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หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
คณะศิลปวิจิตร
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
1.1 ชื่อภาษาไทย
1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
Master of Fine Arts Program in Visual Arts

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย
2.2 ชื่อย่อภาษาไทย
2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

ศิลปมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป์)
ศล.ม. (ทัศนศิลป์)
Master of Fine Arts (Visual Arts)
M.F.A. (Visual Arts)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
ปริญญาโท แบบ ก2, ปริญญาโท แบบ ข
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ปรับปรุงมาจากหลักสูตร
หลั ก สู ต รศิ ล ปมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าทั ศ นศิ ล ป์ (หลั ก สู ต รใหม่ พ.ศ. 2559) เริ่ ม ใช้ ใ นภาคการศึ ก ษาที่ 1
ปีการศึกษา 2563
6.2 สภาวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เห็นชอบให้นาเสนอหลักสูตรต่อสภาสถาบันบัณฑิ ตพัฒนศิลป์
ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562
6.3 สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั กสูต รมีค วามพร้อ มในการเผยแพร่ห ลักสู ตรที่ มีคุ ณ ภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดั บ
บัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 ในปีการศึกษา 2564
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
ศิลปิ น ครู อาจารย์ ผู้ส อนศิ ลปะ นั ก วิชาการ นั กอนุ รักษ์ และพั ฒ นาศิ ลปกรรม นัก จัด การศิ ลปะ และ
ประกอบอาชีพอิสระ
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9. ชื่อ เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตาแหน่งทาง
วิชาการ
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
อาจารย์

ชื่อ – สกุล และ
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน
* นายศุภชัย สุกขีโชติ
3-1002-02301-19-6
* นายสรรณรงค์ สิงหเสนี
3-1201-00816-54-5
* นางเมตตา สุวรรณศร
3-1011-00230-81-9

ระดับการศึกษา

ปี
ทีจ่ บ
2528
2523
2529
2520
2559
2541
2539

ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
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หลักสูตรที่จบ
ศิลปมหาบัณฑิต
ศิลปบัณฑิต
ศิลปมหาบัณฑิต
ศิลปบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ศิลปมหาบัณฑิต
ศิลปบัณฑิต

สาขาวิชา
ที่จบ
จิตรกรรม
จิตรกรรม
จิตรกรรม
จิตรกรรม
ทัศนศิลป์
ภาพพิมพ์
ภาพพิมพ์

สถาบันที่จบ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า) ถนนราชินี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั ง คมแห่ ง ชาติฉ บั บ ที่ 11 ซึ่ง ครอบคลุม ระยะเวลา
ระหว่างปี 2555-2559 กาลังจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2559 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ จึงได้จัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 11 ขึ้นเพื่อเป็นทิศทางของแผนพัฒนาประเทศ
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ประเทศไทยจะยังคงประสบ
สภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกประเทศ อาทิ
กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ ในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิต ภาพการผลิต ความสามารถ
ในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้าทางสังคม เป็นต้น ทาให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่ 12
จาเป็นต้องยึดกรอบแนวความคิดและหลักการในการวางแผนที่สาคัญดังนี้
(1) การน้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม
(3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ
(4) การพัฒนาสู่ความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
อัน ดั บ ความสามารถในการแข่ งขั น โดยรวมยัง ปรับ ตั วดี ขึ้ น ไม่ ม ากนั ก เนื่ องจากต่ างประเทศมีพ ลัง การ
ขับ เคลื่ อนมากกว่าไทยและประเทศไทยอยู่ ในสถานการณ์ การแข่ง ขัน ที่ อยู่ ตรงกลางระหว่างประเทศที่ มี ความ
ได้ เปรียบด้ านต้ น ทุน แรงงานและการผลิต และประเทศที่มี ความก้ าวหน้ าและความสามารถในการแข่ ง ขัน ทาง
นวั ต กรรมและความคิ ด สร้ า งสรรค์ โดยในปี พ.ศ.2557 WEF (World Economic Forum) ได้ จั ด อั น ดั บ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ 31 จาก 144 ประเทศ
ด้วยแนวโน้มทางเศรษฐกิจดังกล่าว การพัฒนาหลักสูตร สาขาทัศนศิลป์ จึงมีจุดเน้นในการสร้างบุคลากร
เพื่ อ ตอบสนองแนวคิ ด ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สร้ า งนวั ต กรรม และความคิ ด สร้ า งสรรค์ เพื่ อ ความก้ า วหน้ า
เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่นามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร ในการทานุ
บารุง ศิลปวัฒ นธรรมไทย และส่งเสริมการสร้างองค์ ความรู้ด้านศิลปวัฒ นธรรม ตลอดจนยุทธศาสตร์ก ระทรวง
วัฒนธรรม ในการรักษาสืบทอดวัฒนธรรมของชาติ วัฒนธรรมท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย
นอกจากนั้นงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่เป็นผลงานสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีคุณค่าสูงยัง
ได้ถูกนาไปใช้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนในชาติหรือกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ปลูกฝังทัศนคติ ช่วยในการแก้ไขปัญหา
สังคม ตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติที่ปรากฏอยู่ในงานด้านศิลปวัฒนธรรม
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ ภายนอกหรือการพั ฒนาทางเศรษฐกิจ สัง คมและวัฒ นธรรมของชาติ ท าให้
จาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ เพื่อผลิตมหาบัณฑิตซึ่งจะเป็นผู้นาในการสร้างสรรค์
หรื อ วิ จั ย ด้ านทั ศ นศิ ล ป์ แ ละเป็ น ก าลั ง ส าคั ญ ในการสร้ า งองค์ ค วามรู้ ที่ เป็ น เลิ ศ และมี คุ ณ ภาพ เพื่ อ ท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติให้เกิดความก้าวหน้าและเข้มแข็งมั่นคง
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
พันธกิจของสถาบันในการผลิตบัณฑิตด้านศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาหลักสูตรศิลปะให้มีคุณภาพ พัฒนา
หลักสูตรให้มีมาตรฐานตามหลักเกณฑ์สามารถนาไปสู่การปฏิบัติการวิจัยและงานสร้างสรรค์ นาความรู้สู่การบริการ
วิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 หลักสูตรสาขาทัศนศิลป์ มีรายวิชาที่กาหนดเรียนร่วมกับนักศึกษาในหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นาฏศิลป์ไทย คือรายวิชา 102-601 ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษามหาบัณฑิต ซึ่งเป็นการเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
13.2 การบริ ห ารการจั ด การ มี อ าจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รมี ห น้ า ที่ ก ากั บ ดู แ ล โดยประสานกั บ หน่ ว ยงาน
บัณฑิตศึกษา ในการจัดตารางสอน ตารางสอบ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะทาหน้าที่ประสานการจัดการ
กับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในการสอนวิชาตาม 13.1
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
สืบ สาน พั ฒ นา สร้ างสรรค์ แ นวคิ ด รู ป แบบ เทคนิ ค วิธี การงานทั ศ นศิ ล ป์ อย่ างสอดคล้ อ งกั บ
ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรมไทย และสภาพสังคมปัจจุบัน
1.2 ความสาคัญ
ทัศนศิลป์อันหมายถึงจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สถาปัตยกรรม ภาพถ่าย สื่อผสม ฯลฯ
ต่างก็มีพัฒนาการจากการผสมผสานความรู้และทักษะสาขาต่างๆ ที่หลากหลายทั้งในส่วนที่เป็ นสากล เช่น ความคิด
ทางศิลปะแบบใหม่ที่มี แนวคิด และเทคนิควิธีการนาเสนอ รูปแบบใหม่ได้อย่างครอบคลุม เทคนิคและสื่อที่ใช้ในการ
สร้างงานศิลปกรรม พัฒนาการและมีความสัมพันธ์ กับส่วนที่เป็นรากเหง้าวิถีชีวิต สังคม ศิลปวัฒนธรรม เชื้อชาติ
เผ่าพันธุ์ของ ประเทศที่มีแบบแผนเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ เป็นการผสมผสานความรู้เดิม เทคนิคเดิม ความรู้
และ เทคนิคใหม่ที่สังคมรับรู้ตอบสนองการดาเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคมร่วมสมัย ค้นหาจิตวิญญาณ รากเหง้าของ
ศิลปะไทย สังคมไทยและวัฒนธรรมไทย ด้วยศาสตร์ทางทัศนศิลป์ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ศิลปะ
ไทย เครื่องเคลือบดินเผา หรือสื่อผสม ฯลฯ ที่สอดคล้องกับสังคมยุคสมัยในสังคมโลกปัจจุบัน
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
1.3.1 มีความรู้ความสามารถทางด้านการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ระดับสูง
1.3.2 มีความรู้ความสามารถในการวิจัยงานทัศนศิลป์
1.3.3 มีความรู้ความสามารถในการอนุรักษ์ พัฒนา เผยแพร่งานทัศนศิลป์และ
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
1.3.4 มีความรู้ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการ
1.4 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
1.4.1 สามารถใช้ วิจ ารณญาณและแสดงออกซึ่ง ดุ ลยพินิจ ที่ เ กี่ยวข้ องกั บ คุณธรรม
จริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม มีจิตสาธารณะ สามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ และสามารถดารงตนอยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุข
1.4.2 มี ค วามรู้ เข้ า ใจอย่ างถ่ อ งแท้ เชี่ ย วชาญในองค์ ค วามรู้ แ ละงานวิ จั ย ด้ านทั ศ นศิ ล ป์
สามารถเชื่อมโยง พัฒนา ประยุกต์และบูรณาการศาสตร์อื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสม
1.4.3 มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจอย่ า งลึ ก ซึ้ ง เกี่ ย วกั บ ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ที่ เ หมาะสมกั บ ศาสตร์
ด้ า นทัศนศิลป์
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1.4.4 สามารถสื บ ค้ น แสวงหา และ เข้ า ถึ ง อ งค์ ค วามรู ้ วิ เ คร าะ ห์ สั ง เคราะ ห์
สร้ า งสรรค์ บู ร ณาการด้ า นทัศนศิลป์แ ละศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งมี ศั ก ยภาพ
1.4.5 สามารถสร้างสรรค์ผลงานและ/หรือนวัตกรรมด้านทัศนศิลป์ และสร้างองค์ความรู้
ใหม่ที่มีคุณูปการต่อศิลปวัฒนธรรมของชาติและสังคม
1.4.6 สามารถวิเคราะห์เชิงวิพากษ์งานวิจัยด้านทัศนศิลป์ได้อย่างเหมาะสม
1.4.7 สามารถสื่ อ สารและถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ จ ากงานวิ จั ย ด้ า น ทัศนศิลป์แ ละ
ศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในเชิ ง ประจั ก ษ์ ทั้ ง ด้ า นการเขี ย น การนาเสนอ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสื่อสารได้
อย่างเหมาะสม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ มีแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่ประกอบไปด้วยแผนการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กลยุทธ์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุงโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในรอบการศึกษา (5 ปี)
แผนการพัฒนา/
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
เปลี่ยนแปลง
1 ด้านพัฒนาบุคลากร
1. สนับสนุนอาจารย์และบุคลากรให้
ตัวบ่งชี้
พัฒนาด้านการเรียนการสอนและการ
1. จานวนอาจารย์และบุคลากรที่ได้รับการ
ทางานที่รับผิดชอบ
พัฒนาจากภายในและภายนอก
2. ส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาในระดับที่
2. จานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิการศึกษา
สูงขึ้นและตรงกับสาขา
เพิ่มขึ้น
3. ส่งเสริมให้อาจารย์กาหนดตาแหน่งทาง 3. จานวนอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
วิชาการที่สูงขึ้น
สูงขึน้
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์
4. จานวนผลงานทางวิชาการงานวิจัย/งาน
ผลิตผลงานทางวิชาการงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ที่เพิ่มมากขึ้น
สร้างสรรค์เพิ่มขึ้น
5. จานวนเครือข่ายทางวิชาการ
5. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ 6. จานวนอาจารย์ระดับวุฒิปริญญาเอกเพิ่ม
ทั้งในและต่างประเทศ
มากขึ้น
6. เพิ่มอัตราจานวนอาจารย์ระดับวุฒิ
หลักฐาน
ปริญญาเอก
1. ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์
2. สัญญาความร่วมมือทางวิชาการและ
งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
2 ด้านหลักสูตร
2.1 ปรับปรุงการจัดการ 1. จัดประชุมการประเมินผลการจัดการ ตัวบ่งชี้
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แผนการพัฒนา/
กลยุทธ์
เปลี่ยนแปลง
เรียนการสอนกลยุทธ์การ
เรียนการสอน และการดาเนินงานของ
สอน หรือการประเมินผลทุก หลักสูตร
ปีการศึกษา
3 ด้านนักศึกษา
3.1 พัฒนานักศึกษาจาก 1. ส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์ผลงาน
ผลงานสร้างสรรค์
3.2 พัฒนาทักษะ
1. ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าจากตารา
ภาษาต่างประเทศ
และ Web site ต่างประเทศ
2. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุมและ
เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ
3. ส่งเสริมให้นักศึกษาไปศึกษาดูงาน
สร้างสรรค์ ในต่างประเทศ
4 ด้านพัฒนาการบริการ
ทางวิชาการ
4.1 แผนพัฒนาการบริการ 1. สนับสนุนอาจารย์ บุคลากรและ
ทางวิชาการ
นักศึกษามีส่วนร่วมในการเผยแพร่องค์
ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชนหรือ
หน่วยงานราชการ
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หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. การประชุมประเมินผลการจัดการเรียน
การสอน
หลักฐาน
1. รายงานการประชุม
ตัวบ่งชี้
1. จานวนผลงานสร้างสรรค์

หลักฐาน
1. รายละเอียดรายวิชา มคอ.3
2. รายงานการเดินทาง หลักฐานการนา
นักศึกษาเข้าร่วมประชุม เผยแพร่
ตัวบ่งชี้
1. จานวนงานบริการวิชาการ
หลักฐาน
1. เอกสารแสดงผลการดาเนินงานโครงการ
บริการวิชาการ

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
สถาบัน อาจจั ด การศึก ษาภาคฤดูร้ อน ต่ อจากภาคการศึก ษาที่ 2 คือ ระหว่างเดือ นเมษายน – พฤษภาคม
จานวน 8 สัปดาห์ โดยให้เพิ่มชั่วโมงสาหรับการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับการศึกษาภาคปกติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลา ในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
มิถุนายน - กันยายน
ภาคการศึกษาปลาย
พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เมษายน – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาทัศนศิลป์
2.2.2 กรณีที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สาขาทัศนศิลป์ ต้องมีประสบการณ์หรือทาหน้าที่
เกี่ยวข้องด้านทัศนศิลป์ เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.2.3 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2.3.4 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรที่สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่า 2.50
2.2.5 เป็นผู้มีความประพฤติดีตามมาตรฐานของสถาบัน
2.2.6 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ และ/หรือเป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.2.7 ผู้สมัครที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ เพราะเรียนครบกาหนดเวลา ที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
หนึ่งแล้ว แต่ไม่สาเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเพราะคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ที่กาหนดไว้ จะเข้าศึกษา
ในสาขาวิชาเดิมได้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.2.8 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในข้อ 2.2.1 - 2.2.4 อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครและเข้า
ศึกษาต่อ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
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2.3 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.3.1 แผน ก แบบ ก 2
จานวนนักศึกษา / ชั้นปี

2563
10

ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

10

2564
10
10
20
10

ปีการศึกษา
2565
10
10
20
10

2566
10
10
20
10

2567
10
10
20
10

2.3.2 แผน ข
ปีการศึกษา
2563
2564
2565
2566
2567
ชั้นปีที่ 1
10
10
10
10
10
ชั้นปีที่ 2
10
10
10
10
รวม
10
20
20
20
20
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
10
10
10
10
หมายเหตุ จานวนนักศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของผู้เรียน สังคมและตลาดแรงงาน
จานวนนักศึกษา / ชั้นปี

2.4 งบประมาณตามแผน
2.4.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข
รายระเอียดรายรับ
1. งบประมาณแผ่นดิน
- เงินเดือนและค่าจ้าง
2. งบลงทุน
- โครงสร้าง
- ค่าครุภัณฑ์
3. ค่าบารุงการศึกษา
- ค่าลงทะเบียนเรียน
4. รายรับอื่น ๆ
- รายได้อื่น
รวมรายรับ

2562

2563

ปีงบประมาณ
2564

0

0

0

0

0

0
250,000

0
0

0
0

0
0

0
0

610,000

610,000

610,000

610,000

610,000

0
860,000

0
610,000

0
610,000

0
610,000

0
610,000

2565

2566

หมายเหตุ: รับจานวน 10 คน เหมาจ่าย 30,500 / คน / เทอม คิดเป็นรายรับรวม 610,000 บาทต่อปี
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2.4.2 รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย (หน่วย : บาท)
แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข
หมวดเงิน

1. งบบุคลากร
- เงินเดือนและค่าจ้าง
2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ
2.2 โครงการพัฒนาตามพันธกิจ
- ด้านบุคลากร
- สายวิชาการ
- สายสนับสนุน
- ด้านนักศึกษา (ผลลัพธ์ผู้เรียน)
- ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
- ด้านการบริการวิชาการ
- ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านการบริหารจัดการ
- ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
2.3 ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
- โครงสร้าง
- ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต
รวมสุทธิ (รายรับ - รายจ่าย)

2563

2564

ปีงบประมาณ
2565

0

0

0

0

0

432,000

432,000

432,000

432,000

432,000

180,000
180,000
25,000
30,000
30,000
30,000
25,000
25,000

180,000
180,000
25,000
30,000
30,000
30,000
25,000
25,000

180,000
180,000
25,000
30,000
30,000
30,000
25,000
25,000

180,000
180,000
25,000
30,000
30,000
30,000
25,000
25,000

180,000
180,000
25,000
30,000
30,000
30,000
25,000
25,000

0

0

0

0

0

0
250,000

0
0

0
0

0
0

0
0

1,207,000 1,207,000

957,000

957,000

957,000

10
120,700

20
47,850

20
47,850

20
47,850

13,000

20
60,350

2566

2567

1,233,000 1,483,000 1,483,000 1,483,000

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 120,700 บาท
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2.5 ระบบการศึกษา
( / ) แบบชั้นเรียน
( ) แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลัก
( ) แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
( ) แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
( ) แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
( ) อื่นๆ (ระบุ)
2.6 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย
ไม่มี
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 จานวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
3.1.1 โครงสร้างหลักสูตร
3.1.1.1 แผน ก แบบ ก 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการทาวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
3.1.1.2 แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชา โดยไม่ต้องทาวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการ
ค้นคว้าอิสระโดยจัดให้ทาสารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข
วิชาบังคับ
15
หน่วยกิต
วิชาบังคับ
15
หน่วยกิต
วิชาเลือก
9 หน่วยกิต
วิชาเลือก
15
หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
12
หน่วยกิต
สารนิพนธ์
6
หน่วยกิต
รวมทั้งสิ้น
36 หน่วยกิต
รวมทั้งสิ้น
36 หน่วยกิต
3.1.2 รายวิชาและจานวนหน่วยกิต
3.1.2.1 แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
1.1) วิชาเสริมพื้นฐานบังคับตามเกณฑ์การสอบเข้า
สาหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสาหรับ
ผู้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษากาหนดรายวิชาเสริมพื้นฐานให้นักศึกษาได้ศึกษาเพิ่มเติมโดยไม่นับเป็นหน่วยกิต
425 – 321
ภาษาอังกฤษ 1 ระดับมหาบัณฑิต
2 (2-1-3)
(English 1 for Master Degree)
425 – 322
ภาษาอังกฤษ 2 ระดับมหาบัณฑิต
2 (2-1-3)
English 2 for Master Degree
425 – 323
ภาษาอังกฤษ 3 ระดับมหาบัณฑิต
2 (2-1-3)
English 3 for Master Degree
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หมายเหตุ : การสอบตามระดับคะแนนที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กาหนดและมีอายุภายใน 2 ปี เท่านั้น
2) หมวดวิชาบังคับ
422-401
422-402
422-403
422-404
422-405

จานวนหน่วยกิต

15 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (2-2-5)

ระเบียบวิธีวิจัย
(Research Methodology)
แนวคิดและการทดลองทัศนศิลป์
(Concept and Experiment in Visual Arts)
การสร้างสรรค์ทัศนศิลป์
(Creativity in Visual Arts)
สัมมนาทัศนศิลป์
(Seminar in Visual Arts)
โครงการทัศนศิลป์
(Project in Visual Arts)

3 (1-4-4)
3 (1-4-4)
3 (2-2-5)
3 (1-4-4)

3) หมวดวิชาเลือก
นั กศึ กษาที่ เลื อกหลั กสู ตร แผน ก แบบ ก 2 ต้ องเรี ยนรายวิ ชาเลื อกไม่ น้ อยกว่ า 9 หน่ วยกิ ต และ
นักศึกษาที่เลือกหลักสูตรแผน ข ต้องเรียนรายวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
422-501
สุนทรียศาสตร์
3 (3-0-6)
(Aesthetic)
422-502
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในทัศนศิลป์
3 (2-2-5)
(Cultural Identities in Visual Arts)
422-503
แสงเสียงและวัสดุในทัศนศิลป์
3 (1-4-4)
(Light-Sound and Materials in Visual Arts)
422-504
กลวิธีศิลปกรรมไทยประเพณี
3 (1-4-4)
(Thai Arts Traditional Techniques)
422-505
คติความเชื่อไทย
3 (3-0-6)
(Thai Beliefs)
422-506
การบริหารจัดการศิลปะ
3 (1-4-4)
(Art Management)
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4) หมวดวิชาวิจัย
นักศึกษาที่เลือกหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 ต้องเลือกวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต และนักศึกษาที่เลือก
หลักสูตรแผน ข ต้องเลือกสารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
422-601
วิทยานิพนธ์
12
(Thesis)
422-602
สารนิพนธ์
6
Independent Study
หมายเหตุ วิทยานิพนธ์ เทียบเคียงหน่วยกิต 1 หน่วยกิต เท่ากับ 45 ชั่วโมง
5) การสอบวัดคุณสมบัติ
นักศึกษาที่เลือกหลักสูตร แผน ข ต้องสอบประมวลความรู้เฉพาะสาขา
422-701
การสอบประมวลความรู้
S/U
Comprehensive Examination
ความหมายของรหัสรายวิชาและรหัสการจัดการชั่วโมงเรียน
ความหมายของรหัสรายวิชา
คณะ
สาขาวิชา
กลุ่มวิชา
ลาดับวิชา

X X X X X X
รหัสวิชาที่ใช้กาหนดเป็นตัวเลข
ตาแหน่งที่ 1
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4

6 หลัก ดังต่อไปนี้
หมายถึง
คณะ
หมายถึง
คณะศิลปวิจิตร
หมายถึง
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
หมายถึง
คณะศิลปศึกษา
หมายถึง
บัณฑิตศึกษา
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ตาแหน่งที่ 2
หมายถึง
ระดับการศึกษา
เลข 1
หมายถึง
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
เลข 2
หมายถึง
ระดับมหาบัณฑิต
เลข 3
หมายถึง
ระดับดุษฎีบัณฑิต
ตาแหน่งที่ 3
หมายถึง
สาขาวิชา
เลข 1
หมายถึง
วิชาชีพครู
เลข 2
หมายถึง
ทัศนศิลป์
เลข 3
หมายถึง
นาฏศิลป์
เลข 4
หมายถึง
ดุริยางคศิลป์
เลข 5
หมายถึง
ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ และดุริยางคศิลป์
ตาแหน่งที่ 4
หมายถึง
กลุ่มวิชา
เลข 1
หมายถึง
วิชาชีพครู
เลข 2
หมายถึง
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เลข 3
หมายถึง
วิชาเสริมพื้นฐาน
เลข 4
หมายถึง
วิชาบังคับ
เลข 5
หมายถึง
วิชาเลือก
เลข 6
หมายถึง
วิชาวิจัย
เลข 7
หมายถึง
การสอบประมวลความรู้/การสอบวัดคุณสมบัติ
ตาแหน่งที่ 5-6 หมายถึง
ลาดับวิชา
ความหมายของรหัสการจัดชั่วโมงเรียน
หน่วยกิต
ชั่วโมงเรียนบรรยาย
ชั่วโมงเรียนปฏิบัติ
ชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง

X

(X

X

X)
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3.1.3 แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
422-401
422-402
425-321
422-5xx
รวม

แผน ก แบบ ก 2
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
ระเบียบวิธีวิจัย
3 (2-2-5)
แนวคิดและการทดลอง
3 (1-4-4)
ทัศนศิลป์
ภาษาอังกฤษ 1 ระดับ
ไม่นับหน่วยกิต
มหาบัณฑิต
วิชาเลือก 1
3 (x-x-x)

รหัสวิชา
422-401
422-402
425-321
422-5xx
รวม

ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

แผน ข
รายวิชา
ระเบียบวิธีวิจัย
แนวคิดและการทดลอง
ทัศนศิลป์
ภาษาอังกฤษ 1 ระดับ
มหาบัณฑิต
วิชาเลือก 1

จานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5)
3 (1-4-4)
ไม่นับหน่วยกิต
3 (x-x-x)
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
422-402
425-322
422-5xx
422-5xx
รวม

แผน ก แบบ ก 2
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
การสร้างสรรค์ทัศนศิลป์
3 (1-4-4)
ภาษาอังกฤษ 2 ระดับ
ไม่นบั หน่วยกิต
มหาบัณฑิต
วิชาเลือก 2
3 (x-x-x)
วิชาเลือก 3
3 (x-x-x)

รหัสวิชา
422-402
425-322
422-5xx
422-5xx
รวม

ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

แผน ข
รายวิชา
การสร้างสรรค์ทัศนศิลป์
ภาษาอังกฤษ 2 ระดับ
มหาบัณฑิต
วิชาเลือก 2
วิชาเลือก 3

จานวนหน่วยกิต
3 (1-4-4)
ไม่นับหน่วยกิต
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
422-404
422-405
425-323
รวม

แผน ก แบบ ก 2
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
สัมมนาทัศนศิลป์
3 (2-2-5)
โครงการทัศนศิลป์
3 (1-4-4)
ภาษาอังกฤษ 3 ระดับ
ไม่นับหน่วยกิต
มหาบัณฑิต

รหัสวิชา
422-404
422-405
425-323

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

รวม
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แผน ข
รายวิชา
สัมมนาทัศนศิลป์
โครงการทัศนศิลป์
ภาษาอังกฤษ 3 ระดับ
มหาบัณฑิต

จานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5)
3 (1-4-4)
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
แผน ก แบบ ก 2
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
422-601 วิทยานิพนธ์
12

รหัสวิชา
422-5xx
422-5xx
422-701
422-602
รวม

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

รวม

แผน ข
รายวิชา
วิชาเลือก 4
วิชาเลือก 5
การสอบประมวลความรู้*
(S/U)
สารนิพนธ์

จานวนหน่วยกิต
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
6

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

3.1.4 คาอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
1.1) วิชาเสริมพื้นฐานบังคับตามเกณฑ์การสอบเข้า
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
425 – 321 ภาษาอังกฤษ 1 ระดับมหาบัณฑิต
2 (2-1-3)
(English 1 for Master Degree)
การอ่าน การเขียน การพูด การฟัง ที่จาเป็นสาหรับการศึกษาในระดับมหาบัณฑิต
425 – 322

ภาษาอังกฤษ 2 ระดับมหาบัณฑิต
2 (2-1-3)
English 2 for Master Degree
การสื่อสารเพื่อความเข้าใจ การเขียนและการอ้างอิงในรายงานการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ

425 – 323

ภาษาอังกฤษ 3 ระดับมหาบัณฑิต
2 (2-1-3)
English 3 for Master Degree
การเขียนรายงานโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ การเขียนบทคัดย่อ การนาเสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์

2) หมวดวิชาบังคับ
422-401 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (2-2-5)
(Research Methodology)
หลักการ และวิธีการวิจัยทางศิลปกรรมตามหลักวิชาและเหตุผลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
การกาหนดโครงของการวิจัย การวางแผน การรวบรวมข้อมูล การจัดระเบี ยบ การวิเคราะห์
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จรรยาบรรณนักวิจัย และกาหนดข้อสรุป พร้อมด้วยการอ้างอิงและการเรียบเรียงเอกสารวิจัย
อย่างถูกต้อง
422-402

แนวคิดและการทดลองทัศนศิลป์
3 (1-4-4)
(Concept and Experiment in Visual Arts)
กระบวนการทางความคิด การทดลอง สื่อ วัสดุ เทคนิค ความหมาย คุณค่าความงาม ปฏิบัติงาน
ทัศนศิลป์

422-403

การสร้างสรรค์ทัศนศิลป์
3 (1-4-4)
(Creativity in Visual Arts)
สร้างงานทัศนศิลป์ ด้วยเทคนิค แนวคิด รูปแบบวิธีการอย่างอิสระ แสดงคุณลักษณะพิเศษส่วน
บุคคล

422-404

สัมมนาทัศนศิลป์
3 (2-2-5)
(Seminar in Visual Arts)
ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดทางทัศนศิลป์ ประเด็นภายใต้วัฒนธรรมแบบพหุนิยมปัจจุบัน รวมทั้ง
โครงสร้างการเขียนวิทยานิพนธ์ในเชิงสร้างสรรค์

422-405

โครงการทัศนศิลป์
3 (1-4-4)
(Project in Visual Arts)
วิเคราะห์ การปฏิ บั ติงานทั ศนศิ ลป์ เฉพาะบุ คคล มุ่ ง เน้ น ความส าคัญ ของแนวคิด เนื้อ หา การ
สร้างสรรค์ วิเคราะห์คุณสมบัติพิเศษเฉพาะบุคคล

3) หมวดวิชาเลือก
422-501 สุนทรียศาสตร์
3 (3-0-6)
(Aesthetic)
แนวคิดและทฤษฎีทางสุนทรียศาสตร์ที่สาคัญ ลักษณะคุณค่าทางความงามลักษณะเฉพาะของ
งานศิลปกรรม งานศิลปกรรมไทยประเพณี จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ประณีต
ศิลป์
422-502

อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในทัศนศิลป์
3 (2-2-5)
(Cultural Identities in Visual Arts)
ศึกษาแนวความคิด กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ความหลากหลายของ ปรัชญา ภูมิ
ปัญญา วัฒนธรรมไทย พัฒนาการของศิลปวัฒนธรรมไทย
18

422-503 แสงเสียงและวัสดุในทัศนศิลป์
3 (1-4-4)
(Light - Sound and Materials in Visual Arts)
สร้างงาน แนวความคิด รูปแบบ กรรมวิธี เทคนิคเกี่ยวกับทัศนศิลป์ที่ใช้สื่อ แสง เสียง สี
อิเล็กทรอนิกส์ การผสมสื่อวัสดุต่างๆ
422-504

กลวิธีศิลปกรรมไทยประเพณี
3 (1-4-4)
(Thai Arts Traditional Techniques)
กลวิธี แนวความคิด ภูมิปัญญาไทย กระบวนการสร้างงานศิลปกรรมไทยประเพณี ตามขนบนิยม
และการประยุกต์เป็นเทคนิคการสร้างสรรค์ที่พัฒนา สอดคล้องกับแนวทางการแสดงออกเฉพาะ
บุคคล

422-505

คติความเชื่อไทย
3 (3-0-6)
(Thai Beliefs)
คติความเชื่อไทย ความเชื่อ ในพุทธศาสนา ความเชื่อ ในสถาบันพระมหากษัตริย์ ความเชื่อ ใน
วัฒนธรรมประเพณี ขนบนิยม ความเชื่อพื้นบ้านหรือท้องถิ่น

422-506

การบริหารจัดการศิลปะ
3 (1-4-4)
(Art Management)
ระบบการบริ ห าร จั ด การแนวคิ ด และทฤษฏี ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ กระบวนการจั ด การต่ างๆ ด้ า น
ศิลปกรรม กระบวนการออกแบบวิธีคิด กระบวนการนาเสนอ การจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ
และการสร้างองค์ความรู้ในฐานะภัณฑารักษ์

4) หมวดวิชาวิจัย
422-601 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2)
12
(Thesis)
โครงการทัศนศิลป์เฉพาะบุคคล เอกสารประกอบ กระบวนการทางาน แนวความคิด อย่างเป็น
ระบบ ในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ
422-602

สารนิพนธ์ (แผน ข)
6
Independent Study
การกาหนดหัวข้อสารนิพนธ์ทางด้านทัศนศิลป์ โครงร่างสารนิพนธ์ การทาสารนิพนธ์ตามระเบียบวิธี
วิจัย จริยธรรมในการทาสารนิพนธ์ การเขียนรายงานสารนิพนธ์ การนาเสนอผลงานสารนิพนธ์
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิทางการศึกษา
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตาแหน่งทาง
วิชาการ
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
อาจารย์

ชื่อ – สกุล และ
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน
* นายศุภชัย สุกขีโชติ
3-1002-02301-19-6
* นายสรรณรงค์ สิงหเสนี
3-1201-00816-54-5
* นางเมตตา สุวรรณศร
3-1011-00230-81-9

ระดับการศึกษา

ปีที่จบ

หลักสูตรที่จบ

สาขาวิชาที่จบ

สถาบันที่จบ

ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

2528
2523
2529
2520
2559
2541
2539

ศิลปมหาบัณฑิต
ศิลปบัณฑิต
ศิลปมหาบัณฑิต
ศิลปบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ศิลปมหาบัณฑิต
ศิลปบัณฑิต

จิตรกรรม
จิตรกรรม
จิตรกรรม
จิตรกรรม
ทัศนศิลป์
ภาพพิมพ์
ภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

หมายเหตุ เครื่องหมาย* หมายถึงผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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3.2.2 อาจารย์ประจา
ตาแหน่งทาง
ชื่อ – สกุล และ
วิชาการ
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายเด่น หวานจริง
3-1412-00490-54-5
อาจารย์
นายบุญพาด ฆังคะมะโน
3-9308-00271-86-2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวดวงหทัย พงศ์ประสิทธิ์
3-2005-00290-45-1
อาจารย์
นางสาวสุทธาสินีย์ สุวุฒโฑ
4-1019-00006-43-1
อาจารย์

นายภัทรพร เลี่ยนพานิช
3-1009-04840-79-8

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายชยากร เรืองจารูญ
3-1022-01729-99-2

ระดับ
การศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ปีที่จบ

หลักสูตรที่จบ

สาขาวิชาที่จบ

2543
2533
2543
2534
2544
2536
2545
2541

ศิลปมหาบัณฑิต
ศิลปบัณฑิต
ศิลปมหาบัณฑิต
ศิลปบัณฑิต
ศิลปมหาบัณฑิต
ศิลปบัณฑิต
ศิลปมหาบัณฑิต
ศิลปบัณฑิต

ศิลปไทย
ศิลปไทย
ประติมากรรม
ประติมากรรม
จิตรกรรม
จิตรกรรม
จิตรกรรม
ภาพพิมพ์

ปริญญาโท

2553

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

2443
2558
2550

สถาบันที่จบ

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ศิลปมหาบัณฑิต
ทัศนศิลป์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ศิลปบัณฑิต
จิตรกรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
การออกแบบภายใน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต การออกแบบตกแต่งภายใน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ตาแหน่งทางวิชาการ

ชื่อ – สกุล และ
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ/ นายวิโชค มุกดามณี
ศิลปินแห่งชาติ
3-1010-00651-05-7
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ/ นายวิชัย สิทธิรัตน์
ศิลปินแห่งชาติ
3-1015-00559-19-2
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ/ นายปริญญา ตันติสุข
ศิลปินแห่งชาติ
3-1022-01216-92-8
ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบัน นายกมล สุวุฒโฑ
บัณฑิตพัฒนศิลป์
4-1019-00006-41-5
ศิลปินแห่งชาติ
นายธงชัย รักปทุม
3-1301-00617-21-6
ศิลปินแห่งชาติ
ศิลปินแห่งชาติ

นายพิชัย นิรันต์
3-1021-01318-83-4
นายสมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์
3-1005-02531-81-2

ระดับ
การศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตร

ปี
ที่จบ
2521
2517
2520
2514
2528
2520
2522
2512
2520

ศิลปมหาบัณฑิต
ศิลปบัณฑิต
ศิลปมหาบัณฑิต
ศิลปบัณฑิต
ศิลปมหาบัณฑิต
ศิลปบัณฑิต
ศิลปมหาบัณฑิต
ศิลปบัณฑิต
ศิลปะประกาศนียบัตร

สาขาวิชา
ที่จบ
จิตรกรรม
จิตรกรรม
ประติมากรรม
ประติมากรรม
จิตรกรรม
จิตรกรรม
ภาพพิมพ์
ภาพพิมพ์
จิตรกรรมชั้นสูง

ปริญญาตรี
อนุปริญญา

2511
2502

ศิลปบัณฑิต
อนุปริญญาศิลปบัณฑิต

จิตรกรรม
จิตรกรรม

ปริญญาโท
ปริญญาตรี

2522
2522

ศิลปมหาบัณฑิต
ประกาศนียบัตร

จิตรกรรม
จิตรกรรม
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หลักสูตรที่จบ

สถาบันที่จบ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งโรม
ประเทศอิตาลี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันวิจิตรศิลป เมือง
อุรปิโน อิตาลี

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงาน หรืองานวิจัย (สาหรับแผน ก แบบ ก 2)
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ตามความถนัดและความสนใจในศาสตร์ด้านทัศนศิลป์โดยใช้กระบวนการวิจัย
นาเสนอเป็นวิทยานิพนธ์
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้าน
5.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางด้านจริยธรรมที่ซับซ้อนในทาง
วิชาชีพด้วยความเข้าใจในความรู้สึกของผู้อื่น
2) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม คานึงถึงความรู้สึกของ
ผู้อื่นที่จะได้รับผลกระทบ
3) ปฏิ บั ติต ามจรรยาบรรณ เคารพสิท ธิแ ละรับ ฟั ง ความคิ ดเห็ น ของผู้ อื่น และมี ความ
กระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มในการหยิบยกข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันเพื่อให้เกิดการทบทวนและแก้ไข
4) มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ แสดงออกซึ่งคุณธรรม จริยธรรมของผู้นา
5.2.2 ความรู้
1) มี ค วามรู้ ความเข้ าใจในหลั ก การและทฤษฎี ด้ านศิ ล ปกรรมศาสตร์ อย่ างถ่ อ งแท้
สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
2) สามารถถ่ายทอดความคิดได้อย่างเป็นระบบ และมีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้
ใหม่
3) มีความรู้และความเข้าใจอย่างละเอียดในกระบวนการวิจัย การสร้างสรรค์และการ
ปฏิบัติทางวิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์
4) สามารถประยุกต์ความรู้จากหลัก ทฤษฎีในเชิงบูรณาการ ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และส่วนรวม และในระดับนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อศาสตร์ด้านศิลปกรรมทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต
5.2.3 ทักษะทางปัญญา
1) สามารถบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ แนวคิดเทคนิคต่างๆ ที่หลากหลาย
แปลกใหม่ และไม่อาจทานายหรือคาดหมายได้ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่
ศึกษาขั้นสูง
2) สามารถคิดวินิจฉัย วิเคราะห์ วิพากษ์ และวิจารณ์อย่างผู้รู้
3) สามารถคิดแบบองค์รวม คิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ อย่างบูรณาการ จับ
ประเด็นของแก่นความคิดสาคัญได้ สามารถวิเคราะห์ สั งเคราะห์ และประเมินความรู้
เพื่อการประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
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4) สามารถใช้เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้ หรือแนวทาง
การปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ
5) สามารถคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่เป็ นต้นแบบได้
อย่างสร้างสรรค์สู่ระดับชาติอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน
6) มีความสามารถในการสังเคราะห์ ประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์หรือรายงาน
ผลของโครงการและจากสิ่งพิมพ์หรือสื่อต่างๆ ที่อ้างอิงค์ได้ ในวงวิชาการหรือวิชาชีพ
ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ และพัฒนาความคิดใหม่ๆ ที่สาคัญโดยการบูรณาการเข้ากับ
องค์ความรู้ที่มีอยู่หรือที่สร้างใหม่
5.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถสร้างแนวคิด ถ่ายทอดมุมมองที่มีคุณค่าต่อสังคม และเมื่อใดที่มีความต้องการ
ข่าวสารและทักษะเพิ่มเติม ก็สามารถดาเนินการได้อย่างเป็นอิสระในการแสวงหา และ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลข่าวสารและทักษะนั้นๆ
2) มีค วามสามารถในการเข้ าใจบทบาทและหน้ าที่ ปรับ ตัว และอยู่ ร่วมกั บ สัง คมต่า ง
วัฒนธรรม
3) สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่มใน
ภาพรวม และสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่หลากหลายโดยหลักธรรมาภิบาล
4) มีความรับผิดชอบต่อความคิด คาพูด และการกระท าของตนเอง และตามระเบี ยบ
ข้อบังคับทั้งองค์กรระดับชาติ และระดับนานาชาติ
5.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีตรรกะทางความคิด มีความสามารถในการประเมินผลอย่างมีวิจารณญาณ สามารถ
นาแนวคิดเชิงสถิติมาประยุกต์ใช้ในการทางานได้อย่างเหมาะสม
2) สามารถสื่อสารภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และภาษาสื่อสารอื่นๆ เช่น ภาษาอักษร
ภาษาภาพ ภาษาเสียง ภาษากาย ภาษาคอมพิวเตอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) สามารถสื่อสาร ถ่ายทอดแนวความคิดได้อย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีการและรูปแบบที่
เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
4) สามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การสร้างสรรค์ผลงาน
การน าเสนอผลงาน ตรวจสอบปั ญ หา หาข้ อ สรุ ป และข้ อ เสนอแนะได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
5.2.6 ทักษะพิสัย
1) สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สู่ระดั บนานาชาติ
อย่างมีคุณค่าและยั่งยืน
2) มีความสามารถในการรวบรวมผลการวิจัยจากวิทยานิพนธ์ หรือจากรายงานผลของ
โครงการ และสิ่งตีพิ มพ์หรือสื่อต่างๆ ที่อ้างอิง ได้ในวงวิชาการหรือวิชาชีพทางด้าน
ศิลปกรรมศาสตร์
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5.3 ช่วงเวลา
นักศึกษาจะต้องได้รับความเห็นชอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ พร้อมชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
คณะกรรมการการสอบวิทยานิพนธ์จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาภายใน 2 ปีการศึกษา
5.4 จานวนหน่วยกิต
12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้คาปรึกษาในเรื่องหัวข้อการทาวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษา
5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ควบคุมการทางานวิจัยของนักศึกษาสม่าเสมอ
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 เมื่อโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้รับอนุมัติแล้ว ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจัดทาประกาศหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ ชื่อผู้ทาวิทยานิพนธ์ พร้อมชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เผยแพร่ต่อไป
5.6.2 คณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ต้ อ งมี จ านวนอย่ า งน้ อ ย 3 คน อย่ า งมากไม่ เกิ น 5 คน ซึ่ ง
ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมาย
ท าหน้ า ที่ เป็ น ประธาน อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ หรื อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ร่ว ม (ถ้ ามี ) และ
ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการ
5.6.3 เมื่อนักศึกษาทาวิทยานิพนธ์เสร็จแล้ว ให้ส่งวิทยานิพนธ์ที่ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อตรวจรูปแบบก่อนยื่ นคาขอนัดสอบวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 1
สัปดาห์
5.6.4 ในวันสอบวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จะต้องประกอบด้วยประธาน กรรมการ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการอื่นๆ อย่างน้อย 3 คน อย่างมากไม่เกิน 5 คน มาดาเนินการสอบ จึง
จะถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์ ถ้ากรรมการไม่ครบตามจานวนและองค์ประกอบดังกล่าวข้างต้นให้เลื่อนการ
สอบออกไป
5.6.5 การประเมินผลวิทยานิพนธ์ ให้เป็นดังนี้
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดี
(Good)
ผ่าน (Pass)
ตก
(Fail)
5.6.6 ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงาน หรือ
ส่วนหนึ่ ง ของผลงานได้รับ การยอมรับ ให้ ตีพิ มพ์ ในวารสาร หรือสิ่ง พิ มพ์ ท างวิ ชาการ หรือเสนอต่อ ที่ป ระชุ ม
วิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
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6. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์ (สาหรับแผน ข)
6.1 คาอธิบายโดยย่อ
การกาหนดหัวข้อสารนิพนธ์ทางด้านทัศนศิลป์ โครงร่างสารนิพนธ์ การทาสารนิพนธ์ตามระเบียบวิธี
วิจัย จริยธรรมในการทาสารนิพนธ์ การเขียนรายงานสารนิพนธ์ การนาเสนอผลงานสารนิพนธ์
6.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้าน
6.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางด้านจริยธรรมที่ซับซ้อนในทาง
วิชาชีพด้วยความเข้าใจในความรู้สึกของผู้อื่น
2) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม คานึงถึงความรู้สึกของ
ผู้อื่นที่จะได้รับผลกระทบ
3) ปฏิ บั ติต ามจรรยาบรรณ เคารพสิท ธิแ ละรับ ฟั ง ความคิ ดเห็ น ของผู้ อื่น และมี ความ
กระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มในการหยิบยกข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันเพื่อให้เกิดการทบทวนและแก้ไข
4) มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ แสดงออกซึ่งคุณธรรม จริยธรรมของผู้นา
6.2.2 ความรู้
1) มี ค วามรู้ ความเข้ าใจในหลั ก การและทฤษฎี ด้ านศิ ล ปกรรมศาสตร์ อย่ างถ่ อ งแท้
สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
2) สามารถถ่ายทอดความคิดได้อย่างเป็นระบบ และมีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้
ใหม่
3) มีความรู้และความเข้าใจอย่างละเอียดในกระบวนการวิจัย การสร้างสรรค์และการ
ปฏิบัติทางวิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์
4) สามารถประยุกต์ความรู้จากหลัก ทฤษฎีในเชิงบูรณาการ ให้ เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และส่วนรวม และในระดับนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อศาสตร์ด้านศิลปกรรมทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต
6.2.3 ทักษะทางปัญญา
1) สามารถบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ แนวคิดเทคนิคต่างๆ ที่หลากหลาย
แปลกใหม่ และไม่อาจทานายหรือคาดหมายได้ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่
ศึกษาขั้นสูง
2) สามารถคิดวินิจฉัย วิเคราะห์ วิพากษ์ และวิจารณ์อย่างผู้รู้
3) สามารถคิดแบบองค์รวม คิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ อย่างบูรณาการ จับ
ประเด็นของแก่นความคิดสาคัญได้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินความรู้
เพื่อการประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
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4) สามารถใช้เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้ หรือแนวทาง
การปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ
5) สามารถคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่เป็นต้นแบบได้
อย่างสร้างสรรค์สู่ระดับชาติอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน
6) มีความสามารถในการสังเคราะห์ ประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์หรือรายงาน
ผลของโครงการและจากสิ่งพิมพ์หรือสื่อต่างๆ ที่อ้างอิงค์ได้ ในวงวิชาการหรือวิชาชีพ
ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ และพัฒนาความคิดใหม่ๆ ที่สาคัญโดยการบูรณาการเข้ากับ
องค์ความรู้ที่มีอยู่หรือที่สร้างใหม่
6.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถสร้างแนวคิด ถ่ายทอดมุมมองที่มีคุณค่าต่อสังคม และเมื่อใดที่มีความต้องการ
ข่าวสารและทักษะเพิ่มเติม ก็สามารถดาเนินการได้อย่างเป็นอิสระในการแสวงหา และ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลข่าวสารและทักษะนั้น ๆ
2) มีค วามสามารถในการเข้าใจบทบาทและหน้ าที่ ปรับตั ว และอยู่ ร่วมกั บ สัง คมต่า ง
วัฒนธรรม
3) สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่มใน
ภาพรวม และสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่หลากหลายโดยหลักธรรมาภิบาล
4) มีความรับผิดชอบต่อความคิด คาพูด และการกระทาของตนเอง และตามระเบียบ
ข้อบังคับทั้งองค์กรระดับชาติ และระดับนานาชาติ
6.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีตรรกะทางความคิด มีความสามารถในการประเมินผลอย่างมีวิจารณญาณ สามารถ
นาแนวคิดเชิงสถิติมาประยุกต์ใช้ในการทางานได้อย่างเหมาะสม
2) สามารถสื่อสารภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และภาษาสื่อสารอื่นๆ เช่น ภาษาอักษร
ภาษาภาพ ภาษาเสียง ภาษากาย ภาษาคอมพิวเตอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) สามารถสื่อสาร ถ่ายทอดแนวความคิดได้อย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีการและรูปแบบที่
เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
4) สามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การสร้างสรรค์ผลงาน
การน าเสนอผลงาน ตรวจสอบปั ญ หา หาข้ อ สรุ ป และข้ อ เสนอแนะได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
6.2.6 ทักษะพิสัย
1) สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สู่ระดับนานาชาติ
อย่างมีคุณค่าและยั่งยืน
2) มีความสามารถในการรวบรวมผลการวิจัยจากวิทยานิพนธ์ หรือจากรายงานผลของ
โครงการ และสิ่งตีพิ มพ์หรือสื่อต่างๆ ที่อ้างอิ งได้ ในวงวิชาการหรือวิชาชีพทางด้าน
ศิลปกรรมศาสตร์
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6.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 2
6.4 จานวนหน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6.5 การเตรียมการ
6.5.1 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาปรึกษาในเรื่องหัวข้อการทาสารนิพนธ์แก่นักศึกษา
6.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ควบคุมการทางานของนักศึกษาสม่าเสมอ
6.6 กระบวนการประเมินผล
6.6.1 ประเมินผลคุณภาพสารนิพนธ์ โดยคณะกรรมการสอบป้องกันฯ
6.6.2 ประเมินผลความก้าวหน้าระหว่างการดาเนินการทาสารนิพนธ์ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
6.6.3 ประเมิ นผลการท างานของนักศึ กษาในภาพรวม จากการติดตามการทางาน ผลงานที่เกิดในแต่ล ะ
ขัน้ ตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
มีภาวะผู้นา มีความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง - ทุกรายวิชาที่กาหนดให้นักศึกษาทางานเป็นกลุ่มโดย
และ สามารถทางานเป็นหมู่คณะ
หมุนเวียนกันเป็นผู้นาในการดาเนินกิจกรรมทั้งนี้ทุกคนต้องมี
ส่วนร่วมในการนาเสนองาน เพื่อฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะ
ผู้นาและผู้ตามที่ดีในหมู่คณะ
- มีเงื่อนไขที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา
การเข้าเรียนอย่างสม่าเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
มีความสามารถด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทย
- กาหนดให้นักศึกษาเรียนโดยใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร และ
และภาษาอังกฤษ
เรียนภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษามหาบัณฑิต
- มี กิ จ กรรมที่ ม อบหมายให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ใ ช้ ภ าษาในการ
ติดต่อสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
สามารถทาการวิเคราะห์ /สังเคราะห์ อย่างมี - กาหนดให้มีการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึก ษาเพื่อส่งเสริม
เหตุผลและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ทักษะการคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และความกล้าแสดงออก
มีบุคลิกสุภาพเรียบร้อย
- มี ข้ อ ตกลงในการปฏิ บั ติ ต นด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพการแต่ ง กาย
กิริยามารยาท วัฒนธรรมการพูด และ การวางตัว
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางด้านจริยธรรมที่ซับซ้อนในทาง
วิชาชีพด้วยความเข้าใจในความรู้สึกของผู้อื่น
2) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม คานึงถึงความรู้สึกของ
ผู้อื่นที่จะได้รับผลกระทบ
3) ปฏิ บั ติต ามจรรยาบรรณ เคารพสิท ธิแ ละรับ ฟั ง ความคิ ดเห็ น ของผู้ อื่น และมี ความ
กระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มในการหยิบยกข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันเพื่อให้เกิดการทบทวนและแก้ไข
4) มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ แสดงออกซึ่งคุณธรรม จริยธรรมของผู้นา
2.1.2 กลยุทธ์การสอนด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ใช้แบบอภิปราย และการสอนแบบการแก้ปัญหาเกี่ยวกับปัญ หาทางด้านจริยธรรมที่
ซับซ้อนในทางวิชาชีพด้วยความเข้าใจในความรู้สึกของผู้อื่น
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2) สอดแทรกคุ ณ ธรรมและจริ ยธรรมด้ านความรั บผิ ดชอบต่ อตนเอง สั ง คม วั ฒ นธรรม
สิ่งแวดล้อมในเนื้อหารายวิชาต่างๆ
3) อภิปรายแก้ปัญหาเพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
4) ส่งเสริมเรื่องจิตสาธารณะ มีความเสียสละ แสดงออกซึ่งคุณธรรม จริยธรรมของผู้นา
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากการสังเกต การมีส่วนร่วมในการอภิปราย
2) ประเมินจากการเข้าร่วมในการอภิปราย
3) ประเมินจากผลการสังเกต การปฏิบัติงานและการอภิปรายในรายวิชา
4) ประเมินจากการสังเกต การเข้าร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะ มีความเสียสละ แสดงออกซึ่ง
คุณธรรม จริยธรรมของผู้นา
2.2 ด้านความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีด้านศิลปกรรมศาสตร์ อย่างถ่องแท้ สามารถ
นามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
2) สามารถถ่ายทอดความคิดได้อย่างเป็นระบบ และมีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้
ใหม่
3) มีความรู้และความเข้าใจอย่างละเอียดในกระบวนการวิจัย การสร้างสรรค์และการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์
4) สามารถประยุกต์ความรู้จากหลักทฤษฎีในเชิงบูรณาการ ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
ส่ วนรวม และในระดั บ นานาชาติ ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ ศาสตร์ด้ า นศิ ล ปกรรมทั้ ง ใน
ปัจจุบันและอนาคต
2.2.2 กลยุทธ์การสอนด้านความรู้
1) การอภิปราย ด้านหลักการและทฤษฎีทางศิลปะ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
2) การสอนด้วยหลักการวิเคราะห์ สังเคราะห์ กระบวนการสร้างสรรค์
3) การสอนด้ ว ยหลั ก การค้ น คว้ า วิ เคราะห์ สั ง เคราะห์ ความเข้ า ใจอย่ า งละเอี ย ดใน
กระบวนการวิจัย
4) การสอนให้สร้างผลงาน ประยุกต์ความรู้จากหลักทฤษฎีในเชิงบูรณาการและเผยแพร่ใน
ระดับต่างๆ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลด้านความรู้
1) ประเมินจากการอภิปราย แสดงความรู้ ความเข้าใจด้านหลักการและทฤษฎีทางศิลปะ
และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
2) ประเมิ น จากการสั ง เกต การน าเสนอ รายงาน อภิ ป ราย วิ เคราะห์ สั ง เคราะห์
กระบวนการสร้างสรรค์
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3) ประเมินจากการสังเกต รายงาน อภิปราย วิเคราะห์ สังเคราะห์ กระบวนการวิจัย
4) ประเมินจากผลงาน การสังเกต แบบประเมิน
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ แนวคิดเทคนิคต่างๆ ที่หลากหลาย
แปลกใหม่ และไม่อาจทานายหรือคาดหมายได้ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่
ศึกษาขั้นสูง
2) สามารถคิดวินิจฉัย วิเคราะห์ วิพากษ์ และวิจารณ์อย่างผู้รู้
3) สามารถคิดแบบองค์รวม คิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่ง ต่างๆ อย่างบูรณาการ จับ
ประเด็นของแก่นความคิดสาคัญ ได้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินความรู้
เพื่อการประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
4) สามารถใช้เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้ หรือแนวทาง
การปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ
5) สามารถคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และพัฒ นางานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ที่เป็นต้นแบบได้
อย่างสร้างสรรค์สู่ระดับชาติอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน
6) มีความสามารถในการสังเคราะห์ ประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์หรือรายงานผล
ของโครงการและจากสิ่งพิมพ์หรือสื่อต่างๆ ที่อ้างอิงได้ ในวงวิชาการหรือวิชาชีพทางด้าน
ศิล ปกรรมศาสตร์ และพั ฒ นาความคิ ดใหม่ ๆ ที่ สาคั ญ โดยการบู รณาการเข้ากั บ องค์
ความรู้ที่มีอยู่หรือที่สร้างใหม่
2.3.2 กลยุทธ์การสอนด้านทักษะทางปัญญา
1) การสอนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การอภิปราย ค้นคว้า สร้างผลงาน
2) การสอนด้วยหลักการวิเคราะห์ วิพากษ์ และวิจารณ์
3) การสอนหลักการวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดแบบองค์รวม เชื่อมโยงและประเมินความรู้เพื่อ
สร้างผลงาน
4) การสอนหลักการวิจัย เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างผลงาน
5) การสอนแบบตั้งคาถาม ตั้งประเด็นใหม่ กล้าทดลอง สร้างผลงานที่มีลักษณะเฉพาะตน
6) การสอนหลักการทาวิทยานิพนธ์ อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากการสังเกต การนาเสนอโครงการและผลงาน
2) ประเมินจากรายงาน สังเกตจากการวิพากษ์ วิจารณ์
3) ประเมินจากเอกสารรายงาน ชิ้นงาน
4) ประเมินจากเอกสารรายงาน
5) ประเมินจากการสังเกต อภิปราย ชิ้นงาน
6) ประเมินจากวิทยานิพนธ์
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2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถสร้างแนวคิด ถ่ายทอดมุมมองที่มีคุณค่าต่อสังคม และเมื่อใดที่มีความต้องการ
ข่าวสารและทักษะเพิ่มเติม ก็สามารถดาเนินการได้อย่างเป็นอิ สระในการแสวงหา และ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลข่าวสารและทักษะนั้น ๆ
2) มี ค วามสามารถในการเข้ าใจบทบาทและหน้ าที่ ปรั บ ตั ว และอยู่ ร่ ว มกั บ สั ง คมต่ า ง
วัฒนธรรม
3) สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่มใน
ภาพรวม และสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่หลากหลายโดยหลักธรรมาภิบาล
4) มี ค วามรับ ผิด ชอบต่ อ ความคิ ด คาพู ด และการกระท าของตนเอง และตามระเบี ย บ
ข้อบังคับทั้งองค์กรระดับชาติ และระดับนานาชาติ
2.4.2 กลยุทธ์การสอนด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) การศึกษาดูงานศิลปะนอกสถานที่
2) ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายนอก
3) แบ่งกลุ่ม ศึกษา ค้นคว้า ดูงาน
4) สอนโดยการอภิปราย นาเสนอโครงการ สอดแทรกความเป็นพลเมืองดีของสังคม
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ประเมินจากรายงาน อภิปราย
2) ประเมินจาก แบบประเมิน
3) ประเมินจากรายงานกลุ่ม
4) ประเมินจากเข้าร่วมอภิปราย การสังเกต
2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้ านทั ก ษะการวิเคราะห์ เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) มีตรรกะทางความคิด มีความสามารถในการประเมินผลอย่างมีวิจารณญาณ สามารถนา
แนวคิดเชิงสถิติมาประยุกต์ใช้ในการทางานได้อย่างเหมาะสม
2) สามารถสื่อสารภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และภาษาสื่อสารอื่นๆ เช่น ภาษาอักษร
ภาษาภาพ ภาษาเสียง ภาษากาย ภาษาคอมพิวเตอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) สามารถสื่ อสาร ถ่ายทอดแนวความคิ ดได้ อ ย่ างเป็ น ระบบ ด้ วยวิธีก ารและรูป แบบที่
เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
4) สามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การสร้างสรรค์ผลงาน การ
นาเสนอผลงาน ตรวจสอบปัญหา หาข้อสรุปและข้อเสนอแนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2.5.2 กลยุทธ์การสอนด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อ สาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย
2) การนาเสนอโครงการ การสัมมนา
3) สอนโดยการอภิปราย
4) สอนโดยการอภิปราย การนาเสนอ
2.5.3 กลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลด้ า นทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากการสังเกต การมีส่วนร่วมในการอภิปราย
2) ประเมินจากการสังเกต การมีส่วนร่วมในการอภิปราย
3) ประเมินจากการสังเกต การมีส่วนร่วมในการอภิปราย
4) ประเมินจากการสังเกต การมีส่วนร่วมในการอภิปราย
2.6 ทักษะพิสัย
2.6.1 ผลการเรียนรู้ทักษะพิสัย
1) สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ สู่ระดับนานาชาติ
อย่างมีคุณค่าและยั่งยืน
2) มีค วามสามารถในการรวบรวมผลการวิจัยจากวิทยานิ พนธ์ หรือจากรายงานผลของ
โครงการ และสิ่ งตี พิ ม พ์ ห รื อ สื่ อ ต่ า งๆ ที่ อ้ า งอิ ง ได้ ในวงวิ ช าการหรือ วิ ช าชี พ ทางด้ า น
ศิลปกรรมศาสตร์
2.6.2 กลยุทธ์การสอนด้านทักษะพิสัย
1) ถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงาน ความคิด และ
เทคนิคใหม่
2) การสอนด้ ว ยหลั ก การค้ น คว้ า วิ เคราะห์ สั ง เคราะห์ ความเข้ า ใจอย่ า งละเอี ย ดใน
กระบวนการวิจัย
2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลด้านทักษะพิสัย
1) ประเมินจากผลงานที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2) ประเมินจากเอกสารรายงาน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

หมวดวิชา/รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะทางปัญญา

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
ด้าน
การสื่อสาร การใช้ ทักษะพิสัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ลาดับ รหัสวิชา

1
2
3

หมวดวิชา/รายวิชา
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
1. วิชาเสริมพื้นฐานบังคับฯ
425-311 ภาษาอังกฤษ 1 ระดับมหาบัณฑิต ●
●
●
●
 ●
425-312 ภาษาอังกฤษ 2 ระดับมหาบัณฑิต
●
●
●
●
 ●
425-313 ภาษาอังกฤษ 3 ระดับมหาบัณฑิต
● 
●
●
● 
 ●

หมวดวิชาบังคับ

2

●  ●
422-402 แนวคิดและการทดลองทัศนศิลป์   

3

422-403 การสร้างสรรค์ทศั นศิลป์

4

422-404 สัมมนาทัศนศิลป์



   ● ●

5

422-405 โครงการทัศนศิลป์





1

422-401 ระเบียบวิธีวิจัย



●  ●  
● 
 
 ● ● 



 
●



  ●  ● ● 
  ● 
   ● ●

●

 

   

 ●  ● 
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●

 

  ● 


● 





   ● ●
 ● ●
 ●  ● ●

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

หมวดวิชา/รายวิชา

ลาดับ รหัสวิชา

หมวดวิชา/รายวิชา
หมวดวิชาเลือก
สุนทรียศาสตร์
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในงานทัศนศิลป์
แสงเสียงและวัสดุในงานศิลปะ
กลวิธีศิลปกรรมไทยประเพณี

1
2
3
4

422-501
422-502
422-503
422-504

5
6
1

422-505 คติความเชื่อไทย
422-506 การบริหารจัดการศิลปะ
หมวดวิทยานิพนธ์
422-601 วิทยานิพนธ์

2

422-602 สารนิพนธ์

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
ด้าน
การสื่อสาร การใช้ ทักษะพิสัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2

  ●  ● ●   ●
●    
  
●
 
 

  ●    
  
    
   ●  ● 


  
 ●  
●
 
●  
●  ●
  ●

 ● ●
 ● ●

●    ● ●
●    ● ●

● ● 
● ● 
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 ●
 
 
 ●





 
 

●
●



 ●
 

 




●   ●
●   ●

●
●



หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
ระเบียบการให้ค่าระดับคะแนน รวมทั้งสัญลักษณ์ค่าระดับคะแนนและความหมายของการประเมินผล
การศึกษา
1.1 สัญลักษณ์ค่าระดับคะแนน และความหมายของการประเมินผลการศึกษารายวิชา มีดังต่อไปนี้
สัญลักษณ์
ค่าระดับคะแนน
ความหมาย
A
4
ดีเยี่ยม (Excellent)
B+
3.5
ดีมาก (Very Good)
B
3
ดี (Good)
C+
2.5
ค่อนข้างดี (Fairly Good)
C
2
พอใช้ (Fairly)
D+
1.5
ค่อนข้างอ่อน (Below Average)
D
1
อ่อน (Poor)
F
0
ตก (Fail)
1.2 ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินผลเป็นค่าระดับคะแนนตามที่กาหนดไว้ในข้อ 1.1 ได้ ให้ใช้สัญลักษณ์
และความหมายดังต่อไปนี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
I
ยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
S
ผลการศึกษาผ่าน (Satisfactory)
U
ผลการศึกษาไม่ผ่าน (Unsatisfactory)
Au
การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
IP
การศึกษา/การทาวิทยานิพนธ์ยังไม่สิ้นสุด (In-Progress)
W
การถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawal)
NR
ไม่ได้รับรายงานผลการศึกษา (No-Report)
1.3 การให้สัญลักษณ์ A,B+,B,C+,C,D+,D จะกระทาได้ในกรณีดังต่อไปนี้
1.3.1 รายวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบ และ หรือมีผลงานที่ประเมินผลการศึกษาได้
1.3.2 ให้ดาเนินการเปลี่ยนจากสัญลักษณ์ที่มีค่าระดับคะแนนภายใน 2 สัปดาห์ นับแต่วันถัด
จากวันเปิดการศึกษาถัดไป
1.4 การให้สัญลักษณ์ F จะกระทาได้ในกรณีดังต่อไปนี้
1.4.1 ในกรณีที่นักศึกษาเข้าสอบและสอบตก
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1.4.2 นักศึกษาขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือผู้ที่คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมาย
1.4.3 นักศึกษาทุจริตในการสอบ
1.4.4 นักศึกษามีเวลาเรียนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และ/หรือฝึกงานไม่ถึง ร้อยละ 80 ของ
เวลาเรียนในวิชานั้น
1.4.5 ให้ดาเนินการเปลี่ยนสัญ ลักษณ์ I เป็น F ในกรณีที่นักศึกษาไม่เข้าสอบ และ/หรือไม่
ท างานที่ อ าจารย์ ผู้ ส อนก าหนด ซึ่ ง อาจารย์ ผู้ ส อนจะต้ อ งรายงานผลการศึ ก ษาไปยั ง ฝ่ า ยทะเบี ย นและ
ประมวลผลของสถาบันภายใน 2 สัปดาห์ นับแต่วันถัดจากวันประกาศผลการศึกษา
1.5 การให้สัญลักษณ์ I จะกระทาได้ในกรณีต่อไปนี้
1.5.1 นักศึกษาป่วยก่อนสอบ หรือระหว่างสอบเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชา
หรือ ทั้ ง หมดได้ และนั ก ศึ ก ษาได้ ป ฏิ บั ติ ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บการลาป่ วยโดยมี ใบรั บ รองแพทย์ และ/หรื อ
ใบรั บ รองการรั ก ษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของรั ฐ หรื อ เอกชน และต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรหรือผู้ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมาย แต่ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องมีเวลา
เรียนในแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
1.5.2 นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุสุดวิสัยและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
หรือผู้ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมาย
1.5.3 นักศึกษาทางานเป็นส่วนประกอบของการศึกษาในแต่ละรายวิชาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
และอาจารย์ผู้สอน หัวหน้าภาควิช า คณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือผู้ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
มอบหมายเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนจะต้องแจ้งให้ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลของ
สถาบันทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
1.6 การให้สัญลักษณ์ S หรือ U จะกระทาได้เฉพาะรายวิชาที่หลักสูตรกาหนดไว้ว่ามี การประเมินผล
ไม่เป็นค่าระดับคะแนนหรือกาหนดไว้ว่าไม่นับหน่วยกิต ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.6.1 การให้สัญลักษณ์ S จะกระทาได้ต่อเมื่อนักศึกษาไม่ผ่านการศึกษารายวิชานั้น
1.6.2 การให้สัญลักษณ์ U จะกระทาได้ต่อเมื่อนักศึกษาไม่ผ่านการศึกษารายวิชานั้น
1.7 การให้สญ
ั ลักษณ์ W จะทาได้ในกรณีต่อไปนี้
1.7.1 รายวิชาที่นักศึกษาได้รับการอนุมัติให้ถอนรายวิชาภายหลังระยะเวลาที่กาหนดจะต้อง
ยื่นคาร้องอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากหัวหน้าภาควิชา และเมื่อได้รับอนุมัติให้ถอนได้ รายวิชาที่ขอถอนจะบันทึก
สัญลักษณ์ “W” โดยนักศึกษาจะไม่ได้รับค่าหน่วยกิต คืน แต่ถ้าไม่ได้รับอนุมัตินักศึกษาต้องศึกษารายวิชานั้น
ต่อไป
1.7.2 นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
1.7.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือผู้ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอนุมัติให้เปลี่ยน
จากสัญลักษณ์ I เนื่องจากป่วยหรือเหตุอันพ้นวิสัยยังไม่สิ้นสุด
1.7.4 รายวิชาที่นักศึกษากระทาผิดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน
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1.8 การให้สัญลักษณ์ IP จะกระทาได้เฉพาะรายวิชาที่มีการศึกษาหรือการปฏิบัติงานต่อเนื่องมากกว่า
1 ภาคการศึกษา และ/หรือการศึกษาในรายวิชานั้นยังไม่สิ้นสุด สัญลักษณ์ IP จะถูกเปลี่ยนเมื่อการศึกษาหรือ
การปฏิบัติงานในรายวิชา วันสิ้นสุด และประเมินผลการศึกษาได้
1.9 การให้สัญลักษณ์ NR จะกระทาได้เฉพาะในรายวิชาที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลของสถาบันยัง
ไม่ได้รับรายงานการประเมินผลการศึกษาของรายวิชานั้นๆ ตามกาหนด
1.10 การให้สัญลักษณ์ Au จะกระทาได้เฉพาะในรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพื่อร่วมฟังโดย
ไม่นับหน่วยกิต
การประเมินผลการศึกษา ให้กระทาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาแต่ละภาค การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการ
ประเมินผลการศึกษา จะต้องกระทาภายในภาคการศึกษาถัดจากภาคการศึกษาที่มีการประเมินผลโดยได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในสาขาวิชา โดยจัดทวนสอบใน
ระดับรายวิชา และระดับหลักสูตร แล้วจัดทารายงานผลการทวนสอบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
และเพื่อใช้เป็นหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จาก
ระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้ง เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้า ย
โดยคณะกรรมการที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์แต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ หรือนาเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
แผน ข
ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จาก
ระบบ 4 ระดั บ คะแนนหรื อ เที ย บเท่ า และสอบผ่ า นการสอบ ประมวลความรู้ (Comprehensive
Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและ
สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์แต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิด
ให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการ
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่ บุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากร
1.1 กาหนดให้อาจารย์ บุคลากรให้เข้าโครงการการปฐมนิเทศและสัมมนาบุคลากรใหม่ของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์และโครงการพัฒนาบุคลากรใหม่ของคณะศิลปวิจิตร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจดังนี้
1.1.1 บทบาทหน้าที่ของบุคลากร และอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับพันธกิจของสถาบัน 4 ด้าน
1.1.2 ด้านสิทธิประโยชน์ของอาจารย์ บุคลากร และกฎระเบียบต่างๆ
1.1.3 ด้านหลักสูตรตลอดจนคาอธิบายเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรเพื่อให้ผู้สอนได้เกิดความเข้าใจเพื่อ
นาไปสู่มาตรฐานผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ
1.2 สาหรับบุคลากรที่ทาหน้าที่สนับสนุนให้มีการจัดประชุม อบรม เพื่อพัฒนาการจัดการความรู้และทักษะ
เฉพาะตาแหน่งทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
1.3 พัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพเฉพาะตาแหน่ง
1.4 ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน
ให้ความรู้ในกระบวนการของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตลอดจนวิธี
วัดและการประเมินผลที่คลอบคลุมกิจกรรมการเรียนการสอน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
ให้อาจารย์ได้มี ส่วนร่วมในการเข้ารับ การฝึกอบรมความรู้ทั้ง ในเชิง วิชาการ และวิชาชีพ ตลอดจน
การศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ส่งเสริมให้อาจารย์
ผู้สอนได้ทาผลงานทางวิชาการเป็นการสร้างองค์ความรู้ในวิชาชีพของตน และนาองค์ความรู้ทางวิชาชีพนั้น
กลับมาถ่ายทอดให้แก่นักศึกษาต่อไป
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
โครงการบัณฑิ ตศึกษา สถาบันบัณ ฑิตพัฒ นศิลป์ ดาเนินการตรวจสอบติดตามการดาเนินงานของ
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยมีกลไก
การ
กากับดังนี้
1.1 การวางแผน
ในระดับหลักสูตร การจัดทา มคอ.2 จะต้องผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการประจาส่วน
งาน และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบ
1.2 การดาเนินการ
ในระดับหลักสูตรมีการกากับ มาตรฐาน โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีหน้าที่ตรวจสอบการ
วางแผน การดาเนินการในระดับรายวิชา และมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาทาหน้าที่กากับดูแลให้การจัดการ
เรียนการสอนเป็นไปตามแผนที่วางไว้ตามเอกสาร มคอ.2 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของรายวิชา
1.3 การประเมินผล
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทบทวนผลการดาเนินงานจากเอกสาร มคอ.5 (การประเมินระดับ
รายวิชา) ทุกวิชาทุกภาคการศึกษา และ มคอ. 7 (การประเมินระดับหลักสูตร) ทุกปีการศึกษา นอกจากนี้ยังมี
การประเมินผลสัมฤทธิ์จากการได้งานทาของมหาบัณฑิต ตลอดจนความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตอีกด้วย
2. บัณฑิต
2.1 มีการประเมินผลความสาเร็จของการจัดหลักสูตร ว่าสามารถผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และมีความสามารถเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและ/หรือสามารถศึกษาต่อใน
ชั้นสูงต่อไปได้จากการสารวจการได้งานทาของมหาบัณฑิต
2.2 มี ระบบการติ ด ตาม ประเมิ น ผลคุ ณ ภาพมหาบั ณ ฑิ ต ทั้ ง ในส่ วนของตั วมหาบั ณ ฑิ ต และผู้ ใช้
มหาบัณฑิต เพื่อดูระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ผู้ใช้มหาบัณฑิต
3. นักศึกษา
3.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และด้านอื่น ๆ แก่นักศึกษา
3.1.1 จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อให้คาแนะนาทางวิชาการ แผนการเรียนการสอนใน
หลักสูตร วิธีการศึกษาเล่าเรียน รวมถึงชี้แจงตารางการให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่าน
3.1.2 จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อทาหน้าที่แนะนาและช่วยเหลือนักศึกษาทางด้าน
การเรียนการสอนหรือการให้คาแนะนาในด้านอื่น ๆ ที่นักศึกษาอาจมีปัญหา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะ
เป็นที่ปรึกษา ให้คาแนะนา และแนวทางแก้ไขให้อาจารย์และนักศึกษาที่มีปัญหาเกินกว่าระดับความรับผิดชอบ
ของอาจารย์ที่ปรึกษา
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3.1.3 สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ทางานและการใช้ชีวิตในสังคมเพิ่มเติม นอกเหนือจากการศึกษารายวิชาในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3.1.4 สนับสนุนให้นักศึกษาได้ไปดูงาน นาเสนอทั้ง ในและต่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษามี
โอกาสได้นาผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมา นาเสนอต่อสาธารณะ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษาให้มี
โอกาสได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ ด้านต่าง ๆ ในต่างประเทศ
3.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
นักศึกษาสามารถอุทธรณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในรายวิชาได้ที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาหรือคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร หากปัญ หาใดต้องแก้ไขในระดับนโยบาย ทางหลักสูตรจะเสนอเรื่องให้ประธาน
โครงการบัณ ฑิ ตศึก ษาพิ จารณาข้อ อุทธรณ์ ดั งกล่าว นอกจากนี้ นักศึก ษาสามารถอุท ธรณ์ ในเรื่องเกี่ยวกั บ
วิชาการหรืออื่น ๆ มายังบัณฑิตศึกษาได้โดยตรงทั้ง ในรูปแบบของการติดต่อด้วยตนเองหรือยื่นเป็นเอกสาร
หลังจากนั้นคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจะดาเนินการพิจารณาข้ออุทธรณ์ดังกล่าว
4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่โดยกาหนดคุณวุฒิสาขาที่ต้องการและดาเนินการคัดเลือกตาม
ระเบียบและหลักเกณฑ์ของคณะฯ และสถาบัน โดยการกลั่นกรองคุณสมบัติและประสบการณ์จากหลักฐาน
การสมัครก่อน จากนั้น คณะกรรมการสอบคัดเลือ กจะพิ จารณาความรู้ ความสามารถ และทั กษะจากการ
นาเสนอผลงานวิชาการ ซึ่งผลการสอบคัดเลือกนั้น ยึดเกณฑ์คุณสมบัติทางวิชาการที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณ ฑิตศึกษาของกระทรวงการศึกษาธิการ และประสบการณ์ ที่เป็ นประโยชน์ต่อสาขาวิชา
รวมทั้งมติการตัดสินใจของคณะกรรมการสอบคัดเลือกเป็นหลัก
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกเดือนเพื่อวางแผน ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาที่ อาจารย์รับผิดชอบ เพื่อทบทวน
ติดตามคุณภาพหลักสูตร และนาข้อเสนอแนะจากการประเมินรายวิชามาประกอบการพิจารณาวางแผน เพื่อ
การปรับปรุงหลักสูตร
4.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
ประธานหลักสูตรสามารถพิจารณาเลือกอาจารย์พิเศษมาเป็นผู้สอนในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบได้
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สอนที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาที่ต่างจากความชานาญ
ของคณาจารย์ประจา เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้จากผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้านทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ
และนาเสนอต่อบัณฑิตศึกษา เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนจัดการเรียนกานสอนในรายวิชาดังกล่าว
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 มีคณะกรรมการการบริหารหลักสูตรเป็นผู้กาหนดแผนงาน และงบประมาณ ให้คาแนะนา และ
แนวปฏิบัติต่าง ๆ ตลอดจนกากับดูแลการดาเนินงาน และคุณภาพด้านต่าง ๆ ของหลักสูตร
5.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ติดตาม
และรวบรวมข้อมูล สาหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระทาทุกปีอย่างต่อเนื่อง
5.3 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการดาเนินงานของหลักสูตร และประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกสิ้นปีการศึกษา
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
มี ก ารจั ด สรรงบประมาณประจ าปี เพื่ อ สั่ ง ซื้ อ หนั ง สื อ ต ารา สื่ อ การเรี ย นการสอน อุ ป กรณ์
โสตทั ศ นู ป กรณ์ และวั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ อ ย่ า งเพี ย งพอในการสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนใน
ชั้นเรียน สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ ด้วยตนเองของนักศึกษา และพัฒ นาบุ คลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน
6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
6.1.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งสาหรับตาแหน่ง
มี ก ารก าหนดคุ ณ สมบั ติ เฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง ของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ตาม
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งของนักวิชาการศึกษาและเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สอดคล้องกับระเบียบการสรร
หาพนักงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
6.1.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
มีการดาเนินการสอดคล้องกับนโยบายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการส่งเสริม
ให้บุคลากรสายสนับสนุน ได้รับการพัฒนาความรู้ที่เกี่ ยวข้องกับวิชาชีพ หรือเทคนิค วิธีการ วิทยาการใหม่ ๆ
ตามตาแหน่งงานนั้น ๆ เช่น การสอนงาน การจัดการความรู้ในองค์กร หรือการส่งไปอบรม ณ หน่วยงานนอกที่
จัดอบรมในเรื่องนั้นโดยเฉพาะ
6.2 การบริหารทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน
6.2.1 มีห้องสมุดสาหรับการสืบค้นในสาขาวิชาตามหลักสูตร มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ต ที่สามารถค้นคว้าข้อมูลจากสถาบันอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
6.2.2 มีห้องปฏิบัติการทางด้านนาฏศิลป์ เพียงพอสาหรับการเรียนการสอนในหลักสูตร
6.2.3 มีห้องเรียน สื่อวัสดุอุปกรณ์การศึกษา พร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่เพียงพอสาหรับ
การเรียนการสอนในหลักสูตร
6.2.4 มี ส ภาพแวดล้ อ มและบรรยากาศที่ เอื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ แ ละการจั ด การศึ ก ษาที่ มี
ประสิทธิภาพ
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6.3 การจัดการทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ห้ อ งสมุ ด สถาบั น บั ณ ฑิ ตพั ฒ น ศิ ล ป์ มี ก ารส ารวจรายชื่ อ หนั ง สื อ ต ารา ว ารสาร
ที่ต้ อ งการหรื อมี ค วามจ าเป็ น จากประธานหลั ก สูต รฯ ปี การศึ กษาละ 1 ครั้ง เพื่ อใช้ เป็ น ข้ อ มูล ในการวาง
แผนการจัดหาทรัพยากรด้านการเรียนการสอน ทั้งตารา หนังสืออ้างอิง วารสารทางวิชาการ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ และสอดคล้องกับการเรียนการสอนของนักศึกษา และอาจารย์ผู้สอน ตลอดจนสามารถจัดสรร
ทรัพยากรต่าง ๆ เหล่านี้ได้อย่างเหมาะสม
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับผิดชอบการจัดสรรทรัพยากร มีการสารวจความเพียงพอของ
หนังสือ ตารา วารสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน ตลอดจนทรัพยากรอื่น ๆ ที่จาเป็น โดยพิจารณาผลการ
ประเมินจากแบบสารวจความพึงพอใจและความต้องการหนังสือ ตารา วารสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน
ของนักศึกษาและคณาจารย์ต่อทรัพยากรต่าง ๆ แล้วนามาปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
นักศึกษาและคณาจารย์อย่างเหมาะสม
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
การดาเนินการบรรลุเป้าหมาย ตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา เพื่อ ติ ด ตามการ
ดาเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้การประเมินผ่านคือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1-5 และ อย่างน้อย ร้อยละ 80
ของตัวบ่งชี้ผลดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
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ปีการศึกษา
2563 2564 2565 2566 2567

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์
3. มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ภายใน
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กาหนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา
ด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้ามี)ได้รับการพัฒนา
วิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินงานของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมิน กลยุ ท ธ์ก ารสอน ก าหนดให้ ค ณาจารย์ เขี ยนประมวลการสอนของรายวิช าที่ สอน มี
รายละเอียดของแผนกลยุท ธ์ และการระบุรายละเอียดของการปรับปรุง ประมวลการสอนในแต่ละปี และ
ปรับปรุงประมวลการสอนเป็นประจาทุกภาคการศึกษา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ทาการสารวจเพื่อประเมินประสิทธิ
ภาพการสอนของคณาจารย์ โดยแจกแบบประเมิ นให้กั บนักศึกษาในแต่ละรายวิชาก่อนสิ้นภาคการศึกษา
ข้อมูลที่ได้จะถูกวิเคราะห์โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และส่งให้คณาจารย์ผู้สอนแต่ละ
คนในภาคการศึกษาถัดไปเพื่อใช้เป็นผลป้อนกลับในการปรับปรุงการสอนรายวิชาของตน
2. การประเมินหลักสูตรภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาปัจจุบัน และบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร
ประเมินการสอนโดยนักศึกษาโดยมีหัวหน้าสาขา/ประธานหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล
และติดตามการแก้ไขปรับปรุง
2.2 โดยนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
แบบประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้บัณฑิต
2.3 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาและ/หรือจากผู้ประเมิน
การประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายในสถาบันและภายนอกที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินผลคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีในหมวด 7 ข้อ 7 โดยผู้ประเมินระดับสาขาวิชาที่
แต่งตั้ง โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกการศึกษา
4. ทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน
กาหนดเป็นแผนกลยุทธ์ในการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่มีรูปแบบและสาระ
เป็นไปตามผลที่ได้จากการประเมินส่วนหนึ่ง และจากการศึกษาในเชิงวิชาการในเรื่องของการศึกษาอีกส่วน
หนึ่งซึ่งจะมาใช้การปรับปรุงหลักสูตร โดยคณะอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการทั้งนี้
อยู่ในกรอบของการประกันคุณภาพ
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ภาคผนวก
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เอกสารแนบ ก
รายละเอียดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
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แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
 ระดับปริญญาตรี  ระดับบัณฑิตศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
แนบหลังแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)
-----------------------------------------------------------------1. อาจารย์ประจาหลักสูตร ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
2. ชื่อ – สกุล
ศุภชัย สุกขีโชติ
3. ตาแหน่งทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์

4. สังกัด

คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

5. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศิลปมหาบัณฑิต

จิตรกรรม

2528

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศิลปบัณฑิต

จิตรกรรม

2523

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานย้อนหลัง 5 ปี)
6.1 งานวิจัย
ชูเกียรติ สุทิน, ศุภชัย สุกขีโชติ และเมตตา สุวรรณศร. (2561). “จิตวิญ ญาณแห่งวิถีชีวิตชาวเล”, ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2. พฤษภาคม 2561. (67 หน้า).
สักชาติ ศรีสุข , ศุภชัย สุกขีโชติ และเมตตา สุวรรณศร. (2562). “พื้นที่แห่ง ศรัทธา”, ใน งานประชุม
วิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจาปี
2562. พฤษภาคม 2562, มหาวิทยาลัยบูรพา. (86 หน้า).
ภัท ราวดี แนงแหยม, ศุภ ชัย สุ กขีโชติ และเมตตา สุ วรรณศร. (2562). “ภาพเสมื อนแห่ งเงาสะท้อ น
สภาวะโรคนาซิซิติส ”, ใน งานประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการ
ออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจาปี 2562. พฤษภาคม 2562, มหาวิทยาลัยบูรพา. (77 หน้า).
สุทธาสินีย์ สุวุฒโฑ ,ศุภชัย สุกขีโชติ (2560) จิตรกรรมหุ่นนิ่งเทคนนิคสีน้ามันและสีอะคริลิกเป็นสื่อการ
สอนขั้น พื้นฐานของนักเรียน นักศึกษา สานักงานการวิจัยแห่ง ชาติ(วช.),กรุงเทพมหานคร 21
กุมภาพันธ์ 2560. (น.14-15).
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6.2 ตารา
- ศุภชัย สุกขีโชติ. (2558). “จิตรกรรมสีน้ามัน”. นครปฐม.สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์.
- ศุภชัย สุกขีโชติ. (2561). “จิตรกรรมสีน้ามัน”. นครปฐม.สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์.
6.3 หนังสือ
6.4 บทความวิชาการ
6.5 ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น
ผลงานสร้างสรรค์
2558

2558
2560

2560

2560

2560

ผลงานสร้างสรรค์ แสดงในนิทรรศการMini Painting สาขาวิชาจิตรกรรมคณะศิลป
วิจิตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วันที่ 6-30 พฤศจิกายน 2558 ณ หอศิลป์วังหน้า
กรุงเทพมหานคร
ผลงานสร้างสรรค์ แสดงในนิทรรศการ เชิดชูเกียรติอาจารย์สวัสดิ์ ตันติสุข วันที่ 21
มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2558 ณ หอศิลป์ วังหน้า
ผลงานสร้างสรรค์ แสดงในนิทรรศการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ระหว่างคณะศิลปะ
และการออกแบบ มหาวิทยาลัยโทยามะ ประเทศญี่ปุ่นและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กระทรวงวัฒนธรรม ประเทศไทย วันที่ 9-17 พฤศจิกายน 2560 ณ Toyama Glass
Art Museum ประเทศญี่ปุ่น
ผลงานสร้างสรรค์ ชื่อภาพ Tang Tang 60-1 แสดงในนิทรรศการศิลปกรรม ของ
คณาจารย์ คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 13
มิถุนายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการ 2 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดาเนิน
ผลงานสร้างสรรค์จัดแสดงนิทรรศการในศิลปกรรมของอาจารย์ด้านทัศนศิลป์ที่
เกษียณอายุราชการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจาปี พ.ศ. 2560 โดยศิลปิน รอง
ศาสตราจารย์ศุภชัย สุกขีโชติ วันที่ 19 กันยายน 2560 ณ หอศิลป์วังหน้า สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์
ผลงานสร้างสรรค์ แสดงในนิทรรศการศิลปกรรม “นักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะศิลป
วิจิตร ครั้งที่ 1 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์” วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ เว
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2561

2561

2561

2561

2561
2562

2562

นิสอาร์ตสเปส (Vanice Art Space) โครงการเวนิสช็อปปิงพลาซ่า ถนนวัชรพล ซอย
2/7 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ
ผลงานสร้างสรรค์ แสดงในนิทรรศการโครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน (การแลกเปลี่ยนและบันทึกข้อตกลงด้าน
การศึกษาศิลปวัฒนธรรมคณะศิลปวิจิตร วันที่ 21-25 มีนาคม 2561 ณ INDONESIA
INSTITUE OF THE ARTS YOGYAKARTA ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ผลงานสร้ า งสรรค์ ชื่ อ ผลงาน The Violet Cadmium Yellow, Cerulean Blue
Colors 1 แสดงในนิทรรศการโครงการความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิต
พั ฒ นศิ ล ป์ กั บ The College of Arts, Hue University ณ ณ เมื อ งเว้ ประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วันที่ 2-6 ธันวาคม 2561
ผลงานสร้างสรรค์ ชื่อผลงาน “ทองขาวกับลูก” จัดแสดงในนิทรรศการศิลปกรรมของ
คณาจารย์ คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจาปี พ.ศ. 2561 วันที่ 2-30
สิงหาคม 2561 ณ หอศิลป์กรุงไทย (เยาวราช)
ผลงานเทคนิคสีน้าชื่อผลงาน “The Blue Eyes”ขนาด 56x38 cm. เทคนิค สีน้าบน
กระดาษ ณ จัดแสดงในนิท รรศการคณาจารย์และบุ คคลทั่ วไป ปี 2561 ภายใต้ชื่ อ
"Watercolor Journey 2018" จัดโดย คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วันที่
2-15 ตุลาคม 2561 ณ หอศิลป์วังหน้า
ผลงานสร้ า งสรรค์ ชื่ อ ผลงาน “ทองขาวกั บ ลู ก 2”จั ด แสดงในนิ ท รรศการ Mini
Painting 2 วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2561 ณ หอศิลป์วังหน้า
ผลงานสร้างสรรค์ ชื่อผลงาน “ลูกแมว 3 ตัว 62” จัดแสดงในนิทรรศการ ศิลปกรรม
ของคณาจารย์คณะศิลปวิจิตรประจาปี พ.ศ. 2562 วันที่ 2-27 เมษายน 2562 ณ ห้อง
นิทรรศการอาคาร 6 (ตึกใต้) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า
นิ ท รรศการศิ ล ปกรรมร่ ว มสมั ย ไทย -เวี ย ดน าม 2562 THE COOPERATION
EXHIBITION 2019 โครงการสั ม มนาวิ ช าการศิ ล ปวั ฒ นธรรม เรื่ อ งศิ ล ปะกั บ
สภาพแวดล้อม (Environmental art)ในมิติของภูมิภาคอาเซียน วันที่ 19 กรกฎาคม
2562 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ หอศิลป์วังหน้า

6.6 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ
7.1 ประสบการณ์การสอน
7.1.1 ระดับปริญญาตรี 20 ปี
1) ศิลปนิพนธ์
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2) โครงงานจิตรกรรม
3) จิตรกรรมทดลองสร้างสรรค์
4) ความซาบซึ้งในงานศิลปกรรมร่วมสมัย
5) วาดเส้น
6) จิตรกรรม
7.1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 3 ปี
1) แนวคิดและการทดลองทัศนศิลป์
2) การสร้างสรรค์ทัศนศิลป์
3) โครงการทัศนศิลป์
7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี)
1) ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
2) กรรมการสอบวิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
3) ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม
4) กรรมการสอบศิลปนิพนธ์ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม
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แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
 ระดับปริญญาตรี  ระดับบัณฑิตศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
แนบหลังแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)
-----------------------------------------------------------------1. อาจารย์ประจาหลักสูตร ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
2. ชื่อ – สกุล
สรรณรงค์ สิงหเสนี
3. ตาแหน่งทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์

4. สังกัด

คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

5. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

สาขาวิชา

พ.ศ.

ประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตร

Handicrafts
and Folkcrafts
จิตรกรรม

2533

ปริญญาโท

Art Centre, Bali,
Indonesia
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศิลปบัณฑิต

จิตรกรรม
ประติมากรรม
และภาพพิมพ์

2520

ศิลปมหาบัณฑิต

2529

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานย้อนหลัง 5 ปี)
6.1 งานวิจัย
ณัฐวุฒิ แต่งวัฒนไพบูลย์, สรรณรงค์ สิงหเสนี และเมตตา สุวรรณศร. (2561). “พิมพ์นิยมแห่งความงาม”, ใน
การประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2. พฤษภาคม 2561. (55 หน้า).
จิราวรรณ เรวัตโต, สรรณรงค์ สิงหเสนี และเมตตา สุวรรณศร. (2561). “สัญ ญะแห่งความอบอุ่น”, ใน การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2. พฤษภาคม 2561. (45 หน้า).
สุทธาสินีย์ สุวุฒโฑ ,สรรณรงค์ สิงหเสนี (2561) การวาดภาพหุ่นนิ่งและภาพคนเสมือนสร้างสรรค์ สาหรับกลุ่ม
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส, สานักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.),กรุงเทพมหานคร .ตุลาคม 2561,
6.2 ตารา
-
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6.3 หนังสือ
6.4 บทความวิชาการ
6.5 ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น
2558 ผลงานสร้ า งสรรค์ แสดงในนิ ท รรศการ KAMOL TASSANANCHALEE & FRIENDS 71 YEARS
ANNIVERSARY วันที่ 22 มกราคม 2558 นิทรรศการที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดาเนิน
2559 ผลงานสร้ า งสรรค์ แสดงในนิ ท รรศการMyanmar-Thailand Watercolor Art Exchange and
workshop 12-15 สิงหาคม 2559 ณ The Yangon Gallery
2559 ผลงานสร้างสรรค์ แสดงในนิทรรศการ Watercolor and Drawing การแสดงผลงานศิลปกรรม โดย
ผู้เข้าอบรมหลักสูตรศิลปะสาหรับบุคคลทั่วไป วันที่ 3 ตุลาคม 2559 ณ หอศิลป์วังหน้า
2560 ผลงานสร้างสรรค์ แสดงในนิท รรศการ แลกเปลี่ยนศิลปวัฒ นธรรมระหว่าง คณะศิลปะและการ
ออกแบบ มหาวิ ท ยาลั ย โทยามะ ประเทศญี่ ปุ่ น และสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ วั น ที่ 9-17
พฤศจิกายน 2560 ณ at Toyama Glass Art Museum, ประเทศญี่ปุ่น
2560 ผลงานสร้างสรรค์ ชื่อ Last Summer 2017เทคนิ ค Watercolor on Paperแสดงในนิ ท รรศการ
ศิลปกรรม ของคณาจารย์ คณะศิ ลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 13
มิถุนายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการ 2 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดาเนิน
2560 ผลงานสร้า งสรรค์ ชื่ อ Hakone, Kunokuniya Ryokan garden. ผ่ านสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ online
facebook วันที่ 8 ตุลาคม 2560
2560 สร้างสรรค์งานศิลปะบนแก้วร่วมกับศิลปินที่บริษัท บางกอกกล๊าส คลองสี่ ธัญญบุรี ปทุมธานี Glass
Workshop @ Bangkok Glass 4 ธั น วาคม 2560 ณ บริ ษั ท บางกอกกล๊ า ส คลองสี่ ธั ญ ญบุ รี
ปทุมธานี
2560 ผลงานสร้างสรรค์ แสดงในนิทรรศการศิลปกรรม ชื่อ“นักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะศิลปวิจิตร ครั้ง
ที่ 1 สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ ” วัน ที่ 7 พฤศจิ ก ายน 2560 ณ เวนิ ส อาร์ต สเปส (Vanice Art
Space) โครงการเวนิส ช็อปปิงพลาซ่า ถนนวัชรพล ซอย 2/7 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ
2560 เป็นศิลปินไทยที่ผลงานได้รับคัดเลือก แสดงสีน้าโลก The International watercolor Exhibition
in Bratislava, Slovakia 2017 วั น ที่ 13 มิ ถุ น ายน 2560 ณ The International watercolor
Exhibition in Bratislava, Slovakia 2017
2561 ผลงานสร้างสรรค์ แสดงในนิทรรศการ โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน (การแลกเปลี่ยนและบันทึกข้อตกลงด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรมคณะศิลปวิจิตร)
วั น ที่ 21-25 มี น าคม 2561 ณ INDONESIA INSTITUE OF THE ARTS YOGYAKARTA ประเทศ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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2561

2561

2561

2561
2561
2561
2561

2561

2561

2561

2562
2562

ผลงานสร้างสรรค์ แสดงในนิทรรศการโครงการความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิล ป์ กั บ The College of Arts, Hue University วั น ที่ 2-6 ธั น วาคม 2561 ณ เมื องเว้ ประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
เป็ น ศิ ล ปิ น ไทยที่ ผ ลงานได้ รั บ คั ด เลื อ ก แสดงในนิ ท รรศการ IWS THAILAND International
Watercolor Society Thailand) และ เดิ น ทางไปแสดงผลงานสี น้ า รวมถึ ง สาธิ ต สี น้ า และร่ ว ม
กิ จกรรม ในงาน Fabriano in Acquarello 2018 วัน ที่ 28 เมษายน 2561 ณ เมื อ ง Fabriano
ประเทศอิตาลี
สาธิ ต การสร้ า งสรรค์ ผ ลงานภาพวาดสี น้ า ในงาน Fabriano in Acquarello 2018 เผยแพร่
กระบวนการสร้ า งสรรค์ บั น ทึ ก วี ดี โ อ ลงสื่ อ อิ น เทอร์ เน็ ต วั น ที่ 28 เมษายน 2561 จั ด ท าโดย
Fabriano in Acquarello 2018
ผลงานสร้างสรรค์ ชื่อ Good morning Fabriano. Buon Giorno! ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ online
facebook วันที่ 7 พฤษภาคม 2561
ผลงานสร้ า งสรรค์ ชื่ อ "Fiori" Fabriano ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ online facebook วั น ที่ 4
พฤษภาคม 2561
ผลงานสร้ า งสรรค์ ชื่ อ "Bougainvillea" สี น้ าบนกระดาษ 38 x 28 ซม ผ่ านสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
online facebook วันที่ 19 เมษายน 2561
ผลงานสร้ า งสรรค์ ชื่ อ "Paddy Field" 2018 Acrylic on canvas 100 x 120 cm. จั ด แสดงใน
นิทรรศการศิลปกรรมของคณาจารย์ คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจาปี พ.ศ. 2561
วันที่ 2-30 สิงหาคม 2561 ณ หอศิลป์กรุงไทย (เยาวราช)
ผลงานสร้ า งสรรค์ ชื่ อ "Blooming in June" 2018. สี น้ าบนกระดาษ, 56 x 38 cm. แสดงใน
นิทรรศการภายใต้ชื่อ "Watercolor Journey 2018"จัดโดย คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณ ฑิตพัฒ น
ศิลป์ วันที่ 2-15 ตุลาคม 2561 ณ หอศิลป์วังหน้า
ผลงานสร้างสรรค์ ชื่อ ผลงานสีน้า 2 ชิ้น "Blooming in May" และ "Blooming in June" ได้รับการ
คัดเลือกเข้าร่วมแสดงในนิทรรศการ 1st Malaysia International Watercolor Biennale 2018.
Jansen Chow and IWS Malaysia for this. วันที่ 2 กันยายน 2561
ผลงานสร้างสรรค์ ชื่อ "Blooming"2018.สีน้าบนกระดาษ 10 x 15 ซม นิทรรศการ Mini Painting
2 จัดโดย สาขาวิชาจิต รกรรมคณะศิลปวิจิตร สถาบั นบัณ ฑิ ตพัฒ นศิลป์ วันที่ 1-15 พฤศจิกายน
2561 ณ หอศิลป์วังหน้า
ผลงานสร้า งสรรค์ ชื่อ "Blooming in August 2018" 56 x 38 cm วัน ที่ 30 มกราคม 2562 ณ
The 1st International Watercolor Festival Myanmar 2019
ผลงาน สร้ า งสรรค์ ชื่ อ "Pomegranates" 2nd International Watercolor Triennial Varna
2019" from July 1-31 2019 at Varna City Art Gallery, Bulgaria.IWS Bulgaria and IWS
Thailand
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2562

ผลงานสร้ า งสรรค์ ชื่ อ “Blooming”2019 Acrylic, 80 X 100 cm. จั ด แสดงในนิ ท รรศการ
ศิลปกรรมของคณาจารย์คณะศิลปวิจิตรประจาปี พ.ศ. 2562 วันที่ 2-27 เมษายน 2562 ณ ห้อง
นิทรรศการอาคาร 6 (ตึกใต้) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า

6.6 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ
7.1 ประสบการณ์การสอน
7.1.1 ระดับปริญญาตรี 24 ปี
1) ศิลปนิพนธ์
2) จิตรกรรม 1
3) จิตรกรรม 2
4) จิตรกรรม 3
5) องค์ประกอบศิลป์ 1
6) องค์ประกอบศิลป์ 2
7.1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 16 ปี
1) แนวคิดและการทดลองทัศนศิลป์
2) การสร้างสรรค์ทัศนศิลป์
3) โครงการทัศนศิลป์
7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี)
1) ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
2) กรรมการสอบวิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
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แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
 ระดับปริญญาตรี  ระดับบัณฑิตศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
แนบหลังแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)
-----------------------------------------------------------------1. อาจารย์ประจาหลักสูตร ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
2. ชื่อ – สกุล
เมตตา สุวรรณศร
3. ตาแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

4. สังกัด

คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

5. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ทัศนศิลป์

2559

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศิลปมหาบัณฑิต

ภาพพิมพ์

2541

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศิลปบัณฑิต

ภาพพิมพ์

2539

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานย้อนหลัง 5 ปี)
6.1 งานวิจัย
ณัฐวุฒิ แต่งวัฒนไพบูลย์, สรรณรงค์ สิงหเสนี และเมตตา สุวรรณศร. (2561). “พิมพ์นิยมแห่งความงาม”,
ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2. พฤษภาคม 2561. (55 หน้า).
จิราวรรณ เรวัตโต, สรรณรงค์ สิงหเสนี และเมตตา สุวรรณศร. (2561). “สัญญะแห่งความอบอุ่น”, ใน การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2. พฤษภาคม 2561. (45 หน้า).
ชูเกียรติ สุทิน, ศุภชัย สุกขีโชติ และเมตตา สุวรรณศร. (2561). “จิตวิญ ญาณแห่งวิถีชีวิตชาวเล”, ใน การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2. พฤษภาคม 2561. (67 หน้า).
สักชาติ ศรีสุข , ศุภ ชัย สุ กขีโชติ และเมตตา สุวรรณศร. (2562). “พื้ นที่ แห่ งศรัทธา”, ใน งานประชุ ม
วิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจาปี
2562. พฤษภาคม 2562, มหาวิทยาลัยบูรพา. (67 หน้า).
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วิละสัก จันทิลาด, เมตตา สุวรรณศร. และดวงหทัย พงศ์ประสิทธิ์ (2562) “ศิลปะแห่งการประชดประชัน
เสียดสี”ใน วารสารศิลป์ พีระศรี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่
6 ฉบับที่ 2 มีนาคม 2562. (132 หน้า).
กรัญยศ ขาวพราย, เมตตา สุวรรณศร. และศิระ สุวรรณศร (2562) “รูปลักษณ์แห่งสัญชาตญาณการ
ปกป้อง”ใน วารสารศิลป์ พีระศรี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี
ที่ 6 ฉบับที่ 2 มีนาคม 2562. (151 หน้า).
ภัทราวดี แนงแหยม, ศุภชัย สุกขีโชติ และเมตตา สุวรรณศร. (2562). “ภาพเสมือนแห่งเงาสะท้อนสภาวะ
โรคนาซิซิติส”, ใน งานประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบ
ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจาปี 2562. พฤษภาคม 2562, มหาวิทยาลัยบูรพา. (77 หน้า).
เมตตา สุวรรณศร (2558). วารสารศิลป์ พี ระศรี “Journal of fine Art” ปี ที่ 2 ฉบั บที่ 2 ISSN23925884 บทความวิ ช าการ เรื่ อ งการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บภาพวาดของเด็ ก ปกติ กั บ เด็ ก ออทิ ส ติ ก
บทความที่1 : อายุ 4-5 ปี .กรุงเทพมหานคร. 15 มีนาคม 2558
เมตตา สุวรรณศร (2559). บทความ เรื่องศิลปะจากความไม่สมบูรณ์ โครงการแสดงงานศิลปะดินเปื้อน
หมึก.สาขาภาพพิมพ์และสาขาประติมากรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยา
เขตเพาะช่าง.กรุงเทพมหานคร. 1 มีนาคม 2562
เมตตา สุวรรณศร (2561). บทความ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยด้วยการถักทอ .มหาวิทยาลัย
รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง.นครปฐม.
เมตตา สุวรรณศร (2562). บทความ Arts Beyond Border. ก้าวข้ามขอบเขตศิล ปะและงานออกแบบ
อย่างสร้างสรรค์. มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี.
6.2 ตารา
6.3 หนังสือ
6.4 บทความวิชาการ
6.5 ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น
2558 แสดงผลงาน รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทสื่อผสม (Mixed Media) จากการประกวด
ศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 61 วันที่ 5-25 ตุลาคม 2558 ณ หอศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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2558

2559
2559
2559
2559
2560

2560

2561

2561

2561

2561
2562

แสดงผลงาน รางวัลดีเดนศิลปกรรมโตชิบา “นาสิ่งที่ดีสูชีวิต” ครั้งที่ 27 วันที่ นิทรรศการ
หมุนเวียน 1-8 และห้องอเนกประสงค์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปเจ้าฟ้า 4-30
พฤศจิกายน 2558
ออกรายการไทยบันเทิง ThaiPBS หัวข้อ มองงานศิลปะเชิงวิชาการของไทย ผ่านศิลปินว่าที่
ด็อกเตอร์ ออกอากาศวันที่19 มีนาคม 2559 เวลา 12.30 น
แสดงผลงานกระบวนการสร้างสรรค์ของนักศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่1 ที่พิพิธภัณฑ์
แห่งชาติ หอศิลป์เจ้าฟ้าวันที่ 16 มีนาคม2559
ร่วมโครงการ Art Camp 58 กองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ พล
เอก เปรม ติณสูลานนท์ 3-7มิถุนายน 2559 จังหวัดกระบี่
แสดงผลงาน มหกรรมศิลปะด้วยรักและภักดี ยิ่งชีวี ตราบนิรันดร์ วันที่ 4 พฤศจิกายน – 5
ธันวาคม 2559 ณ ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์
ผลงานสร้างสรรค์ แสดงในนิทรรศการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่าง คณะศิลปะและการ
ออกแบบ มหาวิทยาลัยโทยามะ ประเทศญี่ปุ่นและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรม
ประเทศไทย at Toyama Glass Art Museum, ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 9-17 ธันวาคม 2560
ผลงานสร้างสรรค์ชื่อ Nostalgia of mineเทคนิค ปัก ทัก ทอ ดุนนูน ขึงเส้นใย ดิจิตอลปริ้น
แสดงในนิทรรศการศิลปกรรมของคณาจารย์ คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วันที่
13-22 มิถุนายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการ 2 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดาเนิน
ผลงานสร้างสรรค์ แสดงในนิทรรศการ โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมใน
กลุ่มประเทศอาเซียน การแลกเปลี่ยนและบันทึกข้อตกลงด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรม คณะ
ศิลปวิจิตร วันที่ 21-25 มีนาคม 2561 ณ INDONESIA INSTITUE OF THE ARTS
YOGYAKARTA ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ผลงานได้รับคัดเลือกร่วมแสดงในนิทรรศการศิลปะTHAI ARITSTS CONTEMPORARY
ARTISTS AWARD 2018 จัดแสดงผลงานศิลปะสร้างสรรค์โดย 10 ศิลปิน ผู้มีผลงานดีเด่นใน
โครงการครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ รุ่น 9 ประจาปี 2561 วันที่ 3-13
พฤษภาคม 2561 ณ สถานกงสุลใหญ่ นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา
ผลงานสร้างสรรค์ ชื่อผลงาน “สวนนกของซีต้าและดาเต้” จัดแสดงในนิทรรศการศิลปกรรมของ
คณาจารย์ คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจาปี พ.ศ. 2561 วันที่ 2-30 สิงหาคม
2561 ณ หอศิลป์กรุงไทย (เยาวราช)
ผลงานสร้างสรรค์ ชื่อผลงาน “สีนิล” จัดแสดงในนิทรรศการ Mini Painting 2 วันที่ 1-15
พฤศจิกายน 2561 ณ หอศิลป์วังหน้า
ผลงานสร้างสรรค์ ชื่อผลงาน “บ้านของกะทิ” จัดแสดงในนิทรรศการ ศิลปกรรมของคณาจารย์
คณะศิลปวิจิตรประจาปี พ.ศ. 2562 วันที่ 3-27 เมษายน 2562 ณ ห้องนิทรรศการอาคาร 6
(ตึกใต้) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า
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6.6 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ
7.1 ประสบการณ์การสอน
7.1.1 ระดับปริญญาตรี 20 ปี
1 ) ศิลปนิพนธ์
2) โครงงานจิตรกรรม
3) สุนทรียศาสตร์
7.1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 3 ปี
1) สัมมนาทัศนศิลป์
2) สุนทรียศาสตร์
7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี)
1) ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
2) กรรมการสอบวิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
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ภาคผนวก ข
รายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
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ตารางที่ 1 แสดงความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ชั้นปี
ปีที่ 1

1.

2.
3.
4.
ปีที่ 2

1.
2.
3.

ผลลัพธ์การเรียนรู้
สามารถใช้วิจารณญาณและแสดงออกซึ่งดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาการและ
วิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสัง คม มีจิตสาธารณะ สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
และสามารถดารงตนอยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุข
มีความรู้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เชี่ยวชาญในองค์ความรู้และงานวิจัยด้านทัศนศิลป์ สามารถเชื่อมโยง พัฒนา
ประยุกต์และบูรณาการศาสตร์อื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสม
มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจอย่ า งลึ ก ซึ้ ง เกี่ ย วกั บ ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ที่ เ หมาะสมกั บ ศาสตร์ ด้ า นทัศนศิลป์
สามารถสื บ ค้ น แสวงหา และเข้ า ถึ ง องค์ ค วามรู้ วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ สร้ า งสรรค์ บู ร ณาการด้ า น
ทัศนศิลป์แ ละศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งมี ศั ก ยภาพ
สามารถสร้างสรรค์ผลงานด้านทัศนศิลป์และสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณูปการต่อศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติและสังคม
สามารถวิเคราะห์เชิงวิพากษ์งานวิจัยด้านทัศนศิลป์ได้อย่างเหมาะสม
สามารถสื่อ สารและถ่ ายทอดองค์ ความรู้ ท่ีไ ด้ จากงานวิ จั ย ด้ านทัศนศิลป์แ ละศาสตร์ ที่ เกี่ย วข้ องใน
เชิ งประจัก ษ์ ทั้ง ด้ านการเขียน การนาเสนอ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม

ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านการสร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์ระดับสูง
2. มีความรู้ความสามารถใน
การทางานสร้างสรรค์และ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร*
ELO 1 ELO 2 ELO 3 ELO 4 ELO 5 ELO 6 ELO 7
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
วิจัยงานทัศนศิลป์
3. มีความรู้ความสามารถใน
การอนุรักษ์และพัฒนางาน
ทัศนศิลป์
4. มีความรู้ความสามารถใน
การจัดการและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร*
ELO 1 ELO 2 ELO 3 ELO 4 ELO 5 ELO 6 ELO 7











ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร* (Expected Learning Outcomes)
ELO 1 Ethics
สามารถใช้ วิ จ ารณญาณและแสดงออกซึ่ ง ดุ ล ยพิ นิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
คุณธรรมจริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
ผู้ อื่ น และสั ง คม มี จิ ต สาธารณะ สามารถท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ และ
สามารถดารงตนอยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุข
ELO 2 Advanced Knowledge มีความรู้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เชี่ยวชาญในองค์ความรู้และงานวิจัย ด้าน
ทัศนศิลป์สามารถเชื่อมโยง พัฒนา ประยุกต์และบูรณาการศาสตร์อื่น ๆ
ได้อย่างเหมาะสม
ELO 3 Methods
มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจอ ย่ า งลึ ก ซึ ้ ง เกี ่ ย ว กั บ ระ เบี ย บ วิ ธ ี ว ิ จ ั ย ที่
เหมาะสมกั บ ศาสตร์ ด้ า นทัศนศิลป์
ELO 4 Research
สาม าร ถ สื บ ค้ น แส ว งห า แล ะ เข้ า ถึ ง อ ง ค์ ค ว ามรู ้ วิ เ ค ราะ ห์
สั ง เคราะห์ สร้ า งสรรค์ บ ู ร ณ าก ารด้ า น ทั ศ นศิ ล ป์ แ ละศาสตร์ ที่
เกี่ ย วข้ อ งอย่ า งมี ศั ก ยภาพ
ELO 5 Innovation
สามารถสร้างสรรค์ผลงานและ/หรือนวัตกรรมด้านทัศนศิลป์ และสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณูปการต่อศิลปวัฒนธรรมของชาติและสังคม
ELO 6 Intellectual Inquiry สามารถวิเคราะห์เชิงวิพากษ์งานวิจัยด้านทัศนศิลป์ได้อย่างเหมาะสม
ELO 7 Communication and Technology สามารถสื ่ อ สารและถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ที ่ ไ ด้ จ าก
งานวิ จั ย ด้ า นทัศนศิลป์แ ละศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในเชิ ง ประจั ก ษ์ ทั้ ง
ด้ า นการเขี ยน การนาเสนอ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสื่อสารได้
อย่างเหมาะสม
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ตารางที่ 3 แสดงกลยุทธ์การสอน และกลยุทธ์การประเมินผล เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
กลยุทธ์การสอน
ของหลักสูตร
ELO 1 Ethics
1) ใช้ แ บบอภิ ป ราย และการ
สามารถใช้ ว ิ จ ารณญาณและ สอ น แ บ บ ก าร แก้ ปั ญ ห า
แ ส ด ง อ อ ก ซึ ่ ง ด ุ ล ย พ ิ น ิ จ ที่ เกี่ ยวกั บ ปั ญ ห าท างด้ าน
เกี่ ย วข้ อ งกั บ คุณธรรมจริยธรรม จริ ย ธรรมที่ ซั บ ซ้ อ นในทาง
ทางวิชาการและวิชาชีพ มีความ วิ ช าชี พ ด้ ว ยความเข้ า ใจใน
รับ ผิดชอบต่ อตนเอง ผู้อื่น และ ความรู้สึกของผูอ้ ื่น
สั ง คม มี จิ ต สาธารณะ สามารถ 2) สอดแทรกคุ ณ ธรรมและ
ท างาน ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ และ จ ริ ย ธ ร ร ม ด้ า น ค ว า ม
สามารถด ารงตนอยู่ กั บสั งคมได้ รับ ผิ ด ชอบต่อ ตนเอง สัง คม
อย่างมีความสุข
วั ฒ นธรรม สิ่ ง แวดล้ อ มใน
เนื้อหารายวิชาต่างๆ
3) อ ภิ ป รายแก้ ปั ญ ห าเพื่ อ
ส่ ง เส ริ ม ให้ ป ฏิ บั ติ ต า ม
จรรยาบรรณ
4) ส่งเสริมเรื่องจิตสาธารณะ มี
ความเสียสละ แสดงออกซึ่ ง
คุณธรรม จริยธรรมของผู้นา
ELO 2 Advanced
1) มีความรู้ ความเข้าใจใน
Knowledge
หลักการและทฤษฎีด้าน
มีความรู้เข้าใจอย่างถ่องแท้
ศิลปกรรมศาสตร์ อย่างถ่อง
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1) ใช้แบบอภิปราย และการสอนแบบ
การแก้ปัญหาเกี่ยวกับปัญหาทางด้าน
จริยธรรมที่ซับซ้อนในทางวิชาชีพด้วย
ความเข้าใจในความรู้สึกของผู้อื่น

2) สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม
ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมในเนื้อหา
รายวิชาต่างๆ
3) อภิปรายแก้ปัญหาเพื่อส่งเสริมให้
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
4) ส่งเสริมเรื่องจิตสาธารณะ มีความ
เสียสละ แสดงออกซึ่งคุณธรรม จริยธรรม
ของผู้นา
1) ประเมินจากการอภิปราย แสดง
ความรู้ ความเข้าใจด้านหลักการและ
ทฤษฎีทางศิลปะ และศาสตร์อื่นที่

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
กลยุทธ์การสอน
ของหลักสูตร
เชี่ยวชาญในองค์ความรู้และ
แท้ สามารถนามาประยุกต์ใช้
งานวิจัยด้านทัศนศิลป์และ
ในการศึกษาค้นคว้าทาง
สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการ
วิชาการ
ศาสตร์อื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสม 2) สามารถถ่ายทอดความคิดได้
อย่างเป็นระบบ และมีความ
เข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้
ใหม่
3) มีความรู้และความเข้าใจอย่าง
ละเอียดในกระบวนการวิจัย
การสร้างสรรค์และการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพด้านศิลปกรรม
ศาสตร์
4) สามารถประยุกต์ความรู้จาก
หลักทฤษฎีในเชิงบูรณาการ
ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
ส่วนรวม และในระดับ
นานาชาติที่อาจมีผลกระทบ
ต่อศาสตร์ด้านศิลปกรรมทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต
ELO 3 Methods
1) มีความรู้และความเข้าใจอย่าง
มีความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
ละเอียดในกระบวนการวิจัย
เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม การสร้างสรรค์และการปฏิบัติ
กับศาสตร์ด้านทัศนศิลป์
ทางวิชาชีพด้านศิลปกรรม
ศาสตร์
ELO 4 Research
1 ) ก า ร ส อ น ภ า ค ท ฤ ษ ฎี
สามารถสื บ ค้น แสวงหา และ
ภาคปฏิ บั ติ การอภิ ป ราย
เข้ า ถึง องค์ ค วามรู้ วิ เ คราะห์
ค้นคว้า สร้างผลงาน
สั ง เคราะห์ สร้ างสรรค์ ด้าน
2) ก าร ส อ น ด้ ว ย ห ลั ก ก าร
ทัศนศิลป์แ ละศาสตร์ ที่
วิ เคราะห์ วิ พ ากษ์ และ
เกี่ ยวข้องอย่ างมี ศั กยภาพ
วิจารณ์
3) การสอนหลั ก การวิ เคราะห์
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เกี่ยวข้อง

2) ประเมินจากการสังเกต การนาเสนอ
รายงาน อภิปราย วิเคราะห์
สังเคราะห์ กระบวนการสร้างสรรค์
3) ประเมินจากการสังเกต รายงาน
อภิปราย วิเคราะห์ สังเคราะห์
กระบวนการวิจัย

4) ประเมินจากผลงาน การสังเกต แบบ
ประเมิน

1) ประเมินจากการสังเกต รายงาน
อภิปราย วิเคราะห์ สังเคราะห์
กระบวนการวิจัย

1) ประเมินจากการสังเกต การนาเสนอ
โครงการและผลงาน
2) ประเมินจากรายงาน สังเกตจากการ
วิพากษ์ วิจารณ์
3) ประเมินจากเอกสารรายงาน ชิ้นงาน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร

กลยุทธ์การสอน

สั งเคราะห์ คิ ดแบบองค์ รวม
เชื่ อมโยงและประเมิ นความรู้
เพื่อสร้างผลงาน
4) การสอนหลั ก การวิ จั ย เพื่ อ
เป็ น แนวทางใน การสร้ า ง
ผลงาน
5) การสอนแบบตั้งคาถาม ตั้ง
ประเด็นใหม่ กล้าทดลอง
สร้างผลงานที่มีลักษณะ
เฉพาะตน
ELO 5 Innovation
1) ถ่ายทอดประสบการณ์จาก
สามารถสร้างสรรค์ผลงานและ/
ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนา
หรือนวัตกรรมด้านทัศนศิลป์และ
สร้างสรรค์ผลงาน ความคิด
สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณูปการ
และเทคนิคใหม่
ต่อศิลปวัฒนธรรมของชาติและ 2) ถ่ายทอดวิธีการพัฒนา
สังคม
สร้างสรรค์ผลงาน จนเกิด
ความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล
ELO 6 Intellectual Inquiry 1) การสอนด้วยหลักการ
สามารถวิเคราะห์เชิงวิพากษ์
วิเคราะห์ วิพากษ์ และ
งานวิจัยด้านทัศนศิลป์ได้อย่าง
วิจารณ์
เหมาะสม
ELO 7 Communication
1) ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย
and Technology
2) การน าเสนอโครงการ การ
สามารถสื่อสาร ถ่ายทอดองค์
สัมมนา
ความรู้ ยกระดับคุณภาพ
3) สอนโดยการอภิปราย
การศึกษา งานวิชาการ งานวิจัย 4) สอนโดยการอภิ ป ราย การ
ด้านทัศนศิลป์และศาสตร์
นาเสนอ
ที่เกี่ยวข้องในเชิงประจักษ์ ทั้ง
ด้านการเขียน การนาเสนอ และ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สื่อสารได้อย่างเหมาะสม
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4) ประเมินจากเอกสารรายงาน
5) ประเมินจากการสังเกต อภิปราย
ชิ้นงาน

1) ประเมินจากผลงานที่มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์

2) ประเมินจากผลงานที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะบุคคล
1) ประเมินจากรายงาน สังเกตจากการ
วิพากษ์ วิจารณ์

1) ประเมิ น จากการสั ง เกต การมี ส่ ว น
ร่วมในการอภิปราย
2) ประเมิ น จากการสั ง เกต การมี ส่ ว น
ร่วมในการอภิปราย
3) ประเมิ น จากการสั ง เกต การมี ส่ ว น
ร่วมในการอภิปราย
4) ประเมินจากการสังเกต การมีส่วน
ร่วมในการอภิปราย

ภาคผนวก ค
ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
ระหว่างหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรใหม่พ.ศ. 2559) กับ
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
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ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
ระหว่างหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรใหม่พ.ศ. 2559) กับ
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาทัศนศิลป์ พ.ศ. 2563

1. ชื่อหลักสูตร
1.1 ชื่อภาษาไทย
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ
Master of Fine Arts Program in Visual Arts
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย
ศิลปมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป์)
2.2 ชื่อย่อภาษาไทย
ศล.ม. (ทัศนศิลป์)
2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Fine Arts (Visual Arts)
2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ M.F.A. (Visual Arts)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

1. ชื่อหลักสูตร
1.1 ชื่อภาษาไทย
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ
Master of Fine Arts Program in Visual Arts
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย
ศิลปมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป์)
2.2 ชื่อย่อภาษาไทย
ศล.ม. (ทัศนศิลป์)
2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Fine Arts (Visual Arts)
2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ M.F.A. (Visual Arts)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
5.2 ภาษาที่ใช้

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
5.2 ภาษาที่ใช้

ปริญญาโท แบบ ก2
ภาษาไทย
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ปริญญาโท แบบ ก2, ปริญญาโท แบบ ข
ภาษาไทย

หมายเหตุ
คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม
ลดจานวนหน่วย
กิตรวมตลอดหลักสูตร
จากไม่น้อยกว่า 39
หน่วยกิต เป็นไม่น้อย
กว่า 36 หน่วยกิต
ปรับเพิ่มแผนแบบ ก2

หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาทัศนศิลป์ พ.ศ. 2563

5.3 การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้
ภาษาไทยได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

5.3 การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้
ภาษาไทยได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
ปรับปรุงมาจากหลักสูตรหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2559) เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
6.2 สภาวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เห็นชอบให้นาเสนอหลักสูตรต่อสภา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562
6.3 สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิล ป์ อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลั กสู ตรศิ ล ปมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าทัศ นศิล ป์ (หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ.
2563) ปรับปรุงมาจากหลักสูตรหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิช าทัศนศิลป์ (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2559) เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
6.2 สภาวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เห็นชอบให้นาเสนอหลักสูตรต่อสภา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562
6.3 สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563

หมายเหตุ
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีค วามพร้อมในการเผยแพร่หลัก สูตรที่ มีคุณ ภาพและมาตรฐาน ตาม
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ บัณ ฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 ในปีการศึกษา มาตรฐานคุณวุฒิระดับ บัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 ในปีการศึกษา
2564
2564

- เปลี่ยนปีการศึกษา
ให้ตรงกับปีที่มีการ
เผยแพร่หลักสูตร

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
ศิลปิน ครู อาจารย์ ผู้สอนศิลปะ นักวิชาการ นักอนุรักษ์และพัฒนาศิลปกรรม นัก
ศิลปิน ครู อาจารย์ ผู้ส อนศิลปะ นักวิชาการ นักอนุรักษ์และพัฒนาศิลปกรรม
จัดการศิลปะ และประกอบอาชีพอิสระ
นักจัดการศิลปะ และประกอบอาชีพอิสระ

คงเดิม
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9. ชื่อ เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
1. ศาสตราจารย์กาจร สุนพงษ์ศรี
2. รองศาสตราจารย์ศุภชัย สุกขีโชติ
3. รองศาสตราจารย์สรรณรงค์ สิงหเสนี
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะศิล ปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิล ป์ ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จัง หวัด
นครปฐม

11. สถานการณ์ ภ ายนอกหรือ การพัฒ นาที่จาเป็นต้อ งนามาพิ จารณาในการวางแผน
หลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่นามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559 ) บทที่ 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน โดยสามารถเข้าถึง
แหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ที่หลากหลาย ทั้งที่เป็นวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และองค์ความรู้ใหม่
และเป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) คือการ
ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัว
สาหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์และการเข้าสู่ประชาคม
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9. ชื่อ เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ - ปรับเปลี่ยนอาจารย์
หลักสูตร
ผู้รับผิดชอบ
1 รองศาสตราจารย์ศุภชัย สุกขีโชติ
หลักสูตร จาก
2 รองศาสตราจารย์สรรณรงค์ สิงหเสนี
ศาสตราจารย์กาจร
3 ดร.เมตตา สุวรรณศร
สุนพงษ์ศรี เป็น นาง
เมตตา สุวรรณศร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
- เพิ่มสถานที่จัดการ
คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัด เรียนการสอน
นครปฐม
เพื่อให้สอดคลองกับ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า) ถนนราชินี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
การจัดการเรียนการ
สอนของหลักสูตร
11. สถานการณ์ภ ายนอกหรือการพัฒ นาที่จาเป็นต้อ งนามาพิจารณาในการวางแผน - ปรับข้อมูลให้มีความ
หลักสูตร
ทันสมัย เพื่อให้
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
หลักสูตรสามารถเข้า
การพัฒนาเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ซึ่ง กับสถานการณ์การ
ครอบคลุมระยะเวลา ระหว่างปี 2555-2559 กาลังจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2559 จัดการเรียนการสอน
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงได้จัดทาแผนพัฒนา จริงตามสภาวการณ์
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 11 ขึ้นเพื่อเป็นทิศทางของแผนพัฒนาประเทศ
ปัจจุบัน
ในช่วงแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ งชาติฉบั บที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี
ความท้ าทายของเทคโนโลยี ใหม่ๆ การเข้าสู่สั งคมผู้สู ง อายุ การเกิดภั ยธรรมชาติ และ

69

หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาทัศนศิลป์ พ.ศ. 2563

เศรษฐกิจอาเซียน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์ ห รือ การพั ฒ นาทางสั ง คมและวัฒ นธรรมที่ น ามาพิ จ ารณาในการ
วางแผนหลักสูตร ในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย และส่งเสริมการสร้างองค์ ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม ในการรักษาสืบทอดวัฒนธรรมของ
ชาติ วัฒนธรรมท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย
นอกจากนั้ น งานด้ านศิ ล ปวัฒ นธรรมที่ เป็ น ผลงานสร้ างสรรค์ อ งค์ ค วามรู้ห รื อ
นวั ต กรรมใหม่ ๆ ที่ มี คุ ณ ค่ าสู ง ยั ง ได้ถู ก น าไปใช้ส ร้า งแรงบั น ดาลใจให้ แ ก่ ค นในชาติ ห รื อ
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ปลู กฝังทั ศ นคติ ช่วยในการแก้ไขปั ญหาสังคม ตลอดจนสร้างความ
ภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติที่ปรากฏอยู่ในงานด้านศิลปวัฒนธรรม

สิ่งแวดล้อมของประเทศ ในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพ
การผลิต ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้าทางสังคม เป็นต้น
ท าให้ ก ารพั ฒ นาในช่ วงแผนพั ฒ นาฉบั บ ที่ 12 จ าเป็ น ต้ อ งยึ ด กรอบแนวความคิ ด และ
หลักการในการวางแผนที่สาคัญดังนี้
(1) การน้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม
(3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ
(4) การพัฒนาสู่ความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนักเนื่องจาก
ต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทยและประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขัน
ที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศที่มี ค วามได้เปรียบด้านต้นทุ นแรงงานและการผลิตและ
ประเทศที่มีค วามก้าวหน้าและความสามารถในการแข่ง ขันทางนวัตกรรมและความคิ ด
สร้ า งส รรค์ โดยในปี พ.ศ .2557 WEF (World Economic Forum) ได้ จั ด อั น ดั บ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ 31 จาก 144 ประเทศ
ด้วยแนวโน้มทางเศรษฐกิจดัง กล่าว การพัฒนาหลักสูตร สาขาทั ศ นศิล ป์ จึง มี
จุดเน้นในการสร้างบุคลากรเพื่อตอบสนองแนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์เพื่อความก้าวหน้า เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ผลักดันการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์ หรือ การพัฒ นาทางสัง คมและวัฒ นธรรมที่ นามาพิจ ารณาในการ
วางแผนหลักสูตร ในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย และส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ ภ ายนอกหรื อการพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ สัง คมและ
วัฒนธรรมของชาติ ทาให้จาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรศิล ปมหาบัณ ฑิต สาขาวิช าทัศ นศิล ป์
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตซึ่งจะเป็นผู้นาในการสร้างสรรค์ หรือวิจัยด้านทัศนศิลป์และเป็นกาลัง
สาคัญในการสร้างองค์ความรู้ที่เป็นเลิ ศและมีคุณภาพ เพื่อทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ
ให้เกิดความก้าวหน้าและเข้มแข็งมั่นคง
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
พันธกิจ ของสถาบันในการผลิตบัณ ฑิตด้านศิล ปวัฒ นธรรมและพั ฒนาหลักสูต ร
ศิ ล ปะให้ มี คุ ณ ภาพ พั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ มี ม าตรฐานตามหลั ก เกณฑ์ ส ามารถน าไปสู่ ก าร
ปฏิบัติการวิจัยและงานสร้างสรรค์ นาความรู้สู่การบริการวิชาการแก่สังคม และการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 หลักสูตรสาขาทัศ นศิล ป์ มีรายวิช าที่ กาหนดเรียนร่วมกับนักศึกษาในหลักสูตร
ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คือรายวิชา 102-601 ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา

ด้ านศิ ล ปวัฒ นธรรม ตลอดจนยุ ท ธศาสตร์ก ระทรวงวัฒ นธรรม ในการรั ก ษาสื บ ทอด
วัฒนธรรมของชาติ วัฒนธรรมท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย
นอกจากนั้นงานด้ านศิล ปวัฒ นธรรมที่ เป็ นผลงานสร้างสรรค์อ งค์ ค วามรู้ห รือ
นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ มีคุณ ค่าสูง ยัง ได้ถูก นาไปใช้ ส ร้างแรงบั นดาลใจให้ แก่ค นในชาติห รือ
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ปลูกฝังทัศนคติ ช่วยในการแก้ไขปัญหาสังคม ตลอดจนสร้างความ
ภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติที่ปรากฏอยู่ในงานด้านศิลปวัฒนธรรม
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ ภ ายนอกหรือการพั ฒ นาทางเศรษฐกิจ สัง คมและ
วัฒนธรรมของชาติ ทาให้ จาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตซึ่งจะเป็นผู้นาในการสร้างสรรค์ หรือวิจัยด้านทัศนศิลป์และเป็นกาลัง
สาคัญในการสร้างองค์ค วามรู้ที่เป็นเลิศ และมีคุณภาพ เพื่อทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติให้เกิดความก้าวหน้าและเข้มแข็งมั่นคง
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
พันธกิจ ของสถาบันในการผลิตบัณฑิตด้านศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาหลักสูตร
ศิล ปะให้ มีคุ ณ ภาพ พั ฒ นาหลั กสู ตรให้ มีม าตรฐานตามหลักเกณฑ์ส ามารถนาไปสู่ก าร
ปฏิบัติการวิจัยและงานสร้างสรรค์ นาความรู้สู่การบริการวิชาการแก่สังคม และการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 หลักสูตรสาขาทัศนศิลป์ มีรายวิชาที่กาหนดเรียนร่วมกับนักศึกษาในหลักสูตร
ศิล ปมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช านาฏศิ ล ป์ ไทย คือ รายวิช า 102-601 ภาษาอั ง กฤษส าหรั บ
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มหาบัณฑิต ซึ่งเป็นการเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
นักศึกษามหาบัณฑิต ซึ่งเป็นการเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
13.2 การบริหารการจัดการ มีอาจารย์ประจาหลักสูตรมีหน้าที่กากับดูแล โดยประสาน
13.2 การบริห ารการจั ด การ มี อ าจารย์ ป ระจ าหลั ก สูต รมี ห น้ าที่ กากั บ ดู แล โดย
กับ หน่วยงานบัณ ฑิตศึกษา ในการจัดตารางสอน ตารางสอบ โดยคณะกรรมการบริหาร ประสานกับหน่วยงานบัณฑิตศึกษา ในการจัดตารางสอน ตารางสอบ โดยคณะกรรมการ
หลักสูตรจะทาหน้าที่ประสานการจัดการกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในการสอนวิชาตาม 13.1
บริหารหลักสูตรจะทาหน้าที่ประสานการจัดการกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในการสอนวิชาตาม
13.1
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
- ปรับข้อมูลให้มีความ
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
กระชับ และปรับให้
1.1 ปรัชญา
1.1 ปรัชญา
มีความสอดคล้องกับ
สร้ า งสรรค์ ทั ศ นศิ ล ป์ พั ฒ นาแนวคิ ด รู ป แบบ เทคนิ ค วิ ธี ก ารจาก
สืบสาน พัฒนา สร้างสรรค์แนวคิด รูปแบบ เทคนิควิธีการงานทัศนศิลป์ วัตถุประสงค์ของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย และสังคมปัจจุบัน
อย่างสอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรมไทย และสภาพสังคมปัจจุบัน
หลักสูตร
1.2 ความสาคัญ
1.2 ความสาคัญ
- เพิม่ ผลการเรียนรู้ที่
ในอดีตศิลปะเป็นเครื่องมือในการเล่าเรื่อง ความดีงาม คุณธรรมความดี
ทัศนศิลป์อันหมายถึงจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สถาปัตยกรรม
คาดหวังของ
การเข้าถึงพระเจ้า ศาสดาทางศาสนา ความเชื่อและลัทธิความเชื่อต่างๆ เป็นสื่อการบันทึก ภาพถ่าย สื่อผสม ฯลฯ ต่างก็มีพัฒนาการจากการผสมผสานความรู้และทักษะสาขาต่างๆ ที่
หลักสูตร
เหตุก ารณ์ ต่างๆ ผ่านภาพบัน ทึกเหล่านั้น คุ ณ ค่าของงานศิล ปะ ถูกประเมินและอธิบ าย หลากหลายทั้งในส่วนที่เป็นสากล เช่น ความคิดทางศิลปะแบบใหม่ที่มี แนวคิด และเทคนิค
ความหมายจากนั กปราชญ์ ปรัช ญา สุนทรีศ าสตร์ ที่แตกต่างกันไป ตามยุค สมัย รวมทั้ ง วิธี ก ารน าเสนอ รู ป แบบใหม่ ได้ อ ย่ างครอบคลุ ม เทคนิ ค และสื่ อ ที่ ใช้ ในการสร้า งงาน
เทคนิควิธีการในการนาเสนอผลงานศิล ปะ ได้ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย เชื่ อมโยงความรู้ ศิ ล ปกรรม พั ฒ นาการและมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ส่ ว นที่ เป็ น รากเหง้ า วิ ถี ชี วิ ต สั ง คม
ศาสตร์ต่างๆ ทาให้เกิดการพัฒนา รูปแบบ เทคนิค วิธีการ พร้อมกับความเจริญทางวัตถุของ ศิลปวัฒนธรรม เชื้อชาติเผ่าพันธุ์ของ ประเทศที่มีแบบแผนเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน
สังคมอย่างต่อเนื่อง
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ เป็นการผสมผสานความรู้
ทัศนศิลป์อันหมายถึงจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สถาปัตยกรรม เดิม เทคนิคเดิม ความรู้และ เทคนิคใหม่ที่สังคมรับรู้ตอบสนองการดาเนินชีวิตของมนุษย์ใน
ภาพถ่าย สื่อผสม ฯลฯ ต่างก็มีพัฒนาการจากการผสมผสานความรู้และทักษะสาขาต่างๆ ที่ สังคมร่วมสมัย ค้นหาจิตวิญญาณ รากเหง้าของศิลปะไทย สังคมไทยและวัฒนธรรมไทย
หลากหลายทั้งในส่วนที่เป็นสากล เช่น ความคิดทางศิลปะแบบใหม่ที่มี แนวคิด และเทคนิค ด้วยศาสตร์ทางทัศ นศิล ป์ เช่น จิต รกรรม ประติมากรรม ภาพพิม พ์ ศิ ล ปะไทย เครื่อ ง
วิธีการนาเสนอ รูปแบบใหม่ได้อย่างครอบคลุม เทคนิคและสื่อที่ใช้ในการสร้างงานศิลปกรรม เคลือบดินเผา หรือสื่อผสม ฯลฯ ที่สอดคล้องกับสังคมยุคสมัยในสังคมโลกปัจจุบัน
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พัฒนาการและมีความสัมพันธ์กับส่วนที่เป็นรากเหง้าวิถีชีวิต สังคม ศิลปวัฒนธรรม เชื้อชาติ
เผ่าพันธุ์ของ ประเทศที่มีแบบแผนเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ เป็นการผสมผสานความรู้
เดิม เทคนิคเดิม ความรู้และ เทคนิคใหม่ที่สังคมรับรู้ตอบสนองการดาเนิ นชีวิตของมนุษย์ใน
สังคมร่วมสมัย ค้นหาจิตวิญญาณ รากเหง้าของศิลปะไทย สังคมไทยและวัฒนธรรมไทย ด้วย
ศาสตร์ทางทัศนศิลป์ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ศิลปะไทย เครื่องเคลือบดิน
เผา หรือสื่อผสม ฯลฯ ที่สอดคล้องกับสังคมยุคสมัยในสังคมโลกปัจจุบัน
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
1 มีความรู้ความสามารถทางด้านการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ระดับสูง
2 มีความรู้ความสามารถ ในการทางานสร้างสรรค์วิจัยงานทัศนศิลป์
3 มีความรู้ความสามารถในการอนุรักษ์และพัฒนางานทัศนศิลป์
4 มีความรู้ความสามารถในการจัดการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติ
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1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
1.3.1 มีความรู้ความสามารถทางด้านการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ระดับสูง
1.3.2 มีความรู้ความสามารถในการวิจัยงานทัศนศิลป์
1.3.3 มีความรู้ความสามารถในการอนุรักษ์ พัฒนา เผยแพร่งานทัศนศิลป์และ
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
1.3.4 มีความรู้ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการ
1.4 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
1.4.1 สามารถใช้วิจารณญาณและแสดงออกซึ่งดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม
จริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และ
สังคม มีจิตสาธารณะ สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถดารงตน
อยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุข
1.4.2 มีความรู้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เชี่ยวชาญในองค์ความรู้และงานวิจัยด้าน
ทัศนศิลป์สามารถเชื่อมโยง พัฒนา ประยุกต์และบูรณาการศาสตร์อื่น ๆ
ได้อย่างเหมาะสม
1.4.3 มีความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับ
ศาสตร์ด้านทัศนศิลป์
1.4.4 สามารถสืบค้น แสวงหา และเข้าถึงองค์ความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์
สร้างสรรค์บูรณาการด้านทัศนศิลป์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างมี
ศักยภาพ
1.4.5 สามารถสร้างสรรค์ผลงานและ/หรือนวัตกรรมด้านทัศนศิลป์ และสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ที่มคี ุณูปการต่อศิลปวัฒนธรรมของชาติและสังคม
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1.4.6 สามารถวิเคราะห์เชิงวิพากษ์งานวิจัยด้านทัศนศิลป์ได้อย่างเหมาะสม
1.4.7 สามารถสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยด้านทัศนศิลป์
และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในเชิงประจักษ์ ทั้งด้านการเขียน การนาเสนอ
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
เพิ่มกลยุทธ์ ใน
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ มีแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ มีแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร แผนการพัฒนา
ประกอบไปด้วยแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กลยุทธ์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง
ที่ประกอบไปด้วยแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กลยุทธ์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง ปรับปรุง
โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในรอบการศึกษา (5 ปี)
โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในรอบการศึกษา (5 ปี)
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
1 ด้านพัฒนาบุคลากร

กลยุทธ์
1. สนับสนุนอาจารย์และบุคลากรให้พัฒนาด้าน
การเรียนการสอนและการทางานที่รับผิดชอบ
2. ส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและ
ตรงกับสาขา
3. ส่งเสริมให้อาจารย์กาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการที่สูงขึ้น
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงาน
ทางวิชาการงานวิจัย/งานสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น
5. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้งใน
และต่างประเทศ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
1.จานวนอาจารย์และบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาจากภายในและภายนอก

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
1 ด้านพัฒนาบุคลากร

กลยุทธ์
1. สนับสนุนอาจารย์และบุคลากรให้พัฒนา
ด้านการเรียนการสอนและการทางานที่
รับผิดชอบ
2. ส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
และตรงกับสาขา
3. ส่งเสริมให้อาจารย์กาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการที่สูงขึ้น
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผล
งานทางวิชาการงานวิจัย/งานสร้างสรรค์
เพิ่มขึ้น
5. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้ง
ในและต่างประเทศ
6. เพิ่มอัตราจานวนอาจารย์ระดับวุฒิปริญญา
เอก

2. จานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิการศึกษา
เพิ่มขึ้น
3. จานวนอาจารย์ที่มีตาแหน่งทาง
วิชาการสูงขึ้น
4.จานวนผลงานทางวิชาการงานวิจัย/
งานสร้างสรรค์ที่เพิ่มมากขึ้น
5. จานวนเครือข่ายทางวิชาการ
หลักฐาน
1. ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์
2. สัญญาความร่วมมือทางวิชาการและ
งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
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หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
1. จานวนอาจารย์และบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาจากภายในและภายนอก
2. จานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิการศึกษา
เพิ่มขึ้น
3. จานวนอาจารย์ที่มีตาแหน่งทาง
วิชาการสูงขึ้น
4. จานวนผลงานทางวิชาการงานวิจัย/
งานสร้างสรรค์ที่เพิ่มมากขึ้น
5. จานวนเครือข่ายทางวิชาการ
6. จานวนอาจารย์ระดับวุฒิปริญญาเอก
เพิ่มมากขึ้น
หลักฐาน
1. ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์
2. สัญญาความร่วมมือทางวิชาการและ

หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ พ.ศ. 2559
2 ด้านหลักสูตร
2.1 ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนกลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผล
ทุกปีการศึกษา
3 ด้านนักศึกษา
3.1 พัฒนานักศึกษาจาก
ประสบการณ์จริง
3.2 พัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศ

4 ด้านพัฒนาการบริการ
ทางวิชาการ
4.1 แผนพัฒนาการ
บริการทางวิชาการ

1 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน และการดาเนินงานของ
หลักสูตร

1. ส่งเสริมให้มีการศึกษาแบบประสบการณ์จริง
2. ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าจากตารา
ต่างประเทศ
3. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุมใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ

1. สนับสนุนอาจารย์และบุคลากรให้ทางาน
บริการวิชาการ

ตัวบ่งชี้
1 โครงการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1
โครงการ
หลักฐาน
1 รายงานผลโครงการ
ตัวบ่งชี้
1. จานวนรายวิชาที่มีการใช้ฝึก
ประสบการณ์จริง
หลักฐาน
1. รายละเอียดรายวิชา มคอ.3
2. เอกสารการขออนุมัตินานักศึกษาเข้า
ร่วมประชุม/รายงานการเดินทาง

ตัวบ่งชี้
1. จานวนงานบริการวิชาการ
หลักฐาน
1. รายงานผลการดาเนินงานโครงการ
บริการวิชาการ

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาทัศนศิลป์ พ.ศ. 2563
2 ด้านหลักสูตร
2.1 ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนกล
ยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลทุกปีการศึกษา
3 ด้านนักศึกษา
3.1 พัฒนานักศึกษา
จากผลงานสร้างสรรค์
3.2 พัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศ

4 ด้านพัฒนาการบริการ
ทางวิชาการ
4.1 แผนพัฒนาการ
บริการทางวิชาการ

1. จัดประชุมการประเมินผลการจัดการเรียน
การสอน และการดาเนินงานของหลักสูตร

1. ส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์ผลงาน
1. ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าจากตาราและ
Web site ต่างประเทศ
2. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุมและ
เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ
3. ส่งเสริมให้นักศึกษาไปศึกษาดูงาน
สร้างสรรค์ ในต่างประเทศ

1. สนับสนุนอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามี
ส่วนร่วมในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชนหรือหน่วยงานราชการ

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์.
ตัวบ่งชี้
1. การประชุมประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอน
หลักฐาน
1. รายงานการประชุม
ตัวบ่งชี้
1. จานวนผลงานสร้างสรรค์
หลักฐาน
1. รายละเอียดรายวิชา มคอ.3
2. รายงานการเดินทาง หลักฐานการนา
นักศึกษาเข้าร่วมประชุม เผยแพร่

ตัวบ่งชี้
1. จานวนงานบริการวิชาการ
หลักฐาน
1. เอกสารแสดงผลการดาเนินงาน
โครงการบริการวิชาการ

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา
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1 ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

ปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
สถาบันอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ต่อจากภาคการศึกษาที่ 2 คือระหว่างเดือน
เมษายน – พฤษภาคม จ านวน 8 สั ป ดาห์ โดยให้ เพิ่ มชั่ วโมงส าหรับ การศึก ษาในแต่ ล ะ
รายวิชาให้เท่ากับการศึกษาภาคปกติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลา ในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
มิถุนายน - กันยายน
ภาคการศึกษาปลาย
พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
มีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทัศนศิลป์ หรือ
สาขาวิช าที่มี ค วามสัมพัน ธ์ส อดคล้องหรือสาขาวิช าอื่นๆตามความเห็นชอบของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2.2.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดที่สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่า 2.50
2.2.3 เป็นผู้มีความประพฤติดีตามมาตรฐานของสถาบัน
2.2.4 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่ งเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ และ / หรือ เป็นโรคที่

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
สถาบันอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ต่อจากภาคการศึกษาที่ 2 คือระหว่างเดือน
เมษายน – พฤษภาคม จ านวน 8 สัปดาห์ โดยให้เพิ่มชั่วโมงส าหรับการศึกษาในแต่ล ะ
รายวิชาให้เท่ากับการศึกษาภาคปกติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
2. การดาเนินการหลักสูตร
- ปรับข้อมูลด้าน
2.1 วัน-เวลา ในการดาเนินการเรียนการสอน
คุณสมบัติของผู้เข้า
ภาคการศึกษาต้น
มิถุนายน - กันยายน
สมัครให้มคี วาม
ภาคการศึกษาปลาย
พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ครอบคลุมมากขึ้น
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
มีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาทัศนศิลป์
2.2.2 กรณีที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สาขาทัศนศิลป์
ต้องมีประสบการณ์หรือทาหน้าที่เกี่ยวข้องด้านทัศนศิลป์ เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี และผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.2.3 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2.3.4 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรที่สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่า
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จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.50
2.2.5 ผู้ ส มั ค รที่ พ้ น สภาพการเป็ น นั ก ศึ ก ษาของสถาบั น เพราะเรี ย นครบ
2.2.5 เป็นผู้มีความประพฤติดีตามมาตรฐานของสถาบัน
กาหนดเวลาที่กาหนดไว้ในหลักสูตรหนึ่งแล้วแต่ไม่สาเร็จการศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็น
2.2.6 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ และ/หรือเป็นโรคที่จะ
นักศึกษา เพราะคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ที่กาหนดไว้ จะเข้าศึกษาในวิชาเดิมได้ ต้องได้รับ เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2.2.7 ผู้ ส มั ค รที่ พ้ น สภาพการเป็ น นั ก ศึ ก ษาของสถาบั น ฯ เพราะเรี ย นครบ
กาหนดเวลา ที่กาหนดไว้ในหลักสูตรหนึ่งแล้ว แต่ไม่สาเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษาเพราะคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ที่กาหนดไว้ จะเข้าศึกษาในสาขาวิช าเดิมได้ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.2.8 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในข้อ 2.2.1 - 2.2.4 อาจได้รับการ
พิจารณาให้สมัครและเข้าศึกษาต่อ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
2.3 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.3 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ปรับเพิ่มแผนการรับ
นักศึกษา แผน ข ลงใน
2.3.1 แผน ก แบบ ก 2
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
หลักสูตร
จานวนนักศึกษา / ชั้นปี
2560
10

2561
10

2562
10

2563
10

จานวนนักศึกษา / ชั้นปี

ชั้นปีที่ 1

2559
10

ชั้นปีที่ 1

2563
10

2564
10

2565
10

2566
10

2567
10

ชั้นปีที่ 2

-

10

10

10

10

ชั้นปีที่ 2

10

10

10

10

10

รวม

10

20

20

20

20

รวม

20

20

20

20

20

คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

-

-

10

10

10

คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

10

10

10

10

10

2563
10

2564
10

ปีการศึกษา
2565
10

2566
10

2567
10

2.3.2 แผน ข
จานวนนักศึกษา / ชั้นปี
ชั้นปีที่ 1
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ชั้นปีที่ 2
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2.4 งบประมาณตามแผน
งบประมาณรายรับ หน่วย บาท
รายละเอียดรายรับ
ค่าบารุงการศึกษา
5,000บาท/คน/เทอม
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
พิเศษ
5,000บาท/คน/เทอม
ค่าลงทะเบียน
15,000บาท/คน/เทอม
ค่ากิจกรรม
500บาท/คน/เทอม
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

2559
100,000
100,000

2560
200,000
200,000

ปีงบประมาณ
2561
200,000
200,000

2562
200,000
200,000

2563
200,000
200,000

300,000

600,000

600,000

600,000

600,000

10,000

20,000

20,000

20,000

20,000

510,000

1,020,000

1,020,000

1,020,000

1,020,000

หมายเหตุ: รับจานวน 10 คน เหมาจ่าย 25,500 / คน / เทอม คิดเป็นรายรับรวม 510,000 บาทต่อปี

10
-

10
20
10

10
20
10

10
20
10

หมายเหตุ
10
20
10

2.4 งบประมาณตามแผน
2.4.1 แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข
งบประมาณรายรับ หน่วย บาท
รายระเอียดรายรับ
1. งบประมาณแผ่นดิน
- เงินเดือนและค่าจ้าง

2562

2563

ปีงบประมาณ
2564

2565

2566

0

0

0

0

0

0
250,000

0
0

0
0

0
0

0
0

4. รายรับอื่น ๆ
- รายได้อื่น

610,000

610,000

610,000

610,000

610,000

รวมรายรับ

0

0

0

0

0

2. งบลงทุน
- โครงสร้าง
- ค่าครุภัณฑ์
3. ค่าบารุงการศึกษา
- ค่าลงทะเบียนเรียน

หมายเหตุ: รับจานวน 10 คน เหมาจ่าย 30,500 / คน / เทอม คิดเป็นรายรับรวม610,000 บาทต่อปี
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- ปรับงบประมาณตาม
แผน จากเดิมเหมา
จ่ายเหมาจ่าย
25,500/คน/เทอม
เป็นเหมาจ่าย
30,500/คน/เทอม
ตามระเบียบสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่า
ด้วยค่าบารุงการศึกษา
และค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2562
- เพิ่มงบประมาณตาม
แผน ข ตามระเบียบ
สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ว่าด้วยค่าบารุง
การศึกษาและค่า
ธรรมเนียมการศึกษา

หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ พ.ศ. 2559
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หมายเหตุ

2.4.2 รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย (หน่วย : บาท)
แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข
หมวดเงิน

ปีงบประมาณ
2563

2564

2565

2566

2567

0

0

0

0

0

432,000

432,000

432,000

432,000

432,000

- สายวิชาการ

180,000

180,000

180,000

180,000

180,000

- สายสนับสนุน

180,000

180,000

180,000

180,000

180,000

25,000
30,000
30,000
30,000
25,000

25,000
30,000
30,000
30,000
25,000

25,000
30,000
30,000
30,000
25,000

25,000
30,000
30,000
30,000
25,000

25,000
30,000
30,000
30,000
25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. งบบุคลากร
- เงินเดือนและค่าจ้าง
2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ
2.2 โครงการพัฒนาตามพันธกิจ
- ด้านบุคลากร

- ด้านนักศึกษา (ผลลัพธ์ผู้เรียน)
- ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
- ด้านการบริการวิชาการ
- ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านการบริหารจัดการ
- ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา
2.3 ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
- โครงสร้าง
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ระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2562
- เพิ่มรายละเอียด
ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย แผน ก
แบบ ก 2 และ แผน
ข
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- ค่าครุภัณฑ์

250,000

0

0

0

0

รวมทั้งสิ้น

1,207,000

1,207,000

957,000

957,000

957,000

จานวนนักศึกษา

10

20

20

20

20

ค่าใช้จา่ ยต่อหัวในการผลิตบัณฑิต

120,700

60,350

47,850

47,850

47,850

13,000

1,233,000

1,483,000

1,483,000

1,483,00
0

รวมสุทธิ (รายรับ - รายจ่าย)

2.5 ระบบการศึกษา
( / ) แบบชั้นเรียน
( ) แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลัก
( ) แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
( ) แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
( ) แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
( ) อื่นๆ (ระบุ)
2.6 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย
ไม่มี
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 จานวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต
3.1.1 โครงสร้างหลักสูตร
วิชาบังคับ
18
หน่วยกิต
วิชาเลือก
9
หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
12
หน่วยกิต

หมายเหตุ

2.5 ระบบการศึกษา
( / ) แบบชั้นเรียน
( ) แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลัก
( ) แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
( ) แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
( ) แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
( ) อื่นๆ (ระบุ)
2.6 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย
ไม่มี
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 จานวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
วิชาบังคับ
15
หน่วยกิต
วิชาเลือก
9
หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
12
หน่วยกิต
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คงเดิม

- ปรับลดจานวนหน่วย
กิตรวมตลอด
หลักสูตร ในแผน ก
แบบ ก2 และ เพิ่ม
แผน ข
- เพิ่มข้อมูลจานวน
หน่วยกิต ของ

หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ พ.ศ. 2559

3.1.2.5 รายวิชาภาษาต่างประเทศ จานวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต
402-601 ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษามหาบัณฑิต 3 (2-2-5)
(English for Graduate Students)
หมายเหตุ นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกของสถาบัน หรือไม่ผ่านเกณฑ์การ
สอบเทียบความรู้ภาษาต่างประเทศ ต้องลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา
มหาบัณฑิตให้ผ่าน (S) โดยไม่นับหน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาทัศนศิลป์ พ.ศ. 2563

หมายเหตุ

แผน ข
วิชาบังคับ
15
หน่วยกิต
วิชาเลือก
15
หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
6
หน่วยกิต
3.1.2 รายวิชาและจานวนหน่วยกิต
3.1.2.1 แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
1.1) วิชาเสริมพื้นฐานบังคับตามเกณฑ์การสอบเข้า
สาหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินความรู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษสาหรับ ผู้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
กาหนดรายวิชาเสริมพื้นฐานให้นักศึกษาได้ศึกษาเพิ่มเติมโดยไม่นับเป็นหน่วยกิต
425 – 321 ภาษาอังกฤษ 1 ระดับมหาบัณฑิต
2 (2-1-3)
(English 1 for Master Degree)
425 – 322 ภาษาอังกฤษ 2 ระดับมหาบัณฑิต
2 (2-1-3)
English 2 for Master Degree
425 – 323 ภาษาอังกฤษ 3 ระดับมหาบัณฑิต
2 (2-1-3)
English 3 for Master Degree

แผนการศึกษา แผน
ข

หมายเหตุ : การสอบตามระดับคะแนนที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กาหนดและมี
อายุภายใน 2 ปี เท่านั้น
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- เพิ่มรายวิชาเสริม
พื้นฐานบังคับตาม
เกณฑ์การสอบเข้า
จากหลักสูตรเดิม
เรียนเรียน 1 วิชา
402-601
ภาษาอังกฤษสาหรับ
นักศึกษามหาบัณฑิต
3 (2-2-5) โดยใน
หลักสูตรปรับปรุง ได้
เพิ่มหน่วยกิต
นักศึกษาต้องศึกษา
เพิ่มเติมโดยไม่นับ
หน่วยกิต จานวน 3
วิชา 425 – 321
ภาษาอังกฤษ 1
ระดับมหาบัณฑิต 2
(2-1-3)

หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ พ.ศ. 2559

3.1.2 รายวิชาและจานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
3.1.2.2 วิชาบังคับ จานวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต
401-101 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-6)
(Research Methodology)
401-102 แนวคิดและการทดลองทัศนศิลป์
3 (1-4-4)
(Concept and Experimental in Visual Arts)
401-103 การสร้างสรรค์ทศั นศิลป์
3 (1-4-4)
(Creative in Visual Arts)
401-104 สัมมนาทัศนศิลป์
3 (3-0-6)
(Seminar in Visual Arts)
401-105 โครงการทัศนศิลป์
6 (1-10-7)
(Visual Arts Project)

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาทัศนศิลป์ พ.ศ. 2563

2) วิชาบังคับ
จานวนหน่วยกิต 15 หน่วยกิต
422-401 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (2-2-5)
(Research Methodology)
422-402 แนวคิดและการทดลองทัศนศิลป์
3 (1-4-4)
(Concept and Experimental in Visual Arts)
422-403 การสร้างสรรค์ทัศนศิลป์
3 (1-4-4)
(Creative in Visual Arts)
422-404 สัมมนาทัศนศิลป์
3 (2-2-5)
(Seminar in Visual Arts)
422-405 โครงการทัศนศิลป์
3 (1-4-4)
(Visual Arts Project)
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หมายเหตุ
425 – 322
ภาษาอังกฤษ 2
ระดับมหาบัณฑิต 2
(2-1-3)
425 – 323
ภาษาอังกฤษ 3
ระดับมหาบัณฑิต 2
(2-1-3)
- ปรับจานวนหน่วยกิ
ตของวิชาบังคับของ
แผน ก แบบ 2 และ
แผน ข จากเดิม
นักศึกษาต้องเรียน
18 หน่วยกิต ปรับ
ลดลงเหลือ15 หน่วย
กิต โดยลดจานวน
หน่วยกิตในรายวิชา
422-405 โครงการ
ทัศนศิลป์เหลือ 3
หน่วยกิต
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3.1.2.3 วิชาเลือก
จานวนหน่วยกิต 9 หน่วยกิต
401-201 ศิลปกรรมกับสภาพแวดล้อม
3 (2-2-5)
(Art and Environment)
401-202 เทคนิคไทยประเพณี
3 (1-4-4)
(Thai Traditional Techniques)
401-203 คติความเชื่อไทย
3 (3-0-6)
(Thai Beliefs)
401-204 สุนทรียศาสตร์
3 (3-0-6)
(Aesthetic)
401-205 แสงเสียงและวัสดุในทัศนศิลป์
3 (1-4-4)
(Light-Sound and Materials in Visual Arts)
401-206 การบริหารจัดการศิลปะ
3 (1-4-4)
(Art Management)
401-207 ศิลปะสื่อใหม่
3 (1-4-4)
(New Media Art)
401-208 อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในทัศนศิลป์ 3 (2-2-5)
(Cultural Identities in Visual Arts)
3.1.2.4 วิทยานิพนธ์
จานวนหน่วยกิต
12 หน่วยกิต
401-301 วิทยานิพนธ์
12
(Thesis)
หมายเหตุ วิทยานิพนธ์ เทียบเคียงหน่วยกิต 1 หน่วยกิต เท่ากับ 45 ชั่วโมง
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หมายเหตุ

3) วิชาเลือก
- เพิ่ม แผน ข
นักศึกษาที่เลือกหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 ต้องเรียนรายวิชาเลือกไม่ นักศึกษาที่เลือก
น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และนักศึกษาที่เลือกหลักสูตรแผน ข ต้องเรียนรายวิชาเลือกไม่น้อย หลักสูตรแผน ข ต้อง
กว่า 15 หน่วยกิต
เรียนรายวิชาเลือกไม่
422-501 สุนทรียศาสตร์
3 (3-0-6)
น้อยกว่า 18 หน่วย
(Aesthetic)
กิต
422-502 อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในทัศนศิลป์ 3 (2-2-5)
- ปรับลดรายวิชาเลือก
(Cultural Identities in Visual Arts)
ออก 2 รายวิชา
422-503 แสงเสียงและวัสดุในทัศนศิลป์
3 (1-4-4)
- ปรับรหัสรายวิชาให้มี
(Light-Sound and Materials in Visual Arts)
ความสอดคล้องกับ
422-504 กลวิธีศิลปกรรมไทยประเพณี
3 (1-4-4)
หลักสูตรอื่นในระดับ
(Thai Arts Traditional Techniques)
บัณฑิตศึกษา
422-505 คติความเชื่อไทย
3 (3-0-6)
(Thai Beliefs)
422-506 การบริหารจัดการศิลปะ
3 (1-4-4)
(Art Management)
4) หมวดวิชาวิจัย
จานวนหน่วยกิต
422-601 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
422-602 สารนิพนธ์
Independent Study
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12 หน่วยกิต
12
6

ปรับเพิ่มรายวิชา
จานวน 2 รายวิชา
สาหรับนักศึกษาที่มี
ความประสงค์เรียน
แผน ข 422-602 สาร
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รหัสวิชาที่ใช้กาหนดเป็นตัวเลข 6 หลัก ดังต่อไปนี้
ตาแหน่งที่ 1
หมายถึง คณะ/โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
เลข 1
หมายถึง
คณะศิลปวิจิตร
เลข 2
หมายถึง
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
เลข 3
หมายถึง
คณะศิลปศึกษา
เลข 4
หมายถึง
โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย

หมายเหตุ วิทยานิพนธ์ เทียบเคียงหน่วยกิต 1 หน่วยกิต เท่ากับ 45
5) การสอบวัดคุณสมบัติ
นักศึกษาที่เลือกหลักสูตร แผน ข ต้องสอบประมวลความรู้เฉพาะสาขา
422-701 การสอบประมวลความรู้
S/U
Comprehensive Examination
รหัสวิชาที่ใช้กาหนดเป็นตัวเลข 6 หลัก ดังต่อไปนี้
ตาแหน่งที่ 1
หมายถึง คณะ
เลข 1
หมายถึง
คณะศิลปวิจิตร
เลข 2
หมายถึง
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
เลข 3
หมายถึง
คณะศิลปศึกษา
เลข 4
หมายถึง
บัณฑิตศึกษา

ตาแหน่งที่ 2-3
เลข 01
เลข 02
เลข 03

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

สาขาวิชา
สาขาวิชาทัศนศิลป์
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย

ตาแหน่งที่ 2
เลข 1
เลข 2
เลข 3

หมายถึง ระดับการศึกษา
หมายถึง
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
หมายถึง
ระดับมหาบัณฑิต
หมายถึง
ระดับดุษฎีบัณฑิต

ตาแหน่งที่ 4
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

กลุ่มวิชา

ตาแหน่งที่ 3
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4

หมายถึง สาขาวิชา
หมายถึง
วิชาชีพครู
หมายถึง
ทัศนศิลป์
หมายถึง
นาฏศิลป์
หมายถึง
ดุริยางคศิลป์

วิชาบังคับ
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
การค้นคว้าอิสระ
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หมายเหตุ
นิพนธ์ 6 และ 422701 การสอบประมวล
ความรู้ S/U

- ปรับรหัสวิชาที่ใช้
กาหนดเป็นตัวเลข
6 หลัก ในตาแหน่ง
ที่ 2 -4 เพื่อให้รหัส
เป็นไปในแนวทาง
เดียวกันกับหลักสูตร
อื่นในโครงการ
บัณฑิตศึกษา
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เลข 5
เลข 6
เลข 7

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ตาแหน่งที่ 5-6

3.1.3
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โครงการภาคนิพนธ์
วิชาภาษาต่างประเทศ
การสอบวัดคุณสมบัติ
หมายถึง

ลาดับวิชา เริ่มจาก 01

แผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

เลข 5

หมายถึง

ตาแหน่งที่ 4
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4
เลข 5
เลข 6
เลข 7
ตาแหน่งที่ 5-6

หมายถึง กลุ่มวิชา
หมายถึง
วิชาชีพครู
หมายถึง
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
หมายถึง
วิชาเสริมพื้นฐาน
หมายถึง
วิชาบังคับ
หมายถึง
วิชาเลือก
หมายถึง
วิชาวิจัย
หมายถึง
การสอบประมวลความรู้/การสอบวัดคุณสมบัติ
หมายถึง ลาดับวิชา

3.1.3

รหัสวิชา

รายวิชา

จานวนหน่วยกิต
บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง

รหัสวิชา

401-101
401-102
402-601
401-2xx

ระเบียบวิธีวิจัย
แนวคิดและการทดลองทัศนศิลป์
ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษามหาบัณฑิต
วิชาเลือก 1 Elective Courses I

3 (3-0-6)
3 (1-4-4)
ไม่นับหน่วยกิต
3 (x-x-x)

422-401
422-402
425-321
422-5xx

รวม

9

หมายเหตุ

หน่วยกิต

ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ และดุริยางคศิลป์

แผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รายวิชา
ระเบียบวิธีวิจัย
แนวคิดและการทดลองทัศนศิลป์
ภาษาอังกฤษ 1 ระดับมหาบัณฑิต
วิชาเลือก 1

จานวนหน่วยกิต
บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง
3 (3-0-6)
3 (1-4-4)
ไม่นับหน่วยกิต
3 (x-x-x)

รวม
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9

หน่วยกิต

เพิ่มแผนการศึกษา
แผน ข สาหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาค
การศึกษาที่ 1 โดยมี
หน่วยกิต รวม 9 หน่วย
กิต

หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาทัศนศิลป์ พ.ศ. 2563

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
401-103
401-2xx
401-2xx

รายวิชา

แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

จานวนหน่วยกิต
บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง

การสร้างสรรค์ทัศนศิลป์
วิชาเลือก 2 Elective Courses II
วิชาเลือก 3 Elective Courses III

รหัสวิชา

3 (1-4-4)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)

รวม

9

หน่วยกิต

422-403
425-322
422-5xx
422-5xx

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
401-104
401-105

รายวิชา
สัมมนาทัศนศิลป์
โครงการทัศนศิลป์

จานวนหน่วยกิต
บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง

รหัสวิชา

3 (3-0-6)
6 (1-10-7)

รวม

9

หน่วยกิต

422-404
422-405
425-323
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หมายเหตุ

ปรับแผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก2 และ
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
แผน ข สาหรับ
บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาค
การสร้างสรรค์ทัศนศิลป์
3 (1-4-4)
การศึกษาที่ 2 โดยปรับ
ภาษาอังกฤษ 2 ระดับมหาบัณฑิต
ไม่นับหน่วยกิต
เพิ่มวิชา ภาษาอังกฤษ
วิชาเลือก 2
3 (x-x-x)
วิชาเลือก 3
3 (x-x-x)
2 ระดับมหาบัณฑิต
รวม
9
หน่วยกิต อีก1 วิชา โดยมีหน่วย
กิต รวม 9 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ปรับแผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข
แผน ก แบบ ก2 และ
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
แผน ข สาหรับ
บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาค
สัมมนาทัศนศิลป์
3 (3-0-6)
การศึกษาที่ 1 โดยปรับ
โครงการทัศนศิลป์
3 (1-4-4)
เพิ่มวิชา ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ 3 ระดับมหาบัณฑิต
ไม่นับหน่วยกิต
รวม
6
หน่วยกิต 3 ระดับมหาบัณฑิต
อีก 1 วิชา และลด
จานวนหน่วยกิตใน
รายวิชาโครงการ
ทัศนศิลป์ จาก 6
หน่วยกิต เหลือ 3
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

รายวิชา

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

401-301

วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา

12
รวม

12

หน่วยกิต

422-601

รหัสวิชา
422-5xx
422-5xx
422-701
422-602

หมายเหตุ

หน่วยกิต โดยมีหน่วย
กิตรวม 6 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ปรับแผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก2
แผน ข สาหรับ
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาค
บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง
การศึกษาที่ 2 โดยปรับ
วิทยานิพนธ์
12
เพิ่มวิชาเลือก 4 วิชา
รวม
12
หน่วยกิต
โดยมีหน่วยกิตรวม 12
แผน ข
หน่วยกิต คือ
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
422-5xx วิชาเลือก5
บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง
3(x-x-x)
วิชาเลือก 4
3 (x-x-x)
วิชาเลือก 5
3 (x-x-x)
422-5xx วิชาเลือก 4
การสอบประมวลความรู้* (S/U)
3(x-x-x)
สารนิพนธ์
6
รวม
12
หน่วยกิต 422-701 การสอบ
ประมวลความรู้*
(S/U) และ422-602
สารนิพนธ์ 6

3.1.4 คาอธิบายรายวิชา
3.1.4 คาอธิบายรายวิชา
- ปรับคาอธิบาย
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
รายวิชาสัมมนา
1.1) วิชาเสริมพื้นฐานบังคับตามเกณฑ์การสอบเข้า
1.1) วิชาเสริมพื้นฐานบังคับตามเกณฑ์การสอบเข้า
ทัศนศิลป์ ให้มีความ
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) สอดคล้องกับการ
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425 – 321

ภาษาอังกฤษ 1 ระดับมหาบัณฑิต
2 (2-1-3)
(English 1 for Master Degree)
การอ่าน การเขียน การพูด การฟัง ที่จาเป็นสาหรับ
การศึกษาในระดับมหาบัณฑิต
425 – 322
ภาษาอังกฤษ 2 ระดับมหาบัณฑิต
2 (2-1-3)
English 2 for Master Degree
การสื่อสารเพื่อความเข้าใจ การเขียนและการอ้างอิงในรายงาน
การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
425 – 323
ภาษาอังกฤษ 3 ระดับมหาบัณฑิต
2 (2-1-3)
English 3 for Master Degree
การเขียนรายงานโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ การเขียน
บทคัดย่อ การนาเสนอโครงร่าง วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
2) หมวดวิชาบังคับ
422-401 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (2-2-5)
(Research Methodology)
หลักการ และวิธีการวิจัยทางศิลปกรรมตามหลักวิชาและเหตุผลทั้ง
เชิงปริมาณและเชิง คุณ ภาพ การกาหนดโครงของการวิจัย การ
วางแผน การรวบรวมข้ อ มู ล การจั ด ระเบี ย บ การวิ เคราะห์
จรรยาบรรณนัก วิจ ัย และกาหนดข้อสรุป พร้อมด้วยการอ้างอิง
และการเรียบเรียงเอกสารวิจัยอย่างถูกต้อง
422-402
แนวคิดและการทดลองทัศนศิลป์
3 (1-4-4)
(Concept and Experiment in Visual Arts)

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาทัศนศิลป์ พ.ศ. 2563
425 – 321

หมายเหตุ

ภาษาอังกฤษ 1 ระดับมหาบัณฑิต
2 (2-1-3) เรียนการสอน
(English 1 for Master Degree)
- ปรับเพิ่มคาอธิบาย
การอ่าน การเขียน การพูด การฟัง ที่จาเป็นสาหรับ
รายวิชาสารนิพนธ์
การศึกษาในระดับมหาบัณฑิต
สาหรับนักศึกษาที่
425 – 322
ภาษาอังกฤษ 2 ระดับมหาบัณฑิต
2 (2-1-3) เลือกเรียนแผน ข
English 2 for Master Degree
การสื่อสารเพื่อความเข้าใจ การเขียนและการอ้างอิงในรายงาน
การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
425 – 323
ภาษาอังกฤษ 3 ระดับมหาบัณฑิต
2 (2-1-3)
English 3 for Master Degree
การเขียนรายงานโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ การเขียน
บทคัดย่อ การนาเสนอโครงร่าง วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
2) หมวดวิชาบังคับ
422-401 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (2-2-5)
(Research Methodology)
หลักการ และวิธีการวิจัยทางศิลปกรรมตามหลักวิชาและเหตุผล
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การกาหนดโครงของการวิจัย การ
วางแผน การรวบรวมข้ อ มู ล การจั ด ระเบี ย บ การวิ เคราะห์
จรรยาบรรณนักวิจัย และกาหนดข้อสรุป พร้อมด้วยการอ้างอิง
และการเรียบเรียงเอกสารวิจัยอย่างถูกต้อง
422-402
แนวคิดและการทดลองทัศนศิลป์
3 (1-4-4)
(Concept and Experiment in Visual Arts)

88

หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ พ.ศ. 2559
กระบวนการทางความคิด การทดลอง สื่อ วัสดุ เทคนิค
ความหมาย คุณค่าความงาม ปฏิบัติงาน ทัศนศิลป์
422-403
การสร้างสรรค์ทัศนศิลป์
3 (1-4-4)
(Creativity in Visual Arts)
สร้างงานทัศนศิลป์ ด้วยเทคนิค แนวคิด รูปแบบวิธีการอย่างอิสระ
แสดงคุณลักษณะพิเศษส่วนบุคคล
422-404
สัมมนาทัศนศิลป์
3 (2-2-5)
(Seminar in Visual Arts)
ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ แ นวคิ ด ทางทั ศ นศิ ล ป์ ประเด็ น ภายใต้
วั ฒ นธรรมแบบพหุ นิ ย มปั จ จุ บั น รวมทั้ ง โครงสร้ า งการเขี ย น
วิทยานิพนธ์ในเชิงสร้างสรรค์
422-405
โครงการทัศนศิลป์
3 (1-4-4)
(Project in Visual Arts)
วิเคราะห์การปฏิบัติงานทัศนศิลป์เฉพาะบุคคล มุ่งเน้นความสาคัญ
ของแนวคิ ด เนื้ อ หา การสร้ างสรรค์ วิ เคราะห์ คุ ณ สมบั ติ พิ เศษ
เฉพาะบุคคล
3) หมวดวิชาเลือก
422-501 สุนทรียศาสตร์
3 (3-0-6)
(Aesthetic)
แนวคิดและทฤษฎีทางสุนทรียศาสตร์ที่สาคัญ ลักษณะคุณค่าทาง
ความงามลักษณะเฉพาะของงานศิล ปกรรม งานศิล ปกรรมไทย
ประเพณี จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ประณีตศิลป์

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาทัศนศิลป์ พ.ศ. 2563
กระบวนการทางความคิด การทดลอง สื่อ วัสดุ เทคนิค
ความหมาย คุณค่าความงาม ปฏิบัติงาน ทัศนศิลป์
422-403
การสร้างสรรค์ทัศนศิลป์
3 (1-4-4)
(Creativity in Visual Arts)
สร้ า งงานทั ศ นศิ ล ป์ ด้ ว ยเทคนิ ค แนวคิ ด รู ป แบบ วิ ธี ก าร
อย่างอิสระ แสดงคุณลักษณะพิเศษส่วนบุคคล
422-404
สัมมนาทัศนศิลป์
3 (2-2-5)
(Seminar in Visual Arts)
ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดทางทัศนศิลป์ ประเด็นภายใต้
วัฒนธรรมแบบพหุนิยมปัจจุบัน รวมทั้งโครงสร้างการเขียน
วิทยานิพนธ์ในเชิงสร้างสรรค์
422-405
โครงการทัศนศิลป์
3 (1-4-4)
(Project in Visual Arts)
วิ เ คราะห์ ก ารปฏิ บั ติ ง านทั ศ นศิ ล ป์ เ ฉพาะบุ ค คล มุ่ ง เน้ น
ความส าคั ญ ของแนวคิ ด เนื้ อ หา การสร้ า งสรรค์ วิ เคราะห์
คุณสมบัติพิเศษเฉพาะบุคคล
3) หมวดวิชาเลือก
422-501 สุนทรียศาสตร์
3 (3-0-6)
(Aesthetic)
แนวคิดและทฤษฎีทางสุนทรียศาสตร์ที่สาคัญ ลักษณะคุณค่าทาง
ความงามลักษณะเฉพาะของงานศิลปกรรม งานศิลปกรรมไทย
ประเพณี จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ประณีตศิลป์
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หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ พ.ศ. 2559
422-502

422-503

422-504

422-505

422-506

อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในทัศนศิลป์
3 (2-2-5)
(Cultural Identities in Visual Arts)
ศึกษาแนวความคิด กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ความ
หลากหลายของ ปรัชญา ภูมิปัญญา วัฒนธรรมไทย พัฒนาการของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย
แสงเสียงและวัสดุในทัศนศิลป์
3 (1-4-4)
(Light - Sound and Materials in Visual Arts)
สร้างงาน แนวความคิด รูปแบบ กรรมวิธี เทคนิคเกี่ยวกับทัศนศิลป์
ที่ใช้สื่อ แสง เสียง สี อิเล็กทรอนิกส์ การผสมสื่อวัสดุต่างๆ
กลวิธีศิลปกรรมไทยประเพณี
3 (1-4-4)
(Thai Arts Traditional Techniques)
กลวิ ธี แนวความคิ ด ภู มิ ปั ญ ญาไทย กระบวนการสร้ า งงาน
ศิลปกรรมไทยประเพณี ตามขนบนิยมและการประยุกต์เป็นเทคนิค
การสร้างสรรค์ที่พัฒนา สอดคล้องกับแนวทางการแสดงออกเฉพาะ
บุคคล
คติความเชื่อไทย
3 (3-0-6)
(Thai Beliefs)
คติค วามเชื่ อไทย ความเชื่อ ในพุท ธศาสนา ความเชื่อในสถาบั น
พระมหากษัตริย์ ความเชื่อในวัฒนธรรมประเพณี ขนบนิยม ความ
เชื่อพื้นบ้านหรือท้องถิ่น
การบริหารจัดการศิลปะ
3 (1-4-4)
(Art Management)

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาทัศนศิลป์ พ.ศ. 2563
422-502

422-503

422-504

422-505

422-506
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อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในทัศนศิลป์
3 (2-2-5)
(Cultural Identities in Visual Arts)
ศึกษาแนวความคิด กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์
ความหลากหลายของ ปรัชญา ภูมิปัญญา วัฒนธรรมไทย
พัฒนาการของศิลปวัฒนธรรมไทย
แสงเสียงและวัสดุในทัศนศิลป์
3 (1-4-4)
(Light - Sound and Materials in Visual Arts)
สร้างงาน แนวความคิด รูปแบบ กรรมวิธี เทคนิคเกี่ยวกับ
ทัศนศิลป์ที่ใช้สื่อ แสง เสียง สี อิเล็กทรอนิกส์ การผสมสือ่ วัสดุ
ต่างๆ
กลวิธีศิลปกรรมไทยประเพณี
3 (1-4-4)
(Thai Arts Traditional Techniques)
กลวิ ธี แนวความคิ ด ภู มิ ปั ญ ญาไทย กระบวนการสร้ า งงาน
ศิล ปกรรมไทยประเพณี ตามขนบนิ ย มและการประยุก ต์ เป็ น
เทคนิ ค การสร้ า งสรรค์ ที่ พั ฒ นา สอดคล้ อ งกั บ แนวทางการ
แสดงออกเฉพาะบุคคล
คติความเชื่อไทย
3 (3-0-6)
(Thai Beliefs)
คติค วามเชื่อไทย ความเชื่อในพุทธศาสนา ความเชื่อในสถาบัน
พระมหากษั ต ริย์ ความเชื่อ ในวั ฒ นธรรมประเพณี ขนบนิ ย ม
ความเชื่อพื้นบ้านหรือท้องถิ่น
การบริหารจัดการศิลปะ
3 (1-4-4)
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ระบบการบริ ห าร จั ด การแนวคิ ด และทฤษฏี ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ
กระบวนการจัดการต่างๆ ด้านศิลปกรรม กระบวนการออกแบบ
วิธีคิด กระบวนการนาเสนอ การจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ และ
การสร้างองค์ความรู้ในฐานะภัณฑารักษ์
4) หมวดวิชาวิจัย
422-601
วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2)
12
(Thesis)
โครงการทัศนศิลป์เฉพาะบุคคล เอกสารประกอบ กระบวนการ
ทางาน แนวความคิด อย่างเป็นระบบ ในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ
แบ บ พหุ นิ ย มในปั จจุ บั น เพื่ อ สร้ า งพื้ น ฐานควา มเข้ า ใจใน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในเอเชีย

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาทัศนศิลป์ พ.ศ. 2563
(Art Management)
ระบบการบริ ห าร จั ด การแนวคิ ด และทฤษฏี ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ
กระบวนการจัดการต่างๆ ด้านศิลปกรรม กระบวนการออกแบบ
วิธีคิด กระบวนการนาเสนอ การจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ และ
การสร้างองค์ความรู้ในฐานะภัณฑารักษ์
4) หมวดวิชาวิจัย
422-601
วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2)
12
(Thesis)
โครงการทัศนศิลป์เฉพาะบุคคล เอกสารประกอบ กระบวนการ
ทางาน แนวความคิด อย่างเป็นระบบ ในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ
แบบพหุนิยมในปัจจุบัน เพื่อสร้างพื้นฐานความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ในเอเชีย
422-602
สารนิพนธ์ (แผน ข)
6
Independent Study
การกาหนดหัวข้อสารนิพนธ์ทางด้านทัศนศิลป์ โครงร่างสาร
นิพนธ์ การทาสารนิพนธ์ตามระเบียบวิธีวิจัย จริยธรรมในการทา
สารนิพนธ์ การเขียนรายงานสารนิพนธ์ การนาเสนอผลงานสาร
นิพนธ์
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3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ที่
1

ชื่อ-สกุล
นางกัญญา เจริญศุภกุล
3-1014-00692-14-1
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3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร

ตาแหน่งทาง
วิชาการ/
เกียรติยศ
ศาสตราจารย์

คุณวุฒ/ิ สาขา
ศ.ม./ภาพพิมพ์
ศ.บ./ภาพพิมพ์

สถานที่สาเร็จการศึกษา/ปีที่สาเร็จ

ลาดับ
ที่
1*

สถาบันศิลปะแห่งชิคาโกอเมริกา /
2520
มหาวิทยาลัยศิลปากร / 2515
2*

2*

นายกาจร สุนพงษ์ศรี
3-1002-00312-88-3

3

อาจารย์

ศ.ม./
ประติมากรรมจิตรกรรม
ศ.บ./
ประติมากรรม
ปร.ด./ทัศนศิลป์

นายสรรณรงค์ สิงหเสนี
3-1201-00816-54-5

รอง
ศาสตราจารย์

ศ.ม./ภาพพิมพ์
ศ.บ./ศิลปไทย
ศ.ม./จิตรกรรม
ศ.บ./จิตรกรรม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
/2559
มหาวิทยาลัยศิลปากร / 2541
มหาวิทยาลัยศิลปากร / 2535
มหาวิทยาลัยศิลปากร / 2529
มหาวิทยาลัยศิลปากร / 2520

นายศุภชัย สุกขีโชติ
3-1002-02301-19-6

รอง
ศาสตราจารย์

ศ.ม./จิตรกรรม
ศ.บ./จิตรกรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร / 2528
มหาวิทยาลัยศิลปากร / 2523

นางเมตตา สุวรรณศร
3-1011-00230-81-9

4*

5*

ศาสตราจารย์

สถาบันศิลปะโอติส ลอสแองเจลิส
แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา/ 2514
มหาวิทยาลัยศิลปากร / 2505

3*

ชื่อ-สกุล
นายศุภชัย สุกขีโชติ
3-1002-02301-19-6

นายสรรณรงค์ สิงหเสนี
3-1201-00816-54-5

นางเมตตา สุวรรณศร
3-1011-00230-81-9

หมายเหตุ เครื่องหมาย* หมายถึงผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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ตาแหน่งทาง
วิชาการ/เกียรติยศ
รองศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

อาจารย์ ดร.

คุณวุฒ/ิ สาขา
ศิลปมหาบัณฑิต/
จิตรกรรม
ศิลปบัณฑิต/
จิตรกรรม
ศิลปมหาบัณฑิต/
จิตรกรรม
ศิลปบัณฑิต/
จิตรกรรม
ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต/ทัศนศิลป์
ศิลปมหาบัณฑิต/
ภาพพิมพ์
ศิลปบัณฑิต/ภาพ
พิมพ์

สถานที่สาเร็จการศึกษา/ปีที่
สาเร็จ
มหาวิทยาลัยศิลปากร / 2528
มหาวิทยาลัยศิลปากร / 2523
มหาวิทยาลัยศิลปากร / 2529
มหาวิทยาลัยศิลปากร / 2520
มหาวิทยาลัยศิลปากร /2559
มหาวิทยาลัยศิลปากร / 2541
มหาวิทยาลัยศิลปากร / 2539

หมายเหตุ
- ปรับจานวนอาจารย์
ประจาหลักสูตร จาก
5 ท่าน เหลือ 3 ท่าน

หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาทัศนศิลป์ พ.ศ. 2563

3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับที่
1
2

ชื่อ-สกุล
นายเฉลิมศักดิ์ รัตนจันทร์
3-1601-01806-62-4
นายเด่น หวานจริง
3-1412-00490-54-5

3.2.2 อาจารย์ประจา
ตาแหน่งทาง
วิชาการ/
เกียรติยศ
อาจารย์
อาจารย์

คุณวุฒ/ิ สาขา

สถานที่สาเร็จการศึกษา/ปีที่
สาเร็จ

ศ.ม./ภาพพิมพ์
ศ.บ./ภาพพิมพ์
ศ.ม./ศิลปไทย
ศ.บ./ศิลปไทย

มหาวิทยาลัยศิลปากร/2534
มหาวิทยาลัยศิลปากร/2524
มหาวิทยาลัยศิลปากร/2543
มหาวิทยาลัยศิลปากร/2533

ศ.ม./ประติมากรรม
ศ.บ./ประติมากรรม
ศ.ม./จิตรกรรม
ศ.บ./จิตรกรรม
ศ.ม./จิตรกรรม
ศ.บ./ภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร/2543
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/2534
มหาวิทยาลัยศิลปากร/2544
มหาวิทยาลัยศิลปากร/2536
มหาวิทยาลัยศิลปากร/2545
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง /
มหาวิทยาลัยศิลปากร/2544
มหาวิทยาลัยศิลปากร/
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร / 2545
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์/
มหาวิทยาลัยศิลปากร/2540
มหาวิทยาลัยศิลปากร/2538
มหาวิทยาลัยศิลปากร/2545

ลาดับ
ที่
1

2
3

นายบุญพาด ฆังคะมะโน
3-9308-00271-86-2

อาจารย์

4

นางสาวดวงหทัย พงศ์ประสิทธิ์

อาจารย์

3-2005-00290-45-1
5

นางสาวสุทธาสินีย์ สุวุฒโฑ

อาจารย์

4-1019-00006-43-1
6
7

8
9

10
11

นางสาวสุจิตตา บุญทรง
3-7502-00270-60-3
นางสาวสุมาลี เอกชนนิยม
3-1014-00679-74-9

อาจารย์

นางสาวอรอนงค์ กลิ่นศิริ
3-1015-00064-10-0
นางจตุรพร เทวกุล
3-1201-01727-77-5

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

นายจีระชน บุญมาก
3-1006-00020-50-2

อาจารย์

นางมินทร์ลดา จักรชัยอนันท์

อาจารย์

ศ.ม./ศิลปะไทย
ศ.บ./ศิลปไทย
ศป.ม./ทัศนศิลป์:
ศิลปะสมัยใหม่
ป.บัณฑิต/ศิลปศึกษา
ศ.ม./จิตรกรรม
ศ.บ./จิตรกรรม
ศ.ม./เครื่องเคลือบดิน
เผา
ศ.บ./เครื่องเคลือบดิน
เผา
ศ.ม./ประติมากรรม
ศ.บ./ประติมากรรม
ศ.ม./ภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร/2538

3

4

ชื่อ-สกุล
นายเด่น หวานจริง
3-1412-00490-54-5

นายบุญพาด ฆังคะมะโน
3-9308-00271-86-2

นางสาวดวงหทัย พงศ์ประสิทธิ์
3-2005-00290-45-1

นางสาวสุทธาสินีย์ สุวุฒโฑ
4-1019-00006-43-1

ตาแหน่งทาง
วิชาการ/
เกียรติยศ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

อาจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

อาจารย์

5

นายภัทรพร เลี่ยนพานิช
3-1009-04840-79-8

อาจารย์

6

นายชยากร เรืองจารูญ
3-1022-01729-99-2
ภ-สน 281

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

มหาวิทยาลัยศิลปากร/2547
มหาวิทยาลัยศิลปากร/2535
มหาวิทยาลัยศิลปากร/2548
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คุณวุฒ/ิ สาขา
ศิลปมหาบัณฑิต/
ศิลปไทย
ศิลปบัณฑิต/ศิลป
ไทย
ศิลปมหาบัณฑิต/
ประติมากรรม
ศิลปบัณฑิต/
ประติมากรรม
ศิลปมหาบัณฑิต/
จิตรกรรม
ศิลปบัณฑิต/
จิตรกรรม
ศิลปมหาบัณฑิต/
จิตรกรรม
ศิลปบัณฑิต/ภาพ
พิมพ์
ศิลปมหาบัณฑิต/
ทัศนศิลป์
ศิลปบัณฑิต/
จิตรกรรม
ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต/การ
จัดการออกแบบ
ภายใน
ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต/การ

สถานที่สาเร็จการศึกษา/ปีที่
สาเร็จ
มหาวิทยาลัยศิลปากร/2543
มหาวิทยาลัยศิลปากร/2533
มหาวิทยาลัยศิลปากร/2543
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/2534
มหาวิทยาลัยศิลปากร/2544
มหาวิทยาลัยศิลปากร/2536
มหาวิทยาลัยศิลปากร/2545
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง /2541
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง /2553
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ /2543
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ / 2558

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ / 2550

หมายเหตุ
ปรับรายชื่ออาจารย์
ประจา

หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ พ.ศ. 2559
4-1002-00072-71-6
12

13
14

16

นายโอภาส นุชนิยม
3-8001-00735-16-6

ศ.บ./ภาพพิมพ์
อาจารย์

นายกิตติ บุญมี
3-1405-00090-91-6
นายภัทรพร เลี่ยนพานิช
3-1009-04840-79-8

อาจารย์

นายชยากร เรืองจารูญ
3-1022-01729-99-2
ภ-สน 281

อาจารย์

อาจารย์

ศ.ม./เครื่องเคลือบดิน
เผา
ศ.บ./เครื่องเคลือบดิน
เผา
ศ.ม./จิตรกรรม
ศ.บ./จิตรกรรม
ศ.ม./ทัศนศิลป์
ศ.บ./จิตรกรรม
ศศ.ม./การออกแบบ
ภายใน
ศป.บ./การออกแบบ
ตกแต่งภายใน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง /2543
มหาวิทยาลัยศิลปากร/2549

1
2
3
4

ชื่อ-สกุล
นายวิโชค มุกดามณี
3-1010-00651-05-7
นายวิชัย สิทธิรัตน์
3-1015-00559-19-2
นายปริญญา ตันติสุข
3-1022-01216-92-8
นายศุภกรณ์ ดิษฐพันธ์
3-1002-01035-02-6

ออกแบบตกแต่ง
ภายใน

มหาวิทยาลัยศิลปากร/2546
มหาวิทยาลัยศิลปากร/2539
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง /2553
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ /
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ / 2558
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ / 2550

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ตาแหน่งทาง
วิชาการ/
เกียรติยศ
ศาสตราจารย์/
ศิลปินแห่งชาติ
ศาสตราจารย์
รอง
ศาสตราจารย์
รอง
ศาสตราจารย์

คุณวุฒ/ิ สาขา
ศ.ม./จิตรกรรม
ศ.บ./จิตรกรรม
ศ.ม./ประติมากรรม
ศ.บ./ประติมากรรม
ศ.ม./จิตรกรรม
ศ.บ./จิตรกรรม
ศ.ด./โปรแกรมและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศ.ม./การออกแบบกราฟิก

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยศิลปากร/2542

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ
ที่

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาทัศนศิลป์ พ.ศ. 2563

สถานที่สาเร็จการศึกษา/ปีที่
สาเร็จ
มหาวิทยาลัยศิลปากร/
มหาวิทยาลัยศิลปากร/
มหาวิทยาลัยศิลปากร/2520
มหาวิทยาลัยศิลปากร/
มหาวิทยาลัยศิลปากร/2528
มหาวิทยาลัยศิลปากร/2520
มหาวิทยาลัยออริกอน
สหรัฐอเมริกา/2536
มหาวิทยาลัยออริกอน
สหรัฐอเมริกา/2528

ลาดับ
ที่
1

2

3

ชื่อ-สกุล
นายวิโชค มุกดามณี
3-1010-00651-05-7
นายวิชัย สิทธิรัตน์
3-1015-00559-19-2

นายปริญญา ตันติสุข
3-1022-01216-92-8
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ตาแหน่งทาง
วิชาการ/
เกียรติยศ
ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ/
ศิลปินแห่งชาติ
ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ/
ศิลปินแห่งชาติ
ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ/
ศิลปินแห่งชาติ

คุณวุฒ/ิ สาขา
ศิลปมหาบัณฑิต/
จิตรกรรม
ศิลปบัณฑิต/จิตรกรรม
ศิลปมหาบัณฑิต/
ประติมากรรม
ศิลปบัณฑิต/
ประติมากรรม
ศิลปมหาบัณฑิต/
จิตรกรรม
ศิลปบัณฑิต/จิตรกรรม

สถานที่สาเร็จการศึกษา/ปีที่
สาเร็จ
มหาวิทยาลัยศิลปากร/2521
มหาวิทยาลัยศิลปากร/2517
มหาวิทยาลัยศิลปากร/2520
มหาวิทยาลัยศิลปากร/2514
มหาวิทยาลัยศิลปากร/2528
มหาวิทยาลัยศิลปากร/2520

ปรับรายชื่ออาจารย์
พิเศษ

หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ พ.ศ. 2559
ศ.บ./การออกแบบกราฟิก
5
6

7

8
9

10

11
12
13

นายชวลิต เสริมปรุงสุข
3-1020-02592-80-6
นายธงชัย รักปทุม
3-1301-00617-21-6

ศิลปินแห่งชาติ
ศิลปินแห่งชาติ

ศ.บ./จิตรกรรม

Weber State University,
Utah, USA/2525
มหาวิทยาลัยศิลปากร/

ศิลปะประกาศนียบัตร /
จิตรกรรมชั้นสูง
ศ.บ./จิตรกรรม

สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งโรม
ประเทศอิตาลี /2520
มหาวิทยาลัยศิลปากร/

นายนนทิวรรธน์ จันท
นะผะลิน
3-1011-00448-49-0
นายพิชัย นิรันต์
3-1021-01318-83-4
นางสาวขวัญทิพย์ เก่า
เงิน
3-7607-0015319-3
นายสมศักดิ์ เชาวน์
ธาดาพงศ์
3-1005-02531-81-2
นายฉัตรชัย อินทรโชติ
3-1020-01280-24-0
นายวิภูษณะ คุภนคร
3-1006-02183-14-0

ศิลปินแห่งชาติ

ศ.ด./ประติมากรรม
ศ.ม./ประติมากรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร/2517
มหาวิทยาลัยศิลปากร/

ศิลปินแห่งชาติ

อนุ.ศบ./จิตรกรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร/2502

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศศ.ม.การออกแบบภายใน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ /2556

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กระทรวง
วัฒนธรรม
อาจารย์

ศ.ม./ จิตรกรรม
ประกาศนียบัตร

มหาวิทยาลัยศิลปากร/2522
สถาบันวิจิตรศิลป เมืองอุรปิโน
อิตาลี/2522
มหาวิทยาลัยศิลปากร / 2521

อาจารย์

ศ.ม./(M.F.A)Fine Art

นายฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร

อาจารย์

ศ.ด./ Planning and
Landscape
สถ.ม./สถาปัตยกรรม
ภายใน
สถ.บ./สถาปัตยกรรม

3-1004-00552-85-3

ศ.บ./มัณฑนศิลป

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาทัศนศิลป์ พ.ศ. 2563
4

นายกมล สุวุฒโฑ
4-1019-00006-41-5

5

นายธงชัย รักปทุม
3-1301-00617-21-6

6

นายพิชัย นิรันต์
3-1021-01318-83-4
นายสมศักดิ์ เชาวน์ธาดา
พงศ์
3-1005-02531-81-2

7

Academy of Art University
San francisco ,U.S.A.
มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล อังกฤษ/
2550
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง /2546
มหาวิทยาลัยศิลปากร /2539
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ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์
ศิลปินแห่งชาติ

ศิลปินแห่งชาติ
ศิลปินแห่งชาติ

ศิลปมหาบัณฑิต/ภาพ
พิมพ์
ศิลปบัณฑิต/ภาพพิมพ์
ศิลปะประกาศนียบัตร
/จิตรกรรมชั้นสูง
ศิลปบัณฑิต/จิตรกรรม
อนุปริญญาศิลป
บัณฑิต/จิตรกรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร/2522

ศิลปมหาบัณฑิต/
จิตรกรรมประกาศนียบัตร

มหาวิทยาลัยศิลปากร/2522
สถาบันวิจิตรศิลป เมืองอุรปิ
โน อิตาลี/2522

มหาวิทยาลัยศิลปากร/2512
สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งโรม
ประเทศอิตาลี/2520
มหาวิทยาลัยศิลปากร/2511
มหาวิทยาลัยศิลปากร/2502

หมายเหตุ

หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาทัศนศิลป์ พ.ศ. 2563

5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงาน หรืองานวิจัย (สาหรับแผน ก แบบ ก 2)
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงาน หรืองานวิจัย (สาหรับแผน ก แบบ ก 2)
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ตามความถนัดและความสนใจในศาสตร์ด้านทัศนศิลป์โดย
ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ตามความถนัดและความสนใจในศาสตร์ด้านทัศนศิลป์
ใช้กระบวนการวิจัยนาเสนอเป็นวิทยานิพนธ์
โดยใช้กระบวนการวิจัยนาเสนอเป็นวิทยานิพนธ์
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้าน
1 คุณธรรม จริยธรรม
5.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีวินัย ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
1) มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางด้านจริยธรรมที่
1.2 ซื่อสัตย์ เสียสละต่อตนเองและผู้อื่น
ซับซ้อนในทางวิชาชีพด้วยความเข้าใจในความรู้สึกของผู้อื่น
1.3 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพอย่างเคร่งครัด
2) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม คานึงถึง
ความรู้สึกของผู้อื่นที่จะได้รับผลกระทบ
3) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และ
มีความกระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มในการหยิบยกข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่มี
อยู่ในปัจจุบันเพื่อให้เกิดการทบทวนและแก้ไข
4) มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ แสดงออกซึ่งคุณธรรม จริยธรรมของผู้นา
2 ความรู้
5.2.2 ความรู้
2.1 มีความรอบรู้ในวิชาการศิลปะ
1) มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีด้านศิลปกรรมศาสตร์ อย่าง
2.2 มีทักษะการจัดการเรียนรู้ด้านศิลปะอย่างเชี่ยวชาญ
ถ่องแท้ สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
2.3 สามารถวิเคราะห์เชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ความรู้โดยยึดหลักทฤษฎี
2) สามารถถ่ายทอดความคิดได้อย่างเป็นระบบ และมีความเข้าใจในวิธีการ
ด้านศิลปะ
พัฒนาความรู้ใหม่
3) มีความรู้และความเข้าใจอย่างละเอียดในกระบวนการวิจัย การสร้างสรรค์
และการปฏิบัติทางวิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์
4) สามารถประยุกต์ความรู้จากหลักทฤษฎีในเชิงบูรณาการ ให้เกิดประโยชน์
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ต่อตนเองและส่ วนรวม และในระดั บนานาชาติ ที่อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ
ศาสตร์ด้านศิลปกรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3 ทักษะทางปัญญา
5.2.3 ทักษะทางปัญญา
- ปรับมาตรฐานการ
3.1 มีกระบวนการคิดในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการจัดการงาน
1) สามารถบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ แนวคิดเทคนิคต่างๆ ที่ เรียนรู้ 6 ด้าน ตาม
ศิลปะอย่างเป็นระบบ
หลากหลายแปลกใหม่ และไม่ อ าจท านายหรื อ คาดหมายได้ ทั้ ง จาก ประกาศ
3.2 พัฒนาองค์ความรู้ใหม่อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาด้านศิลปะ
ภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาขั้นสูง
กระทรวงศึกษาธิการ
2) สามารถคิดวินิจฉัย วิเคราะห์ วิพากษ์ และวิจารณ์อย่างผู้รู้
เรือ่ ง มาตรฐาน
3) สามารถคิดแบบองค์รวม คิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ อย่าง คุณวุฒิระดับ
บูร ณาการ จับ ประเด็ นของแก่น ความคิด ส าคั ญ ได้ สามารถวิเคราะห์ บัณฑิตศึกษา สาขา
สังเคราะห์ และประเมินความรู้เพื่อการประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
ศิลปกรรมศาสตร์
4) สามารถใช้เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้ พ.ศ.2558
หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ
5) สามารถคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่เป็น
ต้นแบบได้อย่างสร้างสรรค์สู่ระดับชาติอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน
6) มีความสามารถในการสังเคราะห์ ประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์
หรือรายงานผลของโครงการและจากสิ่งพิมพ์หรือสื่อต่างๆ ที่อ้างอิงค์ได้
ในวงวิชาการหรือวิชาชีพทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ และพัฒนาความคิด
ใหม่ๆ ที่สาคัญโดยการบูรณาการเข้ากับองค์ความรู้ที่มีอยู่หรือที่สร้างใหม่
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ปรับมาตรฐานการ
4.1 สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
1) สามารถสร้างแนวคิด ถ่ายทอดมุมมองที่มีคุณค่าต่อสังคม และเมื่อใดที่มีความ เรียนรู้ 6 ด้าน ตาม
4.2 มี ทั ก ษะในการท างานร่ ว มกั น ได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด
ต้องการข่าวสารและทักษะเพิ่มเติม ก็สามารถดาเนินการได้อย่างเป็นอิสระในการ ประกาศกระทรวง
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ประสิทธิผล

แสวงหา และประยุกต์ใช้ข้อมูลข่าวสารและทักษะนั้นๆ
2) มีความสามารถในการเข้าใจบทบาทและหน้าที่ ปรับตัว และอยู่ร่วมกับสังคมต่าง
วัฒนธรรม
3) สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการเพิ่มพูนประสิทธิภ าพในการทางานของ
กลุ่มในภาพรวม และสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่หลากหลายโดยหลักธรร
มาภิบาล
4) มีค วามรั บ ผิ ด ชอบต่อ ความคิ ด ค าพู ด และการกระท าของตนเอง และตาม
ระเบียบข้อบังคับทั้งองค์กรระดับชาติ และระดับนานาชาติ
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ที่หลากหลายในการศึกษาค้นคว้า
1) มีตรรกะทางความคิ ด มี ค วามสามารถในการประเมิ นผลอย่างมีวิจ ารณญาณ
และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
สามารถนาแนวคิดเชิงสถิติมาประยุกต์ใช้ในการทางานได้อย่างเหมาะสม
5.2 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสื่อสาร
2) สามารถสื่อสารภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และภาษาสื่อสารอื่นๆ เช่น ภาษา
อิเล็กทรอนิกส์
อั ก ษร ภาษาภาพ ภาษาเสี ย ง ภาษากาย ภาษาคอมพิ ว เตอร์ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
3) สามารถสื่อสาร ถ่ายทอดแนวความคิดได้อย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีการและรูปแบบ
ที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
4) สามารถบูร ณาการเทคโนโลยีส ารสนเทศในการสืบ ค้น ข้อมู ล การสร้างสรรค์
ผลงาน การนาเสนอผลงาน ตรวจสอบปัญหา หาข้อสรุปและข้อเสนอแนะได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขา
ศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ.
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ปรับมาตรฐานการ
เรียนรู้ 6 ด้าน ตาม
ประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขา
ศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ.
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5.2.6 ทักษะพิสัย
ปรับมาตรฐานการ
1) สามารถใช้ความรู้และทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์จนเกิดความคิด เรียนรู้ 6 ด้าน ตาม
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กระบวนการค้นคว้าอย่างลุ่มลึก ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล
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ประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขา
ศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ.
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
ปรับมาตรฐานการ
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
เรียนรู้ 6 ด้าน ตาม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ประกาศกระทรวง
1) มีวินัย ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
1) มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริต สามารถจั ด การเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาทางด้ า น ศึกษาธิการ เรื่อง
๒) ซื่อสัตย์ เสียสละต่อตนเองและผู้อื่น
จริยธรรมที่ซับซ้อนในทางวิชาชีพด้วยความเข้าใจในความรู้สึกของ มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
๓) มีจรรยาบรรณในวิชาชีพศิลปะอย่างเคร่งครัด
ผู้อื่น
บัณฑิตศึกษา สาขา
2.1.2 กลยุทธ์การสอนด้านคุณธรรม จริยธรรม
2) มีค วามรับ ผิดชอบต่อตนเอง สัง คม วัฒ นธรรมและสิ่ง แวดล้อ ม ศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ.
1) ใช้แบบอภิปราย และการสอนแบบการแก้ปัญหา
คานึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นที่จะได้รับผลกระทบ
2558
2) สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในเนื้อหารายวิชาต่างๆ
3) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
3) โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
ผู้อื่ น และมีค วามกระตื อ รือ ร้ น มี ค วามคิ ด ริเริ่ม ในการหยิ บ ยก
4) จัดกิจกรรมส่งเสริมเรื่องความรับผิดชอบทั้งในชั้นเรียนและ
ข้อ บกพร่ อ งของจรรยาบรรณที่ มี อ ยู่ ในปั จ จุบั น เพื่ อ ให้ เกิด การ
นอกชั้นเรียน
ทบทวนและแก้ไข
4) มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ แสดงออกซึ่งคุณธรรม จริยธรรม
ของผู้นา
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย
1) ใช้แบบอภิปราย และการสอนแบบการแก้ปัญหาเกี่ยวกับปัญหา
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2) ประเมิ น จากการพิ จ ารณาจากความถู ก ต้ อ งของการใช้
เหตุผล บนพื้นฐานของหลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพศิลปะ
3) ประเมินจากการความถูกต้องของการใช้เหตุผล บนพื้นฐาน
ของหลักการและทฤษฎีทางศิลปะ
4) ประเมิ น จากการจากผลของการท างานตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย

2.2 ด้านความรู้

หมายเหตุ

ทางด้านจริยธรรมที่ซับซ้อนในทางวิช าชีพด้วยความเข้าใจใน
ความรู้สึกของผู้อื่น
2) สอดแทรกคุ ณ ธรรมและจริย ธรรมด้ านความรั บ ผิด ชอบต่ อ
ตนเอง สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมในเนื้อหารายวิชาต่างๆ
3) อภิปรายแก้ปัญหาเพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
4) ส่งเสริมเรื่องจิตสาธารณะ มีความเสียสละ แสดงออกซึ่ง
คุณธรรม จริยธรรมของผู้นา
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากการสังเกต การมีส่วนร่วมในการอภิปราย
2) ประเมินจากการเข้าร่วมในการอภิปราย
3) ประเมินจากผลการสังเกต การปฏิบัติงานและการอภิปรายใน
รายวิชา
4) ประเมินจากการสัง เกต การเข้าร่วมกิจ กรรมจิตสาธารณะ มี
ความเสียสละ แสดงออกซึ่งคุณธรรม จริยธรรมของผู้นา

2.2 ด้านความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรอบรู้ในวิชาการศิลปะ
1) มี ค วามรู้ ความเข้ าใจในหลั ก การและทฤษฎี ด้ า นศิ ล ปกรรม
2) มีทักษะการจัดการเรียนรู้ด้านศิลปะอย่างเชี่ยวชาญ
ศาสตร์ อย่างถ่องแท้ สามารถนามาประยุก ต์ใช้ในการศึกษา
3) สามารถวิเคราะห์เชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ความรู้โดยยึด
ค้นคว้าทางวิชาการ
หลักทฤษฎีศิลปะ
2) สามารถถ่ายทอดความคิดได้อย่างเป็นระบบ และมีความเข้าใจ
2.2.2 กลยุทธ์การสอนด้านความรู้
ในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่
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1) อภิปราย / การสัมมนา
2) การสอนแบบบูรณาการความรู้ของศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กัน
3) การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลด้านความรู้
1) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย
2) ประเมินจากความถูกต้องของการใช้เหตุผลบนพื้นฐานของ
หลักการและทฤษฎีทางศิลปะ
3) ประเมินจากการจากผลของการทางานตามที่ได้รับ
มอบหมาย

หมายเหตุ

3) มีความรู้และความเข้าใจอย่างละเอียดในกระบวนการวิจัย การ พ.ศ.2558
สร้างสรรค์และการปฏิบัติทางวิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์
4) สามารถประยุกต์ความรู้จากหลักทฤษฎีในเชิงบูรณาการ ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม และในระดับนานาชาติที่อาจมี
ผลกระทบต่อศาสตร์ด้านศิลปกรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคต
2.2.2 กลยุทธ์การสอนด้านความรู้
1) การอภิปราย ด้านหลักการและทฤษฎีทางศิลปะ และศาสตร์อื่นที่
เกี่ยวข้อง
2) การสอนด้ ว ยหลั ก การวิ เคราะห์ สั ง เคราะห์ กระบวนการ
สร้างสรรค์
3) การสอนด้วยหลักการค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความเข้าใจ
อย่างละเอียดในกระบวนการวิจัย
4) การสอนให้ส ร้างผลงาน ประยุกต์ค วามรู้จากหลักทฤษฎีในเชิง
บูรณาการและเผยแพร่ในระดับต่างๆ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลด้านความรู้
1) ประเมินจากการอภิปราย แสดงความรู้ ความเข้าใจด้านหลักการ
และทฤษฎีทางศิลปะ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
2) ประเมินจากการสังเกต การนาเสนอ รายงาน อภิปราย วิเคราะห์
สังเคราะห์ กระบวนการสร้างสรรค์
3) ประเมินจากการสังเกต รายงาน อภิปราย วิเคราะห์ สังเคราะห์
กระบวนการวิจัย
4) ประเมินจากผลงาน การสังเกต แบบประเมิน
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2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) มีกระบวนการคิดในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการจัดการงานศิลปะ
1) สามารถบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ แนวคิดเทคนิค
อย่างเป็นระบบ
ต่างๆที่หลากหลายแปลกใหม่ และไม่อาจทานายหรือคาดหมาย
2) พัฒนาองค์ความรู้ใหม่อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาด้านศิลปะ
ได้ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาขั้นสูง
2.3.2 กลยุทธ์การสอนด้านทักษะทางปัญญา
2) สามารถคิดวินิจฉัย วิเคราะห์ วิพากษ์ และวิจารณ์อย่างผู้รู้
1) อภิปราย การสัมมนา
3) สามารถคิดแบบองค์รวม คิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
2) การเสนอโครงการ
อย่างบูรณาการ จับประเด็นของแก่นความคิดสาคัญได้ สามารถ
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลด้านทักษะทางปัญญา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินความรู้เพื่อการประยุกต์ใช้ได้
1) ประเมินจากการนาเสนอโครงการ การแสดงความคิดเห็น
อย่างเหมาะสม
2) ประเมินจากผลการปฏิบัติง าน บนพื้นฐานของหลักการและทฤษฎีทาง
4) สามารถใช้เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์
ศิลปะ
ความรู้ หรือแนวทางการปฏิบัติในวิช าชีพที่ มี อยู่เดิมได้อย่างมี
นัยสาคัญ
5) สามารถคิ ด ริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ และพั ฒ นางานวิ จั ย หรื อ งาน
สร้างสรรค์ที่เป็นต้นแบบได้อย่างสร้างสรรค์สู่ระดับชาติอย่างมี
คุณค่าและยั่งยืน
6) มี ค วามสามารถในการสัง เคราะห์ ประยุก ต์ใช้ผ ลงานวิจั ยจาก
วิทยานิพนธ์หรือรายงานผลของโครงการและจากสิ่ง พิมพ์หรือสื่อ
ต่างๆ ที่อ้างอิงได้ ในวงวิชาการหรือวิช าชีพทางด้านศิลปกรรม
ศาสตร์ และพัฒนาความคิดใหม่ๆ ที่สาคัญโดยการบูรณาการเข้า
กับองค์ความรู้ที่มีอยู่หรือที่สร้างใหม่
2.3.2 กลยุทธ์การสอนด้านทักษะทางปัญญา
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1) การสอนภาคทฤษฎี ภาคปฏิ บั ติ การอภิ ป ราย ค้น คว้ า สร้า ง
ผลงาน
2) การสอนด้วยหลักการวิเคราะห์ วิพากษ์ และวิจารณ์
3) การสอนหลักการวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดแบบองค์รวม เชื่อมโยง
และประเมินความรู้เพื่อสร้างผลงาน
4) การสอนหลักการวิจัย เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างผลงาน
5) การสอนแบบตั้งคาถาม ตั้งประเด็นใหม่ กล้าทดลอง สร้างผลงาน
ที่มีลักษณะเฉพาะตน
6) การสอนหลักการทาวิทยานิพนธ์ อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากการสังเกต การนาเสนอโครงการและผลงาน
2) ประเมินจากรายงาน สังเกตจากการวิพากษ์ วิจารณ์
3) ประเมินจากเอกสารรายงาน ชิ้นงาน
4) ประเมินจากเอกสารรายงาน
5) ประเมินจากการสังเกต อภิปราย ชิ้นงาน
6) ประเมินจากวิทยานิพนธ์
2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
2.4.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
1) สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
1) สามารถสร้างแนวคิด ถ่ายทอดมุมมองที่มีคุณค่าต่อสังคม และเมื่อใดที่มี
2) มี ทั กษะในการท างานร่วมกัน ได้ อย่ างมีป ระสิ ท ธิภ าพและเกิ ด
ความต้องการข่าวสารและทักษะเพิ่มเติม ก็สามารถดาเนินการได้อย่าง
ประสิทธิผล
เป็นอิสระในการแสวงหา และประยุกต์ใช้ข้อมูลข่าวสารและทักษะนั้นๆ
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2.4.2 กลยุ ท ธ์ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
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2) มีความสามารถในการเข้าใจบทบาทและหน้าที่ ปรับตัว และอยู่ร่วมกับ ศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ.
รับผิดชอบ
สังคมต่างวัฒนธรรม
2558
1) อภิปราย การสัมมนา
3) สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางาน
2) การนาเสนอโครงงาน
ของกลุ่มในภาพรวม และสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่หลากหลาย
2.4.3 การประเมิ นผลด้ า นทั ก ษะความสัม พั นธ์ระหว่ า งบุค คลและ
โดยหลักธรรมาภิบาล
ความรับผิดชอบ
4) มีความรับผิดชอบต่อความคิด ค าพูด และการกระทาของตนเอง และ
1) ประเมินจากการนาเสนอโครงการ
ตามระเบียบข้อบังคับทั้งองค์กรระดับชาติ และระดับนานาชาติ
2) ประเมิน จากการแสดงความคิดเห็นโดยยึดหลักการและทฤษฎี
2.4.2 กลยุท ธ์ก ารสอนด้า นทั กษะความสัม พั นธ์ ระหว่า งบุ คคลและความ
ทางศิลปะ
รับผิดชอบ
3) ประเมินจากผลการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของหลักการและทฤษฎี
1) การศึกษาดูงานศิลปะนอกสถานที่
ทางศิลปะ
2) ร่วมกิจกรรมต่างๆภายนอก
3) แบ่งกลุ่ม ศึกษา ค้นคว้า ดูงาน
4) สอนโดยการอภิปราย นาเสนอโครงการ สอดแทรกความเป็นพลเมืองดี
ของสังคม
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) ประเมินจากรายงาน อภิปราย
2) ประเมินจากแบบประเมิน
3) ประเมินจากรายงานกลุ่ม
4) ประเมินจากเข้าร่วมอภิปราย การสังเกต
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หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาทัศนศิลป์ พ.ศ. 2563

2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อ สาร
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้า นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัว เลข การสื่อสาร การใช้
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ที่หลากหลายในการศึกษา
1) มี ต รรกะทางความคิ ด มี ค วามสามารถในการประเมิ น ผลอย่ า งมี
ค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
วิจารณญาณ สามารถนาแนวคิดเชิงสถิติมาประยุกต์ใช้ในการทางานได้
2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
2) สามารถสื่อสารภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และภาษาสื่อสารอื่นๆ เช่น
2.5.2 กลยุทธ์การสอนด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ภาษาอักษร ภาษาภาพ ภาษาเสียง ภาษากาย ภาษาคอมพิวเตอร์ ได้
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ
1) ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย
3) สามารถสื่อสาร ถ่ายทอดแนวความคิดได้อย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีการและ
2) การนาเสนอโครงงาน หรือโครงการ การสัมมนา
รูปแบบที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
4) สามารถบู ร ณาการเทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล การ
สื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สร้างสรรค์ผลงาน การนาเสนอผลงาน ตรวจสอบปัญหา หาข้อสรุปและ
1) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย
ข้อเสนอแนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ประเมิ น จากการพิ จ ารณาจากความถู ก ต้ อ งของการใช้
2.5.2 กลยุทธ์การสอนด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้
เหตุผลบนพื้นฐานของหลักการ และทฤษฎีทางศิลปะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) ประเมินผลจากการนาเสนอรายงาน โครงงาน หรือโครงการ
1) ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย
2) การนาเสนอโครงการ การสัมมนา
3) สอนโดยการอภิปราย
4) สอนโดยการอภิปราย การนาเสนอ
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลด้านทัก ษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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หมายเหตุ
ปรับมาตรฐานการ
เรียนรู้ 6 ด้าน ตาม
ประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขา
ศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ.
2558

หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ พ.ศ. 2559

-

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาทัศนศิลป์ พ.ศ. 2563
1) ประเมินจากการสังเกต การมีส่วนร่วมในการอภิปราย
2) ประเมินจากการสังเกต การมีส่วนร่วมในการอภิปราย
3) ประเมินจากการสังเกต การมีส่วนร่วมในการอภิปราย
4) ประเมินจากการสังเกต การมีส่วนร่วมในการอภิปราย
2.6 ทักษะพิสัย
2.6.1 ผลการเรียนรู้ทักษะพิสัย
1) สามารถใช้ความรู้และทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์จนเกิดความคิด
ริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ และพั ฒ นางานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ในระดั บ
นานาชาติ
2) สามารถบู ร ณาการความรู้ ทั ก ษะปฏิ บั ติ ท างศิ ล ปกรรมศาสตร์ แ ละ
กระบวนการค้นคว้าอย่างลุ่มลึก ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล
2.6.2 กลยุทธ์การสอนด้านทักษะพิสัย
1) สอนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างผลงาน
2) สอนสร้างผลงานจนเกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล
2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลด้านทักษะพิสัย
1) ประเมินจากผลงานที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2) ประเมินจากผลงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล
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หมายเหตุ

ปรับมาตรฐานการ
เรียนรู้ 6 ด้าน ตาม
ประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขา
ศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ.
2558

ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
ระหว่างหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรใหม่พ.ศ. 2559) กับ
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
ระหว่างหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรใหม่พ.ศ. 2559)

หมวดวิชาบังคับ

ลาดับ รหัสวิชา
๑ ๔๐๑-๑๐๑ ระเบียบวิธีวิจัย

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

๑

๒

O

๒ ๔๐๑-๑๐๒ แนวคิดและการทดลองทัศนศิลป์

ความรู้

๑

๒

O

๓
●

O

O

O

O

๓ ๔๐๑-๑๐๓ การสร้างสรรค์ทัศนศิลป์

O

O

๔ ๔๐๑-๑๐๔ สัมมนาทัศนศิลป์

O

๕ ๔๐๑-๑๐๕ โครงการทัศนศิลป์

ทักษะทางปัญญา

ทักษะ

ด้านทักษะการวิเคราะห์

ความสัมพันธ์

เชิ งตัวเลข การสื่อสาร

ระหว่างบุคคลและ

การใช้ เทคโนโลยี

ความรับผิดชอบ

สารสนเทศ

๑
●

๒

๑

O

๓
●

O

O

●

O

●

O

O

●

O

O

O

●

O

O

O

O

O

๖ ๔๐๑-๓๐๑ วิทยานิพนธ์

●

●

O

๗ ๔๐๒-๖๐๑ ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษามหาบัณฑิต

●

O

O
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๑

๒

O

๒
●

O

O

O

O

O

O

O

●

●

O

O

●

O

O

●

O

●

O

O

O

O

O

●

O

●

O

O

O

●

O

O

●

O

●

O

O

●

O

●

O

O

●

O

●

O

●

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

คุณธรรม
จริยธรรม

หมวดวิชา

ลาดับ รหัสวิชา

รายวิชา

1

2

3

ความรู้

4

1

2

3

ทักษะทางปัญญา

4

1

2

3

4

5

6

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
1. วิชาเสริมพื้นฐานบังคับฯ
ภาษาอังกฤษ 1 ระดับมหาบัณฑิต ●
●
 ●
ภาษาอังกฤษ 2 ระดับมหาบัณฑิต
●
●
 ●
ภาษาอังกฤษ 3 ระดับมหาบัณฑิต
● 
●
 ●
หมวดวิชาบังคับ
ระเบียบวิธีวิจัย
●  ●
●  ●  
 
แนวคิดและการทดลองทัศนศิลป์   
● 
●
 


1
2
3

425-311
425-312
425-313

1

422-401

2

422-402

3

422-403 การสร้างสรรค์ทศั นศิลป์

4

422-404 สัมมนาทัศนศิลป์



   ● ●

5

422-405 โครงการทัศนศิลป์







 ● ● 



●

   

 ●  ● 
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ด้านทักษะการ
ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
ความสัมพันธ์
ด้าน
ตัวเลข การสื่อสาร
ระหว่างบุคคลและ
ทักษะพิสัย
การใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

●
●

●
●
● 

●


●

  ●  ● ●



  ● 

  

●

●

 



  

●

●

● 

 ● ●



 ● 

●

●

 

  ● 





ระหว่างหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรใหม่พ.ศ. 2559)

หมวดวิชาเลือก

ลาดับ รหัสวิชา
รายวิชา
๑ ๔๐๑-๒๐๑ ศิลปกรรมกับสภาพแวดล้อม

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

๑

๒

๓

๑

๒

O

O

O

O

๒ ๔๐๑-๒๐๒ เทคนิคไทยประเพณี

O

O

O

๓ ๔๐๑-๒๐๓ คติความเชื่อไทย

O

O

๔ ๔๐๑-๒๐๔ สุนทรียศาสตร์

O

๕ ๔๐๑-๒๐๕ แสงเสียงและวัสดุในทัศนศิลป์

ทักษะทางปัญญา

ทักษะ

ด้านทักษะการวิเคราะห์

ความสัมพันธ์

เชิ งตัวเลข การสื่อสาร

ระหว่างบุคคลและ

การใช้ เทคโนโลยี

ความรับผิดชอบ

สารสนเทศ

๑

๒

๑

๒

O

๓
●

O

O

O

●

●

O

O

O

O

●

O

O

O

O

O

●

O

O

O

O

O

O

●

๖ ๔๐๑-๒๐๖ การบริหารจัดการศิลปะ

●

●

●

O

๗ ๔๐๑-๒๐๗ ศิลปะสือ่ ใหม่

O

O

O

๘ ๔๐๑-๒๐๘ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในทัศนศิลป์

O

O

O
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๒

O

๑
●

O

O

O

O

O

●

O

O

O

O

●

O

O

O

O

O

●

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

●

O

O

●

O

O

O

●

O

O

O

●

O

O

●

O

●

O

O

O

O

O

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

คุณธรรม
จริยธรรม

หมวดวิชา

ลาดับ

รหัสวิชา

รายวิชา

1

2

3

ความรู้

4

1

2

3

ทักษะทางปัญญา

4

1

2

3

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

4

5 6 1

2

3

4

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

ด้าน
ทักษะ
พิสัย
1

2

 

●



 

 





 

  
 





หมวดวิชาเลือก
1

422-501 สุนทรียศาสตร์

  ●  ● ●   ●   



2

422-502 อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในงานทัศนศิลป์

  

 ●

3

422-503 แสงเสียงและวัสดุในงานศิลปะ

4

422-504 กลวิธีศิลปกรรมไทยประเพณี



5

422-505 คติความเชื่อไทย

  

6

422-506 การบริหารจัดการศิลปะ

   ●  ● 

 

●      ●  
 

●  

  ●    

   ●

 ●

 
 

●

●  

     ●  ●

  

 

หมวดวิทยานิพนธ์
1

422-601

วิทยานิพนธ์

 ● ●

● ● 

●    ● ●

●

●  

●

●

2

422-602

สารนิพนธ์

 ● ●

● ● 

●    ● ●

●

●  

●

●
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ภาคผนวก ง
แต่งตั้งคณะดาเนินงานโครงการสัมมนาปรับปรุงหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) คณะศิลปวิจิตร
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ภาคผนวก จ
- รายงานการประชุม สภาวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 7 / 2562
- รายงานการประชุม สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1/2563
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รายงานการประชุม สภาวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ครั้งที่ ๗ / ๒๕๖๒
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ สานักงานอธิการบดี (วังหน้า)
…………………………………………………
ผู้มาประชุม
๑. นางนิภา
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีณา
๓. ศาสตราจารย์สุนทร
๔. รองศาสตราจารย์มานพ
๕. รองศาสตราจารย์ยุทธนา
๖. รองศาสตราจารย์อมรา
๗. รองศาสตราจารย์จินตนา
๘. นายเด่น
๙. นางกัลยาณี
๑๐. นางสิริลักษณ์
๑๑. นางขวัญใจ
๑๒. นายจาเริญ
๑๓. นายแผน
๑๔. นายบุญพาด
๑๕. นายกิตติชัย
๑๖. นางทัศนีย์
๑๗. นายธีรพงษ์
๑๘. นางสาวศิริลักษณ์
๑๙. นายสมภพ
๒๐. นายวันเฉลิม

โสภาสัมฤทธิ์
เอี่ยมยี่สุ่น
บุญญาธิการ
วิสุทธิแพทย์
ฉัพพรรณรัตน์
กล่าเจริญ
สายทองคา
หวานจริง
ยังสังข์
ดุริยประณีต
พิมพิมล
แก้วเพ็งกรอ
เอกจิตร
ฆังคะมะโน
รัตนพันธ์
ศิวบรววัฒนา
ฉลาด
ฉลองธรรม
เขียวมณี
สว่างไสว

ประธานสภาวิชาการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการสภาวิชาการ
ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ
ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ

ผู้ไม่เข้าประชุม เนื่องจากติดภารกิจ
๑. ศาสตราจารย์ชมนาด
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนีนาฏ
๓. นายชวลิต
๔. นายปริญญา

กิจขันธ์
ณ สุนทร
สุนทรานนท์
ตันติสุข

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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๕. ศาสตราจารย์วิโชค
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมณภัทร์
๗. นางกษมา
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวสาริศา
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรินทร์
๓. นายวรา
๔. นายสักชาติ
๕. นายพงศพัศ
๖. นางสาวจีรวรรณ
เริ่มประชุม

มุกดามณี
ถมังรักษ์สัตว์
ประสงค์เจริญ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ

ประทีปช่วง
อ้วนดา
ชัยนิตย์
ศรีสุข
บัวแก้ว
คนหาญ

ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

เวลา ๐๙.๓๕ น.

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณ ฑิตศึกษา หลักสูตรศิลป
มหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ พ.ศ. ๒๕..
ข้อเท็จจริง
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณ ฑิตศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๘ ข้อ ๑๗ การพัฒนาหลักสูตรกาหนดให้หลักสูตรที่เปิดสอนควรมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร เป็นระยะ ๆ
ตามกรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ ๕ ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ กาหนด
(ข้อ
๑๗) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ได้ดาเนินการเตรียม ความพร้อมใน
การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งเป็นไปตามระยะเวลาใน
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในรอบ ๕ ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรศิลป
มหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕..
ประเด็นที่เสนอต่อสภาวิชาการ
จึงเรีย นมาเพื่ อโปรดพิ จ ารณาให้ ความเห็น ชอบการปรับ ปรุ ง หลั กสู ตรระดั บ บัณ ฑิ ตศึ ก ษา
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ พ.ศ. ๒๕..
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ
๑. วิชาระเบียบวิธีวิจัย มีความสาคัญหรือไม่ จึงเปลี่ยนมาเป็นวิชาเลือก
๒. ทบทวนหน่วยกิตของหลักสูตร เนื่องจากวิชาบัง คับสามารถเพิ่มเป็น ๑๔ หน่วยได้ และ
สามารถนาวิชาระเบียบวิธีวิจัยมาใส่ไว้ในวิชาบังคับ
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๓. เปรียบเทียบจานวนรับนักศึกษาจากของเดิม
๔. ควรนาเข้าบอร์ดการประชุมของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อกลั่นกรองรายละเอียดก่อนนาเสนอ
สภาวิชาการ
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ชี้แจงว่า ขอมติที่ประชุมให้ปรับวิชาระเบียบวิธีวิจัยเป็น
วิชาบังคับ
มติสภาวิชาการ เห็นชอบในหลักการ และมอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีนา เอี่ยมยี่สุ่น และ
นางสาวสาริศา ประทีปช่วง ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
๓.๓ การพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ นชอบการปรับ ปรุงหลั กสู ตรศิ ลปบั ณ ฑิ ต สาขาออกแบบ
ตกแต่งภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ข้อเท็จจริง
ตามที่ คณะศิลปวิจิตร สถาบั นบั ณ ฑิ ตพั ฒ นศิลป์ ได้ด าเนิน โครงการปรับ ปรุง หลักสู ตรศิล ป
บัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยเป็นการปรับปรุงเล็กน้อย ไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะ
(สมอ.๐๘) นั้น
ในการนี้ คณะศิลปวิจิตรได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ
ตกแต่งภายใน หลังจากได้ดาเนินการเปิดสอนเพื่อให้สอดคล้องกับแนวความคิดการพัฒนาบัณฑิตของสาขาวิชาออกแบบ
ตกแต่งภายในให้พร้อมกับการทางานในสายวิชาชีพ
ประเด็นที่เสนอต่อสภาวิชาการ
จึง เรี ยนมาเพื่ อ โปรดพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการปรับ ปรุง หลั ก สู ตรศิ ล ปบั ณ ฑิ ต สาขา
ออกแบบตกแต่งภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ
๑. ควรมีการบูรณาการของศาสตร์การเรียนการสอนทั้งด้านศิลปะ นาฏศิลป์
๒. อาจารย์ที่สอนมีสูงกว่าภาคีสถาปนิกหรือไม่
นายพงศพัศ บัวแก้ว อาจารย์ประจาคณะศิลปวิจิตร ชี้แจงว่า อาจารย์ที่สอนอยู่ในระดับ
สามัญสถาปัตยกรรมภายใน
มติสภาวิชาการ เห็นชอบการปรับปรุง หลักสูตรศิลปบัณ ฑิต สาขาออกแบบตกแต่งภายใน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

เลิกประชุม เวลา ๑๓.๔๐ น.
นายวันเฉลิม สว่างไสว
นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม
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ผู้บันทึก
ผู้ตรวจ

รายงานการประชุม
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ สานักงานอธิการบดี (วังหน้า)
..............................................
ผู้มาประชุม
๑. นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ
๒. นายสมเกียรติ พันธรรม

นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กรรมการ
๓. นางนภาพร อาร์มสตรอง
ที่ปรึกษาด้านกิจการอุดมศึกษาเอกชน
แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการ
๔. รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
แทนเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
กรรมการ
๕. นางประนอม คลังทอง
รองอธิบดีกรมศิลปากร
แทนอธิบดีกรมศิลปากร
กรรมการ
๖. ศาสตราจารย์ชมนาด กิจขันธ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. รองศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. นางประกอบ ลาภเกษร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. นางประพิน อันวาเบค
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. นายสมบัติ แก้วสุจริต
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒. นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๓. พลตารวจตรีสุรศักดิ์ สุทธารมณ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๔. นายจักรพรรดิ วะทา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๕. นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กรรมการ
๑๖. นางธัญญลักษณ์ อุบลเลิศ
ประธานสภาคณาจารย์และบุคลากร
กรรมการ
๑๗. นายจิรพจน์ จึงบรรเจิดศักดิ์
รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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๑๘. รองศาสตราจารย์จินตนา สายทองคา
๑๙. นายจรัญ หนองบัว
๒๐. นางสิริลักษณ์ ดุริยประณีต
๒๑. นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม
๒๒. นายปรเมศวร์ โพธิ์คล้าย
๒๓. นายวิชิต เพ็ชรดี
๒๔. นายอานวย นวลอนงค์
๒๕. นายประณุท ไชยานุพงศ์

กรรมการ
คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์
กรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยช่างศิลป
กรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
กรรมการ
คณาจารย์ประจา คณะศิลปศึกษา
กรรมการ
ข้าราชการครู วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
กรรมการ
บุคลากรทางการศึกษา
กรรมการ
รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
๑. นายเกรียงไกร สัมปัชชลิต
๒. นายกาพล วันทา
๓. นายโอภาส เขียววิชัย
๔. นายสด แดงเอียด

อุปนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีนา เอี่ยมยี่สุ่น
๒. นางสาวสาริศา ประทีปช่วง
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่น หวานจริง
๔. รองศาสตราจารย์วรินทร์พร ทับเกตุ
๕. นางสาวมนัสวันต์ ช้างทองคา
๖. นายปิยะพงษ์ กรเกษม
๗. นางสาวสุภัทรา สุวานิช
๗. นางสาวศิริพร สวัสดิ์ถึก
๙. นายพิธีกร โสธานิตย์

รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
คณบดีคณะศิลปวิจิตร
รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศึกษา
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นิติกรชานาญการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกร
นิติกร

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๔ การปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ พ.ศ.
๒๕...
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ข้อเท็จจริง
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ
๑๗ การพัฒนาหลักสูตรกาหนดให้หลักสูตรที่เปิดสอนควรมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเป็นระยะ ๆ ตามกรอบ
ระยะเวลาของหลักสู ตร หรือ ทุก รอบ ๕ ปี ทั้ งนี้ เพื่ อให้ หลั กสูตรมี ความทั นสมั ย เพื่ อให้เป็ นไปตามเกณฑ์ม าตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ กาหนด (ข้อ ๑๗) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์ ได้ดาเนินการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งเป็นไปตามระยะเวลาในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในรอบ ๕ ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตร
มีความทันสมัย โดยสถาบันฯ นาเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ และมติที่ประชุมสภาวิชาการ
เห็นชอบให้ปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ พ.ศ. ๒๕...
ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบันฯ
จึ งเรี ย นมาเพื่ อ โปรดพิ จ ารณา ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา หลั ก สู ต รศิ ล ปมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาทัศนศิลป์ พ.ศ. ๒๕...
นายบุญพาด ฆังคะมะโน ได้ชี้แจงว่า หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
ตาม
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ทุกหลักสูตรต้องปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่างน้อย ๑ ครั้ง ในรอบ ๕
ปี สาหรับหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ เปิดสอนมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ ขณะนี้ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรศิลป
มหาบั ณ ฑิต สาขาวิชาทั ศนศิ ลป์ ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็น การปรับ ปรุง ในรอบ ๕ ปี ทั้ งนี้ เพื่ อให้ หลัก สูตรมีค วาม
ทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจาก
สภาวิชาการให้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ พ.ศ. .... เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยสรุป
ดังนี้
ชื่อภาษาไทย หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
ชื่อภาษาอังกฤษ Master of Fine Program in Visual Arts
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย ศิลปมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป์)
ชื่อย่อภาษาไทย ศล.ม (ทัศนศิลป์)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Fine (Visual Arts)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ M.F.A (Visual Arts)
จาหนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ หลักสูตรปริญญาโท
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
- การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
- ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
- การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓
1. รองศาสตราจารย์ศุภชัย สุกขีโชติ
2 รองศาสตราจารย์สรรณรงค์ สิงหเสนี
3. นางเมตตา สุวรรณศร
เหตุผลการปรับปรุง เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ปรัชญา
“สร้างสรรค์ทัศนศิลป์ พัฒนาแนวคิด สืบสาน พัฒนา สร้างสรรค์แนวคิด รูปแบบ เทคนิควิธีการจาก
ศิลปวัฒนธรรมไทย รูปแบบ เทคนิควิธีการงานทัศนศิลป์อย่าง และสังคมปัจจุบัน”
ปรับข้อมูลให้มีความชัดเจน สอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และสภาพ สังคมปัจจุบัน
ความสาคัญ
ทัศนศิลป์ อันหมายถึงจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สถาปัตยกรรม ภาพถ่ าย สื่อผสม ต่างก็มี
พัฒนาการจากการผสมผสานความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่หลากหลายทั้งในส่วนที่เป็นสากล เช่น ความคิดทางศิลปะแบบ
ใหม่ที่มีแนวคิด และเทคนิควิธีการนาเสนอรูปแบบใหม่ได้อย่างครอบคลุม เทคนิคและสื่อที่ใช้ในการสร้างงานศิลปกรรม
พัฒนาการและมีความสัมพันธ์กับส่วนที่เป็นรากเหง้าวิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ของประเทศที่มีแบบ
แผนเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
๑. มีความรู้ความสามารถทางด้านการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ระดับสูง
๒. มีความรู้ความสามารถในการทางานสร้างสรรค์และวิจัยงานทัศนศิลป์
๓. มีความรู้ความสามารถในการอนุรักษ์และพัฒนางานทัศนศิลป์
๔. มีความรู้ความสามารถในการจัดการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาทัศนศิลป์ พ.ศ. 2563
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
เหตุผลในการหรับปรุง เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษาสาขาศิลปกรรม
ศาสตร์
โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก ๒
วิชาบังคับ ๑๕ หน่วยกิต
วิชาเลือก ๙ หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต
แผน ข
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วิชาบังคับ ๑๕ หน่วยกิต
วิชาเลือก ๑๕ หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ ๖ หน่วยกิต
เหตุผลในการปรับปรุง เพิ่มแผนการศึกษา แผน ข เพื่อเป็นทางเลือกในการศึกษาแก่นักศึกษา
หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาทัศนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๓
วิชาเลือก
นักศึกษาที่เลือกหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 ต้องเรียนรายวิชา เลือกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และ
นักศึกษาที่เลือกหลักสูตรแผน ข ต้องเรียนรายวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
422-501 สุนทรียศาสตร์
3 (3-๐-6)
(Aesthetic)
422-502 อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในทัศนศิลป์ 3 (2-2-5)
(Cultural Identities in Visual Arts)
๔22-503 แสงเสียงและวัสดุในทัศนศิลป์
3 (1-4-4)
(Light-Sound and Materials in Visual Arts)
422-504 เทคนิคไทยประเพณี
๓ (๑-๔-๔)
(Thai Traditional Techniques)
๔๒2-505 คติความเชื่อไทย
๓ (๓-๐-๖)
(Thai Beliefs)
422-506 การบริหารจัดการศิลปะ
3 (1-4-4)
(Art Management)
เหตุผลในการปรับปรุง ปรับลดรายวิชาเลือก ในรายวิชาที่มีเนื้อหาซ้าซ้อนกัน
หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาทัศนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายวิชาและจานวนหน่วยกิต แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข
วิชาเสริมพื้นฐานบังคับตามเกณฑ์การสอบเข้าสาหรับนักศึกษาที่มี คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์การ
ประเมิน ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสาหรับผู้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา กาหนดรายวิชาเสริมพื้นฐานให้
นักศึกษาได้ศึกษาเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต
425-321 ภาษาอังกฤษ 1 ระดับมหาบัณฑิต
2 (2-0-4)
(English 1 for Master Degree)
425-322 ภาษาอังกฤษ 2 ระดับมหาบัณฑิต
2(2-0-4)
(English 2 for Master Degree)
425-323 ภาษาอังกฤษ 3 ระดับมหาบัณฑิต
2(2-0-4)
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(English 3 for Master Degree)
หมายเหตุ : การสอบตามระดับคะแนนที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กาหนดและมีอายุภายใน 2 ปี
เหตุผลในการปรับปรุง เพิ่มรายวิชาเสริมพื้นฐานบังคับตามเกณฑ์การสอบเข้า
หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาทัศนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๓
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ๖ ด้าน
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๒. ความรู้
๓. ทักษะทางปัญญา
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖. ทักษะพิสัย
เห ตุ ผ ลใน การป รั บ ป รุ ง เพิ่ มมาตรฐาน ผลก ารเรี ย น รู้ ด้ า น ทั ก ษ ะพิ สั ย ตามป ระก าศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558
หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาทัศนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๓
หมวดวิชาวิจัย
จานวนหน่วยกิต ๑๒ หน่วยกิต
๔๒๒-๖๐๑ วิทยานิพนธ์ ๑๒
(Thesis)
๔๒๒-๖๐๒ สารนิพนธ์ ๖
(Independent Study)
หมายเหตุ วิทยานิพนธ์เทียบเคียงหน่วยกิต ๑ หน่วยกิต เท่ากับ ๔๕ ชั่วโมง
การสอบวัดคุณสมบัติ
นักศึกษาที่เลือกหลักสูตร แผน ข ต้องสอบประมวลความรู้เฉพาะสาขา
๔๒๒-๗๐๑ การสอบประมวลความรู้ S/U
(comprehensive Examination)
เหตุผลการปรับปรุง ปรับเพิ่มรายวิชา จานวน 2 รายวิชา สาหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์เรียน
แผน ข 422-602 สารนิพนธ์ 6 และ 422-701 การสอบประมวลความรู้ S/U
จึ งเรี ย นมาเพื่ อ โปรดพิ จ ารณา ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา หลั ก สู ต รศิ ล ปมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาทัศนศิลป์ พ.ศ. ๒๕...
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน
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๑. รายละเอียดในรายวิชา หน้า ๑๘ โครงการทัศนศิลป์ รายละเอียดในวิชานี้เริ่มต้น ก็วิเคราะห์และ
ปฏิบัติงานทัศนศิลป์เฉพาะบุคคล ฟังแล้วไม่รู้เรื่อง อยู่ ๆ ก็ขึ้นมาวิเคราะห์ วิเคราะห์อะไร การวิเคราะห์ได้จะต้องมีเหตุมี
ผล
๒. อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในทัศนศิลป์ เริ่มต้นด้วยแนวคิด กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์
มันไม่สื่อความหมายให้รู้ว่าวิชานี้เรียนอะไร
๓. เทคนิคไทยประเพณี อ่านแล้วไม่เข้าใจ เทคนิคคืออะไร น่าจะเป็นกลวิธี เพราะคาว่าเทคนิคเป็น
ภาษาอังกฤษ กลวิธีไทยประเพณี มีอะไรบ้างเขียนให้ชัดเจน คาอธิบายรายวิชาบางครั้ง เขียนไม่ค่อยถูกต้องตามหลัก
ภาษาไทย
๔. คติความเชื่อไทย ความเชื่อทางพระพุทธศาสนา ความเชื่อทางสถาบันพระมหากษัตริย์ ความเชื่อ
ทางวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งมิน่าจะใช่ สมควรที่จะลองเรียบเรียงให้กะทัดรัดให้ได้เนื้อหาที่ชัดเจน
๕. ในเรื่องของปรัชญาและวัตถุประสงค์ จะขาดหายไปในเรื่องของจริยธรรมและจรรยาบรรณสมควรที่
จะต้องปรับแก้เพราะสาคัญมาก เพราะต่อไปการทางานวิจัยจะต้องมีคณะกรรมการประเมินผลงาน ทางวิชาการและ
จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการด้วย สมควรที่จะเพิ่มจริย ธรรมและจรรยาบรรณ
ในทุก ๆ ส่วนที่ขาด
หายไป
๖. คาอธิบายรายวิชา โดยปกติเวลาจะเขียนคาอธิบายรายวิชา จะไม่ใช้คากริยานาหน้า เช่น หน้า ๑๘
สัมมนาทัศนศิลป์ เริ่มต้นใช้คาว่า “ศึกษาวิเคราะห์” คาว่าศึกษาจะไม่ใช้ขึ้นต้นเพราะเป็นคากริยา
๗. หน้า ๔๘ เป็นข้อมูลของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รองศาสตราจารย์ศุภชัย สุกขีโชติ ควร
ปรับประวัติการศึกษาจากน้อยไปหามาก เช่น ปริญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๒๓ ปริญ ญาโท พ.ศ. ๒๕๒๘ อาจเป็น ตัวเลขที่
กลับกัน และหน้า ๕๔ รองศาสตราจารย์สรรณรงค์ สิงหเสนี ควรปรับประวัติการศึกษาเช่นกัน ที่เขียนเอาไว้ปริญญาโท
พ.ศ. ๒๕๒๐ ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๒๙ ประกาศนียบัตร พ.ศ. ๒๕๓๓ ที่ถูกต้องควรเป็น ประกาศนียบัตร พ.ศ. ๒๕๒๐
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๒๙ และปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๓๓
มติ ส ภาสถาบั น อนุ มั ติ ป รับ ปรุ ง หลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา หลั ก สู ต รศิ ล ปมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาทัศนศิลป์ พ.ศ. ๒๕.. ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เสนอ โดยให้ปรับแก้ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภาสถาบัน โดยให้ปรึกษาศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ รองศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ และนางสาวสุท
ธาสินี วัชรบูล
เลิกประชุม เวลา ๑๗.๑๐ น.
นายประณุท ไชยานุพงศ์ ผู้จดรายงานการประชุม
นายอานวย นวลอนงค์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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