รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 2000105
ชื่อรายวิชา สุนทรียภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต 3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
ผศ.วรพรรณ กีรานนท์ ผู้ประสานงานวิชาสุนทรียภาพเพื่อคุณภาพชีวิตและคณะ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
เป็นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
กันยายน 2556
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของศิลปะกับมนุษย์อันก่อให้เกิดประสบการณ์
ทางสุนทรีย์
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของความงามและกระบวนการการรับรู้ค่าความ
งาม
3. เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศิลปกรรมแขนงต่างๆ ทั้งตะวันออกและตะวันตก
4. เพื่อให้เกิดความซาบซึ้งและตระหนักในคุณค่าของศิลปกรรมไทย
5. เพื่อให้สามารถนาสุนทรียภาพไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างสร้างสรรค์
6. เพื่อให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ รู้จักเสียสละ รวมถึงการทางานเป็น
ทีม นาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
7. เพื่ อ ให้ ส ามารถใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล และน าเสนองานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1) เพื่อพัฒนาทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรมที่ได้รับจากการเรียน ได้แก่ความ
รับผิดชอบ รู้จักเสียสละ มีระเบียบวินัย สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีจิตสาธารณะและเป็น
คนดีของสังคม
2) เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประสบการณ์สุนทรีย์ ในธรรมชาติและงาน
ศิลปะสามารถนาไปบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ความสาคัญและขอบข่ายของสุนทรียศาสตร์ ทฤษฎีความงาม
การรับรู้คุณค่าสุนทรียภาพในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น สร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่า
ความงามใน ศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ สามารถนามาบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆและประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

2

มคอ. 3

2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
45

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึกงาน
-

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมง

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
อาจารย์ผู้สอนกาหนดวันเวลาในการให้คาปรึกษา รายกลุ่มหรือรายบุคคลตามความ
เหมาะสมหรือตามความต้องการของนักศึกษาอย่างน้อย 6 ชั่วโมง/สัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1) ตระหนักถึงคุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรม
1.1) มีจิตสานึกและตระหนักในคุณค่าศิลปวัฒนธรรมไทย
1.2) ให้นักศึกษาได้แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องดีงามได้แก่ตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน
และการส่งงาน แต่งกายเรียบร้อย มีระเบียบวินัย กิริยามรรยาทสุภาพเหมาะสม
2)มีพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และมีจิตสาธารณะ
2.1) ให้นักศึกษาตระหนักในเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การรู้จัก
เสียสละ มีจิตสาธารณะ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นอย่างเป็น รูปธรรมโดยผ่านการทาโครงการ
สุนทรียภาพเพื่อสังคม
3)มีภาวะผู้นาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นและสามารถทางานร่วมกับผุ้อื่นได้
3.1)มีระเบียบวินัย รู้จักวางแผนการทางานและมีประสบการณ์การทางานเป็นกลุ่ม
ได้พัฒนาเรื่องการตรงต่อเวลาและความสามัคคี
4)มีความเคารพในสิทธิ และความมีคณ
ุ ค่าของตนเองและผู้อื่น
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1.2 วิธีการสอน
จัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมประกอบการบรรยาย จัดกิจกรรมในชั้นเรียน ,
การทาใบงาน , ทารายงานและนาเสนองาน , ทาแบบฝึกหัด และการทาโครงการสุนทรียศิลป์หรือ
โครงการสุนทรีย์สู่ชุมชน โดยใช้รูปแบบการศึกษาด้วย
1)การอภิปรายกลุ่ม(Group Discussion) ให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนาเสนอ
2)การทาโครงการ (Project Based Learning)มอบหมายงานให้นักศึกษาจัดทาโครงการ
สุนทรีย์สุ่ชุมชน เป็นงานกลุ่ม
3)การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(Self Study)มอบหมายงานให้นักศึกษาได้ค้นคว้าด้วยตนเอง
เพื่อตระหนักถึงเรื่องความรับผิดชอบ เสียสละและการทางานร่วมกัน
1.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินผลการเรียนจากกิจกรรมในชั้นเรียน , การทาใบงาน , การนาเสนองาน , ตรวจแบบฝึกหัด
และแบบประเมินโครงการสุนทรียศิลป์หรือโครงการสุนทรีย์สู่ชุมชน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
1)มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต
1.1) มีความรู้และเข้าใจในศาสตร์ของความงามและสามารถนาสุนทรียภาพไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
2) สามารถจาแนกและอธิบายองค์ความรู้ที่ศึกษา
2.1) สามารถจาแนกและอธิบายองค์ความรู้พื้นฐานทางศิลปกรรมและคุณค่า
ความงามได้
3) มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและความเป็นไปของชาติและสังคมโลก
3.1) มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะในชุมชนและตระหนักในคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมไทยและสากล
4) สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดาเนินชีวิต
ได้อย่างมีคุณภาพ
4.1)มีความตระหนักรู้และความเข้าใจเรื่องคุณค่าความงามและองค์ประกอบ
ศิลป์สามารถนาไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและชุมชนได้อย่างเหมาะสม
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2.2 วิธีการสอน
2.2.1 จัดการเรียนการสอน เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และ ใช้วิธีการเรียนการสอนแบบ
Active Learning ให้นักศึกษาชมวีดีทัศน์และตอบคาถาม
2.2.2 จัดการเรียนการสอนแบบ บรรยาย อภิปรายและแสดงความคิดเห็นให้นักศึกษา
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์กับความเป็นมนุษย์ และการสร้างสรรค์
2.2.3 จัดการเรียนการสอนโดยการศึกษาจากแหล่งการเรียนรู้ภายนอก และมอบหมาย
งานให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและทาโครงการสุนทรียศิลป์
2.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินผลระหว่างภาค ร้อยละ 60 แบ่งออกตามกิจกรรมและเนื้อหาดังนี้
- ใบงานและกิจกรรมในห้องเรียน
ร้อยละ
30
- รายงานกลุ่ม ( โครงงานสุนทรีย์ฯลฯ) ร้อยละ
20
- แบบฝึกหัด
ร้อยละ 10
ประเมินผลปลายภาค
ร้อยละ 40
( ข้อสอบปรนัย 5 ตัวเลือก จานวน 100 ข้อ เวลา 1.30 ชั่วโมง )
รวม 100 คะแนน
โดยรายละเอียดการประเมินผล แสดงในเชิง Rubric
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
1) สามารถคิดอย่างเป็นระบบ
2) สามารถค้นคว้า ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะของตนเองในการดาเนินชีวิตได้
3.1)นักศึกษารู้จักวิธีคิดเชิงบวก มีประสบการณ์สุนทรียภาพสามารถนาองค์
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและรู้จักปรับตนให้ดาเนินชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุข
4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการดาเนินชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์
4.1)นักศึกษาเกิดความคิดริเริ่มและแนวทางในการสร้างสรรค์งานและ
กระบวนการทางานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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3.2 วิธีการสอน
จัดการเรี ยนการสอน เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ และ ใช้ วิธีการเรี ยนการสอนแบบ Active
Learning

1)การอภิปรายกลุ่ม(Group Discussion) ให้ นกั ศึกษาได้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
นาเสนอ
2)การทาโครงการ (Project Based Learning)มอบหมายให้ นกั ศึกษาจัดทาโครงการ
สุนทรี ย์ส่ชุ มุ ชน หรื อโครงการสุนทรี ยศิลป์ เป็ นงานกลุ่ม
3)การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง(Self Study)มอบหมายงานให้ นกั ศึกษาได้ ค้นคว้ าด้ วย
ตนเองเพื่อตระหนักถึงเรื่ องความรับผิดชอบ เสียสละและการทางานร่วมกัน

3.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินผลระหว่างภาค ร้อยละ 60
ประเมินผลปลายภาค
ร้อยละ 40
รวม 100 คะแนน

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1) มีความสามารถทางานเป็นกลุ่มในฐานะผู้นาและผู้ตามได้
1.1) รู้จักบทบาทและหน้าที่ของตน และเคารพในสิทธิของผู้อื่น มีความสามารถใน
การทางานเป็นทีม เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี รู้จักปรับเปลี่ยนตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
2) สามารถริเริ่มสร้างสรรค์ แนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ได้
2.1)นาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานและกิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมายได้
3) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ
4) มีการค้นคว้าและวางแผนในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
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4.2 วิธีการสอน
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1)การอภิปรายกลุ่ม(Group Discussion) ให้นักศึกษาได้ระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
นาเสนอ
2)การทาโครงการ (Project Based Learning)มอบหมายให้นักศึกษาจัดทาโครงการ
สุนทรียส์ ู่ชุมชนเป็นงานกลุ่ม
3)การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(Self Study)มอบหมายงานให้นักศึกษาได้ค้นคว้าด้วยตนเอง
เพือ่ ตระหนักถึงเรื่องความรับผิดชอบ เสียสละและการทางานร่วมกัน

4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินผลโดยการสังเกตจากการมีส่วนร่วมของนักศึกษา
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง
พัฒนา
1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
1.1) รู้จักพัฒนาตนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม สามารถใช้
เทคโนโลยีต่างๆเพื่อการเรียนการสอน การสืบค้นข้อมูล การนาเสนองาน และรู้จักนามา
ประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเอง
2) สามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
3) สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
4) สามารถนาเสนอและสื่อสารโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติได้
5) สามารถเลือกใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตและแก้ไข
ปัญหาของตนเองได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
จัดการเรียนการสอน โดยมอบหมายงานให้ทาโครงการสุนทรียศิลป์หรือ
โครงการสุนทรีย์สู่ชุมชนที่ต้องสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้และนาเสนอข้อมูลโดยใช้
เทคโนโลยีต่างๆ
5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินผลจากการนาเสนองานของนักศึกษา
7

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
ที่

1-2

หัวข้อ/รายละเอียด
แนะนาเนื้อหาวิชาสุนทรียภาพเพื่อ
คุณภาพชีวิต
- ความหมายและคานิยามของ
สุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์กับ
ความเป็นมนุษย์ และการสร้างสรรค์
- ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิง
ความคิด และสุนทรียศาสตร์เชิง
พฤติกรรมแนวตะวันออก และ
ตะวันตก

จานวน กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
ชั่วโมง
3

- แนะนาเนื้อหารายวิชา , อาจารย์ผู้สอน และ
การวัดผลประเมินผล
1. ผู้สอนบรรยายและสนทนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับผู้เรียนในเรื่องสุนทรียศาสตร์และ
ความสาคัญที่เกี่ยวข้องกับความงาม
ความหมายและความสาคัญของศาสตร์แห่ง
ความงาม ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความงาม
คุณค่าของสุนทรียศาสตร์กับความเป็นมนุษย์
และอิทธิพลที่มีผลกระทบต่อการสร้างสรรค์
งานศิลปะ
2. ผู้สอนอธิบายและยกตัวอย่างภาพนิ่งและ
วิดีทัศน์ความงามในธรรมชาติและในงานศิลปะ
3. ผู้สอนให้ผู้เรียนยกตัวอย่างความงามใน
ธรรมชาติและงานศิลปะ คนละ 1 ตัวอย่าง
และนามาอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
และสรุปสาระสาคัญจากการอภิปราย

วิธีการประเมิน

ผู้สอน

1. ประเมินความรู้
เบื้องต้นจากแบบทดสอบ
ก่อนเรียน
2.จากการมีส่วนร่วมใน
การซักถามและอภิปราย
ในชั้นเรียน
3. โดยผู้เรียนสามารถ
ตอบคาถามได้ถูกต้อง

คณาจารย์
กลุ่มวิชา
สุนทรียภาพ
เพื่อคุณภาพ
ชีวิต
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4. ผุ้สอนอธิบายและยกตัวอย่างถึง
สุนทรียศาสตร์เชิงความคิด และสุนทรียศาสตร์
เชิงพฤติกรรมแนวตะวันออก และตะวัน
ตะวันตก
5. ผุ้สอนให้ผู้เรียนชมวีดีทัศน์และตอบคาถาม
เกี่ยวกับศิลปะตะวันออก และตะวันตก
สื่อการสอน
1. วีดิทศั น์ ความงามในธรรมชาติ และความ
งามในงานทัศนศิลป์
2. ภาพสไลด์ จ ากโปรแกรมพาวเวอร์ พ อยท์
เรื่องความงามในธรรมชาติ และความงามใน
งานศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์
3. แบบทดสอบท้ายบท

2
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3

กระบวนการสร้างงานศิลปะ
อิทธิพลที่มีผลกระทบต่อการ
สร้างสรรค์งานศิลปะ
เริ่มจากมนุษย์ผู้สร้างสรรค์ตามลาดับ
ขั้นตอนตรงไปสู่การรับรู้ของมนุษย์ใน
สังคม เป็นความปรารถนาดีของศิลปิน
จะให้เพื่อมนุษย์ได้สัมผัสกับสิ่งที่มี
ความงาม ส่งผลสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ใน
ขณะเดียวกันก็ เป็นความภาคภูมิใจ
ของศิลปินทีไ่ ด้นาเสนอผลงานให้สังคม
ชื่นชม

3

1. ผู้สอนบรรยายให้ผู้เรียนทราบถึง
กระบวนการสร้างงานศิลปะ
2. ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเพื่อวิเคราะห์ถึงสิ่ง
ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างงานศิลปะ
3. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลการวิเคราะห์
หน้าชั้นเรียน
4. ผู้สอนสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งที่มีอิทธิพลต่อ
การสร้างงานศิลปะ และให้นักศึกษาทา
แบบทดสอบท้ายบท
5. ผู้สอนให้ผู้เรียนค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อ
เรื่อง ประวัติและผลงานของศิลปินโดยให้
ผู้เรียนเข้าห้องสมุดเพื่อค้นคว้าเพิ่มเติมจาก
หนังสือ นิตยสาร การค้นข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น

1 จากการมีส่วนร่วมใน
การซักถาม อภิปรายและ
นาเสนองานในชั้นเรียน
2 จากใบงานการรับรู้
คุณค่าความงาม และ
วิเคราะห์สิ่งที่มีอิทธิพล
ต่อการสร้างงานศิลปะ
3 โดยผู้ เ รี ย นสามารถ
ตอบคาถามได้ถูกต้อง

คณาจารย์
กลุ่มวิชา
สุนทรียภาพ
เพื่อคุณภาพ
ชีวิต

-

สื่อการสอน
1. วีดิทัศน์ ความงามในงานทัศนศิลป์
2. ภาพสไลด์จากโปรแกรมพาวเวอร์พอยท์
เรื่อง กระบวนการสร้างงานศิลปะ
3. แบบทดสอบท้ายบท
3
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การรับรู้ค่าความงาม
ความงามมีทั้งที่เป็นรูปธรรม (ผลงาน
ศิลปกรรม) และนามธรรม (ความงาม)
เป็นผลมาจากการได้สัมผัสกับสิ่งที่ที่มี
ความงามผ่ า นประสาทสั ม ผั ส ทั้ ง ห้ า
น ามาสู่ ก ารสั่ ง สมเป็ น ประสบการณ์
ทางความงามของแต่ ล ะบุ ค คล ซึ่ ง
แสดงออกให้ ป รากฏเห็ น ในรู ป ของ
รสนิยม

3

1. ผู้สอนบรรยายเรื่องทฤษฏีการรับรุ้ค่าความ
งาม พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
2.ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละคนเขียนถึง
ประสบการณ์สุนทรีย์ของตนเองจะเป็นความ
งามทางธรรมชาติหรือความงามในงานศิลปะ
3. ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสังเคราะห์
ประสบการณ์สุนทรีย์ที่ผู้เรียนนาเสนอโดย
แยกแยะตามประเภทของประสบการณ์ ได้แก่
ธรรมชาติ ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ โดย
สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
4.ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มๆ ละประมาณ 6
คน และให้ผู้เรียนระดมสมองเพื่อแสดงควา
คิดเห็น เกี่ยวกับคานิยามความงาม
ความสาคัญของความงาม โดยสรุปเป็นรูปแบบ
ผังความคิด

1 จากการมีส่วนร่วมใน
การซักถาม อภิปรายและ
นาเสนองานในชั้นเรียน
2 ใบงานการรับรู้คุณค่า
ความงาม จาก
ประสบการณ์สุนทรีย์
3 โดยผู้ เ รี ย นสามารถ
ตอบคาถามได้ถูกต้อง

คณาจารย์
กลุ่มวิชา
สุนทรียภาพ
เพื่อคุณภาพ
ชีวิต

สื่อการสอน
1. ภาพสไลด์จากโปรแกรมพาวเวอร์พอยท์
เรื่องการรับรู้ค่าความงาม
2.ใบงานผังความคิดเรื่องความงาม
3. แบบทดสอบท้ายบท
4

มคอ. 3

5

รูปแบบและการถ่ายทอดงานศิลปะ
ผลงานศิลปกรรมเป็นผลผลิตมาจาก
กระบวนการทางปัญญา ที่มีทั้งเนื้อหา
เรื่องราวที่ส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม
ในแง่มุมต่างๆ ผ่านรูปแบบ ลีลา ที่
สวยงาม มีทั้งที่เห็นแล้วรับรู้ได้ทันที
เและต้องใช้ความคิดพิจารณาศึกษาสิ่ง
ที่แฝงอยู่ในแต่ละชิ้นงาน

3

1. ผู้สอนบรรยายความหมายและความสาคัญของ
1. จากการมีส่วนร่วมใน
การรับรู้ การรับรู้ทางประสาทสัมผัสประเภท การซักถามและอภิปราย
ต่างๆ ให้ผู้เรียนฝึกการดูภาพและฟังเสียง
ในชั้นเรียน
2. ผู้สอนตั้งปัญหาให้ผู้เรียนอภิปราย
2.จากใบงานการรับรู้
เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การรั บ รู้ ค วามงาม คุให้ณค่าความงาม และ
ยกตัวอย่างและนามาอภิปรายหน้าชั้นเรียน
วิเคราะห์คุณค่าของงาน
3. ผู้สอนบรรยายขั้นตอนการรับรู้ความงาม
ทัศนศิลป์ ดนตรีและ
โดยนาภาพเคลื่อนไหวให้ผู้เรียนดู
นาฏศิลป์
4. ผู้สอนนาภาพวาดตัวการ์ตูน งานศิลปะแบบ 3. โดยผู้ เ รี ย นสามารถ
แอบแสต รค ฟั ง เสี ย งซอที่ ไ ม่ มี เ นื้ อ ร้ อ ง ตอบคาถามได้ถูกต้อง
ศิลปะการแสดงแบบ Contemporary art มา
ให้ ผู้ เ รี ย นดู และให้ ล งมื อ เขี ย นแสดงความ
คิ ด เห็ น ว่ า ศิ ล ปะทั้ ง 4 ประเภทบอกเล่ า
เรื่องราวอะไร ดู, ฟังแล้วรู้สึกอย่างไร จากนั้น
ยกตัวอย่างให้ ผู้เรียนมาพูดหน้าชั้นเรียน และ
ร่วมกันอภิปรายถึงความรู้ความเข้าใจที่ได้รับ
5. บรรยายการถ่ายทอดรูปแบบความงาม
ลั ก ษณะเหมื อ นจริ ง ดั ด แปลงตั ด ทอน และ
แสดงความรู้ สึ ก อิ ส ระ พร้ อ มยกตั ว อย่ า ง
ประกอบ

คณาจารย์
กลุ่มวิชา
สุนทรียภาพ
เพื่อคุณภาพ
ชีวิต
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6. อธิ บ ายการรั บ รู้ คุ ณ ค่ า ความงามในงาน
ศิล ปะทางด้า นเนื้อ หาเรื่อ งราว และการรับ รู้
คุ ณ ค่ า ความงามในงานศิ ล ปะ ทางด้ า น
องค์ ป ระกอบทางศิ ล ปะ พร้ อ มยกตั ว อย่ า ง
ประกอบ จากนั้นนาตัวอย่างงานศิลปะ 5 ชิ้น
มาให้นักศึกษาฝึกวิเคราะห์
7. ผู้สอนให้ผู้เรียนทาแบบทดสอบท้ายบท
8. ผู้สอนให้ผู้เรียนค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อ
เรื่อง องค์ประกอบทางศิลปะโดยให้ ผู้เรียนเข้า
ห้ อ งสมุ ด เพื่ อ ค้ น คว้ า เพิ่ ม เติ ม จากหนั ง สื อ
นิตยสาร การค้นข้อมูลทางอินเตอร์เนต เป็น
ต้น
สื่อการสอน
1. ภาพวาดตั ว การ์ ตู น งานศิ ล ปะแบบแอบ
แสตรค
2. เสียงดนตรีที่ไม่มีเนื้อร้อง
3. วีดิทัศน์เรื่องการรับรู้คุณค่าความงามทาง
ธรรมชาติและคุณค่าความงาม
ทางศิลปะ
6
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4.
วี ดิ ทั ศ น์ เ รื่ อ งศิ ล ปะการแสดงแบบ
Contemporary art
5. ภาพสไลด์ จ ากโปรแกรมพาวเวอร์ พ อยท์
เรื่องความหมายและความสาคัญของการรับรู้
6

แนวคิดและรูปแบบศิลปะตะวันออก
ศิลปกรรม มีทั้งที่เป็นบุคคล ศิลปะ
ท้องถิ่น ศิลปะพื้นบ้าน ศิลปะประจา
ชาติ โดยเฉพาะศิลปะประจาชาติไทย
และประเทศใกล้เคียง รวมกลุ่มกันเป็น
ศิลปะตะวันออกที่เน้นจินตนาการ
มากกว่าสิ่งที่มองเห็นกันทั่วไป
ในขณะที่กลุ่มประเทศทางตะวันตก
จัดรวมเป็นกลุ่มศิลปะตะวันตก
เนื่องจากมีหลายประเทศจึงได้รับ
ความนิยมอย่างกว้างขวาง ได้รับการ
ยกย่องเป็นศิลปะสากล

3

1. ผู้สอนบรรยายพร้อมยกตัวอย่างแนวคิดและ
รู ป แบบในการสร้ า งงานศิ ล ปะไทยแขนง
ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์
2. ชมวีดีทัศน์ศิลป์ไทยทั้ง 3 ฐานศาสตร์ และ
ให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น
3. ผู้สอนสรุปและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
4. ผู้ ส อนบรรยายพร้ อ มยกตั ว อย่ า งภาพ
แนวคิด และรูปแบบในการสร้างงานศิลปะไทย
แขนงทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์
5. ให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
งามตามแนวทฤษฎีไทย
6. ให้ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดเรื่องศิลปะไทย

1 จากการมีส่วนร่วมใน
การซักถามและอภิปราย
ในชั้นเรียน
2 จากใบงานแนวคิดและ
รูปแบบในการสร้างสรรค์
งานศิลปะไทย
3 โดยผู้เรียนสามารถ
ตอบคาถามได้ถูกต้อง

คณาจารย์
กลุ่มวิชา
สุนทรียภาพ
เพื่อคุณภาพ
ชีวิต
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สื่อการสอน
1. พาวเวอร์พอยท์ แนวคิด และรูปแบบในการ
สร้างสรรค์งานศิลปะไทยทั้ง 3 ฐานศาสตร์
2. ภาพเคลื่อนไหว แนวคิด และรูปแบบในการ
สร้างสรรค์งานศิลปะไทยทั้ง 3 ฐานศาสตร์

7

แนวคิดและรูปแบบศิลปะตะวันตก
ศิลปะตะวันตก ให้ความสาคัญกับ
ความจริงตามที่มองเห็น จึงพยายาม
ถ่ายทอดให้มีความเหมือนมากที่สุด
เรียกว่าศิลปะเลียนแบบธรรมชาติ
ต่อมาได้มีการศึกษาถึง อารมณ์
ความรู้สึก ฯลฯ ซึ่งยังไม่มีรูปแบบที่
แน่นอน เป็นผลให้งานศิลปะตะวันตก
ในปัจจุบันมีรูปแบบที่แปลกตาออกไป
จากที่เคยมองเห็น ซึ่งนับเป็น
พัฒนาการทางศิลปะที่สาคัญอย่างหนึ่ง

3

1. ผู้ ส อนบรรยายพร้ อ มยกตั ว อย่ า งภาพ
แนวคิ ด และรู ป แบบในการสร้ า งงานศิ ล ปะ
ตะวันตกแขนงทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์
2. ให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
งามตามแนวทฤษฎีตะวันตก
3. ให้ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดเรื่องศิลปะตะวันตก
4. ผู้สอนสรุปและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
5. ทัศ นศึ กษาพิ พิธ ภัณฑสถานแห่ง ชาติ (หรือ
แหล่งการเรียนรู้อื่นๆตามความเหมาะสม) ให้
ผู้ เรี ย นทาใบงานเรื่ อ งศิ ล ปะไทยตามหั ว ข้ อ ที่
ผู้สอนกาหนดประกอบการทัศนศึกษา

1 จากการมีส่วนร่วมใน
การซักถามและอภิปราย
ในชั้นเรียน
2 จากใบงานแนวคิดและ
รูปแบบในการสร้างสรรค์
งานศิลปะตะวันตก
3 โดยผูเ้ รียนสามารถ
ตอบคาถามได้ถูกต้อง

คณาจารย์
กลุ่มวิชา
สุนทรี ยภาพ
เพื่อคุณภาพ
ชีวิต
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สื่อการสอน
1. พาวเวอร์พอยท์ แนวคิด และรูปแบบในการ
สร้างสรรค์งานศิลปะตะวันตกทั้ง 3 ฐานศาสตร์
2. ภาพเคลื่อนไหว แนวคิด และรูปแบบในการ
สร้างสรรค์งานศิลปะตะวันตกทั้ง 3 ฐานศาสตร์
3. ใบงานเรื่องศิลปะตะวันตก

8

แนวคิดและรูปแบบศิลปะร่วมสมัย
ความก้าวหน้าทางด้านต่างๆ เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะทางด้านการ
คมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทาให้แต่ละประเทศมีการติดต่อกันได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว เป็นผลให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกด้านรวมถึงด้าน
ศิลปกรรมด้วย ทาให้ศิลปินไทยได้มี
โอกาสเรียนรู้ เลือกสรรเอาสิ่งที่ดีงาม
จากศิลปะตะวันตกเข้ามาปรับปรุง
และผสมผสานกับศิลปะประจาชาติ

3

1. ผู้สอนบรรยายพร้อมยกตัวอย่างภาพ
แนวคิดและรูปแบบในการสร้างงานศิลปะแบบ
ร่วมสมัยตะวันตกแขนงทัศนศิลป์ ดนตรีและ
นาฏศิลป์
2. ให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
งามแบบร่วมสมัย
3. ให้ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดเรื่องศิลปะร่วมสมัย
4. ทัศนศึกษาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ
(หรือแหล่งการเรียนรู้ศิลปะร่วมสมัยอื่นๆตาม
ความเหมาะสม)
5. ให้ผู้เรียนทาใบงานเรื่องศิลปะร่วมสมัยตาม
หัวข้อที่ผู้สอนกาหนด ประกอบการทัศนศึกษา

1 จากการมีส่วนร่วมใน
การซักถามและอภิปราย
ในชั้นเรียน
2 จากใบงานแนวคิดและ
รูปแบบในการสร้างสรรค์
งานศิลปะร่วมสมัย
3 โดยผู้เรียนสามารถ
ตอบคาถามได้ถูกต้อง

คณาจารย์
กลุ่มวิชา
สุนทรียภาพ
เพื่อคุณภาพ
ชีวิต
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ไทย เกิดเป็นรูปแบบใหม่ นับเป็นส่วน
หนึ่งของศิลปะร่วมสมัย
(Contemporary art) การผสมผสาน
ดังกล่าว ถือเป็นการนาสิ่งที่ดีงามใหม่
(ศิลปะตะวันตก) มาผสมผสานกับสิ่งที่
ดีงามอยู่แล้ว (ศิลปะไทย) กลายเป็น
สิ่งที่ดีงามในปัจจุบัน (ศิลปะร่วมสมัย)

6. ผู้สอนให้ผู้เรียนทาแบบทดสอบท้ายบท

7. ผู้สอนให้ผู้เรียนค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อ
เรื่ อ ง เทคนิ ค การสร้ า งและการน าเสนองาน
ศิลปะร่ว มสมัย โดยให้นัก ศึกษาเข้ าห้องสมุ ด
เพื่อค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือ นิตยสาร การ
ค้นข้อมูลทางอินเตอร์เนต เป็นต้น
สื่อการสอน
1. พาวเวอร์พอยท์ แนวคิด และรูปแบบในการ
สร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยทั้ง 3 ฐานศาสตร์
2. ภาพเคลื่อนไหว แนวคิด และรูปแบบในการ
สร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยทั้ง 3 ฐานศาสตร์

9

มูลฐานทางศิลปะ
มูลฐานทางศิลปะทั้งในงานทัศนศิลป์
ดนตรี นาฏศิ ล ป์ นับ เป็ น ส่ วนย่ อ ย ที่
ศิลปินผู้สร้างสรรค์นามาประกอบกัน
ขึ้น เป็ น ส่ ว นใหญ่ ห รือ ส่ ว นรวม โดยมี

3

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนดูภาพ, ชมวีดีทัศน์การแสดง
และฟังเพลง
2. ผู้สอนบรรยายมูลฐานทางศิลปะ ดนตรี และ
มูลฐานทางการเคลื่อนไหว

1 จากการมีส่วนร่วมใน
การซักถามและอภิปราย
ในชั้นเรียน
2 จากใบงานเรื่อง
องค์ประกอบทัศนศิลป์
ดนตรี และ

คณาจารย์
กลุ่มวิชา
สุนทรียภาพ
เพื่อคุณภาพ
ชีวิต
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หลั ก การพื้ น ฐาน เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลงานที่
เหมาะสม ประกอบกับประสบการณ์
ทางความงามของศิ ล ปิ น แต่ ล ะคน
ส่ ง ผลให้ ผ ลงานมี ลั ก ษณะเฉพาะที่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับการรับรู้ของ
คนในสังคมทีมีรสนิยมแตกต่างกันด้วย

3. ให้ผู้เรียนทดลองวิเคราะห์มูลฐานทางศิลปะ ศิลปะการแสดง
ของสิ่ง ที่ได้รับชมและจากการฟังและร่วมกัน 3. โดยนักศึกษาสามารถ
อภิปรายในชั้นเรียน
ตอบคาถามได้ถูกต้อง
4. ผู้สอนสรุปและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
สื่อการสอน
1. วีดีทัศน์การแสดง
2. ภาพสไลด์จากโปรแกรมพาวเวอร์พอยท์เรื่อง
มูลฐานทางศิลปะ
3. บทเพลง

10

หลักการทางศิลปะ
หลักการทางศิลปะคือหลักในการ
นาเอามูลฐานทางศิลปะของแต่ละฐาน
ศาสตร์( ทัศนศิลป์ ดนตรีและ
ศิลปะการแสดง )นั้นๆมาประกอบกัน

3

1. ผู้ ส อนบรรยายเรื่ อ งหลั ก การทางศิ ล ปะ
ดนตรี และมูลฐานทางการเคลื่อนไหว
2 ผู้สอนเตรียมภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ให้
ผู้เรียนทดลองวิเคราะห์หลักการทางศิลปะของ
สิ่งที่ได้รับชมและร่วมกันอภิปรายในชั้นเรียน

1 จากการมีส่วนร่วมใน
การซักถามและอภิปราย
ในชั้นเรียน
2 จากการนาเสนองาน
3. โดยผูเ้ รียนสามารถ
ตอบคาถามได้ถูกต้อง

คณาจารย์
กลุ่มวิชา
สุนทรียภาพ
เพื่อคุณภาพ
ชีวิต
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ทาให้ผลงานศิลปะของแต่ละศาสตร์
เกิดความงามหรือความไพเราะ โดยใช้
หลักการของเอกภาพและความสมดุล

3. ผู้สอนคัดเลือกผู้เรียนให้มาอธิบายหน้าชั้น
และวิเคราะห์ร่วมกัน
4. ให้ผู้เรียนทาแบบทดสอบ
5. ผู้ ส อนมอบหมายงานให้ ผู้ เรีย นแบ่ง กลุ่ ม ๆ
ละ 8 – 10 คน ออกแบบโลโก้ (ตราสัญลักษณ์)
ประจ ากลุ่ ม แต่ ง เพลง และแสดงท่ า ทาง
ประกอบเพลง นาเสนอหน้าชั้นเรียนครั้งต่อไป
สื่อการสอน
1. วีดีทัศน์การแสดง
2. ภาพสไลด์ จ ากโปรแกรมพาวเวอร์ พ อยท์
เรื่องหลักการทางศิลปะ
3. บทเพลง
4. แบบทดสอบ
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11

การเข้าถึงความงามในงานศิลปะ
ไม่ว่าจะเป็นทัศนศิลป์ ดนตรีหรือ
นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดงหากต้องการ
เข้าใจงานอย่างถ่องแท้และเข้าถึงซึ่ง
ความงาม ความไพเราะ องค์ประกอบ
ศิลป์อันได้แก่ มูลฐานและหลักการ
ทางศิลปะถือเป็นพื้นฐานสาคัญของ
การศึกษาเพื่อเข้าถึงซึ่งความงามของ
ศิลปะ

3

1.ให้ผู้เรียนดูภาพ , ชมวีดีทัศน์การแสดง , ฟัง
เพลง และให้ผู้เรียนวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์
2.ผู้สอนตั้งคาถามให้ผู้เรียนอภิปรายถึง
ประโยชน์ของการนามูลฐานและหลักการทาง
ศิลปะ ดนตรี และการแสดงไปประยุกต์ใช้
3. ผู้สอนคัดเลือกผู้เรียนให้มาอธิบายหน้าชั้น
เรียน และวิเคราะห์ร่วมกัน
4. ให้ผู้เรียนนาเสนอผลงานกลุ่มได้แก่โลโก้ ,
เพลง และแสดงท่าประกอบ
5. ผู้สอนวิจารณ์และให้ข้อเสนอแนะ

คณาจารย์
กลุ่มวิชา
สุนทรียภาพ
เพื่อคุณภาพ
ชีวิต

สื่อการสอน
1. วีดีทัศน์การแสดง
2. บทเพลง
3. ภาพสไลด์ จากโปรแกรมพาวเวอร์พอยท์เรื่อง
องค์ประกอบศิลป์

4. แบบทดสอบ
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ประสบการณ์สุนทรียภาพที่เกิดจาก
การรับรู้
การรับรู้ในงานศิลปกรรมแขนงต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ตรงหรือ
ประสบการณ์รองย่อมนามาซึ่งสุนทรีย
อารมณ์ การที่บุคคลได้มีโอกาสสัมผัส
กับผลงานศิลปะที่หลากหลายอย่าง
สม่าเสมอเป็นหนทางหนึ่งในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้สมบูรณ์ขึ้น

3

คณาจารย์
กลุ่มวิชา
เกี่ยวกับการทาโครงการสุนทรียศิลป์หรือ
สังเกตการมีส่วนร่วม
โครงการสุนทรีย์สู่ชุมชน โดยให้ผุ้เรียนทางาน จากการตอบคาถามและ สุนทรียภาพ
กลุ่มๆละประมาณ 10-12คน ตามความ
การแสดงความคิดเห็นใน เพื่อคุณภาพ
เหมาะสม
การทากิจกรรมกลุ่มใน ชีวิต
2 ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนเขียนโครงการ ชั้นเรียน
สุนทรียศิลป์ที่จะไปศึกษางานศิลปะยังแหล่ง 2. ประเมินผลจากการ
เรียนรู้ หรือโครงการสุนทรีย์สู่ชุมชน ตามความ เขียนโครงการ
3. ประเมินผลจากการทา
สนใจของกลุ่มผู้เรียน
แบบฝึกหัด
3. ให้ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดทบทวนบทเรียน
1. ผู้สอนมอบหมายงานและให้คาปรึกษา

1. ประเมินผลจากการ

สื่อการสอน
1. รูปแบบการเขียนโครงการ
2. แบบฝึกหัด
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สุนทรียภาพในการดารงชีวิต
สุนทรียภาพกับอาหาร
สุนทรียภาพกับการแต่งกาย
สุนทรียภาพกับที่อยู่อาศัย

ในการดาเนินชีวิตประจาวันของมนุษย์
ปัจจัยสี่ได้แก่อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่
อยู่อาศัยและยารักษาโรคเป็นสิ่งสาคัญ
และจาเป็นสาหรับชีวิตมนุษย์ ดังนั้น
มนุษย์จึงให้ความสนใจ และโดย
พื้นฐานแล้วมนุษย์ต้องการความงาม
และความสะดวกสบายมนุษย์จึงปรุง
แต่งปัจจัยให้เกิดคุณค่าความงามเพื่อ
สนองอารมณ์ การนาศิลปะมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันก่อให้เกิด
สุนทรียภาพของมนุษย์

3

1. ผู้สอนและผู้เรียนสนทนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความสาคัญ และประโยชน์ของ
สุนทรียภาพที่มีต่อการดารงชีวิต
2. ผู้ ส อนยกตั ว อย่ า งภาพการตกแต่ ง อาหาร
การแต่งกายและที่อยู่อาศัย พร้อมทั้งวิเคราะห์
ถึงการนาองค์ประกอบศิลป์และหลักการทาง
ศิลปะไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
3.ผู้ ส อนสรุ ป เนื้ อ หาสาระการเรี ย นรู้ แ ละ
มอบหมายงานให้ผู้เรียนไปศึกษาผลงานที่นา
ศิลปะไปสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงธุรกิจ คนละ 1
ตัวอย่าง เพื่อนาเสนอและร่วมอภิปรายในครั้ง
ต่อไป
4. ให้ผู้เรียนทาแบบทดสอบท้ายบท
สื่อการสอน
1. ภาพสไลด์จากโปรแกรมพาวเวอร์พอยท์
เรื่องการตกแต่งอาหาร การแต่งกายและที่อยู่
อาศัย
2. Power Point เรื่องสุนทรียภาพใน
ชีวิตประจาวัน

1.จากการมีส่วนร่วมใน
การซักถามและอภิปราย
ในชั้นเรียน
2. จากใบงานเรื่อง
สุนทรียภาพใน
ชีวิตประจาวัน เรื่อง
เกี่ยวกับการตกแต่ง
อาหาร การแต่งกายและ
ที่อยู่อาศัย
3, แบบทดสอบท้ายบท

คณาจารย์
กลุ่มวิชา
สุนทรียภาพ
เพื่อคุณภาพ
ชีวิต
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สุนทรียภาพกับพลวัตรทางสังคม
วัฒนธรรมและมูลค่าเพิ่มเชิงธุรกิจ
ศิลปะเป็นสิ่งที่ผูกพันกับวิถีชีวิตและ
สังคม สะท้อนความเป็นจริงของสังคม
และวัฒนธรรมในแต่ละยุคสมัย ได้เป็น
อย่างดี ศิลปะจึงเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับ
มนุษย์และสังคม
ก า ร น า ห ลั ก ก า ร ท า ง ศิ ล ป ะ ม า
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการด าเนิ น ชี วิ ต อั น
ได้แก่ ศิลปะกับอาหาร ศิล ปะกั บการ
แต่งกายและศิลปะกับที่อยู่อาศัย จะ
ช่วยพัฒนารสนิยมและคุณภาพชีวิตให้
ดีขึ้น
ในยุคปัจจุบันศิลปะมีส่วนสาคัญในการ
เพิ่มมูลค่าเชิงธุรกิจทั้งในด้านการค้า
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
ตลอดจนธุรกิจการศึกษา

3

1. ผู้ สอนให้ ผู้ เรีย นแบ่ ง กลุ่ ม ระดมสมองเรื่อ ง
สุ น ท รี ย ภ า พ กั บ พ ล วั ต ร ท า ง สั ง ค ม แ ล ะ
วัฒนธรรม และให้สรุปความรู้เป็นผังความคิด
นาเสนอหน้าชั้นเรียน
2. ผู้เรียนนาเสนอผลการศึกษาเรื่อง ผลงานที่
นาศิลปะไปสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงธุรกิจตามที่
ได้รับมอบหมาย
3. ผู้สอนสรุปเนื้อหาบทเรียน แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ
4. ให้ผู้เรียนทาแบบทดสอบท้ายบท

1. จากการมีสว่ นร่วมใน
การซักถามและอภิปราย
ในชั้นเรียน
2. จากใบงานสรุปความรู้
เป็นผังความคิดเรือ่ ง
สุนทรียภาพกับพลวัตทาง
สังคมและ วัฒนธรรม
3. จากการนาเสนองาน
เรื่องศิลปะกับการเพิ่ม
มูลค่าเชิงธุรกิจ

คณาจารย์
กลุม่ วิชา
สุนทรี ยภาพ
เพื่อคุณภาพ
ชีวิต

สื่อการสอน
1. ภาพสไลด์จากโปรแกรมพาวเวอร์พอยท์
เรื่อง สุนทรียภาพกับพลวัตรทางสังคม
วัฒนธรรมและมูลค่าเพิ่มเชิงธุรกิจ
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นาเสนอผลงาน
3
การสร้ า งสรรค์ ผ ลงานศิ ล ปะด้ ว ย
การบู ร ณาการความรู้ ท างทั ศ นศิ ล ป์
ด น ต รี แ ละ ศิ ล ป ะ ก าร แ สด งห รื อ
นาฏศิลป์ ด้วยความคิดสร้างสรรค์และ
มีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
ย่ อ ม น า ม า ซึ่ ง ค ว า ม สุ น ท รี ย์ ที่
หลากหลายประสบการณ์

1. ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม นาเสนอโครงการสุนทรีย ประเมินผลจากการ
ศิลป์/หรือโครงการสุนทรีย์สู่ชุมชน
นาเสนอโครงการและ
จากการศึกษาค้นคว้าและนาความรู้ทางด้าน
รูปเล่มรายงาน
ศิลปะ ทั้ง 3 ฐานศาสตร์มาประยุกต์ใช้
2. ผูส้ อนประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะ

คณาจารย์
กลุ่มวิชา
สุนทรี ยภาพ
เพื่อคุณภาพ
ชีวิต

สื่อการสอน
แบบประเมินผลงาน

17

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการ
เรียนรู้
1กิจกรรมในชั้นเรียน
-ด้านจริยธรรมได้ผลการเรียนรู้ตามข้อ 1.1
1.1 กิจกรรมการเรียนการ -ด้านความรู้ได้ผลการเรียนรู้ตามข้อ 2.1
สอน
-ด้านปัญญาได้ผลการเรียนรู้ตามข้อ 3.1
-ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบได้ผลการเรียนรู้ตามข้อ 4.1
1.2 แบบฝึกหัด
-ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ผลการเรียนรู้ตาม
ข้อ 5.1
2 ใบงาน
2.1 ใบงานที่ 1เรื่องการ
รับรู้ความงาม
2.2 ใบงานที่ 2 เรื่อง
รูปแบบงานศิลปะไทยและ
ศิลปะตะวันตก
2.3 ใบงานที่ 3 เรื่อง
รูปแบบงานศิลปะร่วมสมัย

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน
ประเมินผลจากการสังเกตการ สัปดาห์ที่
มีส่วนร่วม จากการตอบ
1-14
คาถามและการแสดงความ
คิดเห็นในการทากิจกรรมกลุ่ม
ในชั้นเรียน 5 คะแนน
2.ประเมินจากแบบฝึกหัด 10
คะแนน
( ประเมินตาม Rubric)
สัปดาห์ที่ 15

--ด้านจริยธรรมได้ผลการเรียนรู้ตามข้อ 1.1 ประเมินผลจากใบงานครั้งละ สัปดาห์ที่
-ด้านความรู้ได้ผลการเรียนรู้ตามข้อ 2.1
5 คะแนน
1,2,7,8,12
-ด้านปัญญาได้ผลการเรียนรู้ตามข้อ 3.1
( ประเมินตาม Rubric)
-ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบได้ผลการเรียนรู้ตามข้อ 4.1
-ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ผลการเรียนรู้ตาม
ข้อ 5.1

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
ร้อยละ 15

ร้อยละ 25

มคอ. 3

2.4 ใบงานที่ 4
องค์ประกอบศิลป์
2.5 ใบงานที่ 5
สุนทรียภาพกับการ
ดารงชีวิต
3 โครงการสุนทรียภาพ
โครงการสุนทรีย์สู่ชุมชน /
หรือ
โครงการสุนทรียศิลป์

--ด้านจริยธรรมได้ผลการเรียนรู้ตามข้อ 1.1
-ด้านความรู้ได้ผลการเรียนรู้ตามข้อ 2.1
-ด้านปัญญาได้ผลการเรียนรู้ตามข้อ 3.1
-ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบได้ผลการเรียนรู้ตามข้อ 4.1
-ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ผลการเรียนรู้ตาม
ข้อ 5.1

ประเมินจากโครงการสุนทรีย์ สัปดาห์ที่ 15
สู่ชุมชน /หรือ
โครงการสุนทรียศิลป์ โดย
ประเมินจากการทางาน
ร่วมกัน รายงานและการ
นาเสนองาน

ร้อยละ 20

2
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ตารารายวิชาสุนทรียภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
แบบฝึกหัดรายวิชาสุนทรียภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
กรมวิชาการ. (2525). ดนตรีในวิถีชีวิตไทย. กรุงเทพมหานคร: องค์การค้าคุรุสภา.
กลุ่มวิชาสุนทรียภาพของชีวิต. (2549). สุนทรียภาพของชีวิต. กรุงเทพมหานคร: โครงการศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
การตกแต่งอาหาร. (2554, 20 มิถุนายน). ค้นเมื่อ 20 มิถุนายน 2554, จาก http://art-manman
.blogspot.com/2012/01/blog-post_3009.html
การเจริญเติบโต ของนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน. (2554, 11 มกราคม). ค้นเมื่อ 11 มกราคม 2554,
จาก: http://www.thailandexhibition.com/Event-76/Event-76-Detail.php ?id=288
ไขแสง ศุขวัฒนะ (2532). ดนตรีปริทรรศน์. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช.
จิรยาวดี ดีภัก. (2531). บัลเลท์. กรุงเทพมหานคร: บริษัทยูไนเต็ดท์บุคส์.
จิรวัฒน์ โคตรสมบัติ. (2551). รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่ององค์ประกอบ
ดนตรีสากลศิลปะพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนทวีธาภิเศก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3.
ชลูด นิ่มเสมอ. (2531). องค์ประกอบของศิลปะ. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช.
ณรุทธ์ สุทธิจิตต์. (2532). สังคีตนิยม: ความซาบซึ้งในดนตรีตะวันตก. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณรุทธ์ สุดจิตต์. (2535ก). จิตวิทยาการสอนดนตรี. กรุงเทพมหานคร: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ประเมินการสอนจากแบบประเมินของคณะและผ่านระบบของมหาวิทยาลัยโดยนักศึกษา และ
สานักวิจัยประมวลผลแจ้งผู้สอน
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
1 ประเมินโดยคณะผู้สอน
2 ประเมินโดยคณาจารย์อื่นๆ ในสาขาวิชา
3. การปรับปรุงการสอน
นาผลการประเมิน มาประชุมร่วมกันในกลุ่มผู้สอนเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ในการสอนโดยรวมถึงการปรับเนื้อหาวิชาให้ทันสมัยอยู่เสมอ และการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การสอน
ชิ้นงานที่มอบหมายในชั้นเรียนเป็นต้น
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1 ทบทวนผลสัมฤทธิ์จากกระบวนการของการให้คะแนนนักศึกษาและกระบวนการของการ
วิเคราะห์ข้อสอบ
2 ประเมินจากผลความพึงพอใจของชุมชนที่ได้ร่วมโครงการสุนทรียส์ ู่ชุมชน

5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
คณะผู้สอนมีการประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดย
มอบหมายหัวข้อจากผลการประเมิน ให้อาจารย์ผู้สอนไปปรับปรุงและนามาเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการรายวิชาเพื่อพัฒนากลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนต่อไป
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