
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา     ๑๐๔ ๓๒๘ สุนทรียศาสตร์    (Aesthethics) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    ขอนแก่น / คณะพุทธศาสตร์ / สาขาวิชาปรัชญา 

 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยทั่วไป 

๑.รหัสและช่ือรายวิชา  
    ๑๐๔ ๓๒๘ สุนทรียศาสตร์    (Aesthethics) 
๒.จ านวนหน่วยกิต   
     ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา หมวดวิชาเฉพาะด้านปรัชญา (วิชาเลือกเฉพาะสาขาปรัชญา) 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตร, อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    พระมหาปพน กตสาโร ,ผศ.ดร. พระครูปริยัติธรรมวงศ์, รศ,ดร.                                         
                                           พระมหาประทีป สญฺญโม, ดร.  พระสมบัตร ฐิตญาโณ, ดร. 
                                           ผศ.ดร.พลเผ่า เพ็งวิภาศ 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา     พระมหาปพน กตสาโร ,ผศ.ดร. 
    อาจารย์ผู้สอน       พระมหาปพน กตสาโร ,ผศ.ดร.  นธ.เอก,ป.ธ.๖, พธ.บ.(ปรัชญา),MA.(Phil),พธ.ด.(ปรัชญา) 
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาท่ี ๒ / ๒๕๖๕ ช้ันปีท่ี ๓ สาขาวิชาปรัชญา  
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๘.ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
   ก าหนดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในรายวิชานี้  
๙.สถานที่เรียน    
     ห้อง ๒๐๑ ช้ัน ๒ อาคารเรียน ๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
๑๐.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
     ๓๐  ตุลาคม ๒๕๖๕ 

 

 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
        ๑) นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเรื่องปรัชญาและทฤษฏีความงาม 
         ๒) นิสิตมีความรู้ความเข้าใจทฤษฏีศิลปะ 
         ๓) เพื่อให้ผู้ศึกษารู้และเข้าใจปรัชญาศิลปะ 



 
๒ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     - เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ส่ือและรูปแบบการเรียนการสอน ให้เหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียน 

 
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

 

๑.ค าอธิบายรายวิชา  
           ศึกษาแนวคิดทางสุนทรียศาสตร์ท่ีส าคัญสองแขนงคือ  ทฤษฏีศิลปะและทฤษฏีความงามนับต้ังแต่สมัยโบราณ
จนถึงสมัยปัจจุบันทั้งตะวันออกและตะวันตก 

๒.จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๘ ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษา   
 

สอนเสริมตามความต้องการ
ของนิสิตเฉพาะราย   
 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง ๖ 
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์   

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
    ๑. อาจารย์ประจ าวิชา ให้ค าปรึกษาผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือโปรแกรม Application Line/Facebook  
    ๒. ติดต่อประสานงาน ห้องประสานงานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา  อาคารหอประชุม ๘๐ ปี 
ช้ัน ๑ 
    ๓. อาจารย์ประจ าวิชา จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๒ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
ทุกวันพุธ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องอาจารย์ประจ ารายวิชา ห้อง ๒๑๐ ช้ัน ๒ อาคารเรียนรวม ๑๐๐ ปี 
สมเด็จพระพุฒาจารย์ อาจ อาสภมหาเถร  (เฉพาะรายท่ีต้องการ)  
 

 
 

 
 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 
๔.๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
ด้านบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเรื่องการส ารวมในสมณภาวะ การครองจีวรหรือการแต่งกาย 

การเข้าสังคมและศาสนพิธี เทคนิคการเจรจา ส่ือสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี 
และการวางตัวในการท างานในบางรายวิชาท่ีเกี่ยวข้อง และในกิจกรรมปัจฉิม
นิเทศก่อนท่ีนิสิตจะส าเร็จการศึกษา 

ด้ า น ภ า ว ะ ผู้ น า  แ ล ะ ค ว า ม
รับ ผิดชอบตลอดจนมี วิ นั ย ใน

-  ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนิสิตต้องท างานเป็นกลุ่มและมีการก าหนดหัวหน้ากลุ่ม
ในการท ารายงานตลอดจน ก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอรายงาน



 
๓ 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
ตนเอง เพื่อเป็นการฝึกให้นิสิตได้สร้างภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่มท่ีดี 

-  มีกิจกรรมนิสิตท่ีมอบหมายให้นิสิตหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการด าเนิน
กิจกรรมเพื่อฝึกให้นิสิตมีความรับผิดชอบ 
-  มีกติกาท่ีจะสร้างวินัยในตนเองเช่นการเข้าเรียนตรงเวลาเข้าเรียนอย่าง

สม่ าเสมอการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน เสริมความกล้าในการแสดงความคิดเห็น 
ทักษะ IT การน าเสนอรายงานในช้ันเรียน ก าหนดให้นิสิตน าเสนอรายงานโดยใช้ Power 

Point หรือ การตัดต่อ VDO ส้ัน ๆ ๕ -๗ นาที น าเสนอหน้าช้ันและโพสต์ลงใน 
You Tube หรือ Facebook เพื่อเพิ่มทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิเคราะห์ประมวลผลทางสถิติ 

จริ ยธร รม  และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

มีการให้ความรู้แก่นิสิตในการน าเอาความรู้ทางด้านปรัชญษไปใช้ในการท างาน
ท่ีจะท าให้นิสิตอยู่ร่วมกับคนอื่นและคนในสังคมได้ 

 
๔.๒ การพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (จาก มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) 

๑. ทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรม ๒. ทักษะด้านความรู ้ ๓.ทักษะทางปัญญา 
๔.ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

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

 
 
 

๔.๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน

คุณธรรม จริยธรรม 
 (๑) ตระหนักในคุณค่าและ
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
ซื่อสัตย์สุจริต 
 

๑) ขณะบรรยาย หรือท ากิจกรรมการ
เรียนการสอน  ผู้บรรยายจะสอดแทรก
เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์
และการเสียสละเพื่อส่วนรวม 
๒) ยกกรณีตัวอย่างประเด็นปัญหา 
ส่งเสริมให้นิสิตมีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่
กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอก
การบ้านของผู้อื่น เป็นต้น 

(๓) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมเช่น การยกย่องนิสิตท่ีท าความ
ดี ท าคุณประโยชน์แก่สังคมและส่วนรวม 
และเสียสละ 

(๑) ประเมินจากปริมาณการกระท า
ทุจริตในการสอบ 
(๒) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อม
เพรียงของนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 



 
๔ 

 (๔) เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น รวมท้ังเคารพใน
คุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็น
มนุษย์ 
 

๑) ขณะบรรยาย หรือท ากิจกรรมการ
เรียนการสอน  ผู้บรรยายจะสอดแทรก
เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่ น 
รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของ
ความเป็นมนุษย์ 
๒) ยกกรณีตัวอย่างประเด็นปัญหา
ทางด้านสิทธิมนุษยชน หรือประเด็นการ
ละเมิดสิทธิ์หรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

๑) ประเมินโดยผู้สอนและเพื่อนสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียน 
๒) ประเมินจากผลงานและความ
รับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย 
 

  
๔.๒.๒ ความรู้ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
ด้านทักษะทางปัญญา 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะทางปัญญา 

(๑) มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎี 

(๑) จัดการเรียนการสอนหลากหลาย
รูปแบบท้ังการบรรยายหลักการทาง
ทฤษฎี และประยุกต์ทางปฎิบั ติ  การ
อภิปราย การโต้วาที การค้นคว้า การ
วิเคราะห์สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริงใน
ปัจจุบัน การศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร ท้ังนี้ให้เป็นไปตามลักษณะ
ของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของ
รายวิชานั้นๆ 

(๒) เชิญผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรง
มาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 

(๑) การทดสอบย่อย 

(๒) การสอบกลางภาค และปลายภาค
เรียน 

(๓) ประเมินจากรายงาน หรืองานท่ี
มอบหมาย 

(๔) ประเมินจากการน าเสนอผลงานใน
ช้ันเรียน 

(๕) ประเมินจากรายงานการสรุป
โครงการ และการลงมือท าจริงจากการ
ลงพื้นท่ีจริง 

 
 ๔.๒.๓ ทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง

ปัญญา 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้

ด้านทักษะทางปัญญา 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน

ทักษะทางปัญญา 
 (๓) สามารถน าข้อมูลและ
หลักฐานต่าง ๆ มาวิเคราะห์ 
และบูรณาการความรู้เพื่อ
เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา
ทางเศรษฐกิจและสังคมได้
อย่างเหมาะสม และสร้างสรรค์ 

(๑) การบรรยายศึกษากรณีศึกษาและ
อภิปรายกลุ่ม 
(๒) การให้ท ารายงาน เขียนรายงาน 
เขียนบทความ หรือ การท ากิจกรรมอื่น 
ๆ 

 

(๑) ประเมินผลโดยการทดสอบด้วย
ข้อสอบ และการน าเสนอในช้ันเรียน 
(๒) ประเมินผลโดยการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วมของผู้สอน 

(๓) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน
และการปฏิบัติลงมือท าของนิสิต 

 
 
 ๔.๒.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ



 
๕ 

และความรับผิดชอบ และความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบ 
(๓) มีความคิดริเริ่มในการ
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสมกับพื้นฐานของ
ตนเองและบริบทของกลุ่ม 

๑) มอบหมายให้เขียนรายงานใน
ประเด็นท่ีสนใจเพื่อส่งเสริมให้นิสิตมี
ความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพื้นฐานของ
ตนเองและบริบทของกลุ่ม 

(๑) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมท่ี
แสดงออกจากการร่วมกิจกรรมเรียนรู้
ต่างๆ 

 

 
 ๔.๒.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(๑) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการค้นคว้าหา
ความรู้และการน าเสนอข้อมูล
ทางปรัชญาในรูปแบบท่ี
หลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับ
กลุ่มบุคคลต่างๆ 

(๑) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในรายวิชา
ต่างๆให้นิสิตได้วิ เคราะห์สถานการณ์
จ าลอง และสถานการณ์เสมือนจริง 

 

(๑) ประเมินจากความสามารถในการ
น าเสนอต่อช้ันเรียนโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ คณิตศาสตร์ และสถิ ติ ท่ี
เกี่ยวข้อง 

(๒) ประเมินจากความสามารถในการ
ส่ือสาร  การอธิบาย  การอภิปราย
กรณีศึกษาต่าง ๆ 

(๓) ประเมินจากผลงานตามกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีผู้สอนมอบหมาย 

 
 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่
ว/ด/ป 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  สื่อทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
 

แนะน ารายวิชาและแผนการสอน ช้ีแจงแนว
สังเขปและรายละเอียดประจ าวิชา เกณฑ์
การศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย, 
การวัดผลและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 

๓ แนะน า ช้ีแจง อธิบายรายวิชา 
และแผนการสอน เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน  
- บอกแหล่งค้นคว้าข้อมูล 
- มอบหมายงานค้นคว้า 
- แนะน าวิธีการสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศ การท าเอกสาร
ส าหรับการน าเสนอ การใช้
โปรแกรมน าเสนอข้อมูล 
(เพิ่มเติมการเรียนรู้ สืบค้น

  พระมหาปพน  
 กตสาโร ผศ.ดร. 



 
๖ 

สัปดาห์ที ่
ว/ด/ป 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  สื่อทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

 
 
 
 
 
 

ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย สอดคล้องกับเป้าหมาย
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑) 
- มอบหมายงานค้นคว้าและฝึก
ปฏิบัติ 

๒ บทที่ ๑ แนวคิดพื้นฐานทางสุนทรียศาสตร์    
 ๑) ความหมายของสุนทรียศาสตร์   
 ๒) ขอบเขตความส าคัญของสุนทรียศาสตร์   
 ๓) จุดมุ่งหมายของสุนทรียศาสตร์ 

๓ บรรยายยกตัวอย่างประกอบ 
อภิปรายจากกรณีศึกษา 
ตอบข้อซักถาม 

พระมหาปพน 
 กตสาโร ผศ.ดร. 

๓ 
 

 บทที่ ๑ แนวคิดพื้นฐานทาง
สุนทรียศาสตร์ (ต่อ) 
 ๓) ประวัติของสุนทรียศาสตร์ 
   -พัฒนาการทางความคิดเกี่ยวกับ   
       สุนทรีย์ศาสตร์ 
 ๔) ประสบการณ์ทางสุนทรียะ 
 - ลักษณะของประสบการณ์ทางสุนทรียะ 

๓ บรรยายยกตัวอย่างประกอบ 
อภิปรายจากกรณีศึกษา 
ตอบข้อซักถาม 
สรุปสาระส าคัญ 

พระมหาปพน 
 กตสาโร ผศ.ดร. 

๔ บทที่ ๒ ลักษณะส าคัญของความงาม 
   ๑)  ความงามเป็นคุณสมบัติของวัตถุ 
   ๒)  ความงามคือความรู้สึกเพลิดเพลิน 
  ๓)  ความงามคือความสัมพันธ์ 
  ๔)  ความงามเป็นอุบัติการณ์ใหม่ 

๓ บรรยาย 
ยกตัวอย่างประกอบ  
อภิปรายจากกรณีศึกษา 
ตอบข้อซักถาม 
สรุปสาระส าคัญ 

พระมหาปพน  
กตสาโร ผศ.ดร. 

๕ บทที่ ๓ ทฤษฏีเก่ียวกับความงาม 
   ๑)  พลาโต้    ๒) อริสโตเติล 
   ๓)  เฮเกล    ๔)  โชเปนเฮาแอร          
   ๕)  รัสกิน    ๖)  เบเนเดตโต โครเช่      
   ๗) อิมมานุเอล ค้าน 

๓ บรรยาย 
ยกตัวอย่างประกอบ  
อภิปรายจากกรณีศึกษา 
ตอบข้อซักถาม 
สรุปสาระส าคัญ 

พระมหาปพน 
 กตสาโร ผศ.ดร. 

๖-๗ 
 

บทที่ ๔ ศิลปะคืออะไร 
  ๑) การแบ่งช้ันของศิลปะ 
         - วิจิตรศิลป์ 
         - อรรถศิลป์ 
 ๒) ทัศนะต่างๆของนักปรัชญาเกี่ยวกับศิลปะ 
 ๓) ทฤษฏีศิลปะ 
      - ศิลปะคือการเลียนแบบ 
      - ศิลปะคือรูปทรง 
     - ศิลปะคือการแสดงออกซึ่งอารมณ์ 

๖ บรรยาย 
ยกตัวอย่างประกอบ  
อภิปรายจากกรณีศึกษา 
ตอบข้อซักถาม 
สรุปสาระส าคัญ 
- น าเสนอและอภิปรายหน้าช้ัน
เรียน 

พระมหาปพน  
กตสาโร 
ผศ.ดร. 



 
๗ 

สัปดาห์ที ่
ว/ด/ป 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  สื่อทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๘ สอบกลางภาค  ๓   
๙ 
 

บทที่ ๕ ปรัชญาศิลปะ 
       ๑) ปรัชญาศิลปะสมัยหิน 
       ๒) ปรัชญาศิลปะสมัยโบราณ 
       ๓) ปรัชญาศิลปะสมัยกลาง 
       ๔) ปรัชญาศิลปะสมัยใหม่ 

๓ บรรยายยกตัวอย่างประกอบ 
อภิปรายจากกรณีศึกษา 
ตอบข้อซักถาม 
สรุปสาระส าคัญ 

พระมหาปพน  
กตสาโร ผศ.ดร. 

๑๐ บทที่ ๖ สุนทรียในศิลปกรรมไทย 
       ๑)  ลักษณะศิลปกรรมไทย 
       ๒)  ลักษณะจิตรกรรมไทย 
       ๓)  ลักษณะประติมากรรมไทย 
       ๔)  ลักษณะสถาปัตยกรรมไทย 

๓ บรรยาย 
อภิปราย 
ตอบข้อซักถาม 
สรุปสาระส าคัญ 
 

พระมหาปพน  
กตสาโร ผศ.ดร. 

๑๑ 
 

บทที ๗ ความเป็นมาของศิลปกรรมไทยใน
ประเทศไทย 

๑) ศิลปะยุคก่อนประวัติศาสตร์ใน 
ประเทศไทย 

๒) ศิลปะยุคก่อนประวัติศาสตร์ของชาติไทย 
 ๓) ศิลปะยุคประวัติศาสตร์ชาติไทย 

๓ บรรยาย 
อภิปราย 
ตอบข้อซักถาม 
สรุปสาระส าคัญ 

พระมหาปพน  
กตสาโร ผศ.ดร. 

๑๒ บทที ๘ ศิลปะวิจักษ์ 
   ๑) ศิลปะวิจักษ์คืออะไร 
   ๒) ความเข้าใจของผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ 
   ๓) ความเข้าใจในผลงานศิลปะ 
   ๔) การประเมินค่าตัวเองว่าได้อะไร 
   ๕) พฤติกรรมชีวิตศิลปิน  
     : ความเข้าใจซาบซึ้งศิลปะ 

๓ อภิปราย 
ตอบข้อซักถาม 
สรุปสาระส าคัญ 
 

พระมหาปพน  
กตสาโร ผศ.ดร. 

๑๓ บทที ๙ ศิลปวิจารณ์ 
   ๑) ความหมายของศิลปวิจารณ์ 
   ๒) คุณสมบัติของนักวิจารณ์ท่ีดี 
  ๓) หลักในการวิจารณ์ศิลปะ 
  ๔) ขั้นตอนการวิจารณ์ 
  ๕) การวิจารณ์ศิลปะกับสภาวะแวดล้อม
ทางสังคม 

๓ 
(กิจกรร
มศึกษา
ดูงาน ๓ 
วัน ๒ 

คืน นอก
เวลา

บรรยาย
ปกติ) 

น าเสนองานกลุ่ม 
อภิปราย/ตอบข้อซักถาม 
สรุปสาระส าคัญ บูรณาการ
ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร โดยให้นิสิตเข้า
ร่วมโครงการศึกษาดูงาน “วิถี
ปรัชญาและสุนทรียศาสตร์” 

 พระมหาปพน  
กตสาโร ผศ.ดร. 

๑๔ บทที่ ๑๐ ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะ
กับศิลธรรม  ความจริง  และศาสนา 
  ๑) ศิลปะกับศีลธรรม 
  ๒) ศิลปะกับความจริง 

๓ อภิปราย/ตอบข้อซักถาม 
สรุปสาระส าคัญ 
- น าเสนองานกลุ่มในเนื้อหา
องค์ความรู้จากการศึกษาดูงาน

 พระมหาปพน  
กตสาโร ผศ.ดร. 



 
๘ 

สัปดาห์ที ่
ว/ด/ป 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  สื่อทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

  ๓) ศิลปะกับศาสนา อภิปรายหน้าช้ันเรียน 
๑๕ สรุปเนื้อหา ๓ บรรยาย/ตอบข้อซักถาม 

 
  พระมหาปพน  
กตสาโร ผศ.ดร. 

๑๖ สอบปลายภาค ๓  กลุ่มงานวัดผล
และประเมินผล 

 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ท่ี  ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่ประเมิน  สัดส่วนของการ
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) 

วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า  
การน าเสนอรายงาน 
การท างานกลุ่มและผลงาน 
การอ่านและสรุปบทความ 
การส่งงานตามท่ีมอบหมาย  

ตลอดภาคการศึกษา ๒๕ % 

๓ 
๔.๑  
๔.๒.๔ (๓) 
๔.๒.๕ (๑) 

การเข้าช้ันเรียน 
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความ
คิดเห็น การตอบค าถามในช้ันเรียน 

ตลอดภาคการศึกษา ๑๕ % 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑.เอกสารและต าราหลัก 
     รศ.ดร.ลักษณวัต ปาละรัตน์. สุนทรียศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง ,๒๕๕๑. 
     ดร.จี. ศรีนิวาสัน (แต่ง) .สุเชาว์ พลอยชุม (แปล) .สุนทรียศาสตร์ ปัญหาและทฤษฎีเก่ียวกับความงามและศิลปะ. 
พิมพ์ครั้งท่ี ๒.นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ,๒๕๔๕. 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
     ไม่มี 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
    บุณย์  นิลเกษ  ,ดร . สุนทรียศาสตร์เบื้องต้น. เชียงใหม ่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ,ม.ป.ป.  
    ประเสริฐ  ศีลรัตนา .ความเข้าใจในศิลปะ. กรงุเทพฯ : โอเดียนสโตร,์ ๒๕๒๕. 
    เอกชัย สุนทรพงศ์, เสาวนิตย์  แสงวิเชียร  ความงามสุนทรียศาสตร์ส าหรบผู้ใฝ่รู้ กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์ 
๒๕๒๙. 
   สงวน  รอดบุญ, ผศ. ศิลปะกับมนุษย์   กรุงเทพมหานคร :   โอเดียนสโตร์ ๒๕๓๓. 
เว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อในรายวิชา สุนทรียศาสตร์ 
 

 



 
๙ 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ท่ีจัดท าโดยนิสิต ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากนิสิตได้
ดังนี้ 
          - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
          - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
          - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
          - ขอเสนอแนะผ่านเวบบอร์ด ท่ีอาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการส่ือสารกับนิสิต 

๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
          - การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
          - ผลการสอบ 
          - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู ้
๓.การปรับปรุงการสอน  

หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง 
และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
          - การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 
๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ  
ท่ีไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 
          - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ๔ 
          - เปล่ียนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาท่ีมา 
จากงานวิจัยของอาจารย์หรือแนวคิดใหม่ๆ 

 

                                                                                                                         
(พระมหาปพน กตสาโร ,ผศ.ดร.)                                                (พระมหาปพน กตสาโร  ,ผศ.ดร.) 
       อาจารย์ผู้บรรยาย                                    ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

                                                                                      สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา 
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