
     
รายวชิาศกึษาทั่วไป                                                                    ระดับปรญิญาตร ี                                                                      
ชือ่รายวชิา ภาษาองักฤษ ระดับ ๔                                                                            คณะศลิปศาสตร ์                                                                 
รหัสวชิา ศศภอ ๑๐๖                                                    ภาควชิาภาษาองักฤษ 
                       

๑ 
 

มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา 
 

หมวดที ่๑ ขอมูลทั่วไป 
 

๑.  รหัสและช่ือรายวิชา    
ภาษาไทย  ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๔ 
ภาษาอังกฤษ LAEN 106 English Level 4 

 
๒.  จํานวนหนวยกิต      ๓ (๒-๒-๕) หนวยกิต 
 บรรยาย ๒ - ปฏิบัติ  ๒ – ศึกษาดวยตนเอง ๕  ชั่วโมง/ สัปดาห 
 
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสูตร     ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)   
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาภาษา 
 
๔.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  และอาจารยผูสอน 

๔.๑  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา   
 ๔.๑.๑.  อ. ดร. พยุงศักดิ์ แกนจันทร ภาควิชาภาษาอังกฤษ  
  Email: payungsakk@gmail.com 
 ๔.๑.๑.  อ. อรภาริน ออนกอ  ภาควิชาภาษาอังกฤษ   
  Email: onparin.onk@gmail.com 
 
๔.๒  อาจารยผูสอน 
 ๔.๒.๑.  อ. ดร. พยุงศักดิ์ แกนจันทร Section 17, 42 
 ๔.๒.๒.  อ. กรกช  แพทยสาสดี Section 18, 43 
 ๔.๒.๓.  อ. ดร.Jan O’Day Davies  Section  19, 44, 69 
 ๔.๒.๔.  อ. Wilhelmina  Hinolan Villarico Section 20, 45, 70 
 ๔.๒.๕.  อ. อรภาริน ออนกอ Section 21, 71 
 ๔.๒.๖.  อ. Richard  John Kuzbyt Section  22, 47, 72  
 ๔.๒.๗.  อ. ผูชวยศาสตราจารยอยูเย็น ตูจินดา Section 23, 46 
 ๔.๒.๘.  อ. Adrian Neal Wellington Section 24, 49, 74 
 ๔.๒.๙.  อ. ชลิสา วงศวิศวะกร (พิเศษ) Section 25, 50 
 ๔.๒.๑๐.  อ. ประพาฬพรรณ  ประพาฬเลิศสิน (พิเศษ) Section 48, 73 
 ๔.๒.๑๑.  อ. ณัฏฐธรรมา  ทองเอ่ียม (พิเศษ) Section 75  
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๒ 
 

๕.  ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน   
๕.๑ ภาคการศึกษาท่ี   ๒/๒๕๖๑  /  ชั้นปท่ี ๑ 
๕.๒ จํานวนผูเรียนท่ีรับได   ประมาณ ๕๐  คน / กลุมเรียน 

 
๖.  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)   

ไมมี    
๗.  รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)  

ไมมี  
     
๘.  สถานท่ีเรียน 

๘.๑. Section 17, 42 - SH4-315 
๘.๒. Section 18, 43, 68 - SH4-316 
๘.๓. Section 19, 44, 69 - SH4-317 
๘.๔. Section 20, 45, 70 - EN-4121 
๘.๕. Section 21, 46, 71 - EN-4122 
๘.๖. Section 22, 47, 72 - SC3-301 
๘.๗. Section 23, 48, 73 - SC3-401 
๘.๘. Section 24, 49, 74 - SC4-207 
๘.๙. Section 25, 50, 75 - SC4-307 

 
๙.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

วันท่ี ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

หมวดที ่๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

๑. จุดมุงหมายของรายวิชา (Course Goals)   

นําคําศัพท รูปแบบประโยค และการจัดเรียงความคิด (organization) ไปใชในการสื่อสารท้ังในดานชีวิตประจําวัน

และเชิงวิชาการ 

๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

 ๒.๑ วัตถุประสงคของรายวิชา (Course Objectives) 

 เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหนักศึกษาสําหรับใชในการสื่อสารท้ังในดานวิชาการและท่ัวไปในระดับสูง 
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๓ 
 

๒.๒ ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   

๑.  CLO1  เขียนเรียงความแสดงความเห็นโตแยงไดอยางมีเหตุผล ถูกตองตามแบบแผนและไวยากรณ  

๒.  CLO2  อภิปรายและออกความเห็นเปนภาษาอังกฤษไดท้ังในเชิงวิชาการและท่ัวไป 

๓.  CLO3  บอกความหมายของคําศัพท บอกรายละเอียดของบทอาน และนําไวยากรณท่ีพบในบทอานไปใชได   

๔.  CLO4  ระบุขอมูลท่ีถูกตองท่ีมาจากการดูสื่อวีดิโอ หรือจากการฟง 

๕.  CLO5  นําเสนอโครงงานเชิงวิชาการท่ีมีการคนควาขอมูลในภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองท้ังในดานแบบแผน 

ไวยากรณ และมีเนื้อหาท่ีแสดงถึงการคิดวิเคราะหเปนอยางดี 

๖.  CLO6  แสดงถึงการมีวินัยในการเขาชั้นเรียน 

 
หมวดที ่๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

 
๑. คําอธิบายรายวิชา  (Course Description) 

 บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษโดยการฝกอานขาว บทความวิจัย ความคิดเห็น และเนื้อหาทางวิชาการเพ่ือความ
เขาใจและคิดอยางวิเคราะหจากแหลงตางๆ โดยเนนประเด็นซ่ึงชวยใหนักศึกษารูเก่ียวกับสงัคมโลก ฝกการฟงขาว การ
บรรยายและสุนทรพจนจากสื่อมัลติมีเดียและอินเตอรเน็ต การสนทนาในสถานการณตางๆ รวมท้ังการฝกพูดในท่ีชุมชน 
การนําเสนอและการทําบทบาทสมมุติ ฝกการเขียนเรียงความรูปแบบโดยใชการอางอิงและบรรณานุกรม ท้ังนี้รวมท้ัง
การฝกทักษะยอย เชน ไวยากรณ การออกเสียงและคําศัพทในบริบทท่ีเหมาะสม 
 Integrating four English skills by practicing reading news, research articles, commentary, and ac-
ademic texts, for comprehension and critical thinking, from various sources focusing on the issues that 
enhance students’  world knowledge; listening to news, lecture, and speech via multimedia and the In-
ternet; making conversations in various situations including speaking in public, giving oral presenta-
tions and making simulations; and writing essays in various types using citations and references; also 
practicing sub-skills such as grammar, pronunciation, and vocabulary used in appropriate context. 

๒. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 
บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

การฝกปฏิบัต ิ
(ชั่วโมง) 

การศึกษาดวยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

 ๓๐  ชั่วโมง 
(๒ ชั่วโมง x ๑๕ สัปดาห) 

- ๓๐  ชั่วโมง 
(๒ ชั่วโมง x ๑๕ สัปดาห) 

  
๓.  จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล  

๑ ชั่วโมง / สัปดาห โดยนักศึกษาสามารถนัดกับอาจารยผูสอนไดโดยตรงทางe-mail หรือติดตอโดยตรงในคาบเรียน 
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๔ 
 

หมวดที ่๔  การพัฒนาผลการเรียนรูที่คาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 
 

๑.  สรุปส้ันๆ เกี่ยวกับความรู หรือทักษะท่ีรายวิชามุงหวังท่ีจะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  

เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     

๑.  CLO1  เขียนเรียงความแสดงความเห็นโตแยงไดอยางมีเหตุผล ถูกตองตามแบบแผนและไวยากรณ  

๒.  CLO2  อภิปรายและออกความเห็นเปนภาษาอังกฤษไดท้ังในเชิงวิชาการและท่ัวไป 

๓.  CLO3  บอกความหมายของคําศัพท บอกรายละเอียดของบทอาน และนําไวยากรณท่ีพบในบทอานไปใชได   

๔.  CLO4  ระบุขอมูลท่ีถูกตองท่ีมาจากการดูสื่อวีดิโอ หรือจากการฟง 

๕.  CLO5  นําเสนอโครงงานเชิงวิชาการท่ีมีการคนควาขอมูลในภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองท้ังในดานแบบแผน 

ไวยากรณ และมีเนื้อหาท่ีแสดงถึงการคิดวิเคราะหเปนอยางดี 

๖.  CLO6  แสดงถึงการมีวินัยในการเขาชั้นเรียน 

๒. วิธีการจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความรู หรือ ทักษะ ในขอ ๑   และการวัดผลลัพธการ
เรียนรูของรายวิชา   

รหัสวิชา วิธีการจัดการสอน/ประสบการณการเรียนรู วิธีการวัดผลลัพธการเรียนรู 

 CLO1 
เขียนเรียงความแสดงความเห็นโตแยงไดอยางมีเหตุผล 

ถูกตองตามแบบแผนและไวยากรณ 

สอบเขียนเรียงความแสดงความเห็นโตแยง 

 CLO2 

อภิปรายและออกความเห็นเปนภาษาอังกฤษไดทั้งใน

เชิงวิชาการและทั่วไป 

 

อภิปรายในหองเรียนและสอบพดูตาม

หัวขอในปลายภาคเรียน 

 CLO3 

บอกความหมายของคําศัพท บอกรายละเอียดของบท

อาน และนําไวยากรณที่พบในบทอานไปใชได 

สอบคําศัพท การอานจับใจความ และ

ไวยากรณในการสอบกลางภาคและปลาย

ภาค 

CLO4 
ระบุขอมูลที่ถูกตองที่มาจากการดูสื่อวีดิโอ หรือจาก

การฟง 

สอบฟงสื่อวิดีโอ บทสนทนาและบท

สัมภาษณ และการบรรยาย 

CLO5 

นําเสนอโครงงานเชิงวชิาการที่มกีารคนควาขอมูลใน

ภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองทั้งในดานแบบแผน 

ไวยากรณ และมีเนื้อหาที่แสดงถึงการคิดวิเคราะห

เปนอยางด ี

นําเสนอโครงงานเชิงวชิาการหนาชั้นเรียน 

CLO6 แสดงถึงการมีวินัยในการเขาชั้นเรียน เขาชั้นเรียนอยางสม่ําเสมอตรงเวลาทุกคร้ัง 
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๕ 
 

หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑. แผนการสอน  

สัปดาหที ่ หัวขอเร่ือง/รายละเอียด 

จํานวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ผูสอน กิจกรรม  

ในชั้นเรียน 
ฝกปฏิบัต ิ

๑ Introduction to the course ๒ ๒ การบรรยาย, อภิปราย คณาจารย 

Listening: Unit 6 Strong Form 
and Weak Form &  
Unit 7 Linking Sound 

๒ ๒ การบรรยาย, อภิปราย / 
ตําราเรียน 

คณาจารย 

๒ Grammar:  
Unit 2 Sentence Type: Com-
pound - Complex Sentence  

๒ ๒ การบรรยาย, อภิปราย / 
ตําราเรียน 

คณาจารย 

Listening: Unit 8 Sentence 
Stress &  
Unit 10 Silent Letters & Unit 
11 Sound Intrusion 

๒ ๒ 
การบรรยาย, อภิปราย / 
ตําราเรียน 

คณาจารย 

๓ Unit 7 Adverb Clause + Re-
duced Clause 
Unit 11 Participle 

๒ ๒ การบรรยาย, อภิปราย / 
ตําราเรียน 

คณาจารย 

Reading: Unit 6 Idiomatic 
English 

๒ ๒ การบรรยาย, อภิปราย / 
ตําราเรียน 

คณาจารย 

๔ Grammar: Unit 8 Noun Clause ๒ ๒ การบรรยาย, อภิปราย / 
ตําราเรียน 

คณาจารย 

Reading: Unit 10 Author’s Pur-
pose 

๒ ๒ การบรรยาย, อภิปราย / 
ตําราเรียน 

คณาจารย 

๕ Writing: Essay structure 
(introduction, body, conclu-
sion) 

๒ ๒ การบรรยาย  / การฝกปฏิบัติ, 
ทํางานกลุม 

คณาจารย 

Reading: Unit 11 Tone &  
Unit 12 Inference 

๒ ๒ การบรรยาย, อภิปราย / 
ตําราเรียน 

คณาจารย 

๖ English activities by the 
teacher: analysis of essay sam-
ples + student grouping + as-
sign essay themes for each 
group presentation  

๒ ๒ 

การฝกปฏิบัตเิขียนเรียงความกลุม 

คณาจารย 
๒ ๒ คณาจารย 

๗ Grammar: Unit 3 Tenses - Past 
Perfect + Past Perfect Continu-
ous + Future Continuous 

๒ ๒ การบรรยาย, อภิปราย / 
ตําราเรียน 

คณาจารย 

Group writing practice: Essay 
on provided themes (no marks)  

๒ ๒ การฝกปฏิบัตเิขียนเรียงความกลุม  

๘ Group writing practice:  
peer review of written essays 

๒ ๒ การอภิปราย / ฝกพิจารณา
เรียงความ 

คณาจารย 
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๖ 
 

สัปดาหที ่ หัวขอเร่ือง/รายละเอียด 

จํานวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ผูสอน กิจกรรม  

ในชั้นเรียน 
ฝกปฏิบัต ิ

Review for midterm exam ๒ ๒ การบรรยาย, อภิปราย / 
ตําราเรียน 

คณาจารย 

๙ Grammar: Unit 16 Inversion 
& Unit 19 Causative 

๒ ๒ การบรรยาย, อภิปราย / 
ตําราเรียน 

คณาจารย 

Presentational English (how to 
give a presentation) 

๒ ๒ การบรรยาย, อภิปราย / ฝกปฏิบัต ิ คณาจารย 

๑๐ Writing Workshop: In-class 
group practice - Writing an es-
say on a given topic (5% 

marks)  

๒ ๒ สอบปฏิบัติการเขียนเรียงความกลุม คณาจารย 

Group presentation & Speak-
ing practice  
(Theme: technology) 

๒ ๒ การอภิปราย /  
นําเสนอโครงงานกลุม 

คณาจารย 

๑๑ Group presentation & Speak-
ing practice (Theme: health & 
science) 

๒ ๒ การอภิปราย /  
นําเสนอโครงงานกลุม 

คณาจารย 

Group presentation & Speak-
ing practice (Theme: nature & 
environment) 

๒ ๒ การอภิปราย /  
นําเสนอโครงงานกลุม 

คณาจารย 

๑๒ Group presentation & Speak-
ing practice (Theme: culture & 
language) 

๒ ๒ การอภิปราย /  
นําเสนอโครงงานกลุม 

คณาจารย 

Group presentation & Speak-
ing practice (Theme: social is-
sues & social diversity – 
LGBTQ) 

๒ ๒ การอภิปราย /  
นําเสนอโครงงานกลุม 

คณาจารย 

๑๓ Writing Workshop: In-class 
individual test - Writing an es-
say on a given topic (10% 

marks) 

๒ ๒ สอบปฏิบัติการเขียนเรียงความเดี่ยว คณาจารย 

Listening test + Review for fi-
nal exam 

๒ ๒ สอบฟง คณาจารย 
๑๔ Speaking test (1) ๒ ๒ สอบพูด คณาจารย 

Speaking test (2) ๒ ๒ สอบพูด คณาจารย 
๑๕ Final lesson review ๒ ๒ การบรรยาย, อภิปราย / ตาํราเรียน คณาจารย 

Final lesson review ๒ ๒ การบรรยาย, อภิปราย / ตาํราเรียน คณาจารย 
                  รวม ๖๐ ๖๐   
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๗ 
 

 
๒. แผนการประเมินผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดบัรายวิชา CLOs  

๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู 
ก.  การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู (Formative Assessment) 

- สอบถามพูดคุยกับนักศึกษาในชั้นเรียนเปนภาษาอังกฤษ 

- ตรวจงานเขียนเปนระยะๆ โดยออกความเห็นเพ่ือการพัฒนาชิ้นงานเปรียบเทียบกับงานชิ้นกอนๆ ท่ี

นักศึกษาสง 

 
ข.  การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนรู (Summative Assessment) 

(๑) เครื่องมือและน้ําหนักในการวัดและประเมินผล 

๑.  CLO1  เขียนเรียงความแสดงความเห็นโตแยงไดอยางมีเหตุผล ถูกตองตามแบบแผนและไวยากรณ  

๒.  CLO2  อภิปรายและออกความเห็นเปนภาษาอังกฤษไดท้ังในเชิงวิชาการและท่ัวไป 

๓.  CLO3  บอกความหมายของคําศัพท บอกรายละเอียดของบทอาน และนําไวยากรณท่ีพบในบทอานไปใชได   

๔.  CLO4  ระบุขอมูลท่ีถูกตองท่ีมาจากการดูสื่อวีดิโอ หรือจากการฟง 

๕.  CLO5  นําเสนอโครงงานเชิงวิชาการท่ีมีการคนควาขอมูลในภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองท้ังในดานแบบแผน 

ไวยากรณ และมีเนื้อหาท่ีแสดงถึงการคิดวิเคราะหเปนอยางดี 

๖.  CLO6  แสดงถึงการมีวินัยในการเขาชั้นเรียน 
 

ผลลัพธ 

การเรียนรูฯ 
วิธีการวัดผล 

นํ้าหนักการประเมินผล 

(รอยละ) 
CLO1 เขียนเรียงความแสดง

ความเห็นโตแยงไดอยางมีเหตุผล 

ถูกตองตามแบบแผนและไวยากรณ  

สอบเขียนเรียงความกลุม 5 15 

สอบเขียนเรียงความเดี่ยว 10 

CLO2 อภิปรายและออกความเห็น

เปนภาษาอังกฤษไดทั้งในเชิง

วิชาการและทั่วไป 

สอบพูด 5 10 

การมีสวนรวมในชั้นเรียน 5 

CLO3  บอกความหมายของ

คําศัพท บอกรายละเอียดของบท

อาน และนําไวยากรณที่พบในบท

อานไปใชได 

สอบกลางภาค 20 50 

สอบปลายภาค  30 

CLO4  ระบุขอมูลที่ถูกตองที่มาจาก

การดูสื่อวีดิโอ หรือจากการฟง 

สอบฟง 10 10 
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๘ 
 

CLO5  นําเสนอโครงงานเชิง

วิชาการที่มีการคนควาขอมูลใน

ภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองทั้งใน

ดานแบบแผน ไวยากรณ และมี

เนื้อหาที่แสดงถึงการคิดวิเคราะห

เปนอยางด ี

นําเสนอโครงงานกลุม 10 10 

CLO6  แสดงถึงการมีวินัยในการ

เขาชั้นเรียน 

เขาชั้นเรียนอยางสม่ําเสมอตรง

เวลาทุกคร้ัง 

5 5 

รวม   100 

 
 (๒)  การตัดสินผล 

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

 
 (๓) การสอบแกตัว (ถารายวิชากําหนดใหมีการสอบแกตัว) 

ไมมี 
๓.  การอุทธรณของนักศึกษา 

อุทธรณไดท่ี One Stop Service คณะศิลปะศาสตร 
 

หมวดที ่๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตําราและเอกสารหลัก (Required Texts) 
Pojprasat, S. et al. (2018). Blossom English Structure. Mahidol University. 
Pojprasat, S. et al. (2018). Blossom Listening and Speaking. Mahidol University. 
Pojprasat, S. et al. (2018). Blossom Reading. Mahidol University. 
Kalchayanat, T. (2009). Writing Essays. Thammasat University Press. 
 

๒.  เอกสารและขอมูลสําคัญ - ไมมี 

๓.  ทรัพยากรอ่ืนๆ (ถามี) 
Handouts and slides generated by instructors 
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๙ 
 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
      ๑.๑. สอบถามความเห็นของนักศึกษาตอการเรียนการสอนรายวิชาโดยใชแบบสอบถามของมหาวิทยาลัยในหัวขอ

ตอไปนี้ 
             ๑.๑.๑.  เนื้อหาการเรียนการสอน 
           ๑.๑.๒.  วธิกีารจัดการเรียนการสอนและบรรยากาศการเรียนการสอน 
 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 / ติดตอขอความคิดเห็นจากอาจารยท่ีรวมสอน 
รวมท้ังพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  เพ่ือกําหนดประเด็นท่ีเห็นสมควรจัดใหมีการ
ปรับปรุงในการศึกษาตอไป ท้ังเนื้อหา ลําดับการสอน วิธีการสอนและการประเมินผล 
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๑๐ 
 

 
ภาคผนวก 

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

(รหัสวิชา) ศศภอ 106 
ผลลัพธการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (MU-GE LOs) 

MLO1 MLO2 MLO3 MLO4 MLO5 MLO6 MLO7 MLO8 MLO9 

CLO1 เขียนเรียงความแสดง

ความเห็นโตแยงไดอยางมี

เหตุผล ถูกตองตามแบบแผน

และไวยากรณ 

 

 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

2.2 

2.3 

3.1 

3.2 

4.1 

4.2 

5.1 

5.2 

6.4 7.1 8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

9.1 

9.2 

CLO2 อภิปรายและออก

ความเห็นเปนภาษาอังกฤษไดท้ัง

ในเชิงวิชาการและท่ัวไป 

   4.1 

4.2 

5.1 

5.2 

6.4  8.1 

8.4 

9.1 

9.2 

CLO3 บอกความหมายของ

คําศัพท บอกรายละเอียดของ

บทอาน และนําไวยากรณท่ีพบ

ในบทอานไปใชได 

 

     6.1 

6.2 

   

CLO4 ระบุขอมูลท่ีถูกตองท่ีมา

จากการดูสื่อวีดิโอ หรือจากการ

ฟง 

     6.1 

6.2 

   

CLO5 นําเสนอโครงงานเชิง

วิชาการท่ีมีการคนควาขอมูลใน

ภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองท้ัง

ในดานแบบแผน ไวยากรณ และ

มีเนื้อหาท่ีแสดงถึงการคิด

วิเคราะหเปนอยางดี 

    5.1 

5.2 

6.4 7.1 8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

9.1 

9.2 

CLO6 แสดงถึงการมีวินัยในการ

เขาชั้นเรียน 

     6.3    
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๑๑ 
 

 

ตารางท่ี ๒  คําอธิบาย MU-GE LOs และ Sub LOs ท่ีรายวิชารับผิดชอบ 

MU-GE LOs Sub LOs 

MLO1 create & construct an argu-
ment effectively as well as identify, 
critique and evaluate the logic & 
validity of arguments 

1.1 identify concepts related to the context of learned issues/topics 
1.2 demonstrate ICT literacy: use appropriate technology to find, evaluate, 

and ethically use information  
1.3 collect, analyse, synthesize data, & evaluate information and ideas from 

multiple sources relevant to issues/problems 
1.4 synthesize information to arrive at logical reasoning 

MLO2 select & use techniques 
and methods to solve open-ended, 
ill-defined and multistep problems 

2.2  make judgement & decision through correct analysis, inferences, and 
evaluations on quantitative basis and multiple perspectives 

2.3  apply concept of process management to solve problems 

MLO3 acquire specific strategies 
& skills within a particular disci-
pline and adapt them to a new 
problem or situation 

3.1 connect, synthesize and/or transform ideas or solutions within a partic-
ular framework 

3.2 integrate alternative, divergent, or contradictory perspectives or ideas 
in the solution of a problem or question 

MLO4 create a novel or unique 
ideas, question, format, or product 
within a particular framework 

4.1 create an original explanation or solution to the issues/problems  
4.2 articulate the rationale for & consequences of his/her solution- identify 

opportunities & risk 

MLO5 explore and situate oneself 
in a new physical environment and 
intellectual perspectives 

5.1 demonstrate cultural competencies and adaptabilities in different working 
environments 

5.2 resort to multi-dimensioanl settings and tools to acquire knowledge and 
skills relevant to the problema or situation at hand 

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

6.1 demonstrate an understanding of the principles upon which sustainable 
ecosystems and societies are built 

6.2 identify the national & global challenges associated with current eco-
nomic, political, and social systems  

6.3  exhibit characteristics of responsible citizenship 
6.4  work effectively in diverse team (and multi-cultural settings) 

MLO7 apply ethical frameworks or 
principles and consider their impli-
cations in his/her decision-making 
and interacting with others 

7.1  identify ethical issues and recognize different viewpoint and ideologies  

 

MLO8 use a variety of means/ 
technologies to communicate ef-
fectively and purposefully-  e.g., 
share information/ knowledge, ex-
press 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, pro-
ject 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 effec-
tively as part of a student 

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 
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๑๒ 
 

group/team member to arrive at 
the team shared-goals in time 
 

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  

6 identify concepts related to the context of learned issues/topics 
7 demonstrate ICT literacy: use appropriate technology to find, 

evaluate, and ethically use information  
8 collect, analyse, synthesize data, & evaluate information and 

ideas from multiple sources relevant to issues/problems 
9 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   
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๑๓ 
 

Competences LOs: Sub LOs: 

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 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 

 


