รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 2000105
ชื่อรายวิชา สุนทรี ยภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
2. จํานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต 3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
4. อาจารย์ ผ้ รู ั บผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
ผศ.วรพรรณ กีรานนท์ ผู้ประสานงานวิชาสุนทรี ยภาพเพื่อคุณภาพชีวิตและคณะ
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรี ยน
เป็ นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
6. รายวิชาที่ต้องเรี ยนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรี ยนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรี ยน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสติ
9. วันที่จัดทําหรื อปรั บปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั ง้ ล่ าสุด
มีนาาคม 2555
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เมื่อนักศึกษาเรี ยนรายวิชานี ้แล้ วนักศึกษาจะเกิดการเรี ยนรุ้/ความสามารถ/สมรรถนะที่ต้องการ
ในด้ านต่างๆได้ แก่
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของศิลปะกับมนุษย์อันก่อให้เกิดประสบการณ์ทางสุนทรีย์
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของความงามและกระบวนการการรับรู้ค่าความงาม
3. เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศิลปกรรมแขนงต่างๆ ทั้งตะวันออกและตะวันตก
4. เพื่อให้เกิดความซาบซึ้งและตระหนักในคุณค่าของศิลปกรรมไทย
5. เพื่อให้สามารถนําสุนทรียภาพไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างสร้างสรรค์
6. เพื่อให้นําคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ รู้จั กเสียสละ รวมถึงการทํางานเป็นทีมไป
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
7. เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลและนําเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรั บปรุ งรายวิชา
1) เพื่อพัฒนาทัศนคติ คุณธรรม จริ ยธรรมที่ได้ รับจากการเรี ยน ได้ แก่ความรับผิดชอบ รู้ จกั
เสียสละ มีระเบียบวินยั สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีจิตสาธารณะและเป็ นคนดีของสังคม
2) เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับประสบการณ์สนุ ทรี ย์ ในธรรมชาติและงานศิลปะ
สามารถนําไปบูรณาการกับศาสตร์ อื่นๆและประยุกต์ใช้ ในชีวติ ประจําวันได้ อย่างเหมาะสม

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ความสําคัญและขอบข่ายของสุนทรี ยศาสตร์ ทฤษฎีความงาม การรับรู้
คุณค่าสุนทรี ยภาพในธรรมชาติและสิง่ ที่มนุษย์สร้ างขึ ้น
สร้ างความตระหนักรู้ถงึ คุณค่าความงามใน
ศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ สามารถนํามาบูรณาการกับศาสตร์ อื่นๆและประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจําวัน
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2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริ ม

45

สอนเสริมตามความ
ต้ องการของนักศึกษา
เฉพาะราย

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
-

การศึกษาด้ วยตนเอง

90 ชัว่ โมง

3. จํานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ อี าจารย์ ให้ คาํ ปรึ กษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
อาจารย์ผ้ สู อนกําหนดวันเวลาในการให้ คําปรึกษา รายกลุม่ หรื อรายบุคคลตามความเหมาะสม
หรื อตามความต้ องการของนักศึกษาอย่างน้ อย 6 ชัว่ โมง/สัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่ต้องพัฒนา
1) ตระหนักถึงคุณค่ าของคุณธรรมและจริยธรรม
1.1) มีจิตสํานึกและตระหนักในคุณค่าศิลปวัฒนธรรมไทย
1.2) ให้ นกั ศึกษาได้ แสดงออกในสิง่ ที่ถกู ต้ องดีงามได้ แก่ตรงต่อเวลาในการเข้ าเรี ยนและการ
ส่งงาน แต่งกายเรี ยบร้ อย มีระเบียบวินยั กิริยามรรยาทสุภาพเหมาะสม
2)มีพฤติกรรมที่มีความรั บผิดชอบต่ อตนเอง สังคม และมีจติ สาธารณะ
2.1) ให้ นกั ศึกษาตระหนักในเรื่ องความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การรู้ จกั เสียสละ มี
จิตสาธารณะ เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ตอ่ ผู้อื่นอย่างเป็ น รูปธรรมโดยผ่านการทําโครงการสุนทรี ยภาพเพื่อสังคม
3)มีภาวะผู้นําเอือ้ เฟื ้ อเผื่อแผ่ ต่อผู้อ่ ืนและสามารถทํางานร่ วมกับผุ้อ่ ืนได้
3.1)มีระเบียบวินยั รู้จกั วางแผนการทํางานและมีประสบการณ์การทํางานเป็ นกลุม่ ได้
พัฒนาเรื่ องการตรงต่อเวลาและความสามัคคี
4)มีความเคารพในสิทธิ และความมีคณ
ุ ค่าของตนเองและผู้อื่น
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1.2 วิธีการสอน
จัดการเรี ยนการสอนโดยสอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรมประกอบการบรรยาย จัดกิจกรรมในชันเรี
้ ยน ,
การทําใบงาน , ทํารายงานและนําเสนองาน , ทําแบบฝึ กหัด และการทําโครงการสุนทรี ยศิลป์หรื อ
โครงการสุนทรี ยภาพเพื่อสังคม โดยใช้ รูปแบบการศึกษาด้ วย
1)การอภิปรายกลุม่ (Group Discussion) ให้ นกั ศึกษาได้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนําเสนอ
2)การทําโครงการ (Project Based Learning)มอบหมายให้ นกั ศึกษาจัดทําโครงการ
สุนทรี ยภาพเพื่อสังคม เป็ นงานกลุม่
3)การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง(Self Study)มอบหมายงานให้ นกั ศึกษาได้ ค้นคว้ าด้ วยตนเองเพื่อ
ตระหนักถึงเรื่ องความรับผิดชอบ เสียสละและการทํางานร่วมกัน
1.3 วิธีการประเมินผล
้ ยน , การทําใบงาน , การนําเสนองาน , ตรวจแบบฝึ กหัด
ประเมินผลการเรี ยนจากกิจกรรมในชันเรี
และแบบประเมินโครงการสุนทรี ยศิลป์หรื อโครงการสุนทรี ยภาพ เพื่อสังคม
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ท่ ตี ้ องได้ รับ
1)มีความรู้ ความเข้ าใจในศาสตร์ ท่ เี ป็ นพืน้ ฐานในการดํารงชีวิต
1.1) มีความรู้และเข้ าใจในศาสตร์ ของความงามและสามารถนําสุนทรี ยภาพไป
ประยุกต์ใช้ ในชีวติ ประจําวันได้
2) สามารถจําแนกและอธิบายองค์ ความรู้ ท่ ศี ึกษา
2.1) สามารถจําแนกและอธิบายองค์ความรู้พื ้นฐานทางศิลปกรรมและคุณค่าความ
งามได้
3) มีความรู้ ท่ เี กี่ยวข้ องกับชุมชนและความเป็ นไปของชาติและสังคมโลก
3.1) มีความรู้ที่เกี่ยวข้ องกับศิลปะในชุมชนและตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม
ไทยและสากล
4) สามารถบูรณาการและประยุกต์ ใช้ กับศาสตร์ อ่ นื ๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงดําเนินชีวิตได้
อย่ างมีคุณภาพ
4.1)มีความตระหนักรู้และความเข้ าใจเรื่ องคุณค่าความงามและองค์ประกอบศิลป์
สามารถนําไปใช้ พฒ
ั นาคุณภาพชีวติ ของตนและชุมชนได้ อย่างเหมาะสม
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2.2 วิธีการสอน
2.2.1 จัดการเรี ยนการสอน เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ และ ใช้ วธิ ีการเรี ยนการสอนแบบ
Active Learning ให้ นก
ั ศึกษาชมวีดีทศั น์และตอบคําถามเกี่ยวกับศิลปะตะวันออก และตะวันตก
2.2.2 จัดการเรี ยนการสอนแบบ อภิปรายและแสดงความคิดเห็นให้ นกั ศึกษาร่วมแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสุนทรี ยศาสตร์ กบั ความเป็ นมนุษย์ และการสร้ างสรรค์
2.2.3 จัดการเรี ยนการสอนโดยการศึกษาจากแหล่งการเรี ยนรู้ ภายนอก โดยมอบหมาย
ให้ นกั ศึกษาทําโครงการสุนทรี ยศิลป์

2.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินผลระหว่ างภาค ร้ อยละ 60 แบ่ งออกตามกิจกรรมและเนือ้ หาดังนี ้
- ใบงานและกิจกรรมในห้ องเรี ยน
ร้ อยละ 30
- รายงานกลุม่ ( โครงงานสุนทรี ย์ฯลฯ) ร้ อยละ 20
- แบบฝึ กหัด
ร้ อยละ 10
ประเมินผลปลายภาค
ร้ อยละ 40
( ข้ อสอบปรนัย 5 ตัวเลือก จํานวน 100 ข้ อ เวลา 1.30 ชัว่ โมง )
รวม 100 คะแนน
โดยรายละเอียดการประเมินผล แสดงในเชิง Rubric

3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
1) สามารถคิดอย่างเป็ นระบบ
2) สามารถค้ นคว้ า ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้ เป็ นอย่างดี
3) สามารถประยุกต์ ความรู้ และทักษะของตนเองในการดําเนินชีวิตได้
3.1)นักศึกษารู้จกั วิธีคดิ เชิงบวก มีประสบการณ์สนุ ทรี ยภาพสามารถนําองค์ความรู้ ไป
ประยุกต์ใช้ ในชีวติ ประจําวันและรู้ จกั ปรับตนให้ ดําเนินชีวติ ในสังคมได้ อย่างเป็ นสุข
4) สามารถวิเคราะห์ และแก้ ไขปั ญหาในการดําเนินชีวิตได้ อย่ างสร้ างสรรค์
4.1)นักศึกษาเกิดความคิดริ เริ่ มและแนวทางในการสร้ างสรรค์งานและกระบวนการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
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3.2 วิธีการสอน
จัดการเรี ยนการสอน เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ และ ใช้ วธิ ีการเรี ยนการสอนแบบ Active Learning
1)การอภิปรายกลุ่ม(Group Discussion) ให้ นกั ศึกษาได้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนําเสนอ
2)การทําโครงการ (Project Based Learning)มอบหมายให้ นกั ศึกษาจัดทําโครงการ
สุนทรี ยภาพเพื่อสังคม เป็ นงานกลุม่
3)การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง(Self Study)มอบหมายงานให้ นกั ศึกษาได้ ค้นคว้ าด้ วยตนเองเพื่อ
ตระหนักถึงเรื่ องความรับผิดชอบ เสียสละและการทํางานร่วมกัน

3.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินผลระหว่างภาค ร้ อยละ 60
ประเมินผลปลายภาค ร้ อยละ 40
รวม 100 คะแนน

4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1) มีความสามารถทํางานเป็ นกลุ่มในฐานะผู้นําและผู้ตามได้
1.1) รู้จกั บทบาทและหน้ าที่ของตน และเคารพในสิทธิของผู้อนื่ มีความสามารถในการ
ทํางานเป็ นทีม เป็ นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี รู้จกั ปรับเปลี่ยนตนเองให้ อยูใ่ นสังคมได้ อย่างมีความสุข
2) สามารถริเริ่มสร้ างสรรค์ แนวทางที่เป็ นประโยชน์ ต่อการดําเนินกิจกรรมต่ างๆ ได้
2.1)นําองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการสร้ างสรรค์ผลงานและกิจกรรมที่ได้ รับมอบหมายได้
3) มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดีสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ เป็ นอย่างดี ทังภาษาไทยและ
้
ภาษาต่างประเทศ
4) มีการค้ นคว้ าและวางแผนในการเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
จัดการเรี ยนการสอนโดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ
1)การอภิปรายกลุม่ (Group Discussion) ให้ นกั ศึกษาได้ ระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนําเสนอ
2)การทําโครงการ (Project Based Learning)มอบหมายให้ นกั ศึกษาจัดทําโครงการ
สุนทรี ยภาพเพื่อสังคม เป็ นงานกลุม่
6
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3)การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง(Self Study)มอบหมายงานให้ นกั ศึกษาได้ ค้นคว้ าด้ วยตนเองเพื่อ
ตระหนักถึงเรื่ องความรับผิดชอบ เสียสละและการทํางานร่วมกัน

4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินผลโดยการสังเกตจากการมีสว่ นร่ วมของนักศึกษา

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1) มีทกั ษะในการใช้ เครื่ องมือที่จาํ เป็ นเกี่ยวข้ องกับคอมพิวเตอร์
1.1) รู้จกั พัฒนาตนให้ ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม สามารถใช้ เทคโนโลยี
ต่างๆเพื่อการเรี ยนการสอน การสืบค้ นข้ อมูล การนําเสนองาน และรู้จกั นํามาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของตนเอง
2) สามารถสืบค้ นข้ อมูล วิเคราะห์เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจําวันได้
3) สามารถใช้ ภาษาในการสื่อสาร ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้กบั ผู้อนื่ ได้ เป็ นอย่างดี
4) สามารถนําเสนอและสื่อสารโดยใช้ สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรื อการแสดงสถิติได้
5) สามารถเลือกใช้ ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้ ในการดํารงชีวิตและแก้ ไขปั ญหาของ
ตนเองได้ อย่างเหมาะสม

5.2 วิธีการสอน
จัดการเรี ยนการสอน โดยมอบหมายงานให้ ทําโครงการสุนทรี ยศิลป์หรื อโครงการ
สุนทรี ยภาพเพื่อสังคมที่ต้องสืบค้ นข้ อมูลจากแหล่งการเรี ยนรู้และนําเสนอข้ อมูลโดยใช้ เทคโนโลยีตา่ งๆ
5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินผลจากการนําเสนองานของนักศึกษา
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดา
ห์ ท่ ี

1-2

หัวข้ อ/รายละเอียด

แนะนําเนือ้ หาวิชาสุนทรี ยภาพเพื่อ
คุณภาพชีวิต
- ความหมายและคํานิยามของ
สุนทรี ยศาสตร์ สุนทรี ยศาสตร์ กบั ความ
เป็ นมนุษย์ และการสร้ างสรรค์
- ความหมายของสุนทรี ยศาสตร์ เชิง
ความคิด และสุนทรี ยศาสตร์ เชิง
พฤติกรรมแนวตะวันออก และตะวันตก

จํานวน กิจกรรมการเรี ยน การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)
ชั่วโมง
3

- แนะนําเนื ้อหารายวิชา , อาจารย์ผ้ สู อน และ
การวัดผลประเมินผล
- บอกความหมายและคํานิยามของ
สุนทรี ยศาสตร์
- ให้ นกั ศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สุนทรี ยศาสตร์ กบั ความเป็ นมนุษย์ และการ
สร้ างสรรค์
- อธิบายถึงสุนทรี ยศาสตร์ เชิงความคิด และ
สุนทรี ยศาสตร์ เชิงพฤติกรรมแนวตะวันออก
และตะวันตะวันตก
- นักศึกษาชมวีดีทศั น์และตอบคําถามเกี่ยวกับ
ศิลปะตะวันออก และตะวันตก
สื่อที่ใช้ -Power Point
-วีดีทศั น์ และ ใบงาน

วิธีการประเมิน

- ประเมินความรู้ เบื ้องต้ นจาก
แบบทดสอบก่อนเรี ยน

ผู้สอน

คณาจารย์
กลุม่ วิชา
สุนทรี ยภา
พเพื่อ
คุณภาพ
ชีวิต
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3

กระบวนการสร้ างงานศิลปะ
เริ่ มจากมนุษย์ผ้ สู ร้ างสรรค์ตามลําดับ
ขันตอนตรงไปสู
้
ก่ ารรับรู้ ของมนุษย์ใน
สังคม เป็ นความปรารถนาดีของศิลปิ นจะ
ให้ เพื่อมนุษย์ได้ สมั ผัสกับสิง่ ที่มีความงาม
ส่งผลสูค่ ณ
ุ ภาพชีวติ ที่ดีและการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสขุ ในขณะเดียวกัน
เป็ นความภาคภูมิใจของศิลปิ นที่คนใน
สังคมชื่นชมในผลงานที่เขาสร้ างขึ ้นด้ วย

3

4

การรั บรู้ ค่าความงาม
ความงามมีทงที
ั ้ ่เป็ นรูปธรรม (ผลงาน
ศิลปกรรม) และนามธรรม (ความงาม)
เป็ นผลมาจากการได้ สมั ผัสกับสิง่ ที่ที่มี
ความงาม
ผ่านประสาทสัมผัสทังห้
้ า
นํามาสูก่ ารสัง่ สมเป็ นประสบการณ์ทาง
ความงามของแต่ละบุคคล ซึง่ แสดงออก
ให้ ปรากฏเห็นในรู ปของรสนิยม

3

- ผู้สอนบรรยายให้ ผ้ เู รี ยนทราบถึงกระบวนการ
สร้ างงานศิลปะ
-ผู้สอนให้ ผ้ เู รี ยนแบ่งกลุม่ เพื่อวิเคราะห์ถงึ สิ่งที่มี
อิทธิพลต่อการสร้ างงานศิลปะ
- ผู้เรี ยนแต่ละกลุม่ นําเสนอผลการวิเคราะห์หน้ า
ชันเรี
้ ยน
-ผู้สอนสรุปเนื ้อหาเกี่ยวกับสิ่งที่มีอทิ ธิพลต่อการ
สร้ างงานศิลปะ
สื่อที่ใช้ -Power Point ,
-วีดีทศั น์
-ใบงานการรับรู้
1.ผู้สอนให้ ผ้ เู รี ยนดูภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
ความงามในธรรมชาติและความงามของศิลปะ
แล้ วให้ ผ้ เู รี ยนแต่ละคนเขียนถึงประสบการณ์
ทางความงามทั ้งความงามทางธรรมชาติและ
ความงามในงานศิลปะ
2.ผู้สอนให้ ผ้ เู รี ยนจับกลุม่ ๆ ละ 6 คน จากนั ้นให้
ผู้เรี ยนระดมสมองเพื่อแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับความสําคัญของความงาม โดยสรุป

-ประเมินจากใบงานเรื่ องการรับรู้
โดยแบ่งกลุม่ เพื่อวิเคราะห์และ
นําเสนอหน้ าชั ้นเรี ยน

คณาจารย์
กลุม่ วิชา
สุนทรี ยภา
พเพื่อ
คุณภาพ
ชีวิต

-ประเมินผลจากการสังเกตการมี
ส่วนร่ วม จากการตอบคําถามและ
การแสดงความคิดเห็นในการทํา
กิจกรรมกลุม่ ในชั ้นเรี ยน

คณาจารย์
กลุม่ วิชา
สุนทรี ยภา
พเพื่อ
คุณภาพ
ชีวิต
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เป็ นรูปแบบผังความคิดภายใน 20 นาที
3. ผู้สอนและผู้เรี ยนช่วยกันสังเคราะห์
ประสบการณ์สนุ ทรี ย์ที่ผ้ เู รี ยนนําเสนอโดย
แยกแยะตาม ประสบการณ์ในรูปแบบของ
ธรรมชาติและศิลปะทางทัศนศิลป์ ดนตรี และ
นาฏศิลป์
สื่อการสอน - ภาพธรรมชาติ และภาพงาน
ศิลปะ
- วีดีทศั น์
-Power Point เรื่ องความงาม
5

รู ปแบบและการถ่ ายทอดงานศิลปะ
ผลงานศิลปกรรมเป็ นผลผลิตมาจาก
กระบวนการทางปั ญญา ที่มีทงเนื
ั ้ ้อหา
เรื่ องราวที่สง่ เสริ ม คุณธรรมจริ ยธรรม ใน
แง่มมุ ต่างๆ ผ่านรูปแบบ ลีลา ที่สวยงาม
มีทั ้งที่เห็นแล้ วรับรู้ได้ เลยและต้ องใช้
ความคิดพิจารณา ศึกษาสิ่งที่แฝงอยูใ่ น

3

1.ผู้สอนบรรยายพร้ อมยกตัวอย่างรูปแบบการ
ถ่ายทอดงานศิลปะแบบต่างๆ
2. .ผู้สอนให้ ผ้ เู รี ยนระดมสมองโดยแบ่งกลุม่
และแจกภาพให้ กลุม่ ละ 1 ภาพ และให้ ผ้ เู รี ยน
บอกรู ปแบบและเนื ้อหาจากภาพ
3 ให้ ผ้ เู รี ยนนําเสนองานหน้ าชันเรี
้ ยน
4.ผู้สอนสรุปเนื ้อหาการเรี ยน

-ประเมินผลจากการสังเกตการมี
ส่วนร่ วม จากการตอบคําถามใน
การทํากิจกรรมกลุม่ ในชันเรี
้ ยน

คณาจารย์
กลุม่ วิชา
สุนทรี ยภา
พเพื่อ
คุณภาพ
ชีวิต

3
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แต่ละชิ ้นงาน
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แนวคิดและรู ปแบบศิลปะตะวันออก
ศิลปกรรม มีทงที
ั ้ ่เป็ นบุคคล ศิลปะท้ องถิ่น
ศิลปะพื ้นบ้ าน
ศิลปะประจําชาติ
โดยเฉพาะศิลปะประจําชาติไทย และ
ประเทศใกล้ เคียง รวมกลุม่ กันเป็ นศิลปะ
ตะวันออกที่เน้ นจินตนาการมากกว่าสิ่งที่
มองเห็นกันทัว่ ไป ในขณะที่กลุม่ ประเทศ
ทางตะวันตก
จัดรวมเป็ นกลุม่ ศิลปะ
ตะวันตก เนื่องจากมีหลายประเทศจึง
ได้ รับความนิยมอย่างกว้ างขวาง ได้ รับ
การยกย่องเป็ นศิลปะสากล

สื่อการสอน-ภาพรู ปแบบการถ่ายทอดงาน
ศิลปะแบบต่าง ๆ
- Power Point เรื่ องรูปแบบและการถ่ายทอด
งานศิลปะ
3

1.ผู้สอนบรรยายพร้ อมยกตัวอย่างภาพ แนวคิด -ประเมินผลจากการสังเกตการมี
และรูปแบบในการสร้ างงานศิลปะตะวันออก
ส่วนร่ วม และการแสดงความ
แขนงทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์
คิดเห็น
2.ให้ ผ้ เู รี ยนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
งามตามแนวทฤษฎีตะวันออก
3. ผู้สอนสรุปและให้ ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
4. ทัศนศึกษาแหล่งการเรี ยนรู้ทางศิลปะตาม
ความเหมาะสม
สื่อการสอน- - วีดีทศั น์ศิลป์ตะวันออกทัง้ 3
ฐานศาสตร์
- Power Point เรื่ องศิลปะตะวันออก
- ใบงานเรื่ องศิลปะตะวันออก

คณาจารย์
กลุม่ วิชา
สุนทรี ยภา
พเพื่อ
คุณภาพ
ชีวิต

4

มคอ. 3
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แนวคิดและรู ปแบบศิลปะตะวันตก
ศิลปะตะวันตก ให้ ความสําคัญกับความ 3
จริ งตามที่มองเห็น จึงพยายามถ่ายทอดให้
มีความเหมือนมากที่สดุ เรี ยกว่าศิลปะ
เลียนแบบธรรมชาติ ต่อมาได้ มีการศึกษา
ถึง อารมณ์ ความรู้สกึ ฯลฯ ซึง่ ยังไม่มี
รูปแบบที่แน่นอน เป็ นผลให้ งานศิลปะ
ตะวันตกในปั จจุบนั มีรูปแบบที่แปลกตา
ออกไปจากที่เคยมองเห็น ซึง่ นับเป็ น
พัฒนาการทางศิลปะที่สําคัญอย่างหนึง่
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แนวคิดและรู ปแบบศิลปะร่ วมสมัย
3
ความก้ าวหน้ าทางด้ านต่างๆ เป็ นไปอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะทางด้ านการคมนาคม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให้ แต่ละ
ประเทศมีการติดต่อกันได้ อย่างสะดวก
รวดเร็ ว เป็ นผลให้ มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้

1.ผู้สอนบรรยายพร้ อมยกตัวอย่างภาพ แนวคิด
และรูปแบบในการสร้ างงานศิลปะตะวันตก
แขนงทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์
2.ให้ ผ้ เู รี ยนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
งามตามแนวทฤษฎีตะวันตก
3. ผู้สอนสรุปและให้ ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
4. ทัศนศึกษาแหล่งการเรี ยนรู้ทางศิลปะตาม
ความเหมาะสม
สื่อการสอน- - วีดีทศั น์ศิลป์ตะวันตกทัง้ 3 ฐาน
ศาสตร์
- Power Point เรื่ องศิลปะตะวันตก
- ใบงานเรื่ องศิลปะตะวันตก
1.ผู้สอนบรรยายพร้ อมยกตัวอย่างภาพ แนวคิด
และรูปแบบในการสร้ างงานศิลปะแบบร่วมสมัย
ตะวันตกแขนงทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์
2.ให้ ผ้ เู รี ยนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
งามแบบร่วมสมัย
3.ผู้สอนสรุปและให้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

-ประเมินผลจากใบงานศิลปะ
ตะวันตก
-ประเมินผลจากการทัศนศึกษา
แหล่งการเรี ยนรู้ทางศิลปะตาม
ความเหมาะสม

-ประเมินผลจากใบงานศิลปะร่วม
สมัย
-ประเมินผล จากการทัศนศึกษา
แหล่งการเรี ยนรู้ทางศิลปะตาม
ความเหมาะสม

คณาจารย์
กลุม่ วิชา
สุนทรี ยภา
พเพื่อ
คุณภาพ
ชีวิต

คณาจารย์
กลุม่ วิชา
สุนทรี ยภา
พเพื่อ
คุณภาพ
ชีวิต
5

มคอ. 3
ทุกด้ านรวมถึงด้ านศิลปกรรมด้ วย ทําให้
ศิลปิ นไทยได้ มีโอกาสเรี ยนรู้ เลือกสรรเอา
สิ่งที่ดีงามจากศิลปะตะวันตกเข้ ามา
ปรับปรุงและผสมผสานกับศิลปะประจํา
ชาติไทย เกิดเป็ นรูปแบบใหม่ นับเป็ นส่วน
หนึง่ ของศิลปะร่วมสมัย (Contemporary
art) การผสมผสานดังกล่าว ถือเป็ นการ
นําสิง่ ที่ดีงามใหม่ (ศิลปะตะวันตก) มา
ผสมผสานกับสิ่งที่ดีงามอยูแ่ ล้ ว (ศิลปะ
ไทย) กลายเป็ นสิ่งที่ดีงามในปั จจุบนั
(ศิลปะร่วมสมัย)
9

มูลฐานทางศิลปะ
มู ล ฐานทางศิ ล ปะทั ง้ ในงานทั ศ นศิ ล ป์
ดนตรี นาฏศิลป์ นับเป็ นส่วนย่อย ที่ศิลปิ น
ผู้สร้ างสรรค์นํามาประกอบกันขึ ้นเป็ นส่วน
ใหญ่หรื อส่วนรวม โดยมีหลักการพื ้นฐาน
เพื่อให้ ได้ ผลงานที่เหมาะสม ประกอบกับ
ประสบการณ์ทางความงามของศิลปิ นแต่

4.ทัศนศึกษาแหล่งการเรี ยนรู้ทางศิลปะตาม
ความเหมาะสม
สื่อการสอน- วีดีทศั น์ศิลปะร่วมสมัยทั ้ง 3
ฐานศาสตร์
-Power Point เรื่ องศิลปะร่วมสมัย
-ใบงานศิลปะร่วมสมัย

3

1.ผู้สอนบรรยายมูลฐานทางศิลปะ พร้ อม
ยกตัวอย่างศิลปะทังทั
้ ศนศิลป์ ดนตรี และ
นาฏศิลป์
2.ให้ ผ้ เู รี ยนดูภาพ , ชมวีดีทศั น์การแสดง , ฟั ง
เพลง และให้ ผ้ เู รี ยนวิเคราะห์มลู ฐานทางศิลปะ
ของสิ่งที่ชม และร่วมกันอภิปรายในชั ้นเรี ยน
3. ผู้สอนสรุปและให้ ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม

-ประเมินผลจากการสังเกตการมี
ส่วนร่ วม จากการตอบคําถามและ
การแสดงความคิดเห็นในการทํา
กิจกรรมกลุม่ ในชั ้นเรี ยน

คณาจารย์
กลุม่ วิชา
สุนทรี ยภา
พเพื่อ
คุณภาพ
ชีวิต

6

มคอ. 3

10

ละคน ส่งผลให้ ผลงานมีลกั ษณะเฉพาะที่
แตกต่างกัน สอดคล้ องกับการรับรู้ ของคน
ในสังคมทีมีรสนิยมแตกต่างกันด้ วย

สื่อการสอน - ภาพงานศิลปะ
-วีดีทศั น์การแสดง
- บทเพลง
- Power Point เรื่ องมูลฐานทางศิลปะ

หลักการทางศิลปะ
3
หลักการทางศิลปะคือหลักในการนําเอา
มูลฐานทางศิลปะของแต่ละฐานศาสตร์ (
ทัศนศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดง )
นั ้นๆมาประกอบกันทําให้ ผลงานศิลปะ
ของแต่ละศาสตร์ เกิดความงามหรื อความ
ไพเราะ โดยใช้ หลักการของเอกภาพและ
ความสมดุล

1.ให้ ผ้ เู รี ยนดูภาพ , ชมวีดีทศั น์การแสดง , ฟั ง
เพลง และให้ ผ้ เู รี ยนวิเคราะห์หลักการทางศิลปะ
ของสิ่งที่ชม
2. ผู้สอนบรรยายหลักการทางศิลปะ พร้ อม
ยกตัวอย่างศิลปะทังทั
้ ศนศิลป์ ดนตรี และ
นาฏศิลป์
3. ผู้สอนสรุปและให้ ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
สื่อการสอน - ภาพงานศิลปะ
-วีดีทศั น์การแสดง -บทเพลง
- Power Point เรื่ องหลักการทางศิลปะ

ประเมินผลจากการสังเกตการมี
ส่วนร่ วม จากการตอบคําถามและ คณาจารย์
การแสดงความคิดเห็นในการทํา กลุม่ วิชา
กิจกรรมกลุม่ ในชั ้นเรี ยน
สุนทรี ยภา
พเพื่อ
คุณภาพ
ชีวิต
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การเข้ าถึงความงามในงานศิลปะไม่ว่า 3
จะเป็ นทัศนศิลป์ ดนตรี หรื อนาฏศิลป์
หากต้ องการเข้ าใจงานอย่างถ่องแท้ และ
เข้ าถึงซึง่ ความงาม ความไพเราะ
องค์ประกอบศิลป์อันได้ แก่ มูลฐานและ
หลักการทางศิลปะถือเป็ นพื ้นฐานสําคัญ
ของการศึกษาเพื่อเข้ าถึงซึง่ ความงามของ
ศิลปะ

12

ประสบการณ์ สุนทรี ยภาพที่เกิดจาก
การรั บรู้
การรับรู้ในงานศิลปกรรมแขนงต่างๆไม่วา่
จะเป็ นประสบการณ์ตรงหรื อ
ประสบการณ์รองย่อมนํามาซึง่ สุนทรี ย
อารมณ์ การที่บคุ คลได้ มีโอกาสสัมผัสกับ
ผลงานศิลปะที่หลากหลายอย่าง

คณาจารย์
1. ผู้เรี ยนนําเสนอผลงานกลุม่ โลโก้ , เพลง และ -ประเมินผลจากการสังเกตการมี กลุม่ วิชา
แสดงท่าประกอบ
ส่วนร่ วม จากการตอบคําถามและ สุนทรี ยภา
2.ผู้สอนวิจารณ์และให้ ข้อเสนอแนะ
การแสดงความคิดเห็นในการทํา พเพื่อ
3.ผู้สอนบรรยายวิธีการเข้ าถึงงานศิลปะ
กิจกรรมกลุม่ ในชั ้นเรี ยน
คุณภาพ
4.ให้ ผ้ เู รี ยนดูภาพ , ชมวีดีทศั น์การแสดง , ฟั ง
ชีวิต
เพลง และให้ ผ้ เู รี ยนวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์
5.ผู้สอนสรุปและให้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
สื่อการสอน- ภาพงานศิลปะ
-วีดีทศั น์การแสดง
- บทเพลง
- Power Point เรื่ องหลักการทางศิลปะ
3

1. ผู้สอนมอบหมายงานให้ นกั ศึกษาไปศึกษา
งานศิลปะยังแหล่งเรี ยนรู้
2. ผู้สอนให้ นกั ศึกษาเขียนบรรยายเล่า
ประสบการณ์ทางสุนทรี ยภาพที่ได้ รับ
สื่อการสอน -แหล่งการเรี ยนรู้ทางศิลปะแขนง
ต่างๆ

-ประเมินผลจากการสังเกตการมี
ส่วนร่ วม จากการตอบคําถามและ
การแสดงความคิดเห็นในการทํา
กิจกรรมกลุม่ ในชั ้นเรี ยน
-ประเมินผลจากใบงาน
ประสบการณ์สนุ ทรี ยภาพ

คณาจารย์
กลุม่ วิชา
สุนทรี ยภา
พเพื่อ
คุณภาพ
ชีวิต
8

มคอ. 3
สมํ่าเสมอเป็ นหนทางหนึง่ ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ สมบูรณ์ขึ ้น

- ใบงานประสบการณ์ทางสุนทรี ยภาพ
- แบบฝึ กหัด

13

สุนทรี ยภาพในการดํารงชีวิต
3
ในการดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย์
ปั จจัยสี่ได้ แก่อาหาร เครื่ องนุ่งห่ม ที่อยู่
อาศัยและยารักษาโรคเป็ นสิง่ สําคัญและ
จําเป็ นสําหรับชีวิตมนุษย์ ดังนั ้นมนุษย์จงึ
ให้ ความสนใจ และโดยพื ้นฐานแล้ วมนุษย์
ต้ องการความงามและความสะดวกสบาย
มนุษย์จงึ ปรุงแต่งปั จจัยให้ เกิดคุณค่า
ความงามเพื่อสนองอารมณ์ การนําศิลปะ
มาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจําวันก่อให้ เกิด
สุนทรี ยภาพของมนุษย์

1. ผู้สอนกับผู้เรี ยนสนทนาแลกเปลี่ยนความ
-ประเมินผลจากการสังเกตการมี
คิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญ และประโยชน์ของ ส่วนร่ วม จากการตอบคําถามและ
สุนทรี ยภาพที่มีตอ่ การดํารงชีวิต
การแสดงความคิดเห็น
2. ผู้สอนยกตัวอย่างภาพ สุนทรี ยภาพกับ
อาหาร การแต่งกายและที่อยูอ่ าศัย พร้ อมทัง้
วิเคราะห์ การนําไปประยุกต์ใช้ ให้ เหมาะสม
สื่อการสอน -ภาพสุนทรี ยภาพกับอาหาร การ
แต่งกายและที่อยูอ่ าศัย
- Power Point เรื่ องสุนทรี ยภาพใน
ชีวิตประจําวัน
- แบบฝึ กหัด

คณาจารย์
กลุม่ วิชา
สุนทรี ยภา
พเพื่อ
คุณภาพ
ชีวิต
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สุนทรี ยภาพกับพลวัตรทางสังคม
3
วัฒนธรรมและมูลค่ าเพิ่มเชิงธุรกิจ
ศิลปะเป็ นสิง่ ที่ผกู พันกับวิถีชีวิตและสังคม
สะท้ อนความเป็ นจริ งของสังคมและ

1.ผู้สอนให้ นกั ศึกษาแบ่งกลุ่มระดมสมองเรื่ อง
สุนทรี ยภาพทางสังคมและวัฒนธรรม และให้
นําเสนอเป็ นผังความคิด
2.นักศึกษานําเสนอผังความคิดหน้ าชันเรี
้ ยน

คณาจารย์
กลุม่ วิชา
สุนทรี ยภา
พเพื่อ

ประเมินผลจากการสังเกตการมี
ส่วนร่ วม จากการตอบคําถามและ
การแสดงความคิดเห็นในการทํา
กิจกรรมกลุม่ ในชั ้นเรี ยน

9

มคอ. 3

15

วัฒนธรรมในแต่ละยุคสมัย ได้ เป็ นอย่างดี
ศิลปะจึงเป็ นสิง่ ที่อยูค่ กู่ บั มนุษย์และสังคม
การนําหลักการทางศิลปะมาประยุกต์ใช้
ในการดํ า เนิ น ชี วิ ต อั น ได้ แก่ ศิ ล ปะกั บ
อาหาร ศิลปะกับการแต่งกายและศิลปะ
กับที่อยู่อาศัย จะช่วยพัฒนารสนิยมและ
คุณภาพชีวิตให้ ดีขึ ้น
ในยุคปั จจุบนั ศิลปะมีสว่ นสําคัญในการ
้ านการค้ า
เพิ่มมูลค่าเชิงธุรกิจทังในด้
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริ การ
ตลอดจนธุรกิจการศึกษา
นําเสนอผลงาน
3
การสร้ างสรรค์ ผลงานศิ ลปะด้ วยการบูร
ณาการความรู้ ทางทัศ นศิลป์ ดนตรี และ
ศิ ล ปะการแสดงหรื อนาฏศิ ล ป์ ด้ วย
ความคิ ด สร้ างสรรค์ แ ละมี ก ารเรี ยนรู้
แลกเปลี่ ย นซึ่ ง กัน และกัน ย่ อ มนํ า มาซึ่ ง
ความสุนทรี ย์ที่หลากหลายประสบการณ์

3.ผู้สอนและผู้เรี ยนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
มูลค่าเพิ่มในงานศิลปะที่ช่วยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
4.ผู้สอนสรุปเนื ้อหาสาระการเรี ยนรู้

คุณภาพ
ชีวิต

สื่อการสอน Power Point เรื่ องสุนทรี ยภาพกับ
พลวัตรทางสังคมและวัฒนธรรม

1. ผู้เรี ยนนําเสนอโครงการสุนทรี ยศิลป์/หรื อ
-ประเมินผลจากการนําเสนอ
โครงการสุนทรี ยภาพเพื่อสังคมจากการนํา
โครงงานและรูปเล่มรายงาน
ความรู้ทางด้ านศิลปะ ทัง้ 3 ฐานมาประยุกต์ใช้
2. ผู้สอนประเมินผลและให้ ข้อเสนอแนะ
สื่อการสอน
แบบประเมินผลงาน

คณาจารย์
กลุม่ วิชา
สุนทรี ยภา
พเพื่อ
คุณภาพ
ชีวิต
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2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรมที่
1กิจกรรมในชัน้ เรี ยน
1.1 กิจกรรมการเรี ยนการ
สอน

1.2 แบบฝึ กหัด

2 ใบงาน
2.1 ใบงานที่ 1 เรื่ องรู ปแบบ
งานศิลปะตะวันตกและศิลปะ
ตะวันออก

2.2 ใบงานที่ 2เรื่องการรับรู้
ความงาม

2.3 ใบงานที่ 3 สุนทรีย์ทาง
ศิลปะตะวันตกและศิลปะไทย

ผลการ
เรี ยนรู้
-ด้ านจริ ยธรรมได้ ผลการเรี ยนรู้ตามข้ อ 1.1
-ด้ านความรู้ได้ ผลการเรี ยนรู้ตามข้ อ 2.1
-ด้ านปั ญญาได้ ผลการเรี ยนรู้ตามข้ อ 3.1
-ด้ านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบได้ ผลการเรี ยนรู้ตามข้ อ 4.1
-ด้ านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ ผลการเรี ยนรู้ตามข้ อ 5.1

--ด้ านจริ ยธรรมได้ ผลการเรี ยนรู้ตามข้ อ 1.1

-ด้ านความรู้ได้ ผลการเรี ยนรู้ตามข้ อ 2.1
-ด้ านปั ญญาได้ ผลการเรี ยนรู้ตามข้ อ 3.1
-ด้ านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบได้ ผลการเรี ยนรู้ตามข้ อ 4.1
-ด้ านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ ผลการเรี ยนรู้ตามข้ อ 5.1

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน
1ประเมินผลจากการสังเกตการ สัปดาห์ที่ 5-6
มีสว่ นร่ วม จากการตอบคําถาม
และการแสดงความคิดเห็นใน
การทํากิจกรรมกลุม่ ในชั ้นเรี ยน
5 คะแนน
สัปดาห์ที่ 15
-ประเมินจากแบบฝึ กหัด 10
คะแนน
( ประเมินตาม Rubric)
-ประเมินผลจากใบงานครัง้ ละ สัปดาห์ที่
5 คะแนน
1,2,7,8,12
( ประเมินตาม Rubric)
วิธีการประเมิน

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล
ร้ อยละ 15

ร้ อยละ 25

มคอ. 3
2.4 ใบงานที่ 4 ศิลปะร่ วม
สมัย

2.5 ใบงานที่ 5 ประสบการณ์
สุนทรีย์
--ด้ านจริ ยธรรมได้ ผลการเรี ยนรู้ตามข้ อ 1.1

3 โครงการสุนทรียภาพ
-โครงการสุนทรี ยภาพเพื่อ
สังคมหรื อ
- โครงการสุนทรี ยศิลป์

-ด้ านความรู้ได้ ผลการเรี ยนรู้ตามข้ อ 2.1
-ด้ านปั ญญาได้ ผลการเรี ยนรู้ตามข้ อ 3.1
-ด้ านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบได้ ผลการเรี ยนรู้ตามข้ อ 4.1
-ด้ านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ ผลการเรี ยนรู้ตามข้ อ 5.1

ประเมินจากโครงการ
สุนทรี ยภาพเพื่อสังคมหรื อ
จากโครงการสุนทรี ยศิลป์ โดย
ประเมินจากทํางานร่ วมกันเป็ น
กลุม่ และรับผิดชอบร่ วมกัน

สัปดาห์ที่ 13 15

ร้ อยละ 20
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ตํารารายวิชาสุนทรี ยภาพเพื่อคุณภาพชีวติ
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
แบบฝึ กหัดรายวิชาสุนทรี ยภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
สุเชาวน์ พลอยชุม.สุนทรี ยศาสตร์ ปั ญหาและทฤษฏีเกี่ยวกับความงามและศิลปะ. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย,2534.
สุชาติ สุทธิ. สุนทรี ยภาพของชีวติ Aesthetic Appreciation. กรุงเทพฯ:สํานักพิมพ์เสมาธรรม,2543.
ไพฑูรย์ พัฒน์ใหญ่ยิ่ง. สุนทรี ยศาสตร์ : แนวความคิด ทฤษฏีและการพัฒนา. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์
เสมาธรรม,2541.
อนุมานราชธน,พระยา. รวมเรื่ องศิลปะและการบันเทิง. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ครุ ุ สภาลาดพร้ าว,2533.
พระราชวรมุนี(ประยูร ธมมจิตโต). ปรั ชญากรี ก บ่ อเกิดภูมปิ ั ญญาตะวันตก. พิมพ์ครัง้ ที่ 4
กรุงเทพฯ: 2542.
น. ณ ปากนํ ้า. ความเข้ าใจในศิลปะ. พิมพ์ครัง้ ที่ 3 กรุงเทพฯ:ด่านสุทธาการพิมพ์,2543.
อารี สุทธิพนั ธุ์. ศิลปนิยม. พิมพ์ครัง้ ที่ 4 กรุงเทพฯ:สํานักพิมพ์โอเดียนสโตร์ ,2535.
ประเสริ ฐ ศีลรัตนา. สุนทรี ยะทางทัศนศิลป์. พิมพ์ครัง้ ที่ 1 กรุงเทพฯ:โอ.เอส.พริน้ ติ ้ง เฮ้ าส์,2542.
ศิลปากร,กรม. คําบรรยายวิชาดุริยางคศาสตร์ ไทย .พิมพ์ครัง้ แรก กรุ งเทพฯ:โรงพิมพ์กรมศิลปากร
,2545.
เฉลิมศักดิ์ พิกลุ ศรี . สังคีตนิยมว่ าด้ วยดนตรี ไทย. พิมพ์ครัง้ ที่ 1 กรุงเทพฯ:โอ.เอส.พริ น้ ติ ้ง เฮ้ าส์
,2530.
วาสิษฐ์ จรัณยานนท์. วิทยาศาสตร์ การดนตรี The Science of Music. พิมพ์ครัง้ ที่ 1กรุงเทพฯ.
โรงพิมพ์กรมวิชาการ, :2542.
ณรุ ทธ์ สุทธจิตต์. สังคีตนิยม ความซาบซึง้ ในดนตรีตะวันตก. พิมพ์ครัง้ ที่ 3 กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพ์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2540.
วรพรรณ กีรานนท์.นาฏศิลป์ไทย.เอกสารประกอบการสอน.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ .2548.
วรพรรณ กีรานนท์.วิพธิ ทัศนา..มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ .2548.

มคอ. 3
สุรพล วิรุฬห์รักษ์ . นาฏยศิลป์ปริทรรศน์ . พิมพ์ครัง้ ที่ 1---------,2543.
สุมิตร เทพวงษ์ . สารานุกรม ระบํา รํา ฟ้อน. พิมพ์ครัง้ ที่ 3 กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริ น้ ติ ้ง เฮ้ าส์,-----สุจิตต์ วงษ์ เทศ. ร้ องรํ าทําเพลง : ดนตรี และนาฏศิลป์ชาวสยาม. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์พิฆเณศ,2532
Angela Wilkes. My Best Book of Ballet. ---------------http://e-learning.dusit.ac.th
http://arts.ucsc.edu/EMS/Music/tech background/TE-03/teces 03.html
http://shomler.com

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ประเมินการสอนจากแบบประเมินผ่านระบบของมหาวิทยาลัยโดยนักศึกษา และสํานักวิจยั
ประมวลผลแจ้ งผู้สอน
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
1 ประเมินโดยคณะผู้สอน
2 ประเมินโดยคณาจารย์อื่นๆ ในสาขาวิชา
3. การปรั บปรุ งการสอน
นําผลการประเมินจากข้ อ 1 2 และ4 มาประชุมร่วมกันในกลุม่ ผู้สอนเพื่อหาแนวทางที่เหมาะและมี
ประสิทธิภาพในการสอนโดยรวมถึงการปรับเนื ้อหาวิชาให้ ทนั สมัยอยูเ่ สมอ และการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
การสอน เนื ้องานที่มอบหมายในชันเรี
้ ยนเป็ นต้ น
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1 ทบทวนผลสัมฤทธิ์จากกระบวนการของการให้ คะแนนนักศึกษาและกระบวนการของการวิเคราะห์
ข้ อสอบ
2 ประเมินจากผลความพึงพอใจของชุมชนที่ได้ ร่วมโครงการสุนทรี ยภาพเพื่อสังคม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรั บปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
คณะผู้สอนมีการประชุมร่ วมกันเพื่อวางแผนปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอน โดย
มอบหมายหัวข้ อจากผลการประเมิน ให้ อาจารย์ผ้ สู อนไปปรับปรุงและนํามาเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการรายวิชาเพื่อพัฒนากลยุทธ์การจัดการเรี ยนการสอนต่อไป
2
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โดยรายละเอียดการประเมินผลระหว่างภาคและปลายภาค แสดงในเชิง Rubric ดังนี ้
(ควรมีเนื ้อหาการเรียน ตามคําอธิบายรายวิชา และการสอนคุณธรรม จริ ยธรรม มีวินยั ที่พงึ ประสงค์)

เกณฑ์ การประเมินกิจกรรม ระหว่ างภาค (Rubric)
1.1 ใบงาน

มีทั ้งหมด 5 ชิ ้น รวม 25 คะแนน

ใบงานที่ 1 เรื่ องรู ปแบบงานศิลปะตะวันตกและศิลปะตะวันออก
เกณฑ์ การให้ คะแนน
กิจกรรมที่
ใบงานที่ 1 เรื่ อง
รู ปแบบงานศิลปะ
ตะวันตกและศิลปะ
ตะวันออก
(ให้ น.ศ. ชมรูปภาพ
และวีดีทศั น์เรื่ อง
รูปแบบงานศิลปะ
ตะวันตกและศิลปะ
ตะวันออก แล้ วตอบ
คําถาม

5 คะแนน

4 คะแนน

3 คะแนน

2 คะแนน

1 คะแนน

- สามารถแยกแยะสิ่งที่เห็นได้ วา่
เป็ นรูปแบบงานแบบใด
- สามารถบอกสิ่งที่ได้ ยินได้
- สามารถอธิบายความงามจาก
สิ่งที่ได้ ชมได้ อย่างมีเหตุผล
- มีเหตุผลสนับสนุนสิ่งที่ชอบ
หรือไม่ชอบจากการชมรูปภาพ
และวีดีทศั น์

- สามารถแยกแยะสิ่งที่
เห็นได้ ว่าเป็ นรูปแบบ
งานแบบใด
- สามารถบอกสิ่งที่ได้
ยินได้
- สามารถอธิบายความ
งามจากสิ่งที่ได้ ชม
อย่างมีเหตุผล

- สามารถบอกสิ่งที่เห็น
ได้ วา่ เป็ นรูปแบบงาน
แบบใด
- สามารถบอกสิ่งที่ได้
ยินได้
- สามารถอธิบายความ
งามจากสิ่งที่ได้ ชม

- สามารถบอกสิ่งที่เห็น
ได้ วา่ เป็ นรูปแบบงาน
แบบใด
- สามารถบอกสิ่งที่ได้
ยินได้

- สามารถบอก
สิ่งที่เห็นได้ วา่
เป็ นรูปแบบ
งานแบบใด

ประเมิน
ตัวเอง

ประเมิน
ผู้อ่ นื

อาจารย์
ประเมิน

มคอ. 3

ใบงานที่ 2 เรื่ องการรั บรู้ ความงาม
เกณฑ์ การให้ คะแนน
กิจกรรมที่
2. ใบงานที่ 2 เรื่ อง
การรับรู้ความงาม
(ให้ น.ศ. ชมวีดีทศั น์
เรื่องความงามใน
ธรรมชาติ)

5 คะแนน

4 คะแนน

3 คะแนน

- สามารถบอกสิ่งที่เห็นได้
- สามารถบอกสิ่งที่ได้ ยินได้
- สามารถอธิบายความงามจาก
สิ่งที่ได้ ชม
- มีเหตุผลสนับสนุนสิ่งที่ชอบ
หรือไม่ชอบจากการชมวีดีทศั น์

- สามารถบอกสิ่งที่เห็น
ได้
- สามารถบอกสิ่งที่ได้
ยินได้
- สามารถอธิบายความ
งามจากสิ่งที่ได้ ชม
อย่างมีเหตุผล

- สามารถบอกสิ่งที่เห็น
ได้
- สามารถบอกสิ่งที่ได้
ยินได้
- สามารถอธิบายความ
งามจากสิ่งที่ได้ ชม

2 คะแนน

1 คะแนน

ประเมิน
ตัวเอง

ประเมิน
ผู้อ่ นื

อาจารย์
ประเมิน

- สามารถบอกสิ่งที่เห็น - สามารถบอก
ได้
สิง่ ที่เห็นได้
- สามารถบอกสิ่งที่ได้
ยินได้

2
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ใบงานที่ 3 สุนทรีย์ทางศิลปะตะวันตกและศิลปะไทย
เกณฑ์ การให้ คะแนน
กิจกรรมที่
3. ใบงานที่ 3 สุนทรี ย์
ทางศิลปะตะวันตก
และศิลปะไทย
(ทัศนศิลป์ ดนตรี และ
นาฏศิลป์)
และทัศนศึกษาแหล่งการ
เรียนรู้

5 คะแนน

4 คะแนน

3 คะแนน

2 คะแนน

1 คะแนน

- สามารถแยกประเภทของ
งานศิลปะตะวันตกและ
ศิลปะไทยแต่ละประเภทได้
- สามารถบอกสื่อที่ใช้ และ
เทคนิคของงานนัน้ ๆ ได้
- สามารถบอกความรู้สกึ ที่มี
ต่องานนันอย่
้ างมีเหตุผล
ตามหลักการทาง
องค์ประกอบศิลป์
- มีความคิดสร้ างสรรค์และ
จินตนาการ
- ส่งงานได้ ตามกําหนดตรง
เวลา

- สามารถแยกประเภทของ
งานศิลปะตะวันตกและศิลปะ
ไทยแต่ละประเภทได้
- สามารถบอกสื่อที่ใช้ และ
เทคนิคของงานนั ้น ๆ ได้
- สามารถบอกความรู้สกึ ที่มี
ต่องานนั ้นอย่างมีเหตุผลตาม
หลักการทางองค์ประกอบ
ศิลป์
- ส่งงานได้ ตามกําหนดตรง
เวลา

- สามารถแยกประเภท
ของงานศิลปะตะวันตก
และศิลปะไทยแต่ละ
ประเภทได้
- สามารถบอกสื่อที่ใช้
และเทคนิคของงานนัน้ ๆ
ได้
- ส่งงานได้ ตามกําหนด
ตรงเวลา

- สามารถแยก
ประเภทของงาน
ศิลปะตะวันตก
และศิลปะไทยแต่
ละประเภทได้
- สามารถบอกสื่อ
ที่ใช้ และเทคนิค
ของงานนัน้ ๆ ได้
- ส่งงานไม่ตรง
เวลา

- สามารถแยก
ประเภทของ
งานศิลปะ
ตะวันตกและ
ศิลปะไทยแต่
ละประเภทได้
- ส่งงานไม่ตรง
เวลา

ประเมิน
ตัวเอง

ประเมิน
ผู้อ่ นื

อาจารย์
ประเมิน

3
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ใบงานที่ 4 ศิลปะร่ วมสมัย
เกณฑ์ การให้ คะแนน
กิจกรรมที่
4. ใบงานที่ 4 ศิลปะ
ร่ วมสมัย
(ทัศนศิลป์ ดนตรี และ
นาฏศิลป์)
และทัศนศึกษาแหล่ง
การเรี ยนรู้

5 คะแนน

4 คะแนน

3 คะแนน

2 คะแนน

1 คะแนน

- สามารถแยกประเภทของ
ศิลปะร่วมสมัยได้
- สามารถเรียกชื่อของ
ศิลปะร่วมสมัยได้ อย่าง
ถูกต้ อง
- สามารถบอกอารมณ์
ความรู้สกึ ของงานที่ได้ ชม
ได้
- สามารถเลือกไปใช้ ใน
โอกาสต่างๆหรื อตกแต่ง
สถานที่ตา่ งๆได้
- ตระหนักถึงคุณค่าของ
สุนทรียภาพในตัวชิ ้นงาน
นั ้นๆ

- สามารถแยกประเภท
ของศิลปะร่วมสมัยได้
- สามารถเรียกชื่อของ
ศิลปะร่วมสมัยได้ อย่าง
ถูกต้ อง
- สามารถบอกอารมณ์
ความรู้สกึ ของงานที่ได้ ชม
ได้
- สามารถเลือกไปใช้ ใน
โอกาสต่างๆหรื อตกแต่ง
สถานที่ตา่ งๆได้

- สามารถแยกประเภท
ของศิลปะร่วมสมัยได้
- สามารถเรียกชื่อของ
ศิลปะร่วมสมัยได้ อย่าง
ถูกต้ อง
- สามารถบอกอารมณ์
ความรู้สกึ ของงานที่ได้
ชมได้

- สามารถแยก
ประเภทของศิลปะ
ร่วมสมัยได้
- สามารถเรียกชื่อ
ของศิลปะร่วมสมัย
ได้ อย่างถูกต้ อง

- สามารถแยก
ประเภทของศิลปะ
ร่วมสมัยได้

ประเมิน
ตัวเอง

ประเมิน
ผู้อ่ นื

อาจารย์
ประเมิน
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ใบงานที่ 5 ประสบการณ์ สุนทรี ย์
5 คะแนน

4 คะแนน

3 คะแนน

2 คะแนน

1 คะแนน

- สามารถบอกบอกประเภท
ของงานศิลปะต่างๆได้
-สามารถอธิบายความงาม
จากสิ่งที่ได้ ชม
- มีเหตุผลสนับสนุนสิ่งที่
ชอบหรื อไม่ชอบจากการ
จากประสบการณ์สนุ ทรี ย์ได้
- สามารถบอกความรู้สกึ ที่
มีต่องานนั ้นอย่างมีเหตุผล
ตามหลักการทาง
องค์ประกอบศิลป์
- มีความคิดสร้ างสรรค์และ
จินตนาการ

- สามารถบอกบอกประเภทของ
งานศิลปะต่างๆได้
-สามารถอธิบายความงามจาก
สิ่งที่ได้ ชม
- มีเหตุผลสนับสนุนสิ่งที่ชอบ
หรือไม่ชอบจากการจาก
ประสบการณ์สนุ ทรี ย์ได้
- สามารถบอกความรู้สกึ ที่มีตอ่
งานนั ้นอย่างมีเหตุผลตาม
หลักการทางองค์ประกอบศิลป์
ได้

- สามารถบอกบอก
ประเภทของงานศิลปะ
ต่างๆได้
-สามารถอธิบายความ
งามจากสิ่งที่ได้ ชม
- มีเหตุผลสนับสนุนสิ่ง
ที่ชอบหรื อไม่ชอบจาก
การจากประสบการณ์
สุนทรีย์ได้

- สามารถบอกบอก
ประเภทของงาน
ศิลปะต่างๆได้
-สามารถอธิบาย
ความงามจากสิ่งที่
ได้ ชม

- สามารถบอก
บอกประเภท
ของงานศิลปะ
ต่างๆได้
-สามารถ
อธิบายความ
งามจากสิ่งที่ได้
ชม
- ส่งงานไม่ตรง
ตาม
กําหนดเวลา

เกณฑ์ การให้ คะแนน
กิจกรรมที่
5. ใบงานที่ 5
ประสบการณ์ สุนทรีย์
ศึกษางานศิลปะจาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆพร้ อม
ทั ้งอธิบายถึง
ประสบการณ์สนุ ทรี ย์ที่
ได้ พบ

ประเมิน
ตัวเอง

ประเมิน
ผู้อ่ นื

อาจารย์
ประเมิน

-
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1.2 โครงการสุนทรี ยศิลป์ / หรื อโครงการสุนทรียภาพเพื่อสังคม ( 20 คะแนน)
เกณฑ์ การ
ให้ คะแนน
กิจกรรมที่
โครงการ
สุนทรี ยศิลป์ /
หรื อโครงการ
สุนทรี ยภาพเพื่อ
สังคม

20 คะแนน

18 คะแนน

15 คะแนน

12 คะแนน

10 คะแนน

- ตรงตามหัวข้ อที่ได้ กําหนดไว้
- สามารถศึกษาหาข้ อมูลในท้ องถิ่น
ได้
- นําเสนอผลงานเป็ นรูปเล่มรายงาน
และpowerpoint หน้ าชั ้นเรียน
- การนําเสนอกระชับ น่าสนใจ มีการ
ใช้ ภาษาที่ถกู ต้ องเหมาะสม
- ผู้เข้ าชั ้นเรี ยนสามารถสรุปเนื ้อหา
ได้ อย่างสมบูรณ์
- สามารถนําความรู้มาปรับ
ประยุกต์ใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ต่อ
ตนเองและชุมชนนั ้นๆได้

- ตรงตามหัวข้ อที่ได้
กําหนดไว้
- สามารถศึกษาหาข้ อมูล
ในท้ องถิ่นได้
- นําเสนอผลงานเป็ น
รูปเล่มรายงาน และ
้ ยน
powerpoint หน้ าชันเรี
- การนําเสนอกระชับ
น่าสนใจ มีการใช้ ภาษาที่
ถูกต้ องเหมาะสม
- ผู้เข้ าชั ้นเรี ยนสามารถ
สรุปเนื ้อหาได้ อย่าง
สมบูรณ์

- ตรงตามหัวข้ อที่ได้
กําหนดไว้
- สามารถศึกษาหา
ข้ อมูลในท้ องถิ่นได้
- นําเสนอผลงานเป็ น
รูปเล่มรายงาน และ
powerpoint หน้ าชั ้น
เรียน
- การนําเสนอกระชับ
น่าสนใจ มีการใช้
ภาษาที่ถกู ต้ อง
เหมาะสม

- ตรงตามหัวข้ อที่ได้
กําหนดไว้
- สามารถศึกษาหาข้ อมูล
ในท้ องถิ่นได้
- นําเสนอผลงานเป็ น
รูปเล่มรายงาน และ
powerpoint หน้ าชันเรี
้ ยน

- ไม่ตรงตามหัวข้ อที่ได้
กําหนดไว้
- สามารถศึกษาหา
ข้ อมูลในท้ องถิ่นได้
- นําเสนอผลงานเป็ น
รูปเล่มรายงาน และ
powerpoint หน้ าชัน้
เรี ยน

ประเมิน
ตัวเอง

อาจารย์
ประเมิน
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1.3 แบบฝึ กหัดวิชาสุนทรี ยภาพเพื่อคุณภาพชีวติ 10
เกณฑ์ การ
ให้ คะแนน
กิจกรรมที่
แบบฝึ กหัด

10 คะแนน

- ส่งตรงตามกําหนด
- ทําครบทุกแบบฝึ กหัด
- ทําได้ ถกู ต้ อง

9 คะแนน

คะแนน
8 คะแนน

- ส่งไม่ตรงตามกําหนด
- ส่งตรงตามกําหนด
- ทําครบทุกแบบฝึ กหัด - ทําครบทุกแบบฝึ กหัด
- ทําผิดบ้ าง
- ทําผิดบ้ าง

7 คะแนน

- ส่งไม่ตรงตามกําหนด
- ทําไม่ครบทุกแบบฝึ กหัด
- ทําผิดบ้ าง

6 คะแนน

ประเมิน
ตัวเอง

อาจารย์
ประเมิน

- ส่งไม่ตรงตามกําหนด
- ทําไม่ครบทุกแบบฝึ กหัด
- ทําผิดเกือบทุกแบบฝึ กหัด
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