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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชามนุษยศาสตรAและสังคมศาสตรA
หมวดที่ 1 ขEอมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2021131 ทัศนศิลปHเบื้องตKน
Visual Art Fundamental
2. จำนวนหนOวยกิต
3 หนZวยกิต (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
4. อาจารยRผูEรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยRผูEสอน
อ.องอาจ มากสิน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปVที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปdที่ 2
6. รายวิชาที่ตEองเรียนมากOอน (Pre-requisite) (ถEามี)
ไมZมี
7. รายวิชาที่ตEองเรียนพรEอมกัน (Co-requisites) (ถEามี)
ไมZมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลOาสุด
18 มิถุนายน 2563
หมวดที่ 2 จุดมุOงหมายและวัตถุประสงคR
1. จุดมุOงหมายของรายวิชา

1. เพื่อใหKนักศึกษามีความรูKความเขKาใจในเนื้อหาและรูปแบบของงานทัศนศิลปH
2. เพือ่ ใหKนักศึกษาไดKฝnกฝนทักษะในการแสดงออกทางความคิดสรKางสรรคA โดยใชKกระบวนการและ
เทคนิคทางทัศนศิลปHเปpนสื่อในการแสดงออก
3. เพื่อใหKนักศึกษาไดKคKนหาแนวทาง รูปแบบ และเทคนิคทางทัศนศิลปH เพื่อสรKางสรรคA ผลงานศิลปะ
และการออกแบบที่มีอัตลักษณAเฉพาะตน

2. วัตถุประสงคRในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

แกKปsญหาที่พบจากการเรียนการสอนในปdการศึกษาที่ผZานมา ดKานประสบการณAตรงที่นักศึกษาควรจะไดKรับ
จากการลงภาคสนาม
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ
1. คำอธิบายรายวิชา
ประวัติความเปpนมา กรรมวิธี คุณสมบัติของการทำงานทางทัศนศิลปH 2มิติ โดยการใชKวัสดุ
และสีตZางๆ ผZานกระบวนการทางงานจิตรกรรม และภาพพิมพA เพื่อนำมาเปpนพื้นฐานในการออกแบบ
ที่เกี่ยวขKอง
2. จำนวนชั่วโมงที่ใชEตOอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
บรรยาย 16 ชั่วโมง
ตZอภาคการศึกษา

การฝmกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝmกงาน
การฝnกปฏิบัติ 40 ชั่วโมง
ตZอภาคการศึกษา

การศึกษาดEวยตนเอง

สอนเสริมตาม
การศึกษาดKวยตนเอง
ความตKองการของ
5 ชั่วโมงตZอสัปดาหA
นักศึกษาเฉพาะราย
3. จำนวนชั่วโมงตOอสัปดาหRที่อาจารยRใหEคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกOนักศึกษาเปoน
รายบุคคล
- อาจารยAประจำรายวิชา ใหKคำปรึกษาชZวงเวลาพักกลางวัน หรือเวลาวZางโดยมีการนัดหมาย
ลZวงหนKา
- อาจารยAจัดเวลาใหKคำปรึกษาเปpนรายบุคคล หรือ รายกลุZมตามความตKองการ 1 ชั่วโมง
ตZอสัปดาหA (เฉพาะรายที่ตKองการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูEของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตEองพัฒนา
พัฒนาผูKเรียนใหKมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพทางศิลปะและการออกแบบ
โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
(1) มีวินัย เคารพกฎระเบียบขององคAกร และสังคม
(2) ตรงตZอเวลา และมีความรับผิดชอบตZอตนเองและสังคม
(3) มีความซื่อสัตยAสุจริต
1.2 วิธีการสอน

- บรรยายพรKอมสื่อการสอน , เอกสารประกอบการสอน
- อภิปรายรZวมกัน
- การออกภาคสนาม
- การปฏิบัติงาน
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2. ความรูE
2.1 ความรูEที่ตEองไดEรับ
(1) มีความรอบรูKในศาสตรAทางศิลปกรรม และศาสตรAอื่นที่เกี่ยวขKอง
(2) มีความสามารถในการคKนควKา แกKปsญหาและพัฒนาทางดKานศิลปกรรมศาสตรAอยZางเปpน
ระบบ
(3) มีความรูKในทางศิลปะ ที่สัมพันธAกับบริบททางสังคม ภูมิปsญญาและวัฒนธรรม
(4) มีความรูKเกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติดKานการประกอบวิชาชีพในดKาน
ศิลปกรรมศาสตรA
(5) มีความรูKในกระบวนการ และสรKางองคAความรูKใหมZไดK
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย อภิ ป ราย การปฏิ บั ติ ง าน การนำเสนอรายงาน การวิ เคราะหA ก รณี ศึ ก ษา และ
มอบหมายใหKคKนควKาหาบทความ ขKอมูลที่เกี่ยวขKอง โดยนำมาวิเคราะหAสรุปและนำเสนอ
2.3 วิธีการประเมินผล
-งานที่ไดKรับมอบหมาย
3. ทักษะทางปpญญา
3.1 ทักษะทางปpญญาที่ตEองพัฒนา
(1) สามารถวิเคราะหA สังเคราะหA และเสนอแนวทางแกKไขปsญหาไดKอยZางสรKางสรรคA
(2) บูรณาการความรูKกับศาสตรAอื่น เพื่อสรKางสรรคAผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพไดK
(3) มีความคิดสรKางสรรคA และปฏิภาณไหวพริบในการสรKางผลงาน
3.2 วิธีการสอน

- การบรรยาย/อภิปราย/ซักถาม
- การปฏิบัติงานออกแบบ
3.3 วิธีการประเมินผล
- วัดผลจากการประเมินโครงการ การนำเสนอผลงาน
- ผลงานการออกแบบสรKางสรรคA
4. ทักษะความสัมพันธRระหวOางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธRระหวOางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตEองพัฒนา
1) เขKาใจพื้นฐานของการอยูZรZวมกันในสังคม มีความรับผิดชอบงานของตนเอง และสามารถ
ทำงานรZวมกับผูKอื่นไดKอยZางมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถแสดงความคิดเห็นอยZางมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดเห็นที่
แตกตZาง
4.2 วิธีการสอน
- ปฏิบัติกิจกรรมเปpนรายบุคคลและกลุZม ในการออกภาคสนาม การสัมภาษณA
- การนำเสนอผลงาน
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4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินตนเอง และเพื่อน การรับฟsงคำวิจารยAผลงานของตนเองและผูKอื่น
- ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ
- ประเมินจากรายงานการศึกษาดKวยตนเอง
5. ทักษะการวิเคราะหRเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชEเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) สามารถเลือกใชKเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคKนขKอมูล เพื่อการสรKางสรรคAผลงาน
และการนำเสนอผลงานไดKอยZางมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานใหKศึกษาคKนควKาดKวยตนเอง และทำงานโดยเนKนกระบวนการคิดและสรKางสรรคAอยZาง
เปpนระบบ
- นำเสนอโดยใชKรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากรายงานโครงงาน และรูปแบบการนำเสนอดKวยสื่อเทคโนโลยี
- ประเมินจากการมีสZวนรZวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย

6. ทักษะดEานศิลปะและการสรEางสรรคR
(1) สามารถใชKทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตรAในการสรKางสรรคAผลงานของตนเองไดK
อยZางมีคุณภาพ
(2) มีทักษะในการสรKางสรรคAผลงานที่มีความเปpนเอกลักษณAเฉพาะตนในการสรKางสรรคA
ผลงานทางดKานศิลปกรรม
(3) ตระหนัก และชื่นชมในคุณคZา ความงามของศิลปะ และวัฒนธรรมของไทย และสากล
6.2 วิธีการสอน
- การฝnกปฏิบัติผลงานทัศนศิลปHอยZางสรKางสรรคA
6.3 วิธีการประเมินผล
- จากผลงานสรKางสรรคA
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหR
จน. กิจกรรมการเรียนการ
หัวขEอ/รายละเอียด
ที่
ชั่วโมง
สอน/สื่อที่ใชE
1
แนะนำรายวิชา
4
- ปฐมนิเทศ
1.1แนะนำตัวอยZางผลงาน อุปกรณAการเรียน
- ศึกษาวิเคราะหAความ
การสอนในรายวิชา
เขKาใจผูKเรียน
- บรรยาย/อภิปราย
2-3 2.1เทคนิคการระบายสีในงานจิตรกรรม
8
-อภิปราย/บรรยาย
ปฏิบัติงาน
4-5 3.1จิตรกรรมวัสดุปะติด
8
-อภิปราย/บรรยาย
ปฏิบัติงาน
6-7 4.1ภาพพิมพAครั้งเดียว และภาพพิมพAวัสดุปะ
8
-อภิปราย/บรรยาย
ติด
ปฏิบัติงาน

ผูEสอน
อ.องอาจ มากสิน

อ.องอาจ มากสิน
อ.องอาจ มากสิน
อ.องอาจ มากสิน
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สัปดาหR
ที่
8-9

หัวขEอ/รายละเอียด

จน. กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง การสอน/สื่อที่ใชE

5.1ภาพพิมพAแกะไมK

8

10-11

6.1ประติมากรรมนูนต่ำและนูนสูง

8

12-13

7.1ประติมากรรมลอยตัว

8

14-15

8.1ศิลปะจัดวาง

8

-อภิปราย/บรรยาย
ปฏิบัติงาน
-อภิปราย/บรรยาย
ปฏิบัติงาน
-อภิปราย/บรรยาย
ปฏิบัติงาน
-อภิปราย/บรรยาย
ปฏิบัติงาน

ผูEสอน
อ.องอาจ มากสิน
อ.องอาจ มากสิน
อ.องอาจ มากสิน
อ.องอาจ มากสิน

16

สรุป
9.1ศิลปะสื่อใหมZ

4

-อภิปราย/บรรยาย
วิจารณAผลงานรZวมกัน

2. แผนการประเมินผลการเรียนรูE
กิจกรรม
ผลการ
วิธีการประเมิน
ที่
เรียนรูE
1
1.1,9.1
-การมีสZวนรZวมกิจกรรมในชั้น
เรียน
-ประเมินความรับผิดชอบ ความ
ตรงตZอเวลาในงานที่ไดKรับ
มอบหมาย
2
2.1,3.1,4.1,5. การปฏิบัติงานสรKางสรรคA
1,6.1,7.1,8.1, วิเคราะหAกรณีศึกษา
9.1

อ.องอาจ มากสิน

สัปดาหRที่
ประเมิน
ตลอด
ภาคเรียน

สัดสOวนของการ
ประเมินผล
10%

ตลอด
ภาคเรียน

90%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตำราหลัก
ชะลูด นิ่มเสมอ (2550). องคRประกอบศิลปr. ตKนอKอ.กรุงเทพ.
2. เอกสารและขEอมูลสำคัญ
สื่อสรKางสรรคAเพื่อการเรียนรูKตZางๆ
3. เอกสารและขEอมูลแนะนำ
เว็บไซตAที่เกี่ยวกับการสรKางสรรคAผลงานทางทัศนศิลปH
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธRการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุZมระหวZางผูKสอนและผูKเรียน
- แบบประเมินผูKสอน และแบบประเมินรายวิชา
- ขKอเสนอแนะผZานเว็บบอรAด ที่อาจารยAผูKสอนไดKจัดทำเปpนชZองทางการสื่อสารกับนักศึกษา

2. กลยุทธRการประเมินการสอน
ในการเก็บขKอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดKมีกลยุทธA ดังนี้
- การสังเกตการณAสอนของผูKรZวมทีมการสอน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- การทวนสอนผลประเมินการเรียนรูK
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในขKอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาขKอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวZางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขKอ ตามที่คาดหวังจาก
การเรียนรูKในวิชา ไดKจาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุZมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง
พิจารณาจากผลการทดสอบยZอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
โดยรวมในวิชาไดKดังนี้
- การทวนสอบการใหKคะแนนจากการสุZมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยAอื่น หรือ
ผูKทรงคุณวุฒิ ที่ไมZใชZอาจารยAประจำหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูKของนักศึกษา
โดยตรวจสอบขKอสอบ รายงาน วิธีการใหKคะแนนสอบ และการใหKคะแนนพฤติกรรม
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดKมีการวางแผนการปรับปรุง
การสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อใหKเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปd หรือตามขKอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามขKอ 4
- เปลี่ยนสลับอาจารยAผูKสอน หรือเชิญวิทยากรผูKเชี่ยวชาญที่มีประสบการณAตรงเพื่อใหK
นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตAความรูKนี้กับปsญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารยA
หรือผูKเชี่ยวชาญ ผูKชำนาญการตZางๆ

