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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื�อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์  

หลกัสูตร/กลุ่มวชิา               หลกัสูตรหมวดวิชาศกึษาทั�วไป หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.����    

                                                       กลุ่มวิชาภาษาและการสื�อสาร 
 

หมวดที�  �  ข้อมูลโดยทั�วไป 

�.  รหัสและชื�อรายวชิา    

2310106            ภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสารตามสถานการณ์ 

            English for Situational Communication 

�.  จาํนวนหน่วยกติ 

3 (3-0-6) 

�.  หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

หมวดวิชาศกึษาทั�วไป   

�.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

4.1 .........................................................................ผูรั้บผดิชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน                 

4.2 .........................................................................อาจารยผ์ูส้อน  

4.3 .........................................................................อาจารยผ์ูส้อน    

�.  ภาคการศึกษา/ชั�นปีที�เรียน 

ภาคการศึกษาที�................ชั�นปีที�...............  

�.  รายวชิาที�ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  

ไม่มี 

�.  รายวชิาที�ต้องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites)   

ไม่ม ี

�.  สถานที�เรียน 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์  

     

�.  วนัที�จดัทําหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาครั�งล่าสุด 

           �� กรกฎาคม ���� 

  

มคอ. � 
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หมวดที�  �  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์  

�. จุดมุ่งหมายของรายวชิา  

    1. อธิบายถึงวฒันธรรมนานาชาติ และความสาํคญัในการอนุรักษศ์ิลปวฒันธรรมโดยใชท้กัษะทาง

ภาษาองักฤษ ฟัง พดู อ่าน เขียน และความรู้ทางไวยากรณ์ 

    2. อธิบายถึงความสมัพนัธร์ะหว่างการเปลี�ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีธรรมชาติ 

สิ�งแวดลอ้ม และสงัคม โดยใชภ้าษาที�เหมาะสมตามสถานการณ์ 

    3. นาํความรู้เพื�อพฒันาตนเองไดอ้ยา่งต่อเนื�อง และสร้างประโยชน์ต่อสงัคมได ้ 

    4. ทาํงานร่วมกบัผูอ้ื�นไดท้ั�งในฐานะผูน้าํและสมาชิกของกลุ่ม 

    5. สื�อสารโดยการใชภ้าษาไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามสถานการณ์ 

  

�. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

 เพื�อใหเ้นื�อหารายวิชามีความสมบูรณ์  ครอบคลุม และทนัต่อสถานการณ์ปัจจุบนั ซึ�งจะเป็น 

การพฒันาความรู้และทกัษะทางดา้นภาษาของนกัศึกษาใหส้ามารถนาํไปประยกุตใ์ช ้เพื�อพฒันาตนเอง

ไดอ้ยา่งต่อเนื�อง 

 

 

หมวดที�  �  ลักษณะและการดําเนินการ 

�. คาํอธบิายของรายวชิา 

        การพฒันาทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษ ทั�งการฟัง พดู อ่าน เขียน และความรู้ทางไวยากรณ์เพื�อการ

สื�อสารตามสถานการณ์ในสถานการณ์ที�หลากหลายและซบัซอ้นมากขึ�น รวมถึงสามารถนาํความรู้ทาง

ภาษาองักฤษไปใชเ้พื�อการแสวงหาความรู้เพิ�มเติมใหก้บัตนเองได ้

�. จาํนวนชั�วโมงที�ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

 

หน่วยกติ 

จาํนวนชั�วโมงต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย การปฏิบัตงิาน การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม 

3(3-0-6) 45 0 90 

 

- 
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�. จาํนวนชั�วโมงต่อสัปดาห์ที�อาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

  

ตารางการให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

 

รายวิชา 

 

อาจารย์ผู้สอน 

 

วัน-เวลา ให้

คาํปรึกษา 

สถานที�หรือ

หมายเลขห้อง 

ผู้สอน 

หมายเลข

โทรศัพท์ 

ผู้สอน 

ที�อยู่ของ 

E-mail 

ผู้สอน 

รวมจํานวน 

ชั�วโมงต่อสัปดาห์ 

ที�ให้คาํปรึกษา  

2310106 

 

1.      

2.      

3.      
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หมวดที�  �  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

�.  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยทุธ์/วิธีการสอน  1.3 กลยทุธ์/วิธีการประเมินผล  

1 []    มีคุณธรรม จริยธรรม เขา้ใจ

คุณค่าของชีวิต มีอุดมการณ์ชีวิตที�

เป็นประโยชน์ต่อสงัคมและประพฤติ

ตนเป็นแบบอยา่งที�ดีของสงัคม บน

พื�นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  

2 []  รักและภาคภูมิใจในทอ้งถิ�น 

สถาบนั ตระหนกั ซาบซึ�ง และเห็น

คุณค่าของศิลปวฒันธรรมไทยหรือ

วฒันธรรมนานาชาติ และมีจิตสาํนึก

ในการอนุรักษศ์ิลปวฒันธรรม 

ธรรมชาติสิ�งแวดลอ้ม และภูมิปัญญา

ทอ้งถิ�น 

1.  ใชสื้�อการสอนที�มี

เนื�อหาเกี�ยวขอ้งกบั

ศิลปวฒันธรรมไทยหรือ

วฒันธรรมนานาชาติ  เช่น 

ข่าวและบทความตาม

สถานการณ์ปัจจุบนัพร้อม

กบัยกตวัอยา่งเปรียบเทียบ

วฒันธรรมไทย  

 

2.   จดักิจกรรมใหผู้เ้รียน

ไดม้ีทกัษะการคิดวิเคราะห ์

 

 

 

3. แลกเปลี�ยนความคิดเห็น 

และถามตอบเกี�ยวกบั

ศิลปวฒันธรรมไทยหรือ

วฒันธรรมนานาชาติ 

 

 

 

 

1.  สามารถอธิบายเปรียบเทียบ

ความเหมือน  ความแตกต่าง

ของศิลปวฒันธรรมไทยหรือ

วฒันธรรมนานาชาติได ้

 

 

 

 

 

�. สามารถวิเคราะห์และ

นาํเสนอเนื�อหาที�ไดรั้บ

มอบหมายในชั�นเรียนได้

ถกูตอ้ง 

 

3.  ประเมินพฤติกรรมที�

แสดงออกในชั�นเรียน ในกลุ่ม 

และกิจกรรมทางวิชาการและ

กิจกรรมทางสงัคมที�

หลากหลาย  
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2.  ด้านความรู้ 

2.1 ผลการเรียนรู้ 2.2 กลยทุธ์/วิธีการสอน  2.3 กลยทุธ์/วิธีการประเมินผล  

1 []     รู้จกัตนเอง ทอ้งถิ�น 

สงัคมไทยและสงัคมโลก เขา้ใจ

ความสมัพนัธร์ะหว่างการ

เปลี�ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลย ีธรรมชาติ สิ�งแวดลอ้ม 

และสงัคม และสามารถแสวงหา

แนวทางควบคุมและดูแลความ

เปลี�ยนแปลงใหเ้หมาะสมได ้

 

 

 

 

1.    จดัใหม้ีรูปแบบการ

สอนในเชิงบรรยาย 

อภิปราย นกัศกึษาแสดง

ความคิดเห็นและทาํ

รายงานพร้อมทั�งนาํเสนอ

ผลงาน  

 

 

 

2.    ส่งเสริมกิจกรรมที�เนน้

ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางและ

การมีส่วนร่วมในการ

ฝึกฝนพฒันาทกัษะทาง

ภาษาองักฤษใหเ้ป็นไปตาม

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

เช่น Jigsaw, Think Pair 

Share หรือ Round Table 

เป็นตน้ 

1.   การสอบวดัความรู้ ความ

เขา้ใจในเนื�อหาวิชา  

�. สงัเกตพฤติกรรมการมีส่วน

ร่วมในการอภิปรายและการ

แสดงความคิดเห็น 

3. กาํหนด Rubric Score เพื�อ

วดัประเมินผลรายงานและการ

นาํเสนอผลงาน 

 

�. ประเมินพฤติกรรมและ 

บุคลิกภาพองคร์วมของ

นกัศกึษาทั�งเป็นรายบุคคลและ

กลุ่ม 

 

2 [ ]     มีความรอบรู้ สามารถดูแล

สุขภาวะของตนและปรับตวัใหด้าํรง

อยูไ่ดอ้ยา่งมีความสุขและพอเพียง 

ภายใตส้งัคม เศรษฐกิจ การเมืองและ

การปกครองตามแบบวิถีไทยและวิถี

โลก 
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�.  ด้านทกัษะทางปัญญา 

3.1 ผลการเรียนรู้ 3.2 กลยทุธ์/วิธีการสอน  3.3 กลยทุธ์/วิธีการประเมินผล  

1 []    สามารถแสวงหาความรู้ 

เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื�อพฒันาตนเอง

อยา่งต่อเนื�อง ในการสร้างประโยชน์

ต่อสงัคมได ้

 

�. มอบหมายงานให้

นกัศกึษานาํเสนอเนื�อหา

สาระโดยใชว้ิธีการสื�อสาร

ตามแต่ละสถานการณ์ 

 

�. จดักิจกรรมโดยเนน้ให้

ผูเ้รียนไดฝึ้กใชท้กัษะ

กระบวนการคิดวิเคราะห์ 

และการแกปั้ญหาจาก

สถานการณ์จริงที�เกิดขึ�น 

�. ประเมินจากการนาํเสนอ

งาน อภิปราย สรุปและการ

ประยกุตก์ารใชภ้าษาในการ

สื�อสารตามแต่ละสถานการณ์ 

 

�. สามารถนาํเสนอผลงาน

อภิปราย ตอบปัญหา และ

ขอ้เสนอแนะจากกรณีศกึษาที�

กาํหนดให ้ 

 

2 []    สามารถคิดอยา่งเป็นระบบ

แบบองคร์วม เขา้ใจปัญหา แกปั้ญหา

ได ้และสามารถคิดวิเคราะห์ 

วิพากษว์ิจารณ์ และแสวงหาเหตุ

ผลได ้
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�. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1 ผลการเรียนรู้ 4.2 กลยทุธ์/วิธีการสอน  4.3 กลยทุธ์/วิธีการประเมินผล  

1 [ ]    สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ื�น

ไดท้ั�งในฐานะผูน้าํและสมาชิกของ

กลุ่มรวมทั�งมีจิตอาสาและสาํนึก

สาธารณะ 

 

�. การจดักิจกรรมกลุ่ม โดย

มุ่งเนน้ใหน้กัศกึษาแสดง

ความรับผดิชอบใน

การศึกษาคน้ควา้องค์

ความรู้ดว้ยตนเอง  

 

�. ส่งเสริมกระบวนการ

เรียนแบบกระบวนการกลุ่ม

สมัพนัธ ์และการเรียนรู้

แบบผสมผสาน  

�. การประเมินผลจากสภาพ

จริงของพฤติกรรมที�นกัศึกษา

แสดงออกในกิจกรรมการเรียน 

การปฏิบติังานกลุ่ม  

 

 

�. ประเมินพฤติกรรมบุคคล 

การมีวนิยัและความรับผดิชอบ

ต่องานที�ไดรั้บมอบหมาย  

�. ประเมินพฤติกรรมการ

เรียนรู้รายบุคคล และกลุ่ม 

2 []    รู้จกัเคารพสิทธิของผูอ้ื�น มี

ความรับผดิชอบต่อบทบาทหนา้ที�

ของตนเองทั�งต่อตนเอง ต่อผูอ้ื�น และ

ต่อสงัคมในการเป็นพลเมืองที�มี

คุณค่าของสงัคมไทยและสงัคมโลก 
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�. ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสื�อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ผลการเรียนรู้ 5.2 กลยทุธ์/วิธีการสอน  5.3 กลยทุธ์/วิธีการประเมินผล  

1 []      สามารถคิดวิเคราะห์เชิง

ตวัเลขไดอ้ยา่งเหมาะสม และใชเ้ป็น

พื�นฐานในการแกปั้ญหาและการ

ตดัสินใจในชีวิตประจาํวนั 

  

2 []     สามารถใชภ้าษาเพื�อการ

สื�อสารไดอ้ยา่งเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

 

�. ผสมผสานการเรียนรู้ 

สามารถใชท้กัษะทาง

เทคโนโลยสีารสนเทศใน

การทาํงาน สืบคน้ขอ้มลู

ทางอินเทอร์เน็ต 

 

�. นาํเสนอผลงานโดยใช้

สื�อทางเทคโนโลยทีี�

เหมาะสมและทนัสมยั เช่น 

นาํเสนอรายงานที�คน้ควา้

เป็นภาษาองักฤษโดย

ผสมผสานการใช้

โปรแกรม Power point 

เพื�อช่วยใหเ้กิดความ

น่าสนใจมากขึ�น 

�. ประเมินความสามารถ

ทางการสื�อสาร การใช้

เทคโนโลยจีากการนาํเสนอ

รายงานดว้ยสื�อเทคโนโลย ี

 

 

�. ประเมินผลทกัษะการ

วิเคราะห์เชิงตวัเลขจากการ

ทดสอบดว้ยแบบทดสอบ  

 

3 []      สามารถใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศอยา่งรู้เท่าทนัในการ

สืบคน้ขอ้มลูเพื�อการแสวงหาความรู้ 

และเลือกสรรสารสนเทศมาใช้

ประโยชน์ต่อตนเองและสงัคมได้

อยา่งเหมาะสม 
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หมวดที�  �  แผนการสอนและการประเมินผล 

�. แผนการสอน  

สัปดาห์ 

ที� 

หัวข้อ/รายละเอียด ชั�วโมงสอนต่อ

สัปดาห์ 

กิจกรรมการสอน สื�อที�ใช้ใน 

การสอน 

อาจารย์ผู้สอน 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 

1 

 

Unit 1:  Food from 

the Earth 

3 - -  บรรยาย  

อภิปรายเกี�ยวกบั 

Present Simple 

และ Present 

Continuous Tense 

-  มอบหมายงาน 

กิจกรรมคู่ หรือ 

กลุ่ม ฝึกทกัษะการ

ฟังพดูเกี�ยวกบั 

Food 

- แบบฝึกหดัโดยทาํ

เป็นรายบุคคล  เป็นคู ่

 หรือกลุ่มเกี�ยวกบั 

 Present Simple 

 และ Present 

Continuous Tense  

-  Power 

point  

- หนงัสือ 

World 

English 2 

- Audio CD. 

 

2 Unit 1:  Food from 

the Earth 

3 - -  บรรยาย  

อภิปราย เกี�ยวกบั 

Past Simple Tense 

-  มอบหมายงาน 

กิจกรรมเดี�ยว

เกี�ยวกบัการอ่าน

เนื�อเรื�องใน

บทเรียน 

- มอบหมายงาน

กิจกรรมคู่เกี�ยวกบั

-  Power 

point  

- หนงัสือ 

World 

English 2 

- Audio CD. 
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การเขียนตาม

เนื�อหาในบทเรียน- 

แบบฝึกหดัโดยทาํ

เป็นรายบุคคล  

เป็นคู่  หรือกลุ่ม 

เกี�ยวกบั Simple 

Past Tense 

3 

 

Unit 2:  Express 

Yourself 

3 - -  บรรยาย  

อภิปราย เกี�ยวกบั 

Present Perfect 

Tense 

-  มอบหมายงาน 

กิจกรรม คู่ หรือ 

กลุ่ม ฝึกทกัษะบท

สนทนาเกี�ยวกบั 

Personal 

Experiences 

- แบบฝึกหดัโดยทาํ 

 เป็นรายบุคคล   

  เป็นคู่  หรือกลุ่ม  

   เกี�ยวกบั  

  Present Perfect 

   Tense 

-  Power -  

Power point  

- หนงัสือ 

World 

English 2 

- Audio CD. 

 

� 

 

Unit 2:  Express 

Yourself 

3 - -  บรรยาย  

อภิปราย เกี�ยวกบั 

Have or Has VS 

contractions 

-  มอบหมายงาน 

กิจกรรม เดี�ยว หรือ 

คู่ ฝึกทกัษะการ

สนทนาหวัขอ้ 

-  Power 

point  

- หนงัสือ 

World 

English 2 

- Audio CD. 
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Make Small Talk 

with New People 

- แบบฝึกหดัโดย

ทาํเป็นรายบุคคล  

เป็นคู่  หรือกลุ่ม

เกี�ยวกบั Small 

Talk 

Communication 

5 

 

Unit 2:  Express 

Yourself 

3 - -  บรรยาย อภิปราย 

เกี�ยวกบั already, 

ever, never, and 

yet.  

-  มอบหมายงาน 

กิจกรรมเดี�ยว อ่าน

เนื�อหาในบทเรียน 

- แบบฝึกหดัโดยทาํ

เป็นรายบุคคลและ

เป็นคู่ ฝึกการเขียน

เกี�ยวกบัเนื�อหาใน

บทเรียน 

-  Power 

point  

- หนงัสือ 

World 

English 2 

- Audio CD. 

 

6 

 

Unit 3:  Cities 3 - -  บรรยาย  

อภิปราย หวัขอ้ 

Future with Will 

-  มอบหมายงาน 

กิจกรรม คู่ หรือ 

กลุ่ม ฝึกทกัษะบท

สนทนาหวัขอ้ 

Describe your City 

or Town. 

- แบบฝึกหดัโดยทาํ 

 เป็นรายบุคคล เป็นคู ่

-  Power 

point  

- หนงัสือ 

World 

English 2 

- Audio CD. 
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  หรือกลุ่ม หวัขอ้ 

  Future with Will 

7 Unit 3:  Cities 3 - - สนทนา

แลกเปลี�ยนความ

คิดเห็นในชั�นเรียน 

หวัขอ้ What 

Makes a Good 

Neighborhood. 

-  มอบหมายงาน 

กิจกรรม เดี�ยว หรือ 

คู่ ฝึกทกัษะบท

สนทนาเกี�ยวกบั 

Problem in 

Neighborhood. 

-  Power 

point  

- หนงัสือ 

World 

English 2 

- Audio CD. 

 

8 Unit 3:  Cities 3 - -  บรรยาย  

อภิปราย หวัขอ้ 

Using Map และ 

Will + time 

clauses 

-  มอบหมายงาน 

กิจกรรมเดี�ยวอ่าน

เนื�อหาจากใน

บทเรียน 

- แบบฝึกหดัโดยทาํ 

 เป็นรายบุคคลและ 

 เป็นคู่ ฝึกการเขียน 

 หวัขอ้ที�เกี�ยวขอ้ง 

-  Power 

point  

- หนงัสือ 

World 

English 2 

- Audio CD. 

 

9 สอบกลางภาค 

 

 

 



 
 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ        แบบฟอร์มการเขียนรายละเอียดของรายวชิา (มคอ. 3)       พฒันาโดย ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม Page 13 

 

10 

 

Unit 4:  The Body 3 - -  บรรยาย  

อภิปรายหวัขอ้ 

Comparison 

-  มอบหมายงาน 

กิจกรรมคู่ หรือ 

กลุ่ม Discuss the 

Way to Stay 

Healthy. 

- แบบฝึกหดัโดยทาํ 

 เป็นรายบุคคลและ 

 เป็นคู่  

-  Power 

point  

- หนงัสือ 

World 

English 2 

- Audio CD. 

 

11 Unit 4:  The Body 3 - -  บรรยาย  

อภิปราย 

Comparison (ต่อ) 

-  มอบหมายงาน 

กิจกรรม เดี�ยว อ่าน

เนื�อหาในบทเรียน 

- แบบฝึกหดัโดยทาํ 

 เป็นรายบุคคลและ 

 เป็นคู่ ฝึกเขียนหวัขอ้ 

 ที�เกี�ยวขอ้ง 

-  Power 

point  

- หนงัสือ 

World 

English 2 

- Audio CD. 

 

12 

 

Unit 5:  Challenges 3 - -  บรรยาย  

อภิปราย หวัขอ้ 

Past Continuous 

VS Simple Past 

-  มอบหมายงาน 

กิจกรรมคู่ หรือ 

กลุ่มฝึกทกัษะบท

สนทนาหวัขอ้ 

Facing Challenge 

- แบบฝึกหดัโดยทาํ 

-  Power 

point  

- หนงัสือ 

World 

English 2 

- Audio CD. 
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  เป็นรายบุคคลและ 

  เป็นคู่  

�� Unit 5:  Challenges 3 - -  บรรยาย  

อภิปราย หวัขอ้ 

Too และ Enough 

-  มอบหมายงาน 

กิจกรรม เดี�ยว อ่าน

เนื�อหาในบทเรียน 

- แบบฝึกหดัโดยทาํ 

 เป็นรายบุคคลและ 

 เป็นคู่ ฝึกการเขียน 

-  Power 

point  

- หนงัสือ 

World 

English 2 

- Audio CD. 

 

14 

 

Unit 6:  Transitions 3 - -  บรรยาย  

อภิปราย หวัขอ้ 

Present Perfect 

Tense (ต่อ) 

-  มอบหมายงาน 

กิจกรรมคู่ หรือ กลุ่ม 

ฝึกทกัษะบทสนทนา

หวัขอ้ Milestones in 

your life. 

- แบบฝึกหดัโดยทาํ 

 เป็นรายบุคคลและ 

 เป็นคู่ 

-  Power 

point  

- หนงัสือ 

World 

English 2 

- Audio CD. 

 

�� Unit 6:  Transitions 3 - -  บรรยาย  อภิปราย 

หวัขอ้ Adjective for age 

-  มอบหมายงาน 

กิจกรรม เดี�ยว อ่าน

เนื�อหาในบทเรียน 

- แบบฝึกหดัโดยทาํเป็น 

 รายบุคคลและเป็นคู่  

 ฝีกการเขียนหวัขอ้ที� 

 เกี�ยวขอ้ง 

-  Power point  

- หนงัสือ 

World 

English 2 

- Audio CD. 

 



 
 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ        แบบฟอร์มการเขียนรายละเอียดของรายวชิา (มคอ. 3)       พฒันาโดย ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม Page 15 

 

16 สรุปบทเรียน � -    

17 สอบปลายภาค 

 

�.  แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม

ที� 

การเรียนรู้ด้าน ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที�

ประเมิน 

สัดส่วนการ

ประเมิน 

1 คุณธรรม 

จริยธรรม  
-  รักและภาคภูมิใจ

ในทอ้งถิ�น สถาบนั 

ตระหนกั ซาบซึ�ง 

และเห็นคุณค่าของ

ศิลปวฒันธรรมไทย

หรือวฒันธรรม

นานาชาติ และมี

จิตสาํนึกในการ

อนุรักษ์

ศิลปวฒันธรรม 

ธรรมชาติ

สิ�งแวดลอ้ม และภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ�น 

1.  สามารถอธิบาย

เปรียบเทียบความเหมือน  

ความแตกต่างของ

ศิลปวฒันธรรมไทยหรือ

วฒันธรรมนานาชาติได ้

�. สามารถวิเคราะห์และ

นาํเสนอเนื�อหาที�ไดรั้บ

มอบหมายในชั�นเรียนได้

ถกูตอ้ง 

3.  ประเมินพฤติกรรมที�

แสดงออกในชั�นเรียน 

ในกลุ่ม และกิจกรรม

ทางวิชาการและกิจกรรม

ทางสงัคมที�หลากหลาย  

ตลอดภาค

การศึกษา 

��% 

2 ความรู้ -    รู้จกัตนเอง 

ทอ้งถิ�น สงัคมไทย

และสงัคมโลก เขา้ใจ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างการ

เปลี�ยนแปลงทาง

วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลย ี

ธรรมชาติ 

สิ�งแวดลอ้ม และ

สงัคม และสามารถ

1.   การสอบวดัความรู้ 

ความเขา้ใจในเนื�อหาวิชา  

 �. สงัเกตพฤติกรรมการ

มีส่วนร่วมในการ

อภิปรายและการแสดง

ความคิดเห็น 

3. กาํหนด Rubric Score 

เพื�อวดัประเมินผล

รายงานและการนาํเสนอ

ผลงาน 

�. ประเมินพฤติกรรม

สปัดาห์ที� 9 

และ 16 

60% 



 
 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ        แบบฟอร์มการเขียนรายละเอียดของรายวชิา (มคอ. 3)       พฒันาโดย ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม Page 16 

 

แสวงหาแนวทาง

ควบคุมและดูแล

ความเปลี�ยนแปลง

ใหเ้หมาะสมได ้

และ 

บุคลิกภาพองคร์วมของ

นกัศกึษาทั�งเป็น

รายบุคคลและกลุ่ม 

3 ทกัษะทาง

ปัญญา  
-   สามารถแสวงหา

ความรู้ เรียนรู้ตลอด

ชีวิต เพื�อพฒันา

ตนเองอยา่งต่อเนื�อง 

ในการสร้าง

ประโยชน์ต่อสงัคม

ได ้
 

�. ประเมินจากการ

นาํเสนองาน อภิปราย 

สรุปและการประยกุต์

การใชภ้าษาในการ

สื�อสารตามแต่ละ

สถานการณ์ 

�. สามารถนาํเสนอ

ผลงานอภิปราย ตอบ

ปัญหา และขอ้เสนอแนะ

จากกรณีศกึษาที�

กาํหนดให ้ 

ตลอดภาค

การศึกษา 

1�% 

 

 

 

 

 

 

4 ทกัษะ

ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ  

-  สามารถทาํงาน

ร่วมกบัผูอ้ื�นไดท้ั�งใน

ฐานะผูน้าํและ

สมาชิกของกลุ่ม

รวมทั�งมีจิตอาสา

และสาํนึกสาธารณะ 
 

�. การประเมินผลจาก

สภาพจริงของพฤติกรรม

ที�นกัศกึษาแสดงออกใน

กิจกรรมการเรียน การ

ปฏิบติังานกลุ่ม  

�. ประเมินพฤติกรรม

บุคคล การมีวินยัและ

ความรับผดิชอบต่องาน

ที�ไดรั้บมอบหมาย 

�. ประเมินพฤติกรรม

การเรียนรู้รายบุคคล 

และกลุ่ม 

ตลอดภาค

การศึกษา 

1�% 

 

 

 

 

 

 

5 ทกัษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตวัเลข การ

สื�อสาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยี

-  สามารถใชภ้าษา

เพื�อการสื�อสารได้

อยา่งเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

�. ประเมินความสามารถ

ทางการสื�อสาร การใช้

เทคโนโลยจีากการ

นาํเสนอรายงานดว้ยสื�อ

ตลอดภาค

การศึกษา 

1�% 

 

 

 



 
 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ        แบบฟอร์มการเขียนรายละเอียดของรายวชิา (มคอ. 3)       พฒันาโดย ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม Page 17 

 

สารสนเทศ  เทคโนโลย ี

�. ประเมินผลทกัษะการ

วิเคราะห์เชิงตวัเลขจาก

การทดสอบดว้ย

แบบทดสอบ  

 

 

 

 

หมวดที�  �  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

�. ตาํราและเอกสารหลกั      

Johannsen, K. L. & Chase, R. T. (2015). World English 2. Thailand: National Geographic   

              Learning.  

�. เอกสารและข้อมลูสําคญั 

       http://dictionary.cambridge.org/  

       http://www.oxforddictionaries.com/ 

�. เอกสารและข้อมลูแนะนาํ 

- 

 

หมวดที�  �  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

�.  กลยุทธ์การประเมนิประสิทธผิลของรายวชิาโดยนกัศึกษา 

  แบบประเมินผูส้อนและแบบประเมินรายวิชา จากกลุ่มงานทะเบียนและวิชาการ 

  นกัศกึษาเป็นรายบุคคล / กลุ่ม สนทนากบัผูส้อน 

  นกัศกึษาใหข้อ้เสนอแนะผา่นเวบ็บอร์ดของอาจารยร์ายวิชา  

�.  กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

  ผลการเรียนของนกัศกึษา 

  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

�.  การปรับปรุงการสอน  

 มีการประชุมสมัมนาเพื�อพฒันาการเรียนการสอน  

�.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ�ของนักศึกษาในรายวชิา 

   มีการแต่งตั�งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศกึษา  โดยดู

จากขอ้สอบ รายงาน วิธีการใหค้ะแนนสอบ  
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�.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา  

  ปรับปรุงรายวิชาทุกปี ตามขอ้เสนอแนะจากขอ้ที� 1 ขอ้ที� 2 และขอ้ที� 4 

 


