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รายละเอยีดของรายวชิา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา                 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
วทิยาเขต/   /                    - 

 

หมวดที ่1                 
1. รหัสและช่ือรายวชิา 

GEHU102  สุนทรียภาพเพื่อชีวติ   (Aesthetic  Appreciation) 
2. จ านวนหน่วยกติ 

3(3-0-6) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

อาจารยท่ี์ไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นผูส้อนหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  โดยมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์  และ
ไดรั้บการอบรมดา้นการสอนหมวดวชิาศึกษาทัว่ไปแลว้ 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 

ระดบัปริญญาตรี  
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) (ถ้ามี) 
            ไม่มี 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์   
9. วนัทีจั่ดท ารายละเอยีดของรายวชิา หรือวันทีม่ีการปรับปรุงคร้ังล่าสุด 

วนัท่ี.....ธนัวาคม  2553 
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หมวดที ่ 2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
        1.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
              เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้และความเขา้ใจในศาสตร์ทางความงามทั้งดนตรี  ศิลปะและนาฏศิลป์  เห็น
คุณค่าและสามารถน าความรู้มาใชใ้นการด ารงชีวิตในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข และมีความซาบซ้ึงในพระปรีชา
สามารถทางศาสตร์ทางความงามของพระบรมวงศานุวงศ ์

        2.  วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
          1.  เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ทางความงาม   
          2.   เพื่อใหน้กัศึกษามีความซาบซ้ึงในศิลปะและวฒันธรรมของชาติ           

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวชิา 
    จ  าแนกคุณลักษณะและประเภทของความงาม  ความหมายของสุนทรียภาพเชิงการคิดกับสุนทรียภาพเชิง
พฤติกรรมโดยสังเขป  ความส าคญัของการรับรู้กบัความเป็นมาของศิลปะทางการเห็น ศิลปะทางการไดย้ิน  และ
ศิลปะทางการเคลื่อนไหว  สู่ทศัน์ศิลป์   ดนตรีและศิลปะการแสดง  ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจาก
ระดบัการร าลึก ผ่านขั้นตอนความคุน้เคย  และน าเขา้สู่ขั้นความซาบซ้ึง เพื่อให้ไดม้าซ่ึงประสบการณ์ของความ
ซาบซ้ึงทางสุนทรีภาพ  ศึกษาพระปรีชาสามารถของพระบรมวงศานุวงศเ์ก่ียวกบัสุนทรียภาพ 
    Classification of features and types of beauty, meanings of aesthetics in concepts and behaviors; importance of 

perceive of visible arts, audio arts, and movement art into fine art, music, and performance through valuable 

learning procedure in the levels of recalling, getting acquaint, and creating appreciation for aesthetic 

appreciation; study of aesthetic competence of the royal family. 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้/ภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/ง น 

    น  /      ง น 
การศึกษาด้วยตนเอง 

45 
(3 ชัว่โมง ×  15  สัปดาห์) 

ความตอ้งการ 
ของนกัศึกษา 

ไม่มี 90 
(6 ชัว่โมง × 15  สัปดาห์) 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
3  ชัว่โมง  (เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 
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หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 1.1   คุณธรรม  จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
 พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณธรรม  จริยธรรม  และตระหนกัในศิลปวฒันธรรมของชาติ  มีจิตสาธารณะ  มีความ
รับผดิชอบ  มีศีลธรรม  ซ่ือสัตยสุ์จริต  สามารถรับผดิชอบตามสถานการณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม มีระเบียบวนิยัและ
เคารพกฎกติกาของสังคม  มีทศัน์คติท่ีดีต่องานศิลปะ  ดนตรีและนาฏศิลป์  เห็นคุณค่าและห่วงแหนในศิลปะและ
วฒันธรรมซ่ึงเป็นสมบติัของชาติ   
 1.2   วธีิการสอนทีจ่ะใช้พฒันาการเรียนรู้  
             บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองคุณธรรม  จริยธรรม  การมีจิตสาธารณะ  การมีความ
รับผดิชอบ  การรักษาศีลธรรม  การซ่ือสัตยสุ์จริต   การมีระเบียบวนิยัและเคารพกฎกติกาของสังคม  การมีความ
อ่อนโยนและตระหนกัรักในศิลปวฒันธรรมของชาติ  คุณค่าในศิลปะและวฒันธรรมซ่ึงเป็นสมบติัของชาติ   เสริม
ประสบการณ์ทางศาสตร์ทางความงามดา้นศิลปะ  ดนตรีและนาฏศิลป์  ใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ  เช่น  
กิจกรรมพิธีไหวค้รูศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  เป็นตน้          
 
 1.3   วธีิการประเมินผล  
 1.3.1  พฤติกรรมการเขา้เรียน  เม่ือนกัศึกษามีความสนใจในเร่ืองคุณธรรม  จริยธรรมท่ีผูส้อนไดบ้รรยาย
จากตวัอยา่งต่างๆ  จึงท าใหน้กัศึกษาสนใจท่ีจะเรียนในรายวชิาน้ี 
             1.3.2  ประเมินจากการสอบถาม  ตอบค าถาม           
             1.3.3  แบบทดสอบ 
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2.  ด้านความรู้ 

 2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ  
         มีความรู้และประสบการณ์ในศาสตร์ทางความงามดา้นศิลปะ  ดนตรีและนาฏศิลป์และสามารถน าความรู้
และประสบการณ์ไปประยกุตใ์ชใ้นการด ารงชีวติ   

2.2 วธีิการสอน 
  บรรยาย  อภิปราย  น าเสนอเน้ือหาศาสตร์ทางความงามด้านศิลปะ  ดนตรีและนาฏศิลป์  เสริม
ประสบการณ์ทางศาสตร์ทางความงามด้านศิลปะ  ดนตรีและนาฏศิลป์  เช่น  นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะการแสดง  อาทิ  งานประเพณีอุม้พระด าน ้า  งานกาชาดมะขามหวาน  เป็นตน้  ใหน้กัศึกษาศึกษากิจกรรมและ
เก็บรวบรวมขอ้มูลดา้นศาสตร์ทางความงามทั้งศิลปะ  ดนตรี  และนาฏศิลป์ 
  2.3 วธีิการประเมินผล 
 2.3.1  พฤติกรรมการเขา้เรียน และเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษาท่ีเรียนในรายวชิาน้ี 
              2.3.2  การน าเสนอขอ้มูลหรือรายงานท่ีนกัศึกษาไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล 
              2.3.3  ประเมินจากการสอบถาม  ตอบค าถาม       
              2.3.4  แบบทดสอบ    
 
 

3.  ด้านทกัษะทางปัญญา 

 3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
  พฒันาความสามารถโดยพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแกปั้ญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ของความรู้ในสาขาวชิาของตน 
 3.2 วธีิการสอน 
 บรรยาย  เน้ือหาศาสตร์ทางความงามและเสนอแนะแนวทางในการแกปั้ญหา  โดยใช้ความรู้ท่ีไดรั้บจาก
การเรียนในรายวชิาน้ีเพื่อเป็นพื้นฐานในการแกปั้ญหาในสังคม   
 3.3 วธีิการประเมินผล  
 3.3.1  ประเมินจากการสอบถาม  ตอบค าถาม       
             3.3.2   แบบทดสอบ    
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4.   ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพฒันา 
   พฒันาความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  มีน ้าใจเสียสละ พร้อมอุทิศตนในการท างานเพื่อส่วนรวม 

4.2 วธีิการสอน 
   บรรยายเน้ือหาศาสตร์ทางความงาม ศึกษาคน้ควา้มอบหมายงานเด่ียวและกลุ่ม  เสริมประสบการณ์ศาสตร์
ทางความงาม  เสริมทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  มีน ้ าใจเสียสละ  
พร้อมอุทิศตนในการท างานเพื่อส่วนรวม  อาทิ   น านกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ 

4.3 วธีิการประเมินผล 
 4.3.1  พฤติกรรมการเขา้เรียน และเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษาท่ีเรียนในรายวชิาน้ี 
             4.3.2  การน าเสนอขอ้มูลหรือรายงานท่ีนกัศึกษาไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล 
             4.3.3  ประเมินจากการสอบถาม  ตอบค าถาม       
             4.3.4  แบบทดสอบ    
 
 

5 ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 
 พฒันาความสามารถในการวเิคราะห์ต่างๆ 

5.2 วธีิการสอน 
   บรรยายเน้ือหาศาสตร์ทางความงาม  ยกตวัอยา่งใหน้กัศึกษาวเิคราะห์ศาสตร์ทางความงาม  เช่น  ภาพวาด
เพลง  ภาพการแสดง  เป็นตน้ 

5.3   วธีิการประเมินผล 
             5.3.1  ประเมินจากการสอบถาม  ตอบค าถาม       
             5.3.2   แบบทดสอบ    
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

1 
 
 
 
 

-ความหมายของสุนทรียศาสตร์   
-สุนทรียศาสตร์เชิงความคิด
และพฤติกรรมตะวนัออก 
-สุนทรียศาสตร์เชิงความคิด
และพฤติกรรมตะวนัตก 

3 -บรรยาย   
-กิจกรรมระดมความคิดกลุ่ม   
-การน าเสนอ   
-ผูส้อนสรุป 
-ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

................................. 

2 
 
 
 
 
 

-จ าแนกขอ้ต่างในศาสตร์ทาง
ความงาม 
-ศิลปกรรมดา้นทศัน์ศิลป์กบั
ธรรมชาติ 
-ศิลปกรรมดา้นทศัน์ศิลป์งานช่าง 
-ศิลปกรรมดา้นทศัน์ศิลป์งาน
อนาจาร 

3 -บรรยาย   
-กิจกรรมระดมความคิดกลุ่ม   
-การน าเสนอ   
-การอภิปรายกลุ่ม   
-ผูส้อนสรุป 
-ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

.................................

......... 

3 
 
 
 
 
 

-ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบังาน
ทศัน์ศิลป์ 
-การแสดงออกในงานทศัน์ศิลป์ 

3 -บรรยาย   
-กิจกรรมระดมความคิดกลุ่ม   
-การน าเสนอ   
-การอภิปรายกลุ่ม   
-ผูส้อนสรุป 
-ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

.................................

......... 

4 
 
 
 

-เอกลกัษณ์หรือลกัษณะเด่น
ของไทยและศิลป์ตะวนัตกใน
สมยัต่างๆ 
 

3 
 
 
 

-บรรยาย   
-กิจกรรมระดมความคิดกลุ่ม   
-การน าเสนอ   
-การอภิปรายกลุ่ม   

.................................

......... 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

 
 

 
 

 
 

-ผูส้อนสรุป 
-ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

 

5 
 
 
 
 
 

-ความส าคญัของศิลปกรรม
ดา้นทศัน์ศิลป์ 
-เช่ือมโยงศิลปกรรมดา้น
ทศัน์ศิลป์กบัชีวติประจ าวนั 
-การวจิารณ์งานดา้น
ทศันศิลป์ 

3 -บรรยาย   
-กิจกรรมระดมความคิดกลุ่ม   
-การน าเสนอ   
-การอภิปรายกลุ่ม   
-ผูส้อนสรุป 
-ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

.................................

......... 

6 
 
 
 

-ความหมายของดนตรี 
-ดนตรีในเชิงปรัชญาต่างๆ 
 

3 -บรรยาย   
-การน าเสนอ   
-ผูส้อนสรุป 
-ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

.................................

......... 

7 
 
 
 

-ประวติัศาสตร์ดนตรีไทย 
-ประวติัศาสตร์ดนตรีสากล 

3 -บรรยาย   
-การน าเสนอ   
-ผูส้อนสรุป 
-ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

.................................

......... 

8 
 
 
 

-หลกัพื้นฐานองคป์ระกอบท่ี
ส าคญัของดนตรี 

3 -บรรยาย   
-การน าเสนอ   
-ผูส้อนสรุป 
-ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

.................................

......... 

9 
 
 
 

-ประเภทของเคร่ืองดนตรีไทย 
-ประเภทของเคร่ืองดนตรี
ตะวนัตก 

3 -บรรยาย   
-การน าเสนอ   
-ผูส้อนสรุป 
-ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

.................................

......... 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

10 
 
 
 

-การประสมวงดนตรีไทย 
-การประสมวงดนตรีตะวนัตก 
-มารยาทในการฟังคอนเสิร์ต 

3 -บรรยาย   
-การน าเสนอ   
-ผูส้อนสรุป 
-ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

.......................................... 

11 
 
 
 
 

-การสร้างประสบการณ์การ
รับรู้ดา้นศิลปะการแสดง 
-จุดมุ่งหมายของศิลปะการละคร 
-องคป์ระกอบของ
ศิลปะการแสดง 
-การสร้างประสบการณ์การ
รับรู้ดา้นศิลปะการแสดง 

3 -บรรยาย   
-กิจกรรมระดมความคิดกลุ่ม   
-การน าเสนอ   
-การอภิปรายกลุ่ม   
-ผูส้อนสรุป 
-ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

.......................................... 

12 
 
 
 
 
 

-ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั
นาฏศิลป์  ระบ า  ร า  ฟ้อน  
ละคร  โขน  ภาษาท่า  ร าตี
บท 

3 -บรรยาย   
-กิจกรรมระดมความคิดกลุ่ม   
-การน าเสนอ   
-การอภิปรายกลุ่ม   
-ผูส้อนสรุป 
-ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

.......................................... 

13 
 
 
 
 
 

-มหรสพ  การละเล่น  ล่ือ
บนัเทิงพื้นบา้น  เช่น  ลิเก  
หมอล า  การแสดงภาคต่างๆ 

3 -บรรยาย   
-กิจกรรมระดมความคิดกลุ่ม   
-การน าเสนอ   
-การอภิปรายกลุ่ม   
-ผูส้อนสรุป 
-ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
 
 
 

.......................................... 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

     

14 
 
 
 
 
 

-อิทธิพลของส่ิงแวดลอ้มกบั
วฒันธรรมการแสดงเชิง
เปรียบเทียบ(ตะวนัตก, 
ตะวนัออก) 
-นาฏศิลป์ไทยกบันาฏศิลป์
พื้นบา้น  นาฏศิลป์ตะวนัตก 

3 -บรรยาย   
-กิจกรรมระดมความคิดกลุ่ม   
-การน าเสนอ   
-การอภิปรายกลุ่ม   
-ผูส้อนสรุป 
-ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

.......................................... 

15 
 
 
 
 
 

-การแสดงในยกุตปั์จจุบนั  
ละครเวที  ภาพยนตร์  และ
โฆษณากบัการวเิคราะห์ 
-พระปรีชาสามารถของพระ
บรมวงศานุวงศ ์

3 -บรรยาย   
-กิจกรรมระดมความคิดกลุ่ม   
-การน าเสนอ   
-การอภิปรายกลุ่ม   
-ผูส้อนสรุป 
-ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

.......................................... 

16 -สอบปลายภาค  -สอบ  
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรม 
ที่ 

ผลการ 
เรียนรู้ 

วธีิการประเมิน 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ      
ประเมินผล 

1 
 

1.3,  4.3, 5.3   -การมีส่วนร่วมในการอภิปราย
ในชั้นเรียน 

ทุกสัปดาห์ 10% 

2 1.3, 4.3, 5.3   -การตอบค าถาม ทุกสัปดาห์ 15% 

3 2.2,  2.3,  3.2,  3.3 -แบบฝึกหดั 5,  10,  15 30% 

4 1.3,  4.3, 5.3   -การคน้ควา้ดว้ยตวัเองและรายงาน ทุกสัปดาห์ 15% 

5 2.2 -การสอบ 16 30% 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสารหลกั 
 ก าจร  สุนพงษศรี. ประวตัิศาสตร์ศิลปะตะวนัตก. กรุงเทพ ฯ : คาร์เดีย เพรสบุค๊. 2524 
       ไขแสง ศุขะวฒันะ. สังคีตนิยมว่าด้วย : เคร่ืองดนตรีดุริยางค์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  กรุงเทพมหานคร.  
2536. 
       คมัภีร์   วงศนิ์คม.  ภาพและประวตัิตัวละครวรรณคดี  รามเกยีรติ์.  กรุงเทพฯ : กงัสดาลบุค๊ส์. 2543. 
       จรีพนัธ์   สมประสงค.์  ประวตัิศาสตร์ศิลปะ . กรุงเทพ ฯ : โอ. เอส. พร้ินต้ิง เฮาส์.  2533 

จุฬาลงกรณ์,  มหาวทิยาลยั.  อารยธรรม.  กรุงเทพฯ  :  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,  2527. 
โชดก   เก่งเขตรกิจ และผดุง  อารีพนัธ์.  ความรู้พืน้ฐานทางศิลปกรรม.  กรุงเทพฯ :  โรงพิมพก์ล่องพฒันา.  
2529.  
ณรงคช์ยั  ปิฎกรัชต.์ สังคีตนิยม. 2535. 
นพพร  ด่านสกุล. ปฐมบททฤษฎดีนตรี. ภาควชิาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยั   
          ทกัษิณ. 2544. 

      บุญพฤกษ ์  จาฏามระ  (นายกรราชบญัฑิตย). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525.  กรุงเทพ ฯ :                        
                 ส านกัพิมพอ์กัษรเจริญทศัน์. (2539)   
      ปัญญา  รุ่งเรือง. ประวตัิการดนตรีไทย. กรุงเทพมหานคร. 2523.      
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      ประสพ   ล้ีเหม่ือดภยั. ศิลปะนิยม.  กรุงเทพ ฯ  :  โอเดียนสโตร์.  2543. 
      พราวพรรณ   พนัธ์ุสมบุญ. สุนทรียของนาฏศิลป์ไทย (นาฏ 101). วทิยาลยัครูสวนดุสิต. 2524. 
      พริยะ  ไกรฤกษ.์  ประวตัิศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย. กรุงเทพ ฯ : อมัรินทร์  พร้ินต้ิง.  2533. 

ไพฑูรย ์ มีกุศล.  เอกสารการสอนชุดวชิามนุษย์กบัสังคมสาขาศิลปะศาสตร์  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช                                     
            หน่วยที ่1-7   

      ราณี    ชยัสงคราม.  นาฏศิป์ไทยเบือ้งต้น. กรุงเทพฯ: องคก์ารคา้ของคุรุสภา. 2544. 
รัฐ  จนัทร์เดช . ประวตัิศาสตร์ศิลป์. เอกสารการนิเทศการศึกษาฉบบัท่ี 219 . 2522 ภาคพฒันาต ารา     
            และเอกสารวชิาการหน่วยการศึกษานิเทศ.กรมการฝึกหดัครู. 
เรณู   โกศินานนท.์ ดนตรีคือภาษา. พ.ศ. 2540. 
เลอสม  สถาปิตานนท.์ องค์ประกอบสถาปัตยกรรมพืน้ฐาน. กรุงเทพฯ : อลัลายดพ์ร้ินเตอร์สและโพสต ์พบั  
            ลิชซิง.  2543. 
วรัิตน์  พิชญไพบูลย.์ ความเข้าใจศิลปะ. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 2528. 
วรุิณ  ตั้งเจริญ. ทัศนศิลป์. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 2536. 
วรุิณ  ตั้งเจริญ. ศิลปะสมัยใหม่ในเมืองไทย. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 2534. 
สมคิด  จิระทศันกุล. วดั : พุทธศาสนาสถาปัตยกรรมไทย. กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย. 2545. 
สกลธ์  ภู่งามดี. ศิลปเพือ่การส่ือสาร. กรุงเทพฯ : วาดศิลป์. 2545. 
สุชาติ  สุทธิ. ร่างคู่มือการสอนวชิาสุนทรียภาพของชีวติ. กรุงเทพ ฯ :  สถาบนัราชภฏัสวนดุสิต.2541. 
สุชาติ  สุทธิ. มองรู้ดูออกทางศิลปกรรม . กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพก์ารศาสนา . 2541. 

      สุภาวดี  สังขหสี – รัตนมาศ. ดนตรีคลาสสิก ซิมโฟนี คอนแชร์โต  โซนาต้า. กรุงเทพฯ : นุย้บุคร์. 2541. 
      สุมิตร เทพวงษ.์ นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์ส าหรับครูประถมและมัธยม. กรุงเทพฯ :โอเดียนสโตร์.  2541. 

สุมิตร  เทพวงษ.์ สารานุกรม   ระบ า    ร า    ฟ้อน.   กรุงเทพฯ :  โอเดียนสโตร์. 2542. 
โสภา   กิมวงัตะโก. วชิานาฏ  222  การจัดการแสดง.  วทิยาลยัครูเพชรบูรณ์. 2523. 
อารี  สุทธิพนัธ์ุ. ประสบการณ์สุนทรียะ.  กรุงเทพ ฯ :  แสงศิลป์การพิมพ ์. 2533. 
อารี  สุทธิพนัธ์ุ. ทัศนศิลปศึกษา. กรุงเทพ ฯ : มหาวทิยาลยัศรีนทรวโิรฒประสานมิตร. ม.ป.ป.  อดัส าเนา 
อารี  สุทธิพนัธ์ุ. ศิลปะนิยม.  พิมพค์ร้ังท่ี 3 กรุงเทพ ฯ  : โอเดียนสโตร์. 2535. 

      อารี  สุทธิพนัธ์ุ. ประวตัิศาสตร์ศิลป์. ส านกัหอสมุดกลาง. มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. 2519. 
      อารี  สุทธิพนัธ์ุ. มนุษย์กับจินตนาการ. กรุงเทพฯ : ตน้ออ้. 2533.         
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2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ  
      ไขแสง  ศุขะวฒันะ. สังคีตนิยมว่าด้วย : ดนตรีตะวนัตก. กรุงเทพมหานคร. 2536. 
      เฉลิิมศกัด์ิ  พิกุลศรี. สังคีตนิยมว่าด้วย : ดนตรีไทย. กรุงเทพมหานคร. 2534.     
      ทวเีกียรติ  ไชยยงยศ.  สุนทรียะทางทัศน์ศิลป์.  พิมพค์ร้ังท่ี  2.  กรุงเทพฯ  :  สถาบนัราชภฏัสวนดุสิต,  2538. 
      พาณี   สีสวย.  สุนทรียของนาฏศิลป์ไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพจ์ูจีนไทย. 2524. 
      รัตนา   มณีสิน. สุนทรียทางนาฏศิลป์ไทย. สถาบนัราชภฏัสวนดุสิต. กรุงเทพมหานคร.2540. 
      ราชภฏัสวนดุสิต.  สถาบนั.  สุนทรียภาพของชีวติ.  กรุงเทพฯ  :  เธิร์ดเวฟ  เอด็ดูเคชัน่,  2542. 
      อมรา   กล ่าเจริญ.  สุนทรียนาฏศิลป์ไทย.  กรุงเทพฯ :  โอเดียนสโตร์. 2526. 
 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
http:www.banramthai.com 

 

หมวดที ่7 การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
     -ผูส้อนอธิบายใหน้กัศึกษาเขา้ใจถึงการปรับปรุงรายวชิาน้ีจากการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ีผา่นมา  

และประโยชน์ขอ้คิดเห็นของนกัศึกษาเพื่อน ามาพฒันารายวชิาน้ีต่อไป 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 - ผูส้อนประเมินการสอนของตนเอง  ดูผลการเรียนของนกัศึกษา  ความคิดเห็นของนกัศึกษาหรือแนว 
ทางแกไ้ขหรือแนวทางการปรับปรุงรายวชิาน้ี 
  

3. การปรับปรุงการสอน 
 -ประมวลผลจากผลการเรียนของนกัศึกษา 
            -ประมวลผลการความคิดเห็นของนกัศึกษา 
            -ปรับปรุงเน้ือหารายวชิาใหท้นัต่อสังคม 
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
     -สุ่มทดสอบนกัศึกษาท่ีเรียนรายวชิาน้ี 
            - จดัท าขอ้สอบมาตรฐานส าหรับรายวชิา 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

-น าขอ้คิดเห็นของนกัศึกษามาประมวล  และจดักลุ่ม 
-น าผลการเรียนของนกัศึกษามาเทียบเคียงกบัขอ้คิดเห็นของนกัศึกษาแต่ละคน 

 

 
  


