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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลยัศิลปากร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วงัท่าพระ คณะโบราณคดี ภาควิชาประวติัศาสตรศิ์ลปะ 

 

หมวดที ่1 ข้อมลูท่ัวไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา       

310 311 ศิลปะอินเดีย 

 (Indian Art)  

2. จ านวนหน่วยกิต     

3 หน่วยกิต (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

  หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตรศิ์ลปะ 

  วิชาเอกบงัคบั  วิชาเอกบงัคบัเลือก   วิชาเอกเลือก 

4. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน  

รองศาสตราจารย ์ดร.เชษฐ์ ติงสญัชลี   

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน 

  ภาคการเรียนที่ 2/ ชัน้ปีที่ 3 ขึน้ไป 

6. รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite) 

  ไม่ม ี

7. รายวิชาทีต่้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites) 

ไม่ม ี

8. วันเวลา และสถานทีเ่รียน 
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วนัองัคาร เวลา 9.30-12.05 น. 

 หอ้ง 506 คณะโบราณคดี วงัท่าพระ 

9. วันทีจ่ัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

  2 ธันวาคม พ.ศ. 2562  

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

 เพื่อใหน้กัศกึษามีพืน้ฐานความรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกบัศิลปะอินเดีย 

2. วัตถุประสงคใ์นการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 เพื่อใหจ้ดุมุ่งหมายในการเรียนวิชานีป้ระสบผลสมัฤทธิ์ทางการศกึษามากขึน้ 

 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา  

 ศิลปะอินเดีย ตั้งแต่อารยธรรมลุ่มน ้าสินธุ ศิลปะอินเดียสมัยโบราณ ศิลปะคันธารราฐ มถุรา 

อมราวดี คุปตะ ปาละและเสนะ ศิลปะอินเดียทางภาคใต ้ศิลปะอินเดียทางภาคเหนือ และอิทธิพลที่มีต่อ

ศิลปะในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

2. จ านวนชั่วโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสรมิ การฝึกปฏิบติั/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาดว้ยตนเอง 

3 ชั่วโมง/สปัดาห ์

 

เป็นไปตามการนดัหมาย

ลว่งหนา้ของนกัศึกษา 

ไม่ม ี

 

6 ชั่วโมง/สปัดาห ์

 
 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น

รายบุคคล 

 - วนัจนัทร ์เวลา 9.00 – 12.00 น.  หอ้ง 511 ศนูยส์นักฤต 

หรือตามที่นกัศกึษานดัหมาย 
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หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา1 
1. คณุธรรม จริยธรรม 

1.1  คณุธรรม จริยธรรมที่ตอ้งพฒันา 

 1.1.1 ตระหนกัในคณุค่าและคณุธรรม  จริยธรรม  เสียสละ  และซื่อสตัยส์จุริต 

  1.1.2 มีวินยั  ตรงต่อเวลา และมีความรบัผิดชอบต่อตนเองและสงัคม 
  1.1.3 เคารพสิทธิและรบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น   
  1.1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 

1.2 วิธีการสอน 

1.2.1 สอดแทรกคณุธรรม จรยิธรรม ผ่านการบรรยายในชัน้เรียน 
1.2.2 พูดคยุกับนักศึกษาเก่ียวกบัขอ้ตกลงต่างๆในคาบเรียนแรก และจะกระตุน้เตือนทุก

ครัง้ที่นกัศกึษาไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลง 
1.2.3 การยอมรับในความเห็นแตกต่างจะสอดแทรกในเนื ้อหาการเรียน โดยอาจ

ยกตวัอย่างแนวความคิดหรือขอ้สนันิษฐานที่แตกต่างกนัของนกัวิชาการท่านต่างๆ ว่าเกิดขึน้เพราะ
เหตุใด นอกจากนีจ้ะจัดใหม้ีการอภิปรายในชั้นเรียนเพื่อใหน้ักศึกษาตระหนักถึงความคิดเห็นที่
แตกต่างไปจากตนเองดว้ย 

1.2.4 การมีจรรยาบรรณทางวิชาการท าโดยเนน้ย า้ใหน้ักศึกษาเห็นความส าคัญของการ
อา้งแหลง่ที่มาแนวคิดต่างๆ  
1.3 วิธีการประเมินผล 

 1.3.1 สงัเกตพฤติกรรมในการเขา้ชัน้เรียนและฟังค าบรรยาย ว่าเป็นไปตามที่ตกลงหรือไม่ 
 1.3.2 ตั้งประเด็นค าถามเพื่อให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นในหัวข้อที่ยังมีความเห็น
แตกต่าง จากนั้นสังเกตแนวค าตอบของนักศึกษาว่ายอมรบัในความแตกต่างทางความคิดของ
บคุคลอื่นหรือไม่  
 1.3.3 ประเมินจากการท ารายงานของนกัศกึษา 
 

2. ความรู ้

2.1  ความรูท้ี่ตอ้งไดร้บั 

  2.1.1 มีความรูแ้ละความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีที่ส  าคญัในเนือ้หาสาขาวิชา
ประวติัศาสตรศิ์ลปะ 

 
1
 สัญลักษณ์      หมายถึง   ความรับผิดชอบหลัก   สัญลักษณ์      หมายถึง   ความรับผิดชอบรอง   ไม่มีสัญลักษณ์  หมายถึง   ไม่ได้รับผิดชอบ 
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  2.1.2  สามารถวิเคราะหปั์ญหา   รวมทัง้ประยุกตค์วามรู ้ และทกัษะที่เหมาะสมในการ
แกไ้ขปัญหา 
  2.1.3 สามารถติดตามความกา้วหนา้ของความรูใ้นสาขาวิชาประวติัศาสตรศิ์ลปะ  
รวมทัง้การน าไปประยุกต ์
  2.1.4 รู ้ เขา้ใจ  และสนใจพฒันาความรู ้ ความช านาญทางสาขาวิชาประวติัศาสตร์
ศิลปะอย่างต่อเนื่อง 
  2.1.5 สามารถบรูณาการความรูใ้นสาขาวิชาประวติัศาสตรศิ์ลปะกบัความรูใ้นศาสตร์
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง  

2.2 วิธีการสอน 

2.2.1 บรรยายประกอบการฉายภาพเลื่อนและโปรแกรม Power Point มีการตั้งค าถาม

เพื่อใหน้กัศกึษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   

2.3 วิธีการประเมินผล 

 2.3.1 น าเสนอรายงานหนา้ชัน้เรียน และสอบปลายภาคดว้ยขอ้สอบ 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาที่ตอ้งพฒันา 

  3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ 
  3.1.2  สามารถรวบรวม  ศึกษา  วิเคราะห ์ และสรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการ 
  3.1.3 สามารถประยุกตค์วามรูแ้ละทกัษะกบัการแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสม 
  3. 2 วิธีการสอน 

  3.2.1 ใหน้กัศกึษาเลือกวิจยักรณีศกึษาในงานประวติัศาสตรศิ์ลปะ   
  3.2.2 ตัง้ประเด็นปัญหาและใหม้ีการอภิปรายกลุ่มเพื่อใหน้ักศึกษาฝึกวิเคราะหป์ระเด็น
ปัญหาอย่างเป็นเหตเุป็นผล  

3.3 วิธีการประเมินผล 

  3.3.1 ประเมินตามสภาพจรงิจากการน าเสนอรายงานในชัน้เรียน และการสอบปลายภาค

ดว้ยขอ้สอบ 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

4.1  ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบที่ตอ้งพฒันา 
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  4.1.1สามารถสื่อสารกบักลุม่คนหลากหลายและสามารถสนทนาทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.1.2 มีความรบัผิดชอบในการกระท าของตนเองและรบัผิดชอบงานในกลุม่ 
  4.1.3 มีความรบัผิดชอบการพฒันาการเรียนรูท้ัง้ของตนเองและทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 

4.2 วิธีการสอน 

 4.2.1  แทรกประสบการณใ์นการคน้ควา้ขอ้มลูของอาจารย ์
 4.2.2 แนะน าหนงัสือที่เก่ียวขอ้งกบัเนือ้หาในแต่ละสปัดาห ์ 
 4.2.3 ใหน้กัศกึษาท างานกลุม่  
4.3 วิธีการประเมินผล 

 4.3.1 สงัเกตการใชเ้วลาว่างนอกชัน้เรียนของนักศึกษา ว่าไดค้น้ควา้หนงัสือตามที่แนะน า
หรือไม่  
 4.3.2 สังเกตวิธีการท างานกลุ่ม ว่าทุกคนมีส่วนร่วมกับงานที่รบัมอบหมายหรือไม่ และ
นกัศกึษามีการแสดงออกถึงภาวะผูน้  ามากนอ้ยเพียงใด 

5. ทกัษะ การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1  ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้งพฒันา 

 5.1.1  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทัง้การพดู การฟัง  และการเขียน   
5.1.2 รูจ้กัเลือกและใชรู้ปแบบการน าเสนอสารสนเทศ  ตลอดจนใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร   ไดอ้ย่างเหมาะสมกบัสถานการณ ์ บคุคล  และกลุม่บุคคล 
 

5.2 วิธีการสอน 

  5.2.1 ใหน้กัศกึษาพดูคยุหรืออภิปรายเป็นกลุม่  
 5.2.2 ใหน้กัศกึษาเขียนรายงาน และน าเสนอผลงานหนา้ชัน้เรียน 
5.3 วิธีการประเมินผล 

 5.3.1 พิจารณาจากการมีสว่นรว่มในชัน้เรียน และผลสมัฤทธิ์ของงานท่ีมอบหมาย 

 

 

 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
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1. แผนการสอน 
 

สัปดาหท์ี ่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สือ่ทีใ่ช ้ ผู้สอน 

1 
 

- แนะน า วตัถุประสงค ์การวดัผลและขอ้ตกลง
ในการท างาน  

3 บรรยายดว้ยโปรแกรม Power Point และ
สมัมนาในชัน้เรียน 

รศ.ดร.เชษฐ์ 
ติงสญัชล ี

2 
 

ประวตัิศาสตรอ์ินเดีย 3 บรรยายดว้ยโปรแกรม Power Point และ
สมัมนาในชัน้เรียน 

รศ.ดร.เชษฐ์ 
ติงสญัชล ี

3 
 

พระพทุธรูปในศิลปะอินเดีย 1 3 นกัศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง รศ.ดร.เชษฐ์ 
ติงสญัชล ี

4 
 

พระพทุธรูปในศิลปะอินเดีย 2 3 บรรยายดว้ยโปรแกรม Power Point และ
สมัมนาในชัน้เรียน 

รศ.ดร.เชษฐ์ 
ติงสญัชล ี

5 
 

ประติมากรรมบคุคลในศิลปะอินเดีย 1 3 บรรยายดว้ยโปรแกรม Power Point และ
สมัมนาในชัน้เรียน 

รศ.ดร.เชษฐ์ 
ติงสญัชล ี

6 
 

ประติมากรรมบคุคลในศิลปะอินเดีย 2 3 บรรยายดว้ยโปรแกรม Power Point และ
สมัมนาในชัน้เรียน 

รศ.ดร.เชษฐ์ 
ติงสญัชล ี

7 
 

สถปูและวดัถ า้ในศิลปะอินเดีย 3 บรรยายดว้ยโปรแกรม Power Point และ
สมัมนาในชัน้เรียน 

รศ.ดร.เชษฐ์ 
ติงสญัชล ี

8 
 

สอบกลางภาค 3 สอบ รศ.ดร.เชษฐ์ 
ติงสญัชล ี

9 
 

ศิขระในศิลปะปราตีหาร จนัเทละและโสลงักี 3 บรรยายดว้ยโปรแกรม Power Point และ
สมัมนาในชัน้เรียน 

รศ.ดร.เชษฐ์ 
ติงสญัชล ี

10 
 

ศิขระในศิลปะโอรสิสา 3 บรรยายดว้ยโปรแกรม Power Point และ
สมัมนาในชัน้เรียน 

รศ.ดร.เชษฐ์ 
ติงสญัชล ี

11 
 

วิมานในศิลปะปัลลวะและโจฬะ 3 บรรยายดว้ยโปรแกรม Power Point และ
สมัมนาในชัน้เรียน 

รศ.ดร.เชษฐ์ 
ติงสญัชล ี

12 
 

วิมานในศิลปะจาลกุยะและโหยษละ 3 ศกึษาในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ รศ.ดร.เชษฐ์ 
ติงสญัชล ี

13 
 

นกัศกึษาหยดุเพื่อคน้ควา้ดว้ยตนเอง 3 นกัศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง รศ.ดร.เชษฐ์ 
ติงสญัชล ี

14 
 

นกัศกึษาน าเสนอผลงานหนา้ชัน้ 3 สมัมนาในชัน้เรียน รศ.ดร.เชษฐ์ 
ติงสญัชล ี

15 
 

นกัศกึษาน าเสนอผลงานหนา้ชัน้ 3 สมัมนาในชัน้เรียน รศ.ดร.เชษฐ์ 
ติงสญัชล ี

16 ส่งรายงาน 3  รศ.ดร.เชษฐ์ 
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สัปดาหท์ี ่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สือ่ทีใ่ช ้ ผู้สอน 

 
 

ติงสญัชล ี

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาหท์ีป่ระเมิน สัดส่วนของการประเมิน 

1.1.1-

1.1.73.1.1-

3.1.4 4.1.1-5, 

5.1.2-5.1.3 

2.1.1-2.1.6   

 สปัดาหท์ี่ 8 และ 

สปัดาหท์ี่ 14-16 

สอบกลางภาค    50 คะแนน  

น าเสนอหนา้ชัน้   10 คะแนน 

รายงาน 40 คะแนน  

 

เกณฑก์ารประเมินผล  

มีวธิีการใหค้ะแนน โดยใชว้ธิี  องิเกณฑ์  องิกลุ่ม  อืน่ ๆ 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลัก  
เอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัประวติัศาสตรศิ์ลปะอินเดีย ทัง้ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

 

หมวดที ่7 การประเมินและการปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1.กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1. ประเมินผลจากการคน้ควา้และรายงานความกา้วหนา้ นกัศึกษาและผูเ้รียนร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นจาการสมัมนาและน ามาปรบัปรุงคณุภาพของงานคน้ควา้ 
 2. เป็นการคน้ควา้หาประเด็นใหม่ทางวิชาการ ของนักศึกษาแต่ละคน มีการสัมมนาแลกเปลี่ยน
ความรู ้การเขียนรายงานและการน าเสนอผลงานทางวิชาการอย่างเป็นระบบ  พรอ้มการอภิปรายและ
ค าอธิบายเพิ่มเติมของอาจารยผ์ูส้อน 
 3. สง่เสรมิใหน้กัศึกษาประเมินผลการเรียนการสอนและแสดงความคิดเห็นผ่านระบบการประเมิน 
on line ของมหาวิทยาลยั 
2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 
 ประเมินจากผลงานของนกัศึกษา สรุปปัญหา อปุสรรคและแนวทางการแกไ้ขเพื่อปรบัปรุงการสอน 
3. การปรับปรุงการสอน 
 ด าเนินการปรบัปรุงรายวิชา วิธีจดัการเรียนการสอน ทรพัยากรที่สนบัสนนุการเรียนการสอน หรือ
องคป์ระกอบอื่นๆที่จ  าเป็น เพื่อใหส้ามารถปรบัปรุงราวิชาใหเ้หมาะสมกบันกัศึกษารุ่นต่อไป 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
 พิจารณาจากผลงานการคน้ควา้ การรายงาน และการเขียนรายงาน  
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 น าขอ้มลูจากกการแสดงความคิดเห็นและการประเมินการสอนของนกัศึกษามาวิเคราะหเ์พื่อ
ปรบัปรุงการสอนแก่นกัศกึษารุน่ต่อไป 
 

 


