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๑ 
 

มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา 
หมวดที ่๑ ขอมูลทั่วไป 

 
๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    

ภาษาไทย  ศศภอ ๒๖๓  การอานและการเขียนเพ่ือการสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษ             LAEN 263   Reading and Writing for Communication 

 
๒.  จํานวนหนวยกิต       2      
    (บรรยาย 1 ชม.   ปฏิบัติ 2  ชม.  เรียนรู-คนควาดวยตนเอง 3 ชม. /สัปดาห) 
   
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     

๓.๑ หลักสูตร      จัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
๓.๒ ประเภทของรายวิชา     หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมวิชาภาษาอังกฤษ  

 
๔.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

๔.๑  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  อาจารย สุรัสวดี รัตนกุล   (Surasawadee Ratanakul) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 083-2933214   surasawadeer@hotmail.com 
๔.๒  อาจารยผูสอน  ภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๑ 

    อาจารย ศุภรักษ เตชะเจริญรุงเรือง (Suparak Techachareonrungrueang) 
    097-1960442 suparaktcr@gmail.com 
    อาจารย อภิรัชต อัครพัฒนวงษ      (Apirat Akaraphattanawong) 
    086-7656764   a.apirat@yahoo.com 
๕.  ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน   

๕.๑ ภาคการศึกษาท่ี   ภาคการศึกษาท่ี ๑ /  ชั้นปท่ี ๒ ข้ึนไป 
๕.๒ จํานวนผูเรียนท่ีรับได  ประมาณ ๒๐๐ คน 

 
๖.  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)    -   
๗.  รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)   - 
๘.  สถานท่ีเรียน      คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตพญาไท และ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
๙.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

วันท่ี  ๑๒  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑

mailto:surasawadeer@hotmail.com
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๒ 
 

หมวดที ่๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา (Course Goals)   

 

เพ่ือใหนักศึกษาสามารถอานขอความภาษาอังกฤษประเภทตางๆ เชน บทความ ขาว จดหมายราชการ โพสทและ
ความเห็นในสื่อสังคม บทสัมภาษณ การแถลงขาว และบทพูดในท่ีประชุมชน และเขียนแสดงความเขาใจ ความคิดเห็น
โดยใชคําศัพทไดอยางถูกตอง เหมาะสมตามบริบท นอกจากนี้ยังฝกใหนักศึกษาวิเคราะหขอความท่ีอานโดยใชแนวคิด
และทฤษฎีการสื่อสารเปนกรอบในการวิเคราะห 

 

๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

 ๒.๑ วัตถุประสงคของรายวิชา (Course Objectives) 
๑. มีทักษะในการอาน ตีความ และคิดเชิงวิเคราะหขอความภาษาอังกฤษประเภทตางๆ 
๒. สามารถเขียนนําเสนอขอมูล ความคิดเห็น ความคิดวิเคราะหโดยใชคําศัพทไดอยางเหมาะสมตามบริบท 
๓. สามารถเขียนนําเสนอความคิดเห็น ความคิดวิเคราะหโดยใชแนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารเปนกรอบในการ

วิเคราะห 
๔. มีความรับผิดชอบและสามารถทํางาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกกลุมอยางมีประสิทธิภาพ   
 

๒.๒ ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs)  

เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   
๑. CLO1 เลือกใชคําศัพทไดถูกตองตามบริบท 
๒. CLO2 อานขอความและตอบคําถามไดถูกตอง 
๓. CLO3 เขียนขอความสั้นโดยใชคําศัพทที่ไดเรียน 
๔. CLO4 เขียนขอความสั้นโดยอางอิงพจนานุกรมคําปรากฏรวม 
๕. CLO5 เขียนบอกหรืออธิบายขอความ แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารที่อานได 
๖. CLO6 สัมภาษณในประเด็นศึกษาที่กลุมวางแผนรวมกัน 
๗. CLO7 เขียนเรียงเรียงบทสัมภาษณ 
๘. CLO8 เขียนวิเคราะหขอความที่อาน ปรากฏการณ หรือสถานการณสมมติโดยเชื่อมโยงแนวคิดและทฤษฎีการสื่อสาร 
๙. CLO9 พูดวิเคราะหบทสัมภาษณโดยนาํแนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารมาใช  
๑๐. CLO10 แสดงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการทาํงานกลุมและงานเดี่ยวในชั้นเรียน 

 
หมวดที ่๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

๑. คําอธิบายรายวิชา  (Course Description)  
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๓ 
 

(ภาษาไทย)     การอานและการเขียนในสถานการณตางๆ การอภิปราย วัจนกรรม การตีความและวิเคราะหขอความจาก
การสนทนา การบรรยายและการอานขอความทางวิชาการ ขาวสาร รายงานขอมูลจากแหลงตางๆ 
(ภาษาอังกฤษ)  Reading and writing of different contexts: discussion, discourses, dialogue interpretation 
and analysis, lectures, academic texts, news, and reports  
๒. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

การฝกปฏิบัติ 
(ชั่วโมง) 

การศึกษาดวยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๑๕  ช่ัวโมง 
(๑ ช่ัวโมง x ๑๕ สัปดาห) 

๓๐  ช่ัวโมง 
(๒ ช่ัวโมง x ๑๕ สัปดาห) 

๔๕  ช่ัวโมง 
(๓ ช่ัวโมง x ๑๕ สัปดาห) 

  
๓.  จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล  

๑. ผูสอนจะให feedback ในงานเขียนท่ีมอบหมายใหทําในช้ันเรียนตลอดภาคการศึกษา   
๒. ผูสอนจะใหคําแนะนําในการวางแนวคําถามสัมภาษณ ตลอดจนการทํารายงานกลุมในช้ันเรียน หรือหลังเลิกเรียน หรือตามเวลานัดหมาย 

ตลอดภาคการศึกษา   
โดยเฉลี่ยท้ังภาคการศึกษา การใหคําปรึกษาและให feedback รายบุคคลมีประมาณ ๑๐ นาทีตอสัปดาห ตอคน  

หมวดที ่๔  การพัฒนาผลการเรียนรูที่คาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 

๑.  สรุปส้ันๆ เกี่ยวกับความรู หรือทักษะท่ีรายวิชามุงหวังท่ีจะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  

เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     
๑. CLO1 เลือกใชคําศัพทไดถูกตองตามบริบท 
๒. CLO2 อานขอความและตอบคําถามไดถูกตอง 
๓. CLO3 เขียนขอความสั้นโดยใชคําศัพทที่ไดเรียน 
๔. CLO4 เขียนขอความสั้นโดยอางอิงพจนานุกรมคําปรากฏรวม 
๕. CLO5 เขียนบอกหรืออธิบายขอความ แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารที่อานได 
๖. CLO6 สัมภาษณในประเด็นศึกษาที่กลุมวางแผนรวมกัน 
๗. CLO7 เขียนเรียงเรียงบทสัมภาษณ 
๘. CLO8 เขียนวิเคราะหขอความที่อาน ปรากฏการณ หรือสถานการณสมมติโดยเชื่อมโยงแนวคิดและทฤษฎีการสื่อสาร 
๙. CLO9 พูดวิเคราะหบทสัมภาษณโดยนาํแนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารมาใช   
๑๐. CLO10 แสดงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการทาํงานกลุมและงานเดี่ยวในชั้นเรียน 

๒. วิธีการจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความรู หรือ ทักษะ ในขอ ๑   และการวัดผลลัพธการ
เรียนรูของรายวิชา   

  
ผลลัพธ

การเรียนรู 
วิธีการจัดการสอน/ประสบการณการเรียนรู วิธีการวัดผลลัพธการเรียนรู 

CLO1 บรรยาย  สอบกลางภาค   2.5% 



            
รายวชิาศกึษาทั่วไป                                                                                       ระดบัปรญิญาตร ี                                                                      
ชือ่รายวชิา  การอา่นและการเขยีนเพือ่การสือ่สาร                                                                                               คณะ ศลิปศาสตร ์                                                          
รหัสวชิา  ศศภอ ๒๖๓                                                 หลกัสตูรฯ ภาษาองักฤษ 
 

๔ 
 

(แบบปฏิสมัพนัธ ์: ใหต้อบคาํถามสัน้ๆ, ระดมความคิด) 
 
มอบหมายงานรายบคุคล  
(ตอบคาํถาม / ขียนขอ้ความสัน้/ เขียนวิเคราะห/์ 
แบบทดสอบ) 
 
มอบหมายงานกลุม่  
(สมัภาษณ/์ เรียบเรียงบทสมัภาษณ/์ เขียนวิเคราะห์
กรณีศกึษา/ ทาํรายงานกลุม่) 
 

สอบปลายภาค  3.5% 

CLO2 
สอบกลางภาค   3.5% 

สอบปลายภาค  4.5% 

 CLO3 
สอบกลางภาค   4.5% 

สอบปลายภาค  5.25% 

 CLO4 
ทดสอบยอย       5% 

สอบกลางภาค   4.5% 

สอบปลายภาค  5.25% 

 CLO5 
สอบกลางภาค   2% 

สอบปลายภาค  3% 

CLO6 รายงานกลุม     5% 

 CLO7 รายงานกลุม     5%  

 CLO8 

งานเขียนในช้ันเรียน  10% 

ทดสอบยอย 10% 

รายงานกลุม 10% 

สอบกลางภาค   3% 

สอบปลายภาค  3.5% 

 CLO9 นําเสนอรายงาน  5% 

CLO10 การมีสวนรวมในช้ันเรียน 5% 



     
รายวชิาศกึษาทั่วไป                                                                                       ระดับปรญิญาตร ี                                                                      
ชือ่รายวชิา  การอา่นและการเขยีนเพือ่การสือ่สาร                                                                                               คณะ ศลิปศาสตร ์                                                          
รหัสวชิา  ศศภอ ๒๖๓                                                 หลกัสตูรฯ ภาษาองักฤษ 
                       

๕ 
 

หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑. แผนการสอน   

สัปดาห 
ท่ี 

หัวขอเรื่อง/รายละเอียด 

จํานวน ชม. 
กิจกรรมการเรยีน

การสอน/สื่อท่ีใช 
ผูสอน กิจกรรม  

ในชั้นเรียน 
ฝก

ปฏิบัติ 

๑ อธิบายประมวลรายวิชาและงาน /โครงงาน  
บทท่ี 1 

- การอานขอความประเภทตางๆและการเขียนบอกใจความ 

- การใชพจนานุกรม และการฝกสบืคน 

 
 

๑ ๒ 

 คณาจารย 

๒ บทท่ี 1  
- การอานขอความประเภทตางๆและการเขียนบอกใจความ 

- ไวยากรณเพ่ือการเขียน 

- การใชพจนานุกรมคําปรากฏรวม และการฝกสืบคน   

 
 

๑ ๒ 

 คณาจารย 

๓ บทท่ี 1  
- การอานขอความประเภทตางๆและการเขียนบอกใจความ 

- ไวยากรณเพ่ือการเขียน 

- การใชพจนานุกรมคําปรากฏรวม และการฝกสืบคน  
- การเขียนประโยค ขอความสั้นโดยใชคําปรากฏรวม 

 
 

๑ ๒ 

 คณาจารย 

๔ บทท่ี 2  
- การอานขอความประเภทตางๆและการเขียนบอกใจความ  
- การบอกใจความสําคัญของขอความท่ีอาน  

- ไวยากรณเพ่ือการเขียน 

 
 

๑ ๒ 

 คณาจารย 

๕ บทท่ี 2  
- การอานขอความประเภทตางๆและการเขียนบอกใจความ 

-  ไวยากรณเพ่ือการเขียน 

- การเขียนเปรยีบเทียบขอมลู 

 
 

๑ ๒ 

 คณาจารย 

๖ บทท่ี 3 

- การอานขอความประเภทตางๆและการเขียนบอกใจความ 

- แนวคิดพ้ืนฐานทางการสื่อสาร  

 
 

๑ 

 
 

๒ 

 คณาจารย 

๗ บทท่ี 3  
- การอานขอความประเภทตางๆและการเขียนบอกใจความ 

- แนวคิดพ้ืนฐานทางการสื่อสาร  
- การเขียนวิเคราะหขอความท่ีอานโดยใช/เช่ือมโยงกับ
แนวคิดพ้ืนฐานทางการสื่อสาร 

 

๑ 

๒ 

 คณาจารย 

๘ บทท่ี 4  
- การอานขอความประเภทตางๆและการเขียนบอกใจความ 

- ทฤษฎีการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลย ี

 

๑ ๒ 

 คณาจารย 
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๖ 
 

สัปดาห 
่ 

หัวขอเรื่อง/รายละเอียด จํานวน ชม. กิจกรรมการเรยีน

 

ผูสอน 
 

สัปดาหการสอบกลางภาค 
๙ บทท่ี 4  

- การอานขอความประเภทตางๆและการเขียนบอกใจความ 

- ทฤษฎีการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลย ี

- การเขียนวิเคราะหขอความท่ีอานโดยใช/เช่ือมโยงกับ
ทฤษฎีการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยี  

 
 

๑ ๒ 

 คณาจารย 

๑๐ บทท่ี 5  
- การอานขอความประเภทตางๆและการเขียนบอกใจความ 

- ทฤษฎีการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม  

 
 

๑ 
๒ 

 คณาจารย 

๑๑ บทท่ี 5  
- การอานขอความประเภทตางๆและการเขียนบอกใจความ 

- ทฤษฎีการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม 

- การเขียนวิเคราะหขอความท่ีอานโดยใช/เช่ือมโยงกับ
ทฤษฎีการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม 

 
 

๑ ๒ 

 คณาจารย 

๑๒ บทท่ี 6  
- การอานขอความประเภทตางๆและการเขียนบอกใจความ 

- ทฤษฎีการสื่อสารในองคกร 

 
 

๑ 
๒ 

 คณาจารย 

๑๓ บทท่ี 6  
- การอานขอความประเภทตางๆและการเขียนบอกใจความ 

- ทฤษฎีการสื่อสารในองคกร 

- การเขียนวิเคราะหขอความท่ีอานโดยใช/เช่ือมโยงกับ
ทฤษฎีการสื่อสารในองคกร 

 
 

๑ ๒ 

 คณาจารย 

๑๔  การนําเสนอรายงานกลุม ๑ ๒  คณาจารย 

๑๕ สรุป ทําแบบฝกหัดทบทวน ตอบขอซักถาม ๑ ๒  คณาจารย 
 

สัปดาหการสอบปลายภาค 
                  รวม ๑๕ ๓๐   

๒. แผนการประเมินผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดบัรายวิชา CLOs  
๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู 

ก.  การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู (Formative Assessment) 
 

1. การมีสวนรวมในชั้นเรียน  5%  
2. งานเขียนในชั้นเรียน  10%  
3. ทดสอบยอย   15% 
4. รายงานกลุม   20% 
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๗ 
 

5. การนําเสนอรายงาน     5% 
6. การสอบกลางภาค  20% 
7. การสอบปลายภาค  25% 
 

ข.  การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนรู (Summative Assessment) 
(๑) เครื่องมือและน้ําหนักในการวัดและประเมินผล 

 
ผลลัพธ 

การเรียนรูฯ 
วิธีการวัดผล 

นํ้าหนักการประเมินผล 
(รอยละ) 

CLO1  เลือกใชคําศัพทไดถูกตองตามบริบท สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

2.5 
3.5 

6 

CLO2  อานขอความและตอบคําถามได
ถูกตอง 

สอบกลางภาค    
สอบปลายภาค   

3.5 
4.5 

8 

CLO3  เขียนขอความสั้นโดยใชคําศัพทที่ได
เรียน 

สอบกลางภาค    
สอบปลายภาค   

4.5 
5.25 

9.75 

CLO4  เขียนขอความสั้นโดยอางอิง
พจนานุกรมคําปรากฏรวม 

ทดสอบยอย        
สอบกลางภาค    
สอบปลายภาค   

5 
4.5 
5.25 

14.75 

CLO5  เขียนบอกหรืออธิบายขอความ 
แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารทีอ่านได 

สอบกลางภาค    
สอบปลายภาค   

2 
3 

5 

CLO6  สัมภาษณในประเด็นศึกษาที่กลุม
วางแผนรวมกัน 

รายงานกลุม      5 5 

CLO7  เขียนเรียงเรียงบทสัมภาษณ รายงานกลุม      5 5 

CLO8  เขียนวิเคราะหขอความที่อาน 
ปรากฏการณ หรือสถานการณสมมติโดย
เชื่อมโยงแนวคิดและทฤษฎีการสื่อสาร 

งานเขียนในชั้นเรียน   
ทดสอบยอย  
รายงานกลุม  
สอบกลางภาค    
สอบปลายภาค   

10 
10 
10 
3 

3.5 

36.5 

CLO9 พูดวิเคราะหบทสัมภาษณโดยนาํ
แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารมาใช    

 
นําเสนอรายงาน   

 
5 

 
5 

CLO 10 แสดงความรับผิดชอบและการมี

สวนรวมในการทาํงานกลุมและงานเดี่ยวใน

ชั้นเรียน 

การมีสวนรวมในชั้นเรียน 5 5 

รวม  100 100 

 
(๒)  การตัดสินผล 
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๘ 
 

 
เกณฑการประเมินผลเปนไปตามระเบียบของคณะฯ และมหาวิทยาลัย โดยใชหลักการอิงเกณฑและเทียบคะแนน

ตามสัญลักษณ A, B+, B, C+, C, D+, D และ F ดังนี้ 
 

คะแนน (รอยละ) เกรด 
85-100 A 
80-84 B+ 
75-79 B 
70-74 C+ 
65-69 C 
60-64 D+ 
55-59 D 
0-54 F 

 
 

หรือ 
คะแนน (รอยละ) เกรด 

80-100 A 
75-79 B+ 
70-74 B 
65-69 C+ 
60-64 C 
55-59 D+ 
50-54 D 
0-49 F 

 
(๓) การสอบแกตัว (ถารายวิชากําหนดใหมีการสอบแกตัว) 
 
ไมมี 
 

๓.  การอุทธรณของนักศึกษา 

  ใหเปนไปตามระเบียบ ขอปฏิบัติ และข้ันตอนของคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
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๙ 
 

หมวดที ่๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตําราและเอกสารหลัก (Required Texts) 

เอกสารประกอบการสอน  จัดทําโดยอาจารยผูสอน  คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

๒. เอกสารและขอมูลแนะนํา (Suggested Materials)   
 
Atkin, D.J. & Lin, C.A. (2007). Communication technology and social change: Theory and implications. Mahwah: Law-

rence Erlbaum Associates.  
Baran, S.J. (2012). Introduction to mass communication: Media literacy and culture. New York: McGraw-Hill. 

Introduction to mass communication : media literacy and culture  
Berger, C.R. and Chaffee, S.H. (1987). Handbook of communication science. Newbury Park: Sage. 
Dominick, J.R. (2013). The dynamics of mass communication: Media in transition. New York: McGraw-Hill. 
Hanson, R.E. (2014). Mass communication: Living in a media world. Los Angeles: Sage/CQ Press. 
Holmes, D. (2005). Communication theory: Media, technology and society. Thousand Oaks: Sage. 
Keyton, J. (2005). Communication & organizational culture: A key to understanding work experiences. Thousand Oaks:  

Sage.    
Martin, J.N. (2018). Intercultural communication in contexts. New York: McGraw-Hill Education. 
Tourish, D. & Hargie, O. (2004). Key issues in organizational communication. London: Routledge. 
Varmer, I. (2011). Intercultural communication in the global workplace. Boston: McGraw-Hill/Irwin. 
Verderber, K. (2010). Communicate!. Boston: Wadsworth/Cengage Learning.  
Wood, J.T. (1997). Communication theories in action: An introduction. Belmont: Wadsworth. 
 
หมายเหตุ:  หนังสืออางอิงทุกเลม สามารถสืบคนและยมืไดจากหองสมุดของคณะตางๆในมหาวิทยาลยัมหิดล 

๓.  ทรัพยากรอ่ืนๆ (ถามี)   - 

 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 ๑.๑  นักศึกษาประเมินผลงานเขียนและพูดของเพ่ือนนักศึกษาในการทํางานคูและกลุม 
       ๑.๒  ความเห็นของนักศึกษาตอการเรียนการสอนรายวิชาโดยใชแบบสอบถามของคณะฯ  
                ๑.๒.๑  เนื้อหาการเรียนการสอน 
              ๑.๒.๒  วิธีการจัดการเรียนการสอน 
    ๑.๒.๓  ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนในแตละคาบ 
                ๑.๒.๔  ความคิดเห็นในภาพรวมตอการเรียนการสอนรายวิชา   

http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search%7ES4?/Xmass+media+communication&searchscope=4&SORT=DZ/Xmass+media+communication&searchscope=4&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=mass+media+communication/1%2C230%2C230%2CB/frameset&FF=Xmass+media+communication&searchscope=4&SORT=DZ&4%2C4%2C
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๑๐ 
 

๒.  กลยุทธการประเมินการสอน  
๒.๑  นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา และแบบปลายเปดเม่ือสิ้นสุดการเรียนการ 
       สอนท้ังรายวิชา 
๒.๒  ผลจากการนําเสนอปากเปลา/การถาม-ตอบในชั้นเรียน งานเขียน และการทดสอบยอย โครงงาน  การสอบ

ปลายภาคการศึกษา 
๒.๓  การสังเกตในหองเรียนโดยคณาจารยผูสอน 

 

 

๓.  การปรับปรุงการสอน 
๓.๑   พิจารณาจากการหารือและขอเสนอแนะของอาจารยผูสอนในรายวิชา 
๓.๒  ผูสอนนําผลจากแบบประเมินการเรียนการสอนโดยนักศึกษามาหาขอสรุปและปรบัปรุงการเรียนการสอน 
๓.๓  ผูสอนปรับเนื้อหารายวิชาโดยใชเนื้อหาท่ีทันสมัย สามารถประยุกตใชใหเกิดประโยชนซ่ึงเปนผลจากการทํา

วิจัย หรือติดตามผลการวิจัย 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ทวนสอบจากคะแนนขอสอบ การวิเคราะหขอสอบ  

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
๕.๑  ท่ีประชุมหลักสูตรฯจัดประชุมอาจารยผูสอนกอนเปดภาคการศึกษา  และปดภาคการศึกษา เพ่ือแจงนโยบาย

การจัดการเรียนการสอน 
๕.๒   ผูรับผิดชอบรายวิชาประชุมหารือ ขอความเห็นจากคณาจารยผูรวมสอนในดานผลสัมฤทธิ์การเรียนระหวางภาค

การศึกษา,    กิจกรรมการเรียน,  การใชเวลา,  การเรียนรูของนักศึกษา, ปญหา, ขอเสนอแนะตางๆ และอ่ืนๆ  
เพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงในดานเนื้อหา รูปแบบกิจกรรม รูปแบบการวดัผลระหวางภาคการศึกษาและประจํา
ภาคการศึกษา (การสอบปลายภาคการศึกษา)  ท้ังนี้จะไดพิจารณารวมกับผลการประเมินรายวิชาจากนักศึกษา 
และคะแนนการสอบกลางภาค (หากมี) และปลายภาคการศึกษา 

 
ภาคผนวก     

ความสอดคลองระหวางรายวิชากับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ตารางท่ี ๑  ความสัมพันธระหวาง CLOs และ MU-GE Module LOs  (หมายเลขในตาราง = Sub LOs) 

รหัสรายวิชา ศศภอ ๒๖๓ 
การอานและการเขียนเพ่ือการสื่อสาร 

ผลลัพธการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (MU-GE LOs) 
MLO

1 
MLO

2 
MLO

3 
MLO

4 
MLO

5 
MLO

6 
MLO

7 
MLO

8 
MLO

9 
CLO1:     1.3         
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๑๑ 
 

เลือกใชคําศัพทไดถูกตองตามบริบท 

CLO2  
อานขอความและตอบคําถามไดถูกตอง 

 
      

8.1 
8.4 

 

CLO3:   
เขียนขอความสั้นโดยใชคําศัพทที่ไดเรียน 

 
1.3 

      
8.1 
8.4 

 

CLO4:   
เขียนขอความสั้นโดยอางอิงพจนานุกรมคํา
ปรากฏรวม 

1.3 
      

8.1 
8.4  

CLO5:   
เขียนบอกหรืออธิบายขอความ แนวคิดและ
ทฤษฎีการสื่อสารที่อานได 

 
      

8.1 
8.4  

CLO6:         
สัมภาษณในประเด็นศึกษาที่กลุมวางแผน
รวมกัน 

1.3 
      

8.1 
8.4  

CLO7:   
เขียนเรียงเรียงบทสัมภาษณ 

1.4 
      

8.1 
8.3 
8.4 

 

CLO8:  
เขียนวิเคราะหขอความที่อาน ปรากฏการณ 
หรือสถานการณสมมติโดยเชื่อมโยงแนวคิด
และทฤษฎีการสื่อสาร 

1.1 
1.3 
1.4 

      

8.1 
8.2 
8.3 
8.4 

 

CLO9: 
พูดวิเคราะหบทสัมภาษณโดยนาํแนวคิดและ
ทฤษฎีการสื่อสารมาใช    

1.1 
1.3 
1.4 

      

8.1 
8.2 
8.3 
8.4 

 

CLO10:  
แสดงความรับผิดชอบและการมสีวนรวมใน
การทํางานกลุมและงานเดี่ยวในชั้นเรียน 

        
9.1 
9.2 

 

 

ตารางท่ี ๒  คําอธิบาย MU-GE LOs และ Sub LOs ท่ีรายวิชารับผิดชอบ      

MU-GE LOs Sub LOs 

MLO1  

สงเสริมใหผูเรียนคิดวิเคราะหและ

เกิดคําถามในเชิงโตแยง 

1.1 ระบุ เชื่อมโยงแนวคิดตางๆกับประเด็นท่ีกําลังศึกษา 

1.3 รวบรวม วิเคราะหขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ 
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 1.4  สังเคราะหขอมูลท่ีรวบรวมเพ่ือใหไดขอสรุปในเชิงตรรกะ 

MLO8 

สงเสริมใหผูเรียนแลกเปลี่ยนและ

นําเสนอขอมูล ความคิดเห็น 

8.1 นําเสนอขอมูล ความคิดเห็นท้ังโดยการเขียนและการพูด 

8.2 เตรียมการนําเสนอดวยวาจาท่ีออกแบบเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความ

เขาใจและสงเสริมการเปลี่ยนแปลงในความเชื่อของผูฟง 

8.3 เขียนยอหนาขนาดยาวและรายงานเพ่ือนําเสนอขอมูล และความ

คิดเห็น 

8.4 นําเสนอขอมูล ความคิดเห็นท้ังโดยการเขียนและพูดเปน

ภาษาอังกฤษ 

MLO9 

ทํางานรวมกับสมาชิกกลุมไดอยางมี

ประสิทธิภาพและบรรลุ

วัตถุประสงค 

9.1 รับผดิชอบและรวมมือทํางานกลุมใหเสร็จสิ้น บรรลุวัตถุประสงค 

9.2 ทํางานกลุมรวมกับผูเรียนคนอ่ืนๆดวยความเคารพในความคิดเห็น

และบทบาทในกลุม 

 
 

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 & informations 
and make a logical 
judgement and deci-
sion to arrive at solu-
tion 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. 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 multistep problems 

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

2. make judgement & decision through correct analysis, infer-
ences, and evaluations on quantitative basis and multiple per-
spectives 

3. apply concept of process management to solve problems 
2.  Creativity & Inno-

vation: Shows capabil-
ity to initiate alterna-
tive/ new ways of 
thinking, doing things 
or solving problems to 
improve his/her or 
team solutions/results 
by  applying the evi-
dence-based process 

3.  acquire specific strate-
gies & skills within a par-
ticular discipline and adapt 
them to a new problem or 
situation 

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

1. Create an original explanation or solution to the is-
sues/problems  

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

3. implement innovation through process management approach   
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๑๓ 
 

Competences LOs: Sub LOs: 

management concepts  5.  explore and situate one-
self in a new physical en-
vironment and intellectu-
al perspectives 

1. demonstrate cultural competencies and adaptabilities in differ-
ent working environments 

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

3. Global perspec-
tives & Ethics: Ex-
press one’s own ide-
as, interact with oth-
ers, guide or lead 
team, as proper, as 
an ethically- engaged 
and responsible 
member of the socie-
ty 

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 cur-
rent economic, 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 decision-making 
and interacting with oth-
ers 

1.  identify ethical issues and recognize different viewpoint and 
ideologies  

2.  guide & lead others 
3.  apply principle of ethical leadership, collaborative engagement,   

and respect diversity   

4. Communication:  
communicate effec-
tively and confidently 
using oral, visual, and 
written language 

8.  use a variety of means/ 
technologies to com-
municate effectively and 
purposefully-  e.g., share 
information/ knowledge, 
express ideas, demon-
strate or create individual 
& 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, project 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 dif-
ferent writing technologies, and mixing texts, data, and images. 

4.  demonstrate competence in a second or additional language 
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 

1.  collaborate effectively with others as a responsible team mem-
ber to achieve team goals in time 

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

 


