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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   วังท่าพระ คณะโบราณคดี ภาควิชาภาษาตะวันตก  
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา       

        356 201 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 (English Communication Skills II) 
2. จ านวนหน่วยกิต     

3 หน่วยกิต (3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
  วิชากลางของคณะโบราณคดี 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา:   อาจารย์ ดร. วรมาศ ธัญภัทรกุล 
  อาจารย์ผู้สอน: 

กลุ่มที่ สาขาวิชา ผู้สอน 
1 ภาษาไทย  อ. ศราภรณ์ คุณะวัฒน์สถิตย์* 
2 ภาษาไทย  อ. ชลิลา วงศ์วิศวะกร* 
3 ภาษาไทย  อ. อัญญรัตน์ อ าพันพงษ์   
4 ประวัติศาสตร์ศิลปะ  อ. เกียรตินาวิน ศรีธัญรัตน์ 
5 ประวัติศาสตร์ศิลปะ  ผศ. ดร. ก าไลทิพย์ ปัตตะพงศ์ 
6 มานุษยวิทยา  ผศ. ดร. พรสวรรค์ ตรีพาสัย 
7 มานุษยวิทยา  อ. กฤษฎา ข ายัง 
8 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  อ. ดร. วรมาศ ธัญภัทรกุล 
9 ฝรั่งเศส อ. ศราภรณ์ คุณะวัฒน์สถิตย์* 
10 โบราณคดี  อ. ชลิสา วงศ์วิศวะกร* 
11 โบราณคดี  อ. ดร. พจนรรฏ สุทธิพินิจธรรม 

*ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
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5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 

  ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  ชั้นปีที่ 2  
6. รายวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) 
  ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites) 
  ไม่มี 
8. เวลา / สถานที่เรียน 
  

กลุ่มที่ วิชาเอก เวลา ห้องเรียน 

1 ภาษาไทย 09.25 – 12.05 น. ศสศ. 405 

2 ภาษาไทย 09.25 – 12.05 น. ศสศ. 406 

3 ภาษาไทย 09.25 – 12.05 น. ศสศ. 301 

4 ประวัติศาสตร์ศิลปะ 09.25 – 12.05 น. ศสศ. 513 

5 ประวัติศาสตร์ศิลปะ 09.25 – 12.05 น. ศสศ. 302 

6 มานุษยวิทยา 09.25 – 12.05 น. ศสศ. 303 

7 มานุษยวิทยา 09.25 – 12.05 น. ศสศ. 306 

8 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 13.00 – 15.40 น. ศสศ. 513 

9 ภาษาฝรั่งเศส 13.00 – 15.40 น. ศสศ. 405 

10 โบราณคด ี 13.00 – 15.40 น. ศสศ. 406 

11 โบราณคด ี 13.00 – 15.40 น. ศสศ. 306 

 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
  2 ธันวาคม 2562 
 
 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.1    เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกฝึกทักษะการฟัง การพูดและการออกเสียงภาษาอังกฤษ   
1.2   เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ศัพท์ส านวนในบทสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ กัน 
1.3    เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถสามารถน าเอาความรู้ที่ได้ไปใช้กับการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
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2.1    เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฟัง การพูดและการออกเสียงภาษาอังกฤษ    
2.2   เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษ   
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  

ฝึกทักษะการฟัง การพูดและการออกเสียง โดยเน้นเสียงที่เป็นปัญหาส าหรับการสื่อสาร ฝึกใช้
ศัพท์ส านวนในบทสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ กัน โดยเน้นให้สื่อสารได้อย่างถูกต้อง  
 
2.  จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อสัปดาห์ 

จ านวนชั่วโมงบรรยาย          3     ชั่วโมง 
จ านวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติ  / ภาคสนาม   / การฝึกงาน    -      ชั่วโมง 
จ านวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง       6     ชั่วโมง 
 

3.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษา 
3 ชั่วโมง 

 

หมวดที ่4 การพัฒนานักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ 
คาดหวัง 

ของรายวิชา (CLOs) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ของหลักสูตร (PLOs)  
ที่รายวิชารับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอน 
ตาม CLOs 

กลยุทธ์ส าหรับวิธีการ
วัดและประเมินผล 

ตาม CLOs 
CLO1 สามารถพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ โดย
มุ่งเน้นที่การฟัง การพูด 
และการออกเสียง
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

CLO2 สามารถพัฒนา
ทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
ในสถานการณ์ต่างๆ ได้

PLO4  มีทักษะการใช้ภาษา
และสื่อสารได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ในบริบทการ
สื่อสารที่หลากหลาย  
 
PLO7  แสดงออกซ่ึงทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
 
PLO13 สื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรมได้อย่างสอดคล้องกับ

ผู้สอนบรรยาย ให้ข้อมูล และให้
นักศึกษาได้ศึกษาตัวอย่างการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในบริบทต่างๆ จาก
หนังสือเรียนและสื่อการสอน 
 
นักศึกษาฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการ
พูด การฟัง และการออกเสียง
ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการเรียนรู้
ในชั้นเรียน กลุ่มสนทนาย่อย และ
บทบาทสมมติ 
 
มอบหมายแบบฝึกหัดรายบุคคลเพ่ือ
พัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 
 

ประเมินจากผลงาน
กิจกรรมในชั้นเรียน 
โดยนักศึกษาจะต้อง
สามารถเลือกสรรและ
น าเอาเนื้อหาที่เรียนมา
ประยุกต์ใช้ในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวันและใน
บริบทของการสื่อสาร
ระหว่างวัฒนธรรมได้
อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์และมี
ประสิทธิภาพในฐานะ
ผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ  
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ 
คาดหวัง 

ของรายวิชา (CLOs) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ของหลักสูตร (PLOs)  
ที่รายวิชารับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอน 
ตาม CLOs 

กลยุทธ์ส าหรับวิธีการ
วัดและประเมินผล 

ตาม CLOs 
อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
 

CLO3 สามารถท างานที่
ได้รับมอบหมายด้วย
ตนเองและร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ถูกต้อง และลุล่วงตาม
เวลาที่ก าหนด 

บริบทที่หลากหลายเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองและสังคม 
 
PLO17 สามารถท างานที่ได้รับ
มอบหมายด้วยตนเองและ
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง และ
ลุล่วงตามเวลาที่ก าหนด 

มอบหมายงานกลุ่มให้น าเสนอเนื้อหา
และข้อมูลเชิงวัฒนธรรมเป็น
ภาษาอังกฤษ ผ่านสื่อดิจิทัล 
  

 
ประเมินจากการ
ทดสอบการพูดและ
การฟังในชั้นเรียน  
 
ประเมินจากผลการท า
แบบฝึกหัดที่ผู้สอน
มอบหมาย  
 
ประเมินจากการสอบ
กลางภาคและการสอบ
ปลายภาค 
 
ประเมินจากพฤติกรรม
การเข้าชั้นเรียน การส่ง
งานที่ได้รับมอบหมาย
ตามก าหนดเวลา  
 
ประเมินจากการ
ท างานน าเสนอแบบ
กลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
อย่างตรงเวลา มี
เนื้อหาสอดคล้องกับ
ค าสั่งที่มอบหมาย  

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด CLOs จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน  

สื่อที่ใช้  (ถ้ามี(  

ผู้สอน 

1 
3 ธันวาคม 2562 

- เนื้อหารายวิชา การเรียนการสอน 
  ตามแผนการสอน 
- ความเชื่อมโยงของเนื้อหารายวิชา    

CLO1 
CLO2 

3 บรรยาย 
อภิปราย 
ท าแบบฝึกหัด 

อ. ศราภรณ์ คณุะวัฒน์สถติย ์
อ. ชลิลา วงศ์วิศวะกร 
อ. อัญญรัตน์ อ าพันพงษ์   
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด CLOs จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน  

สื่อที่ใช้  (ถ้ามี(  

ผู้สอน 

  กับรายวิชาอื่น 
- อธิบายการวัดผลและเกณฑ์  
  การประเมินผล  
- แนะน าเอกสารอ่านประกอบ 
- วัน เวลา และสถานท่ีจัดสอบ 
 
Unit 7: ENTERTAIN US 
   7.1 A 50-year Playlist 
   7.2 The Best Entertainment 
   7.3 A New Band 

ฝึกทักษะการ
สนทนาเป็นกลุ่ม 
และหน้าชั้นเรียน 

อ. เกียรตินาวิน ศรีธัญรตัน ์
ผศ. ดร. ก าไลทิพย์ ปตัตะพงศ ์
ผศ. ดร. พรสวรรค์ ตรีพาสัย 
อ. กฤษฎา ข ายัง 
อ. ดร. วรมาศ ธัญภัทรกลุ 
อ. ดร. พจนรรฏ สุทธิพินิจธรรม 

2 
17  ธันวาคม 2562 

Unit 7: ENTERTAIN US 
   7.4 Not Just for Kids 
   7.5 Changing Tastes  
 
SPEAKING TASK 1 

CLO1 
CLO2 

3 บรรยาย 
อภิปราย 
ท าแบบฝึกหัด 
ฝึกทักษะการ
สนทนาเป็นกลุ่ม 
และหน้าชั้นเรียน 

อ. ศราภรณ์ คณุะวัฒน์สถติย ์
อ. ชลิลา วงศ์วิศวะกร 
อ. อัญญรัตน์ อ าพันพงษ์   
อ. เกียรตินาวิน ศรีธัญรตัน ์
ผศ. ดร. ก าไลทิพย์ ปตัตะพงศ ์
ผศ. ดร. พรสวรรค์ ตรีพาสัย 
อ. กฤษฎา ข ายัง 
อ. ดร. วรมาศ ธัญภัทรกลุ 
อ. ดร. พจนรรฏ สุทธิพินิจธรรม 

3 
24 ธันวาคม 2562 

Unit 8: GETTING THERE 
   8.1 Saying and Doing 
   8.2 Started, But Not Finished 
   8.3 How Have You Been? 
 

CLO1 
CLO2 

3 บรรยาย 
อภิปราย 
ท าแบบฝึกหัด 
ฝึกทักษะการ
สนทนาเป็นกลุ่ม 
และหน้าชั้นเรียน 

อ. ศราภรณ์ คณุะวัฒน์สถติย ์
อ. ชลิลา วงศ์วิศวะกร 
อ. อัญญรัตน์ อ าพันพงษ์   
อ. เกียรตินาวิน ศรีธัญรตัน ์
ผศ. ดร. ก าไลทิพย์ ปตัตะพงศ ์
ผศ. ดร. พรสวรรค์ ตรีพาสัย 
อ. กฤษฎา ข ายัง 
อ. ดร. วรมาศ ธัญภัทรกลุ 
อ. ดร. พจนรรฏ สุทธิพินิจธรรม 

4 
 7 มกราคม 2563 

Unit 8: GETTING THERE 
   8.4 A Time-saving Tip 
   8.5 Building a Better Life  
 
SPEAKING TASK 2 

CLO1 
CLO2 

3 บรรยาย 
อภิปราย 
ท าแบบฝึกหัด 
ฝึกทักษะการ
สนทนาเป็นกลุ่ม 
และหน้าชั้นเรียน 

อ. ศราภรณ์ คณุะวัฒน์สถติย ์
อ. ชลิลา วงศ์วิศวะกร 
อ. อัญญรัตน์ อ าพันพงษ์   
อ. เกียรตินาวิน ศรีธัญรตัน ์
ผศ. ดร. ก าไลทิพย์ ปตัตะพงศ ์
ผศ. ดร. พรสวรรค์ ตรีพาสัย 
อ. กฤษฎา ข ายัง 
อ. ดร. วรมาศ ธัญภัทรกลุ 
อ. ดร. พจนรรฏ สุทธิพินิจธรรม 

5 
14  มกราคม 2563 

Unit 9: MAKE IT WORK 
   9.1 Building a Future 

CLO1 
CLO2 

3 บรรยาย 
อภิปราย 

อ. ศราภรณ์ คณุะวัฒน์สถติย ์
อ. ชลิลา วงศ์วิศวะกร 
อ. อัญญรัตน์ อ าพันพงษ์   
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด CLOs จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน  

สื่อที่ใช้  (ถ้ามี(  

ผู้สอน 

   9.2 House Rules 
   9.3 A New Challenge 

ท าแบบฝึกหัด 
ฝึกทักษะการ
สนทนาเป็นกลุ่ม 
และหน้าชั้นเรียน 

อ. เกียรตินาวิน ศรีธัญรตัน ์
ผศ. ดร. ก าไลทิพย์ ปตัตะพงศ ์
ผศ. ดร. พรสวรรค์ ตรีพาสัย 
อ. กฤษฎา ข ายัง 
อ. ดร. วรมาศ ธัญภัทรกลุ 
อ. ดร. พจนรรฏ สุทธิพินิจธรรม 

6 
21  มกราคม 2563 

Unit 9: MAKE IT WORK 
   9.4 A Job Research 
   9.5 Design Your Perfect Job  
 
SPEAKING TASK 3 

CLO1 
CLO2 

3 บรรยาย 
อภิปราย 
ท าแบบฝึกหัด 
ฝึกทักษะการ
สนทนาเป็นกลุ่ม 
และหน้าชั้นเรียน 

อ. ศราภรณ์ คณุะวัฒน์สถติย ์
อ. ชลิลา วงศ์วิศวะกร 
อ. อัญญรัตน์ อ าพันพงษ์   
อ. เกียรตินาวิน ศรีธัญรตัน ์
ผศ. ดร. ก าไลทิพย์ ปตัตะพงศ ์
ผศ. ดร. พรสวรรค์ ตรีพาสัย 
อ. กฤษฎา ข ายัง 
อ. ดร. วรมาศ ธัญภัทรกลุ 
อ. ดร. พจนรรฏ สุทธิพินิจธรรม 

7 
28   มกราคม 2563 

Listening & Speaking test 1 CLO1 
CLO2 

3 สอบเก็บคะแนน
จากการพูดและ
การฟังรายบุคคล 

อ. ศราภรณ์ คณุะวัฒน์สถติย ์
อ. ชลิลา วงศ์วิศวะกร 
อ. อัญญรัตน์ อ าพันพงษ์   
อ. เกียรตินาวิน ศรีธัญรตัน ์
ผศ. ดร. ก าไลทิพย์ ปตัตะพงศ ์
ผศ. ดร. พรสวรรค์ ตรีพาสัย 
อ. กฤษฎา ข ายัง 
อ. ดร. วรมาศ ธัญภัทรกลุ 
อ. ดร. พจนรรฏ สุทธิพินิจธรรม 

วันเสาร์ที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2563 

MIDTERM CLO1 
CLO2 

3 ข้อสอบวัดความรู้
ความเข้าใจ
เนื้อหาที่เรียนใน
สัปดาห์ที่ 1-7 

อ. ศราภรณ์ คณุะวัฒน์สถติย ์
อ. ชลิลา วงศ์วิศวะกร 
อ. อัญญรัตน์ อ าพันพงษ์   
อ. เกียรตินาวิน ศรีธัญรตัน ์
ผศ. ดร. ก าไลทิพย์ ปตัตะพงศ ์
ผศ. ดร. พรสวรรค์ ตรีพาสัย 
อ. กฤษฎา ข ายัง 
อ. ดร. วรมาศ ธัญภัทรกลุ 
อ. ดร. พจนรรฏ สุทธิพินิจธรรม 

8 
4  กุมภาพันธ์ 2563 

Unit 10: WHY WE BUY 
   10.1 Green Clothes 
   10.2 Global or Local? 
   10.3 What to Buy? 

CLO1 
CLO2 

3 บรรยาย 
อภิปราย 
ท าแบบฝึกหัด 
ฝึกทักษะการ
สนทนาเป็นกลุ่ม 
และหน้าชั้นเรียน 

อ. ศราภรณ์ คณุะวัฒน์สถติย ์
อ. ชลิลา วงศ์วิศวะกร 
อ. อัญญรัตน์ อ าพันพงษ์   
อ. เกียรตินาวิน ศรีธัญรตัน ์
ผศ. ดร. ก าไลทิพย์ ปตัตะพงศ ์
ผศ. ดร. พรสวรรค์ ตรีพาสัย 
อ. กฤษฎา ข ายัง 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด CLOs จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน  

สื่อที่ใช้  (ถ้ามี(  

ผู้สอน 

อ. ดร. วรมาศ ธัญภัทรกลุ 
อ. ดร. พจนรรฏ สุทธิพินิจธรรม 

9 
11 กุมภาพันธ์ 2563 

Unit 10: WHY WE BUY 
   10.4 Not Just Customers-fans 
   10.5 Shopping Psychology  
 
SPEAKING TASK 4 

CLO1 
CLO2 

3 บรรยาย 
อภิปราย 
ท าแบบฝึกหัด 
ฝึกทักษะการ
สนทนาเป็นกลุ่ม 
และหน้าชั้นเรียน 

อ. ศราภรณ์ คณุะวัฒน์สถติย ์
อ. ชลิลา วงศ์วิศวะกร 
อ. อัญญรัตน์ อ าพันพงษ์   
อ. เกียรตินาวิน ศรีธัญรตัน ์
ผศ. ดร. ก าไลทิพย์ ปตัตะพงศ ์
ผศ. ดร. พรสวรรค์ ตรีพาสัย 
อ. กฤษฎา ข ายัง 
อ. ดร. วรมาศ ธัญภัทรกลุ 
อ. ดร. พจนรรฏ สุทธิพินิจธรรม 

10 
18 กุมภาพันธ์ 2563 

Unit 11: PUSHING YOURSELF 
   11.1 Secrets of Success 
   11.2 Now That’s Interesting! 
   11.3 It’s Not Worth It 

CLO1 
CLO2 

3 บรรยาย 
อภิปราย 
ท าแบบฝึกหัด 
ฝึกทักษะการ
สนทนาเป็นกลุ่ม 
และหน้าชั้นเรียน 

อ. ศราภรณ์ คณุะวัฒน์สถติย ์
อ. ชลิลา วงศ์วิศวะกร 
อ. อัญญรัตน์ อ าพันพงษ์   
อ. เกียรตินาวิน ศรีธัญรตัน ์
ผศ. ดร. ก าไลทิพย์ ปตัตะพงศ ์
ผศ. ดร. พรสวรรค์ ตรีพาสัย 
อ. กฤษฎา ข ายัง 
อ. ดร. วรมาศ ธัญภัทรกลุ 
อ. ดร. พจนรรฏ สุทธิพินิจธรรม 

11 
25 กุมภาพันธ์ 2563 

Unit 11: PUSHING YOURSELF        
   11.4 Outside the Comfort  
          Zone 
   11.5 Success Stories  
 
SPEAKING TASK 5 
 

CLO1 
CLO2 

3 บรรยาย 
อภิปราย 
ท าแบบฝึกหัด 
ฝึกทักษะการ
สนทนาเป็นกลุ่ม 
และหน้าชั้นเรียน 

อ. ศราภรณ์ คณุะวัฒน์สถติย ์
อ. ชลิลา วงศ์วิศวะกร 
อ. อัญญรัตน์ อ าพันพงษ์   
อ. เกียรตินาวิน ศรีธัญรตัน ์
ผศ. ดร. ก าไลทิพย์ ปตัตะพงศ ์
ผศ. ดร. พรสวรรค์ ตรีพาสัย 
อ. กฤษฎา ข ายัง 
อ. ดร. วรมาศ ธัญภัทรกลุ 
อ. ดร. พจนรรฏ สุทธิพินิจธรรม 

12 
3  มีนาคม 2563 

Unit 12: LIFE’S LITTLE LESSONS 
   12.1 It was An Accident 
   12.2 Learning Underwater 
   12.3 A Hotel Nightmare 

CLO1 
CLO2 

3 บรรยาย 
อภิปราย 
ท าแบบฝึกหัด 
ฝึกทักษะการ
สนทนาเป็นกลุ่ม 
และหน้าชั้นเรียน 

อ. ศราภรณ์ คณุะวัฒน์สถติย ์
อ. ชลิลา วงศ์วิศวะกร 
อ. อัญญรัตน์ อ าพันพงษ์   
อ. เกียรตินาวิน ศรีธัญรตัน ์
ผศ. ดร. ก าไลทิพย์ ปตัตะพงศ ์
ผศ. ดร. พรสวรรค์ ตรีพาสัย 
อ. กฤษฎา ข ายัง 
อ. ดร. วรมาศ ธัญภัทรกลุ 
อ. ดร. พจนรรฏ สุทธิพินิจธรรม 

13 Unit 12: LIFE’S LITTLE LESSONS    CLO1 
CLO2 

3 บรรยาย อ. ศราภรณ์ คณุะวัฒน์สถติย ์
อ. ชลิลา วงศ์วิศวะกร 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด CLOs จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน  

สื่อที่ใช้  (ถ้ามี(  

ผู้สอน 

10  มีนาคม 2563    12.4 Lessons Learned 
   12.5 Skillful Fun  
 
SPEAKING TASK 6 

อภิปราย 
ท าแบบฝึกหัด 
ฝึกทักษะการ
สนทนาเป็นกลุ่ม 
และหน้าชั้นเรียน 

อ. อัญญรัตน์ อ าพันพงษ์   
อ. เกียรตินาวิน ศรีธัญรตัน ์
ผศ. ดร. ก าไลทิพย์ ปตัตะพงศ ์
ผศ. ดร. พรสวรรค์ ตรีพาสัย 
อ. กฤษฎา ข ายัง 
อ. ดร. วรมาศ ธัญภัทรกลุ 
อ. ดร. พจนรรฏ สุทธิพินิจธรรม 

14 
17  มีนาคม 2563 

Listening & Speaking test 2 CLO1 
CLO2 

3 สอบเก็บคะแนน
จากการพูดและ
การฟังรายบุคคล 

อ. ศราภรณ์ คณุะวัฒน์สถติย ์
อ. ชลิลา วงศ์วิศวะกร 
อ. อัญญรัตน์ อ าพันพงษ์   
อ. เกียรตินาวิน ศรีธัญรตัน ์
ผศ. ดร. ก าไลทิพย์ ปตัตะพงศ ์
ผศ. ดร. พรสวรรค์ ตรีพาสัย 
อ. กฤษฎา ข ายัง 
อ. ดร. วรมาศ ธัญภัทรกลุ 
อ. ดร. พจนรรฏ สุทธิพินิจธรรม 

15 
24  มีนาคม 2563 

 CLO1 
CLO2 

3 บรรยาย 
อภิปราย 
ท าแบบฝึกหัด 
ฝึกทักษะการ
สนทนาเป็นกลุ่ม 
และหน้าชั้นเรียน 

อ. ศราภรณ์ คณุะวัฒน์สถติย ์
อ. ชลิลา วงศ์วิศวะกร 
อ. อัญญรัตน์ อ าพันพงษ์   
อ. เกียรตินาวิน ศรีธัญรตัน ์
ผศ. ดร. ก าไลทิพย์ ปตัตะพงศ ์
ผศ. ดร. พรสวรรค์ ตรีพาสัย 
อ. กฤษฎา ข ายัง 
อ. ดร. วรมาศ ธัญภัทรกลุ 
อ. ดร. พจนรรฏ สุทธิพินิจธรรม 

16 
31 มีนาคม 2563 

Review  CLO1 
CLO2 

3 ทบทวนบทเรียน  อ. ศราภรณ์ คณุะวัฒน์สถติย ์
อ. ชลิลา วงศ์วิศวะกร 
อ. อัญญรัตน์ อ าพันพงษ์   
อ. เกียรตินาวิน ศรีธัญรตัน ์
ผศ. ดร. ก าไลทิพย์ ปตัตะพงศ ์
ผศ. ดร. พรสวรรค์ ตรีพาสัย 
อ. กฤษฎา ข ายัง 
อ. ดร. วรมาศ ธัญภัทรกลุ 
อ. ดร. พจนรรฏ สุทธิพินิจธรรม 

วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 
2563 

FINAL EXAM CLO1 
CLO2 

3 ข้อสอบวัดความรู้
ความเข้าใจ
เนื้อหาที่เรียนใน
สัปดาห์ที่ 8-16 

อ. ศราภรณ์ คณุะวัฒน์สถติย ์
อ. ชลิลา วงศ์วิศวะกร 
อ. อัญญรัตน์ อ าพันพงษ์   
อ. เกียรตินาวิน ศรีธัญรตัน ์
ผศ. ดร. ก าไลทิพย์ ปตัตะพงศ ์
ผศ. ดร. พรสวรรค์ ตรีพาสัย 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด CLOs จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน  

สื่อที่ใช้  (ถ้ามี(  

ผู้สอน 

อ. กฤษฎา ข ายัง 
อ. ดร. วรมาศ ธัญภัทรกลุ 
อ. ดร. พจนรรฏ สุทธิพินิจธรรม 

 

 
2.  แผนการประเมินตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ของรายวิชา (CLOs) 

กิจกรรมการประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

ก าหนดการ
ประเมิน  

(สัปดาห์ที่( 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

CLO1 สามารถพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นที่การ
ฟัง การพูด และการออกเสียง
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

CLO2 สามารถพัฒนาทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
CLO3 สามารถท างานที่ได้รับ
มอบหมายด้วยตนเองและ
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง และลุล่วง
ตามเวลาที่ก าหนด 

- พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน  
- การตรงต่อเวลาในการส่งงาน 
- การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
- การแต่งกายเข้าชั้นเรียนมี
ความสุภาพเหมาะสม 

1-16 ร้อยละ 10 
 

- งาน/แบบฝึกหัด/กิจกรรมที่
ได้รับมอบหมายรายบุคคล 

- การทดสอบย่อยในชั้นเรียน 

1-71  /  8-16 ร้อยละ 20 

ทดสอบ Listening and 
Speaking รวม 2 ครั้ง (ครั้ง
ละ 10 คะแนน) 

7  /  14 ร้อยละ 20 

- จัดท างานน าเสนอผ่านสื่อ
ดิจิทัล ตามหัวข้อที่ได้รับ
มอบหมาย (งานกลุ่ม) และ
ตรงตามก าหนดเวลา 

16 ร้อยละ 10 

- สอบกลางภาค 
- สอบปลายภาค 

7  /  16 ร้อยละ 20 

 
 
 



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   มคอ.3 
356 201 ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ 2 
 

10 
 

เกณฑ์การประเมินผล  
 

2.2 แผนระบบการให้คะแนน ใช้วิธีอิงเกณฑ์ ดังนี้ 
ร้อยละ 80-100 ได้ค่าคะแนนระดับ A ร้อยละ 75-79 ได้ค่าคะแนนระดับ B+ 
ร้อยละ 70-74 ได้ค่าคะแนนระดับ B ร้อยละ 65-69 ได้ค่าคะแนนระดับ C+ 
ร้อยละ 60-64 ได้ค่าคะแนนระดับ C ร้อยละ 55-59 ได้ค่าคะแนนระดับ D+ 
ร้อยละ 50-54 ได้ค่าคะแนนระดับ D ร้อยละ   0-49 ได้ค่าคะแนนระดับ F 

 

 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสารหลัก  
Hendra, L., Ibbotson, M., O’Dell, K. (2019). EVOLVE 3. Cambridge University Press: 

Cambridge. 
เอกสารบทอ่านภาษาอังกฤษที่จัดท าโดยผู้ประสานงานรายวิชาฯ  

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ  
- 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา วิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน การใช้สื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการให้ข้อเสนอแนะ โดยท าการประเมินจากแบบสอบถาม 
ของคณะวิชา หรือผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ผู้สอนประเมินการสอนของตนเองโดยพิจารณาจากคุณภาพของข้อสอบ การวัดผล การพิจารณาค่า
ระดับ คะแนน รวมทั้งคุณภาพของเอกสารประกอบการสอนรายวิชา 
3. การปรับปรุงการสอน 

3.1 ประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหา พร้อมเสนอ 
แนวทางแก้ไขเม่ือสิ้นสุดการสอน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 

3.2 ผู้สอนค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาเนื้อหารายวิชา 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

4.1 ทวนสอบพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาท่ีประเมินโดยอาจารย์ผู้สอน 
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4. 2 ทวนสอบผลการเรียนของนักศึกษาจากการ งานที่ได้รับมอบหมาย การสอบกลางภาคและการสอบ 
ปลายภาค 
5. การด าเนินการทบทวน และการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

5.1 น าความคิดเห็นของนักศึกษาและการประเมินการสอนมาปรับปรุงเนื้อหาวิชา วิธีการสอน วิธีการ
ประเมินผล เพ่ือเตรียมการสอนรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 

 5. 2 ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี  หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา 


