รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาศิลปศึกษา

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 2014309

ชื่อวิชา ศิลปะระดับมัธยมศึกษา
Art for Secondary School

1.2 จานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5) หน่วยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (5 ปี) หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2558
2) ประเภทของรายวิชา : เอกบังคับ
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : รศ.ดร.เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว
2) อาจารย์ผู้สอน : รศ.ดร.เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว
1.5 ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ชั้นปีที่ 4
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.8 สถานที่เรียน
อาคาร 13 ชั้น 3 ห้อง 13304
1.9 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
8 พฤศจิกายน 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา เพื่อให้นักศึกษา
1) สามารถอธิบายความหมาย ปรัชญา วัตถุประสงค์ หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา ปฏิบัติแผนการสอน หน่วยการเรียนรู้ การเตรียมสื่อและวัสดุอุปกรณ์ เทคนิคการสอน การวัด
และการประเมินผล แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) มีจิตสาธารณะ เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดี สามารถทางานเป็นกลุ่มในฐานะผู้นาและผู้ตามได้
3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาศิลปศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
4) สามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าองค์ความรู้และสร้างงานวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
สาขาวิชาศิลปศึกษา
5) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะของตนเองในการดาเนินชีวิต ค้นคว้าและวางแผนในการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องได้
6) บูรณาการข้อมูลเพื่อการสื่อสารอย่างเป็นระบบด้วยสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
7) แสดงพฤติกรรมความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาศิลปศึกษาอย่างบูรณาการ
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อติดตามความก้าวหน้าของศาสตร์การสอนศิลปะในระดับมัธยมศึกษา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ปรัชญา วัตถุประสงค์ หลักสูตร และวิธีการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา ฝึกปฏิบัติทาแผนการสอน หน่วยการเรียนรู้ การเตรียมสื่อและวัสดุอุปกรณ์ เทคนิคการสอน
การวัดและการประเมินผล
Study meaning, philosophy, objectives, curriculum and method for learning
managememt in art for secondary school, Practice lesson plan, and unit of learning,
preparing media and meterials, teaching techniques, measuring and evaluation
3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึกปฏิบัติ/

การศึกษาด้วยตนเอง

งานภาคสนาม/การฝึกงาน
30 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย

30 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา

75 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา
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3.3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
1. อาจารย์ประจารายวิชา สามารถใช้ช่องทางการปรึกษาผ่านการติดต่อทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(Internet) และระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network)
2. อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาให้คาปรึกษา และแนะนาทางวิชาการ 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่
ต้องการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
4.1 แผนพัฒนาและประเมินผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) มีคุณธรรมจริยธรรมที่เสริมสร้างการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
3) มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความ
เข้าใจผู้อื่นและเข้าใจโลก
4) มีจิตสาธารณะ เสียสละ เป็นแบบอย่าง
ที่ดี
5) ให้ความเคารพและยึดถือในกฎระเบียบ
และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
6) สามารถจัดการและแก้ปัญหาทาง

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

1) อภิปรายคุณธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) ให้นักศึกษาเข้าร่วม

1) สังเกตพฤติกรรมการ

กิจกรรมจิตอาสา

จัดกิจกรรมสอนศิลปะจิต
อาสา

1) บรรยายแนวคิด ทฤษฎี
การสอนศิลปศึกษาระดับ
มัธยม
2) ฝึกวิเคราะห์แนวการสอน
รูปแบบต่างๆ
3) ฝึกการสืบค้นงานวิจัยการ
สอนศิลปศึกษาระดับมัธยมฯ
นามาอภิปรายแนวคิด
วิธีการแสวงหาความรู้ และ
ข้อค้นพบร่วมกันในชั้นเรียน
4) ฝึกออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้ฯ

1) ทดสอบปลายภาค
2) ชิ้นงานที่เกิดจากการ
วิเคราะห์แนวการสอน
รูปแบบต่างๆ
3) การวิเคราะห์งานวิจยั

สัปดาห์ที่

ค่าน้าหนักของ

ประเมิน

การประเมินผล

4-15

5%

4-16

35%

แสดงความคิดเห็น
2) สังเกตพฤติกรรมการ

คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู
เชิงสัมพัทธ์โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม
ความรู้สึกของผู้อื่น และประโยชน์ของสังคม
ส่วนรวม
ด้านความรู้
1) มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับวิชาชีพครู
และสาขาวิชาการสอนศิลปศึกษาอย่างกว้าง
ขวาง ลึกซึ้ง และเป็นระบบ
2) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชา
ศิลปศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นที่
เกี่ยวข้อง
3) สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสกู่ าร
ปฏิบัติ
4) มีความสามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์
ประเมินค่าองค์ความรู้และสร้างงานวิจัย
เพื่อต่อยอดองค์ความรู้สาขาวิชาศิลปศึกษา

ด้านแนวคิด วิธีการ
แสวงหาความรู้ และข้อ
ค้นพบร่วม
4) ความถูกต้องเหมาะสม
ของแผนการจัดการเรียนรู้
ฯ
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา
ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถคิดอย่างเป็นระบบ
2) สามารถค้นคว้าศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
3) สามารถประยุกต์ความรูแ้ ละทักษะของ
ตนเองในการดาเนินชีวติ ได้
4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการ
ดาเนินชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์

วิธีการสอน
1) ฝึกให้นักศึกษาเขียนแผน
จัดการเรียนรู้จนสามารถ
นาไปใช้จริงได้
2) ให้นักศึกษาสาธิตการ
จัดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนกับ
เพื่อนในชั้นเรียน

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

1) มอบหมายงานกลุ่มให้
นักศึกษาทางานร่วมกัน
ความรับผิดชอบ
1) มีความสามารถทางานเป็นกลุ่มในฐานะ 2) ให้นักศึกษาฝึกเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้และ
ผู้นาและผู้ตามได้
ฝึกวิเคราะห์ข้อเสีย-ข้อเสีย
2) สามารถริเริ่มสร้างสรรค์ แนวทางที่เป็น
และวิธกี ารแก้ไขงานของ
ประโยชน์ต่อการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ได้
3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถสื่อสารกับผู้อื่น ตนเอง
ได้เป็นอย่างดี ทั้งภาษาไทยและภาษา
ต่างประเทศ
4) มีการค้นคว้าและวางแผนในการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่

ค่าน้าหนักของ

ประเมิน

การประเมินผล

1) ประเมินแผนจัดการ
เรียนรู้
2) ประเมินพฤติกรรมการ
สาธิตการจัดการเรียนรู้
หน้าชั้นเรียน

4-15

35%

1) การประเมินจาก

4-15

5%

4-15

5%

พฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ในฐานะผู้นาและผู้ตาม
2) พฤติกรรมการค้นคว้า
การวิเคราะห์ปรับปรุงแก่
ไขข้อบกพร่องขอตนเอง

และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษา
พูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สถิติเพื่อการวิจัย เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้
การเก็บรวบรวมข้อมูลและนาเสนอข้อมูล
และการแก้ปัญหาในการดารงชีวิตและการ
จัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
2) ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ภาษาพูด
ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติ
เพื่อการวิจัย เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ การ
เก็บรวบรวมข้อมูลและนาเสนอข้อมูล และ
การแก้ปญ
ั หาในการดารงชีวิตและการจัดการ
เรียนการสอน
3) สามารถใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน

1) ฝึกปฏิบัติให้นกั ศึกษา
สืบค้นงานวิจัยในประเด็นที่
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
ศิลปะสาหรับเด็กมัธยมฯ
และนาเสนออย่างเป็นระบบ
ด้วยสื่อและเทคโนโลยี

1) ประเมินผลจากความ
คล่องแคล่วในการใช้ IT
สืบค้นและนาเสนองาน
2) การบูรณาการข้อมูล
เพื่อนาเสนอด้วย IT ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติเพื่อการวิจัย
เพื่อสื่อสารการเรียนรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูล
และนาเสนอข้อมูล และการแก้ปัญหาในการ
ดารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอนอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

4) สามารถบูรณาการข้อมูลเพื่อการสือ่ สาร
อย่างเป็นระบบด้วยสื่อและเทคโนโลยีเพื่อ
การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
1) ทดลองออกแบบและ
1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้
สาธิตการจัดการเรียนรู้ทาง
ศิลปศึกษาที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบ ศิลปศึกษา
ที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ
(Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ
(Informal) อย่างสร้างสรรค์
2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้
สาหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถ
ปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
อย่างมีนวัตกรรม
3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ใน
วิชาเอกศิลปศึกษาอย่างบูรณาการ

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนักของ
การประเมินผล

1) ประเมินจากแผน
การจัดการเรียนรู้และ
พฤติกรรมการสอน

4-15

15%

หมายเหตุ ผลการเรียนรูต้ ัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/

(ชม.)

รายละเอียด

1
(4 ชม.)

-ปฐมนิเทศ
-Pre test
-ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับการสอน
ศิลปศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล

ผู้สอน

(สัดส่วนการประเมิน)

1. ผู้สอนอธิบายคาอธิบายรายวิชา จุดมุง่ หมายรายวิชา และวิธกี าร
วัดและประเมินผล
2. ผู้สอนให้นักศึกษาทา Pre test
3. บรรยายด้วยภาพและ VDO จากโปรแกรม PP ประเด็น
-ความหมาย ความสาคัญ และปรัชญาของศิลปศึกษา
-คุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพครูศิลปศึกษา
-หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ ัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
4. ให้นักศึกษาจับคู่สืบค้นกิจกรรมศิลปะที่เหมาะสาหรับเด็กมัธยม
และนามาอภิปรายแลกเปลี่ยนกันชั้นเรียนในประเด็นความเหมาะสม
ของกิจกรรมโดยเปรียบกับตัวชี้วัดในแต่ละช่วงชั้น
5. ผู้สอนแนะนาหนังสือ website สืบค้นข้อมูล
http://www.opac.lib.su.ac.th, www://car.chula.ac.th งานที่
มอบหมาย
1) ให้นักศึกษาจับกลุ่ม ค้นคว้างานวิจยั ที่เกี่ยวกับการสอน
ศิลปศึกษาระดับมัธยมฯ ทาความเข้าใจแนวคิด วิธีการแสวงหา
คาตอบ และผลที่ได้จากการศึกษา เตรียมนามาเสนอและอภิปราย

1. รายละเอียดของ
รายวิชา
(มคอ.3)
2. เอกสาร
ประกอบการเรียน
3. PowerPoint
4. เว็บไซต์

ประเมินจาก
1. แบบทดสอบ
2. การแสดงความ
เห็นและการอภิปราย
3. การเข้าชั้นเรียน
และการส่งงานตาม
กาหนด
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รศ.ดร.
เนื้ออ่อน
ขรัวทองเขียว

สัปดาห์ที่
(ชม.)

2
(4 ชม.)

3
(4 ชม.)

4
(4 ชม.)

หัวข้อ/

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล

ผู้สอน

(สัดส่วนการประเมิน)

รายละเอียด
ร่วมกันในชั้นเรียน และเริ่มนาเสนอผลการค้นคว้าในการเรียนครั้ง
ที่ 11-12
2) หาคาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกีย่ วข้องกับรายวิชาคนละ 20 คา
นามาเสนอแลกเปลีย่ นกันในครั้งที่ 2 และทดสอบการนาไปใช้
สัปดาห์ที่ 4
-พัฒนาการเด็ก
1. ให้นักศึกษานาคาศัพท์ภาษาอังกฤษที่ค้นคว้ามาแลกเปลีย่ นกัน
ระดับมัธยมศึกษา ในชั้นเรียน นาคาศัพท์เหล่านั้นไปใช้เตรียมสอบในสัปดาห์ที่ 4
-แนวการสอน
2. บรรยายพัฒนาการเด็กระดับมัธยมศึกษาและพัฒนาการทาง
ศิลปศึกษา 4 แกน ศิลปะของเด็กระดับมัธยมศึกษาทฤษฎี วิคเตอร์ โลเวนเฟลด์
3. แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาสืบค้น
-การสอนศิลปะปฏิบัติสาหรับมัธยมศึกษา
-การสอนประวัติศาสตร์ศิลปะสาหรับมัธยมศึกษา
-การสอนสุนทรียะสาหรับมัธยมศึกษา
-การสอนศิลปะวิจารณ์สาหรับมัธยมศึกษา
นาเสนอหน้าชั้นเรียนและร่วมกันอภิปรายเฉพาะ 2 ประเด็นแรก
งานที่มอบหมาย
1) ให้นักศึกษาหานักเรียนระดับมัธยมฯ 1 คน วาดภาพจานวน 1
ภาพ นามาวิเคราะห์เปรียบเทียบพัฒนาทางการทางศิลปะตาม
ทฤษฎีของวิคเตอร์ โลเวนเฟลด์ เตรียมนาเสนอครั้งที่ 3-5
2) จับคู่สัมภาษณ์ครูผู้สอนศิลปะระดับมัธยมฯ หัวข้อ แนวการสอน
วิธีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้ การ
เตรียมสื่อและวัสดุอุปกรณ์ เทคนิคการสอน วิธีการวัดและการ
ประเมินผล และปัญหาการจัดกิจกรรมศิลปะระดับมัธยมศึกษา
เตรียมข้อมูลมาอภิปรายร่วมกันในสัปดาห์ที่ 7
-ฝึกวิเคราะห์
1. ให้นักศึกษานาเสนอภาพวาดเด็กระดับมัธยมฯ และเปรียบเทียบ
พัฒนาการทาง
พัฒนาทางการทางศิลปะตามทฤษฎีของวิคเตอร์ โลเวนเฟลด์
ศิลปะ
2. ให้นักศึกษานาเสนอผลการสืบค้น
-แนวการสอน
-การสอนสุนทรียะสาหรับมัธยมศึกษา
ศิลปศึกษา
-การสอนศิลปะวิจารณ์สาหรับมัธยมศึกษา
และร่วมกันอภิปราย
3. บรรยายแนวการสอนศิลปศึกษาแบบต่างๆ
-DBAE
-4 จุดเน้น
-PBL
เปิด VDO ตัวอย่างการสอนแต่ละประเภท ให้นักศึกษาวิเคราะห์
แนวคิด สาระสาคัญ และขั้นตอนการจัดกิจกรรม
-ฝึกวิเคราะห์
1. ให้นักศึกษานาเสนอภาพวาดเด็กระดับมัธยมฯ และเปรียบเทียบ
พัฒนาการทาง
พัฒนาทางการทางศิลปะตามทฤษฎีของวิคเตอร์ โลเวนเฟลด์
ศิลปะ
2. ทดสอบการนาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกีย่ วกับการสอนศิลปะระดับ
-ฝึกเขียนแผน
มัธยมศึกษาไปใช้
DBAE
3. ฝึกเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ DBAE (กิจกรรมสร้างสรรค์)
เตรียมสาธิตการสอนสัปดาห์ที่ 8-9

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. PowerPoint

ประเมินจาก
1. การแสดงความ
เห็นและการอภิปราย
2. การเข้าชั้นเรียน
และส่งงานตาม
กาหนด
3. การแบ่งกลุ่ม
ร่วมกันสืบค้นและ
นาเสนอข้อมูล

รศ.ดร.เนื้ออ่อน
ขรัวทองเขียว

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. PowerPoint

ประเมินจาก
1. การวิเคราะห์
ภาพวาด
2. การนาเสนอผลการ
สืบค้น
3. การแสดงความ
เห็นและการอภิปราย
4. การวิเคราะห์แนว
การสอนแบบต่างๆ

รศ.ดร.เนื้ออ่อน
ขรัวทองเขียว

ประเมินจาก
1. การวิเคราะห์
ภาพวาด
2. แบบทดสอบการนา
คาศัพท์ภาษาอังกฤษ
ไปใช้
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

5
(4 ชม.)

6
(4 ชม.)

หัวข้อ/
รายละเอียด

-ฝึกวิเคราะห์
พัฒนาการทาง
ศิลปะ
-ฝึกเขียนแผน 4
จุดเน้น
-ฝึกวิเคราะห์
พัฒนาการทาง
ศิลปะ
-ฝึกเขียนแผน
PBL

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

1. ให้นักศึกษานาเสนอภาพวาดเด็กระดับมัธยมฯ และเปรียบเทียบ
พัฒนาทางการทางศิลปะตามทฤษฎีของวิคเตอร์ โลเวนเฟลด์
2. ฝึกเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 4 จุดเน้น (กิจกรรม 2 มิติ)
เตรียมสาธิตการสอน

7
(4 ชม.)

-อภิปรายผลจาก
การสัมภาษณ์ครู
ศิลปะระดับมัธยม
ฯ

8
(4 ชม.)

สาธิตการสอน
DBAE

1. ให้นักศึกษานาเสนอภาพวาดเด็กระดับมัธยมฯ และเปรียบเทียบ
พัฒนาทางการทางศิลปะตามทฤษฎีของวิคเตอร์ โลเวนเฟลด์
2. ทดสอบการนาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกีย่ วกับการสอนศิลปะระดับ
มัธยมศึกษาไปใช้
3. ฝึกเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ PBL (กิจกรรมสร้างสรรค์ 3 มิต)ิ
เตรียมสาธิตการสอน
1. ให้นักศึกษาสลับกลุ่มคละโรงเรียนแบ่งการอภิปราย 5 ประเด็น
-แนวการสอน
-วิธีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
-หน่วยการเรียนรู้
-การเตรียมสื่อและวัสดุอุปกรณ์
-เทคนิคการสอน
-วิธีการวัดและการประเมินผล
-ปัญหาการจัดกิจกรรมศิลปะระดับมัธยมศึกษา
-คุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพครูศิลปศึกษา
ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมานาเสนอหน้าชั้นเรียน ร่วมกันซักถาม
แสดงความคิดเห็น และสรุปข้อมูลร่วมกัน
สาธิตการสอนการจัดการเรียนรู้ DBAE (กิจกรรมสร้างสรรค์)
ครั้งที่ 1

9
(4 ชม.)

สาธิตการสอน
DBAE

สาธิตการสอนการจัดการเรียนรู้ DBAE (กิจกรรมสร้างสรรค์)
ครั้งที่ 2

10
(4 ชม.)

เชิญวิทยากร
บรรยาย

วิทยากรบรรยายเทคนิคการจัดกิจกรรมศิลปศึกษาระดับมัธยมฯ

11
(4 ชม.)

นาเสนอผล
ให้นักศึกษานาเสนอผลการศึกษางานวิจยั การสอนศิลปศึกษาระดับ
การศึกษางานวิจยั มัธยมฯ ประเด็นแนวคิดในการออกแบบงานวิจัย วิธีการแสวงหา
การสอน
คาตอบ และผลที่ได้จากการศึกษาวิจัย ครั้งที่ 1
ศิลปศึกษาระดับ
มัธยมฯ

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
3. แผนการจัด
กิจกรรม DBAE
ประเมินจาก
1. การวิเคราะห์
ภาพวาด
2. แผนการจัด
กิจกรรม 4 จุดเน้น
ประเมินจาก
1. การวิเคราะห์
ภาพวาด
2. แผนการจัด
กิจกรรม PBL
ประเมินจาก
1. การแลกเปลี่ยน
ความเห็น
2. การทางานร่วมกัน
3. บันทึกข้อค้นพบ
จากกิจกรรมการ
สัมภาษณ์ครู

ประเมินจาก
1. ความสมบูรณ์ของ
การสอน
2. การแลกเปลี่ยน
ความเห็น
ประเมินจาก
1. ความสมบูรณ์ของ
การสอน
2. การแลกเปลี่ยน
ความเห็น
ประเมินจาก
1. การแลกเปลี่ยน
ความเห็น
ประเมินจาก
1. ความสมบูรณ์ของ
การนาเสนอข้อมูล
2. การแลกเปลี่ยน
ความเห็น
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ผู้สอน

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

(ชม.)

รายละเอียด

12
(4 ชม.)

ให้นักศึกษานาเสนอผลการศึกษางานวิจยั การสอนศิลปศึกษาระดับ
มัธยมฯ ประเด็นแนวคิดในการออกแบบงานวิจัย วิธีการแสวงหา
คาตอบ และผลที่ได้จากการศึกษาวิจัย ครั้งที่ 2

13
(4 ชม.)

นาเสนอผล
การศึกษางานวิจยั
การสอน
ศิลปศึกษาระดับ
มัธยมฯ
สาธิตการสอน 4
จุดเน้น

14
(4 ชม.)

สาธิตการสอน 4
จุดเน้น

สาธิตการสอนการจัดการเรียนรู้ 4 จุดเน้น (กิจกรรม 2 มิติ)
ครั้งที่ 2

15
(4 ชม.)

สาธิตการสอน
PBL

สาธิตการสอนการจัดการเรียนรู้ PBL (กิจกรรมสร้างสรรค์ 3 มิต)ิ

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

สาธิตการสอนการจัดการเรียนรู้ 4 จุดเน้น (กิจกรรม 2 มิติ)
ครั้งที่ 1

ประเมินจาก
1. ความสมบูรณ์ของ
การนาเสนอข้อมูล
2. การแลกเปลี่ยน
ความเห็น
ประเมินจาก
1. ความสมบูรณ์ของ
การสอน
2. การแลกเปลี่ยน
ความเห็น
ประเมินจาก
1. ความสมบูรณ์ของ
การสอน
2. การแลกเปลี่ยน
ความเห็น
ประเมินจาก
1. ความสมบูรณ์ของ
การสอน
2. การแลกเปลี่ยน
ความเห็น

5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
- คะแนนระหว่างภาค
ร้อยละ 80
1. การวิเคราะห์ภาพวาดของนักเรียนระดับมัธยม
2. สอบการใช้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ
3. การแบ่งกลุ่มนาเสนอข้อมูลวิธีการสอนศิลปะ 4 แกน
3. การสัมภาษณ์ครูศิลปะ
4. การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และสาธิตการสอน DBAE
5. การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และสาธิตการสอน 4 จุดเน้น
6. การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และสาธิตการสอน PBL
7. การนาเสนอข้อมูลที่ได้จากการศึกษางานวิจัยการสอนศิลปะระดับมัธยมฯ
- คะแนนปลายภาค
ร้อยละ 20
2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม  อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้

10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
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ผู้สอน

ระดับคะแนน
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
เนื้ ออ่อน ขรัวทองเขีย ว. (2561). เอกสารประกอบการเรียนวิชาศิลปะระดับ มัธ ยมศึกษา. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
6.2 เอกสารและข้อมูลสาคัญ
การสัมมนา "ปัญหาการสอนศิลปะในระดับมัธยมศึกษา" ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่า
พระ กรุงเทพมหานคร 27-29 มีนาคม 2528. (2528). กรุงเทพฯ: มปพ.
โกศล พิณกุล. (2554). ศิลปะในโรงเรียน. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
ชลอ พงษ์สามารถ. (2526). ศิลปะสาหรับครูมัธยม. กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูสวนดุสิต.
ฐิตา ครุฑชื่น. (2558). การพัฒนารูปแบบการสอนวาดภาพพฤกษศาสตร์โดยใช้วิธีบูรณาการแบบสห
วิทยาการสาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิภัช ญาติสมบูรณ์. (2558). การนาเสนอแนวทางการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา
สาหรับครูประจาการ. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พีระพงษ์ กุลพิศาล. (2532). หนังสืออ้างอิงทฤษฎีและปฏิบัติการวิจารณ์ศิลปะระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.
รื่นฤทัย รอดสุวรรณ. (2554). การนาเสนอแนวทางการสอนศิลปะไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตาม
ความคิดของผู้เชี่ยวชาญ. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศุภกิตติ์ ยินดีอนันต์. (2554). แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ (ศ33102) ระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 : รายงานการวิจัยปฏิบัติในชันเรียน. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
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ศิลปศึกษาในกระแสปฏิรูปการศึกษา : รวมบทความและคาบรรยายเนื่องในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ครั้งที่ 3. (2545). เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยเพื่อการศึกษาและแรงงาน คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
สลักโฉม สุพงศกร. (2549). การศึกษาแนวคิดโพสต์โมเดิรน์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนศิลปะ
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
อติญา วงษ์วาท. (2559). แนวทางการจัดกิจกรรมจิตตศิลป์เพื่อสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะของ
ผู้เรียนอายุ 16-18 ปี. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนา
ไม่มี

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาประเมินผลประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านทักษะการใช้ กลยุทธ์
การสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินรายวิชา การ
ใช้สื่อการสอนโดยการประเมินผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย นาผลที่ได้มาปรับปรุงแผน กลยุทธ์
การสอน
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการสอน การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการวัดและการ
ประเมินผล รวมทั้งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามแบบประเมินที่หลักสูตรฯ ร่วมกันออกแบบ
7.3 การปรับปรุงการสอน
อาจารย์ผู้สอนทบทวนผลการประเมินแผนกลยุทธ์การสอนจากนักศึกษาเพื่อนามาวางแผนและปรับ
ปรุงกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1) ประเมินกิจกรรม การฝึกปฏิบัติ แบบทดสอบปลายภาค ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับคอธิบาย
รายวิชาและจุดมุ่งหมายของรายวิชา
2) สังเกตและบันทึกพฤติกรรมนักศึกษาระหว่างการเรียนรู้เพื่อนาข้อมูลมาเปรียบเทียบกับผลการ
เรียนรู้
3) ทวนสอบคุณภาพของงานเขียน/ รายงานการค้นคว้า/ การฝึกปฏิบัติ
4) ทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตามประเด็นดังนี้

มคอ.3 หลักสูตรศิลปศึกษา รายวิชาศิลปะระดับมัธยมศึกษา 2014309

ผลลัพธ์การเรียนรู้

พฤติกรรมความ
รับผิดชอบและการ
มีส่วนร่วมในการ
ทางาน

คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ปัญญา
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข/การสื่อสาร/
ภาษา/การใช้ IT
ทักษะการจัดการเรียนรู้



คะแนนสอบ









วิธีการประเมิน
งานที่ได้รับมอบหมาย
(โครงงาน/ รายงาน)

การนาเสนอผลงานด้วย
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข/ การสื่อสาร/ การใช้
IT



















7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) อาจารย์ผู้สอนสรุปผลการจัดการเรียนการสอน ทวนสอบด้วยตนเองด้วยการประเมินการเรียนรู้
ของนักศึกษาตามวิธีการรข้อ 7.4
2) กรณีที่ผลการเรียนรู้ของรายวิชายังไม่ได้ประสิทธิผล อาจารย์ผู้สอนจะให้โอกาสนักศึกษาปรับปรุง
ปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจาเป็นเป็นรายกรณี
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