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๑ 
 

มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา 
 

หมวดท่ี ๑ ข�อมูลท่ัวไป 
 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    
ภาษาไทย  ศศภท ๑๑๖ วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร�   
ภาษาอังกฤษ  LATH 116  Thai Literary Works and Films 

 
๒.  จํานวนหน$วยกิต      ๒ หน1วยกิต (๒-๐-๔) 
  (บรรยาย ๒ ชม.   ปฏิบัติ ๐ ชม.  เรียนรู?-ค?นคว?าด?วยตนเอง ๔ ชม. /สัปดาห�) 
   
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสูตร      จัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ยกเว?นหลักสูตรนานาชาติ) 
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   วิชาศึกษาท่ัวไป/วิชาเลือกเสรี 
      ๓.๓  รายวิชาน้ีจัดอยู1ในกลุ1ม 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�ระหว1างรายวิชาและค1านิยมองค�กร (โปรดระบุ) 

�  M - Mastery       รู?แจ?ง รู?จริง สมเหตุ สมผล 
�  A -  Altruism      มุ1งผลเพ่ือผู?อ่ืน 
�  H -  Harmony  กลมกลืนกับสรรพส่ิง 
�  I  -  Integrity  มั่นคงย่ิงในคุณธรรม 
�  D - Determination   แน1วแน1ทํา กล?าตัดสินใจ 
�  O - Originality    สร?างสรรค�ส่ิงใหม1 

 �  L -  Leadership  ใฝjใจเปkนผู?นํา 
 
 
 
 
 



 
รายวชิาศกึษาทัวไป                                                                                ระดบัปรญิญาตร ี                                               
ชือรายวชิาวรรณกรรมไทยกบัภาพยนตร ์                                                                                                       คณะศลิปศาสตร ์                                                                 
รหสัวชิา ศศภท ๑๑๖                                                              ภาควชิาภาษาไทย 

                       
 

๒ 

 

๔.  อาจารยBผู�รับผิดชอบรายวิชา  และอาจารยBผู�สอน 
๔.๑  อาจารย�ผู?รับผิดชอบรายวิชา   อาจารย�ณรงศักดิ์ สอนใจ (narongsak.sor@mahidol.edu) 
๔.๒  อาจารย�ผู?สอน          อาจารย�ณรงศักดิ์ สอนใจ 

          
๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปKท่ีเรียน   

๕.๑ ภาคการศึกษาท่ี   ภาคการศึกษาท่ี ๑ และ ๒ ทุกช้ันปo 
๕.๒ จํานวนผู?เรียนท่ีรับได?   ๘๐ คน 

 
๖.  รายวิชาท่ีต�องเรียนมาก$อน (Pre-requisite)   

ไม1มี 
   
๗.  รายวิชาท่ีต�องเรียนพร�อมกัน (Co-requisites)  

ไม1มี 
     
๘.  สถานท่ีเรียน      มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 
 
๙.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล$าสุด 

วันท่ี  ๒๑ เดือน กุมภาพันธ� พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๓ 
 

หมวดท่ี ๒ จุดมุ$งหมายและวัตถุประสงคB 
 

๑. จุดมุ$งหมายของรายวิชา (Course Goals)   

เพื่อให?นักศึกษาเกิดความรอบรู?ท้ังกว?างและลึก (T-Shaped breadth and depth) ในศาสตร�และศิลปq

ของส่ือวรรณกรรมและภาพยนตร� และเข?าใจถึงลักษณะเฉพาะและความสัมพันธ�ของส่ือท้ังสองประเภท 

๒. วัตถุประสงคBในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

 ๒.๑ วัตถุประสงคBของรายวิชา (Course Objectives) 

เพื่อให?นักศึกษามีความรู?ความเข?าใจในศาสตร� และศิลปqของงานวรรณกรรมท่ีถ1ายทอดเรื่องราวผ1านภาษา 

และงานภาพยนตร�ท่ีถ1ายทอดเรื่องราวผ1านภาพเคล่ือนไหว  ได?รู?ประวัติความเปkนมา และพัฒนาการของส่ือท้ัง

สองประเภท และสามารถวิเคราะห� วิจารณ�วรรณกรรมและภาพยนตร�ได? 

๒.๒ ผลลัพธBการเรียนรู�ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนแล?ว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   

๑. CLO1 อธิบายการกําเนิด พัฒนาการ ลักษณะเฉพาะ และองค�ประกอบของงานวรรณกรรมและภาพยนตร�ได?  

๒. CLO2 เปรียบเทียบและเช่ือมโยงความสัมพันธ�ระหว1างวรรณกรรมไทยกับภาพยนตร�ไทยรวมท้ังปwจจัยต1างๆ  

         ท่ีเก่ียวข?องได? 

 ๓.  CLO3 วิเคราะห� วิพากษ�/วิจารณ� วรรณกรรมไทยและภาพยนตร�ในยุคสมัยต1างๆ ตามหลักการความ    

              เฉพาะองค�ประกอบและพัฒนาการได?    
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๔ 

 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
 

๑. คําอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
ความสัมพันธ�ระหว1างวรรณกรรมไทยกับภาพยนตร� กระบวนการแต1ง ดัดแปลง และนําเสนอวรรณกรรมไทยในภาพยนตร� 
Relationship between Thai Literary works and films; processes of composing, adaptation and presenta-

tion of Thai literary works in films 

๒. จํานวนชั่วโมงท่ีใช�ต$อภาคการศึกษา 
บรรยาย 
(ช่ัวโมง) 

การฝcกปฏิบัติ 
(ช่ัวโมง) 

การศึกษาด�วยตนเอง 
(ช่ัวโมง) 

 ๓๐  ช่ัวโมง 

(๒ ช่ัวโมง x ๑๕ สัปดาห�) 
ไม1มี ๖๐  ช่ัวโมง 

(๔ ช่ัวโมง x ๑๕ สัปดาห�) 

  
๓.  จํานวนชั่วโมงต$อสัปดาหBที่อาจารยBให�คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก$นักศึกษาเปeนรายบุคคล  

อาจารย�ประจํารายวิชาให?คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก1นักศึกษาเปkนรายบุคคล ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห� ทุกวันจันทร� 
เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. (นัดหมายล1วงหน?าก1อนเข?าพบ) 
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๕ 

 

หมวดท่ี ๔  การพัฒนาผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 
 

๑.  สรุปส้ันๆ เก่ียวกับความรู� หรือทักษะท่ีรายวิชามุ$งหวังท่ีจะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  
เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนแล?ว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     

๑. CLO1 อธิบายการกําเนิด พัฒนาการ ลักษณะเฉพาะ และองค�ประกอบของงานวรรณกรรมและภาพยนตร�ได?  

๒. CLO2 เปรียบเทียบและเช่ือมโยงความสัมพันธ�ระหว1างวรรณกรรมไทยกับภาพยนตร�ไทยรวมท้ังปwจจัยต1างๆ  

             ท่ีเก่ียวข?องได? 

     ๓.  CLO3 วิเคราะห� วิพากษ�/วิจารณ� วรรณกรรมไทยและภาพยนตร�ในยุคสมัยต1างๆ ตามหลักการความเฉพาะ    

                  องค�ประกอบและพัฒนาการได?    

     

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

รหัสวิชา 
วิธีการจัดการสอน/ประสบการณB

การเรียนรู� 
วิธีการวัดผลลัพธBการ

เรียนรู� 

CLO1 : อธิบายการกําเนิด พัฒนาการ ลักษณะเฉพาะ  

และองค�ประกอบของงานวรรณกรรมและภาพยนตร�ได?  

- บรรยาย 
- อภิปรายในช้ันเรียน 

- สอบข?อเขียน 
 

CLO2 : เปรียบเทียบและเช่ือมโยงความสัมพันธ�ระหว1าง

วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร�ไทยรวมท้ังปwจจัยต1างๆ  

ท่ีเก่ียวข?องได? 

- บรรยาย 
- อภิปรายในช้ันเรียน 
- มอบหมายงานศึกษาค?นคว?า 

- สอบข?อเขียน 
- รายงาน 

CLO3 : วิเคราะห� วิพากษ�/วิจารณ� วรรณกรรมไทยและ

ภาพยนตร�ในยุคสมัยต1างๆ ตามหลักการความเฉพาะ    

องค�ประกอบและพัฒนาการได?  

- บรรยาย 
- มอบหมายแบบฝ|กหัดในช้ันเรียน 
- อภิปรายในช้ันเรียน 

- สอบข?อเขียน 
- รายงาน 
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๖ 
 

หมวดท่ี ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑. แผนการสอน  

สัปดาห�ท่ี หัวข?อเรื่อง/รายละเอียด 
จํานวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใช? ผู?สอน กิจกรรม  
ในช้ันเรียน 

ฝ|ก
ปฏิบัติ 

๑   pre-test 
  แนะนํารายวิชา 
  ความหมายและ

ลักษณะเฉพาะของ
วรรณกรรมกับภาพยนตร� 

๒    บรรยาย 

  อภิปรายในช้ันเรียน 

อ.ณรงศักดิ์ 

๒   กําเนิดและพัฒนาการของ
วรรณกรรมกับภาพยนตร� 

๒    บรรยาย 

  อภิปรายในช้ันเรียน 

อ.ณรงศักดิ์ 

๓   กําเนิดและพัฒนาการของ
วรรณกรรมกับภาพยนตร� 
(ต1อ) 

๒    บรรยาย 

  อภิปรายในช้ันเรียน 

อ.ณรงศักดิ์ 

๔   กําเนิดและพัฒนาการของ
วรรณกรรมกับภาพยนตร�
ในประเทศไทย 

๒    บรรยาย 

  อภิปรายในช้ันเรียน 

อ.ณรงศักดิ์ 

๕   การวิเคราะห�เน้ือเร่ืองและ
โครงเร่ือง 

o วรรณกรรม 

๒    บรรยาย 

  อภิปรายในช้ันเรียน 

  แบบฝ|กหัด 

อ.ณรงศักดิ์ 

๖   การวิเคราะห�เน้ือเร่ืองและ
โครงเร่ือง 

o ภาพยนตร� 

๒    บรรยาย 

  อภิปรายในช้ันเรียน 

  แบบฝ|กหัด 

อ.ณรงศักดิ์ 

๗   การวิเคราะห�ตัวละคร 
o วรรณกรรม 
o ภาพยนตร� 

๒    บรรยาย 

  อภิปรายในช้ันเรียน 

อ.ณรงศักดิ์ 

สอบกลางภาค 
๘   การวิเคราะห�แก1นเร่ือง 

o วรรณกรรม 

๒    บรรยาย อ.ณรงศักดิ์ 
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๗ 

 

สัปดาห�ท่ี หัวข?อเรื่อง/รายละเอียด จํานวน ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใช? ผู?สอน 
o ภาพยนตร�   อภิปรายในช้ันเรียน 

๙   การวิเคราะห�ฉากและ
บรรยากาศ 

o วรรณกรรม 
o ภาพยนตร� 

๒    บรรยาย 

  อภิปรายในช้ันเรียน 

อ.ณรงศักดิ์ 

๑๐   เทคนิคทางภาพยนตร� 
o องค�ประกอบ

ภาพ 

๒    สอบเก็บคะแนน 

  บรรยาย 

  อภิปรายในช้ันเรียน 

อ.ณรงศักดิ์ 

๑๑   เทคนิคทางภาพยนตร� 
o มุมกล?อง 
o เทคนิคด?าน

เสียง 

๒    บรรยาย 

  อภิปรายในช้ันเรียน 

อ.ณรงศักดิ์ 

๑๒   ความสัมพันธ�ระหว1าง
วรรณกรรมไทยกับ
ภาพยนตร�ไทย 

o บริบททาง
สังคม 

๒    สอบเก็บคะแนน 

  บรรยาย 

  อภิปรายในช้ันเรียน 

อ.ณรงศักดิ์ 

๑๓   ความสัมพันธ�ระหว1าง
วรรณกรรมไทยกับ
ภาพยนตร�ไทย 

o บริบททาง
การเมือง 

๒    บรรยาย 

  อภิปรายในช้ันเรียน 

อ.ณรงศักดิ์ 

๑๔   ความสัมพันธ�ระหว1าง
วรรณกรรมไทยกับ
ภาพยนตร�ไทย 

o การตีความ
ใหม1 

๒    บรรยาย 

  อภิปรายในช้ันเรียน 

อ.ณรงศักดิ์ 

๑๕   นักศึกษานําเสนอรายงาน ๒    นําเสนอรายงาน 

  อภิปรายในช้ันเรียน 

อ.ณรงศักดิ์ 

สอบปลายภาค 
                  รวม     
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๘ 

 

๒. แผนการประเมินผลลัพธBการเรียนรู�ที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs  
๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู� 

ก.  การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู� (Formative Assessment) 
พิจารณาจากการปฏิสัมพันธ�ในช้ันเรียน  การอภิปราย การถามตอบในช้ันเรียนและแบบฝ|กหัดต1าง ๆ 

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

ผลลัพธBการเรียนรู� 

การประเมินผลลัพธBการเรียนรู� 

วิธีการวัดและประเมินผล 
 

ค$านํ้าหนักย$อย 
(ร�อยละ) 

สัดส$วนของการวัด
และการประเมินผล

รวม (ร�อยละ) 

CLO1 : อธิบายการกําเนิด พัฒนาการ 

ลักษณะเฉพาะและองค�ประกอบของงาน

วรรณกรรมและภาพยนตร�ได?  

- สอบกลางภาค (ข?อเขียน) 
- สอบปลายภาค (ข?อเขียน) 

๒๐ 
๑๕ 

 

๓๕ 

CLO2 : เปรียบเทียบและเช่ือมโยง

ความสัมพันธ�ระหว1างวรรณกรรมไทยกับ

ภาพยนตร�ไทยรวมท้ังปwจจัยต1างๆ ท่ี

เก่ียวข?องได? 

- สอบปลายภาค 
- รายงาน 

๑๕ 
๒๐ 

 

๓๕ 

CLO3 : วิเคราะห� วิพากษ�/วิจารณ� 

วรรณกรรมไทยและภาพยนตร�ในยุคสมัย

ต1างๆ ตามหลักการความเฉพาะ

องค�ประกอบและพัฒนาการได?  

- สอบย1อย (ข?อเขียน) 
- แบบฝ|กหัด 

 

๒๐ 
๑๐ 

๓๐ 
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๙ 

 

(๒)  การตัดสินผล 
เกณฑ�การประเมินผลเปkนไปตามข?อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยใช?หลักการอิงเกณฑ�และเทียบคะแนนตาม

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

๘๐-๑๐๐ O โดดเด1น 
๕๐-๗๙ S พอใจ 
๐-๔๙ U ไม1พอใจ 

 
นักศึกษาจะผ1านเกณฑ�การประเมินรายวิชาน้ีเมื่อได?คะแนนร?อยละ ๕๐ (สัญลักษณ� S) ข้ึนไป  

 
(๓) การสอบแก?ตัว (ถ?ารายวิชากําหนดให?มีการสอบแก?ตัว) 
   ไม1มีการสอบแก?ตัว  
 

๓.  การอุทธรณBของนักศึกษา 
              กรณีนักศึกษาเกิดข?อสงสัยเรื่องการให?คะแนนในส1วนต1างๆ สามารถเขียนคําร?องท่ีห?อง One Stop Service 
เพ่ือขอตรวจสอบคะแนนได? โดยคณะศิลปศาสตร�จะดําเนินการตามระเบียบและข้ันตอนปฏิบัติของคณะศิลปศาสตร� 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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๑๐ 
 

หมวดท่ี ๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
๑. ตําราและเอกสารหลัก (Required Texts) 

                -ไม1มี- 

๒. เอกสารและข�อมูลแนะนํา (Suggested Materials) 
 
Abrams, M.H. (๒๕๓๘) อธิบายศัพทBวรรณคดี A Glossary of Literary Terms.  แปลโดย ทองสุก เกตุโรจน�. 

กรุงเทพฯ: องค�การค?าคุรุสภา. 
กําจร หลุยยะพงศ� (๒๕๔๗) หนังอุษาคเนยB : การศึกษาภาพยนตรBแนววัฒนธรรมศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ�

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�. 
จําเริญลักษณ� ธนะวังน?อย (๒๕๔๔) ประวัติศาสตรBภาพยนตรBไทย ต้ังแต$แรกเร่ิมจนส้ินสมัยสงครามโลกคร้ังที่ 2. 

กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�. 
โดม สุขวงศ� (๒๕๓๙) กําเนิดหนังไทย. กรุงเทพฯ : มติชน 
บุญรักษ� บุญญะเขตมาลา (๒๕๓๓) ศิลปะแขนงท่ีเจ็ด : เพ่ือวัฒนธรรมแห$งการวิจารณBภาพยนตรB. กรุงเทพฯ : เม็ดทราย. 
ป�ยกุล เลาวัณย�ศิริ. (๒๕๒๙) การวางมุมกล�อง : เทคนิค วิธีการและศิลปะการวางมุมกล�อง. กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ�. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช. (๒๕๓๐) การสร�างสรรคBและการผลิตภาพยนตรBเบ้ืองต�น [นนทบุรี] : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
มาลินี แก?วเนตร. )๒๕๔๗ (   แลหนังลอดแว$นวรรณกรรม.  กรุงเทพฯ : ศยาม. 
ยุวพาส�  ชัยศิลปqวัฒนา. (๒๕๔๒) ความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับวรรณคดี.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�. 
วีระยศ สําราญสุขทิวาเวทย�. (๒๕๕๒) หนังกับหนังสือ.  กรุงเทพฯ : ห?องสมุด. 
หอภาพยนตร� (องค�การมหาชน).(๒๕๕๗). ภาพยนตรานุกรมแห$งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐-๒๔๙๙. นครปฐม : หอภาพยนตร� 

(องค�การมหาชน). 
หอภาพยนตร� (องค�การมหาชน).(๒๕๖๑) ภาพยนตรานุกรมแห$งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๐๐-๒๕๐๙. นครปฐม : หอภาพยนตร� 

(องค�การมหาชน). 
 
๓.  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนอ่ืนๆ (ถ�ามี) 
              -ไม1มี- 
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๑๑ 

 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธBการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
ให?นักศึกษาประเมินเม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนในประเด็นต1อไปน้ี 
๑.๑ ให?นักศึกษาประเมินอาจารย�ผู?สอนในประเด็นต1อไปน้ี 

• ความตรงต1อเวลา 
• การแต1งกาย บุคลิกภาพ 
• คําพูดและวาจาสุภาพ เหมาะสม  
• การเปkนแบบอย1างท่ีดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว1างการสอน 
• ความสามารถในการถ1ายทอดเน้ือหาให?เข?าใจและกระตุ?นการเรียนรู? 
• แจ?งและสรุปวัตถุประสงค�การศึกษาหัวข?อท่ีสอน 
• จัดการเรียนการสอนให?เกิดการเรียนรู?ตรงกับท่ีระบุไว?ในวัตถุประสงค�การศึกษา 
• การเป�ดโอกาสให?ผู?เรียนได?ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว1างการเรียนการสอน 

๑.๒ ให?นักศึกษาประเมินภาพรวมของรายวิชาในประเด็นต1อไปน้ี 
• ความรู?ความสามารถโดยรวม และประโยชน�ท่ีได?รับจากการเรียนรายวิชาน้ี 
• ความพึงพอใจต1อการเรียนรายวิชาน้ี 
• ข?อเสนอแนะอ่ืนๆ 

๒.  กลยุทธBการประเมินการสอน  

ให?อาจารย�ผู?รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย�ท่ีได?รับมอบหมาย ดําเนินการดังต1อไปน้ี 
๒.๑ ให?นักศึกษาประเมินอาจารย�ผู?สอนและภาพรวมของรายวิชาตาม ข?อ ๑ 
๒.๒ สุ1มสังเกตการสอนและประเมินการจัดการเรียนการสอน(โดยเพ่ือนอาจารย�) ในประเด็นต1อไปน้ี 

  ความตรงต1อเวลา 
  การแต1งกาย บุคลิกภาพ 
  คําพูดและวาจาสุภาพ เหมาะสม  
  การเปkนแบบอย1างท่ีดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว1างการสอน 
  ความรู?ความสามารถทางวิชาการในหัวข?อท่ีสอน 
  ความสามารถในการถ1ายทอดเน้ือหาให?เข?าใจและกระตุ?นการเรียนรู? 
  แจ?งและสรุปวัตถุประสงค�การศึกษาหัวข?อท่ีสอน 
  จัดการเรียนการสอนให?เกิดการเรียนรู?ตรงกับท่ีระบุไว?ในวัตถุประสงค�การศึกษา 
  การเป�ดโอกาสให?ผู?เรียนได?ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว1างการเรียนการสอน 
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๑๒ 

 

๒.๓ ให?อาจารย�ผู?สอนประเมินตนเองในประเด็นต1อไปน้ี 
  ความเหมาะสมของเวลาท่ีใช?ในการเตรียมสอน 
  ความพึงพอใจของผู?สอนต1อผลการสอน 
  ข?อท่ีควรปรับปรุงแก?ไขหรือพัฒนาตนเองในการสอนคร้ังต1อไป 

๓.  การปรับปรุงการสอน 
สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร� มีกลไกและวิธีการปรับปรุงการเรียนการสอนดังน้ี 
๓.๑ ให?อาจารย�ผู?สอนแต1ละหัวข?อบันทึกเหตุการณ�ระหว1างการสอนท่ีสมควรนําเสนอให?พิจารณารวมท้ังส่ิงท่ีควร

ปรับปรุงแก?ไขในแต1ละคาบการสอน  
๓.๒ ประชุม / สัมมนาอาจารย�ผู?สอนเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนสําหรับปoการศึกษาต1อไปโดย

อาศัยข?อมูลดังต1อไปน้ี 
  ผลการศึกษาของนักศึกษา 
  ผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
  ผลการประเมินการสอน 
  บันทึกของกลุ1มอาจารย�ผู?สอน 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
สาขาวิชาภาษาไทย มีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชาโดยประเมินประเด็น

ต1อไปน้ี 
  เป�าหมายท่ีกําหนดมีความชัดเจนและเปkนไปได? 
  ประสบการณ�การเรียนรู?เหมาะสมกับเป�าหมาย 
  ประสบการณ�การเรียนรู?กระตุ?นให?นักศึกษาค?นคว?าและฝ|กทักษะการเรียนรู?ด?วยตนเอง 
  การวัดผลประเมินผลเหมาะสมกับเป�าหมายและการจัดประสบการณ�การเรียนรู? 
  นําทฤษฎีทางการศึกษา / ข?อมูลจากการประเมินในครั้งก1อนมาวางแผนปรับปรุง 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
เม่ือส้ินสุดทุกปoการศึกษา อาจารย�ผู?รับผิดชอบรายวิชาจะจัดประชุม / ติดต1อขอความคิดเห็นจากอาจารย�ท่ีร1วม

สอน รวมท้ังพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  เพื่อกําหนดประเด็นท่ีเห็นสมควรจัดให?มีการ
ปรับปรุงในการศึกษาต1อไป ท้ังเน้ือหา ลําดับการสอน วิธีการสอนและการประเมินผล 
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๑๓ 
 

ภาคผนวก 

ความสอดคล�องระหว$างรายวิชากับหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 
ตารางที่ ๑  ความสัมพันธ�ระหว1าง CLOs และ MU-GE Module LOs  (หมายเลขในตาราง = Sub LOs) 
 

(รหัสวิชา) ศศภท ๑๑๖ 
ผลลัพธ�การเรียนรู?หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (MU-GE LOs) 

MLO1 MLO2 MLO3 MLO4 MLO5 MLO6 MLO7 MLO8 MLO9 

CLO1 : อธิบายการกําเนิด พัฒนาการ 

ลักษณะเฉพาะและองค�ประกอบของงาน

วรรณกรรมและภาพยนตร�ได?  

1.1         

CLO2 : เปรียบเทียบและเช่ือมโยง

ความสัมพันธ�ระหว1างวรรณกรรมไทย

กับภาพยนตร�ไทยรวมท้ังปwจจัยต1างๆ  

ท่ีเก่ียวข?องได? 

1.3 2.2     7.1   

CLO3 : วิเคราะห� วิพากษ�/วิจารณ� 

วรรณกรรมไทยและภาพยนตร�ในยุค

สมัยต1างๆ ตามหลักการความเฉพาะ

องค�ประกอบและพัฒนาการได?  

1.3 
1.4 

2.2 
2.3 

3.1 
3.2 

 5.1 6.1 7.1 8.1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ ๒  คําอธิบาย MU-GE LOs และ Sub LOs ท่ีรายวิชารับผิดชอบ 
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๑๔ 

 

MU-GE LOs Sub LOs 

MLO1 create & construct an argument 
effectively as well as identify, critique and 
evaluate the logic & validity of augments   

1.1 Identify concepts related to the context of learned 
issues/topics 

1.3 collect, analyse, synthesize data, & evaluate infor-
mation and ideas from multiple sources relevant to 
issues/problems 

MLO2 Creativity & Innovation: Shows ca-
pability to initiate alternative/ new ways of 
thinking, doing things or solving problems 
to improve his/her or team solu-
tions/results by applying the evidence-
based process management concepts  

2.2 make judgement & decision through correct analy-
sis, inferences, and evaluations on quantitative basis 
and multiple perspectives 

MLO7 apply ethical frameworks or princi-
ples and consider their implications in 
his/her decision-making and interacting 
with others 

7.1 identify ethical issues and recognize different view-
point and ideologies 

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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

MU-GE Module LOs: At the end of studying MU-GE Module, successful students will be able to 



 
รายวชิาศกึษาทัวไป                                                                                ระดบัปรญิญาตร ี                                               
ชือรายวชิาวรรณกรรมไทยกบัภาพยนตร ์                                                                                                       คณะศลิปศาสตร ์                                                                 
รหสัวชิา ศศภท ๑๑๖                                                              ภาควชิาภาษาไทย 

                       
 

๑๕ 

 

Competences LOs: Sub LOs: 

1. Critical thinking & 
Analysis: Use various 
sources and methods 
to collect and manage  
data & information and 
make a logical judge-
ment and decision to 
arrive at solution or 
problem solving rele-
vant to real-world is-
sues/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 is-
sues/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 & Innova-

tion: Shows capability 
to initiate alternative/ 
new ways of thinking, 
doing things or solving 
problems to improve 
his/her or team solu-
tions/results by  apply-
ing the evidence-based 
process management 
concepts  

3.  acquire specific strategies 
& skills within a particular 
discipline and adapt them 
to a new problem or situ-
ation 

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 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 

oneself in a new physical 
environment and intel-
lectual perspectives 

1. demonstrate cultural competencies and adaptabilities in dif-
ferent 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, in-
teract with others, 

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  
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๑๖ 

 

Competences LOs: Sub LOs: 

guide or lead team, 
as proper, as an ethi-
cally- engaged and 
responsible member 
of the society 

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 engage-

ment,   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 individu-
al & 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 im-
ages. 

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 

 


