
 

 
 
 
 

1.  รหัสวิชา001224    จํานวนหนวยกติ  3 ( 2 - 2 - 0 ) 
      ชื่อวิชาภาษาไทย  ศิลปะในชีวิตประจําวัน       

    ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Art in daily life  
สังกดั   กองการศกึษาท่ัวไป 

2.  รายวิชานีอ้ยูในกลุมวชิาดังนี้ 
 (    )  กลุมวิชาภาษา   (  / ) กลุมวิชามนุษยศาสตร 
 (    )  กลุมวิชาสงัคมศาสตร            (    ) กลุมวิชาพลานามยั 
 (    )  กลุมวิชาวิทยาศาสตร  
3.  คําอธิบายรายวิชา   

 พ้ืนฐานความรู เขาใจในคุณลักษณะเบื้องตน ความหมาย คุณคาและความแตกตาง รวมท้ังความสัมพันธระหวางกัน ของศิลปกรรมประเภทตางๆ ไดแก 
วิจิตรศิลป ประยุกตศิลป ทัศนศิลป,โสตศิลป โสตทัศนศิลป และศิลปะสื่อสมัยใหม   

โดยผานการมปีระสบการณทางสุนทรียภาพ และการทดลองปฏิบัติงานขั้นพ้ืนฐานของศิลปกรรมประเภทตางๆ เพ่ือการพัฒนา ความรู เขาใจ และการ
ปลูกฝงรสนิยมทางสุนทรียะ  ท่ีสามารถนํามาประยุกตใชใหเปนประโยชน ในการดําเนินชีวิตประจําวัน และสัมพันธกับบริบทตางๆ ท้ังในระดับทองถิ่นและสากลได 

 
 Art Fundamentals and understanding in the basic features, meaning, value, differences and the relationship between the various categories of works of art 
including fine art, applied art, visual art, audio art, audiovisual art, and new media art. Through the artistic experience and basic practice on various types of art. For 
developing knowledge, understanding and indoctrinating aesthetic judgment that can be applied in daily life, harmonized with the social context in both the global 
and local levels. 
 
 
  

 

คาํอธิบายรายวิชา 
วิชา 001224   ศิลปะในชีวิตประจาํวัน     (Art in daily life) 

 



4.   เคาโครงรายวิชา (Course Outline)เร่ืองและชั่วโมงสอน โดยแยกภาคบรรยาย และ ภาคปฏิบตั ิ
แผนการเรียนการสอนรายวิชา 001224 Art in Daily Life 3 ( 2 – 2 – 5 )  

สปัดาห วัน/เดือน/ป หัวขอ/เนื้อหาการบรรยาย กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ จํานวน
ช่ัวโมง 

อาจารยผูสอน/ผูชวยสอน 

1-2 20-22/08/2556 
27-29/08/2556 

1.แนะนํารายวิชา  กระบวนการเรียน - บรรยาย/อภิปราย  1. ภาพสไลด Power Point 4 1.อ.สุรชาติ  เกษประสิทธิ ์
surachart.2504@gmail.com 

  การสอนภาคทฤษฎี ปฏิบัติ เอกสารการ ยกตัวอยาง 2. ภาพเคล่ือนไหว   
  สอนการวัดและประเมินผลและแนะนํา งานศิลปะและภาพประกอบ 3. เอกสารประกอบการสอน   
  ผูสอน การติดตอแนะนําหัวขอและ     
  ลักษณะงานปฏิบัติการสรางสรรค - งานปฏิบัติในช้ันเรียน  4  
  2. คุณลักษณะ คุณคา/ความหมายและ     
  ความมีสุนทรียภาพ ในงานศิลปกรรม     
  ประเภทวิจิตรศิลป ทัศนศิลปโสต

ทัศนศิลปและศิลปะรวมสมัยโดยสังเขป 
    

4 10-12/09/2556 ภาพพิมพ กระบวนการและวิธีการสราง
ผลงาน คุณคาทางสุนทรียภาพ 

- บรรยาย/อภิปราย ยกตัวอยาง 1. ภาพสไลด Power Point 2 3.อ.ธีรวุฒิ  บุญยศักด์ิเสรี 
tbunyasakseri@yahoo.com 

   งานศิลปะและภาพประกอบ 2. ภาพเคล่ือนไหว   
    3. เอกสารประกอบการสอน   
   - งานปฏิบัติในช้ันเรียน  2  
5 17-19/09/2556 ประวัติศาสตร และความเปนมา ของ

สถาปตยกรรมไทยในพื้นถ่ิน 
- บรรยาย/อภิปราย ยกตัวอยาง 1. ภาพสไลด Power Point 2 4.อ.อนัสพงษ  ไกรเกรียงศรี 

anuspong@hotmail.com 
   งานศิลปะและภาพประกอบ 2. ภาพเคล่ือนไหว   
    3. เอกสารประกอบการสอน   
   - งานปฏิบัติในช้ันเรียน 

 
 2  

6 24-26/09/2556 คุณลักษณะคุณคา /ความหมายและ - บรรยาย/อภิปราย ยกตัวอยาง 1. ภาพสไลด Power Point 2 5.ผศ. สุทัศน    เย่ียมวัฒนา 



สถาป ต ยกรร ม /สถา ป ตยกร รม กับ
สภ าพแว ดล อม /แ ละกา รป ระห ยัด
พลังงาน/การศึกษาภาวะนาอยูสบายของ
มนุษย/การปรับปรุงสภาพแวดลอมให
เอ้ืออํานวย/ภูมิสถาปตยกรรมท่ีสอดคลอง
กับระบบวิทยาทางสังคม 

งานศิลปะและภาพประกอบ 
 

- งานปฏบัิติในช้ันเรียน 

2. ภาพเคล่ือนไหว 
3.เอกสารประกอบการสอน 
 

suthaty@nu.ac.th 

7 1-3/10/2556 สถาปตยกรรมกับการต้ังถ่ินฐานของ
มนุษย 

- บรรยาย/อภิปราย  1. ภาพสไลด Power Point 2 6.อ.กรธิชา  อุนไพร 
get_ja@yahoo.com 

  ระบบการต้ังถ่ินฐานเรือนพักอาศัย ยกตัวอยางงานศิลปะและ 2. ภาพเคล่ือนไหว   
  อาคารทางศาสนารูปแบบของท่ีอยู ภาพประกอบ 3. เอกสารประกอบการสอน   
  อาศัยในภูมิภาคตาง ๆ โดยเฉพาะ     
  ภาคเหนือตอนลางของไทย - งานปฏิบัติในช้ันเรียน  2  
8 8-11/10/2556  สอบกลางภาคภาคเรียน  

 
 
 
 

 
 
 

  
 
 

9 
 
 

15-17/10/2556 ภาพยนตร ศิลปะแขนงที่ 7 - บรรยาย/อภิปราย ยกตัวอยาง 
งานศิลปะและภาพประกอบ 

1. ภาพสไลด Power Point 
2. ภาพเคล่ือนไหว 
3.เอกสารประกอบการสอน 

 9.อ.อาคม ทองโปรง    
isamarekom@yahoo.co.in   

   
10 29-31/10/2556 งานศิลปะประยกุต์และศิลปหตัถกรรม

ในภูมิภาคต่างๆ ของไทย 

- บรรยาย/อภิปราย ยกตัวอยาง 1. ภาพสไลด Power Point 2 8.อ.อาคม  ทองโปรง 
isamarekom@yahoo.co.in 

   งานศลิปะและภาพประกอบ 2. ภาพเคลื่อนไหว   

    3. เอกสารประกอบการสอน   

   - งานปฏบิตัสิรางสรรคศลิปะ  2  



11 15-17/10/2556 ศลิปะผา/ความหมายของผา/ประเภท
ของผา 

- บรรยาย/อภิปราย ยกตัวอยาง 1. ภาพสไลด Power Point 2 9.อ.สมาพร คลายวิเชยีร 
samapornc@nu.ac.th 

   งานศลิปะและภาพประกอบ 2. ภาพเคลื่อนไหว 
3. เอกสารประกอบการสอน 

  

   - งานปฏบิตัใินช้ันเรียน  2  
       

12 5-7/11/2556  ศลิปะทางดานแฟช่ัน วิวัฒนาการ - บรรยาย/อภิปราย ยกตัวอยาง 1. ภาพสไลด Power Point 2 10.อ.ชโรธรณ  ทิพยอุปถัมภ 
major_pc@hotmail.com 

  การแตงกายไทยและสากล งานศลิปะและภาพประกอบ 2. ภาพเคลื่อนไหว   
   แนวโนมการออกแบบงานแฟช่ัน  3. เอกสารประกอบการสอน   

13 12-14/11/2556 ศลิปะทางดานการออกแบบบรรจุภัณฑ - บรรยาย/อภิปราย ยกตัวอยาง 1. ภาพสไลด Power Point 2 11.อ.พัชรวัฒน  สุริยงค 
   งานศลิปะและภาพประกอบ 2. ภาพเคลื่อนไหว  suridon@hotmail.com 
   - เอกสารประกอบการสอน 3. เอกสารประกอบการสอน   
   - งานปฏบิตัใินช้ันเรียน  2  

14 19-21/11/2556 สนุทรียศาสตรในงานศลิปกรรม - บรรยาย/อภิปราย ยกตัวอยาง 1. ภาพสไลด Power Point 2 12.อ.ทวีรัศมิ์  พรหมรัตน     
   งานศลิปะและภาพประกอบ 2. ภาพเคลื่อนไหว  ptaveerat@hotmail.com 
    3. เอกสารประกอบการสอน   
   - งานปฏบิตัใินช้ันเรียน  2  
       

15 
 
 

26-28/11/2556 
 

 สนุทรียภาวะแหงชวิีตจากศลิปกรรม - บรรยาย/อภิปราย  1. ภาพสไลด Power Point 2 วิทยากรบรรยาย 

16 3-4/12/2556 ฃมภาพยนตรเก่ียวกับศลิปะและการ
ออกแบบรวมสมัย 

- บรรยาย/อภิปราย ภาพยนตร 2 คณาจารยทั้งทมี 

สัปดาหที่ 17   สอบเก็บคะแนนกลางภาคเรียน 1/2556              (  20 คะแนน  )    



5.1 คะแนนผลการเรียน 
การสอบกลางภาค          20  คะแนน 

    การสอบปลายภาค          20  คะแนน 
    การรวมกิจกรรมงานปฏิบัติ  (คร่ีงภาคเรียนละ 50  คะแนน)    รวม 50 คะแนน 
                                          การเขาฟงการบรรยาย/จิตพิสัย       10  คะแนน 
                    รวม    100  คะแนน 
 

กจิกรรมที ่ วิธกีารประเมินผล สัปดาหที่ประเมิน 
สัดสวนของการ
ประเมินผล (%) 

1 การเขาฟงการบรรยายภาคทฤษฎี/จิตพิสัย ตลอดภาคเรียน 10 
2 สอบกลางภาค 9 20 
3 สอบปลายภาค 16 20 
4 ภาคงานปฏิบตั ิชดุท่ี 1  (สัปดาหท่ี 1- 15 : = 8 สัปดาห) 

  
ตลอดภาคเรียน 50 

  
รวม 

 

  
100 

 
5.2  ระดับผลการเรียนที่จะไดจะเปนไปตามระดับคะแนน ดงัน้ี 

 
80 - 100 คะแนนขึ้นไป A 
75 – 79  คะแนน  B+   
70 – 74  คะแนน  B 
63 – 69  คะแนน  C+ 

55 – 62  คะแนน  C 
50 – 54  คะแนน  D+ 
45 – 49  คะแนน   D 
นอยกวา 45  คะแนน  F 



  
6.  หนังสอือานประกอบ/อางอิง ตําราและเอกสารหลัก 
  กีรติ บุญเจือ. ปรัชญาศลิปะ  กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนพานิช  , 2522. 

เขยีน ยิ้มศิริ. พุทธานุสรณ  กรุงเทพฯ  มหาวิทยาลยัศลิปากร  , 2514. 
ทวี นันทขวาง. เอกสารการนิเทศศึกษา  กรมฝกหัดครู  , 2518. 
นวลนอย  บญุวงศ.  หลักการออกแบบ  กรุงเทพ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั,  2540 
นิรัช  สดุสังข,  ออกแบบผลติภัณฑอุตสาหกรรม.  กรุงเทพฯ : โอเดยีนสโตร  , 2548. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2530 กรุงเทพฯ  : อักษรเจริญทัศน , 2530. 
วิทย พินคันเงิน.  ความรูเกีย่วกับศลิปะ  กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช , 2520. 
วิรุณ ตั้งเจริญ.  ศลิปะรวมสมยั  กรุงเทพฯ : วิฌอลอารท  , 2526. 
สุชาต ิเถาทอง.  หลกัการทัศนศลิป  กรุงเทพฯ : โอเดยีนสโตร  , 2532. 
สุทัศน  เยีย่มวัฒนา.  ฮวงจุย : วิถแีหงธรรมชาตสิูสมดุลแหงเทคโนโลยแีละการประหยดัพลังงาน. กรุงเทพฯ : ซีเอด็,  2548. 
ชลูด  นิมเสมอ.  .  องค์ประกอบศิลปะ. กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพาณิช                         

                 สุชาติ  เถาทอง.  . มนษุย์กบัศิลปกรรม.  กรุงเทพ ฯ  : โอเดียรสโตร์.   

วิรตัน์  พิชญไพบลูย์.  .  ความเข้าใจศิลปะ.  กรุงเทพฯ :  ไทยวฒันาพานิช. 

 
 
 
 
 
 
 



7. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

       

  

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนา กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

1.1คุณธรรม และจริยธรรมในการดําเนินชีวิต 
1.2 มีจิตสาธารณะ 

1 . การ เ ข า ชั้ น เ รี ยน  แ ล ะป ฏิ บั ติ ง าน ที่
มอบหมายให ดวยความรับผิดชอบ และมี
ประสิทธิภาพ  ตรงเวลา ท้ังรายเดี่ยวและเปน
กลุม 

การเช็คชือ่การเขาชั้นเรียน รับผดิชอบ
งานท่ีไดรับมอบหมาย ไดตรงเวลา 
(เดีย่ว/กลุม) 

2. ดานความรู 

2.1 รูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลกในปจจุบันและ

อนาคต 

2.2  รูเทาทันตอการเปนพลเมืองโลก 

2.3 รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ การเงิน การเมือง   และ  

การปกครอง  

2.4  ตระหนักในศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา ภูมิปญญา วิถีชีวิต

สังคมไทย อาเซียน  สังคมโลก 

2.5 ตระหนัก รูเทาทันตอการดําเนินชีวิตที่เก่ียวของกับธรรมชาติ 

สิ่งแวดลอม จักรวาล  

2.6 เรียนรูสถานการณ ปญหา อุปสรรค การแกไข โดยการเขาใจ

มนุษย เขาใจธรรมชาต ิ

1.ปลูกฝงใหเขาใจในคุณลักษณะเบื้องตน 

ความหมาย คุณคา ความแตกตาง และ

ความสมัพันธระหวางกันของศลิปะ เพ่ือ

ตระหนักในคุณคาศิลปวัฒนธรรมศาสนา     

ภูมิปญญาวิถีชีวิตสังคมไทย อาเซยีน สังคม

โลก 

2.เรียนรูสถานการณ  ปญหา อุปสรรค การ
แกไข การเขาใจมนุษย เขาใจธรรมชาติ  โดย
ผานประสบการณทางสุนทรียภาพ และ
ทดลองปฏิบัติ งานศิลปะขั้น พ้ืนฐานของ
ศิลปกรรมประเภทตางๆ 
 

แบบทดสอบ วัดผล ในความรู และ

เข า ใจ  ในศิลปกรรมท่ี เกี่ ยวขอ ง

สัมพันธกับ วัฒนธรรม ศาสนา ภู มิ

ปญญา วิถีชี วิตสังคมไทย  อาเซียน  

สังคมโลก 

และมอบหมายใหปฏิบัติศิลปะขั้ น

เบื้องตนทั้งสวนตัวและเปนกลุม  



 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนา กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

4. ดานทกัษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ รบัผิดชอบ 

4.1 เรียนรูและมีความรับผดิชอบในการอยูรวมกันในสังคม 

สรางบทเรียน ประสบการณการเรียนรูใน
ชั้นเรียน ท่ีมีประชาธิปไตย เคารพสิทธิของ
ทุกคน ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 
เสียสละทั้งสวนตัวและเปนกลุม 

การมอบหมายใหมีความรับผิดชอบ ใน
การปฏิบัติงานศิลปะขั้นเบื้องตนท้ัง
สวนตัวและเปนกลุม 

5. ดานทกัษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1  สามารถตดิตอสื่อสารไดอยางมีประสิทธิผล54rt 

5.2  วิเคราะห สังเคราะห สรุปประเด็นเนื้อหาเพื่อสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิผล 
5.3 สามารถใชเทคโนโลยีไดอยางมปีระสิทธิภาพ  

5.4 มีทักษะทางคณิตศาสตร พดู เขยีน และปฎิสัมพันธ 

สามารถอธิบายและนําเสนอผลงานศิลปะ 

เน้ือหาแนวความคิด ท่ีติดตอสื่อสารไดกับ

ผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผล 

 

ประเมินผลการนําเสนอผลงานปฏิบัติ
ศิลปะขั้นเบื้องตน  ท้ังสวนตัวและเปน
กลุ มตอสาธารณชนได ใน รูปแบบ
นิทรรศการศิลปะ 

6. ดานทกัษะพิสัย 

6.1  ฝกฝนการใชรางกายเพ่ือสรางความสมบูรณของสขุภาพและจิตใจ 
6.2 มีบคุลิกภาพเปนท่ียอมรับของสังคม  
6.3 มีพฤติกรรมการปองกัน สรางเสริมสขุภาพ 

การปฏิบัติศิลปะขั้นเบื้องตนท้ังสวนตัวและ
เปนกลุม  เปนกระบวนการฝกฝนการใช
รางกายเพ่ือสรางความสมบูรณของสุขภาพ
และจิตใจ 

 

ประเมินผลคุณภาพ และคุณคาของ
ผลงานการปฏิบัติศิลปะขั้นเบื้องตนท้ัง
สวนตัวและเปนกลุม 

 


