มคอ. ๓

รายละเอียดของรายวิช า
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
คณะศิลปศาสตร#

หมวดที ๑ ข้อมูลทัวไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
๒. จํานวนหน*วยกิต

ศศศศ ๑๖๒ พิพิธภัณฑวิจักษณ
LALA 162 Museum Appreciation
๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต
(บรรยาย ๓ ชั่วโมง – ปฏิบัติ ๐ ชั่วโมง – ศึกษาด?วยตนเอง ๖ ชั่วโมง/สัปดาห)

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสูตร
๓.๒ ประเภทของรายวิชา

จัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ยกเว?นหลักสูตรนานาชาติ)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ2มวิชาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และวิชาเลือกเสรี

๔. อาจารย#ผู0รับผิดชอบรายวิชา
และอาจารย#ผู0สอน

อาจารย ดร.เกรียงไกร ฮ2องเฮงเส็ง
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

๕. ภาคการศึกษา / ชั้นป3ที่เรียน
๕.๑ ภาคการศึกษาที่
๕.๒ จํานวนผู?เรียนที่รับได?

ภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒ ทุกชั้นปR
๕๐ คน

๖. รายวิชาที่ต0องเรียนมาก*อน
(Pre-requisite)

ไม2มี

๗. รายวิชาที่ต0องเรียนพร0อมกัน
(Co-requisites)

ไม2มี

๘. สถานที่เรียน

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุง
รายละเอียดของรายวิชาครั้งล*าสุด

๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

๒

หมวดที ๒ จุด มุ่งหมายและวัต ถุป ระสงค์
๑. จุดมุ*งหมายของรายวิชา
หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถ
๑. อธิบายแนวคิดทฤษฎีด?านพิพิธภัณฑวิทยาและขั้นตอนในการเข?าชมพิพิธภัณฑประเภทต2างๆได? (CLO๑)
๒. ประยุกตใช?หลักการชมพิพิธภัณฑเพื่อการเรียนรู?อย2างมีวิจารณญาณ (CLO๒)
๓. ปฏิบัติตามกฎระเบียบในชั้นเรียนและพิพิธภัณฑ และตรงต2อเวลา (CLO๓)
๔. แสดงออกซึ่งกระบวนการทํางานเป]นกลุ2ม (CLO๔)
๕. นําเสนองานกลุ2มเกี่ยวกับพิพิธภัณฑที่สนใจ (CLO๕)
๒. วัตถุประสงค#ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให?นักศึกษามีความรู?ความเข?าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการพิพิธภัณฑประเภทต2างๆและสามารถนํามาประยุกตใช?ในการ
แสวงหาความรู?นอกห?องเรียนได?

หมวดที ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
ทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับพิพิธภัณฑวิทยา การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ ขั้นตอนในการเข?าชมพิพิธภัณฑ นิทรรศการ
การเข?าร2วมกิจกรรมโครงการกับพิพิธภัณฑ การเข?าถึงข?อมูลด?านงานประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑ
Theories and practices of museology including museum administration, process of visiting museums,
exhibitions, participation in museum activities and accessing information regarding the public relations of museums
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใช0ต*อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

๔๕ ชั่วโมง
(๓ ชั่วโมง x ๑๕ สัปดาห)

พิจารณา
ตามความจําเป]น

การฝLกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝLกงาน
(นําเสนอผลงานของกิจกรรม
สังเคราะห#ความรู0)

-

การศึกษาด0วยตนเอง
๙๐ ชั่วโมง
(๖ ชั่วโมง x ๑๕ สัปดาห)

๓. จํานวนชั่วโมงต*อสัปดาห#ที่อาจารย#ให0คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก*นักศึกษาเปNนรายบุคคล
๑ ชั่วโมง / สัปดาห

๓

หมวดที ๔ การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ ข องนัก ศึก ษา
ความสอดคล?องของผลการเรียนรู?ของนักศึกษากับผลลัพธการเรียนรู?ที่คาดหวังจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (MU-GE Module
LOs) แสดงในตารางด?านล2าง
MU-GE Module LOs
CLOs
CLO1: อธิบายแนวคิดทฤษฎีด?านพิพิธภัณฑวิทยาและขั้นตอน
ในการเข?าชมพิพิธภัณฑได?
CLO2: ประยุกตใช?หลักการชมพิพิธภัณฑเพื่อการเรียนรู?

LO
1

LO
2





LO
3

LO
4

LO
5

LO
6

อย2างมีวิจารณญาณ



CLO3: ปฏิบัติตามกฎระเบียบในชั้นเรียนและพิพิธภัณฑ และ
ตรงต2อเวลา



LO
7

LO
8

CLO4: แสดงออกซึ่งกระบวนการทํางานเป]นกลุ2ม
CLO5: นําเสนองานกลุ2มเกี่ยวกับพิพิธภัณฑที่สนใจ

LO
9




ความสอดคล?องของผลการเรียนรู?ของนักศึกษากับวิธีการสอนและวิธีการประเมินผล แสดงในตารางด?านล2าง

ผลการเรียนรู0ของนักศึกษา

วิธีการสอน

CLO1: อธิบายแนวคิดทฤษฎีด?าน
พิพิธภัณฑวิทยาและขั้นตอนในการเข?าชม
พิพิธภัณฑได?

- การบรรยายแบบมี
ปฏิสัมพันธ
- ดูวีดีทัศน
- ถาม-ตอบ

CLO2: ประยุกตใช?หลักการชม

- การบรรยายแบบมี
ปฏิสัมพันธ
- ถาม-ตอบ

พิพิธภัณฑเพื่อการเรียนรู?อย2างมี
วิจารณญาณ

การประเมินผล
สัปดาห#ที่
กิจกรรม
ประเมิน
- การสอบกลางภาค

- ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑต2างๆ
ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา
**ประเมินความสามารถในการเข?า
ชมพิพิธภัณฑได?ด?วยตนเองจาก
ภัณฑารักษและอาจารยประจํา
รายวิชา โดยพิจารณาจาก
-สามารถใช?สื่อประกอบการการ
เรียนรู?ได?

สัดส*วน
(ร0อยละ)

๘

๔๐

๑๔-๑๕

๒๐

๔

ผลการเรียนรู0ของนักศึกษา

CLO3: ปฏิบัติตามกฎระเบียบในชั้นเรียน
และพิพิธภัณฑ และตรงต2อเวลา

CLO4: แสดงออกซึ่งกระบวนการทํางาน
เป]นกลุ2ม
CLO5: นําเสนองานกลุ2มเกี่ยวกับ
พิพิธภัณฑที่สนใจ

การประเมินผล
สัปดาห#ที่
กิจกรรม
ประเมิน

วิธีการสอน

-สามารถเข?าร2วมกิจกรรมที่ทาง
พิพิธภัณฑกําหนดได?
-สามารถสรุปสาระสําคัญที่ได?จาก
การชมนิทรรศการ
- การบรรยายแบบมี
- การเข?าและออกจากชั้นเรียน
ปฏิสัมพันธ
ตามเวลาการเรียนการสอน
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทาง
พิพิธภัณฑกําหนด
- การทํางานกลุ2ม
-พฤติกรรมการมีส2วนร2วมขณะ
- การอภิปรายแลกเปลี่ยน ทํางานกลุ2มในชั้นเรียน
ความคิดเห็น
- การอภิปรายแลกเปลี่ยน - นําเสนองานกลุ2ม
ความคิดเห็น

สัดส*วน
(ร0อยละ)

๑-๑๕
๑-๑๕

๕
๕

๑-๑๕

๑๐

๑๒-๑๓

๒๐

หมวดที ๕ แผนการสอนและการประเมิน ผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห#ที่

หัวข0อ/รายละเอียด

๑

แ น ะ นํ าสั ง เ ข ป ร า ย วิ ช า วิ ธี ก าร ส อ น
การวัดผล/เข?าสู2บทเรียน
ทบทวนความรู?ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับ
-แนวคิดทฤษฎีทางพิพิธภัณฑวิทยา
-แนวคิดด?านการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ
ประวัติความเป]นมาของพิพิธภัณฑในโลก
และประเทศไทย

๒

๓

๔

๕

ความสัมพันธระหว2างพิพิธภัณฑกับ
สังคมมนุษย

จํานวน(ชม.)
บรรยาย ปฏิบัติ
๓

๓

๓

๐

๐

๐

พิพิธภัณฑกับแหล2งอารยธรรมที่สําคัญ
ของโลก

๓

๐

พิพิธภัณฑกับโลกอนาคต

๓

๐

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช0
-การบรรยาย
-การเรียนรู?แบบมีส2วนร2วม
-การถาม-ตอบ

-การบรรยาย
-การเรียนรู?แบบมีส2วนร2วม
-การถาม-ตอบ
-การบรรยาย
-การเรียนรู?แบบมีส2วนร2วม
-การถาม-ตอบ
-การบรรยาย
-การเรียนรู?แบบมีส2วนร2วม
-การถาม-ตอบ
-การบรรยาย
-การเรียนรู?แบบมีส2วนร2วม
-การถาม-ตอบ

ผู0สอน
ดร.เกรียงไกร ฮ2องเฮงเส็ง

ดร.เกรียงไกร ฮ2องเฮงเส็ง

ดร.เกรียงไกร ฮ2องเฮงเส็ง

ดร.เกรียงไกร ฮ2องเฮงเส็ง

ดร.เกรียงไกร ฮ2องเฮงเส็ง

สัปดาห#ที่
๖

หัวข0อ/รายละเอียด

๕
จํานวน(ชม.)
บรรยาย ปฏิบัติ

พิพิธภัณฑภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
๓

๗

๐

พิพิธภัณฑด?านวิทยาศาสตรในประเทศไทย
๓

๐

สอบกลางภาค
๙

๑๐

๑๑

พิพิธภัณฑด?านสุขภาพและการแพทยใน
ประเทศไทย

พิพิธภัณฑด?านประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
ในประเทศไทย

๓

๓

๑๓

๑๔

๑๕

๐

พิพิธภัณฑสําหรับเด็กในประเทศไทย
๓

๑๒

๐

นําเสนอผลงานกลุ2มเกี่ยวกับพิพิธภัณฑที่
สนใจ ครั้งที่ ๑
-สืบค?นข?อมูลจากสื่อประชาสัมพันธของ
พิพิธภัณฑ
นําเสนอผลงานกลุ2มเกี่ยวกับพิพิธภัณฑที่
สนใจ ครั้งที่ ๒
-สืบค?นข?อมูลจากสื่อประชาสัมพันธของ
พิพิธภัณฑ
ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑในมหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา
ครั้งที่ ๑
-เข?าร2วมกิจกรรมโครงการกับพิพิธภัณฑ
ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑในมหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา
ครั้งที่ ๒
-เข?าร2วมกิจกรรมโครงการกับพิพิธภัณฑ
รวม

๓

๓

๐

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช0
-การบรรยาย
-การเรียนรู?แบบมีส2วนร2วม
-การถาม-ตอบ
-การบรรยาย
-การเรียนรู?แบบมีส2วนร2วม
-การถาม-ตอบ
-การบรรยาย
-การเรียนรู?แบบมีส2วนร2วม
-การถาม-ตอบ
-การระดมความคิดเห็น
-การบรรยาย
-การเรียนรู?แบบมีส2วนร2วม
-การถาม-ตอบ
-การบรรยาย
-การเรียนรู?แบบมีส2วนร2วม
-การถาม-ตอบ

๐

-การเรียนรู?แบบมีส2วนร2วม
-การถาม-ตอบ
-นําเสนองานกลุ2ม

๐

-การเรียนรู?แบบมีส2วนร2วม
-การถาม-ตอบ
-นําเสนองานกลุ2ม

๐

-การเรียนรู?แบบมีส2วนร2วม
-การถาม-ตอบ

๓

๐

-การเรียนรู?แบบมีส2วนร2วม
-การถาม-ตอบ

๔๕

๐

๓

ผู0สอน
ดร.เกรียงไกร ฮ2องเฮงเส็ง

ดร.เกรียงไกร ฮ2องเฮงเส็ง

ดร.เกรียงไกร ฮ2องเฮงเส็ง
*วิทยากรพิเศษ
ดร.เกรียงไกร ฮ2องเฮงเส็ง

ดร.เกรียงไกร ฮ2องเฮงเส็ง

ดร.เกรียงไกร ฮ2องเฮงเส็ง
*วิทยากรพิเศษ ภัณฑารักษ
พิพิธภัณฑร2วมวิพากษผลงาน
ดร.เกรียงไกร ฮ2องเฮงเส็ง
*วิทยากรพิเศษ ภัณฑารักษ
พิพิธภัณฑร2วมวิพากษผลงาน
ดร.เกรียงไกร ฮ2องเฮงเส็ง

ดร.เกรียงไกร ฮ2องเฮงเส็ง

๖

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู0
ผลการเรียนรู0
CLO1: อธิบายแนวคิดทฤษฎีด?าน
พิพิธภัณฑวิทยาและขั้นตอนในการ
เข?าชมพิพิธภัณฑได?
CLO2: ประยุกตใช?หลักการชม

กิจกรรม

การประเมินผลการเรียนรู0
สัปดาห#ที่
ประเมิน

- การสอบกลางภาค

สัดส*วนของการ
ประเมินผล (ร0อยละ)

๘

๔๐

- ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑต2างๆภายใน
พิพิธภัณฑเพื่อการเรียนรู?อย2างมี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
**ประเมินความสามารถในการเข?าชมพิพิธภัณฑได?
วิจารณญาณ
ด?วยตนเองจากภัณฑารักษและอาจารยประจํา
รายวิชา โดยพิจารณาจาก
-สามารถใช?สื่อประกอบการการเรียนรู?ได?
-สามารถเข?าร2วมกิจกรรมที่ทางพิพิธภัณฑกําหนดได?
-สามารถสรุปสาระสําคัญที่ได?จากการชมนิทรรศการ
CLO3: ปฏิบัติตามกฎระเบียบในชั้น - การเข?าและออกจากชั้นเรียนตามเวลาการเรียน
เรียนและพิพิธภัณฑ และตรงต2อ
การสอน
เวลา
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางพิพิธภัณฑกําหนด

๑๔-๑๕

๒๐

๑-๑๕

๕

CLO4: แสดงออกซึ่งกระบวนการ
ทํางานเป]นกลุ2ม
CLO5: นําเสนองานกลุ2มเกี่ยวกับ
พิพิธภัณฑที่สนใจ

๑๒-๑๓

๕
๑๐

-พฤติกรรมการมีส2วนร2วมขณะทํางานกลุ2มในชั้น
เรียน
-การใช?สื่อประกอบการนําเสนอ
-การพูดนําเสนอ

๑๒-๑๓

๑๐
๑๐

เกณฑการประเมินผลเป]นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยใช?หลักการอิงเกณฑและเทียบคะแนนตามสัญลักษณ O S และ U ดังนี้
O (Outstanding)
หมายถึง
มีความรู?ความสามารถโดดเด2นที่มีผลคะแนนตั้งแต2ร?อยละ ๘๕ ขึ้นไป
S (Satisfactory)
หมายถึง
มีความรู?ความสามารถในระดับน2าพึงพอใจที่มีผลคะแนนตั้งแต2ร?อยละ ๗๐ ขึ้นไป
U (Unsatisfactory)
หมายถึง
มีความรู?ความสามารถในระดับไม2น2าพึงพอใจที่มีผลคะแนนน?อยกว2า ร?อยละ ๗๐
คะแนน (ร0อยละ)
๘๕-๑๐๐
๗๐-๘๔
๐-๖๙

เกรด
O
S
U

*หมายเหตุ กําหนดให?นักศึกษาต?องมีผลการเรียน ๗๐ คะแนนขึ้นไป หรือสัญลักษณ S ขึ้นไป กรณีที่นักศึกษาไม2ผ2านจะต?องลงทะเบียนเรียนซ้ํา

๗

หมวดที ๖ ทรัพ ยากรประกอบการเรี ยนการสอน
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๒. เอกสารและข0อมูลสําคัญ
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หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธ#การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ให?นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชาในด?านต2างๆ เช2น เนื้อหาการเรียนการสอน วิธีจัดการเรียนการสอน
ข?อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
๒. กลยุทธ#การประเมินการสอน
๒.๑ ให?อาจารยในสาขาวิชาเข?าสังเกตการเรียนการสอน
๒.๒ สังเกตจากผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักศึกษา
๒.๓ ประเมินจากพฤติกรรมการประยุกตใช?หลักการชมพิพิธภัณฑในการศึกษาดูงานภายในพิพิธภัณฑ
๓. การปรับปรุงการสอน
หลังจากได?รับผลการประเมินในข?อ ๑ แล?ว จะมีการจัดประชุมอาจารยทั้งสาขาวิชาเพื่อหารือปˆญหาการเรียนรู?ของนักศึกษา
และร2วมกันหาแนวทางแก?ไข
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
จะมีคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมของข?อสอบและวิธีการให?คะแนนทุกรายวิชา
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลังจากรับทราบผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา จะมีการวางแผนปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา
เพื่อให?มีคุณภาพมากขึ้น

