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๑ 

มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา 
 

หมวดท่ี ๑ ข�อมูลท่ัวไป 
 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    
ภาษาไทย  ศศพฐ ๑๑๑ มนุษย�กับการช่ืนชมศิลปะ 
ภาษาอังกฤษ LAFE 111 Man and Arts Appreciation 

 
๒.  จํานวนหน$วยกิต      ๓ (๓-๐-๖) หน?วยกิต       
  (ทฤษฎี ๓ ชม.  ปฏิบัติ ๐ ชม.  เรียนรูE-คEนควEาดEวยตนเอง ๖ ชม. /สัปดาห�) 
   
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสูตร      ทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ยกเวEนหลักสูตรนานาชาติ)  
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ?มวิชาสังคมศาสตร� มนุษยศาสตร� และวิชาเลือกเสรี 
      ๓.๓ รายวิชาน้ีจัดอยู?ในกลุ?ม Literacy (โปรดระบุ) 
             �  MU Literacy  (Core Values, SEP, GE for Human Development) 
              �  Health Literacy  (Health, Sport)  
              �  Digital Literacy  (ICT, Applied Mathematics)  
              �  Social and Humanity Literacy  (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts) 
              �  Communication Literacy  (language, Academic Communication) 
              �  Science and Environmental Literacy  (Applied Science for Life, Environmental Responsibility)  
              �  Finance and Management Literacy  (Finance, Management,  Entrepreneur) 

       ๓.๔  ความสัมพันธ�ระหว?างรายวิชาและค?านิยมองค�กร (โปรดระบุ) 
� M - Mastery       รูEแจEง รูEจริง สมเหตุ สมผล 
�  A -  Altruism      มุ?งผลเพ่ือผูEอ่ืน 
� H -  Harmony  กลมกลืนกับสรรพส่ิง 
�  I  -  Integrity  มั่นคงย่ิงในคุณธรรม 
�  D - Determination   แน?วแน?ทํา กลEาตัดสินใจ 
�  O - Originality    สรEางสรรค�ส่ิงใหม? 
�  L -  Leadership  ใฝiใจเปjนผูEนํา 
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๒ 

๔.  อาจารยBผู�รับผิดชอบรายวิชา  และอาจารยBผู�สอน 
๔.๑  อาจารย�ผูEรับผิดชอบรายวิชา   อาจารย� ดร.เกรียงไกร ฮ?องเฮงเส็ง หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป คณะศิลปศาสตร� 
     โทรศัพท� ๐๖-๓๙๙๒-๐๒๒๒ อีเมล Kriangkrai.hon@mahidol.ac.th 
๔.๒  อาจารย�ผูEสอน          อาจารย� ดร.เกรียงไกร ฮ?องเฮงเส็ง 

          
๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปKท่ีเรียน   

๕.๑ ภาคการศึกษาท่ี   ๑  /  ทุกช้ันปr 
๕.๒ จํานวนผูEเรียนท่ีรับไดE   ประมาณ ๑๐๐ คน 

๖.  รายวิชาท่ีต�องเรียนมาก$อน (Pre-requisite)   
ไม?มี 

   
๗.  รายวิชาท่ีต�องเรียนพร�อมกัน (Co-requisites)  

ไม?มี 
     
๘.  สถานท่ีเรียน      คณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
๙.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล$าสุด 

วันท่ี ๒๕ เดือนกุมภาพันธ� พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๓ 

หมวดท่ี ๒ จุดมุ$งหมายและวัตถุประสงคB 
 

๑. จุดมุ$งหมายของรายวิชา (Course Goals)   
รายวิชาน้ีมีจุดมุ?งหมายเพื่อส?งเสริมใหEนักศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ของมหาวิทยาลัยมหิดลในดEาน        

T-Shaped breadth & depth และ Entrepreneurially Minded กล?าวคือ นักศึกษาจะไดEเรียนรูEพัฒนาการ วิธีคิด 
และเทคนิคในการสรEางงานศิลปะของศิลปuนท่ีมีช่ือเสียงท่ัวโลก ท้ังยังไดEวิเคราะห� อภิปราย และระดมความคิดเห็นใน
เชิงลึกผ?านการทํากิจกรรมกลุ?ม 

๒.   วัตถุประสงคBในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
 ๒.๑ วัตถุประสงคBของรายวิชา (Course Objectives) 

รายวิชาน้ีมีวัตถุประสงค�เพื่อใหEนักศึกษาเห็นความสําคัญของงานศิลปะ มีความรูEความเขEาใจในพัฒนาการ 
วิธีคิด เทคนิคการสรEางงานศิลปะ ตลอดจนการคิดวิเคราะห�เช่ือมโยงแนวคิดในการสรEางงานศิลปะในปwจจุบันกับ
ความเปล่ียนแปลงของสังคมโลกโดยการทํากิจกรรมกลุ?ม การฝxกวิเคราะห�กรณีศึกษา การระดมความคิดเห็น 
และการอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

๒.๒ ผลลัพธBการเรียนรู�ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 
เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนแลEว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   

๑.  CLO1  บอกความสําคัญของศิลปะท่ีมีต?อวิถีชีวิตและสะทEอนชีวิตของผูEคนในสังคมไดE 
๒.  CLO2  อธิบายพัฒนาการทางศิลปะรูปแบบต?างๆ ในสังคมแต?ละยุคสมัย รวมท้ังปwจจัยท่ีเก่ียวขEองต?ออิทธิพล 
              ทางศิลปะ 
๓.  CLO3  วิเคราะห�วิธีคิดและเทคนิคการสรEางงานศิลปะท่ีสําคัญของโลกไดE     
๔.  CLO4  วิพากษ�และประเมินความเช่ือมโยงแนวคิดในการสรEางงานศิลปะในปwจจุบันกับความเปล่ียนแปลง 
              ของสังคมโลกไดE 
๕.  CLO5  ทํางานร?วมกับผูEอ่ืนในฐานะสมาชิกในกลุ?มไดE 
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๔ 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
 

๑. คําอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
 พัฒนาการทางศิลปะรูปแบบต?างๆ ในสังคม ความสําคัญของศิลปะกับชีวิตของผูEคนในสังคม งานศิลปะท่ีสําคัญๆ 
ของโลก ศิลปะกับสังคมโลกปwจจุบัน 
 Development of different types of arts in society; significance of art and ways of life of people 
in society; study of world masterpieces of arts; art in the present day world 

๒. จํานวนชั่วโมงท่ีใช�ต$อภาคการศึกษา 
ทฤษฎี 
(ช่ัวโมง) 

การฝeกปฏิบัติ 
(ช่ัวโมง) 

การศึกษาด�วยตนเอง 
(ช่ัวโมง) 

๔๕ ช่ัวโมง 
(๓ ช่ัวโมง X ๑๕ สัปดาห�) 

-  ๙๐ ช่ัวโมง 
(๖ ช่ัวโมง X ๑๕ สัปดาห�) 

๓.  จํานวนชั่วโมงต$อสัปดาหBท่ีอาจารยBให�คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก$นักศึกษาเปgนรายบุคคล  
 ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห� โดยนัดหมายเวลากับนักศึกษาเปjนรายบุคคล 
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๕ 

หมวดท่ี ๔  การพัฒนาผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 

๑.  สรุปส้ันๆ เก่ียวกับความรู� หรือทักษะท่ีรายวิชามุ$งหวังท่ีจะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  
เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนแลEว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     

๑.  CLO1  บอกความสําคัญของศิลปะท่ีมีต?อวิถีชีวิตและสะทEอนชีวิตของผูEคนในสังคมไดE 
๒.  CLO2  อธิบายพัฒนาการทางศิลปะรูปแบบต?างๆ ในสังคมแต?ละยุคสมัย รวมท้ังปwจจัยท่ีเก่ียวขEองต?ออิทธิพล 
              ทางศิลปะ 
๓.  CLO3  วิเคราะห�วิธีคิดและเทคนิคการสรEางงานศิลปะท่ีสําคัญของโลกไดE     
๔.  CLO4  วิพากษ�และประเมินความเช่ือมโยงแนวคิดในการสรEางงานศิลปะในปwจจุบันกับความเปล่ียนแปลง 
              ของสังคมโลกไดE 
๕.  CLO5  ทํางานร?วมกับผูEอ่ืนในฐานะสมาชิกในกลุ?มไดE 

๒. วิธีการจัดประสบการณBการเรียนรู�เพ่ือพัฒนาความรู� หรือ ทักษะ ในข�อ ๑   และการวัดผลลัพธBการเรียนรู�ของรายวิชา  

CLO 
วิธีการจัดการสอน/ 

ประสบการณBการเรียนรู� 
วิธีการวัดผลลัพธBการเรียนรู� 

CLO1  บอกความสําคัญของศิลปะท่ีมีต?อวิถี 
ชีวิตและสะทEอนชีวิตของผูEคนในสังคมไดE 

- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ� 
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

- การสอบกลางภาค 
- การสอบปลายภาค 

CLO2  อธิบายพัฒนาการทางศิลปะรูปแบบ 
ต?างๆ ในสังคมแต?ละยุคสมัย รวมท้ังปwจจัยท่ี
เก่ียวขEองต?ออิทธิพลทางศิลปะ 

- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ� 
- การดูวีดิทัศน� 
- การฝxกวิเคราะห�กรณีศึกษา 
- การระดมความคิดเห็น 
- การทํากิจกรรมกลุ?ม 

- รายงานวิเคราะห�ศิลปะท่ีสนใจ 
  (งานเด่ียว ๒ ฉบับ ศิลปะตะวันตก  
   ๑ ฉบับ ศิลปะตะวันออก ๑ ฉบับ) 

CLO3  วิเคราะห�วิธีคิดและเทคนิคการสรEาง 
งานศิลปะท่ีสําคัญของโลกไดE     

- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ� 
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
- การทํากิจกรรมกลุ?ม 

- การสอบกลางภาค 
- การสอบปลายภาค 

CLO4  วิพากษ�และประเมินความเช่ือมโยง
แนวคิดในการสรEางงานศิลปะในปwจจุบันกับ
ความเปล่ียนแปลงของสังคมโลกไดE 

- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ� 
- การฝxกวิเคราะห�กรณีศึกษา 
- การมอบหมายงานกลุ?ม 

- การนําเสนองานกลุ?ม 

CLO5  ทํางานร?วมกับผูEอ่ืนในฐานะสมาชิก
ในกลุ?มไดE 

- การมอบหมายงานกลุ?ม 
- การทํากิจกรรมกลุ?ม 

- ประเมินการทํางานกลุ?มโดยเพ่ือน 
ในกลุ?ม 
- สังเกตการมีส?วนร?วมในการทํา 
กิจกรรมกลุ?ม 
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๖ 

หมวดท่ี ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน  

สัปดาห�ท่ี หัวขEอเร่ือง/รายละเอียด 
จํานวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใชE ผูEสอน กิจกรรม  
ในช้ันเรียน 

ฝxก
ปฏิบัติ 

๑ แนะนําสังเขปรายวิชา วิธีการ
สอน การวัดผล/เขEาสู?บทเรียน 
ทบทวนความรูEขั้นพ้ืนฐาน
เก่ียวกับศิลปะ 
-นิยามความหมายของศิลปะ 
-แนวคิดเก่ียวกับศิลปะ 
-มนุษย�กับศิลปะ  

๓ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ� 
- การเรียนรูEแบบมีส?วนร?วม 
- ดูวีดิทัศน� 
- มอบหมายงานกลุ?ม 

อ.ดร.เกรียงไกร 
ฮ?องเฮงเส็ง 

๒ -องค�ประกอบของงานศิลปะ 
-ส่ือและวัตถุดิบในการสรEาง
งานศิลปะ 
-รูปแบบศิลปะ 
-สุนทรียภาพของงานศิลปะ 

๓ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ� 
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น 
- ดูวีดิทัศน� 

อ.ดร.เกรียงไกร 
ฮ?องเฮงเส็ง 

๓ ศิลปะในยุคก?อนประวัติศาสตร� ๓ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ� 
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น 
- ดูวีดิทัศน� 

อ.ดร.เกรียงไกร 
ฮ?องเฮงเส็ง 

๔ ศิลปะในยุคไมซีเนียน ไมโนอัน 
และเมโสโปเตเมีย 

๓ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ� 
- กิจกรรมกลุ?ม 
- ระดมความคิดเห็น 

อ.ดร.เกรียงไกร 
ฮ?องเฮงเส็ง 

๕ ศิลปะอียิปต�โบราณ ๓ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ� 
- ฝxกวิเคราะห�กรณีศึกษา 
- ดูวีดิทัศน� 

อ.ดร.เกรียงไกร 
ฮ?องเฮงเส็ง 

๖ ศิลปะกรีก (คร้ังท่ี ๑) ๓ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ� 
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น 
- ดูวีดิทัศน� 

อ.ดร.เกรียงไกร 
ฮ?องเฮงเส็ง 
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๗ 

สัปดาห�ท่ี หัวขEอเร่ือง/รายละเอียด 
จํานวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใชE ผูEสอน กิจกรรม  
ในช้ันเรียน 

ฝxก
ปฏิบัติ 

๗ ศิลปะกรีก (คร้ังท่ี ๒) ๓ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ� 
- กิจกรรมกลุ?ม 
- ระดมความคิดเห็น 

อ.ดร.เกรียงไกร 
ฮ?องเฮงเส็ง 

๘ ศิลปะโรมัน ๓ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ� 
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น 
- ดูวีดิทัศน� 

อ.ดร.เกรียงไกร 
ฮ?องเฮงเส็ง 

๙ สอบกลางภาค 
๑๐ ศิลปะคริสเตียน ๓ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ� 

- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น 
- ดูวีดิทัศน� 

อ.ดร.เกรียงไกร 
ฮ?องเฮงเส็ง 

๑๑ ศิลปะในยุโรป (โรมาเนส กอธิค 
บาโรค และร็อกโคโค) 

๓ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ� 
- กิจกรรมกลุ?ม 
- ระดมความคิดเห็น 

อ.ดร.เกรียงไกร 
ฮ?องเฮงเส็ง 

๑๒ ศิลปะยุคเรเนซองต� (โรแมนติก 
และนีโอ คลาสสิค)  

๓ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ� 
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น 
- ดูวีดิทัศน� 

อ.ดร.เกรียงไกร 
ฮ?องเฮงเส็ง 

๑๓ ศิลปะยุคใหม?และศิลปะร?วม
สมัย 

๓ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ� 
- กิจกรรมกลุ?ม 
- ระดมความคิดเห็น 

อ.ดร.เกรียงไกร 
ฮ?องเฮงเส็ง 

๑๔ ศิลปะตะวันออก (ศิลปะไบเซน
ไทน� และศิลปะมุสลิม) 

๓ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ� 
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น 
- ดูวีดิทัศน� 

อ.ดร.เกรียงไกร 
ฮ?องเฮงเส็ง 

๑๕ การจัดแสดงผลงานศิลปะและหอ
ศิลป� 

๓ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ� 
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ

อ.ดร.เกรียงไกร 
ฮ?องเฮงเส็ง 
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๘ 

สัปดาห�ท่ี หัวขEอเร่ือง/รายละเอียด 
จํานวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใชE ผูEสอน กิจกรรม  
ในช้ันเรียน 

ฝxก
ปฏิบัติ 

คิดเห็น 
๑๖ นําเสนอผลงานกลุ?มในหัวขEองาน

ศิลปะท่ีสนใจ 
๓ ๐ - การอภิปรายแลกเปล่ียนความ

คิดเห็น 
- นําเสนองานกลุ?ม 

อ.ดร.เกรียงไกร 
ฮ?องเฮงเส็ง 

๑๗-๑๘ สอบปลายภาค 
                  รวม ๔๕ ๐   

 
๒. แผนการประเมินผลลัพธBการเรียนรู�ที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs  

๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู� 

ก.  การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู� (Formative Assessment) 
- การถามตอบในช้ันเรียน 
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

ข.  การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนรู� (Summative Assessment) 
(๑) เครื่องมือและนํ้าหนักในการวัดและประเมินผล 

ผลลัพธBการเรียนรู�ฯ วิธีการวัดผล 
นํ้าหนักการประเมินผล 

(รEอยละ) 

CLO1  บอกความสําคัญของศิลปะท่ีมีต?อวิถี 
ชีวิตและสะทEอนชีวิตของผูEคนในสังคมไดE 

- การสอบกลางภาค ๑๐ 
๒๐ 

- การสอบปลายภาค ๑๐ 
CLO2  อธิบายพัฒนาการทางศิลปะรูปแบบต?างๆ  
ในสังคมไดE 
 

- รายงานวิเคราะห�ศิลปะท่ีสนใจ 
  (งานเด่ียว ๒ ฉบับ ศิลปะตะวันตก  
   ๑ ฉบับ ศิลปะตะวันออก ๑ ฉบับ) 

๒๐ ๒๐ 

CLO3  วิเคราะห�วิธีคิดและเทคนิคการสรEาง 
งานศิลปะท่ีสําคัญของโลกไดE 

- การสอบกลางภาค ๑๕ 
๓๐ 

- การสอบปลายภาค ๑๕ 
CLO4  วิพากษ�และประเมินความเช่ือมโยงแนวคิดใน
การสรEางงานศิลปะในปwจจุบันกับความเปล่ียนแปลงของ
สังคมโลกไดE 

- การนําเสนองานกลุ?ม ๑๐ ๑๐ 
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๙ 

ผลลัพธBการเรียนรู�ฯ วิธีการวัดผล 
นํ้าหนักการประเมินผล 

(รEอยละ) 
CLO5  ทํางานร?วมกับผูEอ่ืนในฐานะสมาชิกในกลุ?มไดE - ประเมินการทํางานกลุ?มโดยเพ่ือนในกลุ?ม ๑๐ 

๒๐ 
- สังเกตการมีส?วนร?วมในการทํากิจกรรมกลุ?ม ๑๐ 

รวม  ๑๐๐ ๑๐๐ 
 
(๒)  การตัดสินผล 

เกณฑ�การประเมินผลเปjนไปตามขEอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยใชEหลักการอิงเกณฑ�และเทียบคะแนนตาม
สัญลักษณ�  O, S และ U ดังน้ี 

คะแนน (ร�อยละ) สัญลักษณB ความหมาย 
๘๕ - ๑๐๐ O โดดเด?น 
๖๕ – ๘๔ S พอใจ 

๐-๖๔ U ไม?พอใจ 

นักศึกษาจะผ?านเกณฑ�การประเมินรายวิชาน้ีเมื่อไดEคะแนนรEอยละ ๖๕ (สัญลักษณ� S) ข้ึนไป 

 (๓) การสอบแกEตัว (ถEารายวิชากําหนดใหEมีการสอบแกEตัว) 
    ไม?มี 
 
 
๓.  การอุทธรณBของนักศึกษา 

กรณีท่ีนักศึกษาเกิดขEอสงสัยเร่ืองการใหEคะแนนในส?วนต?าง ๆ นักศึกษาสามารถเขียนคํารEองท่ีหEอง One Stop  
Service เพ่ือขอตรวจสอบคะแนนไดE โดยคณะศิลปศาสตร�จะดําเนินการตามระเบียบและข้ันตอนปฏิบัติของ             
คณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล 
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๑๐ 

หมวดท่ี ๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตําราและเอกสารหลัก (Required Texts) 
๑) Cumming R., (2000). Art: A visual history. London: Dorling Kindersley. 
๒) กําจร สุนพงษ�ศรี. (๒๕๕๒). ประวัติศาสตรBศิลปะตะวันตก ๑. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ�แห?งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย. 
๓) กําจร สุนพงษ�ศรี. (๒๕๕๑). ประวัติศาสตรBศิลปะตะวันตก ๒. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ�แห?งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย.  
๔) กําจร สุนพงษ�ศรี. (๒๕๕๑). ประวัติศาสตรBศิลปะตะวันตก ๓. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ�แห?งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย. 

๒. เอกสารและข�อมูลแนะนํา (Suggested Materials) 
๑) จิระพัฒน� พิตรปรีชา. (๒๕๕๒). โลกศิลปะ ศตวรรษที่ ๒๐. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ.  
๒) น. ณ ปากนํ้า. (๒๕๕๐). ความงามในศิลปะไทย. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ�เมืองโบราณ. (หนังสือดี ๑ ใน ๑๐๐ เล?ม      

       ท่ีคนไทยควรอ?าน. 
๓) มะลิฉัตร เอ้ืออานันท�. (๒๕๔๕).  พจนานุกรมศัพทBศิลปะ. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ�แห?งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย. 
๔) วิบูลย� ล้ีสุวรรณ. (๒๕๔๒). โลกศิลปะ. พิมพ�คร้ังท่ี ๒. กรุงเทพฯ: บริษัท ตEนอEอ ๑๙๙๙ จํากัด. 
๕) วิบูลย� ล้ีสุวรรณ, บรรณาธิการ. (๒๕๔๙). ศิลปะวิชาการ  ๒: ศิลปะคืออะไร. มูลนิธิศาสตราจารย� ศิลป� พีระศรี 

        อนุสรณ�. 
๖) วิรุณ ต้ังเจริญ. (๒๕๔๖). สุนทรียศาสตรBเพ่ือชีวิต. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ�อีแอนด�ไอคิว. 
๗) วิรุณ ต้ังเจริญ. (๒๕๔๖). ศิลปะและสังคม. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ�อีแอนด�ไอคิว. 
๘) อารี สุทธิพันธุ�, วิรุณ ต้ังเจริญ และอํานาจ เย็นสบาย. (๒๕๓๑). ทัศนศิลปq. พิมพ�ครั้งท่ี ๓. กรุงเทพฯ: ตEนอEอ. 
๙) อารี สุทธิพันธุ�. (๒๕๓๕). ศิลปนิยม. พิมพ�ครั้งท่ี ๔. กรุงเทพฯ: ไอ เอส พริ้นต้ิง เฮาส�. 
๑๐)  de Rynck, Patrick. (2004). How to Read a Painting. London: Thames and Hudson 

๓.  ทรัพยากรอ่ืนๆ (ถEามี) 
๑) Encyclopedia Britannica, 1998 
๒) หนังสือชุดประวัติและผลงานศิลปuนเอกของโลก และ หนังสือชุดแบบต?างๆ ของงานศิลปะสากล Collection  
    TASCHEN (www.taschen.com) 
๓) หนังสือวรรณกรรมสาระน?ารูE ชุด My name is………… บริษัทเนช่ัน เอ็กมอนท� เอ็ดดูเทนเมนท� จํากัด 
๔) วารสาร  FINE ART, The Art news magazine of Thailand 
๕) Magazine Beaux Arts, Reunion des Musees de France 
๖) WWW.artmuseum.com 
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๑๑ 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธBการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
ใหEนักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชาในดEานต?างๆ เช?น เน้ือหาการเรียนการสอน  วิธีจัดการเรียนการสอน  
ขEอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน 

๒.  กลยุทธBการประเมินการสอน  

๒.๑  ใหEอาจารย�ในสาขาวิชาเขEาสังเกตการเรียนการสอน 
๒.๒  สังเกตจากผลสัมฤทธ์ิการเรียนของนักศึกษา 
๒.๓  ประเมินจากการทํารายงายวิเคราะห�กรณีศึกษาของนักศึกษา 

๓.  การปรับปรุงการสอน 
หลังจากไดEรับผลการประเมินในขEอ ๑ แลEว จะมีการจัดประชุมอาจารย�ท้ังสาขาวิชาเพ่ือหารือปwญหาการเรียนรูEของ
นักศึกษาและร?วมกันหาแนวทางแกEไข 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
จะมีคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมของขEอสอบและวิธีการใหEคะแนนทุกรายวิชา 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
หลังจากรับทราบผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิรายวิชา จะมีการวางแผนปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชาเพ่ือใหEมีคุณภาพมากข้ึน 
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ภาคผนวก 

ความสอดคล�องระหว$างรายวิชากับหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ตารางที่ ๑  ความสัมพันธ�ระหว?าง CLOs และ MU-GE Module LOs  (หมายเลขในตาราง = Sub LOs) 

ศศพฐ ๑๑๑ 
ผลลัพธ�การเรียนรูEหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (MU-GE LOs) 

MLO1 MLO2 MLO3 MLO4 MLO5 MLO6 MLO7 MLO8 MLO9 
CLO1  บอกความสําคัญของศิลปะท่ีมีต?อวิถี 
ชีวิตและสะทEอนชีวิตของผูEคนในสังคมไดE 

1.1         

CLO2  อธิบายพัฒนาการทางศิลปะรูปแบบ 
ต?างๆ ในสังคมแต?ละยุคสมัย รวมท้ังปwจจัยท่ี
เก่ียวขEองต?ออิทธิพลทางศิลปะ 

1.1 
1.3 

        

CLO3  วิเคราะห�วิธีคิดและเทคนิคการสรEาง 
งานศิลปะท่ีสําคัญของโลกไดE     

1.1 2.2      8.1  

CLO4  วิพากษ�และประเมินความเช่ือมโยง
แนวคิดในการสรEางงานศิลปะในปwจจุบันกับ
ความเปล่ียนแปลงของสังคมโลกไดE 

       8.1 
8.3 

9.1 
9.2 

CLO5  ทํางานร?วมกับผูEอ่ืนในฐานะสมาชิกใน
กลุ?มไดE 

        9.1 
9.2 
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๑๓ 

 

ตารางที่ ๒  คําอธิบาย MU-GE LOs และ Sub LOs ท่ีรายวิชารับผิดชอบ 

MU-GE LOs Sub LOs 
MLO1 create & construct an    
argument effectively as well as 
identify, critique and evaluate 
the logic & validity of arguments 

1.1 identify concepts related to the context of learned     
issues/topics 
1.3 collect, analyse, synthesize data, & evaluate information 
and ideas from multiple sources relevant to issues/problems 

MLO2 select & use techniques 
and methods to solve open-
ended, ill-defined and multistep 
problems 

2.2 make judgement & decision through correct analysis,    
inferences, and evaluations on quantitative basis and       
multiple perspectives 

MLO8 use a variety of means/ 
technologies to communicate 
effectively and purposefully e.g., 
share information/ knowledge, 
express ideas, demonstrate or 
create individual & group      
product, etc.   

8.1 communicate/present ideas effectively both oral &      
written forms, proper to a range of audience groups, such as 
verbal discussion with peers, project report. 
8.3 prepare written documents to express ideas/solutions 
using different writing technologies, and mixing texts, data, 
and images. 

MLO9 collaborate and work    
effectively as part of a student 
group/team member to arrive at 
the team shared-goals in time 

9.1 collaborate effectively with others as a responsible team 
member to achieve team goals in time 
9.2 interact with others respectfully, whether as a team 
member or leader, to create a productive teamwork 
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MU-GE Module LOs: At the end of studying MU-GE Module, successful students will be able to 

Competences LOs: Sub LOs: 

1. Critical thinking & Analysis: Use 
various sources and methods to 
collect and manage  data & in-
formations and make a logical 
judgement and decision to arrive 
at solution or problem solving 
relevant to real-world is-
sues/problems 

1. create & construct an argument 
effectively as well as identify, critique 
and evaluate the logic & validity of 
arguments  

1. identify concepts related to the context of learned issues/topics 
2. demonstrate ICT literacy: use appropriate technology to find, evaluate, and ethically use 

information  
3. collect, analyse, synthesize data, & evaluate information and ideas from multiple sources 

relevant to issues/problems 
4. synthesize information to arrive at logical reasoning 

2.  select & use techniques and methods 
to solve open-ended, ill-defined and 
multistep problems 

1. apply simple mathematical methods to the solution of ‘real-world’ problems  
2. make judgement & decision through correct analysis, inferences, and evaluations on quanti-

tative basis and multiple perspectives 
3. apply concept of process management to solve problems 

2.  Creativity & Innovation: Shows 
capability to initiate alternative/ 
new ways of thinking, doing things 
or solving problems to improve 
his/her or team solutions/results 
by  applying the evidence-based 
process management concepts  

3.  acquire specific strategies & skills 
within a particular discipline and adapt 
them to a new problem or situation 

1. connect, synthesize and/or transform ideas or solutions within a particular framework 
2. integrate alternative, divergent, or contradictory perspectives or ideas in the solution of a 

problem or question 

4.  create a novel or unique ideas, 
question, format, or product within a 
particular framework 

1. Create an original explanation or solution to the issues/problems  
2. articulate the rationale for & consequences of his/her solution- identify opportunities & risk 
3. implement innovation through process management approach   

5.  explore and situate oneself in a new 
physical environment and intellectu-
al perspectives 

1. demonstrate cultural competencies and adaptabilities in different working environments 
2. resort to multi-dimensioanl settings and tools to acquire knowledge and skills relevant to 

the problema or situation at hand 

3. Global perspectives & Ethics: 
Express one’s own ideas, inter-
act with others, guide or lead 
team, as proper, as an ethically- 
engaged and responsible mem-
ber of the society 

6. act autonomously within context of 
relationships to others, law, rules, 
codes, and values  

1.  demonstrate an understanding of the principles upon which sustainable ecosystems and 
societies are built 

2.  identify the national & global challenges associated with current economic, political, and so-
cial systems  

3.  exhibit characteristics of responsible citizenship 
4.  work effectively in diverse team (and multi-cultural settings) 

7. apply ethical frameworks or principles 
and consider their implications in 
his/her decision-making and interacting 
with others 

1.  identify ethical issues and recognize different viewpoint and ideologies  
2.  guide & lead others 
3.  apply principle of ethical leadership, collaborative engagement,   and respect diversity   

4. Communication:  communicate 
effectively and confidently using 
oral, visual, and written lan-
guage 

8.  use a variety of means/ technologies 
to communicate effectively and pur-
posefully-  e.g., share information/ 
knowledge, express ideas, demon-
strate or create individual & group 
product, etc.   

1.  communicate/present ideas effectively both oral & written forms, proper to a range of audi-
ence groups, such as verbal discussion with peers, project report.   

2.  prepare a purposeful oral presentation designed to increase knowledge, to foster understand-
ing, or to promote change in the listeners’ attitudes, values, beliefs, or behaviors. 

3.  prepare written documents to express ideas/solutions using different writing technologies, and 
mixing texts, data, and images. 

4.  demonstrate competence in a second or additional language 

5. Collaboration and Working with 
team: collaborate and work ef-
fectively with team to arrive at 
team goals 

9.  collaborate and work effectively as 
part of a student group/team mem-
ber to arrive at the team shared-
goals in time 

1.  collaborate effectively with others as a responsible team member to achieve team goals in 
time 

2.  interact with others respectfully, whether as a team member or leader, to create a productive 
teamwork 

 


