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มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา 
หมวดท่ี ๑ ข(อมูลท่ัวไป 

 
๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    

ภาษาไทย   ศศศศ ๑๖๖ การเขียนและการส่ือสารเชิงวิชาการ  
ภาษาอังกฤษ  LALA 166 Writing and Academic Communication 

๒.  จํานวนหน.วยกิต       ๓ (๓-๐-๖) หน6วยกิต  

(บรรยาย ๓ – ปฏิบัติ ๐ - ค=นคว=า ๖ ช่ัวโมง / สัปดาหB)  

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     

      ๓.๑ หลักสูตร      จัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ยกเว=นหลักสูตรนานาชาติ)   

      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา     หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
      ๓.๓ รายวิชาน้ีจัดอยู6ในกลุ6ม Literacy (โปรดระบุ) 

                  Communication Literacy (language, Academic Communication) 
          �  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) 
              �  Science and Environmental Literacy (Applied Science for Life, Environmental Responsibility)  
              �  Finance and Management Literacy (Finance, Management, Entrepreneur) 
 
       ๓.๔ ความสัมพันธBระหว6างรายวิชาและค6านิยมองคBกร (โปรดระบุ) 

   M – Mastery   รู=แจ=ง รู=จริง สมเหตุ สมผล 
 �   A – Altruism  มุ6งผลเพื่อผู=อ่ืน 
 �   H – Harmony  กลมกลืนกับสรรพส่ิง 

   I – Integrity  มั่นคงยิ่งในคุณธรรม 
 �   D – Determination  แน6วแน6ทํา กล=าตัดสินใจ 
 �   O – Originality   สร=างสรรคBส่ิงใหม6    
 �   L- Leadership   ใฝkใจเปlนผู=นํา                                                                                                                
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๒ 

 

๔.  อาจารย!ผู(รับผิดชอบรายวิชา  และอาจารย!ผู(สอน 
๔.๑  อาจารยBผู=รับผิดชอบรายวิชา   
   อาจารยB ดร.พิชณี  โสตถิโยธิน สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตรB  

อีเมล pintopitchanee@hotmail.com  
๔.๒  อาจารยBผู=สอน         

๑. อาจารยB ดร.เขมฤทัย  บุญวรรณ  สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตรB  
อีเมล khemruthai.boo@mahidol.edu 

  ๒. อาจารยB ดร.ณัฐกาญจนB  นาคนวล สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตรB  
อีเมล natthakarnnaknuan@gmail.com 

  ๓. อาจารยB ดร.พิชณี  โสตถิโยธิน สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตรB  
อีเมล pintopitchanee@hotmail.com  

  ๔. อาจารยB ดร.วรรณพร  พงษBเพ็ง สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตรB  
อีเมล vannaporn2016@gmail.com  

๕. อาจารยBศิธรา จุฑารัตนB สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตรB  
อีเมล cu2524@gmail.com 

๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นป6ท่ีเรียน   
๕.๑ ภาคการศึกษาท่ี   ภาคการศึกษาท่ี ๑ และ ๒/ทุกช้ันปx 
๕.๒ จํานวนผู=เรียนท่ีรับได=   ประมาณ ๔๐ คน/กลุ6ม 

๖.  รายวิชาท่ีต(องเรียนมาก.อน (Pre-requisite)   
....................ไม6มี.............................   

๗.  รายวิชาท่ีต(องเรียนพร(อมกัน (Co-requisites)  
…..................ไม6มี...............................          

๘.  สถานท่ีเรียน      อาคารสิริวิทยา  มหาวิทยาลัยมหิดล 

๙.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล.าสุด 
วันท่ี....๙.....เดือน....ตุลาคม....พ.ศ. ..๒๕๖๒...... 
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๓ 

 

หมวดท่ี ๒ จุดมุ.งหมายและวัตถุประสงค! 
 

๑. จุดมุ.งหมายของรายวิชา (Course Goals)   
เพ่ือพัฒนานักศึกษาให=มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคBตามท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลกําหนด ในด=าน T-

Shaped breadth & depth กล6าวคือ นักศึกษาสามารถเขียนและส่ือสารความรู=ท่ีสัมพันธBกับสาขาวิชาต6าง ๆ  
จากการวิเคราะหB คัดเลือก และเรียบเรียงข=อมูลท่ีได=รับจากแหล6งต6าง ๆ  เพื่อนําเสนอผ6านภาษาเขียนท่ีถูกต=อง
ในรูปแบบบทความให=ความรู= บทความแสดงความคิดเห็น  บทความวิชาการ รวมท้ังนําผลงานเขียนมานําเสนอ
เชิงวิชาการ จัดแสดงนิทรรศการและโปสเตอรB   ใช=หลักการเขียนเพ่ืออธิบายความรู=และแสดงเหตุผล เพ่ือเขียน
ความเรียงขอทุนการศึกษาและทุนวิจัยระดับอุดมศึกษา เขียนอภิปรายความรู=จากแหล6งเรียนรู=ต6างๆ เพ่ือการ
เสวนา รวมท้ังเขียนบทพูดเพ่ือนําเสนอความรู=ผ6านช6องทางการนําเสนอรูปแบบต6าง ๆ เพ่ือให=เกิดแนวทางในการ
พัฒนาศักยภาพของตนเองท้ังด=านความรู= ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม ภายใต=ศาสตรBและศิลป~แห6งการเขียนกับ
การส่ือสารเชิงวิชาการตามสาขาวิชาท่ีตนถนัด 
 

๒. วัตถุประสงค!ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
 ๒.๑ วัตถุประสงค!ของรายวิชา (Course Objectives) 

๑. ให=นักศึกษาสามารถเขียนและส่ือสารความรู=ท่ีสัมพันธBกับสาขาวิชาต6างๆ  จากการวิเคราะหB คัดเลือก และ  
เรียบเรียงข=อมูลท่ีได=รับจากแหล6งต6างๆ  เพื่อนําเสนอผ6านภาษาเขียนท่ีถูกต=องในรูปแบบบทความ  

๒. ให=นักศึกษาสามารถเขียนความเรียงขอทุนการศึกษาและทุนวิจัยระดับอุดมศึกษา 
๓. ให=นักศึกษาสามารถเขียนอภิปรายความรู=จากแหล6งเรียนรู=ต6าง  ๆเพื่อการเสวนา   
๔. ให=นักศึกษาสามารถเขียนบทพูดเพื่อนําเสนอความรู=ผ6านช6องทางการนําเสนอรูปแบบต6างๆ 

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

เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนแล=ว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   
๑. CLO1 เขียนบทความให=ความรู= บทความแสดงความคิดเห็น บทความวิชาการ และงานเขียนเพ่ือ       

         ส่ือสารความรู=ได= โดยคํานึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาการ 
๒. CLO2 อ=างอิงแบบ APA และ Vancouver ได=ถูกต=อง 
๓. CLO3 นําเสนอผลงานเชิงวิชาการในรูปแบบและช6องทางต6าง ๆ อย6างมีประสิทธิภาพ 
๔. CLO4 ทํางานร6วมกับผู=อ่ืนและกลุ6มได=อย6างมีประสิทธิภาพ 
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๔ 

 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
 

๑. คําอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
    หลักการเขียนและหลักการส่ือสารความรู=ในระดับอุดมศึกษา   การเขียนบทความให=ความรู= 
บทความแสดงความคิดเห็น และบทความวิชาการ การเขียนเพ่ือส่ือสารความรู=ในรูปแบบต6าง ๆ การนําเสนอ
ผลงานเชิงวิชาการในรูปแบบและช6องทางต6าง ๆ  
     Principles of college writings and academic communication; writing informative ar-
ticles, argumentative articles, academic articles; writing for academic communications in various 
forms; effective academic presentations and writings in various forms and channels  
 

๒. จํานวนชั่วโมงท่ีใช(ต.อภาคการศึกษา 
ทฤษฎี 
(ช่ัวโมง) 

การฝ]กปฏิบัติ 
(ช่ัวโมง) 

การศึกษาด(วยตนเอง 
(ช่ัวโมง) 

 ๔๕ ช่ัวโมง 
(๓ ช่ัวโมง x ๑๕ สัปดาหB) 

ไม6มี ๙๐ ช่ัวโมง 
(๖ ช่ัวโมง x ๑๕ สัปดาหB) 

 
๓.  จํานวนชั่วโมงต.อสัปดาห!ท่ีอาจารย!ให(คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก.นักศึกษาเป_นรายบุคคล  

๑) อาจารยBประจํารายวิชาให=คําปรึกษาและข=อคิดเห็นเก่ียวกับงานของนักศึกษาผ6านทางอีเมล 
๒) อาจารยBประจํารายวิชาให=คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก6นักศึกษาเปlนรายบุคคล  

๒ ช่ัวโมง/สัปดาหB (เฉพาะรายท่ีต=องการและนัดหมายล6วงหน=า) 
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๕ 

 

     หมวดท่ี ๔  การพัฒนาผลการเรียนรู(ท่ีคาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 
 

๑.  สรุปส้ันๆ เก่ียวกับความรู( หรือทักษะท่ีรายวิชามุ.งหวังท่ีจะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  
เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนแล=ว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     
๑. CLO1 เขียนบทความให=ความรู= บทความแสดงความคิดเห็น บทความวิชาการ และงานเขียนส่ือสารความรู=ได=     

        โดยคํานึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาการ 
๒.  CLO2 อ=างอิงแบบ APA และ Vancouver ได=ถูกต=อง 
๓.  CLO3 นําเสนอผลงานเชิงวิชาการในรูปแบบและช6องทางต6าง ๆ อย6างมีประสิทธิภาพ 
๔.  CLO4 ทํางานร6วมกับผู=อ่ืนและกลุ6มได=อย6างมีประสิทธิภาพ 

 

๒. วิธีการจัดประสบการณ!การเรียนรู(เพ่ือพัฒนาความรู( หรือ ทักษะ ในข(อ ๑ และการวัดผลลัพธ!การเรียนรู(ของรายวิชา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

CLO วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ!การเรียนรู( วิธีการวัดผลลัพธ!การเรียนรู( 

 CLO1 
บรรยาย วิเคราะหB อภิปราย ฝ�กเขียน                 
ฝ�กนําเสนอ และฝ�กแก=ไขผลงานเชิงวิชาการ 

การใช=รูปแบบ เน้ือหาภาษาได=ถูกต=อง  
และมีการอ=างอิงอย6างถูกต=อง 

 CLO2 บรรยาย, อ=างอิง  การอ=างอิงได=ถูกต=องและครบถ=วน 

 CLO3 
ฝ�กนําเสนอผลงานและงานเขียนผ6านช6องทางการ
ส่ือสารอย6างมีประสิทธิภาพ   

การนําเสนอได=เหมาะสมกับรูปแบบและ
ช6องทางการส่ือสาร 

CLO4 
 อภิปราย ฝ�กเขียนและฝ�กนําเสนอผลงานเชิง
วิชาการอย6างมีประสิทธิภาพ  

การทํางานร6วมกับผู=อ่ืนและกลุ6มได=อย6าง
มีประสิทธิภาพ 
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๖ 

 

หมวดท่ี ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน  

สัปดาห!ท่ี หัวข(อเร่ือง/รายละเอียด 
จํานวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ส่ือท่ีใช( 

ผู(สอน กิจกรรม  
ในชั้นเรียน 

ฝ]ก
ปฏิบัติ 

๑ ลักษณะความรู=ทางวิชาการในระดับอุดมศึกษา 
- ความรู=สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลท่ี
สอดคล=องกับการเรียนและการทํางานใน
ศตวรรษท่ี ๒๑   
- ความแตกต6างและความสัมพันธBของความรู=
ประเภทต6าง ๆ (กลุ6มวิชา, กลุ6มทักษะ)  
ความสําคัญของการพัฒนาทักษะการเขียนและ
การส่ือสารความรู= 
ประเภทและองคBประกอบของบทความ  
- ให=ความรู= 
- แสดงความคิดเห็น 
- วิชาการ 

๓ ๐ บรรยาย, อภิปราย คณาจารยB 

๒ สํารวจแหล6 งข=อ มูลทางวิชาการ ฐานข=อมูล
ออนไลนB  
- ข=อมูลประเภทส่ือส่ิงพิมพBท่ีได=รับความเช่ือถือ
ในแต6ละสาขาวิชา 
- ฐานข=อ มูลออนไลนB ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

๓ ๐ บรรยาย, ฝ�กปฏิบัติจาก
แบบฝ�กหัด 

คณาจารยB 

๓ หลักการเลือกใช=ข=อมูลท่ีเก่ียวข=องกับงานเขียน 
(ครั้งท่ี 1) 
- การต้ังคําถามวิจัย 
- การกําหนดหัวข=อการเขียน โดยคํ านึ งถึ ง
ความสําคัญของเน้ือหาความรู=  
- การจับประเด็น จับใจความจากเรื่องท่ีอ6าน 
- การตีความเน้ือหาความรู= 

๓  ๐ บรรยาย, ฝ�กปฏิบัติจาก
แบบฝ�กหัด 

คณาจารยB 
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๗ 

 

- การอภิปราย 
๔ คัดเลือกข=อมูลท่ีได=จากการวิเคราะหB (คร้ังท่ี 2) ๓ ๐ ฝ�กปฏิบัติจากแบบทดสอบ คณาจารยB 
๕ เขียนอ=างอิงข=อมูลแบบ APA และ Vancouver  ๓ ๐ บรรยาย คณาจารยB 
๖ ฝ�กวิเคราะหBและเรียบเรียงข=อมูลท่ีได=จากการ

วิเคราะหB (ครั้งท่ี 1) 
(1) เขียนบรรยายและอธิบายความรู= (ข=อมูลท่ี

เปlนเน้ือหา, ข=อมูลเชิงสถิติ, ตาราง, แผนภูมิ)  
(2) เขียนวิเคราะหBอย6างมีเหตุผล 

๓ ๐ บรรยาย,ฝ�กปฏิบัติจาก
แบบฝ�กหัด, เขียนสรุปผล 
และอภิปรายความคิด 

คณาจารยB 

๗ ฝ�กวิเคราะหBและเรียบเรียงข=อมูลท่ีได=จากการ
วิเคราะหB(ครั้งท่ี 2) 

๓ ๐ ฝ�กปฏิบัติจากแบบฝ�กหัด คณาจารยB 

๘ นําข=อมูลจากการวิเคราะหBมาเรียบเรียงข=อมูลใน
รูปแบบบทความ(ครั้งท่ี 3) 

๓ ๐ ฝ�กปฏิบัติจากแบบฝ�กหัด คณาจารยB 

สอบกลางภาค 
๙ ฝ�กแก=ไขและขัดเกลาบทความ (1)   

โดยใช=หลักบรรณาธิกรเบ้ืองต=น 
๓ ๐ ฝ�กปฏิบัติจากแบบฝ�กหัด คณาจารยB 

๑๐ ฝ� กแก= ไขและขัด เกลาบทความโดยใช=ห ลัก
บรรณาธิกรเบ้ืองต=น (2) 

๓ ๐ ฝ�กปฏิบัติจากแบบฝ�กหัด คณาจารยB 

๑๑ ฝ�กเขียนอภิปรายความรู=สําหรับการเสวนาทาง
วิชาการ  
- การกําหนดหัวข=อเสวนา และการคิด
ประเด็นเสวนาท่ีเก่ียวข=อง 
- การเตรียมข=อมูลสําหรับเขียนบทพูด
อภิปราย 
- วิ เคราะหB วิ ธีการนํา เสนอความ รู= ใน
รูปแบบการอภิปรายจากสถานการณBจริง 

๓ ๐ บรรยาย, ฝ�กปฏิบัติจาก
แบบฝ�กหัด 

คณาจารยB 

๑๒ ฝ�กเขียนบทพูดเพ่ือนําเสนอความรู= 
- การกําหนดขอบเขตของเน้ือหาให=สอดคล=องกับ
รูปแบบและช6องทางในการนําเสนอ 

๓ ๐ บรรยาย, ฝ�กปฏิบัติจาก
แบบฝ�กหัด 

คณาจารยB 
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๘ 

 

- การเลือกประเด็นความรู=จากบทความ เพ่ือ
นําเสนอให=เหมาะสมกับรูปแบบและช6องทางการ
นําเสนอ 
- การสรุปและย6อประเด็น 
- การสร=างเน้ือหา(content) และใช=ภาษาเพ่ือ
เล6าเรื่อง 

๑๓ เขียนวิเคราะหBและอภิปรายจุดเด6นและจุดด=อย
ของการส่ือสารความรู=จากกรณีศึกษาในช้ันเรียน
และนอกช้ันเรียน 
(1) บทความประเภทให=ความรู=  แสดงความ
คิดเห็น และวิชาการ 
(2) บทความประเภทความเรียงขอทุน 
(3) บทพูดอภิปรายความรู= 
(4) บทพูดและเน้ือหานําเสนอความรู=นําเสนอใน
ช6องทางต6าง ๆ  
(5) คลิปวิดีโอ  โปสเตอรB, สไลดBประกอบการ
นําเสนอ,  infographic ฯลฯ 

๓ ๐ บรรยาย, ฝ�กปฏิบัติจาก
การอภิปรายกลุ6มย6อยหรือ
กลุ6มใหญ6 

คณาจารยB 

๑๔ หลักการและทักษะการเขียนความเรียงเพ่ือ
ขอรับทุนประเภทต6าง ๆ 
- ความรู=เรื่องการเขียนงานทางวิชาการเพ่ือขอ
ทุน (ระดับภาษา, โครงสร=างของเน้ือหา, การ
อธิบายเหตุและผลเพ่ือสนับสนุนความคิด) 
-วิเคราะหBรูปแบบและองคBประกอบของเน้ือหา
ในความเรียงท่ีเขียนขอทุนประเภทต6าง ๆ  

๓ ๐ ฝ�กปฏิบัติจากการอภิปราย
กลุ6มย6อยหรือกลุ6มใหญ6, 
ฝ�กปฏิบัติการเขียน 

คณาจารยB 

๑๕ นําเสนอความรู=ด=านวิทยาศาสตรB สังคมศาสตรB 
และมนุษยศาสตรBด=วยวิธีการต6างๆ   
(๑) การเสวนาความรู= 
(๒) ก า ร นํ า เส น อ ป าก เป ล6 าแ ล ะ ทํ าส ไล ดB

๓ ๐ ฝ�กปฏิบัติจากการนําเสนอ
แบบต6างๆ 

คณาจารยB 
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๙ 

 

 
๒. แผนการประเมินผลลัพธ!การเรียนรู(ที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs  

๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู( 
ก.  การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู( (Formative Assessment) 
     ผู=สอนประเมินผู=เรียนระหว6างการเรียนการสอนตามวัตถุประสงคB (CLO) ท่ีกําหนดเพ่ือพัฒนาการเรียนรู= 
และตรวจสอบความเข=าใจของผู=เรียนท่ีมีต6อบทเรียน โดยประเมินผลจากการฝ�กปฏิบัติในการเรียนการสอน
แต6ละสัปดาหB ได=แก6 ทําแบบฝ�กหัด และอภิปรายกลุ6มย6อย ให=ผลป�อนกลับผู=เรียนจากช้ินงานท่ีกําหนดเพื่อให=
ผู=เรียนปรับปรุงแก=ไขช้ินงานและพัฒนาศักยภาพในการนําเสนอผลงานและงานเขียนเชิงวิชาการ 

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

ผลลัพธ!การเรียนรู(ฯ วิธีการวัดผล 
นํ้าหนักการประเมินผล 

(ร=อยละ) 
CLO1 เขียนบทความให=ความรู= บทความ
แสดงความคิดเห็น บทความวิชาการ และงาน
เขียนส่ือสารความรู=ได= โดยคํานึงถึง
จรรยาบรรณทางวิชาการ 

การใช=รูปแบบ เน้ือหาภาษาได=ถูกต=อง  
และมีการอ=างอิงอย6างถูกต=อง
รายบุคคล 

๓๐ 
๕๐ 

แบบฝ�กหัดและแบบทดสอบ ๒๐ 
CLO2 อ=างอิงแบบ APA และ Vancouver 
ได=ถูกต=อง 

การอ=างอิงได=ถูกต=องและครบถ=วน
รายบุคคล 

๑๐ ๑๐ 

  
CLO3 นําเสนอผลงานเชิงวิชาการในรูปแบบ
และช6องทางต6าง ๆ ได= 

การนําเสนอได=เหมาะสมกับรูปแบบและ
ช6องทางการส่ือสารแบบรายบุคคล 

๑๕ ๓๐ 

การนําเสนอได=เหมาะสมกับรูปแบบและ
ช6องทางการส่ือสารแบบรายกลุ6ม 

๑๕ 

ประกอบการนําเสนอ  
(๓) การจัดแสดงนิทรรศการและโปสเตอรB  

๑๖ สอบปลายภาค 
                  รวม ๔๕ ๐   
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๑๐ 

 

ผลลัพธ!การเรียนรู(ฯ วิธีการวัดผล 
นํ้าหนักการประเมินผล 

(ร=อยละ) 
CLO4 ทํางานร6วมกับผู=อ่ืนและกลุ6มได=อย6างมี
ประสิทธิภาพ 

การทํางานร6วมกับผู=อ่ืนและกลุ6มได=อย6าง
ประสิทธิภาพแบบรายกลุ6ม 

๑๐ ๑๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
 

(๒)  การตัดสินผล 
เกณฑBการประเมินผลเปlนไปตามข=อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยใช=หลักการอิงเกณฑBและเทียบคะแนน

ตามสัญลักษณB O, S และ U ดังน้ี   
คะแนน (ร(อยละ) สัญลักษณ! ความหมาย 

๘๐-๑๐๐ O โดดเด6น 
๕๐-๗๙ S พอใจ 
๐-๔๙ U ไม6พอใจ 

 
นักศึกษาจะผ6านเกณฑBการประเมินรายวิชาน้ีเมื่อได=คะแนนร=อยละ ๕๐ (สัญลักษณB S) ข้ึนไป  
นักศึกษาจะต=องเข=าเรียนไม6น=อยกว6าร=อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด มิฉะน้ันจะไม6มีสิทธ์ิสอบปลายภาค  
 

(๓) การสอบแก=ตัว (ถ=ารายวิชากําหนดให=มีการสอบแก=ตัว) 
   ไม6มีการสอบแก=ตัว  
 

๓.  การอุทธรณ!ของนักศึกษา 
              กรณีนักศึกษาเกิดข=อสงสัยเรื่องการให=คะแนนในส6วนต6างๆ สามารถเขียนคําร=องท่ีห=อง One Stop 
Service ห=อง ๑๑๕ ช้ัน ๑ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตรB มหาวิทยาลัยมหิดล โทร ๐-๒๔๔๑-๔๔๐๑-๔ ต6อ 
๑๑๐๖, ๑๗๓๐ เพื่อขอตรวจสอบคะแนนได= โดยคณะศิลปศาสตรBจะดําเนินการตามระเบียบและข้ันตอนปฏิบัติ
ของคณะศิลปศาสตรB มหาวิทยาลัยมหิดล 
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๑๑ 

 

หมวดท่ี ๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑. ตําราและเอกสารหลัก (Required Texts) 
๑) การุณันทนB รัตนแสนวงษB. 2555. การอ�านและการเขียนเชิงวิชาการ. กรุงเทพฯ : แสงจันทรBการพิมพB.  
๒) คณะสาธารณสุขศาสตรB มหาวิทยาลัยมหิดล. 2533. การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียน

เอกสารวิชาการทางการพยาบาลสาธารณสุข. กรุงเทพฯ : คณะสาธารณสุขศาสตรB 
มหาวิทยาลัยมหิดล.  

๓) ประเวศนB มหารัตนBสกุล. 2557. หลักการและวิธีการเขียนงานวิจัย วิทยานิพนธ# สารนิพนธ#. 
กรุงเทพฯ : ป�ญญาชน.  

๔) มัย ตะติยะ. 2557. ศาสตร#+ศิลป& การเขียนผลงานวิชาการ (ฉบับเต็มร+อย).  กรุงเทพฯ : 
สํานักพิมพBแห6งจุฬาลงกรณBมหาวิทยาลัย.  

๕) สมชาติ ฉันทศิริวรรณ. 2550. การเขียนรายงานเชิงวิศวกรรมศาสตร#. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพBแห6ง
จุฬาลงกรณBมหาวิทยาลัย. 

๖) สมาคมส6งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุkน). 2556. การเขียนทางเทคนิคในสาขาวิทยาศาสตร#และ
วิศวกรรมศาสตร#. กรุงเทพฯ : สมาคมส6งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุkน).  

๗) สิทธ์ิ ธีรสรณB. 2560. เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพBจุฬาลงกรณBมหาวิทยาลัย.  

๘) Algozzine, Robert. 2002. How to prepare a research article in APA style. Arlington, 
Va. : Council for Exceptional Children. 

๙) Austin, T. & Doust, R. 2007. New media design. London : Laurence King Pub. 
๑๐)  Hanson, R. E. 2014. Mass Communication : Living in a Media World. Los Angeles : 

Sage/CQ Press. 
๑๑) Houghton, Peggy M. 2009. APA : the easy way! . Flint, Mich. : Baker College.  
๑๒) Kuehn, S. A. 2018. The basics of media writing : a strategic approach. Thousand 

Oaks, Calif. : SAGE.  
๑๓) Manovich, L. 2002. The language of new media. Cambridge, Mass. : MIT Press. 
๑๔) Pears, Richard. 2016. Cite them right : the essential referencing guide. London : 

Palgrave. 

เอกสารและข(อมูลแนะนํา (Suggested Materials) 
๑) จิรวัฒนB เพชรรัตนB. 2556. การอ�านและการเขียนทางวิชาการ. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตรB.  
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๑๒ 

 

๒) ประเสริฐ ทองเจริญ. 2547. การเขียนบทความทางวิชาการ. กรุงเทพฯ : อักษรสมัย.  
๓) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2552. การส่ือสาร. นนทบุรี : สํานักพิมพB

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
๔) ลูซินดา เบคเคอรB. 2557. การตีพิมพ#บทความในวารสารทางวิชาการ. กรุงเทพฯ : อําภา ดาราศรี.  
๕) สนม ครุฑเมือง. 2550. การเขียนเชิงวิชาการ. กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตรB มหาวิทยาลัยนเรศวร.  
๖) Hilliard, R. L. 2017. Writing for television, radio, and new media. Burlington, MA : 

Jones & Barrlett Learning.  
๗) Manyozo,  L. 2012. Media, communication and development : three approaches. 

New Delhi ; Thousand Oaks : SAGE. 
๘) McChesney, R. W., Newman, R., and Scott, B. 2005. The future of media : resistance 

and reform in the 21st century. New York : Seven Stories Press. 

๓.  ทรัพยากรอ่ืนๆ (ถ=ามี) 
เว็บไซตBท่ีท่ีเก่ียวข=องกับการเขียนและการส่ือสารความรู= เช6น  

Infographic 
https://www.canva.com/create/infographics/ 
https://www.creativebloq.com/infographic/tools-2131971 
https://makeawebsitehub.com/best-infographics/ 
https://venngage.com/blog/infographic-size/ 
https://www.oberlo.com/blog/infographic-makers 
https://www.youtube.com/watch?v=4EwDNokZvCE 
https://www.youtube.com/watch?v=TCsyJM3E_qg 

PowerPoint 
https://www.youtube.com/watch?v=XA1o5rvy8r4 
https://www.youtube.com/watch?v=wPbylymgQEs 
https://support.office.com/en-us/article/create-a-presentation-in-powerpoint-422250f8-5721-
4cea-92cc-202fa7b89617 

https://www.youtube.com/watch?v=eHhqWbI0y4M 
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๑๓ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iqI149PD4v4 

Poster 
http://www.supi.manchester.ac.uk/forteachers/academicposterguidance/ 
www.supi.manchester.ac.uk/media/services/supi/Academic-Poster-Guidance.pdf 
https://guides.nyu.edu/posters 
https://www.pinterest.com/jing4717/academic-poster/ 
https://hsp.berkeley.edu/sites/default/files/ScientificPosters.pdf 
https://urc.ucdavis.edu/sites/g/files/.../How_To_Make_an_Effective_Poster2.pdf 

 

YouTube 
https://animoto.com/social-media/youtube-video-maker 
https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/jumpstart 
https://www.animaker.com/youtube-video-maker 
https://www.youtube.com/watch?v=Woy9FlOn-xc 

Academic Oral Presentation 
https://advice.writing.utoronto.ca › Specific Types of Writing 
https://www.nature.com/scitable/topicpage/oral-presentation-structure-13900387 
https://www.adelaide.edu.au/english-for-uni/oral-presentation/ 
https://www.youtube.com/watch?v=OgEuwXyJqJ4 
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๑๔ 

 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

๑.  กลยุทธ!การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- ประเมินผลผ6านการประเมินรายวิชาในระบบออนไลนBในด=านเน้ือหาการเรียนการสอน วิธีการจัดการเรียน
การสอน คุณภาพการสอนของอาจารยB ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู=  
- ประเมินผ6านการเขียนแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาภายหลังเสร็จส้ินการเรียนการสอนในแต6ละหัวข=อ 
- ประเมินพัฒนาการเรียนรู=ของนักศึกษาจากการทดสอบก6อนเรียน – หลังเรียน 

๒.  กลยุทธ!การประเมินการสอน 
- นักศึกษาประเมินผลผ6านการประเมินรายวิชาในระบบออนไลนB 

๓.  การปรับปรุงการสอน 
- ผู=สอนนําผลการประเมินในระบบออนไลนB และความคิดเห็นจากนักศึกษา รวมถึงการประชุมผู=สอนในแต6ละ
สัปดาหBมาปรับปรุงการสอน  

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
- กําหนดให=มีการวิเคราะหBผลสัมฤทธ์ิของผู=เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู=ของรายวิชาโดนใช=คะแนนจาก
บทความรายบุคคล แบบฝ�กหัดและแบบทดสอบ การอ=างอิงในบทความรายบุคคล การนําเสนอแบบรายบุคคล
และรายกลุ6ม รวมท้ังผลงานแบบรายบุคคลและแบบรายกลุ6ม  

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
- ผู=สอนนําผลการศึกษาของนักศึกษามาวิเคราะหBข=อมูลทางสถิติเพ่ือนําสารสนเทศมาปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน 
- ผู=สอนประชุมหารือกับผู=ร6วมสอนเพื่อนําผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนแต6ละสัปดาหB รวมถึงป�ญหา
และอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนมาเปlนข=อมูลในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนครั้งต6อไป 
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๑๕ 

 

ภาคผนวก 

ความสอดคล(องระหว.างรายวิชากับหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

ตารางที่ ๑  ความสัมพันธBระหว6าง CLOs และ MU-GE Module LOs  (หมายเลขในตาราง = Sub LOs) 
 

ศศศศ ๑๖๖ 
ผลลัพธBการเรียนรู=หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป(MU-GE LOs) 

MLO1 MLO2 MLO3 MLO4 MLO5 MLO6 MLO7 MLO8 MLO9 
CLO1 เขียนบทความให=ความรู= 
บทความแสดงความคิดเห็น บทความ
วิชาการ และงานเขียนเพ่ือส่ือสาร
ความรู=ได= โดยคํานึงถึงจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ 

1.3, 
1.4 

2.2     7.1 8.1, 
8.2 

 

CLO2 อ=างอิงแบบ APA และ Van-
couver ได=ถูกต=อง 

1.2         

CLO3 นําเสนอผลงานเชิงวิชาการใน
รูปแบบและช6องทางต6าง ๆ อย6างมี
ประสิทธิภาพ 

       8.1, 
8.2, 
8.3 

 

CLO4 ทํางานร6วมกับผู=อ่ืนและกลุ6มได=
อย6างประสิทธิภาพ 

        9.1, 
9.2 
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๑๖ 

 

ตารางที่ ๒  คําอธิบาย MU-GE LOs และ SubLOs ท่ีรายวิชารับผิดชอบ 
 

MU-GE LOs SubLOs 
MLO1create & construct an 
argument effectively as well 
as identify, critique and eval-
uate the logic & validity of 
arguments 

1.2 demonstrate ICT literacy: use appropriate technology to 
find, evaluate, and ethically use information 
1.3 collect, analyses, synthesize data, & evaluate information 
and ideas from multiple sources relevant to issues/problems 
1.4 synthesize information to arrive at logical reasoning 

MLO2 select & use techniques 
and methods to solve open-
ended, ill-defined and multi-
step problems 

2.2 make judgment & decision through correct analysis, infer-
ences, and evaluations on quantitative basis and multiple 
perspectives 

MLO7apply ethical frame-
works or principles and con-
sider their implications in 
his/her decision-making and 
interacting with others 

7.1 identify ethical issues and recognize different viewpoint 
and ideologies 

MLO8 use a variety of means/ 
technologies to com-
municate effectively and pur-
posefully-  e.g., share infor-
mation/ knowledge, express 
ideas, demon-strate or create 
individual & group product, 
etc.   

8.1 communicate/present ideas effectively both oral & writ-
ten 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 in-
crease knowledge, to foster understanding, or to promote 
change in the listeners’ attitudes, values, beliefs, or behav-
iors. 
8.3 prepare written documents to express ideas/solutions 
using different writing technologies, and mixing texts, data, 
and images. 
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๑๗ 

 

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

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 

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 
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๑๘ 

 

Competences LOs: Sub LOs: 

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 

 


