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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชามนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8
หมวดที่ 1 ขEอมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
0592002 สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation
2. จำนวนหนOวยกิต
3 หนQวยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
การศึกษาทั่วไป
4. อาจารยRผูEรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยRผูEสอน

อ.นิศากร เพ็ญสมบูรณ8, อ.อรนุช สมคะเน, อ.ชาคริต เกตุเรืองโรจน8,อ.วรางคณา กรเลิศวานิช ,
อ.ณัฐกาญ ธีรบวรกุล ,อ.ปfณณธร สมสรวย, อ.พัณณ8ภัสสร ภัทภาสิทธิ์ ,อ.องอาจ มากสิน
อ.พงศ8พินิจ พินิจดำ อ.ชนิดา จันทร8งาม, อ.ณัฐพร เพ็ชรเรือง, อ.วิรสา โรจน8วรพร ,อ.ดร.พิมพ8วิภา บุรวัฒน8

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปVที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2563 / ชั้นปmที่ 1
6. รายวิชาที่ตEองเรียนมากOอน (Pre-requisite) (ถEามี)
ไมQมี
7. รายวิชาที่ตEองเรียนพรEอมกัน (Co-requisites) (ถEามี)
ไมQมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลOาสุด
29 มิถุนายน 2563
หมวดที่ 2 จุดมุOงหมายและวัตถุประสงคR
1. จุดมุOงหมายของรายวิชา
1. มีความรูpดpานหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร8และสุนทรียภาพ
2. สามารถรับรูpความงามวิเคราะห8วิจารณ8ศิลปะไดpทุกแขนง
3. สามารถจำแนกคุณคQาทางความงามไดp
4. มีรสนิยมทางศิลปะเพื่อไปประยุกต8ใชpในชีวิตประจำวัน
5. เล็งเห็นคุณคQาของการอนุรักษ8ศิลปะและวัฒนธรรม
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2. วัตถุประสงคRในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เปuนรายวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งมีนักศึกษาหลากหลายจึงตpองมีการปรับปรุงตามสภาวะนักศึกษา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ
1. คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ8ระหวQางมนุษย8กับสุนทรียภาพ การรับรูpและเรียนรูpเกี่ยวกับคุณคQา
ทางความงามในดpานศิลปะ ดนตรี และศิลปะการแสดง โดยมุQงสรpางรสนิยมและนำไปประยุกต8ใหpเกิด
ประโยชน8ในการดำเนินชีวิต
Larning about relation of human and asthethics perceptual. Learning about
aesthetics in art music and performance. Emphasizing the taste and applied for the
useful in the lifestyle.
2. จำนวนชั่วโมงที่ใชEตOอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
บรรยาย 45 ชั่วโมง
ตQอภาคการศึกษา

การฝmกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝmกงาน
-

การศึกษาดEวยตนเอง

สอนเสริมตาม
การศึกษาดpวยตนเอง
ความตpองการของ
6 ชั่วโมงตQอสัปดาห8
นักศึกษาเฉพาะราย
3. จำนวนชั่วโมงตOอสัปดาหRที่อาจารยRใหEคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกOนักศึกษาเปoน
รายบุคคล
- อาจารย8ประจำรายวิชา ใหpคำปรึกษาชQวงเวลาพักกลางวัน หรือเวลาวQางโดยมีการนัดหมาย
ลQวงหนpา
- อาจารย8จัดเวลาใหpคำปรึกษาเปuนรายบุคคล หรือ รายกลุQมตามความตpองการ 1 ชั่วโมง
ตQอสัปดาห8 (เฉพาะรายที่ตpองการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูEของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตEองพัฒนา

พัฒนาผูpเรียนใหpมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพทางศิลปะและการออกแบบ
โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
- ตระหนักในคุณคQาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย8สุจริต
- มีวินัย ตรงตQอเวลา และความรับผิดชอบตQอตนเอง หนpาที่และสังคม
- มีภาวะความเปuนผูpนำและผูpตาม สามารถทำงานเปuนทีมและสามารถแกpไขขpอขัดแยpงและ
ลำดับความสำคัญ
- เคารพสิทธิและรับฟfงความคิดเห็นของผูpอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคQาและศักดิ์ศรีของ
ความเปuนมนุษย8
- เคารพกฎระเบียบและขpอบังคับตQางๆ ขององค8กรและสังคม
- สามารถวิเคราะห8ผลกระทบความผิดดpานจรรยาบรรณตQอบุคคลองค8กรและสังคม
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
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1.2 วิธีการสอน
- บรรยายพรpอมสื่อการสอน , เอกสารประกอบการสอน
- อภิปรายรQวมกัน
- มอบหมายงานใหpศึกษาคpนควpาทำรายงาน
1.3 วิธีการประเมินผล
- การเขpาเรียน และสQงงานที่ไดpรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหpและตรงเวลา
- มีการอpางอิงเอกสารที่ไดpนำมาทำรายงาน อยQางถูกตpองและเหมาะสม
- ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
2. ความรูE
2.1 ความรูEที่ตEองไดEรับ
- รูpและเขpาใจหลักการทฤษฏีสำคัญของเนื้อหา
- วิเคราะห8ปfญหา อธิบาย ประยุกต8ความรูpทักษะ
- มีประสบการณ8สุนทรียภาพและนำไปประยุกต8ใชpในชีวิตประจำวัน
- เพื่อบูรณาการความรูpใหpเกิดองค8ความรูp
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุQม การนำเสนอรายงาน
2.3 วิธีการประเมินผล
- ทดสอบยQอย สอบปลายภาค ดpวยโดยใชpแบบทดสอบที่เนpนการวัดหลักการทฤษฎีและ
การนำไปใชp
- ประเมินจากการนำเสนอผลการคpนควpา
3. ทักษะทางปpญญา
3.1 ทักษะทางปpญญาที่ตEองพัฒนา
- คิดอยQามีวิจารณญาณและอยQางเปuนระบบ

- สืบคpน / ตีความ / ประเมินสารสนเทศ เพื่อใชpแกpไข
- รวบรวม ศึกษา วิเคราะห8 / สรุปประเด็นปfญหา / ความตpองการ
- ประยุกต8ความรูpและทักษะในการแกpไขปfญหาไดpอยQางเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
- การบรรยาย/อภิปราย/ซักถาม
- วิเคราะห8กรณีศึกษา การนำเสนอผลงาน
3.3 วิธีการประเมินผล
- สอบยQอยและปลายภาค โดยเนpนขpอสอบที่มีการวิเคราะห8สถานการณ8 หรือวิเคราะห8
- วัดผลจากการประเมินโครงการ การนำเสนอผลงาน
- สังเกตพฤติกรรมการแกpไขปfญหา
4. ทักษะความสัมพันธRระหวOางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธRระหวOางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตEองพัฒนา
- สื่อสารกับกลุQมคนที่หลากหลาย
- ใชpความรูpในศาสตร8มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
- มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเอง /งานกลุQม
- เปuนผูpริเริ่มแสดงประเด็นในการแกpไขสถานการณ8ทั้งสQวนตัวและสQวนรวม
4.2 วิธีการสอน
- การอภิปรายรQวมกัน
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินตนเอง และเพื่อน ดpวยแบบฟอร8มที่กำหนด
- ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเปuนกลุQม
- ประเมินจากรายงานการศึกษาดpวยตนเอง
5. ทักษะการวิเคราะหRเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชEเทคโนโลยีสารสนเทศ
- พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟfง การเขียน โดยการทำรายงาน และการนำเสนอ
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะห8วิจารณ8ผลงานศิลปะไดp
- พัฒนาทักษะในการสืบคpน ขpอมูลทางอินเทอร8เน็ต
- ทักษะการใชpเทคโนโลยีสารสนเทศในการสรpางสรรค8ผลงานและการสื่อสาร
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานใหpศึกษาคpนควpาดpวยตนเอง และทำรายงานโดยเนpนกระบวนการคิดและสรpางสรรค8
อยQางเปuนระบบ
- นำเสนอโดยใชpรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากรายงานโครงงาน และรูปแบบการนำเสนอดpวยสื่อเทคโนโลยี
- ประเมินจากการมีสQวนรQวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหR
หัวขEอ/รายละเอียด
ที่
1 ทดสอบกQอนเรียน
สุนทรียศาสตร8
ความหมาย
-สุนทรียศาสตร8
-สุนทรียภาพ

จน. กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง การสอน/สื่อที่ใชE
3 - ปฐมนิเทศ
อภิปรายประกอบสื่อ
มัลติมีเดีย
อภิปราย
ทดสอบ ( ในชั้นเรียน
และออนไลน8)
บรรยายประกอบสื่อ
มัลติมีเดีย
( ในชั้นเรียนและ
ออนไลน8)

ผูEสอน
อาจารย8ศิลปะ

2

สุนทรียะทางทัศนศิลป†
ความหมายและประเภทของศิลปะ
-วิจิตรศิลป†
-ศิลปประยุกต8

3

3

รูปแบบของศิลปะ
-ศิลปะตะวันตก
-ศิลปะไทย

3

4

องค8ประกอบและหลักการจัดองค8ประกอบ
ศิลป†
-องค8ประกอบศิลป†
-หลักการจัดองค8ประกอบศิลป†
การรับรูpคุณคQาทางศิลปกรรม
-ทฤษฎีศิลปะ
-การวิเคราะห8วิจารณ8ผลงานทางศิลปะ

3

6

สุนทรียภาพกับสื่อภาพและเสียง

3

7

ความงามในภาพยนต8แอนนิเมชั่น

3

บรรยายประกอบสื่อ
มัลติมีเดีย ( ในชั้นเรียน
และออนไลน8)

อาจารย8ศิลปะ

8

การรับรูpทางความงามสื่อภาพและเสียง

3

บรรยายประกอบสื่อ

อาจารย8ศิลปะ

5

3

บรรยายประกอบสื่อ
มัลติมีเดีย
( ในชั้นเรียนและ
ออนไลน8)
บรรยายประกอบสื่อ
มัลติมีเดีย
การอภิปรายและ
วิเคราะห8วิจารณ8ภาพ
บรรยายประกอบ
ประกอบสื่อมัลติมีเดีย
การอภิปรายและ
วิเคราะห8วิจารณ8ภาพ
สอบระหวQางภาค ( ใน
ชั้นเรียนและออนไลน8)
บรรยายประกอบสื่อ
มัลติมีเดีย ( ในชั้นเรียน
และออนไลน8)

อาจารย8ศิลปะ

อาจารย8ศิลปะ

อาจารย8ศิลปะ

อาจารย8ศิลปะ

อาจารย8ศิลปะ

มัลติมีเดีย ( ในชั้นเรียน
และออนไลน8)

9

- สุนทรียะทางดpานดนตรีและนาฏศิลป†ไทย

3

10

- ประเภทของการแสดงนาฏศิลป†ไทย
- โขน

3

11

- ละครรำแบบมาตรฐาน
- ดนตรีที่ใชpในการแสดง

3

12

- การแสดงในรูปแบบระบำ รำ

3

13

- นาฏศิลป†พื้นบpาน

3

14

- ดนตรีพื้นบpาน

3

15

ความรูpทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีสากล
-เครื่องดนตรีสากลในตระกูลตQาง ๆ
- วงดนตรีสากลประเภทตQาง ๆ

3

16

สอบปลายภาค

อธิบาย,ดูภาพประกอบ
วีดิทัศน8 ( ในชั้นเรียน
และออนไลน8)
อธิบาย + วีดิทัศน8
สอบระหวQางภาค( ในชั้น
เรียนและออนไลน8)
ทดสอบกQอนเรียน
อธิบาย + วีดิทัศน8
บรรยาย+สาธิตภาษาทQา
และนาฏศัพท8 ( ในชั้น
เรียนและออนไลน8)
อธิบาย + วีดิทัศน8
ศึกษาดpวยตนเอง ( ใน
ชั้นเรียนและออนไลน8)
อธิบาย + วีดิทัศน8 ( ใน
ชั้นเรียนและออนไลน8)
อภิปราย + วีดิทัศน8
ศึกษาดpวยตนเอง ( ใน
ชั้นเรียนและออนไลน8)
อภิปราย + วีดิทัศน8
ศึกษาดpวยตนเอง
ทดสอบหลังเรียน( ใน
ชั้นเรียนและออนไลน8)

อ.นาฏศิลป†
อ.นาฏศิลป†
อ.นาฏศิลป†

อ.นาฏศิลป†
อ.นาฏศิลป†
อ.นาฏศิลป†
อ.นาฏศิลป†
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรูE
กิจกรรม
ผลการ
วิธีการประเมิน
ที่
เรียนรู*E
1
2.1, 2.8
- ทดสอบยQอย
2.2, 3.4
- ทดสอบปลายภาค
2
2.3, 2.7
- ตรวจผลงานศึกษาคpนควpาและ
3.1, 3.4, 5.1 นำเสนอ

สัปดาหRที่
ประเมิน
1, 11
15
ตลอด
ภาคเรียน

สัดสOวนของการ
ประเมินผล
10%
40%
50%

- ตรวจผลงานโครงงาน
(ปฏิบัติกิจกรรมกลุQม)

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตำราหลัก
กำจร สุนพงษ8ศรี. (2542). ประวัติศาสตรRศิลปะตะวันตก.กรุงเทพฯ: คาร8เดียเพรสบุ•ค.
ชูศักดิ์ จิระวัฒน8 . (2530). สุนทรียะทางทัศนศิลปs.กรุงเทพฯ : เอกสารประกอบการสอน
วิทยาลัยครูบpานสมเด็จฯ.
ทวีเกียรติ์ ไชยยงยศ. (2538). สุนทรียะทางทัศนศิลปs.พิมพ8ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ สถาบันราช
ภัฏสวนดุสิต.
พาณี สีสวย.(2539).สุนทรียะทางนาฏศิลปs กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร8.
มนตรี ตราโมทย8.(มปป.) การละเลOนของไทย : สำนักพิมพ8มติชน.
สุจิตต8 วงษ8เทศ. (2540).ศิลปวัฒนธรรม : พิฆเณศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร8.
อารี สุทธิพันธุ8.(2519) .ศิลปะกับมนุษยR กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.
2. เอกสารและขEอมูลสำคัญ
- เอกสารหลักสูตร เชQน หลักสูตร คูQมือครู หนังสือเรียน ฯลฯ
- ตำราเกี่ยวกับการเรียนการสอน และการพัฒนาหลักสูตร
3. เอกสารและขEอมูลแนะนำ
เว็บไซต8ที่เกี่ยวกับหัวขpอในประมวลรายวิชา
www.rama9art.org.th.
www.superemartist.org.th.
www.dru.ac.th.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธRการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ไดpจัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและ
ความคิดเห็นจากนักศึกษาไดpดังนี้
- การสนทนากลุQมระหวQางผูpสอนและผูpเรียน
- แบบประเมินผูpสอน และแบบประเมินรายวิชา
- ขpอเสนอแนะผQานเวบบอร8ด ที่อาจารย8ผูpสอนไดpจัดทำเปuนชQองทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธRการประเมินการสอน

ในการเก็บขpอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดpมีกลยุทธ8 ดังนี้
- การสังเกตการณ8สอนของผูpรQวมทีมการสอน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- การทวนสอนผลประเมินการเรียนรูp
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในขpอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาขpอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวQางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขpอ ตามที่คาดหวังจาก
การเรียนรูpในวิชา ไดpจาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุQมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง
พิจารณาจากผลการทดสอบยQอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
โดยรวมในวิชาไดpดังนี้
- การทวนสอบการใหpคะแนนจากการสุQมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย8อื่น หรือ
ผูpทรงคุณวุฒิ ที่ไมQใชQอาจารย8ประจำหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูpของนักศึกษา
โดยตรวจสอบขpอสอบ รายงาน วิธีการใหpคะแนนสอบ และการใหpคะแนนพฤติกรรม
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดpมีการวางแผนการปรับปรุง
การสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อใหpเกิดคุณภาพมากขึน้ ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปm หรือตามขpอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามขpอ 4
- เปลี่ยนสลับอาจารย8ผูpสอน หรือเชิญวิทยากรผูpเชี่ยวชาญที่มีประสบการณ8ตรงเพื่อใหp
นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต8ความรูpนี้กับปfญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย8
หรือผูpเชี่ยวชาญ ผูpชำนาญการตQางๆ

