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รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   วังทFาพระ คณะโบราณคดี ภาควิชาภาษาตะวันตก 

  

หมวดท่ี 1 ขEอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา       

340 208 การเขียนรายงานเชิงวิชาการภาษาอังกฤษ (English Academic Report 

Writing)  

2. จำนวนหนNวยกิต     

3 หนFวยกิต (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

  x วิชาเอกบังคับ o วิชาเอกบังคับเลือก  o วิชาเอกเลือก 

  o วิชาโทบังคับ   o วิชาโทเลือก     o วิชาเลือกเสร ี 

4. อาจารยQผูEรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยQผูEสอน  

อาจารยdผูfสอน  กลุFมท่ี 1 อาจารยd ดร. พจนรรฏ สุทธิพินิจธรรม (ผูfรับผิดชอบรายวิชา) 

  กลุFมท่ี 2 อาจารยdเกียรตินาวิน ศรีธัญรัตนd 

กลุFมท่ี 3 อาจารยdกฤษฎา ขำยัง 

 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปUท่ีเรียน 

  ภาคการศึกษาท่ี 2 ปpการศึกษา 2562 

นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ชั้นปpท่ี 2 ข้ึนไป 

6. รายวิชาท่ีตEองเรียนมากNอน  (Pre-requisite) 

  ไมFมี 
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7. รายวิชาท่ีตEองเรียนพรEอมกัน  (Co-requisites) 

   ไมFมี 

8. วันเวลา และสถานท่ีเรียน 

วันศุกรd เวลา 13.00-15.40 น. 

กลุFมท่ี 1 หfอง 406 คณะโบราณคดี วิทยาเขตวังทFาพระ 

 

วันพุธ  เวลา 13.00-15.40 น.  

กลุFมท่ี 2 หfอง 406 คณะโบราณคดี วิทยาเขตวังทFาพระ 

กลุFมท่ี 3 หfอง 113 คณะโบราณคดี วิทยาเขตวังทFาพระ 

9. วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลNาสุด 

  28 พฤศจิกายน 2562 

 

หมวดท่ี 2 จุดมุNงหมายและวัตถุประสงคQ 

1. จุดมุNงหมายของรายวิชา 

 1) สามารถเขียนรายงานเชิงวิชาการภาษาอังกฤษไดfอยFางถูกตfองและมีประสิทธิภาพ (CLO1) 

 2) สามารถวิเคราะหdและวิจัยในหัวขfอทางวิชาการไดfอยFางเปzนระบบ (CLO2) 

 3) สามารถอธิบายหลักการและเหตุผลของการอfางอิงในรายงานเชิงวิชาการ (CLO3) 

  

2. วัตถุประสงคQในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชานีเ้พ่ือใหfนักศึกษาใชfเปzนพ้ืนฐานในการเขียนภาษาอังกฤษเชิง

วิชาการในระดับสูงข้ึนตFอไป 

 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

1. คำอธิบายรายวิชา  

 การฝ~กเขียนรายงานเชิงวิชาการภาษาอังกฤษ ซ่ึงประกอบดfวยข้ันตอนดังตFอไปนี้ กำหนดหัวขfอ คfนหา 

วิเคราะหdและประเมินขfอมูลท่ีเก่ียวขfอง นำเสนอแนวคิด เขียนเคfาโครง รFางรายงานโดยใชfขfอมูลและรูปแบบการ

อfางอิงท่ีเหมาะสม 

 Practice writing academic reports in English, designing topics; searching, analysing, and 

evaluating relevant texts; building effective arguments; outlining; drafting reports using source 

materials with proper reference formats. 
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2. จำนวนช่ัวโมงท่ีใชEตNอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝ~กปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝ~กงาน 

การศึกษาดfวยตนเอง 

3 ชั่วโมง/สัปดาหd ไมFมี ไมFมี 6 ชั่วโมง/สัปดาหd 

 

3. จำนวนช่ัวโมงตNอสัปดาหQท่ีอาจารยQใหEคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกNนักศึกษาเปlนรายบุคคล 

3 ชั่วโมง 

 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูEของนักศึกษา 

ผลลัพธQการเรียนรูEท่ี 

คาดหวัง 

ของรายวิชา (CLOs) 

ผลลัพธQการเรียนรูEท่ีคาดหวัง 

ของหลักสูตร (PLOs)  

ท่ีรายวิชารับผิดชอบ 

กลยุทธQการ

สอน 

ตาม CLOs 

กลยุทธQสำหรับวิธกีาร

วัดและประเมินผล 

ตาม CLOs 

CLO1 สามารถเขียน

รายงานเชิงวิชาการ

ภาษาอังกฤษไดfอยFาง

ถูกตfองและมี

ประสิทธิภาพ 

PLO10 ใชfภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารไดf

อยFางมีประสิทธิภาพโดยอาศัยความรูfทาง

ภาษาศาสตรdภาษาอังกฤษ เทียบเทFาระดับ 

C1 (Proficient User) ตามมาตรฐานสากล 

Common European Framework of 

Reference for Languages: learning, 

teaching, assessment (CEFR) 

บรรยาย 

แบบฝ~กหัดและ

งานเขียน 

ประเมินจาก

ประสิทธิภาพในการ

เรียบเรียง สนับสนุน

และสื่อสารในงาน

เขียนของนักศึกษา 

 PLO11 สามารถแปลขfอความและตัวบท

ประเภทตFาง ๆ จากภาษาอังกฤษเปzน

ภาษาไทยและจากภาษาไทยเปzนภาษาอังกฤษ

ไดfอยFางถูกตfอง ครบถfวนและสละสลวย 

  

 PLO12 สามารถอธิบายเนื้อหาทางดfาน

ศิลปวัฒนธรรมและภาษาและสามารถนำ

ความรูfดังกลFาวมาประยุกตdใชfในการศึกษา

ดfานอ่ืน ๆ ไดf 

  

 PLO13 สื่อสารระหวFางวัฒนธรรมไดfอยFาง

สอดคลfองกับบริบทท่ีหลากหลายเพ่ือใหfเกิด

ประโยชนdแกFตนเองและสังคม 
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ผลลัพธQการเรียนรูEท่ี 

คาดหวัง 

ของรายวิชา (CLOs) 

ผลลัพธQการเรียนรูEท่ีคาดหวัง 

ของหลักสูตร (PLOs)  

ท่ีรายวิชารับผิดชอบ 

กลยุทธQการ

สอน 

ตาม CLOs 

กลยุทธQสำหรับวิธกีาร

วัดและประเมินผล 

ตาม CLOs 

CLO2 สามารถ

วิเคราะหdและวิจัยใน

หัวขfอทางวิชาการไดf

อยFางเปzนระบบ 

PLO14 วิเคราะหdและวิจารณdวรรณกรรมและ

ตัวบทประเภทตFาง ๆ ไดfอยFางเปzนระบบโดย

การอfางอิงแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขfอง 

บรรยาย 

แบบฝ~กหัดและ

งานเขียน 

ประเมินจากข้ันตอน

การวิจัยและเขียน

รายงานของนักศึกษา 

 

 PLO15 สามารถเลือกขfอมูลภาษาอังกฤษใน

สื่อประเภทตFาง ๆ เพ่ือนำมาใชfในการนำเสนอ

ผFานเทคโนโลยีดิจิทัลในป�จจุบัน 

  

 PLO16 สามารถสรfางสรรคdผลงานโดยนำ

ความรูfท่ีเรียนมาปรบัใชf 

  

 PLO17 สามารถทำงานท่ีไดfรับมอบหมายดfวย

ตนเองและรFวมกับผูfอ่ืนไดfอยFางมีประสิทธิภาพ 

ถูกตfอง และลุลFวงตามเวลาท่ีกำหนด 

  

CLO3 สามารถอธิบาย

หลักการและเหตุผล

ของการอfางอิงใน

รายงานเชิงวิชาการ 

PLO18 สามารถทำงานท่ีไดfรับมอบหมายโดย

ไมFละเมิดจรรยาบรรณทางวิชาการ 

บรรยาย 

แบบฝ~กหัดและ

งานเขียน 

ประเมินจากความถูกตfอง

ของการอfางอิงในงาน

เขียนของนักศึกษา 

 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาหQ

ท่ี 

หัวขEอ / 

รายละเอียด 

จำนวน

ช่ัวโมง 

CLOs กิจกรรมการ

เรียนการสอน

และส่ือท่ีใชE 

ผูEสอน 

1 

 

An introduction 

to the course 

3 - บรรยายและ

พูดคุย 

 

กลุNมที่ 1 - อ. ดร. พจนรรฏ สุทธิพินจิธรรม 
กลุNมที่ 2 - อ. เกียรตินาวิน ศรีธัญรัตนd 

กลุNมที่ 3 -  อ. กฤษฎา ขำยัง 
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สัปดาหQ

ท่ี 

หัวขEอ / 

รายละเอียด 

จำนวน

ช่ัวโมง 

CLOs กิจกรรมการ

เรียนการสอน

และส่ือท่ีใชE 

ผูEสอน 

2 Conducting 

research, 

searching and 

evaluating 

literature 

3 CLO2 บรรยายและ

แบบฝ~กหัด 

กลุNมที่ 1 - อ. ดร. พจนรรฏ สุทธิพินจิธรรม 
กลุNมที่ 2 - อ. เกียรตินาวิน ศรีธัญรัตนd 

กลุNมที่ 3 -  อ. กฤษฎา ขำยัง 

3 

 

Notetaking, active 

reading, and 

plagiarism  

 

3 CLO2 

CLO3 

บรรยายและ

แบบฝ~กหัด 

 

กลุNมที่ 1 - อ. ดร. พจนรรฏ สุทธิพินจิธรรม 
กลุNมที่ 2 - อ. เกียรตินาวิน ศรีธัญรัตนd 

กลุNมที่ 3 -  อ. กฤษฎา ขำยัง 

4 

 

Summarizing 

 

3 CLO2 

CLO3 

บรรยายและ

แบบฝ~กหัด 

 

กลุNมที่ 1 - อ. ดร. พจนรรฏ สุทธิพินจิธรรม 
กลุNมที่ 2 - อ. เกียรตินาวิน ศรีธัญรัตนd 

กลุNมที่ 3 -  อ. กฤษฎา ขำยัง 

5 

 

Annotated 

bibliography 

3 CLO2 

CLO3 

บรรยายและ

แบบฝ~กหัด 

 

กลุNมที่ 1 - อ. ดร. พจนรรฏ สุทธิพินจิธรรม 
กลุNมที่ 2 - อ. เกียรตินาวิน ศรีธัญรัตนd 

กลุNมที่ 3 -  อ. กฤษฎา ขำยัง 

6 

 

Forming your 

argument 

3 CLO1 

CLO2 

CLO3 

บรรยายและ

แบบฝ~กหัด 

 

กลุNมที่ 1 - อ. ดร. พจนรรฏ สุทธิพินจิธรรม 
กลุNมที่ 2 - อ. เกียรตินาวิน ศรีธัญรัตนd 

กลุNมที่ 3 -  อ. กฤษฎา ขำยัง 

7 

 

Midterm exam  3 CLO2 

CLO3 

บรรยายและ

แบบฝ~กหัด 

 

 

กลุNมที่ 1 - อ. ดร. พจนรรฏ สุทธิพินจิธรรม 
กลุNมที่ 2 - อ. เกียรตินาวิน ศรีธัญรัตนd 

กลุNมที่ 3 -  อ. กฤษฎา ขำยัง 
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8 

 

Academic 

language 

3 CLO1 

CLO2 

CLO3 

 

บรรยายและ

แบบฝ~กหัด 

 

กลุNมที่ 1 - อ. ดร. พจนรรฏ สุทธิพินจิธรรม 
กลุNมที่ 2 - อ. เกียรตินาวิน ศรีธัญรัตนd 

กลุNมที่ 3 -  อ. กฤษฎา ขำยัง 

9 

 

Academic 

language 

(continued) 

3 CLO1 

CLO2 

CLO3 

บรรยายและ

แบบฝ~กหัด 

กลุNมที่ 1 - อ. ดร. พจนรรฏ สุทธิพินจิธรรม 
กลุNมที่ 2 - อ. เกียรตินาวิน ศรีธัญรัตนd 

กลุNมที่ 3 -  อ. กฤษฎา ขำยัง 

10 

 

Peer review and 

editing 

3 CLO1 

CLO2 

CLO3 

บรรยายและ

แบบฝ~กหัด 

 

กลุNมที่ 1 - อ. ดร. พจนรรฏ สุทธิพินจิธรรม 
กลุNมที่ 2 - อ. เกียรตินาวิน ศรีธัญรัตนd 

กลุNมที่ 3 -  อ. กฤษฎา ขำยัง 

11 

 

Formatting your 

paper 

3 CLO1 

CLO2 

CLO3 

บรรยายและ

แบบฝ~กหัด 

 

กลุNมที่ 1 - อ. ดร. พจนรรฏ สุทธิพินจิธรรม 
กลุNมที่ 2 - อ. เกียรตินาวิน ศรีธัญรัตนd 

กลุNมที่ 3 -  อ. กฤษฎา ขำยัง 

12 

 

Choosing topic 

workshop 

3 CLO1 

CLO2 

CLO3 

อภิปราย

แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น 

 

กลุNมที่ 1 - อ. ดร. พจนรรฏ สุทธิพินจิธรรม 
กลุNมที่ 2 - อ. เกียรตินาวิน ศรีธัญรัตนd 

กลุNมที่ 3 -  อ. กฤษฎา ขำยัง 

13 

 

Outline workshop 3 CLO1 

CLO2 

CLO3 

อภิปราย

แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น 

 

กลุNมที่ 1 - อ. ดร. พจนรรฏ สุทธิพินจิธรรม 
กลุNมที่ 2 - อ. เกียรตินาวิน ศรีธัญรัตนd 

กลุNมที่ 3 -  อ. กฤษฎา ขำยัง 

14 

 

Writing workshop  3 CLO1 

CLO2 

CLO3 

ปรึกษาอาจารยd

เปzนรายบุคคล 

กลุNมที่ 1 - อ. ดร. พจนรรฏ สุทธิพินจิธรรม 
กลุNมที่ 2 - อ. เกียรตินาวิน ศรีธัญรัตนd 

กลุNมที่ 3 -  อ. กฤษฎา ขำยัง 

15 

 

Peer review and 

comments 

3 CLO1 

CLO2 

CLO3 

อภิปราย

แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น 

 

กลุNมที่ 1 - อ. ดร. พจนรรฏ สุทธิพินจิธรรม 
กลุNมที่ 2 - อ. เกียรตินาวิน ศรีธัญรัตนd 

กลุNมที่ 3 -  อ. กฤษฎา ขำยัง 

16 Submit final 

report 

3 CLO1 

CLO2 

CLO3 

สFงงาน 

 

กลุNมที่ 1 - อ. ดร. พจนรรฏ สุทธิพินจิธรรม 
กลุNมที่ 2 - อ. เกียรตินาวิน ศรีธัญรัตนd 

กลุNมที่ 3 -  อ. กฤษฎา ขำยัง 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรูE 

ผลลัพธQการเรียนรูEที่

คาดหวัง 

ของรายวิชา (CLOs) 

กิจกรรมการประเมินผล

การเรียนรูEของผูEเรียน 

กำหนดการประเมิน 

(สัปดาหQที่) 

สัดสNวนของการ

ประเมินผล 

CLO1 สามารถเขียน

รายงานเชิงวิชาการ

ภาษาอังกฤษไดfอยFาง

ถูกตfองและมี

ประสิทธิภาพ 

แบบฝ~กหัดและกิจกรรม 

การปรึกษาอาจารยd

ผูfสอน และการเขียน

รายงานเชิงวิชาการ 

6-16 รfอยละ 60 

CLO2 สามารถวิเคราะหd

และวิจัยในหัวขfอทาง

วิชาการไดfอยFางเปzน

ระบบ 

แบบฝ~กหัดและกิจกรรม 

การปรึกษาอาจารยd

ผูfสอน และการเขียน

รายงานเชิงวิชาการ 

2-16 รfอยละ 30 

CLO3 สามารถอธิบาย

หลักการและเหตุผลของ

การอfางอิงในรายงานเชิง

วิชาการ 

แบบฝ~กหัดและกิจกรรม 

การปรึกษาอาจารยd

ผูfสอน และการเขียน

รายงานเชิงวิชาการ 

2-16 รfอยละ 10 

 

 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตำราและเอกสารหลัก 

Zemach, Dorothy, Daniel Broudy, and Christopher Valvona. Writing Research Papers. 

New York: Macmillan , 2011. 

2. เอกสารและขEอมูลสำคัญ  

English-English Dictionary เชFน Longman, Oxford เปzนตfน 

3. เอกสารและขEอมูลแนะนำ 

 ไมFมี 

 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธQการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
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 นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบประเมินรายวิชา ซ่ึงจะมีคำถามท้ังแบบมาตรประมาณคFาและแบบ
ปลายเป�ดเม่ือสิ้นสุดการเรียน สFงเสริมใหfนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนและแสดงความคิดเห็นเพ่ือการ
พัฒนารายวิชานี้ผFานระบบทะเบียนและบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ี
เว็บไซตdhttp://www.reg.su.ac.th/ 
2. กลยุทธQการประเมินการสอน 

นกัศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นผFานเว็บบอรdดของคณะ หรือของฝ�ายการศึกษา 

3. การปรับปรุงการสอน 

3.1 ประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา การประเมินการสอนของตนเองและสรุปป�ญหา พรfอมเสนอ 

แนวทางแกfไขเม่ือสิ้นสุดการสอน เพ่ือใชfเปzนขfอมูลเบื้องตfนในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาตFอไป 

3.2 ผูfสอนคfนควfาหาความรูfเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาเนื้อหารายวิชา 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

ใหfนักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา ผูfสอนแจfงใหfนักศึกษาทราบลFวงหนfาถึงรูปแบบและ

สัดสFวนการประเมินผลการเรียนรูf   

5. การดำเนินการทบทวน และการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 5.1 นำความคิดเห็นของนักศีกษาและการประเมินการสอนมาปรับปรุงเนื้อหา วิธีการสอน วิธีการ

ประเมินผล เพ่ือเตรียมการสอนในภาคการศึกษาตFอไป 

 5.2 ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปp หรือตามขfอเสนอแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ 

นักศึกษา 


