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รายละเอยีดของรายวชิา
 

ชอืสถาบนัอดุมศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา
คณะ/ภาควชิา คณะวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละการเกษตร
 

หมวดท ี1 ขอ้มลูทวัไป

1. รหสัและชอืรายวชิา

2100113 สุนทรยีวจัิกขณ์
Aesthetics Approach

2. จํานวนหน่วยกติ

2 (2-0-4)

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา

วทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา อ.จรัญ พทิกัษ์ธรรม

อาจารยผ์ูส้อน อ.จรัญ พทิกัษ์ธรรม

5. ภาคการศกึษา / ชนัปีทเีรยีน

2 / 2560

6. รายวชิาทตีอ้งเรยีนมาก่อน (pre-requisite) (ถา้ม)ี

ไมม่ี

7. รายวชิาทตีอ้งเรยีนพรอ้มกนั (co-requisites) (ถา้ม)ี

ไมม่ี

8. สถานทเีรยีน

computer
Text Box
และหลักสูตรอื่น ๆ



กลุ่ม หอ้งเรยีน วัน เวลา อาจารยผ์ูส้อน สาขาทสีอน

3 [23-หอ้งประชมุ นังกา] องัคาร 8:00 - 10:00 อ.จรัญ พทิกัษ์ธรรม สัตวศาสตร์

4 นิตศิาสตร์

5 วทิยาศาสตรส์งิแวดลอ้ม

6 [23-หอ้งประชมุ นังกา] พธุ 9:00 - 11:00 อ.จรัญ พทิกัษ์ธรรม เทคโนโลยสีารสนเทศ

7 การพัฒนาชมุชน

8 ชวีวทิยา

9 [23-หอ้งประชมุ นังกา] องัคาร 10:00 - 12:00 อ.จรัญ พทิกัษ์ธรรม จุลชวีวทิยา

10 วทิยาการคอมพวิเตอร์

11 อ.จรัญ พทิกัษ์ธรรม รัฐประศาสนศาสตร์

12 [23-หอ้งประชมุ นังกา] พฤหสั 10:00 - 12:00 อ.จรัญ พทิกัษ์ธรรม การศกึษาปฐมวัย

13 สังคมศกึษา

14 คณติศาสตร์

15 คอมพวิเตอร์

16 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

17 การจัดการ

18 การจัดการ

19 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

20 การบัญชี

21 อ.จรัญ พทิกัษ์ธรรม นิตศิาสตร์

22 นิตศิาสตร์

23 การพัฒนาชมุชน

24 การบัญชี

25 การจัดการ

26 สาธารณสุขชมุชน

27 การสอนอสิลามศกึษา

9. วนัทจีดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครงัลา่สดุ

วันทจัีดทํา/ปรับปรงุรายละเอยีดรายวชิา : 5 ก.พ. 61

หมวดท ี2 จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์

1. จุดมุง่หมายของรายวชิา

เมอืเรยีนรายวชิานีแลว้นักศกึษาจะไดรั้บความรูแ้ละทกัษะ ดังนี
1.1 พทุธพิสิัย (ความรูท้ไีดรั้บจากการเรยีน)
1) ผูเ้รยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกยีวกบัความหมายและความสําคัญของความงามในธรรมชาตแิละสงิทมีนุษยส์รา้งขนึ
2)
ผูเ้รยีนเกดิความรูค้วามเขา้ใจเกยีวกบัความหมายของสุนทรยีศาสตรเ์ชงิการคดิกบัสุนทรยีศาสตรเ์ชงิพฤตกิรรมโดยสังเขปโดยสามารถจําแนกขอ้แตกต่างของสุนทรยีศาสตรท์งัสองดา้นไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

3) ผูเ้รยีนเห็นความสําคัญของศลิปะและสามารถจําแนกประเภทของศลิปะทางทศันศลิป์
ดุรยิางคศ์ลิป์และนาฏศลิป์
1.2 จติพสิัย (ทศันคตคิุณธรรม จรยิธรรม ทไีดรั้บจากการเรยีน)
1) ผูเ้รยีนรูจั้กการแบง่ปัน และเสยีสละ รวมถงึการทํางานเป็นทมีไดอ้ยา่งสรา้งสรรค์
2) ผูเ้รยีนเกดิความรัก หว่งแหนและตระหนักในคุณค่าของศลิปวัฒนธรรม
1.3 ทกัษะพสิัย (ความสามารถ ทกัษะการปฏบิัตกิารใช ้IT ทไีดรั้บจากการเรยีน)
1) ผูเ้รยีนสามารถนําสุนทรยีภาพมาประยกุตใ์ชสํ้าหรับการดํารงชวีติในสังคมได ้
2) ผูเ้รยีนสามารถนําหลักการทางศลิปะมาประยกุตใ์ชใ้นการสรา้งสรรคง์าน และประยกุตใ์ช ้
ในชวีติประจําวันไดอ้ยา่งเหมาะสม
3) ผูเ้รยีนสามารถแสดงความคดิสรา้งสรรคแ์ละถา่ยทอดออกมาเป็นผลงานทางศลิปะไดใ้น
รปูแบบของการจัดแสดงผลงาน หรอืโครงงาน
4) ผูเ้รยีนสามารถสบืคน้ขอ้มลูจากเว็บไซดท์เีกยีวขอ้งกบัสุนทรยีภาพและศลิปะแขนงต่าง ๆ ได ้

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา



เพอืใหผู้เ้รยีนมปีระสบการณ์สุนทรยีรั์บรูค้่าความงามในธรรมชาตแิละศลิปะแขนงต่างๆและ สามารถนําหลักการทางศลิปะมาประยกุตใ์ชใ้นการสรา้งสรรคง์าน และประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจําวันได ้
อยา่งเหมาะสม

หมวดท ี3 ลกัษณะและการดําเนนิการ

1. คําอธบิายรายวชิา

ปรัชญาวา่ดว้ยความงาม ธรรมชาตแิละศลิปะ ทศันะทเีกยีวขอ้งกบักระบวนทศัน์ การรับรูค้วามงาม ผา่นภาพ เสยีงและการเคลอืนไหว ประสบการณ์ทางสุนทรยีภาพ
และศกึษารปูแบบศลิปะจากระดับทอ้งถนิสู่สากลทงัในดา้นแนวคดิ เทคนิค วธิกีารในการสรา้งสรรคแ์ละการนําไปประยกุตใ์ชก้บัชวีติ

2. จํานวนชวัโมงทใีชต้อ่ภาคการศกึษา

ภาคทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดว้ยตนเอง กจิกรรมเพมิเตมิ

30 0 60 ศกึษาแหล่งเรยีนรูท้างสุนทรยีะ

3. จํานวนชวัโมงตอ่สปัดาหท์อีาจารยใ์หค้ําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศกึษาเป็นรายบุคคล

อาจารยผ์ ้สูอนกําหนดวันเวลาในการใหคํ้าปรกึษา รายกลุ่มหรอืรายบคุคลตามความเหมาะสม ุ หรอืตามความตอ้งการของนักศกึษาอยา่งนอ้ย 4 ชวัโมง /สัปดาห์

หมวดท ี4 การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงัคบัของสถ
าบนั และสงัคม

จัดการเรยีนการสอนโดยกําหนดกฏกตกิาทตีอ้งปฏบิัต ิเป็นแนวทาง 
จัดการเรยีนการสอนโดยจัดกจิกรรมในชนัเรยีน การทําใบงาน การส่ง
งาน แบบฝึกหดั
และโครงการสุนทรยีภาพ

วัดและประเมนิผลการเรยีนจากกจิกรรมในชนัเรยีน การทําใบงาน กา
รส่งงาน แบบฝึกหดั และการสังเกตพฤตกิรรมในชนัเรยีน

2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยีน ตรงตอ่เวล
า ซอืสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน และสูง้าน

กําหนดกรอบเวลาการมาสาย อบรมจรยิธรรมเรอืงซอืสัตยส์ุจรติ ขยนั
อดทนสูง้าน จัดการเรยีนการสอนโดยจัดกจิกรรมในชนัเรยีน การทําา
ใบงาน การส่งงาน แบบฝึกหดั
และโครงการสุนทรยีภาพ

ใหนั้กศกึษาไดแ้สดงออกในสงิทถีกูตอ้งดงีามไดแ้กต่รงต่อเวลาในกา
รเขา้เรยีนและการส่งงาน แต่งกายเรยีบรอ้ย มรีะเบยีบวนัิยกริยิามรรย
าทสภาพเหมาะสม

3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละรบัฟงัความคิ
ดเห็นของผูอ้นื รวมทงัเคารพในคุณคา่และศกัดศิรขี
องความเป็นมนุษย์

บรรยายอบรมเรอืงของเกยีรตขิองความเป็นมนุษยใ์นสปีระเด็น จรยิศ
าสตร ์ตรรกศาสตร ์และสุนทรยีศาสตร ์ตามเนือหาวชิา

วัดและประเมนิผลการเรยีนจากกจิกรรมในชนัเรยีน การทําใบงาน กา
รส่งงาน แบบฝึกหดั และการสังเกตพฤตกิรรมในชนัเรยีน

4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสํานึกสาธารณะ กําหนดใหม้กีารเกบ็งานทจีะส่งโดยใชอ้าสาสมคัรตัวแทนเป็นผูร้ว่มร
วม

วัดและประเมนิผลการเรยีนจากกจิกรรมในชนัเรยีน การทําใบงาน กา
รส่งงาน แบบฝึกหดั และการสังเกตพฤตกิรรมในชนัเรยีน

5. รกัและภูมใิจในสถาบนั ทอ้งถนิ มจีติสาํนกึในการ
อนุรกัษศ์ลิปวฒันธรรม สงิแวดลอ้ม และภูมปิัญญาทอ้
งถนิ

ตามเนือหาวชิามกีารบรรยายเรอืงของศลิปวัฒนธรรมของทอ้งถนิ ส่ง
เสรมิใหภู้มใิจในการเป็นส่วนหนึงของทอ้งถนิ

วัดและประเมนิผลการเรยีนจากกจิกรรมในชนัเรยีน การทําใบงาน กา
รส่งงาน แบบฝึกหดั และการสังเกตพฤตกิรรมในชนัเรยีน

 

2. ดา้นความรู ้

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเขา้ถงึแหลง่
การเรยีนรู ้

แนะนําแหล่งเรยีนรูท้งัในมหาวทิยาลัยเชน่วทิยบรกิาร และหอศลิป์ข
องมหาวทิยาลัย จัดการเรยีนการสอนเนน้ผูเ้รยีนเป็นสําคัญ จัดการเรี
ยนการสอนแบบอภปิราย จัดการเรยีนการสอนโดยการศกึษาจากแห
ล่งการเรยีนรูภ้ายนอก

ประเมนิผลการเรยีนจากกจิกรรมในชนัเรยีน , การทําใบงาน , การนําเ
สนองาน , ตรวจแบบฝึกหดั

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบูรณาการค
วามรู ้และการประยกุตค์วามรู ้

มคีวามรูแ้ละเขา้ใจในศาสตรข์องความงามและสามารถนําสุนทรยีภา
พไป ประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจําวันได ้จัดการเรยีนการสอนเนน้ผูเ้รยีน
เป็นสําคัญ จัดการเรยีนการสอนแบบอภปิราย จัดการเรยีนการสอนโ
ดยการศกึษาจากแหล่งการเรยีนรูภ้ายนอก

ประเมนิผลการเรยีนจากกจิกรรมในชนัเรยีน , การทําใบงาน , การนําเ
สนองาน , ตรวจแบบฝึกหดั

3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกัการและทฤษ
ฎทีสีาํคญัในเนอืหาของหมวดวชิาศกึษาทวัไป

มคีวามรูแ้ละเขา้ใจในศาสตรข์องความงามและสามารถนําสุนทรยีภา
พไป ประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจําวันได ้จัดการเรยีนการสอนเนน้ผูเ้รยีน
เป็นสําคัญ จัดการเรยีนการสอนแบบอภปิราย จัดการเรยีนการสอนโ
ดยการศกึษาจากแหล่งการเรยีนรูภ้ายนอก

ประเมนิผลการเรยีนจากกจิกรรมในชนัเรยีน , การทําใบงาน , การนําเ
สนองาน , ตรวจแบบฝึกหดั

 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ คดิวเิ
คราะห ์คดิเชงิเหตุผล และคดิ เชงิบูรณาการ ในชวีติ
ประจําวนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

ใหนั้กศกึษารูจั้กวธิคีดิเชงิบวก และเชงิตรรกทเีป็นเหตุเป็นผล สามา
รถประยกุตค์วามรูแ้ละทกัษะ
ไปปรับใชเ้พอืแกปั้ญหาไดด้ว้ยปัญญาและรูจั้กปรับตนใหดํ้าเนินชวีติ
ในสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข
จัดการเรยีนการสอน เนน้ผูเ้รยีนเป็นสําคัญ และ ใชว้ธิกีารเรยีนการส
อนแบบอภปิราย จัดการเรยีนการสอน เนน้ผูเ้รยีนเป็นสําคัญ และ ใช ้
วธิกีารเรยีนการสอนแบบอภปิราย

ประเมนิผลระหวา่งภาคเรยีน 70 เปอรเ์ซ็นตแ์ละปลายภาค 30 เปอรเ์
ซ็นต์



2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโยชนต์อ่ต
นเองและสงัคมได้

นําองคค์วามร ้ไูปประยกุตใ์ชใ้นการสรา้งสรรคผ์ลงานและกจิกรรมทไี
ดรั้บมอบหมายได ้จัดการเรยีนการสอน เนน้ผูเ้รยีนเป็นสําคัญ และ ใ
ชว้ธิกีารเรยีนการสอนแบบอภปิราย

ประเมนิผลระหวา่งภาคเรยีน 70 เปอรเ์ซ็นตแ์ละปลายภาค 30 เปอรเ์
ซ็นต์

 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐานะผูนํ้าและ
สมาชกิกลุม่

รูจั้กบทบาทและหนา้ทขีองตน และเคารพในสทิธขิองผูอ้นื สามารถ
ทํางานเป็นกลุ่มในฐานะผูนํ้าและผูต้ามได ้จัดการเรยีนการสอนโดยแ
บบอภปิรายกลุ่ม จัดกจิกรรมระดมสมอง มอบหมายใหนั้กศกึษาจัดทํา
โครงการสุนทรยีภาพ

ประเมนิผลโดยการสังเกตจากการมสี่วนรว่มของนักศกึษา

2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีองตนเอง ทงั
ตอ่ตนเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงัคม

รูจั้กบทบาทและหนา้ทขีองตน และเคารพในสทิธขิองผูอ้นื สามารถ
ทํางานเป็นกลุ่มในฐานะผูนํ้าและผูต้ามได ้จัดการเรยีนการสอนโดยแ
บบอภปิรายกลุ่ม จัดกจิกรรมระดมสมอง มอบหมายใหนั้กศกึษาจัดทํา
โครงการสุนทรยีภาพ

ประเมนิผลโดยการสังเกตจากการมสี่วนรว่มของนักศกึษา

3. แสดงออกถงึการมปีฏสิัมพันธท์ดีใีนสังคมพหวุัฒนธรรม เป็นผูท้มีมีนุษยสัมพันธด์รีูจั้กปรับเปลยีนตนเองใหอ้ยูใ่นสังคมไดอ้ยา่
งมคีวามสุข จัดการเรยีนการสอนโดยแบบอภปิรายกลุ่ม จัดกจิกรรมระ
ดมสมอง มอบหมายใหนั้กศกึษาจัดทําโครงการสุนทรยีภาพ

ประเมนิผลโดยการสังเกตจากการมสี่วนรว่มของนักศกึษา

 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใชภ้าษาเพอืการสื
อสาร

การสอืสารเพอืถา่ยทอดและแลกเปลยีนความรู ้ประสบการณ์กบัผูอ้นื
อยา่งมปีระสทิธภิาพ รูจั้กพัฒนาตนใหท้นักบัการเปลยีนแปลงของโล
กและสังคม สามารถใชเ้ทคโนโลยตี่างๆในการเรยีนการสอน การนําเ
สนองาน และรูจั้กนํามาประยกุตใ์ชเ้พอืเพมิศักยภาพของตนเอง พัฒ
นาตนใหม้บีคุลกิภาพและมรีสนิยมทดีมีมีนุษยสัมพันธป์รับตนใหเ้ขา้
กบัผูอ้นืและอยูใ่น
สังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม จัดการเรยีนการสอน โดยมอบหมายงานทตี ้
องสบืคน้ขอ้มลูจากแหล่งการเรยีนรูแ้ละ
นําเสนอขอ้มลูหนา้ชนัเรยีนโดยใชเ้ทคโนโลยตี่างๆ

ประเมนิผลจากการนําเสนอหนา้ชนัเรยีนของนักศกึษา

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการตดิต่อสอืสาร โดย
ใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม

การสอืสารเพอืถา่ยทอดและแลกเปลยีนความรู ้ประสบการณ์กบัผูอ้นื
อยา่งมปีระสทิธภิาพ รูจั้กพัฒนาตนใหท้นักบัการเปลยีนแปลงของโล
กและสังคม สามารถใชเ้ทคโนโลยตี่างๆในการเรยีนการสอน การนําเ
สนองาน และรูจั้กนํามาประยกุตใ์ชเ้พอืเพมิศักยภาพของตนเอง พัฒ
นาตนใหม้บีคุลกิภาพและมรีสนิยมทดีมีมีนุษยสัมพันธป์รับตนใหเ้ขา้
กบัผูอ้นืและอยูใ่น
สังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม จัดการเรยีนการสอน โดยมอบหมายงานทตี ้
องสบืคน้ขอ้มลูจากแหล่งการเรยีนรูแ้ละ
นําเสนอขอ้มลูหนา้ชนัเรยีนโดยใชเ้ทคโนโลยตี่างๆ

ประเมนิผลจากการนําเสนอหนา้ชนัเรยีนของนักศกึษา

3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคราะหต์ัวเลข แ
ปรผล และนําเสนอขอ้มลูไดอ้ยา่งเหมาะสม และใชเ้ป็นพนื
ฐานแกปั้ญหาและการตัดสนิใจในชวีติประจําวัน

การสอืสารเพอืถา่ยทอดและแลกเปลยีนความรู ้ประสบการณ์กบัผูอ้นื
อยา่งมปีระสทิธภิาพ รูจั้กพัฒนาตนใหท้นักบัการเปลยีนแปลงของโล
กและสังคม สามารถใชเ้ทคโนโลยตี่างๆในการเรยีนการสอน การนําเ
สนองาน และรูจั้กนํามาประยกุตใ์ชเ้พอืเพมิศักยภาพของตนเอง พัฒ
นาตนใหม้บีคุลกิภาพและมรีสนิยมทดีมีมีนุษยสัมพันธป์รับตนใหเ้ขา้
กบัผูอ้นืและอยูใ่น
สังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม จัดการเรยีนการสอน โดยมอบหมายงานทตี ้
องสบืคน้ขอ้มลูจากแหล่งการเรยีนรูแ้ละ
นําเสนอขอ้มลูหนา้ชนัเรยีนโดยใชเ้ทคโนโลยตี่างๆ

ประเมนิผลจากการนําเสนอหนา้ชนัเรยีนของนักศกึษา

4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเ
ทศในการสบืคน้ขอ้มลู เพอืการแสวงหาความรู ้

การสอืสารเพอืถา่ยทอดและแลกเปลยีนความรู ้ประสบการณ์กบัผูอ้นื
อยา่งมปีระสทิธภิาพ รูจั้กพัฒนาตนใหท้นักบัการเปลยีนแปลงของโล
กและสังคม สามารถใชเ้ทคโนโลยตี่างๆในการเรยีนการสอน การนําเ
สนองาน และรูจั้กนํามาประยกุตใ์ชเ้พอืเพมิศักยภาพของตนเอง พัฒ
นาตนใหม้บีคุลกิภาพและมรีสนิยมทดีมีมีนุษยสัมพันธป์รับตนใหเ้ขา้
กบัผูอ้นืและอยูใ่น
สังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม จัดการเรยีนการสอน โดยมอบหมายงานทตี ้
องสบืคน้ขอ้มลูจากแหล่งการเรยีนรูแ้ละ
นําเสนอขอ้มลูหนา้ชนัเรยีนโดยใชเ้ทคโนโลยตี่างๆ

ประเมนิผลจากการนําเสนอหนา้ชนัเรยีนของนักศกึษา

 

หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมนิผล

1. แผนการสอน

สัปดาหท์ี หวัขอ้/รายละเอยีด จํานวนชวั
โมง

กจิกรรมการเรยีนการสอน สอืทใีช ้ ผูส้อน

1 1. ปฐมนิเทศนักศกึษา
2. ความหมายและนิยาม
ของสุนทรยีศาสตร์

2 1. แนะนําอาจารยผ์ูส้อน
2. แนะนําหนังสอืเรยีน เนือหา
รายวชิา ขอบเขตทวัไป ขอ้ตกลง
เบอืงตน้

1. แบบเรยีน
2. แบบฝึกปฏบิัติ
3. Power point
4. ซักถามปัญหา

อ.จรัญ พทิกัษ์ธรรม



3. ใหนั้กศกึษาอภปิรายเกยีวกบั
สุนทรยีศาสตรก์บัความเป็น
มนุษย์

2 ความเขา้ใจเบอืตน้เกยีวกบัสุนทรยีภาพ กระบวนการสรา้ง
งาน
ศลิปะ

2 1. บรรยายประกอบ power
point.
2. นักศกึษาแบง่กลุ่มเพอืระดม
สมองวเิคราะหถ์งึสงิทมีอีทิธพิล
ต่อการสรา้งงานศลิปะ พรอ้ม
นําเสนอหนา้ชนัเรยีน

1. Power point
2. วดีทีศัน์

อ.จรัญ พทิกัษ์ธรรม

3 ความเขา้ใจเบอืตน้เกยีวกบัสุนทรยีภาพ กระบวนการสรา้ง
งาน
ศลิปะ

2 1. นักศกึษาแต่ละคนเล่า
ประสบการณ์สุนทรยีห์นา้ชนั
เรยีน
2. บรรยาย
3. นักศกึษาแบง่กลุ่มระดมสมอง
เพอืจัดทํารปูแบบผังความคดิ

1. Power point
2. ภาพธรรมชาติ
ภาพงานศลิปะ
3. วดีทีศัน์

อ.จรัญ พทิกัษ์ธรรม

4 ความเขา้ใจเบอืตน้เกยีวกบัสุนทรยีภาพ กระบวนการสรา้ง
งาน
ศลิปะ

2 บรรยาย
-นําเสนอตัวอยา่ง
-อภปิราย

1. Power point
2. วดีทีศัน์

อ.จรัญ พทิกัษ์ธรรม

5 แนวคดิและรปูแบบ
ศลิปะตะวันออก

2 1. บรรยายประกอบ power
point.
2. ใหนั้กศกึษารว่มกนัอภปิราย
แสดงความคดิเห็นเกยีวกบัความ
งามตามแนวทฤษฎตีะวันออก

1. Power point
2. วดีทิศัน์ศลิปะ
ตะวันออก

อ.จรัญ พทิกัษ์ธรรม

6 แนวคดิและรปูแบบ
ศลิปะตะวันตก

2 1. บรรยายประกอบ power
point.
2. ใหนั้กศกึษารว่มกนัอภปิราย
แสดงความคดิเห็นเกยีวกบัความ
งามตามแนวทฤษฎตีะวันตก

1. Power point
2. วดีทิศัน์ศลิปะ
ตะวันตก

อ.จรัญ พทิกัษ์ธรรม

7 ทฤษฎศีลิปะ 2 นักศกึษานําเสนอผลงานตัวอยา่ง
-บรรยาย
-อภปิราย

1. Power point
2. วดีทิศัน์ศลิปะ

อ.จรัญ พทิกัษ์ธรรม

8 ทฤษฎศีลิปะ 2 นักศกึษานําเสนอผลงานตัวอยา่ง
-บรรยาย
-อภปิราย

1. Power point
2. วดีทิศัน์ศลิปะ

อ.จรัญ พทิกัษ์ธรรม

9 ทศันศลิป์
-สาขาจติรกรรม
-สาขาประตมิากรรม
-สาขาสถาปัตยกรรม

2 1. บรรยายประกอบ power
point.
2. ใหนั้กศกึษารว่มกนัอภปิราย
แสดงความคดิเห็นเกยีวกบั
จติรกรรม ประตมิากรรม สถาปัตยกรรม

1. Power point
2. วดีทิศัน์ศลิปะ

อ.จรัญ พทิกัษ์ธรรม

10 สอบกลางภาค

11 โสตศลิป์ 
-ความรูพ้นืฐานทางดนตร ี
-บทบาทและอทิธพิลของดนตรตี่อมนุษย์
-กําเนิดและววิัฒนาการของเครอืงดนตรี

2 -บรรยาย
-นําเสนอตัวอยา่ง
-อภปิราย

1. Power point
2. วดีทิศัน์ศลิปะ

อ.จรัญ พทิกัษ์ธรรม

12 ประวัตคิวามเป็นมาและรปูแบบของดนตร ี
-ประเภทของบทเพลง

2 -บรรยาย
-นําเสนอตัวอยา่ง
-อภปิราย

1. Power point
2. วดีทิศัน์ศลิปะ

อ.จรัญ พทิกัษ์ธรรม

13 การประสมวงดนตรแีละโอกาสในการบรรเลง 2 -บรรยาย
-นําเสนอตัวอยา่ง
-อภปิราย

1. Power point
2. วดีทิศัน์ศลิปะ

อ.จรัญ พทิกัษ์ธรรม

14 การเคลอืนไหว
- การรับรูสุ้นทรยีวจัิกขณ์และรสนิยม
- การเคลอืนไหวในธรรมชาติ
- การเคลอืนไหวของรา่งกายมนุษย์

2 -บรรยาย
-นําเสนอตัวอยา่ง
-อภปิราย

1. Power point
2. วดีทิศัน์ศลิปะ

อ.จรัญ พทิกัษ์ธรรม

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

2 -บรรยาย
-นําเสนอตัวอยา่ง
-อภปิราย

1. Power point
2. วดีทิศัน์ศลิปะ

อ.จรัญ พทิกัษ์ธรรม

16 ประสบการณ์เรยีนรูเ้ชงิคุณค่าทางสุนทรยีภาพของดนตรนี
าฏยลีา

2 -บรรยาย
-นําเสนอตัวอยา่ง
-อภปิราย

1. Power point
2. วดีทิศัน์ศลิปะ

อ.จรัญ พทิกัษ์ธรรม

17, 18 สอบปลายภาค

2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้

กจิกรรม
ที

ผลการเรยีนรู ้ วธิกีารประเมนิ สัปดาหป์ระเมนิ สัดส่วนของการป
ระเมนิผล



1 ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงัคบัของสถาบ ั
น และสงัคม
2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยีน ตรงตอ่เวลา 
ซอืสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน และสูง้าน
3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละรบัฟงัความคดิเ
ห็นของผูอ้นื รวมทงัเคารพในคุณคา่และศกัดศิรขีองคว
ามเป็นมนุษย์
4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสํานึกสาธารณะ
5. รกัและภูมใิจในสถาบนั ทอ้งถนิ มจีติสาํนกึในการอนุ
รกัษศ์ลิปวฒันธรรม สงิแวดลอ้ม และภูมปิัญญาทอ้งถนิ

1ประเมนผลจากการสังเกตการสังเกตการมสี่วนรว่มจากการตอบคําถามและการแส
ดงความคดิเห็นในการทํากจิกรรมกลุ่มในชนัเรยีน5 คะแนน
-ประเมนิจากแบบฝึกหดั 10 คะแนน
( ประเมนิตาม Rubric)
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2 ดา้นความรู ้

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเขา้ถงึแหลง่กา
รเรยีนรู ้
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบูรณาการควา
มรู ้และการประยกุตค์วามรู ้
3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกัการและทฤษฎี
ทสีาํคญัในเนอืหาของหมวดวชิาศกึษาทวัไป

- ประเมนิจากการสอบกลางภาคและ ปลายภาค 50 คะแนน สัปดาหท์ ี10 และ
1 ุ6

50

3 ดา้นทกัษะทางปัญญา

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ คดิวเิคร
าะห ์คดิเชงิเหตุผล และคดิ เชงิบูรณาการ ในชวีติประจ
ําวนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโยชนต์อ่ตนเ
องและสงัคมได้

1ประเมนผลจากการสังเกตการสังเกตการมสี่วนรว่มจากการตอบคําถามและการแส
ดงความคดิเห็นในการทํากจิกรรมกลุ่มในชนัเรยีน5 คะแนน
-ประเมนิจากแบบฝึกหดั 10 คะแนน
( ประเมนิตาม Rubric)

สัปดาหท์ ี10 และ
16

15

4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิช
อบ

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐานะผูนํ้าและสม
าชกิกลุม่
2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีองตนเอง ทงัตอ่
ตนเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงัคม
3. แสดงออกถงึการมปีฏสิัมพันธท์ดีใีนสังคมพหวุัฒนธรรม

1ประเมนผลจากการสังเกตการสังเกตการมสี่วนรว่มจากการตอบคําถามและการแส
ดงความคดิเห็นในการทํากจิกรรมกลุ่มในชนัเรยีน 5 คะแนน

สัปดาหท์ ี10 และ
16

5

5 ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร และการใ
ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใชภ้าษาเพอืการสอื
สาร
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการตดิต่อสอืสาร โดยใช ้
เทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม
3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคราะหต์ัวเลข แปร
ผล และนําเสนอขอ้มลูไดอ้ยา่งเหมาะสม และใชเ้ป็นพนืฐาน
แกปั้ญหาและการตัดสนิใจในชวีติประจําวัน
4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการสบืคน้ขอ้มลู เพอืการแสวงหาความรู ้

1ประเมนผลจากการสังเกตการสังเกตการมสี่วนรว่มจากการตอบคําถามและการแส
ดงความคดิเห็นในการทํากจิกรรมกลุ่มในชนัเรยีน5 คะแนน

สัปดาหท์ ี10 และ
16

5

หมวดท ี6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลกั

กรตี ิบญุเจอื (2536).ปรัชญาสําหรับผูเ้รมิเรยีน. กรงุเทพฯ : ไทยวัฒนพานิช.
พรีะพงศ ์กลุพศิาล. (2551).สุนทรยีศาสตรแ์ละศลิปศกึษา.กรงุเทพฯ : อดัสําเนา.
วริณุ ตังเจรญิ.(2545).สุนทรยีภาพเพอืชวีติ.กรงุเทพฯ : ไอควิมเีดยี.
อํานาจ เย็นสบาย.(2534).สุนทรยีศาสตร.์กรงุเทพฯ : โอเดยีนสโตร.์

2. เอกสารและขอ้มลูสาํคญั

สงัด ภูเขาทอง.(2532). การดนตรไีทยและทางไปสู่ดนตรไีทย.กรงุเทพฯ : วทิยาลัยครบูา้นสมเด็จเจา้พระยา.
สถาบันราชภัฎสวนดุสติ. (2544).สุนทรยีภาพของชวีติ. กรงุเทพฯ : โอเดยีนสโตร.์

3. เอกสารและขอ้มลูแนะนํา

สุกร ีเจรญิสุข.(2532).จะฟังดนตรอียา่งไรจงึจะไฟเราะ.กรงุเทพฯ : เรอืนแกว้การพมิพ.์
สุชาต สุธ.ิ(2542).คู่มอืการสอนสุนทรยีภาพของชวีติ.กรงุเทพฯ : สถาบันราชภัฎสวนดุสติ.

หมวดท ี7 การประเมนิและปรบัปรุงการดําเนนิการของรายวชิา

1. กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา

2. กลยทุธก์ารประเมนิการสอน



3. การปรบัปรงุการสอน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธขิองนกัศกึษาในรายวชิา

4.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้ณะนกัศกึษายงัไมส่าํเร็จการศกึษา

2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวชิาดําเนินการดังนี
2.1.1.1 แต่งตังคณะกรรมการสาขาวชิา เพอืตรวจสอบรายละเอยีดของรายวชิา รายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม 
2.1.1.2 สุ่มนักศกึษาในแต่ละรายวชิา ไมน่อ้ยกวา่ 25% ของผูเ้รยีนในแต่ละรายวชิา นัน ๆ เพอืจัดกจิกรรมทวนสอบตามเกณฑม์าตรฐานคุณวฒุติามทหีลักสูตรกําหนด
2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร
2.1.2.1 แต่งตังคณะกรรมการจากสาขาวชิา และผูท้รงคุณวฒุภิายนอกทเีกยีวขอ้ง
2.1.2.2 ประชมุ แลกเปลยีนเรยีนรู ้ตรวจสอบผลการเรยีนตามเกณฑม์าตรฐานคุณวฒุ ิและรายงานผล
2.1.2.3 สถานศกึษาทรัีบนักศกึษาไปปฏบิัตกิารสอนในสาขาวชิาเฉพาะดา้นหรอืวชิาเอก มกีารประเมนินักศกึษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรู ้และกลยทุธก์ารประเมนิผลการเรยีนรู ้

4.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูห้ลงัจากนกัศกึษาสาํเร็จการศกึษา

การกําหนดวธิกีารทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องนักศกึษา ใชเ้ครอืงมอืประเภทแบบสอบถามหรอืการสัมภาษณ์ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู
และนําผลทไีดม้าปรับปรงุกระบวนการการเรยีนการสอน การประเมนิคุณภาพของหลักสูตร ดําเนินการดังนี
2.2.1 แต่งตังคณะกรรมการจากสาขาวชิาเพอืดําเนินการทวนสอบ
2.2.2 ใชเ้ครอืงมอืเพอืเกบ็รวบรวมขอ้มลูดังต่อไปนี
2.2.2.1 ภาวะการมงีานทําของบัณฑติ ประเมนิจากบัณฑติแต่ละรุน่ทจีบการศกึษา ในดา้นของระยะเวลาในการหางานทํา ความคดิเห็นดา้นคุณธรรมจรยิธรรม ดา้นความรู ้
ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะความสัมพันธร์ะหวา่งบคุคล

และความรับผดิชอบ ดา้นการสอืสารและการใชเ้ทคโนโลย ีและดา้นทกัษะ การจัดการเรยีนรู ้
2.2.2.2 การสํารวจขอ้มลูจากผูป้ระกอบการ โดยการขอเขา้สัมภาษณ์หรอืการส่ง แบบสอบถาม เพอืประเมนิความพงึพอใจในบัณฑติทจีบการศกึษา และเขา้
ทํางานในสถานประกอบการนัน ๆ ทกุปี
2.2.2.3 การประเมนิจากบัณฑติทไีปประกอบอาชพีในแงข่องความพรอ้ม ความรูจ้าก สาขาวชิาทเีรยีน และความรูด้า้นอนื ๆ ทกํีาหนดในหลักสูตรทเีกยีวเนืองกบั
การประกอบอาชพีของบัณฑติ รวมทงัเปิดโอกาสใหเ้สนอขอ้คดิเห็นในการ ปรับปรงุหลักสูตรใหด้ยีงิขนึดว้ย 
2.2.2.4 นําขอ้มลูจากขอ้ 2.2.2.1-2.2.2.3 มาวเิคราะห ์และเขยีนรายงานสรปุ

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา

หมวดอนืๆ
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