
  
 

แบบฟอรม์ หมวดวชิาศึกษา

ทั่วไป 
 
 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลยัมหิดล  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   คณะศิลปศาสตร 
 

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 
 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา   

ภาษาไทย    ศศภอ ๓๔๑ การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษตามสถานการณ 

ภาษาองักฤษ               LAEN 341  Situation-Based Communicative English  
 

๒.  จํานวนหนวยกิต        ๒ (๑-๒-๓) หน่วยกิต  

(ทฤษฎี ๑ ชั่วโมง – ปฏิบัติ ๒ ชัว่โมง – คนควา ๓ ชั่วโมง / สปัดาห) 
  
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา    

 ๓.๑  หลักสูตร       หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
 ๓.๒ ประเภทของรายวิชา    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  กลุมวิชาภาษา สาํหรับหลักสูตรนานาชาติ 

 
๔.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  อ.ดร.สมบูรณ พจนประสาท  
     และอาจารยผูสอน   อ.ดร.สมบูรณ พจนประสาท และอ.ดร.สุธาทิพย ถิรคุณโกวิท 
 
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน   

๕.๑ ภาคการศึกษาที่   ชัน้ปีท่ี ๒ ขึน้ไป 

๕.๒ จํานวนผูเรียนที่รับได  ๔๕ คนตอหอง 
 
๖.  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน   - 
     (Pre-requisite)     
 
๗.  รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  - 
 
๘.  สถานที่เรียน     มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตพญาไท 
 
๙.  วันที่จัดทําหรือปรับปรุง  ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
     รายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด  

 Update 18/7/6 
หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 
๑.   จุดมุงหมายของรายวิชา 
    หลังสิ้นสดุการเรียนการสอนแลว นักศึกษาสามารถ 

  มคอ. ๓ 



 ๒ 

 ๑. ใชคําศัพทและสาํนวนภาษาอังกฤษในสถานการณตางๆได      (CLO1) 
 ๒. สามารถฟง พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองและคลองแคลว    (CLO2) 
 ๓. นําเสนอขอมูลเปนภาษาอังกฤษไดอยางมปีระสิทธิภาพ      (CLO3) 
   ๔. มีสวนรวมในกิจกรรมในหองเรียน        (CLO4) 
   

๒.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน และการบริหารจัดการภายในรายวชิา 
    

หมวดที ่๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
๑. คําอธิบายรายวิชา 
                  (ภาษาไทย) วิชานี้เนนการฝกทักษะการฟงและพูดภาษาอังกฤษทีจ่ําเปนตองใชในสถานการณตางๆทั้งใน
ชีวิตประจาํวนัและในสาขาวิชาตางๆ ของนักศึกษา รวมถึงการสื่อสารดวยการเขียนอยางเหมาะสม รวมถึงการเขียนตาง ๆ และ
การเตรียมความพรอมใหนักศึกษาในการนาํเสนอผลงานไดอยางคลองแคลวงและมปีระสทิธิภาพ 
      (ภาษาอังกฤษ) This module focuses on all skills relevant to different situations in both daily life and 
in students’ fields of studies. It also aims to enhance students’ writing skills and preparing students for giving 
a presentation effectively and fluently.  
 
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา* 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝกปฏิบัต/ิงานภาคสนาม/การฝกงาน 

(นําเสนอผลงานของกิจกรรม 
สังเคราะหความรู) 

การศึกษาดวยตนเอง 

๑๕ 

(๑ ชั่วโมง x ๑๕ สปัดาห)์ 

- ๓๐  ชั่วโมง 
(๒ ชั่วโมง x ๑๕ สัปดาห) 

๔๕ 
(๓ ชั่วโมง x ๑๕ สปัดาห)์ 

 *จํานวนชั่วโมงที่ใชจริงในแตละภาคการศึกษาอาจคลาดเคลื่อนไปจากที่กําหนดเนื่องจากมีวนัหยุดและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
 

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหทีอ่าจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
 ๑ ชั่วโมง / สัปดาห 
 
  



 ๓ 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา   
 

   ความสอดคลองของผลการเรียนรูของนักศึกษากับผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังจากหมวดวชิาศึกษาทั่วไป (MU-GE 
Module LOs) และผลการเรียนรูของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)  แสดงในตาราง
ดานลาง 
 

CLOs 
MU-GE Module LOs 

LO
1 

LO
2 

LO
3 

LO
4 

LO
5 

LO
6 

LO
7 

LO
8 

LO
9 

CLO1: ใชคําศัพทและสาํนวนภาษาอังกฤษใน
สถานการณตางๆได  

1.1         

CLO2: สามารถฟง พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษได
อยางถูกตองและคลองแคลว 

1.3     6.3  

8.1 
8.2 
8.3 
8.4 

9.1 
9.2 

CLO3: นาํเสนอขอมูลเปนภาษาอังกฤษไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

1.3 
1.4 

 3.1       

CLO4: มีสวนรวมในกิจกรรมในหองเรียน 
        

9.1 
9.2 

 
   ความสอดคลองของผลการเรียนรูของนักศึกษากับวิธีการสอนและวิธีการประเมนิผล แสดงในตารางดานลาง 

ผลลัพธการเรียนรู วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

CLO1: ใชคําศัพทและสาํนวนภาษาอังกฤษใน
สถานการณตางๆได  

- บรรยายสรุป 
- อภิปรายกลุมยอย และ กลุมใหญ 
- ทําแบบฝกหัด 

- แบบทดสอบ 
- การอภิปราย 

CLO2: สามารถฟง พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษ
ไดอยางถูกตองและคลองแคลว 

- ฝกการใชภาษาอังกฤษทัง้ ๔ ทักษะ 
- อภิปรายกลุมยอย และ กลุมใหญ 
 

- แบบทดสอบ 
- การอภิปราย 

CLO3: นําเสนอขอมูลเปนภาษาอังกฤษไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

- ฝกการนําเสนอ 
- อภิปรายกลุมยอย และ กลุมใหญ 

- การนําเสนอขอมูลเปน
ภาษาอังกฤษ 

CLO4: มีสวนรวมในกิจกรรมในหองเรียน - นําเสนอ 
- อภิปรายกลุม 

- นับจาํนวนคร้ังการมีสวนรวม 

 
 
 

  
หมวดที่ ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 



 ๔ 

สัปดาห
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน(ชม.) กิจกรรมการเรียน 

การสอน/สื่อท่ีใช 
ผูสอน 

บรรยาย ปฏิบตั ิ

1 Course introduction & Self introduction  
Chapter 1 Communication 
: How closely connected are we? Or ‘Six 
degrees of separation’? (p.7) 
: Do you want to communicate confidently? (p. 

9) 
: Flat sharing (p. 12-13) 
Grammar: Present Simple & Present 
Continuous 

1 2 - Lecture 
- Presentation 
- Practice 

อ.ดร.สมบูรณ 
พจนประสาท 

2 Chapter 2 Environment 
: Climate change 
: Discussion about causes and  effects of 
current environmental problems and finding 
solutions 
: Noisy neighbours and all the things that drive 
us mad (p.17) 
:Climate change impact (p.19) 
: Yellowstone: dangerous beauty (p. 21) 
: Sparrow hill wind farm (p.22) 
Grammar: Present Perfect & Present Perfect 
Continuous 

1 2 - Lecture 
- Presentation 
- Practice 

อ.ดร.สมบูรณ 
พจนประสาท 

3 Chapter 3 Sport 
: What is a fair play? 
: Sports at the university 
: Charles Miller: Father of the beautiful game 
(p. 27) 
: University Shotokan karate club (p. 28) 
: Getting to the top (p.30) 
: Top sportsmen and women are paid too much 
(p.34-35) 
Grammar: Past Simple, Past Continuous and 
Past Perfect  
Writing skill: Essay structure – introduction, 
body, and conclusion 

1 2 - Lecture 
- Presentation 
- Practice 

อ.ดร.สมบูรณ 
พจนประสาท 

4 Chapter 4 Medicine 
: Medical terms 
: Illness and Medicine 
: Aspirin & Anaesthesia (p.37) 
: Facts about malaria (p.38) 
: Vision of the future (p.41) 
: Report on homeopathy (p.45) 
: What to do when getting sick or ill? 
Grammar: Future Simple, Future Continuous, 
Future Perfect 

1 2 - Lecture 
- Presentation 
- Practice 

อ.ดร.สมบูรณ 
พจนประสาท 



 ๕ 

สัปดาห
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน(ชม.) กิจกรรมการเรียน 

การสอน/สื่อท่ีใช 
ผูสอน 

บรรยาย ปฏิบตั ิ

5 Chapter 5 Transport 
: Travelling safely 
: Means of transportation 
: The dangers of safety (p.47) 
: Railway journeys (p. 50) 
: Using graphs, charts and tables (p.54) 
Grammar: Modal verbs 
Group Presentation (1) 

1 2 - Lecture 
- Presentation 
- Practice 

อ.ดร.สมบูรณ 
พจนประสาท 

6 Chapter 6 Literature and Film 
: Novels/ science fictions vs. movies 
: From page to screen (p.57) 
: Do boys and girls have different reading 
habits? (p.61) 
Grammar: Articles: a, an, the, zero article 
Group Presentation (2) 

1 2 - Lecture 
- Presentation 
- Practice 

อ.ดร.สมบูรณ 

พจนประสาท 

7 Chapter 8 Globalisation 
: Is globalisation a good thing? (p. 77) 
: Global cooperation (p.80) 
: Supermarket plans further expansion (p.82) 
Grammar: Adverbs vs. adjectives and adjective 
clauses 
Writing: Citation and referencing 
Listening Test (1) 

1 2 - Lecture 
- Presentation 
- Practice 

อ.ดร.สมบูรณ 

พจนประสาท 

8 Chapter 11 Cultures 
: What is culture? (p. 107) 
: The stages of culture shock (p. 108) 
: Choosing a topic for your  
presentation under the advice of your instructor  

1 2 - Lecture 
- Presentation 
- Practice 

อ.ดร.สมบูรณ 

พจนประสาท 

9 Chapter 12 Technology 
: Lancaster County, Pennsylvania (p. 118) 
: Technology (p. 125) 
: Listening test (2) 

1 2 - Lecture 
- Presentation 
- Practice 

อ.ดร.สมบูรณ 

พจนประสาท 

10 Individual Presentation and Feedback (1) 1 2 - Presentation อ.ดร.สมบูรณ 

พจนประสาท 
11 Individual Presentation and Feedback (2) 1 2 - Presentation อ.ดร.สมบูรณ 

พจนประสาท 
12 Individual Presentation and Feedback (3) 1 2 - Presentation  

 
อ.ดร.สมบูรณ 
พจนประสาท 

13 E-mail writing (1) 1 2 - Lecture 
- Presentation 
- Practice 

อ.ดร.สมบูรณ 
พจนประสาท 

14 E-mail writing (2) 1 2 - Lecture 
- Presentation 

อ.ดร.สมบูรณ 
พจนประสาท 



 ๖ 

สัปดาห
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน(ชม.) กิจกรรมการเรียน 

การสอน/สื่อท่ีใช 
ผูสอน 

บรรยาย ปฏิบตั ิ

- Practice 
15 Course Wrap-up 1 2 - Discussion อ.ดร.สมบูรณ 

พจนประสาท 
 รวม 30 60   

 
 
 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ผลลัพธการเรียนรู 

การประเมินผลลัพธการเรียนรู 

วิธีการวัดและประเมินผล 
 

สัปดาหที่
ประเมิน 

 

คานํ้าหนักยอย 
(รอยละ) 

สัดสวนของการวัด
และการประเมินผล

รวม (รอยละ) 
CLO1: ใชคําศัพทและสาํนวนภาษาอังกฤษ
ในสถานการณตางๆได 

- แบบทดสอบ 3, 5, 6, 11, 
13 

15 15 

CLO2: สามารถฟง พูด อาน เขียน 
ภาษาอังกฤษไดอยางถูกตอง คลองแคลว 

- แบบทดสอบ 9, 14, 15 30 30 

CLO3: นาํเสนอขอมูลเปนภาษาอังกฤษได
อยางมีประสทิธิภาพ 

- การนําเสนอขอมูลเปน
ภาษาอังกฤษ 

2-11 35 35 

CLO4: มีสวนรวมในกิจกรรมในหองเรียน - นับจาํนวนคร้ังการมีสวนรวม 1 - 15 20 10 
  เกณฑการประเมินผลเปนไปตามระเบียบของคณะฯ และมหาวิทยาลัย โดยใชหลักการอิงเกณฑและเทียบคะแนนตามสัญลักษณ 
A, B+, B, C+, C, D+, D และ F ดังนี ้

A 85-100 
B+ 80-84 
B 75-79 
C+ 70-74 
C 65-69 
D+ 60-64 
D 55-59 

F 0-54 

 
 
 
 
 
 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.  ตําราและเอกสารหลัก 
Cotton, D., Falvey, D., Kent, S. (2014) New Language Leader: Upper Intermediate                            
Essex: Pearson Education Limited. 



 ๗ 

๒.  เอกสารและขอมูลสําคัญ 
 ไมม่ ี 

๓.  เอกสารและขอมูลแนะนํา 
ไมมี 

 
 
 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
๑.  กลยุทธการประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
      ๑.๑  สอบถามความเห็นของนกัศกึษาตอ่การเรียนการสอนรายวิชาโดยใชแ้บบสอบถามของมหาวิทยาลยัในหวัขอ้

ตอ่ไปนี ้

               ๑.๑.๑  เนือ้หาการเรียนการสอน 

             ๑.๑.๑  วิธีการจดัการเรียนการสอน 

   ๑.๑.๓  ขอ้เสนอแนะเพ่ือปรบัปรุงการเรียนการสอนในแตล่ะคาบ 

               ๑.๑.๔  ความคิดเห็นในภาพรวมตอ่การเรยีนการสอนรายวิชา  

๒. กลยุทธการประเมินการสอน 
นกัศกึษาประเมินโดยตอบแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา่และแบบปลายเปิดเม่ือสิน้สดุการเรียนการ 

     สอนทัง้รายวิชา 
 

๓.  การปรับปรุงการสอน 
 ๓.๑   ผูส้อนนาํผลจากแบบประเมินมาหาขอ้สรุปและปรบัปรุงการเรียนการสอน 

 ๓.๒. ผูส้อนจดัทาํเอกสารการสอนท่ีมีการปรบัปรุงขอ้มลูและใหผู้เ้รียนเห็นถงึประโยชนท่ี์จะประยกุตใ์ชไ้ด ้

 ๓.๓  ท่ีประชมุหลกัสตูรฯ จดัประชมุเดือนละครัง้และระบวุาระการประชมุเก่ียวกบัการเรียนการสอนและการสอบ

เพ่ือหาแนวทางแกไ้ขปัญหาและปรบัปรุงการเรียนการสอนรว่มกนั 
 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 

 มีคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา(คะแนน/เกรด)  
 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

       เม่ือสิ้นสุดทุกปการศึกษา อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาจะจัดประชุม / ติดตอขอความคิดเห็นจากอาจารยท่ีรวม
สอน รวมท้ังพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  เพ่ือกําหนดประเด็นท่ีเห็นสมควรจัดใหมีการ
ปรับปรุงในการศึกษาตอไป ท้ังเนื้อหา ลําดับการสอน วิธีการสอนและการประเมินผล
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