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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลยัศิลปากร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วงัท่าพระ คณะโบราณคดี ภาควิชาประวติัศาสตรศิ์ลปะ 

 

หมวดที ่1 ข้อมลูท่ัวไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา       

317 631 ประติมานวิทยา  

(ICONOGRAPHY) 

2. จ านวนหน่วยกิต     

3 หน่วยกิต (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

  หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตรศิ์ลปะ 

   วิชาเอกบงัคบั  วิชาเอกบงัคบัเลือก   วิชาเอกเลือก 

   วิชาโทบงัคบั   วิชาโทเลือก      วิชาเลือกเสรี  

   วิชาศึกษาทั่วไปบงัคบั  วิชาศึกษาทั่วไปบงัคบัเลือก  วิชาศึกษาทั่วไป

เลือก 

   วิชากลางคณะ 

4. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน 

  รศ.ดร.เชษฐ์ ติงสญัชลี 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน 

  ภาคการเรียนที่ 1 / ชัน้ปีที่ 1 ขึน้ไป 

6. รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite) 
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  ไม่ม ี

7. รายวิชาทีต่้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites) 

  ไม่ม ี

8. วันเวลา และสถานทีเ่รียน 

วนัพธุ เวลา 13.30-15.40 น. 

หอ้ง คณะโบราณคดี หอ้ง 507 
 

9. วันทีจ่ัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

  2  ธันวาคม 2562 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

 เพื่อใหน้กัศกึษารูถ้ึง ประติมานวิทยาในศาลาฮินดแูละพทุธ 

2. วัตถุประสงคใ์นการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 การสอน 317 631 ICONOGRAPHY ประจ าภาคการศึกษาต้น / 2561 เน้นการให้ความรูเ้บื ้องต้น

เก่ียวกบัประติมานวิทยา ทัง้ระบบสญัลกัษณ์และการตีความ รูปสญัลกัษณใ์นศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธซึ่ง

เป็นพืน้ฐานส าคญัส าหรบัการเขา้ใจศิลปะในศาสนา 

 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา  

 คติความเชื่อและแนวความคิดที่แสดงออกในการสรา้งศิลปกรรมอันเนื่องในศาสนาพุทธและศาสนา

ฮินด ู

 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสรมิ การฝึกปฏิบติั/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาดว้ยตนเอง 

48 ชั่วโมง 

 

ไม่ม ี

 

ไม่ม ี

 

6 ชั่วโมงต่อสปัดาห ์
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3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น

รายบุคคล 

 รศ.ดร.เชษฐ์ ติงสญัชลี 

- วนัพธุ เวลา 9.00 – 12.00 น.   หอ้ง 511 
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หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา1 
1. คณุธรรม จริยธรรม 

1.1  คณุธรรม จริยธรรมที่ตอ้งพฒันา 

 1.1.1 ตระหนกัในคณุค่าและคณุธรรม จรยิธรรม เสียสละ และซื่อสตัยส์จุรติ 

  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 

 
1สัญลักษณ์หมายถึงความรับผิดชอบหลัก สัญลักษณ์หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  ไม่มีสัญลักษณ์หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ 



หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาประวตัิศาสตรศ์ลิปะ   มคอ.
3 

317 631 ประติมานวิทยา 

5 

 

  2.1.1 มีความรูแ้ละความเขา้ใจเก่ียวกบัขบวนการศิลปะในศิลปะตะวนัตกใน
ครสิตศ์ตวรรษที่ 20  
  2.1.2  สามารถวิเคราะหปั์ญหา รวมทัง้ประยกุตค์วามรู ้และทกัษะที่เหมาะสมในการ
แกไ้ขปัญหา 
  2.1.3 สามารถเชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างศิลปะกบับรบิททางสงัคมและวฒันธรรม
ได ้ 
  2.1.4 รู ้เขา้ใจ และสนใจพฒันาความรู ้ความช านาญทางสาขาวิชาประวติัศาสตรศิ์ลปะ
อย่างต่อเนื่อง 
  2.1.5 สามารถบรูณาการความรูใ้นสาขาวิชาประวติัศาสตรศิ์ลปะกบัความรูใ้นศาสตร์
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง  

2.2 วิธีการสอน 

2.2.1 มอบหมายใหน้ักศึกษาอ่านบทความที่เก่ียวขอ้งกับหัวขอ้ในการศึกษาของแต่ละ

สปัดาหม์าลว่งหนา้ 

2.2.2 บรรยายประกอบการฉายภาพเลื่อนและโปรแกรม Power Point มีการตั้งค าถาม

เพื่อใหน้กัศกึษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

2.3 วิธีการประเมินผล 

2.3.1 น าเสนอรายงานหนา้ชัน้ (งานกลุม่) 

2.3.2 สอบกลางภาค  

2.3.3 สอบปลายภาค 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาที่ตอ้งพฒันา 

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

3.2.1 มอบหมายใหน้ักศึกษาอ่านบทความที่เก่ียวขอ้งกับหัวขอ้ในการศึกษาของแต่ละ

สปัดาหม์าลว่งหนา้ 
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3.2.2 บรรยายประกอบการฉายภาพเลื่อนและโปรแกรม Power Point มีการตั้งค าถาม

เพื่อใหน้กัศกึษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

3.3 วิธีการประเมินผล 

3.3.1 น าเสนอรายงานหนา้ชัน้ (งานกลุม่) 

3.3.2 สอบกลางภาค  

3.3.3 สอบปลายภาค 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

4.1  ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบที่ตอ้งพฒันา 

  4.1.1สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
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 สงัเกตการใชเ้วลาว่างนอกชัน้เรียนของนกัศกึษา ว่าไดอ่้านหนงัสือมาล่วงหนา้ตามที่
มอบหมายหรือไม่  
 4.3.2 สังเกตการอภิปรายในชั้นเรียน ว่านักศึกษามีส่วนร่วมในการตั้งประเด็นปัญหา 
โตแ้ยง้โดยใชเ้หตผุลไดห้รือไม่  

5. ทกัษะ การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1  ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้งพฒันา 

 5.1.1 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทัง้การพดู การฟัง และการเขียน   
5.1.2 รูจ้กัเลือกและใชรู้ปแบบการน าเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ไดอ้ย่างเหมาะสมกบัสถานการณ ์บุคคล และกลุม่บุคคล 
5.2 วิธีการสอน 

  5.2.1 ใหน้กัศกึษาพดูคยุหรืออภิปรายเป็นกลุม่  
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 5.2.2 ใหน้กัศกึษาน าเสนอผลงานหนา้ชัน้เรียน 
5.3 วิธีการประเมินผล 

 5.3.1 พิจารณาจากการมีสว่นรว่มในชัน้เรียน และผลสมัฤทธิ์ของงานท่ีมอบหมาย 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาหท์ี ่ หัวข้อ / รายละเอียด จ านวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอนและ

ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

1 

 

แนะน าเนือ้หารายวิชา ขอ้ตกลง
เบือ้งตน้ 

3 บรรยาย อภิปราย และใช8
้โ้ปรแกรม Power Point  

รศ.ดร.เชษฐ์ 
ติงสญัชลี 

2 ระบบสญัลกัษณใ์นศาสนาฮินดู 3 บรรยาย อภิปราย และใชโ้ปรแกรม 
Power Point  

รศ.ดร.เชษฐ์ 
ติงสญัชลี 

3 

 

เทพเจา้ในศาสนาพระเวท 3 บรรยาย อภิปราย และใชโ้ปรแกรม 
Power Point  

รศ.ดร.เชษฐ์ 
ติงสญัชลี 

4 

 

พระศิวะ 3 บรรยาย อภิปราย และใชโ้ปรแกรม 
Power Point  

รศ.ดร.เชษฐ์ 
ติงสญัชลี 

5 

 

พระวิษณ ุ 3 บรรยาย อภิปราย และใชโ้ปรแกรม 
Power Point  

รศ.ดร.เชษฐ์ 
ติงสญัชลี 

6 

 

พระเทวี 3 บรรยาย อภิปราย และใชโ้ปรแกรม 
Power Point  

รศ.ดร.เชษฐ์ 
ติงสญัชลี 

7 

 

เทพเจา้ชัน้รองในศาสนาฮินดู 3 บรรยาย อภิปราย และใชโ้ปรแกรม 
Power Point  

รศ.ดร.เชษฐ์ 
ติงสญัชลี 

8 

 

ทบทวนบทเรียน 3  รศ.ดร.เชษฐ์ 
ติงสญัชลี 

9 

(11 ต.ค.61) 

สอบกลางภาค 3 บรรยาย อภิปราย และใชโ้ปรแกรม 
Power Point  

รศ.ดร.เชษฐ์ 
ติงสญัชลี 

10 ความแตกต่างระหว่างพุทธศาสนา 3 บรรยาย อภิปราย และใชโ้ปรแกรม รศ.ดร.เชษฐ์ 
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8 

 

สัปดาหท์ี ่ หัวข้อ / รายละเอียด จ านวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอนและ

ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

 ต่างนิกาย Power Point  ติงสญัชลี 

11 

 

พุทธประวัติของพระศรีศากยมุนี 

ครัง้ที่ 1 

3 บรรยาย อภิปราย และใชโ้ปรแกรม 
Power Point  

รศ.ดร.เชษฐ์ 
ติงสญัชลี 

12 

 

พุทธประวัติของพระศรีศากยมุนี 

ครัง้ที่ 2 

3 บรรยาย อภิปราย และใชโ้ปรแกรม 
Power Point  

รศ.ดร.เชษฐ์ 
ติงสญัชลี 

13 

 

พระพทุธเจา้ฝ่ายมหายาน 3 บรรยาย อภิปราย และใชโ้ปรแกรม 
Power Point  

รศ.ดร.เชษฐ์ 
ติงสญัชลี 

14 

 

พระโพธิสตัวฝ่์ายมหายาน 3 บรรยาย อภิปราย และใชโ้ปรแกรม 
Power Point  

รศ.ดร.เชษฐ์ 
ติงสญัชลี 

15 

 

เชิญอาจารยพ์ิเศษบรรยาย 3 บรรยาย อภิปราย และใชโ้ปรแกรม 
Power Point  

รศ.ดร.เชษฐ์ 
ติงสญัชลี 

16 

 

สอบปลายภาค 3  รศ.ดร.เชษฐ์ 
ติงสญัชลี 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาหท์ีป่ระเมิน สัดส่วนของการประเมิน 

1.1.2, 1.1.3 การตรวจสอบตารางเวลาเขา้ชัน้เรียน ทกุสปัดาห ์ 10% 

1.1.4, 2.1.1, 

2.1.2, 2.1.3, 

3.1.1, 3.1.2 

สอบกลางภาค สปัดาหท์ี่ 8 45% 

1.1.4, 2.1.1, 

2.1.2, 2.1.3, 

3.1.1, 3.1.2 

สอบปลายภาค สปัดาหท์ี่ 16 45% 

 

เกณฑก์ารประเมินผล  
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9 

 

มีวิธีการใหค้ะแนน โดยใชว้ิธี อิงเกณฑ ์อิงกลุม่  อ่ืน ๆ  
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลัก  
Gopinath Rao, Element of Hindu Iconography (Delhi: Motial Banarsidass, 1968. 

Alice Getty, The God of Northern Buddhism, Rutland. 1962. 

 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ  
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

ไม่ม ี

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1.1 การประเมินผลการเรียนการสอนโดยแบบประเมินรายวิชาของมหาวิทยาลยั 

1.2 การอภิปรายกลุม่ระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

2.1 ผลการสอบกลางภาค ปลายภาค 

2.2 การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู ้

3. การปรับปรุงการสอน 

3.1 พดูคยุกบันกัศกึษาเพื่อหาแนวทางในการปรบัปรุงหรือพฒันาการสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

4.1 ทวนสอบโดยการประชมุกรรมการภาควิชาฯ  

5. การด าเนินการทบทวน และการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

5.1 ปรบัปรุงเนือ้หารายวิชาทกุปีการศึกษา 


