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๑ 

 

มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา 

หมวดท่ี ๑ ข,อมูลท่ัวไป 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา   
                  ภาษาไทย      ศศศศ ๑๗๘ พุทธมณฑลศึกษา 
                  ภาษาอังกฤษ        LALA 178 Phutthamonthon Studies 
 

๒.  จํานวนหน3วยกิต       ๒ (๒-๐-๔) หน3วยกิต  
(ทฤษฎี ๒ ช่ัวโมง ปฏิบัติ ๐ ช่ัวโมง เรียนรูB – คBนควBาดBวยตนเอง ๔ ช่ัวโมง / สัปดาหH) 

 

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา    
๓.๑  หลักสูตร      จัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ยกเวBนหลักสูตรนานาชาติ) 
๓.๒ ประเภทของรายวิชา   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
๓.๓ รายวิชาน้ีจัดอยู3ในกลุ3ม 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  ความสัมพันธHระหว3างรายวิชาและค3านิยมองคHกร (โปรดระบุ) 

  M - Mastery       รูBแจBง รูBจริง สมเหตุ สมผล 
  A -  Altruism      มุ3งผลเพื่อผูBอ่ืน 
  H -  Harmony  กลมกลืนกับสรรพส่ิง 
  I  -  Integrity  มั่นคงย่ิงในคุณธรรม 
  D - Determination   แน3วแน3ทํา กลBาตัดสินใจ 
  O - Originality   สรBางสรรคHส่ิงใหม3 
  L -  Leadership  ใฝnใจเปoนผูBนํา 
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๒ 

  

๔.  อาจารย"ผู,รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย"ผู,สอน   
๔.๑  อาจารยHผูBรับผิดชอบรายวิชา ผูBช3วยศาสตราจารยH ดร. อภิลักษณH เกษมผลกูล  

อาจารยHประจํา สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตรH  
     ๐-๒๔๔๑-๔๔๐๑-๔ ต3อ ๑๕๑๘ 
     e-mail: aphilak@yahoo.com 
 
๔.๒  อาจารยHผูBสอน          ผูBช3วยศาสตราจารยH ดร. อภิลักษณH เกษมผลกูล  
 

๕. ภาคการศึกษา / ช้ันป:ที่เรียน   

๕.๑ ภาคการศึกษาท่ี   ภาคการศึกษาท่ี ๑ และ ๒ / ทุกช้ันปt 
๕.๒ จํานวนผูBเรียนท่ีรับไดB  ๕๐ คน / กลุ3ม 

 
๖.  รายวิชาที่ต,องเรียนมาก3อน (ถBามี) (Pre-requisite)    
  ไม3มี 
 
๗.  รายวิชาที่ต,องเรียนพร,อมกัน (ถBามี)  

ไม3มี 
 

๘.  สถานท่ีเรียน    คณะศิลปศาสตรH มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 
 
 
 
๙.  วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล3าสุด 
  ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๓ 

  

หมวดท่ี ๒ จุดมุ3งหมายและวัตถุประสงค" 
 

๑. จุดมุ3งหมายของรายวิชา 
 ๑.๑. เพ่ือพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะหHตลอดจนการเก็บขBอมูลชุมชนเพ่ือใหBเกิดการรูBแจBง รูBจริง ท้ังดBานกวBางและ
ลึก (T-Shaped breadth and depth)  

๑.๒. เพ่ือพัฒนาทัศนคติในการสรBางจิตสาธารณะ ทําประโยชนHกับสังคม (Socially Contributing) ผ3านการเก็บ
ขBอมูลในชุมชนและประยุกตHใชBองคHความรูBในการสรBางสรรคHโครงงานเพื่อพัฒนาชุมชนพุทธมณฑล (Entrepreneurially 
Minded) 

๑.๓ เพื่อประยุกตHองคHความรูBในอดีตและปyจจุบัน มาใชBเปoนแนวทางในการดําเนินชีวิต แกBไขปyญหา คBนควBาวิจัย 
ตลอดจนพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคมไดB 
 
๒. วัตถุประสงค"ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

๒.๑ วัตถุประสงค"ของรายวิชา (Course Objectives) 
๑) เพื่อใหBนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลไดBมีโอกาสเรียนรูBและสัมผัสวิถีชีวิตทBองถ่ินในพื้นท่ีอําเภอพุทธมณฑล อันเปoน

ท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา   

๒) เพ่ือสรBางความสัมพันธHอันดีระหว3างนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล กับชุมชนในพื้นท่ีอําเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม  

๓) เพื่อสนับสนุนและเชิดชูภูมิปyญญาทBองถ่ิน ของชาวบBานอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ใหBเปoนท่ียอมรับและ
รูBจักกวBางขวาง  
 

๒.๒ ผลลพัธก์ารเรียนร ู้ระดบัรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนแลBว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ (CLOs)   
๑. CLO1 อธิบายลักษณะเฉพาะของสังคมและวัฒนธรรมของอําเภอพุทธมณฑลไดB    

  ๒. CLO2 วิเคราะหHพัฒนาการทางสังคมของชุมชนพุทธมณฑลและผลกระทบทางสังคมในมิติต3างๆ ไดB  
  ๓. CLO3 วิเคราะหHสภาพภูมิศาสตรHและลักษณะทางภายภาพของชุมชนท่ีมีผลต3อการพัฒนาชุมชนไดB  
  ๔. CLO4 ออกแบบโครงงานพัฒนาชุมชนในบริบทอําเภอพุทธมณฑลไดB 
  ๖. CLO5 แสดงออกซึ่งการทํางานเปoนกลุ3ม 
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๔ 

  

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
 

๑. คําอธิบายรายวิชา 
 (ภาษาไทย) แนวคิดและทฤษฎีท่ีสําคัญในการศึกษาชุมชน  พัฒนาการของชุมชนในพ้ืนท่ีอําเภอพุทธมณฑล ประเพณี 

วัฒนธรรม การแพทยHพื้นบBาน เศรษฐกิจและสังคม ทิศทางและแนวโนBมในการศึกษาพ้ืนท่ีอําเภอพุทธมณฑล  
 (ภาษาอังกฤษ) Concepts and theoretical notions in the study of a community; the community 
development in Salaya districts, local tradition, culture, and medicine; economy and society  

 
๒. จํานวนชั่วโมงท่ีใช,ต3อภาคการศึกษา 

ทฤษฎี 
(ช่ัวโมง) 

การฝVกปฏิบัติ 
(ช่ัวโมง) 

การศึกษาด,วยตนเอง 
(ช่ัวโมง) 

๓๐  ช่ัวโมง 
(๒ ช่ัวโมง x ๑๕ สัปดาหH) 

๐ ช่ัวโมง 
 

๖๐ ช่ัวโมง 
(๔ ช่ัวโมง x ๑๕ สัปดาหH) 

 
๓. จํานวนชั่วโมงต3อสัปดาห"ท่ีอาจารย"ให,คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก3นักศึกษาเปXนรายบุคคล 
 ๒ ช่ัวโมง / สัปดาหH 
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๕ 

  

หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู,ท่ีคาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 
 

๑. สรุปส้ันๆ เก่ียวกับความรู, หรือทักษะที่รายวิชามุ3งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  
       เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนแลBว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     

๑. CLO1 อธิบายลักษณะเฉพาะของสังคมและวัฒนธรรมของอําเภอพุทธมณฑลไดB    
  ๒. CLO2 วิเคราะหHพัฒนาการทางสังคมของชุมชนพุทธมณฑลและผลกระทบทางสังคมในมิติต3างๆ ไดB  
  ๓. CLO3 วิเคราะหHสภาพภูมิศาสตรHและลักษณะทางภายภาพของชุมชนท่ีมีผลต3อการพัฒนาชุมชนไดB  
  ๔. CLO4 ออกแบบโครงงานพัฒนาชุมชนในบริบทอําเภอพุทธมณฑลไดB   
  ๕. CLO5 แสดงออกซึ่งการทํางานเปoนกลุ3ม 
  
๒. วิธีการจัดประสบการณ"การเรียนรู,เพ่ือพัฒนาความรู, หรือ ทักษะ ในข,อ ๑ และการวัดผลลัพธ"การเรียนรู,ของรายวิชา   

CLO วิธีการจัดการสอน / 
ประสบการณ"การเรียนรู, 

วิธีการวัดผลลัพธ"การเรียนรู, 

CLO1: อธิบายลักษณะเฉพาะของสังคมและ
วัฒนธรรมของอําเภอพุทธมณฑลไดB 

- บรรยายเชิงปฏิสัมพันธH - ทําแบบทดสอบ 
 

CLO2: วิเคราะหHพัฒนาการทางสังคมของ
ชุมชนพุทธมณฑลและผลกระทบทางสังคมใน
มิติต3างๆ ไดB  

- บรรยายเชิงปฏิสัมพันธH 
- อภิปรายกลุ3มย3อย และกลุ3มใหญ3 

- สอบขBอเขียน 
 

CLO3: วิเคราะหHสภาพภูมิศาสตรHและ
ลักษณะทางภายภาพของชุมชนท่ีมีผลต3อการ
พัฒนาชุมชนไดB 

- บรรยายเชิงปฏิสัมพันธH 
- เก็บขBอมูลภาคสนามจากพื้นท่ีจริง 
- ศึกษาและวิเคราะหHกรณีศึกษา 
- อภิปรายกลุ3มย3อย และกลุ3มใหญ3 

- สอบขBอเขียน 

CLO4: ออกแบบโครงงานพัฒนาชุมชนใน
บริบทอําเภอพุทธมณฑลไดB 

- บรรยายเชิงปฏิสัมพันธH 
- ศึกษาและวิเคราะหHกรณีศึกษา 
- ฝ�กสรBางสรรคHการเขียนโครงงาน  
- อภิปรายกลุ3มย3อย และกลุ3มใหญ3 

- ทําแบบทดสอบ 
- สอบขBอเขียน 
- ออกแบบโครงงาน 
 

CLO5: แสดงออกซึ่งการทํางานเปoนกลุ3ม 
 

- สังเกตพฤติกรรม 
 

- ทํางานกลุ3มตามท่ีไดBรับมอบหมาย 
- ออกแบบโครงงาน 
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๖ 

  

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห"ที่ หัวข,อ / รายละเอียด จํานวน (ชม.) กิจกรรมการเรียน 
การสอน / ส่ือท่ีใช, 

ผู,สอน 
กิจกรรม
ในช้ัน
เรียน 

ฝVก
ปฏิบัติ 

๑ แนะนํารายวิชา 
- เน้ือหารายวิชา ขBอตกลงเบ้ืองตBน การ
วัดและการประเมินผล  
แนวคิดและทฤษฎีท่ีสําคัญในการศึกษา
ชุมชน 

ลักษณะทางกายภาพและวัฒนธรรม
ของชุมชนพุทธมณฑล 

๒ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธH ผศ.ดร.อภิลักษณH 
เกษมผลกูล 

๒ ประวัติศาสตรHชุมชนพุทธมณฑล และ
ชุมชนศาลายาจาก ห ลักฐ า นทา ง
ประวัติศาสตรH 
 

๒ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธH 
- ศึกษาและวิเคราะหH
กรณีศึกษา 
- อภิปรายกลุ3มย3อย และ
กลุ3มใหญ3 
- นําเสนองาน 
- แบบทดสอบ 

ผศ.ดร.อภิลักษณH 
เกษมผลกูล 

๓ ประเพณีสิบสองเดือน และประเพณี
เก่ียวกับชีวิตในชุมชนพุทธมณฑล 

๒ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธH 
- ศึกษาและวิเคราะหH
กรณีศึกษา 
- อภิปรายกลุ3มย3อย และ
กลุ3มใหญ3 
- นําเสนองาน 
- แบบทดสอบ 

ผศ.ดร.อภิลักษณH 
เกษมผลกูล 
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๗ 

  

สัปดาห"ที่ หัวข,อ / รายละเอียด จํานวน (ชม.) กิจกรรมการเรียน 
การสอน / ส่ือท่ีใช, 

ผู,สอน 
กิจกรรม
ในช้ัน
เรียน 

ฝVก
ปฏิบัติ 

๔ วิถีชีวิตและการประกอบอาชีพในชุมชน
พุทธมณฑล 
 

๒ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธH 
- ศึกษาและวิเคราะหH
กรณีศึกษา 
- อภิปรายกลุ3มย3อย และ
กลุ3มใหญ3 
- นําเสนองาน 
- แบบทดสอบ 

ผศ.ดร.อภิลักษณH 
เกษมผลกูล 

๕ คลองสําคัญในชุมชนศาลายา 
 

๒ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธH 
- ศึกษาและวิเคราะหH
กรณีศึกษา 
- อภิปรายกลุ3มย3อย และ
กลุ3มใหญ3 
- นําเสนองาน 
- แบบทดสอบ 

ผศ.ดร.อภิลักษณH 
เกษมผลกูล 

๖ บุคคลสําคัญในชุมชนศาลายา 

 
๒ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธH 

- ศึกษาและวิเคราะหH
กรณีศึกษา 
- อภิปรายกลุ3มย3อย และ
กลุ3มใหญ3 
- นําเสนองาน 
- แบบทดสอบ 

ผศ.ดร.อภิลักษณH 
เกษมผลกูล 

๗ อาหารพ้ืนบBานในศาลายา 
 

๒ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธH ผศ.ดร.อภิลักษณH 
เกษมผลกูล 
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๘ 

  

สัปดาห"ที่ หัวข,อ / รายละเอียด จํานวน (ชม.) กิจกรรมการเรียน 
การสอน / ส่ือท่ีใช, 

ผู,สอน 
กิจกรรม
ในช้ัน
เรียน 

ฝVก
ปฏิบัติ 

- ศึกษาและวิเคราะหH
กรณีศึกษา 
- อภิปรายกลุ3มย3อย และ
กลุ3มใหญ3 
- นําเสนองาน 
- แบบทดสอบ 

๘ วิถีสุขภาพและการแพทยHพื้นบBานใน
ชุมชนศาลายา 
 

๒ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธH 
- ศึกษาและวิเคราะหH
กรณีศึกษา 
- อภิปรายกลุ3มย3อย และ
กลุ3มใหญ3 
- นําเสนองาน 
- แบบทดสอบ 

ผศ.ดร.อภิลักษณH 
เกษมผลกูล 

สอบกลางภาค 
๙ เพลงพื้นบBานในศาลายา 

 
๒ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธH 

- ศึกษาและวิเคราะหH
กรณีศึกษา 
- อภิปรายกลุ3มย3อย และ
กลุ3มใหญ3 
- นําเสนองาน  
- แบบทดสอบ 

วิทยากรปราชญH
ชาวบBาน 

๑๐ วัดและส่ิงศักด์ิสิทธ์ิในชุมชนศาลายา 
 

๒ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธH ผศ.ดร.อภิลักษณH 
เกษมผลกูล 
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๙ 

  

สัปดาห"ที่ หัวข,อ / รายละเอียด จํานวน (ชม.) กิจกรรมการเรียน 
การสอน / ส่ือท่ีใช, 

ผู,สอน 
กิจกรรม
ในช้ัน
เรียน 

ฝVก
ปฏิบัติ 

- ศึกษาและวิเคราะหH
กรณีศึกษา 
- อภิปรายกลุ3มย3อย และ
กลุ3มใหญ3 
- นําเสนองาน  
- แบบทดสอบ 

๑๑ วัฒนธรรมเกษตรในพุทธมณฑล ๒ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธH 
- ศึกษาและวิเคราะหH
กรณีศึกษา 
- อภิปรายกลุ3มย3อย และ
กลุ3มใหญ3 
- นําเสนองาน  
- แบบทดสอบ 

ผศ.ดร.อภิลักษณH 
เกษมผลกูล 

๑๒ การท3องเท่ียวเชิงเกษตรในพุทธมณฑล ๒ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธH 
- ลงพ้ืนท่ีจริงเพ่ือสํารวจ
แหล3งท3องเท่ียวคลองมหา
สวัสด์ิ 
- ศึกษาและวิเคราะหH
กรณีศึกษา 
- อภิปรายกลุ3มย3อย และ
กลุ3มใหญ3 
- แบบทดสอบ 

วิทยากรจากกลุ3ม
ท3องเท่ียวชุมชนใน
อําเภอพุทธมณฑล 
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๑๐ 

  

สัปดาห"ที่ หัวข,อ / รายละเอียด จํานวน (ชม.) กิจกรรมการเรียน 
การสอน / ส่ือท่ีใช, 

ผู,สอน 
กิจกรรม
ในช้ัน
เรียน 

ฝVก
ปฏิบัติ 

๑๓ บทบาทขององคHกรส3วนปกครองและ
องคHกรส3วนทBองถ่ินในการพัฒนาชุมชน
พุทธมณฑล 
 

๒ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธH 
- ศึกษาและวิเคราะหH
กรณีศึกษา 
- อภิปรายกลุ3มย3อย และ
กลุ3มใหญ3 
  

วิทยากรจากองคHกร
ส3วนปกครองและ
องคHกรส3วนทBองถ่ิน 

๑๔ สถานการณHและแนวโนBมในการพัฒนา
อําเภอพุทธมณฑล 

๒ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธH 
- ศึกษาและวิเคราะหH
กรณีศึกษา 
- ฝ�กสรBางสรรคHการเขียน
โครงงานพัฒนาชุมชนตาม
สถานการณHและแนวโนBม
การพัฒนา  
- อภิปรายกลุ3มย3อย และ
กลุ3มใหญ3 
- นําเสนองาน 
- แบบทดสอบ 

ผศ.ดร.อภิลักษณH 
เกษมผลกูล 

๑๕ สรุปและทบทวน ๒ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธH ผศ.ดร.อภิลักษณH 
เกษมผลกูล 

 รวม ๓๐ ๐   
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๑๑ 

  

๒. แผนการประเมินผลลัพธ"การเรียนรู,ท่ีคาดหวังระดับรายวิชา CLOs 
๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู, 

 ก. การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู, (Formative Assessment) 
 พิจารณาจากการปฏิสัมพันธHในช้ันเรียน การอภิปรายในช้ันเรียน  
 ข. การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนรู, (Summative Assessment) 
 (๑) เครื่องมือและนํ้าหนักในการวัดและประเมินผล 
 

ผลลัพธ"การเรียนรู, วิธีการวัดผล นํ้าหนักการประเมินผล 
(ร,อยละ) 

CLO1: อธิบายลักษณะเฉพาะของสังคมและ
วัฒนธรรมของอําเภอพุทธมณฑลไดB 

ทําแบบทดสอบ ๑๐ ๒๐ 
สอบขBอเขียนกลางภาค ๑๐ 

CLO2: วิเคราะหHพัฒนาการทางสังคมของ
ชุมชนพุทธมณฑลและผลกระทบทางสังคมใน
มิติต3างๆ ไดB 

ทําแบบทดสอบ ๑๐  
๒๐ สอบขBอเขียนกลางภาค ๑๐ 

CLO3: วิเคราะหHสภาพภูมิศาสตรHและ
ลักษณะทางภายภาพของชุมชนท่ีมีผลต3อการ
พัฒนาชุมชนไดB 

ทําแบบทดสอบ ๑๐  
๒๕ สอบขBอเขียนปลายภาค ๑๕ 

CLO4: ออกแบบโครงงานพัฒนาชุมชนใน
บริบทอําเภอพุทธมณฑลไดB 

ออกแบบโครงงาน ๑๐  
๒๕ สอบขBอเขียนปลายภาค ๑๕ 

CLO5: แสดงออกซึ่งการทํางานเปoนกลุ3ม นําเสนอโครงงาน ๑๐ ๑๐ 

รวม  ๑๐๐ ๑๐๐ 
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๑๒ 

  

(๒) การตัดสินผล 
เกณฑHการประเมินผลเปoนไปตามระเบียบของคณะฯ และมหาวิทยาลัย โดยใชBหลักการอิงเกณฑHและเทียบ

คะแนนตามสัญลักษณH O, S และ U ดังน้ี 
 

คะแนน (ร,อยละ) สัญลักษณ" ความหมาย 

ไม3นBอยกว3ารBอยละ ๘๐ O โดดเด3น 

ไม3นBอยกว3ารBอยละ ๕๐ S พอใจ 

ตํ่าว3ารBอยละ ๕๐  U ไม3พอใจ 

 
นักศึกษาจะผ3านเกณฑHการประเมินรายวิชาน้ีเม่ือไดBคะแนนรBอยละ ๕๐ (สัญลักษณH S) ข้ึนไป  

 
(๓) การสอบแกBตัว (ถBารายวิชากําหนดใหBมีการสอบแกBตัว) 

ไม3มีการสอบแกBตัว  
 

๓.  การอุทธรณ"ของนักศึกษา                
              กรณีนักศึกษาเกิดขBอสงสัยเรื่องการใหBคะแนนในส3วนต3างๆ สามารถเขียนคํารBองท่ีหBอง One Stop Service 
ช้ัน ๑ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตรH เพื่อขอตรวจสอบคะแนนไดB โดยคณะศิลปศาสตรHจะดําเนินการตามระเบียบและ
ข้ันตอนปฏิบัติของคณะศิลปศาสตรH มหาวิทยาลัยมหิดล 
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๑๓ 

  

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
๑. ตําราและเอกสารหลัก 

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ศศภท ๑๐๓  พุทธมณฑลศึกษา 
 

๒. เอกสารและข,อมูลสําคัญ 
อภิลักษณH เกษมผลกูล. (๒๕๕๑). พระนครปฐมในนิราศ : บันทึกประวัติศาสตร"ผ3านสายตากวี. พิมพHครั้งท่ี ๑.  

นครปฐม : สาขาวิชาภาษาไทย ร3วมกับ คณะกรรมการเผยแพร3ผลงานทางวิชาการ คณะศิลปศาสตรH 
มหาวิทยาลัยมหิดล. 

อภิลักษณH เกษมผลกูล. (๒๕๕๔). ศาลายาโอสถ : เร่ืองยาและตําราแพทย"ในแวดวงชาวศาลายา. กรุงเทพฯ : คณะ
ศิลปศาสตรH มหาวิทยาลัยมหิดล 

อภิลักษณH เกษมผลกูล. (๒๕๕๓). “มหาสวัสด์ิ” ๑๕๐ ป: มหานทีพระราชทาน. พิมพHคร้ังท่ี ๑. นครปฐม : คณะศิลป
ศาสตรH มหาวิทยาลัยมหิดล. 

อภิลักษณH เกษมผลกูล (บรรณาธิการ). (๒๕๕๒). เล3าขานตํานานศาลายา เปlดบันทึกเร่ืองเก3า ๆ ไม3เล3าก็ลืม. พิมพH
ครั้งท่ี ๒. นครปฐม : สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตรH มหาวิทยาลัยมหิดล. 

อภิลักษณH เกษมผลกูล, ชนกพร พัวพัฒนกุล (บรรณาธิการ). (๒๕๕๓). เปlดตํารับสํารับศาลายา. พิมพHครั้งท่ี ๑. 
นครปฐม : สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตรH มหาวิทยาลัยมหิดล. 

อภิลักษณH เกษมผลกูล, นิภัทรา เทพนิมิตร. (๒๕๕๒). ลํานําคําหวาน : เร่ืองเล3าผ3านเพลงพ้ืนบ,านจากศาลายา. 
นครปฐม : สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตรH มหาวิทยาลัยมหิดล. 

อภิลักษณH เกษมผลกูล. (บรรณาธิการ) (๒๕๖๐). ๑๐๐ คน ร,อยเร่ืองเล3าชาวศาลายา . พิมพHครั้งท่ี ๑. นครปฐม : 
สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตรH มหาวิทยาลัยมหิดล. 
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๑๔ 

  

๓. เอกสารและข,อมูลแนะนํา 
 

กิตติ วัฒนะมหาตมH. (๒๕๔๐). นครไชยศรีทวารวดีแห3งลุ3มนํ้าท3าจีน. กินรี. ๑๔, ๑ : ๙๖-๑๐๒. 
กรรณิกา จรรยHแสง. (๒๕๕๒). นครปฐมศึกษาในเอกสารฝร่ังเศส : รวมบทความแปล. พิมพHครั้งท่ี ๑. นครปฐม : 

ศูนยHขBอมูลเพื่อการคBนควBาวิจัยฝรั่งเศส-ไทยศึกษา ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตรH มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

จินตนา พงศHถ่ินทองงาม. (๒๕๔๓). การพัฒนาหลักสูตรฝVกอบรมเร่ือง การจัดการท3องเท่ียวเชิงนิเวศคลองมหา
สวัสด์ิและคลองโยงสําหรับสมาชิกสภาองค"การบริหารส3วนตําบลอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม. 
วิทยานิพนธH. สาขาวิชาส่ิงแวดลBอมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยมหิดล. 

ธีระ แกBวประจันทรH. (๒๕๓๔). สภาพเศรษฐกิจมณฑลนครชัยศรี พ.ศ.๒๔๓๘-๒๔๗๕. ปริญญานิพนธH. สาขาวิชา
ประวัติศาสตรH มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

นิธิวดี ธัญญะประเสริฐ. (๒๕๔๖). บทบาททางเศรษฐกิจของชาวจีนในมณฑลนครชัยศรีในสมัยรัชกาลที่ ๕. 
วิทยานิพนธH. มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

นุกูล ชมพูนิช. (๒๕๓๗). วัฒนธรรมลุ3มแม3นํ้านครชัยศรี. นครปฐม: สํานักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏนครปฐม. 
เนาวรัตนH ทองรมยH. (๒๕๔๖). วัฒนธรรมสองฟากฝopงลํานํ้านครชัยศรี. วารสารไทย. ๒๔, ๘๖ : ๑๙-๓๘. 
เนาวรัตนH พลายนBอย (๒๕๔๔). องค"ความรู,ท,องถ่ิน อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม: ทุนทางเศรษฐกิจ 

ส่ิงแวดล,อมและระบบนิเวศ. กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยและพัฒนาประชาคมพุทธมณฑล. 
ปุณิกา พันธุHสมุทร. (๒๕๕๑). การพัฒนาศักยภาพการท3องเท่ียวเชิงเกษตร อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม. 

วิทยานิพนธH. คณะมนุษยศาสตรHและสังคมศาสตรH มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม. 
ประภาพรรณ อุ3นอบ. (๒๕๔๔). องค"ความรู,ท,องถ่ิน อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม : ทุนทางสังคมและ

วัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยและพัฒนาประชาคมพุทธมณฑล. 
ประยุทธ แกBวนBอย. (๒๕๕๑). ปoญหาและความต,องการในการดําเนินงานของกลุ3มอาชีพเทศบาลตําบลคลองโยง 

อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม. วิทยานิพนธHมหาวิทยาลัยขอนแก3น. 
ปราโมทยH ประสาทกุล. (๒๕๒๖). ศาลายา : ชานเมืองพระนครในวันพรุ3งน้ี. พิมพHครั้งท่ี ๑. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัย

ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. 
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ปรางคHทอง ดวงโนแสนและคณะ. (๒๕๕๓). โครงการศึกษาอัตลักษณ"ทางวิถีเกษตรกรรมและอาหารเพ่ือการสร,าง
สุขภาวะ กรณีศึกษา : บ,านศาลาดิน ตําบลมหาสวัสด์ิ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม. รายงานการวิ
จับฉบับสมบูรณH. โครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาวะและชุมชนเรียนรูBจิตตปyญญาอย3างมีส3วนร3วม. 

พระเจ,าชัยวรมันท่ี ๗ และต,นเหตุของนามว3านครชัยศรี. (๒๕๓๖). สยามอารยะ. ๒, ๑๐:   ๗๑-๗๔.  
พิพิธภัณฑสถานแห3งชาติ พระปฐมเจดียH สํานักพิพิธภัณฑสถานแห3งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม. (๒๕๔๙). 

ภาพเก3าเล3าเร่ืองเมืองนครปฐม. พิมพHคร้ังท่ี ๑. 
พุทธมณฑลรําลึก. (๒๕๓๕). กรุงเทพฯ: โรงพิมพHการศาสนา. 
ภาคภูมิ นBอยวัฒนH. (๒๕๔๖). เก็บเล็กผสมน,อยตามรอยทวาราวดี. อนุสาร อสท. ๔๔, ๑: ๗๖-๘๖. 
ภูวดล เนตรประชา. (๒๕๕๑). การพัฒนาการท3องเที่ยวแบบโฮมสเตย"ในชุมชนริมฝopงแม3นํ้านครชัยศรี. วิทยานิพนธH. 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรH. 
รัฏฐพล กรธีระธาดา. (๒๕๕๐). “ความเปXนมาของส,มโอเมืองนครชัยศรี และรากฐานการพัฒนาพืชสวนของชุมชน

ในอดีต”. วารสารสังคมศาสตรHและมนุษยศาสตรH. ๓๓(๒) : ๑๘๓ – ๑๙๕ 
สุจิตตH วงษHเทศ. (๒๕๕๑). แม3นํ้าลําคลอง สายประวัติศาสตร". พิมพHครั้งท่ี ๔. กองทุนเผยแพร3 

ความรูBสู3สาธารณะ. 
เสาวภา พรสิริพงษH และคณะผูBวิจัย. (๒๕๕๑). พลวัตของชุมชนลุ3มแม3นํ้านครชัยศรี: มิติทางนิเวศทางวัฒนธรรม. 

กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 
เสาวภา พรสิริพงษH และคณะ. (๒๕๔๘). วิถีชุมชนลุ3มนํ้านครชัยศรี. พิมพHครั้งท่ี ๑. กรุงเทพฯ: เอกพิมพHไท 
วิษณุ ศรีทะวงศH. (๒๕๔๔). องค"ความรู,ท,องถ่ิน อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม: พุทธมณฑลเมืองน3าอยู3.  
         นครปฐม : โครงการวิจัยและพัฒนาประชาคมพุทธมณฑล. 
ศศิกาญจนH จินตวรรณ. (๒๕๔๑). บทบาทองคHการบริหารส3วนตําบลในเขตชานเมืองกรณีศึกษา 

องคHการบริหารส3วนตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม. วิทยานิพนธH. สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล. 

ศุภวัลยH พลายนBอย (บรรณาธิการ). (๒๕๔๔). องค"ความรู,ท,องถ่ินพุทธมณฑล ชุด พุทธทณฑลในระดับมหภาค. 
 พิมพHครั้งท่ี ๑. 
ศรีศักร วัลลิโภดม. (๒๕๕๑). พิพิธภัณฑ"และประวัติศาสตร"ท,องถ่ิน กระบวนการเรียนรู,ร3วมกัน. มูลนิธิเล็ก –  
        ประไพ วิริยะพันธุH 
อนุรัตนH วัฒนาวงศHสว3าง. (๒๕๔๕). นครปฐม. กรุงเทพฯ : สารคดี. 
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หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 
๑. กลยุทธ"การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     สอบถามความเห็นของนักศึกษาต3อการเรียนการสอนรายวิชาโดยใชBแบบสอบถามของมหาวิทยาลัยในหัวขBอต3อไปน้ี 
     ๑.๑  เน้ือหาการเรียนการสอน 

๑.๒  วิธีการจัดการเรียนการสอน 
๑.๓  ขBอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนในแต3ละคาบ 

          ๑.๔  ความคิดเห็นในภาพรวมต3อการเรียนการสอนรายวิชา  
๒. กลยุทธ"การประเมินการสอน 

นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค3าและแบบปลายเป�ดเมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนท้ัง
รายวิชา 

๓. การปรับปรุงการสอน 
 ๓.๑   ผูBสอนนําผลจากแบบประเมินมาหาขBอสรุปและปรับปรุงการเรียนการสอน 
 ๓.๒. ผูBสอนจัดทําเอกสารการสอนท่ีมีการปรับปรุงขBอมูลและใหBผูBเรียนเห็นถึงประโยชนHท่ีจะประยุกตHใชBไดB 

 ๓.๓  ท่ีประชุมหลักสูตรฯ จัดประชุมเดือนละครั้งและระบุวาระการประชุมเก่ียวกับการเรียนการสอนและการสอบ 
เพื่อหาแนวทางแกBไขปyญหาและปรับปรุงการเรียนการสอนร3วมกัน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
 มีคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูBของนักศึกษา(คะแนน/เกรด) กับขBอสอบ รายงาน 
โครงการ และการใหBคะแนนพฤติกรรมของนักศึกษา 
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 เมื่อส้ินสุดทุกปtการศึกษา อาจารยHผูBรับผิดชอบรายวิชาจะจัดประชุม / ติดต3อขอความคิดเห็นจากอาจารยHท่ีร3วมสอน 
รวมท้ังพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  เพ่ือกําหนดประเด็นท่ีเห็นสมควรจัดใหBมีการปรับปรุง
ในการศึกษาต3อไป ท้ังเน้ือหา ลําดับการสอน วิธีการสอนและการประเมินผล 
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ภาคผนวก 

ความสอดคล,องระหว3างรายวิชากับหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

ตารางท่ี ๑ ความสัมพันธHระหว3าง CLOs และ MU-GE Module Los (หมายเลขในตาราง =Sub LOs) 

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

MLO1 MLO2 MLO3 MLO4 MLO5 MLO6 MLO7 MLO8 MLO9 

CLO1: อธิบายลักษณะเฉพาะของสังคม
และวัฒนธรรมของอําเภอพุทธมณฑลไดB 

1.1         

CLO2: วิเคราะหHพัฒนาการทางสังคมของ
ชุมชนพุทธมณฑลและผลกระทบทาง
สังคมในมิติต3างๆ ไดB 

1.1 
1.3 
1.4 

2.2    6.1 7.1 
7.2 
7.3 

8.1 9.1 
9.2 

CLO3: วิเคราะหHสภาพภูมิศาสตรHและ
ลักษณะทางภายภาพของชุมชนท่ีมีผลต3อ
การพัฒนาชุมชนไดB 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 

2.2     7.1 
7.2 
7.3 

8.1 9.1 
9.2 

CLO4: ออกแบบโครงงานพัฒนาชุมชนใน
บริบทอําเภอพุทธมณฑลไดB 

1.2 
1.3 
1.4 

2.1 
2.2 
2.3 

3.1 
3.2 

4.1 5.1 
5.2 

6.2 7.1 
7.2 
7.3 

8.1 
8.2 
8.3 

9.1 
9.2 

CLO5: แสดงออกซ่ึงการทํางานเปoนกลุ3ม      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 

 


