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๑ 
 

มคอ.๓   รายละเอยีดของรายวชิา 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑.  รหัสและช่ือรายวชิา    
ภาษาไทย ศศภอ ๒๗๑ การเขียนเพ่ือการทํางานและการเรียน 
ภาษาองักฤษ        LAEN 271 Writing for Work and Study 

 

๒.  จํานวนหน่วยกติ       ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)  

                             (ทฤษฎี ๓ ชัว่โมง – ปฏิบติั ๐ ชัว่โมง – คน้ควา้ ๖ ชัว่โมง / สปัดาห์) 

    

๓.  หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา     

     ๓.๑ หลกัสูตร      จดัการเรียนการสอนทุกหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี (ยกเวน้หลกัสูตรนานาชาติ)    

  ๓.๒ ประเภทของรายวชิา  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  กลุ่มวิชาภาษา (ยกเวน้หลกัสูตรนานาชาติ) 

   

๔.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา  และอาจารย์ผู้สอน 

     ๔.๑  อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบรายวชิา  อาจารยศ์ฬิษา วิทยาศรัย   

                                         สาขาหลกัสูตรภาษาองักฤษ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

                                         โทร ๐๘๗ ๑๕๔ ๑๖๔๐     อีเมล salisa.vid@mahidol.edu 

     ๔.๒  อาจารยผ์ูส้อน                    
กลุม 1 อ.มนัสวี วงศประดู PH  กลุม 6 อ.ศฬิษา วิทยาศรัย NR 

กลุม 2 อ.สิรินิธ์ิ ชนะวงศ PH  กลุม 7 อ.ธนาวรรณ สุทธิวาทนฤพุฒิ NR 

กลุม 3 อ. ดร.ธนาวรรณ สุทธิวาทนฤพุฒิ PH  กลุม 8 อ.ธรรมภรณ คัมภรีภัทร NR 

กลุม 4 ผศ.ปองรัตน รตันภญิโญวงศ PH  กลุม 9 อ.ชลิสา  วงศวิศวะกร NR 

กลุม 5 อ. ดร.ญาณัชพิมพ ภาสวรเวท PH  กลุม 10 อ.สุภาฤดี  บัวแกว NR 

    กลุม 11 อ.พิมพศศิร  อัศวศิระมณ ี  NR 

    กลุม 12   อ.ประพาฬพรรณ ประพาฬเลิศสนิ NR 

    กลุม 13 อ.ณฐัฏฐธรรมา  ทองเอ่ียม NR 

 

๕.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน   

๕.๑ ภาคการศึกษาท่ี               ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๐  ชั้นปีท่ี ๒ 

   ๕.๒ จาํนวนผูเ้รียนท่ีรับได ้              ประมาณ ๔๐ คน (ต่อกลุ่ม) 
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๒ 
 

๖.  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   

ไม่มี 

 

๗.  รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites)  

ไม่มี  

 

๘.  สถานทีเ่รียน      มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา 

 

๙.  วนัทีจั่ดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
      ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
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๓ 
 

 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวชิา (Course Goals)   

เพ่ือใหน้กัศึกษาสามารถเขียนประกาศ โฆษณา ข่าว รายงาน จดหมาย สรุป และบทความขนาดสั้นจากแหล่งขอ้มูลทั้งการ

อ่านและการฟังท่ีหลากหลาย 

๒. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา  

 ๒.๑ วตัถุประสงค์ของรายวชิา (Course Objectives) 

       หลงัส้ินสุดการเรียนการสอนแลว้ นกัศึกษาสามารถศึกษางานเขียนประเภทต่างๆจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย 

เช่นประกาศ โฆษณา ข่าว รายงาน จดหมาย สรุป และบทความขนาดสั้น และสามารถผลิตงานเขียนรูปแบบท่ีศึกษาได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

       ๒.๒ ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับรายวชิา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนแลว้ นกัศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษาในรายวชิา สามารถ  (CLOs)   

๑. วเิคราะห์ใจความสาํคญั จุดประสงค ์รูปแบบ และลีลาการเขียนงานประเภทต่างๆ 

๒. ผลิตงานเขียนประเภทต่างๆ ท่ีศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

๓. วิพากษง์านเขียนและปรับแกไ้ดอ้ยา่งมีระบบและมีหลกัการ  
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๔ 
 

หมวดที ่๓ ลกัษณะและการดําเนินการ 
 

๑. คําอธิบายรายวชิา  (Course Description) 
       (ภาษาไทย) เพ่ือใหน้กัศึกษาสามารถเขียนประกาศ โฆษณา ข่าว รายงาน จดหมาย สรุป และบทความขนาดสั้น

จากแหล่งขอ้มูลทั้งการอ่านและการฟังท่ีหลากหลาย 
 
   (ภาษาอังกฤษ)  Writing announcements, advertisements, news, reports, letters, summaries, and 
short articles from various types of reading and listening materials 

 
๒. จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
(ชัว่โมง) 

การฝึกปฏิบัติ 
(ชัว่โมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชัว่โมง) 

๔๕ 

(๓ ชัว่โมง x ๑๕ สปัดาห์) 

  

0 

(๐ ชัว่โมง x ๑๕ สปัดาห์) 

 

๙๐ 

(๖ ชัว่โมง x ๑๕ สปัดาห์) 

  

๓.  จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

                      ๑ ชัว่โมง / สปัดาห์ 

หมวดที ่๔  การพฒันาผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงัระดบัรายวชิาของนักศึกษา 
 

๑.  สรุปส้ันๆ เกี่ยวกบัความรู้ หรือทกัษะทีร่ายวชิามุ่งหวงัทีจ่ะพฒันานักศึกษา (CLOs)  

เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนแลว้ นกัศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษาในรายวชิา จะสามารถ     

๑. วเิคราะห์ใจความสาํคญั จุดประสงค ์รูปแบบ และลีลาการเขียนงานประเภทต่างๆ CLO1  

๒. ผลิตงานเขียนประเภทต่างๆ ท่ีศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ CLO2 

๓. วิพากษง์านเขียนและปรับแกไ้ดอ้ยา่งมีระบบและมีหลกัการ CLO3 
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๕ 
 

๒. วธีิการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพฒันาความรู้ หรือ ทกัษะ ในข้อ ๑   และการวัดผลลพัธ์การเรียนรู้
ของรายวชิา   

  

รหัสวชิา วธีิการจัดการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู้ วธีิการวดัผลลพัธ์การเรียนรู้ 

 CLO1 

- บรรยาย  

- ระดมความคิด 

- ถาม-ตอบคาํถาม 

- ใหฝึ้กปฏิบติั / ฝึกในแต่ละหวัขอ้ 

- มอบหมายการทาํงานกลุ่ม 

- ทาํงานเขียนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

- ประเมินจากการฝึกปฏิบติัในชั้นเรียน 

- สอบเกบ็คะแนนในชั้นเรียน 

 CLO2 

- บรรยาย  

- ระดมความคิด 

- ถาม-ตอบคาํถาม 

- ใหฝึ้กปฏิบติั / ฝึกในแต่ละหวัขอ้ 

- มอบหมายการทาํงานกลุ่ม 

- ทาํงานเขียนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

- ประเมินจากการฝึกปฏิบติัในชั้นเรียน 

- สอบเกบ็คะแนนในชั้นเรียน 

 CLO3 

- บรรยาย  

- ระดมความคิด 

- ถาม-ตอบคาํถาม 

- ใหฝึ้กปฏิบติั / ฝึกในแต่ละหวัขอ้ 

- มอบหมายการทาํงานกลุ่ม 

-ประเมินจากการมีส่วนร่วมในกลุ่มและ

ชั้นเรียน 

- ทาํงานเขียนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

- ประเมินจากการฝึกปฏิบติัในชั้นเรียน 

- สอบเกบ็คะแนนในชั้นเรียน 
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๖ 
 

หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมนิผล 
 

๑. แผนการสอน  

สัปดาห์
ท่ี 

หวัขอ้เร่ือง/รายละเอียด 

จาํนวน ชม. 
กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ี

ใช ้
ผูส้อน กิจกรรม  

ในชั้นเรียน 

ฝึก
ปฏิบติั 

๑  Introduction / Syl-
labus review  

๓ ๐ - บรรยาย  

- ระดมความคิด 

อาจารย์
ประจาํกลุ่ม 

๒  Unit 1: Interna-
tional student 
-- Writing an infor-

mal email to a 

host family 

๓ ๐ - บรรยาย  

- ถาม-ตอบคาํถาม 

- ระดมความคิด 

- ทาํงานเขียนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

อาจารย์

ประจาํกลุ่ม 

๓  Whole class feed-
back on Assign-
ment #1   

 Unit 2: Where in 
the world …? 
-- Writing a descrip-

tion of Thailand 

๓ ๐ - บรรยาย  

- ถาม-ตอบคาํถาม 

- ระดมความคิด 

- ทาํงานเขียนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

อาจารย์

ประจาํกลุ่ม 

๔  Whole class feed-
back on Assign-
ment #2   

 Unit 3: Newspaper 
articles 
-- Writing a news 

article on an unu-

sual/interesting 

event in Salaya 

campus 

๓ ๐ - บรรยาย  

- ถาม-ตอบคาํถาม 

- ระดมความคิด 

- ทาํงานเขียนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

อาจารย์

ประจาํกลุ่ม 
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๗ 
 

สัปดาห์
่ 

หวัขอ้เร่ือง/รายละเอียด จาํนวน ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ี

 

ผส้อน 
๕  Whole class feed-

back on Assign-
ment #3   

 Unit 4: Modern 
technology 
-- Writing a discur-

sive essay 

๓ ๐ - บรรยาย  

- ถาม-ตอบคาํถาม 

- ระดมความคิด 

- ทาํงานเขียนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

อาจารย์

ประจาํกลุ่ม 

๖  Lesson review and 
Consultation  

 Writing Quiz 1 
(Units 1-3) 

๓ ๐ - บรรยาย  

- ถาม-ตอบคาํถาม 

- ทาํแบบทดสอบการเขียน 

อาจารย์

ประจาํกลุ่ม 

๗  Whole class feed-
back on Assign-
ment #4   

 Unit 5: Confer-
ences and visits 
-- Writing a formal 

email 

๓ ๐ - บรรยาย  

- ถาม-ตอบคาํถาม 

- ระดมความคิด 

- ทาํงานเขียนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

อาจารย์

ประจาํกลุ่ม 

๘  Whole class feed-
back on Assign-
ment #5   

 Unit 6: Science 
and our world 
-- Writing a sum-

mary  

๓ ๐ - บรรยาย  

- ถาม-ตอบคาํถาม 

- ระดมความคิด 

- ทาํงานเขียนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

อาจารย์

ประจาํกลุ่ม 

๙  Whole class feed-
back on Assign-
ment #6   

 Unit 7: People: 
past and present 
-- Writing from re-

๓ ๐ - บรรยาย  

- ถาม-ตอบคาํถาม 

- ระดมความคิด 

- ทาํงานเขียนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

อาจารย์

ประจาํกลุ่ม 
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๘ 
 

สัปดาห์
่ 

หวัขอ้เร่ือง/รายละเอียด จาํนวน ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ี

 

ผส้อน 
search 

๑๐  Lesson review and 
Consultation  

 Writing Quiz 2 
(Units 4-6) 

๓ ๐ - บรรยาย  

- ถาม-ตอบคาํถาม 

- ทาํแบบทดสอบการเขียน 

อาจารย์

ประจาํกลุ่ม 

๑๑  Whole class feed-
back on Assign-
ment #7  

 Unit 8: The world 
of IT 
-- Writing from 

notes 

๓ ๐ - บรรยาย  

- ถาม-ตอบคาํถาม 

- ระดมความคิด 

- ทาํงานเขียนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

อาจารย์

ประจาํกลุ่ม 

๑๒  Whole class feed-
back on Assign-
ment #8 

 Unit 9: Inventions, 
discoveries, and 
processes 
-- Writing a descrip-
tion of a process 

๓ ๐ - บรรยาย  

- ถาม-ตอบคาํถาม 

- ระดมความคิด 

- ทาํงานเขียนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

อาจารย์

ประจาํกลุ่ม 

๑๓  Whole class feed-
back on Assign-
ment #9 

 Unit 10: Travel 
and tourism 
-- Writing about 

data 

๓ ๐ - บรรยาย  

- ถาม-ตอบคาํถาม 

- ระดมความคิด 

- ทาํงานเขียนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

อาจารย์

ประจาํกลุ่ม 

๑๔   Lesson review and 
Consultation  

 Writing Quiz 3 
(Units 7-10) 

๓ ๐ - บรรยาย  

- ถาม-ตอบคาํถาม 

- ทาํแบบทดสอบการเขียน 

อาจารย์

ประจาํกลุ่ม 
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๙ 
 

สัปดาห์
่ 

หวัขอ้เร่ือง/รายละเอียด จาํนวน ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ี

 

ผส้อน 
๑๕  Whole class feed-

back on Assign-
ment #10 

 Writing the revised 
draft of Assignment 
#10 

 Course review and 
Consultation 

๓ ๐ - บรรยาย  

- ถาม-ตอบคาํถาม 

 

อาจารย์

ประจาํกลุ่ม 

                  รวม ๔๕    

 

 

 

 

 

 

 

๒. แผนการประเมินผลลพัธ์การเรียนรู้ทีค่าดหวงัระดับรายวชิา CLOs  

๒.๑ การวดัและประเมินผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้ 

ก.  การประเมินเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ (Formative Assessment) 

             ข.  การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) 

(๑) เคร่ืองมือและนํ้าหนกัในการวดัและประเมินผล 

ผลลพัธ์ 

การเรียนรู้ฯ 
วธีิการวดัผล 

นํา้หนักการประเมินผล 

(ร้อยละ) 

CLO1, CLO2 ทาํขอ้ทดสอบ

ภาษาองักฤษดา้นการเขียนไดผ้า่น

เกณฑท่ี์กาํหนด 

สอบขอ้เขียน: MCQ 

 
35 

CLO2, CLO3 ทาํงานเขียน

ภาษาองักฤษไดผ้า่นเกณฑท่ี์กาํหนด 

การทาํงานคู่ 50 65 

การเขา้ชั้นเรียนและมี

ส่วนร่วมในห้องเรียน 

15 

รวม  100 

(๒)  การตดัสินผล 
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๑๐ 
 

เกณฑก์ารประเมินผลเป็นไปตามระเบียบของคณะฯ และมหาวิทยาลยั โดยใชห้ลกัการอิงเกณฑแ์ละเทียบคะแนนตาม

สญัลกัษณ์ A, B+, B, C+, C, D+, D และ F ดงัน้ี 
 

คะแนน (ร้อยละ) 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 

 (๓) การสอบแกต้วั (ถา้รายวชิากาํหนดใหมี้การสอบแกต้วั) 

 

๓.  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 

หมวดที ่๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตําราและเอกสารหลกั (Required Texts) 

       ๑.๑ Headway Academic Skills Reading, Writing, and Study Skills by Sarah Philpot, Oxford University Press  

๒. เอกสารและข้อมูลแนะนํา (Suggested Materials) 

๓.  ทรัพยากรอ่ืนๆ (ถา้มี) 
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๑๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๗ การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
       ๑.๑  นกัศึกษาฝึกปฏิบติัผา่นการการทาํงานคู่และงานเด่ียว 

       ๑.๒  ความเห็นของนกัศึกษาต่อการเรียนการสอนรายวิชาโดยใชแ้บบสอบถามของคณะฯ  

            ๑.๒.๑  เน้ือหาการเรียนการสอน 

           ๑.๒.๒  วิธีการจดัการเรียนการสอน 

    ๑.๒.๓  ขอ้เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนในแต่ละคาบ 

            ๑.๒.๔  ความคิดเห็นในภาพรวมต่อการเรียนการสอนรายวิชา  

๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน  

 ๒.๑  นกัศึกษาประเมินโดยตอบแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่าและแบบปลายเปิดเม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนทั้ง     

                  รายวิชา 

๒.๒  ผลจากการพูดสนทนาคู่ นาํเสนองานกลุ่มปากเปล่า การสอบฟัง การสอบพูดและการสอบปลายภาค 

 ๒.๓  การสงัเกตในหอ้งเรียน 



            
รายวชิาศกึษาทั่วไป                                                                              ระดับปรญิญาตร ี                                                                      
ชือ่รายวชิา การเขียนเพ่ือการเรียนและการทํางาน                                        คณะ/วทิยาลยั ศิลปศาสตร                                                      
รหัสวชิา ศศภอ ๒๗๑                                                                            ภาควชิา หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
 

๑๒ 
 

๓.  การปรับปรุงการสอน 

      ๓.๑  ผูส้อนนาํผลจากแบบประเมินมาหาขอ้สรุปและปรับปรุงการเรียนการสอน 

 ๓.๒. ผูส้อนจดัทาํเอกสารการสอนท่ีมีการปรับปรุงขอ้มูลและใหผู้เ้รียนเห็นถึงประโยชนท่ี์จะประยกุตใ์ชไ้ด ้

๓.๓  ท่ีประชุมหลกัสูตรฯจดัประชุมเดือนละคร้ังและระบุวาระการประชุมเก่ียวกบัการเรียนการสอนและการสอบเพ่ือหา    

        แนวทางแกไ้ขปัญหาและปรับปรุงการเรียนการสอนร่วมกนั 

 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 

      กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชาใหเ้ป็นไปตามการดาํเนินงานของหลกัสูตรฯ ซ่ึงจะมี    

     คณะกรรมการทวนสอบ 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

         ๕.๑  ท่ีประชุมหลกัสูตรฯจดัประชุมอาจารยผ์ูส้อนก่อนเปิดภาคการศึกษา  และปิดภาคการศึกษา 

 ๕.๒  ผูส้อนนาํผลการสอบมาประกอบการประเมินเพ่ือการปรับปรุงขอ้เสียในดา้นต่าง ๆ และหารือร่วมกบัทีมผูร่้วมสอน 
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๑๓ 
 

ภาคผนวก 

ความสอดคล้องระหว่างรายวชิากบัหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
ตารางที ่๑  ความสัมพนัธ์ระหวา่ง CLOs และ MU-GE Module LOs  (หมายเลขในตาราง = Sub LOs) 

ความสอดคลอ้งของผลการเรียนรู้ของนกัศึกษากบัผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวงัจากหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (MU-GE Module 

LOs) และผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  แสดงในตารางดา้นล่าง 

 

 

(รหสัวชิา) LAEN 271 
ผลลพัธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (MU-GE LOs) 

MLO1 MLO2 MLO3 MLO4 MLO5 MLO6 MLO7 MLO8 MLO9 

CLO1วเิคราะห์ใจความสาํคญั 

จุดประสงค ์ รูปแบบ และลีลา

การเขียนงานประเภทต่างๆ 

1.1       8.1 

8.4 

9.1 

9.2 

CLO2ผลิตงานเขียนประเภท

ต่างๆท่ีศึกษาไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

1.1       8.1 

8.4 

9.1 

9.2 

CLO3วพิากษง์านเขียนและ

ปรับแกไ้ดอ้ยา่งมีระบบและมี

หลกัการ 

1.1       8.1 

8.4 

9.1 

9.2 

 

ตารางที ่๒  คาํอธิบาย MU-GE LOs และ Sub LOs ท่ีรายวิชารับผดิชอบ 

MU-GE LOs Sub LOs 

MLO1 เลือกใชค้าํศพัท ์แต่งประโยค

และเลือกใชส้าํนวนภาษาองักฤษเพ่ือ

การส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆได ้

1.1   มีหลกัการในการเลือกใชค้าํศพัท ์แต่งประโยคและเลือกใชส้าํนวน

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารผา่นงานเขียนในลกัษณะต่างๆ 

MLO8 มีวธีิการส่ือสารภาษาองักฤษ

ในสถานการณ์ต่างๆไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

8.1 มีวธีิการส่ือสารภาษาองักฤษครบทั้งดา้นการส่งสารและการรับรู้สาร 

8.4 แสดงความสามารถในการใชภ้าษาท่ีสองเพ่ือการส่ือสารผา่นงานเขียน

ในลกัษณะต่างๆ 

MLO9 มีทกัษะการทาํงานเป็นกลุ่ม 9.1   ใหค้วามร่วมมือในงานคู่ 

9.2   มีสัมพนัธภาพท่ีดีกบัสมาชิกในชั้นเรียน 
MU-GE Module LOs: At the end of studying MU-GE Module, successful students will be able to 
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๑๔ 
 

Competences LOs: Sub LOs: 
1. Critical thinking & 

Analysis: Use vari-
ous sources and 
methods to collect 
and manage  data & 
informations and 
make a logical 
judgement and deci-
sion to arrive at so-
lution or problem 
solving relevant to 
real-world is-
sues/problems 

1. create & con-
struct an argument ef-
fectively as well as 
identify, critique and 
evaluate the logic & 
validity of arguments  

1. identify concepts related to the context of learned is-
sues/topics 

2. demonstrate ICT literacy: use appropriate technology 
to find, evaluate, and ethically use information  

3. collect, analyse, synthesize data, & evaluate infor-
mation and ideas from multiple sources relevant to is-
sues/problems 

4. synthesize information to arrive at logical reasoning 
2.  select & use tech-

niques 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, 
inferences, and evaluations on quantitative basis and 
multiple perspectives 

3. apply concept of process management to solve prob-
lems 

2.  Creativity & In-
novation: Shows 
capability to initiate 
alternative/ new 
ways of thinking, 
doing things or 
solving problems to 
improve his/her or 
team solu-
tions/results by  ap-
plying the evidence-
based process man-
agement concepts  

3.  acquire specific strat-
egies & skills within a 
particular discipline 
and adapt them to a 
new problem or situa-
tion 

1. connect, synthesize and/or transform ideas or solu-
tions within a particular framework 

2. integrate alternative, divergent, or contradictory per-
spectives or ideas in the solution of a problem or ques-
tion 

4.  create a novel or 
unique ideas, ques-
tion, format, or prod-
uct within a particular 
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   

5.  explore and situate 
oneself in a new phys-
ical environment and 
intellectual perspec-
tives 

1. demonstrate cultural competencies and adaptabilities in 
different working environments 

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

3. Global perspec-
tives & Ethics: 
Express one’s own 
ideas, interact with 
others, guide or 
lead team, as prop-
er, as an ethically- 
engaged and re-
sponsible member 
of the society 

6. act autonomously 
within context of rela-
tionships 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 economic, political, and social systems  

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

settings) 
7. apply ethical frame-

works or principles 
and consider their im-
plications in his/her 

1.  identify ethical issues and recognize different view-
point and ideologies  

2.  guide & lead others 
3.  apply principle of ethical leadership, collaborative en-
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๑๕ 
 

Competences LOs: Sub LOs: 
decision-making and 
interacting with others 

gagement,   and respect diversity   

4. Communication:  
communicate ef-
fectively and con-
fidently using oral, 
visual, and written 
language 

8.  use a variety of 
means/ technologies 
to communicate effec-
tively and purposeful-
ly-  e.g., share infor-
mation/ knowledge, 
express ideas, demon-
strate or create indi-
vidual & group prod-
uct, 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 in-
crease knowledge, to foster understanding, or to pro-
mote change in the listeners’ attitudes, values, beliefs, 
or behaviors. 

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

4.  demonstrate competence in a second or additional lan-
guage 

5. Collaboration 
and Working 
with team: collab-
orate and work ef-
fectively 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 member to achieve team goals in time 

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

 


	(ทฤษฎี ๓ ชั่วโมง – ปฏิบัติ ๐ ชั่วโมง – ค้นคว้า ๖ ชั่วโมง / สัปดาห์)

