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013754112 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 (Fundamental English II) 

ประมวลการสอน ภาคปลาย 2562 

โครงการปริญญาตรี การจัดการโรงแรมและทองเทีย่ว  

โครงการจัดต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

**************************************************** 

ผูสอน :   อาจารยปรางฉาย   ปรตัคจริยา 

สถานทีท่ํางาน :      หองสํานักงาน อาคาร 2 

                                       Email:            prangchay@hotmail.com 

วันและเวลาที่ใหคําปรกึษา : ทกุวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 

 

คําอธิบายรายวิชา:  

โครงสรางและการฝกทักษะการฟง พูด อานและเขยีนภาษาอังกฤษในระดับที่มีความยากและซับซอนปานกลางเพ่ือใช

ในการตดิตอสื่อความหมายไดอยางมีประสิทธิผลและเหมาะสม 

 

            วิชาพื้นฐาน :  03754111 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 (Fundamental English I) 

 จํานวนหนวยกิต : 3 หนวยกิต 

แนะนํารายวิชา: 

วิชาน้ีเปนวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป ประกอบดวยการเรียนท้ังหมด 1 สัปดาหในภาคปลาย ปการศึกษา 2562 

กิจกรรมการเรียนในแตละสัปดาหประกอบการบรรยายเน้ือหาวิชา การทําแบบฝกหดั การแตงประโยค การฝกฟงบทสนทนา

หรือเพลงตางๆ การดภูาพยนตร การทาํกิจกรรมกลุม การอานหนังสือนอกเวลา  

 

เปาหมายการเรยีน 

รายวิชานี้มีเปาหมายท่ีจะใหนิสิตมีความรูการทักษะการฟง พูด อานและเขยีนภาษาอังกฤษในระดับท่ีมีความยากและ

ซับซอนปานกลางเพ่ือใชในการตดิตอส่ือความหมายไดอยางมีประสิทธิผลและเหมาะสม  พรอมทัง้สามารถนาํความรูท่ีเรยีน เชน 

คําศัพทและไวยากรณไปใชในการ ฟง พูด อาน เขยีน ในชีวิตประจําวันได 

1.ดานคุณธรรมและจริยธรรม  

นิสิตซ่ือสัตย ไมคดโกง ดวยการคดัลอกงานของผูอ่ืน หรือนํางานของผูอ่ืนมาอยางผิดจริยธรรม   และนิสิตตองมี

ระเบียบวินัยทัง้ดานการเขาเรียน มารยาทในการเรียน และการแตงกายถูกตองตามระเบยีบของมหาวิทยาลัย  และไมสูบบุหร่ี

ในเขตมหาวิทยาลัย 
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2. ดานความรู 

นิสิตมีความรูความเขาใจท้ังคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาอังกฤษในระดับท่ีมีความยากและซับซอนปานกลาง 

3.ดานทักษะทางปญญา 

นิสิตตองสามารถนาํความรูท่ีเรียน คําศัพท สํานวนและไวยากรณท่ีเรียนไปปรับใชในการสนทนา การเขยีน

ภาษาองักฤษในชีวติประจําวันในเบื้องตนได 

4.ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ  

    นิสิตมีความรับผดิชอบในการทํางานสงใหตรงเวลา  ชวยเหลือกันทํากิจกรรมกลุมระหวางเรียนใหสาํเร็จ   

ไมเก่ียงงานกัน 

5.ทักษะดานการส่ือสารและเทคโนโลย ี

นิสิตมีทกัษะการเรยีนดวยเทคโนโลยคีอมพิวเตอร ใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการศึกษา คนควา หาขอมูลเพ่ิมเตมิ

เก่ียวกับเน้ือหาการเรยีนตางๆ นอกเหนือจากท่ีสอนในหองเรียน เพื่อเปนการเพ่ิมพูนความรู เชน การหาคาํศัพท บทสนทนา คติ

สอนใจ ท่ีใชในชีวิตประจําวันจากเพจสอนภาษาอังกฤษตางๆในเฟซบุกและเว็บไซต ตางๆได 

 

การเขาช้ันเรยีน 

ขอพึงปฏิบัติในการเรยีน มีดงัตอไปน้ี 

 การเขาชั้นเรียน 

นิสิตตองเขาชั้นเรียนทุกคร้ัง เพ่ือเขารวมกิจกรรมการเรยีนการสอนตางๆ เชน การฟงบรรยาย การฟงบทสนทนา การฝก

สนทนา การทําแบบฝกหัด การทํากิจกรรมกลุม หากนิสติขาดเรียนจะหักจากคะแนนเขาชั้นเรียนครัง้ละ 1 คะแนน หาก

นิสิตเขาเรียนสาย (ประมาณ 15 นาที หรือหลงัจากท่ีอาจารยล็อคหองเรียน) นิสิตจะโดนหัก 0.5 คะแนนตอการเขาสาย 1 

ครัง้  

หมายเหตุ  เน่ืองจากรายวิชานี้เรยีนคร้ังละ 3 ชั่วโมง อาจารยอาจจะเช็คชื่อนิสติมากกวา 2 ครัง้ 

  การแตงเคร่ืองแบบนิสติ 

หากนิสติแตงกายไมถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรท้ังในเวลาและนอกเวลาเรียน  อาจารยจะหัก

คะแนนการแตงกายคร้ังละ 0.25 คะแนน 

 การสบูบุหรี ่

หากอาจารยพบเห็นนิสิตคนใด สูบบุหรี่ในเขตมหาวทิยาลัย อาจารยจะหักคร้ังละ 1 คะแนน โดยจะนําไปหักจากคะแนน

กอนตัดเกรด 

 การลากิจ 

นิสิตสามารถลากิจไดตามความจําเปน โดยนิสติตองมาแจงการลากจิกับอาจารยกอนวันลา 1 อาทิตย โดยอาจารยจะเปนผู

พิจารณาตามเหตผุลอันสมควร หากนิสติมีเหตผุลอันสมควร  อาจารยจะยกเวนการหักคะแนน 
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 การลาปวย 

นิสิตสามารถลาปวยไดตามอาการ โดยใน 1 ภาคการศึกษา นิสิตสามารถลาปวยไดไมเกิน 3 คร้ังและตองมีใบรับรองแพทย

แนบใบลาดวยทุกคร้ัง หากนิสติลาปวยโดยไมมีใบรับรองแพทย  อาจารยจะหักคะแนนการเขาชั้นเรียน  

 การสงงาน 

นิสิตตองสงงานภายในวันและเวลาท่ีกําหนด หากไมสงงานตามที่กําหนด ถือวางานชิ้นนั้นไมไดสง 

 

เครื่องมือที่ใชในการสอน 

เอกสารประกอบการบรรยาย Power Point  

เกมตางๆ เพลงสากล และ ภาพยนต 

  

แหลงเรียนรู 

ตําราและเอกสารไดแก 

1. Raymond Murphy. (2015) English Grammar In Use. United Kingdom : Cambridge University Press. 

2. Stuart Redman. (2008). English Vocabulary In Use. United Kingdom : Cambridge 

University Press. 

3. Stuart Redman. (2008). Test Your English Vocabulary In Use. United Kingdom : Cambridge University 

Press 

4. Betty Schrampfer Azar. (2003). Understanding and Using English Grammar. Pearson Education. 

 

การประเมินผลการเรียนและรายละเอียดการประเมินผล 

 คะแนนเขาชั้นเรียน 10 คะแนน 

เก็บคะแนนจากการเขาชั้นเรียนในแตละคร้ังท่ีมีการเรียนการสอน 

 คะแนนการแตงเคร่ืองแบบนิสิต 10 คะแนน 

เก็บคะแนนจากการสงัเกตการแตงเครืองแบบชดุนิสิตท่ีถูกตองตามระเบยีบ เมื่อมีการเขาหองเรียนและเมื่อออกนอก

หองเรียน 

 คะแนนสอบฟงบทสนทนา 10 คะแนน 

 คะแนนการนําเสนอคาํศพัท สาํนวน บทสนทนาตางๆ ท่ีสืบคนจาก เฟซบุกหรือเว็บไซต 5 คะแนน 

เก็บคะแนนจากการใหนิสติออกมานําเสนอ คําศัพท สํานวน บทสนทนาตางๆ ท่ีสบืคนจาก เฟซบุกหรือเว็บไซตตางๆ เปน

รายบคุคล คนละ 1 หัวขอ อาจเปนการนําเสนอปากเปลา หรอื บทบาทสมมติ หรือวธีิการอื่นๆท่ีนาสนใจ โดยท่ีนิสิตทุกคน

จะตองจดคําศัพท สํานวน บทสนทนาตางๆท่ีเพ่ือนรวมชั้นเรยีนออกมานําเสนอแลวสงใหอาจารยกอนสอบปลายภาค  

 คะแนนสอบหนังสืออานนอกเวลา 5 คะแนน 
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เก็บคะแนนจากการสอบเพ่ือวดัทักษะการอานและคาํศัพทที่ไดจากการอานหนังสือนอกเวลาโดยจะจัดสอบในวันสอบปลาย

ภาค 

 คะแนนสอบกลางภาค  30 คะแนน และคะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

เก็บคะแนนจากการสอบขอเขยีน โดยมสัีดสวนการออกขอสอบดงัน้ี 

คําศัพท 10 คะแนน   ไวยากรณ 15 คะแนน  อานเน้ือเร่ือง 5 คะแนน 

 

เกรดในการประเมิน มีดังน้ี 

A = 80 – 100 %     B+ = 75 – 79 % 

B = 70 – 74%     C+ = 65 – 69% 

C = 60 – 64 %     D+ = 55 – 59 % 

D = 50 – 54%     F =    0 – 49 % 

 

การไมเห็นดวยกับผลการเรียน 

นิสิตมีสิทธ์ิทีจ่ะโตแยงหรือขอดูผลการเรียนของตนเองได โดยอาจารยผูสอนจะพิจารณาตามเหตุผลเปนรายๆไปตามท่ี

นิสิตรองขอ โดยหากเกิดการผดิพลาดขึ้นจรงิอาจารยผูสอนจะดําเนินการแกไขผลการเรยีนใหทันภายในภาคเรยีนน้ันๆ 

กรณีการเรยีนไมสมบูรณ (I) 

เกิดจากหลายๆกรณีเชน กรณีท่ีนิสติมีความจําเปนท่ีไมสามารถเขาสอบได หรือมีเหตุจําเปนอ่ืนที่นิสิตไมสามารถสงงาน

ไดทันตามกําหนด หากมีเหตุจาํเปนใดๆ หรือไมมีเหตุผลเพียงพอนิสิตจะไดผลการเรียน F 

 

การสอนชดเชย 

หากอาจารยมีเหตุจําเปนตองงดการเรียนการสอน อาจารยจะนัดเรียนชดเชย โดยอาจารยจะแจงวันและเวลาใหนิสติ

ทราบลวงหนา 
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ตารางและรายละเอียดการสอน 

วันท่ี เน้ือหา ส่ือการสอนและกิจกรรม 

9 ธ.ค. 62 แนะนํารายวิชา แนะนําอาจารยผูสอน ระเบียบขอตกลง 

การวดัผลประเมินผล    

บทที่ 1 Past Simple 

เอกสารประกอบคําบรรยาย 

ทําแบบฝกหดั 

16 ธ.ค. 62 บทที่ 1(ตอ)  Past Simple  

บทที่ 2 Past Continuous 

เอกสารประกอบคําบรรยาย 

ทําแบบฝกหดั 

23 ธ.ค. 62 บทที่ 2 (ตอ) Past Continuous   

บทที่ 3 Present Perfect 

เอกสารประกอบคําบรรยาย 

ทําแบบฝกหดั 

 

6 ม.ค. 63 บทที่ 3 (ตอ) Present Perfect เอกสารประกอบคําบรรยาย 

ทําแบบฝกหดั 

 

13 ม.ค. 63 Listening Practice ทําแบบฝกหดั 

20 ม.ค. 63 Reading Practice ทําแบบฝกหดั 

25-31 ม.ค. 63 สอบกลางภาค 

3 ก.พ. 63 บทที่ 4 Infinitive and Gerund  เอกสารประกอบคําบรรยาย 

ทําแบบฝกหดั 
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วันท่ี เน้ือหา ส่ือการสอนและกิจกรรม 

17 ก.พ. 63 บทที่ 4(ตอ) Infinitive and Gerund  เอกสารประกอบคําบรรยาย 

ทําแบบฝกหดั 

 

24 ก.พ. 63 บทที่ 5 Adjectives and Adverbs 

 

เอกสารประกอบคําบรรยาย 

ทําแบบฝกหดั 

 

2 มี.ค. 63 บทที่ 5(ตอ) Adjectives and Adverbs  

 

 

เอกสารประกอบคําบรรยาย 

ทําแบบฝกหดั 

9 มี.ค. 63 Listening Practice ทําแบบฝกหดั 

16 มี.ค. 63 บทที่ 6  Comparison 

 

เอกสารประกอบคําบรรยาย 

ทําแบบฝกหดั 

23 มี.ค. 63 บทที่ 6  Comparison (ตอ) 

 

เอกสารประกอบคําบรรยาย 

ทําแบบฝกหดั 

30 มี.ค.-10 เม.ย. 63 สอบปลายภาค 

 

สิทธิในการเปล่ียนแปลงใดๆ 

อาจารยผูสอนมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงใดๆในเรื่องของวิธีการประเมินผลการเรียน หรือรูปแบบของการจัดการเรียนการ

สอน ท้ังนี้ขึ้นอยูกับดุลพินจิ เหตุผลและความจําเปนใดๆที่อาจเกิดขึ้นได 


