รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะและหลักสูตร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาศิลปศึกษา

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
2013304 การคิดและการสร้างสรรค์ทางศิลปะ (Artistic Creation and Thinking)
1.2 จานวนหน่วยกิต 3(2-2-5)
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี
3.2 ประเภทของรายวิชา กลุ่มวิชาเอกบังคับ
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผู้ช่วยศาตราจารย์ พิเชษฐ สุนทรโชติ
2 อาจารย์ผู้สอนรายวิชาผู้ช่วยศาตราจารย์ พิเชษฐ สุนทรโชติ โทรศัพท์ 0869839575
email:sit1300@yahoo.com
1.5 ภาคการศึกษา 2 ชั้นปีที่เรียน 3
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.8 สถานที่เรียนในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1.9 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ 15 ธันวาคม 2561

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1) สามารถจัดการและแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิงสัมพัทธ์โดยใช้
ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น และประโยชน์ของสังคมส่วนรวม
2) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาศิลปศึกษากับความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
3) สามารถคิดอย่างเป็นระบบ
4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการดาเนินชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์
5) มีความสามารถในการทางานเป็นกลุ่มในฐานะผู้นาและผู้ตามหน้าที่
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6) ความรู้และวางแผนในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
7) ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ภาษาพูดภาษาเขียนเทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติเพื่อการวิจัยเพื่อ
การสื่อสารการเรียนรู้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและนาเสนอข้อมูลและการแก้ปัญหาในการดารงชีวิตและการ
จัดการเรียนการสอน
8) ผู้เรียนสามารถออกแบบและผลิตผลงานศิลปะโดยการบูรณาการกับวิชาชี พครูและเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (เฉพาะ)
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เป็นรายวิชาใหม่ที่พัฒนาขึ้นตาม มคอ. 2 ของเอกสารหลักสูตร

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิธีการคิดและการสร้างสรรค์ เทคนิคการค้นหาจินตนาการและแรงบันดาลใจ การคิดอย่างเป็น
ระบบ และการคิดขั้นสูง อาทิ การคิดสร้างสรรค์ ด้วยการฝึกปฏิบัติการคิดสร้างสรรค์และการนาเสนอสู่ผลงาน
ศิลปะ
Study ways of thinking and art creativity, techniques to find imagination and
inspiration, systematic thinking and advance in creative thinking, Practice creative thinking
and be able to present from gimmick detail to finished artwork.
3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยายการฝึก

สอนเสริม

ปฏิบัต/ิ งานภาคสนาม/การฝึกงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

30 ชั่วโมง

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย

30 ชั่วโมง

75 ชั่วโมง

3.3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาให้คาปรึกษา และแนะนาทางวิชาการ 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสามารถใช้ช่อง
ทางการปรึกษาผ่านการติดต่อทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) และระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social
Network)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
4.1 แผนพัฒนาและประเมินผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้าน
คุณธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู
2) มีคุณธรรมจริยธรรมที่
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
3) มีความกล้าหาญทางจริยธรรม
กล้าแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสม
ด้วยความเข้าใจผู้อื่น และเข้าใจ
โลก
4) มีจิตสาธารณะ เสียสละ และ
เป็นแบบอย่างที่ดี
5) ให้ความเคารพและยึดถือใน
กฎระเบียบและข้อบังคมต่างๆ
ขององค์กรและสังคม
6) สามารถจัดการและแก้ปัญหา
ท า ง คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ครู เ ชิ ง
สัม พัท ธ์ โดยใช้ ดุล ยพิ นิ จทาง
ค่านิยม ความรู้สึ กของผู้อื่ น
และป ระโยชน์ ของสั ง คม
ส่วนรวม
ด้านความรู้
1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกั บ
วิ ช าชี พ ครู แ ละวิ ช าการสอน
ศิ ล ปศึ ก ษาอย่ า งกว้ า งขวาง
ลึกซึ้งและเป็นระบบ
2) สามารถบูรณาการความรู้ใน
ส า ข า วิ ช า ศิ ล ป ศึ ก ษ า กั บ
ความรู้ ในศาสตร์ที่ เกี่ ยวข้ อ ง
อื่นๆ
3) สามารถประยุก ต์ความรู้จาก
ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
4) มี ค วามสามารถคิ ด วิเ คราะห์

1) การเรียนรูโ้ ดยการ
ปฏิบัติจากสถานการณ์
จริง
2) การบูรณาการ
สอดแทรกใน
เนื้อหาวิชาเรียน
3) การเป็นแบบอย่างที่ดี
ของอาจารย์

1) นักศึกษาประเมินผล
การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง โดยการเขียน
แสดงทัศนะต่อ
กระบวนการทางาน
2) ประเมินโดยอาจารย์
จากการสังเกต
3) ประเมินการ
ปฏิบัติงานและ
แก้ปัญหาอย่างดี
4) ประเมินจากการ
ปฏิบัติงานและ
แก้ปัญหาด้วยวิธีการ
ที่ดีและถูกต้องตาม
หลักจริยธรรม
5) ประเมิน
ความสามารถทา
หน้าที่ได้ดี ทันกาล
โดยเป็นแบบอย่างที่
ดีในด้านวิชาชีพและ
ช่วยเหลือเพื่อน
รวมถึงมีจิตสานึกต่อ
ส่วนรวม

1) ใช้การเรียนการสอนใน 1) ประเมินจากผลงาน
หลากหลายรูปแบบโดย ระหว่างภาค ผลงาน
เน้นหลักการ ผนวกกับ การปฏิบัติงานรูปแบบ
ภ า ค ป ฏิ บั ติ ทั้ ง นี้ ใ ห้ ต่างๆ
เป็นไปตามคุณลักษณะ 2) ประเมินจากการสอบ
ข อ ง ร า ย วิ ช า ต ล อ ด ข้อเขียน การสอบ
เ นื้ อ ห า ส า ร ะ ข อ ง ปฏิบัติ
รายวิชานั้นๆ
3) ประเมินจากการคิด
2) ใช้ ก ารสอนหลาย และการสร้างสรรค์
รู ป แบบ ตามลั ก ษณะ การคิดอย่างเป็น
ของเนื้ อ หาสาระ คื อ ระบบ และการคิดขั้น
การบรรยาย เน้ น การ สูง เทคนิคการค้นหา

สัปดาห์ ค่าน้าหนัก
ที่
ของการ
ประเมิน ประเมินผล
1-15
8%

1-15

60%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

สั ง เคราะห์ ป ระเมิ น ค่ า องค์
ความรู้แ ละสร้ า งงานวิจั ยเพื่ อ
ต่ อ ย อ ด ค ว า ม รู้ ส า ข า วิ ช า
ศิลปศึกษา
ผลการเรี ย นรู้ เ ฉพาะรายวิ ช า
ผู้ เ รี ย นสามารถออกแบบและ
ผลิตผลงานศิลปะโดยการบูรณา
การกับวิชาชีพครูและเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์

วิธีการสอน

ถ า ม ต อ บ แ บ บ มี
ปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ ส อน
ผู้เรียน เทคนิคการสอน
อื่ น ๆที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น
ส าคั ญ คื อ การเรี ย น
แบบร่วมมือ การเรียน
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
และวิ ธี ก ารสอนที่ ใ น
ศตวรรษที่ 21 คือ การ
ส อ น โ ด ย ใ ช้ ก า ร
ออกแบบเป็ น ฐานเพื่ อ
การสร้างสรรค์
3) ฝึกให้ผเู้ รียนวิเคราะห์
การคิดกระบวนการทาของ
ตนเองและแผนการปฏิบัติ
ตามเป้าหมายที่กาหนด
ควบคุมกากับตนเองให้
ปฏิบัติตามแผนและ
ประเมินผลการปฏิบัติเพื่อ
ปรับปรุงต่อไป
ด้านทักษะทางปัญญา
1) การสอนโดยใช้การ
ออกแบบเป็นฐานที่เน้น
1) สามารถคิดอย่างเป็นระบบ
การคิดอย่างเป็นระบบ
2) สามารถค้นคว้าศึกษา
2) การมอบหมายงาน
วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆได้อย่างดี
การแก้ปัญหาจากโจทย์
3) สามารถประยุกต์ความรู้และ
ปัญหาในการ
ทักษะของตนเองในการดาเนิน
สร้างสรรค์ผลงาน
ชีวิตได้
4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไข 3) การเน้นบรรยาย และ
วิเคราะห์งานของ
ปั ญ หาในการด าเนิ น ชี วิ ต ได้
ตนเองอย่างสร้างสรรค์
อย่างสร้างสรรค์

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ ค่าน้าหนัก
ที่
ของการ
ประเมิน ประเมินผล

จินตนาการและแรง
บันดาลใจ
4) ประเมินจากการ
ออกแบบผลงาน
ศิลปะตามวิธีการคิด
และการสร้างสรรค์
อย่างเป็นระบบ
โดยบูรณาการกับ
วิชาชีพครูและ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์

1) ประเมินจากผลงาน
การแก้ไขปัญหาที่
ได้รับมอบหมาย
2) ประเมินจากการ
บรรยายระบบหรือ
วิธีการสร้างสรรค์
3) ประเมินจากความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิธีการคิดและการ
สร้างสรรค์ทางศิลปะ
อย่างเป็นระบบ
4) ประเมินจาก
ความสามารถคิดและ
ออกแบบผลงาน
สร้างสรรค์อย่างเป็น
ระบบ
5) ประเมินจากการ
แก้ปัญหาผลของคิด
และออกแบบผลงาน

1-15

16%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ ค่าน้าหนัก
ที่
ของการ
ประเมิน ประเมินผล

สร้างสรรค์อย่างเป็น
ระบบ
6) ประเมินจาก
ความสามารถ
สร้างสรรค์ผลงาน
ต้นแบบจากการคิด
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 1) การจัดการเรียนรูโ้ ดย
ร่วมมือ เน้นการแนะนา
บุคคลและความรับผิดชอบ
มารยาทต่อบทบาท และ
1) มีความสามารถในการ
ความรับผิดชอบในการ
ทางานเป็นกลุ่มในฐานะผู้นา
เรียนรูร้ ่วมกัน
และผู้ตามหน้าที่
2) มอบหมายการทางาน
2) สามารถริเริ่มสร้างสรรค์
แนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการ แบบกลุ่มย่อย ที่สลับ
หมุนเวียนสมาชิกกลุ่ม
ดาเนินกิจกรรมต่างๆได้
และตาแหน่งหน้าที่ใน
3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดสี ามารถ
สื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีทั้ง กลุ่ม
3) บูรณาการสอดแทรกใน
ภาษาไทยและ
เนื้อหาวิชาเรียน อาทิ
ภาษาต่างประเทศ
4) มีความรู้และวางแผนในการ
ยกตัวอย่างผลกระทบ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ของทักษะด้านนี้ที่มีต่อ
ต่อเนื่อง
ตนเองและสังคม

1) ประเมินการทางาน
กลุ่มโดยการสังเกต
หรือสัมภาษณ์
2) ประเมินจากเขียน
สรุปการกรบวนการ
ทางานในการบรรยาย
ชิ้นงาน
3) ประเมินจาก
ความสามารถรับรู้
และเข้าใจวิธีการ
วางแผนตามบทบาท
และหน้าที่ของตนใน
การสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะ
4) ประเมินจากการ
นาเสนอมโนทัศน์ใน
การออกแบบการ
ผลงานสร้างสรรค์
อย่างรับฟังตาม
บทบาทและหน้าที่
ของตนและในการ
พัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลอย่างมี
ความรับผิดชอบ

1-15

8%

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัว 1) มอบหมายงานที่ต้องมี 1) ประเมินจากผลงาน
การเรียบเรียงนาเสนอ
กิจกรรมที่เกีย่ วข้อง
เลข การสื่อสาร และการใช้
เป็นภาษาเขียน และที่
กับการวิเคราะห์เชิง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ต้องมีการนาเสนอด้วย
ตัวเลขการสืบค้น
1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
วาจาแบบปากเปล่าและ
ข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
ใช้ภาษาพูดภาษาเขียน
ใช้สื่อประกอบการ
สารสนเทศที่
เทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติ
นาเสนอ
มอบหมายแต่ละ
เพื่อการวิจัยเพื่อการสื่อสารการ
2) มอบหมายงานที่ต้องมี
บุคคล

1-15

8%

5

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

เรียนรู้การเก็บรวบรวมข้อมูล
การสืบค้นข้อมูลโดยใช้
และนาเสนอข้อมูลและการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
แก้ปัญหาในการดารงชีวิตและ
เพื่อนามาเป็นพื้นฐาน
การจัดการเรียนการสอนอย่าง
สาหรับการคิดและการ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
สร้างสรรค์
2) ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้
ภาษาพูดภาษาเขียนเทคโนโลยี
สารสนเทศและสถิติเพื่อการ
วิจัยเพื่อการสื่อสารการเรียนรู้
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและ
นาเสนอข้อมูลและการ
แก้ปัญหาในการดารงชีวิตและ
การจัดการเรียนการสอน
3) สามารถใช้ภาษาพูด ภาษา
เขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สถิติเพื่อการวิจัยเพื่อการสื่อสาร
การเรียนรู้ การเก็บรวบรวม
ข้อมูลและการนาเสนอข้อมูล
และการแก้ปัญหาในการ
ดารงชีวิตและการจัดการเรียน
การสอนอย่างมีเหมาะสมและ
ประสิทธิภาพ
4) สามารถบูรณาการข้อมูลเพื่อการสื่อสาร
อย่างเป็ นระบบด้ วยสื่อและเทคโนโลยีเพื่ อ
การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ ค่าน้าหนัก
ที่
ของการ
ประเมิน ประเมินผล

2) ประเมินจากการ
นาเสนอรายงานในชั้น
เรียน และการใช้
เทคโนโลยีการ
นาเสนอในนิทรรศการ
ปลายภาคเรียน
3) ประเมินจาก
ความสามารถสืบค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ออกแบบหรือสร้าง
นวัตกรรมด้านศิลปะ
สร้างสรรค์ จากแหล่ง
ต่างๆในเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต
4) ประเมินจาก
ความสามารถสื่อสาร
ข้อมูลด้านศิลปะ
สร้างสรรค์ทไี่ ด้มาด้วย
ภาษา ภาพ และ
เทคโนโลยีต่างๆ
5) ประเมินจากความ
สามารถนาเสนอ
ผลงานศิลปะ
สร้างสรรค์ด้วยภาษา
ภาพ และ เทคโนโลยี
ต่างๆ มาสร้างสรรค์
เป็นลีลาของตน

หมายเหตุ ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน
สัปดา
หัวข้อ/รายละเอียด
ห์ที่
(ชม.)
1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการคิด
(4 ความหมายของการคิด
ชม.) ความสาคัญของการคิด
ประเภทของการคิด

2
(4
ชม.)

3
(4
ชม.)

4
(4
ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

1. ทาการสนทนาทักทาย/ทบวน
2. ทดสอบก่อนเรียน
3. บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์และทากิจกรรม
ต่อไปนี้
กิจกรรม/ใบงาน :
กิจกรรมที่ 1.1 ทดสอบก่อนเรียน
กิจกรรมที่ 1.2 ตอบคาถามเกี่ยวกับการคิด
กิจกรรมที่ 1.3 วิเคราะห์กรณีศึกษาการคิดกับ
ชีวิตมนุษย์ (วิธีสอนโดยใช้กรณีศึกษา)
4.สรุปการสอนและเตรียมชี้แจงกิจกรรมในครั้ง
ต่อไป

1.มัลติมเี ดีย
พาว์เวอร์
พอยด์
2. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
3.เอกสาร
กรณีศึกษา
4.ใบกิจกรรม

1) ประเมินผลจาก
อ.
กระบวนการทางาน
พิเชษฐ
2) ประเมินจากการสังเกต
ปฏิสัมพันธ์และทา
กิจกรรม
3) ประเมินการปฏิบัติงาน
และแก้ปัญหาอย่างดี
4) ประเมินจากการ
ปฏิบัติงานและแก้ปัญหา
ด้วยวิธีการที่ดีและถูกต้อง
ตามหลักจริยธรรม

1. ทาการสนทนาทักทาย/ทบวน
2.บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์และทากิจกรรม
ต่อไปนี้
กิจกรรม/ใบงาน :
กิจกรรมที่ 2.1 ตอบคาถามเกี่ยวกับการ
สร้างสรรค์
กิจกรรมที่ 2.2 วิเคราะห์ประเภทของการ
สร้างสรรค์
3.สรุปการสอนและเตรียมชี้แจงกิจกรรมในครั้ง
ต่อไป
จินตนาการและแรงบันดาล 1. ทาการสนทนาทักทาย/ทบวน
2.บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์และทากิจกรรม
ใจ
ต่อไปนี้
ความหมาย ความสาคัญ
กิจกรรม/ใบงาน :
และลักษณะของจินตนาการ
กิจกรรมที่ 3.1 ตอบคาถามเกี่ยวกับจินตนาการ
และแรงบันดาลใจ
และแรงบันดาลใจ
กิจกรรมที่ 3.2 วิเคราะห์ลักษณะของจินตนาการ
และแรงบันดาลใจ (วิธีสอนโดยใช้กรณีศึกษา)
3.สรุปการสอนและเตรียมชี้แจงกิจกรรมในครั้ง
ต่อไป

1.มัลติมเี ดีย
พาว์เวอร์
พอยด์
2. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
3.ใบกิจกรรม

1) ประเมินผลจากการ
อ.
ตอบคาถาม
พิเชษฐ
2) ประเมินจากการสังเกต
ปฏิสัมพันธ์และทา
กิจกรรม
3) ประเมินการปฏิบัติงาน
และแก้ปัญหาอย่างดี
4) ประเมินจากการ
วิเคราะห์ผลงาน

1.มัลติมเี ดีย
พาว์เวอร์
พอยด์
2. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
3.ใบกิจกรรม

การคิดอย่างเป็นระบบ
1. ทาการสนทนาทักทาย/ทบวน
ความหมายของการคิดอย่าง 2.บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์และทากิจกรรม
ต่อไปนี้
เป็นระบบ

1.มัลติมเี ดีย
พาว์เวอร์
พอยด์

1) ประเมินผลจากการ
ตอบคาถามเกี่ยวกับ
จินตนาการและแรง
บันดาลใจ
2) ประเมินจากการสังเกต
ปฏิสัมพันธ์และทา
กิจกรรม
3) ประเมินการปฏิบัติงาน
และแก้ปัญหาอย่างดี
4) ประเมินจากการ
วิเคราะห์ผลงาน
1) ประเมินผลจากการ
ตอบคาถามเกี่ยวกับการ
คิดอย่างเป็นระบบ

ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับการ
สร้างสรรค์
ความหมายของ
การสร้างสรรค์
ความสาคัญของ
การสร้างสรรค์
ประเภทของการสร้างสรรค์

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

อ.
พิเชษฐ

อ.
พิเชษฐ
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สัปดา
ห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

แนวคิดและทฤษฏีพื้นฐาน
ของการคิดอย่างเป็นระบบ
ประเภทของการคิดอย่าง
เป็นระบบ
การคิดอย่างเป็นระบบกับ
การสร้างสรรค์ทางศิลปะ

กิจกรรม/ใบงาน :
กิจกรรมที่ 4.1 ตอบคาถามเกี่ยวกับการคิดอย่าง
เป็นระบบ
กิจกรรมที่ 4.2 วิเคราะห์กรณีศึกษาการคิด
อย่างเป็นระบบกับการสร้างสรรค์ทางศิลปะ (วิธี
สอนโดยใช้กรณีศึกษา)
3.สรุปการสอนและเตรียมชี้แจงกิจกรรมในครั้ง
ต่อไป

2. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
3.เอกสาร
กรณีศึกษา
4.ใบกิจกรรม

5
(4
ชม.)

การคิดขั้นสูง
ความหมาย
แนวคิดและทฤษฏี
พื้นฐานของการ
คิดขั้นสูง
ประเภทของการ
คิดขั้นสูง
การคิดอย่างเป็นขั้นสูงกับ
การสร้างสรรค์ทางศิลปะ

1.มัลติมเี ดีย
พาว์เวอร์
พอยด์
2. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
3.เอกสาร
กรณีศึกษา
4.ใบกิจกรรม

6
(4
ชม.)

ความสามารถในการ
สร้างสรรค์
ความสามารถในการ
สร้างสรรค์
ความสามารถในการ
สร้างสรรค์ทางศิลปะ
กระบวนการสร้างสรรค์

1. ทาการสนทนาทักทาย/ทบวน
2.บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์และทากิจกรรม
ต่อไปนี้
กิจกรรม/ใบงาน :
กิจกรรมที่ 5.1 ตอบคาถามความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับ
การคิดขั้นสูง
กิจกรรมที่ 5.2 วิเคราะห์กรณีศึกษาการคิด
อย่างเป็นขั้นสูงกับการสร้างสรรค์ทางศิลปะ (วิธี
สอนโดยใช้กรณีศึกษา)
3.สรุปการสอนและเตรียมชี้แจงกิจกรรมในครั้ง
ต่อไป
1. ทาการสนทนาทักทาย/ทบวน
2.บรรยายแบบมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ แ ละท ากิ จ กรรม
ต่อไปนี้
กิจกรรม/ใบงาน :
กิ จ กรรมที่ 6.1 ตอบค าถามความรู้ ทั่ ว ไป
เกี่ยวกับความสามารถในการสร้างสรรค์
กิ จ กรรมที่ 6.2 วิ เ คราะห์ ก รณี ก ระบวนการ
สร้างสรรค์
3.สรุปการสอนและเตรียมชี้แจงกิจกรรมในครั้ง
ต่อไป

7
(4
ชม.)

การคิดและการสร้างสรรค์
ทางวิจิตรศิลป์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการคิด
และการสร้างสรรค์ทางวิจิตร
ศิลปะ
การคิดและการสร้างสรรค์
จิตรกรรม
การคิดและการสร้างสรรค์

1. ทาการสนทนาทักทาย/ทบวน
2.บรรยายแบบมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ แ ละท ากิ จ กรรม
ต่อไปนี้
กิจกรรม/ใบงาน :
กิ จ กรรมที่ 7.1 ตอบค าถามความรู้ ทั่ ว ไป
เกี่ ย วกั บ การคิ ด และการสร้ า งสรรค์ ท างวิ จิ ต ร
ศิลปะ
กิจกรรมที่ 7.2 ออกแบบสร้างสรรค์ผลงานทาง

1.มัลติมเี ดีย
พาว์เวอร์
พอยด์
2. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
3.ใบกิจกรรม

2) ประเมินจากการ
สังเกตปฏิสัมพันธ์และทา
กิจกรรม
3) ประเมินการ
ปฏิบัติงานและแก้ปัญหา
อย่างดี
4) ประเมินจากการ
วิเคราะห์ผลงาน
กรณีศึกษา
1) ประเมินผลจากการ
ตอบคาถามเกี่ยวกับการ
คิดอย่างเป็นระบบ
2) ประเมินจากการสังเกต
ปฏิสัมพันธ์และทา
กิจกรรม
3) ประเมินการปฏิบัติงาน
และแก้ปัญหาอย่างดี
4) ประเมินจากการ
วิเคราะห์ผลงาน
กรณีศึกษา
1) ประเมินผลจากการ
ตอบคาถามเกี่ยวกับการ
คิดอย่างเป็นระบบ
2) ประเมินจากการสังเกต
ปฏิสัมพันธ์และทา
กิจกรรม
3) ประเมินการปฏิบัติงาน
และแก้ปัญหาอย่างดี
4) ประเมินจากการ
วิเคราะห์กรณี
กระบวนการสร้างสรรค์
1) ประเมินผลจากการ
ตอบคาถามเกี่ยวกับการ
คิดและการสร้างสรรค์ทาง
วิจิตรศิลปะ
2) ประเมินจากการสังเกต
ปฏิสัมพันธ์และทา
กิจกรรม
3) ประเมินการปฏิบัติงาน

1.มัลติมเี ดีย
พาว์เวอร์
พอยด์
2. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
3.เอกสาร
กรณีศึกษา
4.ใบกิจกรรม

ผู้สอน

อ.
พิเชษฐ

อ.
พิเชษฐ

อ.
พิเชษฐ
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สัปดา
ห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

ประติมากรรม
การคิดและการสร้างสรรค์
สถาปัตยกรรม
8
(4
ชม.)

9
(4
ชม.)

10
(4
ชม.)

วิจิตรศิลป์ (ใช้การจัด การเรียนรู้การออกแบบ
เป็นฐาน ตามหลักศ.21)
3.สรุปการสอนและเตรียมชี้แจงกิจกรรมในครั้ง
ต่อไป
การคิดและการสร้างสรรค์ 1. ทาการสนทนาทักทาย/ทบวน
ทางประยุกต์ศลิ ป์
2.บรรยายแบบมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ แ ละท ากิ จ กรรม
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการคิด ต่อไปนี้
และการสร้างสรรค์ทาง
กิจกรรม/ใบงาน :
ประยุกต์ศิลปะ
กิ จ กรรมที่ 8.1 ตอบค าถามความรู้ ทั่ ว ไป
การคิดและการสร้างสรรค์ เกี่ ย วกั บ การคิ ด และการสร้ า งสรรค์ ท างวิ จิ ต ร
มัณฑนศิลป์
ศิลปะ
การคิดและการสร้างสรรค์ กิจกรรมที่ 8.2 ออกแบบสร้างสรรค์ผลงานทาง
หัตถกรรม
ประยุกต์ศิลป์ (ใช้การจัดการเรียนรู้การออกแบบ
การคิดและการสร้างสรรค์ เป็นฐาน ตามหลักศ.21)
พาณิชยศิลป์
3.สรุปการสอนและเตรียมชี้แจงกิจกรรมในครั้ง
ต่อไป
การศึกษาข้อมูลพื้นฐานใน 1. ทาการสนทนาทักทาย/ทบวน
การคิดและการสร้างสรรค์ 2.บรรยายแบบมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ แ ละท ากิ จ กรรม
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ต่อไปนี้
การศึกษาข้อมูลพื้นฐานใน กิจกรรม/ใบงาน :
การคิดและการสร้างสรรค์ กิจกรรมที่ 9.1 ตอบคาถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
การนาการศึกษาข้อมูล
การศึ ก ษาข้ อ มู ล พื้ น ฐานในการคิ ด และการ
พื้นฐานในการคิดและการ
สร้างสรรค์
สร้างสรรค์ไปใช้
กิจกรรมที่ 9.2 การออกแบบผลงานสร้างสรรค์
ในขั้นการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน (ใช้การเรียนรู้โดย
ใช้วิจัยเป็นฐาน)
3.สรุปการสอนและเตรียมชี้แจงกิจกรรมในครั้ง
ต่อไป

สื่อที่ใช้

การออกแบบผลงานศิลปะ
สร้างสรรค์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการ
ออกแบบผลงานศิลปะ
สร้างสรรค์
การนาการกระบวนการ
ออกแบบไปใช้สร้างสรรค์
ผลงานศิลปะ

1. ทาการสนทนาทักทาย/ทบวน
2.บรรยายแบบมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ แ ละท ากิ จ กรรม
ต่อไปนี้
กิจกรรม/ใบงาน :
กิ จ กรรมที่ 10.1 ตอบค าถามความรู้ ทั่ ว ไป
เกี่ ย วกั บ การคิ ด และการสร้ า งสรรค์ ท างวิ จิ ต ร
ศิลปะ
กิจกรรมที่ 10.2 การออกแบบผลงานสร้างสรรค์
ในขั้น การออกแบบ (ใช้ การจั ด การเรี ยนรู้ก าร
ออกแบบเป็นฐาน ตามหลักศ.21)
3.สรุปการสอนและเตรียมชี้แจงกิจกรรมในครั้ง

1.มัลติมเี ดีย
พาว์เวอร์
พอยด์
2. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
3.ใบกิจกรรม

1.มัลติมเี ดีย
พาว์เวอร์
พอยด์
2. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
3.ใบกิจกรรม

1.มัลติมเี ดีย
พาว์เวอร์
พอยด์
2. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
3.ใบกิจกรรม

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

และแก้ปัญหาอย่างดี
4) ประเมินจากการ
ออกแบบสร้างสรรค์
ผลงานทางวิจิตรศิลป์
1) ประเมินผลจากการ
ตอบคาถามเกี่ยวกับการ
คิดและการสร้างสรรค์ทาง
วิจิตรศิลปะ
2) ประเมินจากการสังเกต
ปฏิสัมพันธ์และทา
กิจกรรม
3) ประเมินการปฏิบัติงาน
และแก้ปัญหาอย่างดี
4) ประเมินจากการ
ออกแบบสร้างสรรค์
ผลงานทางประยุกต์ศลิ ป์
1) ประเมินผลจากการ
ตอบคาถามเกี่ยวกับ
การศึกษาข้อมูลพื้นฐานใน
การคิดและการสร้างสรรค์
2) ประเมินจากการสังเกต
ปฏิสัมพันธ์และทา
กิจกรรม
3) ประเมินการปฏิบัติงาน
และแก้ปัญหาอย่างดี
4) ประเมินจากการ
ออกแบบผลงาน
สร้างสรรค์ ในขั้น
การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
1) ประเมินผลจากการ
ตอบคาถามเกี่ยวกับ
การศึกษาข้อมูลพื้นฐานใน
การคิดและการสร้างสรรค์
2) ประเมินจากการสังเกต
ปฏิสัมพันธ์และทา
กิจกรรม
3) ประเมินการปฏิบัติงาน
และแก้ปัญหาอย่างดี
4) ประเมินจากการ
ออกแบบผลงาน

อ.
พิเชษฐ

อ.
พิเชษฐ

อ.
พิเชษฐ

9

สัปดา
ห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

ต่อไป
11
(4
ชม.)

การสร้างต้นแบบผลงาน
ศิลปะสร้างสรรค์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการ
การสร้างต้นแบบผลงาน
ศิลปะสร้างสรรค์
การนากระบวนการสร้าง
ต้นแบบไปใช้สร้างสรรค์
ผลงานศิลปะ

1. ทาการสนทนาทักทาย/ทบวน
2.บรรยายแบบมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ แ ละท ากิ จ กรรม
ต่อไปนี้
กิจกรรม/ใบงาน :
กิ จ กรรมที่ 11.1 ตอบค าถามความรู้ ทั่ ว ไป
เกี่ ย วกั บ การ สร้ า งต้ น แบบ ผลงา นศิ ล ป ะ
สร้างสรรค์
กิจกรรมที่ 11.2 การออกแบบผลงานสร้างสรรค์
ในขั้ น การออกแบบ ใช้ ก ารจั ด การเรี ย นรู้ ก าร
ออกแบบเป็นฐาน ตามหลักศ.21)
3.สรุปการสอนและเตรียมชี้แจงกิจกรรมในครั้ง
ต่อไป

1.มัลติมเี ดีย
พาว์เวอร์
พอยด์
2. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
3.ใบกิจกรรม

12
(4
ชม.)

การบรรยายและวิเคราะห์
ผลงานศิลปะสร้างสรรค์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการ
บรรยายและการวิเคราะห์
ผลงานศิลปะสร้างสรรค์
การนาการบรรยายและการ
วิเคราะห์ไปใช้กับผลงาน
ศิลปะสร้างสรรค์

1. ทาการสนทนาทักทาย/ทบวน
2.บรรยายแบบมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ แ ละท ากิ จ กรรม
ต่อไปนี้
กิจกรรม/ใบงาน :
12.1 ตอบค าถามความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การ
บรรยายและวิเคราะห์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์
12.2 การออกแบบผลงานสร้างสรรค์ ในขั้นการ
บรรยายและวิเคราะห์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์
(ใช้การจัดการเรียนรู้การออกแบบเป็นฐานตาม
หลักศ.21)
3.สรุปการสอนและเตรียมชี้แจงกิจกรรมในครั้ง
ต่อไป

1.มัลติมเี ดีย
พาว์เวอร์
พอยด์
2. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
3.ใบกิจกรรม

13
(4
ชม.)

การนาเสนอผลงานศิลปะ
สร้างสรรค์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการ
นาเสนอผลงานศิลปะ
สร้างสรรค์
วิธีการนาเสนอผลงานศิลปะ
สร้างสรรค์

1. ทาการสนทนาทักทาย/ทบวน
2.บรรยายแบบมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ แ ละท ากิ จ กรรม
ต่อไปนี้
กิจกรรม/ใบงาน :
กิ จ กรรมที่ 13.1 ตอบค าถามความรู้ ทั่ ว ไป
เกี่ยวกับการนาเสนอผลงานศิลปะสร้างสรรค์
กิ จ กรร มที่ 13.2 การ ออกแ บบ ผล งา น
สร้ า งสรรค์ ในขั้ น การน าเสนอผลงานศิ ล ปะ
สร้างสรรค์ (ใช้การจัดการเรียนรู้การออกแบบ

1.มัลติมเี ดีย
พาว์เวอร์
พอยด์
2. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
3.ใบกิจกรรม

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

สร้างสรรค์ ในขั้นการ
ออกแบบ
1) ประเมินผลจากการ
ตอบคาถามเกี่ยวกับการ
สร้างต้นแบบผลงานศิลปะ
สร้างสรรค์
2) ประเมินจากการสังเกต
ปฏิสัมพันธ์และทา
กิจกรรม
3) ประเมินการปฏิบัติงาน
และแก้ปัญหาอย่างดี
4) ประเมินจากการการ
ออกแบบผลงาน
สร้างสรรค์ ในขั้นการ
ออกแบบ ใช้การจัดการ
เรียนรู้การออกแบบเป็น
ฐาน
1) ประเมินผลจากการ
ตอบคาถามเกี่ยวกับการ
บรรยายและวิเคราะห์
ผลงานศิลปะสร้างสรรค์
2) ประเมินจากการสังเกต
ปฏิสัมพันธ์และทา
กิจกรรม
3) ประเมินการปฏิบัติงาน
และแก้ปัญหาอย่างดี
4) ประเมินจากการ
ออกแบบผลงาน
สร้างสรรค์ ในขั้นการ
บรรยายและวิเคราะห์
ผลงานศิลปะสร้างสรรค์
1) ประเมินผลจากการ
ตอบคาถามเกี่ยวกับ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการ
นาเสนอผลงานศิลปะ
สร้างสรรค์
2) ประเมินจากการสังเกต
ปฏิสัมพันธ์และทา
กิจกรรม
3) ประเมินการปฏิบัติงาน

10

อ.
พิเชษฐ

อ.
พิเชษฐ

อ.
พิเชษฐ

สัปดา
ห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

เป็นฐานตามหลักศ.21)
3.สรุปการสอนและเตรียมชี้แจงกิจกรรมในครั้ง
ต่อไป

14
(4
ชม.)

การนาผลงานศิลปะ
สร้างสรรค์ไปใช้ใน
ศิลปศึกษา
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนา
ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ไป
ใช้ในศิลปศึกษา
กรณีศึกษาผลงานสร้างสรรค์
เชิงศิลปศึกษา

1. ทาการสนทนาทักทาย/ทบวน
2.บรรยายแบบมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ แ ละท ากิ จ กรรม
ต่อไปนี้
กิจกรรม/ใบงาน :
กิ จ กรรมที่ 14.1 ตอบค าถามความรู้ ทั่ ว ไป
เกี่ยวกับการนาเสนอผลงานศิลปะสร้างสรรค์ไป
ใช้ในศิลปศึกษา
กิจกรรมที่ 14.2 การออกแบบผลงานสร้างสรรค์
ในการน าผลงานศิ ล ปะสร้ า งสรรค์ ไ ปใช้ ใ น
ศิลปศึกษา
(ใช้การจัดการเรียนรู้การออกแบบเป็นฐานตาม
หลักศ.21)
3.สรุปการสอนและเตรียมชี้แจงกิจกรรมในครั้ง
ต่อไป

1.มัลติมเี ดีย
พาว์เวอร์
พอยด์
2. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
3.ใบกิจกรรม

15
(4
ชม.)

การนาผลงาน
ศิลปะสร้างสรรค์
ไปใช้เชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับการนา
ผลงานศิลปะ
สร้างสรรค์ไปใช้
เชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
กระบวนการสร้างสรรค์เชิง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์

1. ทาการสนทนาทักทาย/ทบวน
2.บรรยายแบบมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ แ ละท ากิ จ กรรม
ต่อไปนี้
กิจกรรม/ใบงาน :
กิ จ กรรมที่ 15.1 ตอบค าถามความรู้ ทั่ ว ไป
เกี่ ย วกั บ การน าเสนอผลงานเชิ ง เศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์
กิจกรรมที่ 15.2 การออกแบบผลงานสร้างสรรค์
ในการนาผลงานศิลปะเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(ใช้การจัดการเรียนรู้การออกแบบเป็นฐานตาม
หลักศ.21)
3.สรุปการสอนและเตรียมชี้แจงกิจกรรมในครั้ง
ต่อไป

1.มัลติมเี ดีย
พาว์เวอร์
พอยด์
2. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
3.ใบกิจกรรม

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

และแก้ปัญหาอย่างดี
4) ประเมินจากการการ
ออกแบบผลงาน
สร้างสรรค์ ในขั้นการ
นาเสนอผลงานศิลปะ
สร้างสรรค์
1) ประเมินผลจากการ
ตอบคาถามความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับการนาเสนอ
ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ไป
ใช้ในศิลปศึกษา
2) ประเมินจากการสังเกต
ปฏิสัมพันธ์และทา
กิจกรรม
3) ประเมินการปฏิบัติงาน
และแก้ปัญหาอย่างดี
4) ประเมินจากการ
ออกแบบผลงาน
สร้างสรรค์ ในการนา
ผลงานศิลปะสร้างสรรค์
ไปใช้ในศิลปศึกษา
1) ประเมินผลจากการ
ตอบคาถามความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับการนาเสนอ
ผลงานเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
2) ประเมินจากการสังเกต
ปฏิสัมพันธ์และทา
กิจกรรม
3) ประเมินการปฏิบัติงาน
และแก้ปัญหาอย่างดี
4) ประเมินจากการ
ออกแบบผลงาน
สร้างสรรค์ ในการนา
ผลงานศิลปะเชิง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์

11

อ.
พิเชษฐ

อ.
พิเชษฐ

มคอ. 3

5.2 การวัดและการประเมินผล
1) สัดส่วนการประเมิน
ภาคทฤษฏี
1.ทดสอบย่อยระหว่างภาค
ภาคปฏิบัติ

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

2.ทดสอบปลายภาค
รวม
1.กิจกรรมฝึกปฏิบตั ิในชั้นเรียน
2.โครงงานปลายภาค
รวม

15
5
20
60
20
80

2) การประเมินผล: ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม  อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
เกณฑ์การประเมินผลของมหาวิทยาลัย
ระดับคะแนน
ค่าร้อยละ
ค่าระดับคะแนน
ความหมายผลการเรียน
A
90-100
4.0
ดีเยี่ยม (Excellent)
B+
85-89.9
3.5
ดีมาก (Very Good)
B
75-84.9
3.0
ดี (Good)
C+
70-74.9
2.5
ดีพอใช้ (Fairy Good)
C
60-69.9
2.0
พอใช้ (Fair)
D+
55-59.9
1.5
อ่อน (Poor)
D
50-54.9
1.0
อ่อนมาก (Very Poor)
F
0-49.9
0
ตก (Fail)
I
รอการประเมิน (Incomplete)
M
ขาดสอบ (Miss Exam)

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 ตาราและเอกสารหลัก
ปฤณัต นัจนฤตย์ (2561).เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการคิดและการสร้างสรรค์ทางศิลปะ.กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
พิเชษฐ สุนทรโชติ (2560). เอกสารประกอบการเรียนวิชาจิตรกรรมสร้างสรรค์ . กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต.
6.2 เอกสารและข้อมูลสาคัญ
เกรียงศักดิ์ เจริญพงศ์ศักดิ์.(2547).การคิดเชิงวิเคราะห์.กรุงเทพฯ : ซันเซวมีเดีย.
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม,กระทรงวัฒนธรรม.(2560. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-BOOK).[ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ
วันที่
11 พฤศจิกายน 2560.เข้าถึงจาก http://www1.culture.go.th/thai/index.php?option
=com_content&view=article&id=2384:2013-08-02-06-10-20&catid=135
กุลนิดา เหลือบจาเริญ. (2556) องค์ประกอบศิลป์. กรุงเทพฯ: สกายบุ๊กส์.
กาจร สุนพงษ์ศรี. (2555) สุนทรียศาสตร์. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชลูด นิ่มเสมอ.(2557). องค์ประกอบของศิลปะ. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์อมรินทร์.
ริเอะ, มิยะตะ. (2556). อาคิรา รัตนาภิรัต, ผู้แปล. 48 ไอเดียสร้างสไตล์ สวยได้ 360 องศา.กรุงเทพฯ:
องค์การค้าของคุรุสภา.
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พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง.(2547) . ประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกาย. กรุงเทพฯ : อินฟอร์มีเดีย อินเตอร์เนชั่นแนล.
______________(2549) . พจนานุกรมประกอบภาพคาศัพท์แฟชั่น. กรุงเทพฯ : อินฟอร์มีเดีย อินเตอร์
เนชั่นแนล.
______________(2550) . การออกแบบและพัฒนาแฟชั่นและมัณฑนภัณฑ์.กรุงเทพฯ : วิสคอมเซ็นเตอร์
วัฒนะ จูฑะวิภาต. (2549).ศิลปะการออกแบบตกแต่งภายใน.กรุงเทพฯ :วิทยาพัฒน์.
สมชาย พรหมสุวรรณ.(2548).หลักการทัศนศิลป์. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
สุชาติ เถาทอง. (2539). หลักการทัศนศิลป์. กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน์.
อุดมศักดิ์ สาริบุตร. (2551). ออกแบบเฟอร์นิเจอร์. กรุงเทพฯ: โอดียนสโตร์
6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนา
ไมเยอร์,ราล์ฟ. (2540). พจนานุกรมศัพท์และเทคนิคทางศิลปะ. มะลิฉัตร เอื้ออานันท์, แปล. กรุงเทพฯ: กรม
วิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.
ปฤณัต นัจนฤตย์. (2560).การพัฒนารูปลักษณ์อาหารแบบพอดีคา บนพื้นฐานหลักการออกแบบและหลัก
ทัศนศิลปะธาตุ.กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
_____________.(2560).ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ.กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
ราชบัณฑิตยสถาน.(2556). พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช 2554. กรุงเทพฯ:
ราชบัณฑิตยสถาน.
สมประสงค์ น่วมบุญลือ. (2557). สร้างสรรค์. นครปฐม:โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร.
เสรี วงษ์มณฑา.(2542).การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: ดวงกมลสมัย.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา:
- การสัมภาษณ์ผู้เรียนอย่างไม่เป็นทางการผ่าน Inbox face book
- การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาของหลักสูตร
- การประเมินการปฏิบัติงานในชั้นเรียน
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
- เครือข่าย face book
- แบบประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
- แบบทดสอบและแบบประเมินความสามารถด้วยเกณฑ์รูบิคส์
7.3 การปรับปรุงการสอน
นาผลการประเมินประสิทธิผลรายวิชาและผลการประเมินการสอนของอาจารย์มาพิจารณาปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล อาจารย์ผู้สอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ก่อนเปิดภาค
เรียน โดยอาศัยการประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษามาเป็นเกณฑ์ในการปรับปรุง
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1 การทวนสอบคะแนนในระดับรายวิชา
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1.1 การทาการทวนสอบผลคะแนนในแต่ละชิ้นงานโดยการสังเกตการปฏิบัติงานในชั้นเรียน ในพิสัย
แต่ละด้าน (จากตารางแผนการประเมินผลการเรียนรู้)
1.2 จากแบบทดสอบต่างๆ เพื่อมาพัฒนาการสอนในพิสัยแต่ละด้าน (จากตารางแผนการประเมินผล
การเรียนรู้)
1.3 จาการสัมภาษณ์ผู้เรียนอย่างไม่เป็นทางการผ่าน Inbox face book
4.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร
ใช้ระบบกลไกลของหลักสูตรตามมติการประชุมของกรรมการบริหารหลักสูตรมาพัฒนารายวิชาในปี
การศึกษาต่อไป
4.3 การทวนสอบในระดับคณะ
ใช้ระบบกลไกลของคณะฯ ตามมติการประชุมของกรรมการทวนสอบของคณะฯ มาพัฒนารายวิชาใน
ปีการศึกษาต่อไป
วิธีการประเมิน
ผลลัพธ์การเรียนรู้

คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้

พฤติกรรมความ
รับผิดชอบและ
การมีส่วนร่วมใน
การทางาน

คะแนนสอบ

งานที่ได้รับ
มอบหมาย
(แบบฝึกหัด
โครงงาน รายงาน)







การนาเสนอผลงาน
ด้วยทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข/
การสื่อสาร/ การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ



ทักษะทางปัญญา
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ



ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสน
สารสนเทศ








7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
อาจารย์สรุปผลการจัดการเรียนการสอนใน มคอ.5 เสนอคณะฯ พิจารณาปรับปรุงวิธีการจัดการเรียน
การสอน กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน
ในปีการศึกษาต่อไป
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