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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

คณะ/สาขาวิชา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ศิลปะ 

 

 

หมวดท่ี 1. ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา  

 
8043703 ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซยีน 

 ASEAN Arts and Culture 
 

 

2. จํานวนหนวยกิต  

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

3. หลักสตูรและประเภทของรายวิชา  

 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป  

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน  

 

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

 

อาจารยผูสอน 

กลุม 57/50 อาจารย จารุวรรณ นครจารุพงศ 

กลุม 57/51 อาจารย จารุวรรณ นครจารุพงศ 

 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน  

 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษาท่ี 2559  

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)  

 ไมม ี  

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี)  

 ไมม ี  

8. สถานท่ีเรียน  

 มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม จังหวัด มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม  

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด  

 วันท่ี 3 ธันวาคม 2555  
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หมวดท่ี 2. จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา  

 

เรียนรูศิลปะและวัฒนะรรมในกลุมประเทศอาเวียน  อิทธิพลความคิด รูปแบบ การสรางสรรค เพ่ือความรูความเขาใจของงาน

ศิลปกรรมท่ีจะพัฒนาไปสุงานออกแบบระหวางชาติ ซึ่งเปนพ้ืนฐานของความเขาใจในมิติของศิลปกรรมรวมสมัยในกลุมประเทศ

อาเซียน 

 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

 

1. เพ่ือใหนักศึกษาเกิดความรู ความเขาใจ ในอิทธิพลความคิด รูปแบบ การสรางสรรคศลิปะและวัฒนธรรมอาเซียน 

2. เพ่ือใหนักศึกษาเกิดแนวคิดตางๆ นําไปสรางสรรคสูงานออกแบบระหวางชาติได 

3. เพ่ือตองการใหนักศึกษาวิเคราะห เช่ือมโยงแนวคิด ในศิลปกรรมรวมสมัยในกลุมอาเซียนเขากับการสรางสรรคผลงานออกแบบได 

 

 

หมวดท่ี 3. ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา  

 
 

          เรียนรูศิลปะและวัฒนธรรมในกลุมประเทศอาเซียน อิทธิพลความคิดรปูแบบ การสรางสรรค เพ่ือความรูความเขาใจของ

งานศิลปกรรมท่ีจะพัฒนาไปสูงานออกแบบระหวางชาติซึ่งเปนพ้ืนฐานของความเขาใจในมิติของศิลปกรรมรวมสมัยในกลุมประเทศ

อาเซียน 

            
 

 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการเรียน - 

 

บรรยาย การฝกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/

การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง สอนเสริม 

30 ช่ัวโมง  30 ช่ัวโมง  75 ช่ัวโมง  ตามความตองการของ

นักศึกษา  
 

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล  

 อาจารยจดัทําเอกสารประกอบการสอน และจัดเวลาใหคําปรึกษารายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ 1 ช่ัวโมงตอสัปดาห  

 

หมวดท่ี 4. การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จรยิธรรม 

สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

 

1.ตระหนักในคณุคา รูและเขาใจหลัก

คุณธรรมจริยธรรมท่ีสําคัญตอการดํารง

ตนและการปฏิบัติงาน  

1. การบรรยาย 

2. การอภิปราย 

3. การศึกษาคนควาโดยอิสระ 

(Independent study)  

1. การสังเกตพฤติกรรม  
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สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

 

2.มีวินัย ตรงตอเวลา เสียสละ ซื่อสัตย

สุจรติ มีความรับผดิชอบตอ

ตนเอง วิชาชีพและสังคม  

1. การใหคําปรึกษารายบุคคล 

2. กิจกรรม  

1. การสังเกตพฤติกรรม 

2. การเขาช้ันเรียน/การเขารวม

กิจกรรม  

 

3.เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็น

ของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและ

ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย  

1. การใชกรณีศึกษา (Case) 

2. การระดมสมอง (Brain storming)  

1. การสังเกตพฤติกรรม 

2. การเขาช้ันเรียน/การเขารวม

กิจกรรม  

 

4.ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีตอผูอ่ืน

ท้ังทางกาย วาจา และใจ  

    

 

5.ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับ

ตาง ๆ ขององคกรและสังคม   

    

2. ความรู 

สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีความรูและความเขาใจสาระสาํคัญ

ของหลักการทางนิเทศศิลปท้ัง

ภาคทฤษฎีและปฏิบัต ิสามารถนําไป

ประยุกตตอยอด ประดิษฐ และ

สรางสรรคไดอยางเหมาะสม    

    

 

2.มีความรูในการคนควา การแกปญหา

และพัฒนาทางดานนิเทศศลิปอยางเปน

ระบบ  

1. การฝกปฏิบัติ (Practice)  1. การประเมินการบาน  

 

3.สามารถบูรณาการความรูทางนิเทศ

ศิลปกับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของ  

1. การบรรยาย 

2. การเรียนรูดวยการสืบคน (Learning 

to Search)  

1. การประเมินการบาน  

 

4.มีความรูในทางนิเทศศลิปท่ีสัมพันธ

กับบริบทของสังคมและวัฒนธรรม และ

รูเทาทันสถานการณความเปลี่ยนแปลง

ตาง ๆ ท้ังในระดับทองถ่ิน ระดับชาติ

และระดับนานาชาต ิ 

1. การบรรยาย 

2. การสอนแบบสมัมนา (Seminar)  

1. การประเมินการบาน  

3. ทักษะทางปญญา 

สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีกระบวนการคิดอยางเปน

ระบบ สามารถคนควา รวบรวมและ

1. การอภิปราย 

2. การฝกปฏิบัติ (Practice)  

1. การประเมินการบาน 

2. การสอบปลายภาค  
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สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

ประเมินขอมูลจากแหลงขอมูลท่ี

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

อ่ืน เพ่ือสรางสรรคผลงานทางวิชาการ

และวิชาชีพได  

    

 

6.สามารถประยุกตใชกระบวนการ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการออกแบบท่ี

เหมาะสมในการแกปญหา  

    

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

 

1.เขาใจความแตกตางระหวางบุคคล

และมีปฏิสมัพันธท่ีดีกับผูอ่ืน เขาใจ

บทบาท หนาท่ีของตนเองและรับฟง

ความคิดเห็นของผูอ่ืน  

1. การบรรยาย 

2. การใชกรณีศึกษา (Case)  

1. การเขาช้ันเรียน/การเขารวม

กิจกรรม  

 

2.สามารถใหความชวยเหลือและอํานวย

ความสะดวกแกการแกไขปญหา

สถานการณตาง ๆ มีความรับผิดชอบ

งานของตนเองและสามารถทํางาน

รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

    

 

3.มีทักษะกระบวนการกลุมในการ

แกปญหาสถานการณตาง ๆ   

    

 

4.แสดงความคดิเห็นอยางมเีหตผุล และ

เคารพในความคดิเห็นท่ีแตกตาง  

1. การสอนแบบสมัมนา (Seminar)  1. การประเมินรายงาน/โครงงาน  
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สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

 

5.มีความรับผิดชอบในการพัฒนา

ตนเอง วิชาชีพ องคกรและสังคมอยาง

ตอเน่ือง  

    

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

 

1.สามารถเลือกใชเทคโนโลยสีารสนเทศ

ในการสืบคนขอมลู เพ่ือการสรางสรรค

และเผยแพรผลงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

1. การฝกปฏิบัติ (Practice) 

2. การสะทอนความคดิ (Reflective 

thinking)  

1. การประเมินการบาน  

 

2.สามารถนําเสนอแนวคดิและผลงาน

ไดอยางมีเหตผุล เปนลําดับ

ข้ันตอน ชัดเจน ดวยวิธีการและรปูแบบ

ไดอยางเหมาะสม  

1. การอภิปราย 

2. การสอนแบบสมัมนา (Seminar)  

1. การประเมินการบาน  

 

3.มีความสามารถในเชิงการประยกุตใช

ความรูเชิงตัวเลขและเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมสําหรบังานนิเทศศิลป  

    

 

4.สามารถสื่อสารภาษาไทย และภาษา

สื่อสารดวยวิธีอ่ืน เชน ภาษาภาพ ภาษา

เสียง ภาษากาย และ

ภาษาคอมพิวเตอร ในสังคมไทยและ

สังคมโลกไดอยางมีประสิทธิภาพ  

1. การอภิปราย 

2. การสอนแบบสมัมนา (Seminar)  

1. การสังเกตพฤติกรรม 

2. การประเมินการบาน  

 

5.สามารถเลือกใชเทคโนโลยสีารสนเทศ

ในการติดตอสื่อสารและนําเสนอขอมูล

ขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพ  

    

 

หมวดท่ี 5. แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการ

เรียน  

การสอน 

สื่อและแหลง

การเรยีนรู 

ช้ินงาน/ภาระงาน การประเมิน

การเรยีนรู 
ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

1  แนะนํารายวิชา 

- อธิบายวิธีศึกษา

คนควา การทํางาน

ระหวางเรยีน ท้ัง

2  2  1. การ

บรรยาย 

2. การ

อภิปราย  

1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

2. หนังสือ 

  1. การสอบ

ขอเขียน/

สอบยอย 

2. การ
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สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการ

เรียน  

การสอน 

สื่อและแหลง

การเรยีนรู 

ช้ินงาน/ภาระงาน การประเมิน

การเรยีนรู 
ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

ภาคทฤษฎีและปฏิบัต ิ

- ความรูท่ัวไปของศิลปะ

และวัฒนธรรม 

- ความรูท่ัวไปของอาเซียน 

- วัฒนธรรมและการ

เผยแพร 

- ความเก่ียวเน่ืองกัน

ระหวางศิลปะและ

วัฒนธรรม 

- ศิลปะและวัฒนธรรม

ประจําถ่ิน  

3. Power 

Point  

สังเกต

พฤติกรรม  

2  - อภิปรายหาขอสรุป

เก่ียวกับวัฒนธรรม

อาเซียนเพ่ือทํางานดาน

ปฏิบัต ิ 

2  2  1. การ

บรรยาย 

2. การ

อภิปราย  

1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

2. หนังสือ 

3. Power 

Point  

นําเสนองานรายกลุม

เปน power point เก่ียวกับ

ประเทศในกลุมอาเซียน  

1. การ

ประเมิน

กระบวนการ

ทํางาน/

บทบาทใน

การทํา

กิจกรรม 

2. การ

ประเมิน

รายงาน/

โครงงาน  

3  - ศิลปะวัฒนธรรมไทย

ภาคเหนือ 

- รูปแบบศิลปะและ

วัฒนธรรมไทยภาคเหนือ

และสวนท่ีเช่ือมโยงกับ

ศิลปะวัฒนธรรมอาเซยีน 

- อิทธิพล แนวคิด ของ

ศิลปะและวัฒนธรรมไทย

ภาคเหนือท่ีมตีองาน

ออกแบบ  

2  2  1. การ

บรรยาย 

2. การ

อภิปราย  

1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

2. หนังสือ 

3. Power 

Point  

ขอมูลและภาพประกอบ

ภาคเหนือ  

1. การ

ประเมิน

การบาน  

4  - ศิลปะวัฒนธรรมไทยภาค

อีสาน 

- รูปแบบศิลปะและ

วัฒนธรรมไทยภาคอีสาน

2  2  1. การ

บรรยาย 

2. การ

อภิปราย  

1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

2. หนังสือ 

ขอมูลและภาพประกอบ

ภาคอีสาน  

1. การ

ประเมิน

การบาน  
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สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการ

เรียน  

การสอน 

สื่อและแหลง

การเรยีนรู 

ช้ินงาน/ภาระงาน การประเมิน

การเรยีนรู 
ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

และสวนท่ีเช่ือมโยงกับ

ศิลปะวัฒนธรรมอาเซียน 

- อิทธิพล แนวคิด ของ

ศิลปะและวัฒนธรรมไทย

ภาคอีสานท่ีมตีองาน

ออกแบบ   

3. Power 

Point  

5  - ศิลปะวัฒนธรรมไทย

ภาคใต 

- รูปแบบศิลปะและ

วัฒนธรรมไทยภาคใตและ

สวนท่ีเช่ือมโยงกับ

ศิลปะวัฒนธรรมอาเซียน 

- อิทธิพล แนวคิด ของ

ศิลปะและวัฒนธรรมไทย

ภาคใตท่ีมีตองาน

ออกแบบ   

2  2  1. การ

บรรยาย 

2. การ

อภิปราย  

1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

2. หนังสือ 

3. Power 

Point  

ขอมูลและภาพประกอบ

ภาคใต  

1. การ

ประเมิน

การบาน  

6  - ศิลปะวัฒนธรรมไทยภาค

กลาง 

- รูปแบบศิลปะและ

วัฒนธรรมไทยภาคกลาง

และสวนท่ีเช่ือมโยงกับ

ศิลปะวัฒนธรรมอาเซียน 

- อิทธิพล แนวคิด ของ

ศิลปะและวัฒนธรรมไทย

ภาคกลางท่ีมตีองาน

ออกแบบ   

2  2  1. การ

บรรยาย 

2. การ

อภิปราย  

1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

2. หนังสือ 

3. Power 

Point  

ขอมูลและภาพประกอบ

ภาคกลาง  

1. การ

ประเมิน

การบาน  

7  - ศิลปะวัฒนธรรมเมยีน

มาร 

- รูปแบบศิลปะและ

วัฒนธรรมเมียนมารและ

สวนท่ีเช่ือมโยงกับ

ศิลปะวัฒนธรรมอาเซียน 

- อิทธิพล แนวคิด ของ

ศิลปะและเมียนมารท่ีมีตอ

งานออกแบบ    

2  2  1. การ

บรรยาย 

2. การ

อภิปราย  

1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

2. หนังสือ 

3. Power 

Point  

ขอมูลและภาพประกอบ

เมียนมาร  

1. การ

ประเมิน

การบาน  
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สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการ

เรียน  

การสอน 

สื่อและแหลง

การเรยีนรู 

ช้ินงาน/ภาระงาน การประเมิน

การเรยีนรู 
ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

8  - ศิลปะวัฒนธรรมสปป.

ลาว 

- รูปแบบศิลปะและ

วัฒนธรรมสปป.ลาวและ

สวนท่ีเช่ือมโยงกับ

ศิลปะวัฒนธรรมอาเซียน 

- อิทธิพล แนวคิด ของ

ศิลปะสปป.ลาวท่ีมีตองาน

ออกแบบ    

2  2  1. การ

บรรยาย 

2. การ

อภิปราย  

1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

2. หนังสือ 

3. Power 

Point  

ขอมูลและภาพประกอบ

สปป.ลาว  

1. การ

ประเมิน

การบาน  

9  - ศิลปะวัฒนธรรมกัมพูชา 

- รูปแบบศิลปะและ

วัฒนธรรมกัมพูชาและ

สวนท่ีเช่ือมโยงกับ

ศิลปะวัฒนธรรมอาเซียน 

- อิทธิพล แนวคิด ของ

ศิลปะกัมพูชาท่ีมตีองาน

ออกแบบ     

2  2  1. การ

บรรยาย 

2. การ

อภิปราย  

1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

2. หนังสือ 

3. Power 

Point  

ขอมูลและภาพประกอบ

กัมพูชา  

1. การ

ประเมิน

การบาน  

10  - ศิลปะวัฒนธรรม

มาเลเซีย 

- รูปแบบศิลปะและ

วัฒนธรรมมาเลเซียและ

สวนท่ีเช่ือมโยงกับ

ศิลปะวัฒนธรรมอาเซียน 

- อิทธิพล แนวคิด ของ

ศิลปะมาเลเซียท่ีมตีองาน

ออกแบบ  

2  2  1. การ

บรรยาย 

2. การ

อภิปราย  

1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

2. หนังสือ 

3. Power 

Point  

ขอมูลและภาพประกอบ

มาเลเซีย  

1. การ

ประเมิน

การบาน  

11  - ศิลปะวัฒนธรรมสิงคโปร 

- รูปแบบศิลปะและ

วัฒนธรรมสิงคโปรและ

สวนท่ีเช่ือมโยงกับ

ศิลปะวัฒนธรรมอาเซียน 

- อิทธิพล แนวคิด ของ

ศิลปะสิงคโปรท่ีมีตองาน

ออกแบบ     

2  2  1. การ

บรรยาย 

2. การ

อภิปราย  

1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

2. หนังสือ 

3. Power 

Point  

ขอมูลและภาพประกอบ

สิงคโปร  

1. การ

ประเมิน

การบาน  
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สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการ

เรียน  

การสอน 

สื่อและแหลง

การเรยีนรู 

ช้ินงาน/ภาระงาน การประเมิน

การเรยีนรู 
ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

12  - ศิลปะวัฒนธรรม

อินโดนีเซีย 

- รูปแบบศิลปะและ

วัฒนธรรมอินโดนีเซยีและ

สวนท่ีเช่ือมโยงกับ

ศิลปะวัฒนธรรมอาเซียน 

- อิทธิพล แนวคิด ของ

ศิลปะอินโดนีเซียท่ีมีตอ

งานออกแบบ     

2  2  1. การ

บรรยาย 

2. การ

อภิปราย  

1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

2. หนังสือ 

3. Power 

Point  

ขอมูลและภาพประกอบ

อินโดนีเซีย  

1. การ

ประเมิน

การบาน  

13  - ศิลปะวัฒนธรรมบรไูน 

- รูปแบบศิลปะและ

วัฒนธรรมบรไูนและสวนท่ี

เช่ือมโยงกับ

ศิลปะวัฒนธรรมอาเซียน 

- อิทธิพล แนวคิด ของ

ศิลปะบรูไนท่ีมตีองาน

ออกแบบ     

2  2  1. การ

บรรยาย 

2. การ

อภิปราย  

  ขอมูลและภาพประกอบ

บรูไน  

1. การ

ประเมิน

การบาน  

14  - ศิลปะวัฒนธรรม

เวียตนาม 

- รูปแบบศิลปะและ

วัฒนธรรมเวียตนามและ

สวนท่ีเช่ือมโยงกับ

ศิลปะวัฒนธรรมอาเซียน 

- อิทธิพล แนวคิด ของ

ศิลปะเวียตนามท่ีมีตองาน

ออกแบบ     

2  2  1. การ

บรรยาย 

2. การ

อภิปราย  

1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

2. หนังสือ 

3. Power 

Point  

ขอมูลและภาพประกอบ

เวียตนาม  

1. การ

ประเมิน

การบาน  

15  - ศิลปะวัฒนธรรม

ฟลิปปนส 

- รูปแบบศิลปะและ

วัฒนธรรมฟลิปปนสและ

สวนท่ีเช่ือมโยงกับ

ศิลปะวัฒนธรรมอาเซียน 

- อิทธิพล แนวคิด ของ

ศิลปะฟลปิปนสท่ีมตีองาน

ออกแบบ   

 

2  2  1. การ

บรรยาย 

2. การ

อภิปราย  

1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

2. หนังสือ 

3. Power 

Point  

ขอมูลและภาพประกอบ

ฟลิปปนส 

 

รวบรวมผลงานเปนสมดุ

ภาพ  

1. การ

ประเมิน

การบาน 

2. การ

ประเมิน

รายงาน/

โครงงาน  
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สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการ

เรียน  

การสอน 

สื่อและแหลง

การเรยีนรู 

ช้ินงาน/ภาระงาน การประเมิน

การเรยีนรู 
ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

สรุปศลิปะและวัฒนธรรม

อาเซียน 

   

 รวม 30.00 30.00     

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรมท่ี งานท่ีใชประเมินผลผูเรียน สัปดาหท่ีประเมิน 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  การเขาช้ันเรยีน/การเขารวมกิจกรรม  1-15  10.00  10.00  

5  การสอบปลายภาค  15  30.00  30.00  

  รวม 100.00 100.00 

 

หมวดท่ี 6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก  

 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.ศิลปและวัฒนธรรม : มุมมองทางวิชาการ. กรุงเทพ. สินติศริ,ิ2550 

นพศร ณ นครพนม. เอกสารประกอบการสอน วิชาศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน. นครปฐม. สําเนา, 2557 
 

2. เอกสารและขอมลูสําคัญ  

   

3. เอกสารและขอมลูแนะนํา  

   

 

หมวดท่ี 7. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  

 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ีท่ีจัดทําโดยนักศึกษา ไดจดักิจกรรมในการนําแนวคิดและความเหฌ็นจากนักศึกษา ดังน้ี 

1. การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 
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2. การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 

3. แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา 

2. กลยุทธการประเมินการสอน  

 - ความรูความเขาใจในเน้ือหาท่ีถายทอดผานผลงานของผูเรียน  

3. การปรับปรุงการสอน  

 

- การสัมมนาการเรียนการสอน 

- การวิจัยในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน 
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

4.1 การทวนผลสัมฤทธ์ิโดยนักศึกษา   

 
ดานท่ี 1 ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานท่ี 2 ดานความรู ดานท่ี 3 ดานทักษะทางปญญา ดานท่ี 4 ดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผดิชอบ ดานท่ี 5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

4.2 การทวนผลสัมฤทธ์ิโดยอาจารยผูสอน  

    

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  

 

จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชาเพ่ือใหเกิด

คุณภาพมากข้ึน ดังน้ี 

- ปรับปรุงทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะผลการทวนสอบมาตราฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ 4 

 

 


