มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา

รหัสวิชา 08-113-306 ชื่อวิชา ประวัติศาสตรไทยเพื่อการทองเที่ยว
Thai History for Tourism

หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพบังคับการทองเที่ยว

ผูร ับผิดชอบรายวิชา นางฟาพิไล ทวีสินโสภา
ผูสอน นางสาวน้ําฝน จันทรนวล
สาขา การโรงแรมและการทองเที่ยว

วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเทีย่ ว (พื้นทีต่ รัง)
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (พื้นทีข่ นอม)

สารบัญ
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7

ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

หนา
3
4
4
6
9
13
14
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต / คณะ / สาขา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว
สาขาการโรงแรมและการทองเที่ยว(พื้นที่ตรัง)
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (พื้นที่ขนอม)

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อวิชา
08-113-306

ประวัติศาสตรไทยเพื่อการทองเที่ยว
Thai History for Tourism

2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต 3(3-0-6)
3. หลักสูตรและกลุม (กลุมความรู/กลุมทักษะ/กลุมวิชา/วิชาเลือกเสรี)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาชีพบังคับการทองเที่ยว
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารยฟาพิไล ทวีสินโสภา
เบอรโทรศัพท 089-4645023
อาจารยผูสอน
อาจารยฟาพิไล ทวีสินโสภา
เบอรโทรศัพท 089-4645023
อาจารยประจําวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว
อาจารยน้ําฝน จันทรนวล
เบอรโทรศัพท 088-3996498
อาจารยนาถนลิน สีเขียว
เบอรโทรศัพท 082-7899251
อาจารยประจําวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 /59 ชั้นปที่ 1 (เทียบโอน) ชั้นปที่ 2 (พื้นที่ตรัง)
ภาคการศึกษาที่ 1 /59 ชั้นปที่ 3 (พื้นที่ขนอม)
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)
ไมมี
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8. สถานที่เรียน
วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (พื้นที่ตรัง)
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (พื้นที่ขนอม)
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุง มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่ 16 มิถุนายน 2559

หมวดที่ 2 จุดมุง หมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
ดานความรูและทักษะทางปญญา
1.1 รูลักษณะสถาปตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรมและหัตถกรรมไทยและประเทศใกลเคียง
1.2 รูถึงอิทธิพลของศาสนาพุทธที่มีตองานศิลปะไทยแตละสมัย
1.3 นักศึกษาสามารถรูและเขาใจถึงอิทธิพลของศิลปะตะวันตกที่มีอิทธิพลตองานพุทธศิลป
1.4 นักศึกษาสามารถเรียนรูถึงศิลปะรวมสมัยทั้งของตะวันตกและตะวันออก
1.5 นักศึกษาสามารถสื่อความหมายทางวัฒนธรรมใหแกนักทองเที่ยว
ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1 นักศึกษาสามารถถายทอดขอมูลทางดานประวัติศาสตรที่ถูกตองตามหลักวิชาการ
1.2 นักศึกษาสามารถทํางานกลุมไดโดยไมมีความขัดแยง
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา
เพื่ อให ส อดคล อ งกั บ วั ต ถุ ประสงค ข องรายวิ ช าในหมวดวิ ช าเฉพาะตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ าหนดและ
สอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
โดยเนนใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ และประยุกตความรูทางประวัติศาสตรเพื่อการทองเที่ยวที่ไดรับไปปรับ
ใชใหเกิดประโยชนได

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ความเปนมาของประวัติศาสตรไทย ชุมชนและสังคมโบราณ การพัฒนาอารยธรรมไทย ประวัติศาสตร
ไทยสมัยตางๆ การปฏิรูปและพัฒนาการของการเมืองการปกครอง การตางประเทศ เศรษฐกิจและสังคม
Introduction to Thai history; ancient community and society; Thai civilization
development; Thai history periods; the evolution and development of Thai politics, foreign
policy, economic and society
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
45 ชั่วโมง
ไมมี

การศึกษาดวยตนเอง
90 ชั่วโมง

สอนเสริม
ไมมี
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3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
การดําเนินงานของพื้นที่ตรัง
- ชั่วโมงการสอน 5 ชั่วโมงตอสัปดาห
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาและการใหคําปรึกษาผานอีเมลล tsky888@hotmail.com
การดําเนินงานของพื้นที่ขนอม
- ชั่วโมงการสอน 5 ชั่วโมงตอสัปดาห
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษา ในระหวางเวลา 09.00-16.30 น. ณ หองพักอาจารยหลักสูตรวิชาการ
โรงแรมและการทองเที่ยว อาคารอํานวยการ
- อาจารยใหคําปรึกษาผาน อีเมลล lovelypiggygames@hotmail.com
4. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ ากหลักสูตรสูร ายวิชา
(Curriculum Mapping)
1. คุณธรรม จริยธรรม
1

2

3







2. ความรู

4 5 1

3. ทักษะทางปญญา

2 3 4 5 1



4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

2 3 4 5 1





2

3

4

5

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสือ่ สารและ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5

1







6. ทักษะ
พิสยั
2

3


ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง
5. แผน การบูรณาการ โครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน (ถามี)
(บูรณาการ คือ กิจกรรมการเรียนการสอน ที่ดําเนินการ กอนหรือพรอม กับการดําเนินโครงการ
บริการวิชาการ
ขอมูลโครงการบริการวิชาการ

รายละเอียดแผนการบูรณาการ

พื้นที่ตรัง
1.ชื่อโครงการ: มัคคุเทศกทองถิ่น
1. ประเด็นที่นํามาบูรณาการ: การถายทอดขอมูล
2.วันที่ดําเนินโครงการ: 21-23 กรกฎาคม 2559 2. หัวขอที่สอน/กิจกรรมที่สอน/ประเด็นเรื่อง: ...................
....การประยุกตใชขอมูลทองถิ่นในการบรรยายในการพัฒนา
อารยธรรมไทย...
3. รายละเอียด: ประวัติความเปนมาของทองถิ่น
........................................................................................
4. รายชื่อผูสอน: .อาจารยฟาพิไล ทวีสินโสภา....
5.สัปดาหที่สอน: .......4-5...................................
พื้นที่ขนอม (ไมมี)
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6. แผน การนําความรูแ ละประสบการณจากโครงการบริการวิชาการมาพัฒนาการเรียนการสอน (ถามี)
(พัฒนา คือ กิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยทีด่ ําเนินการ หลัง จากการดําเนินโครงการ
บริการวิชาการเสร็จสิ้นแลว และเสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้น)
ขอมูลโครงการบริการวิชาการ

พื้นทีต่ รัง
1. ชื่อโครงการ: .....มัคคุเทศกทองถิ่น.........
........................................................................
2.วันดําเนินโครงการ :.....21-23 กรกฎาคม
3.ผลการประเมิน :
ประเด็น
รอยละ
1.ดานความพึงพอใจ
...80..
2.ดานความรูความเขาใจ
...80....
3.ดานการนําความรูและ
...80....
ประสบการณไปใชประโยชน
พื้นทีข่ นอม (ไมม)ี

รายละเอียดแผน การพัฒนาการเรียนการสอน
1.ประเด็นที่นํามาพัฒนาการเรียนการสอน:
ประวัติความเปนมาของทองถิ่น
2.หัวขอที่สอน/กิจกรรมที่สอน/ประเด็นเรื่อง:
การประยุกตใชขอมูลทองถิ่น
3.รายละเอียด:
การประยุ ก ต ใ ช ข อ มู ล ท อ งถิ่ น ในการบรรยายในการ
พัฒนาอารยธรรมไทย
4.รายชื่อผูสอน: ..อาจารยฟาพิไล ทวีสินโสภา.....
5.สัปดาหที่สอน: .......4-5..............................................

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.1 มีความซื่อสัตย สุจริต และสามารถจัดการปญหาความขัดแยงระหวางผลประโยชน
ที่ไดรับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.1.2 มีทัศนคติที่ดีตออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการ
ปฏิบัติตนตอผูอื่นอยางสมํ่าเสมอ
1.1.3 มีวินัยในการทํางานและปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม
1.2 วิธีสอน
1.2.1 ปลูกฝงใหนักศึกษามีวินัยโดยเนนการเขาเรียนใหตรงตอเวลา ตลอดจนการแตงกายที่ถูกตอง
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.2 กําหนดงานเปนกลุมยอย เนนความมีสวนรวม และแสดงความคิดเห็น
1.2.3 จัดกิจกรรมสงเสริมใหเกิดจิตสํานึกในการมีคุณธรรม จริยธรรม
1.2.4 ใหการยกยองชมเชยผูที่มีความซื่อสัตย เพื่อเปนแบบอยางที่ดี
1.2.5 กําหนดระเบียบลงโทษผูทุจริตการสอบ
1.2.6 มีกิจกรรมที่สงเสริมในเรื่องความเสียสละเพื่อสวนรวมและบําเพ็ญประโยชนตอสังคม
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากเวลาการเขาชั้นเรียนของนักศึกษาและเวลาการสงงานที่ไดรับมอบหมาย
1.3.2 ประเมินจากผลงานกลุมและความมีสวนรวมในการนําเสนอผลงาน
1.3.3 จํานวนการเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือกิจกรรมสาธารณประโยชนตางๆ
6

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั

มคอ.3

1.3.4 ความเอื้อเฟอหรือความมีน้ําใจตอเพื่อนและครูอาจารย
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1.1 มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตางๆที่เกี่ยวของ
2.2 วิธีสอน
2.2.1 ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยใหความรูทางดานทฤษฎีควบคูกับการ
ปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง
2.2.2 จั ดใหมี ก ารเรี ยนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษ
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การทดสอบยอย
2.3.2 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
2.3.3 ประเมินจากงานที่มอบหมายนักศึกษา
2.3.4 ประเมินจากการนําเสนอผลงาน
2.3.5 ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนอ
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.1.1 มีความสามารถประยุกตใชนวัตกรรมจากภาคธุรกิจและจากศาสตรอื่นๆที่เกี่ยว
ของเพื่อพัฒนาทักษะการทํางานใหเกิดประสิทธิผล
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 กรณีศึกษาทางการโรงแรมและการทองเที่ยวโครงงาน งานวิจัย และกําหนดให
นักศึกษาวางแผนการทํางานเปนทีม
3.2.2 ใชสถานประกอบการฝกปฏิบัติงานจริง
3.2.3 มีการอภิปรายเพื่อสรุปประเด็นผลการศึกษาและปญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งการเสนอแนว
ทางการแกไข
3.2.4 เนนถึงศาสตรและศิลป รวมถึงรูปแบบในการนําเสนอผลงาน และใหนักศึกษาไดมีการ
นําเสนอผลงานจริง
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการนําเสนอโครงงาน รายงานการวิจัย อภิปรายกรณีศึกษา
3.3.2 ประเมินจากการทดสอบโดยใชแบบทดสอบ โดยออกขอสอบที่ใหนักศึกษาแกปญหา
อธิบายแนวคิดการแกปญหา และวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูที่เรียนมาซึ่งจะตองหลีกเลี่ยงขอสอบที่
เปนการเลือกตอบที่ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุมคําตอบที่ใหมา
3.3.3 ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการ
4.1.1 มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเนื่อง
และตรงตามมาตรฐานสากล
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 มอบหมายงานที่ตองใชการติดตอประสานงานกับบุคคลอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถาบันการศึกษา
4.2.2 มี ก ารมอบหมายงานที่ ต อ งใช ทั ก ษะด า นการสื่ อ สารระหว า งบุ ค ลทั้ ง ภายใน
สถาบันการศึกษาและภายนอกสถาบันการศึกษา
4.2.3 มีการมอบหมายงานที่ตองใชการระดมความคิดและรวมกันทํางาน
4.2.4 มีกิจกรรมสงเสริมมนุษยสัมพันธ เชน ยกยองชมเชยนักศึกษาที่มีมนุษยสัมพันธดีเดน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมในการทํากิจกรรมระหวางนักศึกษาในกลุม
4.3.2 ประเมินจากผลงานของนักศึกษาทั้งรายบุคคลและรายกลุม
4.3.3 มีการรวมประเมินทั้งอาจารยและนักศึกษา
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลองหรือ
สถานการณเสมือนจริง และนําเสนอแนวทางแกปญหาที่เหมาะสม
5.1.3 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารรูจักเลือกรูปแบบ
ของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับเรื่องและผูฟงที่แตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ (ความรับผิดชอบรอง)
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 1จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลองหรือ
สถานการณเสมือนจริง และนําเสนอแนวทางแกปญหาที่เหมาะสม
5.2.2 ให นั ก ศึ ก ษาได เ รี ย นรู เทคนิ ค การประยุ ก ต การวิ เ คราะห ข อ มู ล เพื่ อการตั ด สิ นใจใน
สถานการณตาง ๆ ได
5.2.3 มีการนําเสนอผลงานดวยสื่ออิเล็คทรอนิคส
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 การจัดทํารายงาน และนําเสนอดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส
5.3.2 ประเมินจากการสรุปและอภิปรายงานที่ไดรับมอบหมาย
5.3.3 ประเมินจากการทดสอบจากคําถามทายบท
6 ทักษะพิสยั
6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะพิสัยที่ตองพัฒนา
6.1.1 มีทักษะและประยุกตใชเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
6.1.2 สามารถใช บํารุงรักษา และจัดเก็บ อุปกรณ เครื่องมือ ไดอยางถูกตอง และปลอดภัย
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6.1.3 มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน

6.2 วิธีการสอน
6.2.1 มอบหมายงานตามชิ้นงานที่กําหนด
6.2.2 การนําเสนองานกลุม
6.3 วิธีการประเมินผล
6.3.1 ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมระหวางการนําเสนอโดยการบันทึกเปนระยะๆ
6.3.2 ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุม
6.3.3 ประเมินจากผลงานและการนําเสนอผลงาน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
1-2 ทฤษฎี
บทที่ 1 ความเปนมาของ
ประวัติศาสตรไทย
- การแบงประวัติศาสตร
ตามลักษณะตางๆ
- การแบงศิลปกรรมตาม
แบบตางๆ
- การคํานวณปอายุทาง
ประวัติศาสตร

3

ทฤษฎี
บทที่ 2 ชุมชนและสังคมโบราณ
- พัฒนาการชุมชนไทย
- ไทยสมัยโบราณแตละยุค

จํานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง การสอน สื่อทีใ่ ช(ถามี)
6
กิจกรรม
- บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบ แสดงภาพ
- นักศึกษานําเสนอ
พรอมวิเคราะหขอมูล
โดยผานการวิจารณ
กลุม
สือ่ การสอน
- โปรแกรมนําเสนอ
- ภาพแสดงความ
เปนมาของ
ประวัติศาสตร
3
กิจกรรม
- บรรยายดวยสื่อ
power point และ
จําลองสถานการณโดย
ผานการนําเสนอเปน
บทความ
- แบบฝกหัด

ผูส อน
อาจารยฟาพิไล
ทวีสินโสภา
อาจารยน้ําฝน
จันทรนวล

อาจารยฟาพิไล
ทวีสินโสภา
อาจารยน้ําฝน
จันทรนวล

สือ่ การสอน
- โปรแกรมนําเสนอ
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4-5

ทฤษฎี
บทที่ 3 การพัฒนาอารยธรรมไทย
- อารยธรรมไทยสมัยกอน
ประวัติศาสตร
- อารยธรรมไทยสมัยประวัติศาสตร
- อารยธรรมไทยในยุคปจจุบัน

6

กิจกรรม
-บรรยายพรอม
วิเคราะหรวมกัน
-ทดสอบยอยครั้งที่1
สือ่ การสอน
- โปรแกรมนําเสนอ

6-8

ทฤษฎี
บทที่ 4 ประวัติศาสตรไทยในสมัย
ตางๆ
- สมัยสุโขทัย
- สมัยอยุธยา
- สมัยธนบุรี
- สมัยรัตนโกสินทร

9

กิจกรรม
อาจารยฟาพิไล
ทวีสินโสภา
-บรรยายพรอมให
อาจารยน้ําฝน
นักศึกษาทํากิจกรรม
จันทรนวล
กลุมวิพากษ
ประวัติศาสตรแตละ
สมัย
- มอบหมายโครงงาน
กลุม สงกอนสอบปลาย
ภาค
สือ่ การสอน
- โปรแกรมนําเสนอ

9
10

สอบกลางภาค
ทฤษฎี
บทที่ 5 การปฏิรูปและพัฒนาการ
ของการเมืองการปกครอง

(2)
3

11-12 ทฤษฎี
- บทที่ 6 นโยบายการตางประเทศ
เศรษฐกิจและสังคม
- เศรษฐกิจและสังคมสมัยสุโขทัย
- เศรษฐกิจและสังคมสมัยอยุธยา
- เศรษฐกิจและสังคมสมัย
รัตนโกสินทร
- เศรษฐกิจและสังคมสมัยปจจุบัน
13

ทฤษฎี
บทที่ 8 เจดียและพุทธศิลป
- เจดีย

6

6

กิจกรรม
-บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบ
สือ่ การสอน
- โปรแกรมนําเสนอ
กิจกรรม
-บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบ
สือ่ การสอน
- โปรแกรมนําเสนอ

กิจกรรม
-บรรยาย พรอม
ยกตัวอยางประกอบ

อาจารยฟาพิไล
ทวีสินโสภา

อาจารยฟาพิไล
ทวีสินโสภา
อาจารยนาถนลิน
สีเขียว
อาจารยฟาพิไล
ทวีสินโสภา
อาจารยนาถนลิน
สีเขียว

อาจารยฟาพิไล
ทวีสินโสภา
อาจารยนาถนลิน
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- ประวัติการสรางเจดีย
- ลักษณะเจดียในแตละสมัย

14-15 ทฤษฎี
บทที่ 8 เจดียและพุทธศิลป(ตอ)
- พุทธศิลป
- ประวัติการสรางพระพุทธรูป
- ลักษณะพระพุทธรูป

- นักศึกษารวม
วิเคราะหภาพเจดีย
สือ่ การสอน
- โปรแกรมนําเสนอ

6

16

ทฤษฎี
บทที่ 9 ศิลปกรรมตะวันตกในงาน
ศิลปไทย

3

17

สอบปลายภาค
รวมชั่วโมงสอน

(2)
45

สีเขียว

กิจกรรม
อาจารยฟาพิไล
ทวีสินโสภา
-บรรยาย พรอมลงพื้นที่
อาจารยนาถนลิน
ตัวอยางเพื่อให
สีเขียว
นักศึกษารวมวิเคราะห
พุทธศิลป
สือ่ การสอน
- โปรแกรมนําเสนอ
- วัดตางๆ ในพื้นที่
บรรยายพรอม
อาจารยฟาพิไล
ภาพประกอบ
ทวีสินโสภา
อาจารยนาถนลิน
สีเขียว
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ที่
1

2

3

4

ผลการเรียนรู
ดานคุณธรรมจริยธรรม
1) มีความซื่อสัตย สุจริต และ
สามารถจัดการปญหาความขัดแยง
ระหวางผลประโยชนที่ไดรับกับ
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
(ความรับผิดชอบรอง)
2) มีทัศนคติที่ดีตออาชีพและ
แสดงออกซึ่งคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานและการ
ปฏิบัติตนตอผูอื่นอยางสมํ่าเสมอ
(ความรับผิดชอบรอง)
4) มีวินัยในการทํางานและปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบและขอบังคับของ
องคกรและสังคม
(ความรับผิดชอบรอง)
ดานความรู
2) มี ค วามรู  ที่ เ กิ ด จากการบู ร ณา
การความรูในศาสตรตางๆที่เกี่ยวข
อง(ความรับผิดชอบหลัก)

วิธกี ารประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

- การมีสวนรวมอภิปราย ตลอดภาค
แสดงความคิดเห็นในชั้น การศึกษา
เรียน
- การทํางานกลุม
- การสงงานตามที่
มอบหมาย
- การเขาเรียน
- การทํากิจกรรม
รวมกัน
- ความสามัคคี
- การมีจิตอาสา

สัดสวนของ
การ
ประเมินผล
10%

ดานทักษะทางปญญา
3) มีความสามารถประยุกตใช
นวัตกรรมจากภาคธุรกิจและจาก
ศาสตรอื่นๆที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนา
ทักษะการทํางานใหเกิด
ประสิทธิผล

- นําเสนอผลงาน
- ทดสอบยอย
- วิเคราะหจากสถานที่
จริง
- ภาคปฏิบัติ
- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค
- วิเคราะหกรณีศึกษา
คนควา การนําเสนอ
รายงาน
- ทดสอบภาคปฏิบัติการ
- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค

5,6,7,8,9,
10,11,12,
14,15,16,
17

40%

5,7,8,9,10
,11,14,15,
16,17

30%

ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคล
2) มีความสามารถในการพัฒนา

- ทดสอบยอยภาคปฏิบัติ ตลอดภาค
- การมีสวนรวมอภิปราย การศึกษา
แสดงความคิดเห็นในชั้น

10%
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ตนเองและพัฒนาวิชาชีพใหทันสมัย เรียน
- การทํางานกลุมและ
อยางตอเนื่องและตรงตาม
ผลงาน
มาตรฐานสากล

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
กฤษณา หงษอเุ ทน . (2548). ศิลปะคริสเตียนในทวีปยุโรป. สยามเพรส แมเนจเมนท: กรุงเทพฯ
กองสงเสริมแหลงทองเที่ยว. (2548). เยือนแดนพุทธศิลป เทีย่ วถิ่น พุทธไสยาสน. การทองเที่ยว
แหงประเทศไทย
ไชยวัฒน วรเชฐวราวัตร. (2546) กรุงศรีอยุธยาราชธานีไทย เลม 1-3.
ไชยวัฒน วรเชฐวราวัตร. (2544) พระราชวังหลวงพระนครศรีอยุธยา. กรุงเทพฯ : เทียนวัฒนา
พริ้นทติ้ง.
ไชยวัฒน วรเชฐวราวัตร. (2548) อโยธยาศรีรามเทพนคร. กรุงเทพฯ : เทียนวัฒนาพริ้นทติ้ง.
โชติ กัลยาณมิตร, ศ. (2548) พจนานุกรมสถาปตยกรรมและศิลปะเกีย่ วเนือ่ ง. สํานักพิมพเมือง
โบราณ
ญัน เมอรดาล; ชาญวิทย เกษตรศิริ,ผูแปล(2545) อังกอร : ความเรียงวาดวยศิลปะและลัทธิจกั วรรดิ
นิยม. เรือนปญญา: กรุงเทพฯ
ธวัชชัย องควุฒิเวทยและวิไลรัตน ยังรอต. (2550) อยุธยา. กรุงเทพฯ : อัมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับ
ลิชชิ่ง.
นณ. ปากน้ํา. (2516). ศิลปกรรมแหงอาณาจักรอยุธยา. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร.
นณ. ปากน้ํา. (2516). สถูปเจดียใ นประเทศไทย. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร.
นณ. ปากน้ํา. (2520). ศิลปะกับโบราณคดีในสยาม. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร.
นณ. ปากน้ํา. (2549). ถาม-ตอบ ศิลปะไทย. สํานักพิมพเมืองโบราณ.
นิพนธ ทวีกาญจน . (2529). ประวัตศิ าสตรศลิ ป สมัยกอนประวัตศิ าสตร อียปิ ตโบราณ เมโสโปเต
เมีย กรีก โรมัน. โอเดียนสโตร:กรุงเทพฯ.
ปญญา เทพสิงห. (2548). ศิลปะเอเชีย. สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ระพีพรรณ ใจภักดี. (2548). คูม ือชมศิลปะและสถาปตยกรรมไทย : อยุธยา. กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพแสงแดด
สงา ลือชาพัฒนพร. (2548). สานศิลป จีน– สยาม. สํานักพิมพมนษยศิลป
สุภัทรดิศ ดิสกุล, ม.จ. (2539). ศิลปะในประเทศไทย. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร: กรุงเทพฯ
สุภัทรดิศ ดิสกุล, ม.จ. (2549). ประวัตศิ าสตรศลิ ปะประเทศใกลเคียง (อินเดีย ,ลังกา, ชวา ,จาม ,
ขอม, พมา และลาว). สํานักพิมพมติชน : ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ
สันติ เล็กสุขุม, ศ.ดร.(2548) งานชางไทยโบราณ. สํานักพิมพเมืองโบราณ
เสมอชัย พูลสุวรรณ, ดร. (2539) สัญลักษณในงานจิตรกรรมไทย ระหวางพุทธศตวรรษที่ 19-20.
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เสนอ นิลเดช. (2539). ศิลปะสถาปตยกรรมลานนา. เอกสารประกอบคําบรรยายวิชา
ประวัติศาสตรศิลปะสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร.
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ศุภชัย สิงหยะบุศย .(2547). ประวัตศิ าสตรศลิ ปะตะวันตกฉบับสมบูรณ. วาดศิลป: กรุงเทพฯ
ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร. (2542). ศิลปะสุโขทัย. เอกสารวิชาการลําดับที่ 18.
2. เอกสารขอมูลสําคัญ
เสมอชัย พูลสุวรรณ, ดร. (2539) สัญลักษณในงานจิตรกรรมไทย ระหวางพุทธศตวรรษที่ 19-20.
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
เว็บไซด ที่เกี่ยวกับหัวขอในประมวลรายวิชา เชน เวปไซตของสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว
เวปไซตของกรมศิลปากร

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ไดใหนักศึกษาเขาประเมินผลการเรียนการสอนทางเว็บไซตโดย
การนําแนวคิดและความคิดเห็นของนักศึกษาไดดังนี้
- แบบประเมินผูส อนและแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผานเว็บบอรดใน LMS ประจํารายวิชาที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสาร
กับนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอนไดมีกลยุทธ ดังนี้
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- ผลจากโครงงานยอย ใบงานกลุมหรือบุคคล
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- วิจัยในชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรูในรายวิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษา หรือสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผล
การทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้
- การทวนสอบการใหคะแนนจาการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่น หรือ ผูท รงคุณวุฒิ ที่
ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร
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- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดยตรวจสอบ
ขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอน และรายละเอียดรายวิชาเพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุกป หรือตามขอเสนอแนะและผลทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหาตาง ๆ
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