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    ๑  
 

 
มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา 

 
หมวดที ่๑ ขอมูลทั่วไป

 
๑.  รหัสและช่ือรายวิชา    

ภาษาไทย   ศศภอ ๒๘๒ พหุภาษาและพหุวฒันธรรม 
ภาษาอังกฤษ  LAEN 282 Multilingualism and Multiculturalism 
 

๒.  จํานวนหนวยกิต       ๒ (๒ -๐-๔) หน่วยกิต 

     บรรยาย ๒ – ปฏิบติั ๐ - ศึกษาดว้ยตนเอง ๔  ชัว่โมง / สปัดาห์      

        

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสูตร      นานาชาติ   
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (นานาชาติ) 

 

๔.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  และอาจารยผูสอน 
๔.๑  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รุ่งภทัร เริงพิทยา  

 (โทร. 089-786-9808; Email: rungpat.roe@mahidol.edu)  
๔.๒  อาจารยผูสอน           ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รุ่งภทัร เริงพิทยา 

๕.  ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน   
๕.๑ ภาคการศึกษาท่ี   ๒ /  ชั้นปท่ี ๑ 
๕.๒ จํานวนผูเรียนท่ีรับได   ประมาณ. ๕๐-๖๐ คน 

 
๖.  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)   

-  
  

๗.  รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)  
ไม่มี 

๘.  สถานท่ีเรียน      คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา 
 
๙.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

วันท่ี ๘ เดือน. มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
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    ๒  
 

 
หมวดที ่๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา (Course Goals)   

เพ่ือใหน้กัศึกษาเขา้ใจมโนทศันข์องพหุภาษาและพหุวฒันธรรม 
 
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

๒.๑ วัตถุประสงคของรายวชิา (Course Objectives) 
๑. เขาใจมโนทัศนของพหุภาษา 
๒. เขาใจมโนทัศนของพหุวัฒนธรรม 
 

๒.๒ ผลลัพธการเรยีนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 
เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   

๑.  CLO1 เขาใจมโนทัศนของพหุภาษาได 
๒.  CLO2 เขาใจมโนทัศนของพหุวัฒนธรรมได 

 
หมายเหตุ :   
ก.  “ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา CLOs”: แปลงวัตถุประสงคของรายวิชา ใหเปนความรู ความสามารถ 

และทักษะของผูเรียน ท่ีสามารถวัดและประเมินได เพ่ือใหม่ันใจวา นักศึกษาท่ีไดรับประสบการณการเรียนรูและ
ผานเกณฑการประเมินผลของรายวิชา ไดบรรลุวัตถุประสงคในขอ ๒.๑ และมีสมรรถนะตามมาตรฐานท่ีรายวิชา
กําหนดไว 

ข.  CLO ท่ีดี ควรมีโครงสราง 3 ประการ ดังนี้:  
๑.  action verb ระบุความสามารถหรือทักษะท่ีนักศึกษาจะตองแสดงสมรรถนะใหสังเกตหรือวัดได 
๒.  learning content ความรูท่ีรายวิชาตองการใหนักศึกษาไดรับ และจะนําไปใชประโยชนตอยอดสําหรับการ   
     เรียนรูในรายวิชาอ่ืนๆ ของหลักสูตร หรือการทํางานในอนาคต 
๓. criteria or standard เกณฑหรือมาตรฐานของระดับความสามารถ ท่ีรายวิชากําหนดสําหรับการตัดสินผล 
    วานักศึกษาไดบรรลุผลสําเร็จการศึกษาในรายวิชา 

ค.  ในหนึ่ง CLO อาจประกอบดวย learning domain มากกวา 1 domain  
ง.  จํานวนของ CLOs ท่ีเหมาะสมในแตละรายวิชา ประมาณ ๔-๘ CLOs
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    ๓  
 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
 

๑. คําอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
(ภาษาไทย) มโนทศันข์องภาษาและวฒันธรรมต่างๆรอบโลก ความเป็นนานาชาติ และโลกาภิวฒัน ์สากลลกัษณ์และความ

หลากหลายในโลกพหุภาษาและพหุวฒันธรรม 

  (ภาษาอังกฤษ) The concepts of languages and cultures around the World, internationalization, and 
globalization; the universality and diversity in the multilingual and multicultural globe. 
 

 

๒. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย 

(ชั่วโมง) 

การฝกปฏิบัติ 

(ชั่วโมง) 

การศึกษาดวยตนเอง 

(ชั่วโมง) 
๓๐ 

(๒ ชัว่โมง x ๑๕ สปัดาห์) 

 ไม่มี ไม่มี 

  

๓.  จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล  
 ๑ ชัว่โมง / สปัดาห์ (นอกหองเรียน และทางชองทางการสื่อสารอ่ืนเชน อีเมลและไลน) 
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    ๔  
 

 
หมวดที ่๔  การพัฒนาผลการเรียนรูที่คาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 

 
๑.  สรุปส้ันๆ เกี่ยวกับความรู หรือทักษะท่ีรายวิชามุงหวังท่ีจะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  

เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     
 ๑.  CLO1 เขาใจมโนทัศนของพหุภาษาได 
๒.  CLO2 เขาใจมโนทัศนของพหุวัฒนธรรมได 

  

๒.  วิธีการจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความรู หรือ ทักษะ ในขอ ๑   และการวัดผลลัพธการเรียนรูของ

รายวิชา   

  

 วิธีการจัดการสอน/ประสบการณการเรียนรู วิธีการวัดผลลัพธการเรียนรู 

 CLO1 

บรรยาย, อภิปรายในหอง, ถาม-ตอบ, การทํางานกลุม

ในหอง, รายงานประจําภาค, สอบยอยในชั้นเรียน 

(เดี่ยว) 

การเขาชั้นเรียน  

การเก็บคะแนนในหองเรยีนและรายงาน

กลุม 

การสอบกลางภาค 

 CLO2 

บรรยาย, อภิปรายในหอง, ถาม-ตอบ, การทํางานกลุม

ในหอง, รายงานประจําภาค, สอบยอยในชั้นเรียน 

(เดี่ยว) 

การเขาชั้นเรียน  

การเก็บคะแนนในหองเรียนและรายงาน

กลุม 

การสอบปลายภาค 
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    ๕  
 

หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑. แผนการสอน  

สัปดาหท่ี หัวขอเรื่อง/รายละเอียด 

จํานวน ชม. 

กิจกรรมการเรยีนการสอน/สื่อท่ีใช ผูสอน กิจกรรม  

ในชั้นเรียน 
ฝก

ปฏิบัติ 

๑ # L1: Topics:  
1.1 Introduction, Course 

Syllabus 
Mono-/ bi-/ and multi-
lingualism and Mono-/ 
bi-/ and multiculturalism   

๒ 

- 

บรรยาย 
มอบหมาย งานกลุม (รายงาน
ประจําภาคการศึกษา) 

ผศ.ดร.รุงภัทร 

๒ # L2:  Topic:   
Multilingualism and 
Multiculturalism: Cul-
ture and Writing 
 

๓ 

- 

บรรยาย 
กิจกรรมกลุมในชั้นเรียน 
อภิปราย ถาม-ตอบ 

อ.ดร.ฐาปนีย 

๓ # L3:  Topic:  Multilin-
gualism and Multicul-
turalism: Linguistic 
Landscape 

๓ - บรรยาย 
กิจกรรมกลุมในชั้นเรียน 
อภิปราย ถาม-ตอบ 

วิทยากรรับ

เชิญ อ.ดร.

วิภาพรรณ 
๔ # L4:  Topic: Multilin-

gualism and Multicul-
turalism: Education 
 

๓ - บรรยาย 
กิจกรรมกลุมในชั้นเรียน 
อภิปราย ถาม-ตอบ 

อ.ดร.ฐาปนีย 

๕ # L5:  Topic: Multilin-
gualism and Multicul-
turalism: Workplace 
 

๓ - บรรยาย 
กิจกรรมกลุมในชั้นเรียน 
อภิปราย ถาม-ตอบ 

อ.ดร.ฐาปนีย 

๖ # L6:  Topic:  Multilin-
gualism and Multicul-
turalism: Public Rela-
tions  
 
 

๓ - บรรยาย 
กิจกรรมกลุมในชั้นเรียน 
อภิปราย ถาม-ตอบ 

อ.ดร.ฐาปนีย 
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๗ # L7: Topic: Multilin-
gualism and Multicul-
turalism in Australia, 
New Zealand, and Oce-
ania 
 

๓ - บรรยาย 
กิจกรรมกลุมในชั้นเรียน 
อภิปราย ถาม-ตอบ 
สอบยอยในชั้นเรียน (เดี่ยว) 

อ.ดร.ฐาปนีย 

๘ # L8: Topic:  Multilin-
gualism and Multicul-
turalism in Africa and 
Middle East  
Midterm Review  

๓ - บรรยาย 
กิจกรรมกลุมในชั้นเรียน 
อภิปราย ถาม-ตอบ 

อ.ดร.ฐาปนีย 

๙ สอบกลางภาค     
๑๐ # L9: Topic:  Multilin-

gualism and Multicul-
turalism in Asia and Eu-
rope 
 

๓ - บรรยาย 
กิจกรรมกลุมในชั้นเรียน 
อภิปราย ถาม-ตอบ 

วิทยากรรับ

เชิญ อ.ดร.

วิภาพรรณ 

๑๑ # L10: Topic: Multilin-
gualism and Multicul-
turalism in America 
(North, Latin, South) 

๓ - บรรยาย 
กิจกรรมกลุมในชั้นเรียน 
อภิปราย ถาม-ตอบ 

ผศ.ดร.รุงภัทร 

๑๒ # L11: Topic:  Multilin-
gualism and Multicul-
turalism in Thailand 

๓ - บรรยาย 
กิจกรรมกลุมในชั้นเรียน 
อภิปราย ถาม-ตอบ 

ผศ.ดร.รุงภัทร 

๑๓ # L12: Topic:  Multilin-
gualism and Multicul-
turalism: Multiliteracies 

๓ - บรรยาย 
กิจกรรมกลุมในชั้นเรียน 
อภิปราย ถาม-ตอบ 
สอบยอยในชั้นเรียน (เดี่ยว) 

ผศ.ดร.รุงภัทร 

๑๔ # L13: Topic: Multilin-
gualism and Multicul-
turalism: Diversity (Age, 
Gender, and Race) & 
Affirmative Action 

๓ - บรรยาย 
กิจกรรมกลุมในชั้นเรียน 
อภิปราย ถาม-ตอบ 
สอบยอยในชั้นเรียน (เดี่ยว) 

ผศ.ดร.รุงภัทร 

๑๕ # L14: Topic:  Multilin-
gualism and Multicul-
turalism: Business & 
Leadership 

๓ - บรรยาย 
กิจกรรมกลุมในชั้นเรียน 
อภิปราย ถาม-ตอบ 

ผศ.ดร.รุงภัทร 
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๑๖ # L15: Topic:  Multilin-
gualism and Multicul-
turalism: Arts & Perfor-
mances 

๓ - บรรยาย 
กิจกรรมกลุมในชั้นเรียน 
อภิปราย ถาม-ตอบ 
สอบยอยในชั้นเรียน (เดี่ยว) 

ผศ.ดร.รุงภัทร 

๑๗ L16: Topic:  Multilin-
gualism and Multicul-
turalism in the Globaliz-
ing World 
-Final Review 

๓ - บรรยาย 
กิจกรรมกลุมในชั้นเรียน 
อภิปราย ถาม-ตอบ 

ผศ.ดร.รุงภัทร 

                  รวม ๔๒ -   

 

๒. แผนการประเมินผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดบัรายวิชา CLOs  

๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู 

ก.  การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู (Formative Assessment) 

- 

ข.  การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนรู (Summative Assessment) 

(๑) เครื่องมือและน้ําหนักในการวัดและประเมินผล 
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ผลลัพธ 

การเรียนรูฯ 
วิธีการวัดผล 

น้ําหนักการประเมินผล 

(รอยละ) 

CLO1 เขาใจมโนทัศนของพหุ
ภาษาได 

 

การเขาชั้นเรียนและการมีสวนรวม 10 

100 

คะแนนเก็บในชันเรียน (กิจกรรมใน
ชัน้เรียน การสอบยอยและรายงาน
ประจําภาค) 

30 

การสอบกลางภาค 30 
CLO2 เขาใจมโนทัศนของพหุ

วัฒนธรรมได 

 

การเขาชันเรียนและการมีสวนรวม (10) 
คะแนนเก็บในชันเรียน (กิจกรรมใน
ชั้นเรียน การสอบยอยและรายงาน
ประจําภาค) 

(30) 

การสอบปลายภาค 30 

รวม  100 100 
 

(๒) การใหเกรด และ การตัดสินผล 
   ก. ใหสัญญลักษณเปน A+, A, B+, B, C+, C, D+, D, F 

   ข. A (80-100), B+ (75-79), B (70-74), C+ (65-69), C (60-64), D+ (55-59), D (50-54), F 

   ค. ตัดสินผลใหผานเกณฑการประเมิน เม่ือไดสัญลักษณใด เกรด D ข้ึนไป 

(๓) การสอบแกตัว (ถารายวิชากําหนดใหมีการสอบแกตัว) 

ไมมี 

 

๓.  การอุทธรณของนักศึกษา 
      ตามกฎขอบังคับของคณะศิลปศาสตร 
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หมวดที ่๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
๑. ตําราและเอกสารหลัก (Required Texts) 

คณาจารยผูสอนจะประกาศในหอง 
 Kramsch, C. (1998). Language and culture. China: Oxford University Press. 

 

๒. เอกสารและขอมูลแนะนํา (Suggested Materials) 

คณาจารยผูสอนจะประกาศในหอง 

 

๓.  ทรัพยากรอ่ืนๆ (ถามี) 

…-…… 
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   ๑๐  
 

 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

๑.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
๑.๑  นักศึกษาประเมินผลงานเขียนและพูดของเพ่ือนนักศึกษาในการทํางานคูและกลุม 

       ๑.๒  ความเห็นของนักศึกษาตอการเรียนการสอนรายวิชาโดยใชแบบสอบถามของคณะฯ  
            ๑.๒.๑  เนื้อหาการเรียนการสอน 
             ๑.๒.๒  วธิีการจัดการเรียนการสอน 
   ๑.๒.๓  ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรงุการเรียนการสอนในแตละคาบ 
            ๑.๒.๔  ความคิดเห็นในภาพรวมตอการเรียนการสอนรายวิชา  

๒.  กลยุทธการประเมินการสอน  
๒.๑  นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคาและแบบปลายเปดเม่ือสิ้นสุดการเรียนการ 

      สอนท้ังรายวิชา 
 ๒.๒  ผลจากการนําเสนอปากเปลา/การถาม-ตอบในชั้นเรียน โครงงาน  งานเขียน และการทดสอบยอย การสอบ

กลางภาคและปลายภาค 
๒.๓  การสังเกตในหองเรียน 

๓.  การปรับปรุงการสอน 
๓.๑   ผูสอนนําผลจากแบบประเมินมาหาขอสรุปและปรับปรุงการเรียนการสอน 

 ๓.๒. ผูสอนจัดทําเอกสารการสอนท่ีมีการปรับปรุงขอมูลและใหผูเรียนเห็นถึงประโยชนท่ีจะประยุกตใชได 
 ๓.๓  ท่ีประชุมหลักสูตรฯจัดประชุมเดือนละครั้งและระบุวาระการประชุมเก่ียวกับการเรียนการสอนและการสอบ 

เพ่ือหาแนวทางแกไขปญหาและปรับปรุงการเรียนการสอนรวมกัน 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
  

กําหนดใหมีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชาโดยใชคะแนนจากการเขา
ชั้นเรียน  การบาน/ ผลงาน / โครงงานเดี่ยว คูและ/หรือกลุม   และการสอบฟง พูด อานและ/หรือ เขียน 

 
๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
              ๕.๑  ท่ีประชุมหลักสูตรฯจัดประชุมอาจารยผูสอนกอนเปดภาคการศึกษา  และปดภาคการศึกษา 
   ๕.๒  ผูสอนนําผลการสอบมาประเมินเพ่ือประกอบการปรับปรุงขอเสียในดานตางๆและหารือรวมกับผูรวมสอน
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ภาคผนวก 

ความสอดคลองระหวางรายวิชากับหลักสูตร 

ตารางท่ี ๑  ความสัมพันธระหวางรายวิชา และ ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs)  

ชื่อรายวิชา Multilingualism and 

Multiculturalism 

ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

(รหัสวิชา) LAEN 282          
  

ตารางท่ี ๒  ความสัมพันธระหวาง CLOs และ PLOs   

(รหัสวิชา) LAEN 282 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
CLO1 เขาใจมโนทัศนของพหุภาษา
ได 

 

√        

CLO2 เขาใจมโนทัศนของพหุ
วัฒนธรรมได 

√        

หมายเหตุ :   
ก. ควรระบุไดวาแตละ CLO สอดคลองกับ PLO ในระดับ SubPLO ใดบาง เพ่ือแสดงความเชือ่มโยงไดชัดเจน 
ข. แสดงขอมูลของ PLOs - SubPLOs เฉพาะท่ีรายวิชาอางอิงถึง ใน “ ตารางท่ี ๓  PLOs ท่ีรายวิชารับผิดชอบ” 

ตารางท่ี ๓  PLOs ท่ีรายวิชารับผิดชอบ 
PLOs SubPLOs 
PLO1 สรางบัณฑิตท่ีมีความรู
ความสามารถในการใข
ภาษาอังกฤษ 

1.1 - 

 1.2 - 

 1.3- 

 


