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มคอ.3 

รายวิชา มศว 357 ศิลปะและความคิดสรา้งสรรค ์( SWU 357 Art and Creativity) 

หมวดวิชา ศึกษาทัว่ไป 

ส านกันวตักรรมการเรียนรู ้  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่2  ประจ าปีการศึกษา 2557 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและช่ือรายวิชา  
มศว 357 ศิลปะและความคดิสร้างสรรค ์( Art and Creativity) 

 

2. จ านวนหน่วยกิต 

    3(2-2-5) 

 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา   
หลักสตูร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ประเภทรายวิชา  วิชาพ้ืนฐาน กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ 

 

4. อาจารยผู์ร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

 

 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน :  
ภาคการศึกษาที่  2 ปีการศึกษา 2557/ ชั้นปีที่ 3 HM 36A,36B,36C,36D 

 

6. รายวิชาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้มี) 

ไม่ม ี

 

7. รายวิชาท่ีตอ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้มี) 

      ไม่ม ี

 

8. สถานท่ีเรียน 

อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ  ประสานมติร  (01-35-1400) 

 

9. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

19 ธนัวาคม 2557 

 

 

กลุ่มผู้เรียน นิสิต(จ านวน) อาจารยป์ระจ ากลุ่ม Tel./e-mail address 

B01 HM 36A,36B,36C,36D (92 คน)  อ.นนัทน์ธร บรรจงปร ุ 085-9199091/ nanthon@swu.ac.th 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. วตัถุประสงค ์(หรือจุดมุ่งหมาย) ของรายวิชา 
1.1 ฝึกปฎบิตัใิห้ผู้เรียนมทีกัษะในการสร้างสรรคผ์ลงานทางด้านศิลปะ 

           1.2 ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนในกระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานทางศิลปะด้านจิตรกรรม ประตมิากรรม สื่อผสม 

       และการออกแบบโดยเน้นความคดิสร้างสรรคใ์นการสร้างผลงาน 

          1.3 ฝึกให้นิสติน าคุณค่าในงานศลิปะที่เกดิจากความคดิสร้างสรรคข์องตนเองน าเสนอแก่สาธารณชน และน าไป 

       ประยุกตใ์ช้ในการด าเนินชวีติประจ าวนั 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

2.1 เพ่ือให้นิสติเรียนรู้ถงึความส าคญัของการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ เน้นให้นิสติฝึกปฏบิตัโิดยการสงัเกต ใช้  

      สมาธ ิใช้ความคดิจินตนาการอย่างสร้างสรรค ์มรีะบบ  มแีบบแผนในการปฏบิตังิาน และรู้จักการแก้ปัญหา   

      ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

     2.2 เพ่ือให้สอดคล้องกบักระบวนการเรียนการสอน และผลิตสื่อการสอนให้มคีวามเหมาะสมกบัผู้เรียน ให้ 

           ผู้เรียนมคีวามรู้ พ้ืนฐาน พร้อมกบัแนวทางในการพัฒนาความคดิสร้างสรรค ์

     2.3 เพ่ือจัดกจิกรรมการเรียนการสอน งานมอบหมายกจิกรรมกลุ่ม/เดี่ยวให้มคีวามเหมาะสม  กบัผู้เรียน   

           และกระตุ้นให้เกดิการพัฒนาศิลปนิสยั 

     2.4 เพ่ือให้การวัดและประเมนิผลการเรียนรู้สอดคล้องกบัจุดมุ่งหมายรายวิชา 

 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

 

1. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกบัพลังความคดิสร้างสรรคแ์ละจินตนาการที่ก่อให้เกดิความงามและสนุทรียะในงานศิลปะ

นานาประเภท  ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย อนัจะน าไปสู่การสร้างสรรคใ์นชีวิตประจ าวนั ทั้งนี้ โดยใช้กระบวนการ

เรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย 

 

2. จ านวนชัว่โมงท่ีใชต่้อภาคการศึกษา 

     

บรรยาย การฝึกปฏิบติั 
การเรียนรูจ้าก

กรณีศึกษา 

 

การเรียนรูโ้ดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน 

การเรียนรูด้ว้ยตนเอง 

30  30 - - 75  
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3. ความรบัผิดชอบหลกั/ความรบัผิดชอบรอง   

 

รายวิชา 

ดา้นท่ี 1 

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ดา้นท่ี 2 

ความรู ้

ดา้นท่ี 3 

ทกัษะทาง

ปัญญา 

ดา้นท่ี 4 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รบัผิดชอบ 

ดา้นท่ี 5 

การวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

มศว 357 


 







 







 


 


 







 



 







 







 



 


 


 







 



 







 



 


 


 







  

 

4. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์หค้ าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

    อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาให้ค าปรึกษา และแนะน าทางวิชาการแก่นิสตินอกชั้นเรียนเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความ

ต้องการ  1 ชั่วโมงต่อสปัดาห์ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1.1  มวีินัย ตรงต่อเวลา 

มคีวามรับผดิชอบต่อตนเองและ

สงัคม        

1.2   เคารพสทิธแิละรับฟังความ

คดิเหน็ของผู้อื่น 

 

1.3   ความซื่อสตัย์สจุริต 

สอนด้านคุณธรรม จริยธรรม  และศิลปนิสยั  

 

 

รับฟังความคดิเหน็ของผู้อื่นและแสดงความ

คดิเหน็ตอบรับอย่างสร้างสรรค ์

 

มอบหมายงานให้สร้างสรรค์ผลงานเป็น

รายบุคคล และไม่ให้น าผลงานของผู้อื่นมาส่ง 

ตรวจผลงาน เชค็เวลาเรียน 

ตรวจความสะอาดของห้องเรียน 

และห้องน า้ 

รับฟังความคดิเหน็ของผู้อื่นและ

แสดงความคดิเหน็ตอบรับอย่าง

สร้างสรรค ์

ตรวจผลงาน  

 

 

2. ความรู ้

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

2.1  มคีวามรู้  ความเข้าใจทางด้าน

ศิลปะ สามารถน าความรู้ไป

ประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจ าวนั  และ

ถ่ายทอดให้กบัผู้อื่นได้ 

 

2.2  มคีวามเข้าใจและสามารถ

สร้างสรรคผ์ลงานทางด้านศลิปะได้ 

 

บรรยาย สาธติ  ฝึกปฏบิตั ิ

น าเสนอผลงาน และวิจารณผ์ลงาน  

 

 

 

บรรยาย สาธติ  ฝึกปฏบิตั ิ น าเสนอ

ผลงาน และวิจารณผ์ลงาน 

ใ ห้นิ สิตน า เ สนอและบร รยายคว าม

ประเมนิจากการปฏบิตัจิริง 

ประเมนิจากการจัดนิทรรศการ 

 

 

 

ประเมนิจากการปฏบิตัจิริง 

ประเมนิจากการสงัเกตพฤตกิรรม

ในชั้นเรียน 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 
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2.3  เห็นคุณค่าของความงามใน

ผลงานศิลปะและมีทัศนคติที่ดีต่อ

งานศิลปะ 

ภาคภมูใิจในผลงานของตน บรรยา ยผล ง าน ของตนอ ย่ า ง

สร้างสรรค ์

 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

3.1  วางแผนและการแก้ปัญหาใน

การสร้างสรรคผ์ลงานด้านศิลปะ     

 

3.2  เกดิแนวความคดิใหม่ที่

สอดคล้องกบัผลงานด้านศิลปะ 

สาธติการวางแผน   ฝึกปฏบิตั ิ  

ฝึกแก้ปัญหา 

 

ฝึกการท างานอย่างสร้างสรรค ์

ไม่ยึดตดิในกรอบของความคดิ 

ประเมนิผลงานแต่ละสปัดาห์ 

 

 

ประเมนิจากการปฏบิตัจิริงและ

ผลงาน 

 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

4.1  รับผดิชอบในงานของตน     

 

4.2  มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น

ในการวิจารณผ์ลงานด้านศิลปะ 

 

สาธติการปฏบิตั ิ น าเสนอผลงาน  

และวิจารณผ์ลงาน 

วิจารณผ์ลงานหลงัจากท างานเสรจ็ 

 

ส่งงานตรงต่อเวลา 

 

ประเมินจากการน าเสนอและการ

วิจารณผ์ลงานของนิสติ 

 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

5.1  สามารถสบืค้นข้อมูลทางด้าน

ศลิปะได้อย่างตรงประเดน็ 

 

5.2  สามารถใช้ภาษาสื่อสารเพ่ือ

น าเสนอและวิจารณผ์ลงานของ

ตนเองและเพ่ือนนิสติ 

แนะน าแหล่งข้อมูลทางด้านศิลปะ 

 

 

แนะน าวิธีการในการน าเสนอผลงานและ

วิจารณผ์ลงานด้านศิลปะ 

 

ประเมนิจากผลงาน 

 

 

การประเมนิจากสภาพจริง 
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1. แผนการสอน  

 

   แผนการสอน  

สปัดาห ์ จุดมุ่งหมาย หวัขอ้/

รายละเอียด 

กิจกรรม การเรียนการสอน และสื่อ งานมอบหมาย 

(1) 

14 ม.ค. 58 

1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั

จุดมุ่งหมายและการเรียนการสอน

วิชา มศว 357 

2) มีความรู้ความเข้าใจใน

ความหมายของศลิปะ  

ประเภทของงานศลิปะ 

 จิตรกรรม/ประติมากรรม 

/ภาพพิมพ์/สถาปัตยกรรม 

/การออกแบบ 

3) วิธปีฏบิัติงานโดยยึดศลิปนิสยั 

-ปฐมนิเทศ  

แนะน ารายวิชา  

ช้ีแจงจุดประสงค์   

กจิกรรม การวัดผล 

และเกณฑก์าร

ประเมินผล 

 

1.แจก course syllabus   

2.บรรยายเรื่อง  

  ความหมายของศลิปะ  

  ประเภทของงานศลิปะ 

  จิตรกรรม/ประติมากรรม 

/ภาพพิมพ์/สถาปัตยกรรม 

/การออกแบบ  

3.วิธกีารท างาน 

4.ศลิปนิสยั 

5.เกณฑก์ารให้คะแนน 

กิจกรรมกลุ่ม  

1.จัดกลุ่มผู้เรียน 

2.แจกใบแนะน าตัว  

3.แนะน าให้นิสติเตรียมอุปกรณ์ 

ส่วนตัว (พู่กนั จานส ีกระดาษ) 

กิจกรรมเดีย่ว   

1.เตรียมออกแบบแฟ้มสะสมผลงาน 

(Portfolio) 

2.เตรียมข้อมูล ผลงานสรปุ  

Idea concept art 

(2) 

21 ม.ค. 58 

1) มีความรู้และเข้าใจใน

กระบวนการใช้สอีะคลีลิค 

2) มีทกัษะในการใช้สอีะคลีลิค 

-องค์ประกอบศลิป์ 1.บรรยายเร่ือง องค์ประกอบศลิป์ 

2.สาธติการสร้างสรรค์ผลงาน

องค์ประกอบศลิป์โดยใช้สอีะคลีลิค 

สร้างสรรค์ผลงานสอีะคลีลิคหัวข้อ 

องค์ประกอบศลิป์ เลือกมา 1 หัวข้อ

ที่ชอบและสนใจมากที่สดุ  

ขนาดผลงาน A4 100 ปอนด ์

(3) 

28 ม.ค. 58 

ท างานต่อจากสปัดาห์ที่แล้วให้

เสรจ็ 

 

- วิจารณ์ผลงาน 

   ของนิสติ 

- เพื่อนร่วมช้ัน

เรียนวิจารณ์ผลงาน 

1.บรรยายเร่ือง การวิจารณ์ผลงาน 

2.สาธติการวิจารณ์ผลงาน 

3.เกณฑก์ารให้คะแนน 

 

นิสติถ่ายรปูผลงานเพ่ือน าไปเกบ็

สะสมเป็นแฟ้มสะสมผลงาน 

 

(4) 

4 ก.พ. 58 

1) มีความรู้และเข้าใจใน

กระบวนการใช้สนี า้ 

2) มีทกัษะในการใช้สนี า้ 

- การออกแบบ 1.บรรยายเร่ือง การออกแบบ 

2.สาธติการสร้างสรรค์ผลงาน

ออกแบบโดยใช้สีน ้า 

สร้างสรรค์ผลงานสีน ้า 

หัวข้อ My name My design 

ขนาดผลงาน A4 100 ปอนด ์

หัวข้อ My symbol My design 

ขนาด A3 100 ปอนด์ 

(5) 

11 ก.พ. 58 

ท างานต่อจากสปัดาห์ที่แล้วให้

เสรจ็ 

- วิจารณ์ผลงาน 

   ของนิสติ 

- เพื่อนร่วมช้ัน

เรียนวิจารณ์ผลงาน 

ให้นิสติน าเสนอผลงาน 

 

นิสติถ่ายรปูผลงานเพ่ือน าไปเกบ็

สะสมเป็นแฟ้มสะสมผลงาน 

(6) 

18 ก.พ. 58 

ชมนิทรรศการศลิปะ 

1. หอศลิปวัฒนธรรมกรงุเทพฯ 

2. Thailand Creative & Design 

Center (TCDC) 

 

มารยาทในการชม

ผลงานนิทรรศการ

ศลิปะ 

 

 

1.นิสติชมนิทรรศการเพื่อสร้างแรง

บรรดาลใจในการท างานและการจัด

นิทรรศการ และผลงานสรปุ idea 

concept 

 

นิสติชมนิทรรศการเพื่อเตรียม

แนวทางไปสร้างสรรค์ผลงานโดยมีให้

เลือก 2 หัวข้อ (งานกลุ่ม) 

1.งานสื่อผสม (mix media) 

2.ประติมากรรม (Sculpture) 

(7) 

25 ก.พ. 58 

 

1) มีความรู้และเข้าใจใน

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน

สื่อผสม (mix media) 

ประติมากรรม (Sculpture) 

แบบนูนต ่า นูนสงูและลอยตัว 

2) มีทกัษะในการสร้างสรรค์

ผลงานสื่อผสม (mix media)และ

ผลงานประติมากรรม 

- งานสื่อผสม  

(mix media) 

- ประติมากรรม 

(Sculpture) 

 

 

 

1.บรรยายเร่ือง  

งานสื่อผสม (mix media) 

/installation art/ environment art 

/conceptual art/ประติมากรรม 

(Sculpture) 

2.สาธติการสร้างสรรค์ผลงาน 

 งานสื่อผสม (mix media) และ  

 ประติมากรรม (Sculpture) 

สร้างสรรค์ผลงานหัวข้อ  

งานสื่อผสม (mix media) และ 

ประติมากรรม (Sculpture) 

ขนาดผลงาน กว้าง-ยาวไม่เกนิ A3 

ความสงูหรือการใช้พ้ืนที่ตามความ

เหมาะสม (งานกลุ่ม) 

*เลือกเพียง 1 หวัขอ้ต่อ1กลุ่ม*- 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
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สปัดาห ์

 

จุดมุ่งหมาย 

 

หวัขอ้/

รายละเอียด 

 

กิจกรรม การเรียนการสอน และสื่อ

ที่ใช ้

 

งานมอบหมาย 

(8) 

9-13  

มี.ค. 58 

สอบกลางภาค 

 (9)  

18 มี.ค. 58 

 

1) มีความรู้และเข้าใจใน

กระบวนการใช้ โปรแกรม 

Adobe Photoshop cs3  

2) มีทกัษะในการใช้ โปรแกรม 

Adobe Photoshop cs3  

 

- ภาพประกอบ 

- การออกแบบ  

  โฆษณา 

1.บรรยายเร่ือง ภาพประกอบ 

การออกแบบโฆษณา 

2.สาธติการสร้างสรรค์ผลงาน 

ภาพประกอบและการออกแบบ

โฆษณาโดยใช้โปรแกรม Adobe 

Photoshop cs3  

สร้างสรรค์ผลงาน 

หัวข้อ ภาพประกอบและการ

ออกแบบโฆษณา ขนาดผลงาน A3 , 

A4 หรือตามความเหมาะสมของ

ผลงาน 

 (10) 

25 มี.ค. 58 
งาน Open house ที ่มศว องครกัษ ์

 (11) 

1 เม.ย. 58 

ท างานต่อจากสปัดาห์ที่แล้วให้

เสรจ็ 

 

- วิจารณ์ผลงาน 

   ของนิสติ 

- เพื่อนร่วมช้ัน

เรียนวิจารณ์ผลงาน 

ให้นิสติน าเสนอผลงาน 

 

นิสติถ่ายรปูผลงานเพ่ือน าไปเกบ็

สะสมเป็นแฟ้มสะสมผลงาน 

 (12) 

8 เม.ย. 58 

ผลงานสรุป idea concept 

 

- การสร้างสรรค์

ผลงานศลิปะตาม

แนวความคิดของ

ตน 

 

1.บรรยายเร่ือง การท างานศลิปะตาม

แนวความคิดของตน 

2.สาธติการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะ

ตามแนวความคิดของตนใหน้สิิต

น าเสนอผลงาน 

Sketch ผลงานที่ต้องการท า 

ออกแบบและวางแผนงาน 

ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

(13) 

22 เม.ย. 58  

ท างานต่อจากสปัดาห์ที่แล้วให้

เสรจ็ 

 

 

- วิจารณ์ผลงาน 

   ของนิสติ 

- เพื่อนร่วมช้ัน

เรียนวิจารณ์ผลงาน 

ร่วมกนั 

ให้นิสติน าเสนอผลงาน 

 

นิสติถ่ายรปูผลงานเพ่ือน าไปเกบ็

สะสมเป็นแฟ้มสะสมผลงาน 

 

(14) 

29 เม.ย. 58 

เก็บรายละเอียดและรวบรวม

ผลงานที่ยงัไม่สมบูรณใ์นการ

ท างานแต่ละครั้ง 

- วิจารณ์ผลงาน 

   ของนิสติ 

- เพื่อนร่วมช้ัน

เรียนวิจารณ์ผลงาน 

ประเมินผลการเรียนการสอน นิสติถ่ายรปูผลงานเพ่ือน าไปเกบ็

สะสมเป็นแฟ้มสะสมผลงาน 

 (15) 

6 พ.ค. 58 

จัดนิทรรศการ Art  Exhibition 

(บริเวณ ลานกว้างช้ัน 2 อาคาร

เรียนรวม ประสานมิตร) 

ร่วมกนัการจัด

นิทรรศการศิลปะ 

Art  Exhibition 

ฝึกวิธกีารท างานร่วมกนัในการจัด

นิทรรศการศิลปะ Art  Exhibition 

ส่งแฟ้มสะสมผลงาน 
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แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

 

สาระการประเมิน ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สดัส่วนของการ

ประเมินผล 

ภาคเนื้ อหา 

-คุณธรรม/จริยธรรม 

-ความรู้ 

-ทกัษะการสร้างสรรคผ์ลงาน 

-ทกัษะทางปัญญา 

 

ประเมนิจากผลงานเดี่ยว

(5ชิ้น) งานกลุ่ม (1ชิ้น) 

และแฟ้มสะสมผลงาน 

(portfolio) 

 

 

50 % 

 

20 % 

ภาคกิจกรรม  

-คุณธรรม/จริยธรรม 

-ความรู้ 

-ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

 

การท างานกลุ่ม 

(งานจัดนิทรรศการ) 

 

20 % 

ภาคการมีส่วนร่วม  

-คุณธรรม/จริยธรรม 

-ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

 

การมสี่วนร่วม และการเข้า

ชั้นเรียน ศิลปนิสยั 

 

10 % 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ต าราและเอกสารหลกั 

เอกสารประกอบการบรรยายสื่อพาวเวอร์พอยต ์หัวข้อต่อไปนี้ 

        ชลูด  นิ่มเสมอ. (2534). องคป์ระกอบของศิลปะ. กรงุเทพฯ:ไทยวัฒนาพานชิ จ ากดั. 

        มโน  พิสทุธริัตนานนท.์ (2547) สุนทรียประจกัษณใ์นจิตรกรรมไทย. กรงุเทพฯ:โอเดยีนสโตร์.  

        วิรณุ  ตั้งเจริญ. (2537). มนุษยก์บัความงาม. กรงุเทพฯ:โอเดยีนสโตร์.   

สกนธ ์ ภู่งามด.ี (2545). จิตรกรรมสรา้งสรรค.์ กรงุเทพฯ:ส านกัพิมพ์วาดศิลป์. 

William V. Ganis, PhD. (2010).  History of art. New York Institute of Technology. 

 

2. เอกสารและขอ้มูลส าคญั 

ประเสริฐ ศีลจิตนา. (2525). การวาดเขียน. กรงุเทพฯ:โอ.เอส.บริ้นติ้ง เฮาส.์ 

อาร ีสทิธพัินธุ.์ (2539). ศิลปะกบัมนุษย.์ กรงุเทพมหานคร:ไทยวัฒนาพานิช.  

                 . (2535). ศิลปะนิยม.กรงุเทพฯ. โอ.เอส.บริ้นติ้ง เฮาส.์  

3. เอกสารและขอ้มูลแนะน า 

http://www.appliedartsmag.com/   (Canada visual communication magazine) 

http://www.ocac.go.th/index.php?lng=th  (นิตยสาร Art Square) 

          http://www.thavibu.com/thailand/index.htm  (Contemporary Art from Thailand) 

       http://www.nga.gov/content/ngaweb.html (National Gallery of Art) 

 

http://www.appliedartsmag.com/
http://www.ocac.go.th/index.php?lng=th
http://www.thavibu.com/thailand/index.htm
http://www.nga.gov/content/ngaweb.html
http://www.nga.gov/content/ngaweb.html
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หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 
ประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาพิจารณาจาก ผลการประเมนิผู้สอนโดยนิสติประเมนิผ่าน ปค.003  

และแบบประเมนิรายวชิา มศว 357 

2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 

การประเมนิการสอนพิจารณาจาก 

            1. ผลการประเมนิจากนิสติโดย ปค.003 และ ปค.004 (บางสว่น) 

2. ผลการเรียนของนิสติประเมนิโดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน  

3. คุณภาพของงานเดี่ยวและงานกลุ่มประเมนิจากชิ้นงาน และหาวิธกีารพัฒนาในส่วนที่นิสติยงัไม่เข้าใจ การจัด   

    นิทรรศการประเมนิจากแบบสอบถามความพึงพอใจในการจดันิทรรศการ และน าผลการประเมนิมาปรับปรงุ 

    ในการจัดนิทรรศการในคร้ังต่อไป      

4. ประเมนิการสอนโดยการพูดคุย สอบถามนิสติ จากกจิกรรมในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือน าข้อเสนอแนะ 

    ไปปรับปรงุการสอน 

3. การปรบัปรุงการสอน 

1. มกีารสอบถามคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปกรรม และเมื่อสิ้นสดุภาคการศึกษา  น าผลการประเมนิจากข้อ   

    1. ข้อ 2. ข้อ 3. และ ข้อ 4. ของกลยุทธก์ารประเมนิการสอน มาใช้ในการปรับปรงุการสอนในคร้ังต่อไป 

2. น าแบบประเมนิรายวชิา มศว 357  แบบประเมนิ ปค.003 และแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัด   

    นิทรรศการ  มารวบรวมและวิเคราะห์ผลเชงิพรรณนา แล้วน ามาปรับปรงุการเรียนการสอน 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 
1.ประเมนิจากระดบัพัฒนาการของแฟ้มสะสมผลงาน 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
1. สื่อการเรียนการสอนที่ทนัสมยัมากขึ้น 

2. เชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาบรรยายบางสปัดาห์และร่วมสอนในบางสปัดาห์  


