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รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

หมวดที 1 ข้ อมูลทัว ไป
1. รหัสและชื อรายวิชา
9001205 สุ นทรี ยภาพในชีวิตประจําวัน
2. รายวิชาทีต ้ องเรียนก่ อนรายวิชานี/ (ถ้ ามี)
ไม่มี
3. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบ อาจารย์ ผ้ ูสอนและกลุ่มเรียน (section)
นายกุลธี ร์ บรรจุแก้ว
4. ภาคการศึกษา/ปี การศึกษาทีเ ปิ ดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที. 2/2559
นักศึกษาชั3นปี ที. 1 สาขาวิชาภาษาญี.ปุ่น
5. สถานทีเ รียน
อาคาร 43 ห้อง 431116

หมวดที 2 การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1.

รายงานชั วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน

หัวข้ อ
1. ชี/แจงแนวการสอน
- ความหมาย
- ความสําคัญ
- ประวัติความเป็ นมาของ
สุ นทรี ยศาสตร์

จํานวนชั วโมง
ตามแผน
การสอน

จํานวนชั วโมง
ทีส อนจริง

3

3

ระบุเหตุผลทีก ารสอนจริง
ต่ างจากแผนการสอนหากมี
ความแตกต่ างเกิน 25%
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2. ความงามในธรรมชาติและความงาม
ของศิลปะ
3. ทฤษฎีความงาม
4. ความงามในทัศนะของนักปรัชญา
5. ประสบการณ์ ทางสุ นทรี ยะ
6. กระบวนการรับรู้ ทางความงาม
7. ขอบข่ ายและองค์ ประกอบของศิลปะ
8. หลักการทางศิลปะ
9. งานทัศนศิลป์ ในประเทศไทยทีค วร
รู้ จัก
10. หลักการและสุ นทรียะในการฟัง
12. หลักการและสุ นทรียะในการแสดง

6

6

6

6

3

3

6

6

6

6

6

6

13. การประยุกต์ ใช้ สุนทรี ยะใน
6
6
ชี วติ ประจําวัน
หัวข้ อทีส อนไม่ ครอบคลุมตามแผน (ถ้ า นัยสํ าคัญของหัวข้ อทีส อนไม่
แนวทางชดเชย
มี)
ครอบคลุมตามแผน
ไม่มี
3. ประสิ ทธิผลของวิธีสอนทีทาํ ให้ เกิดผลการเรียนรู้ ตามทีระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู้
วิธีสอนทีระบุในรายละเอียด ประสิ ทธิผล ปัญหาของการใช้ วธิ ีสอน (ถ้ ามี)
รายวิชา
มี ไม่ มี พร้ อมข้ อเสนอแนะในการแก้ ไข
คุณธรรม จริ ยธรรม
ความรู ้

บรรยายให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที.
และจริ ยธรรมของสุนทรี ยภาพใน
ชีวติ ประจําวัน
บรรยายให้ความรู ้ ผ่านทฤษฏี
สุนทรี ยศาสตร์เบื3องต้นและมุ่งเน้น
ความเข้าใจ กระบวนทัศน์การให้
เกณฑ์สุนทรี ยภาพแบบตะวันตก
เพื.อใช้เป็ นเครื. องสําหรับการ
สร้างสรรค์ผลงาน
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ทักษะทางปั ญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื. อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทักษะพิสัย

ฝึ กฝนการให้เกณฑ์สุนทรี ยภาพ
เบื3องต้นผ่านการสร้างความเข้าใจ
สุนทรี ยภาพในชีวติ ประจําวัน
จนกระทัง. สามารถรวบรวมเป็ น
งานสร้างสรรค์ของตนเองได้
มอบหมายให้แลกเปลี.ยนทัศนะคติ
รสนิยม และมุมมอง โดยนํากรอบ
คิดทฤษฏีที.ได้ให้ไปเป็ นเครื. องมือ
ในการออกความคิดเห็นในชั3น
เรี ยน
มอบหมายให้นกั ศึกษาค้นคว้าผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเปิ ด
กว้างให้นกั ศึกษานําข้อมูลเหล่านั3น
สังเคราะห์ออกมาเป็ นส่วนหนึ.ง
ของการคิดวิเคราะห์ และนํามาใช้
นําชมการแสดงศิลปะผ่านสื. อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื.อนําการ
ให้เกณฑ์สุนทรี ยภาพเบื3องต้น ไป
ใช้ในกระบวนการสร้างสรรค์
ผลงานได้เหมาะสมกับลักษณะ
งาน









4. ข้ อเสนอการดําเนินการเพือปรับปรุ งวิธีสอน
นักศึกษายังขาดจินตนาการ เนื. องด้วยประสบการณ์การในแวดวงศิลปะยังอยูใ่ นวงจํากัด จึงแนะนําและ
เพิ.มเติมงานศิลปะให้นกั ศึกษารู ้จกั มากยิง. ขึ3น

หมวดที 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จํานวนนักศึกษาทีล งทะเบียนเรี ยน

29 คน

2. จํานวนนักศึกษาทีค งอยู่เมือสิ/นสุ ดภาคการศึกษา
3. จํานวนนักศึกษาทีถ อน (W)

29 คน
0 คน
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4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน (เกรด)
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
I
ผ่ าน (P, S)
ไม่ ผ่าน (U)
5. ปัจจัยทีท าํ ให้ ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ ามี)

จํานวน
12
7
8
2
0
0
0
0
0
-

ร้ อยละ
41.37
24.13
27.58
6.89
0
0
0
0
0
-

ไม่มี

6. ความคลาดเคลือ นจากแผนการประเมินทีกาํ หนดไว้ ในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลือ นด้ านกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลือ น
เหตุผล
ไม่มี
6.2 ความคลาดเคลือ นด้ านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ ามี)
ความคลาดเคลือ น
เหตุผล
ไม่มี
7. การทวนสอบผลสั มฤทธิYของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
สรุ ปผล
สอบปากเปล่ากระบวนการวิจารณ์ดนตรี ของนักศึกษาเป็ น นักศึกษาส่วนใหญ่ได้รับทักษะความรู ้ดา้ นการให้เกณฑ์
รายบุคคล
สุนทรี ยภาพเบื3องต้น

หมวดที 4 ปัญหาและผลกระทบต่ อการดําเนินการ
1. ประเด็นด้ านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ งอํานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้ แหล่ งทรัพยากรประกอบการเรี ยน
การสอน (ถ้ ามี)

ผลกระทบ
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ไม่มี

2. ประเด็นด้ านการบริหารและองค์ กร
ปัญหาด้ านการบริ หารและองค์ กร(ถ้ ามี)

ผลกระทบต่ อผลการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา

ไม่มี

หมวดที 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ข้ อวิพากษ์ ทสี ํ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
1.2 ความเห็นของอาจารย์ ผ้ ูสอนต่ อข้ อวิพากษ์ ตามข้ อ 1.1
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอนื
2.1 ข้ อวิพากษ์ ทสี ํ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอนื
2.2 ความเห็นของอาจารย์ ผ้ ูสอนต่ อข้ อวิพากษ์ ตามข้ อ 2.1

หมวดที 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้ าวหน้ าของการปรั บปรุ งการเรี ยนการสอนตามทีเ สนอในรายงาน/รายวิชาครั/ งทีผ ่ านมา
แผนการปรับปรุ งทีเ สนอในภาคการศึกษา 1/56
ผลการดําเนินการ
ปี การศึกษาทีผ ่ านมา
ไม่ได้มีการเสนอแผนปรับปรุ ง

-

2. การดําเนินการอืน ๆ ในการปรับปรุ งรายวิชา
-

3. ข้ อเสนอแผนการปรับปรุ งสํ าหรับภาคการศึกษา/ปี การศึกษาต่ อไป
ข้ อเสนอ

กําหนดเวลาทีแล้ วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ไม่มี
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4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
ควรมีการทบทวนการสอนวิชาเกี.ยวข้องกับทฤษฏีสุนทรี ยศาสตร์ เบื3องต้นใหม่ เพื.อเป็ นการต่อยอดให้
นักศึกษามีความรู ้เพียงพอต่อการเรี ยนรู ้สุนทรี ยภาพในชีวิตประจําวัน

อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา: _________________________________________
(นายกุลธี ร์ บรรจุแก้ว)

อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร: _________________________________________
(นางอุมาภรณ์ กล้าหาญ)
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