
แบบฟอร์มการขออนุมัติการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรระยะสั้นวิทยาลัยชุมชน 

เอกสารขออนุมัติการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต 
หน่วยจัด วิทยาลัยชุมชนน่าน 

         
รหัสวิชา...............ชื่อวิชา........ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1............... เวลาการเรียนรู้     60      ชั่วโมง 
 
ชื่อสาขาวิชา 
 มนุษยศาสตร์ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และสามารถน ามาประยุกต์กับการสื่อสาร 
เหมาะกับสถานการณ์ และสภาพแวดล้อม 

2. เพ่ือให้มีความรู้มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษและการประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์ต่างๆได้อย่าง
เหมาะสม 

3. เพ่ือให้มทีักษะในด้านการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียนขั้นพ้ืนฐาน 
      4.   ตระหนักในความส าคัญของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
      5.  เพ่ือให้มีเจตคติที่ดี ในการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับสื่อสาร 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและพัฒนาทักษะการฟัง  พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน เช่น การ

ทักทายและกล่าวลา แนะน าตนเองและผู้อื่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว การกล่าวค าขอโทษและขอบคุณ การบอก
ความจ าเป็นฉุกเฉิน ฟังและให้ข้อมูลข่าวสารและค าแนะน าแสดงความรู้ และแสดงความคิดเห็น ความเข้าใจใน
วัฒนธรรมต่างชาติ ซึ่งสอดแทรกอยู่ในภาษา อ่านข้อความและบทความสั้นๆ ซึ่งมีรูปประโยค ค าศัพท์พ้ืนฐาน ส านวน
ง่ายๆที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน อ่านป้ายประกาศ โฆษณา เขียนข้อความสั้นๆและง่ายๆตามแบบฟอร์ม 
ความรู้พื้นฐานของผู้เรียน 

1. จบการศึกษามัธยมปีที่6 
2. ผ่านการทดสอบ/ การเรียนในระดับภาษาอังกฤษพ้ืนฐานมาแล้ว 

สมรรถนะผู้จบการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ 
1. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ประโยคหรือข้อความสั้นๆได้ 
2. สามารถใช้ภาษา และท่าทางเพ่ือการสื่อสารได้เหมาะสมกับกาลเทศะและสถานการณ์ 
3. สามารถฟัง พูดภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 
4. สามารถน าความรู้และประสบการณ์ในภาษาอังกฤษไปพัฒนาอาชีพและตนเองได้ 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจบแล้วสามารถประกอบอาชีพ/ปฏิบัติงาน 
น าความรู้และทักษะที่ได้ไปสนทนากับเจ้าของภาษาเพ่ือการติดต่อสื่อสารในด้านต่างๆ  การประกอบอาชีพ  

สร้างรายได้ให้กับตนเอง และพัฒนาท้องถิ่นได้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
รหัสวิชา..........................ชื่อวิชา                    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1               60     ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่  วิทยาลัยชุมชนน่าน  เวลาในการฝึกอบรม           60              ชั่วโมง 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การประเมินผล 
1. หน่วยที่ 1: 

ค าศัพท์พ้ืนฐาน
และส านวนที่
เกี่ยวกับ
ชีวิตประจ าวัน 

ศึกษารายละเอียดเนื้อหา 
ค าอธิบายรายวิชา พร้อมเริ่ม
บทเรียนบทที่เรียนศึกษา
ค าศัพท์พ้ืนฐาน 
ส านวนต่าง ๆ 
 
 

1.เอกสารประกอบการ   
เรียนที่แจกให้ 
2.น าเสนอวีดีทัศน์ 
3. พจนานุกรมอังกฤษ-
ไทย 

1.วัดผลโดยสุ่มซักถาม 
2. การสังเกตจากการมี
ส่วนร่วมของผู้เรียน 

2. หน่วยที่ 2: 
การสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน 

สนทนากับเพื่อนๆและครูผู้สอน
โดยมีหัวข้อให้สนทนา 

1.เอกสารประกอบการ   
เรียนที่แจกให้ 
2.อภิปรายเรื่องการ
สื่อสาร และภาษาที่ใช้ใน
การสื่อสาร 
 
 

1.วัดผลโดยสุ่มแสดง
บทบาทสมมุติ 
2. การสังเกตจากการมี
ส่วนร่วมของผู้เรียน 

3.หน่วยที่ 3: 
 

การทักทายและ 
การกล่าวลา 

การสนทนาโต้ตอบโดยใช้ค าพูด
แบบเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ 
ความแตกต่างระหว่างการ
สนทนาแบบเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ 
 

1. เอกสารประกอบการ   
เรียนที่แจกให้ 
2.จับคู่สนทนา 
3. บทบาทสมมุติทักทาย
กันตามสถานการณ์ต่างๆ 
 

1.บทสนทนาการทักทาย 
2. VCD 

4. หน่วยที่ 4: 
การแนะน าตัวเองให้ผู้อื่น

รู้จัก 
การแนะน าเพ่ือนให้ 

คนอ่ืนๆได้รู้จัก 

ครูแนะน าตัวให้นักศึกษาฟัง 
ฝึก 
แนะน าตัวเองกับเพ่ือนร่วมห้อง 
บทบาทสมมุติแนะน าผู้อื่น 
 

1. เอกสารประกอบการ   
เรียนที่แจกให้ 
2.ฝึกแนะน าตนเอง 
3.บทบาทสมมุติแนะน า
ผู้อื่น 

1.วัดผลโดยการจับคู่
สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล
เบื้องต้น 
2. การสังเกตจากการมี
ส่วนร่วมของผู้เรียน 

5. หน่วยที่ 5: 
การแลกเปลี่ยนข้อมูล

ส่วนตัว 

การสอบถามรายละเอียดจาก
ผู้ให้ข้อมูลหรือแนะน าตัวเอง
และเพ่ือน 

1. เอกสารประกอบการ   
เรียนที่แจกให้ 
2.จับคู่สอบถามข้อมูล
ส่วนตัวซึ่งกันและกัน 
3. แนะน าตัวเองให้
เพ่ือนฟัง 

1.วัดผลโดยการจับคู่
สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล
เบื้องต้น 
2. การสังเกตจากการมี
ส่วนร่วมของผู้เรียน 
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6. หน่วยที่ 6: 
การกล่าวค าขอโทษและ

ขอบคุณ 

การกล่าวค าขอโทษเม่ือท าผิด
การกล่าวขอบคุณเม่ือได้รับ
ความช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ 
การตอบรับ/ปฏิเสธ การกล่าว
ขอบคุณและการ 
กล่าวขอโทษ 

1. เอกสารประกอบการ   
เรียนที่แจกให้ 
2.จับคู่แสดงดังตัวอย่าง 
3. แสดงบทบาทสมมุติ 
 
 

1.วัดผลโดยการจับคู่
สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล
เบื้องต้น 
2. การสังเกตจากการมี
ส่วนร่วมของผู้เรียน 
 

7. หน่วยที่ 7: 
การบอกความจ าเป็น

ฉุกเฉิน 

เมื่อเราอยู่ในสภาพเดือดร้อน 
หรือต้องการความช่วยเหลือ 

ให้ข้อมูลความช่วยเหลือผู้ที่มี
ความจ าเป็นฉุกเฉินในเบื้องต้น 

1. เอกสารประกอบการ   
เรียนที่แจกให้ 
2.จับคู่แสดงบทบาท
สมมุติ 
3. ท าแบบฝึกหัด 

1.วัดผลโดยการจับคู่
สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล
เบื้องต้น 
2. การสังเกตจากการมี
ส่วนร่วมของผู้เรียน 

8. หน่วยที่ 8: 
ฟังและให้ข้อมูลข่าวสาร

และค าแนะน า 

ฟังเรื่องราวจาก CD และสรุป
ใจความ 
ให้ค าแนะน าต่อเพ่ือน 
 

 

1. เอกสารประกอบการ   
เรียนที่แจกให้ 
2.น าเสนอวีดีทัศน์ 
3. แลกเปลี่ยนการ
สนทนา 

 

1.วัดผลโดยการจับคู่
สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล
เบื้องต้น 
2. การสังเกตจากการมี
ส่วนร่วมของผู้เรียน 

9. หน่วยที่ 9: 
แสดงความรู้สึก 

การใช้สีหน้า ท่าทางประกอบ 
การแสดงความรู้สึกในโอกาส
ต่างๆ 
 
 

 

1. เอกสารประกอบการ   
เรียนที่แจกให้ 
2.อธิบายและ
ยกตัวอย่าง 
3. ฝึกพูดแสดงความรู้สึก 

1.วัดผลโดยการจับคู่
สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล
เบื้องต้น 
2. การสังเกตจากการมี
ส่วนร่วมของผู้เรียน 

10. หน่วยที่ 10: 
แสดงความคิดเห็น 

การแสดงความคิดเห็นเมื่อเห็น
ด้วย/ไม่เห็นด้วย 
การให้เหตุผลในความคิดเห็น
ของตน 

1. เอกสารประกอบการ   
เรียนที่แจกให้ 
2.อธิบายและ
ยกตัวอย่าง 
3. ฝึกการแสดงความ
คิดเห็นในสถานการณ์
ต่างๆ 

1.วัดผลโดยการจับคู่
สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล
เบื้องต้น 
2. การสังเกตจากการมี
ส่วนร่วมของผู้เรียน 

11. หน่วยที่ 11: 
ความเข้าใจในวัฒนธรรม
ต่างชาติ 
 

วันส าคัญต่างๆ 1. เอกสารประกอบการ   
เรียนที่แจกให้ 
2.อภิปราย เรื่องวัน
ส าคัญต่างๆ 
 

1.วัดผลโดยการจับคู่
สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล
เบื้องต้น 
2. การสังเกตจากการมี
ส่วนร่วมของผู้เรียน 
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3. เปรียบเทียบวันส าคัญ
ของไทยกับต่างชาติ 
 

12. หน่วยที่ 12: 
อ่านข้อความสั้นๆ 

อ่านข้อความและเข้าใจ
ความหมาย  

1. ฝึกอ่านข้อความสั้นๆ
จากหนังสือพิมพ์  
นิตยสาร วารสาร 

1.การอ่านและ
ความสามารถในการแปล
ข้อความสั้น 
 

13. หน่วยที่ 13: 
อ่านบทความสั้นๆ 

อ่านข้อความและสรุปใจความ 
 

1. อ่านบทความให้ดูเป็น
ตัวอย่าง 
2.อ่านบทความและสรุป
ใจความส าคัญ 

 

1.สังเกตการอ่านข้อความ
ด้วยอากัปกิริยา น้ าเสียง 
2. ความเข้าใจในเนื้อหาที่
อ่าน 

14. หน่วยที่ 14: 
การอ่านป้ายประกาศ 

ค าหรือวลีที่ใช้ในป้ายประกาศ
และป้ายโฆษณา 

1. ศึกษาการอ่านป้าย
ประกาศ 
2.ฝึกการอ่านป้าย
ประกาศ 

 

1. การสังเกตจากการมี
ส่วนร่วมของผู้เรียน 

15. หน่วยที่ 15: 
การกรอกแบบฟอร์ม 

กรอกแบบฟอร์มสมัครงานและ
แบบฟอร์มทั่วไป 

1.ศึกษาตัวอย่างการ
กรอกแบบฟอร์ม 
2.ฝึกกรอกแบบฟอร์ม
ต่างๆ 

 

1.จากแบบฟอร์มต่างๆที่
ท าการฝึกกรอกข้อมูล 

16. หน่วยที่ 16: 
  แบบทดสอบหลังเรียน 

แบบทดสอบหลังเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ท าแบบทดสอบหลังเรียน 
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สรุปชั่วโมงหน่วยการเรียนรู้ 
ที ่ หน่วยการเรียนรู้ ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม 

1 
หน่วยที่ 1: 
ค าศัพท์พ้ืนฐานและส านวนที่
เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 

ศึกษารายละเอียดเนื้อหา 
ค าอธิบายรายวิชา พร้อมเริ่ม
บทเรียนบทที่เรียนศึกษา
ค าศัพท์พ้ืนฐาน 
ส านวนต่างๆ 
 

 
ฝึกการสนทนาตาม

บทบาทสมมุติ 

 

4 ชั่วโมง 

2 
หน่วยที่ 2: 
การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

สนทนากับเพื่อนๆปละ
ครูผู้สอนโดยมีหัวข้อให้
สนทนา 

ฝึกการสนทนาตาม
บทบาทสมมุติ 4 ชั่วโมง 

3 
หน่วยที่ 3: 
การทักทายและการกล่าวลา 

 

การสนทนาโต้ตอบโดยใช้
ค าพูดแบบเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ 
ความแตกต่างระหว่างการ
สนทนาแบบเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ 

 
 

ฝึกการสนทนาตาม
บทบาทสมมุติ 

 

4 ชั่วโมง 

4 
หน่วยที่ 4: 
การแนะน าตัวเองให้ผู้อื่นรู้จัก 
การแนะน าเพ่ือนให้คนอ่ืนๆได้
รู้จัก 

 

ครูแนะน าตัวให้นักศึกษาฟัง 
ฝึกแนะน าตัวเองกับเพื่อน
ร่วมห้อง 
บทบาทสมมุติแนะน าผู้อื่น 

 
 

ฝึกการสนทนาตาม
บทบาทสมมุติ 

 

4 ชั่วโมง 

5 
หน่วยที่ 5: 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว 

การสอบถามรายละเอียด
จากผู้ให้ข้อมูลหรือแนะน า
ตัวเองและเพ่ือน 

ฝึกการสนทนาตาม
บทบาทสมมุติ 4 ชั่วโมง 

 

6 

หน่วยที่ 6: 
การกล่าวค าขอโทษและ
ขอบคุณ 

 

การกล่าวค าขอโทษเม่ือท า
ผิดการกล่าวขอบคุณเมื่อ
ได้รับความช่วยเหลือใน
โอกาสต่างๆ 
การตอบรับ/ปฏิเสธ การ
กล่าวขอบคุณและการ 
กล่าวขอโทษ 
ศึกษาการกล่าวขอโทษตาม
สถานการณ์ต่างๆ และกล่าว
ตอบรับค าขอโทษท่ีถูกต้อง
ตามแบบแผน 

 
 

ฝึกการสนทนาตาม 
บทบาทสมมุติ 

 

4 ชั่วโมง 



~ 6 ~ 
 

7 
หน่วยที่ 7: 
การบอกความจ าเป็นฉุกเฉิน 

 

เมื่อเราอยู่ในสภาพเดือดร้อน 
หรือต้องการความช่วยเหลือ 
ให้ข้อมูลความช่วยเหลือผู้ที่มี
สามารถอธิบาย แนะน า
ข้อมูลเบื้องต้น 

 
 

ฝึกการสนทนาตาม 
บทบาทสมมุติ 

 

4 ชั่วโมง 

8 
หน่วยที่ 8: 
ฟังและให้ข้อมูลข่าวสารและ
ค าแนะน า 

การบอกวัน เวลา 
การถามเกี่ยวกับวันเวลา 

ฝึกการสนทนาตาม 
บทบาทสมมุติ 4 ชั่วโมง 

9 
หน่วยที่ 9: 
แสดงความรู้สึก 

ฟังเรื่องราวจาก CD และ
สรุปใจความ 
ให้ค าแนะน าต่อเพ่ือน 
 

ฝึกการสนทนาตาม 
บทบาทสมมุติ 4 ชั่วโมง 

10 
หน่วยที่ 10: 
แสดงความคิดเห็น 

การแสดงความคิดเห็นเมื่อ
เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย 
การให้เหตุผลในความ
คิดเห็นของตน 

ฝึกการสนทนาตาม 
บทบาทสมมุติ 4 ชั่วโมง 

11 
หน่วยที่ 11: 
ความเข้าใจในวัฒนธรรม
ต่างชาติ 

 

วันส าคัญต่างๆ ฝึกการสนทนาตาม 
บทบาทสมมุติ 4 ชั่วโมง 

12 
หน่วยที่ 12: 
อ่านข้อความสั้นๆ 

 

ฝึกอ่านข้อความและเข้าใจ
ความหมาย 

 
ฝึกการสนทนาตาม 

บทบาทสมมุติ 

4 ชั่วโมง 

  13 
หน่วยที่ 13: 
อ่านบทความสั้นๆ 

 

อ่านข้อความและสรุป
ใจความ 
 

ฝึกการสนทนาตาม 
บทบาทสมมุติ 4 ชั่วโมง 

14 
หน่วยที่ 14: 
การอ่านป้ายประกาศ 

ค าหรือวลีที่ใช้ในป้าย
ประกาศและป้ายโฆษณา 

 
อภิปรายแสดงความ

คิดเห็น 

4 ชั่วโมง 

15 
หน่วยที่ 15: 
การกรอกแบบฟอร์ม 

กรอกแบบฟอร์มสมัครงาน
และแบบฟอร์มทั่วไป 

 
ใช้แบบทดสอบ 4 ชั่วโมง 

16 
หน่วยที่ 16: 
แบบทดสอบหลังเรียน 

แบบทดสอบหลังเรียน ท าแบบทดสอบหลัง
เรียน 2 ชั่วโมง 

รวม 62 ชั่วโมง 
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เกณฑ์การประเมิน 
1. ประเมินจากเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละหน่วย   70  คะแนน 

 หน่วยที่ 1: การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน             5    คะแนน 
 หน่วยที่ 2: การทักทายและการกล่าวลา             5    คะแนน 
 หน่วยที่ 3: แนะน าตัวเองและผู้อื่น                        10  คะแนน 
 หน่วยที่ 4: การแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว              5   คะแนน 
 หน่วยที่ 5: การกล่าวค าขอบโทษและขอบคุณ    5   คะแนน 
 หน่วยที่ 6: การบอกความจ าเป็นฉุกเฉิน              5   คะแนน 
          หน่วยที่ 7: ฟังและให้ข้อมูลข่าวสาร และค าแนะน า    10 คะแนน 
 หน่วยที่ 8: แสดงความรู้สึก                         5   คะแนน 
 หน่วยที่ 9: แสดงความคิดเห็น                              5   คะแนน 
 หน่วยที่10: ความเข้าใจในวัฒนธรรมแห่งชาติ     5   คะแนน 
 หน่วยที่11: อ่านข้อความสั้นๆ                          5   คะแนน 
 หน่วยที่12: อ่านบทความสั้น                         10  คะแนน 
          หน่วยที1่3: ค าศัพท์พ้ืนฐาน และส านวนต่างๆ     5   คะแนน 
 หน่วยที่14: การอ่านป้ายประกาศ                          5   คะแนน 
 หน่วยที่15: การกรอกแบบฟอร์ม                          5   คะแนน 
2.   ประเมินจากการทดสอบก่อนจบหลักสูตร                30  คะแนน 
 
เกณฑ์การตัดสินใจ 
 ช่วงคะแนน             เกรด 

คะแนน 80 – 100     4 
คะแนน 70 – 79              3 
คะแนน 60 – 69              2 
คะแนน 50 – 59              1 
คะแนน 0 – 49      0 

หมายเหตุ เวลาเรียนต้องไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 80 
 
วัสดุ – อุปกรณ์ 

1. สื่อการสอนได้แก่ กระดาษA4 กระดาษฟรูพ ปากกาเมจิก ไวท์บอร์ด  
2. อุปกรณ์ฝึกปฏิบัติเพ่ือการจัดกิจกรรมบทบาทสมมุติ 
 

จ านวนผู้เรียนที่รับ 
ปีงบประมาณ 2556 ภาคเรียนที่ 1   รุ่นที่ 1   จ านวน  30   คน 
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งบประมาณ    รวม.........21,600............บาท (สองหมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร   150   บาท X 60   ช.ม.   = 9,000          บาท 
2. ค่าวัสดุที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน     5   บาท X 60   ช.ม. x 30 คน  = 9,000          บาท 
3. ค่าบ ารุงรักษาสถานที่                        2   บาท X 60   ช.ม. X 30 คน           = 3,600          บาท  
     
ค่าใช้จ่ายรายหัว(เฉลี่ย) 
 ค่าใช้จ่าย/คน โดยประมาณ   =….............720...............บาท 
 
ศักยภาพในการการสอน 

แหล่งศึกษาค้นคว้า 
ศูนยเ์รียนรู้วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 

 
สถานที่และอุปกรณ์การฝึกอบรม 
        ศูนย์เรียนรู้วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 

 
ศักยภาพผู้สอน  

 มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ การใช้ค าในการสนทนาในหัวข้อต่างๆที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน  
สามารถสื่อสารให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการใช้ค าสนทนาและสอดแทรกในเรื่องการเรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมต่างชาติ  
ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน เพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพ และพัฒนาท้องถิ่น 

 
รายช่ือคณะผู้สอน 

1. นายระวี  จิรเดชากุล                 หวัหน้าศูนย์อาเซียนศึกษา 
2. Mr. Robert         Aquino        อาจารย์พิเศษวิทยาลัยชุมชนน่าน 
3. Mrs. Marilou    De  Vera         ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ 
4. นางสาวชญาณิศา  แสงเจริญ       นักวิชาการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 
5. นางปิยะนุช         ดีฤสานต์        นักวิชาการวัดและประเมินผล         


