แบบ มคอ. ๓

แบบ มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา
รายละเอียดของรายวิชา หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของแต่ละรายวิชา
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่วางแผนไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งแต่ละรายวิชาจะ
กําหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเนื้อหาความรู้ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝังทักษะ
ต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาให้ประสบความสําเร็จตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา มี
การกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา
ตลอดจนหนังสืออ้างอิงที่นักศึกษาจะสามารถค้นคว้าได้ นอกจากนี้ยังกําหนดยุทธศาสตร์ในการประเมินรายวิชาและ
กระบวนการปรับปรุง
ประกอบด้วย ๗ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑
หมวดที่ ๒
หมวดที่ ๓
หมวดที่ ๔
หมวดที่ ๕
หมวดที่ ๖
หมวดที่ ๗

ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

๑
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
๑๕๐๐๑๒๒ สุนทรียภาพในชีวิตประจําวัน
๒. จํานวนหน่วยกิต
บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง
๓(๐-๐-๖)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสิทธิ์ สุนิมิตร
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
๒/๒๕๕๙
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisites) (ถ้ามี)
๘. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

มคอ. ๓

๒

มคอ. ๓

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
๑.๑ เพือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกียวกับสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรม
๑.๒ เพือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกียวกับการรับรู้คุณค่าความงามและการแสดงออกทางอารมณ์ ของ
มนุษย์
๑.๓ เพือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกียวกับความงามทางศิลปะ
๑.๔ เพือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกียวกับความงามทางดนตรี
๑.๕ เพือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกียวกับความงามทางนาฏศิลป์
๑.๖ เพือให้นักศึกษานําความรู้ความเข้าใจ เกียวกับสุนทรียศาสตร์ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมมา
บูรณาการใช้พัฒนาคุณภาพชีวิต
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
๒.๑ เพือพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถานการณ์ของสังคม
๒.๒ เพือเพิมเติมกิจกรรมการเรียนการสอนทางสุนทรียศาสตร์ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้
สามารถ ประยุกต์ใช้กับการพัฒนาชีวิตได้อย่างเหมาะสม
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคุณค่าและความงามท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม การรับรู้
คุณค่าและการสัมผัสความงามและการแสดงออกทางอารมณ์ของมนุษย์ รับรู้และเรียนรู้เกียวกับคุณค่าและความ งาม
ในด้านต่างๆทีเกียวข้องกับชีวิตมนุษย์ เช่น ความงามในด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ตลอดจนความงามของ ธรรมชาติ
และสิงแวดล้อมรอบตัวมนุษย์
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

บรรยาย 48 ชัวโมงต่อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริม

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มีการฝึกปฏิบัติ

การศึกษาด้วยตนเอง

การศึกษาด้วยตนเอง 96
ชัวโมงต่อภาคเรียน

๓. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของนักศึกษา โดยไม่กําหนดเวลา
ในการให้คําปรึกษา (เฉพาะรายทีต้องการ และรายทีมีปัญหา)

๓

มคอ. ๓

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
การพัฒ นาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรี ยนรู้แต่ ละด้านที่มุ่งหวั ง ซึ่งต้ องสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน
รายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี้
๑ สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา
๒ คําอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสอนที่จะใช้ในรายวิชาเพื่อพัฒนาความรู้ หรือทักษะในข้อ ๑
๓ วิธีการที่จะใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชานี้เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ในมาตรฐาน
การเรียนรู้แต่ละด้านที่เกี่ยวข้อง
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
๑.๑.๑ ตระหนัก เห็นคุณค่า สนใจและกระตือรือร้นในการเรียนรู้
๑.๑.๒ เคารพในกฎระเบียบของสถานศึกษา ชุมชนและสังคม
๑.๒ วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้
๑.๒.๑ กําหนดให้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีปลูกฝังความมีระเบียบวินัย เคารพในกฎระเบียบ ของ
มหาวิทยาลัย เช่น การเข้าชันเรียนตรงเวลา แต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย การยกย่องผู้ทีทําดี ให้ สาธารณชน
ได้รับรู้หรือให้รางวัลตามโอกาสทีเหมาะสม
๑.๒.๒ สอดแทรกสาระและกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักในคุณค่าของ คุณธรรม
จริยธรรมและลักษณะอันพึงประสงค์ในการเป็นคนดี
๑.๒.๓ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเน้นการปฏิบัติเพือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึงใน คุณธรรมที
ต้องการจะปลูกฝัง
๑.๒.๔ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในโอกาสต่างๆ เพือเน้นยําให้ผู้เรียนเข้าใจ เข้าถึงคุณธรรมจริยธรรมที
ต้องการปลูกฝังบ่มเพาะให้ปรากฏในตัวผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม
๑.๒.๕ ในการจัดการเรียนการสอนแต่ละครังผู้สอนสรุปและฝากข้อคิดเกียวกับจริยธรรมและคุณธรรม ด้าน
ต่าง ๆ ทีเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาซึมซับสิงทีดีงามอย่างสมําเสมอ
๑.๓ วิธีการประเมินผล
๑.๓.๑ ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น การเข้าชันเรียนตรงเวลา ส่งงานตรงเวลาและ ครบถ้วน การ
ร่วมกิจกรรมในชันเรียนอย่างผู้มีความรับผิดชอบ เป็นต้น
๑.๓.๒ ประเมินจากผลการปฏิบัติงานทีได้รับมอบหมาย และการสอบปลายภาคการศึกษา
๑.๓.๓ ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่แสดงถึงความมีวินัย ความพร้อมเพรียง ความเป็น
ผู้นําและผู้ตามที่ดี ความเอื้ออาทร ความรักสามัคคีและความเป็นผู้มีความกตัญญู สุภาพอ่อนน้อม
๒. ความรู้
๒.๑ ความรู้ที่จะได้รับ
๒.๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง แก้ปัญหาและ
บริหารความขัดแย้งในการดํารงชีวิตและการทํางานได้
๒.๑.๒ มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ ข้อเท็จจริงเรื่องที่ศึกษาและสามารถประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจําวันได้
๒.๑.๓ สามารถบูรณาการความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิตได้อย่าง มี

๔

มคอ. ๓

ความสุข
๒.๒ วิธีการสอน
๒.๒.๑ จัดการเรียนการสอนทีมีลักษณะยึดผู้เรียนเป็นสําคัญโดยจัดกิจกรรม ในลักษณะ บูรณาการความรู้
และประสบการณ์เดิมของผู้เรียนเข้ากับความรู้และประสบการณ์ใหม่ในรายวิชาทีสอนได้อย่าง กลมกลืน
๒.๒.๒ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพือให้ผู้เรียนเกิดความ เข้าใจได้อย่าง
แท้จริง
๒.๒.๓ จัดหาวิทยากรทีมีความรู้ความสามารถในศาสตร์หรือคุณลักษณะทีพึงประสงค์ทีต้องการปลูกฝัง มา
ให้ความรู้แก่ผู้เรียนตามโอกาสอันควร การนําผู้เรียนไปศึกษาดูงาน ณ แหล่งเรียนรู้ทีเป็นตัวแบบในด้านต่างๆ เพือให้
เกิดการเรียนรู้จากสภาพจริง
๒.๓ วิธีการประเมินผล
๒.๓.๑ ประเมินด้วยการสอบย่อย สอบกลางภาคการศึกษาและสอบปลายภาคการศึกษา
๒.๓.๒ ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของรายวิชาที่เรียนทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
๒.๓.๓ ประเมินจากชินงานทีผู้เรียนสร้างสรรค์แล้วนําเสนอผู้สอนทังเป็นกลุ่มและรายบุคคล
๓. ทักษะทางปัญญา
๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
๓.๑.๑ สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ
๓.๑.๒ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและประยุกต์ใช้ความรู้ได้สอดคล้องกับสถานการณ์
๓.๒ วิธีการสอน
๓.๒.๑ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิดเพือส่งเสริมให้ผู้เรียน คิดวิเคราะห์ ใคร่ครวญ
ด้วยเหตุผล และมีวิจารณญาณ เช่น อภิปรายกลุ่ม ฝึกแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม จัดสถานการณ์จําลองให้ ผู้เรียนฝึก
ตัดสินใจ เป็นต้น
๓.๒.๒ จัดการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง เช่น ฝึกปฏิบัติด้วยการแสดงบทบาทสมมุติ การศึกษานอก
สถานที เพือฝึกสังเกต สัมภาษณ์ พูดคุยกับผู้มีประสบการณ์แล้วสรุปเป็นสาระความรู้ แนวคิด ข้อคิดทีสามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม
๓.๓ วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา
๓.๓.๑ ประเมินด้วยการสังเกตพฤติกรรมทางปัญญาของผู้เรียน ตั้งแต่ขั้นสังเกตตั้งคําถาม สืบค้น คิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า ตามลําดับ
๓.๓.๒ ประเมินด้วยการนําเสนอรายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าในกรณี ตัวอย่าง
บทบาทสมมติ บทความ บทร้อยกรอง หรือบทกวีนิพนธ์ที่นําเสนอในชั้นเรียน
๓.๓.๓ ประเมินด้วยการใช้สถานการณ์จําลองหรือกรณีศึกษา ให้ผู้เรียนฝึกตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุ มี
ผล โดยผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันประเมินผลงานนั้น
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา
๔.๑.๑ มีความรับผิดชอบในงานทีได้รับมอบหมาย
๔.๑.๒ มีปฏิสัมพันธ์อันดีกับบุคคลในสังคม
๔.๑.๓ มีทักษะความเป็นผู้นําและผู้ตามทีดี

๕

มคอ. ๓

๔.๑.๔ มีบุคลิกภาพที่ดี
๔.๑.๕ สามารถปรับตัวทังในการทํางาน การดํารงชีวิตและการอุทิศตน เพื่อส่วนรวม
๔.๒ วิธีการสอน
๔.๒.๑ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการทํางานเป็นคู่ หรือเป็นกลุ่มเพือฝึกความ
รับผิดชอบทักษะความเป็นผู้นําและผู้ตามทีดี มีทักษะการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ปรับตัวและยอมรับความแตกต่างของ คน
ในสังคม
๔.๒.๒ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน เช่น ทํางานกลุ่ม การแสดง
บทบาทสมมุติร่วมกัน การทํางานเป็นทีม เป็นต้น
๔.๓ วิธีการประเมิน
๔.๓.๑ สังเกตการณ์ร่วมกิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน
๔.๓.๒ ประเมินทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ สร้างเครื่องมือให้ ผู้เรียน
ประเมินผลตนเองและประเมินกลุ่มเพื่อน
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
๕.๑.๑ มีทักษะด้านการสือสารและตีความ ทั้งภาษาไทยและ /หรือภาษาต่างประเทศ
๕.๑.๒ มีทักษะในการจัดทําและนําเสนองานทังภาษาไทยและ /หรือภาษาต่างประเทศโดยใช้ เทคโนโลยีที
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๕.๒ วิธีการสอน
๕.๒.๑ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดัวยการจัดประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียนได้ มีโอกาสใช้ และ นําเสนอ
ด้วยเทคโนโลยีทีเหมาะสม
๕.๒.๒ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศทีเหมาะสม เพือ
ให้ได้ข้อมูลทีทันสมัย ตรงกับวัตถุประสงค์ทีต้องการ
๕.๒.๓ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนแสดงความสามารถในการให้เหตุผล และใช้ ตรรกศาสตร์ใน
การสรุปผล
๕.๓ วิธีการประเมิน
๕.๓.๑ ประเมินผลการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สะท้อนความรู้ความคิด ความเข้าใจผ่านสือ เทคโนโลยีแบบ
ต่าง ๆ
๕.๓.๒ ประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในรายวิชา และการใช้เทคโนโลยี ใน
กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ทีมหาวิทยาลัยจัดขึน
๕.๓.๓ ทดสอบการวัดทักษะการสือสารและการใช้เทคโนโลยี ตามความเหมาะสม

๖

มคอ. ๓

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
๑

แนะนํารายวิชา สรุปขอบเขตเนือ
หาและ รูปแบบการจัดการเรียน
การสอน การวัดและ การ
ประเมินผล

๒

บทที่ ๑ สุนทรียศาสตร์
ความหมาย ขอบข่ายของ
ปรัชญา ศึกษาความหมาย
ขอบข่าย คุณค่าทาง
สุนทรียศาสตร์

๓

บทที ๑ สุนทรียศาสตร์ (ต่อ)
แนวความคิดทางสุนทรียศาสตร์
ความสัมพันธ์กับศาสตร์อืน ๆ

๔

บทที ๒ การรับรู้ ศึกษา
ความหมาย ขอบข่ายการรับรู้
ศึกษากระบวนการของการรับรู้
ศึกษาธรรมชาติของการรับรู้

๕

บทที ๒ การรับรู้ (ต่อ) ศึกษา
การรับรู้คุณค่าความงาม ศึกษา
ลักษณะของการรับรู้ความงาม
ศึกษาความพึงพอใจของมนุษย์ใน
การ รับรู้ความงาม

จํานวน* กิจกรรมการเรียนการสอน
(ชั่วโมง)
และสื่อที่ใช้
๓
แนะนําเนือหารายวิชา
อาจารย์ ผู้สอน และการ
วัดผลประเมินผล แนะนํา
หนังสือทีใช้ประกอบการ
เรียน ทดสอบก่อนเรียน
pre – test
๓
บรรยายความหมายและ
ขอบข่ายของปรัชญา ให้
นักศึกษาร่วมแสดงความ
คิดเห็นเกียวกับ
สุนทรียศาสตร์ โดย ใช้
Power Point ประกอบสือ
ทีใช้ : สือมัลติมิเดีย
๓
แบ่งกลุ่ม มอบหมายให้
นักศึกษาช่วยกันอภิปราย
สรุป ตาม ใบงานกิจกรรม ที
๑ สุนทรียศาสตร์ - สือทีใช้
: สือมัลติมิเดีย
๓
- บรรยายความหมาย และ
ขอบข่าย กระบวนการของ
การรับรู้ และ ธรรมชาติของ
การรับรู้โดยใช้ Power
Point ประกอบ - สือทีใช้ :
สือมัลติมิเดีย
๓
- บรรยายเรือง การรับรู้
คุณค่า ความงาม ลักษณะ
ของการรับรู้ ความพึงพอใจ
ของมนุษย์ในการ รับรู้ความ
งามโดยใช้ Power Point
ประกอบ - อภิปราย /
ซักถาม - สือทีใช้ : สือมัลติ
มิเดีย

ผู้สอน
ผศ.เอกสิทธิ์ สุนิมิตร

ผศ.เอกสิทธิ์ สุนิมิตร

ผศ.เอกสิทธิ์ สุนิมิตร

ผศ.เอกสิทธิ์ สุนิมิตร

ผศ.เอกสิทธิ์ สุนิมิตร

๗
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด
๖

๗

๘

๙

๑๐

จํานวน* กิจกรรมการเรียนการสอน
(ชั่วโมง) และสื่อที่ใช้
บทที ๓ ความงามทางศิลปะ
๓
- บรรยายความหมายและ
ศึกษาความหมาย การนิยาม
ประเภท ของศิลปะ โดยใช้
ความหมาย ของศิลปะ ประเภท
Power Point ประกอบ ของศิลปะ
สังงาน โดยกําหนดหัวข้อ /
แบ่งกลุ่ม/อภิปราย ตามใบ
งาน - สือทีใช้ : สือมัลติมิ
เดีย
บทที ๓ ความงามทางศิลปะ (ต่อ)
๓
- บรรยาย และร่วมกัน
ศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะไทย
อภิปราย เรือง
ศึกษาความสําคัญของจิตรกรรม
ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย
ไทย
ความสําคัญของจิตรกรรม
ไทย ซักถาม ตามใบงาน
กิจกรรม - สือทีใช้ : สือมัลติ
มิเดีย
บทที ๓ ความงามทางศิลปะ (ต่อ)
๓
- บรรยาย และร่วม
ศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะสากลใน
อภิปราย ซักถาม เรือง
ยุค ต่าง ๆ
ประวัติศาสตร์ศิลปะ สากล
ในยุคต่าง ๆ โดยใช้ Power
Point ประกอบ - สือทีใช้ :
สือมัลติมิเดีย, ภาพถ่าย
บทที ๔ ความงามทางดนตรี
๓
- บรรยาย และร่วม
ศึกษาความหมาย ของดนตรี
อภิปราย ซักถาม เรือง
ศึกษาประเภท ของดนตรี
ความหมาย และ ประเภท
ของดนตรี - สือทีใช้ : สื
อมัลติมิเดีย, ตัวอย่าง
ภาพถ่าย
บทที่ ๔ ความงามทางดนตรี (ต่อ)
๓
- บรรยายประวัติศาสตร์
ศึกษาประวัติดนตรีไทย ศึกษา
ทางดนตรีไทย และ
ประวัติดนตรีสากล
ประวัติศาสตร์ทางดนตรี
สากล โดยใช้ Power Point
ประกอบ
อภิปราย / ซักถาม
สือทีใช้ : สือมัลติมิเดีย และ
ร่วมอภิปรายเรื่อง
สุนทรียศาสตร์ทางดนตรี

มคอ. ๓
ผู้สอน
ผศ.เอกสิทธิ์ สุนิมิตร

ผศ.เอกสิทธิ์ สุนิมิตร

ผศ.เอกสิทธิ์ สุนิมิตร

ผศ.เอกสิทธิ์ สุนิมิตร

ผศ.เอกสิทธิ์ สุนิมิตร

๘
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด
๑๑

บทที ๔ ความงามทางดนตรี (ต่อ)
ศึกษาบุคคลสําคัญ คีตกวี ศึกษา
สุนทรียศาสตร์ทางดนตรี

๑๒

บทที ๕ ความงามทางนาฏศิลป์
ศึกษาความหมายของนาฏศิลป์
ไทย ศึกษาการกําเนิดมาของ
นาฏศิลป์ไทย ศึกษาหลักในการ
ชมนาฏศิลป์ไทย ศึกษาประเภท
ของนาฏศิลป์ไทย

๑๓

บทที ๕ ความงามทางนาฏศิลป์
(ต่อ) ศึกษานาฏศิลป์ไทยประเภท
โขน ศึกษานาฏศิลป์ไทยประเภท
ละคร ศึกษานาฏศิลป์ไทย
ประเภท ระบํา รํา ฟ้อน เซิง และ
การแสดงพืนเมือง

๑๔

บทที ๕ ความงามทางนาฏศิลป์
(ต่อ) ศึกษานาฏยศัพท์ และ
ภาษาท่า ศึกษาสุนทรียภาพใน
ศิลปะการแสดง ตะวันตก ศึกษา
ประเภทของศิลปะการแสดง
ตะวันตก

จํานวน* กิจกรรมการเรียนการสอน
(ชั่วโมง) และสื่อที่ใช้
๓
และร่วมอภิปรายเรือง
สุนทรียศาสตร์ทางดนตรี
โดยใช้ Power Point
ประกอบ - กําหนดหัวข้อ /
แบ่งกลุ่ม/ อภิปราย/ซักถาม
ตามใบงาน - สือทีใช้ :
สือ่ มัลติมิเดีย
๓
- บรรยายความหมาย การ
กําเนิด หลักในการชม และ
ประเภทของ นาฏศิลป์ไทย
โดยใช้ Power Point
ประกอบ - อภิปราย /
ซักถาม - สือทีใช้ : สือมัลติ
มิเดีย
๓
บรรยายนาฏศิลป์ไทย
ประเภท โขน, ละคร, ระบํา
รํา ฟ้อน เซิง และการแสดง
พื้นเมือง ของ นาฏศิลป์ไทย
กําหนดหัวข้อ/แบ่งกลุ่ม/
อภิปราย/ซักถาม ตามใบ
งาน สื่อทีใช้ : สือมัลติมิเดีย
, ตัวอย่าง ภาพถ่าย,
ตัวอย่างการแสดง
๓
- สาธิต นาฏยศัพท์ และ
ภาษาท่า
- บรรยาย / อภิปราย/
ซักถาม เรือง สุนทรียภาพ
และ ประเภทของ
ศิลปะการแสดงตะวันตก
อาทิ บัลเล่ห์ ละครโอเปร่า
ละครเวที คอนเสริต
ประเภทต่างๆ
- สือทีใช้ : สือมัลติมิเดีย
เพลง วีดีโอ

มคอ. ๓
ผู้สอน
ผศ.เอกสิทธิ์ สุนิมิตร

ผศ.เอกสิทธิ์ สุนิมิตร

ผศ.เอกสิทธิ์ สุนิมิตร

ผศ.เอกสิทธิ์ สุนิมิตร

๙
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด
๑๕

บทที ๖ ความงามทางธรรมชาติ
และ สิงแวดล้อม ความหมาย
ของความงามในธรรมชาติ และสิง
แวดล้อม คุณค่าความงามใน
ธรรมชาติ

๑๖

บทที ๖ ความงามทางธรรมชาติ
และ สิงแวดล้อม (ต่อ) - ทฤษฏี
ความงาม - แหล่งทีมาของความ
งาม

มคอ. ๓

จํานวน* กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้สอน
(ชั่วโมง) และสื่อที่ใช้
๓
- บรรยาย เรือง ความหมาย ผศ.เอกสิทธิ์ สุนิมิตร
และ คุณค่าความงามใน
ธรรมชาติ - กําหนดหัวข้อ /
แบ่งกลุ่ม / อภิปราย /
ซักถาม ตามใบงาน - สือที
ใช้ : สือมัลติมิเดีย
๓
- บรรยาย / อภิปราย /
ผศ.เอกสิทธิ์ สุนิมิตร
สรุปเนือหา เรือง ทฤษฏี
และแหล่งทีมาของ ความ
งาม - สือทีใช้ : สือมัลติมิ
เดีย
สอบปลายภาค

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้*
- ด้านจริยธรรมได้ผลเรียนรู้
ตามข้อ ๑.๑
- ด้านความรู้ได้ผลการเรียนรู้
ตามข้อ ๑.๒

วิธีการประเมิน**

สัปดาห์ที่ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมิน

- ประเมินผลจากการสังเกต การมี
ส่วนร่วม จากการตอบ คําถาม และ
การแสดงความ คิดเห็น ในการทํา
กิจกรรมกลุ่ม ในชันเรียน

ตลอดภาค การศึกษา

๑๐%

สัปดาห์ที ๓, ๖, ๘,
๙, ๑๑, ๑๔, ๑๕

๖๐%

- ด้านจริยธรรมได้ผลเรียนรู้ - ประเมินผลจากใบงาน (ประเมิน
ตามข้อ ๑.๑
ตาม Rubric)
- ด้านความรู้ได้ผลการเรียนรู้
ตามข้อ ๒.๑ – ๒.๒
- ด้านปัญญาได้ผลการเรียนรู้
ตามข้อ ๓.๓ – ๓.๖
- ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ รับผิดชอบ
ได้ผลการเรียนรู้ตามข้อ ๔.๑
–๔.๖
- ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือสาร การ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้ผลการเรียนรู้
ตาม ข้อ ๕.๔ – ๕.๕

๑๐
ผลการเรียนรู้*

วิธีการประเมิน**

- ด้านความรู้ได้ผลการเรียนรู้ สอบปลายภาค
ตามข้อ ๒.๑ – ๒.๒
- ด้านปัญญาได้ผลการเรียนรู้
ตามข้อ ๓.๓ – ๓.๖
- ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ รับผิดชอบ
ได้ผลการเรียนรู้ตามข้อ ๔.๑
– ๔.๖
- ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือสาร การ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้ผลการเรียนรู้
ตาม ข้อ ๕.๔ – ๕.๕

มคอ. ๓
สัปดาห์ที่ประเมิน
สัปดาห์ที ๑๗

สัดส่วนของการ
ประเมิน
๓๐%

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๒. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
กีรติ บุญเจือ. (2536). ปรัชญาสําหรับผู้เริมเรียน. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช . เกษม ชํานาญดี และคณะ.
(2546). สุนทรียภาพของชีวิต. กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฏพระนคร .
โกสุม สายใจ และคณะ. (2542). สุนทรียภาพของชีวิต. กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฏสวนดุสิต .
ไขแสง ศุขวัฒนะ. (2541). สังคีตนิยมว่าด้วยเครืองดนตรีของวงดุริยางค์. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช .
คณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์. (2544). เอกสารประกอบการสอนสุนทรียภาพของชีวิต. สงขลา :
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสงขลา .
ฉลอง สุนทรนนท์. (2535).สุนทรียะทางทัศนศิลป์. พระนครศรีอยุธยา : นิติยุทธ์.
ณรงค์ชัย ปิฎรัชต์. (2533). สังคีตนิยม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา.
ณรุทธ์ สุทธจิตต์. (2532). สังคีตนิยมความซาบซึงในดนตรีตะวันตก. กรุงเทพฯ :
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นราพงษ์ จรัสศรี. (2542). เอกสารการบรรยายประกอบวิชานาฏศิลป์ตะวันตก. กรุงเทพฯ :
คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย .
โปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการละคร. (2544). เอกสารประกอบการสอนฐานศาสตร์การเคลือนไหว. สงขลา :
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา .
ไพฑูรย์ พัฒน์ใหญ่ยิง. (2541). สุนทรียศาสตร์. กรุงเทพฯ : เสมาธรรม.

๑๑
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วิรุณ ตังเจริญ. (2546). สุนทรียศาสตร์เพือชีวิต. กรุงเทพฯ : สันติการพิมพ์.
สงัด ภูเขาทอง. (2532). การดนตรีไทยและทางไปสู่ดนตรีไทย. กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จ –
เจ้าพระยา.
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต . (มปป.). สุนทรียภาพของชีวิต. กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือสถาบันราชภัฏสวนดุสิต .
สุชาติ สุทธิ. (2542). คู่มือการสอนสุนทรียภาพของชีวิต. กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต .
อารี สุทธิพันธ์. (2538). ศิลปะกับมนุษย์. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพาณิช .
นงเยาว์ ชาญนรงค์. (2550). วัฒนธรรมศาสาตร์. (พิมพ์ครังที4). กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลันรามคําแหง .
ผจงจิตต์ อธิคมนันทะ. (2543). สังคมและวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง . พวงเพชร
สุรัตนกวีกุลและเฌอมาลย์
ราชภัณฑารักษ์ (มปป.). มนุษย์กับสังคม. (พิมพ์ครังที 6).
วิไลเลขา ถาวรธนสารและคณะ. (2539). พืนฐานวัฒนธรรมไทย. (พิมพ์ครังที 11). กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยรามคําแหง .
อําไพ หมืนสิทธิ. (2553). มนุษย์กับสังคม. กรุงเทพฯ: ทริปเพิล กรุ๊ป จํากัด .
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
๑.๑ การสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
๑.๒ การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
๑.๓ แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน
๒.๑ อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง
๒.๒ ผลการสอบของนักศึกษา
๓. การปรับปรุงการสอน
จัดกิจกรรมระดมสมองเพือปรับปรุงการสอน และหาข้อมูลเพิมเติมในการปรับปรุงการสอน เช่นการ สัมมนา
การจัดการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
มีคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบจากข้อสอบ
หรืองานทีได้รับมอบหมาย
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงประมวลรายวิชาทุกปีตามข้อมูลจากการประเมิน

