รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (5ปี)

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 2013303

ชื่อวิชา ศิลปะวิจารณ์
Art Criticism

1.2 จานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5) หน่วยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (5ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558
2) ประเภทของรายวิชา : วิชาเอกบังคับ
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ผศ. ดร. สุดารัตน์ เทพพิมล
2) อาจารย์ผู้สอน : ผศ. ดร. สุดารัตน์ เทพพิมล
1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีทเี่ รียน
ภาคการศึกษา 2 / 2561 ชั้นปี 3
1.6 รายวิชาทีต่ ้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.7 รายวิชาทีต่ ้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.8 สถานที่เรียน
ห้อง 13303 อาคาร 13 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1.9 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
17 พฤศจิกายน 2561

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1) นักศึกษามีความเคารพและยึดถือในกฏระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
2) นักศึกษามีความรอบ รู้เข้าใจแนวคิด หลักการ และทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะและสามารถ
บูรณาการความรู้ในสาขาวิชาศิลปศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
3) นักศึกษาสามารถวิจารณ์ศลิ ปะ ขั้นการบรรยาย ขั้นการวิเคราะห์ ขั้นการตีความ และขั้น
การประเมินคุณค่าของผลงานศิลปะ และแก้ไขปัญหาในการดาเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์
4) นักศึกษา มีความสามารถทางานเป็นกลุ่มในฐานะผู้นาและผู้ตาม
5) นักศึกษามีการค้นคว้าและวางแผนในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
6) นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติ
เพื่อการวิจัย เพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูลและนาเสนอข้อมูล และการแก้ไชปัญหา
ในการดารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอน
7) นักศึกษาสามารถบูรณาการข้อมูลเพื่อการสื่อสารอย่างเป็นระบบด้วยสื่อและเทคโนโลยีเพื่อ
การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
นาความรู้จากวิทยากร ในกิจกรรมเสริมหลักสูตร มาพัฒนาเนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัย

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ ขั้นการบรรยาย ขั้นการวิเคราะห์ ขั้นการ
ตีความ และขั้นการประเมินคุณค่าของผลงานศิ ลปะ ด้วยกระบวนการเขียนแสดงบทวิจารณ์ และนาเสนอด้วย
ปากเปล่าอย่างสร่างสรรค์
Study concepts principles and theories in art criticism as description, examination,
interpretation and evaliationin different levels. Acquire an ability to elaborate this knowledge
through writing reviews and oral presentations.

3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึกปฏิบัต/ิ
งานภาคสนาม/การฝึกงาน
30 ชั่วโมงต่อ ให้คาปรึกษา แนะนา สอนเสริม
30 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา ตามความต้องการของนักศึกษา
ภาคการศึกษา
เป็นรายกลุ่ม เพื่อทบทวนความรู้
ให้ชัดเจนและแม่นยายิ่งขึ้น
โดยเฉพาะกับกลุ่มของนักศึกษา
ที่มีผลการเรียนต่า

การศึกษาด้วย
ตนเอง
75 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

3.3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
1) อาจารย์ประจารายวิชา แจ้งเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจารายวิชา หรือผ่าน Social
Network เช่น Facebook , line
2) อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย 2
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
4.1 แผนพัฒนาและการประเมินตามผลการเรียนรูแตละดาน
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์

ค่า

ที่

น้าหนัก

ประเมิน ของการ
ประเมิน
ผล
ด้านคุณธรรม จริยธรรม

1) อาจารย์ ผู้ ส อนสอดแทรก 1) ประเมินจากการตรงเวลาของ

1) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการ

นั ก ศึ ก ษาในการเข้ า ชั้ น เรี ย น

และจรรยาบรรณวิชาชีพครู

สอน

ก า ร ส่ ง ง า น ต า ม ก า ห น ด

2) มีคุณธรรมจริยธรรมที่เสริมสร้างการ

2) อาจารย์ผู้สอนเป็น

ระยะเวลาที่ ม อบหมาย การ

พัฒนาที่ยั่งยืน

แบบอย่างที่ดี

ร่ ว มกิ จ กรรมและการสั ง เกต

3) มีความกล้าหาญทางจริยธรรม กล้า 3) การปลู ก ฝั ง ให้ นั ก ศึ ก ษามี

พฤติกรรมในระหว่างเรียน

แสดงออกในสิ่ ง ที่ เ หมาะสมด้ ว ยความ ระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้น 2) ประเมิ น จากการมี วิ นั ย และ
เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจโลก

เรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการ

พร้ อ มเพรี ย งของนั ก ศึ ก ษาใน

4) มี จิ ต สาธารณะ เสี ย สละ และเป็ น แต่ ง กายที่ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ

การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมเสริ ม

แบบอย่างที่ดี

ของมหาวิทยาลัย

หลักสูตร

5 ) ใ ห้ ค ว า ม เค า ร พ แ ล ะ ยึ ด ถื อ ใน

4) มอบหมายงานให้นักศึกษา

กฎระเบี ย บและข้ อ บั ง คมต่ า งๆ ของ รับผิดชอบงานในหน้าที่ที่ได้รับ

3) ประเมินจากความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ได้รับมอบหมาย

องค์กรและสังคม

มอบหมาย โดยฝึ ก ให้ รู้ ห น้ า ที่

4) ประเมินจากผลงาน กลุ่มเพื่อน

6) สามารถจัดการและแก้ปัญหาทาง

ของ การเป็น ผู้นาและการเป็น

และเครื่ อ งมื อ วั ด ต่ า งๆ เช่ น

สมาชิกกลุ่ม

แบบสอบถาม แบบวัดเจตคติ

คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพครูเชิงสัมพัทธ์โดยใช้ดุลยพินิจ
ทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น และ
ประโยชน์ของสังคมส่วนรวม

1-15

10%

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์

ค่า

ที่

น้าหนัก

ประเมิน ของการ
ประเมิน
ผล
ด้านความรู้

1) ใช้ ก า ร เ รี ย น ก า ร สอ นใน ประเมิ น จากผลสั ม ฤทธิ์ ท างการ
หลากหลายรปู แ บบโดยเน้ น เ รี ย น แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ข อ ง
หลั ก การทางทฤษฎี ผนวกกั บ นักศึกษาในด้านต่างๆ ดังนี้
1) การทดสอบย่อย
ภาคปฏิบัติ
2) การสอบปลายภาคเรียน
2 ) ฝึ ก ทั ก ษ ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร
3) ป ร ะ เ มิ น จ า ก ร า ย ง า น ที่
แสวงหาความรู้ และส่งเสริ มให้ นักศึกษาจัดทา
ผู้เรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจ 4) ประเมิ น จากการน า เสนอ
ในเรื่ อ งการวิ จ ารณ์ ง านศิ ล ปะ รายงานในชั้นเรียน

1-15

50%

1-15

20%

1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ
ครูและวิชาการสอนศิลปศึกษาอย่า ง
กว้างขวางลึกซึ้งและเป็นระบบ
2) สามารถบู ร ณาการควา มรู้ ใ น
สาขาวิ ช าศิ ล ปศึ ก ษากั บ ความรู้ ใ น
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
3) สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่
การปฏิบัติ
4 ) มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห์ ด้ ว ย ต น เ อ ง แ ล ะ ฝึ ก ทั ก ษ ะ
สังเคราะห์ประเมินค่าองค์ความรู้และ กระบวนการเรียนรู้ที่จาเป็นได้
สร้ า งงานวิ จั ย เพื่ อ ต่ อ ยอดความรู้ 3) ฝึกให้ผู้เรียนวิเคราะห์การคิด
สาขาวิชาศิลปศึกษา
การกระท าของตนเองของ
แผนการปฏิบัติตามเป้าหมายที่
กาหนด ควบคุมตนเองให้ปฏิบัติ
ตามแผนและประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติเพื่อปรับปรุงต่อไป

1) กรณีศึกษา ศึกษาวิจารณ์งาน 1) ประเมิ น ตามสภาพจริ ง จาก
ศิลปิน บางกอก อาร์ท เบียน ผลงาน และการนาเสนอผลงาน
1) สามารถคิดอย่างเป็นระบบ
นาเล่ 2018
ในชั้นเรียน
2) สามารถค้นคว้าศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
2) การอภิปรายกลุ่ม
2) การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ
ต่างๆได้อย่างดี
หรือสัมภาษณ์
3) สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะ 3) ใช้ตัวแบบที่ดี สร้างความรู้
และความเข้าใจใน
ของตนเองในการดาเนินชีวิตได้
ความหมายและเป็นขั้นตอน
4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญ หา
ของการคิดที่จะ พัฒนาและ
ในการดาเนินชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์
ด้านทักษะทางปัญญา

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์

ค่า

ที่

น้าหนัก

ประเมิน ของการ
ประเมิน
ผล
ให้ดาเนินการคิดตามขั้นตอน
กระบวนการนั้น
4) ใช้การเสริมแรง ข้อมูล
ย้อนกลับและความรู้เพิ่มเติม
5) ฝึกให้ลงมือปฏิบัติบ่อยๆ ใช้
สถานการณ์หลากหลายจน
เกิดความชานาญ
6) ใช้วิธีการสอนแบบต่างๆ เช่น
การสาธิต การแสดง การ
ทดลอง การไปทัศนศึกษา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 1) ใช้ ก ารสอนที่ มี ก ารก าหนด 1) ประเมินจากพฤติกรรมและการ
และความรับผิดชอบ
กิจ กรรมให้มีการทางานเป็น แสดงออกของนักศึ กษาในการ
1) มี ค วามสามารถในการท างานเป็ น กลุ่ม การเรียนแบบมีส่วนร่วม นาเสนอรายงานกลุ่ม
2) สั ง เ ก ต จ า ก พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่
กลุ่มในฐานะผู้นาและผู้ตามหน้าที่
ปฏิบัติการ
2) สามารถริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ แ นวทางที่ 2) มอบหมายงานทางานที่ ต้อง แสดงออกในการร่ ว มกิ จ กรรม
ต่างๆ
เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินกิจกรรม
ประสานงานกับผู้อื่น หรือต้อง 3) พิ จ ารณาจากผลงาน ความ
ต่างๆได้
ค้ น คว้ า หาข้ อ มู ล จากการ ครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของ
3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถสื่อสารกับ
ผู้ อื่ น ได้ เ ป็ น อย่ า งดี ทั้ ง ภาษาไทยและ สั ม ภาษณ์ บุ ค คลอื่ น หรื อ ผู้ มี ข้อมูลที่ได้มอบหมาย
ประสบการณ์
ภาษาต่างประเทศ
4) มีความรู้และวางแผนในการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัว
1) การติ ด ตามวิ เ คราะห์ และ 1) วั ด และประเมิ น จากผลการติ
น าเสนอรายงานประเด็ น ตามวิ เ คราะห์ และน าเสนอ
เลข การสื่อสาร และการใช้
สาคัญด้านการศึกษาจากข่าว รายงานประเด็นสาคัญด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษา
1) มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การใช้
2) วั ด และประเมิ น จากผลการ
ภาษาพู ดภาษาเขี ยนเทคโนโลยี
สื บ ค้ น และน าเสนอรายงาน
สารสนเทศและสถิติเพื่อการวิจัยเพื่อการ

1-15

10%

1-15

10%

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์

ค่า

ที่

น้าหนัก

ประเมิน ของการ
ประเมิน
ผล
สื่อสารการเรียนรู้การเก็บรวบรวมข้อมูล ห รื อ แ ห ล่ ง ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ รายงานประเด็ น ส าคั ญ ด้ า น
และนาเสนอข้อมูลและการแก้ปัญหาใน หลากหลาย
การศึ ก ษา โดยใช้ เ ทคโนโลยี
การดารงชีวิตและการจัดการเรียนการ 2) ก า ร สื บ ค้ น แ ล ะ น า เ ส น อ สารสนเทศ
สอนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
รายงานประเด็ น ส าคั ญ ด้ า น 3) วั ด แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น จ า ก
2) ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ภาษาพูด การศึ ก ษาโดยใช้ เ ทคโนโลยี ความสามารถในด้านเทคนิคการ
ภาษาเขียนเทคโนโลยีสารสนเทศและ สารสนเทศ
น าเสนอรายงาน หรื อ ท างาน
สถิติเพื่อการวิจัยเพื่อการสื่อสารการ 3) จั ด ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ ฝึ ก วิจัยโดยใช้ ทฤษฎี หรืองานวิจัย
เรี ย นรู้ เ พื่ อ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และ ปฏิบัติการใช้สถิติพื้นฐานและ ที่เกี่ยวข้องรองรับ การเลือกสถิติ
น าเสนอข้ อมู ลและการแก้ ปั ญหาใน สถิ ติ เ พื่ อ การวิ จั ย การใช้ วิเคราะห์ในการทาวิจัย
การดารงชีวิตและการจัดการเรียนการ ภาษาพู ด เขี ย น และการใช้ 4) วั ด และประเมิ น จากการเข้ า
สอน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี ร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู
3) สามารถใช้ ภ าษาพู ด ภาษาเขี ย น การให้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ และ เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติเพื่อการ การให้ความช่วยเหลือ
วิจัยเพื่อการสื่อสารการเรียนรู้ การเก็บ 4) การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมเสริ ม
รวบรวมข้อมูลและการนาเสนอข้ อมู ล ความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
และการแก้ปัญหาในการดารงชีวิตและ หลักสูตร
การจั ด การเรี ย นการสอนอย่ า งมี
เหมาะสมและประสิทธิภาพ
4) สามารถบูรณาการข้อมูลเพื่อการ
สือสารอย่างเป็นระบบด้วย
สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
หมายเหตุ

ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก

ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/
(ชม.)
รายละเอียด
1
ปฐมนิเทศ แนะนา
(4 ชม.) รายวิชา
ความหมาย ความ
เป็นมาและ
ความสาคัญ
แนวคิด หลักการ
ของศิลปะวิจารณ์

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ใบงาน
กิจกรรมการเรียนการ
สอน :
1.บรรยายและแนะนา
รายวิชา กิจกรรม วิธีการ
วัดและการประเมินผล
2.บรรยายความหมาย
ความเป็นมาและ
ความสาคัญ แนวคิด
หลักการของ
ศิลปะวิจารณ์
3.แบ่งกลุ่มผู้เรียนเพื่อ
อภิปรายเนื้อหา
ความสาคัญของ
ศิลปะวิจารณ์ต่อการ
พัฒนาผู้เรียน
4.ทาแบบทดสอบก่อน
เรียนเพื่อแบ่งกลุ่มผู้เรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. .ทาผังมโนทัศน์เรื่อง
ความสาคัญของ
ศิลปะวิจารณ์ต่อการ
พัฒนาผู้เรียน

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
1.รายละเอียดของ
1.ประเมินจากความ
รายวิชา (มคอ.3)
ถูกต้องของผังมโนทัศน์
2.เอกสารประกอบการ และจากการอภิปราย
เรียน
กลุ่มตามหัวข้อที่ผู้สอน
3.สื่อการสอนโดยใช้ บรรยาย
PowerPoint
2.ประเมินจากการตรง
ต่อเวลาของนักศึกษาใน
การเข้าชั้นเรียน
3.ประเมินจากซักถาม
การร่วมกิจกรรมและ
การสังเกตพฤติกรรมการ
สืบค้นด้วยเทคโนโลยีใน
ระหว่างชั้นเรียน

2
(4 ชม.)

กิจกรรมการเรียนการ
สอน :
1.ผู้สอนนาเข้าสู่บทเรียน
โดยเปิดคลิปวิจารณ์งาน
ศิลปะ โดยศิลปิน อ.
ถวัลย์ ดัชนี
2.ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับ
ทฤษฎีศิลปะวิจารณ์

1. เอกสารประกอบการ
เรียน
2. สื่อการสอนโดยใช้
PowerPoint

ทฤษฎี
ศิลปะวิจารณ์

สื่อที่ใช้

ผู้สอน
ผศ.ดร.
สุดา
รัตน์

1.ประเมินจากการส่ง ผศ.ดร.
สุดา
งานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย รัตน์
2.ประเมินจากการร่วม
กิจกรรมและการสังเกต
พฤติกรรมในระหว่างชั้น
เรียน
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/
รายละเอียด

3
(4 ชม.)

องค์ประกอบศิลป์
และหลักการจัด
ภาพ

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ใบงาน
3.ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม
ออกเป็น 3 กลุ่ม ระดม
สมองสืบค้นสารสนเทศ
เกี่ยวกับ
ทฤษฎีศิลปะวิจารณ์
4.ให้นักศึกษาออกมา
รายงานหน้าชั้นโดย
ประยุกต์ใช้แนวคิด
ดังกล่าวกับการจัด
กิจกรรมศิลปศึกษาได้
อย่างไร ผู้เรียนและผู้สอน
ร่วมการอภิปราย แสดง
ความคิดเห็นและสรุป
ร่วมกัน
กิจกรรม/ใบงาน :
1..ให้ผู้เรียนทาคาถาม
ทบทวน
กิจกรรมการเรียนการ
สอน :
1.นาเข้าสู่บทเรียนโดย
เปิดคลิปการสร้างงาน
ศิลปแนวนามธรรม โดย
อ. สมศักดิ์ เชาวน์ธาดา
พงศ์
2.ผู้สอนบรรยายเรื่อง
องค์ประกอบศิลป์และ
หลักการจัดภาพ
3. ให้นักศึกษาเลือกงาน
ศิลปะแบบนามธรรมมา
คนละ 1 ชิ้น บรยาย
หลักการจัดภาพ ของ
ศิลปินไทยและ
ต่างประเทศ
กิจกรรม/ใบงาน :

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล ผู้สอน
(สัดส่วนการประเมิน)
3.ประเมินจากความ
ถูกต้องของการทา
แบบฝึกหัดและคาถาม
ทบทวน
4. ความถูกต้องและการ
ใช้เทคโนโลยีในการ
นาเสนอผลงาน

1. เอกสารประกอบการ
เรียน
2. สื่อการสอนโดยใช้
PowerPoint

1.ประเมินจากการตรง ผศ.ดร.
ต่อเวลาของการส่งงาน สุดา
ตามกาหนดระยะเวลาที่ รัตน์
มอบหมาย
2.ประเมินจากการร่วม
กิจกรรมและการสังเกต
พฤติกรรมในระหว่างชั้น
เรียน
3.ประเมินจากการตอบ
คาถามทบทวน
4. ประเมินจากความ
ถูกต้องของการทาใบงาน

9

สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/
รายละเอียด

4
(4 ชม.)

บริบทของการ
วิจารณ์งานศิลปะ

5
(4 ชม.)

หลักการวิจารณ์
งานศิลปะ
การบรรยาย
การวิเคราะห์
การตีความ
การประเมินคุณค่า

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ใบงาน
1. ให้ผู้เรียนทาคาถาม
ทบทวน
2. ทาใบงานบรยาย
หลักการจัดภาพในงาน
ศิลปะแบบนามธรรม ของ
ศิลปินไทยและ
ต่างประเทศ
กิจกรรมการเรียนการ
สอน :
1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา
เรื่องบริบทของการ
วิจารณ์งานศิลปะ
2.ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม
ออกเป็น 5 กลุ่ม ร่วมกัน
ระดมความคิดเห็นและ
อภิปรายถึงปัจจัยต่างๆ
ที่มความจาเป็นต่อการ
วิจารณ์งานศิลปะ
3. ผู้สอนและผู้เรียน
ร่วมกันสรุป
4. ให้ผู้เรียนนาเสนอ
ผลงานตามบทบาทของ
นักวิจารณ์งานศิลปะ
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ให้ผู้เรียนทาคาถาม
ทบทวน
กิจกรรมการเรียนการ
สอน :
1.บรรยายหลักการ
วิจารณ์งานศิลปะ
การบรรยาย และการ
วิเคราะห์งานศิลปะ

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล ผู้สอน
(สัดส่วนการประเมิน)

1. เอกสารประกอบการ
เรียน
2. สื่อการสอนโดยใช้
PowerPoint
3.

1.ประเมินจากการตรง ผศ.ดร.
ต่อเวลาของ การส่งงาน สุดา
ตามกาหนดระยะเวลาที่ รัตน์
มอบหมาย
2.ประเมินจากการร่วม
กิจกรรมและการสังเกต
พฤติกรรมในระหว่างชั้น
เรียน
3.ประเมินจากการทา
คาถามทบทวน
4. ประเมินจากความ
ถูกต้องของการนาเสนอ
ผลงาน

1. เอกสารประกอบการ
เรียน
2. สื่อการสอนโดยใช้
PowerPoint

1.ประเมินจากการส่ง ผศ.ดร.
สุดา
งานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย รัตน์
2.ประเมินจากการร่วม
กิจกรรมและการสังเกต
พฤติกรรมในระหว่างชั้น
เรียน
10

สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/
รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ใบงาน
2.ให้ นั ก ศึ ก ษาแบ่ ง กลุ่ ม
ออกเป็น 3 กลุ่ม คัดเลือก
งานศิ ล ปะที่ ส ร้ า งสรรค์
โดยศิ ล ปิ น ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง
เพื่ อ บรรยาย วิ เ คราะห์
คุ ณ ค่ า ตี ค ว า ม แ ล ะ
ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ค่ า แ ล ะ
นาเสนองาน
3. ผู้สอนแนะนา
สารสนเทศสาหรับ
การศึกษาและสืบค้น
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
4.ผู้สอนสรุปร่วมกัน
กิจกรรม/ใบงาน :
2.. ใบงานการวิจารณ์งาน
ศิลปะ

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล ผู้สอน
(สัดส่วนการประเมิน)
3.ประเมินจากความ
ถูกต้องของ การนาเสนอ
ผลงาน

6
(4 ชม.)

การวิจารณ์งาน
ศิลปะร่วมสมัย

กิจกรรมการเรียนการ
สอน :
1.
ผู้สอนจัดทัศน
ศึกษา ศิลปะร่วมสมัยใน
งาน อาร์ท เบียนนาเล่
2.
ให้ผู้เรียน
แบ่งกลุ่ม สังเกต
บันทึกภาพ พร้อม
นาเสนอด้วยโปรแกรม
พาวเวอร์พอยท์ ใน
สัปดาห์ถัดไป เกี่ยวกับ
การ เทคนิคการสร้างงาน
รูปแบบแนวคิด
2. แบ่งกลุ่มผู้เรียน ให้
ผู้เรียน เลือกกรณีตัวอย่าง
ที่ศึกษา วิเคราะห์และ
วิจารณ์

-

1.ประเมินจากการร่วม ผศ.ดร.
กิจกรรมและการสังเกต สุดา
พฤติกรรมในระหว่างชั้น รัตน์
เรียน
2.ความถูกต้องของ
กระบวนการวิจารณ์
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/
รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ใบงาน
กิจกรรม/ใบงาน : วิจารณ์
งานศิลปะงาน อาร์ท
เบียนนาเล่

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล ผู้สอน
(สัดส่วนการประเมิน)

7
(4ชม.)

การวิเคราะห์และ กิจกรรมการเรียนการ
ประเมินคุณค่างาน สอน
จิตรกรรมไทย
1.ทดสอบคาศัพท์
2.นาเสนองาน อาร์ท
เบียนนาเล่
1.ผู้สอนบรรยายแนว
ทางการวิเคราะห์และ
ประเมินคุณค่างาน
จิตรกรรมไทย
2.ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเลือก
วิเคราะห์และประเมิน
คุณค่างานจิตรกรรมไทย
ค้นคว้าด้วยตนเอง
ตะวันตกกิจกรรม/ใบงาน
:
1. ให้ผู้เรียนนาเสนอการ
วิเคราะห์และประเมิน
คุณค่างานจิตรกรรมไทย

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. สื่อการสอนโดยใช้
PowerPoint

1.ประเมินจากการตรง ผศ.ดร.
ต่อเวลาของนักศึกษาใน สุดา
การเข้าชั้นเรียน การส่ง รัตน์
งานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
2.ประเมินจากการร่วม
กิจกรรมและการสังเกต
พฤติกรรมในระหว่างชั้น
เรียน
3.ประเมินจากการ
ทดสอบคาศัพท์
4. ประเมินจากความ
ถูกต้องของการนาเสนอ
ผลงาน

8
(4ชม.)

การวิเคราะห์และ
ประเมินคุณค่า
ประติมากรรมไทย

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. สื่อการสอนโดยใช้
PowerPoint

1.ประเมินจากการตรง ผศ.ดร.
ต่อเวลาของนักศึกษาใน สุดา
การเข้าชั้นเรียน การส่ง รัตน์
งานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
2.ประเมินจากการร่วม
กิจกรรมและการสังเกต
พฤติกรรมในระหว่างชั้น
เรียน

กิจกรรมการเรียนการ
สอน :
1.ผู้สอนบรรยายตัวอย่าง
การวิเคาะห์และประเมิน
คุณค่างานประติมากรรม
ไทย
2.ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเลือก
ประเภทงานศิลปะ
ประติมากรรมไทย และ
ค้นคว้าด้วยตนเอง

12

สัปดาห์ที่
(ชม.)

9
(4ชม.)

หัวข้อ/
รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ใบงาน
3. เลือกวิจารณ์งานศิลปะ
ตะวันตกกิจกรรม/ใบงาน
:
1. ให้ผู้เรียนนาเสนอการ
วิเคราะห์และประเมิน
คุณค่า ประติมากรรม
ไทย
2 . ให้ผู้เรียนทาคาถาม
ทบทวน

การวิเคราะห์และ กิจกรรมการเรียนการ
ประเมินคุณค่า
สอน :
สถาปัตยกรรมไทย 1.ผูส้ อนบรรยายตัวอย่าง
การวิเคราะห์และประเมิน
คุณค่างานสถาปัตยกรรม
ไทย
2.ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเลือก
ประเภทงาน
สถาปัตยกรรมไทยค้นคว้า
ด้วยตนเอง
3. เลือกการวิเคราะห์และ
ประเมินคุณค่า
สถาปัตยกรรมไทย
ใบงาน :
1. ให้ผู้เรียนนาเสนอการ
การวิเคราะห์และประเมิน
คุณค่า
สถาปัตยกรรมไทย

สื่อที่ใช้

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. สื่อการสอนโดยใช้
PowerPoint

การวัดและประเมินผล ผู้สอน
(สัดส่วนการประเมิน)
3.ประเมินจากการ
ความถูกต้องของ
คาถามทบทวน
4. ประเมินจากความ
ถูกต้องของการนาเสนอ
ผลงาน

1.ประเมินจากการตรง ผศ.ดร.
ต่อเวลาของนักศึกษาใน สุดา
การเข้าชั้นเรียน การส่ง รัตน์
งานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
2.ประเมินจากการร่วม
กิจกรรมและการสังเกต
พฤติกรรมในระหว่างชั้น
เรียน
3.ประเมินจากความ
ถูกต้องของการทา
คาถามทบทวน
4. ประเมินจากความ
ถูกต้องของการนาเสนอ
ผลงาน

2 . ให้ผู้เรียนทาคาถาม
ทบทวน

13

สัปดาห์ที่
หัวข้อ/
กิจกรรมการเรียนการ
(ชม.)
รายละเอียด
สอน/ใบงาน
10
การวิจารณ์งาน
กิจกรรมการเรียนการ
(4ชม.) ศิลปะ
สอน :
จิตรกรรมตะวันตก 1.ผูส้ อนบรรยายตัวอย่าง
การวิจารณ์งานจิตรกรรม
ตะวันตก
2.ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเลือก
ประเภทงาน จิตรกรรม
ตะวันตกตะวันตก
ค้นคว้าด้วยตนเอง
3. เลือกวิจารณ์งานจตรก
รรมตะวันตก
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ให้ผู้เรียนนาเสนอการ
วิจารณ์งานศิลปะ
จิตรกรรมตะวันตก
2 . ให้ผู้เรียนทาคาถาม
ทบทวน
11
(4ชม.)

การวิจารณ์งาน
ศิลปะ
ประติมากรรม
ตะวันตก

กิจกรรมการเรียนการ
สอน :
1.ผู้สอนบรรยายตัวอย่าง
การวิจารณ์งาน
ประติมากรรมตะวันตก
2.ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเลือก
ประเภทงาน
ประติมากรรมตะวันตก
ตะวันตกค้นคว้าด้วย
ตนเอง
3. เลือกวิจารณ์งาน
ประติมากรรมตะวันตก
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ให้ผู้เรียนนาเสนอการ
วิจารณ์งานศิลปะ
ประติมากรรมตะวันตก

สื่อที่ใช้
1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. สื่อการสอนโดยใช้
PowerPoint

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. สื่อการสอนโดยใช้
PowerPoint

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
1.ประเมินจากการตรง
ต่อเวลาของนักศึกษาใน
การเข้าชั้นเรียน การส่ง
งานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
2.ประเมินจากการร่วม
กิจกรรมและการสังเกต
พฤติกรรมในระหว่างชั้น
เรียน
3.ประเมินจากความ
ถูกต้องของการทา
คาถามทบทวน
4. ประเมินจากความ
ถูกต้องของการนาเสนอ
ผลงาน

ผู้สอน
ผศ.ดร.
สุดา
รัตน์

1.ประเมินจากการตรง ผศ.ดร.
ต่อเวลาของนักศึกษาใน สุดา
การเข้าชั้นเรียน การส่ง รัตน์
งานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
2.ประเมินจากการร่วม
กิจกรรมและการสังเกต
พฤติกรรมในระหว่างชั้น
เรียน
3.ประเมินจากความ
ถูกต้องของการทา
คาถามทบทวน
4. ประเมินจากความ
ถูกต้องของการนาเสนอ
ผลงาน
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/
รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ใบงาน
2 . ให้ผู้เรียนทาคาถาม
ทบทวน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล ผู้สอน
(สัดส่วนการประเมิน)

12
(4ชม.)

การวิจารณ์งาน
ศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ตะวันตก

กิจกรรมการเรียนการ
สอน :
1.ผู้สอนบรรยายตัวอย่าง
การวิจารณ์งาน
สถาปัตยกรรมตะวันตก
2.ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเลือก
ประเภทงาน
สถาปัตยกรรมตะวันตก
ตะวันตกค้นคว้าด้วย
ตนเอง
3. เลือกวิจารณ์งาน
สถาปัตยกรรมตะวันตก
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ให้ผู้เรียนนาเสนอการ
วิจารณ์งานศิลปะ
สถาปัตยกรรมตะวันตก
2 . ให้ผู้เรียนทาคาถาม
ทบทวน

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. สื่อการสอนโดยใช้
PowerPoint

1.ประเมินจากการตรง ผศ.ดร.
ต่อเวลาของนักศึกษาใน สุดา
การเข้าชั้นเรียน การส่ง รัตน์
งานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
2.ประเมินจากการร่วม
กิจกรรมและการสังเกต
พฤติกรรมในระหว่างชั้น
เรียน
3. ประเมินจากความ
ถูกต้องของการนาเสนอ
ผลงาน
4.ประเมินจากความ
ถูกต้องของการทา
คาถามทบทวน

13
(4 ชม.)

การวิจารณ์งาน
ศิลปะและการ
ออกแบบ
ธี ม (Theme) และ
สไตล์ (Style)

กิจกรรมการเรียนการ
สอน :
1.ผู้สอนบรรยายหลักการ
วิจารณ์ผลงานศิลปะเและ
การออกแบบ
ความสาคัญของธีม
(Theme) และสไตล์
(Style)
2.ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม
วิเคราะห์ธีม (Theme)
และสไตล์ (Style) ของ
นักออกแบบ โดยเลือก

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. สื่อการสอนโดยใช้
PowerPoint

1.ประเมินจากการตรง ผศ.ดร.
ต่อเวลาของนักศึกษาใน สุดา
การเข้าชั้นเรียน การส่ง รัตน์
งานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
2.ประเมินจากการร่วม
กิจกรรมและการสังเกต
พฤติกรรมในระหว่างชั้น
เรียน
3.ประเมินจากการทา
คาถามทบทวน

15

สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/
รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ใบงาน
ผลงานงานการออกแบบ
คนละ 1 ชิ้น
3.ให้ผู้เรียนนาเสนอหน้า
ชั้นเรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ให้ผู้เรียนนาเสนองาน
กลุ่ม
2. ให้ผู้เรียนทาคาถาม
ทบทวน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล ผู้สอน
(สัดส่วนการประเมิน)
4. ประเมินจากความ
ถูกต้องของการนาเสนอ
ผลงาน

14
(4 ชม.)

หลั ก การวิ จ ารณ์ กิจกรรมการเรียนการ
งานศิลปะเด็ก
สอน :
1.ผู้สอนบรรยายหลักการ
วิจารณ์ผลงานศิลปะเด็ก
และเกณฑ์การให้คะแนน
2.ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม
วิเคราะห์องค์ประกอบ
ภาพงานศิลปะเด็ก และ
พัฒนาการทางศิลปะของ
เด็ก
3.ให้ผู้เรียนนาเสนอหน้า
ชั้นเรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ให้ผู้เรียนนาเสนองาน
กลุ่ม
2. ให้ผู้เรียนทาคาถาม
ทบทวน

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. สื่อการสอนโดยใช้
PowerPoint

1.ประเมินจากการตรง ผศ.ดร.
ต่อเวลาของนักศึกษาใน สุดา
การเข้าชั้นเรียน การส่ง รัตน์
งานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
2.ประเมินจากการร่วม
กิจกรรมและการสังเกต
พฤติกรรมในระหว่างชั้น
เรียน
3.ประเมินจากการทา
คาถามทบทวน
4. ประเมินจากความ
ถูกต้องของการนาเสนอ
ผลงาน

15
(4ชม.)

การศึกษา
เปรียบเทียบ และ
สังเคราะห์งาน
ศิลปะร่วมสมัย

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. สื่อการสอนโดยใช้
PowerPoint

1.ประเมินจากการส่ง ผศ.ดร.
สุดา
งานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย รัตน์
2.ประเมินจากการร่วม
กิจกรรมและการสังเกต

กิจกรรมการเรียนการ
สอน :
1. ผู้สอนบรรยายการ
พัฒนาการของศิลปะร่วม
สมัย โดยใช้ PowerPoint

16

สัปดาห์ที่
(ชม.)

16

หัวข้อ/
รายละเอียด

สอบปลายภาค

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ใบงาน
2. ใ ห้ ผู้ เ รี ย น เ ลื อ ก
สร้างสรรค์งานศิลปะร่วม
สมัยคนละ 1 ชิ้น
3.ผู้ เ รี ย น จั บ คู่ วิ จ า ร ณ์
ผลงานของเพื่อน
4. นาเสนอผลการวิจารณ์
เป็นรูปเล่มรายงาน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ผลงานศิลปะร่วมสมัย
2.บทวิจารณ์งานศิลปะ
สอบปลายภาค

สื่อที่ใช้

แบบทดสอบปลายภาค

การวัดและประเมินผล ผู้สอน
(สัดส่วนการประเมิน)
พฤติกรรมในระหว่างชั้น
เรียน
3. ประเมินจากความ
ถูกต้องของบทวิจารณ์

ระดับคะแนน

ผศ.ดร.
สุดา
รัตน์

5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
- คะแนนระหว่างภาค

ร้อยละ 70

ผังมโนทัศน์และคาถามทบทวน
วิจารณ์งานศิลปะของศิลปินไทยที่มีชื่อเสียง
ทดสอบคาศัพท์
วิจารณ์งานศิลปะของศิลปินร่วมสมัยในงาน อาร์ท เบียนนาเล่
วิจารณ์งานศิลปะของศิลปินตะวันตก
วิจารณ์ผลงานงานการออกแบบ
วิจารณ์งานศิลปะเด็ก
วิจารณ์ผลงานศิลปะร่วมสมัยของเพื่อนในชั้นเรียน

- คะแนนปลายภาค

10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

ร้อยละ 20
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2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม  อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับคะแนน (คะแนน)
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49

ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตาราหลัก
สุดารัตน์ เทพพิมล. (2560). เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาศิลปะวิจารณ์. กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

6.2 เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ชลูด นิ่มเสมอ. (2531). องค์ประกอบของศิลปะ. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
ไทยโรจน์ พวงมณี. (2553). เอกสารคาสอนรายวิชา สุนทรียศาสตร์และการวิจารณ์ศิลปะ. เลย:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
เลอสม สถาปิตานนท์. (2549). องค์ประกอบ: สถาปัตยกรรมพื้นฐาน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาติ เถาทอง. (2532). ศิลปะกับมนุษย์. กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส์.
_______. (2536). หลักการทัศนศิลป์. กรุงเทพฯ: นาอักษรการพิมพ์.
_______. (2537). ศิลปวิจารณ์. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
Fichner- Rathus,L. (1949). Understanding Art. 4 th ed. New Jersey: Prentice-Hall.
Ross, K. (2008). Art over 2,500 Works from Cave to Contemporary. New York:
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Dorling Kindersley.
Zaczek, I. (2003). Masterworks. San Diego: Thander Bay Press.
-

6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนา
https://en.wikipedia.org/wiki/Art_criticism
https://sites.google.com/site/krugolfgif/knowledge/art-criticism
https://translate.google.co.th/translate?hl=th&sl=en&u=http://www.artspace.com/ma
gazine/art_101/the-10-essays-that-changed-art-criticism-forever&prev=search

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาประเมินผลประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านทักษะการ
ใช้ กลยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การ
ประเมินรายวิชาการ ใช้สื่อการสอนโดยการประเมินผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย นาผลที่ได้มา
ปรับปรุงแผน กลยุทธ์การสอน

7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการสอน การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการ
วัดและการ ประเมินผล รวมทั้งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามแบบประเมินที่หลักสูตรฯ ร่วมกันออกแบบ

7.3 การปรับปรุงการสอน
อาจารย์ผู้สอนทบทวนผลการประเมินแผนกลยุทธ์การสอนจากนักศึกษา
วางแผนและปรับ ปรุงกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป

เพื่อนามา

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1) ประเมินขอสอบรายวิชาใหครอบคลุมและสอดคลองกับจุดมุงหมายของรายวิชาและ
พิจารณาควบคู กับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)
2) ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาทั้งภาพรวม และรายบุคคลในแตละ
รายวิชาของ ภาคเรียนนั้นๆ
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3) ทวนสอบผลการเรียนรูของนักศึกษารวมกับอาจารยประจารายวิชา ดังประเด็นตอไป
นี้
วิธีการประเมิน
ผลลัพธ์การเรียนรู้

พฤติกรรมความ

คะแนนสอบ

งานที่ได้รับ

การนาเสนอผลงาน

รับผิดชอบและ

มอบหมาย

ด้วยทักษะการ

การมีส่วนร่วมใน

(แบบฝึกหัด

วิเคราะห์เชิง

การทางาน

โครงงาน รายงาน)

ตัวเลข/ การ
สื่อสาร/ การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้

✓
✓

ทักษะทางปัญญา

✓

✓

✓

✓

ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

✓

รับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร

✓

✓

✓

และเทคโนโลยีสารสน
สารสนเทศ

7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) อาจารย์ผู้สอนดาเนินการทวนสอบด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามวิธีการ ข้อ 7.4
2) กรณีที่ผลการเรียนรู้นักศึกษายังไม่ได้ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนจะให้
โอกาสนักศึกษาปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจาเป็นเป็นรายกรณี
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