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รายละเอียดของรายวิชา 

 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 302 418 

(Structure and Reading in English) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน 

คณะมนุษยศาสตร สาขาภาษาตางประเทศ 

......................................................................................................................................................... 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยทั่วไป 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา  

     302 418 การเขียนภาษาองักฤษเชิงวชิาการ (Academic Writing)  

๒. จาํนวนหน่วยกติ   

     ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 

๓. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

     พุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ 

๔. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

     พระมหาสาํราญ   กมฺมสุทฺโธ 

๕. ภาคการศึกษา / ช้ันปีที่เรียน 

     ภาคการศึกษาท่ี ๒/ ชั้นปีท่ี ๔ 

๖. รายวชิาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 

     ไม่มี 

๗. รายวชิาที่ต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้าม)ี 

     ไม่มี 

๘. สถานที่เรียน    

     มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตขอนแก่น 

๙.วนัที่จดัทําหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

     ๒๙ กนัยายน ๒๕๖๐ 
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หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

    1. เพ่ือใหนิ้สิตสามารถใชศ้พัทภ์าษาองักฤษไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสมในการเขียนเสนอขอ้มลูต่าง ๆ 

    2. เพ่ือเพ่ิมทกัษะในการเขียนภาษาองักฤษในรูปแบบของรายงานและบทคดัยอ่  

    จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

    เพ่ือใหนิ้สิตมีความรู้และฝึกเขียนแบบต่าง ๆ ฝึกเขียนอนุเฉท ความเรียง วิจารณ์บทความทางวิชาการ และ

บทคดัยอ่ทางวิชาการ 

 

๒. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

     เพ่ือพฒันาและปรับปรุงเน้ือหาของรายวิชาใหช้ดัเจนและสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของรายวิชา สามารถจดัการ 

เรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทาํใหนิ้สิตมีความรู้ความเขา้ใจภาษาองักฤษท่ีใชใ้นการเรียบเรียงและเสนอ

ขอ้มลูในรูปแบบของรายงาน การเขียนสรุป การเขียนบทคดัยอ่ และการเขียนเคา้โครงงานวจิยั  และพฒันาและ

ปรับปรุงหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน สกอ. 

หมวดที่ ๓ ลกัษณะและการดําเนินการ 

 

๑. คาํอธบิายรายวชิา  

    ศึกษารูปแบบและฝึกการเขียนเชิงวิชาการโดยวิธีคน้ควา้ รวบรวมเรียบเรียงและเสนอขอ้มลูในรูปแบบของ

รายงาน การเขียนสรุป การเขียนบทคดัยอ่ และการเขียนเคา้โครงงานวิจยั 

๒. จาํนวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิงาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๓๖ ชัว่โมงต่อ

ภาคการศึกษา   

 

สอนเสริมตามความ

ตอ้งการของนิสิตเฉพาะ

ราย   

ไม่มีการฝึกปฏิบติังาน

ภาคสนาม 

การศึกษาดว้ยตนเอง ๖ 

ชัว่โมงต่อสปัดาห์   

๓. จาํนวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

     - อาจารยป์ระจาํรายวิชา ประกาศเวลาใหค้าํปรึกษาในหอ้งเรียน ส่วนงาน หรือ ผา่นเวบไซต ์

     - อาจารยจ์ดัเวลาใหค้าํปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความตอ้งการ ๑ ชัว่โมงต่อสปัดาห์  (เฉพาะรายท่ี

ตอ้งการ) 

 

หมวดที่ ๔ การพฒันาการเรียนรู้ของนิสิต 
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๑. ทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรม 

    ๑) มีศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต 

   ๒) มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ มีวินัย 

   ๓) เคารพสิทธิ ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์และรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

   ๔) เห็นคุณค่าศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

   ๕) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา 

   (จุดเนน้คือ ขอ้ท่ี ๑, ๒ และ ๕) 

     ๑.๒ วธิีการสอน  

          - มอบหมายงาน แลว้นาํมาเสนอในชั้นเรียน แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างนิสิต และอาจารยผ์ูส้อน 

          - เนน้นิสิตเป็นศนูยก์ลางการเรียน โดยใหมี้ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในบทเรียน แลกเปล่ียนความ

คิดเห็นภายในชั้นเรียน 

          -กระตุน้ ชกัจูงใหนิ้สิตเขา้เรียนสมํ่าเสมอ มีระเบียบวนิยั และมีความกลา้หาญในการแสดงออก และมีความ

รับผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 

     ๑.๓ วธิีการประเมนิผล 

            ๑)  ประเมินผลสงัเกตพฤติกรรมการเขา้เรียนในใบเช็คช่ือการเขา้เรียน  

                  ประเมินจากการส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายใหต้รงเวลา 

                  ประเมินผลจากสงัเกตการร่วมงานกลุ่ม ความร่วมมือระหว่างผูเ้รียน และความรับผดิต่องานท่ีตนไดรั้บ

มอบหมายภายในกลุ่ม 

           ๒) ประเมินจิตสาธารณะ เสียสละ และมีวินยั ตลอดถึงกิจกรรมจรรโลงวฒันธรรมทอ้งถ่ินโดยนิสิตทุกรูป/คน

ตอ้งผา่นกิจกรรมจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมธรรมสญัจร เป็นตน้ ดาํเนินการโดยฝ่ายกิจการนิสิต 

           ๓) ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อสงัคม ชาติ ศาสนา ทั้งในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน 

๒. ทักษะด้านความรู้  

     ๑) มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลกัการ ทฤษฎี และเนือ้หา 
      ๒) ใชค้วามรู้มาอธิบายในรายวิชาวิชาแกนพระพุทธศาสนา 
      ๓) มีความรู้ในศาสตร์ท่ีเป็นพ้ืนฐานของชีวิต และสามารถนามาปรับใชใ้นการดาเนินชีวิตได ้
      ๔) มีความรอบรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงทั้งของไทยและสากล 
      ๕) สามารถเขา้ใจความกา้วหนา้ของความรู้และงานวิจยัในปัจจุบนั 
             (จุดเนน้คือ ขอ้ท่ี ๑) 

     ๒.๒ วธิีการสอน 

          บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งประกอบใชส่ื้อประกอบ และเทคโนโลยปีระกอบ มอบหมายงาน ใชแ้บบฝึกหดั

เก่ียวกบับทเรียน การแลกเปล่ียนความคิดเห็นภายในชั้นเรียน การเปิดโอกาสใหช้กัถามภายในชั้นเรียน  และเนน้
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ผูเ้รียนเป็นสาํคญั (Student Center) 

     ๒.๓ วธิีการประเมนิผล 

          ๑. ทดสอบก่อนเขา้สู่บทเรียน 

          ๒. ทดสอบวตัถุประสงคก์ารเรียนโดยใชใ้บงาน 

          ๓. ทดสอบบทเรียนโดยใชแ้บบฝึกหดั 

          ๔. ทดสอบระหว่างภาค และสอบปลายภาค 

          ๒. การแลกเปล่ียนความคิดเห็นในชั้นเรียน 

          ๓. การแกไ้ขขอ้บกพร่องส่วนตวั (Personal Problems Solving) 

     ๓. ทักษะทางปัญญา 

           ๑) สามารถสืบค้นข้อมลู วิเคราะห์ ทาํความเข้าใจ และนาํไปประยกุต์ใช้ได้ 

          ๒) สามารถคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล อ้างอิงได้ 

          ๓) สามารถประยกุตค์วามรู้ และทกัษะเพ่ือแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

          ๔) มีความมุ่งมัน่ ใฝ่รู้ เพ่ือการเรียนรู้ตลอด และสามารถนาความรู้ไปโยงเช่ือมกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินได ้

          ๕) รายวิชาปฏิบติั ผูเ้รียนตอ้งฝึกปฏิบติัเพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้ สามารถนาไปประยกุตใ์ชไ้ด ้

          (จุดเนน้ท่ีขอ้ ๑, ๒ และ ๔) 

     ๓.๒ วธิีการสอน 

          - บรรยายพร้อมทั้งยกตวัอยา่งประกอบเน้ือหาวิชา 

          - บรรยายเชิงวิเคราะห์ใหเ้ห็นความสมัพนัธแ์ละบูรณาการของเน้ือหาวิชา 

          - เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็น และแกไ้ขขอ้ผดิพลาดเป็นรายบุคคล 

          - เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง แลว้นาํมาแลกเปล่ียนภายในชั้นเรียน 

     ๓.๓ วธิีการประเมนิผล 

          ทดสอบระหว่างภาคและปลายภาค โดยเนน้การวิเคราะห์ การประยกุตใ์ชแ้ละการบูรณาการเน้ือหาวิชา การใช้

ชกัถาม ทดสอบดว้ยใบงานและแบบฝึกหดั 

๔. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

    ๑) มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 

   ๒) เป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่มทั้งในฐานะผูน้าํและผูต้าม 

   ๓) มีมนุษยสมัพนัธ ์รู้จกัจดัการอารมณ์ และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

    ๔) มีความสามารถในการบริหารจดัการ 

   (จุดเนน้คือ ขอ้ท่ี ๑ และ ๒) 

     ๔.๒ วธิีการสอน 

          - จดักิจกรรมกลุ่มสมัพนัธใ์นการเรียนรู้ 
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          - จดักลุ่มการเรียนรู้  

          - ฝึกการทาํงานเป็นกลุ่ม 

     ๔.๓ วธิีการประเมนิผล 

          - ประเมินตนเองดว้ยแบบท่ีกาํหนด 

          - ประเมินผลพฤติกรรมการทาํงานเป็นทีม 

          - ประเมินผลจากรายงานการศึกษาดว้ยตนเอง 

๕. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

     ๕.๑ ทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่ต้องพฒันา       

           ๑) มีทกัษะในการใชภ้าษาไทย เพ่ือการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 
          ๒) มีทกัษะในการใชภ้าษาต่างประเทศ เพ่ือการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 
          ๓) มีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เพ่ือการสืบคน้และการนาเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม  
          ๔) มีทกัษะในการประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

             (จุดเนน้คือ เนน้ทุกขอ้) 

     ๕.๒ วธิีการสอน       

          - มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จาก website ส่ือการสอน e-learning และทาํรายงาน โดยเน้นการ

นาํตวัเลข หรือมีสถิติอา้งอิง จากแหล่งท่ีมาขอ้มลูท่ีน่าเช่ือถือ 

          - นาํเสนอโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม  

 

     ๕.๓ วธิีการประเมนิผล 

         -  ประเมินจากรายงาน ใบงาน แบบฝึกหดั และนาํเสนอดว้ยส่ือเทคโนโลย ี

           - ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด ช.ม. กิจกรรมการเรียน การสอน  ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

๑ 

 

UNIT I  PRE-TEST AND    

INTRODUCTION  

   1.1  Pre-test 

   1.2  Introduction on Teaching Plan 

 1.2.1  Description of subject 

 1.2.2  Objectives of subject 

๒ Lecture 

Illustration 

Work sheet 

Group Presentation 

Power Point 

 

พ.ม. สําราญ 

กมฺมสุทฺโธ 



 6 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด ช.ม. กิจกรรมการเรียน การสอน  ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

 1.2.3  Methods of evaluation 

 1.2.4  Learning activities 

 1.2.5  Assignment 

       1.2.6  Attendance 

๒ Study official methods of collecting 

data from various sources 

   

๓ 

 

Classification of pattern of writing  

 

๔ Lecture 

Illustration 

Work sheet 

Group Presentation 

Power Point 

พ.ม. สําราญ 

กมฺมสุทฺโธ 

๔-๕ Principles in writing paragraphs ๔ Lecture 

Illustration 

Work sheet 

Group Presentation 

Power Point 

พ.ม. สําราญ 

กมฺมสุทฺโธ 

   ๖ 

 

Principles in writing compositions 

  

๔ Lecture 

Illustration 

Work sheet 

Group Presentation 

Power Point 

พ.ม. สําราญ 

กมฺมสุทฺโธ 

๗-๘ Principles in writing articles  

 

๔ -lecture  

-conclude main ideas  

-Find technical terms  

-Exercise 

-Assignment  

พ.ม. สําราญ 

กมฺมสุทฺโธ 

๙ MID-TERM TEST ๒  พ.ม. สําราญ 

กมฺมสุทฺโธ 

๑๐-๑๑ 

 

Writing official reports ๖ Lecture 

Illustration 

Work sheet 

Group Presentation 

Power Point 

พ.ม. สําราญ 

กมฺมสุทฺโธ 

๑๒-๑๓ Study of format in writing the ๒ Lecture พ.ม. สําราญ 
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 abstract Illustration 

Work sheet 

Group Presentation 

Power Point 

กมฺมสุทฺโธ 

๑๔-๑๕ Study  in discussion and writing 

technical papers and articles 

 Lecture 

Illustration 

Work sheet 

Group Presentation 

Power Point 

พ.ม. สําราญ 

กมฺมสุทฺโธ 

๑๖ FINAL TEST ๒   

 

๒ แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

ที่  วธิีการประเมนิ  สัปดาห์ที่ประเมนิ  
สัดส่วนของการ

ประเมนิผล 

๑ 
สอบระหว่างภาค 

สอบปลายภาค 

๙ 

๑๕ 

๒๐% 

๕๐% 

๒ 

วิเคราะห์ คน้ควา้ การนาํเสนอรายงาน 

การทาํงานกลุ่มและผลงาน 

การอ่านและสรุปเน้ือความ 

การส่งงานตามท่ีมอบหมาย  

ตลอดภาค

การศึกษา 
๒๐% 

๓ 
การเขา้ชั้นเรียน 

การมีส่วนร่วม  ตลอดภาคการศึกษา ๑๐% 

 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.  เอกสารและตาํราหลกั 

           Dhirawit Pinyonatthagarn. Academic Writing in English for Asian Students and Researchers. The Ivan 

Franko University of I'viv, 2003. 

๒.  เอกสารและข้อมูลสําคญั 

      John Lyons. Natural Language and Universal Grammar.  

๓.  เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

      อุสุมา ช่ืนชมภ.ู Writing through Reading: จากการอ่าน-สู่การเขียน.  

      ชาญชยั อาจินสมาจาร. รวมคาํนามและสรรพนามที่ควรรู้. 
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      นลินี สนธิไทย. ระดมสาระเรียนรู้ภาษาองักฤษโดยใช้สูตร. 

      พิทยา นานารัตน.์ 1000 สํานวนองักฤษที่จาํเป็นสําหรับนักเรียน-นักศึกษา.  

      Rod Bolitho and Brian Tomlinson. Discover English.  

      Napasri Timyam. An Introduction to English Linguistics.  

      Amy J. Devitt. Standardizing Written English: Diffusion in the Case of Scotland.  

      A.C. Baugh. A History of the English Language.        

      A.V. Martinet. A Practical English Grammar.  

      Robert Claiborne. The Roots of English: A Reader's Handbook of Word Origins.  

      Bas Aarts. English Syntax and Argumentation.  

 

หมวดที่ ๗ การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

๑. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวชิาโดยนิสิต 

     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ท่ีจดัทาํโดยนิสิต ไดจ้ดักิจกรรมในการนาํแนวคิดและความเห็นจากนิสิตได้

ดงัน้ี 

          - แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวิชา  

          -ใบงานประเมิลประสิทธิผลวตัถุประสงคร์ายวิชา 

          - การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน 

         - การสงัเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 

        - ขอเสนอแนะผา่นเวบ็บอร์ด ท่ีอาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัทาํเป็นช่องทางการส่ือสารกบันิสิต 

๒. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

     ในการเก็บขอ้มลูเพ่ือประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ ์ดงัน้ี 

          - แบบสอบถามประเมินผลสมัฤทธ์ิการสอนโดยนิสิต 

          - ผลการสอบ 

           - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

๓. การปรับปรุงการสอน  

     หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ ๒ ไดน้าํผลการประเมินไปปรับปรุงการสอน ดงัน้ี 

          -แจง้ผลการประเมินการสอนโดยนิสิตใหผู้ส้อนทราบเพ่ือนาํไปปรับปรุงการสอน           

          - สมัมนาการจดัการเรียนการสอน 

          - การวิจยัในและนอกชั้นเรียนท่ีเก่ียวขอ้ง 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวชิา 

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิในรายหวัขอ้ ตามท่ีคาดหวงัจากการเรียนรู้

ในวิชา ได้จากใบงาน แบบฝึกหัด การสอบถามนิสิต การตรวจงานมอบหมายของนิสิต และพิจารณาจากผลการ

ทดสอบยอ่ย และหลงัการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิโดยรวมในวิชาไดด้งัน้ี 
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          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารยอ่ื์น หรือผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีไม่ใช่

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  

          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ

ขอ้สอบ ใบงาน รายงาน วิธีการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 

๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ไดมี้การวางแผนการปรับปรุงการสอน และ

รายละเอียดวิชา เพ่ือใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี 

          - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิตามขอ้ ๔ 

          - เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน เพ่ือใหนิ้สิตมีมุมมองในเร่ืองการประยกุตค์วามรู้น้ีกบัปัญหาท่ีมาจากงานวิจยั

ของอาจารยห์รืออุตสาหกรรมต่างๆ 

          -จดัประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียนและระดมสมองพฒันากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

ยิง่ข้ึน 
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