
   

                                        
รายวิชาศึกษาท่ัวไป                                             ระดับปริญญาตรี                                                       
ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรทางการแพทย$                                       คณะศิลปศาสตร$                                                      
รหัสวิชา LAEN 272                                                                                 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
                       

๑ 

 

มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา 
 

หมวดท่ี ๑ ข�อมูลท่ัวไป 
 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    
ภาษาไทย  ศศภอ ๒๗๒ ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรทางการแพทย$ 
ภาษาอังกฤษ LAEN 272 English for Medical Professionals 

 
๒.  จํานวนหน$วยกิต      ๓ (๓-๐-๖) หนEวยกิต       
  (ทฤษฎี ๓ ชม.  ปฏิบัติ ๐ ชม.  เรียนรูL-คLนควLาดLวยตนเอง ๖ ชม. /สัปดาห$) 
   
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสูตร      ทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ยกเวLนหลักสูตรนานาชาติ) 
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา     วิชาศึกษาท่ัวไป  กลุEมวิชาภาษา และวิชาเลือกเสรี   
      ๓.๓ รายวิชาน้ีจัดอยูEในกลุEม 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$ระหวEางรายวิชาและคEานิยมองค$กร (โปรดระบุ) 
  M - Mastery       รูLแจLง รูLจริง สมเหตุ สมผล 
�  A -  Altruism      มุEงผลเพ่ือผูLอ่ืน 
  H -  Harmony  กลมกลืนกับสรรพส่ิง 
�  I  -  Integrity  มั่นคงย่ิงในคุณธรรม 
�  D - Determination   แนEวแนEทํา กลLาตัดสินใจ 
�  O - Originality    สรLางสรรค$ส่ิงใหมE 
�  L -  Leadership  ใฝkใจเปlนผูLนํา 
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๒ 

 

๔.  อาจารยBผู�รับผิดชอบรายวิชา  และอาจารยBผู�สอน 
๔.๑  อาจารย$ผูLรับผิดชอบรายวิชา  อาจารย$อยูEเย็น  สายจําปา  

                                          อาจารย$ประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร$ มหาวิทยาลัยมหิดล 
๔.๒  อาจารย$ผูLสอน        คณาจารย$ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

          
๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปKท่ีเรียน   

๕.๑ ภาคการศึกษาท่ี   ๑ และ ๒  /  ทุกช้ันปp 
๕.๒ จํานวนผูLเรียนท่ีรับไดL   ประมาณ ๔๐ คน 

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

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

ไมEมี      
     
๘.  สถานท่ีเรียน      มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาและพญาไท 
 
๙.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล$าสุด 

วันท่ี ๒๖ เดือน กุมภาพันธ$ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๓ 

 

หมวดท่ี ๒ จุดมุ$งหมายและวัตถุประสงคB 
 

๑. จุดมุ$งหมายของรายวิชา (Course Goals)   
 รายวิชาน้ีมีจุดมุEงหมายเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค$ของมหาวิทยาลัยมหิดลในดLาน Globally    
Talented กลEาวคือ นักศึกษาจะไดLเรียนรูLและฝrกปฏิบัติการใชLภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในบริบทท่ัวไปทางการแพทย$อัน
จะสEงผลใหLนักศึกษามีความสามารถในการแขEงขันในระดับสากลไดL 
 

๒. วัตถุประสงคBในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
 ๒.๑ วัตถุประสงคBของรายวิชา (Course Objectives) 

           ๑.  เพื่อเสริมสรLางความรูLและทักษะในการใชLภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในบริบทท่ัวไปทางการแพทย$  
            ๒.  เพ่ือสEงเสริมใหLนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของการทํางานเปlนกลุEม และมีความรับผิดชอบตEอตนเองและผูLอ่ืน 

 

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

เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนแลLว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   
๑.  CLO1  สนทนาโตLตอบภาษาอังกฤษในสถานการณ$ดLานการแพทย$ท่ีกําหนดไดL  
๒.  CLO2  เขียนขLอความภาษาอังกฤษโดยใชLคําศัพท$ สํานวนในบริบททางการแพทย$ไดLอยEางถูกตLอง  
๓.  CLO3  สรุปความจากการฟwงบทสนทนาและการอEานบทความภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวขLองกับการแพทย$ไดL     
๔.  CLO4 วิเคราะห$แยกแยะและบอกความแตกตEางระหวEางขLอเท็จจริงกับความคิดเห็นของสารสนเทศภาษาอังกฤษ 
             ดLานการแพทย$ไดL 
๕.  CLO5 ทํางานกลุEมรEวมกับผูLอ่ืนไดL 
๖.  CLO6 มีความรับผิดชอบตEอตนเองและผูLอ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            
รายวิชาศึกษาท่ัวไป                                             ระดับปริญญาตรี                                                       
ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรทางการแพทย$                                       คณะศิลปศาสตร$                                                      
รหัสวิชา LAEN 272                                                                                 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

๔ 

 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
 

๑. คําอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
  คําศัพท$ สํานวนและขLอมูลเก่ียวกับการแพทย$ การฝrกปฏิบัติการพูดส่ือสารในสถานการณ$จริง การฟwง การ
อEาน และการสรุปความจากการอEานและฟwงในปริบทตEาง ๆ ท่ีเก่ียวขLองกับการแพทย$ 
 
  Vocabularies, expressions, and information about medical professionals; communicative 
practice in simulated work situations in speaking, listening, reading, and summarizing in various 
medical contexts  
 

๒. จํานวนชั่วโมงท่ีใช�ต$อภาคการศึกษา 
  

บรรยาย 
(ช่ัวโมง) 

การฝcกปฏิบัติ 
(ช่ัวโมง) 

การศึกษาด�วยตนเอง 
(ช่ัวโมง) 

๔๕ 
(๓ ช่ัวโมง x ๑๕ สัปดาห$)  

- ๙๐ 
(๖ ช่ัวโมง x ๑๕ สัปดาห$) 

 
๓.  จํานวนชั่วโมงต$อสัปดาหBท่ีอาจารยBให�คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก$นักศึกษาเปeนรายบุคคล  

      ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห$ 

หมวดท่ี ๔  การพัฒนาผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 
 

๑.  สรุปส้ันๆ เก่ียวกับความรู� หรือทักษะท่ีรายวิชามุ$งหวังท่ีจะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  
เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนแลLว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     
๑.  CLO1  สนทนาโตLตอบภาษาอังกฤษในสถานการณ$ดLานการแพทย$ท่ีกําหนดไดL  
๒.  CLO2  เขียนขLอความภาษาอังกฤษโดยใชLคําศัพท$ สํานวนในบริบททางการแพทย$ไดLอยEางถูกตLอง  
๓.  CLO3  สรุปความจากการฟwงบทสนทนาและการอEานบทความภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวขLองกับการแพทย$ไดL     
๔.  CLO4 วิเคราะห$แยกแยะและบอกความแตกตEางระหวEางขLอเท็จจริงกับความคิดเห็นของสารสนเทศภาษาอังกฤษ 
             ดLานการแพทย$ไดL 
๕.  CLO5 ทํางานกลุEมรEวมกับผูLอ่ืนไดL 
๖.  CLO6 มีความรับผิดชอบตEอตนเองและผูLอ่ืน 
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๕ 

 

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

CLO 
วิธีการจัดการสอน/ 

ประสบการณBการเรียนรู� 
วิธีการวัดผลลัพธBการเรียนรู� 

 CLO1: สนทนาโตLตอบภาษาอังกฤษ
ในสถานการณ$ดLานการแพทย$ท่ี
กําหนดไดL 
 

- สนทนาโตLตอบภาษาอังกฤษใน
สถานการณ$ดLานการแพทย$ท่ีกําหนดไดL 
 
 

- สอบยEอย (สอบการพูดสนทนา)  
 
 
 

 CLO2: เขียนขLอความภาษาอังกฤษ
โดยใชLคําศัพท$ สํานวนในบริบททาง
การแพทย$ไดLอยEางถูกตLอง 
 

- บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ$ 
- อภิปรายรEวมกันในช้ันเรียน 
- ฝrกปฏิบัติการเขียน 
- สาธิตตัวอยEางการเขียน 

- สอบกลางภาค (สอบขLอเขียน)  
- สอบปลายภาค  
 
 

 CLO3: สรุปความจากการฟwงบท
สนทนาและการอEานบทความ
ภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวขLองกับ
การแพทย$ไดL     

- บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ$ 
- ฝrกปฏิบัติการฟwงและการอEาน 
 
 

- สอบกลางภาค (สอบขLอเขียน)  
- สอบยEอย (สอบขLเขียน  
- สอบปลายภาค  
 

CLO4: วิเคราะห$แยกแยะและบอก
ความแตกตEางระหวEางขLอเท็จจริงกับ
ความคิดเห็นของสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษดLานการแพทย$ไดL 

- บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ$ 
- สะดมสมองและฝrกวิเคราะห$เปlนกลุEม 
 
 

- สอบปลายภาค (สอบขLอเขียน) 
 
 
  

CLO5: ทํางานกลุEมรEวมกับผูLอ่ืนไดL 
 
 
 

 

- มอบหมายใหLทําโครงการเปlนกลุEม 
- กิจกรรมกลุEมในช้ันเรียน 
 
 
 

- การประเมินการมีสEวนรEวมในการทํางาน
กลุEม (ประเมินโดยเพื่อนในกลุEม)  
- สังเกตพฤติกรรมการทํากิจกรรมกลุEมใน
ช้ันเรียน  

CLO6: มีความรับผิดชอบตEอตนเอง
และผูLอ่ืน 
 

 

- มอบหมายงานสEวนบุคคล (อEาน
บทความทําการบLาน) 
- มอบหมายใหLทําโครงงานเปlนกลุEม 
- กิจกรรมกลุEมในช้ันเรียน 

- การสEงงานท่ีไดLรับมอบหมายท้ังงานเด่ียว
และงานกลุEม  
- การประเมินความรับผิดชอบในการ
ทํางานกลุEม (ประเมินโดยเพ่ือในกลุEม  
- การสังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน  
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๖ 

 

หมวดท่ี ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑. แผนการสอน 

  สัปดาหBท่ี หัวข�อเร่ือง/รายละเอียด 
จํานวน ชม. 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือท่ีใช�  

ผู�สอน กิจกรรมใน
ชั้นเรียน 

ฝcก
ปฏิบัติ 

๑ Course Overview 
Introduction 
Students’ expectations 

๓ ๐ บรรยาย อภิปรายในช้ันเรียน 
ประมวลรายวิชา  

คณาจารย$คณะ
ศิลปศาสตร$ 

๒ Principles of communication  
Vocabulary (equipment, places, 
people, main activities) 

๓ ๐ บรรยายเชิงปฏิสัมพันธ$ 
แสดงบทบาทสมมติ 
Feedback 

คณาจารย$คณะ
ศิลปศาสตร$ 

๓ A case in communication  
(selected) 
Simulation 

๓ ๐ บรรยายเชิงปฏิสัมพันธ$  
ใหLนักศึกษาฝrกส่ือสารใน
สถานการณ$จําลอง 
Feedback 

คณาจารย$คณะ
ศิลปศาสตร$ 

๔ Vocabulary (methods and pro-
cesses) 
Situations that require  
explanation of methods and  
processes 

๓ ๐ บรรยายเชิงปฏิสัมพันธ$  
ฝrกส่ือสารและใหL Feedback 

คณาจารย$คณะ
ศิลปศาสตร$ 

๕ A case in communication  
(selected) 
Simulation 

๓ ๐ บรรยายเชิงปฏิสัมพันธ$  
ใหLนักศึกษาฝrกส่ือสารใน
สถานการณ$จําลอง 
feedback 

คณาจารย$คณะ
ศิลปศาสตร$ 

๖ Vocabulary and expressions used 
in consultations  
Simulation 

๓ ๐ บรรยายเชิงปฏิสัมพันธ$  
ฝrกส่ือสารและใหL Feedback 

คณาจารย$คณะ
ศิลปศาสตร$ 

๗ Structure of journal articles  ๓ ๐ บรรยายเชิงปฏิสัมพันธ$  
บทความวิชาการในสาขาท่ี

คณาจารย$คณะ
ศิลปศาสตร$ 
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๗ 

 

  สัปดาหBท่ี หัวข�อเร่ือง/รายละเอียด 
จํานวน ชม. 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือท่ีใช�  

ผู�สอน กิจกรรมใน
ชั้นเรียน 

ฝcก
ปฏิบัติ 

เก่ียวขLองกับนักศึกษา  
(เชEน พยาบาล แพทย$ เปlนตLน) 
วิเคราะห$หนLาท่ีของสEวนตEาง ๆ  

๘ สอบกลางภาค 
๙ Structure of journal articles ๓ ๐ บรรยายเชิงปฏิสัมพันธ$  

บทความวิชาการในสาขาท่ี
เก่ียวขLองกับนักศึกษา (เชEน 
พยาบาล แพทย$ เปlนตLน) 
ฝrกเขียนสรุป 

คณาจารย$คณะ
ศิลปศาสตร$ 

๑๐ A case in communication  
(selected) 
Simulation 

๓ ๐ บรรยายเชิงปฏิสัมพันธ$  
ใหLนักศึกษาฝrกส่ือสารใน
สถานการณ$จําลอง 
Feedback 

คณาจารย$คณะ
ศิลปศาสตร$ 

๑๑ A case in communication  
(selected) 
Simulation 

๓ ๐ บรรยายเชิงปฏิสัมพันธ$  
ใหLนักศึกษาฝrกส่ือสารใน
สถานการณ$จําลอง  
Feedback 

คณาจารย$คณะ
ศิลปศาสตร$ 

๑๒ Delivery of unpleasant  
information  
Directness 
Indirectness 

๓ ๐ บรรยายเชิงปฏิสัมพันธ$  
อภิปรายตัวอยEาง  
ใหLนักศึกษาฝrกส่ือสารใน
สถานการณ$จําลอง 
Feedback 

คณาจารย$คณะ
ศิลปศาสตร$ 

๑๓ Referring a patient  
 

๓ ๐ บรรยายจากเอกสาร + power 
point ฝrกเขียน 
 

คณาจารย$คณะ
ศิลปศาสตร$ + 
อาจารย$รับเชิญ
จากสาขาท่ี
เก่ียวขLอง 
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๘ 

 

  สัปดาหBท่ี หัวข�อเร่ือง/รายละเอียด 
จํานวน ชม. 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือท่ีใช�  

ผู�สอน กิจกรรมใน
ชั้นเรียน 

ฝcก
ปฏิบัติ 

๑๔ Referring a patient ๓ ๐ ฝrกเขียนในสถานการณ$จําลอง  คณาจารย$คณะ
ศิลปศาสตร$ + 
อาจารย$รับเชิญ
จากสาขาท่ี
เก่ียวขLอง 

๑๕ Project Presentation ๓ ๐ การนําเสนอผลงานของนักศึกษา

เปlนกลุEมตามหัวขLอท่ีตนเองสนใจ  

Feedback จากเพ่ือนนักศึกษา
และอาจารย$ 

คณาจารย$คณะ
ศิลปศาสตร$ 

๑๖ Project Presentation 
Revision 

๓ ๐ การนําเสนอผลงานของนักศึกษา

เปlนกลุEมตามหัวขLอท่ีตนเองสนใจ  

Feedback จากเพ่ือนนักศึกษา 

ทบทวนส่ิงท่ีไดLเรียนมาและใหL

ความเห็นกันและกัน  

คณาจารย$คณะ
ศิลปศาสตร$ 

๑๗-๑๘ สอบปลายภาค 

 รวม ๕๔ ๐   

 
๒. แผนการประเมินผลลัพธBการเรียนรู�ที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs  

๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู� 
ก.  การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู� (Formative Assessment) 

- ถามตอบในช้ันเรียน 
- ฝrกส่ือสารโดยการแสดงบทบาทสมมุติในสถานการณ$ดLานการแพทย$ 
- อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
- ฝrกเขียนและวิเคราะห$ขLอความภาษาอังกฤษจากสารสนเทศดLานการแพทย$ 
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๙ 

 

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

 
ผลลัพธB 

การเรียนรู�ฯ 
วิธีการวัดผล 

นํ้าหนักการ
ประเมินผล (รLอยละ) 

CLO1 สนทนาโตLตอบภาษาอังกฤษใน
สถานการณ$ดLานการแพทย$ท่ีกําหนดไดL 

- สอบยEอย (สอบการพูดสนทนา)  ๑๐ 
๑๐   

CLO2 เขียนขLอความภาษาอังกฤษโดยใชL
คําศัพท$ สํานวนในบริบททางการแพทย$ไดLอยEาง
ถูกตLอง 

- สอบกลางภาค (สอบขLอเขียน) 
- สอบปลายภาค  

๑๕ 
๕ 

๒๐ 

  
CLO3 สรุปความจากการฟwงบทสนทนาและ
การอEานบทความภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวขLองกับ
การแพทย$ไดL 

- สอบกลางภาค (สอบขLอเขียน)  
- สอบยEอย (สอบขLเขียน  
- สอบปลายภาค  

๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 

๓๐ 

CLO4 วิเคราะห$แยกแยะและบอกความ
แตกตEางระหวEางขLอเท็จจริงกับความคิดเห็น
ของสารสนเทศภาษาอังกฤษดLานการแพทย$ไดL 

- สอบปลายภาค (สอบขLอเขียน)  ๑๕ ๑๕ 
  

CLO5 ทํางานกลุEมรEวมกับผูLอ่ืนไดL - การประเมินการมีสEวนรEวมในการทํางานกลุEม (ประเมิน
โดยเพ่ือนในกลุEม)  
- สังเกตพฤติกรรมการทํากิจกรรมกลุEมในช้ันเรียน  

๕ 
 

๕ 

๑๐ 

CLO6 มีความรับผิดชอบตEอตนเองและผูLอ่ืน - การสEงงานท่ีไดLรับมอบหมายท้ังงานเด่ียวและงานกลุEม  
- การประเมินความรับผิดชอบในการทํางานกลุEม 
(ประเมินโดยเพ่ือในกลุEม  
- การสังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน  

๕ 
๕ 
 

๕ 

๑๕ 

รวม  ๑๐๐ ๑๐๐ 
(๒)  การตัดสินผล 

เกณฑ$การประเมินผลเปlนไปตามขLอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยใชLหลักการอิงเกณฑ$และเทียบคะแนนตาม
สัญลักษณ$ O, S และ U  ดังน้ี 

คะแนน (ร�อยละ) สัญลักษณB ความหมาย 
๘๐-๑๐๐ O โดดเดEน 
๕๐-๗๙ S พอใจ 
๐-๔๙ U ไมEพอใจ 

นักศึกษาจะผEานเกณฑ$การประเมินรายวิชาน้ีเมื่อไดLคะแนนรLอยละ ๕๐ (สัญลักษณ$ S) ข้ึนไป  
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๑๐ 

 

 (๓) การสอบแกLตัว (ถLารายวิชากําหนดใหLมีการสอบแกLตัว) 
      ไมEมีการสอบแกLตัว 

 
๓.  การอุทธรณBของนักศึกษา 

กรณีท่ีนักศึกษาเกิดขLอสงสัยเรื่องการใหLคะแนนในสEวนตEางๆ นักศึกษาสามารถเขียนคํารLองท่ีหLอง One 
Stop Service เพื่อขอตรวจสอบคะแนนไดL โดยคณะศิลปศาสตร$จะดําเนินการตามระเบียบและข้ันตอน
ปฏิบัติของคณะศิลปศาสตร$ มหาวิทยาลัยมหิดล 

หมวดท่ี ๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตําราและเอกสารหลัก (Required Texts) 
Allum, V.  & McGarr. P.   (2010).  Cambridge English for nursing: pre-intermediate.  Cambridge: 
Cambridge University Press.  
Glendinning, E.  & Howard.  R.  (2007).  Professional English in use medicine.  Cambridge: Cambridge     

     University Press.  
     McCullagh, M.  & Wright. R.  (2009).  Good practice: Communication skills in English for medical  

     practitioner.  Cambridge: Cambridge University Press.  

๒. เอกสารและข�อมูลแนะนํา (Suggested Materials) 
- 

๓.  ทรัพยากรอ่ืนๆ (ถLามี) 
http://www.aachonline.or 
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๑๑ 

 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

๑. กลยุทธBการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
ใหLนักศึกษาประเมินเมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนในประเด็นตEอไปน้ี 
๑.๑ ใหLนักศึกษาประเมินอาจารย$ผูLสอนในประเด็นตEอไปน้ี 

 ความตรงตEอเวลา 
 บุคลิกภาพ 
 คําพูดและวาจาสุภาพ เหมาะสม  
 การเปlนแบบอยEางท่ีดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหวEางการสอน 
 ความสามารถในการถEายทอดเน้ือหาใหLเขLาใจและกระตุLนการเรียนรูL 
 แจLงและสรุปวัตถุประสงค$การศึกษาหัวขLอท่ีสอน 
 จัดการเรียนการสอนใหLเกิดการเรียนรูLตรงกับท่ีระบุไวLในวัตถุประสงค$การศึกษา 
 การเป�ดโอกาสใหLผูLเรียนไดLซักถาม แสดงความคิดเห็นระหวEางการเรียนการสอน 

๑.๒ ใหLนักศึกษาประเมินภาพรวมของรายวิชาในประเด็นตEอไปน้ี 
 ความรูLความสามารถโดยรวม และประโยชน$ท่ีไดLรับจากการเรียนรายวิชาน้ี 
 ความพึงพอใจตEอการเรียนรายวิชาน้ี 
 ขLอเสนอแนะอ่ืนๆ 

๒.  กลยุทธBการประเมินการสอน 
ใหLอาจารย$ผูLรับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย$ท่ีไดLรับมอบหมาย ดําเนินการดังตEอไปน้ี 
๒.๑ ใหLนักศึกษาประเมินอาจารย$ผูLสอนและภาพรวมของรายวิชาตาม ขLอ ๑ 
๒.๒ สุEมสังเกตการสอนและประเมินการจัดการเรียนการสอน (โดยเพื่อน/อาจารย$) ในประเด็นตEอไปน้ี 

 ความตรงตEอเวลา 
 บุคลิกภาพ 
 คําพูดและวาจาสุภาพ เหมาะสม  
 การเปlนแบบอยEางท่ีดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหวEางการสอน 
 ความรูLความสามารถทางวิชาการในหัวขLอท่ีสอน 
 ความสามารถในการถEายทอดเน้ือหาใหLเขLาใจและกระตุLนการเรียนรูL 
 แจLงและสรุปวัตถุประสงค$การศึกษาหัวขLอท่ีสอน 
 จัดการเรียนการสอนใหLเกิดการเรียนรูLตรงกับท่ีระบุไวLในวัตถุประสงค$การศึกษา 
 การเป�ดโอกาสใหLผูLเรียนไดLซักถาม แสดงความคิดเห็นระหวEางการเรียนการสอน 
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๑๒ 

 

๒.๓ ใหLอาจารย$ผูLสอนประเมินตนเองในประเด็นตEอไปน้ี 
 ความเหมาะสมของเวลาท่ีใชLในการเตรียมสอน 
 ความพึงพอใจของผูLสอนตEอผลการสอน 
 ขLอท่ีควรปรับปรุงแกLไขหรือพัฒนาตนเองในการสอนครั้งตEอไป 

 
๓.  การปรับปรุงการสอน 

๓.๑ ใหLอาจารย$ผูLสอนแตEละหัวขLอบันทึกเหตุการณ$ระหวEางการสอนท่ีสมควรนําเสนอใหLพิจารณารวมท้ังส่ิงท่ีควร
ปรับปรุงแกLไขในแตEละคาบการสอน  

๓.๒ ประชุม / สัมมนาอาจารย$ผูLสอนเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนสําหรับปpการศึกษาตEอไปโดย
อาศัยขLอมูลดังตEอไปน้ี 
 ผลการศึกษาของนักศึกษา 
 ผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 ผลการประเมินการสอน 
 บันทึกของกลุEมอาจารย$ผูLสอน 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชาโดยประเมินประเด็นตEอไปน้ี 

 เป�าหมายท่ีกําหนดมีความชัดเจนและเปlนไปไดL 
 ประสบการณ$การเรียนรูLเหมาะสมกับเป�าหมาย 
 ประสบการณ$การเรียนรูLกระตุLนใหLนักศึกษาคLนควLาและฝrกทักษะการเรียนรูLดLวยตนเอง 
 การวัดผลประเมินผลเหมาะสมกับเป�าหมายและการจัดประสบการณ$การเรียนรูL 
 นําทฤษฎีทางการศึกษา / ขLอมูลจากการประเมินในครั้งกEอนมาวางแผนปรับปรุง 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
เม่ือส้ินสุดทุกปpการศึกษา อาจารย$ผูLรับผิดชอบรายวิชาจะจัดประชุม / ติดตEอขอความคิดเห็นจากอาจารย$ท่ีรEวมสอน 

รวมท้ังพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  เพ่ือกําหนดประเด็นท่ีเห็นสมควรจัดใหLมีการปรับปรุง
ในการศึกษาตEอไป ท้ังเน้ือหา ลําดับการสอน วิธีการสอนและการประเมินผล 
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๑๓ 

 

 
ภาคผนวก 

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

(รหัสวิชา) LAEN 272 
ผลลัพธ$การเรียนรูLหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (MU-GE LOs) 

MLO1 MLO2 MLO3 MLO4 MLO5 MLO6 MLO7 MLO8 MLO9 
CLO1  สนทนาโตLตอบ
ภาษาอังกฤษในสถานการณ$ดLาน
การแพทย$ท่ีกําหนดไดL  

       ๘.๑  

CLO2  เขียนขLอความ
ภาษาอังกฤษโดยใชLคําศัพท$ สํา
หนวนในบริบททางการแพทย$ไดL
อยEางถูกตLอง  

       ๘.๑ 
๘.๓ 

 

CLO3  สรุปความจากการฟwงบท
สนทนาและการอEานบทความ
ภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวขLองกับ
การแพทย$ไดL     

๑.๓         

CLO4 วิเคราะห$แยกแยะและ
บอกความแตกตEางระหวEาง
ขLอเท็จจริงกับความคิดเห็นของ
สารสนเทศภาษาอังกฤษดLาน
การแพทย$ไดL 

๑.๓ 
๑.๔ 

        

CLO5 ทํางานกลุEมรEวมกับผูLอ่ืน
ไดL 

        ๙.๒ 

CLO6 มีความรับผิดชอบตEอ
ตนเองและผูLอ่ืน 

     ๖.๓    
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๑๔ 

 

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 arguments 

1.3   collect, analyse, synthesize data, & evaluate in 
       formation and ideas from multiple sources relevant to  
       issues/problems 
1.4  synthesize information to arrive at logical reasoning 

MLO6 act autonomously within 
context of relationships to others, 
law, rules, codes, and values 

 
6.3 exhibit characteristics of responsible citizenship 

MLO8 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. 

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 ide as/solutions  
     using different writing technologies, and mixing texts,  
     data, and images. 
 

MLO9 collaborate and work  
effectively as part of a student 
group/team member to arrive at 
the team shared-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 

 


