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๑ 

 

มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา 

หมวดท่ี ๑ ข*อมูลท่ัวไป 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา   
                  ภาษาไทย      ศศศศ ๑๗๖ การ�ตูนศึกษา 
                  ภาษาอังกฤษ        LALA 176 Comics Studies 
 

๒.  จํานวนหน/วยกิต       ๓ (๓-๐-๖) หน-วยกิต 
(ทฤษฎี ๓ ช่ัวโมง ปฏิบัติ ๐ ช่ัวโมง เรียนรู: – ค:นคว:าด:วยตนเอง ๖ ช่ัวโมง / สัปดาห�) 

 

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา    
๓.๑  หลักสูตร      จัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ยกเว:นหลักสูตรนานาชาติ) 
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  ความสัมพันธ�ระหว-างรายวิชาและค-านิยมองค�กร (โปรดระบุ) 

  M - Mastery       รู:แจ:ง รู:จริง สมเหตุ สมผล 
  A -  Altruism      มุ-งผลเพื่อผู:อ่ืน 
  H -  Harmony  กลมกลืนกับสรรพส่ิง 
  I  -  Integrity  มั่นคงย่ิงในคุณธรรม 
  D - Determination   แน-วแน-ทํา กล:าตัดสินใจ 
  O - Originality   สร:างสรรค�ส่ิงใหม- 
  L -  Leadership  ใฝmใจเปnนผู:นํา 
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๒ 

  

๔.  อาจารย�ผู*รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย�ผู*สอน   
๔.๑  อาจารย�ผู:รับผิดชอบรายวิชา ผู:ช-วยศาสตราจารย� ดร. อภิลักษณ� เกษมผลกูล  

อาจารย�ประจํา สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร�  
     ๐-๒๔๔๑-๔๔๐๑-๔ ต-อ ๑๕๑๘ 
     e-mail: aphilak@yahoo.com 
 
๔.๒  อาจารย�ผู:สอน          ผู:ช-วยศาสตราจารย� ดร. อภิลักษณ� เกษมผลกูล  
 

๕. ภาคการศึกษา / ช้ันป6ที่เรียน   
๕.๑ ภาคการศึกษาท่ี   ภาคการศึกษาท่ี ๑ และ ๒ / ทุกช้ันปt  
๕.๒ จํานวนผู:เรียนท่ีรับได:  ๕๐ คน / กลุ-ม 

 
๖.  รายวิชาที่ต*องเรียนมาก/อน (ถ:ามี) (Pre-requisite)    
  ไม-มี 
 
๗.  รายวิชาที่ต*องเรียนพร*อมกัน (ถ:ามี)  

ไม-มี 
๘.  สถานท่ีเรียน    คณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 
 

๙.  วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล/าสุด 
  วันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๓ 

  

หมวดท่ี ๒ จุดมุ/งหมายและวัตถุประสงค� 
 

๑. จุดมุ/งหมายของรายวิชา 
 ๑.๑. เพื่อพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห�ผ-านข:อมูลการ�ตูนซ่ึงเปnนวัฒนธรรมประชานิยม (popular culture) ท้ังใน
วัฒนธรรมตะวันตกและวัฒนธรรมตะวันออกเพื่อให:เกิดการรู:แจ:ง รู:จริง ท้ังด:านกว:างและลึก (T-Shaped breadth and 
depth)  

๑.๒. เพื่อวิเคราะห�และสังเคราะห�อนุภาคและเปรียบเทียบแบบเร่ืองของการ�ตูนท้ังไทยและเทศให:เห็นอัตลักษณ�และ
ความเปnนสากลท้ังในบริบทในวัฒนธรรมและข:ามวัฒนธรรม (Social-cross cultural skills )    

๑.๓ เพ่ือให:นักศึกษาบูรณาการและประยุกต�ใช:องค�ความรู:ในการสร:างสรรค�การ�ตูนในเชิงเศรษฐกิจสร:างสรรค� เช-น 
การสร:างสรรค�การ�ตูนสัญลักษณ� หรือ มาสคอต พร:อมเรื่องเล-า ให:แก-ผลิตภัณฑ� หรือ แหล-งท-องเท่ียว (Entrepreneurially 
Minded) 
 
๒. วัตถุประสงค�ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

๒.๑ วัตถุประสงค�ของรายวิชา (Course Objectives) 
๑) เพื่อให:นักศึกษาเข:าใจความสัมพันธ�ระหว-างสังคมและวัฒนธรรมกับการสร:างสรรค�การ�ตูน 

๒) เพื่อให:นักศึกษาเห็นความเช่ือมโยงระหว-างการ�ตูนต-างประเทศกับการ�ตูนไทย และสังเคราะห�อนุภาคและแบบ
เรื่องของการ�ตูนให:เห็นอัตลักษณ�และความเปnนสากล 

๓) เพื่อให:นักศึกษาประยุกต�ใช:ความรู:ด:านการ�ตูนศึกษาไปใช:ประโยชน�ท้ังในการให:ความรู:และเชิงพาณิชย�ในรูปแบบต-างๆ  
 

๒.๒ ผลลัพธ�การเรียนรู*ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 
เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนแล:ว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ (CLOs)   

๑. CLO1 อธิบายพัฒนาการของการ�ตูน ประเภท องค�ประกอบ และรูปแบบของการ�ตูน ในฐานะวัฒนธรรม
ประชานิยม ท้ังในท้ังในวัฒนธรรมตะวันตกและวัฒนธรรมตะวันออกได: 

๒. CLO2 วิเคราะห�และสังเคราะห�อนุภาคและเปรียบเทียบแบบเรื่องของการ�ตูนท้ังไทยและเทศให:เห็นอัต
ลักษณ�และความเปnนสากลท้ังในบริบทในวัฒนธรรมและข:ามวัฒนธรรม ได:  

๓. CLO3 ออกแบบโครงงานท่ีประยุกต�ใช:องค�ความรู:ในการสร:างสรรค�การ�ตูนในเชิงเศรษฐกิจสร:างสรรค�ได: 
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๔ 

  

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
 

๑. คําอธิบายรายวิชา 
 (ภาษาไทย) พัฒนาการของการ�ตูน ประเภท องค�ประกอบ และรูปแบบของการ�ตูน อิทธิพลของการ�ตูนต-างประเทศ

ต-อการ�ตูนไทย อนุภาคและแบบเรื่องของการ�ตูน  บทบาทหน:าท่ีและการดํารงอยู-ของการ�ตูนในสังคมไทย   
(ภาษาอังกฤษ) Evolution of comics in terms of types, compositions, and characteristics; influences of 

foreign comics in Thai comics, motif, and tale type of comics; the roles and the existence of comics in a 
Thai society 

 

๒. จํานวนชั่วโมงท่ีใช*ต/อภาคการศึกษา 
ทฤษฎี 
(ช่ัวโมง) 

การฝ\กปฏิบัติ 
(ช่ัวโมง) 

การศึกษาด*วยตนเอง 
(ช่ัวโมง) 

๔๕  ช่ัวโมง 
(๓ ช่ัวโมง x ๑๕ สัปดาห�) 

๐ ช่ัวโมง 
 

๙๐ ช่ัวโมง 
(๖ ช่ัวโมง x ๑๕ สัปดาห�) 

 
๓. จํานวนชั่วโมงต/อสัปดาห�ท่ีอาจารย�ให*คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก/นักศึกษาเป̂นรายบุคคล 
 ๓ ช่ัวโมง / สัปดาห� 
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๕ 

  

หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู*ท่ีคาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 
 

๑. สรุปส้ันๆ เก่ียวกับความรู* หรือทักษะที่รายวิชามุ/งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  
       เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนแล:ว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     

๑. CLO1 อธิบายพัฒนาการของการ�ตูน ประเภท องค�ประกอบ และรูปแบบของการ�ตูน ในฐานะวัฒนธรรม
ประชานิยม ท้ังในท้ังในวัฒนธรรมตะวันตกและวัฒนธรรมตะวันออกได: 

๒. CLO2 วิเคราะห�และสังเคราะห�อนุภาคและเปรียบเทียบแบบเรื่องของการ�ตูนท้ังไทยและเทศให:เห็นอัต
ลักษณ�และความเปnนสากลท้ังในบริบทในวัฒนธรรมและข:ามวัฒนธรรมได:  

๓. CLO3 ออกแบบโครงงานท่ีประยุกต�ใช:องค�ความรู:ในการสร:างสรรค�การ�ตูนในเชิงเศรษฐกิจสร:างสรรค�ได: 
  

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

CLO วิธีการจัดการสอน / ประสบการณ�การเรียนรู* วิธีการวัดผลลัพธ�การเรียนรู* 
CLO1 อธิบายพัฒนาการของการ�ตูน 
ประเภท องค�ประกอบ และรูปแบบของ
การ�ตูน ในฐานะวัฒนธรรมประชานิยม 
ท้ังในท้ังในวัฒนธรรมตะวันตกและ
วัฒนธรรมตะวันออกได: 

- บรรยายเชิงปฏิสัมพันธ� - ทําแบบทดสอบ 
- สอบข:อเขียน 

CLO2 วิเคราะห�และสังเคราะห�อนุภาค
และเปรียบเทียบแบบเรื่องของการ�ตูนท้ัง
ไทยและเทศให:เห็นอัตลักษณ�และความ
เปnนสากลท้ังในบริบทในวัฒนธรรมและ
ข:ามวัฒนธรรมได: 

- บรรยายเชิงปฏิสัมพันธ� 
- ศึกษาและวิเคราะห�กรณีศึกษา 
- อภิปรายกลุ-มย-อย และกลุ-มใหญ- 

- ทําแบบทดสอบ 
- สอบข:อเขียน 

CLO3 ออกแบบโครงงานท่ีประยุกต�ใช:
องค�ความรู:ในการสร:างสรรค�การ�ตูนใน
เชิงเศรษฐกิจสร:างสรรค�ได: 

- บรรยายเชิงปฏิสัมพันธ� 
- ศึกษาและวิเคราะห�กรณีศึกษา 
- อภิปรายกลุ-มย-อย และกลุ-มใหญ- 

- ทําแบบทดสอบ 
- ออกแบบโครงงาน 
- สอบข:อเขียน 
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๖ 

  

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห�ที่ หัวข*อ / รายละเอียด จํานวน (ชม.) กิจกรรมการเรียน 
การสอน / ส่ือท่ีใช* 

ผู*สอน 
กิจกรรม
ในชั้น
เรียน 

ฝ\ก
ปฏิบัติ 

๑ แนะนํารายวิชา ความหมาย 
ความสําคัญของวัฒนธรรม และ
ความสัมพันธ�ระหว-างวัฒนธรรมกับ
การ�ตูน ตลอดจนความรับรู:ของ
นักศึกษาเก่ียวกับการ�ตูน  
 

๓ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธ� ผศ.ดร.อภิลักษณ� 
เกษมผลกูล 

๒ เรื่อง ประวัติความเปnนมาของ
การ�ตูน และการ�ตูนในฐานะผลผลิต
ทางวัฒนธรรม 
 

๓ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธ� 
- ศึกษาและวิเคราะห�กรณีศึกษา 
- อภิปรายกลุ-มย-อย และกลุ-มใหญ- 
- นําเสนองาน 
- แบบทดสอบ 

ผศ.ดร.อภิลักษณ� 
เกษมผลกูล 

๓  พัฒนาการในการศึกษาการ�ตูน ๓ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธ� 
- ศึกษาและวิเคราะห�กรณีศึกษา 
- อภิปรายกลุ-มย-อย และกลุ-มใหญ- 
- นําเสนองาน 
- แบบทดสอบ 

ผศ.ดร.อภิลักษณ� 
เกษมผลกูล 

๔ เรื่องระเบียบวิธี แนวคิด และ
ทฤษฎีในการศึกษาการ�ตูน 

ทิศทางและแนวโน:มในการศึกษา
การ�ตูน 
 

๓ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธ� 
- ศึกษาและวิเคราะห�กรณีศึกษา 
- อภิปรายกลุ-มย-อย และกลุ-มใหญ- 
- นําเสนองาน 
- แบบทดสอบ 

ผศ.ดร.อภิลักษณ� 
เกษมผลกูล 
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๗ 

  

สัปดาห�ที่ หัวข*อ / รายละเอียด จํานวน (ชม.) กิจกรรมการเรียน 
การสอน / ส่ือท่ีใช* 

ผู*สอน 
กิจกรรม
ในชั้น
เรียน 

ฝ\ก
ปฏิบัติ 

๕ การ�ตูนในวัฒนธรรมตะวันตก 
 

๓ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธ� 
- ศึกษาและวิเคราะห�กรณีศึกษา 
- อภิปรายกลุ-มย-อย และกลุ-มใหญ- 
- นําเสนองาน 
- แบบทดสอบ 

ผศ.ดร.อภิลักษณ� 
เกษมผลกูล 

๖ การ�ตูนในวัฒนธรรมตะวันออก ๓ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธ� 
- ศึกษาและวิเคราะห�กรณีศึกษา 
- อภิปรายกลุ-มย-อย และกลุ-มใหญ- 
- นําเสนองาน 
- แบบทดสอบ 

ผศ.ดร.อภิลักษณ� 
เกษมผลกูล 

๗ การ�ตูนในวัฒนธรรมไทย ๓ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธ� 
- ศึกษาและวิเคราะห�กรณีศึกษา 
- อภิปรายกลุ-มย-อย และกลุ-มใหญ- 
- นําเสนองาน 
- แบบทดสอบ 

ผศ.ดร.อภิลักษณ� 
เกษมผลกูล 

๘ การดัดแปลงวรรณคดีและ
วรรณกรรมเปnนการ�ตูน 

 

๓ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธ� 
- ศึกษาและวิเคราะห�กรณีศึกษา 
- อภิปรายกลุ-มย-อย และกลุ-มใหญ- 
- นําเสนองาน 
- แบบทดสอบ 

วิทยากร 

สอบกลางภาค 
๙ การ�ตูนกับการนําเสนอวีรบุรุษทาง

ประวัติศาสตร� 
๓ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธ� 

- ศึกษาและวิเคราะห�กรณีศึกษา 
ผศ.ดร.อภิลักษณ� 
เกษมผลกูล 
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๘ 

  

สัปดาห�ที่ หัวข*อ / รายละเอียด จํานวน (ชม.) กิจกรรมการเรียน 
การสอน / ส่ือท่ีใช* 

ผู*สอน 
กิจกรรม
ในชั้น
เรียน 

ฝ\ก
ปฏิบัติ 

- อภิปรายกลุ-มย-อย และกลุ-มใหญ- 
- นําเสนองาน 
- แบบทดสอบ 

๑๐ การ�ตูนในแบบเรียนไทย 
 

๓ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธ� 
- ศึกษาและวิเคราะห�กรณีศึกษา 
- อภิปรายกลุ-มย-อย และกลุ-มใหญ- 
- นําเสนองาน 
- แบบทดสอบ 

วิทยากร 

๑๑ การ�ตูนในมิติเศรษฐกิจสร:างสรรค� 
 

๓ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธ� 
- ทัศนศึกษา 
- อภิปรายกลุ-มย-อย และกลุ-มใหญ- 
- นําเสนองาน  
- แบบทดสอบ 

วิทยากร 

๑๒ อุดมการณ�ในการ�ตูน ๓ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธ� 
- ศึกษาและวิเคราะห�กรณีศึกษา 
- อภิปรายกลุ-มย-อย และกลุ-มใหญ- 
- แบบทดสอบ 

ผศ.ดร.อภิลักษณ� 
เกษมผลกูล 

๑๓ การ�ตูนกับการสะท:อนอัตลักษณ�
และวิธีคิดของกลุ-มชน 
 

๓ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธ� 
- ศึกษาและวิเคราะห�กรณีศึกษา 
- อภิปรายกลุ-มย-อย และกลุ-มใหญ- 
  

วิทยากร 
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๙ 

  

สัปดาห�ที่ หัวข*อ / รายละเอียด จํานวน (ชม.) กิจกรรมการเรียน 
การสอน / ส่ือท่ีใช* 

ผู*สอน 
กิจกรรม
ในชั้น
เรียน 

ฝ\ก
ปฏิบัติ 

๑๔ การ�ตูนกับจินตนาการ: บทบาทใน
การระบายออกซ่ึงความคับข:องใจ
และเติมเติมความรู:สึก 
 

๓ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธ� 
- ทัศนศึกษา 
- อภิปรายกลุ-มย-อย และกลุ-มใหญ- 
- นําเสนองาน  
- แบบทดสอบ 

ผศ.ดร.อภิลักษณ� 
เกษมผลกูล 

๑๕ นักศึกษานําเสนอรายงาน 

สรุปและทบทวน 
๓ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธ� 

-นักศึกษารายงานในหัวข:อท่ีได:รับ
มอบหมาย 

ผศ.ดร.อภิลักษณ� 
เกษมผลกูล 

 รวม ๔๕ ๐   
 

๒. แผนการประเมินผลลัพธ�การเรียนรู*ท่ีคาดหวังระดับรายวิชา CLOs 
๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู* 

 ก. การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู* (Formative Assessment) 
 พิจารณาจากการปฏิสัมพันธ�ในช้ันเรียน การอภิปราย  
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๑๐ 

  

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

ผลลัพธ�การเรียนรู* วิธีการวัดผล นํ้าหนักการประเมินผล 
(ร*อยละ) 

CLO1: อธิบายพัฒนาการของการ�ตูน 
ประเภท องค�ประกอบ และรูปแบบของ
การ�ตูน ในฐานะวัฒนธรรมประชานิยม ท้ังใน
ท้ังในวัฒนธรรมตะวันตกและวัฒนธรรม
ตะวันออกได: 

ทําแบบทดสอบ 
 

๑๐ ๒๐ 

สอบข:อเขียนกลางภาค ๑๐ 

CLO2: วิเคราะห�และสังเคราะห�อนุภาคและ
เปรียบเทียบแบบเรื่องของการ�ตูนท้ังไทยและ
เทศให:เห็นอัตลักษณ�และความเปnนสากลท้ังใน
บริบทในวัฒนธรรมและข:ามวัฒนธรรม ได: 

ทําแบบทดสอบ  ๑๐  
๓๕ สอบข:อเขียนกลางภาค ๑๐ 

สอบข:อเขียนปลายภาค ๑๕ 

CLO3: ออกแบบโครงงานท่ีประยุกต�ใช:องค�
ความรู:ในการสร:างสรรค�การ�ตูนในเชิง
เศรษฐกิจสร:างสรรค�ได: 

ทําแบบทดสอบ  ๑๐  
๔๕ 

ออกแบบและนําเสนอโครงงาน ๒๐ 

สอบข:อเขียนปลายภาค ๑๕ 
รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
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๑๑ 

  

(๒) การตัดสินผล 
เกณฑ�การประเมินผลเปnนไปตามระเบียบของคณะฯ และมหาวิทยาลัย โดยใช:หลักการอิงเกณฑ�และเทียบ

คะแนนตามสัญลักษณ� O, S และ U ดังน้ี 
 

คะแนน (ร*อยละ) สัญลักษณ� ความหมาย 

ไม-น:อยกว-าร:อยละ ๘๐ O โดดเด-น 

ไม-น:อยกว-าร:อยละ ๕๐ S พอใจ 

ตํ่าว-าร:อยละ ๕๐  U ไม-พอใจ 

 
นักศึกษาจะผ-านเกณฑ�การประเมินรายวิชาน้ีเม่ือได:คะแนนร:อยละ ๕๐ (สัญลักษณ� S) ข้ึนไป  

 
(๓) การสอบแก:ตัว (ถ:ารายวิชากําหนดให:มีการสอบแก:ตัว) 

ไม-มีการสอบแก:ตัว  
 

๓.  การอุทธรณ�ของนักศึกษา                
              กรณีนักศึกษาเกิดข:อสงสัยเรื่องการให:คะแนนในส-วนต-างๆ สามารถเขียนคําร:องท่ีห:อง One Stop Service 
ช้ัน ๑ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร� เพื่อขอตรวจสอบคะแนนได: โดยคณะศิลปศาสตร�จะดําเนินการตามระเบียบและ
ข้ันตอนปฏิบัติของคณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล 
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๑๒ 

  

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. ตําราและเอกสารหลัก 
เอกสารประกอบการสอน วิชาการ�ตูนศึกษา 
ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ�. (๒๕๕๖). ๑๐๐ ป6 การ�ตูนไทย: จากสยามคลาสสิกสู/ไทยโมเดิร�น. กรุงเทพฯ: มติชน 
ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ�. (๒๕๕๕). การ�ตูน ๒ โลก. กรุงเทพฯ : มติชน 
ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ�. (๒๕๕๓). การ�ตูนแห/งชาติ ชนช้ัน ชีวิต.  กรุงเทพฯ : มติชน 
ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ�. (๒๕๕๐). มังงะ คลาสสิก. กรุงเทพฯ: มติชน 
ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ�. (๒๕๔๙) อะนิเมะ คลาสสิก. กรุงเทพฯ: มติชน 
ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ�. (๒๕๔๖). ตามหาการ�ตูน. กรุงเทพฯ : มติชน 

 

๒. เอกสารและข*อมูลสําคัญ 
กาญจนา แก:วเทพ. (๒๕๔๔). ศาสตร�แห/งส่ือและวัฒนธรรมศึกษา  .กรุงเทพฯ : เอดิสันโพรดักส� 
จิรัฏฐ� ศุภการ . (๒๕๔๕) การอธิบายตัวตนในชุมชนเสมือนจริง .วิทยานิพนธ�ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชา

วารสารสนเทศ จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
จุลศักด์ิ อมรเวช. (๒๕๔๔). ตํานานการ�ตูน. กรุงเทพฯ : แสงดาว 
ถิรนันท� อนวัชศิริวงศ� และ พิรุณ อนวัชศิริวงศ�. (๒๕๕๓). การ�ตูน : มหัศจรรย�แห/งการพัฒนาสมองและการอ/าน. กรุงเทพฯ 

: มูลนิธิเด็ก  
ไพศาล ธีระพงศ�วิษณุพร. (๒๕๖๑). ๑๔๐ ป6 "การ�ตูน"เมืองไทย (ประวัติและตํานาน พ.ศ.๒๕๑๗-๒๕๕๗). นนทบุรี: ศรี

ป�ญญา 
ยศ สันตสมบัติ . (๒๕๓๗). มนุษย�กับวัฒนธรรม .กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 
ศิราพร ณ ถลาง . (๒๕๒๒). ทฤษฎีคติชนวิทยา: วิธีวิทยาในการศึกษาตํานาน นิทานพ้ืนบ*าน .กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร-

ผลงานวิชาการคณะอักษรศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
 
๓. เอกสารและข*อมูลแนะนํา 

กลุ-มส-งเสริมส่ือมวลชนเพ่ือเด็ก. (๒๕๒๒). การอภิปรายเร่ือง หนังสือการ�ตูน . กรุงเทพฯ : สมาคมนักหนังสือพิมพ�แห-ง 
 ประเทศไทย  
จารุณี สุขชัย. (๒๕๕๐).  มิติ "ความเป̂นไทย" ในหนังสือการ�ตูนไทย.วิทยานิพนธ�ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต,  
 จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย. 
ตปากร พุธเกส. (๒๕๕๓). การผลิตและการรับรู*ความเป̂นไทยในการ�ตูนแอนิเมชันไทยที่แพร/ภาพทางโทรทัศน� (พ.ศ. 
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๑๓ 

  

 ๒๕๕๑-๒๕๕๓)  วิทยานิพนธ�ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย. 
ถวัลย� มาศจรัส. (๒๕๕๑). การ�ตูนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู* "การ�ตูนเสริมการอ/าน" . กรุงเทพฯ: ธารอักษร. 
ทรายแก:ว ทิพากร, บรรณาธิการ. (๒๕๕๗). ญ่ีปุiนรุ/นใหม/ . กรุงเทพฯ: โครงการญ่ีปุmนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา. 
ธีรติร� บรรเทิง. (๒๕๕๓). การนําเสนอเน้ือหานิตยสารการ�ตูนและความสอดคล*องกับคุณลักษณะเด็กและเยาวชนที่พึง 
 ประสงค�ตามกรอบนโยบายเยาวชนแห/งชาติและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนระยะยาว . วิทยานิพนธ�ปริญญา
 นิเทศศาสตรมหา บัณฑิต, จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย.  
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หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 
๑. กลยุทธ�การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     สอบถามความเห็นของนักศึกษาต-อการเรียนการสอนรายวิชาโดยใช:แบบสอบถามของมหาวิทยาลัยในหัวข:อต-อไปน้ี 
     ๑.๑  เน้ือหาการเรียนการสอน 

๑.๒  วิธีการจัดการเรียนการสอน 
๑.๓  ข:อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนในแต-ละคาบ 

          ๑.๔  ความคิดเห็นในภาพรวมต-อการเรียนการสอนรายวิชา  
๒. กลยุทธ�การประเมินการสอน 

นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค-าและแบบปลายเป�ดเมื่อส้ินสุดการเรียนการ 
     สอนท้ังรายวิชา 
๓. การปรับปรุงการสอน 
 ๓.๑   ผู:สอนนําผลจากแบบประเมินมาหาข:อสรุปและปรับปรุงการเรียนการสอน 
 ๓.๒. ผู:สอนจัดทําเอกสารการสอนท่ีมีการปรับปรุงข:อมูลและให:ผู:เรียนเห็นถึงประโยชน�ท่ีจะประยุกต�ใช:ได: 

 ๓.๓  ท่ีประชุมหลักสูตรฯ จัดประชุมเดือนละครั้งและระบุวาระการประชุมเก่ียวกับการเรียนการสอนและการสอบ 
เพื่อหาแนวทางแก:ไขป�ญหาและปรับปรุงการเรียนการสอนร-วมกัน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
 มีคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู:ของนักศึกษา(คะแนน/เกรด) กับข:อสอบ รายงาน 
โครงการ และการให:คะแนนพฤติกรรมของนักศึกษา 
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 เมื่อส้ินสุดทุกปtการศึกษา อาจารย�ผู:รับผิดชอบรายวิชาจะจัดประชุม / ติดต-อขอความคิดเห็นจากอาจารย�ท่ีร-วมสอน 
รวมท้ังพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  เพ่ือกําหนดประเด็นท่ีเห็นสมควรจัดให:มีการปรับปรุง
ในการศึกษาต-อไป ท้ังเน้ือหา ลําดับการสอน วิธีการสอนและการประเมินผล 
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ภาคผนวก 

ความสอดคล*องระหว/างรายวิชากับหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

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

รหัสวิชา 
ผลลัพธ�การเรียนรู�หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (MU-GE Module Los) 

MLO1 MLO2 MLO3 MLO4 MLO5 MLO6 MLO7 MLO8 MLO9 

CLO1: อธิบายพัฒนาการของการ�ตูน 
ประเภท องค�ประกอบ และรูปแบบของ
การ�ตูน ในฐานะวัฒนธรรมประชานิยม ท้ัง
ในท้ังในวัฒนธรรมตะวันตกและวัฒนธรรม
ตะวันออกได: 

1.1 2.3        

CLO2: วิเคราะห�และสังเคราะห�อนุภาค
และเปรียบเทียบแบบเรื่องของการ�ตูนท้ัง
ไทยและเทศให:เห็นอัตลักษณ�และความ
เปnนสากลท้ังในบริบทในวัฒนธรรมและ
ข:ามวัฒนธรรม ได: 

1.1 
1.3 
1.4 

2.2    6.1 7.1 
7.2 
7.3 

8.1 9.1 
9.2 

CLO3: ออกแบบโครงงานท่ีประยุกต�ใช:
องค�ความรู:ในการสร:างสรรค�การ�ตูนในเชิง
เศรษฐกิจสร:างสรรค�ได: 

1.1 
1.3 
1.4 

2.1 
2.2 

3.1 
3.2 

4.1  6.4 7.1 
7.2 
7.3 

8.1 9.1 
9.2 
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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 

2.1 apply simple mathematical methods to the 
solution of ‘real-world’ 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 
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MU-GE LOs Sub LOs 
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  
4.2 articulate the rationale for & consequences of 
his/her solution- identify opportunit ies & risk 
4.3 implement innovation through process 
management approach 

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

5.1 demonstrate cultural competencies and 
adaptabilities in different working environments 
5.2 resort to multi – dimensional settings and 
tools to acquire knowledge and skill relevant to 
the problema or situation at hand. 

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 
6.2 identify the national & global challenges 
associated with current economic, political, and 
social systems 
6.3 exhibit characteristics of responsible 
citizenship 
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   
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MU-GE LOs Sub LOs 
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. 
8.4 demonstrate competence in a second or 
additional language 

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 

 
 


