มคอ.3 ศิลปะตะวันตก
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศิลปศึกษา)
หมวดที่ 1

1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 2013113 ชื่อวิชา ศิลปะตะวันตก
Western Art
1.2 จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6)
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตในหมวดวิชาเฉพาะด้านกลุ่มวิชาเอก
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.สุดารัตน์ เทพพิมล โทร. 094-479-9109 Email. Sudarat_dusit@yahoo.com
รศ.พิเชษฐ สุนทรโชติ โทร. 061-896-4424 Email. Sit1300@yahoo.com
1.5 ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ชั้นปีที่ 3
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
ไม่มี
1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)
ไม่มี
1.8 สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ห้อง 13304
1.9 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่จัดทา 18 กรกฎาคม 2562
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษาจะเกิดการเรียนรู้/ความสามารถ/สมรรถนะในด้านต่าง ๆ ได้แก่
1. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครูและสาขาวิชาการสอนศิลปศึกษาอย่างกว้างขวางลึกซึ้งและเป็นระบบ
และสามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาศิลปศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถคิดอย่างเป็นระบบ
4. มีความสามารถทางานเป็นกลุ่มในฐานะผู้นาและผู้ตาม

5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติเพื่อการวิจัย เพื่อการ
สื่อสารและการเรียนรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูลและนาเสนอข้อมูล และการแก้ไชปัญหาในการดารงชีวิตและการจัดการ
เรียนการสอนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เข้ า ใจพั ฒ นาการแนวคิ ด รู ป แบบ และความเป็ น มาของศิ ล ปกรรมของตะวั น ตกสมั ย ต่ า งๆตั้ ง แต่ ส มั ย ก่ อ น
ประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน สามารถอธิบายเปรียบเทียบแนวคิดและรูปแบบรวมทั้งความเหมือนและความแตกต่างของ
งานศิลปกรรมแต่ละยุคสมัย
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิด รูปแบบ และความเป็นมาของศิลปกรรมของตะวันตกสมัยต่างๆตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึง
ปัจจุบัน สามารถอธิบายเปรียบเทียบแนวคิดและรูปแบบรวมทั้งความเหมือนและความแตกต่างของงานศิลปกรรมแต่ละ
ยุคสมัย
Study histories, concepts, influences and styles of western art works from pre-historic to present
time. Acquire abilities to elaborate this knowledge in principles and to compare between
likenesses and contrasts in each period.
3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
45 ชั่วโมง
สอนเสริมตามความต้องการของ
ต่อภาคการศึกษา ผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม
(3X15)
เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจให้มี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น

ฝึกปฏิบัติ
-

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
(6X15)
โดยศึกษาค้นคว้าจากแหล่ง
เรียนรู้และสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆ

3.3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
1. อาจารย์ผู้สอนประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านทางระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network)
2. อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล และแนะนาทางวิชาการ 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตามความต้องการ
ของผู้เรียน

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
4.1 แผนพัฒนาและประเมินผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการ
พัฒนา

วิธีการสอน

คุณธรรมจริยธรรม
1) แสดงพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู

1) อาจารย์ผู้สอนทุก
คนสอดแทรกเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม
ในการสอน
2) อาจารย์ผู้สอนเป็น
แบบอย่างที่ดี

ด้านความรู้
1) มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิชาชีพครูและ
สาขาวิชาการสอนศิลปศึกษา
อย่างกว้างขวางลึกซึ้งและเป็น
ระบบ
2) สามารถบูรณาการความรู้
ในสาขาวิชาศิลปศึกษากับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

1) จัดการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงโดย
การศึกษาดูงานและ
เชิญผู้เชี่ยวชาญมา
เป็นวิทยากรพิเศษ
2) บรรยายด้วย
ภาพถ่าย แผนผัง
VDO และ อภิปราย
3) นานักศึกษาไป
ค้นคว้าข้อมูลงานวิจัย
ที่ห้องสมุด และ
แนะนาการเขียน
รายงานวิชาการ

ด้านทักษะทางปัญญา
1) ยกตัวอย่าง
1) สามารถคิดอย่างเป็นระบบ กรณีศึกษาให้
นักศึกษาวิเคราะห์
เปรียบเทียบ
2) ให้นักศึกษา
แบ่งกลุ่มสืบค้นข้อมูล
นาเสนอหน้าชั้นเรียน
ร่วมซักถามและ

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ ค่าน้าหนัก
ที่
ของการ
ประเมิน ประเมินผล
1) ประเมินจากการ 1-15
5%
ตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้า
ชั้นเรียน การส่งงาน
ตามกาหนด
ระยะเวลาที่
มอบหมาย การร่วม
กิจกรรมและการ
สังเกตพฤติกรรมใน
ระหว่างเรียน
1) ประเมินจากการ 1-15
40%
เข้าร่วมกิจกรรมใน
ห้องเรียนและการมี
ส่วนร่วมในการ
ซักถาม
2) การสอบปลาย
ภาคเรียน
3) ประเมินจาก
รายงานที่นักศึกษา
จัดทา

1) ประเมินจากการ
ใช้เหตุผล การ
วิเคราะห์เปรียบ
เทียบ และการมี
ส่วนร่วมในการ
อภิปราย
2) การสอบปลาย
ภาคเรียน

1-15

45%

อภิปราย
3) ให้ทารายงาน
ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ
1) มีความสามารถทางานเป็น
กลุ่มในฐานะผู้นาและผู้ตามได้
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ตระหนักถึงคุณค่าของการ
ใช้ ภ าษา พู ด ภ า ษาเ ขี ย น
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
สถิ ติ เ พื่ อ การวิ จั ย เพื่ อ การ
สื่ อ สาร การเรี ย นรู้ การเก็ บ
รวบรวมข้ อ มู ล และน าเสนอ
ข้อ มู ล และการแก้ ปั ญ หาใน
การดารงชีวิตและการจัดการ
เรียนการสอน

1) ให้นักศึกษา
อภิปรายกลุ่ม
2) กาหนดกิจกรรม
ให้มีการทางานเป็น
กลุ่ม
1) ให้ทารายงานโดย
ก า ร สื บ ค้ น ด้ ว ย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
น าเสนอข้ อ ค้ น พบ
ด้ว ยการใช้ ภ าษาพู ด
แ ล ะ ภ า ษ า เ ขี ย น
รวมทั้ ง น าเสนอด้ ว ย
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3) ประเมินจาก
รายงานที่นักศึกษา
จัดทา
1) ประเมินจาก
พฤติกรรมและการ
แสดงออกในการ
รายงานกลุ่ม
1) ประเมินจาก
รูปเล่มรายงานและ
การนาเสนอข้อ
ค้นพบจากการทา
รายงานด้วย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1-15

5%

1-15

5%

หมายเหตุ ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด
(ชม.)

1
-ปฐมนิเทศนักศึกษา
(3 ชม.) ชี้แจงกิจกรรมการ
เรียนการสอน วิธีการ
วัดและการ
ประเมินผล แนว
ทางการสืบค้นข้อมูล
-ขอบเขตการศึกษา
ศิลปะตะวันตกตาม
คาอธิบายรายวิชา
-ความหมาย คุณค่า
และความสาคัญ

2
แนวคิดและรูปแบบ
(3 ชม.) ศิลปะตะวันตกยุค
ก่อนประวัติศาสตร์ (
Prehistoric Art )

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)
กิจกรรม
1. รายละเอียดของ 1. สังเกต
1. ผู้สอนชี้แจงกิจกรรมการเรียนการ รายวิชา (มคอ.3) พฤติกรรมการมี
สอนและวิธีการวัดและการ
2. เอกสาร
ส่วนร่วมในการ
ประเมินผล
ประกอบการเรียน อภิปราย
2. ผู้สอนนาเสนอ แผนที่ ภาพถ่าย 3. PowerPoint, 2. ความสามารถ
แผนผัง ประกอบการบรรยายเนื้อหา VDO
ในการใช้
3. ผู้สอนแบ่งกลุ่มให้นักศึกษา
4. เว็บไซต์
เทคโนโลยี
อภิปรายเนื้อหาตามหัวข้อการ
สารสนเทศ
บรรยาย timeline ศิลปะตะวันตก
3. การตรงต่อ
โดยการสืบค้นด้วยเทคโนโลยี
เวลาของ
สารสนเทศ ส่งตัวแทนมานาเสนอ
นักศึกษาในการ
หน้าชั้นเรียน ให้นักศึกษาซักถาม
เข้าชั้นเรียน
และร่วมกันอภิปรายเนื้อหา
4.แนะนาสารสนเทศสาหรับสืบค้น
ข้อมูล
งานที่มอบหมาย
1.ให้นักศึกษาเตรียมภาพรวมทั้ง
ข้อมูลงานศิลปะตะวันตกก่อน
ประวัติศาสตร์มาคนละ1ภาพ และ
ข้อมูล บันทึกรายละเอียด ได้แก่ ชื่อ
ผลงาน ขนาด วัสดุ แหล่งที่ตั้ง
ลักษณะเฉพาะของงานศิลปะ
เนื้อหา/ความหมาย และอ้างอิงที่มา
ของข้อมูล ให้มานาเสนอหน้าชั้น
ซักถาม อภิปรายกับเพื่อร่วมชั้น
2. ให้นักศึกษาเตรียมคาศัพท์ที่
เกี่ยวข้องกับวิชาคนละ 20 คามา
แลกเปลี่ยนในชั้นเรียนครั้งที่ 2
กิจกรรม
1. รายละเอียดของ 1. สังเกต
1. จัดกลุ่มและคัดเลือกภาพที่
รายวิชา (มคอ.3) พฤติกรรมการมี
นักศึกษาเตรียมมานาเสนอหน้าชั้น 2. เอกสาร
ส่วนร่วมในการ
จานวนกลุ่มละ 5 คน และร่วมกัน
ประกอบการเรียน อภิปราย
ซักถามและอภิปราย
3. PowerPoint, 2.ความสามารถ

ผู้สอน

ผศ.ดร.
สุดารัตน์
เทพพิมล
รศ.
พิเชษฐ
สุนทร
โชติ

ผศ.ดร.
สุดารัตน์
เทพพิมล
รศ.

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด
(ชม.)

3
แนวคิดและรูปแบบ
(3 ชม.) ศิลปะเมโสโปเตเมีย

4

แนวคิดและรูปแบบ
ศิลปะอียปต์

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

2. ผู้สอนบรรยายแนวคิดและรูปแบบ
ศิลปะตะวันตกยุคก่อนประวัติศาสตร์
( Prehistoric Art ) ด้วย VDO และ
ภาพถ่ายประกอบ
3. ผู้สอนให้นักศึกษา อภิปราย
ซักถามแนวคิดและรูปแบบงานศิลปะ
ที่ถูกสร้างขึ้นยุคก่อนประวัติศาสตร์
( Prehistoric Art )
4.ผู้สอนให้ผู้เรียนเขียนคาศัพท์
ภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ
ตะวันตก (ใช้ภาษาอังกฤษใน
กิจกรรมการสอน)
งานที่มอบหมาย
1.ผู้สอนให้นักศึกษาเตรียมภาพและ
ข้อมูลงานศิลปะที่เกี่ยวกับเมโสโปเต
เมียมาคนละ 1 ภาพ นาเสนอครั้ง
หน้า
กิจกรรม
1. จัดกลุ่มและคัดเลือกภาพที่
นักศึกษานามาเสนอหน้าชั้น จานวน
5 คนร่วมกันซักถามและอภิปราย
2. ผู้สอนบรรยายแนวคิดและรูปแบบ
ศิลปะเมโสโปเตเมีย
3. ผู้สอนยกตัวอย่างงานรูปแบบงาน
ศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นตามแนวคิดศิลปะ
เมโสโปเตเมีย ด้วย VDO และ
ภาพถ่ายประกอบ
ให้นักศึกษาร่วมอภิปรายแสดง
ความเห็น (Active learning)
4. ให้นักศึกษาเขียน แผนผังมโน
ทัศน์ แนวคิดและรูปแบบศิลปะเมโส
โปเตเมีย
5. ทดสอบย่อย (คาศัพท์)
6. ทาถามท้ายบท
กิจกรรม
1. ทดสอบความรู้ แนวคิดและ

สื่อที่ใช้

VDO
4. เว็บไซต์

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. PowerPoint,
VDO
3. เว็บไซต์

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)
ในการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. การตรงต่อ
เวลาของ
นักศึกษาในการ
เข้าชั้นเรียน
3. มาตรฐานการ
เรียนรู้ที่วัดใน
สัปดาห์นี้

1. สังเกต
พฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมในการ
อภิปราย
2. ประเมินจาก
ความสามารถใน
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. ประเมินจาก
การตรงต่อเวลา
ของนักศึกษาใน
การเข้าชั้นเรียน

ผู้สอน

พิเชษฐ
สุนทร
โชติ

ผศ.ดร.
สุดารัตน์
เทพพิมล
รศ.
พิเชษฐ
สุนทร
โชติ

1. เอกสาร
1. สังเกต
ผศ.ดร.
ประกอบการเรียน พฤติกรรมการมี

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด
(ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

(3 ชม.)

รูปแบบงานศิลปะอียิปต์
2. ผู้สอนนาเสนอ แผนที่ ภาพถ่าย
แผนผัง VDO ประกอบการบรรยาย
เนื้อหาศิลปะอียิปต์
3. ให้นักศึกษาบันทึกภาพวาดและ
สรุปความรู้สั้นๆ
4. แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาอภิปราย
เนื้อหาตามหัวข้อการบรรยายโดย
การสืบค้นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่งตัวแทนมานาเสนอหน้าชั้นเรียน
ให้นักศึกษาซักถามและร่วมกัน
อภิปรายเนื้อหา
5. ผู้สอนแนะนาสารสนเทศสาหรับ
การศึกษาและสืบค้นข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง
6. ทาถามท้ายบท
กิจกรรม
1. ผู้สอนนาเสนอ แผนที่ ภาพถ่าย
แผนผัง VDO ประกอบการบรรยาย
เนื้อหาศิลปะกรีก
2. แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาอภิปราย
เนื้อหาตามหัวข้อการบรรยายโดย
การสืบค้นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่งตัวแทนมานาเสนอหน้าชั้นเรียน
ให้นักศึกษาซักถามและร่วมกัน
อภิปรายเนื้อหา (21 Century
Skills/กลุ่มทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม/ การคิดเชิงวิพากษ์และ
การแก้ปัญหา)
3. ผู้สอนแนะนาสารสนเทศสาหรับ
การศึกษาและการสืบค้นข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง
4. ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์
ประติมากรรมกรีกบูรณาการ
เชื่อมโยงกับงานวิจัยพุทธรูปที่มี
อิทธิพลตะวันตก (นางานวิจัยมาใช้

5
แนวคิดและรูปแบบ
(3 ชม.) ศิลปะกรีก

สื่อที่ใช้

2. PowerPoint,
VDO
3. เว็บไซต์

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. PowerPoint,
VDO
3. เว็บไซต์

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)
ส่วนร่วมในการ
อภิปราย
2. ประเมินจาก
ความสามารถใน
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. ประเมินจาก
การตรงต่อเวลา
ของนักศึกษาใน
การเข้าชั้นเรียน

1. สังเกต
พฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมในการ
อภิปราย
2. ประเมินจาก
ความสามารถใน
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. ประเมินจาก
การตรงต่อเวลา
ของนักศึกษาใน
การเข้าชั้นเรียน

ผู้สอน

สุดารัตน์
เทพพิมล
รศ.
พิเชษฐ
สุนทร
โชติ

ผศ.ดร.
สุดารัตน์
เทพพิมล
รศ.
พิเชษฐ
สุนทร
โชติ

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด
(ชม.)

6
แนวคิดและรูปแบบ
(3 ชม.) ศิลปะโรมัน

7
แนวคิดและรูปแบบ
(3 ชม.) ศิลปะไบแซนไทน์

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

ในการจัดกิจกรรมการสอน)
5. ทาถามท้ายบท
กิจกรรม
1. ผู้สอนชี้แจงกิจกรรมการเรียนการ
สอนและวิธีการวัดและการ
ประเมินผล
2. ผู้สอนนาเสนอ แผนที่ ภาพถ่าย
แผนผัง ประกอบการบรรยายเนื้อหา
ศิลปะโรมัน
3. ผู้สอนแบ่งกลุ่มให้นักศึกษา
อภิปรายเนื้อหาตามหัวข้อการ
บรรยายโดยการสืบค้นด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งตัวแทนมา
นาเสนอหน้าชั้นเรียน ให้นักศึกษา
ซักถามและร่วมกันอภิปราย
4. ผู้สอนแนะนาสารสนเทศสาหรับ
การศึกษาและการสืบค้นข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง
5. ทดสอบย่อย
6. ทาถามท้ายบท
กิจกรรม
1. ผู้สอนชี้แจงกิจกรรมการเรียนการ
สอนและวิธีการวัดและการ
ประเมินผล
2. ผู้สอนนาเสนอ แผนที่ ภาพถ่าย
แผนผัง ประกอบการบรรยายเนื้อหา
ศิลปะศิลปะไบแซนไทน์
3. ผู้สอนแบ่งกลุ่มให้นักศึกษา
อภิปรายเนื้อหาตามหัวข้อการ
บรรยายโดยการสืบค้นด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งตัวแทนมา
นาเสนอหน้าชั้นเรียน ให้นักศึกษา
ซักถามและร่วมกันอภิปรายเนื้อหา
4. แนะนาสารสนเทศสาหรับ
การศึกษาและการสืบค้นข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง

สื่อที่ใช้

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)

ผู้สอน

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. PowerPoint,
VDO
3. เว็บไซต์

1. สังเกต
พฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมในการ
อภิปราย
2. ประเมินจาก
ความสามารถใน
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. ประเมินจาก
การตรงต่อเวลา
ของนักศึกษาใน
การเข้าชั้นเรียน

ผศ.ดร.
สุดารัตน์
เทพพิมล
รศ.
พิเชษฐ
สุนทร
โชติ

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. PowerPoint,
VDO
3. เว็บไซต์

1. สังเกต
พฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมในการ
อภิปราย
2. ประเมินจาก
ความสามารถใน
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. ประเมินจาก
การตรงต่อเวลา
ของนักศึกษาใน
การเข้าชั้นเรียน

ผศ.ดร.
สุดารัตน์
เทพพิมล
รศ.
พิเชษฐ
สุนทร
โชติ

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด
(ชม.)

8
แนวคิดและรูปแบบ
(3 ชม.) ศิลปะโรมันเนสก์
ศิลปะโกธิก

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

5. ผู้สอนอธิบายกาหนดการและ
เนื้อหาล่วงหน้าเกี่ยวกับการไป ใน
สัปดาห์ถัดไปโบสถ์กาลหว่าร์ เขตสัม
พันธวงศ์
6. ทาถามท้ายบท
กิจกรรม
1. ทัศนศึกษา โบสถ์กาลหว่าร์
เขตสัมพันธวงศ์ อธิบายประวัติ
แผนผัง ความหมาย รูปแบบงาน
ศิลปกรรมศิลปะโรมันเนสก์ ศิลปะ
โกธิก โบสถ์กาลหว่าร์ เขตสัม
พันธวงศ์
2. ให้นักศึกษาซักถาม อภิปราย และ
แลกเปลี่ยนความเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาบันทึกภาพวาดและ
สรุปความรู้สั้นๆของโบสถ์กาลหว่าร์
4. ทาถามท้ายบท

9
ศิ ล ปะเรอเนอซอง กิจกรรม
(3 ชม.) (Renaissance Art) 1.ผูส้ อนนาเสนอ แผนที่ ภาพถ่าย
แผนผัง VDO ประกอบการบรรยาย
เนื้อหาศิลปะโรมันเรอเนอซอง2
2.ให้นักศึกษาบันทึกภาพวาดและ
สรุปความรู้สั้นๆ
3.ผู้สอนแบ่งกลุ่มให้นักศึกษา
อภิปรายเนื้อหาตามหัวข้อการ
บรรยายโดยการสืบค้นด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศส่งตัวแทนมา
นาเสนอหน้าชั้นเรียนให้นักศึกษา
ซักถามและร่วมกันอภิปรายเนื้อหา
4. ผู้สอนแนะนาสารสนเทศสาหรับ
การศึกษาและการสืบค้นข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง
5. ทดสอบย่อย
6. ทาถามท้ายบท

สื่อที่ใช้

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)

ผู้สอน

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. PowerPoint,
VDO
3. เว็บไซต์

1. สังเกต
พฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมในการ
อภิปราย
2. ประเมินจาก
ความสามารถใน
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. ประเมินจาก
การตรงต่อเวลา
ของนักศึกษาใน
การเข้าชั้นเรียน

ผศ.ดร.
สุดารัตน์
เทพพิมล
รศ.
พิเชษฐ
สุนทร
โชติ

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. PowerPoint,
VDO
3. เว็บไซต์

1. สังเกต
พฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมในการ
อภิปราย
2. ประเมินจาก
ความสามารถใน
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. ประเมินจาก
การตรงต่อเวลา
ของนักศึกษาใน
การเข้าชั้นเรียน

ผศ.ดร.
สุดารัตน์
เทพพิมล
รศ.
พิเชษฐ
สุนทร
โชติ

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด
(ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

10
แนวคิดและรูปแบบ กิจกรรม
(3 ชม.) ศิลปะแมนเนอร์ริสม์ 1. ผู้สอนนาเสนอ แผนที่ ภาพถ่าย
แผนผัง VDO ประกอบการบรรยาย
เนื้อหาศิลปะแมนเนอร์ริสม์
2. ให้นักศึกษาบันทึกภาพวาดและ
สรุปความรู้สั้นๆ
3. ผู้สอนแบ่งกลุ่มให้นักศึกษา
อภิปรายเนื้อหาตามหัวข้อการ
บรรยายโดยการสืบค้นด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งตัวแทนมา
นาเสนอหน้าชั้นเรียน ให้นักศึกษา
ซักถามและร่วมกันอภิปราย
4. ผู้สอนแนะนาสารสนเทศสาหรับ
การศึกษาและการสืบค้นข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง
5. ทาถามท้ายบท
11
แนวคิดและรูปแบบ กิจกรรม
(3 ชม.) ศิลปะบาโรก รอกโก 1. ผู้สอนนาเสนอ แผนที่ ภาพถ่าย
โก
แผนผัง VDO ประกอบการบรรยาย
เนื้อหาศิลปะบาโรก รอกโกโก
2. ให้นักศึกษาบันทึกภาพวาดและ
สรุปความรู้สั้นๆ
3. ผู้สอนแบ่งกลุ่มให้นักศึกษา
อภิปรายเนื้อหาตามหัวข้อการ
บรรยายโดยการสืบค้นด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งตัวแทนมา
นาเสนอหน้าชั้นเรียน ให้นักศึกษา
ซักถามและร่วมกันอภิปรายเนื้อหา
4. ผู้สอนแนะนาสารสนเทศสาหรับ
การศึกษาและการสืบค้นข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง
5. ทาถามท้ายบท
12
แนวคิดและรูปแบบ กิจกรรม
1. ผู้สอนนาเสนอ แผนที่ ภาพถ่าย
(3 ชม.) ศิลปะลัทธินีโอ
คลาสสิก โรแมนติก แผนผัง VDO ประกอบการบรรยาย
และเรียลลิสม์
เนื้อหาศิลปะลัทธินีโอคลาสสิก โร

สื่อที่ใช้

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)
1. เอกสาร
1. สังเกต
ประกอบการเรียน พฤติกรรมการมี
2. PowerPoint, ส่วนร่วมในการ
VDO
อภิปราย
3. เว็บไซต์
2. ประเมินจาก
ความสามารถใน
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. ประเมินจาก
การตรงต่อเวลา
ของนักศึกษาใน
การเข้าชั้นเรียน

ผู้สอน

ผศ.ดร.
สุดารัตน์
เทพพิมล
รศ.
พิเชษฐ
สุนทร
โชติ

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. PowerPoint,
VDO
3. เว็บไซต์

1. สังเกต
พฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมในการ
อภิปราย
2. ประเมินจาก
ความสามารถใน
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. ประเมินจาก
การตรงต่อเวลา
ของนักศึกษาใน
การเข้าชั้นเรียน

ผศ.ดร.
สุดารัตน์
เทพพิมล
รศ.
พิเชษฐ
สุนทร
โชติ

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. PowerPoint,
VDO

1. สังเกต
ผศ.ดร.
พฤติกรรมการมี สุดารัตน์
ส่วนร่วมในการ เทพพิมล
อภิปราย

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด
(ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

แมนติก และเรียลลิสม์
2. ให้นักศึกษาบันทึกภาพวาดและ
สรุปความรู้สั้นๆ
3. ผู้สอนแบ่งกลุ่มให้นักศึกษา
อภิปรายเนื้อหาตามหัวข้อการ
บรรยายโดยการสืบค้นด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งตัวแทนมา
นาเสนอหน้าชั้นเรียน ให้นักศึกษา
ซักถามและร่วมกันอภิปราย
4. ผู้สอนแนะนาสารสนเทศสาหรับ
การศึกษาและการสืบค้นข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง
5.ทดสอบย่อย
6. ทาถามท้ายบท
13
ศิลปะตะวันตก
กิจกรรม
(3 ชม.) คริสตศตวรรษที่ 19 1. ผู้สอนนาเสนอ แผนที่ ภาพถ่าย
แผนผัง VDO ประกอบการบรรยาย
เนื้อหาศิลปะลัทธิอิมเพรสชันนิสม์
(Impressionism)
2. ผู้สอนแบ่งกลุ่มให้นักศึกษา
อภิปรายเนื้อหาตามหัวข้อการ
บรรยายโดยการสืบค้นด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งตัวแทนมา
นาเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้ Power
Point เป็นภาษาอังกฤษ ให้นักศึกษา
ซักถามและร่วมกันอภิปรายเนื้อหา
(21 Century Skills/กลุ่มทักษะชีวิต
และอาชีพ/ ความคิดริเริ่มและการ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง)
3. ผู้สอนแนะนาสารสนเทศสาหรับ
การศึกษาและการสืบค้นข้อมูล
4. ทาถามท้ายบท
14
ศิลปะตะวันตกใน
กิจกรรม
(3 ชม.) สมัยคริสตศตวรรษที่ 1. ผู้สอนนาเสนอ แผนที่ ภาพถ่าย
20-21
แผนผัง VDO ประกอบการ
บรรยายเนื้อหาศิลปะศตวรรษที่ 20-

สื่อที่ใช้

3. เว็บไซต์

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)
2. ประเมินจาก
ความสามารถใน
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. ประเมินจาก
การตรงต่อเวลา
ของนักศึกษาใน
การเข้าชั้นเรียน

ผู้สอน

รศ.
พิเชษฐ
สุนทร
โชติ

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. PowerPoint,
VDO
3. เว็บไซต์

1. สังเกต
พฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมในการ
อภิปราย
2. ประเมินจาก
ความสามารถใน
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. ประเมินจาก
การตรงต่อเวลา
ของนักศึกษาใน
การเข้าชั้นเรียน

ผศ.ดร.
สุดารัตน์
เทพพิมล
รศ.
พิเชษฐ
สุนทร
โชติ

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. PowerPoint,
VDO

1. สังเกต
ผศ.ดร.
พฤติกรรมการมี สุดารัตน์
ส่วนร่วมในการ เทพพิมล
อภิปราย

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด
(ชม.)

15
1. นาเสนอรายงาน
(3 ชม.) 2. สรุปความรู้

16
สอบปลายภาค
(3 ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)
2. ประเมินจาก
ความสามารถใน
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. ประเมินจาก
การตรงต่อเวลา
ของนักศึกษาใน
การเข้าชั้นเรียน

21
2. ให้นักศึกษาบันทึกภาพลายเส้น
และรายละเอียด
3. ผู้สอนแบ่งกลุ่มให้นักศึกษา
อภิปรายเนื้อหาตามหัวข้อการ
บรรยายโดยการสืบค้นด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งตัวแทนมา
นาเสนอหน้าชั้นเรียน ให้นักศึกษา
ซักถามและร่วมกันอภิปรายเนื้อหา
(21 Century Skills/กลุ่มทักษะ
สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี/ ICT
literacy)
4. ผู้สอนแนะนาสารสนเทศสาหรับ
การศึกษาและการสืบค้นข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง
5. ให้นักศึกษาทาถามท้ายบท
กิจกรรม
1. น าเสนอข้ อ ค้ น พบจากการท า
รายงานโดยใช้เทคโนโลยีสาร สนเทศ
(21 Century Skills/กลุ่มทักษะ
สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี / ICT
literacy)
2. นั ก ศึ ก ษาซั ก ถามและอภิ ป ราย
ร่วมกัน
3. ผู้สอนสรุปผลการทารายงานและ
เนื้อหาในรายวิชา

3. เว็บไซต์

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. PowerPoint,
VDO
3. เว็บไซต์

1. สังเกต
พฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมในการ
อภิปราย
2. ประเมินจาก
ความสามารถใน
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. ประเมินจาก
การตรงต่อเวลา
ของนักศึกษาใน
การเข้าชั้นเรียน

ทดสอบ

แบบทดสอบ

ประเมินจาก
แบบทดสอบ

ผู้สอน

รศ.
พิเชษฐ
สุนทร
โชติ

ผศ.ดร.
สุดารัตน์
เทพพิมล
รศ.
พิเชษฐ
สุนทร
โชติ

5.2 เกณฑ์การประเมินผล ใช้ระบบอิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้

แผนการประเมินผลการเรียนรู้
1) การวัดผล :
- คะแนนระหว่างภาค
ร้อยละ 70
 ศึกษาความหมายและสร้าง Timeline ของงานศิลปะตะวันตก 1 ชิ้น (งานเดี่ยว) 10%
 สอบย่อยครั้งที่ 1
20%
 ศึกษาศิลปะตะวันตก 1 ชิ้น (งานกลุ่ม 2 คน)
10%
 รายงาน
15%
 การเข้าชั้นเรียน การทางานร่วมกับผู้อื่น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
15%
- คะแนนปลายภาค
ร้อยละ 30
2) การประเมินผล : ใช้ระบบ
ระดับคะแนน (คะแนน)
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-50

อิงกลุ่ม

อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

เกณฑ์การประเมินของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
สุดารัตน์ เทพพิมล. (2560). เอกสารประกอบการเรียนวิชาศิลปะตะวันตก. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
กฤษณา หงส์อุเทน. (2545). ศิลปะคลาสสิก. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.
กาจร สุนพงษ์ศรี. (2558). ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กาจร สุนพงษ์ศรี. (2558). ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 2 ศิลปะตะวันตกยุคกลาง. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กาจร สุนพงษ์ศรี. (2558). ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 3 ศิลปะคริสตศตวรรษ 18 และ 19. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กาจร สุนพงษ์ศรี. (2558). ศิลปะสมัยใหม่.. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิระพัฒน์ พิตรปรีชา. (2545). โลกศิลปะศตวรรษที่ 20. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ.
ฉวีทิพย์ สิงห์สง่า. (2556). ศิลปะอียิปต์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง. (2547). ประวัติศาสตร์นฤมิตศิลป์. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อัศนีย์ ชูอรุณ. (2530). ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
https://www.artyfactory.com/art_appreciation/timelines/western_art_timeline.htm
http://www.identifythisart.com/timeline-of-art-history/
https://www.timetoast.com/timelines/western-art-hisoty-timeline
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B
8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81
http://www.teacher.ssru.ac.th/chananchida_yu/pluginfile.php/161/block_html/content/%E0%B8%95
%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81.pdf
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา:
การประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญให้นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนของรายวิชา รวมถึงวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ วิธีการวัดและการ
ประเมินผล และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
ใช้แบบประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยมีคณะกรรมการประเมินที่แต่งตั้งโดยหลักสูตรศิลปศึกษา
และคณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์เป็นผู้ออกแบบแบบประเมิน เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้ง
สะท้อนกลับสู่อาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอน
7.3 การปรับปรุงการสอน
มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆ ได้แก่ แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ งานวิจัย
ใหม่ๆ และความก้าวหน้าของศาสตร์ต่างๆ เกี่ยวข้อง

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1. มีการทวนสอบคะแนน ระดับคะแนนตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลที่กาหนดไว้ของรายวิชาในระดับหลักสูตร
และระดับคณะทุกภาคเรียน

ผลลัพธ์การเรียนรู้

พฤติกรรม
ความ
รับผิดชอบและ
การมีส่วนร่วม
ในการทางาน

วิธีการประเมิน
คะแนนสอบ
งานที่ได้รับ
มอบหมาย
(แบบฝึกหัด
โครงงาน
รายงาน)

การนาเสนอ
ผลงานด้วยทักษะ
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข/ การ
สื่อสาร/ การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ







คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา


ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสน
สารสนเทศ
2 มีการทวนคะแนนสอบคะแนน
3 มีการทวนสอบผลลัพท์การเรียนรู้ระดับคณะฯ ทุกภาคเรียน
7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. อาจารย์ผู้สอนสรุปผลการจัดการเรียนการสอนใน มคอ.5 เสนอหลักสูตรเพื่อพิจารณาปรับปรุงเนื้อหา วิธีการ
จัดการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และปรับปรุงในปีการศึกษา
ถัดไป
2. อาจารย์ผู้สอนดาเนินการทวนสอบรายวิชาด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาตามวิธีการข้อ
7.4
3. กรณีที่ผลการเรียนรู้ของรายวิชายังไม่ได้ประสิทธิผล อาจารย์ผู้สอนจะให้โอกาสนักศึกษาปรับปรุงปรับปรุงแก้ไข
ได้ตามความจาเป็นเป็นรายกรณี
4. อาจารย์ผู้สอนสรุปผลการจัดการเรียนการสอนใน มคอ.5 เสนอหลักสูตรเพื่อพิจารณาปรับปรุงเนื้อหา วิธีการ
จัดการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และปรับปรุงในปีการศึกษา
ถัดไป

