานวน บทสนทนาตางๆที่เพื่อนรวมชั้นเรียนออกมานําเสนอแลวสงใหอาจารยกอนสอบปลายภาค
 คะแนนสอบหนังสืออานนอกเวลา 5 คะแนน
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เก็บคะแนนจากการสอบเพื่อวัดทักษะการอานและคําศัพทที่ไดจากการอานหนังสือนอกเวลาโดยจะจัดสอบในวันสอบปลาย
ภาค
 คะแนนสอบกลางภาค 30 คะแนน และคะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
เก็บคะแนนจากการสอบขอเขียน โดยมีสัดสวนการออกขอสอบดังนี้
คําศัพท 10 คะแนน
ไวยากรณ 15 คะแนน
อานเนื้อเรื่อง 5 คะแนน
เกรดในการประเมิน มีดังนี้
A = 80 – 100 %
B = 70 – 74%
C = 60 – 64 %
D = 50 – 54%

B+ = 75 – 79 %
C+ = 65 – 69%
D+ = 55 – 59 %
F = 0 – 49 %

การไมเห็นดวยกับผลการเรียน
นิสิตมีสิทธิ์ทจี่ ะโตแยงหรือขอดูผลการเรียนของตนเองได โดยอาจารยผูสอนจะพิจารณาตามเหตุผลเปนรายๆไปตามที่
นิสิตรองขอ โดยหากเกิดการผิดพลาดขึ้นจริงอาจารยผูสอนจะดําเนินการแกไขผลการเรียนใหทันภายในภาคเรียนนั้นๆ
กรณีการเรียนไมสมบูรณ (I)
เกิดจากหลายๆกรณีเชน กรณีที่นิสติ มีความจําเปนที่ไมสามารถเขาสอบได หรือมีเหตุจาํ เปนอื่นที่นิสติ ไมสามารถสงงาน
ไดทันตามกําหนด หากมีเหตุจาํ เปนใดๆ หรือไมมีเหตุผลเพียงพอนิสิตจะไดผลการเรียน F
การสอนชดเชย
หากอาจารยมีเหตุจาํ เปนตองงดการเรียนการสอน อาจารยจะนัดเรียนชดเชย โดยอาจารยจะแจงวันและเวลาใหนิสติ
ทราบลวงหนา
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ตารางและรายละเอียดการสอน
วันที่

เนื้อหา

สื่อการสอนและกิจกรรม

9 ธ.ค. 62

แนะนํารายวิชา แนะนําอาจารยผสู อน ระเบียบขอตกลง
การวัดผลประเมินผล

เอกสารประกอบคําบรรยาย
ทําแบบฝกหัด

บทที่ 1 Past Simple
16 ธ.ค. 62

23 ธ.ค. 62

บทที่ 1(ตอ) Past Simple

เอกสารประกอบคําบรรยาย

บทที่ 2 Past Continuous

ทําแบบฝกหัด

บทที่ 2 (ตอ) Past Continuous

เอกสารประกอบคําบรรยาย

บทที่ 3 Present Perfect

6 ม.ค. 63

ทําแบบฝกหัด

บทที่ 3 (ตอ) Present Perfect

เอกสารประกอบคําบรรยาย
ทําแบบฝกหัด

13 ม.ค. 63

Listening Practice

ทําแบบฝกหัด

20 ม.ค. 63

Reading Practice

ทําแบบฝกหัด

25-31 ม.ค. 63
3 ก.พ. 63

สอบกลางภาค
บทที่ 4 Infinitive and Gerund

เอกสารประกอบคําบรรยาย
ทําแบบฝกหัด
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วันที่
17 ก.พ. 63

เนื้อหา

สื่อการสอนและกิจกรรม

บทที่ 4(ตอ) Infinitive and Gerund

เอกสารประกอบคําบรรยาย
ทําแบบฝกหัด

24 ก.พ. 63

บทที่ 5 Adjectives and Adverbs

เอกสารประกอบคําบรรยาย
ทําแบบฝกหัด

2 มี.ค. 63

บทที่ 5(ตอ) Adjectives and Adverbs

เอกสารประกอบคําบรรยาย
ทําแบบฝกหัด

9 มี.ค. 63

Listening Practice

16 มี.ค. 63

บทที่ 6 Comparison

ทําแบบฝกหัด
เอกสารประกอบคําบรรยาย
ทําแบบฝกหัด

23 มี.ค. 63

บทที่ 6 Comparison (ตอ)

เอกสารประกอบคําบรรยาย
ทําแบบฝกหัด

30 มี.ค.-10 เม.ย. 63

สอบปลายภาค

สิทธิในการเปลีย่ นแปลงใดๆ
อาจารยผูสอนมีสิทธิท์ ี่จะเปลีย่ นแปลงใดๆในเรื่องของวิธกี ารประเมินผลการเรียน หรือรูปแบบของการจัดการเรียนการ
สอน ทัง้ นี้ขึ้นอยูกับดุลพินจิ เหตุผลและความจําเปนใดๆที่อาจเกิดขึ้นได
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