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๑ 

 

มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา 

หมวดท่ี ๑ ข�อมูลท่ัวไป 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    
ภาษาไทย   ศศภอ ๒๗๑ การเขียนเพ่ือการทํางานและการศึกษา 
ภาษาอังกฤษ             LAEN 271 Writing for Work and Study 

 
๒.  จํานวนหน$วยกิต                   ๓ (๓-๐-๖) หนFวยกิต 
                                           (ทฤษฎี ๓ ชม.  ปฏิบัติ ๐ ชม.  เรียนรูL-คLนควLาดLวยตนเอง ๖ ชม. /สัปดาห$) 
   
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
     ๓.๑ หลักสูตร       จัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ยกเวLนหลักสูตรนานาชาติ)               
     ๓.๒ ประเภทของรายวิชา           วิชาศึกษาท่ัวไป กลุFมวิชาภาษา และวิชาเลือกเสรี 
     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       รูLแจLง รูLจริง สมเหตุ สมผล 
�  A -  Altruism      มุFงผลเพ่ือผูLอ่ืน 
�  H -  Harmony  กลมกลืนกับสรรพส่ิง 
�  I  -  Integrity  มั่นคงย่ิงในคุณธรรม 
�  D - Determination   แนFวแนFทํา กลLาตัดสินใจ 
�  O - Originality   สรLางสรรค$ส่ิงใหมF 
�  L -  Leadership  ใฝoใจเปpนผูLนํา 
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๒ 

 

๔.  อาจารย)ผู�รับผิดชอบรายวิชา  และอาจารย)ผู�สอน 
     ๔.๑  อาจารย$ผูLรับผิดชอบรายวิชา   อาจารย$ศฬิษา วิทยาศรัย   
                                                    อาจารย$ประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร$ มหาวิทยาลัยมหิดล 
     โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๔๔๐๑-๔ ตFอ ๑๖๒๓  e-mail: salisa.vid@mahidol.edu 
     ๔.๒  อาจารย$ผูLสอน                 คณาจารย$คณะศิลปศาสตร$ มหาวิทยาลัยมหิดล    
๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นป2ท่ีเรียน   

 ๕.๑ ภาคการศึกษาท่ี    ภาคการศึกษาท่ี ๑ และ ๒ / ช้ันปuท่ี ๒ ข้ึนไป 
     ๕.๒ จํานวนผูLเรียนท่ีรับไดL   ประมาณ ๓๐-๔๐ คน (ตFอกลุFม) 
๖.  รายวิชาท่ีต�องเรียนมาก$อน (Pre-requisite)   

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

ไมFมี  
๘.  สถานท่ีเรียน      มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 
 
๙.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล$าสุด 
     วันท่ี ๒๖ เดือน กุมภาพันธ$ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๓ 

 

หมวดท่ี ๒ จุดมุ$งหมายและวัตถุประสงค) 
 

๑. จุดมุ$งหมายของรายวิชา (Course Goals)   
    รายวิชาน้ีมีจุดมุFงหมายเพ่ือพัฒนาใหLนักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยท่ีพึงประสงค$ในดLาน         
T-Shaped breadth & depth และ Entrepreneurially Minded กลFาวคือใหLนักศึกษาไดLเรียนรูLและฝyกฝนทักษะ
การเขียนหลากหลายประเภทในบริบทการเรียนและการทํางาน เชFน ประกาศ โฆษณา ขFาว รายงาน จดหมาย สรุป 
และบทความขนาดส้ันไดLอยFางมีประสิทธิภาพโดยการศึกษาตัวอยFางและคLนควLาขLอมูลจากแหลFงขLอมูลท้ังการอFานและ
การฟ|งท่ีหลากหลาย 
 

๒. วัตถุประสงค)ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
 ๒.๑ วัตถุประสงค)ของรายวิชา (Course Objectives) 
       หลังส้ินสุดการเรียนการสอนแลLว นักศึกษาสามารถเขียนงานเขียนประเภทตFางๆ โดยศึกษาคLนควLาจาก
แหลFงขLอมูลท่ีหลากหลาย เชFนประกาศ โฆษณา ขFาว รายงาน จดหมาย สรุป และบทความขนาดส้ัน และสามารถผลิต
งานเขียนรูปแบบท่ีศึกษาไดLอยFางมีประสิทธิภาพ และสามารถวิพากษ$และแกLไขงานเขียนไดLอยFางมีระบบและหลักการ 
      รายวิชาน้ีมีวัตถุประสงค)เพ่ือ 

๑. จัดประสบการณ$การเรียนรูLใหLนักศึกษาไดLศึกษาและวิเคราะห$ตัวอยFางงานเขียนท่ีเก่ียวขLองกับบริบทการเรียน
และการทํางานอยFางกวLางขวางและหลากหลาย เชFน ประกาศ โฆษณา ขFาว รายงาน จดหมาย สรุป และ
บทความขนาดส้ัน 

๒. ใหLนักศึกษาเรียนรูLและฝyกฝนทักษะการผลิตงานเขียนประเภทตFางๆท่ีเก่ียวขLองกับบริบทการเรียนและการ
ทํางานและสามารถผลิตงานเขียนรูปแบบท่ีศึกษาไดLอยFางมีประสิทธิภาพ 

๓. ใหLนักศึกษาไดLฝyกฝนการวิพากษ$งานเขียนและปรับแกLไดLอยFางมีระบบและมีหลักการ  
       ๒.๒ ผลลัพธ)การเรียนรู�ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนแลLว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   
๑. CLO1 วิเคราะห$ใจความสําคัญ จุดประสงค$ รูปแบบ และลีลาการเขียนงานประเภทตFางๆ 
๒. CLO2 ผลิตงานเขียนประเภทตFางๆ ท่ีศึกษาไดLอยFางมีประสิทธิภาพ  
๓. CLO3 วิพากษ$งานเขียนและปรับแกLไดLอยFางมีระบบและมีหลักการ  
๔. CLO4 แสดงออกถึงความสามารถในการทํางานเปpนทีม การแสดงความคิดเห็นอยFางสรLางสรรค$และ 

         มีวิจารณญาณ และการสรLางสัมพันธภาพระหวFางผูLเรียน 
๕. CLO5 ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบในช้ันเรียน  
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๔ 

 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
 

๑. คําอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
 เพ่ือใหLนักศึกษาสามารถเขียนประกาศ โฆษณา ขFาว รายงาน จดหมาย สรุป และบทความขนาดส้ันจาก

แหลFงขLอมูลท้ังการอFานและการฟ|งท่ีหลากหลาย 
 Writing announcements, advertisements, news, reports, letters, summaries, and short articles from 
various types of reading and listening materials 
 

๒. จํานวนช่ัวโมงท่ีใช�ต$อภาคการศึกษา 
ทฤษฎี 
(ช่ัวโมง) 

การฝ[กปฏิบัติ 
(ช่ัวโมง) 

การศึกษาด�วยตนเอง 
(ช่ัวโมง) 

๔๕ 
(๓ ช่ัวโมง x ๑๕ สัปดาห$)  

- ๙๐ 
(๖ ช่ัวโมง x ๑๕ สัปดาห$) 

  
๓.  จํานวนชั่วโมงต$อสัปดาห)ท่ีอาจารย)ให�คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก$นักศึกษาเป]นรายบุคคล  

      ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห$ 

หมวดท่ี ๔  การพัฒนาผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 
 

๑.  สรุปส้ันๆ เก่ียวกับความรู� หรือทักษะท่ีรายวิชามุ$งหวังท่ีจะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  
เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนแลLว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     

๑. CLO1 วิเคราะห$ใจความสําคัญ จุดประสงค$ รูปแบบ และลีลาการเขียนงานประเภทตFางๆ 
๒. CLO2 ผลิตงานเขียนประเภทตFางๆ ท่ีศึกษาไดLอยFางมีประสิทธิภาพ  
๓. CLO3 วิพากษ$งานเขียนและปรับแกLไดLอยFางมีระบบและมีหลักการ 
๔. CLO4 แสดงออกถึงความสามารถในการทํางานเปpนทีม การแสดงความคิดเห็นอยFางสรLางสรรค$และ 

         มีวิจารณญาณ และการสรLางสัมพันธภาพระหวFางผูLเรียน 
๕. CLO5 ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบในช้ันเรียน  
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๕ 

 

๒. วิธีการจัดประสบการณ)การเรียนรู�เพ่ือพัฒนาความรู� หรือ ทักษะ ในข�อ ๑ และการวัดผลลัพธ)การเรียนรู�ของรายวิชา   
  

CLOs 
วิธีการจัดการสอน/

ประสบการณ)การเรียนรู� 
วิธีการวัดผลลัพธ)การเรียนรู� 

CLO1: วิเคราะห$ใจความสําคัญ 
จุดประสงค$ รูปแบบ และลีลาการ
เขียนงานประเภทตFางๆ 

- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ$ 
- การศึกษาตัวอยFางงาน 
- การฝyกปฏิบัติทักษะการเขียน 
- การมอบหมายงานคูF 

- การสอบเก็บคะแนนในช้ันเรียน 
- งานเขียนตามท่ีไดLรับมอบหมาย (งานคูF) 

CLO2: ผลิตงานเขียนประเภทตFางๆ 
ท่ีศึกษาไดLอยFางมีประสิทธิภาพ 

- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ$ 
- การศึกษาตัวอยFางงาน 
- การฝyกปฏิบัติทักษะการเขียน 
- การมอบหมายงานคูF 

- การสอบเก็บคะแนนในช้ันเรียน 
- งานเขียนตามท่ีไดLรับมอบหมาย (งานคูF) 

CLO3: วิพากษ$งานเขียนและ
ปรับแกLไดLอยFางมีระบบและมี
หลักการ 

- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ$ 
- การวิเคราะห$และวิพากษ$งาน
เขียน 
- การฝyกปฏิบัติทักษะการเขียน 
- การมอบหมายงานคูF 

- งานเขียนตามท่ีไดLรับมอบหมาย (งานคูF) 
- การสอบเก็บคะแนนในช้ันเรียน 

CLO4: แสดงออกถึงความสามารถ
ในการทํางานเปpนทีม การแสดง
ความคิดเห็นอยFางสรLางสรรค$และมี
วิจารณญาณ และการสรLาง
สัมพันธภาพระหวFางผูLเรียน 

- การฝyกปฏิบัติทักษะการเขียน 
- การทํากิจกรรมคูF/กลุFม 

- การสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกและการมี
สFวนรFวมจากการทํากิจกรรมกลุFม  
(ประเมินโดยผูLสอน) 

CLO5: ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบใน
ช้ันเรียน  

- การทํากิจกรรมในช้ันเรียน - การสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในช้ันเรียน  
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๖ 

 

หมวดท่ี ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน  

สัปดาห$ท่ี หัวขLอเรื่อง/รายละเอียด 
จํานวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใชL ผูLสอน กิจกรรม  
ในช้ันเรียน 

ฝyก
ปฏิบัติ 

๑ - Introduction / Syllabus re-
view  

๓ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ$ 
- การถาม-ตอบคําถาม 

คณาจารย$ 
คณะศิลปศาสตร$ 

๒ - Unit 1: International stu-
dent 
-- Writing an informal email 

to a host family 

๓ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ$ 
- การถาม-ตอบคําถาม 
- การศึกษาตัวอยFางงาน 
- การฝyกปฏิบัติทักษะการเขียน 

คณาจารย$ 
คณะศิลปศาสตร$ 

๓ - Whole class feedback on 

Assignment #1   

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

Thailand 

๓ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ$ 
- การถาม-ตอบคําถาม 
- การศึกษาตัวอยFางงาน 
- การฝyกปฏิบัติทักษะการเขียน 

คณาจารย$ 
คณะศิลปศาสตร$ 

๔ - Whole class feedback on 

Assignment #2   

- Unit 3: Newspaper articles 
-Writing a news article on an 

unusual/interesting event  

๓ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ$ 
- การถาม-ตอบคําถาม 
- การศึกษาตัวอยFางงาน 
- การฝyกปฏิบัติทักษะการเขียน 

คณาจารย$ 
คณะศิลปศาสตร$ 

๕ - Whole class feedback on 

Assignment #3   

- Unit 4: Modern technology 

-- Writing a discursive essay 

๓ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ$ 
- การถาม-ตอบคําถาม 
- การศึกษาตัวอยFางงาน 
- การฝyกปฏิบัติทักษะการเขียน 

คณาจารย$ 
คณะศิลปศาสตร$ 

๖ - Lesson review and Consul-
tation  
- Writing Quiz 1 (Units 1-3) 

๓ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ$ 
- การถาม-ตอบคําถาม 
- การศึกษาตัวอยFางงาน 
- การทําแบบทดสอบ 

คณาจารย$ 
คณะศิลปศาสตร$ 
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๗ 

 

สัปดาห$ท่ี หัวขLอเรื่อง/รายละเอียด จํานวน ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใชL ผูLสอน 
๗ - Whole class feedback on 

Assignment #4   

- Unit 5: Conferences and 
visits 
-- Writing a formal email 

๓ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ$ 
- การถาม-ตอบคําถาม 
- การศึกษาตัวอยFางงาน 
- การฝyกปฏิบัติทักษะการเขียน 

คณาจารย$ 
คณะศิลปศาสตร$ 

๘ - Whole class feedback on 

Assignment #5   

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

๓ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ$ 
- การถาม-ตอบคําถาม 
- การศึกษาตัวอยFางงาน 
- การฝyกปฏิบัติทักษะการเขียน 

คณาจารย$ 
คณะศิลปศาสตร$ 

๙ - Whole class feedback on 

Assignment #6   

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

๓ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ$ 
- การถาม-ตอบคําถาม 
- การศึกษาตัวอยFางงาน 
- การฝyกปฏิบัติทักษะการเขียน 

คณาจารย$ 
คณะศิลปศาสตร$ 

๑๐ - Lesson review and Consul-
tation  
- Writing Quiz 2 (Units 4-6) 

๓ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ$ 
- การถาม-ตอบคําถาม 
- การศึกษาตัวอยFางงาน 
- การทําแบบทดสอบ 

คณาจารย$ 
คณะศิลปศาสตร$ 

๑๑ - Whole class feedback on 

Assignment #7  

- Unit 8: The world of IT 
-- Writing from notes 

๓ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ$ 
- การถาม-ตอบคําถาม 
- การศึกษาตัวอยFางงาน 
- การฝyกปฏิบัติทักษะการเขียน 

คณาจารย$ 
คณะศิลปศาสตร$ 

๑๒ - Whole class feedback on 

Assignment #8 

- Unit 9: Inventions, discover-
ies, and processes 
-- Writing a description of a 

process 
 

๓ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ$ 
- การถาม-ตอบคําถาม 
- การศึกษาตัวอยFางงาน 
- การฝyกปฏิบัติทักษะการเขียน 

คณาจารย$ 
คณะศิลปศาสตร$ 
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๘ 

 

สัปดาห$ท่ี หัวขLอเรื่อง/รายละเอียด จํานวน ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใชL ผูLสอน 
๑๓ - Whole class feedback on 

Assignment #9 

- Unit 10: Travel and tourism 
-- Writing about data 

๓ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ$ 
- การถาม-ตอบคําถาม 
- การศึกษาตัวอยFางงาน 
- การฝyกปฏิบัติทักษะการเขียน 

คณาจารย$ 
คณะศิลปศาสตร$ 

๑๔ - Lesson review and Consul-
tation  
- Writing Quiz 3 (Units 7-10) 

๓ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ$ 
- การถาม-ตอบคําถาม 
- การศึกษาตัวอยFางงาน 
- การทําแบบทดสอบ 

คณาจารย$ 
คณะศิลปศาสตร$ 

๑๕ - Whole class feedback on 

Assignment #10 

- Writing the revised draft of 
Assignment #10 
- Course review and Consul-
tation 

๓ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ$ 
- การถาม-ตอบคําถาม 
- การศึกษาตัวอยFางงาน 
- การฝyกปฏิบัติทักษะการเขียน 

คณาจารย$ 
คณะศิลปศาสตร$ 

                  รวม ๔๕    

 
๒. แผนการประเมินผลลัพธ)การเรียนรู�ท่ีคาดหวังระดับรายวิชา CLOs  

๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู� 

ก.  การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู� (Formative Assessment) 
          - การถามและตอบในช้ันเรียน 
          - การแกLไขและใหLคําแนะนําช้ินงานท่ีมอบหมายในช้ันเรียนและการบLาน 
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๙ 

 

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

ผลลัพธ) 
การเรียนรู�ฯ 

วิธีการวัดผล 
 

น้ําหนักการประเมินผล 
(รLอยละ) 

 CLO1: วิเคราะห$ใจความสําคัญ 
จุดประสงค$ รูปแบบ และลีลาการ
เขียนงานประเภทตFางๆ 

- การสอบเก็บคะแนนในช้ันเรียน ๑๕  
๓๐ - งานเขียนตามท่ีไดLรับมอบหมาย (งานคูF) ๑๕ 

CLO2: ผลิตงานเขียนประเภท
ตFางๆ ท่ีศึกษาไดLอยFางมี
ประสิทธิภาพ 

- การสอบเก็บคะแนนในช้ันเรียน ๑๕  
๓๐ - งานเขียนตามท่ีไดLรับมอบหมาย (งานคูF) ๑๕ 

CLO3: วิพากษ$งานเขียนและ
ปรับแกLไดLอยFางมีระบบและมี
หลักการ 

- การสอบเก็บคะแนนในช้ันเรียน  ๑๕  
๓๐ - การเขียนตามท่ีไดLรับมอบหมาย (งานคูF) ๑๕ 

CLO4: แสดงออกถึง
ความสามารถในการทํางานเปpน
ทีม การแสดงความคิดเห็นอยFาง
สรLางสรรค$และมีวิจารณญาณ 
และการสรLางสัมพันธภาพ
ระหวFางผูLเรียน 

- การสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกและการ
มีสFวนรFวมจากการทํากิจกรรมกลุFม  
(ประเมินโดยผูLสอน) 

๕ ๕ 

CLO5: ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบใน
ช้ันเรียน  

- การสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก 
  ในช้ันเรียน  

๕ ๕ 

รวม  ๑๐๐ ๑๐๐ 

(๒)  การตัดสินผล 
เกณฑ$การประเมินผลเปpนไปตามขLอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยใชLหลักการอิงเกณฑ$และเทียบคะแนนตาม

สัญลักษณ$ O, S และ U  ดังน้ี 
คะแนน (ร�อยละ) สัญลักษณ) ความหมาย 

๘๐-๑๐๐ O โดดเดFน 
๕๐-๗๙ S พอใจ 
๐-๔๙ U ไมFพอใจ 

นักศึกษาจะผFานเกณฑ$การประเมินรายวิชาน้ีเมื่อไดLคะแนนรLอยละ ๕๐ (สัญลักษณ$ S) ข้ึนไป  
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๑๐ 

 

 (๓) การสอบแกLตัว (ถLารายวิชากําหนดใหLมีการสอบแกLตัว) 
                 ไมFมีการสอบแกLตัว 
 

๓.  การอุทธรณ)ของนักศึกษา 
       กรณีท่ีนักศึกษาเกิดขLอสงสัยเรื่องการใหLคะแนนในสFวนตFางๆ นักศึกษาสามารถเขียนคํารLองท่ีหLอง      
One Stop Service เพื่อขอตรวจสอบคะแนนไดL โดยคณะศิลปศาสตร$จะดําเนินการตามระเบียบและข้ันตอนปฏิบัติ
ของคณะศิลปศาสตร$ มหาวิทยาลัยมหิดล 

หมวดท่ี ๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตําราและเอกสารหลัก (Required Texts) 
Philpot, S. (2011). Headway academic skills reading, writing, and study skills. Oxford: Oxford  
    University Press. 
 

๒. เอกสารและข�อมูลแนะนํา (Suggested Materials) 
     Boyle, M. (2013). Skillful level4 reading & writing. London: Macmillan Education. 
 
๓.  ทรัพยากรอ่ืนๆ (ถLามี) 
           - 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธ)การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
       ๑.๑  นักศึกษาประเมินผลงานเขียนและพูดของเพ่ือนนักศึกษาในการทํางานคูFและกลุFม 
       ๑.๒  ความเห็นของนักศึกษาตFอการเรียนการสอนรายวิชาโดยใชLแบบสอบถามของคณะฯ  
             ๑.๒.๑  เน้ือหาการเรียนการสอน 
           ๑.๒.๒  วิธีการจัดการเรียนการสอน 
    ๑.๒.๓  ขLอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนในแตFละคาบ 
            ๑.๒.๔  ความคิดเห็นในภาพรวมตFอการเรียนการสอนรายวิชา  
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๑๑ 

 

๒.  กลยุทธ)การประเมินการสอน  

 ๒.๑  นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคFาและแบบปลายเป�ดเม่ือส้ินสุดการเรียนการสอน 
             ท้ังรายวิชา 

๒.๒  ผลจากการนําเสนอปากเปลFาของรายบุคคล งานกลุFม การสอบยFอยและปลายภาค 
 ๒.๓  การสังเกตในหLองเรียน 
 

๓.  การปรับปรุงการสอน 
      ๓.๑  ผูLสอนนําผลจากแบบประเมินมาหาขLอสรุปและปรับปรุงการเรียนการสอน 
 ๓.๒. ผูLสอนจัดทําเอกสารการสอนท่ีมีการปรับปรุงขLอมูลและใหLผูLเรียนเห็นถึงประโยชน$ท่ีจะประยุกต$ใชLไดL 

๓.๓  ท่ีประชุมหลักสูตรฯจัดประชุมเดือนละครั้งและระบุวาระการประชุมเก่ียวกับการเรียนการสอนและการสอบเพ่ือหา    
       แนวทางแกLไขป|ญหาและปรับปรุงการเรียนการสอนรFวมกัน 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
     กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชาใหLเปpนไปตามการดําเนินงานของหลักสูตรฯ ซึ่งจะมี    
     คณะกรรมการทวนสอบ 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     ๕.๑ ท่ีประชุมหลักสูตรฯจัดประชุมอาจารย$ผูLสอนกFอนเป�ดภาคการศึกษา และป�ดภาคการศึกษา 

     ๕.๒  ผูLสอนนําผลการสอบมาประกอบการประเมินเพื่อการปรับปรุงขLอเสียในดLานตFาง ๆ และหารือรFวมกับทีมผูLรFวมสอน 
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๑๒ 

 

ภาคผนวก 

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

(รหัสวิชา) LAEN 271 
ผลลัพธ$การเรียนรูLหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (MU-GE LOs) 

MLO1 MLO2 MLO3 MLO4 MLO5 MLO6 MLO7 MLO8 MLO9 
 CLO1: วิเคราะห$ใจความสําคัญ 
จุดประสงค$ รูปแบบ และลีลาการ
เขียนงานประเภทตFางๆ 

๑.๑ ๒.๒ 
 

     ๘.๑ 
๘.๔ 

๙.๑ 
๙.๒ 

CLO2: ผลิตงานเขียนประเภท
ตFางๆ ท่ีศึกษาไดLอยFางมี
ประสิทธิภาพ 

๑.๑ ๒.๒ 
 

     ๘.๑ 
๘.๔ 

๙.๑ 
๙.๒ 

CLO3: วิพากษ$งานเขียนและ
ปรับแกLไดLอยFางมีระบบและมี
หลักการ 

๑.๑ 
๑.๓ 

๒.๒ 
๒.๓ 

     ๘.๑ 
๘.๔ 

๙.๑ 
๙.๒ 

CLO4: แสดงออกถึงความสามารถ
ในการทํางานเปpนทีม การแสดง
ความคิดเห็นอยFางสรLางสรรค$และ
มีวิจารณญาณ และการสรLาง
สัมพันธภาพระหวFางผูLเรียน 

     ๖.๔   ๙.๑ 
๙.๒ 

CLO5: ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบใน
ช้ันเรียน   

     ๖.๓    
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๑๓ 

 

ตารางที่ ๒  คําอธิบาย MU-GE LOs และ Sub LOs ท่ีรายวิชารับผิดชอบ 
 

MU-GE LOs Sub LOs 

MLO1 create & construct an argu-

ment effectively as well as identify, 
cri-tique and evaluate the logic & va-

lidity 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  

 

MLO2 select& use techniques and 

methods to solve open-ended ill-

defined and multistep problems 

2.2 make judgement & decision through correct analysis, interferences, 

and evaluations on quantitative basis and multiple perspectives 

2.3 apply concept of process management to solve problems 
 

MLO6 act autonomously within con-

text 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/ tech-

nologies to communicate effectively 
and purposefully-e.g. share infor-

mation/knowledge, express ideas, 

demonstrate or create individual & 

group product, etc. 

8.1 communicate/present idea effectively both oral & written forms, 

proper to a range of audience groups, such as verbal discussion with 
peers, project report 

8.2prepare a purposeful oral presentation designed to increase 

knowledge, to foster understanding, or to promote change in the listen-

ers’ attitudes, values, beliefs, or behaviors 

8.3 prepare written documents to express ideas/solutions using different 

writing technologies, and mixing texts, data, and images. 

8.4 demonstrate competence in a second or additional language 
 

MLO9 collaborate and work effective-

ly as part of a student group/team 
member to arrive at the team shared 

goals in time 9.1 collaborate effective-

ly with others as a responsible team 

member to achieve team goals in 

time 9.2 interact with others respect-

fully, whether as a team member or 

leader, to create a productive team-
work  

 

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 lead-

er, to create a productive teamwork  
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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 deci-
sion to arrive at solu-

tion 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, infer-
ences, and evaluations on quantitative basis and multiple per-

spectives 
3. apply concept of process management to solve problems 

2.  Creativity & Inno-

vation: Shows capabil-
ity to initiate alterna-

tive/ new ways of 
thinking, doing things 

or solving problems to 
improve his/her or 
team solutions/results 
by  applying the evi-
dence-based process 

management concepts  

3.  acquire specific strate-

gies & skills within a par-
ticular discipline and adapt 

them to a new problem or 
situation 

1. connect, synthesize and/or transform ideas or solutions with-

in 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 par-

ticular framework 

1. Create an original explanation or solution to the is-
sues/problems  

2. articulate the rationale for & consequences of his/her solution- 

identify opportunities & risk 
3. implement innovation through process management approach   

5.  explore and situate one-
self in a new physical en-
vironment and intellectu-
al perspectives 

1. demonstrate cultural competencies and adaptabilities in differ-
ent 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 perspec-

tives & Ethics: Ex-
press one’s own ide-
as, interact with oth-
ers, guide or lead 
team, as proper, as 
an ethically- engaged 
and responsible 
member of the socie-
ty 

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 cur-
rent 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 oth-
ers 

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 effec-
tively and confidently 
using oral, visual, and 
written language 

8.  use a variety of means/ 
technologies to com-
municate effectively and 
purposefully-  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 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 dif-
ferent writing technologies, and mixing texts, data, and images. 

4.  demonstrate competence in a second or additional language 
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๑๕ 

 

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 mem-
ber to achieve team goals in time 

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

 

 

 


