
 
รายวิชาศึกษาท่ัวไป                                             ระดับปริญญาตรี                                                       
ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร�สุขภาพ                                          คณะศิลปศาสตร� 
รหัสวิชา ศศภอ ๒๖๖                                                                               สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 

๑ 

 

มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา 

หมวดท่ี ๑ ข�อมูลท่ัวไป 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    
ภาษาไทย   ศศภอ ๒๖๖ ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร�สุขภาพ 
ภาษาอังกฤษ  LAEN 266 English for Health Sciences 

 
๒.  จํานวนหน$วยกิต             ๓ (๓-๐-๖) หนCวยกิต 
                                          (ทฤษฎี ๓ ชม.  ปฏิบัติ ๐ ชม.  เรียนรูJ-คJนควJาดJวยตนเอง ๖ ชม. /สัปดาห�) 
    
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
     ๓.๑ หลักสูตร      จัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ยกเวJนหลักสูตรนานาชาติ)    

 ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   วิชาศึกษาท่ัวไป กลุCมวิชาภาษา  
     ๓.๓ รายวิชาน้ีจัดอยูCในกลุCม 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�ระหวCางรายวิชาและคCานิยมองค�กร (โปรดระบุ) 
  M - Mastery       รูJแจJง รูJจริง สมเหตุ สมผล 
�  A -  Altruism      มุCงผลเพ่ือผูJอ่ืน 
  H -  Harmony  กลมกลืนกับสรรพส่ิง 
�  I  -  Integrity  มั่นคงย่ิงในคุณธรรม 
�  D - Determination   แนCวแนCทํา กลJาตัดสินใจ 
�  O - Originality    สรJางสรรค�ส่ิงใหมC 
  L -  Leadership  ใฝkใจเปlนผูJนํา 
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๒ 

 

๔.  อาจารย)ผู�รับผิดชอบรายวิชา  และอาจารย)ผู�สอน 
     ๔.๑  อาจารย�ผูJรับผิดชอบรายวิชา   อาจารย�ธนวัฒน� นุตยางกูล   
      อาจารย�ประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล 
                   โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๔๔๐๑-๔ ตCอ ๑๖๒๔  e-mail: ajarnthanawatmu@gmail.com 
     ๔.๒  อาจารย�ผูJสอน   คณาจารย�คณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล 
๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นป2ท่ีเรียน   

๕.๑ ภาคการศึกษา              ภาคการศึกษาท่ี ๑ และ ๒ / ช้ันปrท่ี ๒ ข้ึนไป 
    ๕.๒ จํานวนผูJเรียนท่ีรับไดJ    ประมาณ ๔๐ คน (ตCอกลุCม)               
๖.  รายวิชาท่ีต�องเรียนมาก$อน (Pre-requisite)     

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

ไมCมี 
๘.  สถานท่ีเรียน     มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 
๙.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล$าสุด 
      วันท่ี ๒๖ เดือน กุมภาพันธ� พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๓ 

 

หมวดท่ี ๒ จุดมุ$งหมายและวัตถุประสงค) 
 

๑. จุดมุ$งหมายของรายวิชา (Course Goals)   
        รายวิชาน้ีมีจุดมุCงหมายเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค�ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในดJาน Globally    

Talented กลCาวคือนักศึกษาจะไดJเรียนรูJและฝtกปฏิบัติทักษะการฟvง พูด อCาน และเขียนภาษาอังกฤษในบริบท
วิทยาศาสตร�สุขภาพท่ีเก่ียวขJองกับความเปล่ียนแปลงและความกJาวหนJาทางวิทยาศาสตร� และเทคโนโลยีของ
สังคมไทยและสังคมโลก ตลอดจนการทําความเขJาใจกับบทบาทหนJาท่ีและความรับผิดชอบตCอตนเองและตCอผูJอ่ืน 
ผCานกิจกรรมและการทํางานเปlนกลุCม  

 
๒. วัตถุประสงค)ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

 ๒.๑ วัตถุประสงค)ของรายวิชา (Course Objectives) 
        รายวิชาน้ีมีวัตถุประสงค�เพ่ือจัดประสบการณ�การเรียนรูJใหJนักศึกษาฝtกใชJคําศัพท� สํานวน และโครงสรJาง
ภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวขJองกับวิทยาศาสตร�สุขภาพ ผCานการฝtกปฏิบัติ การระดมสมอง การเลCมเกม และการทํางานกลุCม 
อันเปlนการสCงเสริมทักษะการส่ือสารท้ัง ฟvง พูด อCาน และเขียนภาษาอังกฤษ ตลอดจนการตระหนักถึงบทบาทหนJาท่ี
และความรับผิดชอบในการทํางานกลุCม 

 

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

๑. (CLO1) เลือกใชJคําศัพท� โครงสรJางประโยคและสํานวนภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวขJองกับวิทยาศาสตร�สุขภาพไดJ  
๒. (CLO2) สนทนาภาษาอังกฤษและแสดงบทบาทตามสถานการณ�ท่ีเก่ียวขJองกับวิทยาศาสตร�สุขภาพไดJ  
๓. (CLO3) ฟvงและพูดภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวขJองกับวิทยาศาสตร�สุขภาพดJวยปากเปลCาไดJ  
๔. (CLO4) อCานและเขียนภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวขJองกับวิทยาศาสตร�สุขภาพไดJ 
๕. (CLO5) ทํางานเปlนกลุCมในฐานะผูJนําและผูJตามไดJ 
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๔ 

 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
 

๑. คําอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
   การศึกษาคํารูปประโยคและสํานวนท่ีใชJในวิชาชีพเก่ียวกับวิทยาศาสตร�สุขภาพโดยการฝtกฝนเชิงส่ือสารใน     
     ทักษะการพูด ฟvง อCาน และเขียน  
    Study of English terms, sentence structures and expressions used in health science-  
     related professionals; communicative practice in speaking, listening, reading and writing skills 

 
๒. จํานวนชั่วโมงท่ีใช�ต$อภาคการศึกษา 

ทฤษฎี 
(ช่ัวโมง) 

การฝ[กปฏิบัติ 
(ช่ัวโมง) 

การศึกษาด�วยตนเอง 
(ช่ัวโมง) 

๔๕ 
(๓ ช่ัวโมง x ๑๕ สัปดาห�) 

- ๙๐ 
(๖ ช่ัวโมง x ๑๕ สัปดาห�) 

  
๓.  จํานวนชั่วโมงต$อสัปดาห)ท่ีอาจารย)ให�คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก$นักศึกษาเป]นรายบุคคล  
      ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห� 
 

หมวดท่ี ๔  การพัฒนาผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 
 

๑.  สรุปส้ันๆ เก่ียวกับความรู� หรือทักษะท่ีรายวิชามุ$งหวังท่ีจะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  
เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนแลJว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     
๑. (CLO1) เลือกใชJคําศัพท� โครงสรJางประโยคและสํานวนภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวขJองกับวิทยาศาสตร�สุขภาพไดJ  
๒. (CLO2) สนทนาภาษาอังกฤษและแสดงบทบาทตามสถานการณ�ท่ีเก่ียวขJองกับวิทยาศาสตร�สุขภาพไดJ  
๓. (CLO3) ฟvงและพูดภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวขJองกับวิทยาศาสตร�สุขภาพดJวยปากเปลCาไดJ  
๔. (CLO4) อCานและเขียนภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวขJองกับวิทยาศาสตร�สุขภาพไดJ 
๕. (CLO5) ทํางานเปlนกลุCมในฐานะผูJนําและผูJตามไดJ  
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๕ 

 

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

 CLOs วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ)การเรียนรู� วิธีการวัดผลลัพธ)การเรียนรู� 

CLO1: เลือกใชJคําศัพท� โครงสรJาง
ประโยคและสํานวนภาษาอังกฤษ
ท่ีเก่ียวขJองกับวิทยาศาสตร�สุขภาพ
ไดJ 

- บรรยาย  
- ถาม-ตอบคําถามโดยการเลCนเกม 
- มอบหมายการทํางานกลุCม 

- สอบกลางภาคและปลายภาค 
- ประเมินจากพฤติกรรมการมีสCวนรCวม
ในช้ันเรียน 
 

CLO2: สนทนาภาษาอังกฤษและ
แสดงบทบาทตามสถานการณ�ท่ี
เก่ียวขJองกับวิทยาศาสตร�สุขภาพไดJ  

- บรรยาย  
- ระดมความคิด 
- ใหJฝtกปฏิบัติ / ฝtกในแตCละหัวขJอ 
- มอบหมายการทํางานกลุCม 

- ประเมินจากการนําเสนอโครงการ    
  งานกลุCมภาพยนตร�ส้ัน 
- ประเมินจากพฤติกรรมการมีสCวนรCวม 
   ในช้ันเรียน 

CLO3: ฟvงและพูดภาษาอังกฤษท่ี
เก่ียวขJองกับวิทยาศาสตร�สุขภาพ
ดJวยปากเปลCาไดJ 
 

- บรรยาย  
- ระดมความคิด 
- ถาม-ตอบคําถามโดยการเลCนเกม 
- ใหJฝtกปฏิบัติ / ฝtกในแตCละหัวขJอ 
- มอบหมายการทํางานกลุCม 

- ประเมินจากพฤติกรรมการมีสCวนรCวม    
  ในกลุCมและช้ันเรียน 
- ประเมินจากการพูดแบบฉับพลัน   
   แสดงความคิดและนําเสนอเน้ือหา 

CLO4: อCานและเขียน
ภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวขJองกับ
วิทยาศาสตร�สุขภาพไดJ 
 

- ระดมความคิด 
- ถาม-ตอบคําถามโดยการเลCนเกม 
- ใหJฝtกปฏิบัติ / ฝtกในแตCละหัวขJอ 
- มอบหมายการทํางานกลุCม 

- สอบยCอยและปลายภาค 
- ประเมินจากพฤติกรรมการมีสCวนรCวม 
  ในกลุCมและช้ันเรียน 
 

CLO5: ทํางานเปlนกลุCมในฐานะ
ผูJนําและผูJตามไดJ  

- มอบหมายการทํางานกลุCม - ประเมินโดยเพ่ือนในกลุCม 
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๖ 

 

หมวดท่ี ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน  

สัปดาห�ท่ี หัวขJอเรื่อง/รายละเอียด 
จํานวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใชJ ผูJสอน กิจกรรม  
ในช้ันเรียน 

ฝtก
ปฏิบัติ 

  ๑ -Introduction to the course 
-Ice breaking activities 
-Introduction to Medical 
Terminology (1) 

๓ ๐ - บรรยาย  
- ระดมความคิด 
- มอบหมายการทํารายงานกลุCม 

คณาจารย� 
คณะศิลปศาสตร�   

 

  ๒ -Introduction to Medical 
Terminology (2) 

๓ ๐ - บรรยาย  
- การฝtกปฏิบัติทําแบบฝtกหัด 
  ของแตCละหัวขJอ 
- การเลCนเกม 

คณาจารย� 
คณะศิลปศาสตร�   

 

  ๓ -Making a Diagnosis 
 

๓ ๐ - บรรยาย  
- ระดมความคิด 
- ฝtกปฏิบัติทําแบบฝtกหัดของ 
  แตCละหัวขJอ 
- ถาม-ตอบคําถาม 

คณาจารย� 
คณะศิลปศาสตร�   
 

  ๔ -Pain 
 
 

๓ ๐ - บรรยาย  
- ระดมความคิด 
- ฝtกปฏิบัติทําแบบฝtกหัดของ 
  แตCละหัวขJอ 
- ถาม-ตอบคําถาม 

คณาจารย� 
คณะศิลปศาสตร�   
 

  ๕  -Accidents and  
  Emergencies 
 

๓ ๐ - บรรยาย  
- ระดมความคิด 
- ฝtกปฏิบัติทําแบบฝtกหัดของ 
  แตCละหัวขJอ 
- ถาม-ตอบคําถาม 
 

คณาจารย� 
คณะศิลปศาสตร�   
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๗ 

 

สัปดาห�ท่ี หัวขJอเรื่อง/รายละเอียด จํานวน ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใชJ ผูJสอน 
  ๖ -Nutrition and Obesity ๓ ๐ - บรรยาย  

- ระดมความคิด 
- ฝtกปฏิบัติทําแบบฝtกหัดของ 
  แตCละหัวขJอ 

คณาจารย� 
คณะศิลปศาสตร�   
 

  ๗ -Hygiene 
 
 

๓ ๐ - บรรยาย  
- ระดมความคิด 
- ฝtกปฏิบัติทําแบบฝtกหัดของ 
  แตCละหัวขJอ 
- ถาม-ตอบคําถาม 

คณาจารย� 
คณะศิลปศาสตร�   
 

  ๘ -Quiz I (Topics from Self-
studies 1) 
-Alternative Treatment 

๓ ๐ - บรรยาย  
- ระดมความคิด 
- การตอบคําถาม 

คณาจารย� 
คณะศิลปศาสตร�   
 

  ๙ Midterm Exam Week  
 ๑๐ -Obstetrics 

 
๓ ๐ - บรรยาย  

- ระดมความคิด 
- ฝtกปฏิบัติทําแบบฝtกหัดของ 
  แตCละหัวขJอ 

คณาจารย� 
คณะศิลปศาสตร�   
 

 ๑๑ -Pharmacy ๓ ๐ - บรรยาย  
- ระดมความคิด 
- ฝtกปฏิบัติทําแบบฝtกหัดของ 
  แตCละหัวขJอ 
- ถาม-ตอบคําถามโดยการเลCนเกม 

คณาจารย� 
คณะศิลปศาสตร�   
 

 ๑๒ -Infectious Diseases ๓ ๐ - บรรยาย  
- ระดมความคิด 
- ฝtกปฏิบัติทําแบบฝtกหัดของ 
  แตCละหัวขJอ 
- ถาม-ตอบคําถามโดยการเลCนเกม 
 

คณาจารย� 
คณะศิลปศาสตร�   
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๘ 

 

สัปดาห�ท่ี หัวขJอเรื่อง/รายละเอียด จํานวน ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใชJ ผูJสอน 
 ๑๓ -Basics of Health Safety 

 
๓ ๐ - บรรยาย  

- ระดมความคิด 
- ฝtกปฏิบัติทําแบบฝtกหัดของ 
  แตCละหัวขJอ 
- ถาม-ตอบคําถามโดยการเลCนเกม  

คณาจารย� 
คณะศิลปศาสตร�   
 

 ๑๔ -Hazards and Risk Assess-
ment  
 

๓ ๐ - ระดมความคิด 
- ฝtกปฏิบัติทําแบบฝtกหัดของ 
  แตCละหัวขJอ 
- การตอบคําถาม 

คณาจารย� 
คณะศิลปศาสตร�   
 

 ๑๕ -Quiz II (Topics from Self-
studies 2) 
-Safety Instructions 
 

๓ ๐ - บรรยาย  
- ระดมความคิด 
- การตอบคําถาม 

คณาจารย� 
คณะศิลปศาสตร�   
 

 ๑๖ -Class review 
-Impromptu speaking tests 

๓ ๐ - บรรยาย  
- ระดมความคิด 
- การตอบคําถาม 

คณาจารย� 
คณะศิลปศาสตร�   
 

 ๑๗-๑๘ Final Exam 
รวม ๔๕ ๐  

  

๒. แผนการประเมินผลลัพธ)การเรียนรู�ที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs  
๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู� 

ก.  การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู� (Formative Assessment) 
          - การถามและตอบในช้ันเรียน 
          - การแกJไขและใหJคําแนะนําช้ินงานท่ีมอบหมายในช้ันเรียนและการบJาน 

 
          ข.  การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนรู� (Summative Assessment) 

(๑) เครื่องมือและนํ้าหนักในการวัดและประเมินผล 
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๙ 

 

ผลลัพธ)การเรียนรู�ฯ วิธีการวัดผล นํ้าหนักการประเมินผล (รJอยละ) 
CLO1: เลือกใชJคําศัพท� โครงสรJาง
ประโยคและสํานวนภาษาอังกฤษท่ี
เก่ียวขJองกับวิทยาศาสตร�สุขภาพไดJ 

- สอบกลางภาค (MCQ)     ๑๕  
๓๐ - สอบปลายภาค (MCQ)      ๑๐ 

- การมีสCวนรCวมในช้ันเรียน            ๕ 

CLO2: สนทนาภาษาอังกฤษและ
แสดงบทบาทตามสถานการณ�ท่ี
เก่ียวขJองกับวิทยาศาสตร�สุขภาพไดJ 

- การนําเสนอโครงการงานกลุCม (ภาพยนตร�ส้ัน) ๒๐  
๒๕ 

- การสังเกตพฤติกรรมการมีสCวนรCวมในช้ันเรียน ๕ 

CLO3: ฟvงและพูดภาษาอังกฤษท่ี
เก่ียวขJองกับวิทยาศาสตร�สุขภาพดJวย
ปากเปลCาไดJ 

- การพูดแบบฉับพลัน ๑๐  
๑๕ - การสังเกตพฤติกรรมการมีสCวนรCวมในช้ันเรียน ๕ 

CLO4: อCานและเขียนภาษาอังกฤษ
ท่ีเก่ียวขJองกับวิทยาศาสตร�สุขภาพ
ไดJ 

- สอบยCอย ๑๐  
๒๕ - สอบปลายภาค ๑๐ 

- การสังเกตพฤติกรรมการมีสCวนรCวมในช้ันเรียน ๕ 

CLO5: ทํางานเปlนกลุCมในฐานะ
ผูJนําและผูJตามไดJ  

- เพ่ือนในกลุCมประเมินการทํางานกลุCม ๕ ๕ 

รวม  ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
(๒)  การตัดสินผล 

เกณฑ�การประเมินผลเปlนไปตามขJอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยใชJหลักการอิงเกณฑ�และเทียบคะแนนตาม
สัญลักษณ� O, S และ U   

 
คะแนน (ร�อยละ) สัญลักษณ) ความหมาย 

๘๐-๑๐๐ O โดดเดCน 
๕๐-๗๙ S พอใจ 
๐-๔๙ U ไมCพอใจ 

นักศึกษาจะผCานเกณฑ�การประเมินรายวิชาน้ีเมื่อไดJคะแนนรJอยละ ๕๐ (สัญลักษณ� S) ข้ึนไป  
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๑๐ 

 

(๓) การสอบแกJตัว (ถJารายวิชากําหนดใหJมีการสอบแกJตัว) 
   ไมCมีการสอบแกJตัว  

๓.  การอุทธรณ)ของนักศึกษา 
              กรณีนักศึกษาเกิดขJอสงสัยเรื่องการใหJคะแนนในสCวนตCางๆ สามารถเขียนคํารJองท่ีหJอง One Stop Service 
เพ่ือขอตรวจสอบคะแนนไดJ โดยคณะศิลปศาสตร�จะดําเนินการตามระเบียบและข้ันตอนปฏิบัติของคณะศิลปศาสตร� 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

หมวดท่ี ๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตําราและเอกสารหลัก (Required Texts)  

    Course Materials 
๑) Bradley, R.A. (2004). English for nursing and health care. Singapore: Mc Graw-Hill. 

    ๒) Chrimes, J. (2011). Safety first: English for health and safety. UK: Garnet Education. 
    ๓) Glendinning, H.E., & Howard, R. (2015). Professional English In use: Medicine. Cambridge:                          
       Cambridge University Press. 
    ๔) Grice, T. (2011). Oxford English for career: Nursing. New York: Oxford University Press. 
 

๒. เอกสารและข�อมูลแนะนํา (Suggested Materials) 
๑) https://www.englishclub.com/reading/health/ 
๒) https://www.coursera.org/learn/epidemiology 

๓.  ทรัพยากรอ่ืนๆ (ถJามี) 
               - 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธ)การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
       ๑.๑  นักศึกษาประเมินผลงานเขียนและพูดของเพ่ือนนักศึกษาในการทํางานคูCและกลุCม 
       ๑.๒  ความเห็นของนักศึกษาตCอการเรียนการสอนรายวิชาโดยใชJแบบสอบถามของคณะฯ  
             ๑.๒.๑  เน้ือหาการเรียนการสอน 
           ๑.๒.๒  วิธีการจัดการเรียนการสอน 
    ๑.๒.๓  ขJอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนในแตCละคาบ 
            ๑.๒.๔  ความคิดเห็นในภาพรวมตCอการเรียนการสอนรายวิชา  



 
รายวิชาศึกษาท่ัวไป                                             ระดับปริญญาตรี                                                       
ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร�สุขภาพ                                          คณะศิลปศาสตร� 
รหัสวิชา ศศภอ ๒๖๖                                                                               สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 

๑๑ 

 

๒.  กลยุทธ)การประเมินการสอน  

 ๒.๑  นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคCาและแบบปลายเป�ดเม่ือส้ินสุดการเรียนการสอน 
             ท้ังรายวิชา 

๒.๒  ผลจากการนําเสนอปากเปลCาของรายบุคคล งานกลุCม การสอบยCอยและปลายภาค 
 ๒.๓  การสังเกตในหJองเรียน 

๓.  การปรับปรุงการสอน 
      ๓.๑  ผูJสอนนําผลจากแบบประเมินมาหาขJอสรุปและปรับปรุงการเรียนการสอน 
 ๓.๒. ผูJสอนจัดทําเอกสารการสอนท่ีมีการปรับปรุงขJอมูลและใหJผูJเรียนเห็นถึงประโยชน�ท่ีจะประยุกต�ใชJไดJ 

๓.๓  ท่ีประชุมหลักสูตรฯจัดประชุมเดือนละครั้งและระบุวาระการประชุมเก่ียวกับการเรียนการสอนและการสอบเพ่ือหา    
       แนวทางแกJไขปvญหาและปรับปรุงการเรียนการสอนรCวมกัน 
 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
     กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชาใหJเปlนไปตามการดําเนินงานของหลักสูตรฯ ซึ่งจะมี    
     คณะกรรมการทวนสอบ 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     ๕.๑ ท่ีประชุมหลักสูตรฯจัดประชุมอาจารย�ผูJสอนกCอนเป�ดภาคการศึกษา และป�ดภาคการศึกษา 

     ๕.๒  ผูJสอนนําผลการสอบมาประกอบการประเมินเพื่อการปรับปรุงขJอเสียในดJานตCาง ๆ และหารือรCวมกับทีมผูJรCวมสอน 
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๑๒ 

 

ภาคผนวก 

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

(รหัสวิชา) LAEN 266 
ผลลัพธ�การเรียนรูJหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (MU-GE LOs) 

MLO1 MLO2 MLO3 MLO4 MLO5 MLO6 MLO7 MLO8 MLO9 
CLO1: เลือกใชJคําศัพท� 
โครงสรJางประโยคและสํานวน
ภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวขJองกับ
วิทยาศาสตร�สุขภาพไดJ 

๑.๑       ๘.๑  

CLO2: สนทนาภาษาอังกฤษและ
แสดงบทบาทตามสถานการณ�ท่ี
เก่ียวขJองกับวิทยาศาสตร�สุขภาพ
ไดJ 

๑.๑       ๘.๒ ๙.๑ 

CLO3: ฟvงและพูดภาษาอังกฤษท่ี
เก่ียวขJองกับวิทยาศาสตร�สุขภาพ
ดJวยปากเปลCาไดJ 

๑.๑       ๘.๓ ๙.๒ 

CLO4: อCานและเขียน
ภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวขJองกับ
วิทยาศาสตร�สุขภาพไดJ 

๑.๑ 
๑.๓ 

      ๘.๔  

CLO5: ทํางานเปlนกลุCมในฐานะ
ผูJนําและผูJตามไดJ 

        ๙.๑ 
๙.๒ 
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๑๓ 

 

ตารางที่ ๒  คําอธิบาย MU-GE LOs และ Sub LOs ท่ีรายวิชารับผิดชอบ 
MU-GE LOs Sub LOs 

MLO1 create & construct an argument 

effectively as well as identify, critique 
and evaluate the logic & validity of ar-
guments 

1.1 identify concepts related to the context of learned  

      issues/topics 
1.3   collect, analyse, synthesize data, & evaluate information and ideas 
from multiple sources relevant to issues/problems 
 

MLO8 use a variety of means/ technolo-

gies to communicate effectively and pur-
posefully-  e.g., share information/ 

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.   

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

 

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 
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๑๔ 

 

Competences LOs: Sub LOs: 

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 

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 

 
 


