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มคอ.3 

รายวิชา มศว 357 ศิลปะและความคิดสรา้งสรรค ์( SWU 357 Art and Creativity) 

หมวดวิชา ศึกษาทัว่ไป 

ส านกันวตักรรมการเรียนรู ้  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1 ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา  

มศว 357 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ ( Art and Creativity) 
 

2. จ านวนหน่วยกิต 

    3(2-2-5) 
 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา   

หลักสตูร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ประเภทรายวิชา  วิชาพ้ืนฐาน กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ 
 

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 
 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน :  

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558/ ช้ันปีที่ 3 HM35A 35B ชั้นปีที ่2 DT21 (63 คน) 
 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้มี) 

ไม่มี 
 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้มี) 

      ไม่มี 
 

8. สถานทีเ่รียน 

อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  (01-35-1401) 
 

9. วนัทีจ่ดัท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

3 สิงหาคม 2558 

กลุ่ม

ผู้เรียน 

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

B01 HM35A 35B (45 คน)  อ.นันทน์ธร บรรจงปรุ 085-9199091/ 

nanthon@g.swu.ac.th 

B02 DT21 (63 คน)  อ.นันทน์ธร บรรจงปรุ 085-9199091/ 

nanthon@g.swu.ac.th 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. วตัถุประสงค ์(หรือจุดมุ่งหมาย) ของรายวิชา 
1.1 เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจในความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ ผลงานทางศิลปะด้าน

จิตรกรรม ประติมากรรม สื่อผสม 

           1.2 เพ่ือให้นิสติฝึกกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะด้านจิตรกรรม ประติมากรรม สื่อผสม 

 และการออกแบบโดยเน้นความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงาน 

          1.3 เพ่ือให้นิสิตน าคุณค่าในงานศิลปะที่เกดิจากความคิดสร้างสรรค์ของตนเองน าเสนอแก่

 สาธารณชน และน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

2.1 เพ่ือให้นิสิตเรียนรู้ถึงความส าคัญของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เน้นให้นิสิตฝึกปฏิบัติโดย

การสงัเกต ใช้สมาธ ิใช้ความคิดจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ มีระบบ  มีแบบแผนในการปฏบัิติงาน 

และรู้จักการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

     2.2 เพ่ือให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนการสอน และผลิตสื่อการสอนให้มีความเหมาะสมกบั  

     ผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐาน พร้อมกบัแนวทางในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

     2.3 เพ่ือจัดกจิกรรมการเรียนการสอน งานมอบหมายกจิกรรมกลุ่ม/เด่ียวให้มีความเหมาะสม  กบั 

     ผู้เรียน และกระตุ้นให้เกดิการพัฒนาศิลปนิสยั 

     2.4 เพ่ือให้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้องกบัจุดมุ่งหมายรายวิชา 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนนิการ 

 

1. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกบัพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้เกดิความงามและสนุทรียะ

ในงานศิลปะนานาประเภท  ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย อนัจะน าไปสู่การสร้างสรรค์ในชีวิตประจ าวัน 

ทั้งน้ีโดยใช้กระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย 

 

2. จ านวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

     

บรรยาย การฝึกปฏิบติั 
การเรียนรูจ้าก

กรณีศึกษา 

 

การเรียนรูโ้ดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน 

การเรียนรูด้ว้ย

ตนเอง 

30  30 - - 75  
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3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผดิชอบรอง   

 

รายวิชา 

ดา้นที ่1 

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ดา้นที ่2 

ความรู ้

ดา้นที ่3 

ทกัษะทาง

ปัญญา 

ดา้นที ่4 

ทกัษะ

ความสมัพนั

ธร์ะหว่าง

บุคคลและ

ความ

รบัผิดชอบ 

ดา้นที ่5 

การวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การ

สือ่สารและการใช้

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 านวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หค้ าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาให้ค าปรึกษา และแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตนอกช้ันเรียนเป็นรายบุคคล 

หรือรายกลุ่มตามความต้องการ  1 ช่ัวโมงต่อสปัดาห์ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1.1  มีวินัย ตรงต่อเวลา 

มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ

สงัคม        

 

1.2   เคารพสิทธแิละรับฟังความ

คิดเหน็ของผู้อื่น 

 

 

1.3   ความซ่ือสัตย์สจุริต 

สอนด้านคุณธรรม จริยธรรม  

และศิลปนิสยั  

 

 

รับฟังความคิดเหน็ของผู้อื่นและ

แสดงความคิดเหน็ตอบรับอย่าง

สร้างสรรค์ 

 

มอบหมายงานใ ห้ส ร้ า งสรรค์

ผลงานเป็นรายบุคคล และไม่ให้

น าผลงานของผู้อื่นมาส่ง 

ตรวจผลงาน เชค็เวลาเรียน 

ตรวจความสะอาดของ

ห้องเรียน และห้องน า้ 

รับฟังความคิดเหน็ของผู้อื่น

และแสดงความคิดเหน็ตอบ

รับอย่างสร้างสรรค์ 

ตรวจผลงาน  

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 
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2. ความรู ้

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

2.1  มีความรู้ ความเข้าใจ

ทางด้านศิลปะ สามารถน า

ความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน  และถ่ายทอด

ให้กบัผู้อื่นได้ 

 

2.2  มีความเข้าใจและสามารถ

สร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะ

ได้ 

 

 

2.3  เหน็คุณค่าของความงามใน

ผลงานศิลปะและมีทัศนคติที่ดี

ต่องานศิลปะ 

บรรยาย สาธติ  ฝึกปฏบัิติ 

น าเสนอผลงาน และวิจารณ์ผลงาน  

 

 

 

 

บรรยาย สาธติ  ฝึกปฏบัิติ  น าเสนอ

ผลงาน และวิจารณ์ผลงาน 

ให้นิสิตน าเสนอและบรรยายความ

ภาคภมูิใจในผลงานของตน 

ประเมินจากการปฏบัิติจริง 

ประเมินจากการจัดนิทรรศการ 

 

 

 

 

ประเมินจากการปฏบัิติจริง 

ประเมินจากการสงัเกต

พฤติกรรมในช้ันเรียน 

บรรยายผลงานของตนอย่าง

สร้างสรรค์ 

 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

3.1 วางแผนและการแก้ปัญหา

ในการสร้างสรรค์ผลงานด้าน

ศิลปะ     

 

3.2  เกดิแนวความคิดใหม่ที่

สอดคล้องกบัผลงานด้านศิลปะ 

สาธติการวางแผน   ฝึกปฏบัิติ   

ฝึกแก้ปัญหา 

 

 

ฝึกการท างานอย่างสร้างสรรค์ 

ไม่ยึดติดในกรอบของความคิด 

ประเมินผลงานแต่ละสปัดาห์ 

 

 

 

ประเมินจากการปฏบัิติจริงและ

ผลงาน 

 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

4.1  รับผิดชอบในงานของตน     

 

4.2  มีการแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นในการวิจารณ์ผลงาน

ด้านศิลปะ 

 

สาธติการปฏบัิติ  น าเสนอผลงาน  

และวิจารณ์ผลงาน 

วิจารณ์ผลงานหลังจากท างานเสรจ็ 

 

ส่งงานตรงต่อเวลา 

 

ประเมินจากการน าเสนอและ

การวิจารณ์ผลงานของนิสติ 
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5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

5.1  สามารถสบืค้นข้อมูล

ทางด้านศิลปะได้อย่างตรง

ประเดน็ 

 

5.2  สามารถใช้ภาษาสื่อสาร

เพ่ือน าเสนอและวิจารณ์ผลงาน

ของตนเองและเพ่ือนนิสติ 

แนะน าแหล่งข้อมูลทางด้านศิลปะ 

 

 

แนะน าวิธีการในการน าเสนอผลงาน

และวิจารณ์ผลงานด้านศิลปะ 

 

ประเมินจากผลงาน 

 

 

การประเมินจากสภาพจริง 
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1. แผนการสอน  

 

   แผนการสอน  

สปัดาห ์ จุดมุ่งหมาย 
หวัขอ้/

รายละเอียด 
กิจกรรม การเรียนการสอน และสื่อ งานมอบหมาย 

(1) 

19 ส.ค. 58 

1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั

จุดมุ่งหมายและการเรียนการสอน

วิชา มศว 357 

2) มีความรู้ความเข้าใจใน

ความหมายของศลิปะ  

ประเภทของงานศลิปะ 

3) มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎี

ความคิดสร้างสรรค์ 

4) วิธปีฏบิัติงานโดยยึดศลิปนิสยั 

-ปฐมนิเทศ  

แนะน ารายวิชา  

ช้ีแจงจุดประสงค์   

กจิกรรม การวัดผล 

และเกณฑก์าร

ประเมินผล 

 

1.แจก course syllabus   

2.บรรยายและฝึกปฏบิัตเิรื่อง 

ความหมายของศลิปะ ประเภทของ

งานศลิปะ 

3.บรรยายและฝึกปฏบิัตเิรื่อง ทฤษฎี

ความคิดสร้างสรรค์  

4.บรรยายและฝึกปฏบิัตเิรื่องวิธกีาร

ท างาน 

5.บรรยายและฝึกปฏบิัตเิรื่องศลิป

นิสยั 

6.เกณฑก์ารให้คะแนน 

กิจกรรมกลุ่ม  

1.จัดกลุ่มผู้เรียน 

2.แจกใบแนะน าตัว  

3.แนะน าให้นิสติเตรียมอุปกรณ์ 

ส่วนตัว (พู่กนั จานส ีกระดาษ) 

4.เตรียมจัดนิทรรศการ 

กิจกรรมเดีย่ว   

1.เตรียมออกแบบแฟ้มสะสม

ผลงาน (Portfolio) 

2.เตรียมข้อมูล ผลงานสรปุ  

Idea concept art 

(2) 

26 ส.ค. 58 

1) มีความรู้และเข้าใจใน

กระบวนการใช้สสีอีะคลีลิค 

2) มีทกัษะในการใช้สอีะคลีลิค 

-องค์ประกอบศลิป์ 1.บรรยายเร่ือง องค์ประกอบศลิป์ 

2.สาธติและฝึกปฏบิัตกิารสร้างสรรค์

ผลงานองค์ประกอบศลิป์โดยใช้สอีะ

คลีลิค 

สร้างสรรค์ผลงานสอีะคลีลิค 

หัวข้อ องค์ประกอบศลิป์  

ขนาดผลงาน A4 100 ปอนด ์

(3) 

2 ก.ย. 58 

1) มีความรู้และเข้าใจใน

กระบวนการใช้สสีอีะคลีลิค 

2) มีทกัษะในการใช้สอีะคลีลิค 

- วิจารณ์ผลงาน 

   ของนิสติ 

- เพื่อนร่วมช้ัน

เรียนวิจารณ์ผลงาน 

1.บรรยายเร่ือง การวิจารณ์ผลงาน 

2.สาธติและฝึกปฏบิัตกิารวิจารณ์

ผลงาน 

3.เกณฑก์ารให้คะแนน 

 

นิสติถ่ายรปูผลงานเพ่ือน าไปเกบ็

สะสมเป็นแฟ้มสะสมผลงาน 

 

(4) 

9 ก.ย. 58 

1) มีความรู้และเข้าใจใน

กระบวนการใช้สนี า้ 

2) มีทกัษะในการใช้สนี า้ 

- การออกแบบ 1.บรรยายเร่ือง การออกแบบ 

2.สาธติและฝึกปฏบิัตกิารสร้างสรรค์

ผลงานออกแบบโดยใช้สนี า้ 

สร้างสรรค์ผลงานสีน ้า 

หัวข้อ My name My design 

ขนาดผลงาน A4 100 ปอนด ์

หัวข้อ My symbol My design 

ขนาด A3 100 ปอนด์ 

(5) 

16 ก.ย. 58 

1) มีความรู้และเข้าใจใน

กระบวนการใช้สนี า้ 

2) มีทกัษะในการใช้สนี า้ 

- วิจารณ์ผลงาน 

   ของนิสติ 

- เพื่อนร่วมช้ัน

เรียนวิจารณ์ผลงาน 

ร่วมกนั 

1.ฝึกปฏบิัติน าเสนอผลงาน 

2.บรรยาย / อภปิราย / สะท้อนคิด 

 

นิสติถ่ายรปูผลงานเพ่ือน าไปเกบ็

สะสมเป็นแฟ้มสะสมผลงาน 

(6) 

23 ก.ย. 58 

1) มีทกัษะในการใช้โปรแกรม 

Photo shop 

2) มีทกัษะในการใช้สอีะคลีลิค 

 

- ภาพประกอบ 

- การออกแบบ  

  โฆษณา 

1.บรรยายเร่ือง ภาพประกอบ 

การออกแบบโฆษณา 

2.สาธติและฝึกปฏบิัตกิารสร้างสรรค์

ผลงาน ภาพประกอบและการ

ออกแบบโฆษณาโดยใช้โปรแกรม 

Photo shop 

สร้างสรรค์ผลงานสีอะคลีลิคหัวข้อ 

ภาพประกอบและการออกแบบ

โฆษณา ขนาดผลงาน A3 , A4  

100 ปอนด ์

(7) 

30 ก.ย. 58 

1) มีทกัษะในการใช้โปรแกรม 

Photo shop 

2) มีทกัษะในการใช้สอีะคลีลิค 

 

 

- วิจารณ์ผลงาน 

   ของนิสติ 

- เพื่อนร่วมช้ัน

เรียนวิจารณ์ผลงาน 

ร่วมกนั 

1.ฝึกปฏบิัติน าเสนอผลงาน 

2.บรรยาย / อภปิราย / สะท้อนคิด 

 

 

นิสติถ่ายรปูผลงานเพ่ือน าไปเกบ็

สะสมเป็นแฟ้มสะสมผลงาน 

     

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 



มคอ. 3 

ส านกันวตักรรมการเรียนรู ้   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 7 

 

 

 

    

สปัดาห ์ จุดมุ่งหมาย 
หวัขอ้/

รายละเอียด 

กิจกรรม การเรียนการสอน 

และสื่อที่ใช ้
งานมอบหมาย 

(8) 

7 ต.ค 58 

ชมนิทรรศการศลิปะ 

1. หอศลิปวัฒนธรรมกรงุเทพฯ 

2. Thailand Creative & Design 

Center (TCDC) 

 

มารยาทในการชม

ผลงานนิทรรศการ

ศลิปะ 

 

บรรยายและฝึกปฏบิัติการชม

นิทรรศการเพื่อสร้างแรงบรรดาลใจใน

การท างานและการจัดนิทรรศการ และ

ผลงานสรปุ idea concept 

 

นิสติชมนิทรรศการเพื่อเตรียม

แนวทางไปสร้างสรรค์ผลงานโดยมี

ให้เลือก 2 หัวข้อ (งานกลุ่ม) 

1.งานสื่อผสม (mix media) 

2.ประติมากรรม (Sculpture) 

12-16 

ต.ค 58 

สอบกลางภาค 

(9) 

21 ต.ค 58 

 

 

1) มีความรู้และเข้าใจใน

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน

สื่อผสม (mix media) 

2) มีทกัษะในการสร้างสรรค์

ผลงานสื่อผสม (mix media) 

3) มีความรู้และเข้าใจใน

กระบวนการของการสร้างสรรค์

ผลงานประติมากรรม 

4) มีทกัษะในการสร้างสรรค์

ผลงานประติมากรรมแบบนูนต ่า

และนูนสงู 

 

- งานสื่อผสม  

(mix media) 

- ประติมากรรม 

(Sculpture) 

 

1. บรรยายเร่ือง  

- งานสื่อผสม (mix media) 

- installation art 

- environment art 

- conceptual art 

2. สาธติและฝึกปฏบิัตกิารสร้างสรรค์

ผลงานงานสื่อผสม (mix media) 

3. บรรยายเร่ือง ประติมากรรม 

4. สาธติและฝึกปฏบิัตกิารสร้างสรรค์

ผลงานประติมากรรม (Sculpture) 

 

สร้างสรรค์ผลงานหัวข้อ  

งานสื่อผสม (mix media) 

ขนาดผลงาน กว้าง-ยาว 

ไม่เกนิ A3  

ความสงูหรือการใช้พ้ืนที่ตามความ

เหมาะสม (งานกลุ่ม) 

สร้างสรรค์ผลงานหัวข้อ  

ประติมากรรม (Sculpture) 

ขนาดผลงาน กว้าง-ยาว 

ไม่เกนิ A4 100 ปอนด ์

ความสงู นูนสงูและนูนต ่า 

(งานกลุ่ม) 

*เลือกเพียง 1 หวัขอ้ต่อ1กลุ่ม* 

(10) 

28 ต.ค 58 

1) มีความรู้และเข้าใจใน

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน

สื่อผสม (mix media) 

2) มีทกัษะในการสร้างสรรค์

ผลงานสื่อผสม (mix media) 

3) มีความรู้และเข้าใจใน

กระบวนการของการสร้างสรรค์

ผลงานประติมากรรม 

4) มีทกัษะในการสร้างสรรค์

ผลงานประติมากรรมแบบนูนต ่า

และนูนสงู 

 

- 

 

ติดตามและฝึกปฏบิตั ิ - 

(11) 

4 พ.ย 58 

1) มีความรู้และเข้าใจใน

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน

สื่อผสม (mix media) 

2) มีทกัษะในการสร้างสรรค์

ผลงานสื่อผสม (mix media) 

3) มีความรู้และเข้าใจใน

กระบวนการของการสร้างสรรค์

ผลงานประติมากรรม 

4) มีทกัษะในการสร้างสรรค์

ผลงานประติมากรรมแบบนูนต ่า

และนูนสงู 

 

- วิจารณ์ผลงาน 

   ของนิสติ 

- เพื่อนร่วมช้ัน

เรียนวิจารณ์ผลงาน 

ร่วมกนั 

1.ฝึกปฏบิัติน าเสนอผลงาน 

2.บรรยาย / อภปิราย / สะท้อนคิด 

 

นิสติถ่ายรปูผลงานเพ่ือน าไปเกบ็

สะสมเป็นแฟ้มสะสมผลงาน 
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สปัดาห์ จุดมุ่งหมาย หัวข้อ/รายละเอยีด 
กจิกรรม การเรียนการสอน 

และสื่อที่ใช้ 
งานมอบหมาย 

(12) 

11 พ.ย 58 

ผลงานสรุป idea concept 

 

- การสร้างสรรค์

ผลงานศลิปะตาม

แนวความคิดของ

ตน 

1.บรรยายเร่ือง การท างานศลิปะตาม

แนวความคิดของตน 

2.สาธติและฝึกปฏบิัตกิารสร้างสรรค์

ผลงานศลิปะตามแนวความคิดของ

ตน 

Sketch ผลงานที่ต้องการท า 

ออกแบบและวางแผนงาน 

ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 

(13) 

18 พ.ย 58 

จัดนิทรรศการ Art  Exhibition 

(บริเวณลานช้ัน 2 อาคารเรียน

รวม ประสานมิตร) 

- การจัด

นิทรรศการศิลปะ 

Art  Exhibition 

1. ฝึกปฏบิัติวิธกีารท างานร่วมกนัใน

การจัดนิทรรศการศลิปะ Art  

Exhibition 

2. อ.น านิสติเข้าร่วมโครงการ ILC 

Open House 

- 

(14) 

25 พ.ย 58 

ผลงานสรุป idea concept 

 

- วิจารณ์ผลงาน 

   ของนิสติ 

- เพื่อนร่วมช้ัน

เรียนวิจารณ์ผลงาน 

ร่วมกนั 

1.ฝึกปฏบิัติน าเสนอผลงาน 

2.บรรยาย / อภปิราย / สะท้อนคิด 

 

นิสติถ่ายรปูผลงานเพ่ือน าไปเกบ็

สะสมเป็นแฟ้มสะสมผลงาน 

(15) 

2 ธ.ค. 58 

ประเมินผลรายวิชา 

Self - Assessment 

นิสติท าแบบ

ประเมิน ILC 001 

- 003 

อ.น านิสติเข้าท าแบบประเมิน  

ILC 001 - 003 

ส่งแฟ้มสะสมผลงาน 
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แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

 

สาระการประเมิน ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สดัส่วนของการ

ประเมินผล 

ภาคเนื้ อหา 

-คุณธรรม/จริยธรรม 

-ความรู้ 

-ทกัษะการสร้างสรรค์ผลงาน 

-ทกัษะทางปัญญา 

 

ประเมินจากผลงานเด่ียว

(5ช้ิน) งานกลุ่ม (1ช้ิน) 

และแฟ้มสะสมผลงาน 

(portfolio) 

 

 

50 % 

 

20 % 

ภาคกิจกรรม  

-คุณธรรม/จริยธรรม 

-ความรู้ 

-ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่าง

บุคคล และความรับผิดชอบ 

 

การท างานกลุ่ม 

(งานจัดนิทรรศการ) 

 

20 % 

ภาคการมีส่วน

ร่วม 

 

-คุณธรรม/จริยธรรม 

-ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่าง

บุคคล และความรับผิดชอบ 

 

การมีส่วนร่วม และการ

เข้าช้ันเรียน ศิลปนิสยั 

 

10 % 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ต าราและเอกสารหลกั 

เอกสารประกอบการบรรยายสื่อพาวเวอร์พอยต์ หัวข้อต่อไปน้ี 

        ชลูด  น่ิมเสมอ. (2534). องคป์ระกอบของศิลปะ. กรุงเทพฯ:ไทยวัฒนาพานิช จ ากดั. 

        มโน  พิสทุธรัิตนานนท.์ (2547) สุนทรียประจกัษณใ์นจิตรกรรมไทย. กรุงเทพฯ:โอเดียนสโตร์.  

        วิรุณ  ตั้งเจริญ. (2537). มนุษยก์บัความงาม. กรุงเทพฯ:โอเดียนสโตร์.   

สกนธ ์ ภู่งามดี. (2545). จิตรกรรมสรา้งสรรค.์ กรุงเทพฯ:ส านักพิมพ์วาดศิลป์. 

อารี พันธม์ณี. (2545). ฝึกให้คิดเป็น คิดให้สร้างสรรค์. กรุงเทพฯ : ใยไหม. 

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

Torrance. Palue E. (1972). Creative Learning and Teaching. New York : Book Mead 

Company. 

  

2. เอกสารและขอ้มูลส าคญั 

ประเสริฐ ศีลจิตนา. (2525). การวาดเขียน. กรุงเทพฯ:โอ.เอส.บร้ินติ้ ง เฮาส.์ 

อารี สทิธพัินธุ์. (2539). ศิลปะกบัมนุษย.์ กรุงเทพมหานคร:ไทยวัฒนาพานิช.  
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                 . (2535). ศิลปะนยิม.กรุงเทพฯ. โอ.เอส.บร้ินติ้ ง 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) 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

ประเมินประสทิธผิลของรายวิชาพิจารณาจาก ผลการประเมินผู้สอนโดยนิสิตประเมินผ่าน 

ปค.003  และแบบประเมินรายวิชา มศว 357 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

การประเมินการสอนพิจารณาจาก 

          1. ผลการประเมินจากนิสติโดยแบบประเมิน ILC 001 - 003 

2. ผลการเรียนของนิสติประเมินโดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน  

3. คุณภาพของงานเด่ียวและงานกลุ่มประเมินจากช้ินงาน และหาวิธกีารพัฒนาในส่วนที่นิสติยังไม่

เข้าใจ การจัด นิทรรศการประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดนิทรรศการ และน า

ผลการประเมินมาปรับปรุงในการจัดนิทรรศการในคร้ังต่อไป 

4. ประเมินการสอนโดยการพูดคุย สอบถามนิสิต จากกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือน า

ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการสอน 

3. การปรบัปรุงการสอน 

1. มีการสอบถามคณาจารย์ผู้เช่ียวชาญด้านศิลปกรรม และเมื่อสิ้นสดุภาคการศึกษา  น าผลการ

ประเมินจากข้อ  1. ข้อ 2. ข้อ 3. และ ข้อ 4. ของกลยุทธก์ารประเมินการสอน มาใช้ในการ

ปรับปรุงการสอนในคร้ังต่อไป 

2. น าแบบประเมินรายวิชา มศว 357  แบบประเมิน ปค.003 และแบบสอบถามความพึงพอใจใน

การจัดนิทรรศการ  มารวบรวมและวิเคราะห์ผลเชิงพรรณนา แล้วน ามาปรับปรุงการเรียนการสอน 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

1.ประเมินจากระดับพัฒนาการของแฟ้มสะสมผลงาน 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

1. สื่อการเรียนการสอนที่ทนัสมัยมากข้ึน 

2. เชิญผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านมาบรรยายบางสปัดาห์และร่วมสอนในบางสปัดาห์ 

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

