มคอ.3

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คณะ/สาขาวิชา

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ศิลปะ

หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป
1.

รหัสและชื่อรายวิชา
8043703 ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน
ASEAN Arts and Culture

2.

จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5) จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

3.

หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป

4.

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารยผูสอน
กลุม 57/50 อาจารย จารุวรรณ นครจารุพงศ
กลุม 57/51 อาจารย จารุวรรณ นครจารุพงศ

5.

ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 2559

6.

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี

7.

รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี)
ไมมี

8.

สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

9.

วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่ 3 ธันวาคม 2555
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หมวดที่ 2. จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1.

จุดมุงหมายของรายวิชา
เรียนรูศ ิลปะและวัฒนะรรมในกลุม ประเทศอาเวียน อิทธิพลความคิด รูปแบบ การสรางสรรค เพื่อความรูความเขาใจของงาน
ศิลปกรรมที่จะพัฒนาไปสุงานออกแบบระหวางชาติ ซึ่งเปนพื้นฐานของความเขาใจในมิติของศิลปกรรมรวมสมัยในกลุม ประเทศ
อาเซียน

2.

วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อใหนักศึกษาเกิดความรู ความเขาใจ ในอิทธิพลความคิด รูปแบบ การสรางสรรคศลิ ปะและวัฒนธรรมอาเซียน
2. เพื่อใหนักศึกษาเกิดแนวคิดตางๆ นําไปสรางสรรคสูงานออกแบบระหวางชาติได
3. เพื่อตองการใหนักศึกษาวิเคราะห เชื่อมโยงแนวคิด ในศิลปกรรมรวมสมัยในกลุมอาเซียนเขากับการสรางสรรคผลงานออกแบบได
หมวดที่ 3. ลักษณะและการดําเนินการ

1.

คําอธิบายรายวิชา
เรียนรูศ ิลปะและวัฒนธรรมในกลุมประเทศอาเซียน อิทธิพลความคิดรูปแบบ การสรางสรรค เพื่อความรูความเขาใจของ
งานศิลปกรรมที่จะพัฒนาไปสูงานออกแบบระหวางชาติซึ่งเปนพื้นฐานของความเขาใจในมิติของศิลปกรรมรวมสมัยในกลุม ประเทศ
อาเซียน

2.

จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการเรียน
บรรยาย
30 ชั่วโมง

3.

การฝกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝกงาน
30 ชั่วโมง

การศึกษาดวยตนเอง

สอนเสริม

75 ชั่วโมง

ตามความตองการของ
นักศึกษา

จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยจดั ทําเอกสารประกอบการสอน และจัดเวลาใหคําปรึกษารายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
หมวดที่ 4. การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1.

คุณธรรม จริยธรรม
สถานะ

ผลการเรียนรู
1.ตระหนักในคุณคา รูและเขาใจหลัก
คุณธรรมจริยธรรมที่สําคัญตอการดํารง
ตนและการปฏิบตั ิงาน

กลยุทธ/วิธีการสอน
1. การบรรยาย
2. การอภิปราย
3. การศึกษาคนควาโดยอิสระ
(Independent study)
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กลยุทธ/วิธีการประเมินผล
1. การสังเกตพฤติกรรม

สถานะ

ผลการเรียนรู

กลยุทธ/วิธีการสอน

กลยุทธ/วิธีการประเมินผล

2.มีวินัย ตรงตอเวลา เสียสละ ซื่อสัตย
สุจริต มีความรับผิดชอบตอ
ตนเอง วิชาชีพและสังคม

1. การใหคําปรึกษารายบุคคล
2. กิจกรรม

1. การสังเกตพฤติกรรม
2. การเขาชั้นเรียน/การเขารวม
กิจกรรม

3.เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย

1. การใชกรณีศึกษา (Case)
2. การระดมสมอง (Brain storming)

1. การสังเกตพฤติกรรม
2. การเขาชั้นเรียน/การเขารวม
กิจกรรม

4.ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีตอ ผูอื่น
ทั้งทางกาย วาจา และใจ
5.ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับ
ตาง ๆ ขององคกรและสังคม
2.

ความรู
สถานะ

ผลการเรียนรู

กลยุทธ/วิธีการสอน

กลยุทธ/วิธีการประเมินผล

1.มีความรูและความเขาใจสาระสําคัญ
ของหลักการทางนิเทศศิลปทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ สามารถนําไป
ประยุกตตอยอด ประดิษฐ และ
สรางสรรคไดอยางเหมาะสม
2.มีความรูในการคนควา การแกปญหา 1. การฝกปฏิบตั ิ (Practice)
และพัฒนาทางดานนิเทศศิลปอยางเปน
ระบบ
3.สามารถบูรณาการความรูทางนิเทศ
ศิลปกับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ

1. การบรรยาย
1. การประเมินการบาน
2. การเรียนรูดวยการสืบคน (Learning
to Search)

4.มีความรูในทางนิเทศศิลปที่สัมพันธ
1. การบรรยาย
กับบริบทของสังคมและวัฒนธรรม และ 2. การสอนแบบสัมมนา (Seminar)
รูเทาทันสถานการณความเปลี่ยนแปลง
ตาง ๆ ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับชาติ
และระดับนานาชาติ
3.

1. การประเมินการบาน

1. การประเมินการบาน

ทักษะทางปญญา
สถานะ

ผลการเรียนรู
1.มีกระบวนการคิดอยางเปน
ระบบ สามารถคนควา รวบรวมและ

กลยุทธ/วิธีการสอน
1. การอภิปราย
2. การฝกปฏิบตั ิ (Practice)
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กลยุทธ/วิธีการประเมินผล
1. การประเมินการบาน
2. การสอบปลายภาค

สถานะ

ผลการเรียนรู

กลยุทธ/วิธีการสอน

กลยุทธ/วิธีการประเมินผล

ประเมินขอมูลจากแหลงขอมูลที่
หลากหลายอยางมีวิจารณญาณ
2.สามารถวิเคราะห สังเคราะห และ
เสนอแนวทางแกไขปญหาไดอยาง
สรางสรรค

1. การบรรยาย
2. การอภิปราย

1. การประเมินการบาน
2. การสอบปลายภาค

3.มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห สังเคราะห และประเมิน
คุณคาทางสุนทรียะไดอยางมี
วิจารณญาณ

1. การบรรยาย
2. การอภิปราย

1. การประเมินการบาน
2. การสอบปลายภาค

4.สามารถใชทักษะและ
ประสบการณ สรางสรรคผลงานดวย
ตนเอง
5.สามารถบูรณาการความรูกับศาสตร
อื่น เพื่อสรางสรรคผลงานทางวิชาการ
และวิชาชีพได
6.สามารถประยุกตใชกระบวนการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการออกแบบที่
เหมาะสมในการแกปญหา
4.

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
สถานะ

ผลการเรียนรู
1.เขาใจความแตกตางระหวางบุคคล
และมีปฏิสมั พันธที่ดีกับผูอื่น เขาใจ
บทบาท หนาที่ของตนเองและรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น

กลยุทธ/วิธีการสอน
1. การบรรยาย
2. การใชกรณีศึกษา (Case)

กลยุทธ/วิธีการประเมินผล
1. การเขาชั้นเรียน/การเขารวม
กิจกรรม

2.สามารถใหความชวยเหลือและอํานวย
ความสะดวกแกการแกไขปญหา
สถานการณตาง ๆ มีความรับผิดชอบ
งานของตนเองและสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.มีทักษะกระบวนการกลุมในการ
แกปญหาสถานการณตาง ๆ
4.แสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล และ 1. การสอนแบบสัมมนา (Seminar)
เคารพในความคิดเห็นที่แตกตาง
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1. การประเมินรายงาน/โครงงาน

สถานะ

ผลการเรียนรู

กลยุทธ/วิธีการสอน

กลยุทธ/วิธีการประเมินผล

5.มีความรับผิดชอบในการพัฒนา
ตนเอง วิชาชีพ องคกรและสังคมอยาง
ตอเนื่อง
5.

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานะ

ผลการเรียนรู

กลยุทธ/วิธีการสอน

กลยุทธ/วิธีการประเมินผล

1.สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. การฝกปฏิบตั ิ (Practice)
ในการสืบคนขอมูล เพื่อการสรางสรรค 2. การสะทอนความคิด (Reflective
และเผยแพรผลงานไดอยางมี
thinking)
ประสิทธิภาพ

1. การประเมินการบาน

2.สามารถนําเสนอแนวคิดและผลงาน 1. การอภิปราย
ไดอยางมีเหตุผล เปนลําดับ
2. การสอนแบบสัมมนา (Seminar)
ขั้นตอน ชัดเจน ดวยวิธีการและรูปแบบ
ไดอยางเหมาะสม

1. การประเมินการบาน

3.มีความสามารถในเชิงการประยุกตใช
ความรูเชิงตัวเลขและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมสําหรับงานนิเทศศิลป
4.สามารถสื่อสารภาษาไทย และภาษา 1. การอภิปราย
สื่อสารดวยวิธีอื่น เชน ภาษาภาพ ภาษา 2. การสอนแบบสัมมนา (Seminar)
เสียง ภาษากาย และ
ภาษาคอมพิวเตอร ในสังคมไทยและ
สังคมโลกไดอยางมีประสิทธิภาพ

1. การสังเกตพฤติกรรม
2. การประเมินการบาน

5.สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการติดตอสื่อสารและนําเสนอขอมูล
ขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล
1.

แผนการสอน
สัปดาห
ที่
1

หัวขอ/รายละเอียด

แนะนํารายวิชา
- อธิบายวิธีศึกษา
คนควา การทํางาน
ระหวางเรียน ทั้ง

จํานวนชั่วโมง

กิจกรรมการ สื่อและแหลง
เรียน
การเรียนรู
ทฤษฎี ปฏิบัติ
การสอน
2

2

1. การ
บรรยาย
2. การ
อภิปราย
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1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน
2. หนังสือ

ชิ้นงาน/ภาระงาน

การประเมิน
การเรียนรู
1. การสอบ
ขอเขียน/
สอบยอย
2. การ

สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวนชั่วโมง

กิจกรรมการ สื่อและแหลง
เรียน
การเรียนรู
ทฤษฎี ปฏิบัติ
การสอน

ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ
- ความรูทั่วไปของศิลปะ
และวัฒนธรรม
- ความรูทั่วไปของอาเซียน
- วัฒนธรรมและการ
เผยแพร
- ความเกี่ยวเนื่องกัน
ระหวางศิลปะและ
วัฒนธรรม
- ศิลปะและวัฒนธรรม
ประจําถิ่น

ชิ้นงาน/ภาระงาน

การประเมิน
การเรียนรู

3. Power
Point

สังเกต
พฤติกรรม

2

- อภิปรายหาขอสรุป
เกี่ยวกับวัฒนธรรม
อาเซียนเพื่อทํางานดาน
ปฏิบัติ

2

2

1. การ
บรรยาย
2. การ
อภิปราย

1. เอกสาร นําเสนองานรายกลุม
ประกอบการ เปน power point เกี่ยวกับ
สอน
ประเทศในกลุม อาเซียน
2. หนังสือ
3. Power
Point

1. การ
ประเมิน
กระบวนการ
ทํางาน/
บทบาทใน
การทํา
กิจกรรม
2. การ
ประเมิน
รายงาน/
โครงงาน

3

- ศิลปะวัฒนธรรมไทย
ภาคเหนือ
- รูปแบบศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยภาคเหนือ
และสวนทีเ่ ชื่อมโยงกับ
ศิลปะวัฒนธรรมอาเซียน
- อิทธิพล แนวคิด ของ
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
ภาคเหนือที่มตี องาน
ออกแบบ

2

2

1. การ
บรรยาย
2. การ
อภิปราย

1. เอกสาร ขอมูลและภาพประกอบ
ประกอบการ ภาคเหนือ
สอน
2. หนังสือ
3. Power
Point

1. การ
ประเมิน
การบาน

4

- ศิลปะวัฒนธรรมไทยภาค
อีสาน
- รูปแบบศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยภาคอีสาน

2

2

1. การ
บรรยาย
2. การ
อภิปราย

1. เอกสาร ขอมูลและภาพประกอบ
ประกอบการ ภาคอีสาน
สอน
2. หนังสือ

1. การ
ประเมิน
การบาน
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สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวนชั่วโมง

กิจกรรมการ สื่อและแหลง
เรียน
การเรียนรู
ทฤษฎี ปฏิบัติ
การสอน

และสวนทีเ่ ชื่อมโยงกับ
ศิลปะวัฒนธรรมอาเซียน
- อิทธิพล แนวคิด ของ
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
ภาคอีสานที่มตี องาน
ออกแบบ

ชิ้นงาน/ภาระงาน

การประเมิน
การเรียนรู

3. Power
Point

5

- ศิลปะวัฒนธรรมไทย
ภาคใต
- รูปแบบศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยภาคใตและ
สวนที่เชื่อมโยงกับ
ศิลปะวัฒนธรรมอาเซียน
- อิทธิพล แนวคิด ของ
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
ภาคใตที่มีตองาน
ออกแบบ

2

2

1. การ
บรรยาย
2. การ
อภิปราย

1. เอกสาร ขอมูลและภาพประกอบ
ประกอบการ ภาคใต
สอน
2. หนังสือ
3. Power
Point

1. การ
ประเมิน
การบาน

6

- ศิลปะวัฒนธรรมไทยภาค
กลาง
- รูปแบบศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยภาคกลาง
และสวนทีเ่ ชื่อมโยงกับ
ศิลปะวัฒนธรรมอาเซียน
- อิทธิพล แนวคิด ของ
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
ภาคกลางที่มตี องาน
ออกแบบ

2

2

1. การ
บรรยาย
2. การ
อภิปราย

1. เอกสาร ขอมูลและภาพประกอบ
ประกอบการ ภาคกลาง
สอน
2. หนังสือ
3. Power
Point

1. การ
ประเมิน
การบาน

7

- ศิลปะวัฒนธรรมเมียน
มาร
- รูปแบบศิลปะและ
วัฒนธรรมเมียนมารและ
สวนที่เชื่อมโยงกับ
ศิลปะวัฒนธรรมอาเซียน
- อิทธิพล แนวคิด ของ
ศิลปะและเมียนมารที่มีตอ
งานออกแบบ

2

2

1. การ
บรรยาย
2. การ
อภิปราย

1. เอกสาร ขอมูลและภาพประกอบ
ประกอบการ เมียนมาร
สอน
2. หนังสือ
3. Power
Point

1. การ
ประเมิน
การบาน
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สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวนชั่วโมง

กิจกรรมการ สื่อและแหลง
เรียน
การเรียนรู
ทฤษฎี ปฏิบัติ
การสอน

8

- ศิลปะวัฒนธรรมสปป.
ลาว
- รูปแบบศิลปะและ
วัฒนธรรมสปป.ลาวและ
สวนที่เชื่อมโยงกับ
ศิลปะวัฒนธรรมอาเซียน
- อิทธิพล แนวคิด ของ
ศิลปะสปป.ลาวที่มีตองาน
ออกแบบ

2

2

1. การ
บรรยาย
2. การ
อภิปราย

1. เอกสาร ขอมูลและภาพประกอบ
ประกอบการ สปป.ลาว
สอน
2. หนังสือ
3. Power
Point

1. การ
ประเมิน
การบาน

9

- ศิลปะวัฒนธรรมกัมพูชา
- รูปแบบศิลปะและ
วัฒนธรรมกัมพูชาและ
สวนที่เชื่อมโยงกับ
ศิลปะวัฒนธรรมอาเซียน
- อิทธิพล แนวคิด ของ
ศิลปะกัมพูชาที่มตี องาน
ออกแบบ

2

2

1. การ
บรรยาย
2. การ
อภิปราย

1. เอกสาร ขอมูลและภาพประกอบ
ประกอบการ กัมพูชา
สอน
2. หนังสือ
3. Power
Point

1. การ
ประเมิน
การบาน

10

- ศิลปะวัฒนธรรม
มาเลเซีย
- รูปแบบศิลปะและ
วัฒนธรรมมาเลเซียและ
สวนที่เชื่อมโยงกับ
ศิลปะวัฒนธรรมอาเซียน
- อิทธิพล แนวคิด ของ
ศิลปะมาเลเซียที่มตี องาน
ออกแบบ

2

2

1. การ
บรรยาย
2. การ
อภิปราย

1. เอกสาร ขอมูลและภาพประกอบ
ประกอบการ มาเลเซีย
สอน
2. หนังสือ
3. Power
Point

1. การ
ประเมิน
การบาน

11

- ศิลปะวัฒนธรรมสิงคโปร
- รูปแบบศิลปะและ
วัฒนธรรมสิงคโปรและ
สวนที่เชื่อมโยงกับ
ศิลปะวัฒนธรรมอาเซียน
- อิทธิพล แนวคิด ของ
ศิลปะสิงคโปรทมี่ ีตองาน
ออกแบบ

2

2

1. การ
บรรยาย
2. การ
อภิปราย

1. เอกสาร ขอมูลและภาพประกอบ
ประกอบการ สิงคโปร
สอน
2. หนังสือ
3. Power
Point

1. การ
ประเมิน
การบาน
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ชิ้นงาน/ภาระงาน

การประเมิน
การเรียนรู

สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวนชั่วโมง

กิจกรรมการ สื่อและแหลง
เรียน
การเรียนรู
ทฤษฎี ปฏิบัติ
การสอน

12

- ศิลปะวัฒนธรรม
อินโดนีเซีย
- รูปแบบศิลปะและ
วัฒนธรรมอินโดนีเซียและ
สวนที่เชื่อมโยงกับ
ศิลปะวัฒนธรรมอาเซียน
- อิทธิพล แนวคิด ของ
ศิลปะอินโดนีเซียทีม่ ีตอ
งานออกแบบ

2

2

1. การ
บรรยาย
2. การ
อภิปราย

1. เอกสาร ขอมูลและภาพประกอบ
ประกอบการ อินโดนีเซีย
สอน
2. หนังสือ
3. Power
Point

1. การ
ประเมิน
การบาน

13

- ศิลปะวัฒนธรรมบรูไน
- รูปแบบศิลปะและ
วัฒนธรรมบรูไนและสวนที่
เชื่อมโยงกับ
ศิลปะวัฒนธรรมอาเซียน
- อิทธิพล แนวคิด ของ
ศิลปะบรูไนที่มตี องาน
ออกแบบ

2

2

1. การ
บรรยาย
2. การ
อภิปราย

ขอมูลและภาพประกอบ
บรูไน

1. การ
ประเมิน
การบาน

14

- ศิลปะวัฒนธรรม
เวียตนาม
- รูปแบบศิลปะและ
วัฒนธรรมเวียตนามและ
สวนที่เชื่อมโยงกับ
ศิลปะวัฒนธรรมอาเซียน
- อิทธิพล แนวคิด ของ
ศิลปะเวียตนามทีม่ ีตองาน
ออกแบบ

2

2

1. การ
บรรยาย
2. การ
อภิปราย

1. เอกสาร ขอมูลและภาพประกอบ
ประกอบการ เวียตนาม
สอน
2. หนังสือ
3. Power
Point

1. การ
ประเมิน
การบาน

15

- ศิลปะวัฒนธรรม
ฟลิปปนส
- รูปแบบศิลปะและ
วัฒนธรรมฟลิปปนสและ
สวนที่เชื่อมโยงกับ
ศิลปะวัฒนธรรมอาเซียน
- อิทธิพล แนวคิด ของ
ศิลปะฟลปิ ปนสที่มตี องาน
ออกแบบ

2

2

1. การ
บรรยาย
2. การ
อภิปราย

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน
2. หนังสือ
3. Power
Point

1. การ
ประเมิน
การบาน
2. การ
ประเมิน
รายงาน/
โครงงาน
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ชิ้นงาน/ภาระงาน

ขอมูลและภาพประกอบ
ฟลิปปนส
รวบรวมผลงานเปนสมุด
ภาพ

การประเมิน
การเรียนรู

สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวนชั่วโมง

กิจกรรมการ สื่อและแหลง
เรียน
การเรียนรู
ทฤษฎี ปฏิบัติ
การสอน

ชิ้นงาน/ภาระงาน

การประเมิน
การเรียนรู

สรุปศิลปะและวัฒนธรรม
อาเซียน
รวม
2.

30.00 30.00

แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่

งานที่ใชประเมินผลผูเ รียน

สัปดาหที่ประเมิน

คะแนน

สัดสวนการประเมิน

1

การสังเกตพฤติกรรม

1-15

10.00

10.00

2

การประเมินการบาน

3-15

30.00

30.00

3

การประเมินรายงาน/โครงงาน

2

20.00

20.00

4

การเขาชั้นเรียน/การเขารวมกิจกรรม

1-15

10.00

10.00

5

การสอบปลายภาค

15

30.00

30.00

100.00

100.00

รวม
หมวดที่ 6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1.

เอกสารและตําราหลัก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.ศิลปและวัฒนธรรม : มุมมองทางวิชาการ. กรุงเทพ. สินติศริ ,ิ 2550
นพศร ณ นครพนม. เอกสารประกอบการสอน วิชาศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน. นครปฐม. สําเนา, 2557

2.

เอกสารและขอมูลสําคัญ

3.

เอกสารและขอมูลแนะนํา

หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1.

กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ที่จัดทําโดยนักศึกษา ไดจดั กิจกรรมในการนําแนวคิดและความเหฌ็นจากนักศึกษา ดังนี้
1. การสนทนากลุม ระหวางผูสอนและผูเ รียน
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2. การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
3. แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา
2.

กลยุทธการประเมินการสอน
- ความรูความเขาใจในเนื้อหาที่ถายทอดผานผลงานของผูเรียน

3.

การปรับปรุงการสอน
- การสัมมนาการเรียนการสอน
- การวิจัยในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1

การทวนผลสัมฤทธิ์โดยนักศึกษา
ดานที่ 1 ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานที่ 2 ดานความรู ดานที่ 3 ดานทักษะทางปญญา ดานที่ 4 ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ ดานที่ 5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.2 การทวนผลสัมฤทธิ์โดยอาจารยผสู อน

5.

การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชาเพื่อใหเกิด
คุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะผลการทวนสอบมาตราฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
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