สารบัญ
หมวด
หมวด 1

หมวด 2

หมวด 3

หมวด 4

หมวด 5

หน้ า
ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. จานวนหน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
4. อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผ้ สู อน
5. ภาคการศึกษา/ชันปี
้ ที่เรี ยน
6. รายวิชาที่ต้องเรี ยนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
7. รายวิชาที่ต้องเรี ยนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
8. สถานที่เรี ยน
9. วันที่จดั ทาหรื อปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุง่ หมายของรายวิชา
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
2. จานวนชัว่ โมงที่ใช้ ตอ่ ภาคการศึกษา
3. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปั ญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
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หมวด 6

หมวด 7

ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2000105 / สุนทรี ยภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
2. จานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หมวดศึกษาทัว่ ไป
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชา ผศ.วรพรรณ กีรานนท์
อาจารย์ผ้ สู อน คณาจารย์กลุม่ วิชาสุนทรี ยภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรี ยน
ภาคการศึกษาที่ 1 / 2556
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
8. สถานที่เรี ยน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด
พฤษภาคม 2556
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เมื่อเรี ยนรายวิชานี ้แล้ วนักศึกษาจะได้ รับความรู้และทักษะ ดังนี ้
2.1พุทธิพิสัย (ความรู้ที่ได้ รับจากการเรี ยน)
1)ผู้เรี ยนมีความรุ้พื ้นฐานเกี่ยวกับมนุษย์และประสบการณ์ทางสุนทรี ย์
2)ผู้เรี ยนมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับความหมายและความสาคัญของความงามในธรรมชาติ และ
สิ่งที่มนุษย์สร้ างขึ ้น
3)ผู้เรี ยนเกิดความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับความหมายของสุนทรี ยศาสตร์ เชิงการคิดกับ
สุนทรี ยศาสตร์ เชิงพฤติกรรมโดยสังเขปโดยสามารถจาแนกข้ อแตกต่างของสุนทรี ยศาสตร์ ทงั ้
สองด้ านได้ อย่างถูกต้ อง
4)ผู้เรี ยนเห็นความสาคัญของศิลปะและสามารถจาแนกประเภทของศิลปะทางทัศนศิลป์ ดุริยางค์
ศิลป์ และนาฏศิลป์
5)ผู้เรี ยนมีความรู้เรื่ องความสัมพันธ์ของศิลปะกับการแสดงออกของมนุษย์
6)ผู้เรี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับทฤษฎีเบื ้องต้ นทางทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์
2.2จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ได้ รับจากการเรี ยน)
1) ผู้เรี ยนรู้จกั การแบ่งปั น และเสียสละ รวมถึงการทางานเป็ นทีมได้ อย่างสร้ างสรรค์
2) ผู้เรี ยนเกิดความรัก ห่วงแหนและตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม
3) ผู้เรี ยนมีความเข้ าใจและซาบซึ ้งในความงาม ความประณีตและความละเอียดอ่อนของงาน
ศิลปกรรมแขนงต่างๆ
2.3 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบตั ิ การใช้ IT ที่ได้ รับจากการเรี ยน)
1) ผู้เรี ยนสามารถนาสุนทรี ยภาพมาประยุกต์ใช้ สาหรับการดารงชีวิตในสังคมได้
2) ผู้เรี ยนสามารถนาหลักการทางศิลปะมาประยุกต์ใช้ ในการสร้ างสรรค์งาน และประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวันได้ อย่างเหมาะสม
3) ผู้เรี ยนสามารถแสดงความคิดสร้ างสรรค์และถ่ายทอดออกมาเป็ นผลงานทางศิลปะได้ ใน
รูปแบบของการจัดแสดงผลงาน หรื อโครงงาน
4) ผู้เรี ยนสามารถสืบค้ นข้ อมูลจากเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้ องกับสุนทรี ยภาพและศิลปะแขนงต่าง ๆ ได้
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2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
เพื่อให้ ผู้เรี ยนมีประสบการณ์สนุ ทรี ย์ รับรู้คา่ ความงามในธรรมชาติและศิลปะแขนงต่างๆและ
สามารถนาความรู้ทางศิลปะมาบูรณาการกับศาสตร์ อื่นๆและประยุกต์ใช้ ในการสร้ างสรรค์งาน และใช้ ใน
ชีวิตประจาวันได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ความสาคัญและขอบข่ายของสุนทรี ยศาสตร์ ทฤษฎีความงาม การรับรู้
คุณค่าสุนทรี ยภาพในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้ างขึ ้น
สร้ างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าความงามใน
ศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ สามารถนามาบูรณาการกับศาสตร์ อื่นๆและประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันได้ อย่าง
มีคณ
ุ ภาพ
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริม

45

-

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
-

การศึกษาด้ วยตนเอง
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3. จานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ อี าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
3 ชัว่ โมง
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1. ให้ นกั ศึกษาตระหนักในเรื่ องความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การรู้จกั เสียสละ มี
เมตตากรุณา เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ตอ่ ผู้อื่นอย่างเป็ น รูปธรรม
1.1.2. ให้ นกั ศึกษามีระเบียบวินยั รู้จกั วางแผนการทางานและมีประสบการณ์การทางานเป็ น
กลุม่ ได้ พฒ
ั นาเรื่ องการตรงต่อเวลาและความสามัคคี
1.1. 3. ให้ นกั ศึกษาได้ แสดงออกในสิ่งที่ถกู ต้ องดีงาม
1.2 วิธีการสอน
จัดการเรี ยนการสอนโดยจัดกิจกรรมในชันเรี
้ ยน , การทาใบงาน , ทารายงานและนาเสนองาน , ทาแบบฝึ กหัด
และการทาโครงการสุนทรี ยศิลป์หรื อโครงการสุนทรี ยภาพ เพื่อสังคม
1.3 วิธีการประเมินผล
วัดและประเมินผลการเรี ยนจากกิจกรรมในชันเรี
้ ยน , การทาใบงาน , การนาเสนองาน , แบบฝึ กหัด
และการทาโครงการสุนทรี ยศิลป์หรื อโครงการสุนทรี ยภาพ เพื่อสังคม
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ท่ ตี ้ องได้ รับ
ศึกษาความหมาย ความสาคัญและขอบข่ายของสุนทรี ยศาสตร์ ทฤษฎีความงาม
การรับรู้คณ
ุ ค่าสุนทรี ยภาพในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้ างขึ ้น สร้ างความตระหนักรู้ ถึงคุณค่าความงาม
ใน ศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ สามารถนามาบูรณาการกับศาสตร์ อื่นๆและประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันได้
อย่างมีคณ
ุ ภาพ

2.2 วิธีการสอน
2.2.1 จัดการเรี ยนการสอน เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ และ ใช้ วิธีการเรี ยนการสอนแบบ
Active Learning

2.2.2 จัดการเรี ยนการสอนแบบใช้ ปัญหา (PBL)
2.2.3 จัดการเรี ยนการสอนแบบ อภิปราย
2.2.4 จัดการเรี ยนการสอนโดยการศึกษาจากแหล่งการเรี ยนรู้ภายนอก
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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 จานวน 100 ข้ อ เวลา 1.30 ชัว่ โมง )
รวม 100 คะแนน
โดยรายละเอียดการประเมินผลระหว่างภาคและปลายภาค แสดงในเชิง Rubric

3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
ให้ นกั ศึกษารู้จกั วิธีคดิ เชิงบวก และเชิงตรรกที่เป็ นเหตุเป็ นผล สามารถแก้ ปัญหาได้ ด้วย
ปั ญญาและรู้จกั ปรับตนให้ ดาเนินชีวิตในสังคมได้ อย่างเป็ นสุข
3.2 วิธีการสอน
จัดการเรี ยนการสอน เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ และ ใช้ วิธีการเรี ยนการสอนแบบ Active
Learning

3.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินผลระหว่างภาค ร้ อยละ 60
ประเมินผลปลายภาค ร้ อยละ 40
รวม 100 คะแนน
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
เป็ นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี รู้จกั ปรับเปลี่ยนตนเองให้ อยูใ่ นสังคมได้ อย่างมีความสุข รู้จกั บทบาท
และหน้ าที่ของตน และเคารพในสิทธิของผู้อื่น
4.2 วิธีการสอน
จัดการเรี ยนการสอนโดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินผลโดยการสังเกตจากการมีสว่ นร่วมของนักศึกษา
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5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 พัฒนาตนให้ มีบคุ ลิกภาพและมีรสนิยมที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ปรับตนให้ เข้ ากับผู้อื่นและอยู่ใน
สังคมได้ อย่างเหมาะสม
5.1. 2. รู้จกั พัฒนาตนให้ ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม สามารถใช้ เทคโนโลยีตา่ งๆใน
การเรี ยนการสอน การนาเสนองาน และรู้จกั นามาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเอง
5.2 วิธีการสอน
จัดการเรี ยนการสอน โดยมอบหมายงานที่ต้องสืบค้ นข้ อมูลจากแหล่งการเรี ยนรู้และ
นาเสนอข้ อมูลหน้ าชันเรี
้ ยนโดยใช้ เทคโนโลยีตา่ งๆ
5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินผลจากการนาเสนองานหน้ าชันเรี
้ ยนของนักศึกษา

8

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดา
ห์ ท่ ี

1

หัวข้ อ/รายละเอียด

แนะนาเนือ้ หาวิชาสุนทรียภาพเพื่อ
คุณภาพชีวิต
ความหมายและคานิยามของ
สุนทรี ยศาสตร์ สุนทรี ยศาสตร์ กบั ความ
เป็ นมนุษย์ และการสร้ างสรรค์
ความหมายของสุนทรี ยศาสตร์ เชิง
ความคิด และสุนทรี ยศาสตร์ เชิง
พฤติกรรมแนวตะวันออก และตะวันตก

จานวน กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ า
ชั่วโมง
มี)
3

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

วิธีการประเมิน

ผู้สอน

- ประเมินความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับ คณาจารย์
งานศิลปะตะวันตก ,ตะวันออก
กลุม่ วิชา
จากใบงาน 5 คะแนน
สุนทรี ยภา
พเพื่อ
คุณภาพ
ชีวิต

มคอ. 3
2

กระบวนการสร้ างงานศิลปะ
เริ่มจากมนุษย์ผ้ สู ร้ างสรรค์ตามลาดับ
ขันตอนตรงไปสู
้
่การรับรู้ของมนุษย์ใน
สังคม เป็ นความปรารถนาดีของศิลปิ นจะ
ให้ เพื่อมนุษย์ได้ สมั ผัสกับสิ่งที่มีความงาม
ส่งผลสูค่ ณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีและการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสขุ ในขณะเดียวกัน
เป็ นความภาคภูมิใจของศิลปิ นที่คนใน
สังคมชื่นชมในผลงานที่เขาสร้ างขึ ้นด้ วย

3

3

การรั บรู้ ค่าความงาม
ความงามมีทงที
ั ้ ่เป็ นรูปธรรม (ผลงาน
ศิลปกรรม) และนามธรรม (ความงาม)
เป็ นผลมาจากการได้ สมั ผัสกับสิ่งที่ที่มี
ความงาม
ผ่านประสาทสัมผัสทังห้
้ า
นามาสูก่ ารสัง่ สมเป็ นประสบการณ์ทาง
ความงามของแต่ละบุคคล ซึง่ แสดงออก
ให้ ปรากฏเห็นในรูปของรสนิยม

3

- ผู้สอนบรรยายให้ ผ้ เู รี ยนทราบถึงกระบวนการ
สร้ างงานศิลปะ
-ผู้สอนให้ ผ้ เู รี ยนแบ่งกลุม่ เพื่อวิเคราะห์ถึงสิ่งที่มี
อิทธิพลต่อการสร้ างงานศิลปะ
- ผู้เรี ยนแต่ละกลุม่ นาเสนอผลการวิเคราะห์หน้ า
ชันเรี
้ ยน
-ผู้สอนสรุปเนื ้อหาเกี่ยวกับสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการ
สร้ างงานศิลปะ
สื่อที่ใช้ -Power Point ,
-วีดีทศั น์
-ใบงานการรับรู้
1.ผู้สอนให้ ผ้ เู รี ยนดูภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
ความงามในธรรมชาติและความงามของศิลปะ
ผู้สอนให้ ผ้ เู รี ยนแต่ละคนเขียนถึงประสบการณ์
ทางความงามทังความงามทางธรรมชาติ
้
และ
ความงามในงานศิลปะ
2.ผู้สอนให้ ผ้ เู รี ยนจับกลุม่ ๆ ละ 6 คน จากนันให้
้
ผู้เรี ยนระดมสมองเพื่อแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับความสาคัญของความงาม โดยสรุป

-ประเมินจากใบงานเรื่ องการรับรู้
จากแบ่งกลุม่ เพื่อวิเคราะห์และ
นาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน 5คะแนน

คณาจารย์
กลุม่ วิชา
สุนทรี ยภา
พเพื่อ
คุณภาพ
ชีวิต

-ประเมินผลจากการสังเกตการมี
ส่วนร่วม จากการตอบคาถามและ
การแสดงความคิดเห็นในการทา
กิจกรรมกลุม่ ในชันเรี
้ ยน

คณาจารย์
กลุม่ วิชา
สุนทรี ยภา
พเพื่อ
คุณภาพ
ชีวิต

2

มคอ. 3
เป็ นรูปแบบผังความคิดภายใน 20 นาที
3. ผู้สอนและผู้เรี ยนช่วยกันสังเคราะห์
ประสบการณ์สนุ ทรี ย์ที่ผ้ เู รี ยนนาเสนอโดย
แยกแยะตาม ประสบการณ์ในรูปแบบของ
ธรรมชาติและศิลปะทางทัศนศิลป์ ดนตรี และ
นาฏศิลป์
สื่อการสอน - ภาพธรรมชาติ และภาพงาน
ศิลปะ
- วีดีทศั น์
-Power Point เรื่ องความงาม
4

รู ปแบบและการถ่ ายทอดงานศิลปะ
ผลงานศิลปกรรมเป็ นผลผลิตมาจาก
กระบวนการทางปั ญญา ที่มีทงเนื
ั ้ ้อหา
เรื่ องราวที่สง่ เสริม คุณธรรมจริยธรรม ใน
แง่มมุ ต่างๆ ผ่านรูปแบบ ลีลา ที่สวยงาม
มีทงที
ั ้ ่เห็นแล้ วรับรู้ได้ เลยและต้ องใช้
ความคิดพิจารณา ศึกษาสิ่งที่แฝงอยูใ่ น
แต่ละชิ ้นงาน

3

1.ผู้สอนบรรยายพร้ อมยกตัวอย่างรูปแบบการ
ถ่ายทอดงานศิลปะแบบต่างๆ
2. .ผู้สอนให้ ผ้ เู รี ยนระดมสมองโดยแบ่งกลุม่
และแจกภาพให้ กลุม่ ละ 1 ภาพ และให้ ผ้ เู รี ยน
บอกรูปแบบและเนื ้อหาจากภาพ
3 ให้ ผ้ เู รี ยนนาเสนองานหน้ าชันเรี
้ ยน
4.ผู้สอนสรุปเนื ้อหาการเรี ยน
สื่อการสอน-ภาพรูปแบบการถ่ายทอดงาน

-ประเมินผลจากการสังเกตการมี
ส่วนร่วม จากการตอบคาถามใน
การทากิจกรรมกลุม่ ในชันเรี
้ ยน

คณาจารย์
กลุม่ วิชา
สุนทรี ยภา
พเพื่อ
คุณภาพ
ชีวิต

3

มคอ. 3
ศิลปะแบบต่าง ๆ
- Power Point เรื่ องรูปแบบและการถ่ายทอด
งานศิลปะ
5-6
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แนวคิดและรู ปแบบศิลปะตะวันออก
3
ศิลปกรรม มีทงที
ั ้ ่เป็ นบุคคล ศิลปะท้ องถิ่น
ศิลปะพื ้นบ้ าน
ศิลปะประจาชาติ
โดยเฉพาะศิลปะประจาชาติไทย 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
แนวคิดและรู ปแบบศิลปะตะวันตก 3
ศิลปะตะวันตก ให้ ความสาคัญกับความ
จริงตามที่มองเห็น จึงพยายามถ่ายทอดให้
มีความเหมือนมากที่สดุ เรี ยกว่าศิลปะ

1ผู้สอนชี ้แจงรูปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้
-ประเมินผลจากการสังเกตการมี
ปั ญหา (PBL)
ส่วนร่วม และการแสดงความ
2 ให้ ผ้ เู รี ยนแบ่งกลุม่ กลุม่ ละ 8-10 คน เพื่อ
คิดเห็น 5 คะแนน
ร่วมกันวิเคราะห์โจทย์ปัญหาที่ผ้ สู อนกาหนดให้
3 ผู้เรี ยนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น
น จุดประสงค์การ
เรี ยนรู้จากโจทย์ปัญหา ให้
ผู้

คณาจารย์
กลุม่ วิชา
สุนทรี ยภา
พเพื่อ
คุณภาพ
ชีวิต

1.ผู้สอนบรรยายพร้ อมยกตัวอย่างภาพ แนวคิด
และรูปแบบในการสร้ างงานศิลปะตะวันตก
แขนงทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์
2.ให้ ผ้ เู รี ยนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความ

คณาจารย์
กลุม่ วิชา
สุนทรี ยภา
พเพื่อ

-ประเมินผลจากใบงานศิลปะ
ตะวันตก 5 คะแนน
-ประเมินผลจากการทัศนศึกษา
แหล่งการเรี ยนรู้ทางศิลปะตาม

4

มคอ. 3
เลียนแบบธรรมชาติ ต่อมาได้ มีการศึกษา
ถึง อารมณ์ ความรู้สกึ ฯลฯ ซึง่ ยังไม่มี
รูปแบบที่แน่นอน เป็ นผลให้ งานศิลปะ
ตะวันตกในปั จจุบนั มีรูปแบบที่แปลกตา
ออกไปจากที่เคยมองเห็น ซึง่ นับเป็ น
พัฒนาการทางศิลปะที่สาคัญอย่างหนึง่
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แนวคิดและรู ปแบบศิลปะร่ วมสมัย
3
ความก้ าวหน้ าทางด้ านต่างๆ เป็ นไปอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะทางด้ านการคมนาคม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้ แต่ละ
ประเทศมีการติดต่อกันได้ อย่างสะดวก
รวดเร็ว เป็ นผลให้ มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ทุกด้ านรวมถึงด้ านศิลปกรรมด้ วย ทาให้
ศิลปิ นไทยได้ มีโอกาสเรี ยนรู้ เลือกสรรเอา
สิ่งที่ดีงามจากศิลปะตะวันตกเข้ ามา
ปรับปรุงและผสมผสานกับศิลปะประจา
ชาติไทย เกิดเป็ นรูปแบบใหม่ นับเป็ นส่วน

งามตามแนวทฤษฎีตะวันตก
3. ผู้สอนสรุปและให้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
4. ทัศนศึกษาแหล่งการเรี ยนรู้ทางศิลปะตาม
ความเหมาะสม
สื่อการสอน- - วีดีทศั น์ศลิ ป์ตะวันตกทัง้ 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
4.ทัศนศึกษาแหล่งการเรี ยนรู้ทางศิลปะตาม
ความเหมาะสม
สื่อการสอน- วีดีทศั น์ศลิ ปะร่วมสมัยทัง้ 3
ฐานศาสตร์
-Power Point เรื่ องศิลปะร่วมสมัย

ความเหมาะสม

คุณภาพ
ชีวิต

-ประเมินผลจากใบงานศิลปะร่วม
สมัย 5 คะแนน
-ประเมินผล จากการทัศนศึกษา
แหล่งการเรี ยนรู้ทางศิลปะตาม
ความเหมาะสม

คณาจารย์
กลุม่ วิชา
สุนทรี ยภา
พเพื่อ
คุณภาพ
ชีวิต

5

มคอ. 3
หนึง่ ของศิลปะร่วมสมัย (Contemporary
art) การผสมผสานดังกล่าว ถือเป็ นการ
นาสิ่งที่ดีงามใหม่ (ศิลปะตะวันตก) มา
ผสมผสานกับสิ่งที่ดีงามอยู่แล้ ว (ศิลปะ
ไทย) กลายเป็ นสิ่งที่ดีงามในปั จจุบนั
(ศิลปะร่วมสมัย)
9

มูลฐานทางศิลปะ
มู ล ฐานทางศิ ล ปะทัง้ ในงานทั ศ นศิ ล ป์
ดนตรี นาฏศิลป์ นับเป็ นส่วนย่อย ที่ศิลปิ น
ผู้สร้ างสรรค์นามาประกอบกันขึ ้นเป็ นส่วน
ใหญ่หรื อส่วนรวม โดยมีหลักการพื ้นฐาน
เพื่อให้ ได้ ผลงานที่เหมาะสม ประกอบกับ
ประสบการณ์ทางความงามของศิลปิ นแต่
ละคน ส่งผลให้ ผลงานมีลกั ษณะเฉพาะที่
แตกต่างกัน สอดคล้ องกับการรับรู้ของคน
ในสังคมทีมีรสนิยมแตกต่างกันด้ วย

-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 และร่วมกันอภิปรายในชันเรี
้ ยน
3. ผู้สอนสรุปและให้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
สื่อการสอน - ภาพงานศิลปะ
-วีดีทศั น์การแสดง
- บทเพลง
- Power Point เรื่ องมูลฐานทางศิลปะ

-ประเมินผลจากการสังเกตการมี
ส่วนร่วม จากการตอบคาถามและ
การแสดงความคิดเห็นในการทา
กิจกรรมกลุม่ ในชันเรี
้ ยน

คณาจารย์
กลุม่ วิชา
สุนทรี ยภา
พเพื่อ
คุณภาพ
ชีวิต
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หลักการทางศิลปะ
3
หลักการทางศิลปะคือหลักในการนาเอา
มูลฐานทางศิลปะของแต่ละฐานศาสตร์ (
ทัศนศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดง )
นันๆมาประกอบกั
้
นทาให้ 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 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
สื่อการสอน - ภาพงานศิลปะ
-วีดีทศั น์การแสดง -บทเพลง
- Power Point เรื่ องหลักการทางศิลปะ

ประเมินผลจากการสังเกตการมี
ส่วนร่วม จากการตอบคาถามและ
การแสดงความคิดเห็นในการทา
กิจกรรมกลุม่ ในชันเรี
้ ยน

คณาจารย์
กลุม่ วิชา
สุนทรี ยภา
พเพื่อ
คุณภาพ
ชีวิต
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การเข้ าถึงความงามในงานศิลปะไม่วา่ 3
จะเป็ นทัศนศิลป์ ดนตรี หรื อนาฏศิลป์
หากต้ องการเข้ าใจงานอย่างถ่องแท้ และ
เข้ าถึงซึง่ ความงาม ความไพเราะ
องค์ประกอบศิลป์อันได้ แก่ มูลฐานและ
หลักการทางศิลปะถือเป็ นพื ้นฐานสาคัญ

1. ผู้เรี ยนนาเสนอผลงานกลุ่มโลโก้ , เพลง และ
แสดงท่าประกอบ
2.ผู้สอนวิจารณ์และให้ ข้อเสนอแนะ
3.ผู้สอนบรรยายวิธีการเข้ าถึงงานศิลปะ
4.ให้ ผ้ เู รี ยนดูภาพ , ชมวีดีทศั น์การแสดง , ฟั ง
เพลง และให้ ผ้ เู รี ยนวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์

-ประเมินผลจากการสังเกตการมี
ส่วนร่วม จากการตอบคาถามและ
การแสดงความคิดเห็นในการทา
กิจกรรมกลุม่ ในชันเรี
้ ยน

คณาจารย์
กลุม่ วิชา
สุนทรี ยภา
พเพื่อ
คุณภาพ
ชีวิต
7

มคอ. 3
ของการศึกษาเพื่อเข้ าถึงซึง่ ความงามของ
ศิลปะ
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ประสบการณ์ สุนทรียภาพที่เกิดจาก
การรั บรู้
การรับรู้ในงานศิลปกรรมแขนงต่างๆไม่วา่
จะเป็ นประสบการณ์ตรงหรื อ
ประสบการณ์รองย่อมนามาซึง่ สุนทรี ย
อารมณ์ การที่บคุ คลได้ มีโอกาสสัมผัสกับ
ผลงานศิลปะที่หลากหลายอย่าง
สม่าเสมอเป็ นหนทางหนึง่ ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ สมบูรณ์ขึ ้น

5.ผู้สอนสรุปและให้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
สื่อการสอน- ภาพงานศิลปะ
-วีดีทศั น์การแสดง
- บทเพลง
- Power Point เรื่ องหลักการทางศิลปะ
3

1. ผู้สอนมอบหมายงานให้ นกั ศึกษาไปศึกษา
และมีประสบการณ์ตรงกับความงามของ
ศิลปกรรมแขนงต่างๆยังแหล่งเรี ยนรู้
2. ผู้สอนให้ นกั ศึกษาเขียนบรรยายเล่า
ประสบการณ์ทางสุนทรี ยภาพที่ได้ รับ
สื่อการสอน -แหล่งการเรี ยนรู้ทางศิลปะแขนง
ต่างๆ
- ใบงานประสบการณ์ทางสุนทรี ยภาพ
- แบบฝึ กหัด

-ประเมินผลจากการสังเกตการมี
ส่วนร่วม จากการตอบคาถามและ
การแสดงความคิดเห็นในการทา
กิจกรรมกลุม่ ในชันเรี
้ ยน
-ประเมินผลจากใบงาน
ประสบการณ์สนุ ทรี ยภาพ

คณาจารย์
กลุม่ วิชา
สุนทรี ยภา
พเพื่อ
คุณภาพ
ชีวิต
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สุนทรี ยภาพในการดารงชีวิต
ในการดาเนินชีวิตประจาวันของมนุษย์
3
ปั จจัยสี่ได้ แก่อาหาร เครื่ องนุ่งห่ม ที่อยู่
อาศัยและยารักษาโรคเป็ นสิ่งสาคัญและ
จาเป็ นสาหรับชีวิตมนุษย์ ดังนันมนุ
้ ษย์จงึ
ให้ ความสนใจ และโดยพื ้นฐานแล้ วมนุษย์
ต้ องการความงามและความสะดวกสบาย
มนุษย์จงึ ปรุงแต่งปั จจัยให้ เกิดคุณค่า
ความงามเพื่อสนองอารมณ์ การนาศิลปะ
มาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันก่อให้ เกิด
สุนทรี ยภาพของมนุษย์

1. ผู้สอนกับผู้เรี ยนสนทนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความสาคัญ และประโยชน์ของ
สุนทรี ยภาพที่มีตอ่ การดารงชีวิต
2. ผู้สอนยกตัวอย่างภาพ สุนทรี ยภาพกับ
อาหาร การแต่งกายและที่อยูอ่ าศัย พร้ อมทัง้
วิเคราะห์ การนาไปประยุกต์ใช้ ให้ เหมาะสม
สื่อการสอน -ภาพสุนทรี ยภาพกับอาหาร การ
แต่งกายและที่อยู่อาศัย
- Power Point เรื่ องสุนทรี ยภาพใน
ชีวิตประจาวัน
- แบบฝึ กหัด

-ประเมินผลจากการสังเกตการมี
ส่วนร่วม จากการตอบคาถามและ
การแสดงความคิดเห็นในการทา
กิจกรรมกลุม่ ในชันเรี
้ ยน

คณาจารย์
กลุม่ วิชา
สุนทรี ยภา
พเพื่อ
คุณภาพ
ชีวิต
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สุนทรี ยภาพกับพลวัตรทางสังคม
3
วัฒนธรรมและมูลค่ าเพิ่มเชิงธุรกิจ
ศิลปะเป็ นสิ่งที่ผกู พันกับวิถีชีวิตและสังคม
สะท้ อนความเป็ นจริงของสังคมและ
วัฒนธรรมในแต่ละยุคสมัย ได้ เป็ นอย่างดี
ศิลปะจึงเป็ นสิ่งที่อยู่คกู่ บั มนุษย์และสังคม
การนาหลักการทางศิลปะมาประยุกต์ใช้
ในการด าเนิ น ชี วิ ต อั น ได้ แก่ ศิ ล ปะกั บ

1.ผู้สอนให้ นกั ศึกษาแบ่งกลุ่มระดมสมองเรื่ อง
สุนทรี ยภาพทางสังคมและวัฒนธรรม และให้
นาเสนอเป็ นผังความคิด
2.นักศึกษานาเสนอผังความคิดหน้ าชันเรี
้ ยน
3.ผู้สอนและผู้เรี ยนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
มูลค่าเพิ่มในงานศิลปะที่ชว่ ยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

ประเมินผลจากการสังเกตการมี
ส่วนร่วม จากการตอบคาถามและ
การแสดงความคิดเห็นในการทา
กิจกรรมกลุม่ ในชันเรี
้ ยน

คณาจารย์
กลุม่ วิชา
สุนทรี ยภา
พเพื่อ
คุณภาพ
ชีวิต
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อาหาร ศิลปะกับการแต่งกายและศิลปะ
กับที่อยู่อาศัย จะช่วยพัฒนารสนิยมและ
คุณภาพชีวิตให้ ดีขึ ้น
ในยุคปั จจุบนั ศิลปะมีสว่ นสาคัญในการ
เพิ่มมูลค่าเชิงธุรกิจทังในด้
้ านการค้ า
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
ตลอดจนธุรกิจการศึกษา
นาเสนอผลงาน
3
การสร้ างสรรค์ผ ลงานศิล ปะด้ วยการบูร
ณาการความรู้ ทางทัศนศิล ป์ 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 มน ามาซึ่ ง
ความสุนทรี ย์ที่หลากหลายประสบการณ์

4.ผู้สอนสรุปเนื ้อหาสาระการเรี ยนรู้
สื่อการสอน Power Point เรื่ องสุนทรี ยภาพกับ
พลวัตรทางสังคมและวัฒนธรรม

1. ผู้เรี ยนนาเสนอโครงการสุนทรี ยศิลป์/หรื อ
-ประเมินผลจากการนาเสนอ
โครงการสุนทรี ยภาพเพื่อสังคมจากการนา
โครงงานและรูปเล่มรายงาน
ความรู้ทางด้ านศิลปะ ทัง้ 3 ฐานมาประยุกต์ใช้ 20 คะแนน
2. ผู้สอนประเมินผลและให้ ข้อเสนอแนะ
สื่อการสอน
แบบประเมินผลงาน

คณาจารย์
กลุม่ วิชา
สุนทรี ยภา
พเพื่อ
คุณภาพ
ชีวิต
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2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรมที่
1กิจกรรมในชัน้ เรี ยน
-กิจกรรมการเรี ยนการสอน

-แบบฝึ กหัด

2 ใบงาน
-ใบงาน เรื่ องรูปแบบงาน

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
ศิลปะตะวันตกและตะวันออก -ด้ านปั ญญาได้ ผลการเรี ยนรู้ตามข้ อ 3.1
-ใบงานเรื่ องการรับรู้คา่ ความ -ด้ านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
งาม
รับผิดชอบได้ ผลการเรี ยนรู้ตามข้ อ 4.1
-ใบงานเรื่ องศิลปะตะวันตก
-ด้ านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้
-ใบงานเรื่ องศิลปะร่วมสมัย
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ ผลการเรี ยนรู้ตามข้ อ 5.1
-ใบงานเรื่ องประสบการณ์
สุนทรี ย์

วิธีการประเมิน
1ประเมินผลจากการสังเกตการ
มีสว่ นร่วม จากการตอบคาถาม
และการแสดงความคิดเห็นใน
การทากิจกรรมกลุม่ ในชันเรี
้ ยน
5 คะแนน
-ประเมินจากแบบฝึ กหัด 10
ะ
( ประเมินตาม Rubric)
-ประเมินผลจากใบงานครัง้ ละ
5 คะแนน
( ประเมินตาม Rubric)

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน
สัปดาห์ที่ 5-6

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล
ร้ อยละ 15

สัปดาห์ที่ 15

สัปดาห์ที่
1,2,7,8,12

ร้ อยละ 25

มคอ. 3
3 โครงการสุนทรี ยภาพ
-โครงการสุนทรี ยภาพเพื่อ
สังคมหรื อ
- โครงการสุนทรี ยศิลป์

--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

ประเมินจากโครงการ
สุนทรี ยภาพเพื่อสังคมหรื อ
โครงการสุนทรี ยศิลป์ โดย
ประเมินจากทางานร่วมกันเป็ น
กลุม่ และรับผิดชอบร่วมกัน

สัปดาห์ที่ 13 15

ร้ อยละ 20
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หมวดที่ 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ตารารายวิชาสุนทรี ยภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
แบบฝึ กหัดรายวิชาสุนทรี ยภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
สุเชาวน์ พลอยชุม.สุนทรียศาสตร์ ปั ญหาและทฤษฏีเกี่ยวกับความงามและศิลปะ. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย,2534.
สุชาติ สุทธิ. สุนทรียภาพของชีวิต Aesthetic Appreciation. กรุงเทพฯ:สานักพิมพ์เสมาธรรม,2543.
ไพฑูรย์ พัฒน์ใหญ่ยิ่ง. สุนทรียศาสตร์ : แนวความคิด ทฤษฏีและการพัฒนา. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์
เสมาธรรม,2541.
อนุมานราชธน,พระยา. รวมเรื่องศิลปะและการบันเทิง. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ครุ ุสภาลาดพร้ าว,2533.
พระราชวรมุนี(ประยูร ธมมจิตโต). ปรั ชญากรี ก บ่ อเกิดภูมิปัญญาตะวันตก. พิมพ์ครัง้ ที่ 4
กรุงเทพฯ: 2542.
น. ณ ปากน ้า. ความเข้ าใจในศิลปะ. พิมพ์ครัง้ ที่ 3 กรุงเทพฯ:ด่านสุทธาการพิมพ์,2543.
อารี สุทธิพนั ธุ์. ศิลปนิยม. พิมพ์ครัง้ ที่ 4 กรุงเทพฯ:สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์ ,2535.
ประเสริฐ ศีลรัตนา. สุนทรี ยะทางทัศนศิลป์ . พิมพ์ครัง้ ที่ 1 กรุงเทพฯ:โอ.เอส.พริน้ ติ ้ง เฮ้ าส์,2542.
ศิลปากร,กรม. คาบรรยายวิชาดุริยางคศาสตร์ ไทย .พิมพ์ครัง้ แรก กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์กรมศิลปากร
,2545.
เฉลิมศักดิ์ พิกลุ ศรี . สังคีตนิยมว่ าด้ วยดนตรีไทย. พิมพ์ครัง้ ที่ 1 กรุงเทพฯ:โอ.เอส.พริน้ ติ ้ง เฮ้ าส์
,2530.
วาสิษฐ์ จรัณยานนท์. วิทยาศาสตร์ การดนตรี The Science of Music. พิมพ์ครัง้ ที่ 1กรุงเทพฯ.
โรงพิมพ์กรมวิชาการ, :2542.
ณรุทธ์ สุทธจิตต์. สังคีตนิยม ความซาบซึง้ ในดนตรีตะวันตก. พิมพ์ครัง้ ที่ 3 กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2540.
วรพรรณ กีรานนท์.นาฏศิลป์ไทย.เอกสารประกอบการสอน.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.2548.
วรพรรณ กีรานนท์.วิพธิ ทัศนา..มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.2548.
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สุรพล วิรุฬห์รักษ์. นาฏยศิลป์ปริทรรศน์ . พิมพ์ครัง้ ที่ 1---------,2543.
สุมิตร เทพวงษ์ . สารานุกรม ระบา รา ฟ้อน. พิมพ์ครัง้ ที่ 3 กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริ น้ ติ ้ง เฮ้ าส์,-----สุจิตต์ วงษ์เทศ. ร้ องราทาเพลง : 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 การประเมินและปรั บปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ประเมินการสอนจากแบบประเมินผ่านระบบของมหาวิทยาลัยโดยนักศึกษา และสานักวิจยั
ประมวลผลแจ้ งผู้สอน
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
1 ประเมินโดยคณะผู้สอน
2 ประเมินโดยคณาจารย์อื่นๆ ในสาขาวิชา
3. การปรับปรุงการสอน
นาผลการประเมินจากข้ อ 1 และ 2 มาประชุมร่วมกันในกลุม่ ผู้สอนเพื่อหาแนวทางที่เหมาะและมี
ประสิทธิภาพในการสอนโดยรวมถึงการปรับเนื ้อหาวิชาให้ ทนั สมัยอยูเ่ สมอ และการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
การสอน เนื ้องานที่มอบหมายในชันเรี
้ ยนเป็ นต้ น
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1 ทบทวนผลสัมฤทธิ์จากคะแนนสอบ
2 ประเมินจากผลความพึงพอใจของชุมชนที่ได้ ร่วมโครงการสุนทรี ยภาพเพื่อสังคม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
คณะผู้สอนมีการประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอน โดย
มอบหมายหัวข้ อจากผลการประเมิน ให้ อาจารย์ผ้ สู อนไปปรับปรุงและนามาเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการรายวิชาเพื่อพัฒนากลยุทธ์การจัดการเรี ยนการสอนต่อไป
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โดยรายละเอียดการประเมินผลระหว่างภาคและปลายภาค แสดงในเชิง Rubric ดังนี ้
(ควรมีเนื ้อหาการเรี ยน ตามคาอธิบายรายวิชา และการสอนคุณธรรม จริ ยธรรม มีวินยั ที่พงึ ประสงค์)

เกณฑ์ การประเมินกิจกรรม ระหว่ างภาค (Rubric)
1.1 ใบงาน

มีทงหมด
ั้
5 ชิ ้น รวม 25 คะแนน

ใบงานที่ 1 เรื่องรูปแบบงานศิลปะตะวันตกและศิลปะตะวันออก
เกณฑ์ การให้ คะแนน
กิจกรรมที่
1. ใบงานที่ 1 เรื่อง
การรับรู้ความงาม
(ให้ น.ศ. ชมรูปภาพ
และวีดีทศั น์เรื่ อง
รูปแบบงานศิลปะ
ตะวันตกและศิลปะ
ตะวันออก แล้ วตอบ
คาถาม

5 คะแนน

4 คะแนน

3 คะแนน

2 คะแนน

1 คะแนน

- สามารถแยกแยะสิง่ ทีเ่ ห็นได้ วา่
เป็ นรูปแบบงานแบบใด
- สามารถบอกสิง่ ที่ได้ ยินได้
- สามารถอธิบายความงามจาก
สิง่ ที่ได้ ชมได้ อย่างมีเหตุผล
- มีเหตุผลสนับสนุนสิง่ ที่ชอบ
หรื อไม่ชอบจากการชมรูปภาพ
และวีดีทศั น์

- สามารถแยกแยะสิง่ ที่
เห็นได้ วา่ เป็ นรูปแบบ
งานแบบใด
- สามารถบอกสิง่ ที่ได้
ยินได้
- สามารถอธิบายความ
งามจากสิง่ ที่ได้ ชม
อย่างมีเหตุผล

- สามารถบอกสิง่ ทีเ่ ห็น
ได้ วา่ เป็ นรูปแบบงาน
แบบใด
- สามารถบอกสิง่ ที่ได้
ยินได้
- สามารถอธิบายความ
งามจากสิง่ ที่ได้ ชม

- สามารถบอกสิง่ ทีเ่ ห็น
ได้ วา่ เป็ นรูปแบบงาน
แบบใด
- สามารถบอกสิง่ ที่ได้
ยินได้

- สามารถบอก
สิง่ ที่เห็นได้ วา่
เป็ นรูปแบบ
งานแบบใด

ประเมิน
ตัวเอง

ประเมิน
ผู้อ่ นื

อาจารย์
ประเมิน

มคอ. 3

ใบงานที่ 2 เรื่องการรับรู้ความงาม
เกณฑ์ การให้ คะแนน
กิจกรรมที่
2. ใบงานที่ 2 เรื่อง
การรับรู้ความงาม
(ให้ น.ศ. ชมวีดีทศั น์
เรื่ องความงามใน
ธรรมชาติ)

5 คะแนน

4 คะแนน

3 คะแนน

- สามารถบอกสิง่ ทีเ่ ห็นได้
- สามารถบอกสิง่ ที่ได้ ยินได้
- สามารถอธิบายความงามจาก
สิง่ ที่ได้ ชม
- มีเหตุผลสนับสนุนสิง่ ที่ชอบ
หรื อไม่ชอบจากการชมวีดีทศั น์

- สามารถบอกสิง่ ทีเ่ ห็น
ได้
- สามารถบอกสิง่ ที่ได้
ยินได้
- สามารถอธิบายความ
งามจากสิง่ ที่ได้ ชม
อย่างมีเหตุผล

- สามารถบอกสิง่ ทีเ่ ห็น
ได้
- สามารถบอกสิง่ ที่ได้
ยินได้
- สามารถอธิบายความ
งามจากสิง่ ที่ได้ ชม

2 คะแนน

1 คะแนน

ประเมิน
ตัวเอง

ประเมิน
ผู้อ่ นื

อาจารย์
ประเมิน

- สามารถบอกสิง่ ทีเ่ ห็น - สามารถบอก
ได้
สิง่ ที่เห็นได้
- สามารถบอกสิง่ ที่ได้
ยินได้
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มคอ. 3
ใบงานที่ 3 ศิลปะตะวันตก
เกณฑ์ การให้ คะแนน
กิจกรรมที่
3. ใบงานที่ 3 สุนทรีย์
ทางศิลปะตะวันตก
(ทัศนศิลป์ ดนตรี และ
นาฏศิลป์)
และทัศนศึกษาแหล่งการ
เรี ยนรู้

5 คะแนน

4 คะแนน

3 คะแนน

2 คะแนน

1 คะแนน

- สามารถแยกประเภทของ
งานศิลปะตะวันตกแต่ละ
ประเภทได้
- สามารถบอกสือ่ ที่ใช้ และ
เทคนิคของงานนัน้ ๆ ได้
- สามารถบอกความรู้สกึ ที่มี
ต่องานนันอย่
้ างมีเหตุผล
ตามหลักการทาง
องค์ประกอบศิลป์
- มีความคิดสร้ างสรรค์และ
จินตนาการ
- ส่งงานได้ ตามกาหนดตรง
เวลา

- สามารถแยกประเภทของ
งานศิลปะตะวันตกแต่ละ
ประเภทได้
- สามารถบอกสือ่ ที่ใช้ และ
เทคนิคของงานนัน้ ๆ ได้
- สามารถบอกความรู้สกึ ที่มี
ต่องานนันอย่
้ างมีเหตุผลตาม
หลักการทางองค์ประกอบ
ศิลป์
- ส่งงานได้ ตามกาหนดตรง
เวลา

- สามารถแยกประเภท
ของงานศิลปะตะวันตก
แต่ละประเภทได้
- สามารถบอกสือ่ ที่ใช้
และเทคนิคของงานนัน้ ๆ
ได้
- ส่งงานได้ ตามกาหนด
ตรงเวลา

- สามารถแยก
ประเภทของงาน
ศิลปะตะวันตกแต่
ละประเภทได้
- สามารถบอกสือ่
ที่ใช้ และเทคนิค
ของงานนัน้ ๆ ได้
- ส่งงานไม่ตรง
เวลา

- สามารถแยก
ประเภทของ
งานศิลปะ
ตะวันตกแต่ละ
ประเภทได้
- ส่งงานไม่ตรง
เวลา

ประเมิน
ตัวเอง

ประเมิน
ผู้อ่ นื

อาจารย์
ประเมิน
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มคอ. 3
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
- สามารถเรี ยกชื่อของ
ศิลปะร่วมสมัยได้ อย่าง
ถูกต้ อง
- สามารถบอกอารมณ์
ความรู้สกึ ของงานที่ได้ ชม
ได้
- สามารถเลือกไปใช้ ใน
โอกาสต่างๆหรื อตกแต่ง
สถานที่ตา่ งๆได้
- ตระหนักถึงคุณค่าของ
สุนทรี ยภาพในตัวชิ ้นงาน
นันๆ
้

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

- สามารถแยกประเภท
ของศิลปะร่วมสมัยได้
- สามารถเรี ยกชื่อของ
ศิลปะร่วมสมัยได้ อย่าง
ถูกต้ อง
- สามารถบอกอารมณ์
ความรู้สกึ ของงานที่ได้
ชมได้

- สามารถแยก
ประเภทของศิลปะ
ร่วมสมัยได้
- สามารถเรี ยกชื่อ
ของศิลปะร่วมสมัย
ได้ อย่างถูกต้ อง

- สามารถแยก
ประเภทของศิลปะ
ร่วมสมัยได้

ประเมิน
ตัวเอง

ประเมิน
ผู้อ่ นื

อาจารย์
ประเมิน
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มคอ. 3
ใบงานที่ 5 ประสบการณ์ สุนทรีย์
เกณฑ์ การให้ คะแนน
กิจกรรมที่
5. ใบงานที่ 5
ประสบการณ์ สุนทรีย์
ศึกษางานศิลปะจาก
แหล่งเรี ยนรู้ตา่ งๆพร้ อม
ทังอธิ
้ บายถึง
ประสบการณ์สนุ ทรี ย์ที่
ได้ พบ

5 คะแนน

4 คะแนน

3 คะแนน

2 คะแนน

1 คะแนน

- สามารถบอกบอกประเภท
ของงานศิลปะต่างๆได้
-สามารถอธิบายความงาม
จากสิง่ ที่ได้ ชม
- มีเหตุผลสนับสนุนสิง่ ที่
ชอบหรื อไม่ชอบจากการ
จากประสบการณ์สนุ ทรี ย์ได้
- สามารถบอกความรู้สกึ ที่
มีตอ่ งานนันอย่
้ างมีเหตุผล
ตามหลักการทาง
องค์ประกอบศิลป์
- มีความคิดสร้ างสรรค์และ
จินตนาการ

- สามารถบอกบอกประเภทของ
งานศิลปะต่างๆได้
-สามารถอธิบายความงามจาก
สิง่ ที่ได้ ชม
- มีเหตุผลสนับสนุนสิง่ ที่ชอบ
หรื อไม่ชอบจากการจาก
ประสบการณ์สนุ ทรี ย์ได้
- สามารถบอกความรู้สกึ ทีม่ ีตอ่
งานนันอย่
้ างมีเหตุผลตาม
หลักการทางองค์ประกอบศิลป์
ได้

- สามารถบอกบอก
ประเภทของงานศิลปะ
ต่างๆได้
-สามารถอธิบายความ
งามจากสิง่ ที่ได้ ชม
- มีเหตุผลสนับสนุนสิง่
ที่ชอบหรื อไม่ชอบจาก
การจากประสบการณ์
สุนทรี ย์ได้

- สามารถบอกบอก
ประเภทของงาน
ศิลปะต่างๆได้
-สามารถอธิบาย
ความงามจากสิง่ ที่
ได้ ชม

- สามารถบอก
บอกประเภท
ของงานศิลปะ
ต่างๆได้
-สามารถ
อธิบายความ
งามจากสิง่ ที่ได้
ชม
- ส่งงานไม่ตรง
ตาม
กาหนดเวลา

ประเมิน
ตัวเอง

ประเมิน
ผู้อ่ นื

อาจารย์
ประเมิน

-
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มคอ. 3
1.2 โครงการสุนทรียศิลป์ / หรือโครงการสุนทรียภาพเพื่อสังคม ( 20 คะแนน)
เกณฑ์ การ
ให้ คะแนน
กิจกรรมที่
โครงการ
สุนทรียศิลป์ /
หรือโครงการ
สุนทรียภาพเพื่อ
สังคม

20 คะแนน

18 คะแนน

15 คะแนน

12 คะแนน

10 คะแนน

- ตรงตามหัวข้ อที่ได้ กาหนดไว้
- สามารถศึกษาหาข้ อมูลในท้ องถิ่น
ได้
- นาเสนอผลงานเป็ นรูปเล่มรายงาน
และpowerpoint หน้ าชันเรี
้ ยน
- การนาเสนอกระชับ น่าสนใจ มีการ
ใช้ ภาษาทีถ่ กู ต้ องเหมาะสม
- ผู้เข้ าชันเรี
้ ยนสามารถสรุปเนื ้อหา
ได้ อย่างสมบูรณ์
- สามารถนาความรู้มาปรับ
ประยุกต์ใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ตอ่
ตนเองและชุมชนนันๆได้
้

- ตรงตามหัวข้ อที่ได้
กาหนดไว้
- สามารถศึกษาหาข้ อมูล
ในท้ องถิ่นได้
- นาเสนอผลงานเป็ น
รูปเล่มรายงาน และ
powerpoint หน้ าชันเรี
้ ยน
- การนาเสนอกระชับ
น่าสนใจ มีการใช้ ภาษาที่
ถูกต้ องเหมาะสม
- ผู้เข้ าชันเรี
้ ยนสามารถ
สรุปเนื ้อหาได้ อย่าง
สมบูรณ์

- ตรงตามหัวข้ อที่ได้
กาหนดไว้
- สามารถศึกษาหา
ข้ อมูลในท้ องถิ่นได้
- นาเสนอผลงานเป็ น
รูปเล่มรายงาน และ
powerpoint หน้ าชัน้
เรี ยน
- การนาเสนอกระชับ
น่าสนใจ มีการใช้
ภาษาทีถ่ กู ต้ อง
เหมาะสม

- ตรงตามหัวข้ อที่ได้
กาหนดไว้
- สามารถศึกษาหาข้ อมูล
ในท้ องถิ่นได้
- นาเสนอผลงานเป็ น
รูปเล่มรายงาน และ
powerpoint หน้ าชันเรี
้ ยน

- ไม่ตรงตามหัวข้ อที่ได้
กาหนดไว้
- สามารถศึกษาหา
ข้ อมูลในท้ องถิ่นได้
- นาเสนอผลงานเป็ น
รูปเล่มรายงาน และ
powerpoint หน้ าชัน้
เรี ยน

ประเมิน
ตัวเอง

อาจารย์
ประเมิน
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มคอ. 3
1.3 แบบฝึ กหัดวิชาสุนทรียภาพเพื่อคุณภาพชีวติ 10
เกณฑ์ การ
ให้ คะแนน
กิจกรรมที่
แบบฝึ กหัด

10 คะแนน

- ส่งตรงตามกาหนด
- ทาครบทุกแบบฝึ กหัด
- ทาได้ ถกู ต้ อง

9 คะแนน

คะแนน
8 คะแนน

- ส่งตรงตามกาหนด
- ส่งไม่ตรงตามกาหนด
- ทาครบทุกแบบฝึ กหัด - ทาครบทุกแบบฝึ กหัด
- ทาผิดบ้ าง
- ทาผิดบ้ าง

7 คะแนน

- ส่งไม่ตรงตามกาหนด
- ทาไม่ครบทุกแบบฝึ กหัด
- ทาผิดบ้ าง

6 คะแนน

ประเมิน
ตัวเอง

อาจารย์
ประเมิน

- ส่งไม่ตรงตามกาหนด
- ทาไม่ครบทุกแบบฝึ กหัด
- ทาผิดเกือบทุกแบบฝึ กหัด
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