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มคอ. ๓  รายละเอียดของรายวิชา 

หมวดท่ี ๑  ข�อมูลทั่วไป  
 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา   
ภาษาไทย   ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช�ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  
ภาษาอังกฤษ   LATH 100 Arts of Using Thai Language in Communication  

 
๒.  จํานวนหน$วยกิต   ๓ (๒–๒–๕) หนFวยกิต 
      (ทฤษฎี ๒ ชม. - ปฏิบัติ ๒ ชม. - ศึกษาด�วยตนเอง ๕ ชม./สัปดาห")   

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา    
 ๓.๑  หลักสูตร      จัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ยกเว�นหลักสูตรนานาชาติ)   
 ๓.๒  ประเภทของรายวิชา   วิชาศึกษาท่ัวไป กลุFมวิชาภาษา 
  ๓.๓  รายวิชาน้ีจัดอยูFในกลุFม 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"ระหวFางรายวิชาและคFานิยมองค"กร (โปรดระบุ) 
�  M - Mastery       รู�แจ�ง รู�จริง สมเหตุ สมผล 
�  A -  Altruism      มุFงผลเพื่อผู�อ่ืน 
�  H -  Harmony  กลมกลืนกับสรรพส่ิง 
�  I  -  Integrity  มั่นคงย่ิงในคุณธรรม 
�  D - Determination   แนFวแนFทํา กล�าตัดสินใจ 
�  O - Originality    สร�างสรรค"ส่ิงใหมF 
�  L -  Leadership  ใฝkใจเปlนผู�นํา 
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๒ 

 

๔.  อาจารยBผู�รับผิดชอบรายวิชา  และอาจารยBผู�สอน 
     ๔.๑  อาจารย"ผู�รับผิดชอบรายวิชา   อาจารย"ประจําสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร" มหาวิทยาลัยมหิดล                   
     ๔.๒  อาจารย"ผู�สอน   คณาจารย"คณะศิลปศาสตร" มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
๕.ภาคการศึกษา / ช้ันปKท่ีเรียน   

๕.๑ ภาคการศึกษาท่ี   ภาคการศึกษาท่ี ๑ และ ๒ / ช้ันปmท่ี ๑ 
    ๕.๒ จํานวนผู�เรียนท่ีรับได�  ประมาณ ๕๐ คน (ตFอกลุFม) 
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๓ 

 

๖.  รายวิชาที่ต�องเรียนมาก$อน (Pre-requisite)   
ไมFมี   

๗.  รายวิชาที่ต�องเรียนพร�อมกัน (Co-requisites)  
ไมFมี      

๘.  สถานท่ีเรียน  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 
 
๙.  วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล$าสุด 
     วันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ" พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

หมวดท่ี ๒ จุดมุ$งหมายและวัตถุประสงคB 

๑. จุดมุ$งหมายของรายวิชา (Course Goals) 
    รายวิชาน้ีมีจุดมุFงหมายเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค"ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในด�าน T-Shaped 
breadth and depth กลFาวคือ นักศึกษาจะได�เรียนรู�หลักการและองค"ประกอบของการส่ือสารและได�ฝqกทักษะ
ภาษาไทยท้ังฟsง พูด อFาน และเขียน ในสถานการณ"ตFางๆ อยFางมีศิลปะและสร�างสรรค"     

๒. วัตถุประสงคBในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 ๒.๑ วัตถุประสงคBของรายวิชา (Course Objectives) 
          รายวิชาน้ีมีวัตถุประสงค"เพ่ือจัดประสบการณ"การเรียนรู�ให�นักศึกษาได�ฝqกฝนทักษะการส่ือสารภาษาไทย ผFาน
กิจกรรมการเรียนรู�ท่ีหลากหลายท้ังการฟsง และอFานส่ือสารสนเทศรูปแบบตFางๆ การวิเคราะห"ตีความและแก�ไขการ
ใช�ภาษาไทยให�ถูกต�องตามหลักการใช�ภาษา และเหมาะสมกับบริบท ตลอดจนศิลปะในการเขียนและการพูด
ภาษาไทยในสถานการณ"ตFางๆ อยFางมีประสิทธิภาพ  

     ๒.๒  ผลลัพธBการเรียนรู�ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 
           เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนแล�ว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ (CLOs)   
          ๑) (CLO1) อธิบายหลักการส่ือสารและองค"ประกอบของการส่ือสารได�  
 ๒) (CLO2) วิเคราะห"และแก�ไขข�อบกพรFองในการใช�ภาษาไทยได�  
 ๓) (CLO3) เขียนความเรียงท่ัวไป ความเรียงเชิงกิจธุระ และงานเขียนสร�างสรรค"ได�   
 ๔) (CLO4) ระบุรายละเอียดและจับใจความสําคัญจากการฟsงและการอFานสารประเภทตFางๆ ได� 
 ๕) (CLO5) พูดเพื่อการนําเสนอ และพูดในท่ีชุมนุมชนได�อยFางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 ๖) (CLO6) แสดงออกถึงความรับผิดชอบในการเรียนรู�ด�วยตนเองและการมีสFวนรFวมในกิจกรรมตFางๆ ในช้ันเรียน  
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๔ 

 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

๑. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 
     ศิลปะการใช�ภาษาไทย ทักษะการใช�ภาษาไทยในด�านการพูด การฟsง การอFาน การเขียน และการคิด 
เพื่อการส่ือสารได�อยFางถูกต�องเหมาะสม  

 The art of using the Thai language and of speaking, listening, reading, and thinking skills 
for accurate and appropriate communication 

  
๒. จํานวนชั่วโมงท่ีใช�ต$อภาคการศึกษา 

ทฤษฎี 
(ช่ัวโมง) 

การฝfกปฏิบัติ 
(ช่ัวโมง) 

การศึกษาด�วยตนเอง 
(ช่ัวโมง) 

๓๐ ช่ัวโมง 
(๒ ช่ัวโมง x ๑๕ สัปดาห") 

๓๐ ช่ัวโมง 
(๒ ช่ัวโมง x ๑๕ สัปดาห") 

๗๕ ช่ัวโมง 
(๕ ช่ัวโมง x ๑๕ สัปดาห") 

 
๓. จํานวนชั่วโมงต$อสัปดาหBท่ีอาจารยBให�คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก$นักศึกษาเปhนรายบุคคล 
 ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห" 
 

หมวดท่ี ๔  การพัฒนาผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 

 

๑. สรุปส้ันๆ เก่ียวกับความรู� หรือทักษะที่รายวิชามุ$งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  
    เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนแล�ว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ    
  ๑) (CLO1) อธิบายหลักการส่ือสารและองค"ประกอบของการส่ือสารได�  
 ๒) (CLO2) วิเคราะห"และแก�ไขข�อบกพรFองในการใช�ภาษาไทยได�  
 ๓) (CLO3) เขียนความเรียงท่ัวไป ความเรียงเชิงกิจธุระ และงานเขียนสร�างสรรค"ได�   
 ๔) (CLO4) ระบุรายละเอียดและจับใจความสําคัญจากการฟsงและการอFานสารประเภทตFางๆ ได� 
 ๕) (CLO5) พูดเพื่อการนําเสนอ และพูดในท่ีชุมนุมชนได�อยFางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 ๖) (CLO6) แสดงออกถึงความรับผิดชอบในการเรียนรู�ด�วยตนเองและการมีสFวนรFวมในกิจกรรมตFางๆ ในช้ันเรียน  
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๕ 

 

๒. วิธีการจัดประสบการณBการเรียนรู�เพ่ือพัฒนาความรู� หรือ ทักษะ ในข�อ ๑ และการวัดผลลัพธBการเรียนรู�ของรายวิชา   
 

CLO 
วิธีการจัดการสอน/ 

ประสบการณBการเรียนรู� 
วิธีการวัดผลลัพธBการเรียนรู� 

CLO1: อธิบายหลักการส่ือสารและ
องค"ประกอบของการส่ือสารได� 

- บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ" 
- ทําแบบฝqกหัดในช้ันเรียน 

- สอบกลางภาค (ข�อเขียน)  
 

CLO2: วิเคราะห"และแก�ไขข�อบกพรFองในการ
ใช�ภาษาไทยได� 

- บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ" 
- อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
- ทําแบบฝqกหัดในช้ันเรียน 

- สอบกลางภาค (ข�อเขียน) 
- สอบกลางภาค (ข�อเขียน) 

CLO3: เขียนความเรียงท่ัวไป ความเรียงเชิง
กิจธุระ และงานเขียนสร�างสรรค"ได�   
 

- บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ" 
- ฝqกปฏิบัติการเขียน 
- ทําแบบฝqกหัดในช้ันเรียน 

- สอบยFอย (การเขียนจดหมายขอ
ความอนุเคราะห") 
- สอบยFอย (การเขียนความเรียง) 
- สอบปลายภาค 

CLO4: ระบุรายละเอียดและจับใจความสําคัญ
จากการฟsงและการอFานสารประเภทตFางๆ ได� 

- บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ" 
- ทําแบบฝqกหัดในช้ันเรียน 

- สอบกลางภาค (ข�อเขียน) 
- สอบปลายภาค (ข�อเขียน) 
- สอบยFอย (การฟsง) 

CLO5: พูดเพื่อการนําเสนอ และพูดในท่ี
ชุมนุมชนได�อยFางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

- บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ" 
- ฝqกปฏิบัติการพูด 
  

- สอบยFอย (การพูดนําเสนอ) 
- สอบยFอย (การพูดในท่ีชุมนุมชน) 
 

CLO6: แสดงออกถึงความรับผิดชอบในการ
เรียนรู�ด�วยตนเองและการมีสFวนรFวมใน
กิจกรรมตFางๆ ในช้ันเรียน  

- มอบหมายให�เรียนรู�ด�วยตนเองใน
ระบบ MUx 
- กิจกรรมกลุFม/เด่ียว 

- บันทึกการเข�าเรียนรู�ทํา
แบบฝqกหัดและแบบทดสอบใน 
SPOC บนระบบ Mux 
- สังเกตพฤติกรรมการมีสFวนรFวม
ในกิจกรรมตFางๆ ในช้ันเรียน 
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๖ 

 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาหBที่ หัวข�อเร่ือง/รายละเอียด 
จํานวน(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน/ส่ือท่ีใช� 

ผู�สอน กิจกรรม  
ในชั้นเรียน 

ฝfก
ปฏิบัติ 

๑ แนะนํารายวิชา  
ประโยชน"ของการเรียนภาษาไทย
ในระดับอุดมศึกษา 
- หัวข�อท่ีเรียนรู�ใน SPOCs  
การรับรู�สาระประเภทตFางๆ 

๑ ๑ - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ" 
- ทดสอบกFอนเรียน 
- มอบหมายให�เรียนรู�ด�วยตนเองใน
ระบบ Mux SPOCs  
 

คณาจารย" 
คณะศิลปศาสตร" 

๒ การรับสารประเภทตFางๆ การจับ
ใจความและจดบันทึก 

๑ ๑ - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ" 
- อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
- ทําแบบฝqกหัดในช้ันเรียน 

คณาจารย" 
คณะศิลปศาสตร" 

 

๓ หลักและศิลปะการเขียน (๑) 
การสรุปความ 

๑ ๑ - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ" 
- อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
- ทําแบบฝqกหัดในช้ันเรียน 

คณาจารย" 
คณะศิลปศาสตร" 

๔ หลักและศิลปะการเขียน (๒) 
การรวบรวม การเรียบเรียง และ
การวิเคราะห"ข�อมูล 

๑ ๑ - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ" 
- อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
- ทําแบบฝqกหัดในช้ันเรียน 

คณาจารย" 
คณะศิลปศาสตร" 

๕ สอบเก็บคะแนนการฟsงจับ
ใจความสําคัญ ระบุรายละเอียด  

๑ ๑ - สอบยFอย (การฟsง) คณาจารย" 
คณะศิลปศาสตร" 

๖ หลักและศิลปะการเขียน (๓) 
การเขียนยFอหน�า 

๑ ๑ - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ" 
- ทําแบบฝqกหัดในช้ันเรียน 

คณาจารย" 
คณะศิลปศาสตร" 

๗ การเขียนความเรียงและความ
เรียงแสดงความคิดเห็น (๑) 
การเขียนโครงเรื่อง 

๑ ๑ - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ" 
- ฝqกปฏิบัติการเขียน 
- มอบหมายงานเขียน 

คณาจารย" 
คณะศิลปศาสตร" 

๘ 
การเขียนความเรียงและความ
เรียงแสดงความคิดเห็น (๒) 

๑ ๑ - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ" 
- ฝqกปฏิบัติการเขียน 
- มอบหมายงานเขียน 

คณาจารย" 
คณะศิลปศาสตร" 
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๗ 

 

สัปดาหBที่ หัวข�อเร่ือง/รายละเอียด 
จํานวน(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน/ส่ือท่ีใช� 

ผู�สอน กิจกรรม  
ในชั้นเรียน 

ฝfก
ปฏิบัติ 

การเขียนความเรียงแสดงความ
คิดเห็น 

๙ การประเมินความเรียงแสดง
ความคิดเห็น 

๑ ๑ - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ" 
- อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
- ทําแบบฝqกหัดในช้ันเรียน 
- กิจกรรมกลุFม/เด่ียว 

คณาจารย" 
คณะศิลปศาสตร" 

๑๐ การพูดนําเสนอ 
 

๑ ๑ - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ" 
- ฝqกปฏิบัติการเขียน 
- กิจกรรมกลุFม/เด่ียว 

คณาจารย" 
คณะศิลปศาสตร" 

๑๑ ข�อบกพรFองในการใช�ภาษาไทย  
 

๑ ๑ - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ" 
- อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
- ทําแบบฝqกหัดในช้ันเรียน 

คณาจารย" 
คณะศิลปศาสตร" 

๑๒ สอบเก็บคะแนนการฟsง ๑ ๑ - สอบยFอย (การฟsง) คณาจารย" 
คณะศิลปศาสตร" 

๑๓ สอบเก็บคะแนนการพูดนําเสนอ 
(๑) 

๑ ๑ - สอบยFอย (การพูดนําเสนอ) คณาจารย" 
คณะศิลปศาสตร" 

๑๔ สอบเก็บคะแนนการพูดนําเสนอ 
(๒) 

๑ ๑ - สอบยFอย (การพูดนําเสนอ) คณาจารย" 
คณะศิลปศาสตร" 

๑๕ สรุปและทบทวนบทเรียน ๑ ๑ - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ" 
- อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

คณาจารย" 
คณะศิลปศาสตร" 

สอบกลางภาค 
๑๖ การส่ือสารเชิงกิจธุระ (๑) 

การเขียนโครงงานและโครงการ 
๑ ๑ - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ"  

- ทําแบบฝqกหัดในช้ันเรียน 
- กิจกรรมกลุFม/เด่ียว 

คณาจารย" 
คณะศิลปศาสตร" 

๑๗ การส่ือสารเชิงกิจธุระ (๒) 
การเขียนจดหมายขอความ
อนุเคราะห" 

๑ ๑ - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ"  
- ฝqกปฏิบัติการเขียน 
 

คณาจารย" 
คณะศิลปศาสตร" 
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๘ 

 

สัปดาหBที่ หัวข�อเร่ือง/รายละเอียด 
จํานวน(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน/ส่ือท่ีใช� 

ผู�สอน กิจกรรม  
ในชั้นเรียน 

ฝfก
ปฏิบัติ 

๑๘ การส่ือสารเชิงกิจธุระ (๓) 
การเขียนบันทึกยFอ อีเมล และส่ือ
สังคมออนไลน" 

๑ ๑ - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ"  
- ฝqกปฏิบัติการเขียน 
 

คณาจารย" 
คณะศิลปศาสตร" 

๑๙ สอบเก็บคะแนนการเขียน
จดหมายขอความอนุเคราะห" 

๑ ๑ - สอบยFอย (การเขียนจดหมายขอ
ความอนุเคราะห") 

คณาจารย" 
คณะศิลปศาสตร" 

๒๐ การรับสารเพ่ือจรรโลงใจ ๑ ๑ - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ" 
- อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
- ทําแบบฝqกหัดในช้ันเรียน 
 

คณาจารย" 
คณะศิลปศาสตร" 

๒๑ การรับสารอยFางมีวิจารณญาณ ๑ ๑ - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ" 
- อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
- ทําแบบฝqกหัดในช้ันเรียน 

คณาจารย" 
คณะศิลปศาสตร" 

๒๒ การเขียนสร�างสรรค" ๑ ๑ - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ" 
- อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
- ทําแบบฝqกหัดในช้ันเรียน 

คณาจารย" 
คณะศิลปศาสตร" 

๒๓ สอบเก็บคะแนนการเขียน 
ความเรียง 

๑ ๑ - สอบยFอย (การเขียนความเรียง) คณาจารย" 
คณะศิลปศาสตร" 

๒๔ หลักและศิลปะการพูด 
การฟsงและพูดเพื่อมนุษยสัมพันธ" 
  

๑ ๑ - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ"  
- ฝqกปฏิบัติการพูด 

คณาจารย" 
คณะศิลปศาสตร" 

๒๕ การพูดอภิปราย (๑) 
การพูดแสดงความคิดเห็นในกลุFม 

๑ ๑ - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ"  
- ฝqกปฏิบัติการพูด 
- กิจกรรมกลุFม 

คณาจารย" 
คณะศิลปศาสตร" 

๒๖ การพูดอภิปราย (๒) 
ฝqกปฏิบัติการพูดอภิปราย 

๑ ๑ - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ"  
- ฝqกปฏิบัติการพูด 
- กิจกรรมกลุFม 

คณาจารย" 
คณะศิลปศาสตร" 



                                                                                            
รายวิชาศึกษาท่ัวไป                                                                                                                      ระดับปริญญาตรี 

ช่ือรายวิชา ศิลปะการใช�ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร                                                                                   คณะศิลปศาสตร" 
รหัสวิชา ศศภท ๑๐๐                                                                                                                    สาขาวิชาภาษาไทย 

 

๙ 

 

สัปดาหBที่ หัวข�อเร่ือง/รายละเอียด 
จํานวน(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน/ส่ือท่ีใช� 

ผู�สอน กิจกรรม  
ในชั้นเรียน 

ฝfก
ปฏิบัติ 

๒๗ สอบเก็บคะแนนการพูดในท่ี
ชุมนุมชน (๑) 
รอบคัดเลือกในห�อง 

๑ ๑ - สอบยFอย (การพูดในท่ีชุมนุมชน) คณาจารย" 
คณะศิลปศาสตร" 

๒๘ สอบเก็บคะแนนการพูดในท่ี
ชุมนุมชน (๒) 
รอบประลองชิงชัย  

๑ ๑  - สอบยFอย (การพูดในท่ีชุมนุมชน) คณาจารย" 
คณะศิลปศาสตร" 

๒๙ ภาษาไทยเพื่อการพัฒนา 
คุณภาพชีวิต 

๑ ๑ - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ" 
- อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

คณาจารย" 
คณะศิลปศาสตร" 

๓๐ สรุปและทบทวนบทเรียน ๑ ๑ - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ" 
- ทดสอบหลังเรียน 

คณาจารย" 
คณะศิลปศาสตร" 

๑๗-๑๘ สอบปลายภาค 
 รวม ๓๐ ๓๐   

 
๒. แผนการประเมินผลลัพธBการเรียนรู�ท่ีคาดหวังระดับรายวิชา CLOs  

    ๒.๑  การวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู� 
           ก.  การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู� (Formative Assessment) 

      -  การถาม/ตอบในช้ันเรียน  
      -  การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
      -  การให�ข�อมูลย�อนกลับจากการทําแบบฝqกหัดและการฝqกปฏิบัติ 
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๑๐ 

 

  ข.  การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนรู� (Summative Assessment) 

(๑)  เคร่ืองมือและนํ้าหนักในการวัดและประเมินผล 
 

ผลลัพธBการเรียนรู�ฯ วิธีการวัดผล 
นํ้าหนักการประเมินผล 

(ร�อยละ) 
CLO1: อธิบายหลักการส่ือสารและ
องค"ประกอบของการส่ือสารได� 

- สอบกลางภาค (ข�อเขียน)  
 

๑๐ 
 

๑๐ 
 

CLO2: วิเคราะห"และแก�ไขข�อบกพรFองใน
การใช�ภาษาไทยได� 

- สอบกลางภาค (ข�อเขียน) ๕ 
๑๕ 

- สอบกลางภาค (ข�อเขียน) ๑๐ 

CLO3: เขียนความเรียงท่ัวไป ความเรียงเชิง
กิจธุระ และงานเขียนสร�างสรรค"ได�   
 
 

- สอบยFอย (การเขียนจดหมายขอความ
อนุเคราะห") 

๑๐ 
 ๒๐ 

 - สอบยFอย (การเขียนความเรียง) ๕ 
- สอบปลายภาค ๕ 

CLO4: ระบุรายละเอียดและจับใจความ
สําคัญจากการฟsงและการอFานสารประเภท
ตFางๆ ได� 

- สอบกลางภาค (ข�อเขียน) ๕ 

๒๕ - สอบปลายภาค (ข�อเขียน) ๑๐ 

- สอบยFอย (การฟsง) ๑๐ 

CLO5: พูดเพื่อการนําเสนอ และพูดในท่ี
ชุมนุมชนได�อยFางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

- สอบยFอย (การพูดนําเสนอ) ๕ 
๑๕ 

 
- สอบยFอย (การพูดในท่ีชุมนุมชน) 
 

๑๐ 
 

CLO6: แสดงออกถึงความรับผิดชอบในการ
เรียนรู�ด�วยตนเองและการมีสFวนรFวมใน
กิจกรรมตFางๆ ในช้ันเรียน 

- บันทึกการเข�าเรียนรู�ทําแบบฝqกหัดและ
แบบทดสอบใน SPOC บนระบบ MUx 

๑๐ 
๑๕ 

- สังเกตพฤติกรรมการมีสFวนรFวมใน
กิจกรรมตFางๆ ในช้ันเรียน 

๕ 

รวม  ๑๐๐ ๑๐๐ 
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๑๑ 

 

(๒)  การตัดสินผล 
เกณฑ"การประเมินผลเปlนไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยใช�หลักการอิงเกณฑ"และเทียบคะแนนตาม

สัญลักษณ" O, S และ U ดังน้ี 
 

คะแนน (ร�อยละ) สัญลักษณB ความหมาย 
๘๐-๑๐๐ O โดดเดFน 
๕๐-๗๙ S พอใจ 
๐-๔๙ U ไมFพอใจ 

นักศึกษาจะผFานเกณฑ"การประเมินรายวิชาน้ีเม่ือได�คะแนนร�อยละ ๕๐ (สัญลักษณ" S) ข้ึนไป  
 

(๓) การสอบแก�ตัว (ถ�ารายวิชากําหนดให�มีการสอบแก�ตัว) 
   ไมFมีการสอบแก�ตัว  
 

๓.  การอุทธรณBของนักศึกษา 
              กรณีนักศึกษาเกิดข�อสงสัยเร่ืองการให�คะแนนในสFวนตFางๆ สามารถเขียนคําร�องท่ีห�อง One Stop 
Service เพ่ือขอตรวจสอบคะแนนได� โดยคณะศิลปศาสตร"จะดําเนินการตามระเบียบและข้ันตอนปฏิบัติของคณะ
ศิลปศาสตร" มหาวิทยาลัยมหิดล 
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๑๒ 

 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตําราและเอกสารหลัก 
    ๑) เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช�ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 

๒. เอกสารและข�อมูลแนะนํา (Suggested Materials)  
    ๑) ธนู ทดแทนคุณ และกานต"รวี แพทย"พิทักษ". (๒๕๕๒).พิมพ"ครั้งท่ี ๓. ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร".  
    ๒) วิเศษ ชาญประโคน และเมทินี รัษฏารักษ". (๒๕๕๖). ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ. กรุงเทพฯ: ทริปเพ้ิล เอ็ดดูเคช่ัน จํากัด. 
    ๓) โสภณ สาทรสัมฤทธ์ิผล. (๒๕๕๘). ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร. กรุงเทพฯ: ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคช่ัน จํากัด. 
 
๓.  ทรัพยากรอ่ืนๆ (ถ�ามี)   
               - 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธBการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 ๑.๑ แบบประเมินรายวิชาในระบบออนไลน"ของมหาวิทยาลัย 
 ๑.๒ แบบประเมินตนเองของนักศึกษาเพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู� 
๒. กลยุทธBการประเมินการสอน 
 ๒.๑ แบบประเมินการเรียนการสอนในระบบออนไลน"ของมหาวิทยาลัย 
 ๒.๒ การประชุมพิจารณาผลการสอบและผลการเรียนรู�ของนักศึกษา 
 ๒.๓ การสังเกตการสอนและการทวนสอบของคณะกรรมการทวนสอบฯ ท่ีได�รับมอบหมาย 
 ๒.๔ ผู�สอนประเมินตนเอง/สะท�อนความคิดเห็นตFอผลประเมิน และรายงานผFานแบบ มคอ. ๕  
๓. การปรับปรุงการสอน 
 ๓.๑ ผู�สอนนําผลการประเมินมาใช�ปรับปรุงการสอน 
 ๓.๒ ผู�สอนศึกษา ค�นคว�า วิจัย และติดตามองค"ความรู�ใหมFมาใช�ปรับปรุงการสอน 
 ๓.๓ การประชุมคณาจารย"ในสาขาฯ เพ่ือกําหนดแนวทางการปรับปรุงการสอนและติดตามผล 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
 ๔.๑ การประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองข�อสอบและผลการศึกษา 
        ๕.๒ มีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา เพ่ือตรวจสอบผลการให�คะแนนกับแบบประเมิน
ตนเองและผลงานในรายวิชา อาทิ ข�อสอบ รายงาน โครงงานสมรรถนะ และพฤติกรรมของผู�เรียน 
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 ๕.๑ การประชุมคณาจารย"ในสาขาฯ เพ่ือกําหนดแนวทางการปรับปรุงการสอนและติดตามผล 
  ๕.๒ การแตFงต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองข�อสอบและผลการศึกษา 
  ๕.๓ การแตFงต้ังคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
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๑๓ 

 

ภาคผนวก 

ความสอดคล�องระหว$างรายวิชากับหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ตารางท่ี ๑  ความสัมพันธ"ระหวFาง CLOs และ MU-GE Module LOs  (หมายเลขในตาราง = Sub LOs) 

(รหัสวิชา) ศศภท ๑๐๐ 
ผลลัพธ"การเรียนรู�หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป(MU-GE LOs) 

MLO1 MLO2 MLO3 MLO4 MLO5 MLO6 MLO7 MLO8 MLO9 
CLO1: อธิบายหลักการ
ส่ือสารและองค"ประกอบของ
การส่ือสารได� 

๑.๑         

CLO2: วิเคราะห"และแก�ไข
ข�อบกพรFองในการใช�ภาษาไทยได� 

๑.๑ 
๑.๓ 

        

CLO3: เขียนความเรียงท่ัวไป 
ความเรียงเชิงกิจธุระ และงาน
เขียนสร�างสรรค"ได�   

       ๘.๑ 
๘.๓ 

 

CLO4: ระบุรายละเอียดและจับ
ใจความสําคัญจากการฟsงและการ
อFานสารประเภทตFางๆ ได� 

๑.๑ 
๑.๓ 

        

CLO5: พูดเพ่ือการนําเสนอ และ
พูดในท่ีชุมนุมชนได�อยFาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

๑.๓       ๘.๑ 
๘.๒ 

 

CLO6: แสดงออกถึงความ
รับผิดชอบในการเรียนรู�ด�วย
ตนเองและการมีสFวนรFวมใน
กิจกรรมตFางๆ ในช้ันเรียน  

     ๖.๓ 
๖.๔ 

  ๙.๒ 
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๑๔ 

 

  ตารางที่ ๒  คําอธิบาย MU-GE LOs และ 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 
1.3 collect, analyse, synthesize data, & evaluate information and ideas 
from multiple sources relevant to issues/problems 

 

MLO6 act autonomously within 

context of relationships to others, law, 

rules, codes, and values  

6.3 exhibit characteristics of responsible citizenship  

6.4 work effectively in diverse team (and multi-cultural settings) 

 

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 

9.2  interact with others respectfully, whether as a team   
      member or leader, to create a productive teamwork 
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๑๕ 

 

๑๔ 

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 
decision to arrive at 

solution 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, 
inferences, and evaluations on quantitative 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 
intellectual 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, interact 

with others, guide or 
lead team, as proper, 

as an ethically- 
engaged and 

responsible member 
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 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 

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 
language 

8.  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.   

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 
different writing technologies, and mixing texts, data, and 

images. 
4.  demonstrate competence in a second or additional language 
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๑๖ 

 

Competences LOs: Sub LOs: 

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 
member to achieve team goals in time 

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