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ช่ือรายวิชา การส่ือสารภาษาไทยกับการเป�นผู ประกอบการ                                                      คณะศิลปศาสตร$ 
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๑ 

 

มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา 

หมวดท่ี ๑ ข�อมูลท่ัวไป 
๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    

ภาษาไทย   ศศศศ ๑๖๓ การส่ือสารภาษาไทยกับการเป�นผู ประกอบการ 
ภาษาอังกฤษ  LALA 163 Communication in Thai Language and Entrepreneurship 

๒.  จํานวนหน$วยกิต       ๓ (๓-๐-๖) หนGวยกิต       
   (ทฤษฎี ๓ ชม. ปฏิบัติ ๐ ชม. เรียนรู -ค นคว าด วยตนเอง ๖ ชม. /สัปดาห$) 
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสูตร      หลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร (ยกเว นหลักสูตรนานาชาติ) 
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   วิชาศึกษาท่ัวไป และวิชาเลือกเสรี 
      ๓.๓ รายวิชาน้ีจัดอยูGในกลุGม 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$ระหวGางรายวิชาและคGานิยมองค$กร (โปรดระบุ) 
�  M - Mastery       รู แจ ง รู จริง สมเหตุ สมผล 
�  A -  Altruism      มุGงผลเพ่ือผู อ่ืน 
�  H -  Harmony  กลมกลืนกับสรรพส่ิง 
�  I  -  Integrity  มั่นคงย่ิงในคุณธรรม 
�  D - Determination   แนGวแนGทํา กล าตัดสินใจ 
�  O - Originality   สร างสรรค$ส่ิงใหมG 
�  L -  Leadership  ใฝkใจเป�นผู นํา 
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๒ 

 

๔.  อาจารยBผู�รับผิดชอบรายวิชา  และอาจารยBผู�สอน 
๔.๑  อาจารย$ผู รับผิดชอบรายวิชา   อาจารย$ ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล 
     สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร$ 
     โทร. ๐๒-๔๔๑-๔๔๐๑-๔ ตGอ ๑๕๒๒ 
     อีเมล Chanokporn.Pua@mahidol.edu 
๔.๒  อาจารย$ผู สอน          อาจารย$ ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล 
     สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร$ 
     โทร. ๐๒-๔๔๑-๔๔๐๑-๔ ตGอ ๑๕๒๒ 
     อีเมล Chanokporn.Pua@mahidol.edu  

๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปKท่ีเรียน   
๕.๑ ภาคการศึกษาท่ี   ภาคการศึกษาท่ี ๑ หรือ ๒ / ทุกช้ันปp 
๕.๒ จํานวนผู เรียนท่ีรับได    ประมาณ ๖๐ คน 

๖.  รายวิชาท่ีต�องเรียนมาก$อน (Pre-requisite)     
              ไมGมี   
๗.  รายวิชาท่ีต�องเรียนพร�อมกัน (Co-requisites)   
               ไมGมี     
๘.  สถานท่ีเรียน  คณะศิลปศาสตร$ มหาวิทยาลัยมหิดล 
๙.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล$าสุด   
      วันท่ี ๒๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๓ 

 

หมวดท่ี ๒ จุดมุ$งหมายและวัตถุประสงคB 
๑. จุดมุ$งหมายของรายวิชา (Course Goals)   
เพ่ือพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลให มีแนวคิดแบบผู ประกอบการ (Entrepreneurial minded) อันเป�นหน่ึงใน
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค$ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยเฉพาะสมรรถนะทางด านการส่ือสารสําหรับการเป�น
ผู ประกอบการ เพ่ือให ผู เรียนสามารถนําไปใช ในการประกอบธุรกิจในบริบทสังคมไทยได อยGางมีประสิทธิภาพ 
๒. วัตถุประสงคBในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

 ๒.๑ วัตถุประสงคBของรายวิชา (Course Objectives) 
เพ่ือให นักศึกษามีทักษะการส่ือสารภาษาไทยท่ีจําเป�นตGอการเป�นผู ประกอบการ ได แกG การถGายทอดความคิดผGานการ
เขียน การพูด การนําเสนอ และการใช ส่ือตGาง ๆ สามารถส่ือสารและทํางานรGวมกับทีมเพ่ือการเป�นผู ประกอบการได 
อยGางเหมาะสม ตระหนักถึงความสําคัญของการส่ือสารท่ีมีตGอการเป�นผู ประกอบการ และอภิปรายถึงผลกระทบ  ของ
การส่ือสารกับการเป�นผู ประกอบการได  

๒.๒ ผลลัพธBการเรียนรู�ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 
เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนแล ว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   
๑.  CLO1 เขียนและพูดรูปแบบตGาง ๆ ท่ีจําเป�นตGอการเป�นผู ประกอบการได อยGางมีประสิทธิภาพ  
๒.  CLO2 พูดนําเสนอเชิงธุรกิจรูปแบบตGาง ๆ ได อยGางมีประสิทธิภาพ  
๓.  CLO3 สร างและใช ส่ือประสมเพื่อส่ือสารเน้ือหาท่ีต องการได อยGางมีประสิทธิภาพ  
๔.  CLO4 ส่ือสารและทํางานรGวมกับทีมเพื่อพัฒนาต นแบบธุรกิจและปฏิบัติงานในสถานการณ$ท่ีได รับมอบหมาย 
๕.  CLO5 อภิปรายถึงผลกระทบของการส่ือสารตGอการเป�นผู ประกอบการได  

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
 

๑. คําอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
   ทักษะการส่ือสารภาษาไทยสําหรับการเป�นผู ประกอบการในบริบทสังคมไทย ท้ังการส่ือสารระหวGางบุคคล 
การส่ือสารในกลุGม การส่ือสารองค$กร และการส่ือสารมวลชน  
   Communication skills of the Thai Language for entrepreneurship in the Thai context          
including interpersonal communication, communication in group, corporate communication, 
and mass communication 
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๔ 

 

๒. จํานวนชั่วโมงท่ีใช�ต$อภาคการศึกษา 
ทฤษฎี 
(ช่ัวโมง) 

การฝeกปฏิบัติ 
(ช่ัวโมง) 

การศึกษาด�วยตนเอง 
(ช่ัวโมง) 

 ๔๕ 
(๓ ช่ัวโมง x ๑๕ สัปดาห$) 

- ๙๐ 
(๖ ช่ัวโมง x ๑๕ สัปดาห$) 

  
๓.  จํานวนชั่วโมงต$อสัปดาหBท่ีอาจารยBให�คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก$นักศึกษาเปgนรายบุคคล  

๓.๑ อาจารย$ผู รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย$ผู สอนประกาศเวลาให คําปรึกษาผGานเว็บไซต$รายวิชา 
๓.๒ นักศึกษาสามารถขอรับคําปรึกษาผGานอีเมลและส่ือสังคมออนไลน$ได ตลอดเวลา 
๓.๓ นักศึกษาสามารถนัดหมายลGวงหน าเพื่อขอรับคําปรึกษาเป�นรายบุคคล/รายกลุGมได  สัปดาห$ละ ๑ ช่ัวโมง 

 
หมวดท่ี ๔  การพัฒนาผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 

๑.  สรุปส้ันๆ เก่ียวกับความรู� หรือทักษะท่ีรายวิชามุ$งหวังท่ีจะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  
เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนแล ว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     
๑.  CLO1 เขียนและพูดรูปแบบตGาง ๆ ท่ีจําเป�นตGอการเป�นผู ประกอบการได อยGางมีประสิทธิภาพ  
๒.  CLO2  พูดนําเสนอเชิงธุรกิจรูปแบบตGาง ๆ ได อยGางมีประสิทธิภาพ  
๓.  CLO3 สร างและใช ส่ือประสมเพื่อส่ือสารเน้ือหาท่ีต องการได อยGางมีประสิทธิภาพ  
๔.  CLO4 ส่ือสารและทํางานรGวมกับทีมเพื่อพัฒนาต นแบบธุรกิจและปฏิบัติงานในสถานการณ$ท่ีได รับมอบหมาย 
๕.  CLO5 อภิปรายถึงผลกระทบของการส่ือสารตGอการเป�นผู ประกอบการได  

๒. วิธีการจัดประสบการณBการเรียนรู�เพ่ือพัฒนาความรู� หรือ ทักษะ ในข�อ ๑ และการวัดผลลัพธBการเรียนรู�ของรายวิชา   
 CLO วิธีการจัดการสอน/ประสบการณBการเรียนรู� วิธีการวัดผลลัพธBการเรียนรู� 

CLO1: เขียนและพูดรูปแบบตGาง ๆ ท่ี
จําเป�นตGอการเป�นผู ประกอบการได 
อยGางมีประสิทธิภาพ 

- บรรยาย  
- วิเคราะห$กรณีศึกษา  
- มอบหมายงาน (กลุGม/เดี่ยว) 
- การใช โครงงานเป�นฐาน (PBL) 

- การประเมินผลงานท่ีได รับมอบหมาย 
- การสอบกลางภาค 
- การสอบปลายภาค 

CLO2: พูดนําเสนอเชิงธุรกิจ 
รูปแบบตGาง ๆ ได อยGางมีประสิทธิภาพ 

- บรรยาย  
- วิเคราะห$กรณีศึกษา  
- มอบหมายงาน (กลุGม/เดี่ยว) 
- การใช โครงงานเป�นฐาน (PBL) 

- การประเมินการนําเสนอท่ีได รับมอบหมาย 
- การประเมินการนําเสนอโครงงาน 
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๕ 

 

 CLO วิธีการจัดการสอน/ประสบการณBการเรียนรู� วิธีการวัดผลลัพธBการเรียนรู� 

CLO3: สร างและใช ส่ือประสมเพ่ือ
ส่ือสารเนื้อหาท่ีต องการได อยGางมี
ประสิทธิภาพ 

- บรรยาย  
- วิเคราะห$กรณีศึกษา  
- มอบหมายงาน (เดี่ยว) 
- การใช โครงงานเป�นฐาน (PBL) 

- การประเมินผลงานท่ีได รับมอบหมาย 
- การสอบปลายภาค 

CLO4: ส่ือสารและทํางานรGวมกับทีม
เพ่ือพัฒนาต นแบบธุรกิจและปฏิบัติงาน
ในสถานการณ$ท่ีได รับมอบหมายได  

- บรรยาย  
- วิเคราะห$กรณีศึกษา  
- มอบหมายงาน (กลุGม) 
- การใช โครงงานเป�นฐาน (PBL) 

- การสังเกตพฤติกรรมโดยผู สอน 
- การประเมินจากเพื่อนในกลุGม 

CLO5: อภิปรายถึงผลกระทบของการ
ส่ือสารตGอการเป�นผู ประกอบการได  

- บรรยาย  
- วิเคราะห$กรณีศึกษา  
- มอบหมายงาน (กลุGม/เดี่ยว) 
การใช โครงงานเป�นฐาน (PBL) 

- การสอบปลายภาค 



    
รายวิชาศึกษาทั่วไป                                               ระดับปริญญาตรี                                                                
ช่ือรายวิชา การส่ือสารภาษาไทยกับการเป�นผู ประกอบการ                                                      คณะศิลปศาสตร$ 
รหัสวิชา ศศศศ ๑๖๓                                                               สาขาวิชาภาษาไทย 
                       

 

๖ 

 

หมวดท่ี ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน  

สัปดาหBที่ หัวข�อเร่ือง/รายละเอียด 
จํานวน ชม. 

 กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใช� ผู�สอน กิจกรรม  
ในชั้นเรียน 

ฝeก
ปฏิบัติ 

๑ แนะนํารายวิชา 
ความรู เบ้ืองต นเก่ียวกับ 
การเป�นผู ประกอบการ 

๓ 
๐ 

 
 

- ทําแบบทดสอบกGอนเรียน 
- บรรยาย  
- วิเคราะห$ตัวอยGาง 
- แบบฝ�กหัด 

ดร.ชนกพร 

๒ ทักษะการส่ือสารท่ีจําเป�น 
สําหรับผู ประกอบการ 
ในบริบทสังคมไทย 

๓ 
๐ 

 
 

- บรรยาย  
- วิเคราะห$ตัวอยGาง 
- แบบฝ�กหัด  
- อภิปรายกรณีศึกษา 

ดร.ชนกพร 

๓ การเขียนแผนธุรกิจ ๓ ๐ - บรรยาย  
- วิเคราะห$ตัวอยGาง 
- มอบหมายงานกลุGม 

ดร.ชนกพร 

๔ การประชุม การอภิปราย 
รายงานการประชุม 

๓ ๐ - บรรยาย  
- วิเคราะห$ตัวอยGาง 
- มอบหมายงานกลุGม 

ดร.ชนกพร 

๕ แบรนด$และการ 
ส่ือสารแบรนด$ 

๓ ๐ - บรรยาย  
- วิเคราะห$ตัวอยGาง 
- แบบฝ�กหัด  
- อภิปรายกรณีศึกษา 

ดร.ชนกพร 

๖ การนําเสนอแบบตGาง ๆ ๓ ๐ - บรรยาย  
- วิเคราะห$ตัวอยGาง 
- มอบหมายงานเด่ียว/กลุGม 

ดร.ชนกพร 

๗ นําเสนอหัวข อโครงงาน ๓ ๐ - นําเสนอ  
- ฝ�กประเมินการนําเสนอ 

ดร.ชนกพร 
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๗ 

 

สัปดาหBที่ หัวข�อเร่ือง/รายละเอียด จํานวน ชม.  กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใช� ผู�สอน 
๘ การเขียนจดหมายโต ตอบ 

ในสถานการณ$ตGาง ๆ 
๓ ๐ - บรรยาย  

- วิเคราะห$ตัวอยGาง 
- มอบหมายงานเด่ียว 

ดร.ชนกพร 

๙ สอบกลางภาค 

๑๐ การพูดและเขียน 
เพ่ือโน มน าวใจ / โฆษณา 

๓ ๐ - บรรยาย  
- วิเคราะห$ตัวอยGาง 
- มอบหมายงานเด่ียว 

ดร.ชนกพร 

๑๑ การส่ือสารระหวGางบุคคล 
วัฒนธรรมองค$กรกับการ
ส่ือสาร  
 

๓ ๐ - บรรยาย  
– วิเคราะห$ตัวอยGาง 
- มอบหมายงานเด่ียว/กลุGม 

ดร.ชนกพร 

๑๒  การเจรจาตGอรอง ๓ ๐ - บรรยาย  
- วิเคราะห$ตัวอยGาง 
- มอบหมายงานเด่ียว 

ดร.ชนกพร 

๑๓ การเขียนแผนผัง (flowchart) 

การสร างอินโฟกราฟ�ก 
๓ ๐ - บรรยาย  

- วิเคราะห$ตัวอยGาง 
- มอบหมายงานเด่ียว 

ดร.ชนกพร 

๑๔ การใช ส่ือสังคมออนไลน$ 
การส่ือสารในภาวะวิกฤต 

๓ ๐ - บรรยาย  
- วิเคราะห$ตัวอยGาง 
- มอบหมายงานเด่ียว 

ดร.ชนกพร 

๑๕ ผลกระทบของการส่ือสาร
ตGอการเป�นผู ประกอบการ 

๓ ๐ - บรรยาย  
- อภิปรายกรณีศึกษา 

ดร.ชนกพร 

๑๖ นําเสนอโครงงาน ๓ ๐ - นําเสนอ  
- อภิปราย  
- บรรยายสรุป 

ดร.ชนกพร 

๑๗-๑๘ สอบปลายภาค 

                  รวม ๔๕ ๐   
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๘ 

 

๒. แผนการประเมินผลลัพธBการเรียนรู�ที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs  
๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู� 

ก.  การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู� (Formative Assessment) 
การจัดทําแฟ�มสะสมผลงานของผู เรียน 

ข.  การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนรู� (Summative Assessment) 
(๑) เครื่องมือและนํ้าหนักในการวัดและประเมินผล 

ผลลัพธBการเรียนรู�ฯ วิธีการวัดผล 
นํ้าหนักการประเมินผล 

(ร อยละ) 
CLO1: เขียนและพูดรูปแบบตGาง ๆ ท่ี
จําเป�นตGอการเป�นผู ประกอบการได 
อยGางมีประสิทธิภาพ 

- สอบข อเขียน (กลางภาค) 
- สอบข อเขียน (ปลายภาค) 
- งานท่ีได รับมอบหมาย 

๒๐ 
๑๐ 
๒๐ 

๕๐ 

CLO2: พูดนําเสนอเชิงธุรกิจรูปแบบ
ตGาง ๆ ได อยGางมีประสิทธิภาพ 

- สอบพูดนําเสนอเชิงธุรกิจ 
- สอบพูดนําเสนอ (หัวข อโครงงาน) 
- สอบพูดนําเสนอ (โครงงาน) 

๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 

๓๐ 

CLO3: สร างและใช ส่ือประสมเพ่ือ
ส่ือสารเนื้อหาท่ีต องการได อยGางมี
ประสิทธิภาพ 

- สอบข อเขียน (ปลายภาค) 
- งานท่ีได รับมอบหมาย 

๕ 
๕ ๑๐ 

CLO4: ส่ือสารและทํางานรGวมกับทีม
เพื่อพัฒนาต นแบบธุรกิจและปฏิบัติงาน
ในสถานการณ$ท่ีได รับมอบหมายได  

- สังเกตพฤติกรรมโดยผู สอน 
- ประเมินพฤติกรรมโดยเพื่อน 

๒ 
๓ ๕ 

CLO5: อภิปรายถึงผลกระทบของการ
ส่ือสารตGอการเป�นผู ประกอบการได  

- สอบข อเขียน (ปลายภาค) ๕ ๕ 
 

รวม  ๑๐๐ ๑๐๐ 
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๙ 

 

(๒)  การตัดสินผล 
S/U/O นักศึกษาจะได สัญลักษณ$ S เม่ือปฏิบัติตามเง่ือนไขดังตGอไปน้ี 

- สGงโครงงานในรายวิชา และมีคะแนนโครงงานไมGน อยกวGาร อยละ ๕๐ 
- มีคะแนนเก็บ คะแนนสอบกลางภาค และคะแนนสอบปลายภาครวมแล วไมGน อยกวGาร อยละ ๖๐ 

นักศึกษาจะได สัญลักษณ$ O เม่ือมีผลการประเมินร อยละ ๘๕ ข้ึนไป  
 (๓) การสอบแก ตัว (ถ ารายวิชากําหนดให มีการสอบแก ตัว)  
               ไมGมีการสอบแก ตัว 

๓.  การอุทธรณBของนักศึกษา 
กรณีท่ีนักศึกษาเกิดข อสงสัยเรื่องการให คะแนนในสGวนตGาง ๆ นักศึกษาสามารถเขียนคําร องท่ีห อง One Stop 
Service เพื่อขอตรวจสอบคะแนนได  โดยคณะศิลปศาสตร$จะดําเนินการตามระเบียบและข้ันตอนปฏิบัติของ             
คณะศิลปศาสตร$ มหาวิทยาลัยมหิดล 

หมวดท่ี ๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตําราและเอกสารหลัก (Required Texts) 
๑) เอกสารประกอบการสอน วิชา “การส่ือสารกับการเป�นผู ประกอบการ” 
๒) บทเรียนออนไลน$ วิชา “การส่ือสารกับการเป�นผู ประกอบการ” 

๒. เอกสารและข�อมูลแนะนํา (Suggested Materials) 
๑) ภูสิต เพ็ญศิริ. การนําเสนองานธุรกิจเชิงกลยุทธ�. กรุงเทพฯ: บริษัท เอ็กซ$ทรีม มีเดีย จํากัด, บริษัท เธิร$ด

เวฟ เอ็ดดูเคช่ัน จํากัด, ๒๕๔๖.  
๒) เมทินี รัษฎารักษ$. ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ ๑. กรุงเทพฯ: บริษัททริปเพิ้ล เซเวGน มัลติเทค, ๒๕๔๗. 
๓) สุรพงษ$ โสธนะเสถียร. การส่ือสารเพ่ือการจัดการในองค�การธุรกิจ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ$ประสิทธ์ิภัณฑ$

แอนด$พรินต้ิง, ๒๕๔๙. 
๔) สุโขทัยธรรมาธิราช. การเขียนเพื่อการส่ือสารธุรกิจ. นนทบุรี: สํานักพิมพ$มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๗. 
๕) โอภส$ แก วจําปา. ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารธุรกิจ. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร$, ๒๕๕๓. 

 

๓.  ทรัพยากรอ่ืนๆ (ถ�ามี) 
                - 
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๑๐ 

 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธBการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     ๑.๑  แบบประเมินรายวิชาในระบบออนไลน$ของมหาวิทยาลัย 
     ๑.๒  แบบประเมินตนเองของนักศึกษาเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู  
๒. กลยุทธBการประเมินการสอน 
     ๒.๑  แบบประเมินการเรียนการสอนในระบบออนไลน$ของมหาวิทยาลัย  
     ๒.๒  การประชุมพิจารณาผลการสอบและผลการเรียนรู ของนักศึกษา 
     ๒.๓ การสังเกตการสอนและการทวนสอบของคณะกรรมการทวนสอบฯ ท่ีได รับมอบหมาย 
     ๒.๓ ผู สอนประเมินตนเอง/สะท อนความคิดเห็นตGอผลประเมิน และรายงานผGานแบบมคอ. ๕  
๓.  การปรับปรุงการสอน 
     ๓.๑  ผู สอนนําผลการประเมินมาใช ปรับปรุงการสอน  
     ๓.๒  ผู สอนศึกษา ค นคว า วิจัย และติดตามองค$ความรู ใหมGมาใช ปรับปรุงการสอน 
     ๓.๓  การประชุมคณาจารย$ในสาขาฯ เพื่อกําหนดแนวทางการปรับปรุงการสอนและติดตามผล 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
     ๔.๑ การประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองข อสอบและผลการศึกษา 
     ๕.๒ มีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา เพื่อตรวจสอบผลการให คะแนนกับแบบประเมิน

ตนเองและผลงานในรายวิชา อาทิ ข อสอบ รายงาน โครงงาน สมรรถนะ และพฤติกรรมของผู เรียน 
๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     ๕.๑  การประชุมคณาจารย$ในสาขาฯ เพื่อกําหนดแนวทางการปรับปรุงการสอนและติดตามผล  
     ๕.๒  การแตGงต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองข อสอบและผลการศึกษา 
  ๕.๓  การแตGงต้ังคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
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๑๑ 

 

ภาคผนวก 

ความสอดคล�องระหว$างรายวิชากับหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ตารางที่ ๑  ความสัมพันธ$ระหวGาง CLOs และ MU-GE Module LOs  (หมายเลขในตาราง = Sub LOs) 

ศศศศ ๑๖๓ 
ผลลัพธ$การเรียนรู หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (MU-GE LOs) 

MLO1 MLO2 MLO3 MLO4 MLO5 MLO6 MLO7 MLO8 MLO9 
CLO1: เขียนและพูดรูปแบบตGาง ๆ ท่ี
จําเป�นตGอการเป�นผู ประกอบการได 
อยGางมีประสิทธิภาพ 

       ๘.๑  

CLO2: พูดนําเสนอเชิงธุรกิจรูปแบบ
ตGาง ๆ ได อยGางมีประสิทธิภาพ 

       ๘.๒  

CLO3: สร างและใช ส่ือประสมเพ่ือ
ส่ือสารเนื้อหาท่ีต องการได อยGางมี
ประสิทธิภาพ 

๑.๒       ๘.๓  

CLO4: ส่ือสารและทํางานรGวมกับทีม
เพื่อพัฒนาต นแบบธุรกิจและ
ปฏิบัติงานในสถานการณ$ที่ได รับ
มอบหมายได  

        ๙.๑ 
๙.๒ 

CLO5: อภิปรายถึงผลกระทบของการ
ส่ือสารตGอการเป�นผู ประกอบการได  

๑.๑       ๘.๑  
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๑๒ 

 

ตารางที่ ๒  คําอธิบาย MU-GE LOs และ Sub LOs ท่ีรายวิชารับผิดชอบ 
MU-GE LOs Sub LOs 

MLO1create & construct an argument 
effectively as well as identify, critique 
and evaluate the logic & validity of 
arguments  

1.1 identify concepts related to the context of learned issues/topics 

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

MLO8 use a variety of means/ technol-
ogies to communicate effectively and 
purposefullye.g., share information/ 
knowledge, express ideas, demonstrate 
or create individual & group product, 
etc.  
 

8.1 communicate/present ideas effectively both oral & written forms, proper to a 
range of audience groups, such as verbal discussion with peers, project report.  
8.2 prepare a purposeful oral presentation designed to increase knowledge, to 
foster understanding, or to promote change in the listeners’ attitudes, values, 
beliefs, or behaviors. 
8.3 prepare written documents to express ideas/solutions using different writing 
technologies, and mixing texts, data, and images. 

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

 
 

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 & in-
formations and make a logical 
judgement and decision to arrive 
at solution or problem solving 
relevant to real-world is-
sues/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, inferences, and evaluations on quanti-

tative 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 improve 

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

1. connect, synthesize and/or transform ideas or solutions within a particular framework 
2. integrate alternative, divergent, or contradictory perspectives or ideas in the solution of a 

problem or question 
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Competences LOs: Sub LOs: 

his/her or team solutions/results 
by  applying the evidence-based 
process management concepts  

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 environment and intellectu-
al perspectives 

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 situation at hand 

3. Global perspectives & Ethics: 
Express one’s own ideas, inter-
act with others, guide or lead 
team, as proper, as an ethically- 
engaged and responsible mem-
ber 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 economic, political, and so-
cial 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 others 

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 
effectively and confidently using 
oral, visual, and written lan-
guage 

8.  use a variety of means/ technologies 
to communicate effectively and pur-
posefully-  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 audi-
ence groups, such as verbal discussion with peers, project report.   

2.  prepare a purposeful oral presentation designed to increase knowledge, to foster understand-
ing, or to promote 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 language 

5. Collaboration and Working with 
team: collaborate and work ef-
fectively with team to arrive at 
team goals 

9.  collaborate and work effectively as 
part of a student group/team mem-
ber 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 

 


