
มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
หมวดท่ี๑ ข้อมูลท่ัวไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา 001224 ศิลปะในชีวิตประจําวัน (Art in Daily Life) 
๒. จํานวนหน่วยกิต  3 (2-2-5) 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
๔. อาจารย์ท่ีรับผิดชอบรายวิชา 

อาจารย์สันต์ จันทร์สมศักด์ิ 
อาจารย์ผู้สอน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สทัุศน์ เย่ียมวัฒนา 

อาจารย์กรธิชา อุ่นไพร 
อาจารย์ชโรธรณ์ ทิพย์อุปถัมภ์ 
อาจารย์ธีรวุฒิ บุญยศักด์ิเสรี 
อาจารย์พัชรวัฒน์ สุริยงค์ 
อาจารย์วิสิฐ อรุณรัตนานนท์ 
อาจารย์สมหมาย มาอ่อน 
อาจารย์สมาพร คล้ายวิเขียร 
อาจารย์สันต์ จันทร์สมศักด์ิ 
อาจารย์สุชาติ เกษประสิทธ์ิ 
อาจารย์อนัสพงษ์ ไกรเกรียงศรี 
อาจารย์อาคม ทองโปร่ง 

๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
ภาคการศึกษาต้น 

๖. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   -ไม่มี- 
๗. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co- requisites)   -ไม่มี- 
๘. สถานท่ีเรียน  กลุ่มท่ี 1 ปราบไตรจักร 13 

กลุ่มท่ี 2 ปราบไตรจักร 33 
๙. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

7 สิงหาคม 2557 
 

หมวดท่ี ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

๑. เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ เข้าใจใน คุณสมบัติ ความหมาย และคุณค่าของศิลปะ 
๒. เพ่ือให้นิสิตมีรสนิยมทางสุทรียะและสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการดําเนินชีวิตประจําวัน  

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
๑. เพ่ือให้เนื้อหาเชิงศิลปะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน มีหลากหลายและครอบคลุมมิติเชิงประสบการณ์ของ

ผู้เรียน 
๒. เพ่ือให้เนื้อหาและกิจกรรมมีความสัมพันธ์กับบริบทในการใช้ชีวิตในปัจจุบัน อันจักนําไปสู่การสร้างความ

สมดุลของการบริโภคและประยุกต์ใช้ศิลปะทั้งในระดับท้องถ่ินและสากล 
 

  



หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
๑. คําอธิบายรายวิชา 

พ้ืนฐานความรู้ เข้าใจในคุณลักษณะเบื้องต้น ,ความหมาย,คุณค่าและ ความแตกต่าง รวมท้ังความสัมพันธ์
ระหว่างกัน ของศิลปกรรมประเภทต่างๆ ได้แก่ วิจิตรศิลป์ ,ประยุกต์ศิลป์ ,ทัศนศิลป์,โสตศิลป์ ,โสตทัศนศิลป์ และ 
ศิลปะสื่อสมัยใหม่ โดยผ่านการมีประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ และการทดลองปฏิบัติงานขั้นพ้ืนฐานของศิลปกรรม
ประเภทต่างๆ เพ่ือการพัฒนา ความรู้ เข้าใจ และการปลูกฝังรสนิยมทางสุนทรียะ ท่ีสามารถนํามาประยุกต์ใช้ ให้เป็น
ประโยชน์ ในการดําเนินชีวิตประจําวัน และสัมพันธ์กับบริบทต่างๆ ท้ังในระดับท้องถ่ินและสากลได้ 

๒. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
ภาคบรรยาย  30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
ภาคปฏิบัติ  30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
การสอนเสริม   -ไม่มี- 
การศึกษาด้วยตนเอง 72 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา (5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 

 
๓. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

๑. อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาให้นิสิตซักถามท้ายชั่วโมงบรรยาย เป็นเวลา 10 นาที 
๒. อาจารย์ผู้สอนเปิดโอกาสให้นิสิตปรึกษาได้ทางจดหมายอีเลคโทรนิกส์  
๓. อาจารย์ผู้สอนสื่อสารกับนิสิตท้ังรายบุคคลและรายกลุ่มโดยตรง ผ่านระบบทะเบียนออนไลน์ (E-Registar) 

 
หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 
๑. คุณธรรมจริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

 มีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต เช่น มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฏระเบียบ ข้อบังคับและข้อตกลงร่วมกันต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม () 

 มีจิตสาธารณะ () 
๒. วิธีการสอน 

 การตกลงกับนิสิตต้ังแต่ต้นภาคการศึกษาถึงระเบียบการเข้าเรียน และการส่งงาน  
 การเน้นยํ้าผ่านการบรรยายและการทําแบบฝึกหัด ให้เห็นถึงความสําคัญของความซ่ือสัตย์ 

(เช่น ไม่ลอกงาน) และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เช่น ประเด็นเชิงวัฒนธรรมและ
ค่านิยม และสุรียะภาพของเมืองและชุมชน 

๓. วิธีการประเมินผล 
 สังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียน การปฏิบัติและดําเนนิการตามกฎข้อบังคับท่ีได้ตกลงร่วมกัน  
 การตรวจสอบผลงานว่ามีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ ไม่ลอกเลียน  
 การประเมินผลผ่านข้อสอบกลางภาคและปลายภาค ในประเด็นเชิงค่านิยมท่ีดีงาม ผลกระทบ

เชิงวัฒนธรรม และการสร้างสุนทรียภาพของเมืองและชุมชน ผ่านการสร้างสรรค์งานศิลปะ
และงานออกแบบ 

๒. ความรู้ 
๑. ความรู้ท่ีต้องได้รับ 

 ตระหนักในศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา ภูมิปัญญา วิถีชีวิตสงัคมไทย อาเซียน สังคมโลก () 
 ความรู้เท่าทันต่อการเป็นผลเมืองโลก () 
 รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกในปัจจุบันและอนาคต () 
 เรียนรู้สถานการณ์ ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข โดยเข้าใจมนุษย์ เข้าใจธรรมชาติ () 

  



๒. วิธีการสอน 
 การบรรยายเกี่ยวข้องกับศิลปะ งานประติมากรรม งานจิตรกรรม ภาพพิมพ์ ศิลปหัตถกรรม 

สถาปัตยกรรม ภาพยนตร์ และศิลปะในการออกแบบต่าง ๆ  
 การบรรยายท่ีเกี่ยวเนื่องกับศิลปหัตถกรรมท้องถ่ิน ผ้าไทยและการแต่งกายไทย 

สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน ศาสนสถาน อันเป็นพ้ืนฐานเชิงวัฒนธรรมในท้องถ่ินและภูมิภาค 
 การบรรยายถึงแนวคิดท่ีเกิดจากเข้าใจมนุษย์ เข้าใจธรรมชาติ ผ่านประสบการณ์ทาง

สุนทรียภาพ 
 การบรรยายถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากงานออกแบบและสร้างสรรค์ ต่อการเปลี่ยนแปลงเชิง

วัฒนธรรม พฤติกรรมการบริโภคและการใช้ทรัพยากร 
๓. วิธีการประเมินผล 

 การประเมินผลผ่านแบบฝึกหัดในชั้นเรียน ข้อสอบกลางภาคและปลายภาคในเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง
กับงานศิลปะ วัฒนธรรมในท้องถ่ิน และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากงานออกแบบและสร้างสรรค ์

๓. ทักษะทางปัญญา 
๑. ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 มีความริเร่ิมสร้างสรรค์ () 
 มีการสร้างนวัตกรรม () 
 สร้างนิสิตให้มีความสุขท้ังกายและจิตใจ () 

๒. วิธีการสอน 
 แบบฝึกหัดในชั้นเรียนและการบ้าน ส่งเสริมให้นิสิตได้ทดลองปฏิบัติงานขั้นพ้ืนฐานด้าน

ศิลปกรรมและการออกแบบ 
 การบรรยายให้เรียนรู้ถึงการรับรู้เชิงสุทรียภาพ อันเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

๓. วิธีการประเมินผล 
 การตรวจสอบผลงานว่ามีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ ไม่ลอกเลียน  
 การประเมินผลผ่านการอธิบายความรู้สึก ความประทับใจ คตินยิมต่อชีวิตท่ีมีหรือได้รับจาก

งานศิลปะ สถาปตัยกรรม และงานออกแบบ  
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๑. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 
 เรียนรู้และมีความรับผิดชอบในการอยู่ร่วมกันในสังคม () 

๒. วิธีการสอน 
 การตกลงกับนิสิตต้ังแต่ต้นภาคการศึกษาถึงระเบียบการเข้าเรียน และการส่งงาน 
 การบรรยายถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากงานออกแบบและสร้างสรรค์ ต่อการเปลี่ยนแปลงเชิง

วัฒนธรรม ค่านิยม และบทบาทของปัจเจกบุคคลอันส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  
๓. วิธีการประเมินผล 

 สังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียน การปฏิบัติและดําเนินการตามกฎข้อบังคับท่ีได้ตกลงร่วมกัน  
 การประเมินผลผ่านข้อสอบกลางภาคและปลายภาค ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงเชิงวัฒนธรรม 

ค่านิยม และบทบาทของปัจเจกบุคคลอันส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 
 สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล () 

  



๒. การเรียนการสอน 
 แบบฝึกหัดในชั้นเรียนและการบ้าน มีการฝึกฝนการเขียนอธิบาย และการสื่อสารแนวความคิด

ผ่านกิจกรรมเชิงศิลปะ 
 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล จัดทําหนังสั้นและวีดีโอคลิป  

๓. วิธีการประเมินผล 
 การประเมินผลผ่านแบบฝึกหัดและการบ้าน ถึงความสามารถในการสื่อสาร การสืบค้นข้อมูล 

และการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทํางาน 
๖. ด้านทักษะพิสัย 

๑. ทักษะพิสัยท่ีต้องพัฒนา 
 ฝึกฝนการใช้ร่างกายเพ่ือสร้างความสมบูรณ์ของสุขภาพและจิตใจ () 

๒. วิธีการสอน 
 แบบฝึกหัดในชั้นเรียนและการบ้านท่ีมีการใช้ทักษะการใช้มือ ในการทํางานศิลปะ 

๓. วิธีการประเมินผล 
 การประเมินผลผ่านแบบฝึกหัดและการบ้าน ถึงความสามารถและทักษะในการทํางาน และ

ความต้ังใจ 
 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน  

สัปดาห์ / วันท่ี หัวข้อการสอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
1 / พฤ. 14 ส.ค. 57 แนะนํารายวิชา ภาพรวมและประโยชน์ของการศึกษา/ แนวทางการจัดการ

เรียนการสอน/ การปฏิบัติงานในชั้นเรียนและการ
ประเมินผล 

อ.สันต์ 

2 / อ. 18 ส.ค. 57 ศิลปะคืออะไร ศิลปะและศิลปกรรม/ คุณลักษณะของงานศิลปะ/ 
ความหมายและสุทรียภาพในงานศิลปกรรม/ ประเภทของ
งานศิลปกรรม อันได้แก่ วิจิตรศิลป์ ทัศนศิลป์ ประยุกต์ศิลป์  
โสตทัศนศิลป์ และศิลปะสื่อสมัยใหม่ โดยสังเขป 

อ.สุรชาติ 

2 / พฤ. 21 ส.ค. 57 กิจกรรม: ความรู้และความเข้าใจในทัศนศิลป ์01 
การทําความเข้าใจแนวคิด/ความประทับใจ/คุณค่าต่อชีวิต 

3 / อ. 25 ส.ค. 57 งานประติมากรรม คุณลักษณะของงานประติมากรรม/ กระบวนการสร้างสรรค์
งานประติมากรรม/ งานประติมากรรมในชีวิตประจําวัน/ สิ่ง
ท่ีควรพิจารณาเม่ือชมงานประติมากรรม 

อ.สมหมาย 

3 / พฤ. 28 ส.ค. 57 กิจกรรม: ความรู้และความเข้าใจในทัศนศิลป ์02 
แลกเปลี่ยนความประทับใจ และคุณค่าต่อชีวิต 

4 / อ. 1 ก.ย. 57 งานจิตรกรรมและ
ภาพพิมพ์ 

คุณลักษณะของงานจิตรกรรมและภาพพิมพ์/ กระบวนการ
และวิธีการสร้างผลงาน/ งานจิตรกรรมและภาพพิมพ์ใน
ชีวิตประจําวัน/ สิ่งท่ีควรพิจารณาเม่ือชมงานจิตรกรรมและ
ภาพพิมพ์ 

อ.ธีรวุฒิ 

4 / พฤ. 4 ก.ย. 57 กิจกรรม: เทคนิคภาพพิมพ์อย่างง่าย 

5 / อ. 8 ก.ย. 57 งานศิลปะประยุกต์
และศิลปหัตถกรรม 

คุณลักษณะของานประยุกต์ศิลป์/ ศิลปหัตถกรรมในภูมิภาค
ต่าง ๆ ของประเทศไทย/ การใช้งานงานประยุกต์ศิลป์และ
ศิลปหัตถกรรมในชีวิตประจําวัน 

อ.อาคม 

5 / พฤ. 11 ก.ย. 57 กิจกรรม: สร้างสรรค์งานจักสาน 



สัปดาห์ / วันท่ี หัวข้อการสอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
6 / อ. 15 ก.ย. 57 ศิลปะกับสิ่งทอ ศิลปะบนผืนผ้า/ ลวดลายและการสร้างสรรค์สิ่งทอ/ ผ้าไทย

และการแต่งกายไทย  
อ.สมาพร 

6 / พฤ. 18 ก.ย. 57 กิจกรรม: ออกแบบชุดตามแรงบนัดาลใจ 01 
7 / อ. 22 ก.ย. 57 ศิลปะกับแฟชั่น วิวัฒนาการของแฟชั่น รูปแบบและความนิยมในแต่ละสมัย

นิยม/ แนวโน้มการออกแบบแฟชั่น/ การเลือกสรรเสื้อผ้า
และวิธีการแต่งกายอย่างมีสุนทรียะ 

อ.ชโรธรณ์ 

7 / พฤ. 25 ก.ย. 57 กิจกรรม: ออกแบบชุดตามแรงบนัดาลใจ 02 
8 / อ. 29 ก.ย. 57 ถึง 
ศ. 3 ต.ค. 57 สอบกลางภาค 

9 / อ. 6 ต.ค. 57 ศิลปะกับการ
ออกแบบส่ิงพิมพ์ 

การจัดองค์ประกอบในการออกแบบส่ิงพิมพ์/ สุทรียภาพ
และความหมายในการออกแบบส่ิงพิมพ์/ ตัวอย่างสื่อ
สิ่งพิมพ์ในชีวิตประจําวัน เช่น หนังสือ แผ่นป้ายโฆษณา/ 
อิทธิผลของสิ่งพิมพ์ต่อการบริโภคและใช้ชีวิต 

อ.พัชรวัฒน์ 

9 / พฤ. 9 ต.ค. 57 กิจกรรม: สิ่งพิมพ์ในชีวิตประจําวัน 

10 / อ. 13 ต.ค. 57 ศิลปะกับการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์ 

สุทรียภาพและความหมายในการออกแบบผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์/ ตัวอย่างงานออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์ 

อ.สันต์ 

10 / พฤ. 16 ต.ค. 57 กิจกรรม: ผลิตภัณฑ์กับการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน 

11 / อ. 20 ต.ค. 57 ภาพยนตร์  สุทรียภาพและความหมายในงานภาพยนตร์/ กระบวนการ
ถ่ายทําภาพยนตร์/ ภาพยนตร์โฆษณา/  

อ.วิสิฐ 

11 / พฤ. 23 ต.ค. 57 งดการเรียนการสอนวันปิยมหาราช 
12 / อ. 27 ต.ค. 57  การ์ตูนและ อนิเมชั่น (Animation)/ กระบวนการผลิต

ผลงานอนิเมชั่น 
อ.วิสิฐ 

12 / พฤ. 30 ต.ค. 57 กิจกรรม: “สั้น ๆ ง่าย ๆ” - ถ่ายหนังสั้นอย่างมีแนวคิด 

13 / อ. 3 พ.ย. 57 สถาปัตยกรรมกับ
สภาพแวดล้อม 

คุณลักษณะและคุณค่าของงานสถาปัตยกรรม/ 
สถาปัตยกรรมกับสภาพแวดล้อม/สถาปัตยกรรมแต่ละ
ภูมิภาคในเขตต่างๆของโลก 

ผศ.สุทัศน ์

13 / พฤ. 6 พ.ย. 57 กิจกรรม: “บ้านของเรา” - วาดรูปบ้านของนิสิต 
14 / อ. 10 พ.ย. 57 สุทรียภาพของท่ีอยู่

อาศัย 
สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินในแต่ละภูมิภาค/ การอนุรักษ์และ
ความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบท่ีอยู่อาศัย 

อ.กรธิชา 

14 / พฤ. 13 พ.ย. 57 กิจกรรม: “บ้านในฝัน” – สุนทรียะและความงามของ
สถาปัตยกรรมท่ีอยู่อาศัย  

15 / อ. 17 พ.ย. 57 สุนทรียภาพของ 
ศาสนสถาน 

คุณค่าและความงามของศาสนสถาน/ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปรัชญาทางศาสนา ความเชื่อ กับงานสถาปัตยกรรม/ สิ่งท่ี
ควรให้ความสนใจเมื่อเย่ียมชมศาสนสถาน  

อ.อนัสพงษ์ 

15 / พฤ. 20 พ.ย. 57 กิจกรรม: “ความประทับใจผ่าน postcard” – ภาพความ
ประทับใจจากสถานท่ีต่าง ๆ 

16 และ 17 
/ อ. 24 พ.ย. 57 ถึง 
พฤ. 4 ธ.ค. 57 

สอบปลายภาค 



๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู้  
กิจกรรมท่ี วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ีประเมิน สัดส่วนของการ

ประเมิน 
1 การฟังบรรยายและมีส่วนร่วม ทุกสัปดาห์ 14% 
2 กิจกรรมในชั้นเรียนและการบ้าน (12 คร้ัง) 2,3,4,5,6,7,9,10, 

12,13,14,15 
48% 

3 สอบกลางภาค  8 18% 
4 สอบปลายภาค  16 หรือ 17 20% 

รวม 100% 
ประเมินผลแบบอิงเกณฑ์:  
A = 80 ข้ึนไป/ B+ = 75-79/ B = 70-74/ C+ = 65-69/ C = 60-64/ D+ = 55-59/ D = 50-54/ F = ตํ่ากว่า 49  
 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. ตําราและเอกสารหลัก 

สุรชาติ เกษประสิทธ์ิ และคณะ. (2556). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 001224 ศิลปะในชีวิตประจําวัน (Art in Daily 
Life). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

๒. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 
ไม่มี 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 
กมล ทัศนาญชลี. (2538). สูจิบัตรนิทรรศการแสดงงานศิลปะ Kmol & his artist friends. กรุงเทพมหานคร: บริษัทเจ.ฟิล์ม

โปรเซสจํากัด. 
กําจร สุนพงษ์ศรี. (2528). ศลิปะสมัยใหม่. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช. 
สดชื่น ชัยประสาธน์. (2539). จิตรกรรมและวรรณกรรมแนวเซอร์เรียลิสต์ในประเทศไทย พ.ศ. 2507-2527. กรุงเทพมหานคร: 

สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์. 
ชลูด นิ่มเสมอ. (2531). องค์ประกอบของศิลปะ. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช. 
พระอนุมานราชธน. (2533). การศึกษาวรรณคดีแง่วรรณศิลป์. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภา. 
พิษณุ ศุภนิมิต. (2535). ศิลปะสมัยใหม่ของไทยและนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย. กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ์ตะวันออก 
มาโนช กงกะนันท์. (2538). ศิลปะการออกแบบ. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช. 
วิรัตน์ พิชญไพบูลย์. (2528). ความเข้าใจศิลปะ. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช. 
สุรชาติ เกษประสิทธ์ิ และ สนั่น คิ้วฮก. (2544). ความรู้พ้ืนฐานศิลปกรรม. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ พี เอส พี. 
อิทธิพล ต้ังโฉลก. (2550). แนวทางการสอนและสร้างสรรค์จิตรกรรมชั้นสูง. กรุงเทพมหานคร: บริษัทอมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ 

พับลชิชิ่งจาํกัดมหาชน. 
มัย ตะติยะ. (2549). ประติมากรรมพ้ืนฐาน. กรุงเทพฯ: สิปประภา 
วิเชียร อินทรกระทึก. (2539). ประติมากรรม. กรุงเทพฯ: บริษัทอักษรพิพัฒน์ จํากัด  
มหาวิทยาลัยศิลปากร. (2546). สูจิบัตรงานประมูลผลงานศิลปกรรมชั้นยอดของประเทศไทย. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิง

แอนด์พับลิชชิ่ง 
ไทยฟอร์ม สตูดิโอ. (2546). นิตยสาร Art Record พิเศษ ฉบับ กรกฎาคม – สงิหาคม 2546. ไม่ปรากฏสถานท่ีพิมพ์ : โฟคัล 

อิมเมจ พร้ินต้ิงกรุ๊ป 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. (2525).สมุดภาพประติมากรรมกรุงรัตนโกสินทร์. 

กรุงเทพฯ: กราฟิคอาร์ต 
Slobodkin, L. (1973). Sculpture and practice. New York: Dover publication. 
 



หมวดท่ี ๗  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 สังเกตการณ์จากพฤติกรรมของนักเรียน โดยผู้สอนและผู้ช่วยสอน 
 แบบประเมินผู้สอน 
 แบบประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชา 

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ผลของการทําการบ้าน 
 ผลของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน 
 การปรึกษา และการสังเกตการณ์การสอนของผู้สอน 

๓. การปรับปรุงการสอน 
 ทําการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการประเมินการสอนและผลการประเมินประสิทธิผลของ

รายวิชาโดยนิสิตมาเป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอน 
 ปรึกษา สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรุปทบทวนกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกัน

ระหว่างผู้สอน เพ่ือปรับปรับปรุงรายวิชาและแก้ปัญหาต่าง ๆ  
 วางแผนและดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
 เกณฑ์การให้คะแนน และตัดเกรดเป็นไปตามแนวทางการวัดผลท่ีมหาวิทยาลัยยอมรับ มีความ

โปร่งใส สามารถตรวจสอบถึงรายละเอียดการให้คะแนน และผลสัมฤทธ์ิในหมวดต่าง ๆ ตาม
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

 เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ผลคะแนนจะผ่านการพิจารณาจากกลุ่ม
ผู้สอน และสามารถทวนสอบความเหมาะสมของมาตรฐานได้ 

๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน ของรายวิชา จากผลการประเมินการ

เรียนรู้ และผลการประชุมร่วมกันระหว่างผู้สอนเป็นรายปี 
 


