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๑ 

มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา 
 

หมวดท่ี ๑ ข�อมูลท่ัวไป 
 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    
ภาษาไทย  ศศพฐ ๑๕๔ ศิลปะและวิถีไทย 
ภาษาอังกฤษ LAFE 154  Arts and Thai Life 

 
๒.  จํานวนหน$วยกิต      ๓ (๓-๐-๖) หนCวยกิต       
  (ทฤษฎี ๓ ชม.  ปฏิบัติ ๐ ชม.  เรียนรูI-คIนควIาดIวยตนเอง ๖ ชม. /สัปดาห�) 
   
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสูตร      จัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ยกเวIนหลักสูตรนานาชาติ) 
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   วิชาศึกษาท่ัวไป กลุCมวิชาสังคมศาสตร� มนุษยศาสตร� และวิชาเลือกเสรี       
      ๓.๓ รายวิชาน้ีจัดอยูCในกลุCม 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�ระหวCางรายวิชาและคCานิยมองค�กร (โปรดระบุ) 
�  M - Mastery       รูIแจIง รูIจริง สมเหตุ สมผล 
�  A -  Altruism      มุCงผลเพ่ือผูIอ่ืน 
�  H -  Harmony  กลมกลืนกับสรรพส่ิง 
�  I  -  Integrity  มั่นคงย่ิงในคุณธรรม 
�  D - Determination   แนCวแนCทํา กลIาตัดสินใจ 
�  O - Originality    สรIางสรรค�ส่ิงใหมC 
�  L -  Leadership  ใฝmใจเปnนผูIนํา 
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๒ 

๔.  อาจารยBผู�รับผิดชอบรายวิชา  และอาจารยBผู�สอน 
๔.๑  อาจารย�ผูIรับผิดชอบรายวิชา ผูIชCวยศาสตราจารย� ดร.ธนายุส  ธนธิติ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป คณะศิลปศาสตร� 
๔.๒  อาจารย�ผูIสอน          ผูIชCวยศาสตราจารย� ดร.ธนายุส  ธนธิติ 

          
๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปKท่ีเรียน   

๕.๑ ภาคการศึกษาท่ี   ๑ และ ๒  /  ทุกช้ันปo 
๕.๒ จํานวนผูIเรียนท่ีรับไดI   ประมาณ ๖๐ คน 

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

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

ไมCมี 
     
๘.  สถานท่ีเรียน      คณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
๙.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล$าสุด 

วันท่ี ๒๕ เดือน กุมภาพันธ� พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๓ 

หมวดท่ี ๒ จุดมุ$งหมายและวัตถุประสงคB 
 

๑. จุดมุ$งหมายของรายวิชา (Course Goals)   
รายวิชาน้ีมีจุดมุCงหมายเพ่ือพัฒนานักศึกษาใหIมีคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีพึงประสงค�

ในดIาน Globally Talented กลCาวคือ นักศึกษาจะไดIเรียนรูIแนวคิด พัฒนาการของศิลปะไทยในยุคสมัยตCางๆ 
ตลอดจนการสรIางงานศิลปะท่ีมีความเก่ียวขIองกับวิถีชีวิต ภูมิปsญญาไทย ท้ังในดIานกวIางและลึก 

๒. วัตถุประสงคBในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
 ๒.๑ วัตถุประสงคBของรายวิชา (Course Objectives) 

รายวิชาน้ีมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนานักศึกษาใหIมีความรูIเก่ียวกับงานศิลปะในประเทศไทยท่ีเก่ียวขIองกับวิถีชีวิต 
ภูมิปsญญาไทยในยุคสมัยตCางๆ ตลอดจนการสCงเสริมทักษะในการทํางานรCวมกันเปnนกลุCมผCานกิจกรรมกลุCม และการอภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นในช้ันเรียน 
๒.๒ ผลลัพธBการเรียนรู�ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนแลIว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   
๑.  CLO1   อธิบายแนวคิดและพัฒนาการของศิลปะไทยในยุคสมัยตCางๆ  
๒.  CLO2   วิเคราะห�เช่ือมโยงวิถีชีวิต ภูมิปsญญาไทยกับการสรIางงานศิลปะของศิลปvนท่ีสําคัญของไทยไดI 
๓.  CLO3   อภิปรายปsจจัยท่ีมีผลตCอการปรับเปล่ียนงานศิลปะและอิทธิพลของศิลปะตCอวิถีไทย 
๔.  CLO4   แสดงออกถึงความสามารถในการทํางานเปnนกลุCม 
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๔ 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
 

๑. คําอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
   แนวคิดของศิลปะ พัฒนาการของศิลปะไทย โดยศึกษาจากยุคสมัยตCางๆ ของงานศิลปะไทย และ
การสรIางงานศิลปะของศิลปvนท่ีสําคัญๆ ของไทย วิถีชีวิตชาวบIาน ภูมิปsญญาไทย การปรับเปล่ียนของศิลปะและ
อิทธิพลของศิลปะตCอวิถีไทย 
   Concept of art; development of Thai art by investigating the different periods of 
Thai art; creation of art by important Thai artists; Thai folk life, folklore and folk wisdom;     
modification of Thai art and its influence on the Thai’s ways of life 
  

๒. จํานวนชั่วโมงท่ีใช�ต$อภาคการศึกษา 
ทฤษฎี 
(ช่ัวโมง) 

การฝeกปฏิบัติ 
(ช่ัวโมง) 

การศึกษาด�วยตนเอง 
(ช่ัวโมง) 

 ๔๕  ช่ัวโมง 
(๓ ช่ัวโมง x ๑๕ สัปดาห�) 

- ๙๐  ช่ัวโมง 
(๖ ช่ัวโมง x ๑๕ สัปดาห�) 

  
๓.  จํานวนชั่วโมงต$อสัปดาหBท่ีอาจารยBให�คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก$นักศึกษาเปgนรายบุคคล  

 ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห� 
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๕ 

หมวดท่ี ๔  การพัฒนาผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 
 

๑.  สรุปส้ันๆ เก่ียวกับความรู� หรือทักษะท่ีรายวิชามุ$งหวังท่ีจะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  
เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนแลIว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     

๑.  CLO1   อธิบายแนวคิดและพัฒนาการของศิลปะไทยในยุคสมัยตCางๆ  
๒.  CLO2   วิเคราะห�เช่ือมโยงวิถีชีวิต ภูมิปsญญาไทยกับการสรIางงานศิลปะของศิลปvนท่ีสําคัญของไทยไดI 
๓.  CLO3   อภิปรายปsจจัยท่ีมีผลตCอการปรับเปล่ียนงานศิลปะและอิทธิพลของศิลปะตCอวิถีไทย 
๔.  CLO4   แสดงออกถึงความสามารถในการทํางานเปnนกลุCม 

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

 
 
 
 
 

CLO วิธีการจัดการสอน/ประสบการณBการเรียนรู� วิธีการวัดผลลัพธBการเรียนรู� 

CLO1 อธิบายแนวคิดและพัฒนาการของศิลปะ
ไทยในยุคสมัยตCางๆ 

- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ�  
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นในช้ัน
เรียน 

- การสอบกลางภาค  
(สอบขIอเขียน) 
- การสอบปลายภาค  
(สอบขIอเขียน) 

CLO2 วิเคราะห�เช่ือมโยงวิถีชีวิต ภูมิปsญญา
ไทยกับการสรIางงานศิลปะของศิลปvนท่ีสําคัญ
ของไทยไดI 

- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ�  
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นในช้ัน
เรียน 
- การวิเคราะห�กรณีศึกษา 

- การสอบกลางภาค  
(สอบขIอเขียน) 
- การสอบปลายภาค  
(สอบขIอเขียน) 

CLO3 อภิปรายปsจจัยท่ีมีผลตCอการปรับเปล่ียน
งานศิลปะและอิทธิพลของศิลปะตCอวิถีไทย 

- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ�  
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นในช้ัน
เรียน 
- การมอบหมายงานรายบุคคล 
- การมอบหมายงานกลุCม 

- การสอบปลายภาค  
(สอบขIอเขียน) 
- รายงานรายบุคคล 
- รายงานกลุCม 

CLO4 แสดงออกถึงความสามารถในการ
ทํางานเปnนกลุCม 

- การทํากิจกรรมกลุCม - การสังเกตพฤติกรรมในการ
ทํากิจกรรมกลุCม 
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๖ 

หมวดท่ี ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑. แผนการสอน  

สัปดาห� 
ท่ี 

หัวขIอเร่ือง/รายละเอียด 
จํานวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
ส่ือท่ีใชI 

ผูIสอน กิจกรรม  
ในช้ันเรียน 

ฝ}ก
ปฏิบัติ 

๑ - แนะนําสังเขปรายวิชา วิธีการสอน  
  การวัดผล/เขIาสูCบทเรียน 
- ความหมายของศิลปะและวิถีไทย 

๓ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ�  
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 
- การมอบหมายงานรายบุคคล 
- การมอบหมายงานกลุCม 

ผศ.ดร.ธนายุส 
ธนธิติ 

๒ - พัฒนาการของงานศิลปะในสังคมไทย ๓ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ�  
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 

 

๓ - สกุลชCางตCางๆ ของศิลปะในประเทศไทย
และศิลปะยุคตCางๆ ในประวัติศาสตร�ไทย 
(๑) 

๓ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ�  
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 
- การวิเคราะห�กรณีศึกษา 

 

๔ - สกุลชCางตCางๆ ของศิลปะในประเทศไทย
และศิลปะยุคตCางๆ ในประวัติศาสตร�ไทย 
(๒) 

๓ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ�  
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 
- การทํากิจกรรมกลุCม 

 

๕ - ศิลปะยุคประวัติศาสตร� ถึงสกุลชCาง      
ทวารวดี (๑) 

๓ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ�  
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 
- การวิเคราะห�กรณีศึกษา 

 

๖ - ศิลปะยุคประวัติศาสตร� ถึงสกุลชCาง      
ทวารวดี (๒) 

๓ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ�  
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 
- การวิเคราะห�กรณีศึกษา 
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๗ 

สัปดาห� 
ท่ี 

หัวขIอเร่ือง/รายละเอียด 
จํานวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
ส่ือท่ีใชI 

ผูIสอน กิจกรรม  
ในช้ันเรียน 

ฝ}ก
ปฏิบัติ 

๗ - ศิลปะเชียงแสน-ลพบุรี-เขมร (๑) ๓ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ�  
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 
- การทํากิจกรรมกลุCม 

 

๘ สอบกลางภาค 
๙ - ศิลปะเชียงแสน-ลพบุรี-เขมร (๒) ๓ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ�  

- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 
- การวิเคราะห�กรณีศึกษา 

 

๑๐ - ศิลปะอูCทอง-อยุธยา (๑) ๓ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ�  
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 
- การวิเคราะห�กรณีศึกษา 

 

๑๑ - ศิลปะอูCทอง-อยุธยา (๒) ๓ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ�  
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 
- การวิเคราะห�กรณีศึกษา 

 

๑๒ - ศิลปะยุครัตนโกสินทร� ๓ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ�  
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 
- การวิเคราะห�กรณีศึกษา 

 

๑๓ - อิทธิพลของงานศิลปะตะวันออกตCองาน
ศิลปะไทย 

๓ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ�  
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 
- การทํากิจกรรมกลุCม 

 

๑๔ - อิทธิพลของงานศิลปะตะวันตกตCองาน
ศิลปะไทย 

๓ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ�  
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 
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๘ 

สัปดาห� 
ท่ี 

หัวขIอเร่ือง/รายละเอียด 
จํานวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
ส่ือท่ีใชI 

ผูIสอน กิจกรรม  
ในช้ันเรียน 

ฝ}ก
ปฏิบัติ 

- การทํากิจกรรมกลุCม 
๑๕ การปรับเปล่ียนทิศทางของศิลปะรCวม

สมัยในสังคมไทยและศิลปvนสําคัญๆ ใน
ยุคปsจจุบันของไทย (๑) 

๓ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ�  
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 
- การทํากิจกรรมกลุCม 

 

๑๖ การปรับเปล่ียนทิศทางของศิลปะรCวม
สมัยในสังคมไทยและศิลปvนสําคัญๆ ใน
ยุคปsจจุบันของไทย (๒) 

๓ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ�  
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 
- การทํากิจกรรมกลุCม 

 

๑๗-๑๘ สอบปลายภาค 

 รวม ๔๕ ๐   
 
๒. แผนการประเมินผลลัพธBการเรียนรู�ที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs  

๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู� 
ก.  การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู� (Formative Assessment) 

- ถามตอบในช้ันเรียน 
- อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
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๙ 

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

ผลลัพธBการเรียนรู�ฯ วิธีการวัดผล 
นํ้าหนักการประเมินผล 

(รIอยละ) 
CLO1 อธิบายแนวคิดและพัฒนาการของศิลปะไทย
ในยุคสมัยตCางๆ 

- การสอบกลางภาค (สอบขIอเขียน) ๑๕ 
๒๕ 

- การสอบปลายภาค (สอบขIอเขียน) ๑๐ 

CLO2 วิเคราะห�เช่ือมโยงวิถีชีวิต ภูมิปsญญาไทยกับ
การสรIางงานศิลปะของศิลปvนท่ีสําคัญของไทยไดI 

- การสอบกลางภาค (สอบขIอเขียน) ๑๕ 
๒๕ 

- การสอบปลายภาค (สอบขIอเขียน) ๑๐ 
CLO3 อภิปรายปsจจัยท่ีมีผลตCอการปรับเปล่ียนงาน
ศิลปะและอิทธิพลของศิลปะตCอวิถีไทย 

- การสอบปลายภาค (สอบขIอเขียน) ๒๐ 
๔๐ - รายงานรายบุคคล ๑๐ 

- รายงานกลุCม ๑๐ 
CLO4 แสดงออกถึงความสามารถในการทํางาน
เปnนกลุCม 

- การสังเกตุพฤติกรรมในการทํางกิจกรรม
กลุCม 

๑๐ ๑๐ 

รวม  ๑๐๐ ๑๐๐ 
 

(๒)  การตัดสินผล 
เกณฑ�การประเมินผลเปnนไปตามขIอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยใชIหลักการอิงเกณฑ�และเทียบคะแนนตาม

สัญลักษณ�  O, S และ U ดังน้ี 

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

๐-๖๔ U ไมCพอใจ 

นักศึกษาจะผCานเกณฑ�การประเมินรายวิชาน้ีเมื่อไดIคะแนนรIอยละ ๖๕ (สัญลักษณ� S) ข้ึนไป 

(๓) การสอบแกIตัว (ถIารายวิชากําหนดใหIมีการสอบแกIตัว) 
      ไมCมี 
 

๓.  การอุทธรณBของนักศึกษา 
 กรณีท่ีนักศึกษาเกิดขIอสงสัยเร่ืองการใหIคะแนนในสCวนตCาง ๆ นักศึกษาสามารถเขียนคํารIองท่ีหIอง One Stop 
Service เพ่ือขอตรวจสอบคะแนนไดI โดยคณะศิลปศาสตร�จะดําเนินการตามระเบียบและข้ันตอนปฏิบัติของ             
คณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล 
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๑๐ 

หมวดท่ี ๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตําราและเอกสารหลัก (Required Texts) 
๑) น. ณ ปากนํ้า. พุทธประติมากรรมในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ดCานสุทธาการพิมพ�, ๒๕๓๓. 
๒) ----------------. งานจําหลักไม� ศิลปะและสถาปpตยกรรมไทย. กรุงเทพฯ: ดCานสุทธาการพิมพ�, ๒๕๓๗. 
๓) วิตโตริโอ โรวิดา. ปราสาทเขาพระวิหาร. กรุงเทพฯ: อัมรินทร�การพิมพ�, ๒๕๔๓. 
๔) สุริยวุฒิ สุขสวัสด์ิ, ม.ร.ว.. วิศุทธศิลปq. กรุงเทพฯ: เหรียญบุญการพิมพ� (๑๙๘๘), ๒๕๔๕. 
๕) สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ.. ศิลปะสุโขทัย. กรุงเทพฯ: อัมรินทร�การพิมพ�, ๒๕๔๒. 
๖) Steve Van Beek and Luca Invernizzi Tettoni. The Arts of Thailand. H.K.: Periplus, 2000. 
๗) Sukhumbhand Paribatra, M.R. Classic Thai. Bangkok: Asia Books Co.,Ltd. 2002. 
๘) Michael Freeman. A Golden Souvenir of Angkor. H.K.: Pacific Rim Press, 1999. 

๒. เอกสารและข�อมูลแนะนํา (Suggested Materials) 
๑) กรมศิลปากร. ๙๐ ปK กรมศิลปากร. กรุงเทพฯ: รุCงศิลป�การพิมพ�, ๒๕๔๔. 

๓.  ทรัพยากรอ่ืนๆ (ถIามี) 
-  
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๑๑ 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธBการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 ใหIนักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชาในดIานตCางๆ เชCน เน้ือหาการเรียนการสอน  วิธีจัดการเรียนการสอน  
ขIอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน 
 
๒.  กลยุทธBการประเมินการสอน  

     ๒.๑  ใหIอาจารย�ในสาขาวิชาเขIาสังเกตการเรียนการสอน 
     ๒.๒  สังเกตจากผลสัมฤทธ์ิการเรียนของนักศึกษา 
     ๒.๓  ประเมินจากการทํารายงายวิเคราะห�กรณีศึกษาของนักศึกษา 
 
๓.  การปรับปรุงการสอน 

หลังจากไดIรับผลการประเมินในขIอ ๑ แลIว จะมีการจัดประชุมอาจารย�ท้ังสาขาวิชาเพ่ือหารือปsญหาการเรียนรูIของ
นักศึกษาและรCวมกันหาแนวทางแกIไข 

 
๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

จะมีคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมของขIอสอบและวิธีการใหIคะแนนทุกรายวิชา 
 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
หลังจากรับทราบผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิรายวิชา จะมีการวางแผนปรับปรุงการสอนและ

รายละเอียดวิชาเพ่ือใหIมีคุณภาพมากข้ึน 
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๑๒ 

 
ภาคผนวก 

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

ศศพฐ ๑๕๔ 
ผลลัพธ�การเรียนรูIหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (MU-GE LOs) 

MLO1 MLO2 MLO3 MLO4 MLO5 MLO6 MLO7 MLO8 MLO9 

CLO1 อธิบายแนวคิดและพัฒนาการของ
ศิลปะไทยในยุคสมัยตCางๆ 

1.1       8.1  

CLO2 วิเคราะห�เช่ือมโยงวิถีชีวิต ภูมิ
ปsญญาไทยกับการสรIางงานศิลปะของ
ศิลปvนท่ีสําคัญของไทยไดI 

1.1 
1.3 
1.4 

        

CLO3 อภิปรายปsจจัยท่ีมีผลตCอการ
ปรับเปล่ียนงานศิลปะและอิทธิพลของ
ศิลปะตCอวิถีไทย 

1.1 
1.3 
1.4 

        

CLO4 แสดงออกถึงความสามารถในการ
ทํางานเปnนกลุCม 

       8.1 9.1 
9.2 
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๑๓ 

 
ตารางที่ 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 
1.4 synthesize information to arrive at logical reasoning 

MLO8 use a variety of means/          
technologies to communicate            
effectively and purposefully e.g., share 
in-formation/ 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.   

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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๑๔ 

 
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 & in-
formations and make a logical 
judgement and decision to arrive 
at solution or problem solving 
relevant 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 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 quanti-

tative 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 intellectu-
al 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, inter-
act with others, guide or lead 
team, as proper, as an ethically- 
engaged and responsible mem-
ber 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 so-
cial 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 lan-
guage 

8.  use a variety of means/ technologies 
to communicate effectively and pur-
posefully-  e.g., share information/ 
knowledge, express ideas, demon-
strate or create individual & group 
product, etc.   

1.  communicate/present ideas effectively both oral & written forms, proper to a range of audi-
ence groups, such as verbal discussion with peers, project report.   

2.  prepare a purposeful oral presentation designed to increase knowledge, to foster understand-
ing, 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 ef-
fectively with team to arrive at 
team goals 

9.  collaborate and work effectively as 
part of a student group/team mem-
ber 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 

 


