รายวิชาศึกษาทั่วไป
ชื่อรายวิชา หนาตางสูฝรั่งเศส
รหัสวิชา ศศฝศ ๑๕๐

ระดับปริญญาตรี
คณะศิลปศาสตร%
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
๒. จํานวนหน$วยกิต

ศศฝศ ๑๕๐ หนาตางสูฝรั่งเศส
LAFR 150 Window to France
๓ (๓-๐-๖) หนวยกิต
(ทฤษฎี ๓ ชม. ปฏิบัติ ๐ ชม. เรียนรู-คนควาดวยตนเอง ๖ ชม. /สัปดาห%)

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทุกหลักสูตร (ยกเวนหลักสูตรนานาชาติ)
๓.๒ ประเภทของรายวิชา วิชาศึกษาทั่วไป กลุมภาษา และวิชาเลือกเสรี
๓.๓ รายวิชานี้จัดอยูในกลุม 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%ระหวางรายวิชาและคานิยมองค%กร (โปรดระบุ)
M - Mastery
รูแจง รูจริง สมเหตุ สมผล
A - Altruism
มุงผลเพื่อผูอื่น
H - Harmony
กลมกลืนกับสรรพสิ่ง
I - Integrity
มั่นคงยิ่งในคุณธรรม
D - Determination แนวแนทํา กลาตัดสินใจ
O - Originality
สรางสรรค%สิ่งใหม
L - Leadership
ใฝlใจเปmนผูนํา
๑

รายวิชาศึกษาทั่วไป
ชื่อรายวิชา หนาตางสูฝรั่งเศส
รหัสวิชา ศศฝศ ๑๕๐

ระดับปริญญาตรี
คณะศิลปศาสตร%
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

๔. อาจารยBผูรับผิดชอบรายวิชา และอาจารยBผูสอน
๔.๑ อาจารย%ผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารย%ชนิดา โสภี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร%
โทรศัพท% ๐๘-๑๖๖๘-๖๗๙๔ อีเมล: popcorn_k58@hotmail.com
๔.๒ อาจารย%ผูสอน
อาจารย%ชนิดา โสภี
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปKที่เรียน
๕.๑ ภาคการศึกษาที่
๑ และ ๒ / ทุกชั้นปv
๕.๒ จํานวนผูเรียนที่รับได
ประมาณ ๑๐๐ คน
๖. รายวิชาที่ตองเรียนมาก$อน (Pre-requisite)
ไมมี
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)
ไมมี
๘. สถานที่เรียน

คณะศิลปศาสตร% มหาวิทยาลัยมหิดล

๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล$าสุด
วันที่ ๒๕ เดือนกุมภาพันธ% พ.ศ. ๒๕๖๒

๒

รายวิชาศึกษาทั่วไป
ชื่อรายวิชา หนาตางสูฝรั่งเศส
รหัสวิชา ศศฝศ ๑๕๐

ระดับปริญญาตรี
คณะศิลปศาสตร%
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดที่ ๒ จุดมุ$งหมายและวัตถุประสงคB
๑. จุดมุ$งหมายของรายวิชา (Course Goals)
เพื่อใหนักศึกษาสามารถ
๑.๑ อธิบายเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศสในแงมุมตางๆ ทั้งในดานประวัติศาสตร% การเมืองการปกครอง สังคมและ
วัฒนธรรมได
๑.๒ อธิบายเกี่ยวกับบทบาทของประเทศฝรั่งเศสกับประชาคมโลกได
๒. วัตถุประสงคBในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
๒.๑ วัตถุประสงคBของรายวิชา (Course Objectives)
เพื่ อ ใหนั ก ศึ ก ษามี ค วามสามารถในการอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ ประเทศฝรั่ ง เศสในแงมุ ม ตางๆ ทั้ ง ในดาน
ประวัติศาสตร% การเมืองการปกครอง สังคมและวัฒนธรรมได รวมถึงบทบาทของประเทศฝรั่งเศสกับประชาคม
โลกได ตลอดจนมีกระบวนการคิดอยางเปmนระบบ สงเสริมใหนักศึกษามีความรับผิดชอบตอตนเอง และสามารถ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมไดอยางเหมาะสม
๒.๒ ผลลัพธBการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs)
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ (CLOs)
๑. CLO1 อธิบายองค%ความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร%และการเมืองการปกครองฝรั่งเศสได
๒. CLO2 เปรียบเทียบความหลากหลายของสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความคิดของชาวฝรั่งเศสในภาพรวมได
๓. CLO3 วิเคราะห%บทบาทความสําคัญของประเทศฝรั่งเศสกับประชาคมโลก และนําเสนอขอมูลขาวสาร
ฝรั่งเศสป}จจุบันได
๔. CLO4 ออกแบบแผนการนําเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเทศฝรั่งเศสและนําเสนอสื่อสารในรูปแบบที่หลากหลาย
ได
๕. CLO5 รับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น แสดงออกซึ่งพฤติกรรมการมีสวนรวมในชั้นเรียน และปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของสังคมได

๓

รายวิชาศึกษาทั่วไป
ชื่อรายวิชา หนาตางสูฝรั่งเศส
รหัสวิชา ศศฝศ ๑๕๐

ระดับปริญญาตรี
คณะศิลปศาสตร%
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
ความหลากหลายของสั ง คม วั ฒ นธรรม วิ ถี ชี วิ ต ความคิ ด ของชาวฝรั่ ง เศสในแงมุ ม ตางๆ ระบบการเมื อ ง
การปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา เทคโนโลยีของฝรั่งเศสป} จจุบัน มรดกวัฒนธรรม การอนุรักษ%และการสืบสาน รวมถึง
บทบาทของประเทศฝรั่งเศสกับประชาคมโลก
French social and cultural diversity, ways of life and variety of conventional wisdom; current
polity and administration, contemporary economic system; educational structure and updated
technology; French cultural heritage: conservation and inheritance as well as the role of France in the
global community
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชต$อภาคการศึกษา
ทฤษฎี
(ชั่วโมง)
๔๕ ชั่วโมง
(๓ ชั่วโมง X ๑๕ สัปดาห%)

การฝeกปฏิบัติ
(ชั่วโมง)
-

การศึกษาดวยตนเอง
(ชั่วโมง)
๙๐ ชั่วโมง
(๖ ชั่วโมง x ๑๕ สัปดาห%)

๓. จํานวนชั่วโมงต$อสัปดาหBที่อาจารยBใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก$นักศึกษาเปgนรายบุคคล
๑ ชั่วโมง / สัปดาห% โดยใหนักศึกษานัดหมายอาจารย%ผูสอนเพื่อเขาปรึกษาเปmนรายบุคคลลวงหนา

๔

รายวิชาศึกษาทั่วไป
ชื่อรายวิชา หนาตางสูฝรั่งเศส
รหัสวิชา ศศฝศ ๑๕๐

ระดับปริญญาตรี
คณะศิลปศาสตร%
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูที่คาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา
๑. สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู หรือทักษะที่รายวิชามุ$งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา (CLOs)
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ
๑. CLO1 อธิบายองค%ความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร%และการเมืองการปกครองฝรั่งเศสได
๒. CLO2 เปรียบเทียบความหลากหลายของสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความคิดของชาวฝรั่งเศสในภาพรวมได
๓. CLO3 วิเคราะห%บทบาทความสําคัญของประเทศฝรั่งเศสกับประชาคมโลก และนําเสนอขอมูลขาวสาร
ฝรั่งเศสป}จจุบันได
๔. CLO4 ออกแบบแผนการนําเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเทศฝรั่งเศสและนําเสนอสื่อสารในรูปแบบที่
หลากหลายได
๕. CLO5 รับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น แสดงออกซึ่งพฤติกรรมการมีสวนรวมในชั้นเรียน และปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของสังคมได
๒. วิธีการจัดประสบการณBการเรียนรูเพื่อพัฒนาความรู หรือ ทักษะ ในขอ ๑ และการวัดผลลัพธBการเรียนรูของรายวิชา
CLO
CLO1 อธิบายองค%ความรูเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร% และการเมืองการปกครอง
ฝรั่งเศสได
CLO2 เปรียบเทียบความหลากหลายของ
สังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความคิดของ
ชาวฝรั่งเศสในภาพรวมได

วิธีการจัดการสอน/ประสบการณBการเรียนรู
- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ%
- การถาม – ตอบและวิเคราะห%รวมกัน
- การทําแบบฝ…กหัดเดี่ยว
- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ%
- การถาม – ตอบและวิเคราะห%รวมกัน
- การทําแบบฝ…กหัดเดี่ยว

CLO3 วิเคราะห%บทบาทความสําคัญของ
ประเทศฝรั่งเศสกับประชาคมโลก และ
นําเสนอขอมูลขาวสารฝรั่งเศสป}จจุบันได
CLO4 ออกแบบแผนการนําเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมประเทศฝรั่งเศสและนําเสนอ
สื่อสารในรูปแบบที่หลากหลายได

- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ%
- การถาม – ตอบและวิเคราะห%รวมกัน
- การทํางานกลุม
- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ%
- การถาม – ตอบและวิเคราะห%รวมกัน
- การทํางานเดี่ยว
- การทํางานกลุม
- การทํางานกลุม
- การทํางานเดี่ยว
- การทําแบบฝ…กหัด
- การทํากิจกรรมกลุม

CLO5 รับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมการมีสวนรวมใน
ชั้นเรียน และปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
สังคมได

๕

วิธีการวัดผลลัพธBการเรียนรู
- การสอบกลางภาค
- การสอบปลายภาค
- การสอบกลางภาค
- การสอบปลายภาค
- ทดสอบยอย
- มอบหมายรายงานบุคคล
- การสอบกลางภาค
- การสอบปลายภาค
- มอบหมายรายงานบุคคล
- ทดสอบยอย
- การนําเสนองานดวยปากเปลาและ
รายงาน
- การประเมินจากการสงงานที่ไดรับ
มอบหมาย เชน ความตรงตอเวลา
ความรับผิดชอบ คุณภาพงานที่ไดรับ
มอบหมาย เปmนตน
- การสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวม
ในชั้นเรียน

รายวิชาศึกษาทั่วไป
ชื่อรายวิชา หนาตางสูฝรั่งเศส
รหัสวิชา ศศฝศ ๑๕๐

ระดับปริญญาตรี
คณะศิลปศาสตร%
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห%ที่
๑




๒




๓

๔

๕







จํานวน ชม.
หัวขอเรื่อง/รายละเอียด
กิจกรรม
ฝ…ก กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
ในชั้นเรียน ปฏิบัติ
๓
๐
- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ%
แนะนําวิชา
- การถามตอบแบบวิเคราะห%
แบบทดสอบความรูพื้นฐานที่เกี่ยวของ
รวมกัน
กับประเทศและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
๓
๐
- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ%
ฝรั่งเศสกับประชาคมโลก
- การตอบคําถาม
บทบาทฝรั่งเศสในองค%การระหวาง
- การอภิปรายรวมกัน
ประเทศ
- การทําแบบฝ…กหัด
ภูมิศาสตร%ฝรั่งเศส
ภูมิอากาศประเทศฝรั่งเศส
ฤดูกาลของประเทศฝรั่งเศส
๓
๐
- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ%
ประเทศฝรั่งเศสภาคพื้นทะเล
- การตอบคําถาม
กลุมประเทศที่ใชภาษาฝรั่งเศส
- การอภิปรายรวมกัน
- หนวยงานที่ ดู แ ลสมาชิ ก ของกลุ ม
- การทําแบบฝ…กหัด
ประเทศที่ใชภาษาฝรั่งเศส

- วันประชาคมฝรั่งเศส
- พั นธกิ จและกิ จ กรรมที่ สํา คั ญ ของ
กลุมประเทศที่ใชภาษาฝรั่งเศส
 ประวัติศาสตร%ฝรั่งเศส (๑)
 เหตุการณ%สําคัญในประวัติศาสตร%
ลําดับเหตุการณ%สําคัญทางการเมือง
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม
ฝรั่งเศส
 ประวัติศาสตร%ฝรั่งเศส (๒)
เหตุการณ%สําคัญในประวัติศาสตร% ลําดับ
เหตุการณ%สําคัญทางการเมือง การ
ปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมฝรั่งเศส

ผูสอน
อ.ชนิดา โสภี

อ.ชนิดา โสภี

อ.ชนิดา โสภี

๓

๐

- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ%
- การตอบคําถาม
- การอภิปรายรวมกัน
- การทํางานกลุม

อ.ชนิดา โสภี

๓

๐

- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ%
- การตอบคําถาม
- การอภิปรายรวมกัน

อ.ชนิดา โสภี

๖

รายวิชาศึกษาทั่วไป
ชื่อรายวิชา หนาตางสูฝรั่งเศส
รหัสวิชา ศศฝศ ๑๕๐

สัปดาห%ที่

หัวขอเรื่อง/รายละเอียด

๖

 ระบบการเมือง สังคม เศรษฐกิจ
การศึกษาของประเทศฝรั่งเศสป}จจุบัน
 ขาว/ประเด็นสําคัญเกี่ยวประเทศ
และวัฒนธรรมฝรั่งเศสในรอบปv

๗

 ความหลากหลายของผูคน ภาษา
และวัฒนธรรมในประเทศฝรั่งเศส
 ประเพณีและงานเทศกาลที่สําคัญ
ของฝรั่งเศส
 งานศิลปะและศิลป†นฝรั่งเศสที่มี
ชื่อเสียง
 พิพิธภัณฑ% ศูนย%การจัดนิทรรศการ
และศูนย%การเรียนรูที่มีชื่อเสียงใน
ฝรั่งเศส
 วิถีชีวิต การดําเนินชีวิตและการ
พักผอนหยอนใจของชาวฝรั่งเศสโดย
ภาพรวม
--- รสนิยมและการแตงกาย
--- กิจกรรมยามวาง กีฬาและ
สันทนาการ
--- อาหารและเครื่องดื่ม
 นักคิด นักเขียนฝรั่งเศส
 การบริหารจัดการทางวัฒนธรรมของ
ฝรั่งเศส

๘

๙
๑๐

 แควนในประเทศฝรั่งเศส (๑)
 ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ภูมิภาคภาคเหนือและภาค

ระดับปริญญาตรี
คณะศิลปศาสตร%
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จํานวน ชม.
กิจกรรม
ฝ…ก กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
ในชั้นเรียน ปฏิบัติ
- การทํางานกลุม
๓
๐
- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ%
- การตอบคําถาม
- การอภิปรายรวมกัน
- การทําแบบฝ…กหัด
๓
๐
- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ%
- การตอบคําถาม
- การอภิปรายรวมกัน
- การทําแบบฝ…กหัด

๓

๐

- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ%
- การตอบคําถาม
- การอภิปรายรวมกัน
- การทํางานกลุม

สอบกลางภาค
๓
๐
- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ%
- การตอบคําถาม
- การอภิปรายรวมกัน
๗

ผูสอน

อ.ชนิดา โสภี

อ.ชนิดา โสภี

อ.ชนิดา โสภี

อ.ชนิดา โสภี

รายวิชาศึกษาทั่วไป
ชื่อรายวิชา หนาตางสูฝรั่งเศส
รหัสวิชา ศศฝศ ๑๕๐

สัปดาห%ที่

๑๑

๑๒

หัวขอเรื่อง/รายละเอียด
ตะวันตกเฉียงเหนือ
- ที่ตั้งและความสําคัญของแควนทั้งใน
เชิงประวัติศาสตร%และป}จจุบัน
- สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร%
ศาสนา และวัฒนธรรมของแควน
- อาหารและเครื่องดื่มสําคัญประจํา
แควน
- ผลิตภัณฑ%และสินคาสําคัญของแควน
- บุคคลสําคัญของแควน
 แควนในประเทศฝรั่งเศส (๒)
 ภูมิภาคภาคตะวันตก
 ภูมิภาคภาคใต
- ที่ตั้งและความสําคัญของแควนทั้งใน
เชิงประวัติศาสตร%และป}จจุบัน
- สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร%
ศาสนา และวัฒนธรรมของแควน
- อาหารและเครื่องดื่มสําคัญประจํา
แควน
- ผลิตภัณฑ%และสินคาสําคัญของแควน
- บุคคลสําคัญของแควน
 แควนในประเทศฝรั่งเศส (๓)
 ภูมิภาคภาคกลางและตะวันออก
- ที่ตั้งและความสําคัญของแควนทั้งใน
เชิงประวัติศาสตร%และป}จจุบัน
- สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร%
ศาสนา และวัฒนธรรมของแควน
- อาหารและเครื่องดื่มสําคัญประจํา

ระดับปริญญาตรี
คณะศิลปศาสตร%
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จํานวน ชม.
กิจกรรม
ฝ…ก กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
ในชั้นเรียน ปฏิบัติ
- การทําแบบฝ…กหัด

ผูสอน

๓

๐

- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ%
- การตอบคําถาม
- การอภิปรายรวมกัน
- การทําแบบฝ…กหัด

อ.ชนิดา โสภี

๓

๐

- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ%
- การตอบคําถาม
- การอภิปรายรวมกัน
- การทําแบบฝ…กหัด

อ.ชนิดา โสภี

๘

รายวิชาศึกษาทั่วไป
ชื่อรายวิชา หนาตางสูฝรั่งเศส
รหัสวิชา ศศฝศ ๑๕๐

สัปดาห%ที่

๑๓

หัวขอเรื่อง/รายละเอียด






แควน
ผลิตภัณฑ%และสินคาสําคัญของแควน
บุคคลสําคัญของแควน
ระบบขนสงมวลชนฝรั่งเศส
คําศัพท%และบทสนทนาภาษาฝรั่งเศส
เบื้องตนสําหรับการทองเที่ยว
สื่อและสื่งพิมพ%ฝรั่งเศส
บริษัทสัญชาติฝรั่งเศสที่สําคัญ

ระดับปริญญาตรี
คณะศิลปศาสตร%
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จํานวน ชม.
กิจกรรม
ฝ…ก กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
ในชั้นเรียน ปฏิบัติ

๓

๐

๑๔

 แควน Île-de-France
เมืองปารีส (๑)
บทบาทของปารีสในฐานะเมืองหลวง
ศูนย%กลางการเมืองการปกครองและ
เศรษฐกิจของประเทศ

๓

๐

๑๕

 เมืองปารีส (๒)
บทบาทของปารีสในฐานะเมืองแหงการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
รอบเมืองปารีส-ปารีสรอบนอก

๓

๐

๑๖

 ประเทศฝรั่งเศสในฐานะศูนย%กลาง
แฟชั่นชั้นนําของโลก
สถาบันหองเสื้อชั้นสูง
สินคาแฟชั่นชื่อดังของฝรั่งเศส
เสื้อผาและเครื่องประดับสัญชาติฝรั่งเศส
เครื่องสําอางสัญชาติฝรั่งเศส
นักออกแบบแฟชั่นคนสําคัญชาวฝรั่งเศส
 สรุปประเมินสิ่งที่ไดจากการเรียนรู
รายวิชาตลอดภาคการศึกษา

๓

๐

๑๗-๑๘

รวม

สอบปลายภาค
๔๕
๐

๙

- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ%
- การตอบคําถาม
- การอภิปรายรวมกัน
- การทํางานกลุม
- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ%
- การตอบคําถาม
- การอภิปรายรวมกัน
- การทํางานกลุม
- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ%
- การตอบคําถาม
- การอภิปรายรวมกัน
- การทํางานกลุม
- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ%
- การตอบคําถาม
- การอภิปรายรวมกัน
- การทํากิจกรรมกลุม

ผูสอน

อ.ชนิดา โสภี

อ.ชนิดา โสภี

อ.ชนิดา โสภี

อ.ชนิดา โสภี

รายวิชาศึกษาทั่วไป
ชื่อรายวิชา หนาตางสูฝรั่งเศส
รหัสวิชา ศศฝศ ๑๕๐

ระดับปริญญาตรี
คณะศิลปศาสตร%
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

๒. แผนการประเมินผลลัพธBการเรียนรูที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs
๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู
ก. การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู (Formative Assessment)
รวบรวมขอมูลจากสังเกตการเรียนรู การฝ…กปฏิบัติ การรวมกิจกรรมในชั้นเรียน การตรวจประเมิน
ชิ้นงานของนักศึกษาและนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน โดยคํานึงถึงความ
แตกตางของผูเรียนเปmนรายบุคคล
ข. การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู (Summative Assessment)
(๑) เครื่องมือและน้ําหนักในการวัดและประเมินผล
ผลลัพธBการเรียนรูฯ

วิธีการวัดผล

CLO1 อธิบายองค%ความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร%
และการเมืองการปกครองฝรั่งเศสได
CLO2 เปรียบเทียบความหลากหลายของสังคม
วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความคิดของชาวฝรั่งเศสใน
ภาพรวมได

- การสอบกลางภาค
- การสอบปลายภาค
- การสอบกลางภาค
- การสอบปลายภาค
- การทดสอบยอยระหวางภาค
- มอบหมายรายงานบุคคล
CLO3 วิเคราะห%บทบาทความสําคัญของประเทศ
- การสอบกลางภาค
ฝรั่งเศสกับประชาคมโลก และนําเสนอขอมูลขาวสาร - การสอบปลายภาค
ฝรั่งเศสป}จจุบันได
- มอบหมายรายงานบุคคล
CLO4 ออกแบบแผนการนําเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
- การทดสอบยอยระหวางภาค
ประเทศฝรั่งเศสและนําเสนอสื่อสารในรูปแบบที่
- การนําเสนองานที่ไดรับมอบหมาย
หลากหลายได
CLO5 รับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น แสดงออกซึ่ง - การประเมินจากการสงงานที่ไดรับมอบหมาย
พฤติกรรมการมีสวนรวมในชั้นเรียน และปฏิบัติตาม - การสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในชั้นเรียน
กฎระเบียบของสังคมได
รวม

๑๐

น้ําหนักการประเมินผล
(รอยละ)
๑๘
๒๐
๒
๑๐
๒๐
๔๐
๕
๕
๒
๘
๑๕
๕
๑๐
๑๕
๕
๕
๕

๑๐

๑๐๐

๑๐๐

รายวิชาศึกษาทั่วไป
ชื่อรายวิชา หนาตางสูฝรั่งเศส
รหัสวิชา ศศฝศ ๑๕๐

ระดับปริญญาตรี
คณะศิลปศาสตร%
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

(๒) การตัดสินผล
เกณฑ%การประเมินผลเปmนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยใชหลักการอิงเกณฑ%และเทียบคะแนนตาม
สัญลักษณ% O, S และ U ดังนี้
คะแนน (รอยละ)
๘๕ - ๑๐๐
๖๕ – ๘๔
๐-๖๔

สัญลักษณB
O
S
U

ความหมาย
โดดเดน
พอใจ
ไมพอใจ

นักศึกษาจะผานเกณฑ%การประเมินรายวิชานี้เมื่อไดคะแนนรอยละ ๖๕ (สัญลักษณ% S) ขึ้นไป
(๓) การสอบแกตัว (ถารายวิชากําหนดใหมีการสอบแกตัว)
ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาทํ า คะแนนสอบกลางภาคและปลายภาคไดไมถึ ง กึ่ ง หนึ่ ง ของคะแนนเต็ ม
นักศึกษาสามารถขอสอบแกตัวได โดยนักศึกษาตองทําคะแนนใหไดเกินกึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มในการสอบ
แกตัว แตนักศึกษาจะไดคะแนนเพียงกึ่งหนึ่งเทานั้น
๓. การอุทธรณBของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษาเกิดขอสงสัยเรื่องการใหคะแนนในสวนตางๆ นักศึกษาสามารถเขียนคํารองที่
หอง One Stop Service เพื่อขอตรวจสอบคะแนนได โดยคณะศิลปศาสตร%จะดําเนินการตามระเบียบ
และขั้นตอนปฏิบัติของคณะศิลปศาสตร% มหาวิทยาลัยมหิดล

๑๑

รายวิชาศึกษาทั่วไป
ชื่อรายวิชา หนาตางสูฝรั่งเศส
รหัสวิชา ศศฝศ ๑๕๐

ระดับปริญญาตรี
คณะศิลปศาสตร%
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก (Required Texts)
๑. Bezbakh, P. PETIT LAROUSSE de l’histoire de France. Tours: LAROUSSE, 2005.
๒. Catherine, C. & Mariella, C. Civilisation progressive du français niveau débutant. Paris: CLE International, 2003.
๓. Chamberlain, A. & Steele, R. Guide pratique de la communication. Paris: Didier, 1985.
๔. Grand-Clément, O. Savoir-Vivre avec les Français Que faire? Que dire?. Paris: Hachette, 1996.
๕. Kuperard. France - Culture Smart!: The Essential Guide to Customs & Culture, 2013.
๖. Mauchamp, N. La France de toujours. Tours: CLE International, 2004.
๗. Monnerie, A. La France aux cent visages. Paris: HATIER, 1996.
๘. Renault, C. Paris. Luçon: Édition Jean-Paul Gisserot, 2006
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หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธBการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
๑.๑ ใหนักศึกษาประเมินอาจารย%ผูสอนตามแบบประเมินของมหาวิทยาลัยและสวนงาน เชน การตรงตอเวลา
การเป†ดโอกาสใหนักศึกษาซักถาม ความสามารถในการถายทอดความรู เปmนตน
๑.๒ ใหนักศึกษาประเมินภาพรวมของรายวิชาตามประเมินของมหาวิทยาลัยและสวนงาน เชน เนื้อหาการเรียนการ
สอน วิธีการจัดการเรียนการสอน ความพึงพอใจประโยชน%ที่ไดรับ ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน เปmน
ตน
๒. กลยุทธBการประเมินการสอน
๒.๑ ใหนักศึกษาประเมินอาจารย%ผูสอนและภาพรวมของรายวิชาตามขอ ๑
๒.๒ ใหอาจารย%ผูสอนประเมินตนเองและรายวิชาในประเด็นตางๆ เชน ความเหมาะสมของหัวขอและเวลาที่ใชใน
การเรียนการสอน ความพึงพอใจของผูสอนตอผูเรียนและรายวิชา
๒.๓ ใหอาจารย%ผูสอนประเมินผูเรียนจากผลการประเมินในดานตางๆ เชน แบบฝ…กหัด กิจกรรมที่ใชในชั้นเรียน
แบบทดสอบ เปmนตน
๓. การปรับปรุงการสอน
๓.๑ อาจารย%ผูสอนประเมินการเรียนการสอนในแตละคาบโดยการสังเกตและบันทึกสถานการณ%หรือประเด็น
ระหวางการสอน
๓.๒ อาจารย%ผูสอนสรุปผลการประเมินรวมกับประเมินจากนักศึกษาเพื่อนําเสนอคณะฯ และมหาวิทยาลัย เพื่อ
ปรับปรุงการเรียนการสอนในครั้งตอไป
๓.๓. การวิจัยในชั้นเรียน เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุงการสอน
๓.๔ การเสวนาในสาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ%การสอนของอาจารย%
๓.๕ การเขาอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวขอที่เปmนประโยชน%ตอการพัฒนาการเรียนการสอน
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
๔.๑ คณะกรรมการในสาขาวิชาประเมินความเหมาะสมของขอสอบและวิธีการใหคะแนนของนักศึกษา
๔.๒ อาจารย%ผูรับผิดชอบรายวิชาประเมินความรูและความสามารถของนักศึกษาดวยวิธีการตางๆ เชน
การสัมภาษณ% การทดสอบ การมอบหมายงาน เปmนตน
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
อาจารย%ผูสอนนําเสนอผลการเรียนการสอน ทั้งจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ผูสอนและผลการ
เรียนของนักศึกษาทุกภาคการศึกษา เพื่อใชเปmนขอมูลในการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาตอไป
๑๓

รายวิชาศึกษาทั่วไป
ชื่อรายวิชา หนาตางสูฝรั่งเศส
รหัสวิชา ศศฝศ ๑๕๐

ระดับปริญญาตรี
คณะศิลปศาสตร%
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ภาคผนวก
ความสอดคลองระหว$างรายวิชากับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ตารางที่ ๑ ความสัมพันธ%ระหวาง CLOs และ MU-GE Module LOs (หมายเลขในตาราง = Sub LOs)
ผลลัพ ธ%การเรียนรูหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (MU-GE LOs)
ศศภฝ ๑๕๐
MLO1 MLO2 MLO3 MLO4 MLO5 MLO6 MLO7 MLO8 MLO9
CLO1 อธิบายองค%ความรูเกี่ยวกับ
1.1
ประวัติศาสตร% และการเมืองการ
ปกครองฝรั่งเศสได
CLO2 เปรียบเทียบความหลากหลาย 1.1
ของสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต
ความคิดของชาวฝรั่งเศสในภาพรวม
ได
CLO3 วิเคราะห%บทบาทความสําคัญ
1.1
8.1
9.1
ของประเทศฝรั่งเศสกับประชาคมโลก
8.2
9.2
และนําเสนอขอมูลขาวสารฝรั่งเศส
8.3
ป}จจุบันได
CLO4 ออกแบบแผนการนําเที่ยวเชิง 1.1
8.1
9.1
วัฒนธรรมประเทศฝรั่งเศสและ
1.3
8.2
9.2
นําเสนอสื่อสารในรูปแบบที่
8.3
หลากหลายได
CLO5 รับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
9.1
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมการมีสวนรวม
9.2
ในชั้นเรียน และปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของสังคมได
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ตารางที่ ๒ คําอธิบาย MU-GE LOs และ Sub LOs ที่รายวิชารับผิดชอบ
MU-GE LOs
Sub LOs
MLO1 create & construct an argument 1.1 identify concepts related to the context of learned
effectively as well as identify, critique
issues/topics
and evaluate the logic & validity of
1.3 collect, analyse, synthesize data, & evaluate information
arguments
and ideas from multiple sources relevant to issues/problems
MLO8 use a variety of means/
8.1 communicate/present ideas effectively both oral &
technologies to communicate
written forms, proper to a range of audience groups, such as
effectively and purposefully e.g., share verbal discussion with peers, project report.
in-formation/ knowledge, express ideas, 8.2 prepare a purposeful oral presentation designed to
demonstrate or create individual &
increase knowledge, to foster understanding, or to promote
group product, etc.
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.
MLO9 collaborate and work effectively 9.1 collaborate effectively with others as a responsible team
as part of a student group/team
member to achieve team goals in time
member to arrive at the team shared9.2 interact with others respectfully, whether as a team
goals in time
member or leader, to create a productive teamwork
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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 1. create & construct an argument
various sources and methods to
effectively as well as identify, critique
collect and manage data & inand evaluate the logic & validity of
formations and make a logical
arguments
judgement and decision to arrive
at solution or problem solving
relevant to real-world is2. select & use techniques and methods
sues/problems
to solve open-ended, ill-defined and
multistep problems

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
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 3. acquire specific strategies & skills
capability to initiate alternative/
within a particular discipline and adapt
new ways of thinking, doing things
them to a new problem or situation
or solving problems to improve
his/her or team solutions/results 4. create a novel or unique ideas,
by applying the evidence-based
question, format, or product within a
process management concepts
particular framework

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

3. Global perspectives & Ethics:
Express one’s own ideas, interact with others, guide or lead
team, as proper, as an ethicallyengaged and responsible member of the society

problem or question
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

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)
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

7. apply ethical frameworks or principles
and consider their implications in
his/her decision-making and interacting
with others

the problema or situation at hand

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 sharedgoals 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

๑๖

