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รายละเอียดของรายวิชา 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   วังท่าพระ คณะโบราณคดี ภาควิชาภาษาตะวันตก 

  

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา       

 340  207 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ (English Essay Writing)        

2. จำนวนหน่วยกิต     

3 หน่วยกิต (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

  o วิชาเอกบังคับ o วิชาเอกบังคับเลือก  o วิชาเอกเลือก 

  x วิชาโทบังคับ   o วิชาโทเลือก     o วิชาเลือกเสร ี 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  

อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชา: อาจารย์ ดร. พจนรรฏ สุทธิพนิิจธรรม 

อาจารย์ผู้สอน: 

กลุ่มที่ 1  อาจารย์ Peter David Fama 

กลุ่มที่ 2  อาจารย์ ดร. พจนรรฏ สุทธิพินิจธรรม 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน 

  ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

นักศึกษาวิชาโทภาษาอังกฤษ ช้ันปีที่ 2 ข้ึนไป 

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite) 

  ไม่ม ี
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7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites) 

   ไม่ม ี

8. วันเวลา และสถานท่ีเรียน 

  กลุ่มที่ 1 วันพฤหัสบดี เวลา 09:25 – 12:05 น. 

   ห้อง 405 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

กลุ่มที่ 2 วันจันทร์  เวลา 15.45 – 18.25 น.  

ห้อง 107 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

9. วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

  28 พฤศจิกายน 2562 

 

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

 1) สามารถเขียนย่อหน้าและเรียงความภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและมีประสทิธิภาพ (CLO1) 

 2) สามารถอธิบายจริยธรรมการเขียนซึ่งจะต้องไม่มีการคัดลอกผลงาน (CLO2) 

 3) สามารถวิเคราะห์และแยกแยะองค์ประกอบ รูปแบบและหลักการเขียนย่อหน้าและเรียงความ

ภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ (CLO3) 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพื่อพฒันาการเรียนการสอนรายวิชาน้ีเพือ่ให้นักศึกษาใช้เปน็พื้นฐานในการเขียนภาษาอังกฤษเชิง

วิชาการในระดับสูงข้ึนต่อไป 

 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

1. คำอธิบายรายวิชา  

การฝกึเขียนย่อหน้าและเรียงความภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ เน้นความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

ภาษาอังกฤษการเรียบเรียงความคิดอย่างเป็นระบบตามหลกัการเขียนย่อหน้าและเรียงความ 

 Practice in writing various types of paragraphs and essays with an emphasis on proper 

English grammar usage, organisation and principles of paragraph and essay writing. 

 

2. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสรมิ การฝกึปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 
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3 ช่ัวโมง/สัปดาห ์ ไม่ม ี ไม่ม ี 6 ช่ัวโมง/สัปดาห ์

 

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

3 ช่ัวโมง 

 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ผลลัพธ&การเรียนรู/ท่ี 

คาดหวัง 

ของรายวิชา (CLOs) 

ผลลัพธ&การเรียนรู/ท่ีคาดหวัง 

ของหลักสูตร (PLOs)  

ท่ีรายวิชารับผิดชอบ 

กลยุทธ&การสอน 

ตาม CLOs 

กลยุทธ&สำหรับวิธีการ

วัดและประเมินผล 

ตาม CLOs 

CLO1 สามารถเขียนยJอ

หนKาและเรียงความ

ภาษาอังกฤษไดKอยJาง

ถูกตKองและมีประสทิธิภาพ 

PLO10 ใชKภาษาอังกฤษเพื่อ

การสือ่สารไดKอยJางมี

ประสิทธิภาพโดยอาศัยความรูK

ทางภาษาศาสตรXภาษาอังกฤษ 

เทียบเทJาระดับ C1 (Proficient 

User) ตามมาตรฐานสากล 

Common European 

Framework of Reference 

for Languages: learning, 

teaching, assessment 

(CEFR) 

ฝuกใหKนักศึกษาเขียน

ยJอหนKาและเรียงความ

ภาษาอังกฤษตาม

หัวขKอที่ไดKรับ

มอบหมาย 

ประเมินงานเขียนจาก

ความถูกตKองของการใชK

ภาษาและการสื่อสาร

เน้ือความไดKอยJางมี

ประสิทธิภาพผJาน

โครงสรKางที่ชัดเจน 

 PLO11 สามารถแปลขKอความ

และตัวบทประเภทตJาง ๆ จาก

ภาษาอังกฤษเป{นภาษาไทยและ

จากภาษาไทยเป{นภาษาอังกฤษ

ไดKอยJางถูกตKอง ครบถKวนและ

สละสลวย 

  

 PLO12 สามารถอธิบายเน้ือหา

ทางดKานศิลปวัฒนธรรมและ

ภาษาและสามารถนำความรูK

ดังกลJาวมาประยุกตXใชKใน

การศึกษาดKานอื่น ๆ ไดK 
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ผลลัพธ&การเรียนรู/ท่ี 

คาดหวัง 

ของรายวิชา (CLOs) 

ผลลัพธ&การเรียนรู/ท่ีคาดหวัง 

ของหลักสูตร (PLOs)  

ท่ีรายวิชารับผิดชอบ 

กลยุทธ&การสอน 

ตาม CLOs 

กลยุทธ&สำหรับวิธีการ

วัดและประเมินผล 

ตาม CLOs 

 PLO13 สื่อสารระหวJาง

วัฒนธรรมไดKอยJางสอดคลKองกับ

บริบททีห่ลากหลายเพื่อใหKเกิด

ประโยชนXแกJตนเองและสังคม 

  

 

CLO3 สามารถวิเคราะหXและ

แยกแยะองคXประกอบ 

รูปแบบ และหลกัการเขียน

ยJอหนKาและเรียงความ

ภาษาอังกฤษประเภทตJางๆ 

PLO14 วิเคราะหXและวิจารณX

วรรณกรรมและตัวบทประเภท

ตJาง ๆ ไดKอยJางเป{นระบบโดย

การอKางองิแนวคิดและทฤษฎีที่

เกี่ยวขKอง 

บรรยายและใหKทำ

แบบฝuกหัดเกี่ยวกับ

องคXประกอบ รูปแบบ

และหลักการเขียนยJอ

หนKาและเรียงความ

ภาษาอังกฤษประเภท

ตJางๆ  

ประเมินการประยุกตXใชK

องคXประกอบ รูปแบบและ

หลักการเขียนยJอหนKาและ

เรียงความในงานของ

นักศึกษา 

 PLO15 สามารถเลอืกขKอมลู

ภาษาอังกฤษในสื่อประเภทตJาง 

ๆ เพื่อนำมาใชKในการนำเสนอ

ผJานเทคโนโลยีดิจิทลัในป�จจุบัน 

  

 PLO16 สามารถสรKางสรรคX

ผลงานโดยนำความรูKทีเ่รียนมา

ปรับใชK 

  

 PLO17 สามารถทำงานที่ไดKรับ

มอบหมายดKวยตนเองและ

รJวมกับผูKอื่นไดKอยJางมี

ประสิทธิภาพ ถูกตKอง และ

ลุลJวงตามเวลาที่กำหนด 

  

CLO2 สามารถอธิบายจริยธรรม

การเขียนซึ่งจะตKองไมJมีการ

คัดลอกผลงาน 

PLO18 สามารถทำงานที่ไดKรับ

มอบหมายโดยไมJละเมิด

จรรยาบรรณทางวิชาการ 

บรรยายและใหKทำ

แบบฝuกหัดเกี่ยวกับ

จริยธรรมการเขียน 

ตรวจสอบงานเขียนของวJา

มีการคัดลอกผลงาน

หรือไมJ 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์

ท่ี 
หัวข้อ / รายละเอียด CLOs 

จำนวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการ

เรียนการสอน

และสื่อท่ีใช ้

ผู้สอน 

1 

 

Introduction to the course: 

The writing process 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

3 บรรยาย 

 

กลุ่มที่ 1: Peter David 

Fama 

กลุ่มที่ 2: ดร. พจนรรฏ 

สุทธิพินิจธรรม 

2 Prewriting & The Structure of 

a Paragraph 

 

CLO1 

CLO2 

3 บรรยายและ

แบบฝกึหัด 

 

กลุ่มที่ 1: Peter David 

Fama 

กลุ่มที่ 2: ดร. พจนรรฏ 

สุทธิพินิจธรรม 

3 

 

The Development of a 

Paragraph  

CLO1 

CLO2 

3 บรรยายและ

แบบฝกึหัด 

 

กลุ่มที่ 1: Peter David 

Fama 

กลุ่มที่ 2: ดร. พจนรรฏ 

สุทธิพินิจธรรม 

4 

 

Descriptive Paragraphs CLO1 

CLO2 

3 บรรยายและ

แบบฝกึหัด 

 

กลุ่มที่ 1: Peter David 

Fama 

กลุ่มที่ 2: ดร. พจนรรฏ 

สุทธิพินิจธรรม 

5 

 

Opinion Paragraphs CLO1 

CLO2 

3 บรรยายและ

แบบฝกึหัด 

 

กลุ่มที่ 1: Peter David 

Fama 

กลุ่มที่ 2: ดร. พจนรรฏ 

สุทธิพินิจธรรม 

6 

 

Comparison / Contrast 

paragraphs 

CLO1 

CLO2 

3 บรรยายและ

แบบฝกึหัด 

 

กลุ่มที่ 1: Peter David 

Fama 

กลุ่มที่ 2: ดร. พจนรรฏ 

สุทธิพินิจธรรม 

7 

 

Problem / Solution 

Paragraphs 

CLO1 

CLO2 

3 บรรยายและ

แบบฝกึหัด 

กลุ่มที่ 1: Peter David 

Fama 



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   มคอ.3 

340 207 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ 

 

6 

 

สัปดาห์

ท่ี 
หัวข้อ / รายละเอียด CLOs 

จำนวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการ

เรียนการสอน

และสื่อท่ีใช ้

ผู้สอน 

 กลุ่มที่ 2: ดร. พจนรรฏ 

สุทธิพินิจธรรม 

8 

 

Midterm exam CLO1 

CLO2 

CLO3 

3 สอบกลางภาค 

 

กลุ่มที่ 1: Peter David 

Fama 

กลุ่มที่ 2: ดร. พจนรรฏ 

สุทธิพินิจธรรม 

9 

 

The Structure of an Essay CLO1 

CLO2 

CLO3 

3 บรรยายและ

แบบฝกึหัด 

 

กลุ่มที่ 1: Peter David 

Fama 

กลุ่มที่ 2: ดร. พจนรรฏ 

สุทธิพินิจธรรม 

10 

 

Outlining an Essay CLO1 

CLO2 

3 บรรยายและ

แบบฝกึหัด 

 

กลุ่มที่ 1: Peter David 

Fama 

กลุ่มที่ 2: ดร. พจนรรฏ 

สุทธิพินิจธรรม 

11 

 

Introductions and 

Conclusions 

CLO1 

CLO2 

3 บรรยายและ

แบบฝกึหัด 

 

กลุ่มที่ 1: Peter David 

Fama 

กลุ่มที่ 2: ดร. พจนรรฏ 

สุทธิพินิจธรรม 

12 

 

Unity and Coherence CLO1 

CLO2 

3 บรรยายและ

แบบฝกึหัด 

 

กลุ่มที่ 1: Peter David 

Fama 

กลุ่มที่ 2: ดร. พจนรรฏ 

สุทธิพินิจธรรม 

13 

 

Writing Essay in Practice CLO1 

CLO2 

3 อบรมเชิง

ปฏิบัติการ 

 

กลุ่มที่ 1: Peter David 

Fama 

กลุ่มที่ 2: ดร. พจนรรฏ 

สุทธิพินิจธรรม 

14 

 

Peer review and comments CLO1 

CLO2 

3 อบรมเชิง

ปฏิบัติการ 

กลุ่มที่ 1: Peter David 

Fama 
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สัปดาห์

ท่ี 
หัวข้อ / รายละเอียด CLOs 

จำนวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการ

เรียนการสอน

และสื่อท่ีใช ้

ผู้สอน 

CLO3  กลุ่มที่ 2: ดร. พจนรรฏ 

สุทธิพินิจธรรม 

15 

 

Writing Essay in Practice CLO1 

CLO2 

3 อบรมเชิง

ปฏิบัติการ 

 

กลุ่มที่ 1: Peter David 

Fama 

กลุ่มที่ 2: ดร. พจนรรฏ 

สุทธิพินิจธรรม 

16 

 

Final Exam CLO1 

CLO2 

CLO3 

3 สอบปลาย

ภาค 

กลุ่มที่ 1: Peter David 

Fama 

กลุ่มที่ 2: ดร. พจนรรฏ 

สุทธิพินิจธรรม 

  รวม 48   

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลลัพธ&การเรียนรู/ที่

คาดหวงั 

ของรายวิชา (CLOs) 

กิจกรรมการประเมินผล

การเรียนรู/ของผู/เรียน 

กำหนดการประเมิน 

(สัปดาห&ที่) 

สัดสMวนของการ

ประเมินผล 

CLO1 สามารถเขียนยJอ

หนKาและเรียงความ

ภาษาอังกฤษไดKอยJาง

ถูกตKองและมี

ประสิทธิภาพ 

งานเขียนยJอหนKาหรอื

เรียงความในช้ันเรียน/

การบKาน สอบขKอเขียน

กลางภาค สอบขKอเขียน

ปลายภาค 

 

2-16 รKอยละ 60 

CLO2 สามารถอธิบาย

จริยธรรมการเขียนซึ่ง

จะตKองไมJมีการคัดลอก

ผลงาน 

งานเขียนยJอหนKาหรอื

เรียงความในช้ันเรียน/

การบKาน สอบขKอเขียน

กลางภาค สอบขKอเขียน

ปลายภาค 

2-16 รKอยละ 10 
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ผลลัพธ&การเรียนรู/ที่

คาดหวงั 

ของรายวิชา (CLOs) 

กิจกรรมการประเมินผล

การเรียนรู/ของผู/เรียน 

กำหนดการประเมิน 

(สัปดาห&ที่) 

สัดสMวนของการ

ประเมินผล 

CLO3 สามารถวิเคราะหX

และแยกแยะองคXประกอบ 

รูปแบบ และหลักการเขียน

ยJอหนKาและเรียงความ

ภาษาอังกฤษประเภทตJางๆ 

งานเขียนยJอหนKาหรอื

เรียงความในช้ันเรียน/

การบKาน สอบขKอเขียน

กลางภาค สอบขKอเขียน

ปลายภาค 

2-16 รKอยละ 20 

 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตำราและเอกสารหลัก  

Zemach, D. & Rumisek, R. (2011). Writing Essays: From Paragraph to Essay. London: 

MacMillan. 

2. เอกสารและข้อมูลสำคญั  

English-English Dictionary เช่น Longman, Oxford เป็นต้น 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 

 ไม่ม ี

 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบประเมินรายวิชา ซึ่งจะมีคำถามทั้งแบบมาตรประมาณค่าและแบบ
ปลายเปิดเมื่อสิ้นสุดการเรียน ส่งเสริมให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนและแสดงความคิดเห็นเพื่อการ
พัฒนารายวิชาน้ีผ่านระบบทะเบียนและบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่
เว็บไซต์http://www.reg.su.ac.th/ 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บบอร์ดของคณะ หรือของฝ่ายการศึกษา 

3. การปรับปรุงการสอน 

3.1 ประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา การประเมินการสอนของตนเองและสรปุปญัหา พรอ้มเสนอ 

แนวทางแก้ไขเมื่อสิ้นสุดการสอน เพื่อใช้เป็นข้อมลูเบือ้งต้นในการปรับปรงุรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   มคอ.3 

340 207 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ 

 

9 

 

3.2 ผู้สอนค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเพือ่พัฒนาเน้ือหารายวิชา 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาในรายวิชา 

ให้นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา ผู้สอนแจง้ใหนั้กศึกษาทราบล่วงหน้าถึงรปูแบบและ

สัดส่วนการประเมินผลการเรียนรู้   

5. การดำเนินการทบทวน และการวางแผนปรับปรุงประสทิธิผลของรายวิชา 

 5.1 นำความคิดเห็นของนักศีกษาและการประเมินการสอนมาปรบัปรุงเน้ือหา วิธีการสอน วิธีการ

ประเมินผล เพื่อเตรียมการสอนในภาคการศึกษาต่อไป 

  5.2 ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี หรือตามข้อเสนอแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ 

นักศึกษา 


