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๑ 

 
มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา 

 
หมวดท่ี ๑ ข�อมูลท่ัวไป 

 
๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    

ภาษาไทย   ศศภอ ๑๓๕ การฟ�งและการพูดเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ           LAEN 135 Listening and Speaking English for Communication 

 
๒.  จํานวนหน$วยกิต                   ๒ (๒-๐-๔) หนNวยกิต  
                                                       (ทฤษฎี ๒ ช่ัวโมง – ปฏิบัติ ๐ ช่ัวโมง – คTนควTา ๔ ช่ัวโมง / สัปดาห&)   
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
     ๓.๑ หลักสูตร       ทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ยกเวTนหลักสูตรนานาชาติ)   
     ๓.๒ ประเภทของรายวิชา          วิชาศึกษาท่ัวไป  กลุNมวิชาภาษา 

      ๓.๓ รายวิชาน้ีจัดอยูNในกลุNม 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  ความสัมพันธ&ระหวNางรายวิชาและคNานิยมองค&กร (โปรดระบุ) 

�  M - Mastery       รูTแจTง รูTจริง สมเหตุ สมผล 
�  A -  Altruism      มุNงผลเพ่ือผูTอ่ืน 
�  H -  Harmony  กลมกลืนกับสรรพส่ิง 
�  I  -  Integrity  มั่นคงย่ิงในคุณธรรม 
�  D - Determination   แนNวแนNทํา กลTาตัดสินใจ 
�  O - Originality   สรTางสรรค&ส่ิงใหมN 
�  L -  Leadership  ใฝpใจเปqนผูTนํา 
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๒ 

๔.  อาจารย)ผู�รับผิดชอบรายวิชา  และอาจารย)ผู�สอน 
     ๔.๑  อาจารย&ผูTรับผิดชอบรายวิชา   อาจารย&ศฬิษา วิทยาศรัย   
                                                    อาจารย&ประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร& มหาวิทยาลัยมหิดล 

     ๔.๒  อาจารย&ผูTสอน                    คณาจารย&คณะศิลปศาสตร& มหาวิทยาลัยมหิดล 
   

๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นป2ท่ีเรียน   

 ๕.๑ ภาคการศึกษาท่ี  ภาคการศึกษาท่ี ๑ และ ๒ / ทุกช้ันปs 
     ๕.๒ จํานวนผูTเรียนท่ีรับไดT    ประมาณ ๔๐ คน (ตNอกลุNม) 
 

๖.  รายวิชาท่ีต�องเรียนมาก$อน (Pre-requisite)   
ไมNมี 

๗.  รายวิชาท่ีต�องเรียนพร�อมกัน (Co-requisites)  
ไมNมี  

๘.  สถานท่ีเรียน      มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 

๙.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล$าสุด 
         วันท่ี ๒๖ เดือน กุมภาพันธ& พ.ศ.๒๕๖๒
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๓ 

หมวดท่ี ๒ จุดมุ$งหมายและวัตถุประสงค) 
 

๑. จุดมุ$งหมายของรายวิชา (Course Goals)   
            รายวิชาน้ีมีจุดมุNงหมายเพื่อพัฒนาใหTนักศึษามีคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยท่ีพึงประสงค&ในดTาน T-
Shaped breadth & depth และ Globally Talented กลNาวคือใหTนักศึกษาไดTเรียนรูTและฝxกฝนทักษะการการส่ือสารดTาน
การฟ�งและการพูดภาษาอังกฤษอยNางมีประสิทธิภาพ โดยสามารถบอกใจความสําคัญและรายละเอียดของส่ิงท่ีฟ�ง วิเคราะห&
สารและเขTาใจจุดมุNงหมายของผูTพูด ออกเสียงพูดและใชTคําศัพท&ท่ีเหมาะสมกับบริบทตNางๆ มีทักษะในพูดโตTตอบในการ
สนทนาและพูดเด่ียวตNอหนTาสาธารณชนไดTอยNางถูกตTอง สรTางสรรค& และมั่นใจ 

๒. วัตถุประสงค)ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

๒.๑ วัตถุประสงค)ของรายวิชา (Course Objectives) 

      รายวิชาน้ีมีวัตถุประสงค)เพ่ือ 
๑. จัดประสบการณ&การเรียนรูTทักษะการฟ�งใหTนักศึกษาสามารถฟ�งเพื่อจับใจความและรายละเอียดของส่ิงท่ีฟ�ง 

เขTาใจวัตถุประสงค&ของผูTพูด วิเคราะห&สารและตีความส่ิงท่ีฟ�งไดTอยNางมีประสิทธิภาพ  
๒. ใหTนักศึกษาเรียนรูTและฝxกฝนการพูดเพ่ือการส่ือสารในสถานการณ&ตNางๆ ในชีวิตประจําวันไดTอยNางเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ ผNานการทํากิจกรรมรูปแบบตNางๆ ในช้ันเรียน 
๓. ใหTนักศึกษาเรียนรูTและฝxกฝนการพูดเพื่อนําเสนองานในหัวขTอท่ีเก่ียวขTองกับหัวขTอท่ีเรียนและการพูดอภิปราย

หัวขTอเชิงวิชาการโดยใชTการคิดอยNางสรTางสรรค&และมีวิจารณญาณผNานการทํากิจกรรมกลุNมและการอภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นในช้ันเรียน 

๔. ใหTนักศึกษาเรียนรูTศัพท&สํานวนและทักษะการส่ือสารในสถานการณ&ตNางๆ ในชีวิตประจําวันดTวยการฝxกปฏิบัติ
ในช้ันเรียน การศึกษาคTนควTาจากแหลNงขTอมูลตNางๆ และฝxกฝนทักษะดTวยเทคโนโลยีการเรียนรูTดTวยตนเอง 

       ๒.๒ ผลลัพธ)การเรียนรู�ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

             เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนแลTว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   
๑. CLO1 ระบุใจความสําคัญและรายละเอียด เขTาใจวัตถุประสงค&ของผูTพูด วิเคราะห&สารและตีความส่ิงท่ีฟ�งไดT 
๒. CLO2 พูดสนทนาโตTตอบดTวยภาษาอังกฤษในสถานการณ&ตNางๆ ในชีวิตประจําวันไดTถูกตTองชัดเจน 
๓. CLO3 พูดภาษาอังกฤษเพื่อนําเสนองานและอภิปรายในหัวขTอท่ีเก่ียวขTองกับหัวขTอท่ีเรียนไดTไดTอยNาง   

         สรTางสรรค&และมีวิจารณญาณ 
๔. CLO4 แสดงออกถึงภาวะผูTนํา ความสามารถในการทํางานเปqนทีม การแสดงความคิดเห็นอยNางสรTางสรรค& 

         มีวิจารณญาณ และการสรTางสัมพันธภาพระหวNางผูTเรียน 
๕. CLO5 ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบในช้ันเรียน  
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๔ 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
 

๑. คําอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
  การฝxกฝนทักษะการฟ�งและการพูดในสถานการณ&ตNางๆในชีวิตประจําวัน การอภิปราย วัจนกรรม การตีความและ
วิเคราะห&ขTอความจากการสนทนา การบรรยายและการอNานขTอความทางวิชาการ ขNาวสาร รายงานขTอมูลจากแหลNงตNางๆ  
 
 Practicing listening and speaking in everyday life situations; discussions; speech acts;  interpreta-
tions; analyzing data from conversations, lectures, and reading academic issues, news, and reports from 
various sources    

 
๒. จํานวนชั่วโมงท่ีใช�ต$อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
(ช่ัวโมง) 

การฝYกปฏิบัติ 
(ช่ัวโมง) 

การศึกษาด�วยตนเอง 
(ช่ัวโมง) 

๓๐ 
(๒ ช่ัวโมง x ๑๕ สัปดาห&)  

- ๖๐ 
(๔ ช่ัวโมง x ๑๕ สัปดาห&) 

  
๓.  จํานวนชั่วโมงต$อสัปดาห)ท่ีอาจารย)ให�คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก$นักศึกษาเป[นรายบุคคล  
      ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห& 
 

หมวดท่ี ๔  การพัฒนาผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 
 

๑.  สรุปส้ันๆ เก่ียวกับความรู� หรือทักษะท่ีรายวิชามุ$งหวังท่ีจะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  
เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนแลTว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   

๑. CLO1 ระบุใจความสําคัญและรายละเอียด เขTาใจวัตถุประสงค&ของผูTพูด วิเคราะห&สารและตีความส่ิงท่ีฟ�งไดT 
๒. CLO2 พูดสนทนาโตTตอบดTวยภาษาอังกฤษในสถานการณ&ตNางๆ ในชีวิตประจําวันไดTถูกตTองชัดเจน 
๓. CLO3 พูดภาษาอังกฤษเพื่อนําเสนองานและอภิปรายในหัวขTอท่ีเก่ียวขTองกับหัวขTอท่ีเรียนไดTอยNาง    

         สรTางสรรค&และมีวิจารณญาณ 
๔. CLO4 แสดงออกถึงภาวะผูTนํา ความสามารถในการทํางานเปqนทีม การแสดงความคิดเห็นอยNางสรTางสรรค& 

         มีวิจารณญาณ และการสรTางสัมพันธภาพระหวNางผูTเรียน 
๕. CLO5 ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบในช้ันเรียน  
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๕ 

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

  

CLO 
วิธีการจัดการสอน/ 

ประสบการณ)การเรียนรู� 
วิธีการวัดผลลัพธ)การเรียนรู� 

 CLO1: ระบุใจความสําคัญและ
รายละเอียด เขTาใจวัตถุประสงค&ของผูTพูด 
วิเคราะห&สารและตีความส่ิงท่ีฟ�งไดT 

- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ&  
- การฝxกปฏิบัติในช้ันเรียน 

- การทําแบบทดสอบการฟ�ง 
- การประเมินจากการทํากิจกรรม 
  ในช้ันเรียน  

CLO2: พูดสนทนาโตTตอบดTวย
ภาษาอังกฤษในสถานการณ&ตNางๆ ใน
ชีวิตประจําวันไดTถูกตTองชัดเจน 

- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ&  
- การฝxกปฏิบัติในช้ันเรียน 
- การทํากิจกรรมกลุNม 

- การสอบทักษะการพูด  
- การประเมินจากการทํากิจกรรม 
  ในช้ันเรียน (ประเมินโดยผูTสอนและ
เพื่อนในกลุNม) 

 CLO3: พูดภาษาอังกฤษเพ่ือนําเสนอ
งานและอภิปรายในหัวขTอท่ีเก่ียวขTองกับ
หัวขTอท่ีเรียนไดTอยNางสรTางสรรค&และมี
วิจารณญาณ 

- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ&  
- การฝxกปฏิบัติในช้ันเรียน 
- การมอบหมายงานกลุNม 

- การนําเสนอผลงาน 
- การอภิปรายกลุNม 
 

CLO4: แสดงออกถึงภาวะผูTนํา 
ความสามารถในการทํางานเปqนทีม การ
แสดงความคิดเห็นอยNางสรTางสรรค& มี
วิจารณญาณ และการสรTางสัมพันธภาพ
ระหวNางผูTเรียน 

- การฝxกปฏิบัติในช้ันเรียน 
- การทํากิจกรรมกลุNม 

- การสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
และการมีสNวนรNวมในการทํางานกลุNม
และกิจกรรมในช้ันเรียน (ประเมินโดย
ผูTสอน) 

CLO5: ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบในช้ัน
เรียน  

- การฝxกปฏิบัติในช้ันเรียน 
- การทํากิจกรรมกลุNม 
 

- การสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ในช้ันเรียน  



     
รายวิชาศึกษาท่ัวไป                                                                                                ระดับปริญญาตรี                                        
ช่ือรายวิชา การฟ�งและการพูดเพื่อการส่ือสารภาษาอังกฤษ                                                  คณะศิลปศาสตร&                                        
รหัสวิชา ศศภอ ๑๓๕                                                                                              สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

๖ 

หมวดท่ี ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑. แผนการสอน  

สัปดาห&ท่ี หัวขTอเร่ือง/รายละเอียด 
จํานวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใชT ผูTสอน กิจกรรม  
ในช้ันเรียน 

ฝxก
ปฏิบัติ 

๑ Course introduction  
Get involved! 
Business Planning 

๒ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ& 
- การฝxกปฏิบัติในช้ันเรียน 
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 
- การมอบหมายงานกลุNม 

คณาจารย& 
คณะศิลปศาสตร& 

๒ Get involved! 
Business Planning 

๒ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ& 
- การฝxกปฏิบัติในช้ันเรียน 
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 

คณาจารย& 
คณะศิลปศาสตร& 

๓ Job’s today 
Job advertising and recruit-
ing 

๒ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ& 
- การฝxกปฏิบัติในช้ันเรียน 
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 
- การทํากิจกรรมกลุNม 

คณาจารย& 
คณะศิลปศาสตร& 

๔ Job’s today 
Job advertising and recruit-
ing 

๒ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ& 
- การฝxกปฏิบัติในช้ันเรียน 
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 

คณาจารย& 
คณะศิลปศาสตร& 

๕ In the news 
Media 

๒ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ& 
- การฝxกปฏิบัติในช้ันเรียน 
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 

- การทํากิจกรรมกลุNม 

คณาจารย& 
คณะศิลปศาสตร& 

๖ In the news 
Media 

๒ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ& 
- การฝxกปฏิบัติในช้ันเรียน 
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 

คณาจารย& 
คณะศิลปศาสตร& 
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๗ 

สัปดาห&ท่ี หัวขTอเร่ือง/รายละเอียด จํานวน ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใชT ผูTสอน 
๗ What’s up 

Pharmacy 
๒ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ& 

- การฝxกปฏิบัติในช้ันเรียน 
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 
- การทํากิจกรรมกลุNม 

คณาจารย& 
คณะศิลปศาสตร& 

๘ สอบกลางภาค 

๙ What’s up 
Pharmacy 

๒ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ& 
- การฝxกปฏิบัติในช้ันเรียน 
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 

คณาจารย& 
คณะศิลปศาสตร& 

๑๐ Listening Test I    
Speaking Test I                     

๒ ๐ - การทําแบบทดสอบการฟ�ง 
- การสอบทักษะการพูด 
 

คณาจารย& 
คณะศิลปศาสตร& 

๑๑ Cash flow 

Banking 

๒ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ& 
- การฝxกปฏิบัติในช้ันเรียน 
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 
- การทํากิจกรรมกลุNม 

คณาจารย& 
คณะศิลปศาสตร& 

๑๒ Cash flow 

Banking 

๓ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ& 
- การฝxกปฏิบัติในช้ันเรียน 
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 

คณาจารย& 
คณะศิลปศาสตร& 

๑๓ Manners 
General Travel 

๒ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ& 
- การฝxกปฏิบัติในช้ันเรียน 
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 

คณาจารย& 
คณะศิลปศาสตร& 

๑๔ Manners 
General Travel 

๒ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ& 
- การฝxกปฏิบัติในช้ันเรียน 
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 
- การทํากิจกรรมกลุNม 

คณาจารย& 
คณะศิลปศาสตร& 

๑๕  Listening Test II ๒ ๐ - การทําแบบทดสอบการฟ�ง คณาจารย& 
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๘ 

สัปดาห&ท่ี หัวขTอเร่ือง/รายละเอียด จํานวน ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใชT ผูTสอน 
Speaking Test II - การสอบทักษะการพูด คณะศิลปศาสตร& 

๑๖ Self-study project: discus-
sion and presentation 

๒ ๐ - นําเสนอผลงานกลุNม 
 

คณาจารย& 
คณะศิลปศาสตร& 

๑๗-๑๘ สอบปลายภาค 

                  รวม ๓๐ ๐   
 
๒. แผนการประเมินผลลัพธ)การเรียนรู�ที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs  

๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู� 
ก.  การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู� (Formative Assessment) 

            - การฝxกปฏิบัติในช้ันเรียน 
          ข.  การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนรู� (Summative Assessment) 

(๑) เครื่องมือและนํ้าหนักในการวัดและประเมินผล 
 

ผลลัพธ)การเรียนรู�ฯ วิธีการวัดผล 
นํ้าหนักการ

ประเมินผล (รTอยละ) 
CLO1: ระบุใจความสําคัญและรายละเอียด เขTาใจ
วัตถุประสงค&ของผูTพูด วิเคราะห&สารและตีความส่ิงท่ีฟ�งไดT 

- การทําแบบทดสอบการฟ�ง ๔๐ 
๕๐ 

- การทํากิจกรรมในช้ันเรียน ๑๐ 

CLO2: พูดสนทนาโตTตอบดTวยภาษาอังกฤษใน
สถานการณ&ตNางๆ ในชีวิตประจําวันไดTถูกตTองชัดเจน 

- การสอบทักษะการพูด ๑๕ ๒๐ 
- การทํากิจกรรมในช้ันเรียน ๕ 

 CLO3: พูดภาษาอังกฤษเพ่ือนําเสนองานและอภิปรายใน
หัวขTอท่ีเก่ียวขTองกับหัวขTอท่ีเรียนไดTอยNางสรTางสรรค&และมี
วิจารณญาณ 

- การนําเสนอผลงาน  ๑๐ ๒๐ 
- การอภิปรายกลุNม ๑๐ 

CLO4: แสดงออกถึงภาวะผูTนํา ความสามารถในการ
ทํางานเปqนทีม การแสดงความคิดเห็นอยNางสรTางสรรค&  
มีวิจารณญาณ และการสรTางสัมพันธภาพระหวNางผูTเรียน 

- การสังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกและการมีสNวนรNวมใน
การทํางานกลุNมและกิจกรรมใน
ช้ันเรียน 

๕ ๕ 

CLO5: ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบในช้ันเรียน  - การสังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกในช้ันเรียน 

๕ ๕ 

รวม  ๑๐๐ ๑๐๐ 
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๙ 

(๒)  การตัดสินผล 
เกณฑ&การประเมินผลเปqนไปตามขTอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยใชTหลักการอิงเกณฑ&และเทียบคะแนนตาม

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

๘๐-๑๐๐ O โดดเดNน 
๕๐-๗๙ S พอใจ 
๐-๔๙ U ไมNพอใจ 

นักศึกษาจะผNานเกณฑ&การประเมินรายวิชาน้ีเมื่อไดTคะแนนรTอยละ ๕๐ (สัญลักษณ& S) ข้ึนไป  

 (๓) การสอบแกTตัว (ถTารายวิชากําหนดใหTมีการสอบแกTตัว) 

 ไมNมีการสอบแกTตัว 
 

๓.  การอุทธรณ)ของนักศึกษา 
     กรณีท่ีนักศึกษาเกิดขTอสงสัยเร่ืองการใหTคะแนนในสNวนตNางๆ นักศึกษาสามารถเขียนคํารTองท่ีหTอง One Stop        
Service เพื่อขอตรวจสอบคะแนนไดT โดยคณะศิลปศาสตร&จะดําเนินการตามระเบียบและข้ันตอนปฏิบัติของคณะ       
ศิลปศาสตร& มหาวิทยาลัยมหิดล 

หมวดท่ี ๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตําราและเอกสารหลัก (Required Texts) 
       ๑) Pickering, K. (2012). Communicate listening & speaking skills 2. Stuttgart: Macmillan.  
      ๒) Matthiesen, S.J. (2017). Barron’s essential words for the TOEIC 6th edition.  NY: Barrons Educational Series, Inc.    

๒. เอกสารและข�อมูลแนะนํา (Suggested Materials) 
      ๑) Freire, R. & Jones. T. (2015). Q: Skills for success 4 : listening and speaking. Oxford: Oxford  
University Press.   
๓.  ทรัพยากรอ่ืนๆ (ถTามี) 
               - 
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๑๐ 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธ)การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
       ๑.๑  นักศึกษาฝxกปฏิบัติผNานการการทํางานคูNและกลุNม 
       ๑.๒  ความเห็นของนักศึกษาตNอการเรียนการสอนรายวิชาโดยใชTแบบสอบถามของคณะฯ  
            ๑.๒.๑  เน้ือหาการเรียนการสอน 
           ๑.๒.๒  วิธีการจัดการเรียนการสอน 
    ๑.๒.๓  ขTอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนในแตNละคาบ 
            ๑.๒.๔  ความคิดเห็นในภาพรวมตNอการเรียนการสอนรายวิชา  

๒.  กลยุทธ)การประเมินการสอน  
 ๒.๑  นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคNาและแบบปลายเป�ดเม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนท้ัง     
             รายวิชา 

๒.๒  ผลจากการฝxกปฏิบัติในช้ันรียน การนําเสนองาน การอภิปรายกลุNม การสอบฟ�ง การสอบพูดและผลอีเลิร&นนิง  
 ๒.๓  การสังเกตในหTองเรียน 

๓.  การปรับปรุงการสอน 
      ๓.๑  ผูTสอนนําผลจากแบบประเมินมาหาขTอสรุปและปรับปรุงการเรียนการสอน 
 ๓.๒. ผูTสอนจัดทําเอกสารการสอนท่ีมีการปรับปรุงขTอมูลและใหTผูTเรียนเห็นถึงประโยชน&ท่ีจะประยุกต&ใชTไดT 

๓.๓  ท่ีประชุมหลักสูตรฯจัดประชุมเดือนละคร้ังและระบุวาระการประชุมเก่ียวกับการเรียนการสอนและการสอบเพื่อหา    
       แนวทางแกTไขป�ญหาและปรับปรุงการเรียนการสอนรNวมกัน 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
      กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาใหTเปqนไปตามการดําเนินงานของหลักสูตรฯ ซึ่งจะมี    
      คณะกรรมการทวนสอบ 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
       ๕.๑  ท่ีประชุมหลักสูตรฯจัดประชุมอาจารย&ผูTสอนกNอนเป�ดภาคการศึกษา  และป�ดภาคการศึกษา 
 ๕.๒  ผูTสอนนําผลการสอบมาประกอบการประเมินเพ่ือการปรับปรุงขTอเสียในดTานตNาง ๆ และหารือรNวมกับทีมผูTรNวมสอน 
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๑๑ 

ภาคผนวก 

ความสอดคล�องระหว$างรายวิชากับหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ตารางที่ ๑  ความสัมพันธ&ระหวNาง CLOs และ MU-GE Module LOs  (หมายเลขในตาราง = Sub LOs) 
ความสอดคลTองของผลการเรียนรูTของนักศึกษากับผลลัพธ&การเรียนรูTท่ีคาดหวังจากหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (MU-GE Module LOs) 
และผลการเรียนรูTของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหNงชาติ (TQF)  แสดงในตารางดTานลNาง 

 

(รหัสวิชา) LAEN 262 
ผลลัพธ&การเรียนรูTหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (MU-GE LOs) 

MLO1 MLO2 MLO3 MLO4 MLO5 MLO6 MLO7 MLO8 MLO9 
 CLO1: ระบุใจความสําคัญและ
รายละเอียด เขTาใจวัตถุประสงค&
ของผูTพูด วิเคราะห&สารและ
ตีความส่ิงท่ีฟ�งไดT 

๑.๑ ๒.๒      ๘.๑ 
๘.๔ 

 

CLO2: พูดสนทนาโตTตอบดTวย
ภาษาอังกฤษในสถานการณ&
ตNางๆ ในชีวิตประจําวันไดT
ถูกตTองชัดเจน 

๑.๑ ๒.๒ 
๒.๓ 

     ๘.๑ 
๘.๔ 

๙.๑ 
๙.๒ 

 CLO3: พูดภาษาอังกฤษเพื่อ
นําเสนองานและอภิปรายใน
หัวขTอท่ีเก่ียวขTองกับหัวขTอท่ี
เรียนไดTอยNางสรTางสรรค&และมี
วิจารณญาณ 

๑.๑ 
๑.๓ 

๒.๒      ๘.๑ 
๘.๒ 
๘.๓ 
๘.๔ 

๙.๑ 
๙.๒ 

CLO4: แสดงออกถึงภาวะผูTนํา 
ความสามารถในการทํางานเปqน
ทีม การแสดงความคิดเห็นอยNาง
สรTางสรรค& มีวิจารณญาณ และ
การสรTางสัมพันธภาพระหวNาง
ผูTเรียน 

     ๖.๔   ๙.๑ 
๙.๒ 

CLO5: ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ในช้ันเรียน  

     ๖.๓    
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๑๒ 

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, cri-tique 
and evaluate the logic & va-lidity of 
arguments  

1.1 identify concepts related to the context of learned is-
sues/topics  
1.3 collect, analyse, synthesize data, & evaluate information and 
ideas from multiple sources relevant to issues/problems  

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

2.2 make judgement & decision through correct analysis, inter-
ferences, and evaluations on quantitative basis and multiple 
perspectives 
2.3 apply concept of process management to solve problems 

MLO6 act autonomously within context 
of relationships to others, law, rules, 
codes, and values  

6.3 exhibit characteristics of responsible citizenship  
6.4 work effectively in diverse team (and multi-cultural settings) 

MLO8 use a variety of means/ technol-

ogies to communicate effectively and 

purposefully-e.g. share infor-

mation/knowledge, express ideas, 

demonstrate or create individual & 

group product, etc. 

8.1 communicate/present idea effectively both oral & written 

forms, proper to a range of audience groups, such as verbal dis-

cussion with peers, project report 

8.2prepare 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. 

8.4 demonstrate competence in a second or additional language 
MLO9 collaborate and work effectively 
as part of a student group/team mem-
ber 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 inter-
act with others respectfully, whether as 
a team member or leader, to create a 
productive teamwork  

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  
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๑๓ 

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 & Analy-
sis: Use various sources 
and methods to collect 
and manage  data & in-
formations and make a 
logical judgement and de-
cision to arrive at solution 
or problem solving rele-
vant to real-world is-
sues/problems 

1. create & construct an argu-
ment effectively as well as 
identify, critique and evalu-
ate the logic & validity of ar-
guments  

1. identify concepts related to the context of learned issues/topics 
2. demonstrate ICT literacy: use appropriate technology to find, evaluate, 

and ethically use information  
3. collect, analyse, synthesize data, & evaluate information and ideas from 

multiple sources relevant to issues/problems 
4. synthesize information to arrive at logical reasoning 

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

1. apply simple mathematical methods to the solution of ‘real-world’ 
problems  

2. make judgement & decision through correct analysis, inferences, and 
evaluations on quantitative basis and multiple perspectives 

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 im-
prove his/her or team so-
lutions/results by  applying 
the evidence-based pro-
cess management con-
cepts  

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

1. connect, synthesize and/or transform ideas or solutions within a par-
ticular framework 

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 

1. Create an original explanation or solution to the issues/problems  
2. articulate the rationale for & consequences of his/her solution- identify 

opportunities & risk 
3. implement innovation through process management approach   

5.  explore and situate oneself 
in a new physical environ-
ment and intellectual per-
spectives 

1. demonstrate cultural competencies and adaptabilities in different work-
ing environments 

2. resort to multi-dimensional settings and tools to acquire knowledge and 
skills relevant to the problem or situation at hand 

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  

1.  demonstrate an understanding of the principles upon which sustainable 
ecosystems and societies are built 

2.  identify the national & global challenges associated with current econom-
ic, political, and social systems  

3.  exhibit characteristics of responsible citizenship 
4.  work effectively in diverse team (and multi-cultural settings) 

7. apply ethical frameworks or 
principles and consider their 
implications in his/her deci-
sion-making and interacting 
with others 

1.  identify ethical issues and recognize different viewpoint and ideologies  
2.  guide & lead others 
3.  apply principle of ethical leadership, collaborative engagement,   and re-

spect diversity   
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๑๔ 

Competences LOs: Sub LOs: 

4. Communication:  com-
municate effectively and 
confidently using oral, 
visual, and written lan-
guage 

8.  use a variety of means/ 
technologies to communi-
cate effectively and purpose-
fully-  e.g., share information/ 
knowledge, express ideas, 
demonstrate or create indi-
vidual & group product, etc.   

1.  communicate/present ideas effectively both oral & written forms, proper 
to a range of audience groups, such as verbal discussion with peers, pro-
ject report.   

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. 

3.  prepare written documents to express ideas/solutions using different writ-
ing technologies, and mixing texts, data, and images. 

4.  demonstrate competence in a second or additional language 

5. Collaboration and 
Working with team: col-
laborate and work effec-
tively with team to arrive 
at team goals 

9.  collaborate and work effec-
tively as part of a student 
group/team member to ar-
rive at the team shared-goals 
in time 

1.  collaborate effectively with others as a responsible team member to 
achieve team goals in time 

2.  interact with others respectfully, whether as a team member or leader, to 
create a productive teamwork 

 


