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มคอ.3 
 

รายวิชา มศว252  สุนทรียศาสตรเพ่ือชีวิต 
หมวดวิชา ศึกษาท่ัวไป 

สํานักนวัตกรรมการเรียนรู   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ภาคเรียนท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2560 

 

 
หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

มศว 252  สุนทรียศาสตรเพ่ือชีวิต 
2. จํานวนหนวยกิต 

3 (2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตร  วิชาศึกษาท่ัวไป   
ประเภทรายวิชา  ศึกษาท่ัวไป  กลุมวิชาศิลปศาสตร 
 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
Sec อาจารยผูสอน สถานท่ีติดตอ โทรศัพท E-mail 
B01 อ.กษิดเดช  เนื่องจํานงค คณะศิลปกรรมศาสตร 0-2260-0123 ตอ 122 swu252@gmail.com 

B02 อ.อาทิตย  มูลสาร คณะศิลปกรรมศาสตร 0-2260-0123 ตอ 122 swu252@gmail.com 

B03 อ.ประวิทย  ฤทธิ์บูลย คณะศิลปกรรมศาสตร 0-2260-0123 ตอ 122 swu252@gmail.com 

B04 อ.กษิดเดช  เนื่องจํานงค คณะศิลปกรรมศาสตร 0-2260-0123 ตอ 122 swu252@gmail.com 

B05 อ.อาทิตย  มูลสาร คณะศิลปกรรมศาสตร 0-2260-0123 ตอ 122 swu252@gmail.com 

B06 อ.ศิรินภา  เกษมวัฒนา คณะศิลปกรรมศาสตร 0-2260-0123 ตอ 122 swu252@gmail.com 

B07 อ.กษิดเดช  เนื่องจํานงค คณะศิลปกรรมศาสตร 0-2260-0123 ตอ 122 swu252@gmail.com 

B08 อ.อาทิตย  มูลสาร คณะศิลปกรรมศาสตร 0-2260-0123 ตอ 122 swu252@gmail.com 

B09 อ.ศิรินภา  เกษมวัฒนา คณะศิลปกรรมศาสตร 0-2260-0123 ตอ 122 swu252@gmail.com 

B10 อ.กษิดเดช  เนื่องจํานงค คณะศิลปกรรมศาสตร 0-2260-0123 ตอ 122 swu252@gmail.com 

B11 อ.ศิรินภา  เกษมวัฒนา คณะศิลปกรรมศาสตร 0-2260-0123 ตอ 122 swu252@gmail.com 

B12 อ.กษิดเดช  เนื่องจํานงค คณะศิลปกรรมศาสตร 0-2260-0123 ตอ 122 swu252@gmail.com 

B13 อ.ศิรินภา  เกษมวัฒนา คณะศิลปกรรมศาสตร 0-2260-0123 ตอ 122 swu252@gmail.com 

ภาคการศึกษาท่ี  1/2560  ชั้นปท่ี 2 และ 3 
5. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 

ไมมี 
6. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี) 

ไมมี 
7. สถานท่ีเรียน 

อาคารเรียนรวม (อาคาร 3)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ 
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อาคารเรียน (อาคาร 14)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  
 

8. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
กรกฏาคม 2560 

 
 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
- เพ่ือศึกษาแนวคิดทางดานสุนทรียศาสตร เพ่ือการดํารงชีวิต 
- เพ่ือใหนิสิตแสวงหาประสบการณและคุณคาของสุนทรียศาสตร 
- เพ่ือศึกษาสุนทรียศาสตรท่ีเก่ียวขอกับธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรี ตามบริบทของสังคม 

วัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
- เพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน และระยะเวลาในการเรียนการสอน 

 
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
 

1. คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาแนวคิดทางดานสุนทรียศาสตร แสวงหาประสบการณและคุณคาของสุนทรียะท่ีมีตอการดํารงชีวิต 

ศึกษาสุนทรียศาสตรในเชิงบูรณาการ ท้ังท่ีเก่ียวของกับธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะ
ท่ีผสานสัมพันธกับบริบทสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติสิ่งแวดลอม โดยมุงเนนกระบวนการเรียนรู สื่อและ
ประสบการณท่ีหลากหลาย 

 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา  

บรรยาย สอนเสริม 
การฝกปฏิบัติ/ 

งานภาคสนาม/การฝกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

30 ชั่วโมง 
ตอภาคการศึกษา 

- ฝกปฏิบัติ  30  ชั่วโมง 
ตอภาคการศึกษา 

75 ชั่วโมง 
ตอภาคการศึกษา 

 
3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง   

 
4. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล 
         อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตนอกชั้นเรียนเปนรายบุคคล  สัปดาหละ 1 
ชั่วโมง (เฉพาะรายท่ีตองการ)  โดยประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตสํานักนวัตกรรมการเรียนรู  วิธีการ
สื่อสารทําไดโดยการนัดหมายทางโทรศัพท หรือ e-mail 
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนิสิต 
1. คุณธรรม จริยธรรม : มีคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิต พรอมใหความชวยเหลือเพ่ือนมนุษย มี

จิตสํานึก สาธารณะ และเปนพลเมืองท่ีมีคุณคาของสังคม 
 

ผลการเรียนรู กลยุทธิ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1.1 มีความซ่ือสัตย มี
วินัย ตรงตอเวลา 

- สอดแทรกเนื้อหาดานคุณธรรม 
จริยธรรม และ จรรยาบรรณทาง
วิชาการในรายวิชา 
- ฝกปฏิบัติ ทํากิจกรรม สงเสริมใหเกิด
ความซ่ือสัตย มีวินัย และตรงตอเวลา 
- สอดแทรกวัฒนธรรมองคกร เพ่ือให
นิสิตมีคานิยมพ้ืนฐานท่ีถูกตอง 
- ชี้แจงกฏระเบียบและแนวทางปฏิบัติ
ในการเรียนการสอนใหชัดเจนใน
รายวิชา 
 

- กําหนดเกณฑมาตรฐานในการ
ประเมินพฤติกรรมดานคุณธรรมจ
ริยธณรรมของรายวิชา 
- สังเกตพฤติกรรมความซ่ือสัตย
และการตรงตอเวลาในการเขาชั้น
เรียน การทํารายงาน การอางอิง
ผลงาน และการสอบ 
- สังเกตพฤติกรรมการมีวินัย การ
ปฏิบัติตนตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยและขอตกลงในชั้น
เรียน เชน การแตงกาย 
 
 

ผลการเรียนรู กลยุทธิ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1.2 มีจิตสํานึกสาธารณะ 
เสียสละเพ่ือสวนรวม  

- ใหนิสิตเรียนรูการเสียสละเพ่ือ
สวนรวม และกระตุนใหเกิดจิตสํานึก
สาธารณะ ดังนี้   
-ใชกรณีศึกษาบุคคลตัวอยางท่ีไดรับ
การยกยองในสังคม 

- ประเมินจากการมีสวนรวมในการ
อภิปราย การวางแผน การปฏิบัติ 
การนําเสนอผลงาน และการ
สะทอนความคิดกิจกรรมในชั้น
เรียน 

 
 
 
 

รายวิชา 

 
ดานท่ี 1 

คุณธรรมและ
จริยธรรม 

 
ดานท่ี 2 
ความรู 

 
ดานท่ี 3 

ทักษะทาง
ปญญา 

 
ดานท่ี 4 
ทักษะ

ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

 
ดานท่ี 5 

การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

ส่ือสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
มศว 252 
สุนทรียศาสตรเพ่ือชีวิต 
 

● ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 
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- ฝกเขียนโครงการ และทํากิจกรรมจิต
อาสา/กิจกรรมเพ่ือสังคม 
- เขียนรายงานความรูสึกท่ีมีตอการทํา
กิจกรรม 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน 
- ประเมินจากการอางอิง
แหลงขอมูลอยางถูกตองตามหลัก
และจรรยาบรรณทางวิชาการ 

1.3 ตระหนักในคุณคา
ของศิลปะและวัฒนธรรม 
 

- สอดแทรกแนวคิดานสุนทรียศาสตร 
เพ่ือใหตระหนักในคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรมท่ีมีตอการดํารงชีวิต 
- สอดแทรกเนื้อหาในดาน
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท่ีดีงามท้ัง
ของไทยและนานาชาติในการเรียนการ
สอนรายวิชา 
- จัดกิจกรรมสรางเสริมประสบการณ
ท้ังในและนองเวลาเรียน และใหทํา
รายงานแสดงความคิดเห็นท้ังรายบุคคล
และงานกลุม 
 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน 
ท่ีแสดงถึงการนําแนวคิดทาง
สุนทรียศาสตร/ศิลปวัฒนธรรมมา
ใข 
- สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมใน
การอภิปรายและการสะทอนคิด
กิจกรรมในชั้นเรียน 
- สังเกตจากการประพฤติตนอยูใน
ประเพณีและวัฒนธรรมท่ีดีงามของ
ไทย 
- สังเกตจากการรูเทาทัน สามารถ
ปรับตัวและเลือกรับวัฒนธรรมท่ีดี
งามของนานาชาติได 

 
2. ความรู : มีความรอบรูอยางกวางขวาง เขาใจ และเห็นคุณคาของตนเองผูอ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม และ
ธรรมชาติ บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผลการเรียนรู กลยุทธิ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
2.1 มีความรูพ้ืนฐานศึกษาท่ัวไป 
 

- จัดการเรียนการสอนท่ี
ครอบคลุมความรูในสาขาตาง 
ๆ อยางกวางขวาง พรอม
สอดแทรกแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชา 
- จัดการเรียนการสอนใน
ลักษณะบูรณาการ และเนนให
นิสิตลงมือปฏิบัติ (Active 
Learning) 
- มีการแนะนําวิธีการเรียนรู/
การสืบคนขอมูลดวยตนเอง 
และฝกปฏิบัติในรายวิชา 
- จัดกิจกรรมเพ่ือใหเขาใจและ
เห็นคุณคาของตนเอง ผูอ่ืน 
และสังคม พรอมตั้งเปาหมาย
ในการพัฒนาตนเอง สังคม 
และสิ่งแวดลอม 
 

- กําหนดมาตรฐานการ
ประเมินผลการเรียนรู โดยใช
เกณฑ Rubrics  
- สังเกตพฤติกรรมการมีสวน
รวมในการอภิปรายและการ
สะทอนคิดกิจกรรมในชั้นเรียน 
- ประเมินจากคุณภาพของ
รายงาน 
- ประเมินจากการอางอิง
แหลงขอมูลอยางถูกตองตาม
หลักและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ 
- ประเมินจากการสอบ
ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 
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3. ทักษะทางปญญา : ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง เรียนรูตลอดชีวิต สามารถบูรณาการความรูสู
การคิดริเริ่มสรางสรรคและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
 

ผลการเรียนรู กลยุทธิ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
3.1 สามารถประยุกตความรูใหเกิด
ประโยชน 
 

- จัดกิจกรรมใหนิสิตฝกคนควา
หาความรูดวยตนเอง และนํา
ความรูมาประยุกตใชในการ
เรียนและการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน 
 

- กําหนดมาตรฐานการ
ประเมินผลการเรียนรู โดยใช
เกณฑ Rubrics 
- สังเกตพฤติกรรมการมีสวน
รวมในการอภิปรายและการ
สะทอนคิดกิจกรรมในชั้นเรียน 
- ประเมินจากการอางอิง
แหลงขอมูลอยางถูกตองตาม
หลักและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ 
- ประเมินจากการสอน
ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 
 
 

3.2 สามารถคิดอยางเปนระบบ และ
แกไขปญหาได 
 

- ใชตัวอยางท่ีดีเปนกรณีศึกษา
เพ่ือใหนิสิตไดเรียนรูวิธี
วิเคราะหปญหาและฝกบูรณา
การความรูเพ่ือใชในการแกไข
ปญหาอยางเปนระบบ 

 
 

3.3 สามาระประเมินวิพากษ 
สถานการณตาง ๆ โดยใชความรูเปน
ฐาน 

- เลือกปญหาสังคมท่ีเปน
ประเด็นสาธารณะใหนิสิตฝก
วิพากษวิจารณในชั้นเรียน และ
เสนอแนะแนวทางแกไข เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง
สังคม และสิ่งแวดลอมในทุก
มิติไดอยางสมดุล 
- นําเสนอ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และสะทอนคิด
ในชั้นเรียน 

- ประเมินจากคุณภาพของ
รายงาน ท่ีแสดงถึงการนําขอมูล
ความรูท่ีถูกตองมาใชในการคิด
วิเคราะหอยางมีเหตุผล เปน
ระบบ 
- ประเมินจากการอางอิง
แหลงขอมูลอยางถูกตองตาม
หลักและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ 
- สังเกตพัฒนาการในดานตาง 
ๆ จากพฤติกรรมการมีสวนรวม
ในกิจกรรมกลุมการสะทอนคิด
ในชั้นเรียน 

3.4 เปนผูมีความคิดริเริ่ม สรางสรรค
นวัตกรรม 

- จัดกิจกรรมฝกความคิด
สรางสรรค และนวัตกรรมท่ี
เปนประโยชนตอตนเอง สังคม
และสิ่งแวดลอม 
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ : สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตอ
ตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม 
 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
4.1 สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนท้ังใน
ฐานะผูนําและผูรวมงานได 
 

- จัดกิจกรรมเพ่ือใหนิสิตฝก
การปรับตัว การทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน รับฟงความคิดเห็นของ
เพ่ือนรวมกลุมสามารถแสดง
จุดยืนของคนเอง และคนหา
ทางออกรวมกันได 

-กําหนดมาตรฐานการ
ประเมินผลการเรียนรู โดยใช
เกณฑ Rubrics 
- สังเกตพฤติกรรม ท่ีแสดงถึง
ความรับผลิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม การมีสวนรวมใน
การอภิปรายและการสะทอน
คิดกิจกรรมในชั้นเรียน 
- ประเมินจากคุณภาพของ
รายงาน ท่ีแสดงถึงความ
รวมมือในการวางแผน การ
ปฏิบัติ และการแกปญหา 
- ประเมินจากการอางอิง
แหลงขอมูลอยางถูกตองตาม
หลักและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ 
- สังเกตจากพัฒนาการดาน
ความคิดและพฤติกรรมการ
เรียนรูในชั้นเรียน 
- ใหนิสิตประเมินเพ่ือนในชั้น
เรียน และนํามาใขเปนขอมูล
สําหรับการประเมินขอมูล
สําหรับการประเมินผลการ
เรียนรู 

4.2 มีความรับผิดชอบตอตนเอ สังคม 
และสิ่งแวดลอม 

- เลือกประเด็นท่ีเปนปญหา
สังคมและสิ่งแวดลอม ใหนิสิต
เรียนรู และตระหนักถึง
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน พรอมท้ัง
กระตุนใหคิดหาวิธีท่ีจะมีสวน
รวมรับผิดชอบในการแกปญหา
โดยเริ่มตนจากตัวนิสิตเอง 

 

4.3 สามารถปรับตัวใหเขากับ
สถานการณตาง ๆ  

- สอดแทรกแนวคิดผาน
กิจกรรมเพ่ือฝกใหนิสิต
สามารถปรับตัวในสถานการณ
ตาง ๆ  
 

 



มคอ. 3 

สํานกันวตักรรมการเรียนรู ้   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 7 

 

 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ : สามารุวิเคราะหขอมูลเชิง
ตัวเลข มีทักษะสื่อสาร พรอมท้ังสามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม 
  

ผลการเรียนรู กลยุทธิ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
5.1 สามารถวิเคราะหขอมูลเชิง
ตัวเลขเพ่ือใหเขาใจองคความรู หรือ
ประเด็นปญหา 
 

- สอดแทรกทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลขในรายวิชา
ตาง ๆ เพ่ือพัฒนาทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลขอยาง
ตอเนื่อง 

- กําหนดมาตรฐานการ
ประเมินผลการเรียนรู โดยใช
เกณฑ Rubrics 
- ประเมินจากการอางอิง
แหลงขอมูลยางถูกตองตาม
หลักและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ 
- ประเมินจากการสอบภา
ทฤษฎี 

5.2 สามารถสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

- ฝกการใชทักษะสื่อสารใน
รายวิชา 

- ประเมินจากการสอบ
ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 
- ประเมินจากคุณภาพจาก
รายงาน ท่ีแสดงถึง
ความสามารถในการสื่อสาร 
- ประเมินจากการอางอิง
แหลงขอมูลอยางถูกตองตาม
หลักและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ 

5.3 สามารถใชเทคโนโลยีในการ
สืบคน เก็บรวบรวมขอมูล และเลือก
ใชไดเหมาะสมกับสถานการณอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

- ฝกการใชเทคโนโลยีในการ
สืบคนขอมูลจากแหลงท่ีเชื่อถือ
ไดในรายวิชา 
- ฝกการเลือกใชขอมูล
สารสนเทศท่ีเหมาะสม
ประกอบการนําเสนองาน 

- ประเมินจากการสอน
ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 
- ประเมินจากคุณภาพของ
รายงาน ท่ีแสดงถึงการสืบคน
ขอมูล การเลือกใชขอมูล และ
การรูจักแหลงขอมูลท่ีเหมาะสม 
- ประเมินจากการอางอิง
แหลงขอมูลอยางถูกตองตาม
หลักและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

สัปดาห หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอนและ
ส่ือท่ีใช 

อาจารยผูสอน 

1 แนะนํารายวิชา/ขอบเขต/กิจกรรมการ
เรียนและการประเมินผล/ความหมาย
ของสุนทรียศาสตร 

4 บร ร ย า ย  ช ม สื่ อ  กิ จ ก ร ร ม
ประเมินการเรียนรู 

ผศ.จักรพงษ  แพทยหลักฟา 

2 สุนทรียศาสตรกับภูมิปญญาไทย 4 บรรยาย ประกอบสื่อ กิจกรรม 
แสดงแนวคิด จากประสบการ
ตรง 

ผศ.กิตติกรณ  นพอุดมพันธุ 

3 มนุษยกับความงาม 4 บรรยาย ประกอบสื่อ กิจกรรม อ.เมธี  พันธุวราทร 

4 สุนทรียศาสตรในดานทัศนศิลป 4 บรรยาย ประกอบสื่อ ปฏิบัติ ผศ.จักรพงษ  แพทยหลักฟา 

5 วัฒนธรรมไทยในบริบททางสังคม 4 บรรยาย ประกอบสื่อ ปฏิบัติ อ.กษิดเดช  เนื่องจํานงค 

6 มอบหมายงานกลุมและงานเดี่ยว
ประสบการณสุนทรียศาสตร 

4 ชมนิทรรศการ การแสดง และ
ดนตรี 

ผศ.จักรพงษ  แพทยหลักฟา 

7 สุนทรียศาสตรทางดานดนตรีไทย 4 บรรยาย ประกอบสื่อ กิจกรรม อ.เทพิกา  รอดสการ 

8 สุนทรียศาสตรทางดานดนตรีสากล 4 บรรยาย ประกอบสื่อ กิจกรรม อ.นัฎฐิกา  สุนทรธนผล 

9 สุนทรียศาสตรทางดานการแสดง 4 บรรยาย ประกอบสื่อ กิจกรรม อ.พันธุชนะ  สุนทรพิพิธ 

10 สุนทรียศาสตรทางดานนาฏศิลป  บรรยาย ประกอบสื่อ กิจกรรม อ.ดาริณี  ชํานาญหมอ 

11 สุนทรียศาสตรทางดานงานออกแบบ 4 บรรยาย ประกอบสื่อ กิจกรรม อ.ยงยุทธิ์  ผันแปรจิตร 

12 นําเสนอรายงาน กลุม 4 รายงานหนาชั้นเรียน  

13 นําเสนอรายงาน กลุม  รายงานหนาชั้นเรียน (ตอ)  

14 นําเสนอรายงานกลุม 4 รายงานหนาชั้นเรียน (ตอ)  

15 สอบปลายภาค 2 แบบทดสอบ  

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

สาระการประเมิน 
 

ผลการเรียนรู 
 

วิธีการประเมิน 
สัดสวนของการ 

ประเมินผล 

ภาคเนื้อหา - ความรู - สอบปลายภาค 40% 
ภาคกิจกรรม - คุณธรรมจรยิธรรม 

- ความรู 
- ทักษะทางปญญา 
- ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 
และความรับผิดชอบ 
- ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- กิจกรรมในชั้นเรียน / ใบงาน 
- นําเสนองานกลุม 
- การเขาชั้นเรียน 

20% 
30% 
10% 
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หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ตําราและเอกสารหลัก 
 วิรุณ  ตั้งเจริญ  2552 .สุนทรียศาสตรเพ่ือชีวิต.พิมพครั้งท่ี 3 .กรุงเทพฯ : สันติศิริการพิมพ. 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
 เอกสารประกอบการสอน (กําลังดําเนินการจัดพิมพ) กันยายน 2555 
3. เอกสารและขอแนะนํา 
 CD DVD สารคดีและภาพยนตร 
 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรงุการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
ประเมินผลรายวิชาโดยนิสิต 
 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
- การสังเกตการสอนโดยผูรวมงาน  
- ผลการสอบและการเรียนรูของนิสิต 
- พูดคุย สอบถามนิสิต 
- ใหนิสิตรวมประเมิน 
 

3. การปรับปรุงการสอน 
1.นําผลการประเมินรายวิชาโดยนิสิต และผลการประชุมของผูสอนมาพิจารณาและหาแนวทาง
ปรับปรุงวิธีการสอนและการเรียนรูของนิสติ   
2. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาอาจารยและการเรียนการสอน    

 
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 

1. ทวนสอบจากคะแนนขอสอบ   
2. ทวนสอบจากงานท่ีมอบหมาย   
3. ตรวจสอบขอสอบวาสอดคลองตามวัตถุประสงคการเรียนรู 
4. ตรวจสอบวิธีการใหคะแนน ความเท่ียง และการตัดเกรด 

 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

1. ประชุมผูสอนเพ่ือติดตามการจัดการเรียนการสอนระหวางภาคและปลายภาค 
2. นําผลสัมฤทธิ์ของนิสิต และขอมูลความคิดเห็นจากผูสอนและนิสิตมาพิจารณาทบทวนเพ่ือปรับปรุง
รายวิชา 


