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บทน ำ 
 

 รายวิชาชีวิตกับสุนทรียะ 109115 มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความงามของศิลปะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน
ของมนุษย์ โดยเน้นการเรียนการสอนที่สร้างความเข้าใจ ท าให้เกิดความซาบซึ้งในสุนทรียะทางศิลปะที่อยู่รอบตัว 
และมองศิลปะในเชิงคุณค่าทางจิตใจ เพ่ือกล่อมเกลาให้นักศึกษาเป็นผู้มีความละเอียดอ่อน มีจิตวิญญาณ ซึ่งใน
เนื้อหาประกอบด้วยภาคทฤษฎี ที่ว่าด้วยความงาม ประวัติศาสตร์ทางศิลปะทั้งโลกตะวันออกและตะวันตก ความ
งามในสิ่งแวดล้อมรอบตัว อาทิ การแต่งกาย การอยู่อาศัยฯลฯ ประกอบกับการใช้สื่อการสอนที่เป็นปัจจุบันด้วย
การใช้สื่อออนไลน์ การชมงานศิลปะจากสถานที่จริง เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในชั้นเรียน 
และเสริมสร้างการพัฒนาการทางด้านการคิดวิเคราะห์ให้นักศึกษามากยิ่งขึ้น 
 
ค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ 
 ศึกษาเรื่องความงามโดยรวมซึ่งสามารถพบเห็นได้ในธรรมชาติ  งานศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนสื่อ
สมัยใหม่ในชีวิตประจ า วัน   ส าหรับงานศิลปกรรมสามารถจ าแนกเป็นสุนทรียะของศิลปะตะวันตกและตะวันออก 
ส่วนที่เกี่ยวกับขนบจารีตวัฒนธรรม พิจารณาจากคติ ความเชื่อ  และผลผลิตทางวัฒนธรรมที่สะท้อนจากภูมิปัญญา
ของสังคม 
 
วัตถุประสงค์ 

1. ให้นักศึกษาเข้าใจความงามท่ีแฝงอยู่ในธรรมชาติ ศิลปะ วัฒนธรรมและสื่อสมัยใหม่  
2. ให้นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานทางศิลปะและสุนทรียะ  
3. ให้นักศึกษาเกิดส านึกและตระหนักในความงามที่มีอยู่รอบตัวในชีวิตประจ าวัน 

 
เนื้อหำกระบวนวิชำ 
 

 
เนื้อหำกระบวนวิชำ 

 

 
สัปดำห์ 

1. ว่าด้วยความงามในธรรมชาติ 2 
2. สุนทรียะในงานศิลปะประเพณีตะวันออก       2 
3. สุนทรียะในงานศิลปะร่วมสมัยตะวันออก                                         2 
4. สุนทรียะในงานศิลปะประเพณีตะวันตก                                           2 
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เนื้อหำกระบวนวิชำ 

 

 
สัปดำห์ 

5. สุนทรียะในงานศิลปะร่วมสมัยตะวันตก                                            2 
6. ความงามในจารีตวัฒนธรรมและสื่อสมัยใหม่                                     2 
7. ความงามในสิง่แวดล้อมของเมืองและชนบทในชีวิตประจ าวัน 3 

รวม 15 
 
แผนกำรสอน 

เพ่ือให้การเรียนการสอนตลอดเทอมมีเนื้อหาที่สอดคล้องกัน  ตลอดจนต้องการให้นักศึกษาได้เข้าใจชีวิต
มนุษย์ที่มีความสัมพันธ์กับศิลปะในชีวิตประจ าวัน แผนการสอนจึงเรียงตามล าดับขั้นตอนตั้งแต่หลักการเบื้องต้น  
ไปจนถึงขั้นตอนการปฏิบัติ  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
 
 

แผนกำรสอนวิชำ  ชีวิตกับสุนทรียะ   109115 
ภำคกำรศึกษำที่  1/2559 

เรียนวันอังคำร, ศุกร์   เวลำ  09.30 – 11.00  น.  ณ  ห้องบรรยำยช้ัน 4 
 

กระบวนกำรเรียนกำรสอน 
ที ่ สัปดำห์ 

 
หัวเรื่อง เนื้อหำ วัตถุประสงค์และเนื้อหำกระบวนวิชำ จ ำนวน

ชั่วโมง 
1 1 

 
ว่ำด้วยควำมงำม
ในธรรมชำติ 

  

 

ความงาม-ธรรมชาติ-
ศิลปะ 
และสุนทรียศาสตร์               

- ความหมายของความงาม ธรรมชาติ 
และศิลปะรวมถึงความสัมพันธ์กัน
ระหว่างทั้งสามสิ่ง ที่เกี่ยวข้องกันในด้าน
สุนทรียศาสตร์ 
- การเริ่มต้นจากเป็นสาขาหนึ่งของ
ปรัชญา ว่าด้วยคุณค่าของความงาม จน
พัฒนาแนวคิดมาเป็นนิยามและ
ความหมายของค าว่าสุนทรียศาสตร์ 

1.5 
ชั่วโมง/  
1 คาบ 
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กระบวนกำรเรียนกำรสอน 
ที ่ สัปดำห์ 

 
หัวเรื่อง เนื้อหำ วัตถุประสงค์และเนื้อหำกระบวนวิชำ จ ำนวน

ชั่วโมง 
2  การตัดสินความงาม ศึกษาเกณฑ์ความงามในแบบต่างๆ 

เพ่ือให้เข้าใจงานศิลปะและความงาม 
1.5 
ชั่วโมง/  
1 คาบ 

3 2 
 

ศิลปะคืออะไร 
 

ความหมายของศิลปะ และรูปแบบของ
ศิลปะประเภทต่าง เพ่ือให้ทราบและ
สามารถแยกประเภทงานศิลปะแบบ
ต่างๆ ได้ 

1.5 
ชั่วโมง/  
1 คาบ 

4 ทัศนธาตุทางศิลปะ 
ประเภทและเทคนิคทาง
ศิลปะ 

- ประเภทและความส าคัญของทัศนธาตุ 
ที่เป็นเครื่องมือส าคัญของศิลปินในการ
สร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงองค์ประกอบ
ศิลป์ที่เป็นองค์ประกอบหลักในการจัด
วางทัศนธาตุให้ออกมาเป็นผลงานศิลปะ
รูปแบบต่างๆ 
- เรียนรู้การแบ่งประเภทและศิลปะ 
เทคนิคต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการชม 
งานศิลปะ 

1.5 
ชั่วโมง/  
1 คาบ 

5 3 
 

สุนทรียะในงำน 
ศิลปะประเพณี 
ตะวันออก       

แนวคิดปรัชญาของ 
พราหมณ์/พุทธ/อิสลาม/ 
ฮินดู 

ศาสนาในโลกตะวันออกท่ีมีแนวคิด
ความเชื่อ และรูปสัญลักษณ์ ส่งผลต่อ
การสร้างสรรค์งานศิลปะ 

1.5 
ชั่วโมง/  
1 คาบ 

6 ศิลปะประเพณีอินเดีย                                                               ศึกษารูปแบบ เอกลักษณ์ แนวคิดและ
ยุคสมัยของศิลปะอินเดีย 

1.5 
ชั่วโมง/  
1 คาบ 

7 4 
 

ศิลปะประเพณีจีน/ญี่ปุ่น                                                            ศึกษารูปแบบ เอกลักษณ์ แนวคิดและ
ยุคสมัยของศิลปะจีน/ญี่ปุ่น                                                            

1.5 
ชั่วโมง/  
1 คาบ 
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กระบวนกำรเรียนกำรสอน 
ที ่ สัปดำห์ 

 
หัวเรื่อง เนื้อหำ วัตถุประสงค์และเนื้อหำกระบวนวิชำ จ ำนวน

ชั่วโมง 
8 ศิลปะประเพณี

ไทย                        
                             
  

ศึกษารูปแบบ เอกลักษณ์ แนวคิดและ
ยุคสมัยของศิลปะไทย                                                        

1.5 
ชั่วโมง/  
1 คาบ 

9 5 
 

สุนทรียะในงำน 
ศิลปะร่วมสมัย 
ตะวันออก                                         

ความงามของศิลปะร่วม
สมัยคือ
อะไร                       
                            
     

ความหมายของศิลปะร่วมสมัย คุณค่า
และความงามของศิลปะร่วมสมัย 

1.5 
ชั่วโมง/  
1 คาบ 

10 ศิลปะร่วมสมัยไทย                                                                   รูปแบบและลักษณะของศิลปะร่วมสมัย
ไทย รวมถึงศิลปินร่วมสมัยไทยที่มี
ผลงานโดดเด่น 

1.5 
ชั่วโมง/  
1 คาบ 

11 6 
 

ศิลปะร่วมสมัยญี่ปุ่น/จีน                                                             รูปแบบและลักษณะของศิลปะร่วมสมัย
ในเอเชีย ญี่ปุ่น จีน และผลงานโดดเด่น 

1.5 
ชั่วโมง/  
1 คาบ 

12 เทศกาลศิลปะร่วมสมัย
เอเชีย                     
                              

เทศกาลศิลปะร่วมสมัยในเอเชีย จัดขึ้น
ที่ใด มีรูปแบบ บรรยากาศภายในงาน
เป็นอย่างไร 

1.5 
ชั่วโมง/  
1 คาบ 

13 7 
 

สุนทรียะในงำน 
ศิลปะประเพณี 
ตะวันตก                                           
 
 
 

ความงามศิลปะประเพณี
ตะวันตกคืออะไร                                        

ศึกษารูปแบบ เอกลักษณ์ แนวคิดและ
ยุคสมัยของศิลปะตะวันตก 

1.5 
ชั่วโมง/  
1 คาบ 

 
 

14 

ศิลปะกรีก                    
 
                                                        

ศึกษารูปแบบ เอกลักษณ์และแนวคิด
ของศิลปะกรีก รวมถึงศิลปินที่มีชื่อเสียง 

1.5  
ชั่วโมง/  
1 คาบ 

15 8 
 

ศิลปะเรอเนสซองค์                                                                  ศึกษารูปแบบ เอกลักษณ์และแนวคิด
ของศิลปะเรอเนสซองค์                                                                 
รวมถึงศิลปินที่มีชื่อเสียง 

1.5 
ชั่วโมง/  
1 คาบ 
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กระบวนกำรเรียนกำรสอน 
ที ่ สัปดำห์ 

 
หัวเรื่อง เนื้อหำ วัตถุประสงค์และเนื้อหำกระบวนวิชำ จ ำนวน

ชั่วโมง 
16 ศิลปะ ศตวรรษท่ี 18-

19                         
                             
              

ศึกษารูปแบบ เอกลักษณ์และแนวคิด
ของศิลปะศตวรรษที่ 18-19  รวมถึง
ศิลปินที่มีชื่อเสียง 

1.5 
ชั่วโมง/  
1 คาบ 

17 9 
 

สุนทรียะในงำน 
ศิลปะร่วมสมัย 
ตะวันตก                                            

ศิลปะในอเมริกา                                                                               รูปแบบและลักษณะของศิลปะร่วมสมัย
ในอเมริกา รวมถึงศิลปินร่วมสมัยที่มี
ผลงานโดดเด่น 

1.5 
ชั่วโมง/  
1 คาบ 

18 ศิลปะในยุโรป                                                                         รูปแบบและลักษณะของศิลปะร่วมสมัย
ในยุโรป รวมถึงศิลปินร่วมสมัยที่มี
ผลงานโดดเด่น 

1.5 
ชั่วโมง/  
1 คาบ 

19 10 
 

เทศกาลศิลปะนานาชาติ 
1                                                              

เทศกาลศิลปะนานนาชาติ จัดขึ้นที่ใด มี
รูปแบบ บรรยากาศภายในงานเป็น
อย่างไร 

1.5 
ชั่วโมง/  
1 คาบ 

20 เทศกาลศิลปะนานาชาติ 
2                                                              

เทศกาลศิลปะนานนาชาติ จัดขึ้นที่ใด มี
รูปแบบ บรรยากาศภายในงานเป็น
อย่างไร 

1.5 
ชั่วโมง/  
1 คาบ 

21 11 
 

ควำมงำมในจำรีต 
วัฒนธรรมและ 
สื่อสมัยใหม่                                     

ความหมาย “จารีต
วัฒนธรรม” และสื่อ
สมัยใหม่                                                

- นิยามและความหมายของจารีต
วัฒนธรรม 
- นิยาม และความหมายของสื่อใหม่  

1.5 
ชั่วโมง/  
1 คาบ 

22 วัฒนธรรมการอยู่                                                                    วัฒนธรรมการอยู่คืออะไร มีลักษณะ
แบบใด และมีรูปแบบอย่างไร 

1.5 
ชั่วโมง/  
1 คาบ 

23 12 
 

วัฒนธรรมการกิน                                                                    วัฒนธรรมการกินคืออะไร มีลักษณะ
แบบใด และมีรูปแบบอย่างไร 

1.5 
ชั่วโมง/  
1 คาบ 
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กระบวนกำรเรียนกำรสอน 
ที ่ สัปดำห์ 

 
หัวเรื่อง เนื้อหำ วัตถุประสงค์และเนื้อหำกระบวนวิชำ จ ำนวน

ชั่วโมง 
24 วัฒนธรรมการแต่ง

กาย                        
                              

วัฒนธรรมการแต่งกายคืออะไร มี
ลักษณะแบบใด และมีรูปแบบอย่างไร 

1.5 
ชั่วโมง/  
1 คาบ 

25 13 
 

ควำมงำมใน
สิ่งแวดล้อมของ
เมืองและ 
ชนบทในชีวิต 
ประจ ำวัน 

ความงามของสิ่งแวด 
ล้อมของเมือง 1                                            

สภาพสิ่งแวดล้อมภายในเมืองมีความ
สวยงามและมีเสน่ห์ของความงาม
อย่างไร 

1.5 
ชั่วโมง/  
1 คาบ 

26 ความงามของสิ่งแวด 
ล้อมของเมือง 2                                            

สุนทรียะของสภาพสิ่งแวดล้อมภายใน
เมือง 

1.5 
ชั่วโมง/  
1 คาบ 

27 14 ความงามของสิ่งแวด 
ล้อมของชนบท 1                                           

สภาพสิ่งแวดล้อมภายในชนบทมีความ
สวยงามและมีเสน่ห์ของความงาม
อย่างไร 

1.5 
ชั่วโมง/  
1 คาบ 

28 ความงามของสิ่งแวด 
ล้อมของชนบท 2                                          

สุนทรียะของสภาพสิ่งแวดล้อมภายใน
ชนบท 

1.5 
ชั่วโมง/  
1 คาบ 

29 15 
 

การน าเสนอผลงานกลุ่ม
ในชั้นเรียน 

ฝึกปฏิบัติการวิพากษ์ วิจารณ์ และ
น าเสนอผลงาน 

1.5 
ชั่วโมง/  
1 คาบ 

30 ฝึกปฏิบัติการวิพากษ์ วิจารณ์ และ
น าเสนอผลงาน 

1.5 
ชั่วโมง/  
1 คาบ 

          
  
วิธีด ำเนินกำรสอน 
1. บรรยายพร้อมสื่อการสอน 
2. วิเคราะห์  วิจารณ์ อภิปรายจากภาพตัวอย่างการจัดงานจากเอกสาร ภาพถ่าย สไลด์ สื่อออนไลน์ 
3. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและมีการน าเสนอผลงาน 
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4. ฝึกวิจารณ์งานศิลปะจากสถานที่จริง 
 
 
กำรประเมินผลกำรเรียนแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
1. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน/งานเขียนส่วนบุคคล           20  คะแนน 
2. รายงานกลุ่ม(4คน)                                          30  คะแนน 
3. สอบปลายภาค                                           50  คะแนน 
                                                                รวม    100  คะแนน 


