มคอ.3 รายวิชาการวาดเส้น
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศิลปศึกษา)

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2021128 วิชา การวาดเส้น 3(2-2-5 )
2. จานวนหน่วยกิต 3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี
3.2 ประเภทของรายวิชา กลุ่มวิชาเอกบังคับ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ สุนทรโชติ
อาจารย์ฆนา วีระเดชะ
4.2 อาจารย์ผู้สอน คณะมนุษยศาสาตร์และสังคมศาสตร์
ผ.ศ.พิเชษฐ สุนทรโชติ โทรศัพท์ 0869839575 email: sit1300@yahoo.com
อาจารย์ฆนา วีระเดชะ โทรศัพท์ 0982594569 email: tubbver@yahoo.com
5. ภาคการศึกษา 1 ชั้นปีที่เรียน 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด (วิชาเปิดใหม่)

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 ผู้เรียนสามารถจัดการและแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม รับผิดชอบต่อตนเอง ส่วนรวมและ
สังคม
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1.2 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติการวาดเส้น และมีทักษะประสบการณ์ในการใช้วัสดุ และเครื่องมือชนิด
ต่างๆ ในการเขียนภาพ เพื่อถ่ายทอดรูปแบบของงานศิลปะด้วยเทคนิควิธีต่างๆ ได้
1.3 ผู้เรียนสามารถค้นคว้าและวางแผนในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยนาทักษะ
การวาดเส้นไปประยุกต์ใช้กับผลงานประเภทอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานวาดเส้นร่วมกับผู้อื่นๆโดยมีทักษะกระบวนการกลุ่มทั้งการเป็น
ผู้นาและผู้ตามที่ดี
1.5 ผู้ เรี ย นสามารถบู ร ณาการข้ อ มู ล เพื่ อ การสื่ อ สารอย่ า งเป็ น ระบบด้ ว ยสื่ อ และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สาหรับการสร้างสรรค์และนาเสนอผลงาน
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา (รายวิชาใหม่)

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เทคนิค และวิธีการแสดงออกทางด้านการวาดเส้นของศิลปินตะวันตกและ
ตะวันออก ทดลองและฝึกปฏิบัติตามหลักทฤษฎีการวาดเส้นอย่างมีหลักการ
Study concepts, principles, techniques and expressions in drawings by western
and oriental masterpieces, experimenting and practicing according to the principles of
drawings.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยายการฝึก

สอนเสริม

ปฏิบัต/ิ งาน ภาคสนาม/การฝึกงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

60ชั่วโมง

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย

60

150ชั่วโมง

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาให้คาปรึกษา และแนะนาทางวิชาการ 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสามารถใช้
ช่องทางการปรึกษาผ่านการติดต่อทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) และระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social
Network)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา(เฉพาะข้อที่เน้น)
5) ให้ความเคารพและยึดถือในกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม
1.2 วิธีการสอน
1) การสอนโดยใช้กรณีศึกษาสอดแทรก คุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย
2) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning)
3) เน้นจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
4) เน้นจัดกิจกรรมการสอนโดยเน้นการมีต้นแบบที่ดี
2
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1.3 วิธีการประเมินผล
1) การประเมินการแต่งกายอย่างมีรสนิยมและเหมาะสมกับกาลเทศะ ความสามารถในการควบคุม
ตนเองในการเรียนรู้
2) การประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม และพฤติกรรมการทางานร่วมกัน
3) การสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานในชั้นเรียนและนอกสถานที่
4) การประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่และการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนร่วมชั้นจากงานที่
ได้รับมอบหมาย
โดยมีเกณฑ์รูบิคส์หลักสาหรับการประเมินดังนี้
ระดับ
พฤติกรรม
1
สามารถเข้าใจวิธีการในการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ
2
สามารถปฏิบัติงานด้วยวิธีการที่ดีและถูกต้องตามหลักจริยธรรม
3
สามารถปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้โดยกฎระเบียบและหลักจริยธรรม
อย่างไม่เอาเปรียบ
4
สามารถทาหน้าที่ได้ดีกฎระเบียบและหลักจริยธรรมโดยเป็นแบบอย่างที่ดีและ
ช่วยเหลือเพื่อน
5
สามารถปฏิบัติตัวได้เป็นแบบอย่างที่ดี ช่วยเหลือของเพื่อน รวมถึงรักษา
กฎระเบียบต่อส่วนรวมส่วนรวม
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ(เฉพาะข้อที่เน้น)
1) ความรอบรู้ ในด้ า นวิ ช าชี พ ครู แ ละวิ ช าชี พ มี ค วามรอบรู้ ในวิ ช าชี พ ครู แ ละวิ ช าเอก
ศิลปศึกษาอย่างกว้างขวางลึกซึ้งและเป็นระบบ
2) มีความตระหนักรู้หลักการ และทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทั้งการบูรณา
การข้ามศาสตร์และการบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
2.2 วิธีการสอน
1) ใช้การจัดการเรียนการสอนที่เน้น รูปแบบการเรียนรู้บนพื้นฐานการออกแบบของศตวรรษที่ 21
(Design base Learning of C 21 st ) และการวิจัยแบบปฏิบัติการ (Action Research)
2) การเรียนการสอนจากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญและวิทยากร โดยเน้นการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ
3) การจัดการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้า และสร้างสรรค์ความรู้
2.3 วิธีการประเมินผล
1) การทดสอบปลายภาค
2) การประเมินการโครงการหรือการออกแบบกิจกรรม
3) การประเมินการจัดกิจกรรมตามภาระงาน (Task) และงาน (Job)
โดยมีเกณฑ์รูบิสค์หลักสาหรับการประเมินดังนี้
ระดับ
พฤติกรรม
1
มีความรู้ความเข้าใจความหมายและความสาคัญของการวาดเส้น
2
สามารถถ่ายทอดผลงานศิลปะโดยใช้วัสดุต่างๆได้อย่างน่าสนใจ
3
สามารถถ่ายทอดผลงานศิลปะโดยใช้วัสดุต่างๆอย่างมีหลักการ
3
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4
5

สามารถถ่ายทอดผลงานศิลปะผ่านการวาดเส้นอย่างเป็นระบบและ
บูรณาการ
สามารถถ่ายทอดและออกแบบผลงานศิลปะผ่านการวาดเส้นอย่างเป็น
ระบบและบูรณาการโดยสามารถบรรยาย ตีความและนาเสนอผลงาน

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา (เฉพาะข้อที่เน้น)
2) สามารถคิดแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออกและนาไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์โดยคานึงถึงความรู้ทางทฤษฎีประสบการณ์ภาคปฏิบัติและผลกระทบจากการตัดสินใจ
3.2 วิธีการสอน
1) เน้นการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน การสอนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ(CRP) และรูปแบบการ
เรียนรู้บนพื้นฐานการออกแบบของศตวรรษที่ 21 (Design base Learning of C 21 st )
2) การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการคิดอย่างเป็นระบบ และการสร้างสรรค์จากการฝึกปฏิบัติและ
การทดลองผ่านกิจกรรมต่างๆ
3) การจัดการเรียนการสอนโดยศึกษาจากต้นแบบแหล่งเรียนรู้และทัศนศึกษา
3.3 วิธีการประเมินผล
1) การประเมินพฤติกรรมการจัดกิจกรรม
2) การประเมินผลงานในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ โครงงาน ชิ้นงานหรือนวัตกรรรมต่างๆ
3) การสอบปากเปล่าเพื่อการนาเสนอตามประเด็นที่มอบหมาย หรือเพื่อการแสดงความคิด
จากความพยายามในการศึกษาค้นคว้า
โดยมีเกณฑ์รูบิคส์หลักสาหรับการประเมินดังนี้
ระดับ
พฤติกรรม
1
สามารถบรรยายวิธีสร้างงานวาดเส้นของตนเองอย่างเป็นระบบ
2
สามารถบรรยายหลักการวาดเส้นของตนเองอย่างเป็นระบบ
3
สามารถวิเคราะห์ ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงานการวาดเส้นของตนเองอย่าง
เป็นระบบ
4
สามารถประเมินคุณค่าของผลงานของตนเองอย่างเป็นระบบด้วยหลักทฤษฏี
ทางการวาดเส้น
5
สามารถวิจารณ์ผลงานการวาดเส้นของบุคคลอื่นอย่างเป็นระบบสร้างสรรค์ด้วย
หลักทฤษฏีทางการวาดเส้น
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา(เฉพาะข้อที่เน้น)
1) มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิ ดชอบของตนในการทางานและการอยู่
ร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตรและในการเรียนรู้พัฒนาตนเองและอาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
1) ใช้การจัดการเรียนการสอนที่เน้น กิจกรรมปฏิบัติ (Activity base Learning)
2) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning)
3) เน้นการจัดการใช้แฟ้มสะสมผลงานเพื่อประเมินพัฒนาการ
4.3 วิธีการประเมินผล
4
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1) การประเมินการจัดกิจกรรมตามภาระงาน (Task) และงาน (Job)
2) การประเมินการโครงการหรือการออกแบบกิจกรรม
3) การประเมินผลงานการใช้แฟ้มสะสมผลงานเพื่อดูพัฒนาการ
โดยมีเกณฑ์รูบิคส์หลักสาหรับการประเมินดังนี้
ระดับ
พฤติกรรม
1
สามารถเข้าใจในแนวคิดของตนเอง
2
สามารถเข้าใจในแนวคิดของตนเองและผู้อื่น
3
สามารถปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่างๆได้
4
สามารถทาตามหน้าที่ในกลุ่มที่ทางาน
5
สามารถดารงตนอยู่ในกลุ่มได้อย่างมีอัตตลักษณ์
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
4) สามารถบูรณาการข้อมูลเพื่อสื่อสารอย่างเป็นระบบด้วยสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
1) เน้นการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน และการสอนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ(CRP)
2) เน้นการใช้วิธีการทางสถิติและคณิตศาสตร์ทาการประเมินความต้องการจาเป็นในการสร้างสรรค์
ประยุกต์ ต่อยอดกิจกรรมสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ
3) เน้นการนาเสนองานโดยการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินการปฏิบัติงาน ตามภาระงาน (Task) และงาน (Job) ตามโครงงาน
2) การประเมินผลงานและชิ้นงานต่างๆ
โดยมีเกณฑ์รูบิคส์หลักสาหรับการประเมินดังนี้
ระดับ
พฤติกรรม
1
สามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบหรือสร้างนวัตกรรมด้าน
ศิลปะจากแหล่งต่างๆในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
2
สามารถเลือกใช้ข้อมูลการออกแบบหรือสร้างนวัตกรรมด้านศิลปะที่ได้
อย่างมีเหตุผล
3
สามารถสรุปความคิดรวบยอดข้อมูลการออกแบบหรือสร้างนวัตกรรมด้าน
ศิลปะที่ได้มา
4
สามารถสื่อสารข้อมูลต่างๆที่ได้มาด้วยเทคโนโลยีต่างๆ
5
สามารถนาเสนอข้อมูลด้วยเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์เป็นลีลาของตน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด ชั่วโมง
1
ปฐมนิเทศ
และ

แนะนารายวิชา
และกิจกรรมสร้าง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช้

1.บรรยายและสนทนาเพื่อสอบถามความต้องการ
และความคาดหวังต่อรายวิชา

1.มัลติมีเดีย พาว์
เวอร์พอยด์
2.วิดีทัศน์

5

ผู้สอน
ผศ.
พิเชษฐ์

มคอ. 3

สัปดาห์

หัวข้อ/รายละเอียด

ชั่วโมง

ความสาคัญ ความคุ้นเคย
การวาดเส้น -ความสาคัญการ

วาดเส้น

2
การศึกษา
เรื่อง
น้าหนักแสง
เงา

- ความรู้ทั่วไป
- ลักษณะและ
ประเภท
- การประยุกต์ใช้

4

3
- ความรู้ทั่วไป
รูปทรง
- ลักษณะและ
เรขาคณิต
ประเภท
(แบบเดี่ยว)

- การประยุกต์ใช้
4

4
รูปทรง
เรขาคณิต
(แบบรวม)

- ความรู้ทั่วไป
- ลักษณะและ
ประเภท
4

5
วัตถุผิวด้าน

- หลักการสร้าง
พื้นผิวด้าน
- การประยุกต์ใช้
4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช้

2.กิจกรรมที่ 1.1 ทดสอบความรู้(P)
3.กิจกรรมที่ 1.2 ออกแบบประวัติตนเอง
แลกเปลีย่ นประสบการณ์ด้านศิลปะ(P)
4.กิจกรรมที่ 1.3 ผังมโนทัศน์ความสาคัญการวาด
เส้น(P)
5.กิจกรรมทัศนจารึก (P)
รูปแบบการเรียนรู้บนพื้นฐานการวาดเส้น และการ
สอนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ
1.บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์
2.กิจกรรมที่ 2.1 ถามตอบข้อมูลทัว่ ไปของน้าหนัก
แสงเงา(P)
3.กิจกรรมที่ 2.2 ฝึกสร้างค่าน้าหนักแสงเงา(P)
4.กิจกรรมที่ 2.3 ประยุกต์ใช้ค่าน้าหนักแสงเงา(P)
5.กิจกรรมทัศนจารึก (P)
รูปแบบการเรียนรู้บนพื้นฐานการวาดเส้น และการ
สอนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ
1.บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์
2.กิจกรรมที่ 3.1ถามตอบข้อมูลทัว่ ไปของรูปทรง
เรขาคณิต(P)
3.กิจกรรมที่ 3.2 ฝึกเขียนโครงสร้างรูปทรง
เรขาคณิต(P)
4.กิจกรรมที่ 3.3ประยุกต์ใช้น้าหนักกับรูปทรง
เรขาคณิต(P)
5.กิจกรรมทัศนจารึก (P)
รูปแบบการเรียนรู้บนพื้นฐานการวาดเส้นและการ
สอนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ
1.บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์
2.กิจกรรมที่ 4.1 ถามตอบข้อมูลทั่วไปของ
โครงสร้างรูปทรงเรขาคณิต (P)
3.กิจกรรมที่ 4.2 ฝึกการสร้างน้าหนักกับรูปทรง
เรขาคณิตแบบต่าง(P)
4.กิจกรรมทัศนจารึก (P)

3.เอกสาร
ประกอบการสอน
4.หนังสือแบบ
กิจกรรมฯ

อ.ฆนา

1.มัลติมีเดีย พาว์
เวอร์พอยด์
2.วิดีทัศน์
3.เอกสาร
ประกอบการสอน
4.หนังสือแบบ
กิจกรรมฯ
5.ภาพตัวอย่าง
เรื่องแสงเงา

ผศ.
พิเชษฐ์
อ.ฆนา

1.มัลติมีเดีย พาว์
เวอร์พอยด์
2.วิดีทัศน์
3.เอกสาร
ประกอบการสอน
4.หนังสือแบบ
กิจกรรมฯ
5.รูปทรง
เรขาคณิตแบบ
เดี่ยว

ผศ.
พิเชษฐ์
อ.ฆนา

1.มัลติมีเดีย พาว์
เวอร์พอยด์
2.วิดีทัศน์
3.เอกสาร
ประกอบการสอน
4.หนังสือแบบ
กิจกรรมฯ
5.รูปทรง
เรขาคณิตแบบ
รวม
รูปแบบการเรียนรู้บนพื้นฐานการวาดเส้น และการ 1.มัลติมีเดีย พาว์
เวอร์พอยด์
สอนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ
2.วิดีทัศน์
1.บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์
3.เอกสาร
2.กิจกรรมที่ 5.1 ถามตอบข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับ
ประกอบการสอน
ความแตกต่างกันของพื้นผิวแต่ละแบบ(P)
4.หนังสือแบบ
3.กิจกรรมที่ 5.2 ฝึกสร้างน้าหนักแสดงลักษณะ
กิจกรรมฯ
5.วัตถุผิวด้าน
พื้นผิวด้าน(P)

ผศ.
พิเชษฐ์
อ.ฆนา

4.กิจกรรมที่5.3 ประยุกต์ใช้น้าหนักแสดงลักษณะ
พื้นผิวด้านผ่านรูปทรงต่างๆ(P)
5.กิจกรรมทัศนจารึก (P)
6

ผู้สอน

ผศ.
พิเชษฐ์
อ.ฆนา

มคอ. 3

สัปดาห์

หัวข้อ/รายละเอียด

6
วัตถุผิวมัน

- หลักการสร้าง
พื้นผิวมัน
- การประยุกต์ใช้

7
วัตถุผิวใส

ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช้
1.มัลติมีเดีย พาว์
เวอร์พอยด์
2.วิดีทัศน์
3.เอกสาร
ประกอบการสอน
4.หนังสือแบบ
กิจกรรมฯ
5.วัตถุผิวมัน

ผศ.
พิเชษฐ์
อ.ฆนา

4

รูปแบบการเรียนรู้บนพื้นฐานการวาดเส้น และการ
สอนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ
1.บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์
2.กิจกรรมที่ 6.1 ถามตอบข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
ความแตกต่างกันของพื้นผิวแต่ละแบบ(P)
3.กิจกรรมที่ 6.2 ฝึกสร้างน้าหนักแสดงลักษณะ
พื้นผิวมัน(P)
4.กิจกรรมที่ 6.3 ประยุกต์ใช้น้าหนักแสดงลักษณะ
พื้นผิวมันผ่านรูปทรงต่างๆ(P)
5.กิจกรรมทัศนจารึก (P)
รูปแบบการเรียนรู้บนพื้นฐานการวาดเส้น และการ
สอนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ
1.บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์
2.กิจกรรมที่ 7.1 ถามตอบข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
ความแตกต่างกันของพื้นผิว(P)
3.กิจกรรมที่ 7.2 ฝึกสร้างน้าหนักแสดงลักษณะ
พื้นผิวใส(P)
4.กิจกรรมที่ 7.3 ประยุกต์ใช้น้าหนักแสดงลักษณะ
พื้นผิวใสผ่านรูปทรงต่างๆ(P)
5.กิจกรรมทัศนจารึก (P)
รูปแบบการเรียนรู้บนพื้นฐานการวาดเส้น และการ
สอนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ
1.บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์
2.กิจกรรมที่ 8.1 ถามตอบข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
รูปทรงทางธรรมชาติ(P)
3.กิจกรรมที่ 8.2 ฝึกสร้างพื้นผิวลักษณะต่างๆกับ
รูปทรงทางธรรมชาติ(P)
4.กิจกรรมที่ 8.3 ประยุกต์ใช้พื้นผิวกับรูปทรงทาง
ธรรมชาติ(P)
5.กิจกรรมทัศนจารึก (P)

1.มัลติมีเดีย พาว์
เวอร์พอยด์
2.วิดีทัศน์
3.เอกสาร
ประกอบการสอน
4.หนังสือแบบ
กิจกรรมฯ
5.วัตถุผิวใส

ผศ.
พิเชษฐ์
อ.ฆนา

1.มัลติมีเดีย พาว์
เวอร์พอยด์
2.วิดีทัศน์
3.เอกสาร
ประกอบการสอน
4.หนังสือแบบ
กิจกรรมฯ
5.รูปทรงทาง
ธรรมชาติ

ผศ.
พิเชษฐ์
อ.ฆนา

รูปแบบการเรียนรู้บนพื้นฐานการวาดเส้น และการ
สอนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ
1.บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์
2.กิจกรรมที่ 9.1 ถามตอบข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
การเขียนหุ่นนิ่ง(P)

1.มัลติมีเดีย พาว์
เวอร์พอยด์
2.วิดีทัศน์
3.เอกสาร
ประกอบการสอน
4.หนังสือแบบ
กิจกรรมฯ
5.หุ่นนิ่งลักษณะ
ต่างๆ

ผศ.
พิเชษฐ์
อ.ฆนา

- หลักการสร้าง
พื้นผิวใส
- การประยุกต์ใช้
4

8
รูปทรงทาง
ธรรมชาติ

- ความรู้ทั่วไป
- ลักษณะและ
ประเภท
- การประยุกต์ใช้
4

9
การเขียน
หุ่นนิ่งแบบ
รวม(ครั้งที่
1)

- ความรู้ทั่วไป
- ลักษณะและ
ประเภท
- การประยุกต์ใช้
4

3.กิจกรรมที่ 9.2 ฝึกเขียนหุ่นนิ่งลักษณะต่างๆแบบ
รวม(P)
4.กิจกรรมที่ 9.3 ประยุกต์ใช้พื้นผิวกับหุ่นนิ่งแบบรวม
(P)
5.กิจกรรมที่ 9.4 ทดสอบความรู้เกี่ยวกับทัศนธาตุ(P)

6.กิจกรรมทัศนจารึก (P)

7

ผู้สอน

มคอ. 3

สัปดาห์

หัวข้อ/รายละเอียด

10
การเขียน
หุ่นนิ่งแบบ
รวม(ครั้งที่
2)

- ความรู้ทั่วไป
- ลักษณะและ
ประเภท
- การประยุกต์ใช้

ชั่วโมง

4

11
การเขียน
หุ่นเหลี่ยม
ปูนรูปคน
(ครั้งที่ 1)

- ความรู้ทั่วไป
- ลักษณะและ
ประเภท
- การประยุกต์ใช้
4

12
การเขียน
หุ่นเหลี่ยม
ปูนรูปคน
(ครั้งที่ 2)

- ความรู้ทั่วไป
- ลักษณะและ
ประเภท
- การประยุกต์ใช้
4

13
- ความรู้ทั่วไป
การเขียน - ลักษณะและ
ตา หู จมูก
ประเภท
ปากคนจริง

- การประยุกต์ใช้
4

14
การเขียน
โครงสร้าง
ใบหน้าคน

- ความรู้ทั่วไป
- ลักษณะและ
ประเภท

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช้

รูปแบบการเรียนรู้บนพื้นฐานการวาดเส้น และการ
สอนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ(CRP)
1.บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์
2.กิจกรรมที่ 10.1 ถามตอบข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
การเขียนหุ่นนิ่งแบบต่างๆ(P)
3.กิจกรรมที่ 10.2ฝึกเขียนหุ่นนิ่งลักษณะต่างๆ
แบบรวม(P)
4.กิจกรรมที่ 10.3 ประยุกต์ใช้พื้นผิวกับหุ่นนิ่งแบบ
รวม(P)
5.กิจกรรมทัศนจารึก (P)
รูปแบบการเรียนรู้บนพื้นฐานการวาดเส้น และการ
สอนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ(CRP)
1.บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์
2.กิจกรรมที่ 11.1 ถามตอบข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
สัดส่วนโครงสร้างเหลี่ยมหน้าคน(P)

1.มัลติมีเดีย พาว์
เวอร์พอยด์
2.วิดีทัศน์
3.เอกสาร
ประกอบการสอน
4.หนังสือแบบ
กิจกรรมฯ
5.หุ่นนิ่งลักษณะ
ต่างๆ

ผศ.
พิเชษฐ์
อ.ฆนา

1.มัลติมีเดีย พาว์
เวอร์พอยด์
2.วิดีทัศน์
3.เอกสาร
ประกอบการสอน
4.หนังสือแบบ
กิจกรรมฯ
5.หุ่นเหลี่ยมปูน
รูปคน

ผศ.
พิเชษฐ์
อ.ฆนา

1.มัลติมีเดีย พาว์
เวอร์พอยด์
2.วิดีทัศน์
3.เอกสาร
ประกอบการสอน
4.หนังสือแบบ
กิจกรรมฯ
5.หุ่นเหลี่ยมปูน
รูปคน

ผศ.
พิเชษฐ์
อ.ฆนา

1.มัลติมีเดีย พาว์
เวอร์พอยด์
2.วิดีทัศน์
3.เอกสาร
ประกอบการสอน
4.หนังสือแบบ
กิจกรรมฯ
5.หุ่นคนจริง

ผศ.
พิเชษฐ์
อ.ฆนา

1.มัลติมีเดีย พาว์
เวอร์พอยด์
2.วิดีทัศน์
3.เอกสาร

ผศ.
พิเชษฐ์
อ.ฆนา

3.กิจกรรมที่ 11.2 ฝึกสร้างสัดส่วนสัดส่วนโครงสร้าง
เหลี่ยมหน้าคน(P)

4.กิจกรรมที่ 11.3 ประยุกต์ใช้สดั ส่วนโครงสร้าง
กับรูปทรงหุ่นเหลี่ยมปูนหน้าคน(P)
5.กิจกรรมทัศนจารึก (P)
รูปแบบการเรียนรู้บนพื้นฐานการวาดเส้น และการ
สอนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ
1.บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์
2.กิจกรรมที่ 12.ถามตอบข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
สัดส่วนโครงสร้างเหลี่ยมหน้าคน(P)
3.กิจกรรมที่ 12.2 ฝึกสร้างสัดส่วนสัดส่วนโครงสร้าง
เหลี่ยมหน้าคน(P)
4.กิจกรรมที่ 12.3 ประยุกต์ใช้สัดส่วนโครงสร้างกับ
รูปทรงหุ่นเหลี่ยมปูนหน้าคน(P)
5.กิจกรรมทัศนจารึก (P)
รูปแบบการเรียนรู้บนพื้นฐานการวาดเส้น และการ
สอนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ
1.บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์
2.กิจกรรมที่ 13.1 ถามตอบข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
การเขียนตา หู จมูก ปากคนจริง(P)
3.กิจกรรมที่ 13.2 ฝึกการเขียนภาพตา หู จมูก ปาก
ของคนจริง(P)
4.กิจกรรมที่ 13.3 ประยุกต์ใช้ตา หู จมูก ปากของ
คนจริงมาเขียนเป็นใบหน้าคน(P)
5.กิจกรรมทัศนจารึก (P)
รูปแบบการเรียนรู้บนพื้นฐานการวาดเส้น และการ
สอนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ
1.บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์
8

ผู้สอน

มคอ. 3

สัปดาห์

หัวข้อ/รายละเอียด

จริง

- การประยุกต์ใช้

15
การลง
น้าหนัก
แสดง
กล้ามเนื้อ
ใบหน้าคน
จริง

- ความรู้ทั่วไป
- ลักษณะและ
ประเภท
- การประยุกต์ใช้

16

4

ทดสอบ

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช้

2.กิจกรรมที่ 14.1 ถามตอบข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
สัดส่วนโครงสร้างใบหน้าคนจริง(P)
3.กิจกรรมที่ 14.2 ฝึกสร้างสัดส่วนโครงสร้างใบหน้า
คนจริง(P)
4.กิจกรรมที่ 14.3 ประยุกต์ใช้โครงสร้างสัดส่วน
นามาเขียนใบหน้าคนจริง(G)
5.กิจกรรมทัศนจารึก (P)
รูปแบบการเรียนรู้บนพื้นฐานการวาดเส้น และการ
สอนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ
1.บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์
2.กิจกรรมที่ 15.1ถามตอบข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
กล้ามเนื้อและโครงสร้างใบหน้าคนจริง(P)
ตีความและประเมินค่าทัศนธาตุและหลักการ
ออกแบบ(P)
3.กิจกรรมที่ 15.2 ฝึกเขียนกล้ามเนื้อสัดส่วน
โครงสร้างใบหน้าคนจริง(P)
4.กิจกรรมที่ 15.3 ประยุกต์การลงน้าหนักแสงเงา
แสดงกล้ามเนื้อนามาเขียนใบหน้าคนจริง(P)
5.กิจกรรมทัศนจารึก (P)
กิจรรมที่ 16.1แบบทดสอบปลายภาค
กิจกรรมที่ 16.2 นาเสนอผลงาน

ประกอบการสอน
4.หนังสือแบบ
กิจกรรมฯ
5.หุ่นคนจริง

ชั่วโมง

3

ประเมินผล

1.มัลติมีเดีย พาว์
เวอร์พอยด์
2.วิดีทัศน์
3.เอกสาร
ประกอบการสอน
4.หนังสือแบบ
กิจกรรมฯ
5.หุ่นคนจริง

ผู้สอน

ผศ.
พิเชษฐ์
อ.ฆนา

ผู้สอน

หมายเหตุ P = personal task G = group task

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น





9

แบบประเมินรูบิกส์



แบบทดสอบ



สังเกตพฤติกรรม

ตรวจผลงาน

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และ การใช้เทคโนโล ยีสารสนเทศ

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะทางปัญญา

ความรู้

1.1 ทดสอบความรู้(P)
1.2 ออกแบบประวัติตนเองแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้านศิลปะ(P)

คุณธรรมจริยธรรม

กิจกรรมและผลงาน

การประเมิน
วิธีการ เครื่องมือ




สั ป ดาห์ ที่ สัดส่วน
ท า ก า ร การประเมิน
ประเมิน
(ร้อยละ)

1
1

1
1.5

มคอ. 3
ผลการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น






   



แบบประเมินรูบิกส์



แบบทดสอบ



สังเกตพฤติกรรม

ตรวจผลงาน

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และ การใช้เทคโนโล ยีสารสนเทศ

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะทางปัญญา

2.1 ถามตอบข้อมูลทั่วไปของน้าหนักแสง
เงา(P)
2.2 ฝึกสร้างน้าหนักแสงเงา(P)
2.3 ประยุกต์ใช้น้าหนักแสงเงากับศิลปะ(P)
3.1 ถามตอบข้อมูลทั่วไปของรูปทรง
เรขาคณิต(P)
3.2 ฝึกเขียนโครงสร้างรูปทรงเรขาคณิต(P)
3.3 ประยุกต์ใช้น้าหนักกับรูปทรงเรขาคณิต
(P)
4.1 ถามตอบข้อมูลทั่วไปของโครงสร้าง
รูปทรงเรขาคณิต (P)
4.2 ฝึกการสร้างน้าหนักกับรูปทรง
เรขาคณิต(P)
5.1 ถามตอบข้อมูลทั่วไปเกีย่ วกับความ
แตกต่างกันของพื้นผิวแต่ละแบบ(P)
5.2 ฝึกสร้างน้าหนักแสดงลักษณะพื้นผิว
ด้าน(P)
5.3 ประยุกต์ใช้น้าหนักแสดงลักษณะพื้นผิว
ด้านผ่านรูปทรงต่างๆ(P)
6.1 ถามตอบข้อมูลทั่วไปเกีย่ วกับความ
แตกต่างกันของพื้นผิวแต่ละแบบ(P)
6.2 ฝึกสร้างน้าหนักแสดงลักษณะพื้นผิวมัน
(P)
6.3 ประยุกต์ใช้น้าหนักแสดงลักษณะพื้นผิว
มันผ่านรูปทรงต่างๆ(P)
7.1 ถามตอบข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับความ
แตกต่างกันของพื้นผิว(P)
7.2 ฝึกสร้างน้าหนักแสดงลักษณะพื้นผิวใส
(P)
7.3 ประยุกต์ใช้น้าหนักแสดงลักษณะพื้นผิว
ใสผ่านรูปทรงต่างๆ(P)
8.1 ถามตอบข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรูปทรง

ความรู้

1.3 ผังมโนทัศน์ความสาคัญการวาดเส้น(P)

คุณธรรมจริยธรรม

กิจกรรมและผลงาน

การประเมิน
วิธีการ เครื่องมือ
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6
7



0.5
1
2.5

5



1.5

2
2
3

4



   

1
2




 

สั ป ดาห์ ที่ สัดส่วน
ท า ก า ร การประเมิน
ประเมิน
(ร้อยละ)

7
7
8

0.5
2.5
0.5
2
0.5
2.5
2.5
0.5
1
2.5
0.5
1
2.5
0.5

มคอ. 3
ผลการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น

แบบประเมินรูบิกส์

แบบทดสอบ

สังเกตพฤติกรรม

ตรวจผลงาน

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และ การใช้เทคโนโล ยีสารสนเทศ

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะทางปัญญา

ความรู้

คุณธรรมจริยธรรม

กิจกรรมและผลงาน

การประเมิน
วิธีการ เครื่องมือ
สั ป ดาห์ ที่ สัดส่วน
ท า ก า ร การประเมิน
ประเมิน
(ร้อยละ)

ทางธรรมชาติ(P)
8.2 ฝึกสร้างพื้นผิวลักษณะต่างๆกับรูปทรง
ทางธรรมชาติ(P)
8.3 ประยุกต์ใช้พื้นผิวกับรูปทรงทาง
ธรรมชาติ(P)
9.1 ถามตอบข้อมูลทั่วไปเกีย่ วกับการเขียน
หุ่นนิ่ง(P)
9.2 ฝึกการเขียนหุ่นนิ่งลักษณะต่างๆแบบ
รวม(P)
9.3 ประยุกต์ใช้พื้นผิวกับหุ่นนิ่งแบบรวม(P)
10.1 ถามตอบข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการ
เขียนหุ่นนิ่งแบบต่างๆ(P)
10.2 ฝึกการเขียนหุ่นนิ่งลักษณะต่างๆแบบ
รวม(P)
10.3 ประยุกต์ใช้พื้นผิวกับหุ่นนิ่งแบบรวม
(P)
11.1ถามตอบข้อมูลทั่วไปเกีย่ วกับสัดส่วน
โครงสร้างหน้าคน(P)
11.2 ฝึกสร้างสัดส่วนโครงสร้างหน้าคน(P)
11.3 ประยุกต์ใช้สัดส่วนโครงสร้างหุ่น
เหลี่ยมปูนหน้าคน(P)
12.1ถามตอบข้อมูลทั่วไปเกีย่ วกับสัดส่วน
โครงสร้างหน้าคน(P)
12.2 ฝึกเขียนสัดส่วนโครงสร้างหุน่ เหลี่ยม
ปูนหน้าคน(P)
12.3 ประยุกต์ใช้สัดส่วนโครงสร้างหุ่น
เหลี่ยมปูนหน้าคน(P)
13.1ถามตอบข้อมูลทั่วไปเกีย่ วกับโครงสร้าง
ของตา หู จมูก ปากบนใบหน้าคน(P)
13.2 ฝึกเขียนโครงสร้างของตา หู จมูก
ปาก(P)
13.3 ประยุกต์ใช้โครงสร้างของตา หู จมูก
ปากนามาเขียนใบหน้าคน(P)
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10

11
11

12
12
13



   

10

12



   

9

1



   

9

10





8
9



   

8



13
13

1
2.5
0.5
1
2.5
0.5
1
2.5
0.5
1
2.5
0.5
1
2.5
0.5
1
2.5

มคอ. 3
ผลการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น



แบบประเมินรูบิกส์



แบบทดสอบ

10 50 20 10

สังเกตพฤติกรรม

รวมสัดส่วนการประเมิน(ร้อยละ)

ตรวจผลงาน

14.1ถามตอบข้อมูลทั่วไปเกีย่ วกับสัดส่วน

ใบหน้าคนจริง(P)

14.2 ฝึกเขียนสัดส่วนใบหน้าคนจริง(P)
14.3 ประยุกต์ใช้สัดส่วนนามาเขียนใบหน้า
   
คนจริง(P)
15.1ถามตอบข้อมูลทั่วไปเกีย่ วกับกล้ามเนื้อ
 
และโครงสร้างใบหน้าคนจริง(P)
15.2 ฝึกเขียนกล้ามเนื้อและโครงสร้าง

ใบหน้าคนจริง(P)
15.3 ประยุกต์ใช้การลงน้าหนักแสงเงา
แสดงกล้ามเนื้อและโครงสร้างนามาเขียน
   
ใบหน้าคนจริง(P)
16.1 แบบทดสอบปลายภาค

16.2 นาเสนอโครงงาน
   
กิจกรรมทัศนจารึก (P)
   

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และ การใช้เทคโนโล ยีสารสนเทศ

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะทางปัญญา

ความรู้

คุณธรรมจริยธรรม

กิจกรรมและผลงาน

การประเมิน
วิธีการ เครื่องมือ

14







 





สั ป ดาห์ ที่ สัดส่วน
ท า ก า ร การประเมิน
ประเมิน
(ร้อยละ)

14

12

5

15



5

15



 





 


16

5

16

20

1-16

5




100

10

ร้อยละ
ร้อยละ
2.กิจกรรมฝึกปฏิบตั ิในชั้นเรียน
ร้อยละ
3.กิจกรรมการประยุกต์ใช้
ร้อยละ
4.โครงงานปลายภาค
ร้อยละ
5.ทัศนจารึก
ร้อยละ
กิจกรรมการบูรณาการ กับบริการวิชาการสู่สังคม โครงการนิทานทัศนธาตุสอนน้องวาดส่งเสริมคุณธรรม

ค่าระดับคะแนน
4.0
3.5
3.0
2.5

2.5

15

สัดส่วนคะแนน
ภาคทฤษฏี
สอบปลายภาค
ภาคปฏิบัติ
1.กิจกรรมทดสอบความรู้ในชั้นเรียน

เกณฑ์การประเมินของมหาวิทยาลัย
ระดับคะแนน
ค่าร้อยละ
A
90-100
B+
85-89.9
B
75-84.9
C+
70-74.9

1

14





0.5

ความหมายผลการเรียน
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใช้ (Fairy Good)

20
5
25
25
20
5

มคอ. 3

C
D+
D
F
I
M

60-69.9
55-59.9
50-54.9
0-49.9
-

2.0
1.5
1.0
0
-

พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)
รอการประเมิน (Incomplete)

ขาดสอบ (Miss Exam)

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
พิเชษฐ สุนทรโชติ และฆนา วีระเดชะ.(2559).เอกสารการเรียนวาดเส้น.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต .
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ. (2545). “นิทรรศการผลงานการวาดเส้น 2545” วาดเส้น. กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้
นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา:
- การสนทนากลุ่มระหว่างอาจารย์ผู้ประสานงานวิชา/อาจารย์ผู้สอน และผู้เรียน
- แบบประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกตการสอนของผู้ร่วมทีมสอน
- ผลกการปฏิบัติงาน
- การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
น าผลการประเมิ น ประสิ ท ธิผ ลรายวิช าและผลการประเมิ น การสอนของอาจารย์ ม าพิ จ ารณา
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล อาจารย์ผู้สอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ก่อน
เปิดภาคเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีการทวนสอบคะแนน ระดับคะแนนตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลที่กาหนดไว้ของรายวิชาใน
ระดับอาจารย์ผู้ประสานงานวิชา ทุกภาคเรียน
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
อาจารย์ผู้ประสานงานวิชาสรุปผลการจัดการเรียนการสอนใน มคอ.5 เสนอคณะฯ พิจารณา
ปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน ในปีการศึกษาต่อไป
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