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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลยัศิลปากร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วงัท่าพระ คณะโบราณคดี ภาควิชาประวติัศาสตรศิ์ลปะ  

 

หมวดที ่1 ข้อมลูท่ัวไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา       

317636  สมัมนาก่อนวิทยานิพนธห์รือการคน้ควา้อิสระ  

(Pre-Dissertation Seminar) 

2. จ านวนหน่วยกิต     

3 หน่วยกิต (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

  หลกัสตูร ปรชัญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตรศิ์ลปะ 

   วิชาเอกบงัคบั  วิชาเอกบงัคบัเลือก   วิชาเอกเลือก 

  

4. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน  

ศาสตราจารย ์ดร.ศกัดิช์ยั สายสิงห ์

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน 

  ภาคการเรียนที่ 2 / ชัน้ปีที่ 1  

6. รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite) 

  ไม่ม ี

7. รายวิชาทีต่้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites) 

  ไม่ม ี

8. วันเวลา และสถานทีเ่รียน 

วนัจนัทร ์เวลา 09.25-12.05 น. หอ้ง 507 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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หอ้ง ประชมุหอสมดุกลาง วงัท่าพระ มหาวิทยาลยัศิลปากร  

9. วันทีจ่ัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

  30 พฤศจิกายน 2562 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

 เพื่อศึกษาทฤษฎีทางประวัติศาสตร์ศิลปะ พัฒนาแนวความคิดและวิธีการเขียนเค้าโครง

วิทยานิพนธ ์จนสามารถผ่านการสอบปอ้งกนัเคา้โครงวิทยานิพนธ์  

2. วัตถุประสงคใ์นการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 เป็นรายวิชาใหม่ที่มุ่งเน้นประให้นักศึกษาได้เรียนรูประสบการณ์ทางด้านการวิจัยทางด้าน

ประวติัศาสตรศิ์ลปะ เพื่อการเขียนโครงการและเพื่อการสอบปอ้งกนัหวัขอ้วิทยานิพนธ์  

 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา  

 อภิปรายและพฒันากรอบแนวความคิด วิธีการรวบรวมขอ้มลู การวิเคราะหป์ระเมินค่าขอ้มลู เพื่อ

ทบทวนผลการดาํเนินการวิจัย เพื่อเตรียมเขียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่นักศึกษามีความ

ประสงคจ์ะวิจยัต่อไป 

Discussion of research methodology including datacollection, analysis and evaluation to 

aid preparation of thesiswriting or independent study. 

 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสรมิ การฝึกปฏิบติั/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาดว้ยตนเอง 

45 ชั่วโมง 

 

ไม่ม ี

 

ไม่ม ี 90 ชั่วโมง 

 
(กรณีไม่มีใหร้ะบคุาํว่า “ไม่มี”) 
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3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น

รายบุคคล 

- วนัพฤหสั 13.00-15.00 น. หอ้ง 505 คณะโบราณคดี   

           (นกัศึกษาที่ประสงคจ์ะเขา้ขอคาํปรกึษาจะตอ้งทาํการนดัหมายล่วงหนา้) 

 

หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา*  

หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา*  
1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 (1) ตระหนกัในคณุค่า  คณุธรรม จรยิธรรม เสียสละ และซื่อสตัยส์จุรติ 
 (2) มีวินยั ตรงต่อเวลา และมีความรบัผิดชอบต่อตนเองและสงัคม 
 (3) มีภาวะความเป็นผูน้าํและผูต้าม  สามารถทาํงานเป็นทีม และสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และ
ลาํดบัความสาํคญั 
 (4) เคารพสิทธิและรบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทัง้เคารพในคณุค่าและศกัดิ์ศรีของความเป็น
มนษุย ์
 (5) เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆขององคก์รและสงัคม 
 (6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 (7) เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผูอ่ื้นทัง้ในการดาํรงตนและการปฏิบติังาน 
 1.2 วิธีการสอนทีจ่ าใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
 (1) สอดแทรกคณุธรรม จรยิธรรม ระเบียบวินยัต่างๆ ผ่านการบรรยายในชัน้เรียน 
 (2) อธิบายและทาํความตกลงในการทาํงานรว่มกนักบันกัศกึษาในคาบเรียนแรก และกระตุน้เตือน
เมื่อพบว่ามีนกัศกึษาไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลง 
 (3) มอบหมายงานที่คน้ควา้ดว้ยตนเองและงานกลุม่เพื่อใหน้กัศึกษารูจ้กัการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม 
 (4) ใหน้กัศกึษามีส่วนรว่มในการแสดงออกและรบัฟังความความคิดเห็นของผูอ่ื้นโดยการอภิปราย
ในชัน้เรียน 
 1.3 วิธีการประเมินผล 
 (1) สงัเกตพฤติกรรมในการเขา้ชัน้เรียนและการฟังคาํบรรยายว่าเป็นไปตามขอ้ตกลงหรือไม่ 
 (2) ติดตามและตรวจสอบงานที่ไดม้อบหมายว่าเป็นไปตามขอ้ตกลงหรือไม่ 
 (3) ประเมินผลจากความรบัผิดชอบและความซื่อสตัยร์ะหว่างการเรียนและการสอบ 
2. ความรู้ 
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 2.1 ความรู้ทีจ่ะได้รับ 
 (1) มีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบแนวความคิดและคติการสรา้งของศิลปะสมยัสโุขทยัและ
สมยัลา้นนา 
 (2) สามารถวิเคราะหปั์ญหา รวมทัง้ประยกุตค์วามรู ้และทกัษะที่เหมาะสมในการแกไ้ขปัญหา 
 (3) สามารถติดตามความกา้วหนา้ของความรูเ้ก่ียวกบัศิลปกรรมไทย รวมทัง้การนาํไปประยกุตใ์ช้ 
 (4) มีความรู ้เขา้ใจ และสนใจพฒันาความรู ้ความชาํนาญเก่ียวกบัความรูใ้นศิลปกรรมไทยโบราณ 
อย่างต่อเนื่อง 
 (5) เขา้ใจถึงการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบของความรูเ้ก่ียวกบัศิลปกรรมไทย 
 (6) ประยกุตค์วามรูเ้ก่ียวกบัศิลปกรรมไทยกบัความรูใ้นศาสตรอ่ื์นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
 2.2 วิธีการสอน 
 (1) บรรยายขอ้มลูพืน้ฐานของศิลปะสมยัอยธุยาและรตันโกสินทร ์
 (2) นาํเสนอผลงานวิจยัและประเด็นปัญหาทางวิชาการ อภิปรายและสมัมนาทางวิชาการ 

(3) มีการตัง้คาํถามเพื่อกระตุน้ใหน้กัศกึษาอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
 (4) มอบหมายงานใหน้กัศึกษาคน้ควา้และวิเคราะหเ์รื่องที่ตนเองสนใจ 

(5) แนะนาํแหลง่ขอ้มลูที่เป็นประโยชนแ์ก่นกัศกึษา เช่น ประเด็นทางวิชาการท่ีควรศกึษา หนงัสือ 
วารสารท่ีเก่ียวขอ้ง  
 2.3 วิธีการประเมิน 
 (1) ประเมินจากคณุภาพของรายงานและการอภิปรายในชัน้เรียน ที่แสดงการคิดวิเคราะหอ์ย่าง
เป็นเหตเุป็นผล และการนาํองคค์วามรูม้าประยุกตใ์ชเ้พื่อตอบประเด็นปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสม 
3.ทักษะทางปัญญา 
 3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่้องพัฒนา 
 (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ 
 (2) สามารถสืบคน้ ตีความ และประเมินสารสนเทศเพื่อใชใ้นการแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรค ์
 (3) สามารถรวบรวม ศกึษา วิคราะห ์และสรุปประเด็นปัญหาความตอ้งการ 
 (4) สามารถประยกุตค์วามรูแ้ละทกัษะกบักบัการแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสม 
 3.2 วิธีการสอน 
 (1) บรรยายและยกตวัอย่างการวิเคราะหท์ี่เป็นเหตเุป็นผลของนกัวิชาการและประสบการณก์าร
คน้ควา้ของอาจารย ์
 (2) มอบหมายงานโดยใชส้ื่อสารสนเทศเพื่อเป็นประโยชนใ์นการคน้ควา้ 
 (3) ตัง้คาํถามเพื่อฝึกและกระตุน้ใหน้กัศกึษาคิดวิเคราะหอ์ย่างเป็นเหตเุป็นผล 
 3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
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 (1) ใหค้ะแนนการมีสว่นรว่มอภิปรายในชัน้เรียนอย่างเป็นเหตเุป็นผล 
 (2) ใหค้ะแนนจากรายงานที่ไดร้บัมอบหมายใหค้น้ควา้ดว้ยตนเอง เนน้การคิดวิเคราะหอ์ย่างเป็น
เหตเุป็นผลและการนาํเสนอผลงานการคน้ควา้ 
4. ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่้องพัฒนา 
 (1)  สามารถสื่อสารกบักลุม่คนหลากหลายและสามารถสนทนาทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
 (2) สามารถใหค้วามช่วยเหลือและอาํนวยความสะดวกแก่การแกปั้ญหาสถานการณต่์างๆ ในกลุม่
ทัง้ในบทบาทของผูน้าํ หรือในบทบาทของผูร้่วมทีม 
 (3) สามารถใชค้วามรูใ้นศาสตรม์าชีน้าํสงัคมในประเด็นที่เหมาะสม  
 (4) มีความรบัผิดชอบในการกระทาํของตนเองและรบัผิดชอบในงานกลุม่ 
 (5) สามารถเป็นผูร้เิริ่มแสดงประเด็นในการแกไ้ขสถานการณท์ัง้สว่นตนและสว่นรวม พรอ้มทัง้
แสดงจดุยืนอย่างพอเหมาะทัง้ของตนเองและกลุม่ 
 (6) มีความรบัผิดชอบการพฒันาการเรียนรูท้ัง้ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 4.2 วิธีการสอน 
 (1)  บรรยายกรณีศึกษาและประสบการณก์ารคน้ควา้เพื่อเป็นตวัอย่างสาํหรบัอภิปราย สมัมนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชัน้เรียน มอบหมายใหน้กัศกึษาคน้ควา้ ประเด็นทางวิชาการที่สนใจและทาํ
รายงาน 
  4.3 วิธีการประเมิน 
 (1) ประเมินจากการสงัเกตพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างนอกหอ้งเรียนของนกัศกึษาว่าไดค้น้ควา้
ตามที่แนะนาํ 
 (2) ประเมินจากการสงัเกตวิธีการทาํงานกลุม่ว่านกัศกึษาทกุคนมีสว่นรว่มกบังานที่ไดร้บั
มอบหมาย 
 (3) ประเมินจากพฒันาการดา้นการคน้ควา้และกาเขียนรายงานของนกัศึกษา 
5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้อง
พัฒนา 
 (1) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทัง้การพดู การฟัง และการเขียน 
 (2) รูจ้กัเลือกและใชรู้ปแบบการนาํเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่องสารไดอ้ย่างเหมาะสมกบัสถานการณ ์บคุคล และกลุม่บคุคล 
 5.2 วิธีการสอน 
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 (1)  มอบหมายงานใหน้กัศกึษาไปคน้ควา้ขอ้มลูโดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศใหเ้ป็นประโยชน์ 
 5.3 วิธีการประเมิน 
 (1) พิจารณาจากการมีสว่นร่วมในชัน้เรียนและผลสมัฤทธิ์ของงานท่ีไดร้บัมอบหมาย 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาหท์ี ่ หัวข้อ / รายละเอียด จ านวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอนและ

ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

1 

 

แนะนาํเนือ้หาวิชา วตัถปุระสงค ์การ
วดัผลและขอ้ตกลงในการทาํงาน  

3 บรรยายและอภิปรายในชัน้เรียน ศ. ดร. ศกัดิช์ยั 
สายสิงห ์

2 

 

แนวคิดและทฤษฎีดา้นประวติัศาสตร์
ศิลปะ 

3 บรรยายดว้ยโปรแกรม Power Point
และอภิปรายในชัน้เรียน 

ศ. ดร. ศกัดิช์ยั 
สายสิงห ์

3 

 

การเขียนโครงการวิทยานิพนธ ์ 3 คน้ควา้และการใหค้าํปรกึษาหวัขอ้
วิทยานิพนธแ์ต่ละบุคคล 

ศ. ดร. ศกัดิช์ยั 
สายสิงห ์

4 

 

นกัศกึษาคน้ควา้ เอกสารเก่ียวกบั
หวัขอ้วิทยานิพนธ ์ 

3 คน้ควา้และการใหค้าํปรกึษาหวัขอ้
วิทยานิพนธแ์ต่ละบุคคล 

ศ. ดร. ศกัดิช์ยั 
สายสิงห ์

5 

 

นกัศกึษาคน้ควา้ เอกสารเก่ียวกบั
หวัขอ้วิทยานิพนธ ์

3 บรรยายดว้ยโปรแกรม Power Point 
และอภิปรายในชัน้เรียน 

ศ. ดร. ศกัดิช์ยั 
สายสิงห ์

6 

 

การนาํเสนอหวัขอ้วิทยานิพนธ ์ 3 อภิปรายในชัน้เรียน ศ. ดร. ศกัดิช์ยั 
สายสิงห ์

7 

 

นกัศกึษาคน้ควา้ภาคสนาม 3 บรรยายดว้ยโปรแกรม Power Point 
และอภิปรายในชัน้เรียน 

ศ. ดร. ศกัดิช์ยั 
สายสิงห ์

8 

 

นกัศกึษาคน้ควา้ภาคสนาม 3 อภิปรายและสมัมนาในชัน้เรียน  

9 

 

นกัศกึษาคน้ควา้ภาคสนาม 3 คน้ควา้และการใหค้าํปรกึษาหวัขอ้
วิทยานิพนธแ์ต่ละบุคคล 

ศ. ดร. ศกัดิช์ยั 
สายสิงห ์

10 การนาํเสนอความกา้วหนา้โครงการ
วิทยานิพนธ ์ครัง้ที่ 1 

3 คน้ควา้และการใหค้าํปรกึษาหวัขอ้
วิทยานิพนธแ์ต่ละบุคคล 

ศ. ดร. ศกัดิช์ยั 
สายสิงห ์
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สัปดาหท์ี ่ หัวข้อ / รายละเอียด จ านวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอนและ

ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

 

11 

 

นกัศกึษาคน้ควา้ เขียนโครงการ
วิทยานิพนธ ์และเลือกคน้ควา้เป็น
กรณีศกึษา 1 เรื่อง 

3 อภิปรายและสมัมนาในชัน้เรียน ศ. ดร. ศกัดิช์ยั 
สายสิงห ์

12 

 

นกัศกึษาคน้ควา้ เขียนโครงการ
วิทยานิพนธ ์และเลือกคน้ควา้เป็กรณี
ศกึษา 1 เรื่อง 

3 คน้ควา้และการใหค้าํปรกึษาหวัขอ้
วิทยานิพนธแ์ต่ละบุคคล 

ศ. ดร. ศกัดิช์ยั 
สายสิงห ์

13 

 

รายงานความกา้วหนา้ ครัง้ที่ 2 
 

3 คน้ควา้และการใหค้าํปรกึษาหวัขอ้
วิทยานิพนธแ์ต่ละบุคคล 

ศ. ดร. ศกัดิช์ยั 
สายสิงห ์

14 

 

นกัศกึษาเขียนรายงาน 3 อภิปรายและสมัมนาในชัน้เรียน ศ. ดร. ศกัดิช์ยั 
สายสิงห ์

15 

 

นกัศกึษาเขียนรายงาน 3 คน้ควา้และการใหค้าํปรกึษาหวัขอ้
วิทยานิพนธแ์ต่ละบุคคล 

ศ. ดร. ศกัดิช์ยั 
สายสิงห ์

16 

 

การนาํเสนอผลงานโครงการ
วิทยานิพนธพ์รอ้ม บทความ
กรณีศกึษา ครัง้ที่ 3 สรุปผลและ
โครงการ 

3 อภิปรายและสมัมนาในชัน้เรียน ศ. ดร. ศกัดิช์ยั 
สายสิงห ์

หมายเหต ุหากวนัท่ีกาํหนดสอนตรงกบัวนันกัขตัฤกษ์ ผูส้อนจะดาํเนินการสอนชดเชยโดยทาํความตกลงกบันกัศกึษาต่อไป 

 

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   

รายงานการคน้ควา้ในประเด็นที่สนใจ 2 

ครัง้ 

.สปัดาหท์ี่ 8 และ 

ภายหลงัจากการศกึษา

ในภาคสนาม 

ครัง้ละ 50 คะแนน 
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เกณฑก์ารประเมินผล  

มีวิธีการใหค้ะแนน โดยใชว้ิธี อิงเกณฑ์ อิงกลุม่  อ่ืน ๆ .ประเมินผลจากความสาํเรจ็ในการจดัทาํ

โครงการเฉพาะรายบคุล............. 
 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลัก  

- สนัติ เล็กสขุมุ. ข้อมูลและมุมมองศิลปะรัตนโกสินทร.์ กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพเ์มืองโบราณ. 2548. 

- ศกัดิช์ยั สายสิงห.์ งานช่างสมัยพระน่ังเกล้าฯ. กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพม์ติชน, 2551 

- ศกัดิช์ยั สายสิงห.์ โครงการวิจัยเร่ือง “ลพบุรีศึกษา” โครงการย่อยที ่ 3 “พัฒนาการของงาน
ศิลปกรรมเมืองลพบุรีตั้งแต่พุทธศตวรรษที ่19 ถึงพุทธศตวรรษที ่23" 

- ศกัดิช์ยั สายสิงห.์ “พระพุทธรูปในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการ และความเชื่อของคน

ไทย” สนบัสนุนทนุวิจยัโดย สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2553. 
- ศกัดิช์ยั สายสิงห.์ ศิลปะสุโขทัย : บทวิเคราะหห์ลักฐานโบราณคดี จารึกและศิลปกรรม. งาน
การวิจยัไดร้บัทุนอดุหนนุการวิจยัจากสาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ ประจาํปีงบประมาณ 
2545, จดัพิมพโ์ดยสถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร 2548. 
- ศกัดิช์ยั สายสิงห.์ ศิลปะเมืองเชียงแสน : วิเคราะหห์ลักฐานศิลปกรรมร่วมกับหลักฐานทาง

โบราณคดี และเอกสารทางประวัติศาสตร.์ กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร จดัพิมพ,์ 2551. 
- ศกัดิช์ยั สายสิงห.์ ศิลปะเมืองล าพูน: วิเคราะหห์ลักฐานศิลปกรรมร่วมกับหลักฐานทาง

โบราณคดีและเอกสารทางประวัติศาสตร.์ รายงานการวิจยัเสนอต่อสาํนกัศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่, 
2552, (เอกสารอดัสาํเนา) 
- ศกัดิช์ยั สายสิงห.์ เวียงท่ากาน : พัฒนาการของเมืองโบราณ จากหลักฐานโบราณคดีและ

ศิลปกรรม. รายงานการวิจยัเสนอต่อสาํนกัศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่, 2552, (เอกสารอดัสาํเนา) 
- ศกัดิช์ยั สายสิงห.์ “พระพุทธรูปในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการ และความเชื่อของคน

ไทย”ภาควิชาประวติัศาสตรศิ์ลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร ไดร้บัทนุสนบัสนนุการวิจยั

จากสถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2553. 

- ศักดิ์ชัย สายสิงห.์ “เจดียใ์นประเทศไทย : แนวคิด คติการสร้าง พัฒนาการทางรูปแบบ และ

การวิเคราะหท์างประวัติศาสตร์” ไดร้บัทุนสนับสนุนการวิจยัจากสถาบนัวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, 2556-57. 
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- ศักดิ์ชัย สายสิงห์. “เจดีย์ในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการและพลังศรัทธา กรุงเพทฯ : 
เมืองโบราณ, 2560.) (ฉบับพิมพ)์ 

 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ  

- สนัติ เล็กสขุมุ ศิลปะอยุธยา : งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน . กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพเ์มืองโบราณ, 
2542. 
- สนัติ เล็กสขุมุ. เจดียเ์พ่ิมมุม เจดียย่์อมุม สมัยอยุธยา. กรุงเทพฯ : อมรนิทรก์ารพิมพ,์ 2529. 
- สนัติ เล็กสขุมุ. เจดียร์าย "ทรงปราสาทยอด" วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. 
กรุงเทพฯ : อมรินทรว์ิชาการ, 2541. 
- สนัติ เล็กสขุมุ. ลวดลายปูนป้ันสมัยอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. 2172-2310). กรุงเทพฯ : มลูนิธิเจมส ์
ทอมสนั, 2532.  
- สนัติ เล็กสขุมุ. วิวัฒนาการของชั้นประดับลวดลาย และลายปูนป้ันสมัยอยุธยาตอนต้น. 
กรุงเทพฯ : อมรินทรก์ารพิมพ,์ 2522. 
- สนัติ เล็กสขุมุ และกมล ฉายาวฒันะ. จิตรกรรมฝาพนังสมัยอยุธยา. กรุงเทพฯ : สถาบนัไทยคดี
ศกึษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 2524. 
- ศักดิ์ชัย สายสิงห์. พระพุทธรูปหินทรายสกุลช่างพะเยา. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  
สาขาประวติัศาสตรศิ์ลปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2532. 
- สนัติ เล็กสขุมุ. เจดียส์มัยสุโขทัยทีว่ัดเจดียเ์จ็ดแถว. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2534. 

 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

หนงัสือและบทความที่เก่ียวขอ้งกบัศิลปะสมยัสโุขทยัและสมยัลา้นนา และเรื่องอื่นที่เก่ียวขอ้งใน 

วิทยานิพนธ ์สารนิพนธ ์วารสารศิลปวฒันธรรม เมืองโบราณ ศิลปากรและอื่นๆ 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. ต าราและเอกสารหลัก  

 หนงัสือและบทความที่เก่ียวขอ้งกบัศิลปะในประเทศไทยและเรื่องอื่นที่เก่ียวขอ้งใน วิทยานิพนธ ์
สารนิพนธ ์วารสารศิลปวฒันธรรม เมืองโบราณ ศิลปากรและอื่นๆ 

หมวดที ่7 การประเมินและการปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1.กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1. ประเมินผลจากการคน้ควา้และรายงานความกา้วหนา้ นกัศกึษาและผูเ้รียนรว่มกนัแสดงความ
คิดเห็นจาการสมัมนาและนาํมาปรบัปรุงคณุภาพของงานคน้ควา้ 
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 2. เป็นการคน้ควา้หาประเด็นใหม่ทางวิชาการ ของนกัศึกษาแต่ละคน มีการสมัมนาแลกเปลี่ยน
ความรู ้การเขียนรายงานและการนาํเสนอผลงานทางวิชาการอย่างเป็นระบบ  พรอ้มการอภิปรายและ
คาํอธิบายเพิ่มเติมของอาจารยผ์ูส้อน 
 3. สง่เสรมิใหน้กัศึกษาประเมินผลการเรียนการสอนและแสดงความคิดเห็นผ่านระบบการประเมิน 
on line ของมหาวิทยาลยั 
2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 
 ประเมินจากผลงานของนกัศึกษา สรุปปัญหา อปุสรรคและแนวทางการแกไ้ขเพื่อปรบัปรุงการสอน 
3. การปรับปรุงการสอน 
 ดาํเนินการปรบัปรุงรายวิชา วิธีจดัการเรียนการสอน ทรพัยากรที่สนบัสนนุการเรียนการสอน หรือ
องคป์ระกอบอื่นๆที่จาํเป็น เพื่อใหส้ามารถปรบัปรุงราวิชาใหเ้หมาะสมกบันกัศึกษารุ่นต่อไป 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
 พิจารณาจากผลงานการคน้ควา้ การรายงาน และการเขียนรายงาน  
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 นาํขอ้มลูจากกการแสดงความคิดเห็นและการประเมินการสอนของนกัศึกษามาวิเคราะหเ์พื่อ
ปรบัปรุงการสอนแก่นกัศกึษารุน่ต่อไป 
 


