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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชามนุษยศาสตรAและสังคมศาสตรA
หมวดที่ 1 ขEอมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2042305 ศิลปะสาธารณะ Public Art
2. จำนวนหนOวยกิต
3 หนTวยกิต (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
4. อาจารยRผูEรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยRผูEสอน
อาจารยAองอาจ มากสิน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปVที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 /2563 ชั้นป^ที่ 3
6. รายวิชาที่ตEองเรียนมากOอน (Pre-requisite) (ถEามี)
ไมTมี
7. รายวิชาที่ตEองเรียนพรEอมกัน (Co-requisites) (ถEามี)
ไมTมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลOาสุด
20 มิถุนายน 2563
หมวดที่ 2 จุดมุOงหมายและวัตถุประสงคR
1. จุดมุOงหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหdนักศึกษาเขdาใจหลักการ ขั้นตอน และกระบวนสรdางสรรคAงานทัศนศิลปeที่สัมพันธA
กับสิ่งแวดลdอม
2. เพื่อใหdศึกษาความหมายและความสำคัญของศิลปะสาธารณะ
3. นักศึกษามีทักษะเพื่อพัฒนาไปสูTการทำศิลปะนิพนธA

2. วัตถุประสงคRในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1.เพื่ อใหd นักศึกษาสามารถนำกระบวนการศึกษาไปสูTการสรdางสรรคAงานที่ ปฏิ สัมพั นธAกับ
มนุษยA
2.เพื่อใหdนักศึกษาสามารถนำหลักทฤษฎีตTางๆของศิลปะสาธารณะไปใชdในการพัฒนาผลงาน
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ
1. คำอธิบายรายวิชา
เนื้ อ หาและรู ป แบบงาน พรd อ มทั้ ง ปฏิ บั ติ ก ารสรd า งสรรคA ง านทั ศ นศิ ล ปe ที่ สั ม พั น ธA กั บ
สภาพแวดลdอม ศิลปะจัดวาง ศิลปะกับพื้นที่ ที่ปฏิสัมพันธAกับมนุษยA
2. จำนวนชั่วโมงที่ใชEตOอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝmกปฏิบัติ/งาน
การศึกษาดEวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝmกงาน
บรรยาย 24 ชั่วโมง สอนเสริมเพิ่มเติม
การฝqกปฏิบัติ 40 ชั่วโมง 5 ชั่วโมงตTอสัปดาหA
ตTอภาคการศึกษา นอกเวลาสำหรับ
ตTอภาคการศึกษา2
นักศึกษาที่ไมTเขdาใจ
ในบทเรียน
3. จำนวนชั่วโมงตOอสัปดาหRที่อาจารยRใหEคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกOนักศึกษาเปoน
รายบุคคล
- อาจารยAประจำวิชาประกาศชTวงเวลาในสัปดาหAสำหรับใหdคำปรึกษาแกTนักศึกษา
- อาจารยAประจำวิชาจัดเวลาใหdคำปรึกษาตามความตdองการและความเหมาะสมของนักศึกษา และ
สถานการณA
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูEของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1คุณธรรม จริยธรรมที่ตEองพัฒนา
1.1.1 มีวินัย เคารพกฎระเบียบขององคRกร และสังคม
1.1.2 ตรงตOอเวลา และมีความรับผิดชอบตOอตนเองและสังคม
1.1.3 มีความซื่อสัตยRสุจริต
1.1.4 มีความสำนึกในตนเอง เขEาใจผูEอื่น และเขEาใจโลก
1.1.5 มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ

1.1.6 สามารถแกEปrญหาดEวยสันติวิธี โดยยึดหลักคุณธรรม และจริยธรรม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 นักศึกษาตEองเขEาชั้นเรียน และสOงงานที่ไดEรับมอบหมายตามกำหนด
1.2.2 บรรยายประกอบเอกสาร และชมวีดีทัศนR พรEอมยกตัวอยOางกรณีศึกษาผลงานทาง
ศิลปะในประเภทตOางๆ
1.2.3 กำหนดใหEนักศึกษาปฏิบัติสรEางสรรคRตามหัวขEอ และวัสดุที่กำหนดใหE
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 พฤติกรรมการเขEาเรียน และสOงงานที่ไดEรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหEและตรง
เวลา
1.3.2 มีการอEางอิงเอกสารที่ไดEนำมาทำรายงาน อยOางถูกตEองและเหมาะสม
1.3.3 ประเมินผลการนำเสนอผลงานที่ไดEมอบหมาย
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2. ความรูE
2.1 ความรูEที่ตEองไดEรับ
2.1.1 มีความรอบรูEในศาสตรRทางศิลปกรรม และศาสตรRอื่นที่เกี่ยวขEอง
2.2.2 มีความสามารถในการคEนควEา แกEปrญหาและพัฒนาทางดEานศิลปกรรมศาสตรR
อยOางเปoนระบบ
2.2.3 มีความรูEในทางศิลปะ ที่สัมพันธRกับบริบททางสังคม ภูมิปrญญาและวัฒนธรรม
2.2.4 มีความรูEเกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติดEานการประกอบวิชาชีพใน
ดEานศิลปกรรมศาสตรR
2.2.5 มีความรูEในกระบวนการและสรEางองคRความรูEใหมOไดE
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย อภิปราย ชมวีดีทัศนRผลงานกรณีศึกษาประกอบ มอบหมายงาน และใหEคEนควEา
ขEอมูลที่เกี่ยวขEอง และศึกษาคEนควEาและสรEางสรรคRผลงานองประกอบศิลปwตามหัวขEอที่
กำหนดรายบุคคล
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินจากความสมบูรณRของผลงาน
2.3.2 ประเมินจากกระบวนการสรEางสรรคR
3.ทักษะทางปrญญา
3.1 ทักษะทางปrญญาที่ตEองการพัฒนา

สรEางสรรคR

ไดE

3.1.1 สามารถวิเคราะหR สังเคราะหR และเสนอแนวทางการแกEไขปrญหาอยOาง

3.1.2 บูรณาการความรูEกับศาสตรRอื่น เพื่อสรEางสรรคRผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพ
3.1.3 มีความคิดสรEางสรรคR และปฏิภาณไหวพริบในการสรEางผลงาน
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การบรรยาย/อภิปราย/ซักถาม
3.2.2 วิเคราะหRกรณีศึกษา การนำเสนอผลงาน
3.2.3 วิเคราะหRกระบวนการความคิดสรEางสรรคR ผลงานที่นักศึกษาไดEนำเสนอ
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 วัดจากการวิเคราะหRผลงานกรณีศึกษา
3.3.2 วัดผลจากการประเมิน การนำเสนอผลงาน
3.3.3 สังเกตพฤติกรรมการแกEไขปrญหา
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4.ทักษะความสัมพันธRระหวOางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธRระหวOางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตEองการ
4.11 เขEาใจพื้นฐานของการอยูOรOวมกันในสังคม มีความรับผิดชอบงานของตนเอง และ
สามารถทำงานรOวมกับผูEอื่นไดEอยOางมีประสิทธิภาพ
4.1.2 มีภาวการณRเปoนผูEนำ และมนุษยRสัมพันธRที่ดี เขEาใจบทบาทหนEาที่ของตนเอง และ
รับฟrงความคิดเห็นของผูEอื่น
4.13 สามารถแสดงความคิดเห็นอยOางมีเหตุผล ตรงไป ตรงมา และเคารพในความ
คิดเห็นที่แตกตOาง
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 จัดกิจกรรมกลุOมในการวิเคราะหRกรณีศึกษา
4.2.2 ปฏิบัติกิจกรรมเปoนรายบุคคล
4.2.3 การนำเสนอผลงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากผลงานที่นำเสนอ

4.3.2 ประเมินจากรายงานการศึกษาดEวยตนเอง
5.ทักษะการวิเคราะหRเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชEเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1ทักษะการวิเคราะหRเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชEเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตEองพัฒนา
5.1.1 สามารถสื่อสารดEวยการพูด ฟrง อOาน เขียน และใชEวิธีการสื่อสารทางศิลปกรรม
ในการสื่อสารโดยทั่วไป และการนำเสนองานไดEอยOางมีประสิทธิภาพ
5.1.2 สามารถเลือกใชEเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคEนขEอมูล เพื่อการสรEางสรรคR
ผลงานและนำเสนอผลงานไดEอยOางมีประสิทธิภาพ
5.1.3มีความสามารถในเชิงการประยุกตRใชEความรูเชิงตัวเลขหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม
สำหรับงานศิลปกรรม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายงานใหEศึกษาคEนควEาดEวยตนเอง และสรEางสรรคRผลงานทำรายงานโดย
เนEนกระบวนการคิดและสรEางสรรคRอยOางเปoนระบบ
5.2.2 นำเสนองานโดยใชEรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1ประเมินจากการนำเสนอขEอมูลที่ศึกษาคEนควEาจากสื่อเทคโนโลยี และทำรูปเลOม
5.3.2 ประเมินจากการทดสอบปลายภาค
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6. ทักษะพิสัย
6.1 ทักษะพิสัยที่ตEองพัฒนา
6.1.1 สามารถใชEทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตรRในการสรEางสรรคRผลงานของ
ตนเองไดEอยOางมีคุณภาพ
6.1.2 มีทักษะในการสรEางสรรคRผลงานที่มีความเปoนเอกลักษณRเฉพาะตนในการ
สรEางสรรคRผลงานทางศิลปกรรม
6.1.3 ตระหนัก และชื่นชมในคุณคOา ความงามของศิลปะ และวัฒนธรรมของไทย และ
สากล
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน
สัปดาหR
หัวขEอ/รายละเอียด
ที่
1 แนะนำรายวิชา
- ความสำคัญ
- จุดประสงคA
2 ทฤษฎีเบื้องตEนศิลปะสาธารณะ
-หลักการศึกษาสถานที่
-วิธีการหาความหมายของพื้นที่

จำนวน กิจกรรมการเรียนการ
ชั่วโมง
สอน/สื่อที่ใชE
4 - ปฐมนิเทศ
- ศึกษาวิเคราะหAผูdเรียน
- บรรยาย/อภิปราย
4 -อภิปราย/บรรยาย/
ศึกษาตัวอยTางสถานที่
ตTางๆ

ผูEสอน
อ องอาจ

อ องอาจ

3

การวิเคราะหR สถานที่และพื้นที่
-หลักการพิจารณาบริบทของคนในแตT
ละพื้นที่

4

บรรยาย อภิปรายซักถาม อ องอาจ
ศึกษาตัวอยTางเนื้อหา
สถานที่

4-5

การหาแนวคิดทางศิลปะ กับบริบท
ของคนในพื้นที่

8

6-7

การหารูปแบบใหEสอดคลEองกับพื้นที่
-ศิลปะสาธารณะ
-ศิลปะกับสิ่งแวดลdอม

8

8

ทดสอบกลางภาค
ศึกษาสถานที่ และทดลองสรdางผลงาน
โดยใชdเทคนิคโปรแกรมคอมพิวเตอรA

4

บรรยาย อภิปรายซักถาม อ องอาจ
ศึกษาตัวอยTางเนื้อหา
สถานที่กับผูdคน
บรรยาย อภิปราย ศึกษา อ องอาจ
รูปแบบผลงานศิลปะ
สาธารณะ และ
สิ่งแวดลdอม
บรรยาย ปฎิบัติการงาน อ องอาจ
สรdางสรรคAตามที่โจทยA
กำหนดใหd และนำเสนอ
ผลงาน

นำเสนอผลการศึกษา วิเคราะหRสถาน
ทีพรEอมกับนำเสนอแบบรOาง

4

9

บรรยาย อภิปรายซักถาม อ องอาจ
วิจารณA ตรวจและใหd
คะแนนผลงาน

10-11 การพัฒนาแบบรOางที่สมบูรณR
-ทำหุTนจำลอง
-จัดเตรียมหาวัสดุ อุปกรณA สำหรับลง
พื้นที่สรdางสรรคAงานจริง
12 ลงพื้นที่ สรEางสรรคRงานจริง

13

8

4

สุนทรียภาพในงานศิลปะที่เชื่อมโยงกับ
สถานที่
-ความงาม
-อารมณA
-ความหมาย
14-15 การออกแบบงานศิลปะสาธารณะ
-ผลงานออกแบบที่เสร็จสมบูรณA
-แบบรTาง+ แนวความคิด
-การนำเสนอผลงาน
-รูปเลTม+เอกสารสรุป
16

ทดสอบปลายภาค
-ความรูdภาคทฤษฎี ตอบคำถามและ
บรรยาย
-ทดสอบ

2. แผนการประเมินผลการเรียนรูE
กิจกรรม
ผลการ
ที่
เรียนรู*E

4
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บรรยาย อภิปราย
อ องอาจ
ซักถาม
วิจารณA
บรรยาย อภิปราย
อ องอาจ
ซักถาม
วิจารณA ตรวจและใหd
คะแนนผลงาน
อภิปราย/บรรยาย ชม อ องอาจ
วีดีทัศนA
ซักถาม

8

-บรรยาย อภิปราย
ซักถาม
วิจารณA ตรวจและใหd
คะแนนผลงาน

อ องอาจ

4

-ตรวจและใหdคะแนน
ผลงาน
-รวบรวมคะแนน
-สรุปผล

อ องอาจ

วิธีการประเมิน

สัปดาหRที่
ประเมิน

สัดสOวนของ
การ
ประเมินผล

1

1.1,1.2,
4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 6.3

2

1.4, 2.1, 2.2,
2.3, 3.1, 3.3, 4.1, 4.2,
4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3

- ประเมินจากการเขdาเรียน/
การมีสTวนรTวมในการเรียน
การสอน
- ประเมินความรับผิดชอบ
ความตรงตTอเวลาในงานที่
ไดdรับมอบหมาย
- ประเมินจากผลงานและ
การนำเสนอรายบุคคล

ตลอด
ภาคเรียน

10%

ตลอด
ภาคเรียน

60%
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3

1.1,1.2, 1.3, 1.4,2.1, 2.2, -ประเมินจากผลงานสรุป
2.3, 3.1, 3.3, 4.1, 4.2, ปลายภาค
4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3

16

30%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตำราหลัก
กิติมา อมรทัต. (2530). ความหมายของศิลปะ ของ Herbert Read. กรุงเทพฯ: โรงพิมพAคุรุสภา
ลาดพรdาว.
ชลูด นิ่มเสมอ. (2534). องคRประกอบของศิลปะ. กรุงเทพฯ. สำนักพิมพAไทยวัฒนาพานิช.
วิรุณ ตั้งเจริญ. (2545). ศิลปะและความงาม. กรุงเทพฯ. โอเดียนสโตรA.
2. เอกสารและขEอมูลสำคัญ
- เอกสารหลักสูตร เชTน หลักสูตร คูTมือครู หนังสือเรียน ฯลฯ
- ตำราเกี่ยวกับการเรียนการสอน และการพัฒนาหลักสูตร
3. เอกสารและขEอมูลแนะนำ
เว็บไซตAที่เกี่ยวกับหัวขdอในประมวลรายวิชา
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธRการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ไดdจัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความ
คิดเห็นจากนักศึกษาไดdดังนี้
- การสนทนากลุTมระหวTางผูdสอนและผูdเรียน
- แบบประเมินผูdสอน และแบบประเมินรายวิชา
- ขdอเสนอแนะผTานเวบบอรAด ที่อาจารยAผูdสอนไดdจัดทำเป}นชTองทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธRการประเมินการสอน
ในการเก็บขdอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดdมีกลยุทธA ดังนี้
- การสังเกตการณAสอนของผูdรTวมทีมการสอน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- การทวนสอนผลประเมินการเรียนรูd
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในขdอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาขdอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวTางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขdอ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรูdในวิชา ไดdจาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุTมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผล
การทดสอบยTอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดdดังนี้
- การทวนสอบการใหdคะแนนจากการสุTมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยAอื่น หรือ
ผูdทรงคุณวุฒิ ที่ไมTใชTอาจารยAประจำหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูdของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบขdอสอบ รายงาน วิธีการใหdคะแนนสอบ และการใหdคะแนนพฤติกรรม
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดdมีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดวิชา เพื่อใหdเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป^ หรือตามขdอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามขdอ 4
- เปลี่ยนสลับอาจารยAผูdสอน หรือเชิญวิทยากรผูdเชี่ยวชาญที่มีประสบการณAตรงเพื่อใหd

นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตAความรูdนี้กับป•ญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารยA
หรือผูdเชี่ยวชาญ ผูdชำนาญการตTางๆ

