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รายละเอียดของรายวิชา

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะ / ภาควิชา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร

หมวดที ่1 ขอมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและช่ือรายวิชา

2100113 สุนทรียวิจักขณ

2. จํานวนหนวยกิต หรือจํานวนช่ัวโมง
2(2-0-4)

หลักสูตรและประเภทรายวิชา
ศิลปบัณฑิต   ประเภทเลือก

ประเภทของรายวิชา
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป บังคับ
 เลือกในกลุมวิชา  ภาษาและการสื่อสาร
 มนุษยศาสตร  สังคมศาสตร
 คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 หมวดวิชาเฉพาะ

ในกลุมวิชา  แกน  บังคับ  เลือก
 เฉพาะดาน  บังคับ  เลือก
 พ้ืนฐานวิชาชีพ  บังคับ  เลือก
 ชีพ  บังคับ  เลือก
 เอก  บังคับ  เลือก
 โท  บังคับ  เลือก
 อ่ืน (ระบุ)…………………..

 หมวดวิชาเลือกเสรี
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3. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 1. อาจารยจรัญ พิทักษธรรม

2. อาจารยซูรีดา  อาแซ

4. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
1/2558 นักศึกษาชัน้ปที่ 1,2,3,4

5. รายวิชาที่เรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี
 ไมมี  รายวิชา …………………………………..

6. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
 ไมมี  รายวิชา …………………………………..

7. สถานที่เรียน
อาคาร 18,20

8. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด
 วันที่จัดทํารายวิชา  วันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558
 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

9. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. ใหเกิดความรู ความเขาใจเก่ียวกับความหมายของสุนทรียภาพเชิงการคิด  กับสุนทรียศาสตร

เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป  โดยสามารถจําแนกขอแตกตางระหวางคุณคาทางดานสุนทรียศาสตรท้ังสองดาน
ได

2. ใหมีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับความสําคัญของการรับรูกับความเปนมาของศาสตรท้ังสาม
ดานคือ  ศาสตรทางการเห็น
ศาสตรทางการเคลื่อนไหว  และศาสตรทางการไดยิน

3. ฝกฝนใหผูเรียนเกิดความตระหนักในการเรียนรู  โดยผานข้ันตอนการเรียนรูเชิงคุณคาจากระดับ
การรําลึกผานระดับความคุนเคย  และนําเขาสูระดับความซาบซึ้ง

4. สรางโอกาสทางการเรียนใหผูเรียนโดยผานประสบการณจริงในธรรมชาติและเงื่อนไขทางสังคม
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หมวดที ่3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ปรัชญาวาดวยความงาม  ธรรมชาติและศิลปะ  ทัศนะท่ีเก่ียวของกับกระบวนทัศน  การรับรูความ

งาม  ผานภาพ  เสียงและการเคลื่อนไหว  ประสบการณทางสุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบศิลปะจาก
ระดับทองถ่ินสูสากลท้ังในดานแนวคิด  เทคนิค  วิธีการในการสรางสรรคและการนําไปประยุกตใชกับชีวิต

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา

บรรยาย สอนเสริม การปฏิบัติ การศึกษาดวยตนเอง
บรรยาย 15 ชั่งโมงตอ
ภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
ตองการเปนรายบุคคล
หรือรายกลุม

30 ชั่วโมง 45 ชม./ภาคการศึกษา

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
1  ชั่วโมง ตามความจําเปนและความประสงคของนักศึกษาแตละคน

ปรุงรายวิชาหมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู วิธีการสอน วิธีการประเมิน

พัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบ มีวินัย มี
จรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของขอมูล
สวนบุคคล การไมเปดเผยขอมูล และไมละเมิด
ลิขสิทธิ์ทางปญญา โดยมีคุณธรรมจริยธรรม
ตามคุณสมบัติหลักสูตร คือ  ตระหนักในคุณคา
และคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย
สุจริต   มีวินัย ตรงตอเวลา และความ
รับผิดชอบตอตนเองและสังคม  มีภาวะความ
เปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและ
สามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับความสําคัญ
เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน

- บรรยาย 2 คาบ /
สัปดาห

- นําเสนอตัวอยาง
และอภิปราย

- ศึกษาดวยตนเอง
จากแหลงความรู
ตาง ๆ

- พฤติกรรมการเขาชั้น
เรียน  และสงงานท่ี
ไดรับมอบหมายตาม
ขอบเขตท่ีใหและตรง
เวลา

- ประเมินผลการ
นําเสนอผลงาน  มี
อาวอิงถูกตอง
เหมาะสม

- ประเมินผลการ
อภิปราย
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ผลการเรียนรู วิธีการสอน วิธีการประเมิน
รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย  เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ
ตาง ๆ ขององคกรและสังคม

2. ความรู
ผลการเรียนรู วิธีการสอน วิธีการประเมิน

- ปรัชญาวาดวยความงาม  ธรรมชาติ
และศิลปะ  ทัศนะท่ีเก่ียวของกับ
กระบวนทัศน

- การรับรูความงาม  ผานภาพ  เสียงและ
การเคลื่อนไหว  ประสบการณทาง
สุนทรียภาพ  และรูปแบบศิลปะจาก
ระดับทองถ่ินสูสากลท้ังในดานแนวคิด
เทคนิค  วิธีการในการสรางสรรคและ
การนําไปประยุกตใชกับชีวิต

- บรรยาย
มอบหมายใหศึกษา
คนควาดวยตัวเอง
จากเว็บไซต  สื่อ
ตาง ๆ   เขียน
รายงาน   อภิปราย
ศึกษาดูงานและ
นําเสนอผลงานโดย
ใชรูปแบบและ
เทคนิคท่ีเหมาะสม

- สังเกตพฤติกรรมในการเรียน
และทักษะในการตอบ
คําถาม  การวิเคราะหใน
รายงาน และการอภิปราย
นําเสนอในชั้นเรียน  การ
ทดสอบกลางภาค

3. ทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรู วิธีการสอน วิธีการประเมิน

พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห
การสรุปความ  การแปลความหมาย  การ
จําแนกรูปแบบใหมีความเชื่อมโยงจากยุค
หนึ่งไปสูอีกยุคหนึ่งอยางมีเหตุผล

บรรยาย ประกอบสื่อ
อีเล็กทรอนิกส  เขียน
รายงาน  คนควา
รายบุคคลและกลุม
นําเสนอ  และอภิปราย

สอบกลางภาคและ
สอบปลายภาค
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู วิธีการสอน วิธีการประเมิน

พัฒนาทักษะในการสราง
ความสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกัน
พัฒนาความเปนผูนําและผูตามในการ
ทํางานเปนทีม   พัฒนาการเรียนรูดวย
ตัวเองและมีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับ
มอบหมาย ใหครบถวนตามกําหนดเวลา

จัดกิจกรรมกลุมใน
การศึกษางานศิลปะ
ตัวอยางเปน
กรณีศึกษา
มอบหมายงานกลุม
และงาน
รายบุคคล   ศึกษา
นอกสถานท่ี  และการ
นําเสนอผลงาน

จัดกิจกรรมกลุมในการศึกษา
งานศิลปะตัวอยางเปน
กรณีศึกษา   มอบหมายงาน
กลุมและงานรายบุคคล   ศึกษา
นอกสถานท่ี  และการนําเสนอ
ผลงาน

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู วิธีการสอน วิธีการประเมิน

ทักษะการคิดคํานวณเชิงตัวเลข  วิเคราะห
และลําดับเหตุการณ เก่ียวกับสุนทรียภาพ
ของชีวิตพัฒนาทักษะในการสราง
ความสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกัน
พัฒนาความเปนผูนําและผูตามในการ
ทํางานเปนทีม   พัฒนาการเรียนรูดวย
ตัวเองและมีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับ
มอบหมาย ใหครบถวนตามกําหนดเวลา

บรรยาย  มอบหมาย
ใหศึกษาคนควาดวย
ตัวเองจากเว็บไซต  สื่อ
ตาง ๆ   เขียนรายงาน
อภิปราย   นําเสนอ
ผลงานจากการคนคา
โดยใชรูปแบบและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม

ประเมินตนเองและเพ่ือนดวย
แบบฟอรมท่ีกําหนด   ประเมิน
จากผลงานท่ีนําเสนอ
พฤติกรรมการทํางานเปนทีม
และประเมินจากการศึกษา
คนควาดวยตัวเอง
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน

สัปดาหท่ี หัวขอ / รายละเอียด
จํานวน
ช่ัวโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน / สื่อท่ีใช

ผูสอน

1 พบนักศึกษา  เพ่ือวางแผนการ
สอนรวมกันโดยใหนักศึกษา
เขียนขอเสนอแนะและความ
คิดเห็น

2 นักศึกษาแสดงความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะ
รวมกับผูสอนเพ่ือวาง
แผนการสอน

1.อ.จรัญ พิทักษธรรม
2.อ.ซูรีดา  อาแซ

2 ความเขาใจเบื้อตนเก่ียวกับ
สุนทรียภาพ

2 -บรรยาย
-นําเสนอตัวอยาง
-อภิปราย

1.อ.จรัญ พิทักษธรรม
2.อ.ซูรีดา  อาแซ

3 สุนทรียภาพเชิงความคิดและ
พฤติกรรมของตะวันตกและ
ตะวันออก

2 -บรรยาย
-นําเสนอตัวอยาง
-อภิปราย

1.อ.จรัญ พิทักษธรรม
2.อ.ซูรีดา  อาแซ

4 -5 ทฤษฎีศิลปะ 4 -นักศึกษานําเสนอผลงาน
ตัวอยาง
-บรรยาย
-อภิปราย

1.อ.จรัญ พิทักษธรรม
2.อ.ซูรีดา  อาแซ

6 -7 สุนทรียภาพทัศนศิลปรวมสมัย 2 -บรรยาย
-นําเสนอตัวอยาง
-อภิปราย

1.อ.จรัญ พิทักษธรรม
2.อ.ซูรีดา  อาแซ

8 สอบกลางภาค วันเสาร -อาทิตย
10 -ประวัติความเปนมาและรูปแบบ

ของดนตรี
-ประเภทของบทเพลง

2 -นําเสนอผลงานตัวอยาง
-บรรยาย
-อภิปราย

1.อ.จรัญ พิทักษธรรม
2.อ.ซูรีดา  อาแซ
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สัปดาหท่ี หัวขอ / รายละเอียด
จํานวน
ช่ัวโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน / สื่อท่ีใช

ผูสอน

11 การประสมวงดนตรีและโอกาส
ในการบรรเลง

2 นักศึกษานําเสนอผลงาน
ตัวอยาง
-บรรยาย
-อภิปราย

1.อ.จรัญ พิทักษธรรม
2.อ.ซูรีดา อาแซ

12 การเคลื่อนไหว
- การรับรูสุนทรียวิจักขณ

และรสนิยม
- การเคลื่อนไหวในธรรมชาติ
- การเคลื่อนไหวของรางกาย

มนุษย
-

2 นักศึกษานําเสนอผลงาน
ตัวอยาง
-บรรยาย
-อภิปราย

1.อ.จรัญ พิทักษธรรม
2.อ.ซูรีดา  อาแซ

13 สุนทรียภาพของนาฏยลีลา
-คลาสสิกของตะวันตก/ไทย
-สมัยใหมและรวมสมัยของ
ตะวันตก/ไทย
-ละครเพลงของตะวันตก/ไทย
-พ้ืนบานของตะวันตก/ไทย
-นาฏยลีลาพ้ืนบานและมหรสพ
ของไทย

2 นําเสนอผลงานตัวอยาง
-บรรยาย
-อภิปราย

1.อ.จรัญ พิทักษธรรม
2.อ.ซูรีดา  อาแซ

14 -ประสบการณเรียนรูเชิงคุณคา
ทางสุนทรียภาพของดนตรีนาฏยี
ลา

2 นักศึกษานําเสนอผลงาน
ตัวอยาง
-บรรยาย
-อภิปราย

1.อ.จรัญ พิทักษธรรม
2.อ.ซูรีดา  อาแซ

15 ทบทวนและทดสอบหลังเรียน 2 1.อ.จรัญ พิทักษธรรม
2.อ.ซูรีดา  อาแซ

17-18 สอบปลายภาค 1.30
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

กิจกรรมท่ี
ผลการ
เรียนรู*

วิธีการประเมิน
สัปดาห

ท่ีประเมิน
สัดสวนของ

การประเมินผล
1 หนวยท่ี 1 - 2 แบบทดสอบกลางภาค 8

20 %

2 หนวยท่ี 3 - 5 ทดสอบปลายภาค 18-19 30%

3
หนวยท่ี 1 - 5

- การเขาชั้นเรียน
การมีสวนรวม
- การวิจารณ
การนําเสนอ

ตลอดภาค
การศึกษา

50 %

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารตําราหลัก
กรีติ  บุญเจือ (2536). ปรัชญาสําหรับผูเริ่มเรียน. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนพานิช.

พีระพงศ  กุลพิศาล. (2551). สุนทรียศาสตรและศิลปศึกษา. กรุงเทพฯ : อัดสําเนา.
วิรุณ  ตั้งเจริญ.(2545). สุนทรียภาพเพื่อชีวิต. กรุงเทพฯ : ไอคิวมีเดีย.
อํานาจ  เย็นสบาย.(2534). สุนทรียศาสตร. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร.

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
สงัด  ภูเขาทอง.(2532). การดนตรีไทยและทางไปสูดนตรีไทย. กรุงเทพฯ : วทิยาลัยครูบาน

สมเด็จเจาพระยา.
สถาบันราชภัฎสวนดุสิต. (2544).สุนทรียภาพของชีวิต. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร.

3.เอกสารและขอมูลแนะนํา
สุกรี  เจริญสุข.(2532).จะฟงดนตรีอยางไรจึงจะไฟเราะ.กรุงเทพฯ : เรือนแกวการพิมพ.
สุชาต  สุธ.ิ(2542).คูมือการสอนสุนทรียภาพของชีวิต.กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฎสวนดุสติ.
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ท่ีจัดทําโดยนักศึกษา

ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาไดดังนี้  คือ การสนทนากลุมระหวางผูเรียน
และผูสอน  แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา   และการวิจารณผลงาน ระหวางผูเรียนกับ
ผูเรียน
2. กลยุทธการประเมินการสอน

ในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอน ไดใชกลยุทธ
คือ   สังเกตกับขอมูลในการประเมิน
พฤติกรรมของผูเรียนและผลงานการทํากิจกรรม  และผลการสอบ
3. การปรับปรุงการสอน

หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุง
การสอนโดยจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และนักศึกษาปฏิบัติงานเพ่ิมเติมจากท่ีไดปฏิบัติมาแลว
สัมมนาการจัดการเรียนการสอน   การวิจัย และวิจารณงานศิลปะท้ังในและนอกหองเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามท่ีคาดหวังจาก
การเรียนรูในวิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษาหรือสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมท้ังไดใหนักศึกษา
นําเสนอผลงานใหมหากผลสัมฤทธิ์ยังไมดีพอ
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

ไดมีการวางแผนปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชาเพ่ือใหเกิดคุณภาพมากข้ึนดังนี้   คือ
ปรับปรุงรายวิชา ทุก 3 ป   เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองท่ีหลากหลายและ
ยืดหยุน นําความรูวิธีการท่ีไดเรียนมาเพ่ือบูรณาการกับความคิดสรางสรรคของแตละปจเจกบุคคล


