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๑ 

มคอ. ๓  รายละเอียดของรายวิชา 

หมวดท่ี ๑ ข�อมูลท่ัวไป 
 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    
ภาษาไทย   ศศศศ ๑๕๒ ประวัติศาสตร�กับภาพยนตร�  
ภาษาอังกฤษ   LALA 152 History and Films 

๒.  จํานวนหน$วยกิต            ๒ (๒ – ๐ – ๔) 
       (บรรยาย ๒ ช่ัวโมง – ปฏิบัติ ๐ ช่ัวโมง – เรียนรูC-คCนควCาดCวยตนเอง ๔ ช่ัวโมง/สัปดาห�)  

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑  หลักสูตร       จัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ยกเวCนหลักสูตรนานาชาติ) 
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา    วิชาศึกษาท่ัวไป กลุKมวิชาสังคมศาสตร� มนุษยศาสตร� และวิชาเลือกเสรี 
        ๓.๓ รายวิชาน้ีจัดอยูKในกลุKม 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�ระหวKางรายวิชาและคKานิยมองค�กร (โปรดระบุ) 
�  M - Mastery       รูCแจCง รูCจริง สมเหตุ สมผล 
�  A -  Altruism      มุKงผลเพื่อผูCอ่ืน 
�  H -  Harmony  กลมกลืนกับสรรพส่ิง 
�  I  -  Integrity  มั่นคงย่ิงในคุณธรรม 
�  D - Determination   แนKวแนKทํา กลCาตัดสินใจ 
�  O - Originality    สรCางสรรค�ส่ิงใหมK 
�  L -  Leadership  ใฝjใจเปkนผูCนํา 
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๒ 

๔.  อาจารยBผู�รับผิดชอบรายวิชา อาจารยBผู�สอน   
     ๔.๑  อาจารย�ผูCรับผิดชอบรายวิชา อาจารย� ดร.เกรียงไกร ฮKองเฮงเส็ง หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
     อีเมล Kriangkrai.hon@mahidol.ac.th โทร ๐-๒๔๔๑-๔๔๐๑ ตKอ ๑๕๔๐ 
     ๔.๒  อาจารย�ผูCสอน   อาจารย� ดร.เกรียงไกร ฮKองเฮงเส็ง 

๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปKที่เรียน   
๕.๑ ภาคการศึกษาท่ี   ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ทุกช้ันปq 
๕.๒ จํานวนผูCเรียนท่ีรับไดC   ประมาณ ๖๐ คน 

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

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

๘.  สถานท่ีเรียน     คณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  

๙.  วันที่จัดทําหรือปรับปรุง   วันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ� พ.ศ.๒๕๖๒ 
     รายละเอียดของรายวิชาคร้ังล$าสุด 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
      รายวิชาศึกษาท่ัวไป                                                                                ระดับปริญญาตรี 
      ช่ือรายวิชา ประวัติศาสตร�กับภาพยนตร�                                                        คณะศิลปศาสตร� 
      รหัสวิชา ศศศศ ๑๕๒                                                                                        หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 

 

๓ 

  หมวดท่ี ๒ จุดมุ$งหมายและวัตถุประสงคB 
๑. จุดมุ$งหมายของรายวิชา 

นักศึกษามีความรูCเพ่ิมเติมเรื่องประวัติศาสตร�และภาพยนตร� สามารถวิเคราะห� จําแนก และประเมินคKาภาพยนตร�ท่ี
ไดCดูในชีวิตประจําวันไดC และใหCเหตุผลท่ีจะเช่ือหรือไมKเช่ือส่ิงท่ีปรากฏในภาพยนตร�และประวัติศาสตร� 

 
๒.   วัตถุประสงคBในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 ๒.๑ วัตถุประสงคBของรายวิชา (Course Objectives) 
เพ่ือสรCางความตระหนักใหCแกKผูCเรียนวKาประวัติศาสตร�มีสKวนสําคัญในการเปkนเครื่องมือในการสรCางวาทกรรม และ

โฆษณาชวนเช่ือในการกําหนดกรอบความคิดใหCแกKผูCชม โดยใชCภาพยนตร�เปkนส่ือกลาง นักศึกษาจะไดCชมภาพยนตร�
ประวัติศาสตร�ในยุคตKางๆ และแสดงความเห็นเก่ียวกับประวัติศาสตร�ท่ีปรากฏในภาพยนตร� สามารถเขียนอธิบายไดC 

  ๒.๒ ผลลัพธBการเรียนรู�ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 
    หลังส้ินสุดการเรียนการสอนแลCว นักศึกษาสามารถ 
๑.  อธิบายความหมายของประวัติศาสตร�ยุคตKาง ๆ และองค�ประกอบของภาพยนตร�อิงประวัติศาสตร�ไดC  (CLO1) 

 ๒.  วิพากษ�เรื่องราวทางประวัติศาสตร�ท่ีถูกถKายทอดผKานภาพยนตร�ในฐานะโฆษณาชวนเช่ือ และวาทกรรมการเมือง (CLO2) 
 ๓.  ทํางานรKวมกับผูCอ่ืนไดC (CLO3)  
 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
๑. คําอธิบายรายวิชา 
 ประวัติศาสตร�ในภาพยนตร� โฆษณาชวนเช่ือและวาทกรรมการเมือง การสะทCอนความคิดตKอการเมือง สังคม และวัฒนธรรม 
 History in films;  propaganda, and political discourse;  echo of political, society, and cultural thoughts 
๒. จํานวนชั่วโมงท่ีใช�ต$อภาคการศึกษา 

ทฤษฎี 
(ช่ัวโมง) 

การฝeกปฏิบัติ 
(ช่ัวโมง) 

การศึกษาด�วยตนเอง 
(ช่ัวโมง) 

๓๐ ช่ัวโมง 
(๒ ช่ัวโมง x ๑๕ สัปดาห�)  

- ๖๐ ช่ัวโมง 
(๔ ช่ัวโมง x ๑๕ สัปดาห�) 

๓. จํานวนชั่วโมงต$อสัปดาหBท่ีอาจารยBให�คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก$นักศึกษาเปgนรายบุคคล 
 อาจารย�ประจํารายวิชาใหCคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกKนักศึกษาเปkนรายบุคคล ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห� (เฉพาะ
รายท่ีตCองการและนัดหมายลKวงหนCา) 
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๔ 

หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู�ของนักศึกษา 

๑. สรุปส้ันๆ เก่ียวกับความรู� หรือทักษะที่รายวิชามุ$งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  
เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนแลCว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     
๑.  อธิบายความหมายของประวัติศาสตร�ยุคตKาง ๆ และองค�ประกอบของภาพยนตร�อิงประวัติศาสตร�ไดC  (CLO1) 
๒.  แสดงความเห็นเชิงวิพากษ�เก่ียวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร�ท่ีถูกถKายทอดผKานภาพยนตร�ในฐานะโฆษณา 
   ชวนเช่ือ และวาทกรรมการเมือง (CLO2) 
๓.  ทํางานรKวมกับผูCอ่ืนไดC (CLO3) 

 

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

 

CLO 
วิธีการจัดการสอน/ 

ประสบการณBการเรียนรู� 
วิธีการวัดผลลัพธBการเรียนรู� 

 CLO1: อธิบายความหมายของประวัติศาสตร�
ยุคตKางๆ และองค�ประกอบของภาพยนตร�อิง
ประวัติศาสตร�ไดC  

 - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ� 
 - การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
   ในช้ันเรียน 
 - การรับชมภาพยนตร� 
 - การมอบหมายใหCทํารายงานกลุKม 

- การสอบกลางภาค (สอบขCอเขียน) 
- การสอบปลายภาค (สอบขCอเขียน) 
- การทํารายงานกลุKม 
- แบบทดสอบในช้ันเรียน 

 CLO2: วิพากษ�เรื่องราวทางประวัติศาสตร�ท่ีถูก
ถKายทอดผKานภาพยนตร�ในฐานะโฆษณาชวนเช่ือ 
และวาทกรรมการเมือง 

 - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ� 
 - การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
   ในช้ันเรียน 
 - การรับชมภาพยนตร� 
 - การมอบหมายใหCทํารายงานกลุKม 

- การสอบกลางภาค (สอบขCอเขียน) 
- การสอบปลายภาค (สอบขCอเขียน) 
- การทํารายงานกลุKม 
- แบบทดสอบในช้ันเรียน 

 CLO3: ทํางานรKวมกับผูCอ่ืนไดC - การทํารายงานกลุKม 
- กิจกรรมกลุKม 
 

- การสังเกตพฤติกรรมการมีสKวนรKวม
ขณะทํากิจกรรมกลุKมในช้ันเรียน 
(ประเมินโดยผูCสอน) 
- การทํางานกลุKม (ประเมินโดยเพื่อน
ในกลุKม) 
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๕ 

หมวดท่ี ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

๑. แผนการสอน  

สัปดาหB 
ที่ 

หัวข�อเร่ือง/รายละเอียด 
จํานวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
ส่ือท่ีใช� 

ผู�สอน กิจกรรม  
ในชั้นเรียน 

ฝeก
ปฏิบัติ 

๑ แนะนํารายวิชา/ประเมินความรูC
ดCานประวัติศาสตร�และภาพยนตร� 

๒ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ� 
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 
- ทดสอบกKอนการเรียน 

คณาจารย� 
คณะศิลปศาสตร� 

๒ ความรูCพื้นฐานทางประวัติศาสตร�
และภาพยนตร� 

๒ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ� 
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 
- การเรียนรูCจากส่ือการสอน 

คณาจารย� 
คณะศิลปศาสตร� 

๓ ประวัติศาสตร�สงครามโลกครั้งท่ี ๒ 
ในภาพยนตร� ๑ : Schindler’s 
List 

๒ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ� 
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 
- การรับชมภาพยนตร� 

คณาจารย� 
คณะศิลปศาสตร� 

๔ ประวัติศาสตร�สงครามโลกครั้งท่ี ๒ 
ในภาพยนตร� ๒ : Life is 
Beautiful 

๒ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ� 
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 
- การรับชมภาพยนตร� 

คณาจารย� 
คณะศิลปศาสตร� 

๕ ประวัติศาสตร�สงครามโลกครั้งท่ี ๒ 
ในภาพยนตร� ๓ : วิเคราะห�และ
อภิปราย 

๒ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ� 
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 
- การเรียนรูCจากส่ือการสอน 

คณาจารย� 
คณะศิลปศาสตร� 

๖ ภาพยนตร�ประวัติบุคคล ๑ : The 
Pianist 

๒ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ� 
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 

คณาจารย� 
คณะศิลปศาสตร� 
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๖ 

สัปดาหB 
ที่ 

หัวข�อเร่ือง/รายละเอียด 
จํานวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
ส่ือท่ีใช� 

ผู�สอน กิจกรรม  
ในชั้นเรียน 

ฝeก
ปฏิบัติ 

- การเรียนรูCจากส่ือภาพยนตร� 
๗ ภาพยนตร�ประวัติบุคคล ๒ : 

วิเคราะห�และอภิปราย 
๒ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ� 

- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 
- การเรียนรูCจากส่ือการสอน 

คณาจารย� 
คณะศิลปศาสตร� 

๘ สรุปเน้ือหาสําหรับการสอบกลาง
ภาค 

๒ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ� 
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 
- การเรียนรูCจากส่ือการสอน 

คณาจารย� 
คณะศิลปศาสตร� 

๙ สอบกลางภาค 

๑๐ เลือกภาพยนตร�ประวัติศาสตร�และ
คCนควCาขCอมูลสําหรับการทํา
รายงานกลุKม 

๒ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ� 
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 
- การรับชมภาพยนตร� 
- การทํากิจกรรมกลุKม 
- การมอบหมายใหCทํารายงาน
กลุKม 

คณาจารย� 
คณะศิลปศาสตร� 

๑๑ ภาพยนตร�สารคดี ๑ : The Act of 
Killing 

๒ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ� 
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 
- การรับชมภาพยนตร� 

คณาจารย� 
คณะศิลปศาสตร� 

๑๒ ภาพยนตร�สารคดี ๒ : การถกเถียง
อภิปราย 

๒ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ� 
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 
- การรับชมภาพยนตร� 

คณาจารย� 
คณะศิลปศาสตร� 
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๗ 

สัปดาหB 
ที่ 

หัวข�อเร่ือง/รายละเอียด 
จํานวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
ส่ือท่ีใช� 

ผู�สอน กิจกรรม  
ในชั้นเรียน 

ฝeก
ปฏิบัติ 

๑๓ ประวัติศาสตร�ไทยกับภาพยนตร� : 
ทวิภพ  

๒ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ� 
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 
- การรับชมภาพยนตร� 

คณาจารย� 
คณะศิลปศาสตร� 

๑๔ ประวัติศาสตร�ไทยกับภาพยนตร� : 
วิเคราะห�และอภิปราย ๑ 

๒ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ� 
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 
- การรับชมภาพยนตร� 

คณาจารย� 
คณะศิลปศาสตร� 

๑๕ ประวัติศาสตร�ไทยกับภาพยนตร� : 
วิเคราะห�และอภิปราย ๒ 

๒ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ� 
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 
- การรับชมภาพยนตร� 

คณาจารย� 
คณะศิลปศาสตร� 

๑๖ การนําเสนอรายงานของนักศึกษา  ๒ ๐ - การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 

คณาจารย� 
คณะศิลปศาสตร� 

๑๗-๑๘ สอบปลายภาค 
                  รวม ๓๐ ๐   

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู� 

๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู� 
      ก.  การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู� (Formative Assessment) 

     - การถาม – ตอบในช้ันเรียน 
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
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๘ 

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

ผลลัพธBการเรียนรู�ฯ วิธีการวัดผล 
นํ้าหนักการ
ประเมินผล 
(รCอยละ) 

CLO1: อธิบายความหมายของประวัติศาสตร�
ยุคตKางๆ และองค�ประกอบของภาพยนตร�อิง
ประวัติศาสตร�ไดC 

การสอบกลางภาค ๑๕ 

๔๕ 
การสอบปลายภาค ๑๕ 
รายงานกลุKม ๑๐ 
แบบทดสอบในช้ันเรียน ๕ 

CLO2: วิพากษ�เรื่องราวทางประวัติศาสตร�ท่ี
ถูกถKายทอดผKานภาพยนตร�ในฐานะโฆษณา
ชวนเช่ือ และวาทกรรมการเมือง 

การสอบกลางภาค ๑๕ 

๔๕ 
การสอบปลายภาค ๑๕ 
รายงานกลุKม ๑๐ 
แบบทดสอบในช้ันเรียน ๕ 

CLO3: ทํางานรKวมกับผูCอ่ืนไดC การสังเกตพฤติกรรมการมีสKวนรKวมขณะทํา
กิจกรรมกลุKมในช้ันเรียน 

๕ 
๑๐ 

การทํางานกลุKม (เพ่ือนในกลุKมประเมิน) ๕ 
รวม  ๑๐๐ ๑๐๐ 
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๙ 

(๒)  การตัดสินผล 
เกณฑ�การประเมินผลเปkนไปตามขCอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยใชCหลักการอิงเกณฑ�และเทียบคะแนนตาม

สัญลักษณ�  O, S และ U ดังน้ี 

คะแนน (ร�อยละ) สัญลักษณB ความหมาย 
๘๕ - ๑๐๐ O โดดเดKน 
๖๕ – ๘๔ S พอใจ 

๐-๖๔ U ไมKพอใจ 

นักศึกษาจะผKานเกณฑ�การประเมินรายวิชาน้ีเม่ือไดCคะแนนรCอยละ ๖๕ (สัญลักษณ� S) ข้ึนไป 

      (๓) การสอบแกCตัว (ถCารายวิชากําหนดใหCมีการสอบแกCตัว) 
 - ไมKมีการสอบแกCตัว - 

 
๓.  การอุทธรณBของนักศึกษา 
 กรณีท่ีนักศึกษาเกิดขCอสงสัยเร่ืองการใหCคะแนนในสKวนตKางๆ นักศึกษาสามารถเขียนคํารCองท่ีหCอง One Stop            
Service เพ่ือขอตรวจสอบคะแนนไดC โดยคณะศิลปศาสตร�จะดําเนินการตามระเบียบและข้ันตอนปฏิบัติของคณะศิลปศาสตร� 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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๑๐ 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑.  ตําราและเอกสารหลัก 
 เอกสารประกอบวิชาประวัติศาสตร�และภาพยนตร� 

๓. เอกสารและข�อมูลสําคัญ 
Davis, Natalie Z. Slaves on Screen: Film and historical vision. Cambridge: Harvard University Press, 2000. 
John Hill, Pamela Church Gibson. Film studies: critical approaches. Oxford: Oxford University Press, 2000. 
ปณต อุดม. ความสัมพันธBของภาพยนตรBไทยกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง. กรุงเทพฯ: คณะโบราณคดี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๓. 
เยาวนันท� เชฏฐรัตน�. ประวัติศาสตรBภาพยนตรB พิมพBคร้ังที่ ๒. [ม.ป.ท.]: ณ ฌาน, ๒๕๓๔.  

๓.  เอกสารและข�อมูลแนะนํา 
Daniel P. Franklin. Politics and film: the political culture of film in the United States. Lanham: Rowman 

& Littlefield Publishers, c2006 
Harry M. Benshoff, Sean Griffin. America on film: representing race, class, gender, and sexuality at the 

movies. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2009. 2nd edition. 
Leo Braudy Marshall Cohen. Film theory and criticism: introductory readings,  New York:  Oxford 

University Press, 2004, 6th edition. 
Rosalind Galt, Karl Schoonover. Global art cinema: new theories and histories. Oxford: Oxford University 

Press, 2010. 
กรกช อัตตวิริยะนุภาพ. ภาพยนตรBเยอรมัน ค.ศ. ๑๘๙๕ – ๒๐๐๑.   นครปฐม: โครงการตําราและหนังสือ คณะอักษร

ศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๕. 
โดม สุขวงศ�, และ สวัสด์ิ สุวรรณป�กษ�. ร�อยปKหนังไทย. กรุงเทพฯ: ริเวอร� บุ�คส�, ๒๕๔๕. 
ธนธรณ� ฤทธ์ิถกล. การประกอบสร�างความหมายในภาพยนตรBอิงประวัติศาสตรB "ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”. 

วิทยานิพนธ�นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 
ประอรรัตน� บูรณมาตร�. หลวงวิจิตรวาทการกับบทละครประวัติศาสตรB. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� รKวมกับมูลนิธิ

โครงการตําราสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร�, ๒๕๒๘. 
มโน วนเวฬุสิต. การวิเคราะหBประเด็นการเมืองในภาพยนตรBไทยร$วมสมัย. วิทยานิพนธ�นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, 

จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 
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๑๑ 

สมิทธ์ิ จิรดิลก. การศึกษาภาพยนตรBเพลงง้ิวของบริษัท ชอวB บราเดอสB ในบริบททางสังคมและการเมืองของประเทศจีน. 
วิทยานิพนธ�นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 

องอาจ สิงห�ลําพอง. การอภิปรายความการส่ือสารทางการเมืองจากภาพยนตรBอิงประวัติศาสตรBไทยเร่ืองตํานานสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช. กรุงเทพฯ: สามลดา, ๒๕๕๗. 
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๑๒ 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
๑.  กลยุทธBการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
  ใหCนักศึกษาประเมินเมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนในประเด็นตKอไปน้ี 
 ๑.๑ ใหCนักศึกษาประเมินอาจารย�ผูCสอนในประเด็นตKอไปน้ี 
  - ความตรงตKอเวลา 
  - บุคลิกภาพ 
  - คําพูดและวาจาสุภาพ เหมาะสม 
  - การเปkนแบบอยKางท่ีดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหวKางการสอน 
  - ความสามารถในการถKายทอดเน้ือหาใหCเขCาใจและกระตุCนการเรียนรูC 
  - แจCงและสรุปวัตถุประสงค�การศึกษาหัวขCอท่ีสอน 
  - จัดการเรียนการสอนใหCเกิดการเรียนรูCตรงกับท่ีระบุไวCในวัตถุประสงค�การศึกษา 
  - การเป�ดโอกาสใหCผูCเรียนไดCซักถาม แสดงความคิดเห็นระหวKางการเรียนการสอน 
 ๑.๒ ใหCนักศึกษาประเมินภาพรวมของรายวิชาในประเด็นตKอไปน้ี 
  - ความรูCความสามารถโดยรวม และประโยชน�ท่ีไดCรับจากการเรียนรายวิชาน้ี 
  - ความพึงพอใจตKอการเรียนรายวิชาน้ี 
  - ขCอเสนอแนะอ่ืนๆ  

๒. กลยุทธBการประเมินการสอน  

 ใหCอาจารย�ผูCรับผิดชอบ รายวิชาและอาจารย�ท่ีไดCรับมอบหมาย ดําเนินการดังตKอไปน้ี 
 ๒.๑ ใหCนักศึกษาประเมินอาจารย�ผูCสอนและภาพรวมของรายวิชาตามขCอ ๑  
 ๒.๒ สุKมสังเกตการณ�สอนและประเมินการจัดการเรียนการสอน (โดยเพื่อน/อาจารย�) ในประเด็นตKอไปน้ี 
  - ความตรงตKอเวลา 
  - บุคลิกภาพ 
  - คําพูดและวาจาสุภาพ เหมาะสม 
  - การเปkนแบบอยKางท่ีดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหวKางการสอน 
  - ความรูCความสามารถทางวิชาการในหัวขCอท่ีสอน 
  - ความสามารถในกาถKายทอดเน้ือหาใหCเขCาใจและกระตุCนการเรียนรูC 
  - แจCงและสรุปวัตถุประสงค�การศึกษาหัวขCอท่ีสอน 
  - การจัดการเรียนการสอนใหCเกิดการเรียนรูCตรงกับท่ีระบุไวCในวัตถุประสงค�การศึกษา 
  - การเป�ดโอกาสใหCผูCเรียนไดCซักถาม แสดงความคิดเห็นระหวKางการเรียนการสอน 
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๑๓ 

 ๒.๓ ใหCอาจารย�ผูCสอนประเมินตนเองในประเด็นตKอไปน้ี 
  - ความเหมาะสมของเวลาท่ีใชCในการสอน 
  - ความพึงพอใจของผูCสอนตKอการสอน 
  - ขCอท่ีควรปรับปรุงแกCไขหรือพัฒนาตนเองในการสอนครั้งตKอไป 

๓.  การปรับปรุงการสอน 
 ๓.๑ ใหCอาจารย�ผูCสอนแตKละหัวขCอบันทึกเหตุการณ�ระหวKางการสอนท่ีสมควรนําเสนอใหCพิจารณารวมท้ังส่ิงท่ีควร
ปรับปรุงแกCไขในแตKละคาบการสอน 
 ๓.๒ ประชุม / สัมมนาอาจารย�ผูCสอนเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนสําหรับปqการศึกษาตKอไปโดย
อาศัยขCอมูลดังตKอไปน้ี 
  - ผลการศึกษาของนักศึกษา 
  - ผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
  - ผลการประเมินการสอน 
  - บันทึกของกลุKมอาจารย�ผูCสอน 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
 มีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานสัมฤทธ์ิผลของนักศึกษาในรายวิชาโดยประเมินประเด็นตKอไปน้ี 
  - เป�าหมายท่ีกําหนดมีความชัดเจนและเปkนไปไดC 
  - ประสบการณ�การเรียนรูCกระตุCนใหCนักศึกษาคCนควCาและฝ�กทักษะการเรียนรูCดCวยตนเอง 
  - การวัดผลประเมินผลเหมาะสมกับเป�าหมายและการจัดประสบการณ�การเรียนรูC 
  - นําทฤษฎีทางการศึกษา / ขCอมูลมาจากการประเมินในครั้งกKอนมาวางแผนปรับปรุง 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 เมื่อส้ินสุดทุกปqการศึกษา อาจารย�ผูCรับผิดชอบรายวิชาจะจัดประชุม / ติดตKอขอความคิดเห็นจากอาจารย�ท่ีรKวมสอน
รวมท้ังพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา เพ่ือกําหนดประเด็นท่ีเห็นสมควรจัดใหCมีการปรับปรุงใน
การศึกษาตKอไป ท้ังเน้ือหา ลําดับการสอน วิธีการสอนและการประเมินผล 

******************** 
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๑๔ 

ภาคผนวก 

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

(รหัสวิชา) ศศศศ ๑๕๒ 
ผลลัพธ�การเรียนรูCหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (MU-GE LOs) 

MLO1 MLO2 MLO3 MLO4 MLO5 MLO6 MLO7 MLO8 MLO9 

 CLO1: อธิบายความหมายของ
ประวัติศาสตร�ยุคตKางๆ และ
องค�ประกอบของภาพยนตร�อิง
ประวัติศาสตร�ไดC  

1.1         

 CLO2: วิพากษ�เรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร�ท่ีถูกถKายทอดผKาน
ภาพยนตร�ในฐานะโฆษณาชวนเช่ือ 
และวาทกรรมการเมือง 

1.3 2.2        

 CLO3: ทํางานรKวมกับผูCอ่ืนไดC      6.4   9.1 
9.2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
      รายวิชาศึกษาท่ัวไป                                                                                ระดับปริญญาตรี 
      ช่ือรายวิชา ประวัติศาสตร�กับภาพยนตร�                                                        คณะศิลปศาสตร� 
      รหัสวิชา ศศศศ ๑๕๒                                                                                        หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 

 

๑๕ 

ตารางท่ี 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 

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 

MLO6 act autonomously 
within context of relationships 
to others, law, rules, codes, 
and values 

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

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 
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๑๖ 

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 

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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๑๗ 

 


