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มคอ.3 

 

รายวิชา มศว 252  สุนทรียศาสตรเ์พือ่ชีวิต 

หมวดวิชา ศึกษาทัว่ไป 

ส านกันวตักรรมการเรียนรู ้  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่2  ประจ าปีการศึกษา 2555 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

มศว 252  สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต 

2. จ านวนหน่วยกิต 

3 (2-2-5) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูร  วิชาศึกษาทั่วไป   

ประเภทรายวิชา  ศึกษาทั่วไป  กลุ่มศิลปศาสตร์ 

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 

 

Sec อาจารยผ์ูส้อน สถานทีติ่ดต่อ โทรศพัท ์ E-mail 

B01 ผศ.ประทปี  เล้ารัตนอารีย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์   

B02 ผศ.นัทธพัชร์  น้อยสวัสด์ิ คณะศิลปกรรมศาสตร์   

B03 อ.กฤษณ์  วิกรวงษวนิช คณะศิลปกรรมศาสตร์   

B04 ผศ.นัทธพัชร์  น้อยสวัสด์ิ คณะศิลปกรรมศาสตร์   

B05 อ.กฤษณ์  วิกรวงษวนิช คณะศิลปกรรมศาสตร์   

B06 ผศ.ประทปี  เล้ารัตนอารีย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์   

B07 อ.เทพิกา  รอดสกาล คณะศิลปกรรมศาสตร์   

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 2/2555  ช้ันปีที่ 1 

 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้ม)ี 

ไม่มี 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้มี) 

ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน 

อาคารเรียนรวม (อาคาร 3)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ์ 
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9. วนัทีจ่ดัท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

ตุลาคม 2555  

 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
- เพ่ือศึกษาแนวคิดทางด้านสนุทรียศาสตร์ ซ่ึงเช่ือมโยงสมัพันธก์บัการด ารงชีวิต 

- เพ่ือศึกษาถึงสนุทรียะที่สมัพันธก์บับริบทสงัคม วัฒนธรรม ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

- เพ่ือให้นิสติได้เรียนรู้ประสบการณ์ทางสนุทรียศาสตร์ 

 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

- เพ่ือให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบัน และระยะเวลาในการเรียนการสอน 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนนิการ 

 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาองค์ประกอบการสื่อสารและกลวิธกีารใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การเขียนพรรณนาความ สรุปความ      

ย่อความ ขยายความ และการสงัเคราะห์ความคิดเพ่ือการสื่อสาร  ฝึกปฏบัิติการใช้ภาษาเพ่ือสื่อสารใน

สถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

2. จ านวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา  

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบติั/ 

งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาดว้ยตนเอง 

28 ช่ัวโมง 

ต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ

ต้องการของนิสิตเฉพาะ

ราย 

ฝึกปฏบัิติ  28 ช่ัวโมง 

ต่อภาคการศึกษา 

70 ช่ัวโมง 

ต่อภาคการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผิดชอบรอง   
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4. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หค้ าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นสิิตเป็นรายบุคคล 

         อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสตินอกช้ันเรียนเป็นรายบุคคล  สปัดาห์ละ 

1 ช่ัวโมง (เฉพาะรายที่ต้องการ)  โดยประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเวบ็ไซต์ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้   

วิธกีารสื่อสารท าได้โดยการนัดหมายทางโทรศัพท ์หรือ e-mail 

 

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนสิิต 

1. คุณธรรมจริยธรรม 

1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพัฒนา 1.2 วิธกีารสอน 1.3 วิธกีารประเมินผล 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม มี

ความซ่ือสตัย์สจุริตและมี

มารยาทในการรับรู้และช่ืน

ชมงานศิลปกรรมและภมูิ

ปัญญาที่แฝงอยู่ในงาน

ผลงาน 

- บรรยายเพ่ือสร้างความ

เข้าใจและสอดแทรกเน้ือหา

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ

มารยาทในการรับรู้และช่ืนชม

งานศิลปกรรมและภมิูปัญญาที่

แฝงอยู่ในงานผลงานให้

เหมาะสม  

-แทรกประสบการณ์ สนุทรียะ

เกี่ยวกบัการรับรู้และช่ืนชม

ศิลปกรรมระหว่างการเรียน

การสอน  

-ประเมินจากพฤติกรรมในการ

ท ากจิกรรมในช้ันเรียน  การ

สอบ  

-ประเมินจากคุณภาพงาน

มอบหมายที่แสดงถึงการคิด 

วิเคราะห์ การแก้ปัญหาต่างๆ 

และการพัฒนาตนเอง  

-ประเมินจากการมีส่วนร่วม

ของนิสติในกจิกรรมนอก

หลักสตูรที่มีการจัดข้ึน  

 

2. รับผิดชอบตนเอง ผู้อื่น สังคม  

 

 

- ความรับผิดชอบต่อหน้าที่

และงานที่ได้รับมอบหมาย 

การมีส่วนร่วมในการเรียนการ

สอน 

- ความใฝ่รู้ สามารถท างาน

-ประเมินความรับผิดชอบต่อ

ตนเองจากคุณภาพงาน

รายบุคคล  

-ประเมินความรับผิดชอบต่อ

ผู้อื่นจากการท ากจิกรรมกลุ่ม 

 

 

 

 

รายวิชา 

 

ดา้นที ่1 

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

 

ดา้นที ่2 

ความรู ้

 

ดา้นที ่3 

ทกัษะทาง

ปัญญา 

 

ดา้นที ่4 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่าง

บุคคลและ

ความ

รบัผิดชอบ 

 

ดา้นที ่5 

การวิเคราะห์

เชิงตวัเลข การ

สือ่สารและการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

มศว 252  

 

● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● 
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ร่วมกบัผู้อื่น การเคารพสทิธิ์ 

การรับฟังความคิดเหน็ของ

ผู้ร่วมงานและคนอื่นๆ 

 

 

และจากผลการประเมินกนัเอง

ของนิสติในกลุ่ม  

- ประเมินจากการตอบค าถาม 

การแสดงความคิดเหน็ และ

การรับฟังความคิดเหน็จาก

ผู้อื่นของนิสติ 

3. มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎ 

ระเบียบ  

 

-ก าหนดให้มีวัฒนธรรม

องค์กร เพ่ือให้นิสติมีค่านิยม

พ้ืนฐานที่ถูกต้อง  

-ช้ีแจงกฎระเบียบและแนว

ปฏบัิติในการเรียนการสอน 

ประเมินจากพฤติกรรมในช้ัน

เรียน การตรงต่อเวลาในการ

เข้าช้ันเรียน การส่งงานตาม

เวลาที่กาหนด การแต่งกาย 

และการปฏบัิติตนตามระเบียบ

ของมหาวิทยาลัย  

 

 

 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 2.2 วิธกีารสอน 2.3 วิธกีารประเมินผล 

ได้ศึกษาแนวคิดทางด้าน

สุนทรียศาสตร์และรู้ จักแสวงหา

ประสบการณ์ทางสุนทรียศาสตร์ด้วย

ความเข้าใจ 

 

- บรรยายเพ่ือสร้างความรู้

ความเข้าใจและอภิปรายแสดง

ความคิดเหน็ร่วมกนั 

-  ฝึกประสบการณ์สนุทรียะ 

ทั้งในช้ันเรียน และร่วม

กจิกรรมนอกเวลา 

- นิสติศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเองนอกห้องเรียนตาม

แหล่งข้อมูลต่างๆ เพ่ือเพ่ิม

ประสบการณ์เรียนรู้ 

-ประเมินจากคุณภาพงาน

มอบหมายที่แสดงถึงการคิด

วิเคราะห์ การหาความรู้

เพ่ิมเติม  

- ประเมินจากการตอบค าถาม 

การแสดงความคิดเห็น และ

การรับฟังความคิดเห็นของ

ผู้อื่น 

-การสอบภาคทฤษฎี และงาน

ที่ได้รับมอบหมาย 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 3.2 วิธกีารสอน 3.3 วิธกีารประเมินผล 

ได้เข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าทาง

สนุทรียศาสตร์ที่มีต่อการด ารงชีวิต 

 

- บรรยายเพ่ือสร้างความรู้

ความเข้าใจและอภิปรายแสดง

ความคิดเหน็ร่วมกนั 

- ท าแบบฝึกหัดและท างาน

กลุ่ม 

- วิเคราะห์วิจารณ์อย่างเป็น

ระบบและมีหลักการ 

- ประเมินจากประสทิธผิลของ

การค้นคว้า การท าแบบฝึกหัด 

และงานกลุ่ม 

- ประเมินจากการตอบค าถาม 

การแสดงความคิดเหน็ และ

การรับฟังความคิดเหน็ของ

ผู้อื่น 
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4. ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

4.2 วิธกีารสอน 4.3 วิธกีารประเมินผล 

1. การส่งเสริมการวิเคราะห์ วิจารณ์ 

ผลงานทางด้านศิลปกรรมและการ

แลกเปล่ียน การรับรู้ ประสบการณ์

ทางสนุทรียศาสตร์ 

- บรรยายเพ่ือสร้างความรู้

ความเข้าใจและอภิปรายแสดง

ความคิดเหน็ร่วมกนั 

- ใช้กรณีศึกษาเป็นตัวอย่าง

เพ่ือให้นิสติวิเคราะห์วิจารณ์ 

ผลงานทางด้านศิลปกรรมและ

การแลกเปล่ียน การรับรู้ 

ประสบการณ์ทาง

สนุทรียศาสตร์ใน

ชีวิตประจ าวัน 

- นิสติศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเองนอกห้องเรียนตาม

แหล่งข้อมูลต่างๆ เพ่ือเพ่ิม

ประสบการณ์เรียนรู้ 

-ประเมินจากงานที่ได้รับ

มอบหมายและการมีส่วนร่วม

ในช้ันเรียน  

- ประเมินจากการตอบค าถาม 

การแสดงความคิดเหน็ และ

การรับฟังความคิดเหน็ของ

ผู้อื่น 

- การสอบภาคทฤษฎี และงาน

ที่ได้รับมอบหมาย 

2. สามารถปรับตัวท างานร่วมกบั

ผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม  

 

-นิสติท ากจิกรรมกลุ่มเพ่ือให้

รู้จักปรับตัวในการท างาน

ร่วมกบัผู้อื่น รับผิดชอบภาระ

งานที่ได้รับมอบหมาย รับฟัง

ความคิดเหน็ของเพ่ือนร่วม

กลุ่ม  

-นิสติศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเองนอกห้องเรียน  

-ประเมินจากคุณภาพงาน

มอบหมาย ที่แสดงถึงความ

ร่วมมือในการวางแผน ปฏบัิติ 

และแก้ปัญหา  

-สังเกตจากพัฒนาการด้าน

ความคิดและพฤติกรรมการ

เรียนรู้ ในช้ันเรียน  

-ประเมินจากผลการประเมนิ

กนัเองของนิสติในกลุ่ม  
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5. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5.2 วิธกีารสอน 5.3 วิธกีารประเมินผล 

1. รู้จักใช้เทคโนโลยีในการแสวงหา

แหล่งการเรียนรู้ทางสนุทรียภาพ 

2. เข้าใจถึงทกัษะขั้นต้นในการ

ออกแบบเพ่ือการสื่อสารผ่าน

เทคโนโลยี 

3. มีทกัษะในการถ่ายทอด

ประสบการณ์และทศันคติทางด้าน

สนุทรียศาสตร์ 

1. การมอบหมายงานที่ต้องใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

แสวงหาแหล่งเรียนรู้ทาง

สนุทรียภาพ 

 

1.การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการท ากจิกรรมที่ได้รับ

มอบหมาย 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

สปัดาห์

ที ่
หวัขอ้/ รายละเอียด 

จ านวน

ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสือ่ทีใ่ช ้
อาจารยผ์ูส้อน 

1 แนะน ารายวิชา / ขอบเขต / 

กจิกรรมการเรียน และการ

ประเมินผล 

ความหมายของสนุทรียศาสตร์ 

4 บรรยาย ชมสื่อ กจิกรรมประเมินการ

เรียนรู้ 

ผศ.ประทปี  เล้ารัตนอารีย์ 

2 สนุทรียศาสตร์กบัภมูิปัญญาไทย 4 บรรยาย ชมสื่อ กจิกรรมประเมินการ

เรียนรู้ 

ผศ.ประทปี  เล้ารัตนอารีย์ 

3 ดนตรีในสงัคมไทย 4 บรรยาย ชมสื่อ กจิกรรมประเมินการ

เรียนรู้ 

ผศ.ประทปี  เล้ารัตนอารีย์ 

4 สนุทรียภาพในงานดุริยางคศิลป์ 

(ดนตรีไทย) 

4 บรรยาย ชมสื่อ กจิกรรมประเมินการ

เรียนรู้ 

ผศ.ประทปี  เล้ารัตนอารีย์ 

5 สนุทรียภาพในงานดุริยางคศิลป์ 

(ดนตรีสากล) 

4 บรรยาย ชมสื่อ กจิกรรมประเมินการ

เรียนรู้ 

ผศ.ประทปี  เล้ารัตนอารีย์ 

6 กจิกรรมประสบการณ์ทาง

สนุทรียศาสตร์ 

4 ชมนิทรรศการ  การแสดง  และ

ดนตรี 

ผศ.ประทปี  เล้ารัตนอารีย์ 

7 สนุทรียภาพในศิลปะการแสดง 4 บรรยาย ชมสื่อ กจิกรรมประเมินการ

เรียนรู้ 

ผศ.ประทปี  เล้ารัตนอารีย์ 

8 สนุทรียภาพในนาฏศิลป์ 4 บรรยาย ชมสื่อ กจิกรรมประเมินการ

เรียนรู้ 

ผศ.ประทปี  เล้ารัตนอารีย์ 

9 กจิกรรมประสบการณ์ทาง

สนุทรียศาสตร์ 

4 ชมนิทรรศการ  การแสดง  และ

ดนตรี 

ผศ.ประทปี  เล้ารัตนอารีย์ 

10 สนุทรียภาพในงานทศันศิลป์ 4 บรรยาย ชมสื่อ กจิกรรมประเมินการ

เรียนรู้ 

ผศ.ประทปี  เล้ารัตนอารีย์ 

11 สนุทรียภาพในงานออกแบบ 4 บรรยาย ชมสื่อ กจิกรรมประเมินการ

เรียนรู้ 

ผศ.ประทปี  เล้ารัตนอารีย์ 

12 กจิกรรมประสบการณ์ทาง

สนุทรียศาสตร์ 

4 ชมนิทรรศการ  การแสดง  และ

ดนตรี 

ผศ.ประทปี  เล้ารัตนอารีย ์

13 สนุทรียภาพในงานวรรณกรรม 4 บรรยาย ชมสื่อ กจิกรรมประเมินการ

เรียนรู้ 

ผศ.ประทปี  เล้ารัตนอารีย์ 

14 นิสติน าเสนอกจิกรรมสนุทรียะ 4 ชมกจิกรรมสนุทรียะของนิสิต ผศ.ประทปี  เล้ารัตนอารีย์ 

15 สอบปลายภาค 2 แบบทดสอบ  

 

 

 



มคอ. 3 

ส านกันวตักรรมการเรียนรู ้   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 8 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

สาระการประเมิน 

 

ผลการเรียนรู ้

 

วิธีการประเมิน 
สดัส่วนของการ 

ประเมินผล 

เน้ือหาการสอน งานที่มอบหมาย ทุกสปัดาห์ 10% 

 กจิกรรมประสบการณ์ทาง

สนุทรียศาสตร์ 

การท ารายงานของนิสติ ระหว่างการเรียน และสปัดาห์

สดุท้าย 

20% 

เน้ือหาการสอน สอบปลายภาคเรียน สปัดาห์สุดท้าย 50% 

จิตพิสยั การส ารวจและเชค็ช่ือเข้าช้ันเรียน สังเกต

พฤติกรรม 

ทุกสปัดาห์ 20% 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ต าราและเอกสารหลกั 

       วิรุณ  ตั้งเจริญ 2552 .สุนทรียศาสตรเ์พือ่ชีวิต.พิมพ์คร้ังที่ 3 . กรุงเทพฯ: สนัติศิริการพิมพ์. 

2. เอกสารและขอ้มูลส าคญั 

เอกสารประกอบการสอน (ก าลังด าเนินการจัดพิมพ์) กนัยายน 2555 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะน า 

 Boradkar, Prasad.  (2009).  Beautiful Beings: Aesthetics in Industrial Design and Cultural 

Studies.  Arizona: Arizona State University.  Retrieved May 22, 2009, from  

Website Aesthetics - What has it got to do with usability?.  (2009). Retrieved  

May 22, 2009, from www.webcredible.co.uk/user-friendly-resources/web- 

usability/aesthetics-usability.shtml 

Aesthetics.  (2009). Retrieved May 22, 2009, from  

http://www.ergonomics4schools.com/lzone/aesthetics.htm 

websites: 

www.rarebirdfinds.typepad.com www.youtube.com www.stupid.com 

www.sweetdreamssecurity.com www.droogdesign.nl www.atelierblink.com 

www.thaikids.com www.designboom.com www.creativethailand.org 

www.thinkgeek.com www.bloesem.blogs.com www.aesthetics-usa.com 

 

ซีดี  ดีวีดี  สารคดีและภาพยนตร์ 

 

 

 

 

http://www.webcredible.co.uk/user-friendly-resources/web
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http://www.youtube.com/
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http://www.droogdesign.nl/
http://www.atelierblink.com/
http://www.thaikids.com/
http://www.designboom.com/
http://www.creativethailand.org/
http://www.thinkgeek.com/
http://www.bloesem.blogs.com/
http://www.aesthetics-usa.com/
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หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนสิิต 

ประเมินผลรายวิชาโดยนิสติ 

 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

- การสงัเกตการสอนโดยผู้ร่วมงาน  

- ผลการสอบและการเรียนรู้ของนิสติ 

- พูดคุย สอบถามนิสติ 

 

3. การปรบัปรุงการสอน 

- น าผลการประเมินรายวิชาโดยนิสิต และผลการประชุมของผู้สอนมาพิจารณาและหาแนวทาง

ปรับปรุงวิธกีารสอนและการเรียนรู้ของนิสติ   

- การจัดประชุมเชิงปฏบัิติการเพ่ือพัฒนาอาจารย์และการเรียนการสอน    

 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิตในรายวิชา 

- ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ   

- ทวนสอบจากงานที่มอบหมาย   

- ตรวจสอบข้อสอบว่าสอดคล้องตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้  

- ตรวจสอบวิธกีารให้คะแนน ความเที่ยง และการตัดเกรด 

 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- ประชุมผู้สอนเพ่ือติดตามการจัดการเรียนการสอนระหว่างภาคและปลายภาค 

- น าผลสมัฤทธิ์ของนิสติ และข้อมูลความคิดเหน็จากผู้สอนและนิสติมาพิจารณาทบทวนเพ่ือ

ปรับปรุงรายวิชา 

 

 

 


