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มคอ. ๓  รายละเอียดของรายวิชา 

 
หมวดท่ี ๑  ขอมูลท่ัวไป 

 

๑. รหัสและช่ือรายวิชา   
 ภาษาไทย   ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒ 

ภาษาอังกฤษ   LAEN 104 English Level 2 
 

๒. จํานวนหนวยกิต        ๓(๒-๒-๕) หนวยกิต 
    (บรรยาย ๒ ชม. - ปฏิบัติ ๒ ชม. - ศึกษาดวยตนเอง ๕ ชม./สัปดาห)  
    
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา    
 ๓.๑  หลักสูตร        หลักสูตร ป. ตรี ปกติ         .  
 ๓.๒  ประเภทของรายวิชา    วิชาศึกษาท่ัวไป 
 
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  และอาจารยผูสอน 

๔.๑  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา   ๑. อ. สิรินิธิ ์ชนะวงศ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร 
          e-mail: sirinit.cha@mahidol.edu 
      ๒. อ. ศฬิษา วิทยาศรัย  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร 
                   e-mail: sirinit.cha@mahidol.edu 
  ๔.๒  อาจารยผูสอน          คณาจารยคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
    
๕. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน   
  ๕.๑  ภาคการศึกษาท่ี    ๒/ชั้นปท่ี ๑ 
  ๕.๒  จํานวนผูเรียนท่ีรับได   ประมาณ ๕๐ คน/กลุมเรียน 
 
๖. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  -ไมมี-  
 
๗. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)  -ไมมี- 
  
๘. สถานท่ีเรียน          มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 
 
๙. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

วันท่ี ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

mailto:sirinit.cha@mahidol.edu
mailto:sirinit.cha@mahidol.edu
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หมวดท่ี ๒  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา (Course Goals) 
    ๑.๑  เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะภาษาอังกฤษ ดานคําศัพท ไวยากรณ การฟง การพูด การอาน และการเขียน  
           เพ่ือเปนพ้ืนฐานใหนักศึกษาสามารถนําไปประยุกตใช (Creativity) ในการสื่อสารในบริบทตาง ๆ ไดอยางถูกตอง 
     และมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) 
 ๑.๒  เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิด วิเคราะห สังเคราะห และประเมินขอมูลท่ีอาน/ฟงเปนภาษาอังกฤษ                      
           จากแหลงตาง ๆ อยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking and Analysis) รวมถึงการแสดงความคิดเห็น 
           โดยการเขียน/พูดเปนภาษาอังกฤษอยางมีเหตุมีผล (Logical Reasoning) 
   ๑.๓  เพ่ือสงเสริม 
 
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑  วัตถุประสงคของรายวิชา (Course Objectives) 
   รายวิชานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษามีความรูความสามารถดังนี้ 
   ๒.๑.๑  เขาใจคําศัพทและไวยากรณภาษาอังกฤษ 

   ๒.๑.๒  เขาใจ วิเคราะห สังเคราะหขอมูลท่ีฟง/อานเปนภาษาอังกฤษได 
            ๒.๑.๓  พูดภาษาอังกฤษใหสอดคลองกับสถานการณ/บริบทตาง ๆ ได 
   ๒.๑.๔  เขียนประโยคภาษาอังกฤษเพ่ือแสดงความคิดเห็น และเรียบเรียงเปนยอหนาไดอยางเหมาะสม 
 ๒.๒  ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 
           เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ (CLOs)   
 ๑. CLO1  ใชคําศัพทและไวยากรณ ภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองเหมาะสม 
  ๒. CLO2  ระบุเคาโครง รายละเอียด ตีความจากขอมูลท่ีฟง/อานเปนภาษาอังกฤษ และนําโครงสรางประโยค 
                        ท่ีพบในบทฟง/อานไปใชได
  ๓. CLO3  ฟง/อานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ/คิดเชิงวิพากษ 

๔. CLO4  พูดภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน 
๕. CLO5  เขียนแสดงความคิดเห็นเปนภาษาอังกฤษในระดับยอหนาไดอยางมีเหตุมีผล 
๖. CLO6  แสดงออกถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมอยางกระตือรือรนในการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
             ท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน 
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หมวดท่ี ๓  ลักษณะและการดําเนินการ 

 
๑. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 
         ศัพท สํานวน ไวยากรณ และการใชภาษาอังกฤษในบริบททางสงัคมปจจุบนั ทักษะการสนทนาในกลุมยอย  
การทําบทบาทสมมุติในสถานการณตาง ๆ ทักษะการเขียนในระดับยอหนา และเนื้อหาการอานและการฟงเร่ืองตาง ๆ  

Vocabulary, expressions, grammar, and contextualized social language; essential communicative skills in 
small groups; simulations in various situations; writing practice at a paragraph level; and reading and listening from 
various sources.  

 
๒. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

การฝกปฏิบัต ิ
(ชั่วโมง) 

การศึกษาดวยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๓๐ ชั่วโมง 
(๒ ชั่วโมง x ๑๕ สัปดาห) 

๓๐ ชั่วโมง 
(๒ ชั่วโมง x ๑๕ สัปดาห) 

๗๕ ชั่วโมง 
(๕ ชั่วโมง x ๑๕ สัปดาห) 

 
๓. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล  

๑ ชั่วโมง/สัปดาห โดยนักศึกษาสามารถนัดหมายกับอาจารยผูสอนไดทาง e-mail หรือติดตอโดยตรงในคาบเรียน 
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หมวดท่ี ๔  การพัฒนาผลการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 

 
๑. สรุปส้ันๆ เกี่ยวกับความรู หรือทักษะท่ีรายวิชามุงหวังท่ีจะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  
    เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     
 ๑. CLO1  ใชคําศัพทและไวยากรณภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองเหมาะสม 
 ๒. CLO2  ระบุเคาโครง รายละเอียด ตีความจากขอมูลท่ีฟง/อานเปนภาษาอังกฤษ และนําโครงสรางประโยค 
                  ท่ีพบในบทฟง/อานไปใชได
 ๓. CLO3  ฟง/อานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ/คิดเชิงวิพากษ 

๔. CLO4  พูดภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน 
๕. CLO5  เขียนแสดงความคิดเห็นเปนภาษาอังกฤษในระดับยอหนาไดอยางมีเหตุมีผล 
๖. CLO6  แสดงออกถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมอยางกระตือรือรนในการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
             ท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน 

๒. วิธีการจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความรู หรือ ทักษะ ในขอ ๑ และการวัดผลลัพธ 
    เรียนรูของรายวิชา   
 

รหัส
วิชา 

วิธีการจัดการสอน/ประสบการณการเรียนรู วิธีการวัดผลลัพธการเรียนรู 

CLO1 ใชคําศัพทและไวยากรณภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองเหมาะสม 
- สอบกลางภาคและปลายภาค 
- ประเมินงานเขียน 

CLO2 

ระบุเคาโครง รายละเอียด ตีความจากขอมูลท่ีฟง/ 
อานเปนภาษาอังกฤษ และนําโครงสรางประโยคท่ีพบ 

ในบทฟง/อานไปใชได 

- สอบฟง 
- สอบการอานเพ่ือความเขาใจในการสอบกลาง   
  ภาคและปลายภาค 
- ประเมินโครงสรางประโยคในงานเขียน 

CLO3 
ฟง/อานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ/ 

คิดเชิงวิพากษ 

- สอบฟง 
- สอบการอานเพ่ือความเขาใจในการสอบกลาง   
  ภาคและปลายภาค 
- ประเมินการนําสิ่งท่ีไดจากการอาน/ฟงมาใช   
  ในงานเขียน 

CLO4 
พูดภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสม 

กับสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน 
- สอบพูด 
- สังเกตการณพูดในกิจกรรมในหองเรียน 

รหัส
วิชา 

วิธีการจัดการสอน/ประสบการณการเรียนรู วิธีการวัดผลลัพธการเรียนรู 

CLO5 
เขียนแสดงความคิดเห็นเปนภาษาอังกฤษ 

ในระดับยอหนาไดอยางมีเหตมุีผล 
- สอบเขียน 

- ประเมินงานฝกเขียน 
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CLO6 

แสดงออกถึงความรับผดิชอบและการมีสวนรวม 
อยางกระตือรือรนในการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

ท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน 

- นับจํานวนครั้งการเขาหองเรียน/การมีสวน  

  รวมในกิจกรรม 

- สังเกตการมสีวนรวมในช้ันเรียน 

- ประเมินพัฒนาการในงานเขียนและการพูด 
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หมวดท่ี ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน  

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอเร่ือง/รายละเอียด 

จํานวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อท่ีใช ผูสอน 
กิจกรรม  
ในชั้น
เรียน 

ฝก
ปฏิบัติ 

1 1. Introduction to the course  
2. Introduction to opinion paragraph  
writing 
3. Reading Unit 7: Types of Paragraph 
4. Self-Study Reading and Listening  
(Pair work) 

2 2 - Lecture 
- Exercises 
- Group discussion 
- Supplementary sheets 
- Reading articles/video clips 

คณาจารย

คณะศิลป

ศาสตร 

2. 1. Reading Unit 10: Author’s Purpose 
2. Listening - Speaking Unit 5:  
Word Stress  
3. Listening-Speaking Self-Study: 
Short Conversations  

2 2 - Lecture 
- Exercises 
- Group discussion 
- Pronunciation Practice 
- Role play/speaking activity 

คณาจารย

คณะศิลป

ศาสตร 

3 1. Grammar Unit 3: Tenses 
- Past Progressive and Past Perfect 
2. Writing Workshop 1: Outlining an  
opinion paragraph (Pair work) 

2 2 - Lecture 
- Exercises 
- Group discussion 
- Writing workshop 

คณาจารย

คณะศิลป

ศาสตร 

4 1. Grammar Unit 6: Adjective Clauses 
2. Writing Workshop 2: Receiving  
feedback on the outline and writing the 
first draft (Pair work) 

2 2 - Lecture 
- Exercises 
- Group discussion 
- Writing workshop 

คณาจารย

คณะศิลป

ศาสตร 

5 1. Reading Unit 12: Inferences 
2. Listening - Speaking Unit 6:  
Strong & Weak Form 

2 2 - Lecture 
- Exercises 
- Group discussion 
- Pronunciation Practice 
- Role play/speaking activity 

คณาจารย

คณะศิลป

ศาสตร 

6 Role Play/Speaking Activity 1 2 2 - Role play/speaking activity คณาจารย

คณะศิลป

ศาสตร 
7 1. Feedback on the first draft writing 

2. Writing Workshop 3: Writing the second 
draft (Pair work) 

2 2 - Giving feedback 
- Writing workshop 

คณาจารย

คณะศิลป

ศาสตร 
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สัปดาห
ท่ี 

หัวขอเร่ือง/รายละเอียด 

จํานวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อท่ีใช ผูสอน 
กิจกรรม  
ในชั้น
เรียน 

ฝก
ปฏิบัติ 

8 1. Reading Unit 3 & 4: Roots 
2. Listening - Speaking Unit 7: Linking 
Sounds 
 

2 2 - Lecture 
- Exercises 
- Group discussion 
- Pronunciation Practice 
- Role play/speaking activity 

คณาจารย

คณะศิลป

ศาสตร 

Midterm Exam 
9 1. Grammar Unit 9: Gerunds 

2. Writing Workshop 4: Receiving feed-
back on the second draft &  
writing the final draft (Pair work) 

2 2 - Lecture 
- Exercises 
- Group discussion 
- Giving feedback 
- Writing workshop 

คณาจารย

คณะศิลป

ศาสตร 

10 1. Grammar Unit 10: Infinitives 
2. Writing Discussion (Speaking  
Activity 2) 

2 2 - Lecture 
- Exercises 
- Group discussion 

คณาจารย

คณะศิลป

ศาสตร 
11 1. Feedback on the final draft writing 

2. Paragraph writing review by the teacher 
3. Opinion Paragraph Writing Test 
(Individual) 

2 2 - Giving feedback 
- Lecture/Discussion 
- Writing test 

คณาจารย

คณะศิลป

ศาสตร 

12 1. Grammar Unit 11: Participles 
2. Listening - Speaking Unit 8:                

Sentence Stress 

2 2 - Lecture 
- Exercises 
- Group discussion 
- Pronunciation Practice 
- Role play/speaking activity 

คณาจารย

คณะศิลป

ศาสตร 

13 1. Grammar Unit 8: Noun Clauses 
2. Listening - Speaking Unit 9: Intonation 

2 2 - Lecture 
- Exercises 
- Group discussion 
- Pronunciation Practice 
- Role play/speaking activity 

คณาจารย

คณะศิลป

ศาสตร 

14 Role Play/Speaking Activity 3 2 2 - Role play/speaking activity คณาจารย

คณะศิลป

ศาสตร 
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สัปดาห
ท่ี 

หัวขอเร่ือง/รายละเอียด 

จํานวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อท่ีใช ผูสอน 
กิจกรรม  
ในชั้น
เรียน 

ฝก
ปฏิบัติ 

15 1. Grammar Unit 12: Reported Speech 
2. Listening Test  

2 2 - Lecture 
- Exercises 
- Group discussion 
- Pronunciation Practice 
- Role play/speaking activity 
- Listening test 

คณาจารย

คณะศิลป

ศาสตร 

16 Speaking Test 2 2 - Speaking test คณาจารย

คณะศิลป

ศาสตร 

Final Exam 

รวมจํานวนช่ัวโมงตลอดภาคการศกึษา 30 30  
 
 
๒. แผนการประเมินผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา CLOs  
 
 ๒.๑  การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู 
           ก.  การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู (Formative Assessment) 

       - ถาม-ตอบในหองเรียนเก่ียวกับเนื้อหาท่ีเรียนเพ่ือตรวจสอบความเขาใจของนักศึกษา 
 - พูดคุยกับนักศึกษาเปนภาษาอังกฤษเพ่ือดูพัฒนาการในการพูดภาษาอังกฤษ 
  - ตรวจงานเขียนและให Feedback เปนระยะเพ่ือใหนักศึกษาทราบพัฒนาการในการเขียนของตนเอง 
  - พูดคุยซักถามเก่ียวกับกิจกรรมท่ีใหทําท้ังในและนอกชั้นเรียน 
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ข.  การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนรู (Summative Assessment) 

(๑)  เครื่องมือและน้ําหนักในการวัดและประเมินผล 
 

ผลลัพธ 
การเรียนรูฯ 

วิธีการวัดผล 
น้ําหนักการ

ประเมินผล (รอยละ) 

  CLO1  ใชคําศัพทและไวยากรณ   
  ภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองเหมาะสม 

สอบการใชคําศัพทและไวยากรณ  

ในการสอบกลางภาคและปลายภาค 

(แบบตัวเลือก) 

รวมอยูใน 

CLO2, 

CL3 

รวมอยูใน 

CLO2, 

CL3 

CLO2  ระบุเคาโครง รายละเอียด ตีความ
จากขอมูลท่ีฟง/อานเปนภาษาอังกฤษ 
และนําโครงสรางประโยคท่ีพบในบทฟง/
อานไปใชได 

 

สอบฟง 

(แบบตัวเลือก) 

 

10 

 

10 

สอบการอานเพ่ือความเขาใจในการ

สอบปลายภาคและกลางภาค 

(แบบตัวเลือก) 

55 55 

CLO3  ฟง/อานภาษาอังกฤษอยางมี
วิจารณญาณ/คดิเชิงวิพากษ 

CLO4  พูดภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสม
กับสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน 

สอบพูด (แบบบทบาทสมมติ) 10 

 

10 

CLO5  เขียนแสดงความคิดเห็นเปน
ภาษาอังกฤษในระดับยอหนาไดอยางมี
เหตุมผีล 

งานฝกเขียน 1 ยอหนา  

(100 - 120 คํา) 

5  

15 

สอบเขียนแสดงความคดิเห็น  

1 ยอหนา (100 – 120 คํา) 

10 

CLO6  แสดงออกถึงความรับผิดชอบและ
การมีสวนรวมอยางกระตือรือรนในการ
เรียนรูภาษาอังกฤษท้ังในหองเรียนและ
นอกหองเรียน 

นับจํานวนครั้งการเขาหองเรียน 5  
10 

นับจํานวนครั้งการมสีวนรวมใน

กิจกรรม 

5 

รวม 100 
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(๒)  การตัดสินผล 

A 80-100 
B+ 75-79 
B 70-74 
C+ 65-69 
C 60-64 
D+ 55-59 
D 45-54 
F 0-45 
 

(๓) การสอบแกตัว (ถารายวิชากําหนดใหมีการสอบแกตัว) -ไมมี- 
 
 
๓. การอุทธรณของนักศึกษา 

อุทธรณไดท่ี One Stop Service คณะศิลปศาสตร 

 

หมวดท่ี ๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตําราและเอกสารหลัก (Required Texts) 
1) Pojprasat, S. et al. (2018). Blossom English Structure. Mahidol University.  
2) Pojprasat, S. et al. (2018). Blossom Listening and Speaking. Mahidol University.  
3) Pojprasat, S. et al. (2018). Blossom Reading. Mahidol University 

๒. เอกสารและขอมูลแนะนํา (Suggested Materials)  
Website สําหรับฝกฟงบทสนทนา (ศึกษาดวยตนเอง) http://www.bbc.co.uk/learningenglish/eng-
lish/features/english-at-university 

๓.  ทรัพยากรอ่ืนๆ (ถามี)  --- 
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หมวดท่ี ๗  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
    ๑.๑  สอบถามความเห็นของนักศึกษาตอการเรียนการสอนรายวิชาโดยใชแบบสอบถามของมหาวิทยาลัยในหัวขอ  
           ตอไปนี้ 
           ๑.๑.๑  เนื้อหาการเรียนการสอน 
            ๑.๑.๒  วิธีการจัดการเรียนการสอนและบรรยากาศการเรียนการสอน 
  ๑.๑.๓  อุปกรณและสถานท่ี 

๒. กลยุทธการประเมินการสอน  
           นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคาและแบบปลายเปดเม่ือสิ้นสุดการเรียนการ 
    สอนท้ังรายวิชา 

๓. การปรับปรุงการสอน 
 ๓.๑  ผูสอนนําผลจากแบบประเมินมาหาขอสรุปและปรับปรุงการเรียนการสอน 
 ๓.๒  ผูสอนจัดทําเอกสารการสอนท่ีมีการปรับปรุงขอมูลและใหผูเรียนเห็นถึงประโยชนท่ีจะประยุกตใชได 
  ๓.๓  ท่ีประชุมหลักสูตรฯ จัดประชุมเดือนละครั้งและระบุวาระการประชุมเก่ียวกับการเรียนการสอนและการสอบเพ่ือ 
           หาแนวทางแกไขปญหาและปรับปรุงการเรียนการสอนรวมกัน 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
  มีคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา(คะแนน/เกรด) กับขอสอบ 
รายงาน โครงการ และการใหคะแนนพฤติกรรมของนักศึกษา 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
        เม่ือสิ้นสุดทุกปการศึกษา อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาจะจัดประชุม/ติดตอขอความคิดเห็นจากอาจารยท่ีรวม
สอน รวมท้ังพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เพ่ือกําหนดประเด็นท่ีเห็นสมควรจัดใหมีการ
ปรับปรุงในการศึกษาตอไป ท้ังเนื้อหา ลําดับการสอน วิธีการสอนและการประเมินผล 
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ภาคผนวก 

ความสอดคลองระหวางรายวิชากับหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ตารางท่ี ๑  ความสัมพันธระหวาง CLOs และ MU-GE Module LOs  (หมายเลขในตาราง = Sub LOs) 

(รหัสวิชา) ............. 
ผลลัพธการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป(MU-GE LOs) 

MLO1 MLO2 MLO3 MLO4 MLO5 MLO6 MLO7 MLO8 MLO9 
  CLO1  ใชคําศัพทและไวยากรณ   
  ภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองเหมาะสม 

 2.2      8.4  

CLO2  ระบุเคาโครง รายละเอียด 
ตีความจากขอมลูท่ีฟง/อานเปน
ภาษาอังกฤษ และนําโครงสราง
ประโยคท่ีพบในบทฟง/อานไปใชได 

       8.4  

CLO3  ฟง/อานภาษาอังกฤษอยางมี
วิจารณญาณ/คดิเชิงวิพากษ 

       8.4  

CLO4  พูดภาษาอังกฤษไดอยาง
เหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน 

    
5.1 6.4  8.4 

9.1 
9.2 

CLO5  เขียนแสดงความคิดเห็นเปน
ภาษาอังกฤษในระดับยอหนาไดอยาง
มีเหตมุีผล 

 

1.4 

  
4.1  6.4  8.4 

9.1 
9.2 

CLO6  แสดงออกถึงความรับผิดชอบ
และการมีสวนรวมอยางกระตือรือรน
ในการเรียนรูภาษาอังกฤษท้ังใน
หองเรียนและนอกหองเรียน 

    5.1   9.1 

9.2 
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ตารางท่ี ๒  คําอธิบาย MU-GE LOs และ Sub LOs ท่ีรายวิชารับผิดชอบ 

MU-GE LOs Sub LOs 

MLO1 Create and construct an 

argument effectively as well 

as identify, critique and evalu-

ate the logic & validity of ar-

guments 

1.4 Synthesize information to arrive at logical reasoning 

MLO2 Select & use tech-

niques and methods to solve 

open-ended, ill-defined and 

multistep problems 

2.2 Integrate alternative, divergent, or contradictory perspec-

tives or ideas in the solution of a problem or question 

MLO4 Create a novel or 

unique ideas, questions, for-

mats, or products within a 

particular framework 

4.1 Create an original explanation or solution to the issues/ 

problems  

MLO5 Explore and situate 

oneself in a new physical en-

vironment and intellectual 

perspectives 

5.1 Demonstrate cultural competencies and adaptabilities in 

different working environments 

MLO6 Act autonomously 

within the context of relation-

ships to others, laws, rules, 

codes, and values 

6.4 Work effectively in diverse team (and multi-cultural set-

tings) 
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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 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 ar-
gument 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 strategies 
& skills within a particular 
discipline and adapt them 
to a new problem or situa-
tion 

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 par-
ticular framework 

1. Create an original explanation or solution to the issues/prob-
lems  

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 intellec-
tual 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 
ideas, interact 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 societies are built 

2.  identify the national & global challenges associated with current 
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 



 
 
รายวิชาศึกษาทัว่ไป                                                                ระดับปริญญาตรี                                                                       
ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษระดับ ๒  คณะ/วิทยาลัย คณะศิลปศาสตร มหาวทิยาลัยมหิดล 
รหัสวิชา ศศภอ ๑๐๔   ภาควิชา ภาษาอังกฤษ 
 

 

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 ef-
fectively as part of a stu-
dent group/team mem-
ber 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


