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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 
รหัสวิชา FAR3802    รายวิชา สัมมนาศิลปกรรมศาสตร์ 

คณะ/วิทยาลัย ศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ภาคการศึกษา ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    
รหัสวิชา    FAR๓๘๐๒  
ชื่อรายวิชาภาษาไทย  สัมมนาศิลปกรรมศาสตร์ 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ  Fine and Applied Arts Seminar 

 

๒.  จ านวนหน่วยกิต        ๓(๓-๐-๖)       
        

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑  หลักสูตร       ศิลปกรรมศาสตร์   
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา    หมวดวิชาเฉพาะด้าน    
 

๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน     
      ๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา     อ.มารุต พิเชษฐวิทย์   
      ๔.๒ อาจารย์ผู้สอน   อ.มารุต พิเชษฐวิทย์  กลุ่มเรียน ๐๐๑ 
      

๕.  สถานที่ติดต่อ   สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 

๖.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   
๖.๑ ภาคการศึกษาที่   ๒  /  ชั้นปีที่ ๓ 
๖.๒ จ านวนผู้เรียนที่รับได้  ประมาณ  ๑๐๐ คน 
 

๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถ้ามี)  
 ไม่มี 
๘.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)  
 ไม่มี      
๙.  สถานที่เรียน    คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร ๕๘ 
 กลุ่มเรียน ๐๐๑  ห้องเรียน ๕๘/๕๘M๐๒ 
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๑๐.วันที่จัดท าหรือปรับปรุง   วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
      
 
 

รายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 
๑.   จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 ๑.๑ เพ่ือให้นักศึกษารู้จักแนวคิด วิธีการสร้างสรรค์และวิธีการประเมินค่าผลงานศิลปะทั้งในแขนงของตนเองและ
แขนงอ่ืนในด้านศิลปกรรมศาสตร์  
 ๑.๒ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถค้นคว้า เลือกสรรและประเมินข้อมูลเพ่ือน าเสนอตามหัวข้อหรือปัญหาที่ก าหนดให้ 
 ๑.๓ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าเสนอผลงานค้นคว้าของตนเองในรูปแบบการสัมมนาและใช้เทคโนโลยีประกอบการ
น าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
 ๑.๔ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัยและ/หรืองานสร้างสรรค์ของ
ศิลปะแขนงต่างๆ ได้ 
 ๑.๕ เพ่ือให้นักศึกษาเห็นคุณค่าในงานศิลปะแขนงต่างๆ 
    
๒.   วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
   พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
และน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการค้นคว้า และพัฒนาใช้สื่อดิจิทัลให้ก้าวทันกับสถานการณ์ในภาวะ New 
normal 

 
 
 
 
 

 
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

 
๑. ค าอธิบายรายวิชา 
   (ภาษาไทย)  สัมมนาศิลปกรรมศาสตร์ผ่านการชมผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ นอกจากศาสตร์ของ
ตนเอง  โดยเน้นหลักการและมุมมองทางศิลปกรรมในศาสตร์ที่ได้ศึกษามา  เพ่ือสะท้อนแนวคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับผู้เรียนศิลปะแขนงอ่ืนๆ  ขยายโลกทัศน์ทางศิลปะของผู้เรียน และแสวงหาแนวทางในการพัฒนาต่อยอดชิ้นงาน
สร้างสรรค์ด้านศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ 
  (ภาษาอังกฤษ)  Attending art exhibitions/productions: their theories and concept, exchange of 
knowledge and reflection about arts.     
๒. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
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บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๓ ๐ ๐ ๖ 
 

 
๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 (ผู้รับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุข้อมูล   ตัวอย่างเช่น  ๑ ชั่วโมง / สัปดาห์) 
 ๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองท่ี  ห้องพักอาจารย์ชั้นM คณะศิลปกรรมศาสตร์   
 ๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ที่ท างาน / มือถือ  หมายเลข ๐ ๒๑๖๐ ๑๓๘๘ ต่อ ๒๐๒  
 ๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) – marut.pi@ssru.ac.th 
 ๓.๔ ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook) Marut Pichetvit Line) 0649822954 
 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
๑. คุณธรรม  จริยธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
  (๑)  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
  (๒)  มีทัศนคติท่ีเปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น  
 (๓)  มีจิตอาสา จิตส านักสาธารณะ 
๑.๒   วิธีการสอน 

(๑)  สร้างวินัยด้วยกติกาในการเรียน ได้แก่ การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน การแต่งกายถูก
ระเบียบและการส่งงานตามเวลาที่ก าหนด 

(๒)  มอบหมายงานกลุ่มเพ่ือฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืนและการรับฟังแนวคิดของผู้อื่น 
๑.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินจากพฤติกรรมการเคารพกติกาของชั้นเรียนได้  
(๒) ประเมินจากพฤติกรรมและความรับผิดชอบในการท างานกลุ่ม   

 
๒. ความรู้ 

๒.๑   ความรู้ที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  มีความรู้และทักษะพื้นฐานในศิลปะแขนงต่างๆ ทั้ง 3 ศาสตร์ ได้แก ่ทัศนศิลป์ คีตศิลป์และ

ศิลปะการแสดง  
 (๒) มีความสามารถในการค้นคว้าและสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างเป็นระบบ  
  (๓) มีความรู้และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะแต่ละแขนงกับบริบทสังคมและวัฒนธรรม 

  (๔) มีความรู้พ้ืนฐานในการสร้างสรรค์หรือเลือกใช้ศิลปะแต่ละแขนงในลักษณะบูรณาการ  
๒.๒   วิธีการสอน  
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(๑) การบรรยายเนื้อหาส าคัญ 

(๒) การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

(๓) การสัมมนาและแลกเปลี่ยนความรู้ 
๒.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) การจัดอบรมโดยนักศึกษา 

(๒) ผลงานที่น าเสนอในชั้นเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
๓. ทักษะทางปัญญา 

๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
   (๑) สามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างมีวิจารณญาณ 

  (๒) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
  (๓) สามารถบูรณาการความรู้ระหว่างศิลปะแต่ละแขนงและ/หรือกับศาสตร์อ่ืนเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน
ได ้ 
  (๔) มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน  
๓.๒   วิธีการสอน 

(๑) กรณีตัวอย่าง เช่น งานศิลปะแขนงต่างๆ ที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ของศิลปิน 

(๒) การอภิปรายกลุ่มย่อย 

(๓) การสร้างสรรค์ผลงานกลุ่มที่ประกอบด้วยนักศึกษาจากต่างสาขาวิชา 

๓.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

(๒) ประเมินจากผลงานค้นคว้า 
 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
  (๑) ภาวะผู้น า เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
  (๒) มีความรับผิดชอบต่องานของตนเองและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (๓)  สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมาและเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง 
๔.๒   วิธีการสอน 
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(๑) การมอบหมายงานกลุ่มเพ่ือฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน การแสดงความคิดเห็นและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

๔.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) ประเมินจากพฤติกรรมและความรับผิดชอบต่องานกลุ่ม 

 
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
  (๑)  สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไปและสามารถน าเสนอผลงานทาง

ศิลปกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  (๒) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานหรือน าเสนอ

ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  (๓) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลขหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับงาน
ศิลปกรรม 

๕.๒   วิธีการสอน 
(๑) ฝึกทกัษะการสื่อสารและการน าเสนอผ่านการน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ในโรงละคร 

 
๕.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินจากวิธีการน าเสนอผลงานกลุ่ม 
 

๖. ทักษะพิสัย 
๖.๑   ผลงานเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
  (๑) สามารถใช้ทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลงานของตน 

๖.๒   วิธีการสอน 
(๑) การสัมมนา 

๖.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) ประเมินจากผลงานค้นคว้าที่น าเสนอในชั้นเรียน 

หมายเหตุ 
สัญลักษณ ์ หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  
เว้นว่าง หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ 

 ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 
 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๖  
รายวิชา FAR3802 สัมมนาศิลปกรรมศาสตร์   คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
 

๑. แผนการสอน  
  กลุ่มเรียน ๐๐๑ (อ.มารุต พิเชษฐวิทย์)  ห้องเรียน ๕๘/๕๘๕๐๘ 

 

สัปดาห์ ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี หัวข้อ/เนื้อหา หมายเหตุ 

1 1 1 ธ.ค. 64 แนะน ารายวิชา ( วิธีการเรียน, การวัดผล) - ออนไลน์บน Google 
Meet 

2  8 ธ.ค. 64 สัมมนาคืออะไร/รูปแบบ/วิธีการสัมมนา  

3 2 15 ธ.ค. 64 อภิปรายศิลปะที่บ่งบอกความเป็นเรา2 
นศ.น าเสนอ 1 ชิ้นงาน (คนละ 5 นาที)  

 

4  22 ธ.ค. 64 อภิปรายศิลปะที่บ่งบอกความเป็นเรา1 
นศ.น าเสนอ 1 ชิ้นงาน (คนละ 5 นาที) 

 

5  29 ธ.ค. 64 นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง             
 

6 3 5 ม.ค. 65 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1 โดยนักศึกษา   

7  12 ม.ค. 65 นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง               



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๗  
รายวิชา FAR3802 สัมมนาศิลปกรรมศาสตร์   คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี หัวข้อ/เนื้อหา หมายเหตุ 

8 4 19 ม.ค. 65 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 2 โดยนักศึกษา  

9  26 ม.ค. 65 นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  

10 5 2 ก.พ. 65 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 3 โดยนักศึกษา  

11 6 9 ก.พ. 65 นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  

12 7 16 ก.พ. 65 เสนอหัวข้อการจัดสัมมนาใหญ่ในหัวข้อที่
นักศึกษาสนใจ 

 

13  23 ก.พ. 65 นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  

14 8 2 มี.ค. 65 น าเสนอความคืบหน้า+ซ้อมจัดสัมมนา  

15  9 มี.ค. 65 นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  

16 9 16 มี.ค. 65 จัดสัมมนาใหญ่ในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ  

 

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
    ( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามท่ีปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
ของรายวิชา) 
     (Curriculum Mapping) ตามท่ีก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตร สัปดาห์ที่ประเมิน และสัดส่วนของการ
ประเมิน) 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วน 

ของการประเมินผล  
 การแชร์ความรู้ในการอภิปรายรายบุคคล  ร้อยละ ๒๐ 
 การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้เพื่อนร่วมชั้น  ร้อยละ ๒๐  
 รายงานการสรุปองค์ความรู้จากการสัมมนา  ร้อยละ ๒๐ 
 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  ร้อยละ ๑๐ 
 การจัดสัมมนาใหญ่  ร้อยละ ๓๐ 

 
หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๘  
รายวิชา FAR3802 สัมมนาศิลปกรรมศาสตร์   คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

๑.  ต าราและเอกสารหลัก 
๑)  เกษกานดา สุภาพจน์.(2550).การจัดสัมมนา .กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ.       

 
๒.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
        ๑)  ประชดิ  ทิณบุตร.(2530).การออกแบบกราฟฟิค. กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริ้นติง้เฮาส์. 

 ๒)  กุณฑลีย ์ไวทยะวณิช.(2545).หลักการพูด.กรุงเทพฯ:ส านักพมิพ์โอเดียนสโตร์. 

 ๓)  ไพพรรณ เกียรติโชติชัย.(2546).หลักการสมัมนา.กรุงเทพฯ:บรษิัทการศึกษา. 

 ๔)  วรรณวิมล ด้วงกลัด.(2546).เอกสารประกอบการสอนวิชาสัมมนา.อดัส าเนา.  

 ๕)  Gregg Berry Man.Note on Graphic Design and Visual Communication. Los Altos, California: Crisp 

Publications, 1990.        
 ๖) ชลูด นิ่มเสมอ(2531).องค์ประกอบของศิลปะ.กรุงเทพฯ:ไทยวัฒนาพานิช.  
        ๗) พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง. เอกสารประกอบการบรรยายการวิจัยนฤมิตศิลป์. กรุงเทพ: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2550.  
        ๘) มารุต พิเชษฐวิทย์.(2557). สังคมแห่งความผาสุข:การสร้างสรรค์ทัศนจินตภาพที่เชื่อมโยงกับแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง. งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ๔) Music an Appreciation ของ  Roger Kamien ปี 
1992  ISBN 0070336776 
 
๓.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
        ๑)  http://www.creativethailand.org/th 
           ๒)  http://www.okmd.or.th 
           ๓)  http://thaifont.info 
           ๔)  http://www.inspire4design.com 
 ๕)   https://khaodesign.com/20-เทคนิคการสร้างสรรค์ 
        ๖)   https://idxw.net/2015/08/18/รวมเทคนิคออกแบบภาพโฆษณา 
 ๗)  นิตยสาร วารสาร เวปไชต์และสื่อตา่งๆที่เกี่ยวกับการสัมมนาทางศิลปะ การออกแบบ ธุรกิจและ

การตลาด 
          

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

-  แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 
 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน  

- แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 

- ผู้สอนสังเกตจากคะแนนการสอบของนักศึกษา 

http://www.creativethailand.org/th
http://www.okmd.or.th/
http://thaifont.info/
http://www.inspire4design.com/
https://khaodesign.com/20-เทคนิคการสร้างสรรค์


มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๙  
รายวิชา FAR3802 สัมมนาศิลปกรรมศาสตร์   คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

- ผู้สอนสังเกตการณ์ผลการฝึกทักษะของนักศึกษา 

- ผู้สอนประเมินผลงานของนักศึกษา 
 
๓.  การปรับปรุงการสอน 
      (อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควิชามีการก าหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว้
อย่างไรบ้าง  
      การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น) 

-  คณาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชามีการประชุมหลังการสอนในแต่ละภาคการศึกษาเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน
ร่วมกัน 

 
 
๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
      (อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
เช่น 
       ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปส าหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน 
หรือส าหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน) 

- ทวนสอบจากผลงานสร้างสรรค์ในช่วงปลายภาคการศึกษา 

- คณาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประชุมเพ่ือตรวจสอบการเรียนการสอน ผลการเรียนของนักศึกษาว่าสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของรายวิชา 

 
 
 
๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
      (อธิบายกระบวนการในการน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ) 

- คณาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประชุมโดยน าผลการทวนสอบมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอน 
 

*********************** 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก   
 

หนา้ | ๑๐  

รายวิชา FAR3802 สัมมนาศิลปกรรมศาสตร์   คณะ/วิทยาลัย ศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

 

รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ

ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะ
พิสัย 

  ความรับผิดชอบหลัก                                         ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ 
รหัสวิชา FAR3802     
ชื่อรายวิชา  
(ภาษาไทย) สัมมนาศิลปกรรมศาสตร์ 
(ภาษาอังกฤษ) Fine and Applied   
Arts Seminar 

                  

ความรับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพ่ิมลดจ านวนได้ตามความรับผิดชอบ 


