
   

                                        
รายวิชาศึกษาท่ัวไป                                                          ระดับปริญญาตรี                                          
ช่ือรายวิชา การอ�านและการเขียนเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ                                            คณะศิลปศาสตร&                                          
รหัสวิชา    ศศภอ ๑๓๖                                                                                         สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ 

๑ 

 

  

มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา 

หมวดที่ ๑ ข�อมูลท่ัวไป 
 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    
ภาษาไทย  ศศภอ ๑๓๖ การอ�านและการเขียนเพื่อการส่ือสารภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ             LAEN 136 Reading and Writing English for Communication 

 
๒.  จํานวนหน$วยกิต       ๓ (๓-๐-๖) หน�วยกิต      
    (ทฤษฎี ๓ ชม. ปฏิบัติ ๐ ชม. เรียนรูN-คNนควNาดNวยตนเอง ๖ ชม./สัปดาห&)  

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา      
๓.๑ หลักสูตร      จัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ยกวันหลักสูตรนานาชาติ) 
๓.๒ ประเภทของรายวิชา     วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ�มวิชาภาษาและวิชาเลือกเสร ี 

     ๓.๓ รายวิชาน้ีจัดอยู�ในกลุ�ม Literacy (โปรดระบุ) 
             �  MU Literacy  (Core Values, SEP, GE for Human Development)  
              �  Health Literacy  (Health, Sport)  
              �  Digital Literacy  (ICT, Applied Mathematics)  
              �  Social and Humanity Literacy  (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts) 
              � Communication Literacy  (language, Academic Communication) 
              �  Science and Environmental Literacy  (Applied Science for Life, Environmental Responsibility)  
              �  Finance and Management Literacy  (Finance, Management,  Entrepreneur)  

       ๓.๔  ความสัมพันธ&ระหว�างรายวิชาและค�านิยมองค&กร (โปรดระบุ) 
�  M - Mastery       รูNแจNง รูNจริง สมเหตุ สมผล 
�  A -  Altruism      มุ�งผลเพ่ือผูNอ่ืน 
�  H -  Harmony  กลมกลืนกับสรรพส่ิง 
�  I  -  Integrity  มั่นคงย่ิงในคุณธรรม 
�  D - Determination   แน�วแน�ทํา กลNาตัดสินใจ 
�  O - Originality    สรNางสรรค&ส่ิงใหม� 
�  L -  Leadership  ใฝmใจเปnนผูNนํา 
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๒ 

 

๔.  อาจารย)ผู�รับผิดชอบรายวิชา  และอาจารย)ผู�สอน 
๔.๑  อาจารย&ผูNรับผิดชอบรายวิชา   อาจารย& สุรัสวดี รัตนกุล    

อาจารย&ประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร& มหาวิทยาลัยมหิดล  
โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๔๔๐๑-๔ ต�อ ๑๖๔๒  e-mail : surasawadeer@hotmail.com 

๔.๒  อาจารย&ผูNสอน   คณาจารย&คณะศิลปศาสตร& มหาวิทยาลัยมหิดล  
๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นป2ท่ีเรียน   

๕.๑ ภาคการศึกษาท่ี    ภาคการศึกษาท่ี ๒ / ช้ันปrท่ี ๒ ข้ึนไป 

๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นป2ท่ีเรียน   
๕.๑ ภาคการศึกษาท่ี   ภาคการศึกษาท่ี ๑ และ ๒/ช้ันปrท่ี ๒ ข้ึนไป 
๕.๒ จํานวนผูNเรียนท่ีรับไดN   ประมาณ ๔๕ คนต�อกลุ�ม 

๖.  รายวิชาท่ีต�องเรียนมาก$อน (Pre-requisite)   
ไม�มี 

   
๗.  รายวิชาท่ีต�องเรียนพร�อมกัน (Co-requisites)  

ไม�มี    
     
๘.  สถานท่ีเรียน  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 
 
๙.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล$าสุด 
     วันท่ี ๒๕ เดือน กุมภาพันธ& พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

หมวดท่ี ๒ จุดมุ$งหมายและวัตถุประสงค) 
 

๑. จุดมุ$งหมายของรายวิชา (Course Goals)   
เพ่ือใหNนักศึกษาสามารถอ�านขNอความภาษาอังกฤษเก่ียวกับการศึกษา บทความจากส่ือข�าวออนไลน& และจาก

องค&กรธุรกิจ เช�น ประกาศทุนการศึกษาต�อต�างประเทศ ประกาศเชิญชวนเขNาร�วมการประชุมวิชาการ บทความใน
คอลัมน&ความคิดเห็น คอลัมน&คําแนะนํา การสัมภาษณ& และเอกสารจากองค&กรธุรกิจ เช�น ประกาศรับสมัครงาน และ
รายงานประจําแ เปnนตNน โดยสามารถใชNกลยุทธ&การอ�านเพ่ือความเขNาใจ นอกจากน้ียังเพื่อใหNนักศึกษาสามารถเขียน
ขNอความส้ันตามจุดประสงค&ต�างๆ เช�น ถอดความ นําเสนอปvญหา สาเหตุและผล ตลอดจนแสดงความคิดเห็นอัน
ประกอบดNวย การแสดงความเห็นดNวย ไม�เห็นดNวย และเสนอแนะทางแกNไข โดยนักศึกษาสามารถใชNไวยากรณ&ท่ี
สอดคลNองกับบริบทของขNอความน้ันๆ ไดN ท้ังน้ีเพื่อใหNนักศึกษาประยุกต&ใชNในการเขียนในอนาคตต�อไป  
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๓ 

 

๒. วัตถุประสงค)ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

 ๒.๑ วัตถุประสงค)ของรายวิชา (Course Objectives) 
๑. มีทักษะในการอ�าน ตีความ และคิดเชิงวิเคราะห&ขNอความภาษาอังกฤษประเภทต�างๆ  
๒. มีทักษะในการเขียนขNอความส้ันประเภทต�างๆ โดยใชNไวยากรณ&ท่ีสอดคลNองกับบริบทของขNอความน้ันๆ   
๓. มีทักษะในการทํางานกลุ�ม สามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุ�มอย�างมีประสิทธิภาพ และอย�างมี

ความรับผิดชอบ  
 
 

๒.๒ ผลลัพธ)การเรียนรู�ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs)  

เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนแลNว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   
๑. CLO1 ตอบคําถามจากการอ�านขNอความภาษาอังกฤษไดN 
๒. CLO2 วิเคราะห&และตีความวัตถุประสงค&หรือทัศนคติของผูNเขียน จําแนกความคิดเห็นขNอมูล ขNอเท็จจริง และ      

         คําอNางอิงท่ีปรากฏในขNอความภาษาอังกฤษไดN   
๓. CLO3 เขียนขNอความระดับย�อหนNาประเภทต�างๆ เพ่ือนําเสนอขNอมูลการวิเคราะห& หรือความคิดเห็นไดN   
๔. CLO4 บอกกลไกการเขียนเพื่อการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพไดN  
๕. CLO5 เลือกใชNพจนานุกรมคําปรากฏร�วมเพื่อช�วยในการเขียนไดNอย�างถูกตNอง 
๖. CLO6 แสดงความรับผิดชอบและการมีส�วนร�วมในการทํางานกลุ�มและงานเด่ียวในช้ันเรียน 

 
หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

 
๑. คําอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
   การอ�านและการเขียนในสถานการณ&ต�างๆ การอภิปราย วัจนกรรม การตีความและวิเคราะห&ขNอความจาก
การสนทนา การบรรยายและการอ�านขNอความทางวิชาการ ข�าวสาร รายงานขNอมูลจากแหล�งต�างๆ 

Reading and writing of different contexts: discussion, discourses, dialogue interpretation 
and analysis, lectures, academic texts, news, and reports   
 
๒. จํานวนชั่วโมงท่ีใช�ต$อภาคการศึกษา  

ทฤษฎี 
(ช่ัวโมง) 

การฝ[กปฏิบัติ 
(ช่ัวโมง) 

การศึกษาด�วยตนเอง 
(ช่ัวโมง) 

 ๔๕ ช่ัวโมง 
(๓ ช่ัวโมง x ๑๕ สัปดาห&) 

- ๙๐ ช่ัวโมง 
(๖ ช่ัวโมง x ๑๕ สัปดาห&) 
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๔ 

 

๓.  จํานวนชั่วโมงต$อสัปดาห)ที่อาจารย)ให�คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก$นักศึกษาเป]นรายบุคคล  
การใหNคําแนะนําส�วนใหญ�เปnนเรื่องของงานเขียนซึ่งประกอบดNวย   

๑.๑ งานเขียนตามเน้ือหาบทเรียนซึ่งจะเปnนการเขียนระดับขNอความส้ัน  
๑.๒ รายงานประจําภาคการศึกษาซึ่งจะเปnนขNอความส้ันและขNอความระดับย�อหนNาต�อเน่ืองเปnนความเรียง ซึ่งนักศึกษา
จะเขียนท้ังในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน ผูNสอนจะใหNคําแนะนํา feedback ในช้ันเรียนตลอดภาคการศึกษาท้ังต�อ ๑.๑ 
และ ๑.๒ ท้ังต�อคน และต�อกลุ�มรายงาน โดยเฉพาะอย�างย่ิงในช�วงสัปดาห&ท่ี ๘-๑๕ รวมท้ังการติดต�อนอกเวลาช้ันเรียน  
โดยเฉล่ียท้ังภาคการศึกษา การใหNคําปรึกษาและใหN feedback รายบุคคลมีประมาณ ๑๐ นาที/สัปดาห&/คน  

หมวดท่ี ๔  การพัฒนาผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 
 

๑.  สรุปส้ันๆ เก่ียวกับความรู� หรือทักษะท่ีรายวิชามุ$งหวังท่ีจะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  
เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนแลNว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     

๑. CLO1 ตอบคําถามจากการอ�านขNอความภาษาอังกฤษไดN 
๒. CLO2 วิเคราะห&และตีความวัตถุประสงค&หรือทัศนคติของผูNเขียน จําแนกความคิดเห็นขNอมูล ขNอเท็จจริง  

         และคําอNางอิงท่ีปรากฏในขNอความภาษาอังกฤษไดN   
๓. CLO3 เขียนขNอความระดับย�อหนNาประเภทต�างๆ เพ่ือนําเสนอขNอมูลการวิเคราะห& หรือความคิดเห็นไดN   
๔. CLO4 บอกกลไกการเขียนเพื่อการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพไดN  
๕. CLO5 เลือกใชNพจนานุกรมคําปรากฏร�วมเพื่อช�วยในการเขียนไดNอย�างถูกตNอง 
๖. CLO6 แสดงความรับผิดชอบและการมีส�วนร�วมในการทํางานกลุ�มและงานเด่ียวในช้ันเรียน 

๒. วิธีการจัดประสบการณ)การเรียนรู�เพ่ือพัฒนาความรู� หรือ ทักษะ ในข�อ ๑ และการวัดผลลัพธ)การเรียนรู�ของรายวิชา 
  CLO วิธีการจัดการสอน/ 

ประสบการณ)การเรียนรู� 
วิธีการวัดผลลัพธ)การเรียนรู� 

CLO1: ตอบคําถามจากการอ�าน
ขNอความภาษาอังกฤษไดN 

- บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ&  เช�น พูดหรือ
เขียนตอบคําถาม ตีความ อธิบาย 
ยกตัวอย�าง  
- ทําแบบฝ�กหัด 

- การสอบกลางภาค  
- การสอบปลายภาค  
 

CLO2 วิเคราะห&และตีความ
วัตถุประสงค&หรือทัศนคติของผูNเขียน 
จําแนกความคิดเห็นขNอมูล 
ขNอเท็จจริง และคําอNางอิงท่ีปรากฏใน
ขNอความภาษาอังกฤษไดN   

- บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ&  เช�น พูดหรือ
เขียนตอบคําถาม ตีความ อธิบาย 
ยกตัวอย�าง  
- อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นของ
กลุ�ม 
- ทําแบบฝ�กหัด 

- การสอบกลางภาค  
- การสอบปลายภาค  
- รายงานกลุ�ม 
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๕ 

 

  CLO วิธีการจัดการสอน/ 
ประสบการณ)การเรียนรู� 

วิธีการวัดผลลัพธ)การเรียนรู� 

CLO3: เขียนขNอความระดับย�อหนNา
ประเภทต�างๆ เพื่อนําเสนอขNอมูลการ
วิเคราะห& หรือความคิดเห็นไดN   

มอบหมายงานรายบุคคล  
   - เขียนขNอความส้ัน และขNอความ      
     ระดับย�อหนNาประเภทต�างๆ 
   - หาขNอมูลสําหรับการเขียน 
   - ทําแบบฝ�กหัด 
มอบหมายงานกลุ�ม: รายงาน    
   - หาขNอมูลสําหรับการเขียน 
    - อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
    - เขียนเรียบเรียงความคิดเห็นของกลุ�ม 
    - เขียนขNอความส้ัน และขNอความระดับ    
      ย�อหนNาประเภทต�างๆ  
    - พูดนําเสนอความคิดเห็น 

- การสอบย�อย 
- การสอบปลายภาค  
- รายงานกลุ�ม 

CLO4: บอกกลไกการเขียนเพ่ือการ
ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพไดN  
 

- บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ& เช�น พูดหรือ    
  เขียนตอบ คําถาม ตีความ อธิบาย     
  ยกตัวอย�าง  
- อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

- การสอบกลางภาค  
 

CLO5: เลือกใชNพจนานุกรมคําปรากฏ
ร�วมเพ่ือช�วยในการเขียนไดNอย�าง
ถูกตNอง 

- บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ& เช�น พูดหรือ
เขียนตอบคําถาม ตีความ อธิบาย 
ยกตัวอย�าง  
- ทําแบบฝ�กหัด 

- การสอบปลายภาค  

CLO6: แสดงความรับผิดชอบและ
การมีส�วนร�วมในการทํางานกลุ�มและ
งานเด่ียวในช้ันเรียน 
 

มอบหมายงานกลุ�ม: รายงาน    
   - หาขNอมูลสําหรับการเขียนของกลุ�ม 
   - อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
   - เขียนงานร�วมกับสมาชิกในกลุ�ม 
   - ร�วมพูดนําเสนอความคิดเห็นของกลุ�ม 
มอบหมายงานรายบุคคล  
   - เขียนขNอความส้ัน และขNอความระดับ   
     ย�อหนNาประเภทต�างๆ 
   - หาขNอมูลสําหรับการเขียน 
   - ทําแบบฝ�กหัด 
   - การทํากิจกรรมกลุ�ม 

- การสังเกตพฤติกรรมการมีส�วน
ร�วมขณะทํางานกลุ�มในช้ันเรียน 
- การสังเกตพฤติกรรมการ
ทํางานเด่ียว  
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๖ 

 

หมวดท่ี ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน  

สัปดาห)ท่ี หัวข�อเร่ือง/รายละเอียด 
จํานวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือที่ใช� ผู�สอน กิจกรรม  
ในช้ันเรียน 

ฝ[ก
ปฏิบัติ 

๑ - แนะนํารายวิชาโดยสังเขป 
1. Reading strategies 
- Context clues 
- References  

๓  ๐ 
  
 
 
 

- Pretest 
- บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ&   
- เขียนตอบคําถาม  
- อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
- มอบหมายงานรายบุคคล 

คณาจารย& 
คณะศิลปศาสตร& 

๒ 1. Reading strategies 
- Metadiscourse markers 
- Inferences  
- Writer’s purpose 
- Facts and opinions 

๓ ๐ 
 
 
 
 

- บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ&   
- เขียนตอบคําถาม 
- การทํากิจกรรมกลุ�ม 
- อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

คณาจารย& 
คณะศิลปศาสตร& 

๓ 2. Effective writing mechanics 
- Unity and coherence 
    : Substitution   
    : Repetition of key nouns     
    : Transitional markers 

๓ ๐ 
 
 
 

 

- บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ&   
- เขียนตอบคําถาม 
- อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
- ทําแบบฝ�กหัด 

คณาจารย& 
คณะศิลปศาสตร& 

๔ 2. Effective writing mechanics 
- Shift in point of view 
- Emphasis in the sentence 

๓ ๐ 
 
 
 
 

- บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ&   
- เขียนตอบคําถาม 
- อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
- ทําแบบฝ�กหัด 

คณาจารย& 
คณะศิลปศาสตร& 

๕ 3. Reading in academic life 
- Study abroad 
- Scholarship announcement 
- Academic conferences 

๓ 
๐ 
 
 
 

- บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ&   
- เขียนตอบคําถาม 
- การทํากิจกรรมกลุ�ม 
- อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
- ทําแบบฝ�กหัด 

คณาจารย& 
คณะศิลปศาสตร& 
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๗ 

 

สัปดาห)ท่ี หัวข�อเร่ือง/รายละเอียด 
จํานวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือที่ใช� ผู�สอน กิจกรรม  
ในช้ันเรียน 

ฝ[ก
ปฏิบัติ 

๖ 4. Reading in news media 
- Opinion article 
- Advice article 
- Interview program 

๓ 
๐ 
 
 
 

- บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ&   
- เขียนตอบคําถาม 
- การทํากิจกรรมกลุ�ม 
- อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
- ทําแบบฝ�กหัด 

คณาจารย& 
คณะศิลปศาสตร& 

๗ 5. Reading in business    
    communication 
- Job opportunity 
- Message from CEO 
- Annual report 

๓ ๐ 
 
 
 
 

- บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ&   
- เขียนตอบคําถาม 
- การทํากิจกรรมกลุ�ม 
- อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

คณาจารย& 
คณะศิลปศาสตร& 

๘ 6.1 Writing: paraphrase ๓ ๐ 
 
 

- บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ&   
- เขียนขNอความส้ัน 
- ทําแบบฝ�กหัด 

คณาจารย& 
คณะศิลปศาสตร& 

๙ สอบกลางภาค 

๑๐ 6.2 Writing: collocations ๓ 
๐ 
 
 

- บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ&   
- เขียนขNอความส้ัน 
- ทําแบบฝ�กหัด 
- มอบหมายงานกลุ�ม 

คณาจารย& 

คณะศิลปศาสตร& 

๑๑ 7. Writing: advice giving 
- Showing agreement 
- Showing disagreement 
- Giving suggestions 

๓ ๐ 
 
 

 

- บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ&   
- อภิปรายแลกเปล่ียนความเห็น 
- เขียนความคิดเห็นของกลุ�ม 
- เขียนขNอความส้ัน  

คณาจารย& 

คณะศิลปศาสตร& 

๑๒ 7. Writing: advice giving 
: Group report writing 

๓ ๐ 
 
 
 

- อภิปรายแลกเปล่ียนความเห็น 
- การหาขNอมูลสําหรับการเขียน 
- เขียนความคิดเห็นของกลุ�ม 
- เขียนขNอความส้ัน 

คณาจารย& 
คณะศิลปศาสตร& 

๑๓ 7. Writing: advice giving 
: Group report writing 

๓ ๐ 
 

- อภิปรายแลกเปล่ียนความเห็น 
- การหาขNอมูลสําหรับการเขียน 

คณาจารย& 
คณะศิลปศาสตร& 
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๘ 

 

สัปดาห)ท่ี หัวข�อเร่ือง/รายละเอียด 
จํานวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือที่ใช� ผู�สอน กิจกรรม  
ในช้ันเรียน 

ฝ[ก
ปฏิบัติ 

 
 

- เขียนความคิดเห็นของกลุ�ม 
- เขียนขNอความส้ัน 

๑๔ 8. Writing: problem-solution 
- Giving situations of problem 
- Showing causes and effects    
  of problem 
- Giving suggestions 

๓ ๐ 
 
 
 
 

- บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ&   
- อภิปรายแลกเปล่ียนความเห็น 
- เขียนความคิดเห็นของกลุ�ม 
- เขียนขNอความส้ัน 

คณาจารย& 
คณะศิลปศาสตร& 

๑๕ 8. Writing: problem-solution 
: Group report writing 

๓ ๐ 
 
 
 

- อภิปรายแลกเปล่ียนความเห็น 
- การหาขNอมูลสําหรับการเขียน 
- เขียนความคิดเห็นของกลุ�ม 
- เขียนขNอความส้ัน 

คณาจารย& 
คณะศิลปศาสตร& 

๑๖ 8. Writing: problem-solution 
: Group report writing  

๓ 
๐ 
 
 
 

- อภิปรายแลกเปล่ียนความเห็น 
- การหาขNอมูลสําหรับการเขียน 
- เขียนความคิดเห็นของกลุ�ม 
- เขียนขNอความส้ัน 
- นําเสนองานกลุ�ม 

คณาจารย& 
คณะศิลปศาสตร& 

๑๗-๑๘ สอบปลายภาค 

                  รวม ๔๕ ๐   

 
๒. แผนการประเมินผลลัพธ)การเรียนรู�ที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs  

๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู� 
ก.  การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู� (Formative Assessment) 

- การถามตอบในช้ันเรียน 
- การทําแบบฝ�กหัด 
- การทํากิจกรรมกลุ�ม 
- การอภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นภายในกลุ�ม 
- การนําเสนอคําตอบ ขNอมูล และความคิดเห็นของกลุ�ม 
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๙ 

 

ข.  การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนรู� (Summative Assessment) 
(๑) เครื่องมือและนํ้าหนักในการวัดและประเมินผล 

 

ผลลัพธ)การเรียนรู�ฯ วิธีการวัดผล 
นํ้าหนักการประเมินผล 

(รNอยละ) 
CLO1: ตอบคําถามจากการอ�าน
ขNอความภาษาอังกฤษไดN   

- สอบกลางภาค: MCQ 
  (comprehension) 

๑๐ 
 

๒๐ 
 

 
- สอบปลายภาค: MCQ 
  (comprehension) 

๑๐ 

CLO2: วิเคราะห&และตีความ
วัตถุประสงค&หรือทัศนคติของ
ผูNเขียน จําแนกความคิดเห็นขNอมูล 
ขNอเท็จจริง และคําอNางอิงท่ีปรากฏ
ในขNอความภาษาอังกฤษไดN   

- สอบปลายภาค: MCQ 
  (strategies) 

๑๕  
 

๓๐ - สอบปลายภาค: MCQ 
  (strategies) 

๕ 

- รายงานกลุ�ม ๑๐ 

CLO3: เขียนขNอความระดับย�อ
หนNาประเภทต�างๆ เพ่ือนําเสนอ
ขNอมูลการวิเคราะห& หรือความ
คิดเห็นไดN   

- สอบปลายภาค: เขียนขNอความ+ MCQ  
  (Grammar for writing)  

๑๗  
๓๗ 

- การสอบย�อย ๑๐ 
- รายงานกลุ�ม ๑๐ 

CLO4: บอกกลไกการเขียนเพ่ือ
การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพไดN  

- สอบกลางภาค: MCQ 
  (Writing mechanics)  

๕ ๕ 

CLO5: เลือกใชNพจนานุกรมคํา
ปรากฏร�วมเพ่ือช�วยในการเขียนไดN
อย�างถูกตNอง    

- สอบปลายภาค: MCQ 
  (Collocations) 

๓ ๓ 

CLO6: แสดงความรับผิดชอบและ
การมีส�วนร�วมในการทํางานกลุ�ม
และงานเด่ียวในช้ันเรียน 

- การสังเกตพฤติกรรมการทํางานเด่ียว ๓  
๕ - การสังเกตพฤติกรรมการมีส�วนร�วม

ขณะทํางานกลุ�มในช้ันเรียน 
๒ 

รวม  ๑๐๐ ๑๐๐ 
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๑๐ 

 

(๒)  การตัดสินผล 
เกณฑ&การประเมินผลเปnนไปตามขNอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยใชNหลักการอิงเกณฑ&และเทียบคะแนนตาม

สัญลักษณ& O, S และ U  ดังน้ี 
คะแนน (ร�อยละ) สัญลักษณ) ความหมาย 

๘๐-๑๐๐ O โดดเด�น 
๕๐-๗๙ S พอใจ 
๐-๔๙ U ไม�พอใจ 

นักศึกษาจะผ�านเกณฑ&การประเมินรายวิชาน้ีเมื่อไดNคะแนนรNอยละ ๕๐ (สัญลักษณ& S) ข้ึนไป  

  (๓) การสอบแกNตัว (ถNารายวิชากําหนดใหNมีการสอบแกNตัว) 
                ไม�มีการสอบแกNตัว 
 

๓.  การอุทธรณ)ของนักศึกษา 
              กรณีนักศึกษาเกิดขNอสงสัยเร่ืองการใหNคะแนนในส�วนต�างๆ สามารถเขียนคํารNองท่ีหNอง One Stop Service 
เพ่ือขอตรวจสอบคะแนนไดN โดยคณะศิลปศาสตร&จะดําเนินการตามระเบียบและข้ันตอนปฏิบัติของคณะศิลปศาสตร& 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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๑๑ 

 

หมวดท่ี ๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตําราและเอกสารหลัก (Required Texts) 
เอกสารประกอบการสอน  จัดทําโดยอาจารย&ผูNรับผิดชอบรายวิชา คณะศิลปศาสตร& มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

๒.  เอกสารและข�อมูลแนะนํา (Suggested Materials) 
๑) Blanchard, K. & Root, C. (2004). Ready to write more: From paragraph to essay (2nd ed.).   

               NY: Pearson Education Inc. 
๒) Folse, K.S. & Pugh, T. (2010). Great writing 5: Greater essays (2nd ed.). Boston: Heinle   

      Cengage Learning. 
๓) Gear, J. & Gear, R. (2006). Cambridge preparation for the Toefl test (4th ed.). NY: Cambridge    
    University Press. 
๔) Getkham, K. (2017). English for research writing. Bangkok: Chulalongkorn University Press. 
๕) Lester, M. & Strong, W. (1993). Writer’s choice: Composition and grammar (4th ed.). NY: Glencoe    
    McGraw-Hill. 
๖) Maurer, J. (2000). Focus on grammar: An advanced course for reference and practice (2nd ed.).    
    NY: Pearson Education Inc. 
๗) Oshima, A. & Hogue, A. (2006). Writing academic English (4th ed.). NY: Pearson Education Inc. 
๘) Tangkiengsirisin, S. (2017). English for health science I. Bangkok: Thammasat University Press. 
 
หมายเหตุ:  หนังสือแนะนําทุกรายการขNางตNนสามารถสืบคNนและยืมไดNจากหNองสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดล 

๓.  ทรัพยากรอ่ืนๆ (ถNามี) 

-
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๑๒ 

 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธ)การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 ๑.๑  นักศึกษาประเมินผลงานเขียนและพูดของเพื่อนนักศึกษาในการทํางานคู�และกลุ�ม 
       ๑.๒  ความเห็นของนักศึกษาต�อการเรียนการสอนรายวิชาโดยใชNแบบสอบถามของคณะฯ  
                ๑.๒.๑  เน้ือหาการเรียนการสอน 
              ๑.๒.๒  วิธีการจัดการเรียนการสอน 
    ๑.๒.๓  ขNอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนในแต�ละคาบ 
               ๑.๒.๔  ความคิดเห็นในภาพรวมต�อการเรียนการสอนรายวิชา   

๒.  กลยุทธ)การประเมินการสอน  
๒.๑  นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค�า และแบบปลายเป�ดเมื่อส้ินสุดการเรียนการ 
       สอนท้ังรายวิชา 
๒.๒  ผลจากการนําเสนอปากเปล�า/การถาม-ตอบในช้ันเรียน งานเขียน และการทดสอบย�อย การสอบปลายภาค

การศึกษา 
๒.๓  การสังเกตในหNองเรียนโดยคณาจารย&ผูNสอน 

๓.  การปรับปรุงการสอน 
๓.๑  พิจารณาจากการหารือและขNอเสนอแนะของอาจารย&ผูNสอนในรายวิชา 
๓.๒  ผูNสอนนําผลจากแบบประเมินการเรียนการสอนโดยนักศึกษามาหาขNอสรุปและปรับปรุงการเรียนการสอน 
๓.๓  ผูNสอนปรับเน้ือหารายวิชาโดยใชNเน้ือหาท่ีทันสมัย สามารถประยุกต&ใชNใหNเกิดประโยชน&ซ่ึงเปnนผลจากการทํา

วิจัย หรือติดตามผลการวิจัย 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
ทวนสอบจากคะแนนขNอสอบ การวิเคราะห&ขNอสอบ  

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
๕.๑  ท่ีประชุมหลักสูตรฯจัดประชุมอาจารย&ผูNสอนก�อนเป�ดภาคการศึกษา  และป�ดภาคการศึกษา เพ่ือแจNงนโยบาย

การจัดการเรียนการสอน 
๕.๒   ผูNรับผิดชอบรายวิชาประชุมหารือ ขอความเห็นจากคณาจารย&ผูNร�วมสอนในดNานผลสัมฤทธ์ิการเรียนระหว�าง

ภาคการศึกษา กิจกรรมการเรียน การใชNเวลา การเรียนรูNของนักศึกษา ปvญหา ขNอเสนอแนะต�างๆ และอ่ืนๆ  
เพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงในดNานเน้ือหา รูปแบบกิจกรรม รูปแบบการวัดผลระหว�างภาคการศึกษาและ
ประจําภาคการศึกษา (การสอบปลายภาคการศึกษา) ท้ังน้ีจะไดNพิจารณาร�วมกับผลการประเมินรายวิชาจาก
นักศึกษา และคะแนนการสอบกลางภาค (หากมี) และปลายภาคการศึกษา 
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๑๓ 

 

ภาคผนวก 

ความสอดคล�องระหว$างรายวิชากับหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ตารางที่ ๑  ความสัมพันธ&ระหว�าง CLOs และ MU-GE Module LOs  (หมายเลขในตาราง = Sub LOs) 

รหัสรายวิชา ศศภอ ๑๓๖ 
ผลลัพธ)การเรียนรู�หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (MU-GE LOs) 

MLO1 MLO2 MLO3 MLO4 MLO5 MLO6 MLO7 MLO8 MLO9 
CLO1: ตอบคําถามจากการอ�าน
ขNอความภาษาอังกฤษไดN   

๑.๑ 
๑.๓ 

      ๘.๑ 
๘.๔ 

 

CLO2: วิเคราะห&และตีความ
วัตถุประสงค&หรือทัศนคติของ
ผูNเขียน จําแนกความคิดเห็น
ขNอมูล ขNอเท็จจริง และคําอNางอิง
ท่ีปรากฏในขNอความ
ภาษาอังกฤษไดN   

๑.๑ 
๑.๓ 

      ๘.๑ 
๘.๔ 

 

CLO3: เขียนขNอความระดับย�อ
หนNาประเภทต�างๆ เพ่ือนําเสนอ
ขNอมูลการวิเคราะห& หรือความ
คิดเห็นไดN 

๑.๑ 
๑.๓ 

      ๘.๑ 
๘.๓ 
๘.๔ 

 

CLO4: บอกกลไกการเขียนเพ่ือ
การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพไดN  
 

๑.๑ 
 

      ๘.๑ 
 

 

CLO5: เลือกใชNพจนานุกรมคํา
ปรากฏร�วมเพ่ือช�วยในการเขียน
ไดNอย�างถูกตNอง    

๑.๑ 
 

      ๘.๑ 
๘.๔ 

 

CLO6: แสดงความรับผิดชอบ
และการมีส�วนร�วมในการทํางาน
กลุ�มและงานเด่ียวในช้ันเรียน 
 

     ๖.๓   ๙.๑ 
๙.๒ 
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๑๔ 

 

ตารางที่ ๒  คําอธิบาย MU-GE LOs และ Sub LOs ท่ีรายวิชารับผิดชอบ 
 

MU-GE LOs Sub LOs 

MLO1 Create & construct an argu-

ment effectively as well as identify, 
critique and evaluate the logic & va-

lidity of arguments 

1.1 identify concepts related to the context of learned is-

sues/topics 
1.3 collect, analyse, synthesize data, & evaluate information and 

ideas from multiple sources relevant to issues/problems 
 

MLO6 act autonomously within con-

text of relationships to others, law, 
rules, codes, and values  

 

6.3 exhibit characteristics of responsible citizenship  

MLO8 Use a variety of means/ tech-

nologies to communicate effectively 

and purposefully-  e.g., share infor-
mation/ knowledge, express ideas, 

demonstrate or create individual & 

group product, etc.   

8.1 communicate/present ideas effectively both oral & written 

forms, proper to a range of audience groups, such as verbal 

discussion with peers, project report   
8.3 prepare written documents to express ideas/solutions using 

different writing technologies, and mixing texts, data, and 

images 
8.4 demonstrate competence in a second or additional language 

 

MLO9 Collaborate and work effec-

tively as part of a student group/team 

member to arrive at the team shared-

goals in time 

9.1 collaborate effectively with others as a responsible team  

member to achieve team goals in time 

 9.2 interact with others respectfully, whether as a team member 

or leader, to create a productive teamwork 
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๑๕ 

 

MU-GE Module LOs: At the end of studying MU-GE Module, successful students will be able to 

Competences LOs: Sub LOs: 

1. Critical thinking & 

Analysis: Use various 
sources and methods 
to collect and manage  
data & informations 
and make a logical 
judgement and deci-
sion to arrive at solu-
tion or problem solving 
relevant to real-world 

issues/problems 

1. create & construct an 
argument effectively as 
well as identify, critique 
and evaluate the logic & 
validity of arguments  

1. identify concepts related to the context of learned issues/topics 
2. demonstrate ICT literacy: use appropriate technology to find, 

evaluate, and ethically use information  
3. collect, analyse, synthesize data, & evaluate information and 

ideas from multiple sources relevant to issues/problems 
4. synthesize information to arrive at logical reasoning 

2.  select & use techniques 
and methods to solve 

open-ended, ill-defined 
and multistep problems 

1. apply simple mathematical methods to the solution of ‘real-
world’ problems  

2. make judgement & decision through correct analysis, infer-
ences, and evaluations on quantitative basis and multiple per-
spectives 

3. apply concept of process management to solve problems 

2.  Creativity & Inno-

vation: Shows capabil-
ity to initiate alterna-

tive/ new ways of 
thinking, doing things 
or solving problems to 
improve his/her or 
team solutions/results 
by  applying the evi-
dence-based process 

management concepts  

3.  acquire specific strate-

gies & skills within a par-
ticular discipline and adapt 

them to a new problem or 
situation 

1. connect, synthesize and/or transform ideas or solutions with-

in a particular framework 
2. integrate alternative, divergent, or contradictory perspectives 

or ideas in the solution of a problem or question 

4.  create a novel or unique 

ideas, question, format, 
or product within a par-

ticular framework 

1. Create an original explanation or solution to the is-

sues/problems  
2. articulate the rationale for & consequences of his/her solution- 

identify opportunities & risk 
3. implement innovation through process management approach   

5.  explore and situate one-
self in a new physical en-
vironment and intellectu-

al perspectives 

1. demonstrate cultural competencies and adaptabilities in differ-
ent working environments 

2. resort to multi-dimensioanl settings and tools to acquire 
knowledge and skills relevant to the problema or situation at 
hand 

3. Global perspec-

tives & Ethics: Ex-
press one’s own ide-
as, interact with oth-
ers, guide or lead 
team, as proper, as 
an ethically- engaged 
and responsible 
member of the socie-
ty 

6. act autonomously within 
context of relationships to 
others, law, rules, codes, 
and values  

1.  demonstrate an understanding of the principles upon which 
sustainable ecosystems and societies are built 

2.  identify the national & global challenges associated with cur-
rent economic, political, and social systems  

3.  exhibit characteristics of responsible citizenship 
4.  work effectively in diverse team (and multi-cultural settings) 

7. apply ethical frameworks 
or principles and consider 
their implications in 
his/her decision-making 
and interacting with oth-
ers 

1.  identify ethical issues and recognize different viewpoint and 
ideologies  

2.  guide & lead others 
3.  apply principle of ethical leadership, collaborative engagement,   

and respect diversity   

4. Communication:  

communicate effec-
tively and confidently 
using oral, visual, and 
written language 

8.  use a variety of means/ 
technologies to com-
municate effectively and 
purposefully-  e.g., share 
information/ knowledge, 
express ideas, demon-
strate or create individual 
& group product, etc.   

1.  communicate/present ideas effectively both oral & written 
forms, proper to a range of audience groups, such as verbal 
discussion with peers, project report.   

2.  prepare a purposeful oral presentation designed to increase 
knowledge, to foster understanding, or to promote change in 
the listeners’ attitudes, values, beliefs, or behaviors. 

3.  prepare written documents to express ideas/solutions using dif-
ferent writing technologies, and mixing texts, data, and images. 

4.  demonstrate competence in a second or additional language 
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๑๖ 

 

Competences LOs: Sub LOs: 

5. Collaboration and 

Working with 

team: collaborate 
and work effectively 

with team to arrive at 
team goals 

9.  collaborate and work 
effectively as part of a 
student group/team 
member to arrive at the 

team shared-goals in 
time 

1.  collaborate effectively with others as a responsible team mem-
ber to achieve team goals in time 

2.  interact with others respectfully, whether as a team member or 
leader, to create a productive teamwork 

 


