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๑ 

มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา 
 

หมวดท่ี ๑ ข�อมูลท่ัวไป 
 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    
ภาษาไทย  ศศภอ ๒๖๕ ทักษะและเทคนิคการอ�านภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ$ 
ภาษาอังกฤษ  LAEN 265 Critical English Reading Skills and Strategies 

 
๒.  จํานวนหน$วยกิต  ๓ (๓-๐-๖) หน�วยกิต  

      (ทฤษฎี ๓ ชม.  ปฏิบัติ ๐ ชม.  เรียนรูM-คMนควMาดMวยตนเอง ๖ ชม. /สัปดาห$) 
   
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสูตร      จัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรี   
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   วิชาศึกษาท่ัวไป และวิชาเลือกเสรี กลุ�มวิชาภาษา  
      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       รูMแจMง รูMจริง สมเหตุ สมผล 
�  A -  Altruism      มุ�งผลเพ่ือผูMอ่ืน 
�  H -  Harmony  กลมกลืนกับสรรพส่ิง 
�  I  -  Integrity  มั่นคงย่ิงในคุณธรรม 
�  D - Determination   แน�วแน�ทํา กลMาตัดสินใจ 
�  O - Originality    สรMางสรรค$ส่ิงใหม� 
�  L -  Leadership  ใฝmใจเปnนผูMนํา 
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๒ 

๔.  อาจารยBผู�รับผิดชอบรายวิชา  และอาจารยBผู�สอน 
๔.๑  อาจารย$ผูMรับผิดชอบรายวิชา   ผูMช�วยศาสตราจารย$ปณิชา  นิติสกุลวุฒิ อาจารย$ประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
                                           คณะศิลปศาสตร$ มหาวิทยาลัยมหิดล   

e-mail address: panicha.nit@mahidol.edu 
๔.๒  อาจารย$ผูMสอน          คณาจารย$คณะศิลปศาสตร$ มหาวิทยาลัยมหิดล  

          
๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปKท่ีเรียน   

๕.๑ ภาคการศึกษาท่ี   ภาคการศึกษาท่ี ๑-๒ / ช้ันปrท่ี ๒ ข้ึนไป 
๕.๒ จํานวนผูMเรียนท่ีรับไดM   ประมาณ ๓๕ – ๖๐ คน 

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

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

ไม�มี  
     
๘.  สถานท่ีเรียน  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา   
 
๙.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล$าสุด 

วันท่ี ๒๖ เดือน กุมภาพันธ$ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

หมวดท่ี ๒ จุดมุ$งหมายและวัตถุประสงคB 
 

๑. จุดมุ$งหมายของรายวิชา (Course Goals)   
รายวิชาน้ีมีจุดมุ�งหมายเพ่ือพัฒนานักศึกษาใหMมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค$ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในดMาน 

Globally Talented กล�าวคือนักศึกษาจะไดMเรียนรูMและฝuกการใชMยุทธวิธีในการเรียนรูMภาษาอังกฤษ โดยการฝuกปฏิบัติ 
วิเคราะห$และวิจารณ$ ตลอดจนการแสดงความคิดเห็น และการยอมรับความคิดเห็นอย�างสรMางสรรค$  

 

๒. วัตถุประสงคBในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

 ๒.๑ วัตถุประสงคBของรายวิชา (Course Objectives)  

รายวิชาน้ีมุ�งเนMนการส�งเสริมการประยุกต$ใชMยุทธวิธีท่ีหลากหลายในการอ�านเน้ือเรื่องภาษาอังกฤษเพ่ือทําความ

เขMาใจคําศัพท$ และรายละเอียดของเน้ือเรื่อง และพัฒนาทักษะในการวิเคราะห$ ตีความ และวิจารณ$เน้ือเรื่องท่ีอ�าน 

โดยใชMกิจกรรมกลุ�ม การระดมความคิด และการฝuกปฏิบัติในการจัดประสบการณ$การเรียนรูM   
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๓ 

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

เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนแลMว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   

๑.  CLO1  บอกความหมายของคําศัพท$ภาษาอังกฤษตามบริบทไดM 

๒.  CLO2  อธิบายใจความสําคัญและรายละเอียดของเน้ือเร่ืองภาษาอังกฤษท่ีอ�านไดM โดยหลักการอ�านเชิงวิพากษ$ 

๓.  CLO3  ประยุกต$ใชMยุทธวิธีต�างๆในการอ�านเน้ือเร่ืองภาษาอังกฤษไดM   

๔.  CLO4  วิเคราะห$เน้ือเร่ืองภาษาอังกฤษท่ีอ�านไดM 

๕.   CLO5  วิพากษ$และประเมินเน้ือหาเร่ืองภาษาอังกฤษท่ีหลากหลายบนพ้ืนฐานของการใชMหลักการคิดเชิง  

                วิจารณญาณ (Critical)  
 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
 

๑. คําอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
การทบทวนทักษะการอ�านท่ีไดMเรียนมาแลMวในวิชาภาษาอังกฤษระดับพ้ืนฐาน การบูรณาการระหว�างทักษะการอ�าน การ

เขียนและการคิดเชิงวิพากษ$วิจารณ$ การจัดประเภทบทอ�าน การทําความเขMาใจเร่ืองท่ีอ�าน วัตถุประสงค$  เจตนารมณ$ และนํ้าเสียง
ของผูMเขียน โดยตีความจากภาษาและเน้ือหา การแยกแยะระหว�างขMอเท็จจริงและความคิดเห็นของผูMเขียน 

   A revision of essential reading skills covered in English I and English II, namely skimming, scanning, 
reading for main ideas and specific information; the integration of reading, writing, and critical thinking skills; 
classifying the nature of texts; recognizing authors’ purpose including inferring a basis for choice of language 
and content; understanding tone and persuasive elements; recognizing bias 

 
๒. จํานวนชั่วโมงท่ีใช�ต$อภาคการศึกษา 

ทฤษฎี 
(ช่ัวโมง) 

การฝeกปฏิบัติ 
(ช่ัวโมง) 

การศึกษาด�วยตนเอง 
(ช่ัวโมง) 

 ๔๕ 
(๓ ช่ัวโมง x ๑๕ สัปดาห$) 

- ๙๐ 
(๖ ช่ัวโมง x ๑๕ สัปดาห$) 

  
๓.  จํานวนชั่วโมงต$อสัปดาหBท่ีอาจารยBให�คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก$นักศึกษาเปgนรายบุคคล  
     ประมาณ ๑ ช่ัวโมง โดยนักศึกษาสามารถนัดกับอาจารย$ผูMสอนไดMล�วงหนMา 
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๔ 

หมวดท่ี ๔  การพัฒนาผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 
 

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

๑.  CLO1  บอกความหมายของคําศัพท$ภาษาอังกฤษตามบริบทไดM 

๒.  CLO2  อธิบายใจความสําคัญและรายละเอียดของเน้ือเร่ืองภาษาอังกฤษท่ีอ�านไดM โดยหลักการอ�านเชิงวิพากษ$ 

๓.  CLO3  ประยุกต$ใชMยุทธวิธีต�างๆในการอ�านเน้ือเร่ืองภาษาอังกฤษไดM   

๔.  CLO4  วิเคราะห$เน้ือเร่ืองภาษาอังกฤษท่ีอ�านไดM 

๕.   CLO5  วิพากษ$และประเมินเน้ือหาเร่ืองภาษาอังกฤษท่ีหลากหลายบนพ้ืนฐานของการใชMหลักการคิดเชิง  

                วิจารณญาณ (Critical)  

๒. วิธีการจัดประสบการณBการเรียนรู�เพ่ือพัฒนาความรู� หรือ ทักษะ ในข�อ ๑ และการวัดผลลัพธBการเรียนรู�ของรายวิชา    

รหัสวิชา วิธีการจัดการสอน/ประสบการณBการเรียนรู� วิธีการวัดผลลัพธBการเรียนรู� 

CLO1: บอกความหมายของคําศัพท$
ภาษาอังกฤษตามบริบทไดM 
 

- บรรยาย  
- ถาม-ตอบคําถามโดยการเล�นเกม 
- ฝuกในแต�ละหัวขMอ 
- มอบหมายการทําโครงงานกลุ�ม 

- สอบกลางภาคและปลายภาค 
- ประเมินจากผลงานกลุ�ม (โครงงาน) 
 

CLO2: อธิบายใจความสําคัญและ
รายละเอียดของเน้ือเร่ืองภาษาอังกฤษ
ท่ีอ�านไดM โดยหลักการอ�านเชิงวิพากษ$ 
 

- บรรยาย  
- ระดมความคิด 
- ฝuกปฏิบัติ / ฝuกในแต�ละหัวขMอ 
- มอบหมายการทําโครงงานกลุ�ม 

- สอบกลางภาคและปลายภาค 
- ประเมินจากผลงานกลุ�ม (โครงงาน) 

 

 CLO3: ประยุกต$ใชMยุทธวิธีต�างๆใน
การอ�านเน้ือเร่ืองภาษาอังกฤษไดM   

- บรรยาย  
- ระดมความคิด 
- ถาม-ตอบคําถามโดยการเล�นเกม 
- ฝuกปฏิบัติ / ฝuกในแต�ละหัวขMอ 
- มอบหมายการทําโครงงานกลุ�ม 

- สอบกลางภาคและปลายภาค 
- ประเมินจากผลงานกลุ�ม (โครงงาน) 

 

CLO4: วิเคราะห$เน้ือเร่ือง
ภาษาอังกฤษท่ีอ�านไดM 

- ระดมความคิด 
- มอบหมายการทําโครงงานกลุ�ม 

- สอบกลางภาคและปลายภาค 
- ประเมินจากผลงานกลุ�ม (โครงงาน) 

CLO5: วิพากษ$และประเมินเน้ือหา
เร่ืองภาษาอังกฤษท่ีหลากหลายบน
พื้นฐานของการใชMหลักการคิดเชิง  
วิจารณญาณ (Critical)  

- ระดมความคิด 
- มอบหมายการทําโครงงานกลุ�ม 

- สอบปลายภาค 
- ประเมินจากผลงานกลุ�ม (โครงงาน) 
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๕ 

หมวดท่ี ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑. แผนการสอน  

สัปดาห$ท่ี หัวขMอเร่ือง/รายละเอียด 
จํานวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใชM ผูMสอน กิจกรรม  
ในช้ันเรียน 

ฝuก
ปฏิบัติ 

๑ - แนะนํารายวิชา บรรยาย
จุดมุ�งหมายรายวิชา ผลการ
เรียนรูMที่คาดหวัง กิจกรรม
รายวิชา โครงงานแบบกลุ�ม 
- ทํากิจกรรมเตรียมความพรMอม
สําหรับการอ�าน 
ยุทธวิธีการอ�าน: 
- การสรMางคํา (Word For-
mation) 
 

๓ ๐ - บรรยาย  
- ระดมความคิด 
- ถาม-ตอบคําถามโดยการเล�นเกม 
- มอบหมายการทําโครงงานกลุ�ม 

ผศ.ปณิชา/ อ.ธนวัฒน$ 

๒ ยุทธวิธีการอ�าน: 
- การหาความหมายของคําศัพท$ 
(การเดาคําศัพท$) จากบริบท 
Guessing Meaning of Words 
from Context) 
- ฝuกอ�านเนื้อเรื่อง บทท่ี 1: The 
News Media Reading 1 และ 
2 (หนังสือ Making connec-
tions 2) 

๓ ๐ - บรรยาย  
- ฝuกปฏิบัติทําแบบฝuกหัดของแต�ละ
หัวขMอ 
- ถาม-ตอบคําถามโดยการเล�นเกม 
- ทําการคMนควMาและเขียนโครงงาน ๑ 

ผศ.ปณิชา/ อ.ธนวัฒน$ 

๓ ยุทธวิธีการอ�าน: 
- การหาหัวเรืองของเรื่อง (Find-
ing the topic of a paragraph) 
- ฝuกอ�านเนื้อเรื่อง บทท่ี 1: The 
News Media Reading 1 และ 
2 (หนังสือ Making connec-
tions 1) 

๓ ๐ - บรรยาย  
- ระดมความคิด 
- ฝuกปฏิบัติทําแบบฝuกหัดของแต�ละ
หัวขMอ 
- ถาม-ตอบคําถาม 
- ทําการคMนควMาและเขียนโครงงาน ๒ 

ผศ.ปณิชา/ อ.ธนวัฒน$ 

๔ ยุทธวิธีการอ�าน: 
- การหาประโยคใจความสําคัญ

๓ ๐ - บรรยาย  
- ระดมความคิด 

ผศ.ปณิชา/ อ.ธนวัฒน$ 
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๖ 

สัปดาห$ท่ี หัวขMอเร่ือง/รายละเอียด 
จํานวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใชM ผูMสอน กิจกรรม  
ในช้ันเรียน 

ฝuก
ปฏิบัติ 

ของเรื่อง (Reading for Main 
Idea of a paragraph) 
- ฝuกอ�านเนื้อเรื่อง บทท่ี 1: The 
News Media Reading 3 และ 
4 (หนังสือ Making connec-
tions 2) 

- ฝuกปฏิบัติทําแบบฝuกหัดของแต�ละ
หัวขMอ 
- ถาม-ตอบคําถาม 
- ทําการคMนควMาและเขียนโครงงาน ๓ 

๕ ยุทธวิธีการอ�าน: 
- การใชMพจนานุกรมภาษาอังกฤษ 
(Using the Dictionary) 
- ฝuกอ�านเนื้อเรื่อง บทท่ี 2: Edu-
cation Reading 1 และ 2 
(หนังสือ Making connections 
2) 
 

๓ ๐ - บรรยาย  
- ระดมความคิด 
- ฝuกปฏิบัติทําแบบฝuกหัดของแต�ละ
หัวขMอ 
- ถาม-ตอบคําถาม 
- ทําการคMนควMาและเขียนโครงงาน ๔ 

ผศ.ปณิชา/ อ.ธนวัฒน$ 

๖ ยุทธวิธีการอ�าน:  
- การตีความคําศัพท$จากตัวเลข 
- ฝuกอ�านเนื้อเรื่อง บทท่ี 3: The 
World of Business Reading 1 
(หนังสือ Making connections 
2) 
- การตีความหมายของกราฟและ
ตาราง  
- ฝuกอ�านเนื้อเรื่อง บทท่ี 3: The 
World of Business Reading 4 
(หนังสือ Making connections 
2) 

๓ ๐ - บรรยาย  
- ระดมความคิด 
- ฝuกปฏิบัติทําแบบฝuกหัดของแต�ละ
หัวขMอ 
- ถาม-ตอบคําถามโดยการเล�นเกม 

ผศ.ปณิชา/ อ.ธนวัฒน$ 

๗ ยุทธวิธีการอ�าน: 
- การหารายละเอียดของเรื่อง 
(Reading for detailed infor-
mation) 
- ฝuกอ�านเนื้อเรื่อง บทท่ี 2: Edu-

๓ ๐ - บรรยาย  
- ระดมความคิด 
- ฝuกปฏิบัติทําแบบฝuกหัดของแต�ละ
หัวขMอ 
- ถาม-ตอบคําถาม 

ผศ.ปณิชา/ อ.ธนวัฒน$ 
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รหัสวิชา ศศภอ ๒๖๕                                                                                  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
                       

๗ 

สัปดาห$ท่ี หัวขMอเร่ือง/รายละเอียด 
จํานวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใชM ผูMสอน กิจกรรม  
ในช้ันเรียน 

ฝuก
ปฏิบัติ 

cation Reading 3 และ 4 
(หนังสือ Making connections 
2) 

- ทําการคMนควMาและเขียนโครงงาน ๕ 

๘ - ทบทวนเน้ือหาท้ังหมดก�อน

สอบกลางภาค 
 

๓ ๐ - บรรยาย  
- ระดมความคิด 
- ฝuกปฏิบัติทําแบบฝuกหัดของแต�ละ
หัวขMอ 
- ถาม-ตอบคําถาม 

ผศ.ปณิชา/ อ.ธนวัฒน$ 

๙ สอบกลางภาค 
๑๐ ยุทธวิธีการอ�าน:  

- การอ�านแบบ Scanning เพื่อ
หาขMอมูลแบบเฉพาะ (Scanning 
for Specific Information) 
- ฝuกอ�านเนื้อเรื่อง บทท่ี 4: 
Population Change and Its 
Impact Reading 3 และ 4 
(หนังสือ Making connections 
2) 

๓ ๐ - บรรยาย  
- ระดมความคิด 
- ฝuกปฏิบัติทําแบบฝuกหัดของแต�ละ
หัวขMอ 
- ถาม-ตอบคําถามโดยการเล�นเกม 
- ทําการคMนควMาและเขียนโครงงาน ๖ 

ผศ.ปณิชา/ อ.ธนวัฒน$ 

๑๑ ยุทธวิธีการอ�าน: 
- การอ�านแบบแยกความจริงและ
ความคิดเห็น (Separating Fact 
from Opinion) 
- ฝuกอ�านเนื้อเรื่อง บทท่ี 6: Ad-
vertising (หนังสือ Q: Skills for 
Success 3) 

๓ ๐ - บรรยาย  
- ระดมความคิด 
- ฝuกปฏิบัติทําแบบฝuกหัดของแต�ละ
หัวขMอ 
- ถาม-ตอบคําถามโดยการเล�นเกม 

ผศ.ปณิชา/ อ.ธนวัฒน$ 

๑๒ ยุทธวิธีการอ�าน: 
- การอ�านแบบอนุมาน (Making 
Inference) 
- ฝuกอ�านเนื้อเรื่อง บทท่ี 8: Cit-
ies/Urban Lives (หนังสือ Q: 
Skills for Success 3) 

๓ ๐ - บรรยาย  
- ระดมความคิด 
- ฝuกปฏิบัติทําแบบฝuกหัดของแต�ละ
หัวขMอ 
- ถาม-ตอบคําถามโดยการเล�นเกม 

ผศ.ปณิชา/ อ.ธนวัฒน$ 
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๘ 

สัปดาห$ท่ี หัวขMอเร่ือง/รายละเอียด 
จํานวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใชM ผูMสอน กิจกรรม  
ในช้ันเรียน 

ฝuก
ปฏิบัติ 

๑๓ ยุทธวิธีการอ�าน:  
- วัตถุประสงค$ของผูMเขียน (Iden-
tifying the author’s purpose, 
attitude and tone) 
- ฝuกอ�านเนื้อเรื่อง บทท่ี 10: 
Communication (หนังสือ Q: 
Skills for Success 3) 

๓ ๐ - บรรยาย  
- ระดมความคิด 
- ฝuกปฏิบัติทําแบบฝuกหัดของแต�ละ
หัวขMอ 
- ถาม-ตอบคําถามโดยการเล�นเกม 

ผศ.ปณิชา/ อ.ธนวัฒน$ 

๑๔ ยุทธวิธีการอ�าน:  
- ตรรกะวิบตัิ (Fallacy) (๑) 

๓ ๐ - บรรยาย  
- ระดมความคิด 
- ฝuกปฏิบัติทําแบบฝuกหัดของแต�ละ
หัวขMอ 
- ถาม-ตอบคําถามโดยการเล�นเกม  

ผศ.ปณิชา/ อ.ธนวัฒน$ 

๑๕ - ตรรกะวิบตัิ (Fallacy) (๒) 
 

๓ ๐ - ระดมความคิด 
- ถาม-ตอบคําถาม   

ผศ.ปณิชา/ อ.ธนวัฒน$ 

๑๖ -  การทบทวนเนื้อหาท้ังหมด 
 

๓ ๐ - ระดมความคิด 
- ถาม-ตอบคําถาม   

ผศ.ปณิชา/ อ.ธนวัฒน$ 

๑๗-๑๘ สอบปลายภาค 
                  รวม ๔๕ ๐   

 
 
๒. แผนการประเมินผลลัพธBการเรียนรู�ที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs  

๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู� 

ก.  การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู� (Formative Assessment) 
การซักถามระหว�างเรียนในหMองและการทําแบบฝuกหัดทMายบทของแต�ละหัวขMอ และทําการคMนควMาและเขียน
โครงงาน  
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๙ 

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

ผลลัพธB 
การเรียนรู�ฯ วิธีการวัดผล นํ้าหนักการประเมินผล 

(รMอยละ) 

CLO1: บอกความหมายของคําศัพท$

ภาษาอังกฤษตามบริบทไดM 

- สอบกลางภาค ๕ 
๑๕ - สอบปลายภาค ๕ 

- ผลงานกลุ�ม (โครงการ) ๕ 
CLO2: อธิบายใจความสําคัญและ
รายละเอียดของเน้ือเร่ืองภาษาอังกฤษท่ีอ�าน
ไดM โดยหลักการอ�านเชิงวิพากษ$ 

- สอบกลางภาค ๑๐ 
๒๕ - สอบปลายภาค ๑๐ 

- ผลงานกลุ�ม (โครงการ) ๕ 
CLO3: ประยุกต$ใชMยุทธวิธีต�างๆในการ
อ�านเน้ือเรื่องภาษาอังกฤษไดM 

- สอบกลางภาค ๑๐ 
๓๐ - สอบปลายภาค ๑๕ 

- ผลงานกลุ�ม (โครงการ) ๕ 
CLO4: วิเคราะห$เน้ือเร่ืองภาษาอังกฤษท่ี
อ�านไดM 

- สอบกลางภาค   ๕  
๑๕ - สอบปลายภาค ๕ 

- ผลงานกลุ�ม (โครงการ) ๕ 

CLO5: วิพากษ$และประเมินเน้ือหาเร่ือง

ภาษาอังกฤษท่ีหลากหลายบนพ้ืนฐานของ

การใชMหลักการคิดเชิงวิจารณญาณ (Critical)  

- สอบปลายภาค ๑๐ ๑๕ 
- ผลงานกลุ�ม (โครงการ) ๕ 

รวม  ๑๐๐ ๑๐๐ 
 

(๒)  การตัดสินผล 
เกณฑ$การประเมินผลเปnนไปตามขMอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยใชMหลักการอิงเกณฑ$และเทียบคะแนนตาม

สัญลักษณ$ O, S และ U   
 

คะแนน (ร�อยละ) สัญลักษณB ความหมาย 
๘๐-๑๐๐ O โดดเด�น 
๕๐-๗๙ S พอใจ 
๐-๔๙ U ไม�พอใจ 

นักศึกษาจะผ�านเกณฑ$การประเมินรายวิชาน้ีเมื่อไดMคะแนนรMอยละ ๕๐ (สัญลักษณ$ S) ข้ึนไป  
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๑๐ 

 (๓) การสอบแกMตัว (ถMารายวิชากําหนดใหMมีการสอบแกMตัว) 
          ไม�มี 
 

๒. การอุทธรณBของนักศึกษา 
กรณีท่ีนักศึกษาเกิดขMอสงสัยเรื่องการใหMคะแนนในส�วนต�าง ๆ นักศึกษาสามารถเขียนคํารMองท่ีหMอง One Stop 
Service เพื่อขอตรวจสอบคะแนนไดM โดยคณะศิลปศาสตร$จะดําเนินการตามระเบียบและข้ันตอนปฏิบัติของ             
คณะศิลปศาสตร$ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 
หมวดท่ี ๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตําราและเอกสารหลัก (Required Texts) 
๑) Gramer, F.M., & Ward, S.C. (2011). Q: Skills for success reading and writing 3. Oxford: Oxford University Press.  
๒) McEntire, J., & Williams, J. (2013) . Making connections: Skills and strategies for academic reading 2. 

Cambridge: Cambridge University Press.  
๓) Pakenham, J.K., McEntire, J., & Williams, J. (2013). Making connections: Skills and strategies for academic 

reading 3. Cambridge: Cambridge University Press.  
๔) Vattanapath, R. (2013). Effective reading strategies. Bangkok: Foreign Languages Department, Faculty of 

Science, Mahidol University. 

๒. เอกสารและข�อมูลแนะนํา (Suggested Materials) 
๑) Gramer, F.M., & Ward, S.C. (2011). Q: Skills for success reading and writing 3. Oxford. Oxford University Press.  
๒) McEntire, J., & Williams, J. (2013). Making connections: Skills and strategies for academic reading 2. Cam-

bridge. Cambridge University Press.  
๓) Pakenham, J.K., McEntire, J., & Williams, J. (2013). Making connections: Skills and strategies for academic 

reading 3. Cambridge. Cambridge University Press.  
๔) Vattanapath, R. (2013). Effective reading strategies. Bangkok: Foreign Languages Department, Faculty of 

Science, Mahidol University. 
๕) Williams, J. (2013). Making connections: Skills and strategies for academic reading 1. Cambridge. Cam-

bridge University Press.   

๓.  ทรัพยากรอ่ืนๆ (ถMามี) 
๑) Rosenberg, V. M. (1989). Reading, writing, & thinking: critical connections. NY: Random House. 
๒) Schafersman, D. S. (1991). An introduction to critical thinking. Available March 12, 2010 from 

http://www.freeinquiry.com/critical-thinking.html 
๓) Scull, S. (1987). Critical reading and writing for advanced ESL students. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 
๔) Salmon, H. M. (2007). Introduction to logic and critical thinking. Australia: Thomson, Wandworth. 
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๑๑ 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธBการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
       ๑.๑  นักศึกษาประเมินผลงานเขียนและพูดของเพื่อนนักศึกษาในการทํางานคู�และกลุ�ม 
       ๑.๒  ความเห็นของนักศึกษาต�อการเรียนการสอนรายวิชาโดยใชMแบบสอบถามของคณะฯ  
            ๑.๒.๑  เน้ือหาการเรียนการสอน 
           ๑.๒.๒  วิธีการจัดการเรียนการสอน 
    ๑.๒.๓  ขMอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนในแต�ละคาบ 
            ๑.๒.๔  ความคิดเห็นในภาพรวมต�อการเรียนการสอนรายวิชา  

๒.  กลยุทธBการประเมินการสอน  
๒.๑  นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค�าและแบบปลายเป�ดเม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนท้ัง
รายวิชา 
๒.๒  ผลจากการนําเสนอปากเปล�าของโครงงาน รูปเล�มรายงาน การสอบกลางภาคและปลายภาค 

 ๒.๓  การสังเกตในหMองเรียน 

๓.  การปรับปรุงการสอน 
      ๓.๑  ผูMสอนนําผลจากแบบประเมินมาหาขMอสรุปและปรับปรุงการเรียนการสอน 
 ๓.๒. ผูMสอนจัดทําเอกสารการสอนท่ีมีการปรับปรุงขMอมูลและใหMผูMเรียนเห็นถึงประโยชน$ท่ีจะประยุกต$ใชMไดM 

๓.๓  ท่ีประชุมหลักสูตรฯจัดประชุมเดือนละคร้ังและระบุวาระการประชุมเก่ียวกับการเรียนการสอนและการสอบเพื่อหาแนว
ทางแกMไขป�ญหาและปรับปรุงการเรียนการสอนร�วมกัน 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาใหMเปnนไปตามการดําเนินงานของหลักสูตรฯ ซึ่งจะมี
คณะกรรมการทวนสอบ 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 ๕.๑  ท่ีประชุมหลักสูตรฯจัดประชุมอาจารย$ผูMสอนก�อนเป�ดภาคการศึกษา  และป�ดภาคการศึกษา 
 ๕.๒  ผูMสอนนําผลการสอบมาประกอบการประเมินเพ่ือการปรับปรุงขMอเสียในดMานต�าง ๆ และหารือร�วมกับทีมผูMร�วมสอน 
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๑๒ 

ภาคผนวก 

ความสอดคล�องระหว$างรายวิชากับหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ตารางที่ ๑  ความสัมพันธ$ระหว�าง CLOs และ MU-GE Module LOs  (หมายเลขในตาราง = Sub LOs) 

(รหัสวิชา) ศศภอ ๒๖๕ 
ผลลัพธ$การเรียนรูMหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (MU-GE LOs) 

MLO1 MLO2 MLO3 MLO4 MLO5 MLO6 MLO7 MLO8 MLO9 
CLO1: บอกความหมายของคําศัพท$
ภาษาอังกฤษตามบริบทไดM 

๑.๑       ๘.๑  

CLO2: อธิบายใจความสําคัญและ
รายละเอียดของเน้ือเร่ืองภาษาอังกฤษท่ี
อ�านไดM โดยหลักการอ�านเชิงวิพากษ$ 

๑.๑         

CLO3: ประยุกต$ใชMยุทธวิธีต�างๆในการ
อ�านเน้ือเร่ืองภาษาอังกฤษไดM 

๑.๓         

CLO4: วิเคราะห$เน้ือเร่ืองภาษาอังกฤษท่ี
อ�านไดM 

๑.๓         

CLO5: วิพากษ$และประเมินเน้ือหาเร่ือง

ภาษาอังกฤษท่ีหลากหลายบนพื้นฐานของ

การใชMหลักการคิดเชิง  

วิจารณญาณ (Critical)  

๑.๓ 
๑.๔ 

 

๒.๓    ๖.๔ ๗.๑ 
๗.๒ 
๗.๓ 

๘.๒ 
๘.๓ 
๘.๔ 

๙.๑ 
๙.๒ 

 
ตารางที่ ๒  คําอธิบาย MU-GE LOs และ Sub LOs ท่ีรายวิชารับผิดชอบ 

MU-GE LOs Sub LOs 

MLO1 argument effectively as well as identify, 

critique and evaluate the logic & validity 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 

1.4   synthesize information to arrive at logical reasoning 

MLO2 select & use techniques and methods to 

solve open-ended, ill-defined and multistep 

problems 

2.3   apply concept of process management to solve prob-

lems 

MLO6 act autonomously within context of rela- 6.4   work effectively in diverse team (and multi-cultural set-
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๑๓ 

MU-GE LOs Sub LOs 

tionships to others, law, rules, codes, and val-

ues 

tings) 

MLO7 apply ethical frameworks or principles 

and consider their implications in his/her deci-

sion-making and interacting with others 

1.  identify ethical issues and recognize different viewpoint 
and ideologies  
2.  guide & lead others 

3.  apply principle of ethical leadership, collaborative en-

gagement,   and respect diversity   

MLO 8 use a variety of means/ technologies to 

communicate effectively and purposefully-  

e.g., share information/ knowledge, express 

ideas, demonstrate or create individual & group 

product, etc.   

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

2.  prepare a purposeful oral presentation designed to in-
crease knowledge, to foster understanding, or to promote 
change in the listeners’ attitudes, values, beliefs, or be-
haviors. 

3.  prepare written documents to express ideas/solutions us-
ing different writing technologies, and mixing texts, data, 
and images. 

4.  demonstrate competence in a second or additional lan-

guage 

MLO 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 
member to achieve team goals in time 

2.  interact with others respectfully, whether as a team mem-

ber or leader, to create a productive teamwork 
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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 meth-
ods to collect and manage  da-
ta & informations and make a 
logical judgement and decision 
to arrive at solution 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 meth-
ods 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, inferences, and evaluations on quanti-

tative basis and multiple perspectives 
3. apply concept of process management to solve problems 

2.  Creativity & Innovation: Shows 
capability to initiate alternative/ 
new ways of thinking, doing 
things or solving problems to 
improve his/her or team solu-
tions/results by  applying the 
evidence-based process man-
agement concepts  

3.  acquire specific strategies & skills 
within a particular discipline and 
adapt them to a new problem or sit-
uation 

1. connect, synthesize and/or transform ideas or solutions within 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 
particular framework 

1. Create an original explanation or solution to the issues/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 oneself in a new 
physical environment and intellectu-
al perspectives 

1. demonstrate cultural competencies and adaptabilities in different 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 perspectives & Ethics: 
Express one’s own ideas, inter-
act with others, guide or lead 
team, as proper, as an ethically- 
engaged and responsible mem-
ber of the society 

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 soci-
eties are built 

2.  identify the national & global challenges associated with current economic, political, and so-
cial 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 interact-
ing with others 

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 
effectively and confidently using 
oral, visual, and written lan-
guage 

8.  use a variety of means/ technologies 
to communicate effectively and pur-
posefully-  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 audi-
ence groups, such as verbal discussion with peers, project report.   

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

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

4.  demonstrate competence in a second or additional language 

5. Collaboration and Working with 
team: collaborate and work ef-
fectively with team to arrive at 
team goals 

9.  collaborate and work effectively as 
part of a student group/team mem-
ber to arrive at the team shared-
goals in time 

1.  collaborate effectively with others as a responsible team member to achieve team goals in 
time 

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