
เอกสารหมายเลข  มคอ.๓ 

รายละเอียดของรายวิชา (๒๐๓) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะมนุษยศาสตร์ 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยทั่วไป 
๑.รหัสและช่ือรายวิชา  
     ๐๐๐ ๒๐๓  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
                         English for Communications 
๒.จำนวนหน่วยกิต   
     ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     พระมหากฤษณ กิตฺติภทฺโท 
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาท่ี ๒ / ช้ันปีท่ี ๑ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน    
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
๙.วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
     ๒๗  ตุลาคม ๒๕๖๕ 

 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
      เพื่อพัฒนาให้นิสิตมีความรู้และความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร การสนทนาตอบโต้
ในสถานการณ์ต่างๆ สามารถนำโครงสร้างภาษามาประยุกต์ใช้ในงานท่ีเกี่ยวข้อง วิเคราะห์รูปแบบ และสำนวนภาษาท่ี
นำมาใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
      - 



 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 
๑. คำอธิบายรายวิชา  
     ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในด้านการฟังและการพูด การอ่านและการเขียนเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจำวัน 
การทักทาย การแนะนำตัว การแสดงออกทางความรู้สึกและความคิดเห็นการแสดงบทบาทสมมติ ศึกษาโครงสร้างและ
การใช้ไวยากรณ์ เพื่อการส่ือสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ  
๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษา   
 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนิสิตเฉพาะ
ราย   

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง ๖ 
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์   

๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     - อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเวบไซต์คณะ หรือ ส่วนงาน 
     - อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายท่ี
ต้องการ) 

 
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 

     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่ างราบรื่น และเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยผู้สอนต้องพยายามช้ีให้เห็นคุณธรรมและจริยธรรมท่ีสอดแทรกอยู่ในเนื้อหาวิชา เพื่อให้นิสิต
สามารถพัฒนาและบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมกับความรู้ในรายวิชา โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร 
ดังนี้ 
           (๑)  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับความเสียสละและซื่อสัตย์สุจริต  
           (๒) ความมีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
           (๓) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับ 
ความสำคัญ (เน้น ตาม มคอ.๒) 
           (๔) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
           (๕) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม (เน้น ตาม มคอ.๒) 
     ๑.๒ วิธีการสอน  
          - บรรยายบทเรียนพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
          - นิสิตจับคู่ฝึกฝนทักษะการสนทนาโต้ตอบ 
          - นิสิตร่วมวิเคราะห์รูปแบบ และสำนวนในบทสนทนา 



 

          - นิสิตฝึกการฟังเพื่อความเข้าใจ วิเคราะห์ปัญหาเสียงท่ีฟังไม่รู้เรื่อง 
          - ทดสอบความรู้ความเข้าใจโดยการทดสอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - ประเมนิผลพฤติกรรมการเข้าเรียน การให้ความร่วมมือในช้ันเรียน และส่งงานมอบหมายให้ตรงเวลา 
          - ประเมินผลก่อนเข้าสู่บทเรียนเพื่อทราบพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 
          - ประเมินผลระหว่างภาคเรียน เพื่อทดสอบผลสัมฤทธิ์ของวัตถุประสงค์การเรียน 
          - ประเมินผลด้วยการใช้แบบฝึกหัดในบทเรียน 
          -ประเมินวัตถุประสงค์การเรียนโดยใช้ใบงาน (Work Sheet) 
          - ประเมินผลปลายภาคเรียน เพื่อทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนในภาพรวม 
๒. ความรู้  

     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ  
          ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารประกอบด้วย            
          ๑. มีความรู้ความเข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ 
          ๒. มีทักษะในการพูดโต้ตอบบทสนทนาท่ีเกี่ยวกับตนเองและส่ิงต่างๆ รอบตัว 
          ๓. มีทักษะการฟังและวิเคราะห์บทสนทนาได้ 
          ๔. สามารถถอดเสียงพูดภาษาอังกฤษท่ีได้ยินออกมาเป็นประโยคได้ 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบใช้ส่ือประกอบ และเทคโนโลยีประกอบ มอบหมายงาน ใบงานทดสอบวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
ใช้แบบฝึกหัดเกี่ยวกับบทเรียน การแลกเปล่ียนความคิดเห็นภายในช้ันเรียน การเปิดโอกาสให้ชักถามภายในช้ันเรียน  เน้นการสอนโดยใช้
ปัญหา (Problem Base Learning)  และเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student Center) 
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          ๑. ทดสอบก่อนเข้าสู่บทเรียน 
          ๒. ทดสอบวัตถุประสงค์การเรียนโดยใช้ใบงาน 
          ๓. ทดสอบบทเรียนโดยใช้แบบฝึกหัด 
          ๔. ทดสอบระหว่างภาค และสอบปลายภาค 
          ๒. การแลกเปล่ียนความคิดเห็นในช้ันเรียน 
          ๓. การแก้ไขข้อบกพร่องส่วนตัว (Personal Problems Solving) 
๓. ทักษะทางปัญญา 

     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
          พัฒนาความสามารถในการคิดและการวิเคราะห์เนื้อหาวิชาอย่างเปน็ระบบ  ความสามารถในการนำเอา
ความรู้ไประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์ มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการมาใช้ในการคิด
วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ท่ีไม่คาดคิดมาก่อน  สามารถสืบค้น 
ค้นหา ข้อเท็จจริง สรุป ทำความเข้าใจได้ รวมถึงการวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา และสรุปประเด็นปัญหา พร้อม



 

ทั้งสามารถบูรณาการความรู้ในรายวิชาเข้าหลักพุทธธรรมได้ (เน้น ตาม มคอ.๒) 

     ๓.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมท้ังยกตัวอย่างประกอบเนื้อหาวิชา 
          - บรรยายเชิงวิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์และบูรณาการของเนื้อหาวิชา 
          - เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น และแก้ไขข้อผิดพลาดเป็นรายบุคคล 
          - เปิดโอกาสให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง แล้วนำมาแลกเปล่ียนภายในช้ันเรียน 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
          ทดสอบระหว่างภาคและปลายภาค โดยเน้นการวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้และการบูรณาการเนื้อหาวิชา การ
ใช้ชักถาม ทดสอบด้วยใบงานและแบบฝึกหัด 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  
          - พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน (เน้น ตาม มคอ.๒) 
          - พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 
          - พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม 
          - พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง ความมีวินัย ความรับผิดชอบในการทำงานเป็นทีม และความตรงต่อเวลา 
(เนน้ ตาม มคอ.๒) 
     ๔.๒ วิธีการสอน 
          - จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในการเรียนรู้ 
          - จัดกลุ่มการเรียนรู้  
          - ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม 
     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
          - ประเมินตนเองด้วยแบบท่ีกำหนด 
          - ประเมินผลพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม 
          - ประเมินผลจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง 
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา       
          - พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล  การเขียน และนำเสนอในชั้นเรียน  
              (เน้น ตาม มคอ.๒) 
          - พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา (เน้น ตาม มคอ.๒) 
          - พัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  
          - ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล์ การสร้างห้องแสดงความคิดเห็น
ในเรื่องต่างๆ  
          - ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 



 

     ๕.๒ วิธีการสอน       
          - มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website ส่ือการสอน e-learning และทำรายงาน โดยเน้น
การนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งท่ีมาข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ 
          - นำเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  
     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
         -  ประเมินจากรายงาน ใบงาน แบบฝึกหัด และนำเสนอด้วยส่ือเทคโนโลยี 
           - ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 

 
 
 
 
 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ Course Orientation 
- Class overview 
- Evaluation of Learners 
Potential 
- Pretest 
 

๓ - Distribute and 
explain the course 
syllabus 
- Textbook 
discussion 
- Class discussion 
about the course 
overview 
- Pretest 

ดร.สิริดา สายลุน 
พระมหากฤษณ กิตฺติภทฺโท 

๒ Greeting and Introduction 
- Greeting 
- Parting 
- Introduction 
- Way of Greeting 
- Small talk 

๓ - Lecture 
- Lesson Discussion 
- Practice 
- Do the exercise 
- Assign task 1 

ดร.สิริดา สายลุน 
พระมหากฤษณ กิตฺติภทฺโท 

๓-๔ Location and Direction 
- Preposition 
- Telling location of places 

๖ - Lecture 
- Lesson Discussion 
- Practice 

ดร.สิริดา สายลุน 
พระมหากฤษณ กิตฺติภทฺโท 



 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

- Asking for Direction 
- Telling direction 

- Communication 
Test #1 
- Do the exercise 

๕-๗ Telephone Talking 
- Vocabularies and sentences 
about telephone conversation 
- Depositing and receiving 
messages 

๙ - Lecture 
- Lesson Discussion 
- Practice 
- Communication 
Test #2 
- Do the exercise 
- Assign task 2 

ดร.สิริดา สายลุน 
พระมหากฤษณ กิตฺติภทฺโท 

๘-๙ 
 

Asking for and giving an 
opinion 
- Asking for an opinion 
- Giving an opinion 

๖ - Lecture 
- Lesson Discussion 
- Communication 
practice 
- Communication 
test #3 
- Do the exercise 
- Assign task 3 

ดร.สิริดา สายลุน 
พระมหากฤษณ กิตฺติภทฺโท 

๑๐ MID-TERM  TEST ๓  ดร.สิริดา สายลุน 
พระมหากฤษณ กิตฺติภทฺโท 

๑๑-๑๒ 
 

Making a Reservation 
- Vocabularies and Sentences 
about making reservations 
- Accepting and Rejecting 
Reservations 

๖ - Lecture 
- Lesson Discussion 
- Communication 
practice 
- Do the exercise 

ดร.สิริดา สายลุน 
พระมหากฤษณ กิตฺติภทฺโท 

๑๓-๑๔ 
 

At the shop and restaurant 
- Vocabularies and sentences 
about shop and restaurant 
- Vocabularies and sentences 
about food and order 
- Vocabularies and sentences 
about selling and buying 

๖ - Lecture 
- Lesson Discussion 
- Communication 
practice 
- Communication 
test #4 
- Do the exercise 

ดร.สิริดา สายลุน 
พระมหากฤษณ กิตฺติภทฺโท 



 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑๕ FINAL  TEST ๓  ดร.สิริดา สายลุน 
พระมหากฤษณ กิตฺติภทฺโท 

 
 
 
๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ท่ี  วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่ประเมิน  
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
สอบระหว่างภาค 
สอบปลายภาค 

๑๐ 
๑๕ 

๒๐% 
๕๐% 

๒ 
Activities 
การทดสอบสนทนาโต้ตอบ 
การส่งงานตามท่ีมอบหมาย  

ตลอดภาค
การศึกษา 

๒๐% 

๓ 
การเข้าช้ันเรียน 
การมีส่วนร่วม  

ตลอดภาคการศึกษา ๑๐% 

 
หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.เอกสารและตำราหลัก 
Bantao Permkasetwit, Yaowaret Ketkaew, Tawatchai Chaisiri. English Conversation. Bangkok: Tripple 

Education. 2011. 
๒.เอกสารและข้อมูลสำคัญ  
Bantao Permkasetwit, Yaowaret Ketkaew, Tawatchai Chaisiri. English Conversation. Bangkok: Tripple 

Education. 2011. 
๓.เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
ประไพ ภูงามเชิง. Perfect English for Everyday Conversation. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส. 
ขนิษฐา อุทวนิช. Communicative English for Tourism. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

๒๕๔๔. 
วัชราพร นิ่มนวล. ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ: English for the Workplace. กรุงเทพมหานคร: 

สำนักพิมพ์วังอักษร, ๒๕๕๐. 
ลำดวน จาดใจดี. Business Correspondence: การโต้ตอบจดหมายธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร: ไทยเจริญการพิมพ์, 

๒๕๓๕. 
 



 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ท่ีจัดทำโดยนิสิต ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนิสิตได้
ดังนี้ 
          - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา  
          - ใบงานประเมิลประสิทธิผลวัตถุประสงค์รายวิชา 
          - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
          - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
          - ขอเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ท่ีอาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการส่ือสารกับนิสิต 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
          - แบบสอบถามประเมินผลสัมฤทธิ์การสอนโดยนิสิต 
          - การสังเกตการสอนจากผู้ร่วมทีมการสอน 
          - ผลการสอบ 
          - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
๓. การปรับปรุงการสอน  
     หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ ได้นำผลการประเมินไปปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
          - แจ้งผลการประเมินการสอนโดยนิสิตให้ผู้สอนทราบเพื่อนำไปปรับปรุงการสอน           
          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
          - การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู้ใน
วิชา ได้จากใบงาน แบบฝึกหัด การสอบถามนิสิต การตรวจงานมอบหมายของนิสิต และพิจารณาจากผลการทดสอบ
ย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีไม่ใช่
อาจารย์ประจำหลักสูตร  
          - มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ ใบ
งาน รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
 
๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไ ด้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 
          - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 
          - เปล่ียนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาท่ีมาจากงานวิจัย



 

ของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่างๆ 
          - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียนและระดมสมองพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

 
 


