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รายวิชา มศว252 สุนทรียศาสตรเพื่อชีวิต
หมวดวิชา ศึกษาทั่วไป
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2560
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
มศว 252 สุนทรียศาสตรเพื่อชีวิต
2. จํานวนหนวยกิต
3 (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร วิชาศึกษาทั่วไป
ประเภทรายวิชา ศึกษาทั่วไป กลุมวิชาศิลปศาสตร
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
Sec
อาจารยผูสอน
สถานที่ติดตอ
B01 อ.กษิดเดช เนื่องจํานงค
คณะศิลปกรรมศาสตร
B02 อ.อาทิตย มูลสาร
คณะศิลปกรรมศาสตร
B03 อ.ประวิทย ฤทธิ์บูลย
คณะศิลปกรรมศาสตร
B04 อ.กษิดเดช เนื่องจํานงค
คณะศิลปกรรมศาสตร
B05 อ.อาทิตย มูลสาร
คณะศิลปกรรมศาสตร
B06 อ.ศิรินภา เกษมวัฒนา
คณะศิลปกรรมศาสตร
B07 อ.กษิดเดช เนื่องจํานงค
คณะศิลปกรรมศาสตร
B08 อ.อาทิตย มูลสาร
คณะศิลปกรรมศาสตร
B09 อ.ศิรินภา เกษมวัฒนา
คณะศิลปกรรมศาสตร
B10 อ.กษิดเดช เนื่องจํานงค
คณะศิลปกรรมศาสตร
B11 อ.ศิรินภา เกษมวัฒนา
คณะศิลปกรรมศาสตร
B12 อ.กษิดเดช เนื่องจํานงค
คณะศิลปกรรมศาสตร
B13 อ.ศิรินภา เกษมวัฒนา
คณะศิลปกรรมศาสตร
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ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ชั้นปที่ 2 และ 3
5. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
6. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. สถานที่เรียน
อาคารเรียนรวม (อาคาร 3) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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อาคารเรียน (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
8. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
กรกฏาคม 2560
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา

- เพื่อศึกษาแนวคิดทางดานสุนทรียศาสตร เพื่อการดํารงชีวิต
- เพือ่ ใหนิสิตแสวงหาประสบการณและคุณคาของสุนทรียศาสตร
- เพือ่ ศึกษาสุนทรียศาสตรที่เกี่ยวขอกับธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรี ตามบริบทของสังคม
วัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

- เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน และระยะเวลาในการเรียนการสอน
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาแนวคิดทางดานสุนทรียศาสตร แสวงหาประสบการณและคุณคาของสุนทรียะที่มีตอการดํารงชีวิต
ศึกษาสุนทรียศาสตรในเชิงบูรณาการ ทั้งที่เกี่ยวของกับธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะ
ที่ผสานสัมพันธกับบริบทสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติสิ่งแวดลอม โดยมุงเนนกระบวนการเรียนรู สื่อและ
ประสบการณที่หลากหลาย

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

30 ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษา

-

การฝกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การฝกงาน
ฝกปฏิบัติ 30 ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษา

การศึกษาดวยตนเอง
75 ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษา

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
4. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล
อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตนอกชั้นเรียนเปนรายบุคคล สัปดาหละ 1
ชั่วโมง (เฉพาะรายที่ตองการ) โดยประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตสํานักนวัตกรรมการเรียนรู วิธีการ
สื่อสารทําไดโดยการนัดหมายทางโทรศัพท หรือ e-mail
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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รายวิชา

มศว 252
สุนทรียศาสตรเพื่อชีวิต

ดานที่ 1
คุณธรรมและ
จริยธรรม

ดานที่ 2
ความรู

ดานที่ 3
ทักษะทาง
ปญญา

ดานที่ 5
ดานที่ 4
การวิเคราะหเชิง
ทักษะ
ความสัมพันธ ตัวเลข การ
ระหวางบุคคล สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
และความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4
● ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรม : มีคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิต พรอมใหความชวยเหลือเพื่อนมนุษย มี
จิตสํานึก สาธารณะ และเปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคม
ผลการเรียนรู
1.1 มีความซื่อสัตย มี
วินัย ตรงตอเวลา

กลยุทธิ์การสอน
- สอดแทรกเนื้อหาดานคุณธรรม
จริยธรรม และ จรรยาบรรณทาง
วิชาการในรายวิชา
- ฝกปฏิบัติ ทํากิจกรรม สงเสริมใหเกิด
ความซื่อสัตย มีวินัย และตรงตอเวลา
- สอดแทรกวัฒนธรรมองคกร เพื่อให
นิสิตมีคานิยมพื้นฐานที่ถูกตอง
- ชี้แจงกฏระเบียบและแนวทางปฏิบัติ
ในการเรียนการสอนใหชัดเจนใน
รายวิชา

ผลการเรียนรู
กลยุทธิ์การสอน
1.2 มีจิตสํานึกสาธารณะ - ใหนิสิตเรียนรูการเสียสละเพื่อ
เสียสละเพื่อสวนรวม
สวนรวม และกระตุนใหเกิดจิตสํานึก
สาธารณะ ดังนี้
-ใชกรณีศึกษาบุคคลตัวอยางที่ไดรับ
การยกยองในสังคม
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิธีการวัดและประเมินผล
- กําหนดเกณฑมาตรฐานในการ
ประเมินพฤติกรรมดานคุณธรรมจ
ริยธณรรมของรายวิชา
- สังเกตพฤติกรรมความซื่อสัตย
และการตรงตอเวลาในการเขาชั้น
เรียน การทํารายงาน การอางอิง
ผลงาน และการสอบ
- สังเกตพฤติกรรมการมีวินัย การ
ปฏิบัติตนตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยและขอตกลงในชั้น
เรียน เชน การแตงกาย
วิธีการวัดและประเมินผล
- ประเมินจากการมีสวนรวมในการ
อภิปราย การวางแผน การปฏิบัติ
การนําเสนอผลงาน และการ
สะทอนความคิดกิจกรรมในชั้น
เรียน
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- ฝกเขียนโครงการ และทํากิจกรรมจิต
อาสา/กิจกรรมเพื่อสังคม
- เขียนรายงานความรูสึกที่มีตอการทํา
กิจกรรม
1.3 ตระหนักในคุณคา - สอดแทรกแนวคิดานสุนทรียศาสตร
ของศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อใหตระหนักในคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรมที่มีตอการดํารงชีวิต
- สอดแทรกเนื้อหาในดาน
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามทั้ง
ของไทยและนานาชาติในการเรียนการ
สอนรายวิชา
- จัดกิจกรรมสรางเสริมประสบการณ
ทั้งในและนองเวลาเรียน และใหทํา
รายงานแสดงความคิดเห็นทั้งรายบุคคล
และงานกลุม

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
- ประเมินจากการอางอิง
แหลงขอมูลอยางถูกตองตามหลัก
และจรรยาบรรณทางวิชาการ
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
ที่แสดงถึงการนําแนวคิดทาง
สุนทรียศาสตร/ศิลปวัฒนธรรมมา
ใข
- สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมใน
การอภิปรายและการสะทอนคิด
กิจกรรมในชั้นเรียน
- สังเกตจากการประพฤติตนอยูใน
ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของ
ไทย
- สังเกตจากการรูเทาทัน สามารถ
ปรับตัวและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี
งามของนานาชาติได

2. ความรู : มีความรอบรูอยางกวางขวาง เขาใจ และเห็นคุณคาของตนเองผูอื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม และ
ธรรมชาติ บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการเรียนรู
2.1 มีความรูพื้นฐานศึกษาทั่วไป

กลยุทธิ์การสอน
- จัดการเรียนการสอนที่
ครอบคลุมความรูในสาขาตาง
ๆ อยางกวางขวาง พรอม
สอดแทรกแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชา
- จัดการเรียนการสอนใน
ลักษณะบูรณาการ และเนนให
นิสิตลงมือปฏิบัติ (Active
Learning)
- มีการแนะนําวิธีการเรียนรู/
การสืบคนขอมูลดวยตนเอง
และฝกปฏิบัติในรายวิชา
- จัดกิจกรรมเพื่อใหเขาใจและ
เห็นคุณคาของตนเอง ผูอื่น
และสังคม พรอมตั้งเปาหมาย
ในการพัฒนาตนเอง สังคม
และสิ่งแวดลอม

สํานักนวัตกรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิธีการวัดและประเมินผล
- 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
3.1 สามารถประยุกตความรูใหเกิด
ประโยชน

กลยุทธิ์การสอน
- จัดกิจกรรมใหนิสิตฝกคนควา
หาความรูดวยตนเอง และนํา
ความรูมาประยุกตใชในการ
เรียนและการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน

3.2 สามารถคิดอยางเปนระบบ และ - ใชตัวอยางที่ดีเปนกรณีศึกษา
แกไขปญหาได
เพือ่ ใหนิสิตไดเรียนรูวิธี
วิเคราะหปญหาและฝกบูรณา
การความรูเพื่อใชในการแกไข
ปญหาอยางเปนระบบ
3.3 สามาระประเมินวิพากษ
- เลือกปญหาสังคมที่เปน
สถานการณตาง ๆ โดยใชความรูเปน ประเด็นสาธารณะใหนิสิตฝก
ฐาน
วิพากษวิจารณในชั้นเรียน และ
เสนอแนะแนวทางแกไข เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง
สังคม และสิ่งแวดลอมในทุก
มิติไดอยางสมดุล
- นําเสนอ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และสะทอนคิด
ในชั้นเรียน

3.4 เปนผูมีความคิดริเริ่ม สรางสรรค - จัดกิจกรรมฝกความคิด
นวัตกรรม
สรางสรรค และนวัตกรรมที่
เปนประโยชนตอตนเอง สังคม
และสิ่งแวดลอม
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

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

- ประเมินจากคุณภาพของ
รายงาน ที่แสดงถึงการนําขอมูล
ความรูที่ถูกตองมาใชในการคิด
วิเคราะหอยางมีเหตุผล เปน
ระบบ
- ประเมินจากการอางอิง
แหลงขอมูลอยางถูกตองตาม
หลักและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ
- สังเกตพัฒนาการในดานตาง
ๆ จากพฤติกรรมการมีสวนรวม
ในกิจกรรมกลุมการสะทอนคิด
ในชั้นเรียน
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ : สามารถทํางานรวมกับผูอื่น มีความรับผิดชอบตอ
ตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
4.1 สามารถทํางานรวมกับผูอื่นทั้งใน - จัดกิจกรรมเพื่อใหนิสิตฝก
ฐานะผูนําและผูรวมงานได
การปรับตัว การทํางานรวมกับ
ผูอื่น รับฟงความคิดเห็นของ
เพื่อนรวมกลุมสามารถแสดง
จุดยืนของคนเอง และคนหา
ทางออกรวมกันได

4.2 มีความรับผิดชอบตอตนเอ สังคม - เลือกประเด็นที่เปนปญหา
และสิ่งแวดลอม
สังคมและสิ่งแวดลอม ใหนิสิต
เรียนรู และตระหนักถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้น พรอมทั้ง
กระตุนใหคิดหาวิธีที่จะมีสวน
รวมรับผิดชอบในการแกปญหา
โดยเริ่มตนจากตัวนิสิตเอง
4.3 สามารถปรับตัวใหเขากับ
- สอดแทรกแนวคิดผาน
สถานการณตาง ๆ
กิจกรรมเพื่อฝกใหนิสิต
สามารถปรับตัวในสถานการณ
ตาง ๆ
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วิธีการวัดและประเมินผล
-กําหนดมาตรฐานการ
ประเมินผลการเรียนรู โดยใช
เกณฑ Rubrics
- สังเกตพฤติกรรม ที่แสดงถึง
ความรับผลิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม การมีสวนรวมใน
การอภิปรายและการสะทอน
คิดกิจกรรมในชั้นเรียน
- ประเมินจากคุณภาพของ
รายงาน ที่แสดงถึงความ
รวมมือในการวางแผน การ
ปฏิบัติ และการแกปญหา
- ประเมินจากการอางอิง
แหลงขอมูลอยางถูกตองตาม
หลักและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ
- สังเกตจากพัฒนาการดาน
ความคิดและพฤติกรรมการ
เรียนรูในชั้นเรียน
- ใหนิสิตประเมินเพื่อนในชั้น
เรียน และนํามาใขเปนขอมูล
สําหรับการประเมินขอมูล
สําหรับการประเมินผลการ
เรียนรู
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ : สามารุวิเคราะหขอมูลเชิง
ตัวเลข มีทักษะสื่อสาร พรอมทั้งสามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม
ผลการเรียนรู
5.1 สามารถวิเคราะหขอมูลเชิง
ตัวเลขเพื่อใหเขาใจองคความรู หรือ
ประเด็นปญหา

กลยุทธิ์การสอน
- สอดแทรกทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลขในรายวิชา
ตาง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลขอยาง
ตอเนื่อง

วิธีการวัดและประเมินผล
- กําหนดมาตรฐานการ
ประเมินผลการเรียนรู โดยใช
เกณฑ Rubrics
- ประเมินจากการอางอิง
แหลงขอมูลยางถูกตองตาม
หลักและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ
- ประเมินจากการสอบภา
ทฤษฎี
5.2 สามารถสื่อสารไดอยางมี
- ฝกการใชทักษะสื่อสารใน
- ประเมินจากการสอบ
ประสิทธิภาพ
รายวิชา
ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ
- ประเมินจากคุณภาพจาก
รายงาน ที่แสดงถึง
ความสามารถในการสื่อสาร
- ประเมินจากการอางอิง
แหลงขอมูลอยางถูกตองตาม
หลักและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ
- ฝกการใชเทคโนโลยีในการ - ประเมินจากการสอน
5.3 สามารถใชเทคโนโลยีในการ
สืบคน เก็บรวบรวมขอมูล และเลือก สืบคนขอมูลจากแหลงที่เชื่อถือ ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ
- ประเมินจากคุณภาพของ
ใชไดเหมาะสมกับสถานการณอยางมี ไดในรายวิชา
รายงาน ที่แสดงถึงการสืบคน
- ฝกการเลือกใชขอมูล
ประสิทธิภาพ
ขอมูล การเลือกใชขอมูล และ
สารสนเทศที่เหมาะสม
การรูจักแหลงขอมูลที่เหมาะสม
ประกอบการนําเสนองาน
- ประเมินจากการอางอิง
แหลงขอมูลอยางถูกตองตาม
หลักและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
สัปดาห

หัวขอ/รายละเอียด

1

แนะนํารายวิชา/ขอบเขต/กิจกรรมการ
เรียนและการประเมินผล/ความหมาย
ของสุนทรียศาสตร
สุนทรียศาสตรกับภูมิปญญาไทย

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอนและ
อาจารยผูสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช
4 บ ร ร ย า ย ช ม สื่ อ กิ จ ก ร ร ม ผศ.จักรพงษ แพทยหลักฟา
ประเมินการเรียนรู

มนุษยกับความงาม
สุนทรียศาสตรในดานทัศนศิลป
วัฒนธรรมไทยในบริบททางสังคม
มอบหมายงานกลุมและงานเดี่ยว
ประสบการณสุนทรียศาสตร
สุนทรียศาสตรทางดานดนตรีไทย
สุนทรียศาสตรทางดานดนตรีสากล
สุนทรียศาสตรทางดานการแสดง
สุนทรียศาสตรทางดานนาฏศิลป
สุนทรียศาสตรทางดานงานออกแบบ
นําเสนอรายงาน กลุม
นําเสนอรายงาน กลุม
นําเสนอรายงานกลุม
สอบปลายภาค

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2

บรรยาย ประกอบสื่อ กิจกรรม
แสดงแนวคิด จากประสบการ
ตรง
บรรยาย ประกอบสื่อ กิจกรรม
บรรยาย ประกอบสื่อ ปฏิบัติ
บรรยาย ประกอบสื่อ ปฏิบัติ
ชมนิทรรศการ การแสดง และ
ดนตรี
บรรยาย ประกอบสื่อ กิจกรรม
บรรยาย ประกอบสื่อ กิจกรรม
บรรยาย ประกอบสื่อ กิจกรรม
บรรยาย ประกอบสื่อ กิจกรรม
บรรยาย ประกอบสื่อ กิจกรรม
รายงานหนาชั้นเรียน
รายงานหนาชั้นเรียน (ตอ)
รายงานหนาชั้นเรียน (ตอ)
แบบทดสอบ

ผศ.กิตติกรณ นพอุดมพันธุ
อ.เมธี พันธุวราทร
ผศ.จักรพงษ แพทยหลักฟา
อ.กษิดเดช เนื่องจํานงค
ผศ.จักรพงษ แพทยหลักฟา
อ.เทพิกา รอดสการ
อ.นัฎฐิกา สุนทรธนผล
อ.พันธุชนะ สุนทรพิพิธ
อ.ดาริณี ชํานาญหมอ
อ.ยงยุทธิ์ ผันแปรจิตร

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
สาระการประเมิน
ภาคเนื้อหา
ภาคกิจกรรม

ผลการเรียนรู
- ความรู
- คุณธรรมจริยธรรม
- ความรู
- ทักษะทางปญญา
- ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
- ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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วิธีการประเมิน
- สอบปลายภาค
- กิจกรรมในชั้นเรียน / ใบงาน
- นําเสนองานกลุม
- การเขาชั้นเรียน

สัดสวนของการ
ประเมินผล
40%
20%
30%
10%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลัก
วิรุณ ตั้งเจริญ 2552 .สุนทรียศาสตรเพื่อชีวิต.พิมพครั้งที่ 3 .กรุงเทพฯ : สันติศิริการพิมพ.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
เอกสารประกอบการสอน (กําลังดําเนินการจัดพิมพ) กันยายน 2555
3. เอกสารและขอแนะนํา
CD DVD สารคดีและภาพยนตร
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
ประเมินผลรายวิชาโดยนิสิต
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- การสังเกตการสอนโดยผูรวมงาน
- ผลการสอบและการเรียนรูของนิสิต
- พูดคุย สอบถามนิสิต
- ใหนิสิตรวมประเมิน
3. การปรับปรุงการสอน
1.นําผลการประเมินรายวิชาโดยนิสิต และผลการประชุมของผูสอนมาพิจารณาและหาแนวทาง
ปรับปรุงวิธีการสอนและการเรียนรูข องนิสติ
2. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารยและการเรียนการสอน
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
1. ทวนสอบจากคะแนนขอสอบ
2. ทวนสอบจากงานที่มอบหมาย
3. ตรวจสอบขอสอบวาสอดคลองตามวัตถุประสงคการเรียนรู
4. ตรวจสอบวิธีการใหคะแนน ความเที่ยง และการตัดเกรด
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. ประชุมผูสอนเพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนระหวางภาคและปลายภาค
2. นําผลสัมฤทธิ์ของนิสิต และขอมูลความคิดเห็นจากผูสอนและนิสิตมาพิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุง
รายวิชา
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