
  

 
รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ชือ่สถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลยัมหิดล  

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   คณะศิลปศาสตร ์

 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 
 

๑.  รหสัและชือ่รายวิชา   

ภาษาไทย   ศศภอ ๑๘๑ ภาษาองักฤษเพ่ือจดุประสงคด์า้นวิชาการ 

ภาษาองักฤษ   LAEN 181 English for Academic Purposes II 

 

๒.  จาํนวนหน่วยกติ        ๓ 
      บรรยาย - ปฏบิตั ิ- ศกึษาดว้ยตนเอง : ๓-๐-๖/ สปัดาห ์   

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา    

      ๓.๑  หลกัสตูร       ระดบัปริญญาตรี (รวมทัง้หลกัสตูรนานาชาติ)   

      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา    หมวดวิชาเฉพาะ กลุม่วิชาบงัคบัเลือก (ภาษาองักฤษ) 
 

๔.  อาจารยผู้์รับผิดชอบรายวิชา  Dr. Suthathip Thirakunkovit, Faculty of Liberal Arts 
 

     และอาจารยผู้์สอน   
Ajarn Suthathip Thirakunkovit  Email: suthathip.thi@mahidol.edu    
Ajarn Wiwat Puntai    Email: wiwat.pun@mahidol.ac.th  
Ajarn Pattara Srisukho   Email: ppattaras@gmail.com 
Ajarn Apirat Akaraphattanawong   Email: a.apirat@yahoo.com  
Ajarn Nakharoj Inseesungworn  Email: nakharoj@gmail.com 
Ajarn Arpakorn Tassanasangsoon  Email: arpakorn.arpa@gmail.com  
Ajarn Youyen Saijampa   Email: youyen777@gmail.com  

  
 

๕. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีทีเ่รียน   

๕.๑ ภาคการศกึษาท่ี    ๒  / ๒๕๖๑  ชัน้ปีท่ี ๑ 

๕.๒ จาํนวนผูเ้รียนท่ีรบัได ้  ประมาณ ๒๐๐ คน 
 

๖.  รายวิชาทีต้่องเรียนมาก่อน   LAEN 180 English for Academic Purposes I 

     (Pre-requisite)     

 

  มคอ. ๓ 
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 ๒ 

๗.  รายวิชาทีต้่องเรียนพร้อมกัน  ไมมี่ 

 

๘.  สถานทีเ่รียน    มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา และพญาไท 

 

๙.  วันทีจั่ดทาํหรือปรับปรุง  วนัท่ี ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

  

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

๑.   จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

    หลงัสิน้สดุการเรียนการสอนแลว้ นกัศกึษาสามารถ 

 ๑.  บอกใจความสาํคญัและรายละเอียดของสิ่งท่ีอา่นได ้(CLO1) 

 ๒.  เขา้ใจจดุมุง่หมายของผูเ้ขียนและผูพ้ดู (CLO2) 

 ๓.  สามารถเขียนภาษาองักฤษเชิงวิชาการไดอ้ย่างถกูตอ้ง (CLO3) 

   ๔.  มีทกัษะในการถอดความภาษาองักฤษ (CLO4) 

   ๕.  สามารถพดูตอ่หนา้สาธารณชนไดอ้ย่างถกูตอ้งและมั่นใจ (CLO5) 

๖.  สามารถคน้ควา้และรวบรวมขอ้มลูจากแหลง่ท่ีเช่ือถือได ้(CLO6)        

 

๒.   วัตถุประสงคใ์นการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

 เพ่ือจดัทาํเนือ้หารายวิชาสาํหรบันกัศกึษาชัน้ปีท่ี ๑ ท่ีตอ้งเรียนวิชาภาษาองักฤษเป็นวิชาบงัคบัโดยเนน้การฝึกฝนทกัษะ
การอา่นและเขียนภาษาองักฤษในบริบทวิชาการไดอ้ย่างถกูตอ้งเหมาะสม  

    

หมวดที ่๓ ลักษณะและการดาํเนินการ 
 

๑. คาํอธิบายรายวิชา 

(ภาษาไทย)   มุง่พฒันาทกัษะภาษาองักฤษดา้นการเขียน และการทาํโครงงานขนาดเลก็ นกัศกึษาสามารถเขียนเชิงวิชาการไดใ้น

หลายรูปแบบ เช่น โครงรา่งงานวิจยั กระบวนการและการเขียนแบบโตแ้ยง้ บรรยากาศในหอ้งเรียนจะเนน้การอภิปรายในกลุม่

ย่อย การรว่มกนัแกปั้ญหา และการวิจารยผ์ลงานของเพ่ือนรว่มชัน้เรียน 

 

(ภาษาองักฤษ) The course provides students with the opportunity to conduct a small project and compose 

academic texts in a variety of forms such as research proposals, process analysis, and argumentation. 

Students engage in active learning, which includes class discussion, learning in small groups, problem 
solving, and peer review. This course is grounded in the idea that writing provides an outlet for sharing and 
developing ideas; facilitates understanding across different conventions, genres, groups, societies, and 



 ๓ 

cultures; and allows for expression in multiple academic and non-academic situations. In short, writing is a 
way of learning that spans all fields and disciplines. 
 
๒. จาํนวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน 

(นําเสนอผลงานของกิจกรรม 
สังเคราะหค์วามรู้) 

การศึกษาด้วยตนเอง 

๔๕  ชั่วโมง 

(๓ ชั่วโมง x ๑๕ สปัดาห)์ 

 

 - - ๔๕  ชั่วโมง 

(๓ ชั่วโมง x ๑๕ สปัดาห)์ 

 

  

๓. จาํนวนช่ัวโมงต่อสัปดาหท์ีอ่าจารยใ์ห้คาํปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 ๑ ชั่วโมง / สปัดาห ์

 

หมวดที ่๔ การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา   

 

   ความสอดคลอ้งของผลการเรียนรูข้องนกัศกึษากบัผลลพัธก์ารเรียนรูท่ี้คาดหวงัจากหมวดวิชาศกึษาทั่วไป (MU-GE 

Module LOs) และผลการเรียนรูข้องนกัศกึษาตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ (TQF)  แสดงในตาราง

ดา้นลา่ง 

 

CLOs 
MU-GE Module LOs 

LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 LO6 LO7 LO8 LO9 

CLO1: บอกใจความสาํคญัและรายละเอียดของ

สิ่งท่ีอา่นได ้ 

1.1

1.3 
2.2      8.4  

CLO2: เขา้ใจจดุมุง่หมายของผูเ้ขียนและผูพ้ดู 
       

8.1 

8.4 
 

CLO3: สามารถเขียนภาษาองักฤษเชิงวิชาการ

ไดอ้ย่างถกูตอ้ง 
       

8.1 

8.4 

9.1 

9.2 

CLO4: มีทกัษะในการถอดความภาษาองักฤษ 1.1 

1.3 

2.1 

2.2 
       

CLO5: สามารถพดูตอ่หนา้สาธารณชนไดอ้ย่าง

ถกูตอ้งและมั่นใจ 

1.1 

1.3 

1.4 

2.2 
3.1 

3.2 
4.1  6.4 7.1 

8.1 

8.2 

8.4 

9.1 

9.2 

CLO6: สามารถคน้ควา้และรวบรวมขอ้มลูจาก

แหลง่ท่ีเช่ือถือได ้       
     6.4 7.1   



 ๔ 

   ความสอดคลอ้งของผลการเรียนรูข้องนกัศกึษากบัวิธีการสอนและวิธีการประเมินผล แสดงในตารางดา้นลา่ง 
 

ผลลัพธก์ารเรียนรู้ วิธีการสอน 

 

 

 

วิธีการประเมินผล 

CLO1:  บอกใจความสาํคญัและ

รายละเอียดของสิ่งท่ีอา่นได ้

- ผูเ้รียนฝึกการอา่น และตอบคาํถามในชัน้เรียน

และขอ้สอบ 

- ผูเ้รียนนาํขอ้มลูท่ีอา่นไปใชท้าํกิจกรรมตา่งๆ ใน

ชัน้เรียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

การตอบคาํถามในชัน้เรียน, การ

สอบแบบปรนยั, การทาํกิจกรรมใน

ชัน้เรียน 

CLO2: เขา้ใจจดุมุง่หมายของ

ผูเ้ขียนและผูพ้ดู 

- ผูส้อนบอกวิธีการเขียน ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

- ผูเ้รียนสามารถอา่นและทาํแบบฝึกหดัไดอ้ย่าง

ถกูตอ้ง ไดด้ว้ยตนเอง 

การตอบคาํถามในชัน้เรียน,การ

สอบแบบปรนยั, การทาํกิจกรรมใน

ชัน้เรียน 

CLO3: สามารถเขียน

ภาษาองักฤษเชิงวิชาการไดอ้ย่าง

ถกูตอ้ง 

- ผูเ้รียนฝึกการเขียนในรูปแบบตา่งๆ การทาํกิจกรรมในชัน้เรียน, การ

สอบเขียน 

CLO4: มีทกัษะในการถอดความ

ภาษาองักฤษ 

- ผูเ้รียนฝึกเขียนและทาํแบบฝึกหดัไดถ้กูตอ้ง การทาํกิจกรรมในชัน้เรียน, การ

สอบเขียน 

CLO5: สามารถพดูตอ่หนา้

สาธารณชนไดอ้ย่างถกูตอ้งและ

มั่นใจ 

- ผูเ้รียนฝึกนาํเสนองานหนา้ชัน้เรียน 

- ผูเ้รียนฝึกบรรยาย 

การนาํเสนองานหนา้ชัน้เรียน 

CLO6: สามารถคน้ควา้และ

รวบรวมขอ้มลูจากแหลง่ท่ีเช่ือถือ

ได ้       

- ผูเ้รียนคน้ควา้ขอ้มลูเพ่ือนาํมานาํเสนอหนา้ชัน้

เรียน 

บทพดูสาํหรบันาํเสนองานหนา้ชัน้

เรียน 

  

หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมนิผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาหท์ี่ หวัข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน(ชม.) 
กิจกรรมการเรียน 

การสอน/ส่ือทีใ่ช้ 
ผู้สอน บรร

ยาย 

ปฏิบัต ิ

๑ อธิบายเก่ียวกบัประมวลรายวิชาและทบทวน

ความรูเ้รือ่งโครงสรา้งเรยีงความ 

Introduction to the course 

๑ ๑ -  บรรยาย 

-  บคุคล (ตอบคาํถาม แบบทดสอบ ฯลฯ) 

-  กลุม่ยอ่ย (อภิปราย วิเคราะห ์รายงาน) 

คณาจารย ์

๒ บรรยายเนือ้หาเรือ่ง  

- Overview of academic writing  

- Basic elements of an essay 

๑ ๑ -  บรรยาย 

-  บคุคล (ตอบคาํถาม แบบทดสอบ ฯลฯ) 

-  กลุม่ยอ่ย (อภิปราย วิเคราะห ์รายงาน) 

คณาจารย ์

๓ 
บรรยายเนือ้หาเรือ่ง  

- How to read journal articles effectively 

๑ ๑ -  บรรยาย 

-  บคุคล (ตอบคาํถาม แบบทดสอบ ฯลฯ) 

-  กลุม่ยอ่ย (อภิปราย วิเคราะห ์รายงาน) 

คณาจารย ์



 ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔ 

บรรยายเนือ้หาเรือ่ง  
- Summary writing 

๑ ๑ -  บรรยาย 

-  บคุคล (ตอบคาํถาม แบบทดสอบ ฯลฯ) 

-  กลุม่ยอ่ย (อภิปราย วิเคราะห ์รายงาน) 

-  สอบเก็บคะแนนยอ่ย 

คณาจารย ์

๕ บรรยายเนือ้หาเรือ่ง  

- Avoiding plagiarism 

    - Paraphrasing  

    - APA citations 

๑ ๑ -  บรรยาย 

-  บคุคล (ตอบคาํถาม แบบทดสอบ ฯลฯ) 

-  กลุม่ยอ่ย (อภิปราย วิเคราะห ์รายงาน) 

คณาจารย ์

๖ อธิบายการทาํโครงงาน  

- Overview of the group sequenced project 

๑ ๑ -  บรรยาย 

-  บคุคล (ตอบคาํถาม แบบทดสอบ ฯลฯ) 

-  กลุม่ยอ่ย (อภิปราย วิเคราะห ์รายงาน) 

คณาจารย ์

๗ บรรยายเนือ้หาเรือ่ง  

- Writing the research proposal  

       - Stating research questions  

       - Samples of research proposals 

๑ ๑ -  บรรยาย 

-  บคุคล (ตอบคาํถาม แบบทดสอบ ฯลฯ) 

-  กลุม่ยอ่ย (อภิปราย วิเคราะห ์รายงาน) 

คณาจารย ์

สอบกลางภาค (วิชานีไ้ม่มีสอบกลางภาค) 

๘ 
การประชมุกลุม่ยอ่ยเพ่ือพฒันาการเขียน  ๑ ๑ -  กลุม่ยอ่ย (อภิปราย วิเคราะห ์รายงาน) คณาจารย ์

๙ บรรยายเรือ่ง 

How to find reliable sources for research 

๑ ๑ -  บรรยาย 

-  บคุคล (ตอบคาํถาม แบบทดสอบ ฯลฯ) 

-  กลุม่ยอ่ย (อภิปราย วิเคราะห ์รายงาน) 

คณาจารย ์

๑๐ - Writing the literature review ๑ ๑ -  กลุม่ยอ่ย (อภิปราย วิเคราะห ์รายงาน) คณาจารย ์

๑๑ - Preการประชมุกลุม่ยอ่ยเพ่ือพฒันาการเขียน  ๑ ๑ -  บรรยาย 

-  บคุคล (ตอบคาํถาม แบบทดสอบ ฯลฯ) 

-  กลุม่ยอ่ย (อภิปราย วิเคราะห ์รายงาน) 

คณาจารย ์

๑๒ - Writing an argumentative essay 

      - Building strong arguments 

- Tips for effective presentations  

๑ ๑ -  กลุม่ยอ่ย (อภิปราย วิเคราะห ์รายงาน) คณาจารย ์

๑๓ - Preการประชมุกลุม่ยอ่ยเพ่ือพฒันาการเขียน  ๐ ๒ -   กลุม่ยอ่ย (อภิปราย วิเคราะห ์รายงาน) คณาจารย ์

๑๔ Group presentations ๐ ๒ -  กลุม่ยอ่ย (อภิปราย วิเคราะห ์รายงาน) คณาจารย ์

๑๕ Group presentations ๐ ๒ -  กลุม่ยอ่ย (อภิปราย วิเคราะห ์รายงาน) คณาจารย ์

สอบปลายภาค 

 รวม ๑๒ ๑๘   



 ๖ 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลลัพธก์ารเรียนรู้ 

การประเมินผลลัพธก์ารเรียนรู้ 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

สัปดาหท์ี่

ประเมิน 

 

ค่านํา้หนักยอ่ย 

(ร้อยละ) 

สัดส่วนของการวัด

และการประเมินผล

รวม (ร้อยละ) 

CLO1:  บอกใจความสาํคญัและ

รายละเอียดของสิ่งท่ีอา่นได ้

- การสงัเกตในหอ้งเรียน

และ สอบอา่น 

๔ 

๘ 

๑๐ 

๑๐ 

๒๐ 

CLO2: เขา้ใจจดุมุง่หมายของผูเ้ขียนและ

ผูพ้ดู 

- การสงัเกตในหอ้งเรียน

และ สอบอา่น 

๔ 

๘ 

๑๐ 

 

๒๐ 

CLO3: สามารถเขียนภาษาองักฤษเชิง

วิชาการไดอ้ย่างถกูตอ้ง 

- แบบฝึกหดัเขียน และ 

การสอบ 

๑๓, ๑๔, 

๑๕ 

๑๐ ๑๐ 

CLO4: มีทกัษะในการถอดความ

ภาษาองักฤษ 

- แบบฝึกหดัถอดความ 

และ การสอบ 

๘,๙,๑๐ 

 

๓๐ ๓๐ 

CLO5: สามารถพดูตอ่หนา้สาธารณชนได้

อย่างถกูตอ้งและมั่นใจ 

- นาํเสนองานหนา้ชัน้

เรียน 

๑๓, ๑๔, 

๑๕ 

๑๐ ๑๐ 

CLO6: สามารถคน้ควา้และรวบรวม

ขอ้มลูจากแหลง่ท่ีเช่ือถือได ้       

- นาํเสนองานหนา้ชัน้

เรียนและเขียนทาํรายงาน 

๘,๙,๑๐, 

๑๓, ๑๔, 

๑๕ 

๓๐ 

๑๐ 

๔๐ 

   

เกณฑก์ารประเมินผลเป็นไปตามระเบียบของคณะฯ และมหาวิทยาลยั โดยใชห้ลกัการอิงเกณฑแ์ละเทียบคะแนนตาม

สญัลกัษณ ์A, B+, B, C+, C, D+, D และ F ดงันี ้
 

คะแนน (ร้อยละ) เกรด 

85-100 A 

80-84 B+ 

75-79 B 

70-74 C+ 

65-69 C 

60-64 D+ 

55-59 D 

0-54 F 

 
 
 



 ๗ 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑.  ตาํราและเอกสารหลัก 
Reference material will be given to students as the need arises. All photocopying costs are to be borne by the student. Students 

are responsible for bringing the appropriate materials to class to facilitate the learning process. 
 

๒.  เอกสารและข้อมูลสาํคัญ 
  ไมมี่                 

๓.  เอกสารและข้อมูลแนะนาํ 

   ไมมี่ 

 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวชิา 
 

๑.  กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

            ๑.๑  นกัศกึษาประเมินผลงานเขียนและพดูของเพ่ือนนกัศกึษาในการทาํงานคูแ่ละกลุม่ 

       ๑.๒  ความเห็นของนกัศกึษาต่อการเรียนการสอนรายวิชาโดยใชแ้บบสอบถามของคณะฯ  

               ๑.๒.๑  เนือ้หาการเรียนการสอน 

             ๑.๒.๒  วิธีการจดัการเรียนการสอน 

   ๑.๒.๓  ขอ้เสนอแนะเพ่ือปรบัปรุงการเรียนการสอนในแตล่ะคาบ 

               ๑.๒.๔  ความคิดเห็นในภาพรวมตอ่การเรียนการสอนรายวิชา  

 

๒. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

๒.๑  นกัศกึษาประเมินโดยตอบแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา่และแบบปลายเปิดเม่ือสิน้สดุการเรียนการ 

     สอนทัง้รายวิชา 

 ๒.๒  ผลจากการนาํเสนอปากเปลา่/การถาม-ตอบในชัน้เรียน โครงงาน งานเขียน และการทดสอบย่อย การสอบกลาง

ภาคและปลายภาค 

๒.๓  การสงัเกตในหอ้งเรียน 

 

๓.  การปรับปรุงการสอน 

       ๓.๑   ผูส้อนนาํผลจากแบบประเมินมาหาขอ้สรุปและปรบัปรุงการเรียนการสอน 

 ๓.๒. ผูส้อนจดัทาํเอกสารการสอนท่ีมีการปรบัปรุงขอ้มลูและใหผู้เ้รียนเห็นถงึประโยชนท่ี์จะประยกุตใ์ชไ้ด ้

 ๓.๓  ท่ีประชมุหลกัสตูรฯจดัประชมุเดือนละครัง้และระบวุาระการประชมุเก่ียวกบัการเรียนการสอนและการสอบ เพ่ือหา

แนวทางแกไ้ขปัญหา และปรบัปรุงการเรียนการสอนรว่มกนั 

 

 



 ๘ 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนิสิตในรายวิชา 

กาํหนดใหมี้การวิเคราะหผ์ลสมัฤทธ์ิของผูเ้รียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูข้องรายวิชาโดยใชค้ะแนนจากการเขา้ชัน้เรียน  

การบา้น/ ผลงาน / โครงงานเด่ียว คูแ่ละ/หรือกลุม่   และการสอบฟัง พดู อา่นและ/หรือ เขียน 

 

๕.  การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

      ๕.๑  ท่ีประชมุหลกัสตูรฯจดัประชมุอาจารยผ์ูส้อนก่อนเปิดภาคการศกึษา  และปิดภาคการศกึษา 

       ๕.๒  ผูส้อนนาํผลการสอบมาประเมินเพ่ือประกอบการปรบัปรุงขอ้เสียในดา้นต่างๆ และหารือร่วมกบัผูร้ว่มสอน  

 


	๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน

