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รายละเอยีดของรายวชิา
 

ชอืสถาบนัอดุมศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา
คณะ/ภาควชิา คณะวทิยาการจัดการ
 

หมวดท ี1 ขอ้มลูทวัไป

1. รหสัและชอืรายวชิา

2100113 สุนทรยีวจัิกขณ์
Aesthetics Approach

2. จํานวนหน่วยกติ

2 (2-0-4)

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา

บรหิารธุรกจิบัณฑติ สาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา อ.สุนิษา เรอืงพะวัง (อ.พเิศษ)

อาจารยผ์ูส้อน 1. อ.สุนิษา เรอืงพะวัง (อ.พเิศษ)
2. อ.จรัญ พทิกัษ์ธรรม

5. ภาคการศกึษา / ชนัปีทเีรยีน

1 / 2560

6. รายวชิาทตีอ้งเรยีนมาก่อน (pre-requisite) (ถา้ม)ี

7. รายวชิาทตีอ้งเรยีนพรอ้มกนั (co-requisites) (ถา้ม)ี

8. สถานทเีรยีน

กลุ่ม หอ้งเรยีน วัน เวลา อาจารยผ์ูส้อน สาขาทสีอน

1 [24- ตงิเซยีง(ชนั 2)] พฤหสั 13:00 -
15:00

อ.จรัญ พทิกัษ์ธรรม การพัฒนาชมุชน

2 การพัฒนาชมุชน

3 [24- ตงิเซยีง(ชนั 2)] พฤหสั 15:00 -
17:00

อ.จรัญ พทิกัษ์ธรรม ภาษาองักฤษ

4 [18-201] พธุ 9:00 - 11:00 อ.จรัญ พทิกัษ์ธรรม สารสนเทศศาสตร์

5 ภาษาจนี

6 ออกแบบนวัตกรรมทศันศลิป์

7 เทคโนโลยสีารสนเทศ

8 การตลาด

9 การบัญชี

10 [18-401] องัคาร 13:00 - 15:00 อ.สุนิษา เรอืงพะวัง
(อ.พเิศษ)

คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

computer
Text Box
และหลักสูตรอื่น ๆ



(อ.พเิศษ)

11 วทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์และสอืดจิทิลั

16 ภาษามลายู

17 การพัฒนาชมุชน

18 ภาษามลายู

19 วทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์และสอืดจิทิลั

20 เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ

21 การจัดการธุรกจิทอ่งเทยีว

22 การบัญชี

23 [20-701] องัคาร 10:00 - 12:00 อ.สุนิษา เรอืงพะวัง
(อ.พเิศษ)

คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

24 นิเทศศาสตร์

25 การบัญชี

26 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

27 [18-401] ศุกร ์8:00 - 10:00 อ.สุนิษา เรอืงพะวัง
(อ.พเิศษ)

นิตศิาสตร์

28 นิตศิาสตร์

29 นิตศิาสตร์

30 เกษตรศาสตร์

31 [18-401] องัคาร 15:00 - 17:00 อ.สุนิษา เรอืงพะวัง
(อ.พเิศษ)

ภาษาองักฤษ

32 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร
(แขนงวทิยาศาสตรอ์าหารฮาลาล)

33 [18-401] จันทร ์8:00 - 10:00 อ.สุนิษา เรอืงพะวัง
(อ.พเิศษ)

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร
(แขนงเทคโนโลยกีารอาหาร)

34 การพัฒนาชมุชน

35 การพัฒนาชมุชน

36 ภาษาไทย

37 [18-401] ศุกร ์10:00 - 12:00 อ.จรัญ พทิกัษ์ธรรม รัฐประศาสนศาสตร์

38 การจัดการ

39 ภาษาองักฤษ

40 [18-401] จันทร ์10:00 - 12:00 อ.สุนิษา เรอืงพะวัง
(อ.พเิศษ)

การออกแบบศลิปกรรม

41 การพัฒนาชมุชน

42 การตลาด

43 การจัดการ

44 ภาษาองักฤษและเทคโนโลยกีารศกึษา



44 ภาษาองักฤษและเทคโนโลยกีารศกึษา

45 สารสนเทศศาสตร์

46 ธุรกจิระหวา่งประเทศ

47 นิตศิาสตร์

48 รัฐประศาสนศาสตร์

49 รัฐประศาสนศาสตร์

9. วนัทจีดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครงัลา่สดุ

วันทจัีดทํา/ปรับปรงุรายละเอยีดรายวชิา : 12 ก.ค. 60

หมวดท ี2 จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์

1. จุดมุง่หมายของรายวชิา

1. เพอืใหนั้กศกึษามคีวามเขา้ใจเบอืงตน้เกยีวกบัสุนทรยีภาพของชวีติ
2. เพอืใหนั้กศกึษาไดศ้กึษาความสัมพันธข์องความงามในธรรมชาตแิละผลงานศลิปะในแต่ละสาขา
3. เพอืใหนั้กศกึษามคีวามเขา้ใจทมีาและกระบวนทศัน์สุนทรยีภาพและรสนิยม
4. เพอืใหนั้กศกึษาสามารถนําความรูค้วามเขา้ใจในสุนทรยีภาพมาสรา้งรสนิยมของตนต่อสภาพการความหลากหลายทางวัฒนธรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา

1. ใหเ้กดิความรู ้ความเขา้ใจเกยีวกบัความหมายของสุนทรยีภาพเชงิการคดิ กบัสุนทรยีศาสตรเ์ชงิพฤตกิรรมโดยสังเขป
โดยสามารถจําแนกขอ้แตกต่างระหวา่งคุณค่าทางดา้นสุนทรยีศาสตรท์งัสองดา้นได ้2. ใหม้คีวามรู ้
ความเขา้ใจเกยีวกบัความสําคัญของการรับรูก้บัความเป็นมาของฐานศาสตร ์ทงัสามดา้นคอื ศาสตรท์างการเห็น ศาสตรท์างการเคลอืนไหว
และศาสตรท์างการไดย้นิ 3. ฝึกฝนใหผู้เ้รยีนเกดิความตระหนักในการเรยีนรู ้โดยผา่นขันตอนการเรยีนรูเ้ชงิคุณค่า
จากระดับการรําลกึผา่นระดับความคุน้เคย และนําเขา้สู่ระดับความซาบซงึ 4.
สรา้งโอกาสทางการเรยีนใหผู้เ้รยีนโดยผา่นประสบการณ์จรงิในธรรมชาตแิละเงอืนไขทางสังคม

หมวดท ี3 ลกัษณะและการดําเนนิการ

1. คําอธบิายรายวชิา

ปรัชญาวา่ดว้ยความงาม ธรรมชาตแิละศลิปะ ทศันะทเีกยีวขอ้งกบักระบวนทศัน์ การรับรูค้วามงาม ผา่นภาพ เสยีงและการเคลอืนไหว
ประสบการณ์ทางสุนทรยีภาพ และศกึษารปูแบบศลิปะจากระดับทอ้งถนิสู่สากลทงัในดา้นแนวคดิ เทคนิค
วธิกีารในการสรา้งสรรคแ์ละการนําไปประยกุตใ์ชก้บัชวีติ

2. จํานวนชวัโมงทใีชต้อ่ภาคการศกึษา

ภาคทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดว้ยตนเอง กจิกรรมเพมิเตมิ

30 0 60

3. จํานวนชวัโมงตอ่สปัดาหท์อีาจารยใ์หค้ําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศกึษาเป็นรายบุคคล

หมวดท ี4 การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงั
คบัของสถาบนั และสงัคม

จัดการเรยีนการสอนโดยกําหนดกฏกตกิาทตีอ้งปฏบิั
ต ิเป็นแนวทางการจัดการเรยีนการสอนโดยจัดกจิกรร
มในชนัเรยีน การทําใบงาน การส่งงาน แบบฝึกหดั แ

วัดและประเมนิผลการเรยี และการเรยีนจากกจิกรรมใ
นชนัเรยีน การทําใบงาน การส่งงาน แบบฝึกหดัและก
ารสังเกตุพฤตกิรรมในชนัเรยีน



ละโครงการสุนทรยีภาพ

2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยี
น ตรงตอ่เวลา ซอืสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน
และสูง้าน

กําหนดกรอบเวลาการมาสาย อบรมจรยิธรรมเรอืงซอื
สัตยส์ุจรติ ขยนั อดทน สูง้าน จัดการเรยีนการสอนโ
ดยจัดกจิกรรมในชนัเรยีน การทําใบงาน การส่งงาน แ
บบฝึกหดั และโครงการสุนทรยีภาพ

ใหนั้กศกึษาไดแ้สดงออกในสงิทถีกุตอ้งดงีามไดแ้ก ่ๆ
ตรงต่อเวลาในการเขา้เรยีนและการส่งงาน แต่งกายเรี
ยบรอ้ย มรีะเบยีบวนัิย กริยิามารยาทสภาพเหมาะสม

3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละร ั
บฟงัความคดิเห็นของผูอ้นื รวมทงัเคารพ
ในคุณคา่และศกัดศิรขีองความเป็นมนุษ
ย์

บรรยายอบรมเรอืงของเกยีรตขิองความเป็นมนุษย ์จริ
ยศาสตร ์ตรรกศาสตร ์และสุนทรยีศาสตร ์ตามเนือหา
วชิา

วัดและประเมนิผลการเรยีนจากกจิกรรมในชนัเรยีน กา
รทําใบงาน การส่งงาน แบบฝึกหดั และการสังเกตุพฤ
ตกิรรมในชนัเรยีน

4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสํา
นึกสาธารณะ

กําหนดใหม้กีารเกบ็งานทจีะส่งโดยใชอ้าสาสมคัรตัว
แทนเป็นผูร้วบรวม

วัดและประเมนิผลการเรยีนจากกจิกรรมในชนัเรยีน กา
รทําใบงาน การส่งงาน แบบฝึกหดั และการสังเกตุพฤ
ตกิรรมในชนัเรยีน

5. รกัและภูมใิจในสถาบนั ทอ้งถนิ มจีติส
ํานกึในการอนุรกัษศ์ลิปวฒันธรรม สงิแว
ดลอ้ม และภูมปิัญญาทอ้งถนิ

ตามเนือหาวชิามกีารบรรยายเรอืงของศลิปวัฒนธรรม
ของทอ้งถนิ ส่งเสรมิใหภู้มใิจในการเป็นส่วนหนึงของ
ทอ้งถนิ

วัดและประเมนิผลการเรยีนจากกจิกรรมในชนัเรยีน กา
รทําใบงาน การส่งงาน แบบฝึกหดั และการสังเกตุพฤ
ตกิรรมในชนัเรยีน

 

2. ดา้นความรู ้

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเ
ขา้ถงึแหลง่การเรยีนรู ้

แนะนําแหล่งเรยีนรูท้งัในมหาวทิยาลัยเชน่ วทิยบรกิา
รและหอศลิป์ของมหาวทิยาลัย จัดการเรยีนการสอนเ
นน้ผูเ้รยีนเป็นสําคัญ จัดการเรยีนการสอนแบบอภปิร
าย จัดการเรยีนการสอนโดยการศกึษาจากแหล่งเรยีน
รูภ้ายนอก

ประเมนิผลการเรยีนจากกจิกรรมในชนัเรยีน การทําใบ
งาน การนําเสนองาน ตรวจแบบฝึกหดั

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการ
บูรณาการความรู ้และการประยกุตค์วามรู ้

มคีวามรูแ้ละเขา้ใจในศาสตรข์องความงามและสามาร
ถนําสุนทรยีภาพไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจําวันได ้จั
ดการเรยีนการสอนเนน้ผูเ้รยีนเป็นสําคัญ จัดการเรยีน
การสอนแบบอภปิราย จัดการเรยีนการสอนโดยการศึ
กษาจากแหล่งเรยีนรูภ้ายนอก

ประเมนิผลการเรยีนจากกจิกรรมในชนัเรยีน การทําใบ
งาน การนําเสนองาน ตรวจแบบฝึกหดั

3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกัก
ารและทฤษฎทีสีาํคญัในเนอืหาของหมวด
วชิาศกึษาทวัไป

มคีวามรูแ้ละเขา้ใจในศาสตรข์องความงามและสามาร
ถนําสุนทรยีภาพไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจําวันได ้จั
ดการเรยีนการสอนเนน้ผูเ้รยีนเป็นสําคัญ จัดการเรยีน
การสอนแบบอภปิราย จัดการเรยีนการสอนโดยการศึ
กษาจากแหล่งเรยีนรูภ้ายนอก

ประเมนิผลการเรยีนจากกจิกรรมในชนัเรยีน การทําใบ
งาน การนําเสนองาน ตรวจแบบฝึกหดั

 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณ
ญาณ คดิวเิคราะห ์คดิเชงิเหตุผล และคิ
ด เชงิบูรณาการ ในชวีติประจําวนัไดอ้ยา่
งมปีระสทิธภิาพ

ใหนั้กศกึษารูจั้กวธิคีดิเชงิบวกและเชงิตรรกทเีป็นเหตุ
เป็นผล สามารประยกุตค์วามรูแ้ละทกัษะไปปรับใชเ้พื
อแกปั้ญหาดว้ยปัญญาและรูจั้กปรับตนใหดํ้าเนินชวีติ
ในสังคมไดอ้ยา่งมคีวามสุข
จัดการเรยีนการสอน เนน้ผูเ้รยีนเป็นสําคัญและใชว้ธิี
จัดการเรยีนการสอนแบบอภปิราย จัดการเรยีนการสอ
นเนน้ผูเ้รยีนเป็นสําคัญและใชว้ธิกีารจัดการเรยีนการ
สอนแบบอภปิราย

ประเมนิผลระหวา่งภาคเรยีน 70 เปอรเ์ซ็นตแ์ละปลาย
ภาค 30 เปอรเ์ซ็นต์

2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งปร
ะโยชนต์อ่ตนเองและสงัคมได้

นําองคค์วามรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการสรา้งสรรคผ์ลงาน
และกจิกรรมทไีดรั้บมอบหมายได ้จัดการเรยีนการสอ
นเนน้ผูเ้รยีนเป็นสําคัญและใชว้ธิกีารจัดการเรยีนการ
สอนแบบอภปิราย

ประเมนิผลระหวา่งภาคเรยีน 70 เปอรเ์ซ็นตแ์ละปลาย
ภาค 30 เปอรเ์ซ็นต์

 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ



ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐา
นะผูนํ้าและสมาชกิกลุม่

รูจั้กบทบาทและหนา้ทขีองตนและเคารพในสทิธขิอง
ผูอ้นื สามารถทํางานเป็นกลุ่มในฐานะผูนํ้าและผูต้ามไ
ด ้จัดการเรยีนการสอนแบบอภปิรายกลุ่ม จัดกจิกรรมร
ะดมสมอง มอบหมายใหนั้กศกึษาจัดทําโครงการสุนท
รยีภาพ

ประเมนิผลโดยการสังเกตจากการมสี่วนรว่มของนักศึ
กษา

2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีอ
งตนเอง ทงัตอ่ตนเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงั
คม

รูจั้กบทบาทและหนา้ทขีองตนและเคารพในสทิธขิอง
ผูอ้นื สามารถทํางานเป็นกลุ่มในฐานะผูนํ้าและผูต้ามไ
ด ้จัดการเรยีนการสอนแบบอภปิรายกลุ่ม จัดกจิกรรมร
ะดมสมอง มอบหมายใหนั้กศกึษาจัดทําโครงการสุนท
รยีภาพ

ประเมนิผลโดยการสังเกตจากการมสี่วนรว่มของนักศึ
กษา

3. แสดงออกถงึการมปีฏสิัมพันธท์ดีใีนสังคม
พหวุัฒนธรรม

เป็นผูท้มีมีนุษยสัมพันธด์รีูจั้กปรับเปลยีนตนเองใหอ้ยู่
ในสังคมไดอ้ยา่งมคีวามสุข จัดการเรยีนการสอนแบบ
อภปิรายกลุ่ม จัดกจิกรรมระดมสมอง มอบหมายใหนั้ก
ศกึษาจัดทําโครงการสุนทรยีภาพ

ประเมนิผลโดยการสังเกตจากการมสี่วนรว่มของนักศึ
กษา

 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใชภ้
าษาเพอืการสอืสาร

การสอืสารเพอืถา่ยทอดและแลกเปลยีนความรู ้ประส
บการณ์กบัผูอ้นือยา่งมปีระสทิธภิาพ รูจั้กพัฒนาตนให ้
ทนักบัการเปลยีนแปลงของโลกและสังคม สามารถใ
ชเ้ทคโนโลยตี่างๆในการเรยีนการสอน การนําเสนอง
าน และรูจั้กนํามาประยกุตใ์ชเ้พอืเพมิศักยภาพของตน
เอง พัฒนาตนใหม้บีคุลกิภาพและมรีสนิยมทดี ีมมีนุษ
ยสัมพันธป์รับตนใหเ้ขา้กบัผูอ้นืและอยูใ่นสังคมไดอ้ย่
างเหมาะสม จัดการเรยีนการสอนโดยมอบหมายงาน
ทตีอ้งสบืคน้ขอ้มลูจากแหล่งการเรยีนรูแ้ละนําเสนอข ้
อมลูหนา้ชนัเรยีนโดยใชเ้ทคโนโลยตี่างๆ

ประเมนิผลจากการนําเสนอหนา้ชนัเรยีนของนักศกึษ
า

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการตดิต่
อสอืสาร โดยใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะส
ม

การสอืสารเพอืถา่ยทอดและแลกเปลยีนความรู ้ประส
บการณ์กบัผูอ้นือยา่งมปีระสทิธภิาพ รูจั้กพัฒนาตนให ้
ทนักบัการเปลยีนแปลงของโลกและสังคม สามารถใ
ชเ้ทคโนโลยตี่างๆในการเรยีนการสอน การนําเสนอง
าน และรูจั้กนํามาประยกุตใ์ชเ้พอืเพมิศักยภาพของตน
เอง พัฒนาตนใหม้บีคุลกิภาพและมรีสนิยมทดี ีมมีนุษ
ยสัมพันธป์รับตนใหเ้ขา้กบัผูอ้นืและอยูใ่นสังคมไดอ้ย่
างเหมาะสม จัดการเรยีนการสอนโดยมอบหมายงาน
ทตีอ้งสบืคน้ขอ้มลูจากแหล่งการเรยีนรูแ้ละนําเสนอข ้
อมลูหนา้ชนัเรยีนโดยใชเ้ทคโนโลยตี่างๆ

ประเมนิผลจากการนําเสนอหนา้ชนัเรยีนของนักศกึษ
า

3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคร
าะหต์ัวเลข แปรผล และนําเสนอขอ้มลูไดอ้ย่
างเหมาะสม และใชเ้ป็นพนืฐานแกปั้ญหาและ
การตัดสนิใจในชวีติประจําวัน

การสอืสารเพอืถา่ยทอดและแลกเปลยีนความรู ้ประส
บการณ์กบัผูอ้นือยา่งมปีระสทิธภิาพ รูจั้กพัฒนาตนให ้
ทนักบัการเปลยีนแปลงของโลกและสังคม สามารถใ
ชเ้ทคโนโลยตี่างๆในการเรยีนการสอน การนําเสนอง
าน และรูจั้กนํามาประยกุตใ์ชเ้พอืเพมิศักยภาพของตน
เอง พัฒนาตนใหม้บีคุลกิภาพและมรีสนิยมทดี ีมมีนุษ
ยสัมพันธป์รับตนใหเ้ขา้กบัผูอ้นืและอยูใ่นสังคมไดอ้ย่
างเหมาะสม จัดการเรยีนการสอนโดยมอบหมายงาน
ทตีอ้งสบืคน้ขอ้มลูจากแหล่งการเรยีนรูแ้ละนําเสนอข ้
อมลูหนา้ชนัเรยีนโดยใชเ้ทคโนโลยตี่างๆ

ประเมนิผลจากการนําเสนอหนา้ชนัเรยีนของนักศกึษ
า

4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโน
โลยสีารสนเทศในการสบืคน้ขอ้มลู เพอืการแ
สวงหาความรู ้

การสอืสารเพอืถา่ยทอดและแลกเปลยีนความรู ้ประส
บการณ์กบัผูอ้นือยา่งมปีระสทิธภิาพ รูจั้กพัฒนาตนให ้
ทนักบัการเปลยีนแปลงของโลกและสังคม สามารถใ
ชเ้ทคโนโลยตี่างๆในการเรยีนการสอน การนําเสนอง
าน และรูจั้กนํามาประยกุตใ์ชเ้พอืเพมิศักยภาพของตน
เอง พัฒนาตนใหม้บีคุลกิภาพและมรีสนิยมทดี ีมมีนุษ
ยสัมพันธป์รับตนใหเ้ขา้กบัผูอ้นืและอยูใ่นสังคมไดอ้ย่
างเหมาะสม จัดการเรยีนการสอนโดยมอบหมายงาน

ประเมนิผลจากการนําเสนอหนา้ชนัเรยีนของนักศกึษ
า



ทตีอ้งสบืคน้ขอ้มลูจากแหล่งการเรยีนรูแ้ละนําเสนอข ้
อมลูหนา้ชนัเรยีนโดยใชเ้ทคโนโลยตี่างๆ

 

หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมนิผล

1. แผนการสอน

สัปดาห์
ที

หวัขอ้/รายละเอยีด จํานวน
ชวัโมง

กจิกรรมการเรยีนการสอน สอืทใีช ้ ผูส้อน

1 1. ปฐมนิเทศนักศกึษา
2. ความหมายและนิยามของสุนทรยีศาสตร์

2 1. แนะนําอาจารยผ์ูส้อน
2. แนะนําหนังสอืเรยีน เนือห
า รายวชิา ขอบเขตทวัไป ขอ้
ตกลงเบอืงตน้
3. ใหนั้กศกึษาทํากจิกรรมเกี
ยวกบัศลิปะเพอืทําความรูจั้ก
กบัเพอืนในชนัเรยีน

1. ใบความรู ้
2. power point
3. ซักถามปัญหา

อ.สุนิษา เรอืงพะวัง (
อ.พเิศษ)

2 ความเขา้ใจเบอืงตน้เกยีวกบัสุนทรยีภาพ กระ
บวนการสรา้งงานศลิปะ

2 1. บรรยายประกอบ power p
oint 
2. นักศกึษาทําใบงานเรอืง สุ
นทรยีภาพ

1. ใบความรู ้
2. ใบงาน
3. power point
4. ภาพงานศลิปะ

อ.สุนิษา เรอืงพะวัง (
อ.พเิศษ)

3 การรับรูค้่าความงาม 2 1. บรรยายประกอบ power p
oint 
2. นักศกึษาแบง่กลุ่มระดมสม
องเพอืจัดทํารปูแบบผังความ
คดิ

อ.สุนิษา เรอืงพะวัง (
อ.พเิศษ)

4 สุนทรยีภาพเชงิความคดิและพฤตกิรรมของต
ะวันตกและตะวันออก

2 1. บรรยาย
2. นําเสนอตัวอยา่ง
3. อภปิราย

1. power point
2. วดิทีศัน์

อ.สุนิษา เรอืงพะวัง (
อ.พเิศษ)

5 แนวคดิและรปูแบบศลิปะตะวันออก 2 1. บรรยายประกอบ power p
oint
2. ใหนั้กศกึษารว่มกนัอภปิรา
ยแสดงความคดิเห็นเกยีวกบั
ความงามตามแนวทฤษฎตีะวั
นออก

1. power point 
2. วดิทีศัน์ศลิปะตะวันออก

อ.สุนิษา เรอืงพะวัง (
อ.พเิศษ)

6 แนวคดิและรปูแบบศลิปะตะวันตก 2 1. บรรยายประกอบ power p
oint
2. ใหนั้กศกึษารว่มกนัอภปิรา
ยแสดงความคดิเห็นเกยีวกบั
ความงามตามแนวทฤษฎตีะวั
นตก

1. power point 
2. วดิทีศัน์ศลิปะตะวันตก

อ.สุนิษา เรอืงพะวัง (
อ.พเิศษ)

7 ทฤษฎศีลิปะ 2 นักศกึษานําเสนอผลงานตัว
อยา่ง
- บรรยาย 
- อภปิราย

1. power point
2. วดิทีศัน์ศลิปะ

อ.สุนิษา เรอืงพะวัง (
อ.พเิศษ)

8 ทฤษฎศีลิปะ 2 นักศกึษานําเสนอผลงานตัว
อยา่ง
- บรรยาย 
- อภปิราย

1. power point
2. วดิทีศัน์ศลิปะ

อ.สุนิษา เรอืงพะวัง (
อ.พเิศษ)

9 ทศันศลิป์
สาขาจติรกรรม
สาขาประตมิากรรม
สาขาสถาปัตยกรรม

2 1. บรรยายประกอบ power p
oint
2. ใหนั้กศกึษารว่มกนัอภปิรา
ยแสดงความคดิเห็นเกยีวกบั
จติรกรรม ประตมิากรรม สถา
ปัตยกรรม

1. power point
2. วดิทีศัน์ศลิปะ

อ.สุนิษา เรอืงพะวัง (
อ.พเิศษ)



10 สอบกลางภาค

11 โสตศลิป์
ความรูพ้นืฐานทางดนตรี
บทบาทและอทิธพิลของดนตรตี่อมนุษย์
กําเนิดและววิัฒนาการของเครอืงดนตรี

2 - บรรยาย
- นําเสนอตัวอยา่ง
- อภปิราย

1. power point 
2. วดิทีศัน์

อ.สุนิษา เรอืงพะวัง (
อ.พเิศษ)

12 ประวัตคิวามเป็นมาและรปูแบบของดนตรี
- ประเภทของบทเพลง

2 อ.สุนิษา เรอืงพะวัง (
อ.พเิศษ)

13 การประสมวงดนตรแีละโอกาสในการบรรเลง 2 - บรรยาย
- นําเสนอตัวอยา่ง
- อภปิราย

1. power point 
2. วดิทีศัน์

อ.สุนิษา เรอืงพะวัง (
อ.พเิศษ)

14 การเคลอืนไหว
- การรับรูสุ้นทรยีวจัิกขณ์และรสนิยม
- การเคลอืนไหวในธรรมชาติ
- การเคลอืนไหวของรา่งกายมนุษย์

2 - บรรยาย
- นําเสนอตัวอยา่ง
- อภปิราย

1. power point 
2. วดิทีศัน์

อ.สุนิษา เรอืงพะวัง (
อ.พเิศษ)

15 สุนทรยีภาพของนาฏยลลีา
- คลาสสกิของตะวันตก/ไทย
- สมยัใหมแ่ละรว่มสมยัของตะวันตก/ไทย
- ละครเพลงของตะวันตก/ไทย
- พนืบา้นของตะวันตก/ไทย
-นาฏยลลีาพนืบา้นและมหรสพของไทย

2 - บรรยาย
- นําเสนอตัวอยา่ง
- อภปิราย

1. power point 
2. วดิทีศัน์

อ.สุนิษา เรอืงพะวัง (
อ.พเิศษ)

16 ประสบการณ์เรยีนรูเ้ชงิคุณค่าทางสุนทรยีภา
พของดนตรแีละนาฏยลลีา

2 - บรรยาย
- นําเสนอตัวอยา่ง
- อภปิราย

1. power point 
2. วดิทีศัน์

อ.สุนิษา เรอืงพะวัง (
อ.พเิศษ)

17, 18 สอบปลายภาค

2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้

กจิกรร
มที

ผลการเรยีนรู ้ วธิกีารประเมนิ สัปดาหป์ระเ
มนิ

สัดส่วนของก
ารประเมนิผล

1 ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงัค ั
บของสถาบนั และสงัคม
2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยีน 
ตรงตอ่เวลา ซอืสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน แล
ะสูง้าน
3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละรบั
ฟงัความคดิเห็นของผูอ้นื รวมทงัเคารพใน
คุณคา่และศกัดศิรขีองความเป็นมนุษย์
4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสํานึก
สาธารณะ
5. รกัและภูมใิจในสถาบนั ทอ้งถนิ มจีติสาํ
นกึในการอนุรกัษศ์ลิปวฒันธรรม สงิแวดลอ้
ม และภูมปิัญญาทอ้งถนิ

1. ประเมนิผลจากการสังเกตการมสี่วนรว่มจากการตอบคําถามแ
ละการแสดงความคดิเห็นในการทํากจิกรรมกลุ่มในชนัเรยีน 5 คะ
แนน
- ประเมนิจากแบบฝึกหดั 10 คะแนน

1 - 16 25 เปอรเ์ซ็น
ต์

2 ดา้นความรู ้

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเข้
าถงึแหลง่การเรยีนรู ้
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบูร
ณาการความรู ้และการประยกุตค์วามรู ้
3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกักา
รและทฤษฎทีสีาํคญัในเนอืหาของหมวดวชิ
าศกึษาทวัไป

- ประเมนิจากการสอบกลางภาคและปลายภาค 50 คะแนน สัปดาหท์ ี10
และ 17

50 เปอรเ์ซ็น
ต์

new

3 ดา้นทกัษะทางปัญญา 1. ประเมนิผลจากการสังเกตการมสี่วนรว่มจากการตอบคําถามแ
ละการแสดงความคดิเห็นในการทํากจิกรรมกลุ่มในชนัเรยีน 5 คะ

1 - 16 15 เปอรเ์ซ็น
ต์



1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญ
าณ คดิวเิคราะห ์คดิเชงิเหตุผล และคดิ เชิ
งบูรณาการ ในชวีติประจําวนัไดอ้ยา่งมปีระ
สทิธภิาพ
2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโ
ยชนต์อ่ตนเองและสงัคมได้

แนน
- ประเมนิจากแบบฝึกหดั 10 คะแนน

4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและ
ความรบัผดิชอบ

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐาน
ะผูนํ้าและสมาชกิกลุม่
2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีอง
ตนเอง ทงัตอ่ตนเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงัคม
3. แสดงออกถงึการมปีฏสิัมพันธท์ดีใีนสังคมพ
หวุัฒนธรรม

1. ประเมนิผลจากการสังเกตการมสี่วนรว่มจากการตอบคําถามแ
ละการแสดงความคดิเห็นในการทํากจิกรรมกลุ่มในชนัเรยีน 5 คะ
แนน

1 - 16 5 เปอรเ์ซ็นต์

5 ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืส
าร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใชภ้าษ
าเพอืการสอืสาร
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการตดิต่อ
สอืสาร โดยใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม
3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคราะ
หต์ัวเลข แปรผล และนําเสนอขอ้มลูไดอ้ยา่งเห
มาะสม และใชเ้ป็นพนืฐานแกปั้ญหาและการตัด
สนิใจในชวีติประจําวัน
4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโนโ
ลยสีารสนเทศในการสบืคน้ขอ้มลู เพอืการแสว
งหาความรู ้

1. ประเมนิผลจากการสังเกตการมสี่วนรว่มจากการตอบคําถามแ
ละการแสดงความคดิเห็นในการทํากจิกรรมกลุ่มในชนัเรยีน 5 คะ
แนน

1 - 16 5 เปอรเ์ซ็นต์

หมวดท ี6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลกั

-กรีต ิบญุเจอื.(2536).ปรัชญาสําหรับผูเ้รมิเรยีน. กรงุเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.
- พรีะพงศ ์กลุพศิาล.(2551).สุนทรยีศาสตรแ์ละศลิปศกึษา.กรงุเทพฯ:อดัสําเนา.
- วริณุ ตังเจรญิ.(2545).สุนทรยีศาสตรเ์พอืชวีติ.กรงุเทพฯ:ไอควิด ีมเีดยี.
- สงัด ภูเขาทอง.(2532 ) การดนตรไีทยและทางไปสู่ดนตรไีทย. กรงุเทพฯ : วทิยาลัยคร ูบา้นสมเด็จ – เจา้พระยา. 
- สถาบันราชภัฏสวนดุสติ.(2544 ) สุนทรยีภาพของชวีติ. กรงุเทพฯ : ศูนยห์นังสอืสถาบันราชภัฏสวนดุสติ.
-สุกร ีเจรญิสุข.(2532) จะฟังดนตรอียา่งไรถงึจะไพเราะ. กรงุเทพฯ : โรงพมิพเ์รอืนแกว้ การพมิพ.์
-สุชาต ิสุทธ.ิ(2542) คู่มอืการสอนสุนทรยีภาพของชวีติ. กรงุเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวนดุสติ.
- อาร ีสุทธพัินธ.์(2538) ศลิปะกบัมนุษย.์ กรงุเทพฯ : ไทยวัฒนาพาณชิ.
- อํานาจ เย็นบาย.(2534).สุนทรยีศาสตร.์กรงุเทพฯ:โอเดยีนสโตร์

2. เอกสารและขอ้มลูสาํคญั

3. เอกสารและขอ้มลูแนะนํา

หมวดท ี7 การประเมนิและปรบัปรุงการดําเนนิการของรายวชิา

1. กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา

การประเมนิประสทิธผิลในรายวชิานี ทจัีดทําโดยนักศกึษา ไดจั้ดกจิกรรมในการนําแนวคดิและความเห็นจากนักศกึษาไดด้ังนี
- การสนทนากลุ่มระหวา่งผูเ้รยีนและผูส้อน
-แบบประเมนิผูส้อน และแบบประเมนิรายวชิา
-การวจิารณ์ผลงาน ระหวา่งผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน

2. กลยทุธก์ารประเมนิการสอน



ในการเกบ็ขอ้มลูเพอืประเมนิการสอน ไดใ้ชก้ลยทุธ ์ดังนี
-สังเกตการสอนของผูร้ว่มทมีการสอน
-ผลสัมฤทธทิางการเรยีนของนักศกึษา
-การทวนสอบผลการประเมนิผลการเรยีนรู ้

3. การปรบัปรงุการสอน

หลังจากผลการประเมนิการสอนในขอ้ 2 จงึมกีารปรับปรงุการสอนโดยจัดกจิกรรมในการระดมสมอง
และนักศกึษาปฏบิัตงิานเพมิเตมิจากทไีดป้ฏบิัตมิาแลว้
-ฝึกปฏบิัต ิเทคนิคต่าง ๆ เพมิเตมิ
-การวจัิย และวจิารณ์งานศลิปะทงัในและนอกหอ้งเรยีน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธขิองนกัศกึษาในรายวชิา

4.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้ณะนกัศกึษายงัไมส่าํเร็จการศกึษา

ใหกํ้าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธกิารเรยีนรูข้องนักศกึษาเป็นส่วนหนึงของระบบการประกนัคุณภาพภายในของมหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา
ทจีะตอ้งทําความเขา้ใจตรงกนัทงัมหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา และนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ
ซงึผูป้ระเมนิจะตอ้งสามารถตรวจสอบได ้
การทวนสอบในระดับรายวชิาควรใหนั้กศกึษาประเมนิการเรยีนการสอนในระดับรายวชิา มคีณะกรรมการพจิารณาความเหมาะสมของขอ้สอบ
ใหเ้ป็นไปตามแผนการสอน 
ทงันีการทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําได ้โดยมรีะบบประกนัคุณภาพภายในมหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ละรายงานผล

4.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูห้ลงัจากนกัศกึษาสาํเร็จการศกึษา

การกําหนดกลวธิกีารทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องนักศกึษา ควรเนน้การทําวจัิยสัมฤทธผิลของการประกอบอาชพีของบัณฑติ
ททํีาอยา่งต่อเนืองและนําผลวจัิยทไีดย้อ้นกลับมาปรับปรงุกระบวนการการเรยีนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร
รวมทงัการประเมนิคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองคก์รระดับสากล โดยการวจัิยอาจจะทําดําเนินการดังตัวอยา่งต่อไปนี
(1) ภาวการณ์ไดง้านทําของบัณฑติ ประเมนิจากบัณฑติแต่ละรุน่ทจีบการศกึษา ในดา้นของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู ้
ความสามารถ ความมนัใจของบัณฑติในการประกอบการงานอาชพี
(2) การตรวจสอบจากผูป้ระกอบการ โดยการขอเขา้สัมภาษณ์ หรอืการส่งแบบสอบถาม
เพอืประเมนิความพงึพอใจในบัณฑติทจีบการศกึษาและเขา้ทํางานในสถานประกอบการนัน ๆ ในคาบระยะเวลาต่าง ๆ เชน่ ปีท ี1 ปีท ี5
เป็นตน้
(3) การประเมนิตําแหน่ง และหรอืความกา้วหนา้ในสายงานของบัณฑติ
(4) การประเมนิจากสถานศกึษาอนื โดยการส่งแบบสอบถาม หรอืสอบถามเมอืมโีอกาสในระดับความพงึพอใจในดา้นความรู ้ความพรอ้ม
และสมบัตดิา้นอนื ๆ ของบัณฑติจะจบการศกึษาและเขา้ศกึษาเพอืปรญิญาทสีูงขนึในสถานศกึษานัน ๆ
(5) การประเมนิจากนักศกึษาทจีบการศกึษาแลว้ ทไีปประกอบอาชพี ในแงข่องความพรอ้มและความรูจ้ากสาขาวชิาทเีรยีน รวมทงัสาขาอนื ๆ
ทกํีาหนดในหลักสูตร ทเีกยีวเนืองกบัการประกอบอาชพีของบัณฑติ รวมทงัเปิดโอกาสใหเ้สนอขอ้คดิเห็นในการปรับหลักสูตรใหด้ยีงิขนึดว้ย
(6) ความเห็นจากผูท้รงคุณวฒุภิายนอก ทมีาประเมนิหลักสูตร หรอื เป็นอาจารยพ์เิศษต่อความพรอ้มของนักศกึษาในการเรยีน และสมบัตอินื
ๆ ทเีกยีวขอ้งกบักระบวนการเรยีนรู ้และการพัฒนาองคค์วามรูข้องนักศกึษา
(7) ผลงานของนักศกึษาทวีัดเป็นรปูธรรมไดซ้งึ อาท ิ(ก) จํานวนโปรแกรมสําเร็จรปูทพัีฒนาเอง (ข) จํานวนสทิธบิัตร (ค)
จํานวนรางวัลทางสังคมและวชิาชพี (ง) จํานวนกจิกรรมการกศุลเพอืสังคมและประเทศชาต ิ(จ)
จํานวนกจิกรรมอาสาสมคัรในองคก์รททํีาประโยชน์ต่อสังคม

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา

ไดม้กีารวางแผนปรับปรงุการสอนและรายละเอยีดวชิาเพอืใหเ้กดิคุณภาพมากขนึดังนี
- ปรับปรงุรายวชิา ทกุ 3 ปี
- เปลยีนหรอืสลับอาจารยผ์ูส้อน เพอืใหนั้กศกึษามมีมุมองในการสรา้งสรรคง์านศลิปะตามเทคนิควธิกีารที
เรยีนมาเพอืบรูณาการกบัความคดิสรา้งสรรคข์องแต่ปัจเจกบคุคล

หมวดอนืๆ
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