รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 2000105

ชื่อรายวิชา สุนทรียภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
(Aesthetic For Quality of Life)

2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต 3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วรพรรณ กีรานนท์
4.2 อาจารย์ผู้สอน : คณาจารย์ผู้สอนรายวิชาสุนทรียภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
เป็นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
สิงหาคม 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบและมีทักษะในการทางานร่วมกับผู้อื่น
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของความงาม กระบวนการการรับรู้
และการถ่ายทอดความงาม สามารถจาแนกความงามของธรรมชาติและศิลปะ อีกทั้งวิเคราะห์
องค์ประกอบของความงามในงานทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ทั้งไทยและตะวันตกได้
1.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ สามารถบูรณาการความรู้และนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างสร้างสรรค์
1.4 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความซาบซึ้ง เห็นคุณค่าของงานศิลปกรรมแขนงต่างๆและร่วมกัน
อนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไป
1.5 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการค้นคว้าเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา รวมทั้งเข้าถึงข้อมูลจากแหล่งความรู้ที่ห ลากหลาย รู้จักวิเคราะห์เนื้อหาและนาเสนองาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1.1 เพื่อให้มีเนื้อหาและกิจกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
1.2 เพื่อพัฒนาทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรมเกี่ยวกับค่านิยมไทยที่จะได้รับจากการเรียน
ได้แก่ความรับผิดชอบ รู้จักเสียสละ มีระเบียบวินัย สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้มีจิตสาธารณะ
และเป็นคนดีของสังคม
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ความสาคัญและขอบข่ายของสุนทรียศาสตร์ ทฤษฎีความงาม
การรับรู้คุณค่าสุนทรียภาพในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น สร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่า
ความงามในศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ สามารถนามาบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆและประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
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2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
45

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึกงาน
-

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมง

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
อาจารย์ผู้สอนกาหนดวันเวลาในการให้คาปรึกษา รายกลุ่มหรือรายบุคคลตามความ
เหมาะสมหรือตามความต้องการของนักศึกษาอย่างน้อย 6 ชั่วโมง/สัปดาห์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
4.1 แผนพัฒนาและการประเมินผลการเรียนรู้ (หมวด 5 ข้อ 2)
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบและมี
ทักษะในการทางานร่วมกับผู้อื่น
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ เกิดความซาบซึ้ง
เห็นคุณค่าของงานศิลปกรรมแขนงต่างๆและ
ร่วมกันอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไป
ด้านความรู้
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรูค้ วามเข้าใจในศาสตร์
ของความงาม กระบวนการการรับรู้และการ
ถ่ายทอดความงาม สามารถจาแนกความงามของ
ธรรมชาติและศิลปะ อีกทั้งวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของความงามในงานทัศนศิลป์ ดนตรี และ
นาฏศิลป์ทั้งไทยและตะวันตกได้
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้และ
นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่าง
สร้างสรรค์

กลยุทธ์การสอน

กลยุทธ์การประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

1. อาจารย์กาหนดเงื่อนไขการเรียน ความ
รับผิดชอบ ความมีวินัย ความตรงต่อเวลาทั้งใน
ส่วนของการเข้าเรียน การส่งงาน และความ
ซื่อสัตย์
2. อาจารย์จัดประสบการณ์สุนทรีย์ฯ โดยผ่านสื่อ
การสอนที่หลากหลาย และการทากิจกรรมในชั้น
เรียน

1. พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การส่งงาน ความ
ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน
2. จากการทาแบบฝึกหัดรายวิชาสุนทรียภาพ
เพื่อคุณภาพชีวิต
3. อาจารย์สังเกตพฤติกรรมการรับรู้จากการ
แสดงความคิดเห็นและจากการมีสว่ นร่วมในการ
ทากิจกรรม

1-15

10%

1. อาจารย์ทบทวนความรู้ก่อนเรียน และสรุป
ความคิดหลังเรียนทุกครั้ง

1. อาจารย์สังเกตพฤติกรรมการแสดงความ
คิดเห็นในระหว่างทบทวนความรู้กอ่ นเรียน และ
สรุปความคิดหลังเรียน

3 – 13
และ 15

30%

2. อาจารย์บรรยายเนื้อหาหลักการและจัดการ
เรียนการสอนแบบให้มีการอภิปรายและแสดง
ความคิดเห็น
3. จัดการเรียนการสอนโดยการศึกษาจากแหล่ง
การเรียนรู้ภายนอก และมอบหมายงานให้
นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

2. จากการมีส่วนร่วมในการซักถามและอภิปราย
ในชั้นเรียน
3. อาจารย์พิจารณาผลการเรียนรูจ้ ากใบงาน
และการนาเสนอข้อคิดเห็น
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา
ด้านทักษะทางปัญญา
1. มีความสามารถในการนาประสบการณ์
สุนทรียภาพและองค์ความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
2. เข้าใจในแนวคิด หลักการ และทฤษฎีต่างๆ มี
ความคิดริเริม่ และแนวทางในการสร้างสรรค์งาน
และกระบวนการทางานที่มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1.มีความรับผิดชอบและมีทักษะในการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น มีความสามารถทางานเป็นกลุ่มใน
ฐานะผู้นาและผู้ตามได้
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทกั ษะในการค้นคว้าเลือกใช้ข้อมูล
สารสนเทศและเทคโนโลยีทางการศึกษา รวมทั้ง
เข้าถึงข้อมูลจากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย รูจ้ ัก
วิเคราะห์เนื้อหาและนาเสนองานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์การสอน

กลยุทธ์การประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาจากภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหวผลงานศิลปกรรมแขนงต่างๆทั้ง
ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์

1 จากการมีส่วนร่วมในการซักถามและอภิปราย
ในชั้นเรียน

4, 7, 10,
13, 15

30%

2. ให้ผู้เรียนวิเคราะห์มูลฐานและหลักการทาง
ศิลปะจากสิ่งที่ได้ดูและได้ฟังและร่วมกันอภิปราย
ในชั้นเรียน
3. มอบหมายงานให้ออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ทางศิลปกรรม (ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์)

2 จากใบงานเรื่องมูลฐานและหลักการทางศิลปะ

7, 10, 13,
15

15%

15

15%

1. อาจารย์ให้นักศึกษาทากิจกรรมในชั้นเรียน
โดยทางานเป็นกลุม่ ย่อยกลุ่มละประมาณ 6 - 8
คน ตามความเหมาะสม
2. มอบหมายให้นักศึกษาทาโครงการสุนทรียศิลป์
หรือโครงการสุนทรีย์สู่ชุมชน โดยทางานเป็นกลุ่ม
ใหญ่กลุ่มๆละประมาณ 10 – 15 คน ตามความ
เหมาะสม

3. พิจารณาผลการปฏิบตั ิงานที่เกิดจากการ
ประยุกต์ความรูม้ าสร้างสรรค์ชิ้นงานได้ (งาน
เดี่ยวและงานกลุ่ม)
1. อาจารย์สังเกตการปรับตัว การร่วมกิจกรรม
ของนักศึกษากับเพื่อนในกลุ่ม และความคิด
สร้างสรรค์ในการสร้างชิ้นงาน

1. อาจารย์ให้นักศึกษานาเสนอผลงานจาก
1. อาจารย์ประเมินจากการสื่อสารข้อมูลและ
การศึกษาค้นคว้าผ่าน โครงการสุนทรียศิลป์ หรือ ความคิดสร้างสรรค์ผ่านการนาเสนอโครงการ
โครงการสุนทรียส์ ู่ชุมชน
สุนทรียศิลป์ หรือโครงการสุนทรียส์ ู่ชุมชน
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4.2 เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(M)
ด้านความรู้
(K)

ด้านทักษะปัญญา
(C)
ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ (I)
ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (N)

เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics)

1

2

3

เข้าเรียน

เข้าเรียน / ส่งงาน
ไม่ตามกาหนดเวลา

ไม่เข้าใจหลักการและ
แนวคิด

เข้าใจหลักการและ
แนวคิดได้บ้าง

เข้าเรียน / ส่งงาน
ตามกาหนดเวลา ไม่
ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน
เข้าใจหลักการและ
แนวคิด /
บูรณาการได้

ไม่สามารถประยุกต์
ความรู้ได้

คิดเป็นระบบ/ประยุกต์
ความรู้
ได้บ้าง

ไม่มีความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบ
ได้บ้าง

สื่อสาร / เลือกใช้ไอที
ไม่เหมาะสม

สื่อสาร / เลือกใช้ไอที
ได้บ้าง
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เข้าเรียน / ส่งงาน
เข้าเรียน / ส่งงาน
ตามกาหนดเวลา ถูกต้อง ตามกาหนดเวลา ถูกต้อง
บ้าง ไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ ครบถ้วน
เข้าใจหลักการและ
เข้าใจหลักการและ
แนวคิด /
แนวคิด /
บูรณาการได้ / ประยุกค์ บูรณาการได้ / ประยุกค์
ความรู้ได้
ความรู้ได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม
คิดเป็นระบบ/ประยุกต์ คิดเป็นระบบ/ประยุกต์ คิดเป็นระบบ/ประยุกต์
ความรู้
ความรู้
ความรู้
ได้ดี
ได้อย่างสร้างสรรค์
ได้อย่างสร้างสรรค์และ
เหมาะสม
มีความรับผิดชอบดี มี มีความรับผิดชอบดีและ มีความรับผิดชอบดีและมี
ทักษะในการทางานกลุม่ มีทักษะในการทางากลุ่ม ทักษะในการทางากลุ่ม
ได้บ้าง
ได้ดี
ได้ดี มีพัฒนาต่อเนื่อง
สื่อสาร / เลือกใช้ไอที
สื่อสาร / เลือกใช้ไอที
สื่อสาร / เลือกใช้ไอที
ได้ดี
ได้อย่างสร้างสรรค์
ได้อย่างสร้างสรรค์และ
เหมาะสม

ร้อยละ
การผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 60

มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดา
ห์ ท่ ี

1

2

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

วิธีการประเมิน

ผู้สอน

แนะนาเนื้อหาวิชาสุนทรียภาพเพื่อ
คุณภาพชีวิต

3

1. แนะนาเนื้อหารายวิชา อาจารย์ผู้สอน และ การ
วัดผล ประเมินผล
2. ประเมินความรู้เบื้องต้นจากแบบทดสอบก่อนเรียน

คณาจารย์กลุม่
ประเมินความรู้เบื้องต้น
จากแบบทดสอบก่อนเรียน วิชาสุนทรียภาพ

ความหมายและคานิยาม
ความหมายและคานิยามของ
สุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์กับความเป็น
มนุษย์ และการสร้างสรรค์
ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิง
ความคิด และสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรม
แนวตะวันออก และตะวันตก

3

1. ผู้สอนบรรยายและสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผู้เรียนในเรื่องสุนทรียศาสตร์และความสาคัญที่
เกี่ยวข้องกับความงาม ความหมายและความสาคัญ
ของศาสตร์แห่งความงาม ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความ
งาม คุณค่าของสุนทรียศาสตร์กับความเป็นมนุษย์ และ
อิทธิพลที่มีผลกระทบต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะ
2. ผู้สอนอธิบายและยกตัวอย่างภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหวความงามในธรรมชาติและในงานศิลปะ
3. ผู้สอนให้ผู้เรียนยกตัวอย่างความงามในธรรมชาติ
และงานศิลปะ คนละ 1 ตัวอย่าง และนามาอภิปราย
แสดงความคิดเห็นร่วมกันและสรุปสาระสาคัญจากการ
อภิปราย

1.จากการมีส่วนร่วมใน
วิชาสุนทรียภาพ
การซักถามและอภิปราย เพือ่ คุณภาพชีวิต
ในชั้นเรียน
2. โดยผู้เรียนสามารถตอบ
คาถามได้ถูกต้อง

เพื่อคุณภาพชีวิต

คณาจารย์กลุม่

2

มคอ. 3
4. ผู้สอนอธิบายและยกตัวอย่างถึงสุนทรียศาสตร์เชิง
ความคิด และสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมแนว
ตะวันออก และตะวันตะวันตก
5. ผู้สอนให้ผู้เรียนชมภาพเคลื่อนไหวและตอบคาถาม
เกี่ยวกับศิลปะตะวันออก และตะวันตก
สื่อการสอน
1. ภาพเคลื่อนไหว ความงามในธรรมชาติ และความ
งามในงานทัศนศิลป์
2. ภาพสไลด์จากโปรแกรมพาวเวอร์พอยท์เรื่องความ
งามในธรรมชาติ และความงามในงานศิล ปะ ดนตรี
และนาฏศิลป์
3

การรับรู้ค่าความงาม
ความงามมี ทั้ ง ที่ เ ป็ น รู ป ธรรม (ผลงาน
ศิลปกรรม) และนามธรรม (ความงาม) เป็น
ผลมาจากการได้สัมผัสกับสิ่งที่ที่มีความงาม
ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า นามาสู่การสั่งสม
เป็ นประสบการณ์ทางความงามของแต่ล ะ
บุคคล ซึ่งแสดงออกให้ปรากฏเห็นในรูปของ
รสนิยม

3

(ใบงาน 1 ความงาม)
1. ผู้สอนบรรยายเรื่องทฤษฏีการรับรู้ค่าความงาม
1 จากการมีส่วนร่วมใน
คณาจารย์กลุม่
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
การซักถาม อภิปรายและ วิชาสุนทรียภาพ
เพื่อคุณภาพชีวิต
2.ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละคนเขียนถึงประสบการณ์
นาเสนองานในชั้นเรียน
สุนทรีย์ของตนเองจะเป็นความงามทางธรรมชาติหรือ 2 จากใบงานคุณค่าความ
ความงามในงานศิลปะ
งาม และวิเคราะห์สิ่งที่มี
3. ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสังเคราะห์ประสบการณ์ อิทธิพลต่อการสร้างงาน
สุนทรีย์ที่ผู้เรียนนาเสนอโดยแยกแยะตามประเภทของ ศิลปะ
ประสบการณ์ ได้แก่ธรรมชาติ ทัศนศิลป์ ดนตรี และ
3 โดยผู้เรียนสามารถตอบ
นาฏศิลป์ โดยสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน คาถามได้ถูกต้อง
4. ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละประมาณ 6 คน และ
3

มคอ. 3
ให้ผู้เรียนระดมสมองเพื่อแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ
คานิยามความงาม ความสาคัญของความงาม โดยสรุป
เป็นรูปแบบผังความคิด
สื่อการสอน
1. ภาพสไลด์จากโปรแกรมพาวเวอร์พอยท์ เรื่องการ
รับรู้ค่าความงาม
2. แบบทดสอบท้ายบท
3. ใบงานความงาม (ครั้งที่ 1)
4

กระบวนการสร้างงานศิลปะ
และรูปแบบการถ่ายทอดงานศิลปะ
เริ่มจากมนุษย์ผู้สร้างสรรค์ตามลาดับ
ขั้นตอนตรงไปสู่การรับรู้ของมนุษย์ในสังคม
เป็นความปรารถนาดีของศิลปินจะให้เพื่อ
มนุษย์ได้สัมผัสกับสิ่งที่มีความงาม ส่งผลสู่
คุณภาพชีวิตที่ดีและการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข ในขณะเดียวกันก็ เป็นความ
ภาคภูมิใจของศิลปินที่ได้นาเสนอผลงานให้
สังคมชื่นชม
ผลงานศิลปกรรมเป็นผลผลิตมาจาก
กระบวนการทางปัญญาที่มีทั้งเนื้อหา
เรื่องราวที่ส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม ใน
แง่มุมต่าง ๆ ผ่านรูปแบบ ลีลา ที่สวยงาม มี

3
1. ผู้สอนบรรยายให้ผู้เรียนทราบถึงกระบวนการ
สร้างงานศิลปะ
2. ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเพื่อวิเคราะห์ถึงสิ่งที่มี
อิทธิพลต่อการสร้างงานศิลปะ
3. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลการวิเคราะห์หน้า
ชั้นเรียน
4. ผู้สอนสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการ
สร้างงานศิลปะ
5. ผู้สอนให้ผู้เรียนค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อเรื่อง
ประวัติและผลงานของศิลปินโดยให้ผู้เรียนเข้าห้อง
สมุดเพื่อค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือ นิตยสาร การค้น
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
6. ผู้ส อนนาภาพวาดตัว การ์ตูน งานศิล ปะแบบแอบ

(ใบงาน2)
1.จากการมีส่วนร่วมใน คณาจารย์กลุม่
การซักถามและอภิปราย วิชาสุนทรียภาพ
เพื่อคุณภาพชีวิต
ในชั้นเรียน
2.จากใบงานการรับรู้
คุณค่าความงามและ
วิเคราะห์คุณค่าของงาน
ทัศนศิลป์
ดนตรีและ
นาฏศิลป์
3. โดยผู้ เ รี ย นสามารถ
ตอบคาถามได้ถูกต้อง

4

มคอ. 3
ทั้งที่เห็นแล้วรับรู้ได้ทันทีและต้องใช้
ความคิดพิจารณาศึกษาสิ่งที่แฝงอยู่ในแต่ละ
ชิ้นงาน

แสตรค ฟังเสียงดนตรีที่ไม่มีเนื้อร้อง ศิลปะการแสดง
แบบ Contemporary art มาให้ผู้เรียนดู และให้แสดง
ความคิดเห็นว่าศิลปะทั้ง 4 ประเภทบอกเล่าเรื่องราว
อะไร ดู, ฟัง แล้ ว รู้ สึ กอย่า งไร จากนั้น ยกตัว อย่างให้
ผู้ เ รี ย นมาพู ด หน้ า ชั้ น เรี ย น และร่ ว มกั น อภิ ป รายถึ ง
ความรู้ความเข้าใจที่ได้รับ
7. บรรยายการถ่ายทอดรูปแบบความงามลักษณะ
เหมื อ นจริ ง ดั ด แปลงตั ด ทอน และแสดงความรู้ สึ ก
อิสระ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
8. อธิ บ ายการรั บ รู้ คุ ณ ค่ า ความงามในงานศิ ล ปะ
ทางด้านเนื้อหาเรื่องราว และการรับรู้คุณค่าความงาม
ในงานศิลปะทางด้านองค์ประกอบทางศิลปะ พร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ จากนั้นนาตัวอย่างงานศิลปะ 5
ชิ้นมาให้นักศึกษาฝึกวิเคราะห์
9. ผู้สอนให้ผู้เรียนทาแบบทดสอบท้ายบท
10. ผู้ สอนให้ ผู้ เรียนค้นคว้าด้วยตนเองในหัว ข้อเรื่อง
องค์ประกอบทางศิลปะโดยให้ ผู้เรียนเข้าห้องสมุดเพื่อ
ค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือ นิตยสาร การค้นข้อมูลทาง
อินเตอร์เนต เป็นต้น
สื่อการสอน
1. ภาพเคลื่อนไหวความงามในงานทัศนศิลป์
2. ภาพสไลด์จากโปรแกรมพาวเวอร์พอยท์เรื่อง
กระบวนการสร้างงานศิลปะ
5

มคอ. 3
3. จากการวิเคราะห์สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการสร้างงาน
ศิลปะ
4. ภาพวาดตัวการ์ตูน งานศิลปะแบบแอบแสตรค
5. เสียงบรรเลงดนตรีที่ไม่มีเนื้อร้อง
6. ภาพเคลื่อนไหวเรื่องการรับรู้คุณค่าความงามทาง
ธรรมชาติและคุณค่าความงาม
ทางศิลปะ
7.
ภาพเคลื่ อ นไหวเรื่ อ งศิ ล ปะการแสดงแบบ
Contemporary art
8. ภาพสไลด์ จ ากโปรแกรมพาวเวอร์ พ อยท์ เ รื่ อ ง
ความหมายและความสาคัญของการรับรู้
9. แบบทดสอบท้ายบท
10. ใบงานการรับรู้ (ครั้งที่ 2)
5-6

แนวคิดและรูปแบบของงานทัศนศิลป์ไทย
และ ทัศนศิลป์ตะวันตก
ศิลปกรรม มีทั้งที่เป็นบุคคล ศิลปะท้องถิ่น
ศิลปะพื้นบ้าน ศิลปะประจาชาติ โดยเฉพาะ
ศิลปะประจาชาติไทย และประเทศใกล้เคียง
รวมกลุ่มกันเป็นศิลปะตะวันออกที่เน้น
จินตนาการมากกว่าสิ่งที่มองเห็นกันทั่วไป
ในขณะที่กลุ่มประเทศทางตะวันตก จัดรวม
เป็นกลุ่มศิลปะตะวันตก เนื่องจากมีหลาย
ประเทศจึงได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง

3

1. ผู้สอนบรรยายพร้อมยกตัวอย่างแนวคิดและรูปแบบ
ในการสร้างงานทัศนศิลป์ไทยและทัศนศิลป์ตะวันตก
2. ชมภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวทัศนศิลป์ไทยและ
ตะวันตก และให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น
3. ผู้สอนสรุปและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
4. ให้ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดเรื่องศิลปะไทยและศิลปะ
ตะวันตก
5. ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ทัศนศึกษา
ศูนย์ศิล ปวัฒ นธรรมกรุงเทพฯ(หรือแหล่ งการเรียนรู้
อื่น ๆตามความเหมาะสม) ให้ ผู้ เ รี ย นท าใบงานเรื่ อ ง

(ใบงานที่3)
1 จากการมีส่วนร่วมใน
การซักถามและอภิปราย
ในชั้นเรียน
2 จากใบงานแนวคิดและ
รูปแบบในการสร้างสรรค์
งานศิลปะไทย
3. จากใบงานแนวคิดและ
รูปแบบในการสร้างสรรค์
งานศิลปะตะวันตก

คณาจารย์กลุม่
วิชาสุนทรียภาพ
เพื่อคุณภาพชีวิต

6

มคอ. 3
ได้รับการยกย่องเป็นศิลปะสากล
ศิลปะตะวันตก ให้ความสาคัญกับความจริง
ตามที่มองเห็น จึงพยายามถ่ายทอดให้มี
ความเหมือนมากที่สุด เรียกว่าศิลปะ
เลียนแบบธรรมชาติ ต่อมาได้มีการศึกษาถึง
อารมณ์ ความรู้สึก ฯลฯ ซึ่งยังไม่มีรูปแบบที่
แน่นอน เป็นผลให้งานศิลปะตะวันตกใน
ปัจจุบันมีรูปแบบที่แปลกตาออกไปจากที่เคย
มองเห็น ซึ่งนับเป็นพัฒนาการทางศิลปะที่
สาคัญอย่างหนึ่ง

ทัศนศิลป์ตามหัวข้อที่ผู้สอนกาหนดประกอบการทัศน
ศึกษา

สื่อการสอน
1. พาวเวอร์ พ อยท์ แนวคิ ด และรู ป แบบในการ
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ไทย ตะวันตกและศิลปะร่วม
สมัย
2. ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว แนวคิด และรูปแบบใน
การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ไทย ตะวันตกและศิลปะ
ร่วมสมัย
3. ใบงานทัศนศิลป์ไทย ตะวันตก (ใบงานที่ 3)

ความก้าวหน้าทางด้านต่างๆ เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะทางด้านการคมนาคม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้แต่ละ
ประเทศมีการติดต่อกันได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว เป็นผลให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทุกด้านรวมถึงด้านศิลปกรรมด้วย ทาให้
ศิลปินไทยได้มีโอกาสเรียนรู้ เลือกสรรเอาสิ่ง
ที่ดีงามจากศิลปะตะวันตกเข้ามาปรับปรุง
และผสมผสานกับศิลปะประจาชาติไทย เกิด
เป็นรูปแบบใหม่ นับเป็นส่วนหนึ่งของศิลปะ
ร่วมสมัย (Contemporary art) การ
ผสมผสานดังกล่าว ถือเป็นการนาสิ่งที่ดีงาม
7
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ใหม่ (ศิลปะตะวันตก) มาผสมผสานกับสิ่งที่
ดีงามอยู่แล้ว (ศิลปะไทย) กลายเป็นสิ่งที่ดี
งามในปัจจุบัน (ศิลปะร่วมสมัย)
7

มู ล ฐ าน แล ะห ลั กก าร ท าง ศิ ล ป ะ
(ทัศนศิลป์)
มูลฐานทางศิลปะทั้งในงานทัศนศิลป์ ดนตรี
นาฏศิ ล ป์ นั บ เป็ น ส่ ว นย่ อ ย ที่ ศิ ล ปิ น ผู้
สร้ า งสรรค์ น ามาประกอบกั น ขึ้ น เป็ น ส่ ว น
ใหญ่ ห รื อ ส่ ว นรวม โดยมี ห ลั ก การพื้ น ฐาน
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลงานที่ เ หมาะสม ประกอบกั บ
ประสบการณ์ทางความงามของศิลปินแต่ละ
คน ส่ ง ผลให้ ผ ลงานมี ลั ก ษณะเฉพาะที่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับการรับรู้ของคนใน
สังคมทีมีรสนิยมแตกต่างกันด้วย
หลักการทางศิลปะ คือหลักในการนาเอามูล
ฐานทางศิลปะของแต่ละฐานศาสตร์
(ทัศนศิลป์ดนตรีและนาฏศิลป์หรือ
ศิลปะการแสดง ) นั้นๆมาประกอบกัน
ทาให้ผลงานศิลปะของแต่ละศาสตร์ เกิด
ความงามหรือความไพเราะ โดยใช้หลักการ
ของเอกภาพและความสมดุล

3

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนดูภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวผลงาน
ทัศนศิลป์
2. ผู้สอนบรรยายเรื่ององค์ประกอบศิลป์( มูลฐานและ
หลักการทางศิลปะ)
3. ให้ผู้เรียนทดลองวิเคราะห์มูลฐานและหลักการทาง
ศิลปะของสิ่งที่ได้รับชมและร่วมกันอภิปรายในชั้นเรียน
4. ผู้สอนสรุปและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
5. ให้ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดเรื่องมูลฐานและหลักการ
ทางศิลปะ
6. ให้ผู้เรียนทาใบงาน
7. มอบหมายงานให้ออกแบบและประดิษฐ์การ์ดวัน
พ่อ หรือวันแม่ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาและให้เขียนบรรยายเกี่ยวกับความ
จงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
8. ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มให้ได้12กลุ่ม
ออกแบบโลโก้ (ตราสัญลักษณ์) ประจากลุ่ม แต่งเพลง
และแสดงท่าทางประกอบเพลงเกี่ยวกับ ค่านิยม 12
ประการตามนโยบายของคสช.โดยให้นาเสนอกลุ่มละ
1ข้อเท่านั้น นาเสนอหน้าชั้นเรียนตามกาหนดเวลาที่
มอบหมาย

(ใบงาน4)
1 จากการมีส่วนร่วมใน
การซักถามและอภิปราย
ในชั้นเรียน
2 จากใบงานเรื่อง
องค์ประกอบทัศนศิลป์
3. ผู้เรียนสามารถตอบ
คาถามได้ถูกต้อง

คณาจารย์กลุม่
วิชาสุนทรียภาพ
เพื่อคุณภาพชีวิต
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สื่อการสอน
1. ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวผลงานทัศนศิลป์
2. ภาพสไลด์จากโปรแกรมพาวเวอร์พอยท์เรื่องมูลฐาน
และหลักการทางศิลปะ
3. ใบงานที่ 4 องค์ประกอบทางทัศนศิลป์
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8-9

แนวคิดและรูปแบบของศิลปกรรมด้าน
ดนตรีไทยและ ดนตรีตะวันตก

3

คณาจารย์กลุม่
(ใบงาน5)
วิชาสุนทรียภาพ
1. ผู้สอนบรรยายพร้อมยกตัวอย่างแนวคิดและรูปแบบ 1 จากการมีส่วนร่วมใน
ในการสร้างงานด้านดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก
การซักถามและอภิปราย เพื่อคุณภาพชีวิต
2. ชมภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวดนตรีไทยและดนตรี ในชั้นเรียน
ตะวันตก และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 2 ใบงานเรื่ อ งดนตรี ไ ทย
3. ผู้สอนสรุปและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ดนตรีตะวันตก
4. ให้ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดเรื่องดนตรีไทยและดนตรี
ตะวันตก
5. ทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ด้านดนตรีตามความ
เหมาะสม

สื่อการสอน
1. พาวเวอร์ พ อยท์ แนวคิ ด และรู ป แบบในการ
สร้างสรรค์งานดนตรีไทยและดนตรี ตะวันตก และ
ดนตรีร่วมสมัย
2. ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเรื่องดนตรีไทย ดนตรี
ตะวันตก และดนตรีร่วมสมัย
3. ใบงานที่ 5 ดนตรีไทย ตะวันตก
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10

องค์ประกอบของดนตรี

3

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนดูภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเรื่อง
ดนตรี
2. ผู้สอนบรรยายเรื่ององค์ประกอบของดนตรี (มูลฐาน
และหลักการทางดนตรี)
3. ให้ผู้เรียนทดลองวิเคราะห์มูลฐานและหลักการทาง
ดนตรีจากบทเพลงที่ได้รับฟัง และร่วมกันอภิปรายใน
ชั้นเรียน
4. ผู้สอนสรุปและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
5. ให้ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดเรื่องมูลฐานและหลักการ
ทางดนตรี
6. ให้ผู้เรียนทาใบงาน เรื่องมูลฐานและหลักการทาง
ดนตรี

(ใบงาน 6)
1 จากการมีส่วนร่วมใน
การซักถามและอภิปราย
ในชั้นเรียน
2 จากใบงานเรื่อง
องค์ประกอบดนตรี
3. ผู้เรียนสามารถตอบ
คาถามได้ถูกต้อง

คณาจารย์กลุม่
วิชาสุนทรียภาพ
เพื่อคุณภาพชีวิต

สื่อการสอน
1. ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเรื่องดนตรี
2. ภาพสไลด์จากโปรแกรมพาวเวอร์พอยท์เรื่องมูลฐาน
และหลักการทางศิลปะ(ดนตรี)
3. ใบงานที่ 6 องค์ประกอบดนตรี
4. บทเพลง
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11-12 แนวคิดและรูปแบบของศิลปกรรมด้าน
นาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์ตะวันตก

3

1. ผู้สอนบรรยายพร้อมยกตัวอย่างแนวคิดและรูปแบบ
ในการสร้างงานด้านนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์ตะวันตก
และนาฏศิลป์ร่วมสมัย
2. ชมภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวผลงานนาฏศิลป์ไทย
นาฏศิลป์ตะวันตก และนาฏศิล ป์ร่วมสมัย และให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
3. ผู้สอนสรุปและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
4. ให้ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดเรื่องนาฏศิลป์ไทยนาฏศิลป์
ตะวันตก และนาฏศิลป์ร่วมสมัย
5. ทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ทางนาฏศิลป์ ตามความ
เหมาะสม

คณาจารย์กลุม่
(ใบงาน7)
วิชาสุนทรียภาพ
1 จากการมีส่วนร่วมใน
การซักถามและอภิปราย เพื่อคุณภาพชีวิต
ในชั้นเรียน
2 จ า ก ใ บ ง า น เ รื่ อ ง
นาฏศิลป์ไทย
นาฏศิลป์ตะวันตก

สื่อการสอน
1. พาวเวอร์ พ อยท์ แนวคิ ด และรู ป แบบในการ
สร้างสรรค์งาน เรื่องนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์ตะวันตก
และนาฏศิลป์ร่วมสมัย
2. ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เรื่องนาฏศิลป์ไทย
นาฏศิลป์ตะวันตก และนาฏศิลป์ร่วมสมัย
3. ใบงานที่ 7 นาฏศิลป์ไทย ตะวันตก
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13

มู ล ฐ าน แล ะห ลั กก าร ท าง ศิ ล ป ะ
(นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง)

3

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนดูภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวผลงาน
ทางนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
2. ผู้สอนบรรยายมูลฐานและหลักการทางนาฏศิลป์
3. ให้ผู้เรียนทดลองวิเคราะห์มูลฐานและหลักการทาง
ศิลปะจากสื่อศิลปะการแสดงสิ่งที่ได้รับชมและร่วมกัน
อภิปรายในชั้นเรียน
4. ผู้สอนสรุปและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
5. ให้ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดเรื่องมูลฐานและหลักการ
ทางนาฏศิลป์
6. ให้ผู้เรียนทาใบงาน เรื่องมูลฐานและหลักการทาง
นาฏศิลป์

คณาจารย์กลุม่
(ใบงาน8)
วิชาสุนทรียภาพ
1 จากการมีส่วนร่วมใน
การซักถามและอภิปราย เพื่อคุณภาพชีวิต
ในชั้นเรียน
2 จากใบงานเรื่อง
องค์ประกอบทางนาฏศิลป์
3. ผู้เรียนสามารถตอบ
คาถามได้ถูกต้อง

สื่อการสอน
1. ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวการแสดงนาฏศิลป์
2. ภาพสไลด์จากโปรแกรมพาวเวอร์พอยท์เรื่องมูลฐาน
และหลักการทางศิลปะ(นาฏศิลป์)
3. ใบงานที่ 8 องค์ประกอบทางนาฏศิลป์ไทย
ตะวันตก
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14

สุนทรียภาพในการดารงชีวิต กับพลวัตร
ทางสังคมวัฒนธรรมและมูลค่าเพิ่มเชิง
ธุรกิจ
สุนทรียภาพกับอาหาร
สุนทรียภาพกับการแต่งกาย
สุนทรียภาพกับที่อยู่อาศัย
ในการดาเนินชีวิตประจาวันของมนุษย์
ปัจจัยสี่ได้แก่อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่
อาศัยและยารักษาโรคเป็นสิ่งสาคัญและ
จาเป็นสาหรับชีวิตมนุษย์ ดังนั้นมนุษย์จึงให้
ความสนใจ และโดยพื้นฐานแล้วมนุษย์
ต้องการความงามและความสะดวกสบาย
มนุษย์จึงปรุงแต่งปัจจัยให้เกิดคุณค่าความ
งามเพื่อสนองอารมณ์ การนาศิลปะมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันก่อให้เกิด
สุนทรียภาพของมนุษย์
ศิลปะจึงเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์และสังคม
การนาหลักการทางศิลปะมาประยุกต์ใช้ใน
การดาเนิ น ชีวิต อัน ได้แ ก่ศิล ปะกั บอาหาร
ศิ ล ปะกั บ การแต่ ง กายและศิ ล ปะกั บ ที่ อ ยู่
อาศั ย จะช่ ว ยพั ฒ นารสนิ ย มและคุ ณ ภาพ
ชีวิตให้ดีขึ้น

3

1. ผู้สอนและผู้เรียนสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับความสาคัญ และประโยชน์ของสุนทรียภาพที่
มีต่อการดารงชีวิต
2. ผู้สอนยกตัวอย่างภาพการตกแต่งอาหาร การแต่ง
กายและที่ อ ยู่ อ าศั ย พร้ อ มทั้ ง วิ เ คราะห์ ถึ ง การน า
องค์ ป ระกอบศิ ล ป์ แ ละหลั ก การทางศิ ล ปะไป
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
3. ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มศึกษาผลงานที่นาศิลปะไป
สร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงธุรกิจ กลุ่มละ 1 ตัวอย่าง และ
นาเสนอในชั้นเรียน
4.
ผู้ ส อนให้ ผู้ เ รี ย นแบ่ ง กลุ่ ม ระดมสมองเรื่ อ ง
สุนทรียภาพกับพลวัตรทางสังคมและวัฒนธรรม และ
ให้สรุปความรู้เป็นผังความคิดนาเสนอหน้าชั้นเรียน
5. ผู้สอนสรุปเนื้อหาบทเรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะ
6. ให้ผู้เรียนทาแบบทดสอบท้ายบท

1. จากการมีส่วนร่วมใน
การซักถามและอภิปราย
ในชั้นเรียน
2. จากใบงานสรุปความรู้
เป็นผังความคิดเรื่อง
สุนทรียภาพกับพลวัตทาง
สังคมและ วัฒนธรรม
3. จากการนาเสนองาน
เรื่องศิลปะกับการเพิ่ม
มูลค่าเชิงธุรกิจ

คณาจารย์กลุม่
วิชาสุนทรียภาพ
เพื่อคุณภาพชีวิต

สื่อการสอน
1. ภาพสไลด์จากโปรแกรมพาวเวอร์พอยท์เรื่องการ
ตกแต่งอาหาร การแต่งกายและที่อยู่อาศัย
2. ภาพสไลด์จากโปรแกรมพาวเวอร์พอยท์เรื่อง
สุนทรียภาพในชีวิตประจาวัน
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ในยุคปัจจุบันศิลปะมีส่วนสาคัญในการเพิ่ม
มูลค่าเชิงธุรกิจทั้งในด้านการค้า
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
ตลอดจนธุรกิจการศึกษา
สรุปทบทวนบทเรียนและ
นาเสนอโครงการ
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยการบูรณา
การคว ามรู้ ท างทั ศ นศิ ล ป์ ดนตรี แ ละ
ศิลปะการแสดงหรือนาฏศิลป์ ด้วยความคิด
สร้างสรรค์และมีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนซึ่งกัน
แล ะ กั น ย่ อม น าม า ซึ่ งค ว าม สุ นท รี ย์ ที่
หลากหลายประสบการณ์

3. ภาพสไลด์จากโปรแกรมพาวเวอร์พอยท์เรื่อง
สุนทรียภาพกับพลวัตรทางสังคมและวัฒนธรรม
4. ภาพเคลื่อนไหวพลวัตรทางสังคมและวัฒนธรรม
3

1. ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม นาเสนอโครงการสุนทรียศิลป์/
หรือโครงการสุนทรีย์สู่ชุมชน (ใบงานที่ 9)
จากการศึกษาค้นคว้าและนาความรู้ทางด้านศิลปะ
ทั้ง 3 ฐานศาสตร์มาประยุกต์ใช้
2. ผู้สอนประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะ
3. ส่งแบบฝึกหัด ( ใบงานที่ 10)
สื่อการสอน
แบบประเมินผลงาน

จากการนาเสนองานและ
รูปเล่มรายงาน

คณาจารย์กลุม่
วิชาสุนทรียภาพ
เพื่อคุณภาพชีวิต
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5.2 เกณฑ์การประเมินผล ใช้ระบบอิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับคะแนน (คะแนน)
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-50

ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ตารารายวิชาสุนทรียภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
แบบฝึกหัดรายวิชาสุนทรียภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ประเมินการสอนจากแบบประเมินของคณะและผ่านระบบของมหาวิทยาลัยโดยนักศึกษา และสานักวิจัย
ประมวลผลแจ้งผู้สอน
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
1 ประเมินโดยคณะผู้สอน
2 ประเมินโดยคณาจารย์อื่นๆ ในสาขาวิชา
3. การปรับปรุงการสอน
นาผลการประเมิน มาประชุมร่วมกันในกลุ่มผู้สอนเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการสอน
โดยรวมถึงการปรับเนื้อหาวิชาให้ทันสมัยอยู่เสมอ และการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การสอน ชิ้นงานที่มอบหมายในชั้น
เรียนเป็นต้น
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1 ทบทวนผลสัมฤทธิ์จากกระบวนการของการให้คะแนนนักศึกษาและกระบวนการของการวิเคราะห์ข้อสอบ
2 ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับคณะ
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
คณะผู้สอนมีการประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยมอบหมายหัวข้อ
จากผลการประเมิน ให้อาจารย์ผู้สอนไปปรับปรุงและนามาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการรายวิชาเพื่อพัฒนากลยุทธ์
การจัดการเรียนการสอนต่อไป
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