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๑ 

 

มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา 
หมวดท่ี ๑ ข-อมูลท่ัวไป 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา   
                  ภาษาไทย      ศศศศ ๑๖๘ การส่ือสารอย�างมีวิจารณญาณในศตวรรษท่ี ๒๑ 
                  ภาษาอังกฤษ        LALA 168 Insightful Communication in the 21st Century 
 

๒.  จํานวนหน�วยกิต       ๓ (๓-๐-๖) หน�วยกิต 
(ทฤษฎี ๓ ช่ัวโมง ปฏิบัติ ๐ ช่ัวโมง เรียนรูG – คGนควGาดGวยตนเอง ๖ ช่ัวโมง / สัปดาหL) 

 

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา    
๓.๑  หลักสูตร      จัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ยกเวGนหลักสูตรนานาชาติ) 
๓.๒ ประเภทของรายวิชา   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
๓.๓ รายวิชาน้ีจัดอยู�ในกลุ�ม 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  ความสัมพันธLระหว�างรายวิชาและค�านิยมองคLกร (โปรดระบุ) 

  M - Mastery       รูGแจGง รูGจริง สมเหตุ สมผล 
  A -  Altruism      มุ�งผลเพื่อผูGอ่ืน 
  H -  Harmony  กลมกลืนกับสรรพส่ิง 
  I  -  Integrity  มั่นคงย่ิงในคุณธรรม 
  D - Determination   แน�วแน�ทํา กลGาตัดสินใจ 
  O - Originality   สรGางสรรคLส่ิงใหม� 
  L -  Leadership  ใฝnใจเปoนผูGนํา 
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๒ 

 

๔.  อาจารย%ผู-รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย%ผู-สอน   
๔.๑  อาจารยLผูGรับผิดชอบรายวิชา อาจารยL ดร. ฐิติภา คูประเสริฐ สาขาวิชาภาษาไทย 
     โทร. ๐๒ – ๔๔๑๔๔๐๑ ต�อ ๑๕๑๐ 
     อีเมล Titipamk23@gmail.com 
๔.๒  อาจารยLผูGสอน          คณาจารยLสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตรL มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

๕. ภาคการศึกษา / ช้ันป7ที่เรียน   
๕.๑ ภาคการศึกษาท่ี   ภาคการศึกษาท่ี ๑ และ ๒/ ภาคฤดูรGอน ทุกช้ันปu  
๕.๒ จํานวนผูGเรียนท่ีรับไดG  ๕๐ คน / กลุ�ม 

 
๖.  รายวิชาที่ต-องเรียนมาก�อน (ถGามี) (Pre-requisite)    
  ไม�มี 
๗.  รายวิชาที่ต-องเรียนพร-อมกัน (ถGามี)  

ไม�มี 
๘.  สถานท่ีเรียน     คณะศิลปศาสตรL มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 
๙.  วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล�าสุด 
     วันท่ี ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๓ 

 

หมวดท่ี ๒ จุดมุ�งหมายและวัตถุประสงค% 
๑. จุดมุ�งหมายของรายวิชา 
 รายวิชาน้ีมีวัตถุประสงคLเพ่ือพัฒนานักศึกษาใหGมีคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคLตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดใน
ดGาน T – Shaped Breadth กล�าวคือ นักศึกษาจะไดGเรียนรูG เก่ียวกับกระบวนการคิดแบบวิเคราะหL สังเคราะหL และ
วิจารณญาณ และนํากระบวนการคิดดังกล�าวมาใชGในการวินิจฉัยสาร และพิจารณาบทบาทและผลกระทบของการใชG
ภาษาไทยในการส่ือสารท่ีปรากฏในสถานการณLการส่ือสารและส่ือต�าง ๆ ผ�านการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
กรณีศึกษา อีกท้ังนํากระบวนการคิดดังกล�าวมาประยุกตLใชGกับทักษะการฟ~ง การอ�าน การพูด และการเขียนไดGอย�างมี
วิจารณญาณในสถานการณLการส่ือสารและส่ือต�าง ๆ โดยใชGกรณีศึกษา บทบาทสมมติ และการสรGางสรรคLงานเขียน เพ่ือใหG
นักศึกษามีศักยภาพในดGานการรับสารและส�งสารอย�างมีวิจารณญาณไดGอย�างมีประสิทธิภาพ  
๒. วัตถุประสงค%ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

๒.๑ วัตถุประสงค%ของรายวิชา (CourseObjectives) 
 ๑. นักศึกษามีความรูGเบ้ืองตGนเก่ียวกับการส่ือสาร  
 ๒. นักศึกษาสามารถวิเคราะหLบทบาทและผลกระทบของการใชGภาษาไทยในการส่ือสารไดG 
 ๓. นักศึกษาสามารถวิเคราะหLและสังเคราะหLสารท่ีปรากฏในสถานการณLการส่ือสารและส่ือต�าง ๆ ไดG 
 ๔. นักศึกษาสามารถประยุกตLใชGความรูGจากการวิเคราะหLและสังเคราะหLสารท่ีปรากฏในสถานการณLการส่ือสารและ 
ส่ือต�าง ๆ ในการฟ~ง การอ�าน การพูด และการเขียนไดGอย�างมีวิจารณญาณ  
 ๕. นักศึกษาสามารถทํางานเปoนกลุ�ม และยอมรับฟ~งความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนไดG 
๒.๒ ผลลัพธ%การเรียนรู-ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 
เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนแลGว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ (CLOs)   

๑. CLO1 อธิบายความหมาย ความสําคัญ วัตถุประสงคL และองคLประกอบของการส่ือสารไดG    
  ๒. CLO2 วิเคราะหLบทบาทและผลกระทบของการใชGภาษาไทยในการส่ือสารระหว�างคนในสังคม ส่ือ  

 และสังคมวัฒนธรรมไทยไดG        
  ๓. CLO3 สังเคราะหLและประเมินผลกระทบท้ังเชิงบวกและลบของสารท่ีปรากฏในสถานการณLการส่ือสาร 
   และส่ือต�าง ๆ ไดG   
  ๔. CLO4 ประยุกตLใชGความรูGจากการวิเคราะหLและสังเคราะหLสารท่ีปรากฏในสถานการณLการส่ือสารและ 
           ส่ือต�าง ๆ ในการฟ~ง และการอ�านอย�างมีวิจารณญาณ  รวมท้ังในการสรGางสรรคLการพูดและการเขียนอย�างมี 

วิจารณญาณ     
  ๕. CLO5 แสดงออกซึ่งการทํางานเปoนกลุ�ม 
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๔ 

 

      หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
 

๑. คําอธิบายรายวิชา 
 ความรูGท่ัวไปเก่ียวกับการส่ือสาร บทบาทและผลกระทบของการใชGภาษาไทยในการส่ือสารระหว�างคนใน

สังคม ส่ือ สังคมในศตวรรษท่ี ๒๑ สารท่ีปรากฏในสถานการณLการส่ือสารและส่ือต�างๆ ฝ�กทักษะการฟ~ง การอ�าน การพูด และ
การเขียนอย�างมีวิจารณญาณในสถานการณLการส่ือสารและส่ือต�างๆ 

    Basic knowledge about communication; the role and effect of using the Thai language in 
communication among people in the society, the media and the 21st sentury society; the texts appeared in 
communication situation and various media; insightful practising listening, reading, speaking, and writing in 
various situations. 
 
๒. จํานวนชั่วโมงท่ีใช-ต�อภาคการศึกษา 

ทฤษฎี 
(ช่ัวโมง) 

การฝ\กปฏิบัติ 
(ช่ัวโมง) 

การศึกษาด-วยตนเอง 
(ช่ัวโมง) 

๔๕  ช่ัวโมง 
(๓ ช่ัวโมง x ๑๕ สัปดาหL) 

๐ ช่ัวโมง 
 

๙๐ ช่ัวโมง 
(๖ ช่ัวโมง x ๑๕ สัปดาหL) 

 
๓. จํานวนชั่วโมงต�อสัปดาห%ท่ีอาจารย%ให-คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก�นักศึกษาเป̂นรายบุคคล 
 ๑ ช่ัวโมง / สัปดาหL 
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๕ 

 

หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู-ท่ีคาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 
 

๑. สรุปส้ันๆ เก่ียวกับความรู- หรือทักษะที่รายวิชามุ�งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  
       เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนแลGว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     

๑. CLO1 อธิบายความหมาย ความสําคัญ วัตถุประสงคL และองคLประกอบของการส่ือสารไดG    
 ๒. CLO2 วิเคราะหLบทบาทและผลกระทบของการใชGภาษาไทยในการส่ือสารระหว�างคนในสังคม ส่ือและสังคม

วัฒนธรรมไทยไดG        
 ๓. CLO3 สังเคราะหLและประเมินผลกระทบท้ังเชิงบวกและลบของสารท่ีปรากฏในสถานการณLการส่ือสาร 
 และส่ือต�าง ๆ ไดG   
 ๔. CLO4 ประยุกตLใชGความรูGจากการวิเคราะหLและสังเคราะหLสารท่ีปรากฏในสถานการณLการส่ือสารและส่ือต�างๆ ใน

การฟ~ง และการอ�านอย�างมีวิจารณญาณ รวมท้ังในการสรGางสรรคLการพูดและการเขียนอย�างมีวิจารณญาณ 
 ๕. CLO5 แสดงออกซึ่งการทํางานเปoนกลุ�ม 

  
๒. วิธีการจัดประสบการณ%การเรียนรู-เพ่ือพัฒนาความรู- หรือ ทักษะ ในข-อ ๑   และการวัดผลลัพธ%การเรียนรู-ของรายวิชา   
 

CLO วิธีการจัดการสอน / 
ประสบการณ%การเรียนรู- 

วิธีการวัดผลลัพธ%การเรียนรู- 

CLO1: อธิบายความหมาย ความสําคัญ 
วัตถุประสงคL และองคLประกอบของการ
ส่ือสารไดG 

- บรรยายเชิงปฏิสัมพันธL - ทําแบบฝ�กหัด 
 

CLO2: วิเคราะหLบทบาทและผลกระทบ
ของการใชGภาษาไทยในการส่ือสาร
ระหว�างคนในสังคม ส่ือ และสังคม
วัฒนธรรมไทยไดG  

- บรรยายเชิงปฏิสัมพันธL 
- ศึกษาและวิเคราะหLกรณีศึกษา 
- อภิปรายกลุ�มย�อย และกลุ�มใหญ� 

- แลกเปล่ียนความคิดเห็นในช้ันเรียน 
- สอบขGอเขียน 
- นําเสนองาน 
 

CLO3: วิเคราะหLและสังเคราะหLสารท่ี
ปรากฏในสถานการณLการส่ือสารและส่ือ
ต�างๆ ไดG 

- บรรยายเชิงปฏิสัมพันธL 
- ศึกษาและวิเคราะหLกรณีศึกษา 
- อภิปรายกลุ�มย�อย และกลุ�มใหญ� 

- แลกเปล่ียนความคิดเห็นในช้ันเรียน 
- สอบขGอเขียน 
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๖ 

 

 
CLO วิธีการจัดการสอน / ประสบการณ%การ

เรียนรู- 
วิธีการวัดผลลัพธ%การเรียนรู- 

CLO4: ประยุกตLใชGความรูGจากการ
วิเคราะหLและสังเคราะหLสารท่ีปรากฏใน
สถานการณLการส่ือสารและส่ือต�าง ๆ ใน
การฟ~ง และการอ�านอย�างมีวิจารณญาณ 
รวมท้ังในการสรGางสรรคLการพูดและการ
เขียนอย�างมีวิจารณญาณ 

- บรรยายเชิงปฏิสัมพันธL 
- ศึกษาและวิเคราะหLกรณีศึกษา 
- ฝ�กการฟ~ง และการอ�านอย�างมี
วิจารณญาณ 
- ฝ�กสรGางสรรคLการพูดอย�างมีวิจารณญาณ 
โดยใชGบทบาทสมมติ 
- ฝ�กสรGางสรรคLการเขียนอย�างมี
วิจารณญาณในสถานการณLการส่ือสาร  
และส่ือต�าง ๆ  
- อภิปรายกลุ�มย�อย และกลุ�มใหญ� 

- แลกเปล่ียนความคิดเห็นในช้ันเรียน 
- แบบฝ�กหัด 
- สอบขGอเขียน 
 

CLO5: แสดงออกซึ่งการทํางานเปoนกลุ�ม - สังเกตพฤติกรรม 
 

- แลกเปล่ียนความคิดเห็นในช้ันเรียน 
- งานท่ีไดGรับมอบหมาย 
- นําเสนองานกลุ�ม  
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๗ 

 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห%ที่ หัวข-อ / รายละเอียด จํานวน (ชม.) กิจกรรมการเรียน 
การสอน / ส่ือที่ใช- 

ผู-สอน 
กิจกรรม
ในชั้น
เรียน 

ฝ\ก
ปฏิบัติ 

๑ แนะนํารายวิชา 
- เน้ือหารายวิชา ขGอตกลงเบ้ืองตGน 
การวัดและการประเมินผล  
- ความรูGท่ัวไปเก่ียวกับการส่ือสาร 
ไดGแก� ความหมาย ความสําคัญ 
วัตถุประสงคL ประเภท และ
องคLประกอบของการส่ือสาร 

๓ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธL คณาจารยLสาขาวิชา
ภาษาไทย 

๒ บทบาทและผลกระทบของการใชG
ภาษาไทยในการส่ือสารระหว�างคน
ในสังคม ส่ือ และสังคมวัฒนธรรม
ไทย 

๓ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธL 
- ศึกษาและวิเคราะหL
กรณีศึกษา 
- อภิปรายกลุ�มย�อย และ
กลุ�มใหญ� 
- นําเสนองาน 

คณาจารยLสาขาวิชา
ภาษาไทย 

๓ กระบวนการคิดแบบวิเคราะหL 
สังเคราะหL และวิจารณญาณ (๑) 

๓ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธL 
- ตัวอย�างของการวิเคราะหL
และสังเคราะหL 
- แบบฝ�กหัด 

คณาจารยLสาขาวิชา
ภาษาไทย 

๔ กระบวนการคิดแบบวิเคราะหL 
สังเคราะหL และวิจารณญาณ (๒) 

๓ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธL 
- ตัวอย�างของการวิเคราะหL
และสังเคราะหL 
- แบบฝ�กหัด 
 

คณาจารยLสาขาวิชา
ภาษาไทย 
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๘ 

 

สัปดาห%ที่ หัวข-อ / รายละเอียด จํานวน (ชม.) กิจกรรมการเรียน 
การสอน / ส่ือที่ใช- 

ผู-สอน 
กิจกรรม
ในชั้น
เรียน 

ฝ\ก
ปฏิบัติ 

๕ การวิเคราะหLและสังเคราะหLสารท่ี
ปรากฏในสถานการณLการส่ือสาร
ต�าง ๆ 

๓ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธL 
- ศึกษาและวิเคราะหL
กรณีศึกษา 
- อภิปรายกลุ�มย�อย และ
กลุ�มใหญ� 
- นําเสนองาน 
- แบบฝ�กหัด 

คณาจารยLสาขาวิชา
ภาษาไทย 

๖ การวิเคราะหLและสังเคราะหLสารท่ี
ปรากฏในส่ือต�าง ๆ  

๓ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธL 
- ศึกษาและวิเคราะหL
กรณีศึกษา 
- อภิปรายกลุ�มย�อย และ
กลุ�มใหญ� 
- นําเสนองาน 
- แบบฝ�กหัด 

คณาจารยLสาขาวิชา
ภาษาไทย 

๗ การใชGเหตุผลในการส่ือสาร (๑) ๓ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธL 
- ศึกษาและวิเคราะหL
กรณีศึกษา 
- อภิปรายกลุ�มย�อย และ
กลุ�มใหญ� 
- นําเสนองาน 
- แบบฝ�กหัด 

คณาจารยLสาขาวิชา
ภาษาไทย 
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๙ 

 

สัปดาห%ที่ หัวข-อ / รายละเอียด จํานวน (ชม.) กิจกรรมการเรียน 
การสอน / ส่ือที่ใช- 

ผู-สอน 
กิจกรรม
ในชั้น
เรียน 

ฝ\ก
ปฏิบัติ 

๘ การใชGเหตุผลในการส่ือสาร (๒) ๓ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธL 
- ศึกษาและวิเคราะหL
กรณีศึกษา 
- อภิปรายกลุ�มย�อย และ
กลุ�มใหญ� 
- นําเสนองาน 
- แบบฝ�กหัด 

คณาจารยLสาขาวิชา
ภาษาไทย 

สอบกลางภาค 
๙ หลักการรับสารอย�างมี

วิจารณญาณ: การฟ~ง และการอ�าน 
(๑) 

๓ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธL 
- ศึกษาและวิเคราะหL
กรณีศึกษา 
- อภิปรายกลุ�มย�อย และ
กลุ�มใหญ� 
- นําเสนองาน  
- แบบฝ�กหัด 

คณาจารยLสาขาวิชา
ภาษาไทย 

๑๐ หลักการรับสารอย�างมี
วิจารณญาณ: การฟ~ง และการอ�าน 
(๒) 

๓ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธL 
- ศึกษาและวิเคราะหL
กรณีศึกษา 
- อภิปรายกลุ�มย�อย และ
กลุ�มใหญ� 
- นําเสนองาน  
- แบบฝ�กหัด 

คณาจารยLสาขาวิชา
ภาษาไทย 
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๑๐ 

 

สัปดาห%ที่ หัวข-อ / รายละเอียด จํานวน (ชม.) กิจกรรมการเรียน 
การสอน / ส่ือที่ใช- 

ผู-สอน 
กิจกรรม
ในชั้น
เรียน 

ฝ\ก
ปฏิบัติ 

๑๑ หลักการรับสารอย�างมี
วิจารณญาณ: การฟ~ง และการอ�าน 
(๓) 

๓ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธL 
- ศึกษาและวิเคราะหL
กรณีศึกษา 
- อภิปรายกลุ�มย�อย และ
กลุ�มใหญ� 
- นําเสนองาน  
- แบบฝ�กหัด 

คณาจารยLสาขาวิชา
ภาษาไทย 

๑๒ หลักการส�งสารอย�างมีวิจารณญาณ: 
การพูด และการเขียน (๑) 

๓ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธL 
- ศึกษาและวิเคราะหL
กรณีศึกษา 
- ฝ�กสรGางสรรคLการพูด
อย�างมีวิจารณญาณ โดยใชG
บทบาทสมมติ 
- ฝ�กสรGางสรรคLการเขียน
อย�างมีวิจารณญาณใน
สถานการณLการส่ือสาร 
และส่ือต�าง ๆ  
- อภิปรายกลุ�มย�อย และ
กลุ�มใหญ� 
- นําเสนองาน 
- แบบฝ�กหัด 

คณาจารยLสาขาวิชา
ภาษาไทย 
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๑๑ 

 

สัปดาห%ที่ หัวข-อ / รายละเอียด จํานวน (ชม.) กิจกรรมการเรียน 
การสอน / ส่ือท่ีใช- 

ผู-สอน 
กิจกรรม
ในชั้น
เรียน 

ฝ\ก
ปฏิบัติ 

๑๓ หลักการส�งสารอย�างมีวิจารณญาณ: 
การพูด และการเขียน (๒) 

๓ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธL 
- ศึกษาและวิเคราะหLกรณีศึกษา 
- ฝ�กสรGางสรรคLการพูดอย�างมี
วิจารณญาณ โดยใชGบทบาทสมมติ 
- ฝ�กสรGางสรรคLการเขียนอย�างมี
วิจารณญาณในสถานการณLการ
ส่ือสาร และส่ือต�าง ๆ  
 

คณาจารยLสาขาวิชา
ภาษาไทย 

๑๔ หลักการส�งสารอย�างมีวิจารณญาณ: 
การพูด และการเขียน (๓) 

๓ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธL 
- ศึกษาและวิเคราะหLกรณีศึกษา 
- ฝ�กสรGางสรรคLการพูดอย�างมี
วิจารณญาณ โดยใชGบทบาทสมมติ 
- ฝ�กสรGางสรรคLการเขียนอย�างมี
วิจารณญาณในสถานการณLการ
ส่ือสาร และส่ือต�าง ๆ  
- อภิปรายกลุ�มย�อย และกลุ�มใหญ� 
- นําเสนองาน 
- แบบฝ�กหัด 
- อภิปรายกลุ�มย�อย และกลุ�มใหญ� 
- นําเสนองาน 
- แบบฝ�กหัด 

คณาจารยLสาขาวิชา
ภาษาไทย 

๑๕ สรุปและทบทวน ๓ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธL คณาจารยLสาขาวิชา
ภาษาไทย 

 รวม ๔๕ ๐   
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๑๒ 

 

๒. แผนการประเมินผลลัพธ%การเรียนรู-ท่ีคาดหวังระดับรายวิชา CLOs 
๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู- 

 ก. การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู- (Formative Assessment) 
 พิจารณาจากการปฏิสัมพันธLในช้ันเรียน การอภิปราย แบบฝ�กหัด และการสอบขGอเขียน 
 ข. การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนรู- (Summative Assessment) 
 (๑) เครื่องมือและนํ้าหนักในการวัดและประเมินผล 

ผลลัพธ%การเรียนรู- วิธีการวัดผล 
นํ้าหนักการประเมินผล 

(ร-อยละ) 

CLO1: อธิบายความหมาย ความสําคัญ 
วัตถุประสงคL และองคLประกอบของการ
ส่ือสารไดG 

ทําแบบทดสอบ 
 

๑๐ ๑๐ 

CLO2: วิเคราะหLบทบาทและผลกระทบของ
การใชGภาษาไทยในการส่ือสารระหว�างคนใน
สังคม ส่ือ และสังคม 

แลกเปล่ียนความคิดเห็นในช้ันเรียน  ๕  
๒๐ นําเสนองาน ๕ 

สอบขGอเขียนกลางภาค ๑๐ 

CLO3: วิเคราะหLและสังเคราะหLสารท่ีปรากฏ
ในสถานการณLการส่ือสารและส่ือต�าง ๆ ไดG 

แลกเปล่ียนความคิดเห็นในช้ันเรียน และ
นําเสนองาน 

๑๐  
๒๐ 

สอบขGอเขียนกลางภาค ๑๐ 
CLO4: ประยุกตLใชGความรูGจากการวิเคราะหL
และสังเคราะหLสารท่ีปรากฏในสถานการณL
การส่ือสารและส่ือต�าง ๆ ในการฟ~ง และการ
อ�านอย�างมีวิจารณญาณ รวมท้ังในการ
สรGางสรรคLการพูดและการเขียนอย�างมี
วิจารณญาณ 

แลกเปล่ียนความคิดเห็นในช้ันเรียน และ
แบบฝ�กหัด  

๑๐  
๔๐ 

สอบขGอเขียนปลายภาค ๓๐ 

CLO5: แสดงออกซึ่งการทํางานเปoนกลุ�ม งานท่ีไดGรับมอบหมาย และนําเสนองาน ๕ ๑๐ 
การแลกเปล่ียนความคิดเห็นในช้ันเรียน ๕ 

รวม  ๑๐๐ ๑๐๐ 
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๑๓ 

 

    (๒) การตัดสินผล 
เกณฑLการประเมินผลเปoนไปตามระเบียบของคณะฯ และมหาวิทยาลัย โดยใชGหลักการอิงเกณฑLและเทียบคะแนน

ตามสัญลักษณL O, S และ U ดังน้ี 
คะแนน (ร-อยละ) สัญลักษณ% ความหมาย 

๘๐-๑๐๐ O โดดเด�น 
๖๕-๘๔ S พอใจ 
๐-๖๔ U ไม�พอใจ 

 
 นักศึกษาจะผ�านเกณฑLการประเมินรายวิชาน้ีเม่ือไดGคะแนนรGอยละ ๖๕ (สัญลักษณL S) ข้ึนไป  
 

 

(๓) การสอบแกGตัว (ถGารายวิชากําหนดใหGมีการสอบแกGตัว) 
   ไม�มีการสอบแกGตัว  
 

๓.  การอุทธรณ%ของนักศึกษา 
              กรณีนักศึกษาเกิดขGอสงสัยเรื่องการใหGคะแนนในส�วนต�างๆ สามารถเขียนคํารGองท่ีหGอง One Stop Service 
ช้ัน ๑ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตรL เพื่อขอตรวจสอบคะแนนไดG โดยคณะศิลปศาสตรLจะดําเนินการตามระเบียบและ
ข้ันตอนปฏิบัติของคณะศิลปศาสตรL มหาวิทยาลัยมหิดล 
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๑๔ 

 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
๑. ตําราและเอกสารหลัก 
โกชัย สาริกบุตร. (2521). การอ�านขั้นใช-วิจารณญาณ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพLแสงรุGงการพิมพL. 
จุไรรัตนL ลักษณะศิริ และวีรวัฒนL อินทพร (บรรณาธิการ). (2556). ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร. นครปฐม: โรงพิมพL 

มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
จํานง วิบูลยLศรี. (2538). หลักและการปฏิบัติทางวาทนิเทศ. กรุงเทพฯ: ภาควิชาวาทวิทยาและส่ือการแสดง  

คณะนิเทศศาสตรLจุฬาลงกรณLมหาวิทยาลัย. 
บรรจง อมรชีวิน. (2556). การคิดอย�างมีวิจารณญาณ. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพL. 
________ . (2556). การคิดอย�างมีวิจารณญาณ: หลักการพัฒนาการคิดอย�างมีตรรกะ เหตุผล และดุลยพินิจ. 

กรุงเทพฯ: สถาบันการคิดอย�างมีวิจารณญาณ. 
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะศิลปศาสตรL สาขาวิชาภาษาไทย. (2555). เอกสารประกอบการสอนวิชา ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใชG 

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร. นครปฐม: คณะศิลปศาสตรL มหาวิทยาลัยมหิดล. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คณะศิลปศาสตรL. (2555). ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร. นนทบุรี: คณะศิลปศาสตรL  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
วนิดา เสนีเศรษฐ. (2531). วิจารณญาณทางภาษากับวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตรL. 
วีระ สุดสังขL. (2550). การคิดวิเคราะห% การคิดอย�างมีวิจารณญาณ การคิดสร-างสรรค%. กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก. 
สารภี ธรฤทธ์ิ. (2554). ฝ\กสมองให-คิดอย�างมีวิจารณญาณ. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห�งชาติ. 
เอมอร เนียมนGอย. (2551). พัฒนาการอ�านอย�างมีวิจารณญาณด-วยวิธี SQ3R. กรุงเทพฯ: คณะมนุษยศาสตรLและ 

สังคมศาสตรL มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร. 
Apps, J. (2016). The art of conversation. Cornwall: TJ International Ltd. 
Harari, Y.N. (2018). 21 Lessons for the 21st century. Spiegel & Grau: New York.  
Tannen, D. (1999). The argument culture: Stopping America’s war of words. Ballantine Books: New 
York. 

๒. เอกสารและข-อมูลสําคัญ 
ไม�มี 

๓. เอกสารและข-อมูลแนะนํา 
ไม�มี 
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๑๕ 

 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 
๑. กลยุทธ%การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     สอบถามความเห็นของนักศึกษาต�อการเรียนการสอนรายวิชาโดยใชGแบบสอบถามของมหาวิทยาลัยในหัวขGอต�อไปน้ี 
     ๑.๑  เน้ือหาการเรียนการสอน 

๑.๒  วิธีการจัดการเรียนการสอน 
๑.๓  ขGอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนในแต�ละคาบ 

          ๑.๔  ความคิดเห็นในภาพรวมต�อการเรียนการสอนรายวิชา  
๒. กลยุทธ%การประเมินการสอน 

นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค�าและแบบปลายเป�ดเมื่อส้ินสุดการเรียนการ 
     สอนท้ังรายวิชา 
๓. การปรับปรุงการสอน 
 ๓.๑   ผูGสอนนําผลจากแบบประเมินมาหาขGอสรุปและปรับปรุงการเรียนการสอน 
 ๓.๒. ผูGสอนจัดทําเอกสารการสอนท่ีมีการปรับปรุงขGอมูลและใหGผูGเรียนเห็นถึงประโยชนLท่ีจะประยุกตLใชGไดG 

 ๓.๓  ท่ีประชุมหลักสูตรฯ จัดประชุมเดือนละครั้งและระบุวาระการประชุมเก่ียวกับการเรียนการสอนและการสอบ 
เพื่อหาแนวทางแกGไขป~ญหาและปรับปรุงการเรียนการสอนร�วมกัน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
 มีคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูGของนักศึกษา(คะแนน/เกรด) กับขGอสอบ รายงาน 
โครงการ และการใหGคะแนนพฤติกรรมของนักศึกษา 
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 เมื่อส้ินสุดทุกปuการศึกษา อาจารยLผูGรับผิดชอบรายวิชาจะจัดประชุม / ติดต�อขอความคิดเห็นจากอาจารยLท่ีร�วมสอน 
รวมท้ังพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  เพ่ือกําหนดประเด็นท่ีเห็นสมควรจัดใหGมีการปรับปรุง
ในการศึกษาต�อไป ท้ังเน้ือหา ลําดับการสอน วิธีการสอนและการประเมินผล 
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๑๖ 

 

ภาคผนวก 

ความสอดคล-องระหว�างรายวิชากับหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

ตารางท่ี ๑ ความสัมพันธLระหว�าง CLOs และ MU-GE Module Los (หมายเลขในตาราง =Sub LOs) 

รหัสวิชา ศศศศ ๑๖๘ 
ผลลัพธ%การเรียนรู-หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (MU-GE Module Los) 

MLO1 MLO2 MLO3 MLO4 MLO5 MLO6 MLO7 MLO8 MLO9 

CLO1: อธิบายความหมาย ความสําคัญ 
วัตถุประสงคL และองคLประกอบของการ
ส่ือสารไดG 

1.1         

CLO2: วิเคราะหLบทบาทและผลกระทบ
ของการใชGภาษาไทยในการส่ือสารระหว�าง
คนในสังคม ส่ือ และสังคม 

1.1 
1.2 

2.2    6.1 7.1 
7.2 
7.3 

8.1 9.1 
9.2 

CLO3: วิเคราะหLและสังเคราะหLสารท่ี
ปรากฏในสถานการณLการส่ือสารและส่ือ
ต�าง ๆ ไดG 

1.2 
1.3 
1.4 

2.2   5.2  7.1 
7.2 
7.3 

8.1 9.1 
9.2 

CLO4: ประยุกตLใชGความรูGจากการ
วิเคราะหLและสังเคราะหLสารท่ีปรากฏใน
สถานการณLการส่ือสารและส่ือต�าง ๆ ใน
การฟ~ง และการอ�านอย�างมีวิจารณญาณ 
รวมท้ังในการสรGางสรรคLการพูดและการ
เขียนอย�างมีวิจารณญาณ 

1.2 
1.3 
1.4 

2.2 
2.3 

3.1 
3.2 

4.1 5.2  7.1 
7.2 
7.3 

8.1 
8.2 
8.3 

 

9.1 
9.2 

CLO5: แสดงออกซ่ึงการทํางานเปoนกลุ�ม      6.4 7.1 
7.2 
7.3 

8.1 9.1 
9.2 
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๑๗ 

 

ตารางท่ี ๒ คําอธิบายMU-GE Losและ Sub Los ท่ีรายวิชารับผิดชอบ 
MU-GE LOs Sub LOs 

MLO1 create & 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  

collect, analyse, synthesize data, & evaluate 
1.3 collect, analyse, 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 multistep problems 

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

2.3 apply concept of process management to 
solve problems 

MLO3 acquire specific strategies & skills within a 
particular discipline and adapt them to a new problem 
or situation 

3.1 connect, synthesize and/or transform ideas or 
solutions within a particular framework 
3.2 integrate alternative, divergent, or 
contradictory perspectives or ideas in the solution 
of a problem or question 

MLO4 create a novel or unique ideas, question, format, 
or product within a particular framework 

4.1 Create an original explanation or solution to 
the issues/problems  

MLO5 explore and situate oneself in a new physical 
environment and intellectual perspectives 

5.2 resort to multi – dimensional settings and 
tools to acquire knowledge and skill relevant to 
the problema or situation at hand. 
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๑๘ 

 

MU-GE LOs Sub LOs 
MLO6 act autonomously within context of relationships 
to others, law, rules, codes, and values 

6.1 demonstrate an understanding of the 
principles upon which sustainable ecosystems 
and societies are built 
6.4 work effectively in diverse team (and multi-
cultural settings) 

MLO7 apply ethical frameworks or principles and 
consider their implications in his/her decision-making 
and interacting with others 

7.1 identify ethical issues and recognize different 
viewpoint and ideologies 
7.2 guide & lead others 

7.3 apply principle of ethical leadership, 
collaborative engagement,   and respect diversity   

MLO8 use a variety of means/ technologies to 
communicate effectively and purposefully-  e.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 member 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 

 


