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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ครุศาสตรA

หมวดที่ 1 ข3อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1071305 ศิลปะสร)างสรรคAสำหรับครูปฐมวัย
Creative Arts for Early Childhood Teachers
2. จำนวนหนWวยกิต
3 (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดรายวิชาเอกบังคับ
4. อาจารย5ผู3รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย5ผู3สอน
4.1 อาจารยAผรู) ับผิดชอบรายวิชา
อาจารยAนิศารัตนA อิสระมโนรส และ อาจารยAสุดารัตนA พงษAพันธA
4.2 อาจารยAผู)สอนและกลุ6มเรียน
1. อาจารยAนิศารัตนA อิสระมโนรส
กลุ6มเรียน A1,B1
2. อาจารยAเกษิณี เบ็ญจวรรณ
กลุ6มเรียน UA
3. อาจารยAอัญชิษฐา ปvยะจิตติ
กลุ6มเรียน NA
4. อาจารยAสุดารัตนA พงษAพันธA
กลุ6มเรียน LA
5. ภาคการศึกษา/ ชั้นป[ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปzที่ 1
6. รายวิชาที่ต3องเรียนมากWอน (Pre-requisite)
ไม6มี
7. รายวิชาที่ต3องเรียนพร3อมกัน (Co-requisites)
ไม6มี
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8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนยAการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก และศูนยAการศึกษานอก
ที่ตงั้ ลำปาง
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลWาสุด
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล6าสุด

13 พฤศจิกายน 2561

หมวดที่ 2 จุดมุWงหมายและวัตถุประสงค5
1. จุดมุWงหมายของรายวิชา เพื่อให)นักศึกษา
1) มีความรู)ความเข)าใจเกี่ยวกับความสำคัญ และจุดมุ6งหมายของการจัดประสบการณAศิลปะของครูและ
เด็กปฐมวัย
2) สามารถใช)หลักการจัดกิจกรรมศิลปะสร)างสรรคAสำหรับเด็กปฐมวัย
3) สามารถประยุกตAใช)เทคนิคการจัดกิจกรรมและการใช)อุปกรณAทางศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย
4) สามารถใช)สื่อและเทคโนโลยีในงานศิลปะสร)างสรรคAให)เหมาะสมตามวัยของเด็ก
5) ออกแบบและจัดกิจกรรมศิลปะสร)างสรรคAสำหรับเด็กปฐมวัย
6) ออกแบบวิธีการนำเสนอผลงานของเด็กปฐมวัย และการจัดแสดงผลงานทางศิลปะในห)องเรียนปฐมวัย
2. วัตถุประสงค5ในการพัฒนา/ ปรับปรุงรายวิชา
1) มีการปรับปรุงจากกระบวนการจัดแสดงผลงานศิลปะในห้องเรียน เป็น การจัดบอร์ดสารนิทัศน์ใน
ห้องเรียน
2) มีการเพิ่มเติมการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน โดยการใช้ e-portfolio
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ
1. คำอธิบายรายวิชา
1071305
ศิลปะสร3างสรรค5สำหรับเด็กปฐมวัย
(Creative Arts for Early Childhood Teachers)

3 (2-2-5)

ความสำคัญ และจุดมุ6งหมายของการจัดประสบการณAศิลปะของครูและเด็กปฐมวัย หลักการ
จั ด กิ จ กรรมศิ ล ปะสร) า งสรรคA ส ำหรั บ เด็ ก ปฐมวั ย เทคนิ ค การจั ด กิ จ กรรมและการใช) อ ุ ป กรณA
ทางศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย การใช)สื่อและเทคโนโลยีในงานศิลปะสร)างสรรคA การจัดกิจกรรมศิลปะสร)างสรรคA
สำหรับเด็กปฐมวัย การนำเสนอผลงานของเด็ก และการจัดแสดงผลงานทางศิลปะในห)องเรียนปฐมวัย
Importance and purposes of art experiential learning management for teachers and
young children, principles of creative art activities for young children, techniques of activity
conduct and art equipment selection for young children, application of media and technology
with creative art products, a conduct of creative art activity for young children, a presentation
for children’s works, an art works exhibition in the classroom.
2. จำนวนชั่วโมงที่ใช3ตWอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

30 ชั่วโมง
สอนเสริมตามความต)องการ
ต6อภาคการศึกษา ของผู)เรียนเปŠนรายบุคคลหรือ
รายกลุม6 ผ6านช6องทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อทบทวนความรู)ความเข)าใจ
ให)มีความชัดเจนยิง่ ขึ้น

ฝ}กปฏิบัติ

การศึกษาด3วยตนเอง

30 ชั่วโมงต6อภาค
การศึกษา

75 ชั่วโมงต6อภาคการศึกษา
โดยศึกษาค)นคว)าจากแหล6ง
เรียนรู)และสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศต6างๆ

3. จำนวนชั่วโมงตWอสัปดาห5ที่อาจารย5ให3คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกWนักศึกษาเป•นรายบุคคล
- อาจารยAประจำรายวิชา ประกาศเวลาให)คำปรึกษาผ6านเว็บไซตAหลักสูตร หรือ Social Media
- อาจารยAจัดเวลาให)คำปรึกษาเปŠนรายบุคคล หรือ รายกลุ6มตามความต)องการของผูเ) รียน 1 ชั่วโมงต6อ
สัปดาหA
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู3ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต)องพัฒนา
1.1.1 แสดงออกซึง่ พฤติกรรมด)านคุณธรรมจริยธรรม
1.1.2 มีคุณธรรมจริยธรรมทีเ่ สริมสร)างการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
1.1.3 มีความกล)าหาญทางจริยธรรม มีความเข)าใจในผู)อื่น
1.1.4 มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเปŠนแบบอย6างที่ดี
1.1.5 เคารพและยึดถือในกฎระเบียบและข)อบังคับต6าง ๆ ขององคAกรและสังคม
1.1.6 สามารถจัดการและแก)ปญ
• หาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิงสัมพัทธA โดย
ใช)ดุลยพินิจทางค6านิยม ความรู)สึกของผูอ) ื่น และประโยชนAของสังคมส6วนรวม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 แบ6งการทำงานเปŠนกลุ6ม และให)นักศึกษากำหนดหน)าที่ความรับผิดชอบของคนในกลุ6ม
1.2.2 การเรียนรู)โดยการปฏิบัตสิ ัมพันธAเชิงปฏิบัตกิ าร (Interactive action leaning)
1.2.3 การร6วมกิจกรรมที่ได)รับมอบหมายและเปŠนแบบอย6างที่ดี
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 จากผลการวิเคราะหAแบบวิภาษวิธี
1.3.2 จากกลุ6มเพื่อน
1.3.3 จากการร6วมกิจกรรม ในชั้นเรียน ความรับผิดชอบ ความตรงต6อเวลา การสรุปงานและการ
นำเสนอกิจกรรมในรูปแบบต6าง ๆ
2. ความรู3
2.1 ความรู)ที่ต)องได)รบั
 2.1.1 มีความรอบรู)ในด)านวิชาชีพครู และวิชาเฉพาะสาขาอย6างกว)างขวางลึกซึ้ง และเปŠนระบบ
 2.1.2 มีความตระหนักรู)หลักการและทฤษฎี ในองคAความรู)ที่เกี่ยวข)องอย6างบูรณาการ ทั้งการบูรณา
การศาสตรAวิชาเฉพาะสาขา การบูรณาการข)ามศาสตรA และการบูรณาการกับโลกแห6งความเปŠนจริง
 2.1.3 มีความเข)าใจความก)าวหน)าของความรู)เฉพาะด)านในวิชาชีพครูและวิชาเฉพาะสาขาอย6างลึกซึ้ง
ตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต6อยอดความรู)
 2.1.4 มีความสามารถในการวิเ คราะหA สัง เคราะหA และประเมินค6าองคAความรู) และสามารถ
ประยุกตAใช)ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย6างมีประสิทธิภาพ
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การสาธิตวิธีการทำกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัยในรูปแบบต6าง ๆ
2.2.2 การออกแบบแผนการจัดประสบการณAทางศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัยในช6วงวัยต6าง ๆ
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2.2.3 การวิเคราะหAทฤษฏีทางศิลปะ
2.2.4 การเรียนรู)แบบร6วมมือ (Collaborative learning) เพื่อประยุกตAและประเมินค6าองคAความรู)ในวิชาชีพ
2.2.5 อภิป ราย การทำงานเปŠนรายบุคคล และรายกลุ6ม การนำเสนอรายงาน การฝ”ก ปฏิบัติการ
วิเคราะหAงาน มอบหมายให)ค)นคว)าและการทดลองฝ”กปฏิบัติจริงในชั้นเรียน
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 จากผลการวิเคราะหAทฤษฎีทางศิลปะ
2.3.2 จากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององคAความรู)
2.3.3 จากผลการวิเคราะหAแบบวิภาษวิธี
2.3.4 จากการเรียนรู)แบบร6วมมือในการทำงานกลุ6ม
2.3.5 จากการปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียน ความตรงต6อเวลา ในการเข)าเรียนและพฤติกรรมในชั้นเรียน
จากประสิทธิผลของงานที่ได)รบั มอบหมาย
3. ทักษะทางป€ญญา
3.1 ทักษะทางป•ญญาที่ต)องพัฒนา
3.1.1 สามารถคิดค)นหาข)อเท็จจริง ทำความเข)าใจ และประเมินข)อมูลสารสนเทศและแนวคิดจาก
แหล6งข)อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช)ในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก)ป•ญหา และทำการวิจัยเพื่อพัฒนางานและ
พัฒนาองคAความรู)ได)ด)วยตนเอง
3.1.2 สามารถคิดแก)ป•ญหาที่มีความสลับซับซ)อน เสนอทางออก และนำไปสู6การแก)ไขได)อ ย6 าง
สร)างสรรคA โดยคำนึงถึงความรู)ทางภาคทฤษฎี ประสบการณAภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ
3.1.3 มีความเปŠนผู)นำทางป•ญญาในการคิดพัฒนางานอย6างสร)างสรรคA มีวิสัยทัศนA และการพัฒนา
ศาสตรAทางครุศาสตรA รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอย6างมีนวัตกรรม
3.1.4 การคิดวิเคราะหA สังเคราะหA ประเมินค6า และนำความรู)เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่
เกี่ยวข)องในศาสตรAวิชาเฉพาะสาขาไปใช)ในการจัดการเรียนรู) แก)ป•ญหาการพัฒนาผู)เรียน และการวิจัยต6อยอดองคA
ความรู) มีความเปŠนผู)นำในการปฏิบัติงานอย6างมีวิสัยทัศนAในการพัฒนาการเรียนการสอน
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การวิเคราะหAแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพและทางสังคม
3.2.2 การศึกษาข)อมูลวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนและสร)างองคAความรู)
3.2.3 การวิจัยในชั้นเรียนและพัฒนานวัตกรรมอย6างมีวิสัยทัศนA
3.2.4 การสรุปการเรียนรู)ในรูปแบบการแบ6งกลุ6มฝ”กปฏิบัติการทางศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย
3.2.5 การวิเคราะหAพัฒนาการทางศิลปะของเด็กปฐมวัย
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 การวิเคราะหAแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพและทางสังคม
3.3.2 จากผลการปฏิบัติกจิ กรรมในสถานศึกษาเพื่อสร)างองคAความรู)
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3.3.3 จากผลการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
3.3.4 จากการสังเกต การร6วมกิจกรรมการอภิปราย การทำงานรายบุคคลและงานกลุ6มในการฝ”ก
ปฏิบัติ
4. ทักษะความสัมพันธ5ระหวWางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธAระหว6างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต)องพัฒนา
4.1.1 มีความรู)ความเข)าใจเกี่ยวกับบทบาทหน)าที่และความรับผิดชอบของตนเองและผู)อื่นในการ
ทำงานและการอยู6ร6วมกันอย6างเปŠนกัลยาณมิตร และในการเรียนรู)พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย6างต6อเนื่อง
4.1.2 มีความเอาใจใส6ช6วยเหลือ และเอื้อ ต6อ การแก)ป •ญ หาในกลุ6ม และระหว6างกลุ6ม ได)อ ย6 า ง
สร)างสรรคA
4.1.3 มีภาวะผู)นำและผู)ตามที่ดี มีความสัมพันธAที่ดีกับผู)เรียน และมีความรับผิดชอบต6อส6วนรวมทั้ง
ด)านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล)อม
4.1.4 มีความไวในการรับรู)ความรู)สึกของผู)อื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณAและสังคม
เอาใจใส6ในการรับฟ•ง และพัฒนาความสัมพันธAระหว6างบุคคลอย6างมีความรับผิดชอบ
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 การเรียนแบบมีส6วนร6วมปฏิบัติการ และการแบ6งหน)าที่ในการทำงานกลุม6
4.2.2 การเปŠนผู)นำแบบมีส6วนร6วม (Shared leadership) ในการนำเสนอผลงานศิลปะของตนเอง
4.2.3 การคิดให)ความเห็นและการรับฟ•งความเห็นแบบสะท)อนกลับหลังจากได)ทำกิจกรรม
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 จากผลการเรียนแบบร6วมมือ
4.3.2 จากผลนำเสนอผลงานกลุม6 และการเปŠนผู)นำในการอภิปรายซักถาม
4.3.3 จากการฝ”กปฏิบัติในชั้นเรียน การนำเสนอ การปฏิบัติกิจกรรมเดี่ยวและกลุ6ม การร6วมแสดง
ความคิดเห็นผลงานของกลุม6 เพือ่ น
5. ทักษะการวิเคราะห5เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช3เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหAเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช)เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต)องพัฒนา
5.1.1 มีความสามารถในการสื่อสารอย6างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การเขียน การใช)เทคโนโลยี
สารสนเทศ การเก็บ ข)อ มูล และนำเสนอข) อ มูล ในรูป แบบที ่เ หมาะสมสำหรับ บุ คคลและกลุ 6ม บุ คคลที ่ มี
ความแตกต6างกัน
5.1.2 มีความสามารถในการใช)ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และตระหนักถึง
คุณค6าในการใช)ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู)อย6างต6อเนื่อง
และสม่ำเสมอ
5.1.4 มีความสามารถในการบูรณาการข)อมูล เพื่อการสื่อสารอย6างเปŠนระบบด)วยสื่อและเทคโนโลยี
ได)อย6างมีประสิทธิภาพ
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5.2 วิธีการสอน
5.2.1 การติดตามวิเคราะหAและนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญด)านการศึกษาจากข6าว บทความ สื่อ
สิ่งพิมพA
5.2.2 การสืบค)นและนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญด)านศิลปะสร)างสรรคAโดยใช)เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2.3 การนำเสนองานศิลปะของเด็กปฐมวัยในรูปแบบดิจิทัล
5.2.4 การทำแฟ–มสะสมผลงานในรูปแบบดิจิทัล
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 จากผลการติดตามวิเคราะหAและนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญด)านการศึกษา
5.3.2 จากผลการสืบค)นและนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญด)านศิลปะสร)างสรรคAโดยใช)เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.3.3 จากการนำเสนองานศิลปะของเด็กปฐมวัยในรูปแบบดิจิทัล
5.3.4 จากการทำแฟ–มสะสมผลงานในรูปแบบดิจทิ ัล
6. ทักษะการจัดการเรียนรู3
6.1 ทักษะการจัดการเรียนรู)ที่ต)องพัฒนา
6.1.1 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู)ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้ง รูป แบบที่เปŠนทางการ
(Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม6เปŠนทางการ (Informal) อย6างสร)างสรรคA
6.1.2 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู)สำหรับผู)เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู)เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ ผู)เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู)เรียนที่มีความต)องการพิเศษอย6างมีนวัตกรรม
6.1.3 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู)ในวิชาเฉพาะสาขาอย6างบูรณาการ
6.2 วิธีการสอน
6.2.1 การฝ”กประสบการณAทางศิลปะสร)างสรรคAสำหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา และการจัดบอรAด
นิเทศ
6.3 วิธีการประเมินผล
6.3.1 วั ดและประเมิ นจากผลการฝ” ก ประสบการณAท างศิล ปะสร)างสรรคAส ำหรับ เด็ก ปฐมวั ย ใน
สถานศึกษา และการจัดบอรAดนิเทศ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห5
ที่
1

2

หัวข3อ/รายละเอียด
บทที่ 1 ศิลปะสำหรับครูและเด็ก
ปฐมวัย

-

ความหมายของศิลปะ

-

ศิลปะกับพัฒนาการทางสังคม
อารมณA จิตใจ

-

ศิลปะกับการพัฒนาอวัยวะและ
กล)ามเนื้อ

-

กิจกรรมศิลปะกับการพัฒนา
ทางสติป•ญญา

-

จุดมุ6งหมายของการจัด
ประสบการณAทางศิลปะ

-

คุณค6าของศิลปะต6อเด็กปฐมวัย

ความหมายของพัฒนาการทาง
ศิลปะ

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช3

ผู3สอน

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แบ6งกลุ6มอภิปรายเกี่ยวกับความหมาย
ความสำคัญของศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย
2. ออกแบบ Mind Mapping เกี่ยวกับศิลปะ
กับพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยใช) Application
3. ชมวิดีทัศนAการจัดประสบการณAศิลปะ
สร)างสรรคAสำหรับเด็กปฐมวัย ของ คุณครูเรณู
ทองทา โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
4. สะท)อนคิดเกี่ยวกับการจัดประสบการณA
ศิลปะสร)างสรรคAสำหรับเด็กปฐมวัย ลงใน
Application
5. อธิบายการจัดทำแฟ–มสะสมผลงานใน
รูปแบบดิจิทัล
สื่อที่ใช3
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. ทรัพยากรการเรียนรู)บน iTunes U
3. เอกสาร สิ่งพิมพA เว็ปไซตAที่เกี่ยวข)อง
สื่อดิจิทัล
1. Application “SimpleMind”
2. Application “Pages”
3. e-portfolio
4. วิดิทัศนAการจัดประสบการณAศิลปะ
สร)างสรรคAสำหรับเด็กปฐมวัย ที่มาจาก :
https://www.youtube.com/watch?v=X_
LDYeTVWxc

1. อาจารยAนิศารัตนA อิสระมโนรส
กลุ6มเรียน A1,B1
2. อาจารยAเกษิณี เบ็ญจวรรณ
กลุ6มเรียน UA
3. อาจารยAอัญชิษฐา ปvยะจิตติ
กลุ6มเรียน NA
4. อาจารยAสุดารัตนA พงษAพันธA
กลุ6มเรียน LA

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. สนทนา อภิปรายเกี่ยวกับพัฒนาการทาง
ศิลปะของเด็กปฐมวัย
2. ออกแบบใบงานศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย
และนำไปใช)ในสถานศึกษา พร)อมเก็บข)อมูล

1. อาจารยAนิศารัตนA อิสระมโนรส
กลุ6มเรียน A1,B1
2. อาจารยAเกษิณี เบ็ญจวรรณ
กลุ6มเรียน UA
3. อาจารยAอัญชิษฐา ปvยะจิตติ

ความสำคัญของศิลปะสำหรับ
เด็ก

บทที่ 2 พัฒนาการทางศิลปะของ
เด็กปฐมวัย

-

จำนวน
ชั่วโมง
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สัปดาห5
ที่

หัวข3อ/รายละเอียด

-

ศิลปะด)านขีดเขียน

-

พัฒนาการทางศิลปะสำหรับ
เด็กปฐมวัย

-

เส)นพื้นฐานทางศิลปะของเด็ก
ปฐมวัย

จำนวน
ชั่วโมง

ประโยชนAของการขีดเขียนใน
วัยเด็กตอนต)น

รูปร6างและรูปทรง
ความสำคัญของเส)น
บทที่ 3 หลักการจัดกิจกรรมทาง
ศิลปะสร)างสรรคAสำหรับเด็กปฐมวัย

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. สืบค)นหลักการจัดกิจกรรมทางศิลปะสำหรับ
เด็กปฐมวัย
2. แบ6งกลุ6มออกแบบมุมศิลปะในชั้นเรียน
สำหรับเด็กปฐมวัย ลงใน Application
3. นำเสนอมุมศิลปะในชั้นเรียนและวิธีการใช)
มุมศิลปะ
สื่อที่ใช3
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. ทรัพยากรการเรียนรู)บน iTunes U
3. เอกสาร สิ่งพิมพA เว็ปไซตAที่เกี่ยวข)อง
สื่อดิจิทัล
1. Application “Roomle 3D & AR room
planner”

1. อาจารยAนิศารัตนA อิสระมโนรส
กลุ6มเรียน A1,B1
2. อาจารยAเกษิณี เบ็ญจวรรณ
กลุ6มเรียน UA
3. อาจารยAอัญชิษฐา ปvยะจิตติ
กลุ6มเรียน NA
4. อาจารยAสุดารัตนA พงษAพันธA
กลุ6มเรียน LA

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แบ6งกลุ6มออกแบบการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร)างสรรคAสำหรับเด็กปฐมวัย
2. นำเสนอการจัดกิจกรรมศิลปะสร)างสรรคA
สำหรับเด็กปฐมวัย
สื่อที่ใช3
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. ทรัพยากรการเรียนรู)บน iTunes U
3. เอกสาร สิ่งพิมพA เว็ปไซตAที่เกี่ยวข)อง

1. อาจารยAนิศารัตนA อิสระมโนรส
กลุ6มเรียน A1,B1
2. อาจารยAเกษิณี เบ็ญจวรรณ
กลุ6มเรียน UA
3. อาจารยAอัญชิษฐา ปvยะจิตติ
กลุ6มเรียน NA
4. อาจารยAสุดารัตนA พงษAพันธA
กลุ6มเรียน LA

- การจัดศิลปะในชั้นเรียน
ปฐมวัย

- ประเภทของกิจกรรมศิลปะ
สำหรับเด็กปฐมวัย

- ลักษณะการจัดกิจกรรมศิลปะ
ที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย

- การจัดกิจกรรมศิลปะ
สร)างสรรคA

4

บทที่ 4 ตัวอย6างการจัดกิจกรรม
ศิลปะสร)างสรรคAสำหรับเด็กปฐมวัย

- เทคนิคการจัดกิจกรรมทาง
ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย

- การสอนศิลปะสร)างสรรคA
สำหรับเด็กปฐมวัย

- ศิลปะสร)างสรรคAกับเด็ก
ปฐมวัย

- วิธีการจัดประสบการณAศิลปะ

ผู3สอน

3. ฝ”กปฏิบัติการใช)เส)นพื้นฐานด)วยสีเทียน ใน
กลุ6มเรียน NA
กิจกรรม “ลากเส)นเล6นสี”
4. อาจารยAสุดารัตนA พงษAพันธA
4. นำเสนอผลงานผ6าน Appilcation
กลุ6มเรียน LA
สื่อที่ใช3
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. ทรัพยากรการเรียนรู)บน iTunes U
3. อุปกรณAในการฝ”กปฏิบัติการณA
ประกอบด)วย กระดาษร)อยปอนดA และสีเทียน
สื่อดิจิทัล
1. Application “Keynote”

3

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช3
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สัปดาห5
ที่

หัวข3อ/รายละเอียด

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช3

ผู3สอน

- หลักสำคัญในการจัดกิจกรรม
ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย

- แนวการจัดกิจกรรมศิลป
สร)างสรรคA
5-6

7-8

บทที่ 5 เทคนิคการใช)อุปกรณA
สำหรับการวาดภาพสำหรับเด็ก
ปฐมวัย

-

ความหมายของการวาดเขียน

-

อุปกรณAสีน้ำ (EQUIPMENT)

-

สีเทียน (OIL PASTEL)
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กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ฝ”กปฏิบัติการกิจกรรมสีน้ำ และสีเทียน
2. แบ6งกลุ6มออกแบบการจัดป–ายนิเทศนA โดยใช)
Application
3. นำเสนอการออกแบบการจัดป–ายนิเทศนA
สื่อที่ใช3
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. ทรัพยากรการเรียนรู)บน iTunes U
3. เอกสาร สิ่งพิมพA เว็ปไซตAที่เกี่ยวข)อง
4. อุปกรณAในการปฏิบัติการณA สีเทียนและสีน้ำ
สื่อดิจิทัล
1. Application “Keynote”

1. อาจารยAนิศารัตนA อิสระมโนรส
กลุ6มเรียน A1,B1
2. อาจารยAเกษิณี เบ็ญจวรรณ
กลุ6มเรียน UA
3. อาจารยAอัญชิษฐา ปvยะจิตติ
กลุ6มเรียน NA
4. อาจารยAสุดารัตนA พงษAพันธA
กลุ6มเรียน LA

8

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ศึกษาวีดิทัศนAเกี่ยวกับวิธีการทำแป–งโดวA
2. ฝ”กปฏิบัติการทำแป–งโดวA
3. แบ6งกลุ6มการออกแบบสื่อจากแป–งโดวA และ
นำเสนองานผ6าน Application
สื่อที่ใช3
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. ทรัพยากรการเรียนรู)บน iTunes U
3. เอกสาร สิ่งพิมพA เว็ปไซตAที่เกี่ยวข)อง
4. อุปกรณAในการปฏิบัติการณA การทำแป–งโดวA
สื่อดิจิทัล
1. Application “iMove”

1. อาจารยAนิศารัตนA อิสระมโนรส
กลุ6มเรียน A1,B1
2. อาจารยAเกษิณี เบ็ญจวรรณ
กลุ6มเรียน UA
3. อาจารยAอัญชิษฐา ปvยะจิตติ
กลุ6มเรียน NA
4. อาจารยAสุดารัตนA พงษAพันธA
กลุ6มเรียน LA

การวาดภาพด)วยสีน้ำ
(WATER COLOUR
PAINTING)
กรรมวิธีการเขียนภาพสีน้ำ
(TECHNIQUES)
สีชอลAค (PASTEL)
สีฝุ¬น (TEMPERA)

บทที่ 6 เทคนิคการใช)อุปกรณA
สำหรับงานป•®น

-

ความหมายของการป•®น

-

วิธีการทำแป–งโดวA

ประเภทของการป•®น
วัสดุที่ใช)ในการป•®นรูป
แป–งโดวA
ข)อดีของแป–งโดวA
ประโยชนAของการเล6นแป–งโดวA
พัฒนาการเด็กในการเล6นแป–ง
โดวA

11

มคอ.3

สัปดาห5
ที่

หัวข3อ/รายละเอียด

9

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การฝ”กปฏิบัติการพิมพAภาพรูปแบบต6าง ๆ
2. แบ6งกลุ6มออกแบบการจัดป–ายนิเทศนAสำหรับ
แสดงผลงานทางศิลปะของเด็กปฐมวัยโดยใช)
การพิมพAภาพ โดยใช) Application
สื่อที่ใช3
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. ทรัพยากรการเรียนรู)บน iTunes U
3. เอกสาร สิ่งพิมพA เว็ปไซตAที่เกี่ยวข)อง
4. อุปกรณAในการปฏิบัติการณA การพิมพAภาพ
จากวัสดุต6าง ๆ
สื่อดิจิทัล
1. Application “Keynote”

1. อาจารยAนิศารัตนA อิสระมโนรส
กลุ6มเรียน A1,B1
2. อาจารยAเกษิณี เบ็ญจวรรณ
กลุ6มเรียน UA
3. อาจารยAอัญชิษฐา ปvยะจิตติ
กลุ6มเรียน NA
4. อาจารยAสุดารัตนA พงษAพันธA
กลุ6มเรียน LA

8

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การฝ”กปฏิบัติการพับกระดาษผ6าน
Application origami
2. ออกแบบกิจกรรมงานประดิษฐAจากเศษวัสดุ
เหลือใช) หรือวัสดุธรรมชาติ ตามบริบทของแต6
ละท)องถิ่น
3. นำเสนอผลงานการประดิษฐA ในรูปแบบ
ดิจิทัล
สื่อที่ใช3
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. ทรัพยากรการเรียนรู)บน iTunes U
3. เอกสาร สิ่งพิมพA เว็ปไซตAที่เกี่ยวข)อง
สื่อดิจิทัล
1. Application “Origami”

1. อาจารยAนิศารัตนA อิสระมโนรส
กลุ6มเรียน A1,B1
2. อาจารยAเกษิณี เบ็ญจวรรณ
กลุ6มเรียน UA
3. อาจารยAอัญชิษฐา ปvยะจิตติ
กลุ6มเรียน NA
4. อาจารยAสุดารัตนA พงษAพันธA
กลุ6มเรียน LA

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แบ6งกลุ6มตามความสนใจในการสร)างสรรคA
ผลงาน
2. สืบค)นการสร)างสรรคAผลงานศิลปะด)วย
รูปแบบต6าง ๆ

1. อาจารยAนิศารัตนA อิสระมโนรส
กลุ6มเรียน A1,B1
2. อาจารยAเกษิณี เบ็ญจวรรณ
กลุ6มเรียน UA
3. อาจารยAอัญชิษฐา ปvยะจิตติ

ความหมายของการพิมพAภาพ
องคAประกอบของการพิมพA
ภาพ

ประเภทของแม6พิมพA
ภาพพิมพAสำหรับเด็กปฐมวัย

บทที่ 8 เทคนิคการใช)อุปกรณA
สำหรับการพับ และงานประดิษฐA
สำหรับเด็กปฐมวัย

-

12

ผู3สอน

4

-

10-11

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช3

วิธีการเก็บรักษา

บทที่ 7 เทคนิคการใช)อุปกรณA
สำหรับการพิมพAภาพ

-

จำนวน
ชั่วโมง

เทคนิคการพับกระดาษ
การประดิษฐAสำหรับเด็ก
ปฐมวัย

บทที่ 9 การใช)สื่อและเทคโนโลยีใน
งานศิลปะสร)างสรรคA

12

มคอ.3

สัปดาห5
ที่

13

หัวข3อ/รายละเอียด

บทที่ 10 การจัดแสดงผลงานทาง
ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย-วิธีการประเมินตามสภาพจริง

-

จำนวน
ชั่วโมง

กลุ6มเรียน NA
4. อาจารยAสุดารัตนA พงษAพันธA
กลุ6มเรียน LA

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ออกแบบการจัดทำแฟ–มสะสมผลงานทาง
ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย โดยใช) Application
2. สะท)อนความคิดจากการจัดทำแฟ–มสะสม
ผลงานทางศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย
สื่อที่ใช3
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. ทรัพยากรการเรียนรู)บน iTunes U
3. เอกสาร สิ่งพิมพA เว็ปไซตAที่เกี่ยวข)อง
สื่อดิจิทลั
1. e-portfolio

1. อาจารยAนิศารัตนA อิสระมโนรส
กลุ6มเรียน A1,B1
2. อาจารยAเกษิณี เบ็ญจวรรณ
กลุ6มเรียน UA
3. อาจารยAอัญชิษฐา ปvยะจิตติ
กลุ6มเรียน NA
4. อาจารยAสุดารัตนA พงษAพันธA
กลุ6มเรียน LA

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การออกแบบการจัดแสดงผลงานทางศิลปะ
ของเด็กปฐมวัย (งานกล6ุม)
2. ฝ”กปฏิบัติการเขียนวิเคราะหAผลงานทาง
ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย
สื่อที่ใช3
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. ทรัพยากรการเรียนรู)บน iTunes U
3. เอกสาร สิ่งพิมพA เว็ปไซตAที่เกี่ยวข)อง

1. อาจารยAนิศารัตนA อิสระมโนรส
กลุ6มเรียน A1,B1
2. อาจารยAเกษิณี เบ็ญจวรรณ
กลุ6มเรียน UA
3. อาจารยAอัญชิษฐา ปvยะจิตติ
กลุ6มเรียน NA
4. อาจารยAสุดารัตนA พงษAพันธA
กลุ6มเรียน LA

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารยAนิศารัตนA อิสระมโนรส
1. จัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปะ
กลุ6มเรียน A1,B1
สำหรับเด็กปฐมวัย
2. อาจารยAเกษิณี เบ็ญจวรรณ
กลุ6มเรียน UA

การสังเกตและการจดบันทึก
แฟ–มสะสมผลงาน
ความสำคัญในการประเมินผล
โดยใช)แฟ–มสะสมผลงาน

การประเมินผลงานศิลปะ
การประเมินผลการสร)างสรรคAงาน
ศิลปะตามสภาพจริง
บทที่ 10 การจัดแสดงผลงานทาง
ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย

-

ความหมายของการจัดแสดง

-

ประเภทของบอรAดสารนิทัศนA

หลักการจัดแสดงสารนิทัศนA
แนวทางการจัดแสดงสาร
นิทัศนA

การจัดวางบอรAดสารนิทัศนA
บทบาทของผู)ปกครองในการจัด
แสดงสารนิทัศนA
15

จัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงาน
ทางศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย

ผู3สอน

3. นำเสนอการสืบค)นการสร)างสรรคAผลงาน
ศิลปะสร)างสรรคA และรูปแบบวิธีการจัด
ประสบการณAทางศิลปะด)วยการใช)เทคโนโลยี
สื่อที่ใช3
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. ทรัพยากรการเรียนรู)บน iTunes U
3. เอกสาร สิ่งพิมพA เว็ปไซตAที่เกี่ยวข)อง

14

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช3

13

มคอ.3

สัปดาห5
ที่

หัวข3อ/รายละเอียด

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช3

ผู3สอน
3. อาจารยAอัญชิษฐา ปvยะจิตติ
กลุ6มเรียน NA
4. อาจารยAสุดารัตนA พงษAพันธA
กลุ6มเรียน LA

16

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู3
- คะแนนเก็บระหว6างภาค
- คะแนนสอบปลายภาค

ร)อยละ 60
ร)อยละ 40
สัปดาห5ที่ สัดสWวนของ
ประเมิน การประเมินผล

วิธีการทวนสอบ

กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู3

วิธีการประเมิน

1

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5,
1.1.6, 4.1.1, 4.1.4

ความรับผิดชอบและการ
เข)าห)องเรียน

1-15

ร)อยละ 10

- ตรวจสอบบันทึกการเข้า
ชั้นเรียน
- ตรวจสอบการส่งงาน

2

1.1.4, 1.1.6, 2.1.1, 2.1.2,
2.1.4, 4.1.1, 4.1.4, 5.1.1,

งานที่มอบหมายในชั้น
เรียนทีเ่ กี่ยวข)องกับศิลปะ
สำหรับเด็กปฐมวัย

1-15

ร)อยละ 10

- ตรวจผลงานและการ
นำเสนอของนักศึกษา
- ตอบคำถามเพือ่
ตรวจสอบความรู้

3

1.1.4, 1.1.6, 2.1.3, 2.1.4,
4.1.1, 4.1.4, 5.1.1, 5.1.2,
5.1.4

การนำเสนอมุมศิลปะใน
ชั้นเรียนและวิธีการใช)มมุ
ศิลปะ (งานเดี่ยว)

4

ร)อยละ 20

ตรวจผลงานและการ
นำเสนอของนักศึกษา

4

1.1.4, 1.1.6, 2.1.3, 2.1.4,
3.1.1, 3.1.2, 4.1.1, 4.1.2,
4.1.3, 4.1.4, 5.1.1, 6.1.1,
6.1.2, 6.1.3

การนำเสนอการจัด
แสดงผลงานทางศิลปะ
ของเด็กปฐมวัย และป–าย
นิเทศ (งานกล6ุม)

14,15

ร)อยละ 20

ตรวจผลงานและการ
นำเสนอของนักศึกษา

5

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4

สอบปลายภาค

16

ร)อยละ 40

วิเคราะห์ข้อสอบและ
ความเหมาะสมของการให้
คะแนนทั้งคะแนนดิบและ
ระดับคะแนนของรายวิชา

14

มคอ.3

3. การประเมินผลการศึกษา

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตำราหลัก
นิศารัตนA อิสระมโนรส และคณะ. (2560). ศิลปะสร3างสรรค5สำหรับครูปฐมวัย. กรุงเทพฯ : กราฟฟvคไซทA
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและข3อมูลสำคัญ
ฉลอง สุนทรนนทA. (2558). ศิลปะสร3างสรรค5พฒ
ั นา EQ เด็ก. กรุงเทพฯ : วาดศิลป°.
ปรีดา ป•ญญาจันทรA. (2556). ศิลปะสื่อภาษา พับ ตัด ปะ. กรุงเทพฯ : แพรวเพื่อนเด็ก.
ยูกิ มุราตะ. (2558). สำหรับเด็กเล็กเกาะติดกิจกรรมเลWนรูปรWางสร3างสรรค5 : ตามระบบการศึกษาชั้นปฐมวัยของ
ญี่ปุƒน. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
สายใจ เจริญริื่น. (2556). โอริกามิ ศิลปะการพับกระดาษ. กรุงเทพฯ : เพชรการเรือน.
3. เอกสารและข3อมูลแนะนำ
เว็บไซตAที่เกี่ยวกับหัวข)อในประมวลรายวิชา
http://www.preschool.or.th/
http://www.oecd.org/edu/earlychilhood
http://www.earlychildhood.com

15

มคอ.3

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ5การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ดำเนินการดังนี้
- นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนผ6านแบบประเมินอาจารยA ผ6านระบบออนไลนAของมหาวิทยาลัย /
ของรายวิชา
- นักศึกษาประเมินผลการจัดการเรียนการสอน โดยการเขียนบรรยาย
- การสนทนากลุ6มระหว6างผู)สอนและผู)เรียน
- รับฟ•งความคิดเห็นผ6าน e-mail
- การสังเกตการณAจากพฤติกรรมของผู)เรียน
- การสนทนากลุ6มระหว6างผูส) อนและผูเ) รียนเมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา
2. กลยุทธ5การประเมินการสอน
- การถอดบทเรียนร6วมกันระหว6างอาจารยAผู)สอน ร6วมกับการพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษา
- นักศึกษาประเมินอาจารยAผสู) อน ด)วยวิธีประเมินผ6านระบบออนไลนA ผ6านแบบประเมินอาจารยAของ
คณะ
- คณะกรรมการประจำหลักสูตร ประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา
- อาจารยAผู)ประสานงาน/รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยAผรู) ว6 มสอน ร6วมกันประเมินผลการจัดการเรียน
การสอน ระหว6างภาคการศึกษา / เมือ่ สิ้นภาคการศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
- เน)นลงมือปฏิบัติกิจกรรมให)มากขึ้น และเปลี่ยนรูปแบบจากแฟ–มสะสมผลงานปกติ เปŠน e-portfolio
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีการกำหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู)ของนัก ศึก ษาเปŠนส6วนหนึ่งของการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยอาจารยAผู)รับผิดชอบหลักสูตรหรือคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู)ของ
นักศึกษา ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู)ตามคู6มือของมหาวิทยาลัย ดังนี้
4.1 อาจารยAผู)รับผิดชอบหลักสูตรแจ)งอาจารยAผู)สอนกำหนดให)การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู)ของนักศึกษาเปŠนส6วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
4.2 อาจารยAผู)สอนศึกษาคู6มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์เลือกเครื่องมือที่จะนำมาใช)ในการทวนสอบ
ผลสัม ฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู)ให)สัมพันธAสอดคล)องกับ รายละเอี ยดของรายวิ ชา (มคอ.3) หรือ
รายละเอียดของประสบการณAวิชาชีพ (มคอ.4)
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มคอ.3

4.3 อาจารยAผู)สอนดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู)โดยกระบวนการต6าง ๆ
เช6 น การสอบ การสั ง เกต การตรวจสอบ การประเมิ น ผล ในสั ป ดาหA ส ุ ด ท) า ยของการเรี ย นการสอน
โดยใช)เครื่องมือ เช6น แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบสำรวจ แบบประเมิน และแบบสัมภาษณA
4.4 อาจารยAผู)สอนประมวลผลและรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน ผลการเรียนรู)
เพื่อใช)ประกอบการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)
4.5 อาจารยAผ ู)ส อนนำเสนอรายงานการทวนสอบผลสัม ฤทธิ์ก ารเรียนรู)ของนักศึกษาต6อ อาจารยA
ผู)รับผิดชอบหลักสูตรพร)อมแนวทางปรับปรุง รายงานในรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5)
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 อาจารยAผู)รับผิดชอบหลักสูตรหรือคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู)ของนักศึกษา
ศึกษา รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของอาจารยAผู)สอนโดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานและสามารถเก็บ
ข)อมูลเพิ่มเติมโดยใช)เครื่องมือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในแต6ละด)านและภาพรวม
5.2 อาจารยAผู)รับผิดชอบหลักสูตรหรือคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิก์ ารเรียนรู)ของนักศึกษา ทำ
การประมวลผลข)อมูล และจัดทำรายงานพร)อมเสนอแนวทางปรับปรุงเสนอคณะ
5.3 อาจารยAผู)รับผิดชอบหลักสูตรแจ)งผลและแนวทางปรับปรุงต6ออาจารยAผู)สอนและเขียนในรายงาน
ผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
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