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๑ 

 

    มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา 
 

หมวดท่ี ๑ ข�อมูลท่ัวไป 
 

๑.  รหัสและช่ือรายวิชา    
ภาษาไทย   ศศศศ ๑๗๒ ภาษาอังกฤษเบ้ืองต�นเพ่ือเตรียมสอบโทเฟล-ไอบีที 
ภาษาอังกฤษ  LALA 172  Introduction to English for TOEFL-iBT Preparation  

 
๒.  จํานวนหน5วยกิต       ๒ (๒-๐-๔) หนCวยกิต       
   (ทฤษฎี ๒ ชม.  ปฏิบัติ 0 ชม.  เรียนรู�-ค�นคว�าด�วยตนเอง ๔ ชม. /สัปดาหP) 
   
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสูตร      จัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรี (ยกเว�นหลักสูตรนานาชาติ)  
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
      ๓.๓ รายวิชาน้ีจัดอยูCในกลุCม Literacy (โปรดระบุ) 
             �  MU Literacy  (Core Values, SEP, GE for Human Development) 
              �  Health Literacy  (Health, Sport)  
              �  Digital Literacy  (ICT, Applied Mathematics)  
              �  Social and Humanity Literacy  (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts) 
              Communication Literacy  (language, Academic Communication) 
              �  Science and Environmental Literacy  (Applied Science for Life, Environmental Responsibility)  
              �  Finance and Management Literacy  (Finance, Management,  Entrepreneur) 
       ๓.๔  ความสัมพันธPระหวCางรายวิชาและคCานิยมองคPกร (โปรดระบุ) 

  M - Mastery       รู�แจ�ง รู�จริง สมเหตุ สมผล 
�  A -  Altruism      มุCงผลเพ่ือผู�อ่ืน 
�  H -  Harmony  กลมกลืนกับสรรพส่ิง 
�  I  -  Integrity  มั่นคงย่ิงในคุณธรรม 
  D - Determination   แนCวแนCทํา กล�าตัดสินใจ 
  O - Originality   สร�างสรรคPส่ิงใหมC 
  L -  Leadership  ใฝnใจเปoนผู�นํา 
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๒ 

 

 
๔.  อาจารย)ผู�รับผิดชอบรายวิชา  และอาจารย)ผู�สอน 

๔.๑  อาจารยPผู�รับผิดชอบรายวิชา   อ.ดร.พยุงศักด์ิ แกCนจันทรP (Dr. Payungsak Kaenchan)  
       อาจารยPประจําหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรP 
        Payungsak.kae@mahidol.edu, Tel. +6698-989-2790 
๔.๒  อาจารยPผู�สอน          คณาจารยPคณะศิลปศาสตรP มหาวิทยาลัยมหิดล  

          
๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นป:ท่ีเรียน   

๕.๑ ภาคการศึกษาท่ี   ทุกภาคการศึกษา / ทุกช้ันปy 
๕.๒ จํานวนผู�เรียนท่ีรับได�   ประมาณ ๔๐ คน 

 
๖.  รายวิชาท่ีต�องเรียนมาก5อน (Pre-requisite)   

ควรศึกษาผCานรายวิชา LAEN 103 และ LAEN 104 
   
๗.  รายวิชาท่ีต�องเรียนพร�อมกัน (Co-requisites)  

ไมCมี  
     
๘.  สถานท่ีเรียน      คณะศิลปศาสตรP อาคารสิริวิทยา 
 
๙.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล5าสุด 

วันท่ี ๒๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
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๓ 

 

หมวดท่ี ๒ จุดมุ5งหมายและวัตถุประสงค) 
 

๑. จุดมุ5งหมายของรายวิชา (Course Goals)   

เพ่ือให�นักศึกษาทราบและเข�าใจองคPประกอบของข�อสอบ TOEFL-iBT และความรู�ข้ันพ้ืนฐานในการพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษท้ังส่ีทักษะไมCวCาจะเปoนการฟ�ง การพูด การอCานและการเขียน รวมถึงการบูรณาการทักษาท้ังส่ีเพื่อ

พัฒนาศักยภาพในการทําข�อสอบโทเฟลให�มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ตลอดจนสามารถวิเคราะหPโจทยPและตีความ

โจทยPได�อยCางคลCองแคลCวในกรอบเวลาท่ีกําหนด นอกจากน้ียังเป�ดโอกาสให�นักศึกษาฝ�กใช�เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

สืบค�นคําศัพทPเพื่อการเรียนรู�ภาษาให�มีประสิทธิภาพ 

 

๒. วัตถุประสงค)ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

 ๒.๑ วัตถุประสงค)ของรายวิชา (Course Objectives) 
เพื่อให�นักศึกษามีความรู�ความเข�าใจถึงองคPประกอบของข�อสอบ TOEFL-iBT ได�อยCางละเอียด และสามารถพูด

สนทนาเพื่อโต�ตอบหรือส่ือข�อความกับผู�อ่ืน อCานและวิเคราะหPบทความท่ีมาจากหลากหลายแหลCงข�อมูลได� เขียน
เรียงความได�ในรูปแบบตCางๆ เชCนการเปรียบเทียบ การบรรยาย การแสดงเหตุผล การโต�แย�ง การให�คําจํากัดความ
และอ่ืนๆ ฟ�งจับใจความสําคัญจากส่ือชนิดตCางๆ ได� ตลอดจนสามารถใช�ส่ือคอมพิวเตอรPในการสืบค�นความหมาย
คําศัพทPได� ท้ังน้ีเพ่ือเพ่ิมพูนศึกษาในการเตรียมตัวเพ่ือสอบ TOEFL-iBT ได�อยCางมีประสิทธิภาพ 

๒.๒ ผลลัพธ)การเรียนรู�ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 
เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนแล�ว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   

๑.  CLO1 อธิบายแจกแจงสCวนประกอบของข�อสอบ TOEFL-iBT ได�อยCางละเอียด  
๒.  CLO2 อCานวิเคราะหPเพ่ือระบุและจับใจความบทความหลากหลายรูปแบบตามรูปแบบข�อสอบ TOEFL-iBT 

ได�อยCางแตกฉาน 
๓.  CLO3 ฟ�งเพ่ือระบุและจับใจความส่ือตCางๆ ตามรูปแบบข�อสอบ TOEFL-iBT ได�คลCองแคลCวแมCนยํา   
๔.  CLO4 เขียนยCอหน�าส้ันและเรียงความยาวได�อยCางถูกต�องตามหลักไวยากรณPและส่ือความหมายเหมาะสม

ตามรูปแบบข�อสอบ TOEFL-iBT 
   ๕.  CLO5 ใช�เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค�นคําศัพทPได�อยCางคลCองแคลCว 
   ๖.  CLO6 พูดส่ือสารด�วยภาษาอังกฤษได�อยCางคลCองแคลCว 
   ๗.  CLO7 เข�ารCวมและมีสCวนรCวมในกิจกรรมตCางๆ ท่ีได�รับมอบหมายในช้ันเรียน 

 



   

   

                               

          

รายวิชาศึกษาท่ัวไป                                                           ระดับปริญญาตรี                                      
ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษเบ้ืองต�นเพ่ือเตรียมสอบโทเฟล-ไอบีที                                         คณะศิลปศาสตร)                                     
รหัสวิชา ศศศศ ๑๗๒                                      

๔ 

 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
 

๑. คําอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
   หลักการและองคPประกอบของข�อสอบ TOEFL-iBT องคPความรู�และการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด�าน
ตCางๆ ไมCวCาจะเปoนการฟ�ง การพูด การอCานและการเขียน การบูรณาการทักษะท้ังส่ีเพื่อทําข�อสอบ ฝ�กฝนทักษะการ
คิดวิเคราะหP ตีความ การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสืบค�นคําศัพทPภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสอบ 
 
   Principles and components of the TOEFL-iBT examination; necessary English language 
skills, namely, listening, speaking, reading, and writing; integrated skills; workshops to prepare for 
the TOEFL-iBT examination with accuracy, fluency and higher proficiency; opportunities of critical 
thinking skills and information technology skills for vocabulary enhancement  
 

๒. จํานวนชั่วโมงท่ีใช�ต5อภาคการศึกษา 
ทฤษฎี 
(ช่ัวโมง) 

การฝ]กปฏิบัติ 
(ช่ัวโมง) 

การศึกษาด�วยตนเอง 
(ช่ัวโมง) 

๓๐  ช่ัวโมง 
(๒ ช่ัวโมง x ๑๕ สัปดาหP) 

 ๖๐  ช่ัวโมง 
(๔ ช่ัวโมง x ๑๕ สัปดาหP) 

  
๓.  จํานวนชั่วโมงต5อสัปดาห)ท่ีอาจารย)ให�คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก5นักศึกษาเป_นรายบุคคล  

๑. ผู�สอนจะให�คําติชมและคําเสนอแนะในช้ันเรียนและผCานทางอีเมลและกระดานถามตอบบนเว็บไซตPของรายวิชา 
๒. ผู�สอนจะให�คําแนะนําในกระบวนทํางานกลุCม งานคูCหรืองานเด่ียวในช้ันเรียนและผCานทางอีเมลและกระดานถามตอบ
บนเว็บไซตPของรายวิชาโดยเฉล่ียท้ังภาคการศึกษา การให�คําปรึกษาและให�คําแนะนําและคําติชมรายบุคคลมีประมาณ 
๑๐ นาทีตCอสัปดาหPตCอคน  
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๕ 

 

หมวดท่ี ๔  การพัฒนาผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 

๑.  สรุปส้ันๆ เก่ียวกับความรู� หรือทักษะท่ีรายวิชามุ5งหวังท่ีจะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  
เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนแล�ว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     

๑.  CLO1 อธิบายแจกแจงสCวนประกอบของข�อสอบ TOEFL-iBT ได�อยCางละเอียด  
๒.  CLO2 อCานวิเคราะหPเพ่ือระบุและจับใจความบทความหลากหลายรูปแบบตามรูปแบบข�อสอบ TOEFL-iBT 

ได�อยCางแตกฉาน 
๓.  CLO3 ฟ�งเพ่ือระบุและจับใจความส่ือตCางๆ ตามรูปแบบข�อสอบ TOEFL-iBT ได�คลCองแคลCวแมCนยํา   
๔.  CLO4 เขียนยCอหน�าส้ันและเรียงความยาวได�อยCางถูกต�องตามหลักไวยากรณPและส่ือความหมายเหมาะสม

ตามรูปแบบข�อสอบ TOEFL-iBT 
   ๕.  CLO5 ใช�เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค�นคําศัพทPได�อยCางคลCองแคลCว 
   ๖.  CLO6 พูดส่ือสารด�วยภาษาอังกฤษได�อยCางคลCองแคลCว 
   ๗.  CLO7 เข�ารCวมและมีสCวนรCวมในกิจกรรมตCางๆ ท่ีได�รับมอบหมายในช้ันเรียน 

๒. วิธีการจัดประสบการณ)การเรียนรู�เพ่ือพัฒนาความรู� หรือ ทักษะ ในข�อ ๑   และการวัดผลลัพธ)การเรียนรู�ของรายวิชา   

 CLO 
วิธีการจัดการสอน/ 

ประสบการณ)การเรียนรู� 
วิธีการวัดผลลัพธ)การเรียนรู� 

CLO1: อธิบายแจกแจงสCวนประกอบ
ของข�อสอบ TOEFL-iBT ได�อยCาง
ละเอียด 

บรรยาย (แบบปฏิสัมพันธP ให�ถามตอบ
ส้ันๆ ระดมความคิด วิเคราะหPกลุCมยCอย
ผCานคําถามเชิงคิดวิเคราะหPและการ
นําเสนอของอาจารยP) 
 

แบบฝ�กหัด กิจกรรมเด่ียว  
คูCหรือกลุCม และบททดสอบ
ยCอยในช้ันเรียน 
 
สอบฟ�งในข�อสอบปลายภาค 
สอบพูดในข�อสอบปลายภาค 
สอบเขียนในข�อสอบปลายภาค 
สอบอCานในข�อสอบปลายภาค 

CLO2: อCานวิเคราะหPเพื่อระบุและจับ
ใจความบทความหลากหลายรูปแบบ
ตามรูปแบบข�อสอบ TOEFL-iBT ได�
อยCางแตกฉาน 

 
กิจกรรมเด่ียว, กิจกรรมคูC, กิจกรรมกลุCม
และการนําเสนอของอาจารยP (เพ่ือฝ�กฝน
ทักษะการอCานจับใจความ การอCานเพ่ือคิด
วิเคราะหPตีความ การอCานเพ่ือวิพากษPและ
อ่ืนๆ โดยข้ึนอยูCกับระดับความยากของ
งานเขียนและกิจกรรมแบบฝ�กหัด) 
 

CLO3: ฟ�งเพ่ือระบุและจับใจความส่ือ
ตCางๆ ตามรูปแบบข�อสอบ TOEFL-iBT 
ได�คลCองแคลCวแมCนยํา 
CLO4: เขียนยCอหน�าส้ันและเรียงความ
ยาวได�อยCางถูกต�องตามหลักไวยากรณP
และส่ือความหมายเหมาะสมตาม
รูปแบบข�อสอบ TOEFL-iBT 
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๖ 

 

 CLO 
วิธีการจัดการสอน/ 

ประสบการณ)การเรียนรู� 
วิธีการวัดผลลัพธ)การเรียนรู� 

CLO5: ใช�เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สืบค�นคําศัพทPได�อยCางคลCองแคลCว 

กิจกรรมเด่ียวและคูCเพ่ือค�นคว�าหาข�อมูล
สําหรับการเรียนรู�คําศัพทPเพ่ือนํามาเสนอ
กับเพ่ือนรCวมช้ัน 

CLO6: พูดส่ือสารด�วยภาษาอังกฤษได�
อยCางคลCองแคลCว 

พูดส่ือสารด�วยภาษาอังกฤษได�อยCาง
คลCองแคลCว 

CLO7: เข�ารCวมและมีสCวนรCวมใน
กิจกรรมตCางๆ ท่ีได�รับมอบหมายในช้ัน
เรียน 

การสังเกตการณPและเก็บคะแนนจาก
อาจารยP 
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๗ 

 

หมวดท่ี ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑. แผนการสอน  

สัปดาห)
ท่ี 

หัวข�อเร่ือง/รายละเอียด 
จํานวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ส่ือท่ีใช� 

ผู�สอน 

กิจกรรม  
ในช้ันเรียน 

ฝ]ก
ปฏิบัติ 

  

๑ Introduction to TOEFL-iBT Examina-
tion: Components 

๒ ๐ บรรยาย/ ระดมความคิด
กลุCม/ ถามตอบ 

คณาจารยPคณะ
ศิลปศาสตรP 

๒ Diagnostic test  ๒ ๐ จัดทดสอบยCอยวัดระดับ 

๓ Reading: Vocabulary and reference  ๒ ๐ บรรยาย/ ระดมความคิด
กลุCม/ ถามตอบ  ๔ Reading: Detail and inference ๒ ๐ 

๕ Listening: Comprehension ๒ ๐ ฝ�กฟ�ง / ระดมความคิด / 
กิจกรรมคูCหรือกลุCม ๖ Listening: Pragmatics and connect-

ing information 
๒ ๐ 

๗ Speaking: Independent task (1) ๒ ๐ ฝ�กพูด / กิจกรรมคูCหรือ
กลุCม / บรรยาย ๘ Speaking: Independent task (2) ๒ ๐ 

๙ Speaking: Integrated task (1) ๒ ๐ 
๑๐ Speaking: Integrated task (2) ๒ ๐ 
๑๑ Writing: Integrated Task (1) ๒ ๐ บรรยาย / ถามตอบ / ฝ�ก

เขียน ๑๒ Writing: Integrated Task (2) ๒ ๐ 
๑๓ Writing: Independent Task (1) ๒ ๐ 
๑๔ Writing: Independent Task (2) ๒ ๐ 
๑๕ Review and wrap-up of the course ๒ ๐ 

                  รวม ๓๐ ๐  
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๘ 

 

๒. แผนการประเมินผลลัพธ)การเรียนรู�ที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs  
๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู� 

ก.  การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู� (Formative Assessment) 
๑. การถามตอบในห�องเรียน 
๒. การทําแบบฝ�กหัดและกิจกรรมท่ีมอบหมายในห�องเรียน 
๓. การสังเกตจากอาจารยPผู�สอน 
ข.  การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนรู� (Summative Assessment) 

(๑) เครื่องมือและนํ้าหนักในการวัดและประเมินผล 
๑. การเข�าเรียนและการมีสCวนรCวมในช้ันเรียน    ๑๐% 
๒. กิจกรรมและการบ�าน     ๕%  
๒. เก็บคะแนนงานฟ�ง     ๑๕%  
๓. เก็บคะแนนงานเขียน     ๑๕% 
๔. เก็บคะแนนงานพูด     ๑๕% 
๕. เก็บคะแนนงานอCาน     ๑๕% 
๕. สอบปลายภาค       ๒๕% 

 
ผลลัพธ) 

การเรียนรู�ฯ 
วิธีการวัดผล 

นํ้าหนักการ
ประเมินผล (ร�อยละ) 

CLO1 อธิบายแจกแจงสCวนประกอบของข�อสอบ 
TOEFL-iBT ได�อยCางละเอียดได� 

กิจกรรมและการบ�าน ๒ 
๒ 

  
CLO2 อCานวิเคราะหPเพ่ือจับใจความบทความ
หลากหลายตามรูปแบบข�อสอบ TOEFL-iBT ได� 

เก็บคะแนนงานอCาน ๑๕ ๒๐ 
สอบปลายภาค ๕ 

CLO3 ฟ�งเพื่อจับใจความส่ือตCางๆ ตามรูปแบบ
ข�อสอบ TOEFL-iBTได�  

เก็บคะแนนงานฟ�ง ๑๕ ๒๐ 
สอบปลายภาค ๕ 

CLO4 เขียนยCอหน�าส้ันๆ และเรียงความยาว ได�
อยCางถูกต�องตามหลักไวยากรณPและส่ือความหมาย
เหมาะสมตามรูปแบบข�อสอบ TOEFL-iBT ได� 

เก็บคะแนนงานเขียน ๑๕ ๒๖ 
เก็บคะแนนงานเขียน ๑๑ 

CLO5 ใช�คอมพิวเตอรPเพ่ือสืบค�นคําศัพทPได� กิจกรรมและการบ�าน ๓ ๓ 
CLO6 พูดส่ือสารภาษาอังกฤษได� เก็บคะแนนการพูด ๑๕ ๑๙ 

สอบปลายภาค ๔ 
CLO7 เข�ารCวมและมีสCวนรCวมในกิจกรรมตCางๆ ท่ี
ได�รับมอบหมายในช้ันเรียน 

การเข�าเรียนและการมี
สCวนรCวมในช้ันเรียน 

๑๐ ๑๐ 

รวม  ๑๐๐ ๑๐๐ 
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๙ 

 

   (๒) การตัดสินผล 
เกณฑPการประเมินผลเปoนไปตามระเบียบของคณะฯ และมหาวิทยาลัย โดยใช�หลักการอิงเกณฑPและเทียบคะแนน

ตามสัญลักษณP O, S และ U ดังน้ี 
คะแนน (ร�อยละ) สัญลักษณ) ความหมาย 

๘๐-๑๐๐ O โดดเดCน 
๖๐-๗๙ S พอใจ 
๐-๕๙ U ไมCพอใจ 

 
 นักศึกษาจะผCานเกณฑPการประเมินรายวิชาน้ีเมื่อได�คะแนนร�อยละ ๖๐ (สัญลักษณP S) ข้ึนไป  
 

 

(๓) การสอบแก�ตัว (ถ�ารายวิชากําหนดให�มีการสอบแก�ตัว) 
   ไมCมีการสอบแก�ตัว  
 

๓.  การอุทธรณ)ของนักศึกษา 

กรณีนักศึกษาเกิดข�อสงสัยเร่ืองการให�คะแนนในสCวนตCางๆ สามารถเขียนคําร�องท่ีห�อง One Stop Service 
ช้ัน ๑ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตรP เพ่ือขอตรวจสอบคะแนนได� โดยคณะศิลปศาสตรPจะดําเนินการตามระเบียบและ
ข้ันตอนปฏิบัติของคณะศิลปศาสตรP มหาวิทยาลัยมหิดล 
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๑๐ 

 

หมวดท่ี ๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตําราและเอกสารหลัก (Required Texts) 
๑) Educational Testing Service (2015). Official Guide to the TOEFL Test. McGraw-Hill Educa-

tion; 5 edition. 

๒. เอกสารและข�อมูลแนะนํา (Suggested Materials) 
๑) ww.ets.org 
๒) www.chompchomp.com 

๓.  ทรัพยากรอ่ืนๆ (ถ�ามี) 
ไมCมี 
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๑๑ 

 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธ)การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
๑.๑  นักศึกษาประเมินผลงานการผลิตส่ือของนักศึกษาในการทํางานคูCและกลุCม 

       ๑.๒  ความเห็นของนักศึกษาตCอการเรียนการสอนรายวิชาโดยใช�แบบสอบถามของคณะฯ  
                ๑.๒.๑  เน้ือหาการเรียนการสอน 
              ๑.๒.๒  วิธีการจัดการเรียนการสอน 
    ๑.๒.๓  ข�อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนในแตCละคาบ 
               ๑.๒.๔  ความคิดเห็นในภาพรวมตCอการเรียนการสอนรายวิชา   
๒.  กลยุทธ)การประเมินการสอน  

๒.๑  นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคCา และแบบปลายเป�ดเมื่อส้ินสุดการเรียนการ
สอนท้ังรายวิชา 

๒.๒  ผลจากการนําเสนอปากเปลCา/การถาม-ตอบในช้ันเรียน งานเขียน กิจกรรมกลุCมและคูC 
๒.๓  การสังเกตในห�องเรียนโดยคณาจารยPผู�สอน 

๓.  การปรับปรุงการสอน 
๓.๑  พิจารณาจากการหารือและข�อเสนอแนะของอาจารยPผู�สอนในรายวิชา 
๓.๒  ผู�สอนนําผลจากแบบประเมินการเรียนการสอนโดยนักศึกษามาหาข�อสรุปและปรับปรุงการเรียนการสอน 
๓.๓  ผู�สอนปรับเน้ือหารายวิชาโดยใช�เน้ือหาท่ีทันสมัย สามารถประยุกตPใช�ให�เกิดประโยชนPซ่ึงเปoนผลจากการทํา

วิจัย หรือติดตามผลการวิจัย 
๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

ทวนสอบจากคะแนนกิจกรรมกลุCม กิจกรรมคูC การวิเคราะหPบทเขียนวิเคราะหP 
๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

๕.๑  ท่ีประชุมหลักสูตรฯจัดประชุมอาจารยPผู�สอนกCอนเป�ดภาคการศึกษา  และป�ดภาคการศึกษา เพ่ือแจ�งนโยบาย
การจัดการเรียนการสอน 

๕.๒   ผู�รับผิดชอบรายวิชาประชุมหารือ ขอความเห็นจากคณาจารยPผู�รCวมสอนในด�านผลสัมฤทธ์ิการเรียนระหวCางภาค
การศึกษา, กิจกรรมการเรียน, การใช�เวลา,  การเรียนรู�ของนักศึกษา, ป�ญหา, ข�อเสนอแนะตCางๆ และอ่ืนๆ  เพื่อ
หาแนวทางการปรับปรุงในด�านเน้ือหา รูปแบบกิจกรรม รูปแบบการวัดผลระหวCางภาคการศึกษาและประจําภาค
การศึกษา (การสอบปลายภาคการศึกษา)  ท้ังน้ีจะได�พิจารณารCวมกับผลการประเมินรายวิชาจากนักศึกษา และ
คะแนนการสอบกลางภาค (หากมี) และปลายภาคการศึกษา 
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๑๒ 

 

 
ภาคผนวก 

ความสอดคล�องระหว5างรายวิชากับหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ตารางที่ ๑  ความสัมพันธPระหวCาง CLOs และ MU-GE Module LOs  (หมายเลขในตาราง = Sub LOs) 

(รหัสวิชา) ศศศศ ๑๗๒ 
ผลลัพธPการเรียนรู�หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (MU-GE LOs) 

MLO1 MLO2 MLO3 MLO4 MLO5 MLO6 MLO7 MLO8 MLO9 
CLO1 อธิบายแจกแจงสCวนประกอบ
ตามรูปแบบข�อสอบ TOEFL-iBT 

1.1         

CLO2 อCานวิเคราะหPเพ่ือจับใจความ
บทความหลากหลายรูปแบบตาม
รูปแบบข�อสอบ TOEFL-iBT 

 2.2 3.1, 
3.2 

    8.1, 
8.2, 
8.3 

 

CLO3 ฟ�งเพื่อจับใจความส่ือตCางๆ ตาม
รูปแบบข�อสอบ TOEFL-iBT 

 2.2 3.1, 
3.2 

    8.1, 
8.2, 
8.3 

 

CLO4 เขียนยCอหน�าส้ันๆ และ
เรียงความยาวได�อยCางถูกต�องตามหลัก
ไวยากรณPและส่ือความหมายเหมาะสม
ตามรูปแบบข�อสอบ TOEFL-iBT 

 2.2 3.1, 
3.2 

    8.1, 
8.2, 
8.3 

 

CLO5 ใช�เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สืบค�นคําศัพทPได� 

1.2         

CLO6 พูดส่ือสารภาษาอังกฤษได�  2.2   5.1 6.3, 
6.4 

 8.1, 
8.2, 
8.3 

9.1, 
9.2 

CLO7 เข�ารCวมและมีสCวนรCวมใน
กิจกรรมตCางๆ ท่ีได�รับมอบหมายในช้ัน
เรียน 

      7.1, 
7.2, 
7.3 

8.1, 
8.2, 
8.3 

9.1, 
9.2 

 
 
 
 



   

   

                               

          

รายวิชาศึกษาท่ัวไป                                                           ระดับปริญญาตรี                                      
ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษเบ้ืองต�นเพ่ือเตรียมสอบโทเฟล-ไอบีที                                         คณะศิลปศาสตร)                                     
รหัสวิชา ศศศศ ๑๗๒                                      

๑๓ 

 

 
ตารางที่ ๒  คําอธิบาย MU-GE LOs และ Sub LOs ท่ีรายวิชารับผิดชอบ 

MU-GE LOs Sub LOs 
MLO1 create & construct an   
argument effectively as well as 
identify, critique and evaluate 
the logic & validity of arguments 

1.1   identify concepts related to the context of learned is-
sues/topics 
1.2 demonstrate ICT literacy: use appropriate technology to find, 
evaluate, and ethically  
use information  

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

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

 

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 with-
in a particular framework 

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

MLO5 explore and situate    
oneself in a new physical envi-
ronment and intellectual per-
spectives 

5.1 demonstrate cultural competencies and adaptabilities in 
different working environments 
 

MLO6 act autonomously within 
context of relationships to oth-
ers, law, rules, codes, and val-
ues 

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 
implications in his/her decision-
making and interacting with 
others 

7.1  identify ethical issues and recognize different viewpoint and 
ideologies  

7.2  guide & lead others 

7.3  apply principle of ethical leadership, collaborative engage-
ment, and respect diversity   

MLO8 use a variety of means/ 8.1  communicate/present ideas effectively both oral & written 
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MU-GE LOs Sub LOs 
technologies to communicate 
effectively and purposefully- 
e.g., share information/ 
knowledge, express ideas, 
demonstrate or create  individ-
ual & group product, etc.   

forms, proper to a range of audience groups, such as verbal 
discussion with peers, project 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. 

MLO9 collaborate and work 
effectively as part of a student 
group/team member to arrive at 
the team shared-goals in time 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

                               

          

รายวิชาศึกษาท่ัวไป                                                           ระดับปริญญาตรี                                      
ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษเบ้ืองต�นเพ่ือเตรียมสอบโทเฟล-ไอบีที                                         คณะศิลปศาสตร)                                     
รหัสวิชา ศศศศ ๑๗๒                                      

๑๕ 

 

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 & information and 
make a logical   
judgement and       
decision to arrive at  
solution or problem 
solving relevant to   
real-world issues/ 
problems 

1. create & construct an   
argument 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, analyze, synthesize data, & evaluate     
information and ideas from multiple sources    
relevant to issues/problems 

1.4 synthesize information to arrive at logical reasoning 

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

2.1 apply simple mathematical methods to the      
solution of ‘real-world’ 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 

2.  Creativity &        
Innovation: shows  
capability to initiate  
alternative/ new ways 
of thinking, doing things 
or solving problems to 
improve his/her or 
team solutions/ results 
by applying the       
evidence-based     
process management 
concepts  

3.  acquire specific strategies 
& skills within a particular 
discipline and adapt them 
to a new problem or    
situation 

3.1 connect, synthesize and/or transform ideas or   
solutions within a particular framework 

3.2 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 particular 
framework 

4.1 create an original explanation or solution to 
the issues/problems 

4.2 articulate the rationale for & consequences of 
her/his solution- identify opportunities & risk 

4.3 implement innovation through process     
management approach   

5.  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-dimensional settings & tools to 
acquire knowledge and skills relevant to the 
problems or situation at hand 
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๑๖ 

 

 

Competences LOs: Sub LOs: 

3. Global perspectives 
 & Ethics: Express one’s 

own ideas, interact with 
others, guide or lead 
team, as proper, as an 
ethically- engaged and 
responsible member of 
the society 

6. 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 economic, political, and 
social systems  

6.3 exhibit characteristics of responsible citizenship 
6.4 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 others 

7.1  identify ethical issues and recognize different 
viewpoint and ideologies  

7.2  guide & lead others 
7.3  apply principle of ethical leadership,             

collaborative engagement, and respect diversity   
4. Communication:  

communicate      
effectively and   
confidently using 
oral, visual, and 
written language 

8. use a variety of means/ 
technologies to       
communicate effectively 
and purposefully- e.g., 
share information/ 
knowledge, express 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, 
project 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. 

5. Collaboration and 
Working with team: 
collaborate and work 
effectively with team 
to arrive at team goals 

9.  collaborate and work 
effectively as part of a 
student group/team 
member to arrive at the 
team shared-goals in time 

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 


