
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 

รายวิชา   ๑๐๔ ๓๒๘ สุนทรียศาสตร (Aesthethics) 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    ขอนแกน / คณะพุทธศาสตร / สาขาวิชาปรัชญา 

 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและช่ือรายวิชา  

                      ๑๐๔ ๓๒๘ สุนทรียศาสตร    (Aesthethics) 

๒.จํานวนหนวยกิต   

     ๓ หนวยกิต (๓-๐-๖) 

๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

     หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา หมวดวิชาเฉพาะดานปรัชญา (วิชาเลือกเฉพาะสาขาปรัชญา) 

๔.อาจารยผูรับผิดหลักสูตร, อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และอาจารยผูสอน 

    อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร    พระมหาปพน กตสาโร ,ผศ.ดร. พระครูปริยัติธรรมวงศ, รศ,ดร.                                         

                                           พระมหาประทีป สฺญโม, ดร.  พระสมบัตร ฐิตญาโณ, ดร. 

                                           ผศ.ดร.พลเผา เพ็งวิภาศ 

    อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา     พระมหาปพน กตสาโร ,ผศ.ดร. 

    อาจารยผูสอน                   พระมหาปพน กตสาโร ,ผศ.ดร.   

๕.ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน 

     ภาคการศึกษาท่ี ๒ / ๒๕๖๓ ช้ันปท่ี ๓ สาขาวิชาปรัชญา  

๖.รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 

     ไมมี 

๗.รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 

     ไมมี 

๘.ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

   กําหนดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูในรายวิชานี้  

๙.สถานท่ีเรียน    

     หอง ๒๐๑ ช้ัน ๒ อาคารเรียน ๑๐๐ ป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน 

๑๐.วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 

     ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 
 



 
๒ 

หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

๑. จุดมุงหมายของรายวิชา 

         ๑) นิสิตมีความรูความเขาใจเรื่องปรัชญาและทฤษฏีความงาม 

         ๒) นิสิตมีความรูความเขาใจทฤษฏีศิลปะ 

        ๓) เพื่อใหผูศึกษารูและเขาใจปรัชญาศิลปะ 

๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

     - เพื่อพัฒนาองคความรู ส่ือและรูปแบบการเรียนการสอน ใหเหมาะสมกับธรรมชาติของผูเรียน 

 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
 

๑.คําอธิบายรายวิชา  

           ศึกษาแนวคิดทางสุนทรียศาสตรท่ีสําคัญสองแขนงคือ  ทฤษฏีศิลปะและทฤษฏีความงามนับต้ังแตสมัยโบราณ

จนถึงสมัยปจจุบันท้ังตะวันออกและตะวันตก 

๒.จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย  ๔๘ ช่ัวโมงตอ

ภาคการศึกษา   

 

สอนเสริมตามความตองการ

ของนิสิตเฉพาะราย   

 

ไมมีการฝกปฏิบัติงาน

ภาคสนาม 

การศึกษาดวยตนเอง ๖ 

ช่ัวโมงตอสัปดาห   

๓.จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล 

    ๑. อาจารยประจําวิชา ใหคําปรึกษาผานหมายเลขโทรศัพทมือถือ หรือโปรแกรม Application Line/Facebook  

    ๒. ติดตอประสานงาน หองประสานงานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา  อาคารหอประชุม ๘๐ ป 

ช้ัน ๑ 

    ๓. อาจารยประจําวิชา จัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ ๒ ช่ัวโมงตอสัปดาห 

ทุกวันพุธ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ หองอาจารยประจํารายวิชา หอง ๒๑๐ ช้ัน ๒ อาคารเรียนรวม ๑๐๐ ป 

สมเด็จพระพุฒาจารย อาจ อาสภมหาเถร  (เฉพาะรายท่ีตองการ)  

 

 

 

 



 
๓ 

 

หมวดท่ี ๔ การพัฒนาการเรียนรูของนิสิต 

๔.๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต 

ดานบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเรื่องการสํารวมในสมณภาวะ การครองจีวรหรือการแตงกาย 

การเขาสังคมและศาสนพิธี เทคนิคการเจรจา ส่ือสาร การมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 

และการวางตัวในการทํางานในบางรายวิชาท่ีเกี่ยวของ และในกิจกรรมปจฉิม

นิเทศกอนท่ีนิสิตจะสําเร็จการศึกษา 

ด า น ภ า ว ะ ผู นํ า  แ ล ะ ค ว า ม

รับ ผิดชอบตลอดจนมี วิ นั ย ใน

ตนเอง 

-  กําหนดใหมีรายวิชาซึ่งนิสิตตองทํางานเปนกลุมและมีการกําหนดหัวหนากลุม

ในการทํารายงานตลอดจน กําหนดใหทุกคนมีสวนรวมในการนําเสนอรายงาน

เพื่อเปนการฝกใหนิสิตไดสรางภาวะผูนําและการเปนสมาชิกกลุมท่ีดี 

-  มีกิจกรรมนิสิตท่ีมอบหมายใหนิสิตหมุนเวียนกันเปนหัวหนาในการดําเนิน

กิจกรรมเพื่อฝกใหนิสิตมีความรับผิดชอบ 

-  มีกติกาท่ีจะสรางวินัยในตนเองเชนการเขาเรียนตรงเวลาเขาเรียนอยาง

สม่ําเสมอการมีสวนรวมในช้ันเรียน เสริมความกลาในการแสดงความคิดเห็น 

ทักษะ IT การนําเสนอรายงานในช้ันเรียน กําหนดใหนิสิตนําเสนอรายงานโดยใช Power 

Point หรือ การตัดตอ VDO ส้ัน ๆ ๕ -๗ นาที นําเสนอหนาช้ันและโพสตลงใน 

You Tube หรือ Facebook เพื่อเพิ่มทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

ใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิเคราะหประมวลผลทางสถิติ 

จริ ยธร รม  และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

มีการใหความรูแกนิสิตในการนําเอาความรูทางดานปรัชญษไปใชในการทํางาน

ท่ีจะทําใหนิสิตอยูรวมกับคนอื่นและคนในสังคมได 

 

๔.๒ การพัฒนาการเรียนรูในแตละดาน (จาก มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) 

๑. ทักษะดานคุณธรรม จริยธรรม ๒. ทักษะดานความรู ๓.ทักษะทางปญญา 

๔.ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ 

                   

 

 

 



 
๔ 

๔.๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรูดานคุณธรรม 

จริยธรรม 

กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรู

ดานคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดาน

คุณธรรม จริยธรรม 

 (๑) ตระหนักในคุณคาและ

คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 

ซื่อสัตยสุจริต 

 

๑) ขณะบรรยาย หรือทํากิจกรรมการ

เรียนการสอน  ผูบรรยายจะสอดแทรก

เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย

และการเสียสละเพื่อสวนรวม 

๒) ยกกรณีตัวอยางประเด็นปญหา 

สงเสริมใหนิสิตมีความซื่อสัตยโดยตองไม

กระทําการทุจริตในการสอบหรือลอก

การบานของผูอื่น เปนตน 

(๓) จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมเชน การยกยองนิสิตท่ีทําความ

ดี ทําคุณประโยชนแกสังคมและสวนรวม 

และเสียสละ 

(๑) ประเมินจากปริมาณการกระทํา

ทุจริตในการสอบ 

(๒) ประเมินจากการมีวินัยและพรอม

เพรียงของนิสิตในการเขารวมกิจกรรม

เสริมหลักสูตร 

 (๔) เคารพสิทธิและรับฟงความ

คิดเห็นของผูอื่น รวมท้ังเคารพใน

คุณคาและศักด์ิศรีของความเปน

มนุษย 

 

๑) ขณะบรรยาย หรือทํากิจกรรมการ

เรียนการสอน  ผูบรรยายจะสอดแทรก

เรื่องการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่ น 

รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของ

ความเปนมนุษย 

๒) ยกกรณีตัวอยางประเด็นปญหา

ทางดานสิทธิมนุษยชน หรือประเด็นการ

ละเมิดสิทธิ์หรือศักด์ิศรีความเปนมนุษย 

๑) ประเมินโดยผูสอนและเพื่อนสังเกต

พฤติกรรมผูเรียน 

๒) ประเมินจากผลงานและความ

รับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย 

 

  

๔.๒.๒ ความรู 

ผลการเรียนรูดานทักษะทาง

ปญญา 

กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรู

ดานทักษะทางปญญา 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดาน

ทักษะทางปญญา 

(๑) มีความรูและความเขาใจ

เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎี 

(๑) จัดการเรียนการสอนหลากหลาย

รูปแบบท้ังการบรรยายหลักการทาง

ทฤษฎี และประยุกตทางปฎิบัติ การ

อภิปราย การโตวาที การคนควา การ

วิเคราะหสถานการณท่ีเกิดข้ึนจริงใน

(๑) การทดสอบยอย 

(๒) การสอบกลางภาค และปลายภาค

เรียน 

(๓) ประเมินจากรายงาน หรืองานท่ี

มอบหมาย 



 
๕ 

ปจจุบัน การศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรม

เสริมหลักสูตร ท้ังนี้ใหเปนไปตามลักษณะ

ของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของ

รายวิชานั้นๆ 

(๒) เชิญผูเช่ียวชาญท่ีมีประสบการณตรง

มาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 

(๔) ประเมินจากการนําเสนอผลงานใน

ช้ันเรียน 

(๕) ประเมินจากรายงานการสรุป

โครงการ และการลงมือทําจริงจากการ

ลงพื้นท่ีจริง 

 

 ๔.๒.๓ ทักษะทางปญญา 

ผลการเรียนรูดานทักษะทาง

ปญญา 

กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรู

ดานทักษะทางปญญา 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดาน

ทักษะทางปญญา 

 (๓) สามารถนําขอมูลและ

หลักฐานตาง ๆ มาวิเคราะห 

และบูรณาการความรูเพื่อ

เสนอแนะแนวทางแกไขปญหา

ทางเศรษฐกิจและสังคมได

อยางเหมาะสม และสรางสรรค 

(๑) การบรรยายศึกษากรณีศึกษาและ

อภิปรายกลุม 

(๒) การใหทํารายงาน เขียนรายงาน 

เขียนบทความ หรือ การทํากิจกรรมอื่น 

ๆ 

 

(๑) ประเมินผลโดยการทดสอบดวย

ขอสอบ และการนําเสนอในช้ันเรียน 

(๒) ประเมินผลโดยการสังเกตแบบมี

สวนรวมของผูสอน 

(๓) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน

และการปฏิบัติลงมือทําของนิสิต 

 

 

 ๔.๒.๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรูดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรู

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดาน

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

(๓) มีความคิดริเริ่มในการ

วิเคราะหและแกไขปญหาได

อยางเหมาะสมกับพื้นฐานของ

ตนเองและบริบทของกลุม 

๑) มอบหมายใหเขียนรายงานใน

ประเด็นท่ีสนใจเพื่อสงเสริมใหนิสิตมี

ความคิดริเริ่มในการวิเคราะหและแกไข

ปญหาไดอยางเหมาะสมกับพื้นฐานของ

ตนเองและบริบทของกลุม 

(๑) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมท่ี

แสดงออกจากการรวมกิจกรรมเรียนรู

ตางๆ 

 

 

 ๔.๒.๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรูดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรู

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดาน

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใชเทคโนโลยี



 
๖ 

สารสนเทศ สารสนเทศ สารสนเทศ 

(๑) มีทักษะในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการคนควาหา

ความรูและการนําเสนอขอมูล

ทางปรัชญาในรูปแบบท่ี

หลากหลายไดอยางเหมาะสมกับ

กลุมบุคคลตางๆ 

(๑) จัดกิจกรรมการเรียนรู ในรายวิชา

ตางๆใหนิสิตไดวิ เคราะหสถานการณ

จําลอง และสถานการณเสมือนจริง 

 

(๑) ประเมินจากความสามารถในการ

นําเสนอตอช้ันเรียนโดยใช เทคโนโลยี

สารสนเทศ คณิตศาสตร และสถิ ติ ท่ี

เกี่ยวของ 

(๒) ประเมินจากความสามารถในการ

ส่ือสาร  การอธิบาย  การอภิปราย

กรณีศึกษาตาง ๆ 

(๓) ประเมินจากผลงานตามกิจกรรม

การเรียนการสอนท่ีผูสอนมอบหมาย 

 

 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาหที ่

ว/ด/ป 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน  สื่อทีใ่ช (ถามี) 
ผูสอน 

๑ 

 

แนะนํารายวิชาและแผนการสอน ช้ีแจงแนว

สังเขปและรายละเอียดประจําวิชา เกณฑ

การศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย, 

การวัดผลและประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓ แนะนํา ช้ีแจง อธิบายรายวิชา 

และแผนการสอน เอกสาร

ประกอบการเรียนการสอน  

- บอกแหลงคนควาขอมูล 

- มอบหมายงานคนควา 

- แนะนําวิธีการสืบคนขอมูล

สารสนเทศ การทําเอกสาร

สําหรับการนําเสนอ การใช

โปรแกรมนําเสนอขอมูล (เพิ่มเติม

การเรียนรู สืบคนขอมูลโดยใช

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย สอดคลอง

กับเปาหมายการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี ๒๑) 

- มอบหมายงานคนควาและฝก

ปฏิบัติ 

พระมหาปพน 

กตสาโร ผศ.ดร. 



 
๗ 

สัปดาหที ่

ว/ด/ป 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน  สื่อทีใ่ช (ถามี) 
ผูสอน 

๒ บทท่ี ๑ แนวคิดพื้นฐานทางสุนทรียศาสตร    

 ๑) ความหมายของสุนทรียศาสตร   

 ๒) ขอบเขตความสําคัญของสุนทรียศาสตร   

 ๓) จุดมุงหมายของสุนทรียศาสตร 

๓ บรรยายยกตัวอยางประกอบ 

อภิปรายจากกรณีศึกษา 

ตอบขอซักถาม 

พระมหาปพน 

กตสาโร ผศ.ดร. 

๓ 

 

 บทท่ี ๑แนวคิดพื้นฐานทางสุนทรียศาสตร 

(ตอ) 

 ๓) ประวัติของสุนทรียศาสตร 

      -พัฒนาการทางความคิดเกี่ยวกับ      

        สุนทรียศาสตร 

 ๔) ประสบการณทางสุนทรียะ 

    -ลักษณะของประสบการณทางสุนทรียะ 

๓ บรรยายยกตัวอยางประกอบ 

อภิปรายจากกรณีศึกษา 

ตอบขอซักถาม 

สรุปสาระสําคัญ 

 พระมหาปพน 

กตสาโร ผศ.ดร. 

๔ บทท่ี ๒ ลักษณะสําคัญของความงาม 

    ๑) ความงามเปนคุณสมบัติของวัตถุ 

    ๒) ความงามคือความรูสึกเพลิดเพลิน 

   ๓) ความงามคือความสัมพันธ 

   ๔) ความงามเปนอุบัติการณใหม 

๓ บรรยาย 

ยกตัวอยางประกอบ  

อภิปรายจากกรณีศึกษา 

ตอบขอซักถาม 

สรุปสาระสําคัญ 

พระมหาปพน 

กตสาโร ผศ.ดร. 

๕ บทท่ี ๓ ทฤษฏีเก่ียวกับความงาม 

   ๑)  พลาโต    ๒) อริสโตเติล 

   ๓)  เฮเกล    ๔)  โชเปนเฮาแอร          

   ๕)  รัสกิน    ๖)  เบเนเดตโต โครเช      

   ๗) อิมมานุเอล คาน 

๓ บรรยาย 

ยกตัวอยางประกอบ  

อภิปรายจากกรณีศึกษา 

ตอบขอซักถาม 

สรุปสาระสําคัญ 

  พระมหาปพน 

กตสาโร ผศ.ดร. 

๖-๗ 

 

บทท่ี ๔ ศิลปะคืออะไร 

  ๑) การแบงช้ันของศิลปะ 

         - วิจิตรศิลป 

         - อรรถศิลป 

 ๒) ทัศนะตางๆของนักปรัชญาเกี่ยวกับศิลปะ 

 ๓) ทฤษฏีศิลปะ 

      - ศิลปะคือการเลียนแบบ 

      - ศิลปะคือรูปทรง 

     - ศิลปะคือการแสดงออกซึ่งอารมณ 

๖ บรรยาย 

ยกตัวอยางประกอบ  

อภิปรายจากกรณีศึกษา 

ตอบขอซักถาม 

สรุปสาระสําคัญ 

- นําเสนอและอภิปรายหนาช้ัน

เรียน 

 พระมหาปพน 

กตสาโร ผศ.ดร. 

๘ สอบกลางภาค  ๓   



 
๘ 

สัปดาหที ่

ว/ด/ป 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน  สื่อทีใ่ช (ถามี) 
ผูสอน 

๙ 

 

บทท่ี ๕ ปรัชญาศิลปะ 

       ๑) ปรัชญาศิลปะสมัยหิน 

       ๒) ปรัชญาศิลปะสมัยโบราณ 

       ๓) ปรัชญาศิลปะสมัยกลาง 

       ๔) ปรัชญาศิลปะสมัยใหม 

๓ บรรยายยกตัวอยางประกอบ 

อภิปรายจากกรณีศึกษา 

ตอบขอซักถาม 

สรุปสาระสําคัญ 

พระมหาปพน  

กตสาโร ผศ.ดร. 

๑๐ บทท่ี ๖ สุนทรียในศิลปกรรมไทย 

       ๑)  ลักษณะศิลปกรรมไทย 

       ๒)  ลักษณะจิตรกรรมไทย 

       ๓)  ลักษณะประติมากรรมไทย 

       ๔)  ลักษณะสถาปตยกรรมไทย 

๓ บรรยาย 

อภิปราย 

ตอบขอซักถาม 

สรุปสาระสําคัญ 

 

พระมหาปพน  

กตสาโร ผศ.ดร. 

๑๑ 

 

บทที ๗ ความเปนมาของศิลปกรรมไทยใน

ประเทศไทย 

๑) ศิลปะยุคกอนประวัติศาสตรใน 

ประเทศไทย 

 ๒) ศิลปะยุคกอนประวัติศาสตรของชาติไทย 

 ๓) ศิลปะยุคประวัติศาสตรชาติไทย 

๓ บรรยาย 

อภิปราย 

ตอบขอซักถาม 

สรุปสาระสําคัญ 

พระมหาปพน  

กตสาโร ผศ.ดร. 

๑๒ บทที ๘ ศิลปะวิจักษ 

   ๑) ศิลปะวิจักษคืออะไร 

   ๒) ความเขาใจของผูสรางสรรคงานศิลปะ 

   ๓) ความเขาใจในผลงานศิลปะ 

   ๔) การประเมินคาตัวเองวาไดอะไร 

   ๕) พฤติกรรมชีวิตศิลปน  

     : ความเขาใจซาบซึ้งศิลปะ 

๓ อภิปราย 

ตอบขอซักถาม 

สรุปสาระสําคัญ 

 

พระมหาปพน  

กตสาโร ผศ.ดร. 

๑๓ บทที ๙ ศิลปวิจารณ 

   ๑) ความหมายของศิลปวิจารณ 

   ๒) คุณสมบัติของนักวิจารณท่ีดี 

  ๓) หลักในการวิจารณศิลปะ 

  ๔) ข้ันตอนการวิจารณ 

  ๕) การวิจารณศิลปะกับสภาวะแวดลอม

ทางสังคม 

๓ 

 
นําเสนองานกลุม 

อภิปราย/ตอบขอซักถาม 

สรุปสาระสําคัญ บูรณาการ

ระหวางการเขารวมกิจกรรมเสริม

หลักสูตร โดยใหนิสิตเขารวม

โครงการศึกษาดูงาน “วิถีปรัชญา

และสุนทรียศาสตร” 

 พระมหาปพน  

กตสาโร ผศ.ดร. 



 
๙ 

สัปดาหที ่

ว/ด/ป 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน  สื่อทีใ่ช (ถามี) 
ผูสอน 

๑๔ บทท่ี ๑๐ ความสัมพันธระหวางศิลปะ

กับศิลธรรม  ความจริง  และศาสนา 

  ๑) ศิลปะกับศีลธรรม 

  ๒) ศิลปะกับความจริง 

  ๓) ศิลปะกับศาสนา 

๓ อภิปราย/ตอบขอซักถาม 

สรุปสาระสําคัญ 

- นําเสนองานกลุมในเนื้อหาองค

ความรูจากการศึกษาดูงาน

อภิปรายหนาช้ันเรียน 

 พระมหาปพน  

กตสาโร ผศ.ดร. 

๑๕ สรุปเนื้อหา ๓ บรรยาย/ตอบขอซักถาม 

 

  พระมหาปพน  

กตสาโร ผศ.ดร. 

๑๖ สอบปลายภาค ๓  กลุมงานวัดผล

และประเมินผล 

 

๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ท่ี  ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน  สัปดาหท่ีประเมิน  
สัดสวนของการ

ประเมินผล 

๑ 
๔.๒.๑ (๑) ,(๔) 
๔.๒.๒ (๑)  

๔.๒.๓ (๓) 

สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 

๘ 

๑๖ 

๒๐ % 

๔๐ % 

๒ 

๔.๒.๒ (๑) 
๔.๒.๓ (๓) 

๔.๒.๔ (๓) 
๔.๒.๕ (๑) 

วิเคราะหกรณีศึกษา คนควา  
การนําเสนอรายงาน 

การทํางานกลุมและผลงาน 
การอานและสรุปบทความ 

การสงงานตามท่ีมอบหมาย  

ตลอดภาคการศึกษา ๒๕ % 

๓ 
๔.๑  
๔.๒.๔ (๓) 

๔.๒.๕ (๑) 

การเขาช้ันเรียน 
การมีสวนรวม อภิปราย เสนอความ

คิดเห็น การตอบคําถามในช้ันเรียน 

ตลอดภาคการศึกษา ๑๕ % 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.เอกสารและตําราหลัก 

     รศ.ดร.ลักษณวัต ปาละรัตน. สุนทรียศาสตร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง ,๒๕๕๑. 

     ดร.จี. ศรีนิวาสัน (แตง) .สุเชาว พลอยชุม (แปล) .สุนทรียศาสตร ปญหาและทฤษฎีเก่ียวกับความงามและศิลปะ. 

พิมพครั้งท่ี ๒.นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ,๒๕๔๕. 

๒.เอกสารและขอมูลสําคัญ 

     เอกสารประกอบการสอน วิชา สุนทรียศาสตร  พระมหาปพน กตสาโร ,ดร.  พิมพครั้งท่ี ๑  : มหาวิทยาลัยมหา



 
๑๐ 

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

            บุณย  นิลเกษ  ,ดร . สุนทรียศาสตรเบื้องตน. เชียงใหม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ,ม.ป.ป.  

           ประเสริฐ  ศีลรัตนา .ความเขาใจในศิลปะ. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, ๒๕๒๕. 

           เอกชัย สุนทรพงศ, เสาวนิตย  แสงวิเชียร  ความงามสุนทรียศาสตรสําหรบผูใฝรู กรุงเทพมหานคร :                 

                โอเดียนสโตร ๒๕๒๙. 

           สงวน  รอดบุญ, ผศ. ศิลปะกับมนุษย   กรุงเทพมหานคร :   โอเดียนสโตร ๒๕๓๓. 

ประเสริฐ ศีลรัตนา. สุนทรียะทางทัศนศิลป. กรุงเทพมหานคร: โอ เอส พริ้นต้ิง เฮาส, ๒๕๔๒. 

สถาบันราชภัฎสวนดุสิต, สุนทรียภาพของชีวิต, กรุงเทพมหานคร : เธิรดเวฟ เอ็ดดูเคช่ัน, ๒๕๔๒. 

สุชาติ เถาทอง, ศิลปะกับมนุษย, กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นต้ิง เฮาส, ๒๕๓๒. 

ประสพ ล้ีเหมือดภัย. ศิลปะนิยม. กรุงเทพมหานคร: โอ เอส พริ้น ต้ิง เฮาส, ๒๕๔๓. 

วิบูลย ล้ีสุวรรณ. โลกศิลปะ. กรุงเทพมหานค : เลิฟแอนไลนเพรส,๒๕๔๒ 

วิรุณ ต้ังเจริญ. ศิลปะความงาม. กรุงเทพมหานคร : โอ เอส พริ้นต้ิง เฮาส, ๒๕๓๕. 
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๑๑ 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ท่ีจัดทําโดยนิสิต ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจากนิสิตได

ดังนี้ 

          - การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 
          - การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 
          - แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 
          - ขอเสนอแนะผานเวบบอรด ท่ีอาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการส่ือสารกับนิสิต 

๒.กลยุทธการประเมินการสอน 

     ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้ 

          - การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน 

          - ผลการสอบ 

          - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 

๓.การปรับปรุงการสอน  

หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง 

และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 

          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

          - การวิจัยในและนอกช้ันเรียน 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 

     ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรูในวิชา 

ไดจาก การสอบถามนิสิต หรือการสุมตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอย และหลังการออก

ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้ 

          - การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารยอื่น หรือผูทรงคุณวุฒิ  

ท่ีไมใชอาจารยประจําหลักสูตร  

          - มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนิสิต โดยตรวจสอบ 

ขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 

๕.การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ

รายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 

          - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ๔ 

          - เปล่ียนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหาท่ีมา 

จากงานวิจัยของอาจารยหรือแนวคิดใหมๆ 
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