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หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  รหัสและชือ่หลักสูตร  
 1.1 รหัสหลักสูตร  25500081105617 
 1.2 ชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย  หลักสูตรศลิปบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป ์
  ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Fine Arts  Program in Visual Arts 
 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
  ชื่อเต็มภาษาไทย ศิลปบัณฑิต (ทัศนศิลป์) 
  ชื่อเต็มภาษาองักฤษ  Bachelor of Fine Arts (Visual Arts) 
  ชื่อย่อภาษาไทย ศล.บ. (ทัศนศลิป์)  
  ชื่อย่อภาษาองักฤษ   B.F.A. (Visual Arts) 
 
3.  วิชาเอก  
 3.1   จิตรกรรม 
 3.2   ประติมากรรม 
 3.3   ภาพพิมพ์ 
 3.4   ศิลปะไทย  
 3.5   ทฤษฎีศิลป ์
 3.6 สื่อผสม 
 
4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   
 หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ   ไม่น้อยกว่า  154  หน่วยกิต 
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5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ        
  หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ  หลักสูตร 5 ปี 
 5.2 ประเภทของหลักสูตร 
    หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
    หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
    หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
 5.3  ภาษาที่ใช้  ภาษาไทย 
 5.4  การรับเข้าศึกษา  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร   
 5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว    
 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  เริม่เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 1/2561 วันท ี9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4/2561 วันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 
 ปีการศึกษา 2563 
 
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1 ศิลปิน 
 8.2 นักวิจัยและนักวิชาการทางด้านศิลปะ 
 8.3 ผู้สอนทางด้านทัศนศิลป ์
 8.4 นักเขียน/นักวิจารณ์ศิลปะ 
 
9.  ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 วิชาเอกจิตรกรรม 
 9.1  นายนาวิน  เบียดกลาง  
     เลขประจ าตัวประชาชน   
  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  คุณวุฒิ  ศ.ม. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2544) 
   ศ.บ. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2538) 
 9.2 นายธณฤษภ์ ทิพย์วาร ี
     เลขประจ าตัวประชาชน   
  ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  คุณวุฒ ิ ศ.ม. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543) 
   ศ.บ. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2540)    
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 9.3  นายวราวุฒิ  โตอุรวงศ์ 
     เลขประจ าตัวประชาชน   
       ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
  คุณวุฒิ  ศ.ม. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2554) 
   ศ.บ. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550) 
 วิชาเอกประตมิากรรม 
 9.4  นายอดิเรก  โลหะกุล  
     เลขประจ าตัวประชาชน   
       ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  
  คุณวุฒิ  ศ.ม. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2547) 
   ศ.บ. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2541) 
 9.5  นายมานะ  ไทวัฒนกุล  
     เลขประจ าตัวประชาชน   
       ต าแหน่ง  อาจารย ์  
  คุณวุฒิ  ศ.ม. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2549) 
   ศ.บ. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543) 
 9.6  นายพิเชฐ  เขยีวประเสริฐ 
     เลขประจ าตัวประชาชน   
       ต าแหน่ง อาจารย ์  
  คุณวุฒิ  ศ.ม. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2554) 
   ศ.บ. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548) 
 วิชาเอกภาพพิมพ ์
 9.7  นางสาววิมลมาลย์  ขันธะชวนะ  
     เลขประจ าตัวประชาชน   
       ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  
  คุณวุฒิ  M.F.A. (Printmaking) Tokyo National University of Fine Arts and Music, 
   Japan (1994) 
   ศ.บ. (ภาพพิมพ์) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2532) 
 9.8  นางสาวปาริชาติ  ศุภพันธ ์
     เลขประจ าตัวประชาชน   
       ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
  คุณวุฒิ  ศ.ม. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548) 
   ศ.บ. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543) 
 9.9  นายอ านาจ  คงวารี 
     เลขประจ าตัวประชาชน   
       ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
  คุณวุฒิ  ศ.ม. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548) 
   ศป.บ. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยบูรพา (2542) 
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 วิชาเอกศิลปะไทย  
 9.10 นายอภิชัย  ภิรมย์รักษ ์
     เลขประจ าตัวประชาชน  
       ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
  คุณวุฒิ  ศ.ม. (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2535) 
   ศ.บ. (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2532) 
 9.11  นางสาวจินตนา  เปี่ยมศิร ิ  
     เลขประจ าตัวประชาชน   
       ต าแหน่ง  อาจารย ์
  คุณวุฒิ  ศ.ม. (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2538) 
   ศ.บ. (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2534) 
 9.12  นายอนุวัฒน์  ลัดดาวัลย ์  
     เลขประจ าตัวประชาชน   
       ต าแหน่ง  อาจารย ์
  คุณวุฒิ  ศ.ม. (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2554) 
   ศ.บ. (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550) 
 วิชาเอกทฤษฎศีิลป ์
 9.13  นางสาวหฤทยา ขุนน้อย 
     เลขประจ าตัวประชาชน   
       ต าแหน่ง  อาจารย ์
  คุณวุฒิ  ศศ.ม. (สตรีศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2557) 
   ศ.บ. (ภาพพิมพ์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2532) 
 9.14  นางปวีณา  สุธีรางกูร  
   เลขประจ าตัวประชาชน   
       ต าแหน่ง  อาจารย ์
  คุณวุฒิ  ศ.ม. (ทฤษฎีศลิป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2553) 
   ศป.บ. (จิตรกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2544) 
 9.15  นางสาวลลินธร  เพ็ญเจรญิ 
     เลขประจ าตัวประชาชน   
       ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  คุณวุฒิ  ศ.ม. (ทฤษฎีศลิป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2554) 
   ศป.บ. (ประติมากรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2549) 
 วิชาเอกสื่อผสม 
 9.16 นายสืบสกุล  ศรัณพฤฒ ิ  
     เลขประจ าตัวประชาชน   
       ต าแหน่ง  อาจารย ์
  คุณวุฒิ  ศ.ม. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550) 
   ศ.บ. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลยัศิลปากร (2538) 
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 9.17  นายคงศักด์ิ  กุลกลางดอน  
     เลขประจ าตัวประชาชน   
       ต าแหน่ง  อาจารย ์
  คุณวุฒิ  ศ.ม. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2544) 
   ศ.บ. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2540)  
 9.18 นางสาววันทนีย์  ศิริพัฒนานนัทกูร  
     เลขประจ าตัวประชาชน   
       ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
  คุณวุฒิ  Master of Pupil (Fine Art) University of the Arts Bremen, Germany (2007) 
   Diplom Freie Kunst, University of the Arts Bremen, Germany (2006) 
   ศ.บ. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2541) 
 
10.  สถานที่จดัการเรียนการสอน 
 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ และพระราชวังสนามจันทร ์
  เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
  เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย ์อ าเภอเมืองนครปฐม จงัหวัดนครปฐม 73000 
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่น ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร เป็นไปตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ โดยส่งเสริมให้คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้  
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีทักษะการเรียนรู้ในเชิงคิดสังเคราะห์ สร้างสรรค์ ต่อยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรม
ความรู้ มีทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 สถาบันการศึกษาจ าเป็นต้องสร้างทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริง เน้นทักษะ
และการปฏิบัติ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการแข่งขันระดับภูมิภาคและระดับอาเซียน รวมทั้ง  
การขยายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาสาขาวิชาที่มี
ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านสู่ความเป็นเลิศ  
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่น ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี) ในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย และส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม ในการรักษา สืบทอดวัฒนธรรมของชาติ 
วัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย  
  นอกจากนั้น งานด้านศิลปวัฒนธรรมที่เป็นผลงานสร้างสรรค์ องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มี
คุณค่าสูงยังได้ถูกน าไปใชส้ร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนในชาติ ปลูกฝังทัศนคต ิสร้างแนวคิดใหม่ในแนวทางศิลปะ 
ช่วยในการแก้ไขปัญหาสังคม ตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติที่ปรากฏอยู่ในงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
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12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของชาติ   
ท าให้จ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี) เพื่อผลิตบัณฑิตซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญใน
สาขาวิชาทัศนศิลป์ที่มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์หรือวิจัยที่เกิดองค์ความรู้ เพื่อการท านุบ ารุงงาน
ศิลปวัฒนธรรมของชาติให้เกิดความก้าวหน้าและความเข้มแข็งมั่นคง ทันยุคสมัย 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน   
  คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ เป็นสถาบันการศึกษาศิลปะในระดับอุดมศึกษาด้าน
ทัศนศิลป์ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศ เป็นคณะวิชาแรกและอยู่คู่กับมหาวิทยาลัยศิลปากรมาตั้งแต่
เริ่มต้นจนปัจจุบัน ความเข้มแข็งและเป็นเลิศทางด้านทัศนศิลป์เป็นจุดเด่นของคณะจิตรกรรมฯ  เป็นที่ประจักษ์
ต่อสังคม มีบทบาทหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตผู้สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ และการปฏิบัติค้นคว้าด้านทัศนศิลป์ให้
เกิดความก้าวหน้าใหม่ ๆ อันจะส่งผลไปสู่การพัฒนาการศึกษาศิลปะร่วมสมัยของไทย และสอดคล้องกับ
ปรัชญาของมหาวิทยาลัยศิลปากร “ศิลป์และศาสตร์ สร้างสรรค์ชาติยั่งยืน” ปณิธานมหาวิทยาลัยศิลปากร 
“สร้างสรรค์ศิลปะ วิทยาการ และภูมิปัญญาเพื่อสังคม” และพันธกิจของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มุ่งสู่ความเป็น
เลิศในด้านศิลปะและการวิจัย 
 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
 13.1 รายวิชาในหลกัสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอืน่  ดังนี ้
      13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร  จ านวน 34 รายวิชา 
081 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 
  (Thai for Communication)  
081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน   3(2-2-5) 
   (English for Everyday Use) 
081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 
    (English Skills Development) 
082 101 มนุษย์กับศิลปะ                                         3(3-0-6) 
   (Man and Art) 
082 102  มนุษย์กับการสร้างสรรค์        3(3-0-6) 
  (Man and Creativity) 
082 103 ปรัชญากับชีวิต               3(3-0-6) 
  (Philosophy and Life) 
082 104 อารยธรรมโลก    3(3-0-6) 
  (World Civilization) 
082 105 อารยธรรมไทย   3(3-0-6) 
  (Thai Civilization) 
082 106   ศิลปะสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียน  3(3-0-6) 
   (Architecture and Related Art in ASEAN Community) 
082 107 สมาธิเพ่ือการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 
           (Meditation for Self-Development) 
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082 108 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น 3(3-0-6) 
  (Art and Visual Culture) 
082 109   ดนตรีวิจักษ ์ 3(3-0-6) 
  (Music Appreciation) 
082 110   ศิลปะการด าเนินชีวิตและท างานอย่างเป็นสุข 3(3-0-6) 
           (Art of Living and Working for Happiness) 
083 101 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                      3(3-0-6) 
  (Man and His Environment) 
083 102 จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์        3(3-0-6) 
  (Psychology and Human Relations)   
083 103 หลักการจัดการ 3(3-0-6) 
  (Principles of Management) 
083 104 กีฬาศึกษา 3(2-2-5) 
  (Sport Education)  
083 105 การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย 3(3-0-6) 
  (Thai Politics, Government and Economy)       
083 106   ศิลปะการแสดงในอาเซียน 3(3-0-6) 
  (Performing Arts in ASEAN) 
083 107   วิถีวัฒนธรรมอาเซียน 3(3-0-6) 
  (Aspects of ASEAN Culture) 
083 108   วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน 3(3-0-6) 
  (ASEAN Music Culture) 
083 109   การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
  (Creative Living) 
083 110   กิจกรรมเพื่อชีวิตสร้างสรรค์  3(3-0-6) 
  (Activities for a Creative Life) 
083 111   ประสบการณ์นานาชาติ 3(3-0-6) 
  (International Experience) 
083 112   หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม                            3(3-0-6) 
                (Sufficiency Economy and Social Development) 
084 101 อาหารเพื่อสุขภาพ    3(3-0-6) 
  (Food for Health)  
084 102  สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน      3(3-0-6) 
  (Environment, Pollution and Energy) 
084 103 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6) 
  (Computer, Information Technology and Communication) 
084 104 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
  (Mathematics and Statistics in Everyday Life) 
  



มคอ. 2 8 

084 105 โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(3-0-6) 
  (World of Technology and Innovation) 
084 106   วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยใีนประชาคมอาเซียน   3(3-0-6) 
  (Science and Technology in ASEAN Community) 
084 107   พลังงานในอาเซียน 3(3-0-6) 
              (Energy in ASEAN) 
084 108   โลกและดาราศาสตร ์ 3(3-0-6) 
  (Earth and Astronomy) 
085 101 ศิลปากรสร้างสรรค ์ 3(1-4-4) 
  (Creative Silpakorn) 
  13.1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ จ านวน 3 รายวชิา 
200 171   ภาษาอังกฤษเพื่อนักศึกษาศิลปะ 3(2-2-5) 
                (English for Art Students) 
200 172 ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย 3(3-0-6) 

 (Modern Art in Thailand) 
200 173 ศิลปวิจักษ์   3(3-0-6) 
  (Art Appreciation)  
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา  ความส าคญั  และวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 
 1.1 ปรัชญา 
  สร้างบัณฑิตผู้มีศักยภาพด้านการสร้างสรรค์และวิชาการศิลปะ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
 1.2   ความส าคัญ 
  เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการและการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงของสังคมทางด้าน
ทัศนศิลป์ โดยผลิตบัณฑิตผู้มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์และงานวิชาการ เพื่อรักษา สืบสานงาน
ทัศนศิลป์ น าไปสู่การพัฒนาประเทศทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
 1.3   วัตถุประสงค ์
  1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตผู้มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์งานศิลปะ 
  1.3.2  เพื่อผลิตบัณฑิตผู้มีความรู้วิชาการทางศิลปะ สามารถท าการวิจัย บรรยาย และอธิบาย
เกี่ยวกับงานศิลปะ 
  1.3.3  เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานทั่วไปในสาขาศิลปศาสตร์ อันจะท าให้เป็นผู้รอบรู้  รู้จักคิด
วินิจฉัย มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีทัศนคติอันดีงาม ซึ่งจะเป็นทางน าคุณประโยชน์มาสู่สังคม 
   
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
1. ปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต 
สาขาวิชาทัศนศิลป์ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. ก าหนด
ภายในระยะเวลา 6 ปี  

ติดตามและประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

1. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 
2. เอกสารการปรับปรุงหลักสตูร 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมยัโดย
อาจารย์และนักศึกษาสามารถก้าว
ทันโลกศิลปะและเป็นผู้น าในการ
สร้างสรรค์ ภายในระยะเวลา 6 ป ี

ปรับปรุงหลักสตูรให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ
โลกปัจจุบัน ทกุ 6 ป ี

1. เอกสารการปรับปรุงหลักสตูร 
2. รายงานผลการประเมินความ  
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

3. แผนการส่งเสริมการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ภายใน
ระยะเวลา 6 ปี 

1. เพิ่มพูนทักษะ/ความรู้แก่อาจารย์ 
เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
3. ส่งเสริมการประเมินผลที่เน้น
พัฒนาการของผู้เรียน 
4. จัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร 
ที่เน้นทักษะการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2552 

1. มีกิจกรรมการอบรมเพิ่มพูน
ทักษะแก่คณาจารย ์
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
3. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
4. จ านวนรายวิชาที่ใช้การ
ประเมินผลที่เน้นพัฒนาการของ
ผู้เรียน 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
5. ผลการประเมินการมีส่วนรว่ม
ของผู้เรียนในการจัดการเรียนการ
สอน กิจกรรมทางวิชาการและ
กิจกรรมอื่น ๆ ของคณะ 

4. แผนการพัฒนาทักษะการสอน / 
การประเมินผลของอาจารย์ตาม 
ผลการเรียนรูท้ั้ง 6 ด้าน ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิพ.ศ. 2552 ภายใน
ระยะเวลา 6 ปี 

พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์ 
ที่เน้นการสอนตามการเรียนรู้ทั้ง  
6 ด้าน 

1. จ านวนโครงการการพัฒนา
ทักษะการสอนและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน 
2. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อทักษะการสอนของ
อาจารย์ที่มุ่งผลการเรียนรู้ทั้ง 6 
ด้าน  
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1   ระบบ  จัดการศึกษาระบบทวิภาค ข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 1.2   การจัดการศึกษาภาคพิเศษฤดูร้อน อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน  
ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ 
 1.3   การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  ไม่ม ี
  
2.  การด าเนินการหลักสูตร  

 2.1   วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน    
  ภาคการศึกษาต้น     เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
        ภาคการศึกษาปลาย   เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
  ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน  เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 

 2.2   คุณสมบัติของผู้เขา้ศึกษา 
         2.2.1  ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวง 
ศึกษาธิการยอมรับว่าเทียบเท่า 
                 2.2.2  ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การสอบคัดเลือกของคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
         2.2.3  มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะจิตรกรรมฯ ก าหนด 

 2.3   ปัญหาของนักศึกษาแรกเขา้   
  ลักษณะนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรมีทั้งกลุ่มที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าจากโรงเรียนสายสามัญศึกษา และสายอาชีวศึกษา ท าให้มีพื้นความรู้ทางด้านศิลปะและวิชาการที่
แตกต่างกัน นักศึกษาจึงต้องได้รับการปรับพ้ืนความรู้ทั้งสองด้าน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านการศึกษา 

 2.4   กลยุทธ์ในการด าเนนิการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในขอ้ 2.3 
         อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการและอาจารย์ผู้สอนให้ค าปรึกษาและแนะน าวิธีการศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ แนะน าวิธีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เหมาะสมให้แก่นักศึกษา รวมทั้งมีการ
สอนเสริม จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ทางศิลปะนอกเวลาเรียน 

 2.5 แผนการรับนกัศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   
ชั้นปีที่ จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ชั้นปีที่ 1 125 125 125 125 125 
ชั้นปีที่ 2 - 125 125 125 125 
ชั้นปีที่ 3 - - 125 125 125 
ชั้นปีที่ 4 - - - 125 125 
ชั้นปีที่ 5 - - - - 125 

รวม 125 250 375 500 625 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - - 125 
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 2.6  งบประมาณตามแผน 

  2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย  บาท) 
รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ค่าบ ารุงการศึกษา 250,000  500,000  750,000  1,000,000  1,250,000  
ค่าลงทะเบียน 5,500,000 11,000,000 16,500,000 22,000,000 27,500,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 10,800,000  11,448,000  12,134,880  12,862,973  13,634,751  

รวมรายรับ 16,550,000  22,948,000  29,384,880  35,862,973  42,384,751  

      2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย  บาท) 
หมวดเงิน ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ก.  งบด าเนินการ      
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 25% 4,137,500  5,737,000  7,346,220  8,965,743  10,596,188  
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 45% 7,447,500  10,326,600  13,223,196  16,138,338  19,073,138  
ทุนวิจัยและพฒันาบุคลากร 5% 827,500  1,147,400  1,469,244  1,793,149  2,119,238  
รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 15% 2,482,500  3,442,200  4,407,732  5,379,446  6,357,713  

รวม (ก) 14,895,000  20,653,200  26,446,392  32,276,676  38,146,276  
ข. งบลงทุน      
ค่าครุภัณฑ ์ 827,500  1,147,400  1,469,244  1,793,149  2,119,238  
ค่าสิ่งก่อสร้าง 827,500  1,147,400  1,469,244  1,793,149  2,119,238  
รวม (ข) 1,655,000  2,294,800  2,938,488  3,586,297  4,238,475  
รวม (ก) +  (ข) 16,550,000  22,948,000  29,384,880  35,862,973  42,384,751  
จ านวนนักศึกษา 125 250 375 500 625 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา   132,400 91,792 78,360 71,726 67,816 

 2.7 ระบบการศึกษา 
  [  / ]  แบบชั้นเรียน 
                 [    ] แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
                 [    ] แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสือ่หลัก 
                 [    ] แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
  [    ] แบบทางไกลอินเทอร์เนต็ 
  [    ] อื่น ๆ (ระบุ)  

  2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวทิยาลัย  
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 
(ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
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3.  หลักสูตรและอาจารยผ์ู้สอน   
         3.1 หลักสูตร 
               3.1.1 จ านวนหน่วยกิต    รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   154   หน่วยกิต 
      3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร  
   (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
    (1.1) วิชาบังคับ จ านวน 9 หน่วยกิต 
    (1.2) วิชาบังคับเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
    (1.3) วิชาที่ก าหนดโดยคณะวิชา จ านวน 9 หน่วยกิต 
   (2) หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนไมน่้อยกว่า 116 หน่วยกิต 
    (2.1) วิชาแกน จ านวน 56 หน่วยกิต 
     (2.1.1) วิชาแกนทั่วไป จ านวน 44 หน่วยกิต 
     (2.1.2) วิชาแกนเฉพาะสาขา  จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
    (2.2) วิชาเฉพาะด้าน  จ านวนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
    (2.3) วิชาเอก  จ านวน 42 หน่วยกิต 
   (3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 8 หน่วยกิต 
 
  3.1.3 รายวิชา 
   3.1.3.1  รหัสวิชา ก าหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละสามหลัก 
   เลขสามหลักแรก  เป็นเลขประจ าหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ  ดังนี ้
    081-085  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

   200 และ 216  คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์
   211  ภาควิชาจิตรกรรม  
   212  ภาควิชาประติมากรรม  
   213  ภาควิชาภาพพิมพ์  
   214  ภาควิชาศิลปไทย  
   215  ภาควิชาทฤษฎีศิลป์  

      เลขสามหลักหลัง  เป็นเลขบอกรหัสวิชา  ดังนี ้
    เลขตัวแรก    หมายถึง   ระดับชั้นปีที่นักศึกษาปกติควรเรียนได้ 
    1     หมายถึง  ระดับชั้นปีที่ 1-3  
    2     หมายถึง ระดับชั้นปีที่ 4-5 
    เลขตัวที่สองและสาม   หมายถึง   กลุ่มของรายวิชา และล าดับที่ของรายวิชา  
    01-20    หมายถึง   วิชาแกน     
    21-40    หมายถึง   วิชาเอก    
    41-50    หมายถึง   ศิลปนิพนธ์    
    51-70    หมายถึง    วิชาเฉพาะด้าน 
    71-80    หมายถึง   วิชาศึกษาทั่วไปที่จัดโดยคณะ 
    81-99    หมายถึง   วิชาเลือกเสรี  
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   3.1.3.2 การคิดหน่วยกิต 
   รายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต  เท่ากับ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
   รายวิชาฝึกหรือทดลองหรือปฏิบัติการ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
   รายวิชาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 – 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห ์
   ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจาก จ านวนชั่วโมงบรรยาย (บ)  
ชั่วโมงปฏิบัติ (ป) และชั่วโมงที่นักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหารด้วย 3  
ซึ่งมีวิธีคิด ดังนี ้
   จ านวนหน่วยกิต   =       บ + ป + น 
                                       3 
   การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ  ประกอบด้วยเลข 4 ตัวคือ 
    เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ  เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
    เลขตัวที่สอง  สาม  และสี่  อยู่ในวงเล็บบอกโดย 
             เลขตัวที่สองบอกจ านวนช่ัวโมงบรรยายต่อสัปดาห ์
     เลขตัวที่สามบอกจ านวนช่ัวโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
     เลขตัวที่สี่บอกจ านวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 
 
   3.1.3.3   รายวิชา 
   (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    จ านวนไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
    (1.1) วิชาบังคับ   จ านวน  9  หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชาภาษา      
081 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
  (Thai for Communication) 
081 102  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน   3(2-2-5) 
   (English for Everyday Use) 
081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 
    (English Skills Development) 
    (1.2) วิชาบังคับเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต    
    โดยเลือกจากทุกกลุ่มต่อไปนี้  จ านวนไม่นอ้ยกว่ากลุ่มละ  3  หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
082 101 มนุษย์กับศิลปะ                                        3(3-0-6) 
  (Man and Art) 
082 102  มนุษย์กับการสร้างสรรค์       3(3-0-6) 
  (Man and Creativity) 
082 103 ปรัชญากับชีวิต              3(3-0-6) 
  (Philosophy and Life) 
082 104 อารยธรรมโลก   3(3-0-6) 
  (World Civilization) 
082 105 อารยธรรมไทย  3(3-0-6) 
  (Thai Civilization) 
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082 106   ศิลปะสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียน 3(3-0-6) 
  (Architecture and Related Art in ASEAN Community) 
082 107 สมาธิเพ่ือการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 
  (Meditation for Self-Development) 
082 108   ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น 3(3-0-6) 
  (Art and Visual Culture) 
082 109   ดนตรีวิจักษ ์ 3(3-0-6) 
  (Music Appreciation) 
082 110   ศิลปะการด าเนินชีวิตและท างานอย่างเป็นสุข 3(3-0-6) 
           (Art of Living and Working for Happiness) 
083 101 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                        3(3-0-6) 
  (Man and His Environment) 
083 102 จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์                            3(3-0-6) 
  (Psychology and Human Relations)   
083 103 หลักการจัดการ 3(3-0-6) 
  (Principles of Management) 
083 104 กีฬาศึกษา 3(2-2-5) 
  (Sport Education)  
083 105 การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย 3(3-0-6) 
  (Thai Politics, Government and Economy) 
083 106   ศิลปะการแสดงในอาเซียน 3(3-0-6) 
  (Performing Arts in ASEAN) 
083 107   วิถีวัฒนธรรมอาเซียน 3(3-0-6) 
  (Aspects of ASEAN Culture) 
083 108   วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน 3(3-0-6) 
  (ASEAN Music Culture) 
083 109   การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
  (Creative Living) 
083 110  กิจกรรมเพื่อชีวิตสร้างสรรค์  3(3-0-6) 
  (Activities for a Creative Life) 
083 111   ประสบการณ์นานาชาติ 3(3-0-6) 
  (International Experience) 
083 112   หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม                             3(3-0-6) 
  (Sufficiency Economy and Social Development)  
  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร ์
084 101 อาหารเพื่อสุขภาพ            3(3-0-6) 
  (Food for Health)  
084 102  สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน           3(3-0-6) 
  (Environment, Pollution and Energy) 
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084 103 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6) 
  (Computer, Information Technology and Communication) 
084 104 คณิตศาสตร์และสถิติในชวีิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
  (Mathematics and Statistics in Everyday Life) 
084 105 โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(3-0-6) 
  (World of Technology and Innovation) 
084 106   วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยใีนประชาคมอาเซียน   3(3-0-6) 
   (Science and Technology in ASEAN Community) 
084 107   พลังงานในอาเซียน 3(3-0-6) 
   (Energy in ASEAN) 
084 108   โลกและดาราศาสตร ์ 3(3-0-6) 
  (Earth and Astronomy) 
  กลุ่มวิชาบูรณาการ 
085 101 ศิลปากรสร้างสรรค ์ 3(1-4-4) 
  (Creative Silpakorn) 
    (1.3) วิชาที่ก าหนดโดยคณะวิชา      
  คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  จ านวน  9  หน่วยกิต 
200 171   ภาษาอังกฤษเพื่อนักศึกษาศิลปะ   3(2-2-5) 
                (English for Art Students) 
200 172 ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย 3(3-0-6) 

 (Modern Art in Thailand) 
200 173 ศิลปวิจักษ์     3(3-0-6) 
  (Art Appreciation)  

 
   (2) หมวดวิชาเฉพาะ    จ านวนไม่น้อยกว่า  116  หน่วยกิต 
    (2.1) วิชาแกน   จ านวน  56  หน่วยกิต 
    แยกเป็นวิชาแกนทั่วไป จ านวน 44 หน่วยกิต วิชาแกนเฉพาะสาขา จ านวน 12 หน่วยกิต 
     (2.1.1) วิชาแกนทั่วไป   จ านวน  44  หน่วยกิต 
200 101 ศิลปะพื้นฐาน 1   3(1-4-4) 

 (Art Fundamentals I) 
200 102 ศิลปะพื้นฐาน 2   3(1-4-4) 

 (Art Fundamentals II) 
200 103 วาดเส้น 1    2(1-2-3) 

 (Drawing I) 
200 104 วาดเส้น 2     2(1-2-3) 

 (Drawing II) 
200 105  วาดเส้น 3    2(1-2-3) 

 (Drawing III) 
200 106 องค์ประกอบศิลป์ 1   2(1-2-3) 

 (Composition I) 
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200 107 องค์ประกอบศิลป์ 2   2(1-2-3) 
 (Composition II) 

200 108 องค์ประกอบศิลป์ 3   2(1-2-3) 
 (Composition III) 

200 109 การสรา้งสรรค์ทางทัศนศิลป์ 1  2(1-2-3) 
 (Creativity in Visual Arts I) 

200 110 การสรา้งสรรค์ทางทัศนศิลป์ 2  2(1-2-3) 
 (Creativity in Visual Arts II) 

200 111  คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพ่ืองานทัศนศิลป์   2(1-2-3) 
  (Basic Computer for Visual Arts) 
200 112 ประเด็นศึกษาในงานศิลปะ  2(2-0-4) 
  (Special Art Topics) 
200 113 ศิลปกรรมไทยศึกษาพื้นฐาน  2(1-2-3) 

 (Basic Thai Art Studies) 
200 201 สัมมนา    2(2-0-4) 

 (Seminar) 
215 101 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก  2(2-0-4) 

 (Eastern Art History) 
215 102 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก  2(2-0-4) 

 (Western Art History) 
215 103 การจัดการทางด้านศิลปะส าหรับศิลปิน  2(2-0-4) 
  (Art Management  for Artists) 
215 201 สุนทรียศาสตรต์ะวันตก  2(2-0-4) 

 (Western Aesthetics) 
215 202 สุนทรียศาสตรต์ะวันออก  2(2-0-4) 

 (Eastern Aesthetics) 
215 203 วิธีวิจัยทางศิลปะ   2(2-0-4) 

 (Art Research Methodology) 
215 204 ศิลปวิจารณ์     2(2-0-4) 

 (Art Criticism) 
 
     (2.1.2) วิชาแกนเฉพาะสาขา   จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้     
211 101 จิตรกรรม    3(1-4-4) 

 (Painting) 
212 101 ประติมากรรม   3(1-4-4) 

 (Sculpture) 
213 101 ภาพพิมพ์    3(1-4-4) 

 (Printmaking) 
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214 101 ศิลปะไทย    3(1-4-4) 
 (Thai Art) 

216 101 ศิลปะสื่อผสม    3(1-4-4) 
 (Mixed Media Art) 

 
    (2.2) วิชาเฉพาะดา้น   จ านวนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้   
200 151 แนวความคิดในงานศิลปะ  2(2-0-4) 
  (Concepts in Art) 
200 152  ศิลปะสัมพันธ์ศึกษา   2(2-0-4) 
  (Interdisciplinary Art Studies) 
200 251  การศึกษาพิเศษ  2(1-2-3) 
  (Special Studies)  
211 151 วัสดุและสื่อในจิตรกรรม  2(1-2-3) 
  (Materials and Media in Painting) 
211 152 จิตรกรรมภาพคน   2(1-2-3) 
  (Human Figure Painting) 
212 151 วัสดุและสื่อในประติมากรรม  2(2-0-4) 
  (Materials and Media in Sculpture) 
212 152 ประติมากรรมจากคน   2(1-2-3) 
  (Human Figure-based Sculpture) 
212 153 ประติมากรรมนามธรรม  2(1-2-3)   
  (Abstract Sculpture) 
212 154 คอมพิวเตอร์เพื่องานประติมากรรม  2(1-2-3) 
  (Computer for Sculpture)  
212 155     ประติมากรรมเคลื่อนไหว 2(1-2-3) 
  (Sculpture in Motion) 
212 251 การออกแบบประติมากรรมกับสิ่งแวดล้อม  2(1-2-3)  
  (Sculptural Design and Environment) 
213 151 วัสดุและสื่อในศิลปะภาพพิมพ ์  2(1-2-3) 
  (Materials and Media in Printmaking) 
213 152 ภาพพิมพ์สื่อผสม   2(1-2-3) 
  (Mixed Media Printmaking) 
213 251 ภาพพิมพ์ทดลองจากธรรมชาต ิ  2(1-2-3) 
   (Experimental Printmaking with Natural Materials) 
214 151 ศิลปกรรมไทยศึกษา   2(1-2-3) 
  (Thai Art Studies) 
214 152 คติความเชื่อในงานศิลปกรรมไทย  2(2-0-4) 
  (Concepts and Beliefs in Thai Art) 
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214 153 ศิลปะไทยวิจักษ์   2(2-0-4) 
  (Thai Art Appreciation) 
215 151 ศิลปะร่วมสมัยในเอเชีย  2(2-0-4) 
  (Contemporary Art in Asia) 
215 152 ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัย  2(2-0-4) 
  (Modern and Contemporary Art) 
215 153 ศิลปะกบัเทคโนโลยีสมัยใหม่   2(2-0-4) 
  (Art and Technology in Modern Time) 
215 154  ศิลปะยุคคลาสสิก   2(2-0-4) 
  (Classic Art) 
215 155 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมกับวิวัฒนาการทางศิลปะ 2(2-0-4) 
  (Society and Culture Change and Evolution of Art) 
215 156 การผลิตเอกสารทางศิลปะ  2(2-0-4) 
  (Production of Art Documents) 
215 157 เพศสภาพและเพศวิถีในงานศิลปะร่วมสมัย  2(2-0-4) 
  (Gender and Sexuality in Contemporary Art) 
216 151 ศิลปะภาพถ่าย    2(1-2-3) 
  (Photography Art) 
216 152 ศิลปะการจัดวาง    2(1-2-3) 
  (Installation Art) 
216 153 ศิลปะกับเง่ือนไขของเวลา   2(1-2-3) 
  (Time-based Art) 
216 154 โสตศิลป ์    2(1-2-3) 
  (Sound Art) 
216 155   ศิลปะวดิีทัศน์    2(1-2-3)   
  (Video Art)   
216 156   ศิลปะการแสดงทางทัศนศิลป์     2(1-2-3)  
  (Performance Art) 
216 157 ศิลปะปฏิสัมพันธ ์   2(1-2-3)  
  (Interactive Art) 
216 158 ศิลปะอิเล็คทรอนิกส ์  2(1-2-3) 
  (Electronic Art) 
216 159 ศิลปะแอนิเมชัน   2(1-2-3) 
  (Animation Art) 
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    (2.3)  วิชาเอก   จ านวน  42  หน่วยกิต  
    แบ่งเป็นกลุ่มวิชาเอกเฉพาะสาขา และศิลปนิพนธ ์
     (2.3.1) กลุ่มวิชาเอกเฉพาะสาขา   
     1)  ให้เลือก 1 กลุ่มวิชา โดยต้องสอบผ่านรายวิชา 200 102 ศิลปะพื้นฐาน 2, 
200 104 วาดเส้น 2 และ 200 107 องค์ประกอบศิลป์ 2  
     2) กลุ่มวิชาเอกจิตรกรรม กลุ่มวิชาเอกประติมากรรม กลุ่มวิชาเอกภาพพิมพ์ 
กลุ่มวิชาเอกศิลปะไทย หรือกลุ่มวิชาเอกสื่อผสม ต้องสอบผ่านรายวิชาแกนเฉพาะสาขาน้ัน  
     3) กลุ่มวิชาเอกทฤษฎีศิลป์ ต้องสอบผ่านรายวิชาแกนเฉพาะสาขาใดก็ได้  
1 รายวิชา 
  กลุ่มวิชาเอกจิตรกรรม   เป็นวิชาบังคับจ านวน  24  หน่วยกิต 
211 121 จิตรกรรม 1    6(1-10-7) 
  (Painting I) 
211 122 จิตรกรรม 2    6(1-10-7) 
  (Painting II) 
211 221 จิตรกรรม 3    6(1-10-7) 
  (Painting III)    
211 222 จิตรกรรม 4    6(1-10-7) 
  (Painting IV)  
  กลุ่มวิชาเอกประติมากรรม   เป็นวิชาบังคับจ านวน  24  หน่วยกิต 
212 121 ประติมากรรม 1   6(1-10-7) 
  (Sculpture I) 
212 122 ประติมากรรม 2   6(1-10-7) 
  (Sculpture II) 
212 221 ประติมากรรม 3   6(1-10-7) 
  (Sculpture III)  
212 222 ประติมากรรม 4   6(1-10-7) 
  (Sculpture IV)  
  กลุ่มวิชาเอกภาพพิมพ์    เป็นวิชาบังคับจ านวน  24  หน่วยกิต 
213 121 ภาพพิมพ์ 1    6(1-10-7) 
  (Printmaking I) 
213 122 ภาพพิมพ์ 2    6(1-10-7) 
  (Printmaking II) 
213 221 ภาพพิมพ์ขั้นสูง 1   6(1-10-7) 
  (Advanced Printmaking I)    
213 222 ภาพพิมพ์ขั้นสูง 2   6(1-10-7) 
  (Advanced Printmaking II) 
  กลุ่มวิชาเอกศิลปะไทย    เป็นวิชาบังคับจ านวน  24  หน่วยกิต 
214 121 ศิลปะไทย 1    6(1-10-7) 
  (Thai Art I) 
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214 122 ศิลปะไทย 2    6(1-10-7) 
  (Thai Art II) 
214 221 ศิลปะไทย 3    6(1-10-7) 
  (Thai Art III)    
214 222 ศิลปะไทย 4    6(1-10-7) 
  (Thai Art IV)  
  กลุ่มวิชาเอกทฤษฎีศิลป์    เป็นวิชาบังคับจ านวน  32  หน่วยกิต 
215 121 การวิเคราะห์งานศิลปะ  3(3-0-6) 
  (Analysis of Art Works) 
215 122 การสื่อความหมาย   3(3-0-6) 
  (Communication)  
215 123 การพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ส าหรับทฤษฎีศิลป ์  3(3-0-6) 
  (Museology and Art Gallery Study for Art Theory) 
215 124 ทฤษฎีการสร้างสรรค์และประเด็นส าคัญในศิลปะร่วมสมัย 3(3-0-6) 
  (Theory of Creativity and Essential Issues in Contemporary Art)  
215 125 การจัดการทางด้านศิลปะส าหรับทฤษฎีศิลป ์  3(3-0-6) 
  (Management of Arts for Art Theory) 
215 221 การสอนศิลปะ   3(2-2-5) 
  (Art Teaching) 
215 222 ภัณฑารักษ์ศึกษา   3(3-0-6) 
  (Curatorship Studies) 
215 223 ศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย  3(3-0-6) 
  (Contemporary Art in Thailand) 
215 224 ทฤษฎีศิลป์กับศิลปะปฏิบัติ  3(3-0-6) 
  (Art Theory and Art Practice) 
215 225 จิตวิทยาในงานศิลปะ  2(2-0-4) 
  (Psychology in Art) 
215 226 การเขียนศิลปวิจารณ ์  3(3-0-6) 
  (Art Critique Writing) 
  กลุ่มวิชาเอกสื่อผสม   เป็นวิชาบังคับจ านวน  24  หน่วยกิต 
216 121  สื่อผสม 1     6(1-10-7) 
  (Mixed Media I) 
216 122  สื่อผสม 2     6(1-10-7) 
  (Mixed Media II) 
216 221 สื่อผสม 3     6(1-10-7) 
  (Mixed Media III) 
216 222 สื่อผสม 4     6(1-10-7) 
  (Mixed Media IV) 
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     (2.3.2) กลุ่มศิลปนิพนธ์ 
     (2.3.2.1) กลุ่มวิชาเอกจิตรกรรม กลุ่มวิชาเอกประติมากรรม  

กลุ่มวิชาเอกภาพพิมพ์ กลุ่มวิชาเอกศิลปะไทย กลุ่มวิชาเอกสื่อผสม นักศึกษาที่ลงทะเบียนศิลปนิพนธ์ต้อง
สอบผ่านรายวิชาต่อไปนี ้
 กลุ่มวิชาเอกจิตรกรรม ต้องสอบผ่านรายวิชา 211 222 จิตรกรรม 4   
 กลุ่มวิชาเอกประติมากรรม ต้องสอบผ่านรายวิชา 212 222 ประติมากรรม 4  
 กลุ่มวิชาเอกภาพพิมพ์ ต้องสอบผ่านรายวิชา 213 222 ภาพพิมพ์ขั้นสูง 2  
 กลุ่มวิชาเอกศิลปะไทย ต้องสอบผ่านรายวิชา 214 222 ศิลปะไทย 4  
 กลุ่มวิชาเอกสื่อผสม ต้องสอบผ่านรายวิชา 216 222 สื่อผสม 4   
 นักศึกษาที่มีสิทธิลงทะเบียนรายวิชา 200 241 ศิลปนิพนธ์ 1 ต้องได้รับอนุมัติหัวข้อศิลปนิพนธ์จาก
คณะกรรมการพิจารณาหัวข้อศิลปนิพนธ์ของแต่ละภาควิชา  
200 241  ศิลปนิพนธ์ 1    8(0-16-8) 
  (Art Thesis I) 
200 242  ศิลปนิพนธ์ 2    10(0-20-10) 
  (Art Thesis II) 

     (2.3.2.2) กลุ่มวิชาเอกทฤษฎีศิลป์  
215 241 ศิลปนิพนธ์ทฤษฎีศิลป ์  10(1-18-11) 
  (Art Theory Thesis) 
 
   (3) หมวดวิชาเลือกเสรี    จ านวนไม่น้อยกว่า  8  หน่วยกิต   
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี ้
200 181 กายวิภาคมนุษย์   2(1-2-3) 
  (Human Anatomy) 
200 182 กายวิภาคสัตว ์   2(1-2-3) 
  (Animal Anatomy) 
200 183 ทัศนียวิทยา    2(1-2-3) 
  (Perspective) 
211 181 จิตรกรรมทดลองแนวใหม่  2(1-2-3) 
  (New Experimental Painting)  
211 182 จิตรกรรมภาพทิวทัศน ์  2(1-2-3) 
  (Landscape Painting) 
212 181 ประติมากรรมรูปเหมือน  2(1-2-3) 
  (Portrait Sculpture)    
212 182  การเช่ือมโลหะในงานประติมากรรม  2(1-2-3) 
  (Welding in Sculpture) 
212 183  การหล่อในงานประติมากรรม  2(1-2-3) 
  (Casting in Sculpture) 
212 184  การแกะสลักในงานประติมากรรม  2(1-2-3) 
  (Carvings in Sculpture) 
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212 185    ศิลปะจากแก้ว   2(1-2-3)  
  (Art from Glass) 
213 181 การออกแบบสิ่งพิมพ์และสื่อใหม่เพื่องานศิลปะ  2(1-2-3) 
  (Printed Matter and New Media Design for Art) 
214 181 ลายไทย     2(1-2-3) 
  (Thai Ornament)   
214 182  งานช่างสิบหมู ่   2(1-2-3)  
  (Thai Traditional Art and Craft)   
214 183 ศิลปะพื้นบ้าน    2(2-0-4) 
  (Thai Folk Art)    
215 181 สีในงานศิลปะ   2(1-2-3) 

 (Colour in Art) 
215 182 ศิลปศึกษา    2(2-0-4) 
  (Art Education) 
215 183 ศิลปะยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 15 ถึง 18  2(2-0-4) 
  (European Art of the 15th to 18th Centuries)  
215 184 ศิลปะตะวันตกในคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ 20  2(2-0-4) 
  (Western Art of the 19th and 20th Centuries) 
215 185 ศิลปะสมัยใหม่ในอเมริกา  2(2-0-4) 
  (Modern Art in America) 
215 186 ศิลปะเอเชียใต ้   2(2-0-4) 
  (Art of South Asia) 
215 187 ศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้  2(2-0-4) 
  (Art of South East Asia)  
215 188 ศิลปะเอเชียตะวันออก  2(2-0-4) 
  (Far Eastern Art) 
215 189 อิทธิพลของศิลปะอนารยะในงานศิลปะสมัยใหม่  2(2-0-4) 
  (Influence of Primitive Art in Modern Art) 
216 181  วัสดแุละสื่อใหม่ในงานทัศนศิลป ์  2(1-2-3) 
  (Materials and New Media in Visual Arts)  
216 182  ประวัติศาสตร์สื่อสมัยใหม่  2(2-0-4) 
  (History of New Media) 
216 183  การล้างและอัดภาพถ่าย  2(1-2-3) 
  (Photographic Processing) 
216 184 ศิลปะการแสดงทางทัศนศิลป์และสื่อใหม ่ 2(1-2-3)  
  (Performance and New Media) 

  นอกจากรายวิชาดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาสามารถเลือกศึกษารายวิชาอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเปิด
ท าการสอนได้ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา  
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  3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
 

กลุ่มวิชาเอกจติรกรรม  กลุ่มวิชาเอกประติมากรรม  กลุ่มวิชาเอกเอกภาพพิมพ์   
กลุ่มวิชาเอกศิลปะไทย  กลุม่วิชาเอกสื่อผสม 

 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
200 172 ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย 3(3-0-6) 
200 101 ศิลปะพื้นฐาน 1 3(1-4-4) 
200 103 วาดเส้น 1 2(1-2-3) 
200 106 องค์ประกอบศิลป์ 1 2(1-2-3) 
200 113 ศิลปกรรมไทยศึกษาพื้นฐาน 2(1-2-3) 

 วิชาบังคับเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (2 วิชา) 6 
 รวมหน่วยกิต 21 

 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
081 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
200 173 ศิลปวิจักษ ์ 3(3-0-6) 
200 102 ศิลปะพื้นฐาน 2 3(1-4-4) 
200 104 วาดเส้น 2 2(1-2-3) 
200 107 องค์ประกอบศิลป์ 2 2(1-2-3) 
200 111 คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพ่ืองานทัศนศิลป ์ 2(1-2-3) 

 รวมหน่วยกิต 18 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
200 105 วาดเส้น 3 2(1-2-3) 
200 108 องค์ประกอบศิลป์ 3 2(1-2-3) 
215 102 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 2(2-0-4) 

 วิชาบังคับเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (1 วชิา) 3 
 วิชาแกนเฉพาะสาขา (2 วิชา) 6 
 วิชาเฉพาะด้าน  (1 วิชา)  2 
 วิชาเลือกเสรี  (1 วิชา) 2 
 รวมหน่วยกิต 19 

 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
200 171 ภาษาอังกฤษเพื่อนักศึกษาศิลปะ 3(2-2-5) 
200 109 การสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 1 2(1-2-3) 
215 101 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก 2(2-0-4) 

 วิชาบังคับเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (1 วชิา) 3 
 วิชาแกนเฉพาะสาขา (2 วิชา) 6 
 วิชาเฉพาะด้าน (1 วิชา)  2 
 วิชาเลือกเสรี  (1 วิชา) 2 
 รวมหน่วยกิต 20 
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
200 110 การสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 2 2(1-2-3) 

 วิชาเอก 6 

 วิชาเฉพาะด้าน (2 วิชา) 4 

 วิชาเลือกเสรี (1 วิชา) 2 

 รวมหน่วยกิต 14 

 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
200 112 ประเด็นศึกษาในงานศิลปะ 2(2-0-4) 

215 103 การจัดการทางด้านศิลปะส าหรับศิลปิน 2(2-0-4) 

 วิชาเอก 6 

 วิชาเฉพาะด้าน (2 วิชา)  4 

 วิชาเลือกเสรี (1 วิชา) 2 

 รวมหน่วยกิต 16 
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
215 201 สุนทรียศาสตร์ตะวันตก 2(2-0-4) 
215 204 ศิลปวิจารณ ์ 2(2-0-4) 

 วิชาเอก 6 
 วิชาเฉพาะด้าน (2 วิชา) 4 
 รวมหน่วยกิต 14 

 
 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
215 202 สุนทรียศาสตร์ตะวันออก 2(2-0-4) 
215 203 วิธีวิจัยทางศิลปะ 2(2-0-4) 

 วิชาเอก 6 
 วิชาเฉพาะด้าน (1 วิชา)  2 
 รวมหน่วยกิต 12 

 
 

ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
200 201 สัมมนา 2(2-0-4) 

200 241 ศิลปนิพนธ์ 1 8(0-16-8) 

 รวมหน่วยกิต 10 

 
 

ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
200 242 ศิลปนิพนธ์ 2 10(0-20-10) 

 รวมหน่วยกิต 10 
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กลุ่มวิชาเอกทฤษฎีศิลป ์
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
200 172 ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย 3(3-0-6) 
200 101 ศิลปะพื้นฐาน 1 3(1-4-4) 
200 103 วาดเส้น 1 2(1-2-3) 
200 106 องค์ประกอบศิลป์ 1 2(1-2-3) 
200 113 ศิลปกรรมไทยศึกษาพื้นฐาน 2(1-2-3) 

 วิชาบังคับเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (2 วิชา) 6 
 รวมหน่วยกิต 21 

 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
081 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
200 173 ศิลปวิจักษ ์ 3(3-0-6) 
200 102 ศิลปะพื้นฐาน 2 3(1-4-4) 
200 104 วาดเส้น 2 2(1-2-3) 
200 107 องค์ประกอบศิลป์ 2 2(1-2-3) 
200 111 คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพ่ืองานทัศนศิลป ์ 2(1-2-3) 

 รวมหน่วยกิต 18 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
200 105 วาดเส้น 3 2(1-2-3) 
200 108 องค์ประกอบศิลป์ 3 2(1-2-3) 
215 102 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 2(2-0-4) 

 วิชาบังคับเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (1 วชิา) 3 
 วิชาแกนเฉพาะสาขา (2 วิชา) 6 
 วิชาเฉพาะด้าน (1 วิชา)  2 
 วิชาเลือกเสรี  (1 วิชา) 2 
 รวมหน่วยกิต 19 

 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
200 171 ภาษาอังกฤษเพื่อนักศึกษาศิลปะ 3(2-2-5) 
200 109 การสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 1 2(1-2-3) 
215 101 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก 2(2-0-4) 

 วิชาบังคับเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (1 วชิา) 3 
 วิชาแกนเฉพาะสาขา (2 วิชา) 6 
 วิชาเฉพาะด้าน (1 วิชา)  2 
 วิชาเลือกเสรี  (1 วิชา) 2 
 รวมหน่วยกิต 20 
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
200 110 การสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 2 2(1-2-3) 
215 121 การวิเคราะห์งานศิลปะ 3(3-0-6) 
215 122 การสือ่ความหมาย 3(3-0-6) 
215 123 การพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ส าหรับทฤษฎีศิลป ์ 3(3-0-6) 

 วิชาเฉพาะด้าน (2 วิชา) 4 
 วิชาเลือกเสรี (1 วิชา) 2 
 รวมหน่วยกิต 17 

 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
200 112 ประเด็นศึกษาในงานศิลปะ 2(2-0-4) 
215 103 การจัดการทางด้านศิลปะส าหรับศิลปิน 2(2-0-4) 
215 124 ทฤษฎีการสร้างสรรค์และประเด็นส าคัญในศิลปะร่วมสมัย 3(3-0-6) 
215 125 การจัดการทางด้านศิลปะส าหรับทฤษฎีศิลป ์ 3(3-0-6) 

 วิชาเฉพาะด้าน (2 วิชา)  4 
 วิชาเลือกเสรี (1 วิชา) 2 
 รวมหน่วยกิต 16 
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
215 201 สุนทรียศาสตร์ตะวันตก 2(2-0-4) 
215 204 ศิลปวิจารณ ์ 2(2-0-4) 
215 221 การสอนศิลปะ 3(2-2-5) 
215 222 ภัณฑารักษ์ศึกษา 3(3-0-6) 

 วิชาเฉพาะด้าน (2 วิชา) 4 
 รวมหน่วยกิต 14 

 
 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
215 202 สุนทรียศาสตร์ตะวันออก 2(2-0-4) 
215 203 วิธีวิจัยทางศิลปะ 2(2-0-4) 
215 223 ศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย 3(3-0-6) 
215 224 ทฤษฎีศิลป์กับศิลปะปฏิบัติ 3(3-0-6) 
215 225 จิตวิทยาในงานศิลปะ 2(2-0-4) 

 วิชาเฉพาะด้าน (1 วิชา)  2 
 รวมหน่วยกิต 14 

 
 

ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
200 201 สัมมนา 2(2-0-4) 
215 226 การเขียนศิลปวิจารณ ์ 3(3-0-6) 

 รวมหน่วยกิต 5 
 
 

ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
215 241 ศิลปนิพนธ์ทฤษฎีศิลป ์ 10(1-18-11) 

 รวมหน่วยกิต 10 
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     3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา  
     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 
  (Thai for Communication) 
            หลักและแนวคิดของการสื่อสาร ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอย่างมี

ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ เพื่อใช้ในการด าเนินชีวิตและแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 
081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  3(2-2-5) 
  (English for Everyday Use) 
   การฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน โดยฝึกการฟังและการพูดในชีวิตประจ าวัน  

และในสถานการณ์ต่าง ๆ ฝึกอ่านเพื่อความเข้าใจ สามารถสรุปใจความส าคัญ ฝึกเขียนในระดับ
ย่อหน้า และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

 
081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
  (English Skills Development) 
   การฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน โดยฝึกการอ่านและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

เรื่องที่อ่าน สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการอ่านไปประกอบการเขียน ฟังจับใจความและสามารถใช้
ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

 
082 101 มนุษย์กับศลิปะ 3(3-0-6) 
  (Man and Art) 
   ความส าคัญของศิลปะ บทบาทของมนุษย์ในฐานะผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ ที่มาของแรง

บันดาลใจ วิวัฒนาการของผลงานศิลปะในด้านทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง และดนตรีจากอดีตถึง
ปัจจุบัน ทั้งนี้โดยครอบคลุมประเด็นส าคัญต่อไปนี้ คือ ลักษณะเฉพาะของงานศิลปะ ศิลปะใน
ฐานะสื่อความคิด อารมณ์ คติความเชื่อ และการสะท้อนภาพสังคม วิธีการมองและชื่นชมผลงาน
ศิลปะจากแง่มุมสุนทรียศาสตร์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับมนุษย์และสังคม 

 
082 102  มนุษย์กับการสร้างสรรค ์ 3(3-0-6) 
  (Man and Creativity) 
   วิวัฒนาการของมนุษยชาติและบทบาทของมนุษย์ในการสร้างสรรค์ ทั้งสิ่งที่เป็นนามธรรม

และรูปธรรม ซึ่งเป็นรากฐานของความเจริญของสังคมมนุษย์ในด้านต่าง ๆ ที่สืบเนื่องจากโบราณ
สมัยมาถึงปัจจุบัน ปัจจัยที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์ กระบวนการสร้างสรรค์ ลักษณะและผลผลิต
ของการสร้างสรรค์ ตลอดจนผลกระทบต่อมนุษยชาติในแต่ละยุคแต่ละสมัย ทั้งนี้ โดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลในปริทัศน์ประวัติศาสตร์ และจากมุมมองของศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
082 103 ปรัชญากับชีวติ 3(3-0-6) 
  (Philosophy and Life) 
           ความหมาย ความคิดและวิธีการทางปรัชญาอันเกี่ยวเนื่องกับชีวิต การแสวงหาความจริง 

ความรู้ คุณค่าทางจริยธรรมและความงาม การคิดอย่างมีเหตุผล การวิเคราะห์ประเด็น ปัญหาร่วม
สมัย อันจะน าไปสู่การสร้างส านึกทางจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 
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082 104 อารยธรรมโลก 3(3-0-6) 
  (World Civilization) 
            ความหมายของค าว่า อารยธรรม รูปแบบและปัจจัยพื้นฐานที่น าไปสู่ก าเนิดของอารยธรรม 

ความรุ่งเรืองและความเสื่อมของอารยธรรมส าคัญของโลกในแต่ละยุคสมัย กระบวนการสั่งสม
ความเจริญที่มาจากความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้จากประสบการณ์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 
อารยธรรมต่าง ๆ ทั้งในด้านวัตถุธรรมและจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นระบบการเมืองการปกครอง 
กฎหมาย วรรณกรรม ศิลปกรรม ปรัชญา ศาสนาและคติความเชื่อ ซึ่งยังคงมีคุณูปการต่อสังคมมนุษย์
ในปัจจุบัน 

 
082 105 อารยธรรมไทย 3(3-0-6) 
  (Thai Civilization) 
           พื้นฐานและวิวัฒนาการของอารยธรรมไทย ภูมิหลังทางด้านประวัติศาสตร์   

การสร้างสรรค์ ค่านิยม ภูมิปัญญาไทย และมรดกทางวัฒนธรรม โดยครอบคลุมภาษา วรรณกรรม 
ศิลปะ ศาสนา การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งผลกระทบของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและบทบาทของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ 

 
082 106    ศิลปะสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียน                                     3(3-0-6) 
   (Architecture and Related Art in ASEAN Community) 
           การตั้งถิ่นฐานที่สัมพันธ์กับภูมิศาสตร์และระบบนิเวศน์ รูปแบบที่หลากหลายของ

สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น  คติความเช่ือ ศาสนา วัฒนธรรม  พัฒนาการทางสถาปัตยกรรม ศิลปะและ
มรดกทางสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง และสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติใน
ประชาคมอาเซียน 

 
082 107  สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 
  (Meditation for Self-Development) 
            ความหมายของการท าสมาธิ จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน จุดเริ่มต้นของการท าสมาธิ 

ลักษณะของการบริกรรมและการท าสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ ลักษณะอาการต่อต้านสมาธิ และ
การน าสมาธิไปใช้ในชีวิตประจ าวัน สมาธิกับการเรียนและการงาน ลักษณะ ขั้นตอน คุณสมบัติ 
ประโยชน์ของฌานและญาณ สิ่งที่ควรรู้เรื่องวิปัสสนา ความแตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัสสนา 
แผนผังสมถะกับวิปัสสนา ชาวโลกกับวิปัสสนา 

 
082 108   ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น                                              3(3-0-6) 
             (Art and Visual Culture)   
            ผลผลิตทางวัฒนธรรมในด้านศิลปะ การออกแบบ และสถาปัตยกรรมจากปัจจัยของ

ปรัชญา การเมือง สังคม  เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมตะวันตก ผลกระทบจาก
การรับวัฒนธรรมทางการเห็นจากตะวันตกเข้ามาในสังคมไทย 
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082 109  ดนตรีวิจักษ์                                                                  3(3-0-6) 
             (Music Appreciation) 
            องค์ประกอบของดนตรี ดนตรีไทยและต่างชาติ ผลงานของคีตกวีไทยและต่างประเทศ

ที่ส าคัญ การเปรียบเทียบลักษณะของดนตรีชาติต่าง ๆ รวมทั้งดนตรีพื้นบ้าน ลักษณะเฉพาะของ
ดนตรีประจ าชาติไทย ความสัมพันธ์ระหว่างคีตศิลป์กับศิลปะแขนงอ่ืน  

 
082 110   ศิลปะการด าเนินชีวิตและท างานอย่างเป็นสุข 3(3-0-6) 
        (Art of Living and Working for Happiness) 
   การเรียนรู้เพื่อความเข้าใจชีวิตของตนเองและผู้อื่น บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อ

ตัวเองและสังคม หลักการท างานร่วมกับผู้อื่น บุคลิกภาพและมารยาททางสังคม คุณธรรมจริยธรรม
ในการด าเนินชีวิตและการท างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต แนวทางการด าเนินชีวิตและการท างาน
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
083 101 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
  (Man and His Environment)  
            ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่ งแวดล้อมและภูมินิ เวศน์  โดยพิจารณาถึง

ความสัมพันธ์ของการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตเพื่อให้เกิดความสมดุลแห่งธรรมชาติ ปัจจัยที่น าไปสู่
ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ และภูมินิเวศน์ ลักษณะและขอบเขตของปัญหาใน
ปัจจุบัน แนวโน้มของปัญหาในอนาคตและผลกระทบต่อมนุษยชาติ ตลอดจนส่งเสริมให้มีส่วน
ร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อน าไปสู่สังคมแบบย่ังยืน 

 
083 102 จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ ์ 3(3-0-6) 
  (Psychology and Human Relations) 
           ธรรมชาติของมนุษย์ในด้านพัฒนาการ พัฒนาการของชีวิตแต่ละช่วงวัย ปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อพัฒนาการ กระบวนการคิดและการรับรู้ตนเองและบุคคลอื่น ทัศนคติและ 
ความพึงพอใจระหว่างบุคคล การสื่อสาร สัมพันธภาพระหว่างบุคคล หลักการจูงใจและการให้
ก าลังใจ อารมณ์  การควบคุมอารมณ์และการจัดการความเครียด  การพัฒนาบุคลิกภาพ  
การปรับตัว ภาวะผู้น า การท างานเป็นหมู่คณะ การประยุกต์จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตนและ
สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต 

 
083 103 หลักการจัดการ  3(3-0-6) 
  (Principles of Management) 
            ความหมาย นัยและความส าคัญของค าว่า การจัดการ ตลอดจนจุดประสงค์แนวคิดใน

เชิงปรัชญาและหลักการในเชิงทฤษฎีที่เอื้อต่อความส าเร็จในการด าเนินชีวิต การประกอบกิจหรือ
ภารกิจใด ๆ ก็ตามของปัจเจกบุคคล องค์กรและสังคมให้ลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ทั้งนี้ โดยครอบคลุมประเด็นว่าด้วยจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม การ
ก าหนดนโยบายและการวางแผน พฤติกรรมองค์กร การจัดการองค์กร การบริหารทรัพยากร และ
การติดตามประเมินผล 
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083 104 กีฬาศึกษา 3(2-2-5) 
  (Sport Education) 
            ความเป็นมาของกีฬา เรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนาทักษะ เทคนิคกีฬา กฎระเบียบและกติกา 

มารยาทของผู้ เล่นและผู้ชม สมรรถภาพทางกาย การป้องกันอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา  
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมถึงบทบาทหน้าที่การเป็นนักกีฬาและผู้ชมที่ดี ประโยชน์ของกีฬาที่
มีต่อการเสริมสร้างสุขภาวะ โดยเลือกศึกษากีฬาสากล หรือกีฬาสมัยนิยมหนึ่งชนิดกีฬา 

 
083 105 การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย 3(3-0-6) 
  (Thai Politics, Government and Economy) 
            โครงสร้าง ระบบ และกระบวนการทางการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจ พัฒนาการ

บทบาทของภาครัฐ ภาคประชาสังคม วิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกลไกทางการเมือง  
การปกครองและเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนศึกษาผลกระทบของ
โลกาภิวัตน์ที่มีต่อระบบการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจ 

 
083 106    ศิลปะการแสดงในอาเซียน                                             3(3-0-6) 
              (Performing Arts in ASEAN) 
             รูปแบบ เนื้อหา เอกลักษณ์ และบริบทของการก่อเกิดศิลปะการแสดงในประชาคม

อาเซียน จุดร่วมในเชิงอัตลักษณ์ที่สะท้อนผ่านศิลปะการแสดง  
 
083 107  วิถีวัฒนธรรมอาเซียน                                                          3(3-0-6) 
  (Aspects of ASEAN Culture) 
            การก่อเกิดของอาเซียนและประชาคมอาเซียน อัตลักษณ์ ความหลากหลาย และ

ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของประเทศในประชาคมอาเซียน  และการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
ของพลเมืองอาเซียน     

 
083 108  วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน                                                   3(3-0-6) 
              (ASEAN Music Culture) 
   วัฒนธรรมดนตรีในประชาคมอาเซียน ประวัติศาสตร์และพัฒนาการดนตรีในพื้นที่

วัฒนธรรมหลักของอาเซียน ทฤษฎีดนตรี เครื่องดนตรี วงดนตรี เพลงส าคัญ ศิลปินดนตรีอาเซียน 
ความสัมพันธ์ของดนตรีกับศิลปวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ สภาพปัจจุบันของดนตรีอาเซียน 

 
083 109     การใช้ชีวิตอยา่งสรา้งสรรค์                                         3(3-0-6) 
             (Creative Living) 
   ความคิดสร้างสรรค์และสุนทรียภาพในการด าเนินชีวิต ระดับบุคคล ครอบครัว และ

ชุมชน ชุดความคิดต่าง ๆ ที่ก าหนดแบบแผนการด าเนินชีวิต การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ลัทธิ
บริโภคนิยม ปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ การบริโภค
ทรัพยากร การอยู่อาศัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จิตอาสา หน้าที่พลเมือง 
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083 110    กิจกรรมเพื่อชีวิตสรา้งสรรค์                                             3(3-0-6) 
              (Activities for a Creative Life) 
    ความหมายและความส าคัญในการพัฒนาตนเองของนักศึกษา คุณลักษณะของบัณฑิต

ที่พึงประสงค์ การปลูกฝังทัศนคติที่ดีของการเป็นพลเมืองโลก การสร้างเสริมจิตอาสา คุณธรรม
จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต การพัฒนาการท างานเป็นทีม การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาชีวิตโดย
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ 

 
083 111     ประสบการณน์านาชาต ิ 3(3-0-6) 
     (International Experience)  
   เงื่อนไขรายวิชา: โดยความยินยอมของคณะกรรมการประจ าคณะ/ นักศึกษาออกค่าใช้จ่ายเอง 
            ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยการเดินทางและ

ประสบการณ์ในต่างประเทศ การวางแผน และการเตรียมการเดินทาง ฝึกประสบการณ์ใน
มหาวิทยาลัย สถาบันทางวิชาการ หรือสถาบันอื่นในต่างประเทศโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าคณะ/มหาวิทยาลัย และเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ประวัติศาสตร์ ตลอดจนประชาชนของประเทศนั้น ๆ 

 
083 112 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 
  (Sufficiency Economy and Social Development) 
   ความหมาย หลักการ แนวคิด ความส าคัญของหลักเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดการตระหนักทีด่ีในวิถีการด ารงชีวิต 

 
084 101 อาหารเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 
  (Food for Health) 
            ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความต้องการอาหารของร่างกาย องค์ประกอบอาหาร 

สุขลักษณะของอาหารกับสุขภาพ อาหารที่ไม่ได้สัดส่วนกับโรค อุปนิสัยการรับประทานอาหารกับ
สุขภาพ ปัญหาโภชนาการ โรคจากโภชนาการ จากการปนเปื้อนของสารถนอมอาหารและบรรจุ
ภัณฑ์  ความปลอดภัยด้านอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค 

 
084 102 สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน 3(3-0-6) 
  (Environment, Pollution and Energy) 
            ส่วนประกอบและความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ สาเหตุ ผลกระทบ และการ

จัดการมลพิษชนิดต่าง ๆ พลังงาน ผลกระทบจากการใช้พลังงานและการจัดการ  
 
084 103 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6) 
  (Computer, Information Technology and Communication) 
            บทบาทและความส าคัญของคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน

ปัจจุบัน แนวโน้มในอนาคต ความรู้พื้นฐาน การประยุกต์อย่างสร้างสรรค์ การรักษาความมั่นคง 
กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง 
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084 104 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
  (Mathematics and Statistics in Everyday Life) 
            เซต ระบบจ านวนจริง ตรรกวิทยา ความน่าจะเป็น ประเภทของข้อมูล สถิติพรรณนา 

เลขดัชนี ดอกเบ้ีย ภาษีเงินได้ บัญชีรายรับ-รายจ่าย 
 
084 105 โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(3-0-6) 
  (World of Technology and Innovation) 
            ปรัชญา แนวคิด และการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ในปัจจุบันและ

อนาคต การพัฒนา การประยุกต์ใช้และการจัดการ บทบาทและผลกระทบจากการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ต่อชีวิต เศรษฐกิจและสังคม  

 
084 106  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน                            3(3-0-6) 
           (Science and Technology in ASEAN Community) 
            วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาประชาคมอาเซียนอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

ในด้านสังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม การศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การแลกเปลี่ยนความรู้ของนักวิทยาศาสตร์
และนักเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน กิจกรรมการสื่อสารต่อสาธารณะและการสร้างสื่อ
ประเภทต่าง ๆ เพื่อแสดงผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อชุมชน 

 
084 107   พลังงานในอาเซียน                                                   3(3-0-6) 
             (Energy in ASEAN) 
   ความส าคัญของพลังงานและสิ่งแวดล้อม  ประเภทของพลังงาน เทคโนโลยีการผลิต

พลังงาน สถานการณ์และแนวโน้มการใช้พลังงานของอาเซียนและของโลก  แหล่งพลังงาน
หมุนเวียนและพลังงานทางเลือกในอาเซียน  ศักยภาพในการผลิตพลังงานในอาเซียน  นโยบาย
ด้านพลังงานในอาเซียน  ภาวะโลกร้อน  ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการใช้พลังงาน   

 
084 108   โลกและดาราศาสตร์                                                  3(3-0-6) 
              (Earth and Astronomy)      
             ความเป็นมาและความส าคัญของวิชาดาราศาสตร์ บรรยากาศโลก การพยากรณ์ทาง

อุตุนิยมวิทยา ปรากฏการณ์และสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ ระบบสุริยะและกลุ่มดาวบน
ท้องฟ้า  การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
085 101 ศิลปากรสร้างสรรค ์ 3(1-4-4) 
  (Creative Silpakorn) 
   การบูรณาการการเรียนรู้ ผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการด้วยกิจกรรม

สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้น าและการเป็นผู้ตามที่ดี ทักษะการติดต่อสื่อสาร ทักษะ
การเรียนรู้และการท างานอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมของ
นักศึกษา รวมทั้งเพื่อปลูกฝังเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้กับนักศึกษา 
โดยการท างานเป็นกลุ่มเพื่อจัดท าโครงการสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการรับรู้หรือการเปลี่ยนแปลงใน
ประเด็นที่สนใจ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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200 171 ภาษาอังกฤษเพื่อนักศึกษาศิลปะ 3(2-2-5) 
  (English for Art Students) 
            ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะ โดยการฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ 

การเขียน เพ่ือการสื่อสารในระดับที่สูงขึ้น 
 
200 172  ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย           3(3-0-6) 
  (Modern Art in Thailand) 
   เนื้อหา รูปแบบ และความเคลื่อนไหวของศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย การ

เปลี่ยนแปลงจากศิลปะไทยประเพณี อิทธิพลจากศิลปะสมัยใหม่ของตะวันตก ผลงานและ
แนวความคิดในการสร้างสรรค์ของศิลปินคนส าคัญ 

 
200 173 ศิลปวิจักษ ์ 3(3-0-6) 
  (Art Appreciation) 
   ลักษณะและความส าคัญของทัศนศิลป์การสร้างรสนิยม การเข้าถึงความชื่นชม และ

ความส านึกในคุณค่าของงานสร้างสรรค์ทางศิลปะในหลากหลายแง่มุม ตัวอย่างงานศิลปะในอดีต
และปัจจุบัน บทบาทของทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมของมนุษยชาต ิ 

 

  หมวดวิชาเฉพาะ 
 
200 101 ศิลปะพื้นฐาน 1 3(1-4-4) 
  (Art Fundamentals I) 
   ปัจจัยขั้นพื้นฐานของการสร้างงานทัศนศิลป์ คุณลักษณะของศิลปะแต่ละสาขา ศึกษา

และทดลองปฏิบัติด้วยเทคนิควิธีการเบื้องต้นทางจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ศิลปะไทย 
และสื่อผสม เพื่อให้เข้าถึงกระบวนการสร้างงานทัศนศิลปข์ั้นพื้นฐาน 

 
200 102 ศิลปะพื้นฐาน 2 3(1-4-4) 
  (Art Fundamentals II) 
  วิชาบังคับก่อน:  200 101 ศิลปะพื้นฐาน 1  
   การปฏิบัติเกี่ยวกับการแสดงออกของคุณลักษณะเฉพาะและเทคนิควิธีการในสาขา

จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ศิลปะไทย และสื่อผสม เน้นความเข้าใจในกระบวนการสร้าง
งานทัศนศิลป์ และลักษณะพิเศษของศิลปะแต่ละสาขา 

 
200 103 วาดเส้น 1 2(1-2-3) 
  (Drawing I) 
   หลักวิชากายวิภาคและหลักวิชาทัศนียวิทยา การทดลอง ฝึกฝน เรียนรู้การวาดเส้น  

การสังเกตและถ่ายทอดรูปทรงจากธรรมชาติด้วยวิธีการเขียนให้ถูกต้องตามหลักวิชา และทดลอง
การแสดงออกด้วยเทคนิควิธีการสเก๊ตซ์ คอนทัวร์  เจสเจอร์ หรืออื่น ๆ สร้างความเข้าใจในการเลือก
วัสดใุห้เหมาะสมกับเทคนิคและวิธีการ  

   มีการศึกษานอกสถานที่ 
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200 104 วาดเส้น 2 2(1-2-3) 
  (Drawing II) 
  วิชาบังคับก่อน:  200 103 วาดเสน้ 1 
   หลักวิชากายวิภาค และหลักวิชาทัศนียวิทยา การสังเกต ถ่ายทอดรูปทรงจากสิ่งมีชีวิต 

วัตถุสิ่งของ ธรรมชาติและทิวทัศน์ แสดงออกด้วยวัสดุและเทคนิควิธีการวาดเส้นต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม
ความช านาญและเข้าใจมากขึ้น เพื่อพัฒนาการแสดงออกส่วนบุคคล 

   มีการศึกษานอกสถานที่ 
 
200 105 วาดเส้น 3 2(1-2-3) 
  (Drawing III) 
  วิชาบังคับก่อน:  200 104 วาดเส้น 2 
   วาดเส้นเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาความคิดในการถ่ายทอดรูปทรงจากธรรมชาติไปสู่

การสร้างสรรค์งานวาดเส้นเฉพาะบุคคลด้วยเทคนิควิธีการต่าง ๆ 
 
200 106 องค์ประกอบศิลป์ 1 2(1-2-3) 
  (Composition I) 
   ทฤษฎีขององค์ประกอบศิลป์ ปัจจัยเบื้องต้นของการสร้างรูปทรง ปฏิบัติงาน

องค์ประกอบศิลป์ที่เกี่ยวกับเส้น เนื้อที่ว่าง น้ าหนักอ่อนแก่ สี และลักษณะพื้นผิว แนะน า
ความหมายของการสร้างสรรค์ ปัญหาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ของศิลปินและวิธีการแสดงออก 

 
200 107 องค์ประกอบศิลป์ 2 2(1-2-3) 
  (Composition II) 
  วิชาบังคับก่อน:  200 106 องค์ประกอบศิลป์ 1 
   ทฤษฎีขององค์ประกอบศิลป์ เน้นวิธีการแสดงออก ปัจจัยเบื้องต้นของการสร้างสรรค์ 

และมีเอกภาพในศิลปะ ปัญหาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ของศิลปินและวิธีการแสดงออก 
 
200 108 องค์ประกอบศิลป์ 3 2(1-2-3) 
  (Composition III) 
  วิชาบังคับก่อน: 200 107 องค์ประกอบศิลป์ 2 
   ทฤษฎีขององค์ประกอบศิลป์ และปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาความคิด การแสดงออก และ

เทคนิควิธีการเชิงสร้างสรรค์ด้วยแนวทางเฉพาะบุคคล 
 
200 109 การสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 1 2(1-2-3) 
  (Creativity in Visual Arts I)  
  วิชาบังคับก่อน: 200 105 วาดเส้น 3 
    200 108 องค์ประกอบศิลป์ 3 
   การวิเคราะห์และสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ โดยการทดลอง ค้นหา และพัฒนาความคิด 

เพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ที่มาจากพื้นฐานของการศึกษา
องค์ประกอบศิลป์และวาดเส้น ปฏิบัติงานด้วยสื่อทัศนศิลป์ วัสดุ และวิธีการโดยไม่จ ากัด อันเป็น
แนวทางในการค้นหาลักษณะเฉพาะบุคคล 
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200 110 การสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 2 2(1-2-3) 
  (Creativity in Visual Arts II) 
  วิชาบังคับก่อน:  200 109 การสรา้งสรรค์ทางทัศนศิลป์ 1 
   การวิเคราะห์และสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ในลักษณะของโครงการ มีแนวความคิด 

เนื้อหา และรูปแบบที่ก าหนดขึ้นเอง โดยการทดลอง ค้นหา และพัฒนาแนวทางการสร้างสรรค์
ทางทัศนศิลป์ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ด้วยสื่อทัศนศิลป์ วัสดุ และวิธีการโดยไม่จ ากัด เพื่อให้
นักศึกษาแสดงออกทางความคิดและการสร้างสรรค์ที่มีลักษณะเฉพาะบุคคล 

 
200 111 คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่องานทัศนศิลป์  2(1-2-3) 
  (Basic Computer for Visual Arts) 
   สร้างความรู้ความเข้าใจในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน เพื่อน ามาปรับใช้ในการ

ค้นคว้า ทดลอง ปฏิบัติงานทัศนศิลป ์
 
200 112 ประเด็นศึกษาในงานศิลปะ 2(2-0-4) 
  (Special Art Topics) 
   ประเด็นร่วมสมัยที่ส าคัญและเป็นที่น่าสนใจ ที่มีผลกระทบต่อศิลปะและชีวิตประจ าวัน

ในสังคมปัจจุบัน และความน่าจะเป็นของศิลปะในอนาคต บูรณาการแนวทางการสร้างสรรค์
ศิลปะไปสู่การประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวงการธุรกิจศิลปะ 

 
200 113 ศิลปกรรมไทยศึกษาพื้นฐาน 2(1-2-3) 
  (Basic Thai Art Studies) 
   รูปแบบและกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปกรรมไทยที่ มีคุณค่าในอดีต จิตรกรรม 

ประติมากรรม ประณีตศิลป์ ลายประดับตกแต่ง เพื่อเข้าถึงคุณค่าและเอกลักษณ์ของศิลปกรรมไทย  
   มีการศึกษานอกสถานที่ 
 
200 151 แนวความคิดในงานศิลปะ 2(2-0-4) 
  (Concepts in Art) 
   วิเคราะห์ระบบการสร้างสรรค์ ความส าคัญของปัญหาที่สัมพันธ์ไปกับแนวความคิดทาง

ศิลปะ การเขียนเอกสารทางศิลปะอย่างมีหลักเกณฑ์ ปรับใช้ไปสู่การสร้างสรรค์เฉพาะบุคคล 
 
200 152  ศิลปะสัมพันธ์ศึกษา 2(2-0-4) 
  (Interdisciplinary Art Studies) 
   ความสัมพันธ์ของศิลปะกับบริบททางสังคม ศาสนา ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจและ

การเมือง  
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200 181 กายวิภาคมนุษย์ 2(1-2-3) 
  (Human Anatomy) 
   โครงสร้าง สัดส่วน กายวิภาคมนุษย์ วิเคราะห์เปรียบเทียบการท างานของโครงกระดูก

และกล้ามเนื้อมนุษย์ระหว่างเพศและวัยต่าง ๆ รวมทั้งลักษณะท่าทางการเคลื่อนไหว เพื่อเป็น
พื้นฐานในการสร้างสรรค์ศิลปะ 

   มีการศึกษานอกสถานที่ 
 
200 182 กายวิภาคสัตว ์ 2(1-2-3) 
  (Animal Anatomy) 
   โครงสร้าง สัดส่วน กายวิภาคสัตว์  วิเคราะห์เปรียบเทียบการท างานของโครงกระดูก 

กล้ามเนื้อและรูปนอก รวมทั้งลักษณะท่าทางการเคลื่อนไหว เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์ศิลปะ 
   มีการศึกษานอกสถานที่  
 
200 183 ทัศนียวิทยา 2(1-2-3) 
  (Perspective) 
   หลักเกณฑ์ของทัศนียวิทยาในธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของเส้น น้ าหนัก และสีของ

วัตถุที่อยู่ระยะใกล้และไกล ฝึกการเขียนภาพแสดงทัศนียวิทยาของวัตถุที่มีรูปทรง ระยะ และ
ต าแหน่งสูงต่ าต่าง ๆ กัน เงาของวัตถุที่เกิดจากแสงประดิษฐ์และแสงธรรมชาต ิ

 
200 201 สัมมนา  2(2-0-4) 
  (Seminar) 
   การน าเสนอปัญหา การอภิปรายและการวิจารณ์เกี่ยวกับการพัฒนาความคิดในการ

ท างานสร้างสรรค์ศิลปะตามกลุ่มวิชาเอก เพื่อสนับสนุนการท างานตามโครงการเฉพาะบุคคล 
 
200 241  ศิลปนิพนธ์ 1 8(0-16-8) 
  (Art Thesis I) 
  วิชาบังคับก่อน: กลุ่มวิชาเอกจิตรกรรม รายวิชา 211 222 จิตรกรรม 4  หรือ 
    กลุ่มวิชาเอกประติมากรรม รายวิชา 212 222 ประติมากรรม 4 หรือ 
    กลุ่มวิชาเอกภาพพิมพ์ รายวิชา 213 222 ภาพพิมพ์ขั้นสูง 2 หรือ  
    กลุ่มวิชาเอกศิลปะไทย รายวิชา 214 222 ศิลปะไทย 4 หรือ   
    กลุ่มวิชาเอกสื่อผสม รายวิชา 216 222 สื่อผสม 4  
   สร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์โครงการเฉพาะบุคคล ตามหัวข้อและจุดมุ่งหมายที่ได้รับอนุมัติ

จากคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อศิลปนิพนธ์ ด าเนินการวิเคราะห์ปัญหาทางด้านความคิด 
รูปแบบและเทคนิค เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ 2 ภายใต้การควบคุมของ
อาจารย์ผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์   

 
  



มคอ. 2 42 

200 242  ศิลปนิพนธ์ 2 10(0-20-10) 
  (Art Thesis II) 
  วิชาบังคับก่อน:  200 241 ศิลปนิพนธ์ 1  
    200 201 สัมมนา 
   สร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์โครงการเฉพาะบุคคล ให้สมบูรณ์ครบถ้วนตามหัวข้อ ภายใต้การ

ควบคุมของอาจารย์ผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์   
   ศิลปนิพนธ์ที่สมบูรณ์ต้องประกอบด้วย ผลงานสร้างสรรค์ และเอกสารประกอบ 

ศิลปนิพนธ์อธิบายกระบวนการสร้างสรรค์ ผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ต้องน าเสนอและเผยแพร่
ต่อสาธารณชน 

   
200 251  การศึกษาพิเศษ 2(1-2-3) 
  (Special Studies)  
   สื่อของศิลปะแขนงต่าง ๆ วิเคราะห์วิจารณ์เพื่อเสริมสร้างความคิดและกระบวนการ

สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 
 
211 101 จิตรกรรม  3(1-4-4) 
  (Painting) 
  สร้างสรรค์งานจิตรกรรมขั้นพื้นฐาน สร้างความเข้าใจหลักทฤษฎีสี องค์ประกอบศิลป์ 

เทคนิควิธีการทางจิตรกรรม สีน้ า สีน้ ามัน ทดลองเทคนิควิธีการอื่น  ๆ ศึกษาธรรมชาติจาก
ต้นแบบสิ่งมีชีวิต หุ่นนิ่ง และทิวทัศน์นอกสถานที ่

   มีการศึกษานอกสถานที่ 
 
211 121 จิตรกรรม 1 6(1-10-7) 
  (Painting I) 
  วิชาบังคับก่อน:  211 101 จิตรกรรม 
  สร้างสรรค์งานจิตรกรรม เทคนิคสีน้ ามัน และสีชนิดอื่น ๆ พัฒนาทักษะทางจิตรกรรม 

ถ่ายทอดอารมณ์ ทัศนคติส่วนบุคคลที่มีต่อต้นแบบ วัตถุ สิ่งมีชีวิต และธรรมชาติ เน้นการ
ปฏิบัติงานจิตรกรรมให้มีเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล  

   มีการศึกษานอกสถานที่ 
 
211 122 จิตรกรรม 2 6(1-10-7) 
  (Painting II) 
  วิชาบังคับก่อน:  211 121 จิตรกรรม 1 
  สร้างสรรค์งานจิตรกรรมภายใต้หัวข้อโครงการ สร้างความเข้าใจต่อกระบวนการ

สร้างสรรค์ทางจิตรกรรม แรงบันดาลใจ แนวความคิด และเทคนิควิธีการในทางศิลปะ เน้นการ
ปฏิบัติงานจิตรกรรมให้มีเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล 
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211 151 วัสดุและสื่อในจิตรกรรม 2(1-2-3) 
  (Materials and Media in Painting) 
   ประวัติความเป็นมาของงานจิตรกรรม ความส าคัญของวัสดุทางจิตรกรรม เทคนิค

วิธีการทางจิตรกรรมประเภทต่าง ๆ สีน้ า สีฝุ่น และสีน้ ามัน เทคนิคผสม และสื่อทันสมัย ประมวล
ความรู้ไปสู่การสร้างสรรค์งานจิตรกรรม 

 
211 152 จิตรกรรมภาพคน   2(1-2-3) 
  (Human Figure Painting) 
   สร้างสรรค์งานจิตรกรรมภาพคน เทคนิคสีน้ ามัน และสีชนิดอื่น ๆ สร้างความเข้าใจทาง

กายวิภาคและสรีระของมนุษย์ พัฒนาทักษะทางจิตรกรรม เน้นการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก 
และปฏิบัติงานจิตรกรรมให้มีเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล 

 
211 181 จิตรกรรมทดลองแนวใหม ่  2(1-2-3) 
  (New Experimental Painting)  
  ปฏิบัติงานจิตรกรรมในเชิงทดลองเพื่อค้นหาความเป็นไปได้ใหม่  ๆ ทั้งแนวความคิด 

รูปแบบ กระบวนการสร้างสรรค์ และการแสดงออกทางจิตรกรรม พัฒนาไปสู่การสร้างสรรค์
จิตรกรรมร่วมสมัย  

   มีการศึกษานอกสถานที่ 
  
211 182 จิตรกรรมภาพทิวทัศน์ 2(1-2-3) 
   (Landscape Painting) 
    สร้างสรรค์งานจิตรกรรมภาพทิวทัศน์ สร้างความเข้าใจในหลักทัศนียวิทยา ทฤษฎีสี 

และองค์ประกอบศิลป์ เน้นการตีความ สังเคราะห์กายภาพของพื้นที่ น าไปสู่การปฏิบัติงาน
จิตรกรรมให้มีเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล 

   มีการศึกษานอกสถานที ่
 
211 221 จิตรกรรม 3 6(1-10-7) 
  (Painting III) 
  วิชาบังคับก่อน:  211 122 จิตรกรรม 2  
  สร้างสรรค์งานจิตรกรรมโครงการเฉพาะบุคคล วิเคราะห์แนวทางการสร้างสรรค์เฉพาะ

บุคคล แรงบันดาลใจ แนวความคิด และเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ เน้นการปฏิบัติงาน
จิตรกรรมให้มีเอกลักษณ์ 

 
211 222 จิตรกรรม 4 6(1-10-7) 
  (Painting IV) 
  วิชาบังคับก่อน:  211 221 จิตรกรรม 3 
  สร้างสรรค์และพัฒนางานจิตรกรรมโครงการเฉพาะบุคคล วิเคราะห์แนวทางการ

สร้างสรรค์เฉพาะบุคคล แรงบันดาลใจ แนวความคิด และเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ เน้น
การปฏิบัติงานจิตรกรรมให้มีเอกลักษณ์ จัดท าเอกสารประกอบการสร้างสรรค์เพื่อเสนอหัวข้อ
โครงการศิลปนิพนธ์ 
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212 101 ประติมากรรม 3(1-4-4) 
  (Sculpture) 
   การสร้างประติมากรรมขั้นพื้นฐาน ฝึกการสังเกตและการถ่ายทอดโครงสร้าง รูปทรง 

ปริมาตร พื้นระนาบ ที่ว่าง และองค์ประกอบจากคนในลักษณะประติมากรรมนูนต่ า นูนสูง และ
ลอยตัว  

 
212 121 ประติมากรรม 1 6(1-10-7) 
  (Sculpture I) 
  วิชาบังคับก่อน:  212 101 ประติมากรรม 
   การสร้างประติมากรรมรูปคนเหมือนจริงตามหลักวิชาการ จากการสังเกตรูปทรง 

โครงสร้าง สัดส่วน และลักษณะท่าทาง ความมีชีวิตของมนุษย์ 
 
212 122 ประติมากรรม 2 6(1-10-7) 
  (Sculpture II) 
  วิชาบังคับก่อน:  212 121 ประติมากรรม 1 
   สร้างสรรค์งานศิลปะด้วยหลักการทางประติมากรรม ทดลองใช้เทคนิค วิธีการ และ

วัสดุ เพื่อค้นหาแนวทางสร้างสรรค์ตามโจทย์ที่ก าหนด 
 
212 151 วัสดุและสื่อในประติมากรรม 2(2-0-4) 
  (Materials and Media in Sculpture) 
   การท าความเข้าใจคุณลักษณะ คุณค่าและความหมายของวัสดุต่าง ๆ ที่เป็นวัสดุธรรมชาติ 

วัสดุสังเคราะห์ รวมไปถึงการใช้เทคนิคและรูปแบบทางประติมากรรมที่เหมาะสมกับวัสด ุ
 
212 152 ประติมากรรมจากคน  2(1-2-3) 
  (Human Figure-based Sculpture) 
   สร้างสรรค์ประติมากรรมรูปทรงคน จากความเป็นไปได้ในการใช้วัสดุและเทคนิคอย่าง

อิสระ โดยหาความสัมพันธ์ของโครงสร้าง รูปทรง ปริมาตร พื้นระนาบ ที่ว่าง องค์ประกอบ  
 
212 153    ประติมากรรมนามธรรม 2(1-2-3)   
  (Abstract Sculpture) 
   หลักการออกแบบประติมากรรม เน้นความเข้าใจคุณลักษณะที่หลากหลายของรูปทรง

แบบนามธรรม สร้างสรรค์ผลงาน 3 มิติ ด้วยเทคนิคและวัสดุที่สอดคล้องกับรูปทรงชนิดต่าง ๆ  
 
212 154  คอมพิวเตอร์เพื่องานประตมิากรรม  2(1-2-3)  
  (Computer for Sculpture)   
   การใช้คอมพิวเตอร์ เครื่องมือและโปรแกรมต่าง ๆ ในการออกแบบงาน 3 มิติ โดยอาศัย

ความรู้พื้นฐานด้านประติมากรรม ทดลอง ฝึกฝนเพื่อสร้างทักษะการปฏิบัติงานทัศนศิลป์ 
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212 155    ประติมากรรมเคลื่อนไหว 2(1-2-3) 
  (Sculpture in Motion) 
   การน าความรู้ศาสตร์อื่น ๆ เรื่องของแรง พลังงาน กลไก ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 

หรือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างสรรค์ศิลปะ 3 มิติ ให้สามารถ
เคลื่อนไหว เกิดจังหวะ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 

 
212 181 ประติมากรรมรูปเหมือน 2(1-2-3) 
  (Portrait Sculpture)   
   การปั้นรูปเหมือนจากแบบคน เน้นด้านโครงสร้าง ท่าทางการแสดงออกทางอารมณ์ 

และบุคลิกของแบบ ปฏิบัติด้วยดินเหนียว หรือดินน้ ามัน  
 
212 182  การเชื่อมโลหะในงานประติมากรรม 2(1-2-3) 
  (Welding in Sculpture) 
   สร้างสรรค์ประติมากรรมด้วยเทคนิคและกระบวนการเชื่อมโลหะแบบใช้แก๊ส และแบบ

การใช้ไฟฟ้า ให้ความส าคัญในการเรียนรู้และปฏิบัติงานด้านเทคนิค รวมถึงข้อปฏิบัติต่าง  ๆ ใน
การใช้เครื่องมือและสตูดิโออย่างถูกต้อง 

 
212 183  การหล่อในงานประติมากรรม 2(1-2-3) 
  (Casting in Sculpture) 
   สร้างสรรค์ประติมากรรมด้วยกระบวนการหล่อจากแม่พิมพ์ โดยใช้วัสดุต่าง ๆ การหล่อ

โลหะ การหล่อวัสดุสังเคราะห์ การหล่อคอนกรีต การหล่อและเชื่อมแก้ว ให้ความส าคัญในการ
เรียนรู้และปฏิบัติงานด้านเทคนิค รวมถึงข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการใช้เครือ่งมือและสตูดิโออย่างถูกตอ้ง 

 
212 184  การแกะสลักในงานประติมากรรม 2(1-2-3) 
  (Carvings in Sculpture) 
   สร้างสรรค์ประติมากรรมด้วยการแกะสลัก โดยใช้วัสดุต่าง ๆ การแกะสลักปูนทราย  

การแกะสลักไม้ การแกะสลักหินอ่อนและหินชนิดอื่น ให้ความส าคัญในการเรียนรู้และปฏิบัติงาน
ด้านเทคนิค รวมถึงข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการใช้เครื่องมือและสตูดิโออย่างถูกต้อง 

 
212 185 ศิลปะจากแก้ว 2(1-2-3)  
  (Art from Glass) 
   สร้างสรรค์งานศิลปะจากการใช้แก้ว ด้วยเทคนิคเฉพาะทาง ให้ความส าคัญในการ

เรียนรู้และปฏิบัติงานด้านเทคนิค รวมถึงข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการใช้เครื่องมือและสตูดิโออย่าง
ถูกต้อง 

 
212 221 ประติมากรรม 3 6(1-10-7) 
  (Sculpture III)  
  วิชาบังคับก่อน:  212 122 ประติมากรรม 2  
   กระบวนการค้นคว้าข้อมูลในการแสดงออก ทดลองใช้เทคนิค วิธีการ และวัสดุ เพื่อ

สร้างสรรคร์ูปแบบงานประติมากรรมที่มีลักษณะเฉพาะบุคคล 
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212 222 ประติมากรรม 4 6(1-10-7) 
  (Sculpture IV)  
  วิชาบังคับก่อน:  212 221 ประติมากรรม 3 
   น าเสนอโครงการจากการสังเคราะห์ กระบวนการทางความคิดและรูปแบบทาง

ประติมากรรม หรือศิลปะ 3 มิติเฉพาะบุคคล และจัดท าเอกสารประกอบการค้นคว้าการ
สร้างสรรค์ผลงานอย่างมีหลักการ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าศิลปนิพนธ์   

 
212 251 การออกแบบประติมากรรมกับสิ่งแวดล้อม 2(1-2-3)  
  (Sculptural Design and Environment) 
   น าเสนอโครงการประติมากรรมที่มีความสัมพันธ์กับพื้นที่ที่จะน าไปติดตั้ง โดยค านึง

บริบทของพื้นที่ ระบบนิเวศ ผู้ใช้พื้นที่ ผู้อาศัย เป็นส าคัญ รวมถึงการท าความเข้าใจเรื่อง
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ ข้อกฎหมาย และข้อปฏิบัติทางสาธารณะ 

 
213 101 ภาพพิมพ์  3(1-4-4) 
  (Printmaking) 
   ภาพพิมพ์ขั้นพื้นฐานในกระบวนการสร้างภาพพิมพ์ 4 เทคนิคหลักคือ การพิมพ์ภาพพิมพ์

ผิวนูน การพิมพ์ภาพพิมพ์พื้นราบ การพิมพ์ภาพพิมพ์ร่องลึก และการพิมพ์ภาพพิมพ์ลายฉลุ ปฏิบัติ
ทดลองท าภาพพิมพ์ขาวด าจากแม่พิมพ์เดียว ภาพพิมพ์สีจากแม่พิมพ์หลายแม่พิมพ์ 

 
213 121 ภาพพิมพ์ 1 6(1-10-7) 
  (Printmaking I) 
  วิชาบังคับก่อน:  213 101 ภาพพิมพ์ 
   ประวัติศาสตร์ความเป็นมาและคุณลักษณะพิ เศษของศิลปะภาพพิมพ์ผิวนูน  

ภาพพิมพ์พื้นราบ ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก และภาพพิมพ์ลายฉลุ ปฏิบัติงานเบื้องต้นเกี่ยวกับ 
การแสดงออกในคุณลักษณะและเทคนิคเฉพาะทาง การสร้างแม่พิมพ์และการพิมพ์ ทดลอง
สร้างสรรค์ผลงานด้วยการใช้เส้น สี น้ าหนัก ลักษณะพื้นผิว รูปทรง และที่ว่าง สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างการแสดงออกกับเทคนิค นักศึกษาเลือกศึกษาปฏิบัติงานหนึ่งเทคนิคที่สนใจต่อเนื่อง
ตลอดภาคการศึกษา 

 
213 122 ภาพพิมพ์ 2 6(1-10-7) 
  (Printmaking II) 
  วิชาบังคับก่อน:  213 121 ภาพพิมพ์ 1 
   ศิลปะภาพพิมพ์ร่วมสมัยของประเทศไทยและต่างประเทศ ปฏิบัติงานเบื้องต้นเกี่ยวกับ

การแสดงออกในคุณลักษณะและเทคนิคเฉพาะ เรียนรู้การสร้างแม่พิมพ์และการพิมพ์  ทดลอง
สร้างสรรค์ผลงานด้วยการใช้เส้น สี น้ าหนัก ลักษณะพื้นผิว รูปทรง และที่ว่าง สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างการแสดงออกกับเทคนิค นักศึกษาเลือกศึกษาปฏิบัติงานหนึ่งเทคนิคที่สนใจต่อเนื่อง
ตลอดภาคการศึกษา  
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213 151 วัสดุและสื่อในศิลปะภาพพิมพ์ 2(1-2-3) 
  (Materials and Media in Printmaking) 
   การทดลองสร้างผลงานภาพพิมพ์จากวัสดุและสื่อต่างชนิดด้วยเทคนิคที่หลากหลาย  

ทั้งแม่พิมพ์จากวัสดุธรรมชาติและวัสดุสมัยใหม่ รวมทั้งการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์จากต้นแบบ
ภาพถ่าย ปฏิบัติทดลองท าภาพพิมพ์ขาวด าจากแม่พิมพ์เดียว และท าภาพพิมพ์สีจากแม่พิมพ์หลาย
แม่พิมพ ์

 
213 152 ภาพพิมพ์สื่อผสม 2(1-2-3) 
  (Mixed-Media Printmaking) 
   การสร้างสรรค์ภาพพิมพ์แนวทางใหม่ซึ่งไม่จ ากัดวิธีการใช้วัสดุที่มีความหลากหลาย  

ที่สามารถน ามาสร้างแม่พิมพ์ได้ โดยอาศัยกระบวนการพิมพ์หลัก 4 กระบวนการเป็นพื้นฐาน 
หรือสร้างแม่พิมพ์และการพิมพ์ด้วยวิธีการใหม่ โดยน าเสนอเป็นผลงานภาพพิมพ์สื่อผสมใน
ลักษณะ 2 มิติ และ 3 มิติ หรือภาพพิมพ์ที่มีความสัมพันธ์ มีปฏิสัมพันธ์กับพื้นที่ และบริเวณ
สภาพแวดล้อม 

   มีการศึกษานอกสถานที่ 
 
213 181 การออกแบบสิ่งพิมพ์และสื่อใหม่เพื่องานศิลปะ 2(1-2-3) 
  (Printed Matter and New Media Design for Art)  
   การออกแบบงานสื่อสิ่งพิมพ์ สูจิบัตร โปสเตอร์ บัตรเชิญ ฯลฯ ทดลองสร้างสรรค์การ

ออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยอาศัยพื้นฐานความรู้ความเข้าใจและทักษะในการ
สร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์ เรียนรู้ถึงหลักการออกแบบกับการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องาน
ประชาสัมพันธ์ผลงานศิลปะ 

   มีการศึกษานอกสถานที่ 
 
213 221 ภาพพิมพ์ขั้นสูง 1 6(1-10-7) 
  (Advanced Printmaking I)    
  วิชาบังคับก่อน:  213 122 ภาพพมิพ์ 2 
   การค้นคว้าทดลองสร้างสรรค์ภาพพิมพ์ขั้นสูง เพื่อหาแนวทางในการแสดงออกเฉพาะ

บุคคล โดยการก าหนดเป็นโครงการ ไม่จ ากัดเทคนิคภาพพิมพ์ เน้นการวิเคราะห์ปัญหาระหว่าง
แนวความคิด รูปแบบการแสดงออกและเทคนิค 

 
213 222 ภาพพิมพ์ขั้นสูง 2 6(1-10-7) 
  (Advanced Printmaking II)  
  วิชาบังคับก่อน:  213 221 ภาพพมิพ์ขั้นสูง 1 
   การค้นคว้าทดลองสร้างสรรค์ภาพพิมพ์ขั้นสูง ปฏิบัติงานอย่างมีจุดหมายและมี

ลักษณะเฉพาะบุคคลชัดเจนขึ้น ศึกษาโดยการเน้นวิเคราะห์ปัญหาระหว่างแนวความคิด รูปแบบ
การแสดงออก เทคนิค และจัดท าเอกสารประกอบการค้นคว้าการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมี
หลักการ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าศิลปนิพนธ์  
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213 251 ภาพพิมพ์ทดลองจากธรรมชาติ 2(1-2-3) 
  (Experimental Printmaking with Natural Materials) 
   การค้นคว้าและทดลองสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ โดยใช้วัสดุและวัตถุดิบจาก

ธรรมชาติสร้างสรรค์ผลงานอย่างไม่จ ากัดวิธีการ โดยไม่ใช้สารเคมีใด ๆ เป็นกระบวนการสร้าง
ภาพพิมพ์ ที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยและไม่มีผลข้างเคียงต่อผู้สร้างผลงาน  เน้นการ
แสดงออกให้สัมพันธ์กับเทคนิคที่ค้นคว้าขึ้นใหม่  

   มีการศึกษานอกสถานที่ 
 
214 101 ศิลปะไทย 3(1-4-4) 
  (Thai Art) 
   เอกลักษณ์และคุณค่าในงานศิลปกรรมไทย ที่ได้รับความบันดาลใจจากพระพุทธศาสนา 

คติความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม วิถีชีวิตในสังคมไทย เทคนิคและวัสดุไทย เพื่อการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะ 

   มีการศึกษานอกสถานที่ 
 
214 121 ศิลปะไทย 1 6(1-10-7) 
  (Thai Art I) 
  วิชาบังคับก่อน:  214 101 ศิลปะไทย 
   คติความเชื่อโดยมีรากฐานจากพุทธศาสนา ประเพณี พิธีกรรม วิถีชีวิตไทย ศิลปกรรม

ไทยในอดีต อันมคีุณค่าและเอกลักษณ ์เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ที่มีลักษณะไทย 
 
214 122 ศิลปะไทย 2 6(1-10-7) 
  (Thai Art II) 
  วิชาบังคับก่อน:  214 121 ศิลปะไทย 1 
   คติความเชื่อโดยมีรากฐานจากพุทธศาสนา ประเพณี พิธีกรรม วิถีชีวิตไทย ศิลปกรรมไทย

ในอดีต อันมีคุณค่าและเอกลักษณ์ การทดลองปฏิบัติงานสร้างสรรค์ที่มีลักษณะไทยเฉพาะบุคคล 
 
214 151 ศิลปกรรมไทยศึกษา 2(1-2-3) 
  (Thai Art Studies)  
   รูปแบบ ลักษณะเด่น และกระบวนการสร้างสรรค์ เอกลักษณ์และคุณค่าในงาน  

จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรมไทย ที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม  
 
214 152 คติความเชื่อในงานศิลปกรรมไทย 2(2-0-4) 
  (Concepts and Beliefs in Thai Art) 
   คติความเชื่อ ที่มาแห่งความบันดาลใจ ต้นก าเนิดทางความคิด ขนบนิยม แบบอย่างการ

สร้างสรรค์จากงานศิลปกรรมไทย ประเภทสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม งานประณีต
ศิลป ์และศิลปะพื้นบ้าน 
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214 153 ศิลปะไทยวิจักษ ์ 2(2-0-4) 
  (Thai Art Appreciation) 
   ศิลปะไทยในเชิงวิจักษ์ ลักษณะทั่วไปของศิลปะไทย ตั้งแต่สมัยเชียงแสน สุโขทัย อยุธยา 

รัตนโกสินทร์ จนถึงปัจจุบัน เปรียบเทียบความคิด รูปแบบ เนื้อหาของจิตรกรรม ประติมากรรม 
สถาปัตยกรรม และประณีตศิลป์ของไทยเพื่อให้เกิดความซาบซึ้งในคุณค่าทางศิลปะและสุนทรียภาพ  

   มีการศึกษานอกสถานที่ 
 
214 181 ลายไทย   2(1-2-3)  
  (Thai Ornament)     
   ประวัติ ที่มา คุณลักษณะ และรูปแบบของลายไทยประเภทต่าง ๆ ปฏิบัติการเขียนลาย 

การผูกลาย และการออกแบบลายให้เหมาะสมกับพื้นที่และประเภทของงาน 
 
214 182  งานช่างสิบหมู่ 2(1-2-3)  
  (Thai Traditional Art and Craft)   
   งานช่างสิบหมู่ คุณลักษณะ เทคนิคกระบวนการและวัสดุต่าง ๆ งานปูนปั้น งานรัก 

งานจิตรกรรมไทย และอื่น ๆ 
 
214 183 ศิลปะพื้นบ้าน  2(2-0-4)  
  (Thai Folk Art)  
   ประวัติความเป็นมา คติความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี รูปแบบ วิธีการ คุณค่า

ความงามและเอกลักษณ์ การสร้างสรรค์ศิลปะของช่างพ้ืนบ้านในแต่ละท้องถิ่น  
 
214 221 ศิลปะไทย 3 6(1-10-7) 
  (Thai Art III) 
  วิชาบังคับก่อน:  214 122 ศิลปะไทย 2 
   โครงการสร้างสรรค์ศิลปะไทยส่วนบุคคล ทดลองและพัฒนารูปแบบ เทคนิค และ

วิธีการแสดงออก ให้สอดคล้องกับแนวความคิด 
 
214 222 ศิลปะไทย 4 6(1-10-7) 
  (Thai Art IV) 
  วิชาบังคับก่อน:  214 221 ศิลปะไทย 3 
   โครงการสร้างสรรค์ศิลปะไทยส่วนบุคคล เสนอผลงานปฏิบัติในด้านทัศนศิลป์ที่มี

ลักษณะไทย พัฒนาความคิด รูปแบบ เทคนิค และวิธีการแสดงออก เพื่อเป็นแนวทางส าหรับ 
ศิลปนิพนธ์ 

 
215 101 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก 2(2-0-4) 
  (Eastern Art History) 
   รูปแบบและอิทธิพลของศิลปะตะวันออกในศิลปะไทย ความรู้ ความเข้าใจ และการ

วิเคราะห์เนื้อหา และรูปแบบของศิลปะไทย ตั้งแต่สมัยเชียงแสนจนถึงศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์  
   มีการศึกษานอกสถานที่  
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215 102 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 2(2-0-4) 
  (Western Art History) 
   เนื้อหา รูปแบบ และความเคลื่อนไหวของศิลปะตะวันตกในยุคสมัยต่าง ๆ ตั้งแต่ศิลปะ

อียิปต์ ถึงศิลปะในคริสต์ศตวรรษที่ 20 รวมทั้งการวิจารณ์ เปรียบเทียบศิลปะในยุคเหล่านั้นกับ
สภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 

 
215 103 การจัดการทางด้านศิลปะส าหรับศิลปิน 2(2-0-4) 
  (Art Management for Artists) 
   บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ การจัดการด้านศิลปะ การสร้าง

ภาพลักษณ์ และอาชีพส าหรับศิลปินมืออาชีพ 
 
215 121 การวิเคราะห์งานศิลปะ  3(3-0-6) 
  (Analysis of Art Works) 
  หลักการดูงานศิลปะประเภททัศนศิลป์ และวิธีการวิเคราะห์ผลงานศิลปะอย่างมี

หลักเกณฑ์ ด้วยการใช้ทฤษฎีในการวิเคราะห์แบบต่าง ๆ ฝึกการเขียน การพูดจากงานศิลปะ
ต้นแบบ แผ่นภาพ และภาพฉาย  

  มีการศึกษานอกสถานที่ 
 
215 122 การสื่อความหมาย   3(3-0-6) 
  (Communication)  
  หลักการและเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด และความรู้สึกเกี่ยวกับงานศิลปะ 

ฝึกปฏิบัติด้วยการพูด การเขียนในลักษณะต่าง ๆ เพื่อสื่อความหมายอย่างมีเหตุผลชัดเจน 
 
215 123 การพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ส าหรับทฤษฎีศิลป์  3(3-0-6) 
  (Museology and Art Gallery Study for Art Theory) 
   ทฤษฎี ประวัติศาสตร์ บริบททางสังคมวัฒนธรรม นโยบาย เป้าหมาย แนวคิดการท า เก็บ

รักษาคลังสะสม และนิทรรศการศิลปะ หลักการจัดการและการออกแบบในทางสถาปัตยกรรม
และสภาพแวดล้อมของพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ศาสตร์ของการพิพิธภัณฑ์จากยุโรป สหรัฐอเมริกา และ
ตะวันออก จีน ญี่ปุ่น และไทย ทั้งแบบแรกเริ่ม สมัยใหม่ และร่วมสมัย 

  มีการศึกษานอกสถานที ่
 
215 124 ทฤษฎีการสร้างสรรค์และประเด็นส าคัญในศิลปะร่วมสมัย 3(3-0-6) 
  (Theory of Creativity and Essential Issues in Contemporary Art)  
   แนวความคิด ทฤษฎี กระบวนการในการสร้างสรรค์ และการถ่ายทอดศิลปะของศิลปิน 

การวิเคราะห์คุณสมบัติของผลงานศิลปะและศิลปิน ตามหลักการสร้างสรรค์ ความเป็นมาและ
กระแสปัจจุบันของประเด็นส าคัญในโลกศิลปะร่วมสมัยไทยและนานาชาติ  
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215 125 การจัดการทางด้านศิลปะส าหรับทฤษฎีศิลป ์  3(3-0-6) 
  (Management of Arts for Art Theory) 
   หลักการและวิธีการในการจัดการและสร้างโอกาสทางด้านอาชีพในสายทฤษฎีศิลป์  

ทั้งสายวิชาการและการบริหารจัดการศิลปะ การจัดท าประวัติ แฟ้มผลงาน ท าฐานข้อมูล การคิด
และเขียนโครงการศิลปะ การจัดนิทรรศการและเทศกาลศิลปะทุกขนาด การบริหารจัดการ
องค์กรศิลปะ หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ แกลเลอรี่เชิงพาณิชย์ ธุรกิจทางศิลปะ และงานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ  

  มีการศึกษานอกสถานที ่
 
215 151 ศิลปะร่วมสมัยในเอเชีย  2(2-0-4) 
  (Contemporary Art in Asia) 
   ความเป็นมา แนวความคิด รูปแบบ เนื้อหา เทคนิค วิธีการ บริบททางสังคม และ

ปฏิสัมพันธ์ของศิลปะร่วมสมัยในเอเชีย 
 
215 152 ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัย 2(2-0-4) 
  (Modern and Contemporary Art) 
   เนื้อหา รูปแบบ และความเคลื่อนไหวของศิลปะยุคสมัยใหม่ ตั้งแต่ยุคอิมเพรสชั่นนิสม์  

ถึงปัจจุบัน โดยเน้นเฉพาะผลงานและแนวความคิดในการสร้างสรรค์ของศิลปินคนส าคัญในแต่ละยุค 
รวมทั้งศึกษาอิทธิพลของลัทธิศิลปะและศิลปินต่าง ๆ ที่มีต่อกัน 

 
215 153 ศิลปะกับเทคโนโลยีสมัยใหม่  2(2-0-4) 
  (Art and Technology in Modern Time) 
   บทบาทและความส าคัญของเทคโนโลยีที่มีต่อการสร้างสรรค์ศิลปะสมัยใหม่ ในด้าน

แนวความคิด เรื่องราว เนื้อหา การใช้วัสดุ เทคนิคและวิธีการ รวมทั้งวิเคราะห์ผลงานของศิลปิน
คนส าคัญ โดยเริ่มจากคริสต์ศตวรรษที่ 19 จนกระทั่งถึงปัจจุบัน 

 
215 154  ศิลปะยุคคลาสสิก  2(2-0-4) 
  (Classic Art)  

 วิวัฒนาการของศิลปะยุคคลาสสิกของกรีกและโรมัน โดยเน้นในเรื่องของแนวความคิด 
รูปแบบ และคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ในงานจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม 

 
215 155 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมกับวิวัฒนาการทางศิลปะ    2(2-0-4) 
  (Society and Culture Change and Evolution of Art) 
   การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทาง

วัฒนธรรม ขนบนิยม ประเพณี และค่านิยม ของแต่ละยุคสมัย ทั้งในซีกโลกตะวันออกและ
ตะวันตก ซึ่งให้อิทธิพลต่อวิวัฒนาการทางด้านศิลปะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านแนวความคิด
และรูปแบบในการแสดงออกของศิลปิน 
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215 156 การผลิตเอกสารทางศิลปะ 2(2-0-4) 
  (Production of Art Documents) 
   หลักและวิธีการเขียนเอกสารที่เกี่ยวข้องทางศิลปะ การอธิบายความเพื่อสื่อสารถึง

แนวความคิด กระบวนการ และการด าเนินงานด้านเอกสารทางศิลปะ  
 
215 157 เพศสภาพและเพศวิถีในงานศิลปะร่วมสมัย  2(2-0-4) 
  (Gender and Sexuality in Contemporary Art) 
   การวิเคราะห์และวิจารณ์ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลป์ สุนทรียศาสตร์ และการ

วิจารณ์เรื่องเพศสภาพและเพศวิถี น าเสนอแนวความคิดเรื่องเพศสภาพและเพศวิถีที่มีต่อการ
สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยทั้งของต่างประเทศและไทย 

 
215 181 สีในงานศิลปะ 2(2-0-4) 
   (Colour in Art) 
   ความส าคัญของสี ทฤษฎีสี และจิตวิทยาของสี สีในศิลปะตะวันออกและตะวันตก 

ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  แนวความคิด รูปแบบ การใช้สี เทคนิค และวิธีการของศิลปินคนส าคัญ ทั้ง
ศิลปินไทยและศิลปินต่างประเทศ 

 
215 182 ศิลปศึกษา 2(2-0-4) 
  (Art Education) 
   การจัดการเรียนการสอนศิลปะในระดับต่าง ๆ บทบาท และหน้าที่ของผู้สอนศิลปะ 

การเขียนแผนการสอน การผลิตสื่อการสอน เทคนิควิธีการสอน และวิธีการวัดและประเมินผล 
   มีการศึกษานอกสถานที่ 
 
215 183 ศิลปะยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 15 ถึง 18 2(2-0-4) 
  (European Art of the 15th to 18th Centuries) 
   แนวความคิดและรูปแบบของงานศิลปะยุโรปตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 15 ถึง 18 โดย

เลือกศึกษาศิลปะในคริสต์ศตวรรษที ่15 และ 16 ศิลปะแบบฮิวแมนนิสม์ และศิลปะเรอเนสซองส์ 
หรือศิลปะในคริสต์ศตวรรษที่ 17 และ 18 ศิลปะแมนเนอริสม์ ศิลปะบาร็อค และศิลปะร็อกโคโค 
วิเคราะห์อิทธิพล รูปแบบ และคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ที่มีต่อศิลปะของประเทศต่าง ๆ ในยุโรป  

 
215 184 ศิลปะตะวันตกในคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ 20 2(2-0-4) 
  (Western Art of the 19th and 20th Centuries) 
   แนวความคิด เนื้อหา รูปแบบ คุณค่า บริบททางสังคม และประวัติของศิลปะตะวันตก 

ในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ 20 
 
215 185 ศิลปะสมัยใหม่ในอเมริกา 2(2-0-4) 
  (Modern Art in America) 
   แนวความคิด เนื้อหา รูปแบบ คุณค่า บริบททางสังคม และประวัติของศิลปะสมัยใหม่

ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
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215 186 ศิลปะเอเชียใต้ 2(2-0-4) 
  (Art of South Asia) 
   ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของศิลปะเอเชียใต้ รวมทั้งอิทธิพลที่มีต่อศิลปกรรม

ของชนชาติใกล้เคียง 
 
215 187 ศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2(2-0-4) 
  (Art of South East Asia) 
   ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของงานศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้ง

อิทธิพลที่มีต่อศิลปกรรมซึ่งกันและกัน 
 
215 188 ศิลปะตะวันออก 2(2-0-4) 
  (Far Eastern Art) 
   ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของงานศิลปะในเอเชียตะวันออกไกล โดยเลือก

ศึกษาจากศิลปะจีน ศิลปะญี่ปุ่น ศิลปะเกาหลี เน้นถึงบ่อเกิด แนวความคิด รูปแบบ และคุณค่า
ทางสุนทรียศาสตร์ อันมีผลสืบเนื่องมาจากศาสนาพุทธ ศาสนาชินโต ลัทธิเต๋า และลัทธิเซน 
รวมทั้งอิทธิพลที่มีต่อศิลปกรรมของชนชาติใกล้เคียง  

 
215 189 อิทธิพลของศิลปะอนารยะในงานศิลปะสมัยใหม่  2(2-0-4) 
  (Influence of Primitive Art in Modern Art) 
   อิทธิพลของศิลปะอนารยะในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ศิลปะอนารยะของอาฟริกัน 

อียิปต์โบราณ อเมริกากลาง และศิลปะบริเวณหมู่เกาะต่าง ๆ ของมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ ที่มี
ผลกระทบต่อการสร้างสรรค์ศิลปะของศิลปินที่ส าคัญ ๆ ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ 20 ทั้งในด้าน
ของแนวความคิด ตลอดจนรูปแบบในการแสดงออก 

 
215 201 สุนทรียศาสตร์ตะวันตก 2(2-0-4) 
  (Western Aesthetics) 
   ความหมายของสุนทรียศาสตร์ เลือกศึกษาทฤษฎีของนักปรัชญาต่าง ๆ ที่มีบทบาท

ส าคัญและมีอิทธิพลต่อประวัติศาสตร์ปรัชญาศิลปะตะวันตก ตั้งแต่สมัยศิลปะยุคโบราณจนถึง
ร่วมสมัย วิเคราะห์ความคิดร่วมและต่างของนักปรัชญาแต่ละท่านที่ได้ศึกษา 

 
215 202 สุนทรียศาสตร์ตะวันออก 2(2-0-4) 
  (Eastern Aesthetics) 
   ความหมายของสุนทรียศาสตร์ในวัฒนธรรมตะวันออก ประวัติความเป็นมา คุณค่า และ

บทบาทของปรัชญาและสุนทรียศาสตร์ในศิลปะตะวันออก ตั้งแต่ศิลปะยุคโบราณจนถึงร่วมสมัย 
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215 203 วิธีวิจัยทางศิลปะ 2(2-0-4) 
  (Art Research Methodology) 
   ความหมายและระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปะ การก าหนดหัวข้อวิจัย ความมุ่งหมาย  

การก าหนดปัญหาส าคัญทางทฤษฎีและการสร้างสรรค์ การตั้งสมมุติฐาน และขอบเขตของการ
วิจัย การทบทวนวรรณกรรม การเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร ข้อมูลภาคสนาม 
การสัมภาษณ์ กระบวนการสร้างสรรค์ และผลงานศิลปะ การเขียนรายงานผลการวิจัยทางศิลปะ  

 
215 204 ศิลปวิจารณ์ 2(2-0-4) 
  (Art Criticism) 
   พื้นฐานและหลักการเขียนวิจารณ์ศิลปะ ศึกษาเนื้อหาและโครงสร้างของบทวิจารณ์ 

บทความและข้อเขียนเกี่ยวกับศิลปะ ฝึกการอ่านเพื่อให้เกิดความเข้าใจ การแยกความคิดหลัก 
วัตถุประสงค์ ศึกษารูปแบบในการวิจารณ์งานศิลปกรรม แง่มุมที่ส าคัญของการวิจารณ์ศิลปะ 
เพื่อให้เกิดทักษะในการเขียนวิจารณ์ และเกิดความเข้าใจในงานศิลปะยิ่งขึ้น 

   มีการศึกษานอกสถานที่ 
   
215 221 การสอนศิลปะ   3(2-2-5) 
  (Art Teaching) 

พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการศึกษาและหลักการจัดการศึกษา ความรู้ในวิชาชีพครู 
เทคนิคและวิธีการสอน สื่อการสอน การวัดผลและประเมินผลที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ วิธีการก าหนด
จุดประสงค์การเรียนรู้ และการวางแผนการสอนศิลปะ ทั้งในระดับก่อนอุดมศึกษา และ
ระดับอุดมศึกษา ฝึกปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์จริงทั้งในและนอกสถานที่ 

 
215 222 ภัณฑารักษ์ศึกษา   3(3-0-6) 
  (Curatorship Studies) 
  ทฤษฎี หลักการ จรรยาบรรณ และประวัติความเป็นมาในศาสตร์ของภัณฑารักษ์ 

บทบาท และการปฏิบัติหน้าที่ของภัณฑารักษ์ การคิด การเขียน การสร้างเนื้อหา การคัดสรร  
การออกแบบทั้งด้านเนื้อหาและทิศทางศิลปะของนิทรรศการและคลังสะสมผลงานศิลปะ  
งานภัณฑารักษ์ในนิทรรศการในรูปแบบต่าง ๆ และในบริบทสังคมร่วมสมัยทั้งในระดับประเทศ
และนานาชาต ิ

  มีการศึกษานอกสถานที ่
 
215 223 ศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย  3(3-0-6) 
  (Contemporary Art in Thailand) 
   วิเคราะห์ปัญหาที่น่าสนใจในงานศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย โดยเน้นเนื้อหาที่

สัมพันธ์กับปรัชญา ความคิด และแนวทางในการสร้างสรรค์ศิลปะ ตลอดจนวิวัฒนาการทางด้าน
เทคนิคและวิธีการของศิลปินคนส าคัญในปัจจุบัน 

   มีการศึกษานอกสถานที่ 
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215 224 ทฤษฎีศิลป์กับศิลปะปฏิบัติ  3(3-0-6) 
  (Art Theory and Art Practice) 
   ทฤษฎีศิลป์กับศิลปะปฏิบัติ การสร้างแนวความคิดและงานศิลปะ การพัฒนางานวิจัย

ทางทฤษฎีศิลป์สู่งานศิลปะ และงานศิลปะสู่งานวิจัยทางทฤษฎีศิลป์ 
   มีการศึกษานอกสถานที่ 
 
215 225 จิตวิทยาในงานศิลปะ   2(2-0-4) 
  (Psychology in Art) 
   วิเคราะห์ผลกระทบทางด้านจิตวิทยาในงานศิลปะที่มีต่อการสัมผัส รับรู้ อารมณ์ 

ความรู้สึก ความเข้าใจ และการแปลความหมายในงานศิลปะ โดยศึกษาทฤษฎีทางด้านจิตวิทยาที่
สัมพันธ์กับกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ แรงจูงใจ การแสดงออกในงานศิลปะ ตลอดจนการใช้
สัญลักษณ์ของศิลปิน 

 
215 226 การเขียนศิลปวิจารณ์   3(3-0-6) 
  (Art Critique Writing) 
  พื้นฐานและหลักการเขียนวิจารณ์ศิลปะ ฝึกให้เกิดทักษะในการเขียนวิจารณ์ เพื่อให้

เกิดความเข้าใจในงานศิลปะยิ่งขึ้น 
  มีการศึกษานอกสถานที่ 
 
215 241 ศิลปนิพนธ์ทฤษฎีศิลป์   10(1-18-11) 
  (Art Theory Thesis) 
  วิชาบังคับก่อน: 200 201 สัมมนา 
  ศิลปนิพนธ์สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์เฉพาะบุคคล ตามหัวข้อและโครงการที่ได้รับการอนุมัติ

จากคณะกรรมการการพิจารณาหัวข้อศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ ผลงานศิลปนิพนธ์ต้อง
น าเสนอต่อสาธารณชน 

 
216 101  ศิลปะสื่อผสม   3(1-4-4) 
  (Mixed Media Art) 
   ศิลปะสื่อผสม เรียนรู้ลักษณะพื้นฐานความหลากหลายของสื่อและศิลปะที่มีเวลาเป็น

องค์ประกอบ เข้าใจธรรมชาติและการแสดงออกของสื่อศิลปะ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสื่อผสม 
เดี่ยวและกลุ่ม  

   มีการศึกษานอกสถานที่ 
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216 121  สื่อผสม 1  6(1-10-7) 
  (Mixed Media I)  
  วิชาบังคับก่อน:  216 101 ศิลปะสื่อผสม 
   ปฏิบัติงานสื่อผสม โดยการหาความเป็นไปได้ด้านกายภาพของวัสดุ องค์ประกอบของ

สื่อสองมิติ สามมิติ และงานสร้างสรรค์ที่มีเวลาเป็นเงื่อนไข เน้นหลักการและวิธีการทางทัศนศิลป์ 
ที่สัมพันธ์กับสื่ออื่น ๆ หรือศิลปะสาขาอื่น ๆ จนเกิดเป็นผลงานสื่อผสมที่มีลักษณะที่สามารถ
พัฒนาไปสู่ลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล เน้นวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อและการ
แสดงออก และจัดท าเอกสารประกอบการค้นคว้าการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีหลักการ 

   มีการศึกษานอกสถานที่ 
 
216 122  สื่อผสม 2  6(1-10-7) 
  (Mixed Media II) 
  วิชาบังคับก่อน:  216 121 สื่อผสม 1 
   ปฏิบัติงานสื่อผสม โดยเน้นเนื้อหาภายในขององค์ประกอบของสื่อ 2 มิติ 3 มิติ และ

งานสร้างสรรค์ที่มีเวลาเป็นเงื่อนไข เพื่อพัฒนาแนวความคิดให้สอดคล้องกับหลักการ วิธีการ และ
การแสดงออกทางทัศนศิลป์ ที่สัมพันธ์กับสื่ออื่น ๆ หรือศิลปะสาขาอื่น ๆ จนเกิดเป็นผลงาน
สื่อผสมที่มีลักษณะเฉพาะบุคคล และจัดท าเอกสารประกอบการค้นคว้าการสร้างสรรค์ผลงานได้
อย่างมีหลักการ 

   มีการศึกษานอกสถานที่ 
 
216 151 ศิลปะภาพถ่าย  2(1-2-3) 
  (Photography Art) 
   แนวคิด เนื้อหา หลักการ และปฏิบัติงานศิลปะภาพถ่าย เพื่อถ่ายทอดความคิดและ

สุนทรียะ 
   มีการศึกษานอกสถานที่ 
 
216 152 ศิลปะการจัดวาง  2(1-2-3) 
  (Installation Art) 
   ทฤษฎีและหลักการสร้างผลงานศิลปะการจัดวาง ปฏิบัติ ทดลอง และหาความเป็นไป

ได้ในการสร้างผลงานศิลปะการจัดวาง โดยมีเจตจ านงของการใช้พื้นที่ เน้นเรื่องการใช้พื้นที่หรือ
พื้นที่เฉพาะในการสร้างสรรค์หรือแสดงออกของผลงาน  

   มีการศึกษานอกสถานที ่
 
216 153 ศิลปะกับเงื่อนไขของเวลา  2(1-2-3) 
  (Time-based Art) 
   โครงสร้างและทฤษฎีเกี่ยวกับกายภาพและนัยยะของเวลาในสื่อ 2 มิติ 3 มิติ และมิติ

ของเวลา ทดลองปฏิบัติและหาความเป็นไปได้ โดยสร้างผลงาน สถานการณ์ กิจกรรม หรือสื่อที่
ใช้เงื่อนไขของเวลาเป็นหลัก ศิลปะการแสดง ศิลปะที่ใช้เสียง ศิลปะภาพยนตร์  

   มีการศึกษานอกสถานที่ 
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216 154 โสตศิลป์   2(1-2-3) 
  (Sound Art) 
   ทฤษฎี คุณลักษณะ แหล่งที่มา และภาษาของเสียงทุกชนิด ปฏิบัติและทดลองสร้าง

องค์ประกอบของเสียง การใช้เสียงเป็นสื่อหลักในการสร้างผลงานศิลปะ หรือใช้เสียงผสมผสาน
กับสื่อศิลปะอ่ืน ๆ  

   มีการศึกษานอกสถานที่ 
 
216 155 ศิลปะวีดิทศัน ์ 2(1-2-3) 
  (Video Art) 
   แนวคิด เนื้อหา และหลักการปฏิบัติงานศิลปะวีดิทัศน์ กระบวนการผลิตวีดิทัศน์ ต้ังแต่

การใช้อุปกรณ์กล้องวีดิโอในการถ่ายบันทึก การใช้เครื่องมือคอมพิวเตอร์ในการล าดับภาพและ
เสียง รวมถึงกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานรายบุคคล เพื่อให้เกิดทักษะทางด้านเทคนิค 
แนวความคิด และสามารถใช้สื่อทางด้านวีดิทัศน์ในการแสดงออกเป็นผลงานทางทัศนศิลป์ 

 
216 156 ศิลปะการแสดงทางทศันศลิป ์ 2(1-2-3) 
  (Performance Art) 
   ประวัติศาสตร์และความหมายทางด้านสุนทรียศาสตร์ของศิลปะการแสดงทาง

ทัศนศิลป์ ปฏิบัติงานโดยฝึกทักษะในการใช้ร่างกายในฐานะสื่อทางศิลปะ เพื่อส ารวจความรู้สึก 
ความหมาย และคุณค่าของร่างกาย และเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างร่างกาย สื่อทางศิลปะ กับ
ผู้ชม สถานการณ์และสถานที ่

   มีการศึกษานอกสถานที ่
 
216 157 ศิลปะปฏิสัมพันธ ์ 2(1-2-3)  
  (Interactive Art) 
   ศิลปะปฏิสัมพันธ์ เรียนรู้หลักการของโปรแกรมคอมพิวเตอร์และวิธีการเขียน

ภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการสร้างและควบคุมการท างานของภาพ 2 มิติ 3 มิติ วีดิโอ และ
เสียง รวมไปถึงการใช้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ กล้องเว็บแคม และ
ไมโครโฟน น าไปสู่การสร้างสรรค์ศิลปะเฉพาะบุคคล  

   มีการศึกษานอกสถานที่  
 
216 158 ศิลปะอิเล็คทรอนิกส ์ 2(1-2-3) 
  (Electronic Art) 
   ศิลปะอิเล็คทรอนิกส์ เรียนรู้พื้นฐานอิเลคทรอนิกส์ และหลักการเขียนโปรแกรมส าหรับ

ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อใช้ในการควบคุมการท างานของอุปกรณ์ทางอิเล็คทรอนิกส์ หลอดไฟ 
มอเตอร์ และเซ็นเซอร์ น าไปสู่การสร้างศิลปะเฉพาะบุคคล  

   มีการศึกษานอกสถานที ่
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216 159 ศิลปะแอนเิมชัน 2(1-2-3) 
  (Animation Art) 
   ศิลปะแอนิเมชัน เรียนรู้พื้นฐานการสร้างภาพเคลื่อนไหว ประเภทของภาพเคลื่อนไหว 

ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ อุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการบันทึกภาพนิ่ง และการตัดต่อ
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ น าไปสู่การสร้างศิลปะเฉพาะบุคคล ไม่จ ากัดเทคนิคในการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหว 

   มีการศึกษานอกสถานที ่
 
216 181  วัสดุและสื่อใหม่ในงานทัศนศิลป์  2(1-2-3) 
  (Materials and New Media in Visual Arts)    
   การใช้วัสดุและเทคนิควิธีการต่าง ๆ ในการสร้างงานทัศนศิลป์ วัสดุธรรมชาติ วัสดุ

สังเคราะห์ หรือสื่อวัสดุเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจการสร้างสรรค์ใน
แนวทางศิลปะร่วมสมัย และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการสร้างผลงานศิลปะของแต่ละบุคคล 

 
216 182  ประวัติศาสตร์สื่อสมัยใหม่  2(2-0-4) 
  (History of New Media) 
   ประวัติความเป็นมาสื่อสมัยใหม่ของศิลปินในศตวรรษที่ 20 เรียนรู้ปรัชญาที่เกี่ยวข้อง

กับสื่อและบริบทของสื่อในสังคมร่วมสมัย 
 
216 183 การล้างและอดัภาพถ่าย 2(1-2-3) 
  (Photographic Processing) 
   หลักการและปฏิบัติการล้างฟิล์มและอัดภาพถ่ายในห้องมืด เรียนรู้ชนิดของเครื่องมือ

และวัสดุส าหรับอัดภาพ เทคนิคการล้างภาพ และการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย 
   มีการศึกษานอกสถานที ่
 
216 184 ศิลปะการแสดงทางทศันศลิป์และสื่อใหม ่ 2(1-2-3)  
  (Performance and New Media) 
   ผลงานทางศิลปะการแสดงทางทัศนศิลป์ร่วมกับสื่อใหม่ ศิลปะภาพถ่าย ศิลปะวีดิทัศน์ 

โสตศิลป์ และศิลปะการจัดวาง  ท าความเข้าใจในศักยภาพ ลักษณะการแสดงออก และข้อจ ากัด
ของศิลปะการแสดงทางทัศนศิลป์และสื่อใหม่แต่ละชนิด ผสมผสานศิลปะการแสดงทางทัศนศิลป์
ร่วมกับสื่อใหม่ น าไปสู่การสร้างและขยายขอบเขตศิลปะการแสดงทางทัศนศิลปเ์ฉพาะบุคคล  

   มีการศึกษานอกสถานที ่
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216 221 สื่อผสม 3  6(1-10-7) 
  (Mixed Media III) 
  วิชาบังคับก่อน:  216 122 สื่อผสม 2 
   ปฏิบัติงานสื่อผสม เน้นความเป็นไปได้ขององค์ประกอบของสื่อ กายภาพ และเนื้อหา

ภายในของวัสดุ วิธีการและหลักการทางทัศนศิลป์ที่สัมพันธ์กับสถาปัตยกรรม สิ่งแวดล้อม และ/
หรือชุมชนและวัฒนธรรม สร้างสรรค์สื่อผสมโดยการค้นคว้าหาแนวทางอันเป็นลักษณะเฉพาะ
บุคคล และจัดท าเอกสารประกอบการค้นคว้าการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีหลักการ 

   มีการศึกษานอกสถานที่ 
 
216 222 สื่อผสม 4  6(1-10-7) 
  (Mixed Media IV) 
  วิชาบังคับก่อน:  216 221 สื่อผสม 3 
    น าเสนอโครงการเฉพาะบุคคลที่ก าหนดขึ้นเอง มุ่งเน้นการศึกษาและปฏิบัติงานสื่อผสม 

โดยการน าเสนอแนวความคิดอันมีลักษณะเฉพาะบุคคล สร้างสรรค์โดยไม่จ ากัดสื่อ วิธีการ และ
จัดท าเอกสารประกอบการค้นคว้าการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีหลักการ เพื่อเป็นแนวทางในการ
จัดท าศิลปนิพนธ์  

   มีการศึกษานอกสถานที่ 
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 3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหนง่ และคุณวุฒขิองอาจารย์   
  3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ล าดับ ต าแหน่ง   ชื่อ  สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
ภาระงานสอนเฉลี่ย 

(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

 วิชาเอกจิตรกรรม    
1 ผศ.นาวิน เบียดกลาง 

 
ศ.ม. (จิตรกรรม) มหาวทิยาลัยศิลปากร (2544) 
ศ.บ. (จิตรกรรม) มหาวทิยาลัยศิลปากร (2538) 

12 12 

2 ผศ.ธณฤษภ์ ทพิย์วาร ี
 

ศ.ม. (จิตรกรรม) มหาวทิยาลัยศิลปากร (2543) 
ศ.บ. (จิตรกรรม) มหาวทิยาลัยศิลปากร (2540) 

12 12 

3 ผศ.วราวุฒิ  โตอุรวงศ์ 
 

ศ.ม. (จิตรกรรม) มหาวทิยาลัยศิลปากร (2554) 
ศ.บ. (จิตรกรรม) มหาวทิยาลัยศิลปากร (2550) 

12 12 

 วิชาเอกประติมากรรม    
4 ผศ.อดิเรก โลหะกุล 

 
ศ.ม. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2547) 
ศ.บ. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2541) 

12 12 

5 อ.มานะ ไทวัฒนกุล 
 

ศ.ม. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2549) 
ศ.บ. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543) 

12 12 

6 อ.พิเชฐ เขยีวประเสริฐ 
 

ศ.ม. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2554) 
ศ.บ. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548) 

12 12 

 วิชาเอกภาพพมิพ์    
7 ผศ.วิมลมาลย์ ขันธะชวนะ 

 
M.F.A. (Printmaking) Tokyo National University 
of Fine Arts and Music, Japan (1994) 
ศ.บ. (ภาพพิมพ)์ เกยีรตินยิมอันดับ 1  
มหาวิทยาลัยศลิปากร (2532) 

12 12 

8 ผศ.ปาริชาติ ศุภพันธ์ 
 

ศ.ม. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548) 
ศ.บ. (ภาพพิมพ)์ มหาวทิยาลัยศิลปากร (2543) 

12 12 

9 ผศ.อ านาจ คงวาร ี
 

ศ.ม. (ภาพพิมพ)์ มหาวทิยาลัยศิลปากร (2548) 
ศป.บ. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลยับูรพา (2542) 

12 12 

 วิชาเอกศิลปะไทย    
10 ผศ.อภิชัย ภิรมย์รักษ ์

 
ศ.ม. (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศลิปากร (2535) 
ศ.บ. (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศลิปากร (2532) 

12 12 

11 อ.จินตนา เปี่ยมศิริ 
 

ศ.ม. (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศลิปากร (2538) 
ศ.บ. (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศลิปากร (2534) 

12 12 

12 อ.อนุวัฒน์ ลัดดาวัลย์ 
 

ศ.ม. (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศลิปากร (2554) 
ศ.บ. (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศลิปากร (2550) 

12 12 
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ล าดับ ต าแหน่ง   ชื่อ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

 วิชาเอกทฤษฎศีิลป์    
13 อ.หฤทยา ขุนน้อย 

 
ศศ.ม. (สตรีศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2557) 
ศ.บ. (ภาพพิมพ)์ เกยีรตินยิมอันดับ 2  
มหาวิทยาลัยศลิปากร (2532) 

12 12 

14 อ.ปวีณา สุธรีางกูร 
 

ศ.ม. (ทฤษฎีศิลป์) มหาวทิยาลยัศิลปากร (2553) 
ศป.บ. (จิตรกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบงั (2544) 

12 12 

15 ผศ.ลลินธร เพ็ญเจรญิ 
 

ศ.ม. (ทฤษฎีศิลป์) มหาวทิยาลยัศิลปากร (2554) 
ศป.บ. (ประติมากรรม) สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั (2549) 

12 12 

 วิชาเอกสื่อผสม    
16 อ.สืบสกุล ศรัณพฤฒ ิ

 
ศ.ม. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550) 
ศ.บ. (ภาพพิมพ)์ มหาวทิยาลัยศิลปากร (2538) 

12 12 

17 อ.คงศักดิ์ กุลกลางดอน 
 

ศ.ม. (จิตรกรรม) มหาวทิยาลัยศิลปากร (2544) 
ศ.บ. (จิตรกรรม) มหาวทิยาลัยศิลปากร (2540) 

12 12 

18 ผศ.วันทนีย์  
ศิริพัฒนานันทกูร 
 

Master of Pupil (Fine Art) University of the Arts 
Bremen, Germany (2007) 
Diplom Freie Kunst, University of the Arts 
Bremen, Germany (2006) 
ศ.บ. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2541) 

12 12 

 
  3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ล าดับ ต าแหน่ง   ชื่อ  สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
ภาระงานสอนเฉลี่ย 

(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

1 ผศ.นาวิน เบียดกลาง 
 

ศ.ม. (จิตรกรรม) มหาวทิยาลัยศิลปากร (2544) 
ศ.บ. (จิตรกรรม) มหาวทิยาลัยศิลปากร (2538) 

12 12 

2 ผศ.ธณฤษภ์ ทพิย์วาร ี
 

ศ.ม. (จิตรกรรม) มหาวทิยาลัยศิลปากร (2543) 
ศ.บ. (จิตรกรรม) มหาวทิยาลัยศิลปากร (2540) 

12 12 

3 ผศ.วราวุฒิ  โตอุรวงศ์ 
 

ศ.ม. (จิตรกรรม) มหาวทิยาลัยศิลปากร (2554) 
ศ.บ. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550) 

12 12 

4 ผศ.อดิเรก โลหะกุล 
 

ศ.ม. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2547) 
ศ.บ. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2541) 

12 12 

5 อ.มานะ ไทวัฒนกุล 
 

ศ.ม. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2549) 
ศ.บ. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543) 

12 12 

6 อ.พิเชฐ เขยีวประเสริฐ 
 

ศ.ม. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2554) 
ศ.บ. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548) 

12 12 
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ล าดับ ต าแหน่ง   ชื่อ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

7 ผศ.วิมลมาลย์ ขันธะชวนะ 
 

M.F.A. (Printmaking) Tokyo National University 
of Fine Arts and Music, Japan (1994) 
ศ.บ. (ภาพพิมพ)์ เกยีรตินยิมอันดับ 1  
มหาวิทยาลัยศลิปากร (2532) 

12 12 

8 ผศ.ปาริชาติ ศุภพันธ์ 
 

ศ.ม. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548) 
ศ.บ. (ภาพพิมพ)์ มหาวทิยาลัยศิลปากร (2543) 

12 12 

9 ผศ.อ านาจ คงวาร ี
 

ศ.ม. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548) 
ศป.บ. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลยับูรพา (2542) 

12 12 

10 ผศ.อภิชัย ภิรมย์รักษ ์
 

ศ.ม. (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศลิปากร (2535) 
ศ.บ. (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศลิปากร (2532) 

12 12 

11 อ.จินตนา เปี่ยมศิริ 
 

ศ.ม. (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศลิปากร (2538) 
ศ.บ. (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศลิปากร (2534) 

12 12 

12 อ.อนุวัฒน์ ลัดดาวัลย์ 
 

ศ.ม. (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศลิปากร (2554) 
ศ.บ. (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศลิปากร (2550) 

12 12 

13 อ.หฤทยา ขุนน้อย 
 

ศศ.ม. (สตรีศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2557) 
ศ.บ. (ภาพพิมพ)์ เกยีรตินยิมอันดับ 2  
มหาวิทยาลัยศลิปากร (2532) 

12 12 

14 อ.ปวีณา สุธรีางกูร 
 

ศ.ม. (ทฤษฎีศิลป์) มหาวทิยาลยัศิลปากร (2553) 
ศป.บ. (จิตรกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบงั (2544) 

12 12 

15 ผศ.ลลินธร เพ็ญเจรญิ 
 

ศ.ม. (ทฤษฎีศิลป์) มหาวทิยาลยัศิลปากร (2554) 
ศป.บ. (ประติมากรรม) สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั (2549) 

12 12 

16 อ.สืบสกุล ศรัณพฤฒ ิ
 

ศ.ม. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550) 
ศ.บ. (ภาพพิมพ)์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2538) 

12 12 

17 อ.คงศักดิ์ กุลกลางดอน 
 

ศ.ม. (จิตรกรรม) มหาวทิยาลัยศิลปากร (2544) 
ศ.บ. (จิตรกรรม) มหาวทิยาลัยศิลปากร (2540) 

12 12 

18 ผศ.วันทนีย์  
ศิริพัฒนานันทกูร 
 

Master of Pupil (Fine Art) University of the Arts 
Bremen, Germany (2007) 
Diplom Freie Kunst, University of the Arts 
Bremen, Germany (2006) 
ศ.บ. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2541) 

12 12 

   
  3.2.3 อาจารย์พิเศษ  
   หลักสูตรจะมีการพิจารณาเชิญอาจารย์พิเศษตามความเหมาะสมเป็นรายภาคการศึกษา  
 
4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)  
 ไม่ม ี
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5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย  
 5.1 ค าอธบิายโดยย่อ 
  หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษากลุ่มวิชาเอกจิตรกรรม กลุ่มวิชาเอกประติมากรรม กลุ่มวิชาเอกภาพพิมพ์ 
กลุ่มวิชาเอกศิลปะไทย และกลุ่มวิชาเอกสื่อผสม ท าศิลปนิพนธ์ 1 ตามหัวข้อและจุดมุ่งหมายที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการพิจารณาหัวข้อศิลปนิพนธ์ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 5  
ภาคการศึกษาต้น และต้องผ่านการประเมินผลงานศิลปนิพนธ์ 1 จึงจะสามารถท าศิลปนิพนธ์ที่สมบูรณ์ได้ใน
รายวิชาศิลปนิพนธ์ 2 ในภาคการศึกษาปลาย ซึ่งประกอบด้วย ผลงานสร้างสรรค์ และเอกสารประกอบ 
ศิลปนิพนธ์อธิบายกระบวนการสร้างสรรค์ โดยผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ต้องน าเสนอต่อสาธารณชน 
  หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษากลุ่มวิชาเอกทฤษฎีศิลป์ ท าศิลปนิพนธ์ทฤษฎีศิลป์ ตามหัวข้อและ
โครงการที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการการพิจารณาหัวข้อศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ โดยผลงาน
ศิลปนิพนธ์ต้องน าเสนอต่อสาธารณชน 
 5.2 มาตรฐานผลการเรยีนรู ้
  นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะและการวิจัยอย่างเป็นระบบ 
สามารถสร้างสรรค์ศิลปะที่มีลักษณะเฉพาะตน  และเขียนรายงานผลการสร้างสรรค์เพื่อน าเสนอสู่สังคมได้ 
 5.3 ช่วงเวลา             
  ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาต้น รายวิชา 200 241 ศลิปนิพนธ์ 1  
  ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาปลาย รายวิชา 200 242 ศิลปนพินธ์ 2/ 215 241 ศิลปนิพนธ์ทฤษฎีศิลป ์ 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต           
  (1) กลุ่มวิชาเอกจิตรกรรม กลุ่มวิชาเอกประติมากรรม กลุ่มวิชาเอกภาพพิมพ์ กลุ่มวิชาเอกศิลปะไทย 
และกลุ่มวิชาเอกสื่อผสม ศิลปนิพนธ ์1 จ านวน 8 หน่วยกิต และศิลปนิพนธ ์2 จ านวน 10 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 
  (2) กลุ่มวิชาเอกทฤษฎีศิลป ์ศิลปนิพนธ์ทฤษฎีศิลป์ จ านวน 10 หน่วยกติ 
 5.5 การเตรียมการ 
  (1) มีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล   
  (2) มีการก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรึกษา 
  (3) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลอืกหัวข้อและกระบวนการศึกษาค้นคว้า 
 5.6   กระบวนการประเมินผล  
  (1) ผู้สอนและผู้เรียนก าหนดหัวข้อ และเกณฑ์/มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา 
  (2) ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงการศิลปนิพนธ์ จากงานสร้างสรรค์/รายงานที่ได้
ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา 
  (3) ผู้สอนและผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน 
  (4) ผู้เรียนน าเสนอผลงานสร้างสรรค์/ผลการศึกษาและรับการประเมินโดยผู้สอนประจ ารายวิชา 
ทุกคนซึ่งเข้าร่วมประเมินการน าเสนอผลงานสร้างสรรค์/ผลการศึกษา 
  (5) ผู้ประสานงานรายวิชาน าคะแนนทุกส่วนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย์ประจ าวิชาทุกคน  
ผ่านคณะกรรมการหลักสูตรและคณะกรรมการประจ าคณะ 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
เน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์งานศิลปะ  มีความรู้ความเข้าใจใน

วิชาการทางศิลปะ เพื่อรักษาสืบสานงานทัศนศิลป์ น าไปสู่การพัฒนาประเทศทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
การแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค ์
 

มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกแนวทางการ
แก้ไขปัญหาในเชิงความคิดสร้างสรรค์ เพื่อน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

มีความสามารถในความเป็นผู้น าทางด้านศิลปะ 
อย่างโดดเด่น 
 

1. มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักศึกษารู้จัก
การก าหนดหัวข้อ/โครงการ อย่างมีระบบขั้นตอนใน
การด าเนินงาน มีการแสดงออกในทางศิลปะเพื่อ
น าไปสู่ลักษณะแนวทางเฉพาะตน และมีความกล้าใน
การแสดงความคิดเห็น  
2. มีกิจกรรมทางด้านศิลปะที่มอบหมายให้นักศึกษา
หมุนเวียนกันเป็นหวัหน้าในการด าเนินกิจกรรม เพื่อฝึก
ให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ 

มีความมุ่งมั่นในการให้บริการสาธารณะ 
 

มีกิจกรรม/โครงการ เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีจิต
สาธารณะ เช่น โครงการศิลปะกับชุมชน/สิ่งแวดล้อม  
โครงการศิลปะบ าบัด  

มีความรู้และความสามารถทางด้านศิลปะ 
ที่สอดคล้องกับความก้าวหน้าในปัจจุบัน 

มีรายวิชาที่เรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการ ความก้าวหน้า
ทางด้านศิลปะที่สอดคล้องกับโลกปัจจุบัน  

มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 

มีการสอดแทรกในการเรียนการสอนเพื่อให้ความรู้และ
สร้างจิตส านึกให้เคารพสิทธิต่อตนเองและผู้อื่น เช่น  
ไม่คัดลอกเลียนแบบผลงานผู้อื่น หรือการท างานศิลปะ
ที่ไม่สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่นและ
สาธารณะ  
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
     2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
          2.1.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1)  มีวินัย เคารพกฎระเบียบขององค์กรและสังคม 
     2)  ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ 
            3) มีความซื่อสัตย์สุจริต 
            4)  มีความส านึกในตน เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจโลก 
            5)  มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ 
             6)  สามารถแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
   2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
      1) อธิบายให้เห็นคุณค่าและความส าคัญของการมีวินัย การเคารพกฎระเบียบ 

การมีจิตส านึกที่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ชี้ให้เห็นโทษของการทุจริต 
      2) ก าหนดกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการเรียนการสอนร่วมกันเพื่อ

ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีวินัย เช่น การเข้าห้องเรียน การส่งงาน และการ
อยู่ร่วมกันในหมู่คณะ 

      3)  ปลูกฝังเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณธรรม จริยธรรม โดยสอดแทรก
และยกตัวอย่างจากเรื่องที่อ่านในชั้นเรียน รวมทั้งจากข่าวสารและสถานการณ์
ที่ก าลังเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น 

      4)  ให้นักศึกษามีความตระหนักถึงความส าคัญของความซื่อสัตย์ในงานค้นคว้า 
และตักเตือนนักศึกษาให้เห็นข้อเสียของการลอกเลียนผลงานของผู้อื่น 
รวมถึงสอนวิธีการที่ถูกต้องในการอ้างอิงผลงานของผู้อื่น 

      5)  ยกตัวอย่างเพื่อชี้ให้เห็นความส าคัญของการมีส านึกในตนเอง การเข้าใจผู้อื่น
และการเข้าใจโลก 

      6)  ส่งเสริมให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่มเพื่อสาธารณะ จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน/
องค์กรภายนอก 

   2.1.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
      1)  ประเมินจากการเข้าชั้นเรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมายให้ตรงเวลา  

ความซื่อสัตย์ในการสอบ 
      2)  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ในชั้นเรียน เช่น 

การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ การมีส่วนร่วมและการให้ความร่วมมือในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ 

      3) ประเมินจากการตรวจผลงาน กระดาษค าตอบและงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 
      4)  ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและทัศนคติต่าง ๆ ในการสอบ 
      5)  ประเมินจากกิจกรรม/โครงการ 

      2.1.2 ด้านความรู้ 
   2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    1) มีความรอบรู้ มีโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 
      2) มีความใฝ่รู้ และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
      3) สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต และพัฒนาสังคม 
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   2.1.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
       1)  บรรยายเนื้อหาความรู้ ฝึกทักษะในด้านต่าง ๆ ตลอดจนกระตุ้นให้คิด

วิเคราะห์ สังเคราะห์และแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ 
ภายในชั้นเรียน 

     2)  ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายโดยให้ความรู้ด้านหลักการ/ทฤษฎี และเน้น
การปฏิบัติ ตลอดจนการประยุกต์ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

      3)  อาจจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการเชิญวิทยากรบรรยาย
พิเศษ หรือศึกษาดูงาน 

      4)  แนะน าต าราและส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองนอก
ห้องเรียนในประเด็นต่างๆ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียบรู้กับเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน 

     2.1.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    1)  ประเมินผลตามสภาพจริง จากแบบฝึกหัด แบบทดสอบ การสอบ รายงาน 

การปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
    2)  ประเมินจากผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ  
      3)  ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายในช้ันเรียน 

  2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
          2.1.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
      1)  มีความคิดสร้างสรรค์ 
       2)  มีทักษะการคิด และสามารถวางแผนอย่างเป็นระบบ 
       3)  รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยใช้ปัญญา  
     2.1.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
      1)  ให้นักศึกษาฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์น าเสนอเป็นงานเขียน เรียงความ และ

ฝึกพูดในโอกาสต่าง ๆ 
      2)  กระตุ้นให้นักศึกษาคิด วิเคราะห์จากสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งที่ปรากฏใน

หนังสือเรียนและในชีวิตประจ าวัน 
      3)  จัดกิจกรรมการสอนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และมี

ส่วนร่วมในการอภิปราย  
      4)  กระตุ้นให้นักศึกษารู้จักตั้งค าถามและแสวงหาค าตอบ 
     2.1.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
      1)  ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด การสอบ รายงานและการฝึกพูดหรือการ

อภิปรายในช้ันเรียน 
      2)  ประเมินจากการสังเกตพัฒนาการ พฤติกรรมในชั้นเรียน 
      3)  ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการอภิปราย 

  2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
          2.1.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
      1)   มีความเข้าใจพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคม 
       2)   มีภาวะการเป็นผู้น า และเข้าใจบทบาทการเป็นสมาชิกที่ดีในกลุ่ม 
      3)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 
      4)  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม  
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    2.1.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ    

    1)  บรรยายชี้ให้เห็นคุณค่าและความส าคัญของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

      2)  ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการท างานเป็นกลุ่ม 
      3)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในชั้นเรียน 
      4)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการท างานเป็นกลุ่มเพื่อฝึกภาวะการเป็น

ผู้น าและผู้ตาม 
    2.1.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ  
      1)  ประเมินจากผลงานที่เป็นผลมาจากการท างานกลุ่ม การพูดน าเสนองานตาม

กลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 
      2)  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมจากการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในชั้นเรียน  
      3)  ประเมินจากการสังเกตการท างานร่วมกันของนักศึกษาในห้องเรียน ในการ

ร่วมกลุ่ม 

  2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    2.1.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ  
      1)  มีความสามารถในการสื่อสารและใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      2)  มีความสามารถในการใช้และรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง

เหมาะสม 
      3)  มีความสามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการจัดการข้อมูล  
    2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      1)  จัดกิจกรรมในชั้นเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ และพัฒนาทักษะ

ในการสื่อสาร 
      2)  แนะน าสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนด้วยตนเองนอกเวลา 
      3)  แนะน าการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการค้นข้อมูล

สารสนเทศอย่างมีระบบ 
      4)  ก าหนดหัวข้อองค์ความรู้ให้นักศึกษาค้นคว้าและน าเสนอ 
    2.1.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
      1) ประเมินจากแบบฝึกหัด แบบทดสอบ และการฝึกปฏิบัต ิ
      2) ประเมินจากการน าเสนอความคิด รายงาน 
      3) ประเมินจากการดูการอ้างอิง บรรณานุกรม 
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  2.1.6 ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ 
    2.1.6.1  ผลการเรียนรู้ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์  
      1)  ตระหนักและชื่นชมในคุณค่าและความงามของศิลปะและวัฒนธรรมของไทย

และสากล 
      2)  มีความรู้ ความเข้าใจ และสืบสานภูมิปัญญา 
      3)  มีวิสัยทัศน์ที่น าไปสู่การสร้างสรรค ์  
    2.1.6.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์  
      1)  สอดแทรกและชี้ให้เห็นถึงคุณค่าและความงามของศิลปะและวัฒนธรรม

ระหว่างการสอน 
       2)  ให้นักศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติจากเนื้อหาที่ปรากฏในต าราเรียน 
      3)  ให้นักศึกษาตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของภูมิปัญญาไทยด้านการใช้

และการสร้างสรรค์ภาษา  
      4)  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม/ชมการแสดงต่าง  ๆ ที่มีความ

หลากหลายและน่าสนใจ หรือศึกษาจากศิลปวัตถุหรือสถานที่จริง 
      5)  อาจเชิญผู้รู้ทางภูมิปัญญาไทยท้องถิ่นมาบรรยายเสริม 
      6)  สอนเนื้อหาทางด้านการสร้างสรรค์ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในปัจจุบัน 
    2.1.6.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์  
      1)  ประเมินจากการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตลอดทั้งภาค 
      2)  ประเมินจากการสังเกตการที่นักศึกษามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และอภิปราย ในชั้นเรียน 
      3)  ประเมินจากการน าเสนอความคิด จากรายงานที่นักศึกษาน าเสนอ 
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 2.2 หมวดวิชาเฉพาะ  
       2.2.1 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   2.2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
           1) ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
           2) มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น 
           3) มีจิตอาสา จิตส านึกสาธารณะ 
   2.2.1.2   กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้า

ชั้นเรียนตรงเวลา แต่งกายเหมาะสมกับการปฏิบัติงานและเป็นไปตามระเบียบ
ของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
มีความรับผิดชอบ รู้จักบทบาทหน้าที่ของตน มีความซื่อสัตย์โดยไม่ลอกผลงาน
ของผู้อื่น ไม่กระท าการทุจริตในการสอบ เป็นต้น นอกจากนี้ให้มีการสอดแทรก
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา ตลอดจนมีการยกย่องนักศึกษา
ที่ท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม และเสียสละ 

    2.2.1.3   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
    1)  ประเมินจากการตรงเวลาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงาน และการเข้าร่วม

กิจกรรมของนักศึกษา 
    2)  ประเมินจากการมีวินัยและการให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 
    3)  ประเมินจากการกระท าทุจริตในการคัดลอกผลงานผู้อื่นและการสอบ 
    4)  ประเมินจากความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบของการส่งงาน การสอบ 

และงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
    5)  ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา 

ทั้งในและนอกชั้นเรียน 

  2.2.2 ด้านความรู้ 
   2.2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
          1)  รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
           2)  มีความสามารถในการค้นคว้า แก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์

อย่างเป็นระบบ 
           3)  มีความรู้ทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 
    4)  มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้าน

ศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศึกษา 
   2.2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ใช้การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นเนื้อหาทั้งทางด้านปฏิบัติและ
ทฤษฎี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของ
รายวิชานั้ น  ๆ  นอกจากนี้ ยั งจัดให้มีการ เรี ยนรู้ จากสถานการณ์จริ ง  
โดยการศึกษานอกสถานที่ หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงสาขาวิชา
ทัศนศิลป์ และผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเป็นวิทยากร
พิเศษเฉพาะเรื่อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในสาขาวิชาทัศนศิลป์อย่างรอบด้าน และ
สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 
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   2.2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    1)  ประเมินจากผลงาน/แฟ้มผลงาน/รายงาน ตามหัวข้อ/โครงการที่รายวิชาก าหนด 
    2)  ประเมินจากการอภิปราย/การน าเสนอรายงาน เป็นรายบุคคลและกลุ่มย่อย 
    3)  การทดสอบย่อย 
    4)  การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

       2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
   2.2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
          1)  สามารถค้นคว้า รวบรวม และประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย

อย่างมีวิจารณญาณ 
           2)  สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
           3)  สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ

และวิชาชีพได ้
    4)  มีความคิดสร้างสรรค์ และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน 
   2.2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    1)  การเรียนรู้แบบการสัมมนา/การอภิปรายกลุ่ม โดยให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วม

เพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญา 
    2)  การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงสาขาวิชา

ทัศนศิลป์/ความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ)  
    3)  การเรียนรู้จากประสบการณ์/สถานการณ์จริง 
    4)  การท ากรณีศึกษาโดยทดลอง ค้นคว้าเพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะ เทคนิควิธีการ 

ที่หลากหลาย/ใหม่ 
   2.2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    1)  ประเมินจากผลงาน/แฟ้มผลงาน/รายงาน ตามหัวข้อ/โครงการที่รายวิชา

ก าหนด 
    2)  ประเมินจากการอภิปราย/การน าเสนอรายงาน เป็นรายบุคคลและกลุ่มย่อย 
    3)  การทดสอบย่อย การสอบกลางภาคเรียน  และปลายภาคเรียน 

        2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   2.2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
          1)  มีภาวะผู้น า เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           2)  มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 
           3)  สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความ

คิดเห็นที่แตกต่าง 
   2.2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้อง

ประสานงานกับผู้อื่นเพื่อพัฒนาความสามารถในการวางแผนและด าเนินงาน
ร่วมกัน 
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    2)  มีการสอนที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรียนกับผู้เรียน/
ผู้เรียนกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

   2.2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

    1)  ประเมินผลจากผลของกิจกรรมกลุ่ม 
    2)  ประเมินผลจากพฤติกรรมของนักศึกษาในชั้นเรียน เช่น การมีส่วนร่วมใน

การเข้าชั้นเรียน การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมชั้นเรียน เป็นต้น 

         2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
   2.2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
          1)  สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจน

ใช้วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรม และน าเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           2)  สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์

ผลงาน หรือการน าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           3)  มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ เชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีที่

เหมาะสมส าหรับงานศิลปกรรม 
    2.2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ

วิเคราะห์งานเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม เพื่อฝึกทักษะการสื่อสาร ทั้งการ
พูด การฟัง และการเขียน  

    2)  จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อได้มาซึ่งฐานข้อมูล  เพื่อการศึกษาและการสร้างสรรค์งาน หรือเพื่อการ
สื่อสารทางทัศนศิลป์ ได้อย่างเหมาะสม 

    3)  จัดการเรียนการสอนบางรายวิชาโดยสอดแทรกหัวข้อที่ใช้ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับทัศนศิลป์ 

   2.2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    1)  ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยใช้แบบสังเกต
จากการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการน าเสนองานหน้าชั้นเรียน การวิเคราะห์
วิจารณ์ การซักถาม การสนใจฟัง รวมถึงการประเมินการเขียนรายงาน หรือ
การท าโครงการ 

    2)  ประเมินจากความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
ได้มาซึ่งฐานข้อมูล เพื่อการศึกษาและการสร้างสรรค์งาน หรือเพื่อการ
สื่อสารทางทัศนศิลป์ ได้อย่างเหมาะสม 

    3)  ประเมินจากความสามารถในบางรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขและใช้ได้อย่างเหมาะสมกับงานทัศนศิลป์ 
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      2.2.6 ด้านทักษะพิสัยทางศิลปะ 
   2.2.6.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัยทางศิลปะ 
          1) สามารถใช้ทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลงานของตน 
   2.2.6.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัยทางศิลปะ 
    1)  จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและเข้าถึงคุณค่า

กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ 
    2)  จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างสรรค์ตาม

หลักกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ 
    3)  จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์การ

สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
   2.2.6.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัยทางศิลปะ 
    1)  ประเมินจากผลงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 
    2)  ประเมินจากผลงาน/แฟ้มผลงาน/รายงาน ตามหัวข้อ/โครงการ ที่รายวิชาก าหนด 
    3)  ประเมินจากการอภิปราย/การน าเสนอรายงาน เป็นรายบุคคลและกลุ่มย่อย 
    4)  การทดสอบย่อยการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
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3.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่ รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 1. ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
  1.1 มีวินัย เคารพกฎระเบียบขององค์กรและสังคม  
  1.2 ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ 
  1.3 มีความซื่อสัตยส์ุจริต 
  1.4  มีความส านึกในตน เข้าใจผู้อื่น และเขา้ใจโลก 
  1.5  มีความเสยีสละ และมีจติสาธารณะ 
  1.6  สามารถแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 2. ด้านความรู ้
  2.1  มีความรอบรู้ มีโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 
  2.2  มีความใฝ่รู้ และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
  2.3  สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต และพัฒนาสังคม 
 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
  3.1  มีความคดิสร้างสรรค ์
  3.2  มีทักษะการคิด และสามารถวางแผนอย่างเป็นระบบ 
  3.3  รู้จักวิเคราะห์และแก้ปญัหาต่าง ๆ โดยใช้ปัญญา 
 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
  4.1  มีความเขา้ใจพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคม 
  4.2  มีภาวะการเป็นผู้น า และเข้าใจบทบาทการเป็นสมาชิกที่ดีในกลุ่ม 
  4.3  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 
  4.4  มีความรบัผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
  5.1  มีความสามารถในการสือ่สารและใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5.2  มีความสามารถในการใช้และรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ย่างเหมาะสม 
  5.3  มีความสามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการจัดการข้อมูล 
 6. ด้านศลิปะและการสร้างสรรค์ 
  6.1  ตระหนักและชื่นชมในคุณค่าและความงามของศิลปะและวัฒนธรรมของไทยและสากล 
  6.2  มีความรู้ ความเข้าใจ และสืบสานภูมปิัญญา  
  6.3  มีวิสัยทศัน์ที่น าไปสู่การสร้างสรรค ์
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปี พ.ศ. 2559) 

   ความรับผดิชอบหลัก                              o  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะ
ทางปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช ้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ศิลปะ
และการ

สร้างสรรค์ 

1 2 3 4 5 6 1  2 3 1  2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
กลุ่มวิชาภาษา                       
081 101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    o o o      o o o    o o o  o 
081 102  ภาษาองักฤษในชวีิตประจ าวัน    o o o    o    o  o  o o o o o 
081 103  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ    o o o    o    o  o  o o o o o 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์                       
082 101  มนุษยก์ับศิลปะ    o    o o  o  o     o    o 
082 102  มนุษยก์ับการสร้างสรรค ์     o      o       o    o 
082 103  ปรัชญากับชีวติ               o    o  o o 
082 104  อารยธรรมโลก        o   o o  o   o   o   
082 105  อารยธรรมไทย     o o  o o o o   o o o  o    o 
082 106  ศิลปะสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียน    o o o      o o o    o o o  o 
082 107  สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต    o o o    o    o  o  o o o o o 
082 108  ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น     o   o   o    o  o o o  o o 
082 109  ดนตรีวิจักษ ์    o o o    o    o  o  o o o o o 
082 110  ศิลปะการด าเนินชีวิตและท างานอย่างเป็นสุข      o                 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปี พ.ศ. 2559) 

   ความรับผดิชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะ
ทางปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช ้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ศิลปะ
และการ

สร้างสรรค์ 

1 2 3 4 5 6 1  2 3 1  2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

083 101  มนุษยก์ับสิ่งแวดล้อม  o o o       o   o o  o     o 
083 102  จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์   o  o o  o  o           o  
083 103  หลักการจัดการ  o o  o  o o       o   o    o 
083 104  กฬีาศึกษา       o o      o   o o o    
083 105  การเมอืง การปกครองและเศรษฐกิจไทย   o  o o        o o o       
083 106  ศิลปะการแสดงในอาเซยีน    o           o       o 
083 107  วิถีวัฒนธรรมอาเซียน o    o o  o  o    o o    o  o o 
083 108  วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน    o           o       o 
083 109  การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์      o  o o  o o  o o o o o   o  
083 110  กจิกรรมเพื่อชีวิตสร้างสรรค ์   o      o     o  o o   o  o 
083 111  ประสบการณ์นานาชาติ o    o o  o  o    o o    o  o o 
083 112  หลักเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพัฒนาสงัคม  o o    o   o             
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปี พ.ศ. 2559) 

   ความรับผดิชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะ
ทางปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช ้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.  ศิลปะ
และการ

สร้างสรรค์ 

1 2 3 4 5 6 1  2 3 1  2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณติศาสตร์                       

084 101  อาหารเพื่อสุขภาพ  o              o       
084 102  สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน            o    o      o 
084 103  คอมพวิเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร o  o  o o o o  o o  o   o o  o   o 
084 104  คณติศาสตร์และสถิติในชวีิตประจ าวัน o o o o  o o      o  o o o o    o 
084 105  โลกแหง่เทคโนโลยีและนวัตกรรม    o o o       o  o        
084 106  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน  o            o        o 
084 107  พลังงานในอาเซียน     o o      o      o o    
084 108  โลกและดาราศาสตร์  o            o        o 
กลุ่มวิชาบูรณาการ                       

085 101 ศิลปากรสร้างสรรค ์   o o o o o  o   o    o o o  o o  
ศึกษาทั่วไปทีก่ าหนดโดยคณะวิชา  
200 171  ภาษาองักฤษเพื่อนกัศึกษาศิลปะ        o o    o o  o o o    o   
200 172  ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย  o o o    o  o   o   o  o  o     o o 
200 173  ศิลปวิจกัษ์   o o o    o  o   o   o  o  o     o o 
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 หมวดวิชาเฉพาะ 
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1.1  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
       1.2  มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อ่ืน 
  1.3  มีจิตอาสา จิตส านึกสาธารณะ 
 2. ด้านความรู้ 
     2.1  รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
       2.2 มีความสามารถในการค้นคว้า แก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างเป็นระบบ 
       2.3  มีความรู้ทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 
  2.4  มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์

ในสาขาวิชาที่ศึกษา 
 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
              3.1  สามารถค้นคว้า รวบรวม และประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างมีวิจารณญาณ 
  3.2  สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
        3.3  สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อ่ืนเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได้ 
  3.4  มีความคิดสร้างสรรค์ และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน 
 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
               4.1  มีภาวะผู้น า เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และสามารถรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมี

มนุษยสัมพันธ์ที่ด ี
        4.2  มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       4.3  สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง 
 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
               5.1  สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้วิธีการสื่อสาร

ทางศิลปกรรม และน าเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       5.2  สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน หรือการ

น าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       5.3  มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับงาน

ศิลปกรรม 
 6. ด้านทักษะพิสัยทางศิลปะ  
                สามารถใช้ทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลงานของตน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

 ความรับผิดชอบหลัก                               o ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
ทักษะ
พิสยั
ทาง

ศิลปะ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 
200 101 ศิลปะพืน้ฐาน 1  O O O         O  O    
200 102 ศิลปะพืน้ฐาน 2  O O O         O  O    
200 103 วาดเส้น 1  O   O    O O     O   O  
200 104 วาดเส้น 2   O   O    O O     O   O  
200 105 วาดเส้น 3  O   O    O O     O   O  
200 106 องค์ประกอบศิลป์ 1    O    O       O  O    
200 107 องค์ประกอบศิลป์ 2    O    O  O     O  O    
200 108 องค์ประกอบศิลป์ 3    O  O  O  O      O O    
200 109 การสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 1  O  O       O   O O    
200 110 การสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 2     O  O       O   O O    
200 111 คอมพวิเตอร์พื้นฐานเพื่องานทัศนศิลป ์           O  O    O O 
200 112 ประเดน็ศึกษาในงานศลิปะ    O      O O   O O O O O   
200 113 ศิลปกรรมไทยศึกษาพื้นฐาน   O O         O  O  O  
200 151 แนวความคิดในงานศลิปะ    O  O    O     O   O   
200 152 ศิลปะสมัพันธ์ศึกษา    O     O O       O O   
200 181 กายวิภาคมนุษย์          O     O     O 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
ทักษะ
พิสยั
ทาง

ศิลปะ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 
200 182 กายวิภาคสัตว์          O     O     O 
200 183 ทัศนียวทิยา                O   
200 201 สมัมนา        O   O       O   
200 241 ศิลปนพินธ์ 1   O    O  O   O   O  O   
200 242 ศิลปนพินธ์ 2    O    O  O   O     O   
200 251 การศึกษาพิเศษ    O      O    O  O   
211 101 จิตรกรรม    O  O         O  O    
211 121 จิตรกรรม 1    O  O  O     O  O O O    
211 122 จติรกรรม 2   O  O  O  O   O  O O O O   
211 151 วสัดุและสื่อในจิตรกรรม    O    O    O   O  O O   
211 152 จิตรกรรมภาพคน    O         O  O    
211 181 จิตรกรรมทดลองแนวใหม่    O  O  O  O  O   O O O O O  
211 182 จิตรกรรมภาพทิวทัศน์      O         O  O    
211 221 จิตรกรรม 3    O    O  O   O  O O O O   
211 222 จิตรกรรม 4    O    O  O   O  O O  O   
212 101 ประตมิากรรม          O     O    O  
212 121 ประตมิากรรม 1          O         O  
212 122 ประตมิากรรม 2    O   O        O      
212 151 วสัดุและสื่อในประตมิากรรม       O         O  O   
212 152 ประตมิากรรมจากคน       O    O    O    O  
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
ทักษะ
พิสยั
ทาง

ศิลปะ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 
212 153 ประตมิากรรมนามธรรม    O            O   O  
212 154 คอมพวิเตอร์เพื่องานประติมากรรม   O         O    O    O 
212 155 ประตมิากรรมเคลื่อนไหว  O         O   O    O 
212 181 ประตมิากรรมรูปเหมือน          O     O    O  
212 182 การเชื่อมโลหะในงานประติมากรรม         O    O  O     O 
212 183 การหลอ่ในงานประติมากรรม         O   O       O O 
212 184 การแกะสลักในงานประตมิากรรม         O   O   O    O  
212 185 ศิลปะจากแก้ว          O   O       O O 
212 221 ประตมิากรรม 3      O  O   O  O   O     
212 222 ประตมิากรรม 4      O  O    O         
212 251 การออกแบบประติมากรรมกับสิ่งแวดลอ้ม     O      O      O O   O 
213 101 ภาพพิมพ์            O  O    O  
213 121 ภาพพิมพ์ 1         O O     O      
213 122 ภาพพิมพ์ 2        O  O     O      
213 151 วสัดุและสื่อในศิลปะภาพพิมพ์             O  O    O  
213 152 ภาพพิมพ์สื่อผสม               O   O   
213 181 การออกแบบสิ่งพิมพ์และสื่อใหม่เพื่องานศลิปะ           O   O   O   
213 221 ภาพพิมพ์ขั้นสูง 1    O       O    O  O    
213 222 ภาพพิมพ์ขั้นสูง 2           O   O   O    
213 251 ภาพพิมพ์ทดลองจากธรรมชาติ            O   O  O    
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
ทักษะ
พิสยั
ทาง

ศิลปะ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 
214 101 ศิลปะไทย   O O O    O  O  O O O O O  
214 121 ศิลปะไทย 1     O O O    O  O  O O O O   
214 122 ศิลปะไทย 2      O O O    O  O  O O O O   
214 151 ศิลปกรรมไทยศึกษา     O O O    O    O  O O O  
214 152 คติความเช่ือในงานศิลปกรรมไทย    O  O O        O O O O   
214 153 ศิลปะไทยวิจักษ์    O  O O        O O O O   
214 181 ลายไทย      O O O      O  O  O  O  
214 182 งานช่างสิบหมู่     O O O     O O  O  O  O  
214 183 ศิลปะพืน้บ้าน     O   O    O  O  O  O O   
214 221 ศิลปะไทย 3     O       O   O O O O O  
214 222 ศิลปะไทย 4     O    O   O   O O O O O  
215 101 ประวตัศิาสตร์ศลิปะตะวนัออก    O   O             
215 102 ประวตัศิาสตร์ศลิปะตะวนัตก        O          O   
215 103 การจดัการทางดา้นศิลปะส าหรับศิลปิน       O O   O   O O     
215 121 การวิเคราะห์งานศิลปะ           O    O  O   
215 122 การสือ่ความหมาย   O             O     
215 123 การพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ส าหรับทฤษฎีศลิป ์     O   O           
215 124 ทฤษฎีการสรา้งสรรค์และประเด็นส าคญัในศิลปะร่วมสมัย    O            O     
215 125 การจดัการทางดา้นศิลปะส าหรับทฤษฎีศิลป์     O   O           
215 151 ศิลปะรว่มสมัยในเอเชีย       O             
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
ทักษะ
พิสยั
ทาง

ศิลปะ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 
215 152 ศิลปะสมัยใหมแ่ละรว่มสมัย       O        O O    
215 153 ศิลปะกบัเทคโนโลยีสมัยใหม่       O    O    O O    
215 154 ศิลปะยุคคลาสสิก   O             O     
215 155 การเปลีย่นแปลงทางสงัคมและวัฒนธรรมกบัวิวัฒนาการทางศิลปะ O             O     
215 156 การผลติเอกสารทางศิลปะ        O  O    O  O    
215 157 เพศสภาพและเพศวิถีในงานศิลปะร่วมสมัย O         O    O     
215 181 สใีนงานศิลปะ       O   O       O   
215 182 ศิลปศกึษา    O     O    O  O    
215 183 ศิลปะยุโรปในคริสต์ศตวรรษท่ี 15 ถึง 18 O             O     
215 184 ศิลปะตะวันตกในครสิต์ศตวรรษที่ 19 และ 20              O O    
215 185 ศิลปะสมัยใหมใ่นอเมริกา               O O    
215 186 ศิลปะเอเชียใต้   O   O    O O    O O    
215 187 ศิลปะเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้    O   O    O O    O O    
215 188 ศิลปะเอเชียตะวันออก O     O     O  O  O  O  
215 189 อิทธิพลของศิลปะอนารยะในงานศิลปะสมยัใหม่            O   O     
215 201 สุนทรียศาสตรต์ะวันตก               O O    
215 202 สุนทรียศาสตรต์ะวันออก   O   O    O O    O O    
215 203 วธิีวิจัยทางศิลปะ           O         
215 204 ศิลปวิจารณ์            O   O O  O   
215 221 การสอนศิลปะ   O  O O    O         



มคอ. 2 83 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
ทักษะ
พิสยั
ทาง

ศิลปะ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 
215 222 ภัณฑารกัษ์ศึกษา     O   O           
215 223 ศิลปะรว่มสมัยในประเทศไทย               O O    
215 224 ทฤษฎีศลิป์กับศลิปะปฏิบตัิ     O   O  O     O    
215 225 จติวิทยาในงานศิลปะ               O O    
215 226 การเขียนศิลปวิจารณ ์          O    O  O   
215 241 ศิลปนพินธ์ทฤษฎีศิลป์                    

216 101 ศิลปะสือ่ผสม   O  O     O    O O O   O 
216 121 สื่อผสม 1    O   O        O  O   O 
216 122 สื่อผสม 2   O   O         O  O   O 
216 151 ศิลปะภาพถ่าย             O      O O 
216 152 ศิลปะการจดัวาง   O   O      O  O     O 
216 153 ศิลปะกบัเงื่อนไขของเวลา       O    O     O O    
216 154 โสตศลิป์   O            O     O 
216 155 ศิลปะวดีิทัศน์  O          O   O    O 
216 156 ศิลปะการแสดงทางทัศนศิลป์     O    O        O O    
216 157 ศิลปะปฏิสัมพันธ ์ O            O     O 
216 158 ศิลปะอเิล็คทรอนิกส ์ O            O     O 
216 159 ศิลปะแอนิเมชัน O O  O    O O    O O O    
216 181 วสัดุและสื่อใหม่ในงานทัศนศิลป ์   O O  O    O O    O O O    
216 182 ประวตัศิาสตรส์ื่อสมัยใหม่           O       O    
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
ทักษะ
พิสยั
ทาง

ศิลปะ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 
216 183 การลา้งและอัดภาพถ่าย    O      O         O O 
216 184 ศิลปะการแสดงทางทัศนศิลป์และสือ่ใหม ่ O         O        O 
216 221 สื่อผสม 3   O              O   O 
216 222 สื่อผสม 4     O O     O        O  
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการใหร้ะดับคะแนน (เกรด) 
      การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษา
ระดบัปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาขณะที่ก าลังศึกษา 
  การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และมีคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน ส่วนการทวนสอบในระดับ
หลักสูตร มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของนักศกึษา  
 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังส าเร็จการศึกษา เพื่อ
น ามาใช้ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งประเมินคุณภาพหลักสูตรอาจใช้การประเมิน
จากตัวอย่างดังต่อไปนี ้
  2.2.1  ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 
  2.2.2  การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา และ
เข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ 
  2.2.3  การประเมินจากสถานศึกษาอื่น ถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และ
คุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้น ๆ 
  2.2.4  การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จากสาขาที่
เรียนตามหลักสูตร เพื่อน ามาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
  2.2.5  มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ประกอบการ มาประเมินหลักสูตร 
 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 3.1  เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 
(ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 3.2  ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรศิลปบัณฑิต ต้องสอบได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 154 หน่วยกิต 
ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 และมีเวลาศึกษาไม่เกินกว่า 10 ปีการศึกษา 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย ์
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม ่
 1.1 มีการปฐมนิเทศและให้ค าแนะน าการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตรที่สอน 
 1.2  จัดให้มีกระบวนการอบรมทักษะการสอนก่อนมอบหมายภาระงานสอน   
 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย ์  
        2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมนิผล 
  2.1.1 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจ าปี    
  2.1.2 เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการวัดประเมินผลให้
ทันสมัย 
  2.1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
  2.1.4 พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 
  2.2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความรู้และคุณธรรม 
  2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การสร้างสรรค์/การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการสร้างสรรค์/การท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนด้าน
การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ หรือการลาเพิ่มพูนประสบการณ์ 
  2.2.3 มีการกระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการและส่งเสริมให้ขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ   
  2.2.4 ส่งเสริมการสร้างสรรค์/การท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 
  2.2.5 จัดสรรงบประมาณส าหรับท าการสร้างสรรค์/การวิจัย 
  2.2.6 ส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มการสร้างสรรค์/วิจัยต่าง ๆ ของคณะ 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1.  การก ากับมาตรฐาน 
มีการควบคุมก ากับมาตรฐานโดยด าเนินการบริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวง 

ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ
ผู้บริหารของคณะและอาจารย์ผู้สอน มีการติดตามและรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร โดยกระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง ผ่านการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการภายในคณะและ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และน าผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
และหลักสูตร และมีการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งครอบคลุมทุกองค์ประกอบตามตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในแต่ละปีการศึกษา  

2.  บัณฑิต 
 หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ การได้รับรางวัลของ
นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า นอกจากนั้นยังติดตามแนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม โดยท า
การส ารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ าทุกปี และแจ้งผลการส ารวจให้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

3.  นักศึกษา 
 หลักสูตรให้ความส าคัญกับการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร การส่งเสริมพัฒนานักศึกษา และ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 
 3.1 หลักสูตรมีการก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับธรรมชาติของหลักสูตร มีวิธีการ
คัดเลือกที่โปร่งใส ชัดเจน เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติและมีความพร้อมจะสามารถเข้าศึกษาได้ตลอด
หลักสูตร 
 3.2 หลักสูตรส่งเสริมพัฒนานักศึกษา 
  3.2.1 ก าหนดให้มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่สามารถให้เกิดการเรียนรู้และ
พัฒนาศักยภาพที่จ าเป็นให้กับนักศึกษา โดยเน้นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
  3.2.2 มีระบบสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา โดยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
ให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยอาจารยจ์ะแจ้งวันและเวลาที่นักศึกษาจะขอรับค าปรึกษาไว้ หรือผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่
เหมาะสม เพื่อให้นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนหรือปัญหาอื่น ๆ สามารถขอรับค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ทางวิชาการได้  
  3.2.3 มีระบบการอุทธรณ์ของนักศึกษา นักศึกษาที่ต้องการอุทธรณ์หรือมีเรื่องร้องเรียนทั้งเรื่อง
ทั่วไปหรือผลการประเมิน สามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ท าหน้าที่ดูแลการจัดการเรียนการสอน
รายวิชานั้น ๆ 
 3.3 หลักสูตรมีการติดตามข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร 
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4.  อาจารย ์
 หลักสูตรให้ความส าคัญกับคุณภาพของอาจารย์ จึงมีนโยบายและแผนในการรับอาจารย์ใหม่ การแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร การมีส่วนร่วมของอาจาร์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร การบริหาร 
การส่งเสริมและการพัฒนาอาจารย์ 
 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
  มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ โดยก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ให้สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา 
และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส มีอัตราก าลังของ
อาจารย์เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร 
 4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
  คณาจารย์พิเศษถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติ
ให้กับนักศึกษา ดังนั้นคณะวิชาจึงได้ก าหนดนโยบายการเชิญอาจารย์พิเศษ  ดังนี้ 
  (1) ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง และมีความเชี่ยวชาญพิเศษ หรือมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโท 
  (2) การพิจารณาจะต้องผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบัณฑิตประจ าคณะ และต้องเสนอ
ประวัติและผลงานที่ตรงกับหัวข้อ/รายวิชาที่จะให้สอน  
  (3) การเชิญอาจารย์พิเศษต้องวางแผนล่วงหน้าเป็นรายภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อย 
  (4) ให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษทุกภาคการศึกษา/ทุกครั้งที่มีการสอน 
  (5) จ านวนอาจารย์พิเศษต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของคณาจารย์ประจ าในหลักสูตร 
 4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอน และคณะวิชา/ภาควิชาที่เกี่ยวข้อง 
เป็นประจ าทุกปี เพื่อประเมินการจัดการเรียนการสอน และเพื่อก าหนดประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขส าหรับการ
สอนในปีการศึกษาต่อไป หรือประเด็นที่ต้องจัดให้มีการทบทวนหลักสูตร 
 4.4 การบริหาร การส่งเสริม และการพัฒนาอาจารย์ (ดูหมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์) 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
  มีการบริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารคณะและอาจารย์ผู้สอน มีการติดตามและรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 
  หลักสูตรให้ความส าคัญกับอาจารย์ผู้สอน โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในวิชาที่สอน 
ความสามารถในการออกแบบการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และศักยภาพในการพัฒนา
ทักษะให้กับนักศึกษา 
  การประเมินผู้เรียน ใช้วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยค านึงถึงพัฒนาการของผู้เรียน และ
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการวัด เช่น การน าเสนอผลงาน การสอบ การทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน การอภิปรายใน
ชั้นเรียน การสังเกตพฤติกรรม ซึ่งอาจเป็นการประเมินโดยตัวนักศึกษาเอง โดยผู้สอนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

6.  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร่วมกับผู้บริหารคณะและอาจารย์ผู้สอน วางแผนจัดหาและติดตามการใชส้ิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ทรัพยากรการเรียนการสอน ให้เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐานสากล  เพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา โดยในแต่ละปี
จะมีการส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ครุภัณฑ์ หรือหนังสือ 

ในกรณีของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เป็นครุภัณฑ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะเสนอผู้บริหารคณะ
เพื่อพิจารณาตั้งงบประมาณครุภัณฑ์การศึกษา ที่มีความจ าเป็นในการศึกษา โดยพิจารณาจากผลการประเมินสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา หรือโดยการพิจารณาความจ าเป็นของสิ่งสนับสนุนที่นักศึกษาควรได้รับ มีการ
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ส ารวจ ตรวจสอบและดูแลรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ในการเรียนการสอนอยู่เสมอ หากมีการเสียหาย
ก็ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี    
 จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
  มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล โดยส านักหอสมุดกลางมี
หนังสือด้านศิลปะ และสาขาอื่น ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วนระดับคณะวิชา มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ ดังนี้  
  (1)  อาคารเรียน ห้องปฏิบัติงาน ห้องบรรยาย ห้องสัมมนา และหอศิลป์ 
  (2)  ขาหยั่ง แท่นปั้น โต๊ะกระดานรองเขียน โต๊ะวางเครื่องมือ 
  (3)  เครื่องมือสร้างงานหิน เครื่องมือสร้างงานโลหะ เครื่องมือสร้างงานไม้ เครื่องมือสร้างงานแก้ว 
  (4)  แท่นพิมพ์แม่พิมพ์ไม้ แท่นพิมพ์แม่พิมพ์โลหะ แท่นพิมพ์แม่พิมพ์หิน และชุดอุปกรณ์เครื่องมือแต่ละ
เทคนิค 
  (5)  เครื่องคอมพิวเตอร์และ Software ส าหรับสร้างสรรค์ศิลปะ 
  (6)  ส านักงานเลขานุการคณะ มีบุคลากรสายสนับสนุนคอยท างานประสานกับอาจารย์และนักศึกษา 
  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  
  คณะกรรมการวางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนของคณะ และเจ้าหน้าที่ด้าน
โสตทัศนูปกรณ์ซึ่งท าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์ร่วมกันประเมินความพอเพียงและ
ความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อุปกรณ์การสร้างสรรค์ ทรัพยากร 
สื่อ และช่องทางการเรียนรู้ที่
เพียงพอเพื่อสนับสนุนทั้งการศึกษา
ในห้องเรียน นอกห้องเรียน และ
เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1 .  จั ด เตรี ยมห้ อ งปฏิบั ติ ก าร 
อุปกรณ์เครื่องมือที่มีความพร้อม
และเพียงพอต่อการใช้งาน เพื่อให้
นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้ง
หนังสือ ต ารา และสื่อดิจิตอลเพื่อ
การเรียนรู้  
3. จัดใหม้ีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ที่นักศึกษาสามารถ
ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วย
ตนเองด้วยจ านวนและ
ประสิทธิภาพที่เหมาะสมเพยีงพอ 
4.  จัดท าแผนงบประมาณการ
จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการ
เรียนการสอน 

1. จ านวนนักศึกษาลงทะเบียน
เ รี ย น ใ น วิ ช าปฏิ บั ติ ก า ร ด้ ว ย
อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ 
2. รวบรวม จัดท าสถิติจ านวน
เครื่องมืออุปกรณ์ต่อหัวนักศึกษา  
ชั่วโมงการใช้งานห้องปฏิบัติการ
และอุปกรณ์เครื่องมือ  
3. สถิติของจ านวนหนังสือ ต ารา 
และสื่อดิจิตอลที่มีให้บริการ  และ
สถิติการใช้งานหนังสือ ต ารา สื่อ
ดิจิตอล 
4. ผลส ารวจความพึงพอใจของ
นั ก ศึ ก ษ า ต่ อ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้และ
ปฏิบัติการ 

 
    



มคอ. 2 90 

7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนนิงาน  (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
 ชนิดของตัวบง่ชี้ :  กระบวนการ 
 เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี  
2563 

 ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

X X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ 

X X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

X X X X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X X 

 (6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

  X X X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X X 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     X 

*รวมตัวบง่ชี้บังคับที่ต้องมีผลการด าเนินการ (ข้อที1่-5) (ตัว) 
ในแต่ละปี 

5 5 5 5 5 5 

รวมตัวบง่ชี้ (ตัว) ในแต่ละป ี 9 10 10 10 11 12 
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เกณฑ์ประเมนิ 
หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 
ตัวบ่งช้ีบังคับ (ตัวบ่งช้ีที่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายและมีจ านวนตัวบ่งช้ีที่มีผลด าเนินการ

บรรลุเป้าหมาย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวม
ในแต่ละป ี

ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
2561 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งช้ีบังคับ ตัวที่ 1-5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งช้ีรวม 9  ตัว 
2562 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งช้ีบังคับ ตัวที่ 1-5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งช้ีรวม 10  ตัว 
2563 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งช้ีบังคับ ตัวที่ 1-5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งช้ีรวม 10  ตัว 
2564 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งช้ีบังคับ ตัวที่ 1-5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งช้ีรวม 10  ตัว 
2565 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งช้ีบังคับ ตัวที่ 1-5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งช้ีรวม 11  ตัว 
2566 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งช้ีบังคับ ตัวที่ 1-5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งช้ีรวม 12  ตัว 
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หมวดที่ 8  การประเมนิและปรับปรุงการด าเนนิการของหลักสูตร 
   
1.  การประเมนิประสิทธิผลของการสอน 
      1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  1.1.1 ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา  การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน รวมทั้งการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
  1.1.2 ประเมินจากความก้าวหน้าของผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา 
  1.1.3 จัดให้มีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอน และประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชา 
  1.1.4 การประชุมคณาจารย์ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอค าแนะน า 
      1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เนต็ตามแบบฟอร์มที่คณะก าหนด 
  1.2.2 ผลการประเมินจะจัดส่งอาจารย์ผู้สอน  และหัวหน้าภาควิชาเพ่ือปรับปรุงต่อไป  
  1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน เพื่อน ามา
วางแผนพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์ของคณะ
   
2.  การประเมนิหลักสูตรในภาพรวม  
 2.1  โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
  2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผู้แทนทุกสาขาวิชา ผู้แทนนักศึกษา
ปัจจุบัน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
  2.1.2 คณะกรรมการฯ วางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ 
  2.1.3 ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปี และ
จากผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น   
 2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 
  คณะกรรมการประเมินหลักสูตรท าการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใช้ข้อมูล
ย้อนกลับของผู้เรียน ผู้ส าเร็จการศึกษา  ผู้ใช้บัณฑิตประกอบการประเมิน 
 2.3  โดยผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ 
  ติดตามบัณฑิตใหม่โดยส ารวจข้อมูลจากนายจ้างและ/หรือผู้บังคับบัญชาโดย แบบสอบถามและการ
สัมภาษณ ์
 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี โดยองค์ประกอบ คุณสมบัติเฉพาะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และเกณฑ์การประเมิน ให้เป็นไปตามคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ  และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่าง
น้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 4.1  การปรับปรุงรายวิชา 
  จากการรวบรวมข้อมูลและการประเมินการสอนของอาจารย์ กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาสามารถ
ปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่มีผลกระทบโครงสร้างของหลักสูตร 
 4.2  การปรับปรุงหลักสูตร 
  การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับถือเป็นการปรับปรุงมาก และมีผลกระทบต่อโครงสร้างของหลักสูตร
จะท าทุก 6 ปีเมื่อครบรอบระยะเวลาการใช้หลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีขั้นตอนดังนี ้
  4.2.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดท ารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นที่
จ าเป็นในการปรับปรุง 
  4.2.2 จัดประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตร 
  4.2.3  เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 
  4.2.4  หลักสูตรที่ได้ปรับปรุงเสนอให้คณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
พิจารณาก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
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ภาคผนวก  ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑติ พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก  ข 

ข้อมูลประวัตอิาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับปริญญาตรี 
ชื่อ-นามสกุล 
 นายนาวิน  เบียดกลาง 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 ศ.ม. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2544) 
 ศ.บ. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2538) 
 
สังกัด 
 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   

ผลงานวิจัย 
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น  

  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
          ไม่มี  
   ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
      ไม่มี 
    หนังสือรวมบทความวิจัย 
   ไม่มี 
  Proceedings 
       ไม่มี 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 ผลงานสร้างสรรค์ 
 นาวิน เบียดกลาง. (2560). แสงเทียน/The Candle Light [Oil and acrylic on canvas, 50x50 cm.]  

“In Loving Remembrance” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 34 ณ PSG Art 
Gallery. วันที ่15 กันยายน-31ตุลาคม 2560. หน้า 68. 

 นาวิน เบียดกลาง. (2560). รัชกาลที่ 9 [Oil on linen, 100x120 cm.] นิทรรศการ “ค าสอนของพ่อ”  
ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน กรุงเทพมหานคร วันที่ 4-29 กรกฎาคม 2560. หน้า 57. 

 นาวิน เบียดกลาง. (2559). ใต้ร่มพระบารมีองค์อัครศิลปิน [Oil, Acrylic on Canvas, 37x52 cm.] “Under 
His Graciousness” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 33 ณ PSG Art Gallery. 
วันที ่15 กันยายน-15 ตุลาคม 2559. หน้า 44-45. 

 นาวิน เบียดกลาง. (2559). หน้ากากผีเสื้อ [สีน้ ามันบนผ้าใบ, 100x120 cm.] การแสดงศิลปกรรมคณาจารย์
ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมฯ จัดแสดง ณ PSG Art Gallery. วันที ่4-25 มกราคม 2559. หน้า 21. 

 นาวิน เบียดกลาง. (2559). ผมยาวสีม่วง [สีน้ ามันบนผ้าใบ, 100x120 cm.] การแสดงศิลปกรรมคณาจารย์
ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมฯ จัดแสดง ณ PSG Art Gallery. วันที ่4-25 มกราคม 2559. หน้า 22. 

 นาวิน เบียดกลาง. (2558). Double Eyes [วาดเส้นบนกระดาษ]  CUBIC MUSEUM International 
Exchange Exhibition between Aichi University of the Arts and Silpakorn University  
ณ แซทเทิลไลท์แกลเลอรี่ มหาวิทยาลัยศิลปะไอจิ ประเทศญี่ปุ่น. วันที่ 30 ตุลาคม-7 พฤศจิกายน 
2558. หน้า 89. 
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 นาวิน เบียดกลาง. (2558). ในอ้อมพระกร [สีน้ ามันบนผ้าใบ, 120x100 cm.] “แรงบันดาลใจจากสมเด็จ
พระเทพรัตนฯ” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 32 ณ PSG Art Gallery.  
วันที ่15 กันยายน-15 ตุลาคม 2558. หน้า 57. 

 งานแปล (ถ้ามี)  
  ไม่ม ี
 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี) 
  ไม่ม ี
 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 15 ปี    
 ระดับปริญญาตรี  
 200 201 สัมมนา 
 200 241 ศิลปนิพนธ์ 1 
 200 242 ศิลปนิพนธ์ 2 
 211 121 จิตรกรรม 1 
 211 122 จิตรกรรม 2 
 211 181 จิตรกรรมภาพเหมือนและภาพเปลือย 
 211 221 จิตรกรรม 3 
 211 222 จิตรกรรม 4 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 200 401 การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 1 
 200 402 การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 2 
 200 554 ทัศนศิลป์ 2 มิติ 
 211 421 จิตรกรรมขั้นสูง 1  
 211 422 จิตรกรรมขั้นสูง 2 
 211 423 โครงการสร้างสรรค์จิตรกรรม 

ลงชื่ออาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวิน  เบียดกลาง) 
วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับปริญญาตรี 
ชื่อ-นามสกุล 

นายธณฤษภ์ ทิพย์วารี 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ศ.ม. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543) 
ศ.บ. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2540) 

 
สังกัด 
 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น  
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
          ไม่มี  
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
      ไม่มี 
    หนังสือรวมบทความวิจัย 
   ไม่มี 
  Proceedings 
       ไม่มี 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 ผลงานสร้างสรรค์ 
 ธณฤษภ์ ทิพย์วารี. (2560). มหาราชา และมหาราชินีในความรู้สึกของข้าพเจ้า [Oil on canvas, 130x110 

cm.] นิทรรศการ “คิดถึงพ่อ: In Memoriam” ณ DUKE Contemporary Art Spaceวันที่  15 
ธันวาคม 2560-5 กุมภาพันธ์ 2561. หน้า 9. 

 ธณฤษภ์ ทิพย์วารี. (2560). พระมหากษัตริย์เสด็จจังหวัดกระบี่ [Oil on canvas, 80x100 cm.] นิทรรศการ 
“ค าสอนของพ่อ” ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน กรุงเทพมหานคร วันที่ 4-29 กรกฎาคม 2560. 
หน้า 59. 

 ธณฤษภ์ ทิพย์วารี. (2560). Behide Blue Eyes [Drawing on sa paper, 100x80 cm.] “In Loving 
Remembrance” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 34 ณ PSG Art Gallery.  
วันที ่15 กันยายน-31ตุลาคม 2560. หน้า 69. 

 ธณฤษภ์ ทิพย์วารี. (2559). พระพลังแผ่นดิน [Oil on Linen, 120x90 cm.] “Under His Graciousness” 
การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 33 ณ PSG Art Gallery. วันที่ 15 กันยายน-15 
ตุลาคม 2559. หน้า 48-49. 

 ธณฤษภ์ ทิพย์วารี. (2559). Portrait of Human Being [Painting, Drawing] Exhibitions Visual Artist 
Act Program. And international “PSU International Art Workshop 2016. Princess Galyani 
Vadhana Institute of Cultural Studies, Prince of Songkla University Pattani Campus. 
1stFebruary-31st March 2016. หน้า 89. 
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 ธณฤษภ์ ทิพย์วารี. (2559). ศาสตราจารย์ชลูด นิ่มเสมอ, ศาสตราจารย์เข็มรัตน์ กองสุข, ศาสตราจารย์
ปรีชา เถาทอง, อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร, ศาสตราจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก, ศาสตราจารย์วิโชค 
มุกดามณี [สีน้ ามันบนผ้าใบ, 80x70 cm. รวม 6 ชิ้น] การแสดงศิลปกรรมคณาจารย์ภาควิชา
จิตรกรรม คณะจิตรกรรมฯ จัดแสดง ณ PSG Art Gallery. วันที ่4-25 มกราคม 2559. หน้า 25-26. 

 ธณฤษภ์ ทิพย์วารี. (2558). พระองค์หญิง : ทูลกระหม่อมของปวงชนชาวไทย [สีน้ ามันบนผ้าใบ, 175x140 
cm.] นิทรรศการพระสาทิสลักษณ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
พุทธศักราช 2558 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม. วันที่  15-30 
พฤศจิกายน 2558. หน้า 82-83. 

 ธณฤษภ์ ทิพย์วารี. (2558). สภาวะ [อะคริลิค กระดาษ และกระจก] CUBIC MUSEUM International 
Exchange Exhibition between Aichi University of the Arts and Silpakorn University ณ  
แซทเทิลไลท์แกลเลอรี่ มหาวิทยาลัยศิลปะไอจิ ประเทศญี่ปุ่น. วันที่ 30 ตุลาคม-7 พฤศจิกายน 2558. 
หน้า 90. 

 ธณฤษภ์ ทิพย์วารี. (2558). Shine [สีน้ ามันบนผ้าใบ, 160x140 cm.] “แรงบันดาลใจจากสมเด็จพระเทพ
รัตนฯ” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 32 ณ PSG Art Gallery. วันที่ 15 
กันยายน-15 ตุลาคม 2558. หน้า 59. 

 ธณฤษภ์ ทิพย์วารี. (2557). Hope of Angkor Wat [Lithograph, 73x52.3 cm.] นิทรรศการ Print in 
ANGKOR WAT 2014 ณ หอศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช. วันที่  9-30 
กันยายน 2557. หน้า 35. 

 ธณฤษภ์ ทิพย์วารี. (2557). Hope of Angkor Thom [Lithograph, 73x52.3cm.] นิทรรศการ Print in 
ANGKOR WAT 2014 ณ หอศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช. วันที่  9-30 
กันยายน 2557. หน้า 110. 

 ธณฤษภ์ ทิพย์วารี. (2557). Stone and Water, Angkor Thom [Monoprint, 40.5x30 cm.] นิทรรศการ 
Print in ANGKOR WAT 2014 ณ หอศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช. วันที่  9-
30 กันยายน 2557. หน้า 103. 

 งานแปล (ถ้ามี)  
  ไม่ม ี
 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี) 
  ไม่ม ี
 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 7 ปี    
 ระดับปริญญาตรี  
 200 201 สัมมนา 

200 241 ศิลปนิพนธ์ 1 
200 242 ศิลปนิพนธ์ 2 
211 121 จิตรกรรม 1 
211 122 จิตรกรรม 2 
211 151 วัสดุและสื่อในจิตรกรรม 
211 221 จิตรกรรม 3 
211 222 จิตรกรรม 4 

 ระดับบัณฑิตศึกษา 
200 401 การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 1 
200 402 การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 2 
211 421 จิตรกรรมขั้นสูง 1 
211 422 จิตรกรรมขั้นสูง 2 
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211 423 โครงการสร้างสรรค์จิตรกรรม 

ลงชื่ออาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณฤษภ์  ทิพย์วารี) 
วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับปริญญาตรี 
ชื่อ-นามสกุล 

นายวราวุฒิ โตอุรวงศ์ 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ศ.ม. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2554) 
ศ.บ. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550) 

 
สังกัด 
 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น  
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
          ไม่มี  
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
      ไม่มี 
    หนังสือรวมบทความวิจัย 
   ไม่มี 
  Proceedings 
       ไม่มี 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 ผลงานสร้างสรรค์ 
 วราวุฒิ โตอุรวงศ์. (2561). พระภูมิพล 1, พระภูมิพล 2 [Oil on canvas, 50x50 cm.] นิทรรศการ "คิดถึง

พ่อ: In Memoriam" ณ DUKE Contemporary Art Spaceวันที่ 15 ธันวาคม 2560-5 กุมภาพันธ์ 
2561. หน้า 7. 

 วราวุฒิ โตอุรวงศ์. (2561). พระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [Oil on linen, 100x80 cm.] นิทรรศการ 
"คิดถึ งพ่อ :  In Memoriam"  ณ DUKE Contemporary Art Spaceวันที่  15 ธันวาคม 2560-5 
กุมภาพันธ์ 2561. หน้า 8. 

 วราวุฒิ  โตอุรวงศ์ .  (2560) .  รัชกาลที่  9/King Rama IX [Oil on linen, 90x70 cm. ]  “ In Loving 
Remembrance” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 34 ณ PSG Art Gallery.  
วันที ่15 กันยายน-31ตุลาคม 2560. หน้า 71. 

 วราวุฒิ โตอุรวงศ์. (2560). สวนปาล์มกับสีน้ ามันบนผ้าใบ [Oil on canvas, 120x200 cm.] นิทรรศการ 
“ค าสอนของพ่อ” ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน กรุงเทพมหานคร วันที่ 4-29 กรกฎาคม 2560. 
หน้า 61. 

 วราวุฒิ โตอุรวงศ์. (2559). ผมอยากท าศิลปะได้อย่าง ART NOW [สีน้ ามันบนผ้าใบ, 160x140 cm.] การ
แสดงศิลปกรรมคณาจารย์ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมฯ จัดแสดง ณ PSG Art Gallery. วันที ่4-25 
มกราคม 2559. หน้า 31. 
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 วราวุฒิ โตอุรวงศ์. (2559). เส้นระดับตาของภาพประกอบในงานจิตรกรรม [สีน้ ามันบนผ้าใบ, 160x140 
cm.] การแสดงศิลปกรรมคณาจารย์ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมฯ จัดแสดง ณ PSG Art Gallery. 
วันที ่4-25 มกราคม 2559. หน้า 32. 

 วราวุฒิ โตอุรวงศ์. (2558). PLAY [สีอะคริลิคและเกรยองบนกระดาษ] CUBIC MUSEUM International 
Exchange Exhibition between Aichi University of the Arts and Silpakorn University ณ  
แซทเทิลไลท์แกลเลอรี่ มหาวิทยาลัยศิลปะไอจิ ประเทศญี่ปุ่น.  วันที่ 30 ตุลาคม-7 พฤศจิกายน 
2558. หน้า 101. 

 วราวุฒิ โตอุรวงศ์. (2558). สมเด็จพระเทพรัตน์ กับจิตรกรรมสีขาว [สีน้ ามันบนผ้าใบ, 60x50 cm.]  
“แรงบันดาลใจจากสมเด็จพระเทพรัตนฯ” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 32  
ณ PSG Art Gallery. วันที ่15 กันยายน-15 ตุลาคม 2558. หน้า 61. 

 วราวุฒิ โตอุรวงศ์. (2557). นครวัด [Plywoodgraphy, 30x45.5 cm.] นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT 
2014 ณ หอศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช. วันที่  9-30 กันยายน 2557. หน้า 
110. 

 วราวุฒิ โตอุรวงศ์. (2557). นางอัปสรา [Acrylic on paper 78.5x68.5 cm.] นิทรรศการ Print in ANGKOR 
WAT 2014 ณ หอศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช. วันที่ 9-30 กันยายน 2557. 
หน้า 43. 

 งานแปล (ถ้ามี)  
  ไม่ม ี
 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี) 
  ไม่ม ี
 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 6 ปี    
 ระดับปริญญาตรี  
 200 102 ศิลปะพื้นฐาน 2 
 200 109 การสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 1 
 200 110 การสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 2 
 200 201 สัมมนา 

200 241 ศิลปนิพนธ์ 1 
200 242 ศิลปนิพนธ์ 2 
200 251 การศึกษาพิเศษ 
211 121 จิตรกรรม 1 
211 122 จิตรกรรม 2 
211 221 จิตรกรรม 3 
211 222 จิตรกรรม 4 

 ระดับบัณฑิตศึกษา 
200 401 การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 1 
200 402 การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 2 
211 421 จิตรกรรมขั้นสูง 1 
211 422 จิตรกรรมขั้นสูง 2 
211 423 โครงการสร้างสรรค์จิตรกรรม 

ลงชื่ออาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราวุฒิ  โตอุรวงศ์) 
วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับปริญญาตรี 
ชื่อ-นามสกุล 

นายอดิเรก  โลหะกุล 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ศ.ม. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2547) 
ศ.บ. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2541) 

 
สังกัด 
 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น  
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
          ไม่มี  
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
      ไม่มี 
    หนังสือรวมบทความวิจัย 
   ไม่มี 
  Proceedings 
       ไม่มี 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 ผลงานสร้างสรรค์ 
 อดิเรก โลหะกุล. (2560). The King’s Perspective [Plaster 40x23x49 cm.] “In Loving Remembrance” 

การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 34 ณ PSG Art Gallery. วันที่ 15 กันยายน- 
31ตุลาคม 2560. หน้า 75. 

 อดิเรก โลหะกุล. (2558). นิทรรศการประติมากรรม โดยคณาจารย์ภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ PSG Art Gallery. วันที่ 27 พฤศจิกายน- 
19 ธันวาคม 2558. (แผ่นพับ). 

 อดิเรก โลหะกุล. (2558). นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน. วันที่ 25 มีนาคม-5เมษายน 2558. (แผ่นพับ). 

 อดิเรก โลหะกุล. (2557) ก้มกราบ [ปลาสเตอร์, 30x50x160 cm.] ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรม
อาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 31 ณ PSG Art Gallery. วันที่ 15 กันยายน-15 ตุลาคม 2557.  
หน้า 54, 57. 

 งานแปล (ถ้ามี)  
  ไม่ม ี
 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 7 ปี    
 ระดับปริญญาตรี  

200 201 สัมมนา 
200 241 ศิลปนิพนธ์ 1 
200 242 ศิลปนิพนธ์ 2 
212 121 ประติมากรรม 1 
212 122 ประติมากรรม 2 
212 152 ประติมากรรมจากคน  

 ระดับบัณฑิตศึกษา 
212 422 ประติมากรรมขั้นสูง 2 
212 423 โครงการสร้างสรรค์ประติมากรรม 

 
ลงชื่ออาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิเรก  โลหะกุล) 
วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน  

ระดับปริญญาตรี 
ชื่อ-นามสกุล 

นายมานะ  ไทวัฒนกุล 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย์ 
                                                                                                                                                      

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ศ.ม. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2549) 
ศ.บ. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543) 

 
สังกัด 
 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น  
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
          ไม่มี  
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
      ไม่มี 
    หนังสือรวมบทความวิจัย 
   ไม่มี 
  Proceedings 
       ไม่มี 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 ผลงานสร้างสรรค์ 
 มานะ ไทวัฒนกุล. (2560). พ่อของเรา Our Beloved King [Paper casting 50x40 cm.] “ In Loving 

Remembrance” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 34 ณ PSG Art Gallery.  
วันที ่15 กันยายน-31ตุลาคม 2560. หน้า 76. 

 มานะ ไทวัฒนกุล. (2559). We Love Our King [Bronze, 23x26x46 cm.] “Under His Graciousness” 
การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 33 ณ PSG Art Gallery. วันที่ 15 กันยายน-15 
ตุลาคม 2559. หน้า 56-57. 

 มานะ ไทวัฒนกุล. (2558). ม่วงเทพรัตน์ [ปั้นหล่อ 33x49x63 cm.] "แรงบันดาลใจจาก สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ"  
การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 32 ณ PSG Art Gallery. วันที่ 16 กันยายน-15 
ตุลาคม 2558. หน้า 67. 

 มานะ ไทวัฒนกุล. (2558).  หมอนพระจันทร์ [วาดเส้นและเย็บผ้า]  “CUBIC MUSEUM in AICHI” 
นิทรรศการแลกเปลี่ยนระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัย
ศิลปะไอจิ ประเทศญี่ปุ่น , Satellife Gallery of Aichi University of the Arts, Japan, วันที่ 30 
ตุลาคม-7 พฤศจิกายน 2558. หน้า 96. 

 มานะ ไทวัฒนกุล. (2557). นครธม [Monoprint, 27.7x18.8 cm.] นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT 
2014 ณ หอศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช. วันที่  9-30 กันยายน 2557. หน้า 
104. 
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 มานะ ไทวัฒนกุล. (2557). ฝัน [Stone and brass, 56x43 cm.] นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT 
2014 ณ หอศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช. วันที่  9-30 กันยายน 2557. หน้า 
41. 

 งานแปล (ถ้ามี)  
  ไม่ม ี
 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี) 
  ไม่ม ี
 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 6  ปี    
 ระดับปริญญาตรี  

200 101 วาดเส้น 1 
200 201 สัมมนา 
200 241 ศิลปนิพนธ์ 1 
200 242 ศิลปนิพนธ์ 2 
212 101 ประติมากรรม 
212 182 การเชื่อมโลหะในงานประติมากรรม 

 ระดับบัณฑิตศึกษา 
212 421 ประติมากรรมขั้นสูง 1 
212 422 ประติมากรรมขั้นสูง 2 

 
ลงชื่ออาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
(อาจารย์มานะ ไทวัฒนกุล) 

วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับปริญญาตรี 
ชื่อ-นามสกุล 

นายพิเชฐ  เขียวประเสริฐ 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย์                                                                                                                                           
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ศ.ม. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2554) 
ศ.บ. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548) 

 
สังกัด 
 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น  
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
          ไม่มี  
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
      ไม่มี 
    หนังสือรวมบทความวิจัย 
   ไม่มี 
  Proceedings 
 พิเชฐ เขียวประเสริฐ. (2560) “การอนุรักษ์ประติมากรรมและลวดลายประดับสะพานในกรุงเทพมหานคร 

กรณีศึกษาสะพานมหาดไทยอุทิศ” ใน Proceedings รวมบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์, P-9-P-
16. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10: 
บูรณาการศาสตรและศิลป", 23-25 มกราคม 2560. 

 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 ผลงานสร้างสรรค์ 
 พิเชฐ เขียวประเสริฐ. (2558). What will you write to you Beloved? [แผ่นอะคริลิค 10.1x15.3 cm.] 

"แรงบันดาลใจจากสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ" การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 32 ณ 
PSG Art Gallery. วันที่ 15 กันยายน-15 ตุลาคม 2558. หน้า 68. 

 พิเชฐ เขียวประเสริฐ. (2557). Preserve for [ไม้ ไม้ไผ่ ลวดทองแดง กรวด แผ่น PVC, 33x33x28 cm.] 
ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 31 ณ PSG Art Gallery. วันที่ 
15 กันยายน-15 ตุลาคม 2557. หน้า 55, 57. 

 งานแปล (ถ้ามี)  
  ไม่ม ี
 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี) 
  ไม่ม ี
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 4 ปี    
 ระดับปริญญาตรี  

200 104 วาดเส้น 2 
200 105 วาดเส้น 3 
200 107 องค์ประกอบศิลป์ 2 
200 108 องค์ประกอบศิลป์ 3 
200 241 ศิลปนิพนธ์ 1 
200 242 ศิลปนิพนธ์ 2 
212 101 ประติมากรรม 
212 121 ประติมากรรม 1 
212 122 ประติมากรรม 2 
212 152 ประติมากรรมจากคน 
212 153 ประติมากรรมนามธรรม 
212 154 คอมพิวเตอร์เพื่องานประติมากรรม            
212 251 การออกแบบประติมากรรมกับสิ่งแวดล้อม          

 ระดับบัณฑิตศึกษา 
212 421 ประติมากรรมขั้นสูง 1 
212 422 ประติมากรรมขั้นสูง 2 

ลงชื่ออาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
(อาจารย์พิเชฐ  เขียวประเสริฐ) 

วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 



มคอ. 2 126 

ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับปริญญาตรี 
ชื่อ-นามสกุล 
 นางสาววิมลมาลย์  ขันธะชวนะ 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 M.F.A. (Printmaking) Tokyo National University of Fine Arts and Music, Japan (1994)                                                                             
 ศ.บ. (ภาพพิมพ์) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2532) 
 
สังกัด 
 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น  
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
          ไม่มี  
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
      ไม่มี 
    หนังสือรวมบทความวิจัย 
   ไม่มี 
  Proceedings 
       ไม่มี 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
  ผลงานสร้างสรรค์ 
 วิมลมาลย์ ขันธะชวนะ. (2560). สู่สวรรคาลัย [Water-based woodblock print & stamping, 45x60 cm.] 

“In Loving Remembrance” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 34 ณ PSG Art 
Gallery. วันที ่15 กันยายน-31ตุลาคม 2560. หน้า 87. 

  วิมลมาลย์ ขันธะชวนะ. (2558) เข็มหมุดและความเจ็บปวด [ภาพถ่าย ผ้าแก้วและเข็มหมุด, 17x13x8 cm.] 
CUBIC MUSEUM International Exchange Exhibition between Aichi University of the Arts 
and Silpakorn University ณ แซทเทิลไลท์แกลเลอรี่ มหาวิทยาลัยศิลปะไอจิ ประเทศญี่ปุ่น. วันที่ 
30 ตุลาคม-7 พฤศจิกายน 2558. หน้า 94. 

 วิมลมาลย์ ขันธะชวนะ. (2557). เข็มหมุดและหมอนปักผ้า [ภาพพิมพ์ดิจิตอล และพิมพ์แกะไม้สีน้ า, 27.5x38 
cm.] ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 31 ณ PSG Art Gallery. 
วันที่ 15 กันยายน-15 ตุลาคม 2557. หน้า 61, 63. 

  วิมลมาลย์ ขันธะชวนะ. (2557) ต้นไม้หินนครวัด [Water-based Woodblock, 40x60 cm.] Print in ANGKOR 
WAT 2014 ณ หอศิลป์กรุงไทย ธ.กรุงไทย สาขาเยาวราช. วันที ่9-30 กันยายน  2557. หน้า 38. 

  วิมลมาลย์ ขันธะชวนะ. (2557) ทัพสยาม [Plywoodgraphy, 23x30 cm.] นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT 
2014 ณ หอศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช. วันที ่9-30 กันยายน 2557. หน้า 110. 
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 งานแปล (ถ้ามี)  
  ไม่ม ี
 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี) 
  ไม่ม ี
 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 4 ปี    
 ระดับปริญญาตรี  

200 201 สัมมนา 
200 241 ศิลปนิพนธ์ 1 
200 242 ศิลปนิพนธ์ 2 
213 101 ภาพพิมพ์พื้นฐาน 
213 121 ภาพพิมพ์ 1 
213 122 ภาพพิมพ์ 2 
213 151 วัสดุและสื่อในศิลปะภาพพิมพ์ 
213 221 ภาพพิมพ์ขั้นสูง 1 
213 222 ภาพพิมพ์ขั้นสูง 2 
615 563 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 3 

 ระดับบัณฑิตศึกษา 
213 421 ภาพพิมพ์ขั้นสูง 1 
213 422 ภาพพิมพ์ขั้นสูง 2 
213 423 โครงการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์ 

ลงชื่ออาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลมาลย์ ขันธะชวนะ) 

วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับปริญญาตรี 
ชื่อ-นามสกุล 
 นางสาวปาริชาต ิ ศุภพันธ์ 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 ศ.ม. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548) 
 ศ.บ. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543) 
 
สังกัด 
 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น  
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
          ไม่มี  
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
      ไม่มี 
    หนังสือรวมบทความวิจัย 
   ไม่มี 
  Proceedings 
       ไม่มี 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
  ผลงานสร้างสรรค์ 
 ปาริชาติ ศุภพันธ์. (2561). สาวภาชี แซ่บ ! นิทรรศการเดี่ยว ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป วันที่ 7 

มีนาคม-5 เมษายน 2561. จ านวน 40 หน้า. 
 ปาริชาติ ศุภพันธ์. (2560-2561). พระมหากษัตริย์แห่งความสุขที่ยิ่งใหญ่ [Oil on linen, 100x80 cm.] 

นิทรรศการ "คิดถึงพ่อ: In Memoriam" ณ DUKE Contemporary Art Spaceวันที่ 15 ธันวาคม 
2560-5 กุมภาพันธ์ 2561. หน้า 10. 

 ปาริชาติ ศุภพันธ์. (2560). พระมหากษัตริย์แห่งความสุขที่ยิ่งใหญ่ [Pastel and acrylic on linen, 80x60 cm.] 
“In Loving Remembrance” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 34 ณ PSG Art 
Gallery. วันที ่15 กันยายน-31ตุลาคม 2560. หน้า 84.   

  ปาริชาติ ศุภพันธ์. (2558). สะพรั่ง [สื่อผสม, 17x13x18 cm.] CUBIC MUSEUM International Exchange 
Exhibition between Aichi University of the Arts and Silpakorn University ณ แซทเทิ ล ไลท์ 
แกลเลอรี่ มหาวิทยาลัยศิลปะไอจิ ประเทศญี่ปุ่น. วันที่ 30 ตุลาคม-7 พฤศจิกายน 2558. หน้า 92. 

  ปาริชาติ ศุภพันธ์. (2557). นครธม [Monoprint, 40.5x30 cm.] นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT 
2014 ณ หอศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช. วันที่  9-30 กันยายน 2557. หน้า 
103. 

  ปาริชาติ ศุภพันธ์. (2557). อัปสรา [Etching, 10x7 cm.] นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT 2014 ณ หอ
ศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช. วันที่ 9-30 กันยายน 2557. หน้า 36. 
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 งานแปล (ถ้ามี)  
  ไม่ม ี
 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี) 
  ไม่ม ี
 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 7 ปี    
 ระดับปริญญาตรี  

200 109 การสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 1 
200 110 การสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 2 
200 201 สัมมนา 
200 241 ศิลปนิพนธ์ 1 
200 242 ศิลปนิพนธ์ 2 
213 101 ภาพพิมพ์พื้นฐาน 
213 121 ภาพพิมพ์ 1 
213 122 ภาพพิมพ์ 2 
213 151 วัสดุและสื่อในศิลปะภาพพิมพ์ 
213 221 ภาพพิมพ์ขั้นสูง 1 
213 222 ภาพพิมพ์ขั้นสูง 2 
615 563 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 3 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
213 421 ภาพพิมพ์ขั้นสูง 1 
213 422 ภาพพิมพ์ขั้นสูง 2 
213 423 โครงการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์ 

ลงชื่ออาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ ศุภพันธ์) 
วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับปริญญาตรี 
ชื่อ-นามสกุล 
 นายอ านาจ  คงวารี 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 ศ.ม. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548) 
 ศป.บ. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยบูรพา (2542) 
 
สังกัด 
 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น  
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
          ไม่มี  
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
      ไม่มี 
    หนังสือรวมบทความวิจัย 
   ไม่มี 
  Proceedings 
       ไม่มี 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 ผลงานสร้างสรรค์ 
 อ านาจ คงวารี. (2560-2561). King Bhumibol Adulyadej, 2015 [Lithograph, 42.5x28] นิทรรศการ 

"คิดถึ งพ่อ :  In Memoriam"  ณ DUKE Contemporary Art Spaceวันที่  15 ธันวาคม 2560-5 
กุมภาพันธ์ 2561. หน้า 4. 

 อ านาจ คงวารี. (2560-2561). Still on My Mind No.2, 2017 [Lithograph, 56x42 cm.] นิทรรศการ 
"คิดถึ งพ่อ :  In Memoriam"  ณ DUKE Contemporary Art Spaceวันที่  15 ธันวาคม 2560-5 
กุมภาพันธ์ 2561. หน้า 5. 

 อ านาจ คงวารี. (2560). พระผู้สถิตในดวงใจไทย...ตราบนิจนิรันดร์ หมายเลข 1 [Lithograph on paper, 
56x42 cm] “In Loving Remembrance” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 34 
ณ PSG Art Gallery. วันที ่15 กันยายน-31ตุลาคม 2560. หน้า 85. 

 อ านาจ คงวารี .  (2559). The King:  The Nine Yellow and Blue Shades of His Graciousness 
[Acrylic, Screen] “Under His Graciousness” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 
33 ณ PSG Art Gallery. วันที ่15 กันยายน-15 ตุลาคม 2559. หน้า 70-71. 

 อ านาจ คงวารี. (2558). The Beauty of Withered  [ทองค า เปลว ภาพพิมพ์หินและฟักบัว, 17x13x8 
cm.] CUBIC MUSEUM International Exchange Exhibition between Aichi University of the 
Arts and Silpakorn University ณ แซทเทิลไลท์แกลเลอรี่ มหาวิทยาลัยศิลปะไอจิ ประเทศญี่ปุ่น. 
วันที่ 30 ตุลาคม-7 พฤศจิกายน 2558. หน้า 97. 
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 อ านาจ คงวารี. (2558). Princess Maha Chakri Sirindhorn [ภาพพิมพ์ผิวนูน 80x60 cm.] "แรงบันดาล
ใจจากสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ" การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 32 ณ PSG Art 
Gallery. วันที ่15 กันยายน-15 ตุลาคม 2558. หน้า 75. 

 อ านาจ คงวารี .  (2557) .  Angles in the Moonlight, March 2014 [ภาพพิมพ์หิน , 64x80 cm. ] 
นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT 2014 ณ หอศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขา
เยาวราช. วันที ่9-30 กันยายน 2557. หน้า 41. 

 อ านาจ คงวารี. (2557). นางอัปสรา [Plywoodgraphy, 30x23 cm.] นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT 
2014 ณ หอศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช. วันที่ 9-30 กันยายน 2557. หน้า 
41. 

 งานแปล (ถ้ามี)  
  ไม่ม ี
 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี) 
  ไม่ม ี
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 6 ปี    
 ระดับปริญญาตรี  

200 103 วาดเส้น 1 
200 104 วาดเส้น 2 
200 173  ศิลปวิจักษ์ 
200 201 สัมมนา 
200 241 ศิลปนิพนธ์ 1 
200 242 ศิลปนิพนธ์ 2 
213 101 ภาพพิมพ์พื้นฐาน 
213 121 ภาพพิมพ์ 1 
213 122 ภาพพิมพ์ 2 
213 151 วัสดุและสื่อในศิลปะภาพพิมพ์ 
213 152 ภาพพิมพ์สื่อผสม 
213 221 ภาพพิมพ์ขั้นสูง 1 
213 222 ภาพพิมพ์ขั้นสูง 2 
615 563 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 3 

 ระดับบัณฑิตศึกษา 
213 421 ภาพพิมพ์ขั้นสูง 1 
213 422 ภาพพิมพ์ขั้นสูง 2 
213 423 โครงการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์ 

ลงชื่ออาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ คงวารี) 

วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับปริญญาตรี 
ชื่อ-นามสกุล 
 นายอภิชัย  ภิรมย์รักษ์ 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 ศ.ม. (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2535) 
 ศ.บ. (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2532) 
 
สังกัด 
 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)  

ผลงานวิจัย 
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น  

  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
          ไม่มี  
   ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
      ไม่มี 
    หนังสือรวมบทความวิจัย 
   ไม่มี 
  Proceedings 
       ไม่มี 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 ผลงานสร้างสรรค์ 
 อภิชัย ภิรมย์รักษ์ .  (2560). นิทรรศการศิลปะ "ศิลปะ.. .ชีวิต. . .ความรัก  : ONE AFFECTION ONE 

LIFETIME" นิทรรศการเดี่ยว ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า วันที่ 7-30 ธันวาคม 
2560. (แผ่นพับ). 

 อภิชั ย  ภิ รมย์ รั กษ์ .  (2560) .  King of King (1-2-3-4) [Offset Lithograph, 74x54 cm. ] “ In Loving 
Remembrance” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 34 ณ PSG Art Gallery. 
วันที ่15 กันยายน-31ตุลาคม 2560. หน้า 88. 

 อภิชัย ภิรมย์รักษ์. (2559). มารแดง [สีฝุ่นผสมน้ ากาว บนพื้นเม็ดมะขามดินสอพอง, 45x45 cm.] นิทรรศการ 
“จากธรรมชาติ” From nature พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ส านักงานใหญ่ (รัช
โยธิน). วันที่ 10 ตุลาคม-11 พฤศจิกายน 2559. หน้า 45. 

 อภิชัย ภิรมย์รักษ์. (2559). พระศรีอาริยเมตไตรย [Cement, Metal, Pyramid Models, Glass, and 
Crystal] “Under His Graciousness” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 33 ณ 
PSG Art Gallery. วันที ่15 กันยายน-15 ตุลาคม 2559. หน้า 76-77. 

 อภิชัย ภิรมย์รักษ์. (2558). Mule [สานผักตบชวา] CUBIC MUSEUM International Exchange Exhibition 
between Aichi University of the Arts and Silpakorn University ณ แซทเทิลไลท์แกลเลอรี่  
มหาวิทยาลัยศิลปะไอจิ ประเทศญี่ปุ่น. วันที่ 30 ตุลาคม-7 พฤศจิกายน 2558. หน้า 93. 
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 อภิชัย ภิรมย์รักษ์. (2558). สมเด็จพระเทพรัตนฯ กับพระเศวตสุรคชาธารฯ [ขี้ผึ้ง ดินน้ ามัน, 22x66x39 cm.] 
“แรงบันดาลใจจากสมเด็จพระเทพรัตนฯ” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 32 ณ 
PSG Art Gallery. วันที ่15 กันยายน-15 ตุลาคม 2558. หน้า 78. 

 อภิชัย ภิรมย์รักษ์. (2557). ช้างไทย 3 (สวัสดี) [บรอนซ์, 66x30x35 cm.] ASEAN  WAY การแสดง
ศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 31 ณ PSG Art Gallery. วันที่ 15 กันยายน-15 ตุลาคม 
2557. หน้า 68-69. 

 งานแปล (ถ้ามี)  
  ไม่ม ี
 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี) 
  ไม่ม ี
 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 25 ปี    
 ระดับปริญญาตรี  
 200 201 สัมมนา 
 200 241 ศิลปนิพนธ์ 1 
 200 242 ศิลปนิพนธ์ 2 
 214 121 ศิลปะไทย 1 
 214 122 ศิลปะไทย 2 
 214 152 คติความเชื่อในงานศิลปกรรมไทย 
 214 153 ศิลปะไทยวิจักษ์ 
 214 182 งานช่างสิบหมู่ 
 214 221 ศิลปะไทย 3 
 214 222 ศิลปะไทย 4 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 103 523 การตรวจสอบและบันทึกข้อมูล 
 200 550 ทัศนศิลป์วิจักษ์ 
 214 421 ศิลปะไทยขั้นสูง 1  
 214 422 ศิลปะไทยขั้นสูง 1 
 214 423 โครงการสร้างสรรค์ศิลปะไทย 

 ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชัย  ภิรมย์รักษ์) 
วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 



มคอ. 2 134 

ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับปริญญาตรี 
ชื่อ-นามสกุล 

นางสาวจินตนา  เปี่ยมศิริ 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ศ.ม. (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2538) 
ศ.บ. (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2534) 

 
สังกัด 
 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น  
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
          ไม่มี  
   ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
      ไม่มี 
    หนังสือรวมบทความวิจัย 
   ไม่มี 
  Proceedings 
       ไม่มี 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
  ผลงานสร้างสรรค์ 
 จิ น ตน า  เ ปี่ ย มศิ ริ .  ( 2560) .  พลั งแห่ งแผ่ นดิ น  [Acrylic on canvas, 100x80 cm. ]  “ In Loving 

Remembrance” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 34 ณ PSG Art Gallery. 
วันที ่15 กันยายน-31ตุลาคม 2560. หน้า 92. 

 จินตนา เปี่ยมศิริ. (2560). Scene from Krabi [Acrylic on Canvas, 100x70 cm.] นิทรรศการ “ค าสอนของ
พ่อ” ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน กรุงเทพมหานคร วันที่ 4-29 กรกฎาคม 2560. หน้า 65. 

 จินตนา เปี่ยมศิริ. (2560). ทุนศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 16 (ผลงาน 5 ชิ้น) ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร. วันที่ 
10 มีนาคม-8 เมษายน 2560.  

 จินตนา เปี่ยมศิริ. (2559). Staying with Love  [Acrylic on Canvas] “Under His Graciousness” การ
แสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 33 ณ PSG Art Gallery. วันที่ 15 กันยายน-15 
ตุลาคม 2559. หน้า 82-83. 

 จินตนา เปี่ยมศิริ. (2559). สวนสีเขียว [สีฝุ่นผสมน้ ากาว บนพื้นเม็ดมะขามดินสอพอง , 45x45 cm.] 
นิทรรศการ “จากธรรมชาติ” From nature พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ส านักงาน
ใหญ่ (รัชโยธิน). วันที่ 10 ตุลาคม-11 พฤศจิกายน 2559. หน้า 46. 

 จินตนา เปี่ยมศิริ .  (2558). Remembrance [สื่อผสม] CUBIC MUSEUM International Exchange 
Exhibition between Aichi University of the Arts and Silpakorn University ณ แซทเทิลไลท์
แกลเลอรี่ มหาวิทยาลัยศิลปะไอจิ ประเทศญี่ปุ่น. วันที่ 30 ตุลาคม-7 พฤศจิกายน 2558. หน้า 95. 
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 จินตนา เปี่ยมศิริ. (2558). เจ้าฟ้าวิสิษฐศิลปิน [สีอะคริลิคบนผ้าใบ, 80x60 cm.] “แรงบันดาลใจจากสมเด็จ
พระเทพรัตนฯ” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 32 ณ PSG Art Gallery. วันที่ 
15 กันยายน-15 ตุลาคม 2558. หน้า 81. 

 จินตนา เปี่ยมศิริ. (2557). Mind Garden [สีอะคริลิกบนผ้าใบ, 80x80 cm.] ASEAN  WAY การแสดง
ศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 31 ณ PSG Art Gallery. วันที่ 15 กันยายน-15 ตุลาคม 
2557. หน้า 66, 69. 

 งานแปล (ถ้ามี)  
  ไม่ม ี
 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี) 
  ไม่ม ี
 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 5 ปี    
 ระดับปริญญาตรี  

200 109 การสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 1 
200 110 การสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 2 
200 201 สัมมนา 
200 241 ศิลปนิพนธ์ 1 
200 242 ศิลปนิพนธ์ 2 
214 101 ศิลปกรรมไทยศึกษาพื้นฐาน 
214 102 ศิลปะไทย 
214 121 ศิลปะไทย 1 
214 122 ศิลปะไทย 2 
214 221 ศิลปะไทย 3 
214 222 ศิลปะไทย 4 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
200 556 ศิลปะไทย 
214 421 ศิลปะไทยขั้นสูง 1  
214 422 ศิลปะไทยขั้นสูง 1 
214 423 โครงการสร้างสรรค์ศิลปะไทย 

ลงชื่ออาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
(อาจารย์จินตนา  เปี่ยมศิริ) 

วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 



มคอ. 2 136 

ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับปริญญาตรี 
ชื่อ-นามสกุล 

นายอนุวัฒน์  ลัดดาวัลย์ 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ศ.ม. (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2554) 
ศ.บ. (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550) 

 
สังกัด 
 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น  
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
          ไม่มี  
   ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
      ไม่มี 
    หนังสือรวมบทความวิจัย 
   ไม่มี 
  Proceedings 
       ไม่มี 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
  ผลงานสร้างสรรค์ 
 อนุวัฒน์ ลัดดาวัลย์ . (2560). สมมุติเทพ [Powder on white clay filler background, 80x55 cm.] “In 

Loving Remembrance” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 34 ณ PSG Art 
Gallery. วันที ่15 กันยายน-31 ตุลาคม 2560. หน้า 93. 

 อนุวัฒน์ ลัดดาวัลย์. (2560). ยมกปาฏิหาริย์ [สีฝุ่น, ทองค าเปลวบนดินสอพอง, 120x100 cm.] รางวัลที่ 1 
ประเภทจิตรกรรมไทยแบบประเพณี นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39 ณ PSG Art Gallery. 
วันที่ 8 สิงหาคม-12 กันยายน 2560. หน้า 22-23. 

 อนุวัฒน์ ลัดดาวัลย์. (2560). Under His Graciousness I [Colored powder and gold leaf on white 
clay, 100x80 cm. ]  The Spirit of Thailand from traditional to contemporary ณ  Insa Art 
Center Gallery, Seoul, Korea. วันที ่12-18 กรกฎาคม 2560. หน้า 52-53. 

 อนุวัฒน์ ลัดดาวัลย์. (2559). ใต้ร่มพระบารมี [Powder Color and Gold Leaves on White Clay Filler] 
“Under His Graciousness” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 33 ณ PSG Art 
Gallery. วันที ่15 กันยายน-15 ตุลาคม 2559. หน้า 84-85. 

 อนุวัฒน์ ลัดดาวัลย์ . (2559). อนิจจัง [สีฝุ่นผสมน้ ากาว บนพื้นเม็ดมะขามดินสอพอง , 45x45 cm.] 
นิทรรศการ “จากธรรมชาต”ิ From nature พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณชิย์ ส านักงาน
ใหญ่ (รัชโยธิน). วันที่ 10 ตุลาคม-11 พฤศจิกายน 2559. หน้า 50. 
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 อนุวัฒน์  ลัดดาวัลย์ .  (2558) .  วิสิษฏศิลปิน [สีฝุ่ นบนดินสอพอง,  150x120 cm. ]  นิทรรศการ 
พระสาทิสลักษณ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช 
2558 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม. วันที่  15-30 พฤศจิกายน 2558. 
หน้า 162-163. 

 อนุวัฒน์  ลัดดาวัลย์ .  (2558). หลับ [สีฝุ่นบนผ้าไหม]  CUBIC MUSEUM International Exchange 
Exhibition between Aichi University of the Arts and Silpakorn University ณ แซทเทิลไลท์
แกลเลอรี่ มหาวิทยาลัยศิลปะไอจิ ประเทศญี่ปุ่น. วันที่ 30 ตุลาคม-7 พฤศจิกายน 2558. หน้า 100. 

 อนุวัฒน์ ลัดดาวัลย์. (2558). สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [สีฝุ่นบนดินสอพอง 
55x45 cm.] “แรงบันดาลใจจากสมเด็จพระเทพรัตนฯ” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ 
ครั้งที่ 32 ณ PSG Art Gallery. วันที ่15 กันยายน-15 ตุลาคม 2558. หน้า 82. 

 อนุวัฒน์ ลัดดาวัลย์. (2557). วัตถุ-ใจ-ธรรม [สีฝุ่น, 60x50 cm.] ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์
คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 31 ณ PSG Art Gallery. วันที่ 15 กันยายน-15 ตุลาคม 2557. หน้า 66, 69. 

 งานแปล (ถ้ามี)  
  ไม่ม ี
 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี) 
  ไม่ม ี
 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 5 ปี    
 ระดับปริญญาตรี  

200 106 องค์ประกอบศิลป์ 1 
200 107 องค์ประกอบศิลป์ 2 
200 109 การสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 1 
200 110 การสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 2 
200 201 สัมมนา 
200 241 ศิลปนิพนธ์ 1 
200 242 ศิลปนิพนธ์ 2 
214 101 ศิลปกรรมไทยศึกษาพื้นฐาน 
214 102 ศิลปะไทย 
214 221 ศิลปะไทย 3 
214 222 ศิลปะไทย 4 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
200 556 ศิลปะไทย 
214 421 ศิลปะไทยขั้นสูง 1  
214 422 ศิลปะไทยขั้นสูง 1 
214 423 โครงการสร้างสรรค์ศิลปะไทย 

ลงชื่ออาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
(อาจารย์อนุวัฒน์  ลัดดาวัลย์) 

วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 



มคอ. 2 138 

ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับปริญญาตรี 
ชื่อ-นามสกุล 

นางสาวหฤทยา  ขุนน้อย 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย์ 
                                                                                                                                                      

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
  ศศ.ม. (สตรีศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2557) 

ศ.บ. (ภาพพิมพ์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2532) 
 
คุณวุฒิอาจารย์ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตร 

การศึกษาและการท าวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรีศึกษา 
 จุดมุ่งหมายของการศึกษาในสาขาสตรีศึกษา คือการศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความเป็นผู้หญิงทั้งในแง่
เพศสภาพและเพศวิถี เพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์ศิลปะที่มีผู้หญิงเป็นผู้สร้างในฐานะศิลปินและรูปแบบของงานที่แสดงออกมา 
รวมทั้งวิเคราะห์บริบทของผู้หญิงในงานศิลปะจากอดีตถึงปัจจุบันที่ปรากฏในงานศิลปะ (การเลือกเรื่องในการท าวิทยานิพนธ์
ขึ้นอยู่กับนักศึกษาตามความถนัดเนื่องจากเป็นสหวิทยาการ) 
 นอกจากนี้การศึกษาสาขานี้ท าให้ได้เข้าใจในเรื่องของเพศสภาพทั้งเพศชายและเพศทางเลือกในบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรม ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงได้เลือกศึกษางานเพศวิถีในงานศิลปะภาพพิมพ์ของปาริชาติ ศุภพันธ์ ในฐานะของความ
เป็นศิลปินหญิงและแนวทางการแสดงออกที่มีอัตลักษณ์ในการน าเสนอถึงความเป็นเพศสภาพต่าง ๆ และเพศวิถีที่ปรากฏให้
เห็นถึงความหลากหลายของเพศวิถีในสังคมปัจจุบันด้วยการน าเสนอผ่านการแสดงออกของเรือนร่าง อากัปกริยาท่าทางและ
การแต่งกาย รวมทั้งการจัดวางองค์ประกอบที่สะท้อนถึงพื้นที่ของการแสดงเพศวิถีที่ลากหลาย เช่น เวทีการประกวดความงาม  
เวทีละคร หรือพื้นที่ของการแสดงนาฏลักษณ์ ซึ่งการน าเสนอในเทคนิคภาพพิมพ์ก็เป็นพื้นที่ของการแสดงออกถึงประสบการณ์
และแนวคิดของความหลากหลายทางเพศจากประสบการณ์ของปาริชาติ ซึ่งภาพพิมพ์ก็เปรียบเทียบได้สื่อที่สร้างการผลิตซ้ า
เพศวิถีที่ไม่ต่างจากสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และหนังสือภาพโป๊เปลือยต่าง ๆ รวมทั้งภาพถ่ายติดผนังที่มักน าเสนอ
ภาพความเหมารวมหรือกระแสหลักในการแสดงถึงความงาม อากัปกริยาท่าทางและการแต่งกาย  แต่ภาพพิมพ์ของปาริชาติคือ
การผลิตซ้ าของความหลากหลายทางเพศวิถีในความคิด ความงามจากการตีความหมายที่มาประสบการณ์ของตัวศิลปินในฐานะ
ความเป็นผู้หญิง 
 จากการศึกษาในหลักสูตรสตรีศึกษา เพศสภาพและเพศวิถี สามารถน าแนวคิด ทฤษฎี และการวิเคราะห์ที่ได้มาจาก
การศึกษาและการท าวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรนี้ มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิช า
ทัศนศิลป์ เช่น รายวิชาทางด้านประวัติศาสตร์ศิลป์ วิธีวิจัยทางศิลปะ สุนทรียศาสตร์ ศิลปวิจารณ์ รวมทั้งรายวิชาเปิดใหม่ 
“เพศสภาพและเพศวิถีในงานศิลปะร่วมสมัย” โดยการน าเอาแนวคิดและทฤษฎีมาปรับใช้กับการสอน ที่มีการแสดงเรื่องเพศ
สภาพและเพศวิถีในงานศิลปะที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ศิลป์ สุนทรียศาสตร์เพศสภาพ (Gender Aesthetic) ที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของวิชาสุนทรียศาสตร์ การวิจัยงานศิลปะของนักศึกษาที่แสดงออกถึงเรื่องเพศสภาพและเพศวิถี รวมทั้งการวิจารณ์ศิลปะที่
แสดงความเป็นเพศสภาพและเพศวิถีเช่นกัน 
 
สังกัด 
 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
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ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น  
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
          ไม่มี  
   ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
      ไม่มี 
    หนังสือรวมบทความวิจัย 
   ไม่มี 
  Proceedings 
       ไม่มี 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
  ผลงานสร้างสรรค์ 
 หฤทยา ขุนน้อย. (2559). ช่างไม้ [Mixed Media, 105x80 cm.] “Under His Graciousness” การแสดง

ศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 33 ณ PSG Art Gallery. วันที่ 15 กันยายน-15 ตุลาคม 
2559. หน้า 94-95. 

 หฤทยา ขุนน้อย. (2558). หกคะเมนตีลังกา [สื่อผสม] “CUBIC MUSEUM in AICHI” นิทรรศการแลกเปลี่ยน
ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยศิลปะไอจิ ประเทศญี่ปุ่น, 
Satellife Gallery of Aichi University of the Arts, Japan, วันที่ 30 ตุลาคม-7 พฤศจิกายน 2558. 
หน้า 96. 

 งานแปล (ถ้ามี)  
  ไม่ม ี
 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
 หฤทยา ขุนน้อย. (2560). ศิลปะอนารยะ : Primitive Art. พิมพค์รัง้ที่ 1. กรงุเทพฯ: จัสพริ้นท์. 194 หน้า. 
 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 20 ปี    
 ระดับปริญญาตรี  

200 172 ศิลปะตะวันตก 
215 102 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 
215 123 ทฤษฎีการสร้างสรรค์ 
215 194 อิทธิพลของศิลปะอนารยะในงานศิลปะสมัยใหม่ 
215 201 สุนทรียศาสตร์ 1 
215 202 สุนทรียศาสตร์ 2 
215 203 วิธีวิจัยทางศิลปะ 
215 204 ศิลปะวิจารณ์ 
215 241 ศิลปนิพนธ์ทฤษฎีศิลป์ 

ลงชื่ออาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
(อาจารย์หฤทยา  ขุนน้อย) 

วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 



มคอ. 2 140 

ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับปริญญาตรี 
ชื่อ-นามสกุล 

นางปวีณา  สุธีรางกูร 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย์ 
                                                                                                                                                      

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ศ.ม. (ทฤษฎีศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2553) 
ศป.บ. (จิตรกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2544) 

 
สังกัด 
 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น  
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
          ไม่มี  
   ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
      ไม่มี 
    หนังสือรวมบทความวิจัย 
   ไม่มี 
  Proceedings 
       ไม่มี 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
  ผลงานสร้างสรรค์   
 ปวีณา สุธีรางกูร.(2560). รักพ่อ [Colored pencils on paper, digital on paper, glass bottles, Dimension 

variable] “In Loving Remembrance” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 34 ณ 
PSG Art Gallery. วันที ่15 กันยายน-31ตุลาคม 2560. หน้า 97. 

 Paweena Suteerangkul. (2560). Intense Blue [ภาพถ่าย] การประกวดศิลปกรรมระดับนานาชาติ 
PMAC 2017 WORLD ART CONTEST ภายใต้หัวข้อ “EVERYONE  MATTERS” ในการประชุม
นานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล (Prince Mahidol Award Conference) ณ โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560. (ไม่ระบุ). 

 ปวีณา สุธีรางกูร. (2559). งานของพ่อ [สื่อผสม]. การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 33  
PSG Art Gallery วันที ่16 กันยายน–15 ตุลาคม 2559. หน้า 96-97. 

 ปวีณา สุธีรางกรู. (2558). คช/ Elephant [สีอะคริลิค ไม้ฉลุ ไม้ก๊อก] "แรงบันดาลใจจาก สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ" 
การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 32 ณ PSG Art Gallery วันที่ 16 กันยายน- 
15 ตุลาคม 2558. หน้า 85. 

 ปวีณา สุธีรางกูร. (2558). ซ้ายและขวา [สื่อผสม, 17x.13 x8 cm.] “CUBIC MUSEUM in AICHI” 
นิทรรศการแลกเปลี่ยนระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัย
ศิลปะไอจิ ประเทศญี่ปุ่น , Satellife Gallery of Aichi University of the Arts, Japan, วันที่ 30 
ตุลาคม-7 พฤศจิกายน 2558. หน้า 99. 

http://reg5.su.ac.th/registrar/teach_time.asp?backto=teach_time&officerid=35854&f_cmd=2&officercode=35854&officername=%CD%D2%A8%D2%C3%C2%EC+%BB%C7%D5%B3%D2+%CA%D8%B8%D5%C3%D2%A7%A1%D9%C3&remark=&officeremail=kanompangs%40yahoo%2Ecom
http://reg5.su.ac.th/registrar/teach_time.asp?backto=teach_time&officerid=35854&f_cmd=2&officercode=35854&officername=%CD%D2%A8%D2%C3%C2%EC+%BB%C7%D5%B3%D2+%CA%D8%B8%D5%C3%D2%A7%A1%D9%C3&remark=&officeremail=kanompangs%40yahoo%2Ecom
http://reg5.su.ac.th/registrar/teach_time.asp?backto=teach_time&officerid=35854&f_cmd=2&officercode=35854&officername=%CD%D2%A8%D2%C3%C2%EC+%BB%C7%D5%B3%D2+%CA%D8%B8%D5%C3%D2%A7%A1%D9%C3&remark=&officeremail=kanompangs%40yahoo%2Ecom
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 ปวีณา สุธีรางกูร (2557) แลกเปลี่ยน [สีอะคริลิคบนกระดาษ, 30x30  cm.] ASEAN  WAY การแสดง
ศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 31 ณ หอศิลป์ PSG คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร,วันที ่15 กันยายน–15 ตุลาคม 2557. หน้า 72-73. 

 งานแปล (ถ้ามี)  
  ไม่ม ี
 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
  ไม่ม ี
 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 6 ปี    
 ระดับปริญญาตรี  

200 173 ศิลปวิจักษ์ 
200 201 สัมมนา 
215 102 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 
215 121 การวิเคราะห์งานศิลปะ 
215 125 ประวัติและปรัชญาของศิลปะวิจารณ์ 
215 183 สีในงานศิลปะ 
215 204 ศิลปะวิจารณ์ 
215 241 ศิลปนิพนธ์ทฤษฎีศิลป์ 

 ระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา 
215 404 ทัศนศิลป์ 

ลงชื่ออาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
(อาจารย์ปวีณา  สุธีรางกูร) 

วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

http://reg5.su.ac.th/registrar/teach_time.asp?backto=teach_time&officerid=35854&f_cmd=2&officercode=35854&officername=%CD%D2%A8%D2%C3%C2%EC+%BB%C7%D5%B3%D2+%CA%D8%B8%D5%C3%D2%A7%A1%D9%C3&remark=&officeremail=kanompangs%40yahoo%2Ecom
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับปริญญาตรี 
ชื่อ-นามสกุล 

นางสาวลลินธร  เพ็ญเจริญ 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ศ.ม. (ทฤษฎีศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2554) 
ศป.บ. (ประติมากรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2549) 

 
สังกัด 
 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น  
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 ลลินธร เพ็ญเจริญ. (2557). “มารนุษย์วิทยา” (Marathropology). กรุงเทพมหานคร, ได้รับทุนอุดหนุนจาก

กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากรในส่วนของสถาบันวิจัยและพัฒนาประจ าปี 2556. 
66 หน้า. 

  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
      ไม่มี 
    หนังสือรวมบทความวิจัย 
   ไม่มี 
  Proceedings 
 ลลินธร เพ็ญเจริญ. (2557). “มารนุษย์วิทยา (Marathropology)”. ใน Proceedings รวมบทความวิจัยและ

งานสร้างสรรค์, 22–29. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและ
นานาชาติ ระหว่างวันที่ 24– 26 มีนาคม 2557. 

 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
  ผลงานสร้างสรรค์ 
 ลลินธร เพ็ญเจริญ (2559). ตัวอย่างที่ 16: หยาดเหงื่อสีน้ าเงิน. “Under His Graciousness” การแสดง

ศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 33 ณ PSG Art Gallery. วันที่ 15 กันยายน-15 ตุลาคม 
2559. หน้า 98-99. 

 ลลิ นธร เพ็ญเจริญ (2559) .  SP.4:  Oval Shrimp.  [สมุ ดบั นทึ ก  ภาพถ่ าย ตั วอย่ า ง  ( specimen)  
บนกระจกสไลด์, 46.6x34.7 ซม.] นิทรรศการ “จากธรรมชาติ” From nature ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคาร
ไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ส านักงานใหญ่ (รัชโยธิน). วันที่ 10 ตุลาคม-11 พฤศจิกายน 2559. หน้า 63. 

 ลลินธร เพ็ญเจริญ (2559). SP.9-12: Oval-like and Green Organisms. นิทรรศการ “จากธรรมชาติ” 
From nature ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ส านักงานใหญ่ (รัชโยธิน). วันที่ 10 
ตุลาคม-11 พฤศจิกายน 2559. หน้า 63. 

 ลลินธร เพ็ญเจริญ (2558) SP, 4/Oval Shirmp [สมุดบันทึก ภาพถ่าย และตัวอย่าง บนกระจกสไลด์]  
"แรงบันดาลใจจาก สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ" การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 32 ณ 
PSG Art Gallery วันที ่16 กันยายน-15 ตุลาคม 2558. หน้า 86. 
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 ลลินธร เพ็ญเจริญ  (2557) C: 34: Longitudinal dissection of vague flower  [เส้นลวดเงิน และกราไฟท์
บนกระดาษ, 56.5x45.5 cm.] ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 31 
ณ PSG Art Gallery วันที่ 15 กันยายน-15 ตุลาคม 2557. หน้า 72-73. 

 งานแปล (ถ้ามี)  
  ไม่ม ี
 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
 ลลินธร เพ็ญเจริญ. (2557). ศิลปะกับเทคโนโลยีสมัยใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. (ใช้ในการเรียนการสอนตั้งแต่
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557). 182 หน้า. 

 Lalinthorn Phencharoen. (2016). “Encounter with Strangers”. Bangkok-Quebec Artist Exchange 
Programme 2015-2016, Les Editions Intervention, Quebec, Canada : 18-30. 

 Lalinthorn Phencharoen.  (2016) .  “Encounter with Strangers”. Inter, art actuel, 2016, #124 
(October), Quebec, Canada : 52-55. 

 ลลินธร เพ็ญเจริญ. (2559). “ศิลปินในพ านัก (Artist in Residence)”. ใน BACC Art Talk 2016 : ศิลปะ
สนทนา 2559 ครั้งที่ 1 หัวข้อ “Residency การเดินทางของศิลปะและศิลปิน”. 2559. (พิมพ์ใน
กิจกรรม BACC Art Talk 2016 : ศิลปะสนทนา 2559 ครั้งที่ 1 หัวข้อ “Residency การเดินทางของ
ศิลปะและศิลปิน” กุมภาพันธ์ 2559). 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 5 ปี    
 ระดับปริญญาตรี  

200 107 องค์ประกอบศิลป์ 2 
200 108 องค์ประกอบศิลป์ 3 
215 153 ศิลปะกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
215 201 สุนทรียศาสตร์ 1 
215 203 วิธีวิจัยทางศิลปะ 
215 226 วิจารณ์ศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย 
215 241 ศิลปนิพนธ์ทฤษฎีศิลป์ 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
215 425 ทฤษฎีการสร้างสรรค์ทางศิลปะ 
215 459 พัฒนาการศิลปะจากสื่อใหม่ 

ลงชื่ออาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลินธร เพ็ญเจริญ) 
วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน   

ระดับปริญญาตรี 
ชื่อ-นามสกุล 

นายสืบสกุล  ศรัณพฤฒิ  
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ศ.ม. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550) 
ศ.บ. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2538) 

 
สังกัด 
 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น  
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
          ไม่มี  
   ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
      ไม่มี 
    หนังสือรวมบทความวิจัย 
   ไม่มี 
  Proceedings 
 สืบสกุล ศรัณพฤฒิ. (2559) “การศึกษาความคิด เครื่องมือ และบริบททางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์

ผลงานภาพถ่ายในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา” ใน Proceedings รวมบทความวิจัยและงาน
สร้างสรรค์, 172-174. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร างสรรค์ระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 9: บูรณาการศาสตรและศิลป์", 11-21 กุมภาพันธ์ 2559. นครปฐม : สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
  ผลงานสร้างสรรค์ 
 สืบสกุล ศรัณพฤฒิ. (2560). ส่งเสด็จ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2489 ท่าอากาศยานดอนเมือง [Black and 

white photography, 41x46cm] “ In Loving Remembrance” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์ 
คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 34 ณ PSG Art Gallery. วันที ่15 กันยายน-31ตุลาคม 2560. หน้า 101. 

 สืบสกุล ศรัณพฤฒิ. (2559). เรื่องของศิลปะ [Wood, Plastic, Forest, and Wires, 25x55 cm.] “Under 
His Graciousness” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 33 ณ PSG Art Gallery. 
วันที ่15 กันยายน-15 ตุลาคม 2559. หน้า 106-107. 

 สืบสกุล ศรัณพฤฒิ. (2558). ภาพผีบอก [Photograph from the old canal, 120x120 cm.] "แรงบันดาล
ใจจาก สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ" การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 32 ณ PSG Art 
Gallery. วันที ่16 กันยายน-15 ตุลาคม 2558. หน้า 90. 
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  สืบสกุล ศรัณพฤฒิ. (2558). Yokohama Sweet Home [ภาพถ่าย, 17x13x8 cm.] CUBIC MUSEUM 
International Exchange Exhibition between Aichi University of the Arts and Silpakorn 
University ณ แซทเทิลไลท์แกลเลอรี่ มหาวิทยาลัยศิลปะไอจิ ประเทศญี่ปุ่น. วันที่ 30 ตุลาคม-7 
พฤศจิกายน 2558. หน้า 97. 

 สืบสกุล ศรัณพฤฒิ. (2557) เฟซบุ๊ค ๒๔๘๓.  [Photography, 76x102 cm.] ASEAN  WAY การแสดง
ศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 31 ณ PSG Art Gallery วันที่ 15 กันยายน-15 ตุลาคม 
2557. หน้า 76, 79. 

 
 งานแปล (ถ้ามี)  
  ไม่ม ี
 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี) 
  ไม่ม ี
 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 7 ปี    
 ระดับปริญญาตรี  

200 108 องค์ประกอบศิลป์ 3 
200 109 การสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 1 
200 110 การสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 2 
200 173 ศิลปวิจักษ์ 
200 201 สัมมนา 
200 241 ศิลปนิพนธ์ 1 
200 242 ศิลปนิพนธ์ 2 
216 122 สื่อผสม 2 
216 151 ศิลปะภาพถ่าย 
216 186 การล้างและอัดภาพถ่าย 
216 222 สื่อผสม 4 

 ระดับบัณฑิตศึกษา 
200 401 การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 1 
200 402 การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 2 
200 404 การศึกษาพิเศษ 
216 421 สื่อผสมขั้นสูง 1 
216 422 สื่อผสมขั้นสูง 2 
216 423 โครงการสร้างสรรค์สื่อผสม 
477 503 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทางศิลปะ 
477 501 การจัดการเรียนรู้ส าหรับครูศิลปะ 

ลงชื่ออาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
(อาจารย์สืบสกุล ศรัณพฤฒิ) 

วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับปริญญาตรี 
ชื่อ-นามสกุล 
 นายคงศักดิ์  กุลกลางดอน 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 ศ.ม. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2544) 
 ศ.บ. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2540) 
 
สังกัด 
 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)  

ผลงานวิจัย 
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น  

  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
          ไม่มี  
   ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
      ไม่มี 
    หนังสือรวมบทความวิจัย 
   ไม่มี 
  Proceedings 
       ไม่มี 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 ผลงานสร้างสรรค์ 
 คงศ ักดิ ์ ก ุลกลางดอน. (2560) .  ส ่ง เสด ็จ  [Acrylic on canvas, 121.7x101.5 cm. ]  “ In Loving 

Remembrance” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 34 ณ PSG Art Gallery. 
วันที ่15 กันยายน-31 ตุลาคม 2560. หน้า 99. 

 คงศักดิ์ กุลกลางดอน. (2559). ใต้ร่มพระบารมี [Photographs and Black Pencils on Paper in Wooden 
Frames with Glass, 36x32 cm. ] “Under His Graciousness” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์ 
คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 33 ณ PSG Art Gallery. วันที ่15 กันยายน-15 ตุลาคม 2559. หน้า 102-103. 

 คงศักดิ์ กุลกลางดอน. (2558). ธงไทย [ดอกไม้พลาสติก] CUBIC MUSEUM International Exchange 
Exhibition between Aichi University of the Arts and Silpakorn University ณ แซทเทิลไลท์
แกลเลอรี่ มหาวิทยาลัยศิลปะไอจิ ประเทศญี่ปุ่น. วันที่ 30 ตุลาคม-7 พฤศจิกายน 2558. หน้า 94. 

 คงศักดิ์ กุลกลางดอน. (2558). ดอกโบตั๋น [สีอิคริลิคบนกระดาษ, 65x55 cm.] “แรงบันดาลใจจากสมเด็จ
พระเทพรัตนฯ” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 32 ณ PSG Art Gallery. วันที่ 
15 กันยายน-15 ตุลาคม 2558. หน้า 88. 

 คงศักดิ์ กุลกลางดอน. (2557). July Rain [วาดเส้นและจัดวาง, ผันแปรตามการติดตั้ง.] ASEAN  WAY การ
แสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 31 ณ PSG Art Gallery. วันที่ 15 กันยายน-15 
ตุลาคม 2557. หน้า 76, 79. 
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 งานแปล (ถ้ามี)  
  ไม่ม ี
 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี) 
  ไม่ม ี
 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 12 ปี    
 ระดับปริญญาตรี  
 200 101 ศิลปะพื้นฐาน 1 
 200 102 ศิลปะพื้นฐาน 2 
 200 103 วาดเส้น 1 
 200 104 วาดเส้น 2 
 200 105 วาดเส้น 3 
 200 106 องค์ประกอบศิลป์ 1 
 200 107 องค์ประกอบศิลป์ 2 
 200 201 สัมมนา 
 200 241 ศิลปนิพนธ์ 1 
 200 242 ศิลปนิพนธ์ 2 
 216 121 สื่อผสม 1 
 216 122 สื่อผสม 2 
 216 182 วัสดุในงานทัศนศิลป์ 
 216 222 สื่อผสม 4 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 200 401 การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 1 
 200 402 การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 2 
 200 501 การทดลองสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ด้านเทคนิค 
 200 554 ทัศนศิลป์ 2 มิติ 
 216 421 สื่อผสมขั้นสูง 1  
 216 422 สื่อผสมขั้นสูง 2 
 216 423 โครงการสร้างสรรค์สื่อผสม 
 

ลงชื่ออาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
(อาจารย์คงศักดิ์  กุลกลางดอน) 

วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับปริญญาตรี 
ชื่อ-นามสกุล 
 นางสาววันทนีย์  ศิริพัฒนานันทกูร 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 Master of Pupil (Fine Art) University of the Arts Bremen, Germany (2007) 

Diplom Freie Kunst, University of the Arts Bremen, Germany (2006) 
ศ.บ. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2541)  

 
สังกัด 
 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   

ผลงานวิจัย 
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น  

  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
เตยงาม คุปตะบุตร, อรอนงค์ กลิ่นศิริ และวันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร. (2558) “รายงานการวิจัยบทบาทของ

วัฒนธรรมไทยในงานศิลปะร่วมสมัย  The role of Thai culture in contemporary art” นครปฐม : 
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ 2553-2554. 153 หน้า. 

   ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
      ไม่มี 
    หนังสือรวมบทความวิจัย 
   ไม่มี 
  Proceedings 
       ไม่มี 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 ผลงานสร้างสรรค์ 
 วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร. (2560). That’s why we’ve got the H.M. Blues [Inkjet on clear sheets, 

121.7x101.5 cm] “In Loving Remembrance” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ  
ครั้งที่ 34 ณ PSG Art Gallery. วันที ่15 กันยายน-31ตุลาคม 2560. หน้า 100. 

 วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร. (2558). Theater [เซรามิกบนกล่อง] CUBIC MUSEUM International 
Exchange Exhibition between Aichi University of the Arts and Silpakorn University ณ 
แซทเทิลไลท์แกลเลอรี่ มหาวิทยาลัยศิลปะไอจิ ประเทศญี่ปุ่น. วันที่ 30 ตุลาคม-7 พฤศจิกายน 2558. 
หน้า 91. 

 วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร. (2558). The void I can't explain [ ink printing on transparent film 
4.8x5 cm.] "แรงบันดาลใจจาก สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ" การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ 
ครั้งที่ 32 ณ PSG Art Gallery. วันที ่16 กันยายน-15 ตุลาคม 2558. หน้า 89. 
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 วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร. (2557). DYMO+3+8+6 [วัสดุส าเร็จรูป] ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรม
อาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 31 ณ PSG Art Gallery. วันที่ 15 กันยายน-15 ตุลาคม 2557. หน้า 
78-79. 

 งานแปล (ถ้ามี)  
  ไม่ม ี
 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี) 
  ไม่ม ี
 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 8 ปี    
 ระดับปริญญาตรี  
 200 108 องค์ประกอบศิลป์ 3 
 200 201 สัมมนา 
 200 241 ศิลปนิพนธ์ 1 
 200 242 ศิลปนิพนธ์ 2 
 216 184 ประวัติศาสตร์สื่อสมัยใหม่ 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 200 402 การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 2 
 200 501 การทดลองสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ด้านเทคนิค 
 200 504 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
 216 421 สื่อผสมขั้นสูง 1  
 216 422 สื่อผสมขั้นสูง 2 
 216 423 โครงการสร้างสรรค์สื่อผสม 
 216 464 ประเด็นร่วมสมัยทางทัศนศิลป์ 

ลงชื่ออาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันทนีย์  ศิริพัฒนานันทกูร) 

วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก  ค 

ตารางเปรยีบเทียบแผนการรบันักศึกษากับจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง และผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี
และ 

รายงานผลการประเมินหลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาวชิาทัศนศิลป์ (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2555 
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ตารางเปรยีบเทียบแผนการรบันักศึกษากับจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง และผู้ส าเร็จการศึกษา ในระยะ 5 ป ี
 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
(ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร) 

แผนการรับ 
นักศึกษา 

จ านวนที่รับ 
เข้าศึกษา 

จ านวนทีค่าดว่า 
จะส าเร็จการศึกษา 

2555 110 108 84 

2556 110 110 - 

2557 120 109 - 

2558 120 120 - 

2559 125 129 - 
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รายงานผลการประเมินหลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ได้ด าเนินการประเมินหลักสูตร โดยการแจกแบบสอบถามกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา ได้แก่ อาจารย์ในหลักสูตร นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในชั้นปีสุดท้าย มหาบัณฑิต และ
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาทัศนศิลป์  โดยมีผลการประเมินดังต่อไปนี้ 
 
ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ฉบับป ีพ.ศ. 2555 จ านวน 98 
คน แบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ อาจารย์ 35 คน นักศึกษา 59 คน และผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาทัศนศิลป์ 4 คน ดังนี้ 
1. อาจารย์  

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ     
1. ชาย 23 65.71 
2. หญิง 12 34.29 

รวม 35 100.00 
2. อายุ     
1. 26 – 35 ปี 11 31.43 
2. 36 – 45 ปี  12 34.29 
3. มากกว่า 45 ปี 12 34.29 

รวม 35 100.00 
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด     
1. ปริญญาตรี 1 2.86 
2. ปริญญาโท 30 85.71 
3. ปริญญาเอก 4 11.43 

รวม 35 100.00 
4. ประสบการณ์ด้านการสอน     
1. 3 – 5 ปี 11 31.43 
2. 6 – 10 ปี 8 22.86 
3. มากกว่า 10 ปี 16 45.71 

รวม 35 100.00 
5. จ านวนรายวิชาที่ท าการสอน     
1. 1 วิชา 1 2.86 
2. 2 วิชา 2 5.71 
3. 3 วิชา 6 17.14 
4. มากกว่า 3 วิชา 26 74.29 

รวม 35 100.00 
6. จ านวนชั่วโมงสอนเฉลี่ยต่อสัปดาห์     
1. 4 – 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 3 8.57 
2. 7 – 9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 6 17.14 
3. มากกว่า 9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 26 74.29 

รวม 35 100.00 
7. งานที่รับผิดชอบนอกเหนือจากการสอน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)     
1. งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 20 57.14 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
2. งานวิชาการ 11 31.43 
3. งานกิจการนักศึกษา 8 22.86 
4. งานวิจัย 13 37.14 
5. งานบริการชุมชน 7 20.00 
6. งานอื่น ๆ  9 25.71 

 
2. นักศึกษา  

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ     
1. ชาย 39 46.43 
2. หญิง 45 53.57 

รวม 84 100.00 
2. ท่านเข้าศึกษาในคณะจิตรกรรมฯ ม.ศิลปากร ด้วยโครงการ     
1. โครงการสอบตรง 57 67.86 
2. โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางด้านศิลปะ 13 15.48 
3. โครงการนักเรียนเรียนดีทางด้านทางศิลปะ 14 16.67 

รวม 84 100.00 
3. เหตุผลที่เลือกศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
1. สนใจในสาขาวิชาที่เปิดสอน 67 79.76 
2. ความมีชื่อเสียงของสถาบัน 55 65.48 
3. ประกอบอาชีพได้ง่าย 31 36.90 
4. อาจารย์แนะน า 15 17.86 
4. วิชาเอก     
1. จิตรกรรม 20 23.81 
2. ประติมากรรม 16 19.05 
3. ภาพพิมพ์ 13 15.48 
4. ศิลปะไทย 18 21.43 
5. ทฤษฎีศิลป์ 14 16.67 
6. สื่อผสม 3 3.57 

รวม 84 100.00 
5.  ค่าระดับเฉลี่ยสะสม     
1. 2.00 -2.50 5 5.95 
2. 2.51-3.00 29 34.52 
3. มากกว่า 3.00 50 59.52 

รวม 84 100.00 
6. ขณะที่ท่านศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่านได้รับทุน 
1. ได้รับทุนยกเว้นค่าหน่วยกิต 11 13.10 
2. ได้รับทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษ 5 5.95 
3. ได้รับทุนการศึกษาทั่วไป 14 16.67 
4. เข้าร่วมโครงการ  กยศ. 17 20.24 
5. ไม่ได้ขอทุนการศึกษาใด ๆ 37 44.05 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
7. ความคาดหวังในการเรียนในสาขาวิชานี้  (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)     
1. ได้ท างานในสาขาวิชาที่ศึกษา 61 72.62 
2. มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชา 75 89.29 
3. ประสบความส าเร็จในการท างาน 51 60.71 
4. เป็นผู้มีชื่อเสียงในวงการศิลปะ 38 45.24 
5. เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและรับผิดชอบต่อสังคม 10 11.90 

 
3. ผู้ทรงคุณวุฒิ  

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ     
1. ชาย 4 100.00 
2. หญิง 0 0.00 

รวม 4 100.00 
2. วุฒิการศึกษาสูงสุด     
1. ปริญญาตรี 1 25.00 
2. ปริญญาโท 2 50.00 
3. ปริญญาเอก 1 25.00 

รวม 4 100.00 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ     
1. อาจารย์ 1 25.00 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 25.00 
3. ศาสตราจารย์ 2 50.00 

รวม 4 100.00 
4. ความเชี่ยวชาญ      
- จิตรกรรม , ประติมากรรม,สื่อผสม ,ศิลปะไทย 1 25.00 
- ศิลปะภาพพิมพ์,ทัศนศิลป์ 1 25.00 
- การวิจัยทางศิลปะที่ใช้การสร้างสรรค์เป็นฐาน  (practice -based Research)    1 25.00 
- ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก/ออก ทฤษฎี ทัศนศิลป์ สร้างงานจิตรกรรม 1 25.00 

รวม 4 100.00 
5. ประสบการณ์ด้านการสอน     
1. 10 – 15 ปี 2 50.00 
2. มากกว่า 20 ปี 2 50.00 

รวม 4 100.00 
6. ท่านสอนในระดับใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)     
1. ปริญญาตรี 4 100.00 
2. ปริญญาโท 4 100.00 
3. ปริญญาเอก 2 50.00 
7. ปัจจุบัน ท่านสอนอยู่ในสถาบันใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 แห่ง)     
 - มหาวิทยาลัยศิลปากร 2 50.00 
 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 25.00 
 - ข้าราชการบ านาญ 1 25.00 
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ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร 
1. ด้านบริบทของหลักสูตร 

1.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1.1 เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ผู้มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์งานศิลปะ 
1.1.2 เพื่อผลิตบัณฑิตผู้มีความรู้วิชาการทางศิลปะ สามารถท าการวิจัย บรรยาย และอธิบายเกี่ยวกับงานศิลปะ 
1.1.3 เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานทั่วไปในสาขาศิลปศาสตร์ อันจะท าให้เป็นผู้รอบรู้ มีทัศนคติอันดีงาม รู้จักคิด

วินิจฉัย มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นทางน าคุณประโยชน์มาสู่สังคม 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร อาจารย ์ นักศึกษา ผู้ทรงฯ เฉลี่ย ระดับ 

ค่าเฉลี่ย 3.51 3.72 4.00 3.74 มาก 
1. ใจความครบถ้วนสมบูรณ์ 3.60 3.74 4.00 3.78 มาก 
2. สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 3.03 3.30 4.00 3.44 ปานกลาง 
3. สามารถผลิตบัณฑิตได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 3.40 3.46 4.25 3.70 มาก 
4. แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของสาขาวิชา 4.23 4.21 4.00 4.15 มาก 
5. วัตถุประสงค์ของหลักสูตรสัมพันธ์กับการเรียนการสอน 3.37 3.81 4.00 3.73 มาก 
6. วัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 3.42 3.82 3.75 3.66 มาก 
      

1.2 โครงสร้างหลักสูตร   
โครงสร้างของหลักสูตร อาจารย ์ นักศึกษา ผู้ทรงฯ เฉลี่ย ระดับ 

ค่าเฉลี่ย 3.07 3.72 3.79 3.53 มาก 
1. จ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 3.03 3.47 4.00 3.50 มาก 
2. จ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ 118 หน่วยกิต  3.23 3.60 4.00 3.61 มาก 
    2.1 วิชาแกน 58 หน่วยกิต  3.06 3.79 3.75 3.53 มาก 
    2.2 วิชาพื้นฐานวิชาเอก 18 หน่วยกิต  2.79 3.74 3.75 3.43 ปานกลาง 
    2.3 วิชาเอก 42 หน่วยกิต  3.38 4.05 3.75 3.73 มาก 
3. จ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต 3.21 3.65 3.50 3.45 ปานกลาง 
4. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 156 หน่วยกิต 2.79 3.77 3.75 3.44 ปานกลาง 

 
1.3 รายวิชาในหลักสูตร 

รายวิชาในหลักสูตร อาจารย ์ นักศึกษา ผู้ทรงฯ เฉลี่ย ระดับ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (วิชาที่ก าหนดโดยคณะวิชา) 4.05 3.59 4.58 4.08 มาก 
200 171 ภาษาอังกฤษเพื่อนักศึกษาศิลปะ  4.39 3.44 4.75 4.19 มาก 
200 172 ศิลปะตะวันตก  4.18 3.78 4.50 4.15 มาก 
200 173 ศิลปวิจักษ์  3.59 3.56 4.50 3.88 มาก 
วิชาแกนทั่วไป 3.88 3.90 4.39 4.06 มาก 
200 101 ศิลปะพื้นฐาน 1  3.52 3.95 3.75 3.74 มาก 
200 102 ศิลปะพื้นฐาน 2  3.52 3.91 3.75 3.73 มาก 
200 103 วาดเส้น 1  4.33 4.41 4.50 4.41 มาก 
200 104 วาดเส้น 2  4.33 4.39 4.50 4.41 มาก 
200 105 วาดเส้น 3  3.97 4.31 4.50 4.26 มาก 
200 106 องค์ประกอบศิลป์ 1  3.67 4.22 4.50 4.13 มาก 
200 107 องค์ประกอบศิลป์ 2  3.61 4.09 4.25 3.98 มาก 
200 108 องค์ประกอบศิลป์ 3  3.30 3.75 4.25 3.77 มาก 
200 109 การสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 1  3.09 3.53 4.25 3.62 มาก 
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รายวิชาในหลักสูตร อาจารย ์ นักศึกษา ผู้ทรงฯ เฉลี่ย ระดับ 
200 110 การสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 2  2.78 3.38 4.25 3.47 ปานกลาง 
200 111 คอมพิวเตอร์พ้ืนฐานเพื่องานทัศนศิลป์  3.88 3.46 4.75 4.03 มาก 
200 112 ประเด็นศึกษาในงานศิลปะ  4.28 3.88 4.50 4.22 มาก 
200 201 สัมมนา   4.31 3.97 4.50 4.26 มาก 
214 101 ศิลปกรรมไทยศึกษาพื้นฐาน  3.48 4.09 4.25 3.94 มาก 
215 101 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก  4.39 3.84 4.50 4.24 มาก 
215 102 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก   4.42 3.95 4.50 4.29 มาก 
215 103 ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย   4.32 3.90 4.50 4.24 มาก 
215 104 การจัดการทางด้านศิลปะ  4.16 3.86 4.50 4.17 มาก 
215 201 สุนทรียศาสตร์ 1  4.32 3.85 4.50 4.22 มาก 
215 202 สุนทรียศาสตร์ 2  3.94 3.68 4.25 3.96 มาก 
215 203 วิธีวิจัยทางศิลปะ  3.90 3.64 4.25 3.93 มาก 
215 204 ศิลปวิจารณ์  3.84 3.81 5.00 4.22 มาก 
วิชาแกนเฉพาะสาขา 4.43 4.44 4.75 4.54 มากที่สุด 
211 101 จิตรกรรม  4.47 4.38 4.75 4.53 มากที่สุด 
212 101 ประติมากรรม  4.47 4.43 4.75 4.55 มากที่สุด 
213 101 ภาพพิมพ์พื้นฐาน  4.42 4.44 4.75 4.54 มากที่สุด 
214 102 ศิลปะไทย  4.37 4.50 4.75 4.54 มากที่สุด 
วิชาพื้นฐานวิชาเอก 4.30 3.83 4.17 4.10 มาก 
200 151 แนวความคิดในงานศิลปะ  3.79 3.29 4.33 3.80 มาก 
200 152 ศิลปะสัมพันธ์ศึกษา  3.46 3.71 4.33 3.83 มาก 
200 251 การศึกษาพิเศษ  3.25 3.76 4.00 3.67 มาก 
211 151 วัสดุและสื่อในจิตรกรรม  4.20 4.00 4.00 4.07 มาก 
211 251 จิตรกรรมทดลองแนวใหม่  4.00 3.86 4.00 3.95 มาก 
212 151 วัสดุและสื่อในประติมากรรม  4.60 4.13 4.00 4.24 มาก 
212 152 ประติมากรรมจากคน  4.47 3.83 4.50 4.27 มาก 
212 153 ประติมากรรมนามธรรม  4.47 3.89 4.33 4.23 มาก 
212 154 คอมพิวเตอร์เพื่องานประติมากรรม  4.33 3.90 4.00 4.08 มาก 
212 251 การออกแบบประติมากรรมกับสิ่งแวดล้อม  4.37 3.67 4.33 4.12 มาก 
213 151 วัสดุและสื่อในศิลปะภาพพิมพ์  4.38 4.15 4.00 4.18 มาก 
213 152 ภาพพิมพ์สื่อผสม  4.27 4.08 4.00 4.12 มาก 
213 251 ภาพพิมพ์ทดลองแนวใหม่  4.27 4.00 4.33 4.20 มาก 
214 151 ศิลปกรรมไทยศึกษา  4.25 4.12 4.00 4.12 มาก 
214 152 คติความเชื่อในงานศิลปกรรมไทย  4.67 3.96 4.00 4.21 มาก 
214 153 ศิลปะไทยวิจักษ์  4.42 3.93 4.00 4.12 มาก 
214 154 คุณค่าศิลปกรรมไทย  4.00 3.81 4.00 3.94 มาก 
215 151 ศิลปะร่วมสมัยในเอเชีย  4.67 4.00 4.25 4.31 มาก 
215 152 การพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์  4.70 4.21 4.25 4.39 มาก 
215 153 ศิลปะกับเทคโนโลยีสมัยใหม่  4.58 3.95 4.50 4.34 มาก 
215 154 ศิลปะยุคคลาสสิค  4.46 3.95 4.33 4.25 มาก 
215 155 ปรัชญาการวิจารณ์  4.46 3.93 4.50 4.30 มาก 
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รายวิชาในหลักสูตร อาจารย ์ นักศึกษา ผู้ทรงฯ เฉลี่ย ระดับ 
215 156 ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัย  4.67 3.98 4.50 4.38 มาก 
215 251 ศิลปะเปรียบเทียบ  3.88 3.40 4.33 3.87 มาก 
215 252 การผลิตเอกสารทางศิลปะ  4.25 3.67 4.33 4.08 มาก 
216 151 ศิลปะภาพถ่าย  4.38 3.74 4.00 4.04 มาก 
216 152 ศิลปะการจัดวาง  4.46 3.73 4.00 4.06 มาก 
216 153 ศิลปะกับเงื่อนไขของเวลา  4.50 3.53 4.00 4.01 มาก 
216 154 โสตศิลป์  4.33 3.51 4.00 3.95 มาก 
216 155 ศิลปะวีดิทัศน์  4.38 3.57 4.00 3.98 มาก 
216 156 ศิลปะการแสดงทางทัศนศิลป์  4.42 3.50 4.00 3.97 มาก 
หมวดวิชาเลือกเสรี   4.32 3.86 4.13 4.10 มาก 
211 181 จิตรกรรมภาพเหมือนและภาพเปลือย  4.42 4.18 4.50 4.37 มาก 
211 182 จิตรกรรมภาพทิวทัศน์  4.54 4.09 4.33 4.32 มาก 
212 181 ประติมากรรมรูปเหมือน  4.52 3.91 4.33 4.25 มาก 
212 182 การเชื่อมโลหะในงานประติมากรรม  4.30 3.53 4.33 4.05 มาก 
212 183 การหล่อในงานประติมากรรม  4.30 3.75 4.33 4.13 มาก 
212 184 การแกะสลักในงานประติมากรรม  4.23 3.69 4.33 4.08 มาก 
212 185 การย่อและขยายงานประติมากรรม  3.42 3.63 4.33 3.79 มาก 
212 186 ศิลปะจากแก้ว  4.45 3.64 4.25 4.11 มาก 
213 181 การออกแบบสิ่งพิมพ์เพื่องานศิลปะ 4.04 3.89 4.00 3.98 มาก 
214 181 ลายไทย  4.35 4.20 4.25 4.27 มาก 
214 182 งานช่างสิบหมู่  4.26 3.97 4.00 4.08 มาก 
214 183 พุทธศิลป์ไทย  4.21 3.86 4.00 4.02 มาก 
214 184 คุณค่าและการอนุรักษ์ศิลปกรรมไทย  4.57 4.19 4.00 4.25 มาก 
214 185 ศิลปะพื้นบ้าน  4.61 4.24 4.00 4.28 มาก 
215 181 กายวิภาคมนุษย์  4.86 4.06 4.00 4.31 มาก 
215 182 กายวิภาคสัตว์  4.61 3.65 4.00 4.09 มาก 
215 183 สีในงานศิลปะ  4.57 4.02 4.50 4.36 มาก 
215 184 การวิจารณ์ละครและภาพยนตร์  4.35 3.73 3.67 3.92 มาก 
215 185 ปัญหาทางศิลปศึกษา  4.04 3.67 4.00 3.90 มาก 
215 186 ศิลปะยุโรปสมัยกลาง  4.30 3.79 4.00 4.03 มาก 
215 187 ศิลปะยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 15 ถึง 18 4.43 3.66 4.33 4.14 มาก 
215 188 ศิลปะตะวันตกในคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ20  4.64 3.82 4.33 4.26 มาก 
215 189 อาร์ตนูโวและอาร์ตเดคโค  4.35 3.78 3.67 3.93 มาก 
215 190 ศิลปะสมัยใหม่ในอเมริกา  4.35 3.72 4.00 4.02 มาก 
215 191 ศิลปะเอเชียใต้  4.39 3.69 4.00 4.03 มาก 
215 192 ศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  4.48 3.76 4.25 4.16 มาก 
215 193 ศิลปะตะวันออกไกล  4.23 3.74 4.00 3.99 มาก 
215 194 อิทธิพลของศิลปะอนารยะในงานศิลปะสมัยใหม่  4.41 3.86 4.25 4.17 มาก 
216 181 คอมพิวเตอร์ในงานทัศนศิลป์  4.05 3.87 4.33 4.08 มาก 
216 182 วัสดุในงานทัศนศิลป์  3.82 4.03 4.33 4.06 มาก 
216 183 งานทัศนศิลป์ในสิ่งแวดล้อม  4.00 3.76 4.00 3.92 มาก 
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216 184 ประวัติศาสตร์สื่อสมัยใหม่  4.50 3.95 4.00 4.15 มาก 
216 185 สื่อสมัยใหม่กับประเด็นร่วมสมัย  4.09 3.95 4.25 4.10 มาก 
216 186 การล้างและอัดภาพถ่าย  4.14 3.90 3.50 3.85 มาก 
วิชาเอก  4.63 4.30 4.39 4.44 มาก 
1. กลุ่มวิชาเอกจิตรกรรม 4.70 4.43 4.38 4.50 มากที่สุด 
211 121 จิตรกรรม 1  4.67 4.40 4.50 4.52 มากที่สุด 
211 122 จิตรกรรม 2  4.67 4.40 4.25 4.44 มาก 
211 221 จิตรกรรม 3  4.50 4.50 4.25 4.42 มาก 
211 222 จิตรกรรม 4  4.50 4.50 4.25 4.42 มาก 
200 241 ศิลปนิพนธ์ 1  4.92 4.44 4.50 4.62 มากที่สุด 
200 242 ศิลปนิพนธ์ 2  4.91 4.33 4.50 4.58 มากที่สุด 
2. กลุ่มวิชาเอกประติมากรรม 4.78 4.34 4.38 4.50 มากที่สุด 
212 121 ประติมากรรม 1  4.76 4.32 4.50 4.53 มากที่สุด 
212 122 ประติมากรรม 2  4.76 4.16 4.25 4.39 มาก 
212 221 ประติมากรรม 3  4.65 4.42 4.25 4.44 มาก 
212 222 ประติมากรรม 4  4.65 4.32 4.25 4.41 มาก 
200 241 ศิลปนิพนธ์ 1  4.94 4.42 4.50 4.62 มากที่สุด 
200 242 ศิลปนิพนธ์ 2  4.94 4.42 4.50 4.62 มากที่สุด 
3. กลุ่มวิชาเอกภาพพิมพ์ 4.55 4.56 4.38 4.50 มากที่สุด 
213 121 ภาพพิมพ์ 1  4.53 4.53 4.50 4.52 มากที่สุด 
213 122 ภาพพิมพ์ 2  4.53 4.59 4.25 4.46 มาก 
213 221 ภาพพิมพ์ขั้นสูง 1  4.40 4.59 4.25 4.41 มาก 
213 222 ภาพพิมพ์ขั้นสูง 2  4.40 4.59 4.25 4.41 มาก 
200 241 ศิลปนิพนธ์ 1  4.73 4.53 4.50 4.59 มากที่สุด 
200 242 ศิลปนิพนธ์ 2  4.73 4.53 4.50 4.59 มากที่สุด 
4. กลุ่มวิชาเอกศิลปะไทย 4.79 4.71 4.38 4.62 มากที่สุด 
214 121 ศิลปะไทย 1  4.78 4.70 4.50 4.66 มากที่สุด 
214 122 ศิลปะไทย 2  4.78 4.70 4.25 4.58 มากที่สุด 
214 221 ศิลปะไทย 3  4.67 4.74 4.25 4.55 มากที่สุด 
214 222 ศิลปะไทย 4  4.67 4.70 4.25 4.54 มากที่สุด 
200 241 ศิลปนิพนธ์ 1  4.94 4.70 4.50 4.71 มากที่สุด 
200 242 ศิลปนิพนธ์ 2  4.89 4.70 4.50 4.70 มากที่สุด 
5. กลุ่มวิชาเอกทฤษฎีศิลป์ 4.44 4.16 4.44 4.35 มาก  
215 121 การวิเคราะห์งานศิลปะ  4.38 4.38 4.50 4.42 มาก 
215 122 การสื่อความหมาย  4.38 4.29 4.25 4.31 มาก 
215 123 ทฤษฎีการสร้างสรรค์  4.69 4.00 4.50 4.40 มาก 
215 124 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมกับ
วิวัฒนาการทางศิลปะ  

4.46 4.29 4.50 4.42 มาก 

215 125 ประวัติและปรัชญาของศิลปวิจารณ์ 4.23 4.25 4.50 4.33 มาก 
215 221 การสอนศิลปะ  4.38 4.29 4.25 4.31 มาก 
215 222 การเขียนศิลปวิจารณ์  4.62 4.29 4.50 4.47 มาก 
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215 223 ศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย  4.69 4.29 4.25 4.41 มาก 
215 224 สุนทรียศาสตร์ตะวันออก  4.31 3.86 4.50 4.22 มาก 
215 225 จิตวิทยาในงานศิลปะ  4.23 4.00 4.50 4.24 มาก 
215 226 วิจารณ์ศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย 3.92 4.14 4.50 4.19 มาก 
215 227 การวิจัยศิลปะ  4.62 4.00 4.50 4.37 มาก 
215 241 ศิลปนิพนธ์ทฤษฎีศิลป์  4.85 4.00 4.50 4.45 มาก 
6. กลุ่มวิชาเอกสื่อผสม 4.69 3.78 4.38 4.28 มาก 
216 121 สื่อผสม 1  4.83 4.13 4.50 4.49 มาก 
216 122 สื่อผสม 2  4.67 3.88 4.25 4.27 มาก 
216 221 สื่อผสม 3  4.50 3.00 4.25 3.92 มาก 
216 222 สื่อผสม 4  4.50 3.63 4.25 4.13 มาก 
200 241 ศิลปนิพนธ์ 1  4.83 3.88 4.50 4.40 มาก 
200 242 ศิลปนิพนธ์ 2  4.83 4.13 4.50 4.49 มาก 

 
1.4 เนื้อหาสาระของหลักสูตร 

เนื้อหาสาระของหลักสูตร อาจารย์ นักศึกษา ผู้ทรงฯ เฉลี่ย ระดับ 
ค่าเฉลี่ย 3.20 3.57 3.75 3.51 มาก 

1. เนื้อหาสาระวิชาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 3.5 3.76 3.75 3.67 มาก 
2. เนื้อหาสาระวิชาตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 3.13 3.53 3.75 3.47 ปานกลาง 
3. เนื้อหาสาระวิชาทันสมัยต่อความเจริญก้าวหน้าขององค์

ความรู้และนวัตกรรม  
2.88 3.34 3.75 3.32 ปานกลาง 

4. เนื้อหาสาระวิชาสอดคล้องกับพื้นศักยภาพของผู้เรียน  3.13 3.29 3.75 3.39 ปานกลาง 
5. การจัดล าดับเนื้อหาสาระและการก าหนดชั้นปีที่ให้ศึกษา

รายวิชามีความเหมาะสม 
3.28 3.62 3.75 3.55 มาก 

6. เนื้อหาสาระวิชาเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน  

3.56 3.45 3.75 3.59 มาก 

7. เนื้อหาสาระวิชาสะท้อนสาระส าคัญที่ชัดเจนและเป็นระบบ  3.23 3.9 3.75 3.63 มาก 
8. เนื้อหาสาระวิชามีความหลากหลายและน่าสนใจ 3.06 3.62 3.75 3.48 ปานกลาง 
9. เนื้อหาสาระวิชาเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ/

สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
3 3.64 3.75 3.46 ปานกลาง 

 
2. ด้านปัจจัยน าเข้า 

ปัจจัยน าเข้า อาจารย์ นักศึกษา เฉลี่ย ระดับ 
ค่าเฉลี่ย 3.32 3.69 3.50 มาก 

นักศึกษา 3.27 3.79 3.53 มาก 
1. มีพื้นความรู้เพียงพอที่จะศึกษาในสาขาวิชา 3.03 3.58 3.31 ปานกลาง 
2. มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนในสาขาวิชา 3.69 3.78 3.74 มาก 
3. มีบุคลิกและลักษณะนิสัยเหมาะสมที่จะศึกษาในสาขาวิชา 3.78 3.92 3.85 มาก 
4. มีความพอใจและตั้งใจที่จะศึกษา 3.81 4.10 3.96 มาก 
5. รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน 3.31 4.02 3.67 มาก 
6. ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในวิชาที่เรียน 2.66 3.66 3.16 ปานกลาง 
7. สนใจติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงศิลปะ 2.59 3.46 3.03 ปานกลาง 
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อาจารย ์ 3.88 4.12 4.00 มาก 

1. มีคุณธรรมและจิตส านึกความเป็นครู 3.90 4.23 4.07 มาก 
2. มีความรู้และเชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน 4.10 4.38 4.24 มาก 
3. มีความสามารถในการสอน/การถ่ายทอดความรู้ 4.03 4.10 4.07 มาก 
4. ให้ความเอาใจใส่และช่วยเหลือนักศึกษา 4.03 4.22 4.13 มาก 
5. ปฏิบัติต่อนักศึกษาทุกคนอย่างเสมอภาค 3.73 3.93 3.83 มาก 
6. มีการประสานความร่วมมือกันระหว่างนักศึกษาและอาจารย ์ 3.70 4.02 3.86 มาก 
7. เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม อภปิรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟงัความ

คิดเห็นของนักศึกษา 
3.73 4.18 3.96 มาก 

8. มีความตรงต่อเวลาในการสอน 3.63 4.05 3.84 มาก 
9. อุทิศตนให้กับการสอน 4.07 3.98 4.03 มาก 

สภาพแวดล้อม/สิ่งอ านวยความสะดวก 2.66 3.06 2.86 ปานกลาง 
1. มีการจัดครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์ ประจ าห้องเรียนอย่างทันสมัยและ

เพียงพอต่อความต้องการ 
2.44 2.90 2.67 ปานกลาง 

2. การจัดสถานที่เรียนมีความเหมาะสม 2.69 3.20 2.95 ปานกลาง 
3. อาคารเรียน ห้องเรียนมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 2.09 3.03 2.56 ปานกลาง 
4. มีสถานที่ท างานเพียงพอส าหรับนักศึกษา 2.47 2.88 2.68 ปานกลาง 
5. การเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสะดวกรวดเร็ว 2.09 2.56 2.33 ปานกลาง 
6. มีการให้ค าปรึกษาและแนะแนวด้านการศึกษา 3.16 3.38 3.27 ปานกลาง 
7. มีการจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา 3.69 3.44 3.57 มาก 
 
3. ด้านกระบวนการ 

กระบวนการ อาจารย์ นักศึกษา เฉลี่ย ระดับ 
ค่าเฉลี่ย 3.71 3.78 3.75 มาก 

การจัดการเรียนการสอน 3.69 3.73 3.71 มาก 
1. มีการก าหนดจุดประสงค์และขอบข่ายของวิชาอย่างชัดเจน 3.75 3.84 3.80 มาก 
2. มีการน าวิธีและเทคนิคการสอนหลาย ๆ วิธีมาใช้ในการสอน 3.63 3.47 3.55 มาก 
3. เทคนิควิธีการสอนของอาจารย์ช่วยให้เรียนรู้ได้ดี 3.75 3.54 3.65 มาก 
4. เทคนิควิธีการสอนสอดคล้องกับเนื้อหาและกิจกรรมในหลักสูตร 3.84 3.71 3.78 มาก 
5. นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 3.81 3.86 3.84 มาก 
6. เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามปัญหาและข้อความรู้ 3.94 4.03 3.99 มาก 
7. นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นด้านการเรียนเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน
ให้ดียิ่งขึ้น 

3.42 3.71 3.57 มาก 

8. มีการจัดสอนเสริม / ให้ค าแนะน า / ให้ค าปรึกษา ส าหรับนักศึกษาที่มี
ปัญหาทางการเรียน 

3.65 3.74 3.70 มาก 

9. มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร/ประสบการณ์จริง ที่เหมาะสมกับเนื้อหา 
และความสนใจของนักศึกษา  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 

3.42 3.63 3.53 มาก 

การวัดและประเมินผล 3.99 3.88 3.94 มาก 
1. แจ้งเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนให้ทราบล่วงหน้า 4.06 3.92 3.99 มาก 
2. เกณฑ์การให้คะแนนและวัดผลชัดเจนมีมาตรฐานมีประสิทธิภาพและ
ยุติธรรม 

3.97 3.85 3.91 มาก 

3. ใช้วิธีการวัดผลอย่างหลากหลายในแต่ละวิชา 3.67 3.81 3.74 มาก 
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4. มีการประเมินผลงานและพัฒนาการของนักศึกษาเป็นระยะตลอดภาค
การศึกษา 

4.23 3.98 4.11 มาก 

5. ผลที่ได้จากการประเมินเหมาะสมกับความรู้ความสามารถจริงของนักศึกษา 3.87 3.85 3.86 มาก 
6. มีการแจ้งผลการประเมินสะท้อนกลับให้ผู้เรียนทราบ 4.19 3.95 4.07 มาก 
7. มีการน าผลการวัดและประเมินผลมาปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป 3.97 3.78 3.88 มาก 

การบริหารจัดการหลักสูตร 3.63 3.68 3.65 มาก 
1. มีจ านวนอาจารย์ผู้สอนเพียงพอกับรายวิชาในหลักสูตร 3.45 3.84 3.65 มาก 
2. มีแผนการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาที่เหมาะสม 3.71 3.91 3.81 มาก 
3. มีการแก้ไขปัญหาให้นักศึกษาเมื่อเกิดปัญหาต่าง ๆ 3.55 3.79 3.67 มาก 
4. มีการให้ข้อมูลสารสนเทศด้านการเรียนการสอน ประกาศ ระเบียบการ
ของคณะและมหาวิทยาลัย อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

3.35 3.49 3.42 ปานกลาง 

5. มีเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาหรือแนะแนวทางแก้ปัญหาให้นักศึกษาถูกต้อง
และเต็มความสามารถ 

3.87 3.58 3.73 มาก 

6. มีการแจ้งข่าวเรื่องทุนการศึกษาให้นักศึกษาทราบชัดเจน ทันเวลา 4.03 3.83 3.93 มาก 
7. มีความพร้อมทางด้านปัจจัยสนับสนุนและสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
จัดกิจกรรม 

3.42 3.32 3.37 ปานกลาง 

การประกันคุณภาพการศึกษา 3.57 3.84 3.70 มาก 
1. นักศึกษาสามารถประเมินการเรียนการสอนของรายวิชาที่เรียนอย่าง
อิสระทุกรายวิชา 

3.81 3.85 3.83 มาก 

2. อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ที่เหมาะสม 4.00 4.20 4.10 มาก 
3. มีจ านวนอาจารย์ผู้สอนสัมพันธ์กับนักศึกษา/สัดส่วนอาจารย์กับนักศึกษา
เหมาะสม 

3.39 3.93 3.66 มาก 

4. มีหนังสือ ต ารา และแหล่งสืบค้นข้อมูลอย่างเพียงพอ 3.23 3.59 3.41 ปานกลาง 
5. การเชิญอาจารย์พิเศษ และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้มีความ
เหมาะสม 

3.42 3.42 3.42 ปานกลาง 

6. นักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ/อาจารย์ผู้สอนได้
ตามชั่วโมงให้ค าปรึกษา 

3.52 3.95 3.74 มาก 

7. นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องขอตรวจสอบผลการประเมินรายวิชาที่ตน
ศึกษาได้เมื่อมีความสงสัย 

3.71 3.86 3.79 มาก 

8. นักศึกษาสามารถเข้าถึงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) และ
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ได้ 

3.45 3.88 3.67 มาก 

 
4. ด้านผลผลิต (หลักสูตรได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดผลดังต่อไปนี้) 

ผลผลิตของหลักสูตร อาจารย์ นักศึกษา เฉลี่ย ระดับ 
ค่าเฉลี่ย 3.52 3.80 3.66 มาก 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 3.65 3.81 3.73 มาก 
1. ซื่อสัตย์ สุจริต   3.87 3.92 3.90 มาก 
2. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร/สังคม 3.71 3.68 3.70 มาก 
3. ตรงต่อเวลา 3.19 3.64 3.42 ปานกลาง 
4. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 3.83 3.98 3.91 มาก 
ด้านความรู้ 3.70 3.90 3.80 มาก 
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 4.13 3.92 4.03 มาก 
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญทางทัศนศิลป์ 3.73 3.81 3.77 มาก 
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ผลผลิตของหลักสูตร อาจารย์ นักศึกษา เฉลี่ย ระดับ 
3. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา โดยใช้เทคนิควิธีการ หรือเครื่องมือที่
เหมาะสม 

3.93 3.86 3.90 มาก 

4. มีความสนใจติดตามความก้าวหน้าและพัฒนาการของความรู้ในสาขาวิชา
ทัศนศิลป ์

3.32 3.97 3.65 มาก 

5. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาทัศนศิลป์ กับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

3.39 3.95 3.67 มาก 

ด้านทักษะทางปัญญา 3.54 4.09 3.81 มาก 
1. คิดสร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณ และเป็นระบบ  3.68 4.2 3.94 มาก 
2. สามารถประยุกต์ความรู้และปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 3.61 4.03 3.82 มาก 
3. มีความสามารถในการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์  3.32 4.03 3.68 มาก 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 3.47 3.87 3.67 มาก 
1. มีความรับผิดชอบ 3.58 4.05 3.82 มาก 
2. มีความเป็นผู้น า 3.48 3.63 3.56 มาก 
3. มีทักษะในการท างานเป็นทีม 3.26 3.71 3.49 ปานกลาง 
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  3.55 4.07 3.81 มาก 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2.70 3.03 2.87 ปานกลาง 

1. มีทักษะในการสื่อสารกับสาธารณชน 2.94 3.49 3.22 ปานกลาง 
2. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.13 3.05 3.09 ปานกลาง 
3. มีทักษะภาษาต่างประเทศ 2.03 2.56 2.30 น้อย 
ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ 3.96 4.03 4.00 มาก 
1. มีความสามารถในการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป ์ 4.32 4.03 4.18 มาก 
2. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ในคุณค่าและความ
งามของศิลปะ 

3.74 4.02 3.88 มาก 

3. มีความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์ หรือสามารถดัดแปลงความรู้ทาง
ทัศนศิลป์ มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย 

3.81 4.05 3.93 มาก 

 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร 

1. การก าหนดหลักสูตรควรค านึงถึงสภาวะหลาย ๆ ด้านไปพร้อมกัน เช่น สังคม สถานการณ์ของโลกในอนาคต ซึ่ง
บัณฑิตจะต้องออกไปใช้ชีวิตในอนาคตส่วนภายในคณะ/ภาควิชา น่าจะดูศักยภาพทางกายภาพและบุคลากรที่เป็นอยู่ 

2. หลักสูตรที่ดีต้องมีอาจารย์สอนที่มีคุณภาพด้วย 
3. ควรตรวจสอบรายวิชาที่ทับซ้อนของอาจารย์ในแต่ละภาควิชาให้มากขึ้นเพื่อลดปัญหาข้อบกพร่องของการเรียนการ

สอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
4. ควรจ านวนนักศึกษาลง เพราะเสี่ยงที่จะดูแลไม่ทั่วถึง ท าให้บัณฑิตที่จบมาไม่มีคุณภาพยิ่งนักศึกษาเมากอาจารย์ก็ยิ่ง

เหนื่อย การถ่ายทอดความรู้ก็อาจจะน้อยลง  เนื่องจากเวลาไม่เพียงพอ 
5. ควรแบ่งประเภทบุคลากร ในการสอน เช่น ในขั้นตอนของการเรียนรู้ Study ในการวิจารณ์ช่วงท้ายเทอมของการ

เรียนการสอน  ก็ควรให้บุคลากรทั้งสองประเภทสลับกับการวิจารณ์ในเนื้อหาที่ตนถนัด   
6. ควรมีการฝึกงานส าหรับนักศึกษาที่สนใจในช่วงปิดภาคเรียน  เพื่อให้ได้ทดลองงานและเปิดมุมมองการท างานใหม่  ๆ

ส าหรับนักศึกษา 
7. ก าหนดและวางแนวทางการศึกษาแบบ studio   
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ภาคผนวก  ง 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลปบัณฑิต  
สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
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ภาคผนวก  จ  

ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) การเปลี่ยนแปลง 
โครงสรา้งของหลักสูตร โครงสรา้งของหลักสูตร  

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  156  หน่วยกิต  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  154  หน่วยกิต  จ านวนหน่วยกิตรวมลดลง โดยลด 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30  หน่วยกิต  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30  หน่วยกิต  หน่วยกิตวิชาแกนลง 2 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  118  หน่วยกิต  2. หมวดวิชาเฉพาะ  116  หน่วยกิต   
 2.1 วิชาแกน  58  หน่วยกิต   2.1 วิชาแกน  56  หน่วยกิต   
  2.1.1 แกนทั่วไป 46 หน่วยกิต   2.1.1 แกนทั่วไป 44 หน่วยกิต  
  2.1.2 แกนเฉพาะสาขา 12 หน่วยกิต   2.1.2 แกนเฉพาะสาขา 12 หน่วยกิต  
 2.2 วิชาพื้นฐานวิชาเอก  18  หน่วยกิต   2.2 วิชาเฉพาะด้าน  18  หน่วยกิต   
 2.3 วิชาเอก  42  หน่วยกิต   2.3 วิชาเอก  42  หน่วยกิต   
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  8 หน่วยกิต  3. หมวดวิชาเลือกเสรี  8 หน่วยกิต   

รายวิชา รายวิชา  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30   หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30   หน่วยกิต  
วิชาบังคับ  จ านวน      9 หน่วยกิต วิชาบังคับ  จ านวน      9 หน่วยกิต  
 กลุ่มวิชาภาษา  กลุ่มวิชาภาษา  
081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 
 (Thai for Communication) 

081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 
 (Thai for Communication) 

ปรับตามหลักสูตรศึกษาทั่วไป 
พ.ศ. 2559 

081 102  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  3(2-2-5) 
  (English for Everyday Use) 

081 102  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  3(2-2-5) 
  (English for Everyday Use) 

ปรับตามหลักสูตรศึกษาทั่วไป 
พ.ศ. 2559 

081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
 (English Skills Development) 

081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
 (English Skills Development) 

ปรับตามหลักสูตรศึกษาทั่วไป 
พ.ศ. 2559 

วิชาบังคับเลือก  จ านวน  12  หน่วยกิต วิชาบังคับเลือก  จ านวน  12  หน่วยกิต  
 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
082 101 มนุษย์กับศิลปะ             3(3-0-6) 
 (Man and Art) 

082 101 มนุษย์กับศิลปะ             3(3-0-6) 
 (Man and Art) 

ปรับตามหลักสูตรศึกษาทั่วไป 
พ.ศ. 2559 

082 102 มนุษย์กับการสร้างสรรค์        3(3-0-6)
 (Man and Creativity) 

082 102 มนุษย์กับการสร้างสรรค์        3(3-0-6)
 (Man and Creativity) 

ปรับตามหลักสูตรศึกษาทั่วไป 
พ.ศ. 2559 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) การเปลี่ยนแปลง 
082 103 ปรัชญากับชีวิต                3(3-0-6)
 (Philosophy and Life) 

082 103 ปรัชญากับชีวิต                3(3-0-6)
 (Philosophy and Life) 

ปรับตามหลักสูตรศึกษาทั่วไป 
พ.ศ. 2559 

082 104 อารยธรรมโลก    3(3-0-6) 
 (World Civilization) 

082 104 อารยธรรมโลก    3(3-0-6) 
 (World Civilization) 

ปรับตามหลักสูตรศึกษาทั่วไป 
พ.ศ. 2559 

082 105 อารยธรรมไทย   3(3-0-6) 
 (Thai Civilization) 

082 105 อารยธรรมไทย   3(3-0-6) 
 (Thai Civilization) 

ปรับตามหลักสูตรศึกษาทั่วไป 
พ.ศ. 2559 

082 106 ศิลปะสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียน 3(3-0-6) 
 (Architecture and Related Art in ASEAN Community) 

082 106 ศิลปะสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียน 3(3-0-6) 
 (Architecture and Related Art in ASEAN Community) 

ปรับตามหลักสูตรศึกษาทั่วไป 
พ.ศ. 2559 

082 107 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 
           (Meditation for Self-Development) 

082 107 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 
           (Meditation for Self-Development) 

ปรับตามหลักสูตรศึกษาทั่วไป 
พ.ศ. 2559 

082 108   ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น 3(3-0-6) 
 (Art and Visual Culture) 

082 108   ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น 3(3-0-6) 
 (Art and Visual Culture) 

ปรับตามหลักสูตรศึกษาทั่วไป 
พ.ศ. 2559 

082 109   ดนตรีวิจักษ ์  3(3-0-6) 
 (Music Appreciation) 

082 109   ดนตรีวิจักษ ์  3(3-0-6) 
 (Music Appreciation) 

ปรับตามหลักสูตรศึกษาทั่วไป 
พ.ศ. 2559 

082 110   ศิลปะการด าเนินชีวิตและท างานอย่างเป็นสุข 3(3-0-6) 
 (Art of Living and Working for Happiness) 

082 110   ศิลปะการด าเนินชีวิตและท างานอย่างเป็นสุข 3(3-0-6) 
 (Art of Living and Working for Happiness) 

ปรับตามหลักสูตรศึกษาทั่วไป 
พ.ศ. 2559 

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    
083 101 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                        3(3-0-6) 
 (Man and His Environment) 

083 101 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                        3(3-0-6) 
 (Man and His Environment) 

ปรับตามหลักสูตรศึกษาทั่วไป 
พ.ศ. 2559 

083 102 จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์                            3(3-0-6) 
 (Psychology and Human Relations) 

083 102 จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์                            3(3-0-6) 
 (Psychology and Human Relations) 

ปรับตามหลักสูตรศึกษาทั่วไป 
พ.ศ. 2559 

083 103 หลักการจัดการ  3(3-0-6) 
 (Principles of Management) 

083 103 หลักการจัดการ  3(3-0-6) 
 (Principles of Management) 

ปรับตามหลักสูตรศึกษาทั่วไป 
พ.ศ. 2559 

083 104 กีฬาศึกษา  3(2-2-5) 
 (Sport Education) 

083 104 กีฬาศึกษา  3(2-2-5) 
 (Sport Education) 

ปรับตามหลักสูตรศึกษาทั่วไป 
พ.ศ. 2559 

083 105 การเมืองการปกครองและเศรษฐกิจไทย 3(3-0-6) 
 (Thai Politics, Government and Economy) 

083 105 การเมืองการปกครองและเศรษฐกิจไทย 3(3-0-6) 
 (Thai Politics, Government and Economy) 

ปรับตามหลักสูตรศึกษาทั่วไป 
พ.ศ. 2559 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) การเปลี่ยนแปลง 
083 106 ศิลปะการแสดงในอาเซียน 3(3-0-6) 
 (Performing Arts in ASEAN) 

083 106 ศิลปะการแสดงในอาเซียน 3(3-0-6) 
 (Performing Arts in ASEAN) 

ปรับตามหลักสูตรศึกษาทั่วไป 
พ.ศ. 2559 

083 107 วิถีวัฒนธรรมอาเซียน  3(3-0-6) 
 (Aspects of ASEAN Culture) 

083 107 วิถีวัฒนธรรมอาเซียน  3(3-0-6) 
 (Aspects of ASEAN Culture) 

ปรับตามหลักสูตรศึกษาทั่วไป 
พ.ศ. 2559 

083 108 วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน 3(3-0-6) 
 (ASEAN Music Culture) 

083 108 วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน 3(3-0-6) 
 (ASEAN Music Culture) 

ปรับตามหลักสูตรศึกษาทั่วไป 
พ.ศ. 2559 

083 109 การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
  (Creative Living) 

083 109 การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
  (Creative Living) 

ปรับตามหลักสูตรศึกษาทั่วไป 
พ.ศ. 2559 

083 110 กิจกรรมเพื่อชีวิตสร้างสรรค์  3(3-0-6) 
 (Activities for a Creative Life) 

083 110 กิจกรรมเพื่อชีวิตสร้างสรรค์  3(3-0-6) 
 (Activities for a Creative Life) 

ปรับตามหลักสูตรศึกษาทั่วไป 
พ.ศ. 2559 

083 111 ประสบการณ์นานาชาต ิ3(3-0-6) 
 (International Experience) 

083 111 ประสบการณ์นานาชาต ิ3(3-0-6) 
 (International Experience) 

ปรับตามหลักสูตรศึกษาทั่วไป 
พ.ศ. 2559 

083 112 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 
 (Sufficiency Economy and Social Development) 

083 112 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 
 (Sufficiency Economy and Social Development) 

ปรับตามหลักสูตรศึกษาทั่วไป 
พ.ศ. 2559 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  
084 101 อาหารเพื่อสุขภาพ     3(3-0-6) 
 (Food for Health) 

084 101 อาหารเพื่อสุขภาพ     3(3-0-6) 
 (Food for Health) 

ปรับตามหลักสูตรศึกษาทั่วไป 
พ.ศ. 2559 

084 102  สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน           3(3-0-6) 
 (Environment, Pollution and Energy) 

084 102  สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน           3(3-0-6) 
 (Environment, Pollution and Energy) 

ปรับตามหลักสูตรศึกษาทั่วไป 
พ.ศ. 2559 

084 103 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 (Computer, Information Technology and Communication) 

084 103 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 (Computer, Information Technology and Communication) 

ปรับตามหลักสูตรศึกษาทั่วไป 
พ.ศ. 2559 

084 104 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Mathematics and Statistics in Everyday Life) 

084 104 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Mathematics and Statistics in Everyday Life) 

ปรับตามหลักสูตรศึกษาทั่วไป 
พ.ศ. 2559 

084 105 โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(3-0-6) 
 (World of Technology and Innovation) 

084 105 โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(3-0-6) 
 (World of Technology and Innovation) 

ปรับตามหลักสูตรศึกษาทั่วไป 
พ.ศ. 2559 

084 106   วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน   3(3-0-6) 
 (Science and Technology in ASEAN Community) 

084 106   วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน   3(3-0-6) 
 (Science and Technology in ASEAN Community) 

ปรับตามหลักสูตรศึกษาทั่วไป 
พ.ศ. 2559 
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084 107 พลังงานในอาเซียน  3(3-0-6) 
 (Energy in ASEAN) 

084 107 พลังงานในอาเซียน  3(3-0-6) 
 (Energy in ASEAN) 

ปรับตามหลักสูตรศึกษาทั่วไป 
พ.ศ. 2559 

084 108  โลกและดาราศาสตร์  3(3-0-6) 
 (Earth and Astronomy) 

084 108  โลกและดาราศาสตร์  3(3-0-6) 
 (Earth and Astronomy) 

ปรับตามหลักสูตรศึกษาทั่วไป 
พ.ศ. 2559 

-  กลุ่มวิชาบูรณาการ  
- 085 101 ศิลปากรสร้างสรรค์  3(1-4-4) 

 (Creative Silpakorn) 
ปรับตามหลักสูตรศึกษาทั่วไป 
พ.ศ. 2559 

วิชาที่ก าหนดโดยคณะวิชา จ านวน  9  หน่วยกิต วิชาที่ก าหนดโดยคณะวิชา จ านวน  9  หน่วยกิต  
200 171  ภาษาอังกฤษเพื่อนักศึกษาศิลปะ  3(2-2-5) 
 (English for Art Students) 

200 171  ภาษาอังกฤษเพื่อนักศึกษาศิลปะ  3(2-2-5) 
 (English for Art Students) 

ปรับตามหลักสูตรศึกษาทั่วไป 
พ.ศ. 2559 

200 172  ศิลปะตะวันตก  3(3-0-6) 
 (Western Art) 

200 172  ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย 3(3-0-6) 
 (Modern Art in Thailand) 

ปรับตามหลักสูตรศึกษาทั่วไป 
พ.ศ. 2559 

200 173  ศิลปวิจักษ์ 3(3-0-6) 
 (Art Appreciation) 

200 173  ศิลปวิจักษ์ 3(3-0-6) 
 (Art Appreciation) 

ปรับตามหลักสูตรศึกษาทั่วไป 
พ.ศ. 2559 

วิชาแกนทั่วไป  46  หน่วยกิต วิชาแกนทั่วไป  44  หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตลดลง 2 หน่วยกิต 
200 101  ศิลปะพื้นฐาน 1  3(1-6-2) 
 (Art Fundamentals I) 
 แนะน าปัจจัยขั้นพื้นฐานของการสร้างงานทัศนศิลป์ คุณลักษณะของ
ศิลปะแต่ละสาขา ศึกษาและทดลองปฏิบัติด้วยเทคนิค วิธีการเบื้องต้นทาง
จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และศิลปะไทย เพื่อให้เข้าถึงกระบวนการสร้าง
งานทัศนศิลป์และลักษณะพิเศษของศิลปะแต่ละสาขา  
 วิจารณ์แนะน าเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 

200 101  ศิลปะพื้นฐาน 1  3(1-4-4) 
 (Art Fundamentals I) 
 ปัจจัยขั้นพื้นฐานของการสร้างงานทัศนศิลป์ คุณลักษณะของศิลปะแต่
ละสาขา ศึกษาและทดลองปฏิบัติด้วยเทคนิควิธีการเบื้องต้นทางจิตรกรรม 
ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ศิลปะไทย และสื่อผสม เพื่อให้เข้าถึงกระบวนการสร้าง
งานทัศนศิลป์ขั้นพื้นฐาน 

ปรับหน่วยกิตในวงเล็บ 
ปรับค าอธิบาย 
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200 102  ศิลปะพื้นฐาน 2  3(1-6-2) 
 (Art Fundamentals II) 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการแสดงออกของคุณลักษณะเฉพาะ และ
เทคนิควิธีการในสาขาจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และศิลปะไทย เน้นความ
เข้าใจในกระบวนการสร้างงานทัศนศิลป์ และลักษณะพิเศษของศิลปะแต่ละสาขา 
 วิจารณ์แนะน าเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 

200 102  ศิลปะพื้นฐาน 2  3(1-4-4) 
 (Art Fundamentals II) 
 การปฏิบัติเกี่ยวกับการแสดงออกของคุณลักษณะเฉพาะ และเทคนิค
วิธีการในสาขาจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ศิลปะไทย และสื่อผสม เน้น
ความเข้าใจในกระบวนการสร้างงานทัศนศิลป์ และลักษณะพิเศษของศิลปะแต่ละ
สาขา 

ปรับหน่วยกิตในวงเล็บ 
ปรับค าอธิบาย 

200 103  วาดเส้น 1  2(1-3-2) 
 (Drawing I) 
 ศึกษาหลักวิชากายวิภาค (Anatomy) และทดลองปฏิบัติวาดเส้น ฝกึ
การสังเกตและถ่ายทอดรูปทรงจากธรรมชาติด้วยวิธีการเขียนให้ถูกต้องตามหลัก
วิชา (Academic) และทดลองการแสดงออกด้วยเทคนิควิธีการสเก๊ตซ์ (Sketch) 
คอนทัวร์ (Contour) เจสเจอร์ (Gesture) หรืออื่นๆ สร้างความเข้าใจในการเลือก
วัสดุให้เหมาะสมกับเทคนิคและวิธีการ  
 วิจารณ์แนะน าเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม มีการศึกษานอกสถานที่ 

200 103  วาดเส้น 1  2(1-2-3) 
 (Drawing I) 
 หลักวิชากายวิภาคและหลักวิชาทัศนียวิทยา การทดลอง ฝึกฝน เรียนรู้
การวาดเส้น การสังเกตและถ่ายทอดรูปทรงจากธรรมชาติด้วยวิธีการเขียนให้ถูกต้อง
ตามหลักวิชา และทดลองการแสดงออกด้วยเทคนิควิธีการสเก๊ตซ์ คอนทัวร์  เจสเจอร์ 
หรืออื่น ๆ สร้างความเข้าใจในการเลือกวัสดุ ให้เหมาะสมกับเทคนิคและวิธีการ 
 มีการศึกษานอกสถานที่ 

ปรับหน่วยกิตในวงเล็บ 
ปรับค าอธิบาย 

200 104  วาดเส้น 2  2(1-3-2) 
 (Drawing II) 
 ศึกษาหลักวิชาทัศนียวิทยา (Perspective)  และสังเกต ถ่ายทอด
รูปทรงจากสิ่งมีชีวิต วัตถุสิ่งของ ธรรมชาติและทิวทัศน์ เลือกแสดงออกด้วยวัสดุ
และเทคนิควิธีการวาดเส้นต่างๆ เพื่อเพิ่มความช านาญและเข้าใจมากขึ้น เพื่อ
พัฒนาการแสดงออกส่วนบุคคล 
 วิจารณ์แนะน าเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม มีการศึกษานอกสถานที่ 

200 104  วาดเส้น 2  2(1-2-3) 
 (Drawing II) 
 หลักวิชากายวิภาค และหลักวิชาทัศนียวิทยา การสังเกต ถ่ายทอด
รูปทรงจากสิ่งมีชีวิต วัตถุสิ่งของ ธรรมชาติและทิวทัศน์ แสดงออกด้วยวัสดุและ
เทคนิควิธีการวาดเส้นต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความช านาญและเข้าใจมากขึ้น เพื่อ
พัฒนาการแสดงออกส่วนบุคคล 
 มีการศึกษานอกสถานที่ 

ปรับหน่วยกิตในวงเล็บ 
ปรับค าอธิบาย 

200 105  วาดเส้น 3  2(1-3-2)
 (Drawing III) 
 ศึกษาและปฏิบัติงานวาดเส้นเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาความคิดในการ
ถ่ายทอดรูปทรงจากธรรมชาติไปสู่การสร้างสรรค์งานวาดเส้นเฉพาะบุคคลด้วย
เทคนิควิธีการต่างๆ 
 วิจารณ์แนะน าเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 

200 105  วาดเส้น 3  2(1-2-3)
 (Drawing III) 
 วาดเส้นเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาความคิดในการถ่ายทอดรูปทรงจาก
ธรรมชาติไปสู่การสร้างสรรค์งานวาดเส้นเฉพาะบุคคลด้วยเทคนิควิธีการ 
ต่าง ๆ 

ปรับหน่วยกิตในวงเล็บ 
ปรับค าอธิบาย 

200 106  องค์ประกอบศิลป์ 1  2(1-3-2) 200 106  องค์ประกอบศิลป์ 1  2(1-2-3) ปรับหน่วยกิตในวงเล็บ 
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 (Composition I)  (Composition I) ปรับค าอธิบาย 
200 107  องค์ประกอบศิลป์ 2  2(1-3-2) 
 (Composition II) 

200 107  องค์ประกอบศิลป์ 2  2(1-2-3) 
 (Composition II) 

ปรับหน่วยกิตในวงเล็บ 
ปรับค าอธิบาย 

200 108  องค์ประกอบศิลป์ 3  2(1-3-2) 
 (Composition III) 

200 108  องค์ประกอบศิลป์ 3  2(1-2-3) 
 (Composition III) 

ปรับหน่วยกิตในวงเล็บ 
ปรับค าอธิบาย 

200 109  การสรา้งสรรค์ทางทัศนศิลป์ 1  2(1-3-2) 
 (Creativity in Visual Arts I) 

200 109  การสรา้งสรรค์ทางทัศนศิลป์ 1  2(1-2-3) 
 (Creativity in Visual Arts I) 

ปรับหน่วยกิตในวงเล็บ 
ปรับค าอธิบาย 

200 110  การสรา้งสรรค์ทางทัศนศิลป์ 2  2(1-3-2) 
 (Creativity in Visual Arts II) 

200 110  การสรา้งสรรค์ทางทัศนศิลป์ 2  2(1-2-3) 
 (Creativity in Visual Arts II) 

ปรับหน่วยกิตในวงเล็บ 
ปรับค าอธิบาย 

200 111  คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่องานทัศนศิลป์  2(1-3-2) 
 (Basic Computer for Visual Arts) 

200 111  คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่องานทัศนศิลป์  2(1-2-3) 
 (Basic Computer for Visual Arts) 

ปรับหน่วยกิตในวงเล็บ 
ปรับค าอธิบาย 

200 112  ประเด็นศึกษาในงานศิลปะ 2(2-0-4)
 (Special Art Topics) 

200 112  ประเด็นศึกษาในงานศิลปะ 2(2-0-4)
 (Special Art Topics) 

ปรับค าอธิบาย 

200 201  สัมมนา  2(2-0-4)
 (Seminar) 

200 201  สัมมนา  2(2-0-4)
 (Seminar) 

คงเดิม 

214 101  ศิลปกรรมไทยศึกษาพื้นฐาน  2(1-3-2) 
 (Basic Thai Art Studies) 

200 113  ศิลปกรรมไทยศึกษาพื้นฐาน  2(1-2-3)   
 (Basic Thai Art Studies) 

ปรับรหัสวิชา  
ปรับค าอธิบาย 

215 101  ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก  2(2-0-4) 
 (History of Eastern Art) 

215 101  ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก  2(2-0-4) 
 (Eastern Art History) 

ปรับชื่อภาษาอังกฤษ ปรับค าอธิบาย 

215 102  ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก  2(2-0-4)
 (History of Western Art) 

215 102  ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก  2(2-0-4)
 (Western Art History) 

ปรับชื่อภาษาอังกฤษ ปรับค าอธิบาย 

215 103  ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย  2(2-0-4)
 (Modern Art in Thailand) 

- ปิด 

215 104  การจัดการทางด้านศิลปะ  2(2-0-4) 
 (Art Management) 

215 103  การจัดการทางด้านศิลปะส าหรับศิลปิน  2(2-0-4) 
 (Art Management for Artists) 

ปรับรหัส ปรับชื่อ ปรับค าอธิบาย 

215 201  สุนทรียศาสตร์ 1  2(2-0-4)
 (Aesthetics I) 

215 201  สุนทรียศาสตร์ตะวันตก  2(2-0-4)
 (Western Aesthetics) 

ปรับชื่อ ปรับค าอธิบาย 

215 202  สุนทรียศาสตร์ 2  2(2-0-4) 215 202  สุนทรียศาสตร์ตะวันออก  2(2-0-4) ปรับชื่อ ปรับค าอธิบาย 
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 (Aesthetics II)  (Eastern Aesthetics) 
215 203  วิธีวิจัยทางศิลปะ  2(2-0-4)
 (Art Research Methodology) 

215 203  วิธีวิจัยทางศิลปะ  2(2-0-4)
 (Art Research Methodology) 

ปรับค าอธิบาย 

215 204 ศิลปวิจารณ์  2(2-0-4)
 (Art Criticism) 

215 204  ศิลปวิจารณ์  2(2-0-4)
 (Art Criticism) 

คงเดิม 

วิชาแกนเฉพาะสาขา 12  หน่วยกติ วิชาแกนเฉพาะสาขา จ านวนไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต  
211 101  จิตรกรรม  3(1-6-2) 
 (Painting) 

211 101  จิตรกรรม  3(1-4-4) 
 (Painting) 

ปรับหน่วยกิตในวงเล็บ  
ปรับค าอธิบาย 

212 101  ประติมากรรม  3(1-6-2) 
 (Sculpture) 

212 101  ประติมากรรม  3(1-4-4) 
 (Sculpture) 

ปรับหน่วยกิตในวงเล็บ  
ปรับค าอธิบาย 

213 101  ภาพพิมพ์พืน้ฐาน  3(1-6-2)
 (Basic Printmaking) 

213 101  ภาพพิมพ ์ 3(1-4-4)
 (Printmaking) 

ปรับหน่วยกิตในวงเล็บ  
ปรับชื่อ ค าอธิบาย 

214 102  ศิลปะไทย  3(1-6-2) 
 (Thai Art)  

214 101  ศิลปะไทย  3(1-4-4) 
 (Thai Art) 

ปรับหน่วยกิตในวงเล็บ  
ปรับรหัสวิชา ปรับค าอธิบาย 

- 
 

216 101  ศิลปะสื่อผสม  3(1-4-4) 
 (Mixed Media Art) 

เปิดใหม ่

วิชาเอก วิชาเอก  
 กลุ่มวิชาเอกจิตรกรรม  กลุ่มวิชาเอกจิตรกรรม  

211 121  จิตรกรรม 1  6(1-15-2) 
 (Painting I) 

211 121  จิตรกรรม 1  6(1-10-7) 
 (Painting I) 

ปรับหน่วยกิตในวงเล็บ  
ปรับค าอธิบาย 

211 122  จิตรกรรม 2  6(1-15-2) 
 (Painting II) 

211 122  จิตรกรรม 2  6(1-10-7) 
 (Painting II) 

ปรับหน่วยกิตในวงเล็บ  
ปรับค าอธิบาย 

211 221  จิตรกรรม 3  6(1-15-2) 
 (Painting III) 

211 221  จิตรกรรม 3  6(1-10-7) 
 (Painting III) 

ปรับหน่วยกิตในวงเล็บ  
ปรับค าอธิบาย 

211 222  จิตรกรรม 4  6(1-15-2) 
 (Painting IV) 

211 222  จิตรกรรม 4  6(1-10-7) 
 (Painting IV) 

ปรับหน่วยกิตในวงเล็บ  
ปรับค าอธิบาย 
 

 กลุ่มวิชาเอกประติมากรรม  กลุ่มวิชาเอกประติมากรรม  
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212 121  ประติมากรรม 1  6(1-15-2) 
 (Sculpture I) 

212 121  ประติมากรรม 1  6(1-10-7) 
 (Sculpture I) 

ปรับหน่วยกิตในวงเล็บ  
ปรับค าอธิบาย 

212 122  ประติมากรรม 2  6(1-15-2) 
 (Sculpture II) 

212 122  ประติมากรรม 2  6(1-10-7) 
 (Sculpture II) 

ปรับหน่วยกิตในวงเล็บ  
ปรับค าอธิบาย 

212 221  ประติมากรรม 3  6(1-15-2) 
 (Sculpture III) 

212 221  ประติมากรรม 3  6(1-10-7) 
 (Sculpture III) 

ปรับหน่วยกิตในวงเล็บ  
ปรับค าอธิบาย 

212 222  ประติมากรรม 4  6(1-15-2) 
 (Sculpture IV) 

212 222  ประติมากรรม 4  6(1-10-7) 
 (Sculpture IV) 

ปรับหน่วยกิตในวงเล็บ  
ปรับค าอธิบาย 

 กลุ่มวิชาเอกภาพพิมพ์  กลุ่มวิชาเอกภาพพิมพ์  
213 121  ภาพพิมพ์ 1  6(1-15-2) 
 (Printmaking I) 

213 121  ภาพพิมพ์ 1  6(1-10-7)
 (Printmaking I) 

ปรับหน่วยกิตในวงเล็บ  
ปรับค าอธิบาย 

213 122  ภาพพิมพ์ 2  6(1-15-2) 
 (Printmaking II) 

213 122  ภาพพิมพ์ 2  6(1-10-7) 
 (Printmaking II) 

ปรับหน่วยกิตในวงเล็บ  
ปรับค าอธิบาย 

213 221  ภาพพิมพ์ขั้นสูง 1  6(1-15-2) 
 (Advanced Printmaking I) 

213 221  ภาพพิมพ์ขั้นสูง 1  6(1-10-7) 
 (Advanced Printmaking I) 

ปรับหน่วยกิตในวงเล็บ  
ปรับค าอธิบาย 

213 222  ภาพพิมพ์ขั้นสูง 2  6(1-15-2) 
 (Advanced Printmaking II) 

213 222  ภาพพิมพ์ขั้นสูง 2  6(1-10-7) 
 (Advanced Printmaking II) 

ปรับหน่วยกิตในวงเล็บ  
ปรับค าอธิบาย 

 กลุ่มวิชาเอกศิลปะไทย  กลุ่มวิชาเอกศิลปะไทย  
214 121  ศิลปะไทย 1  6(1-15-2) 
 (Thai Art I) 

214 121  ศิลปะไทย 1  6(1-10-7) 
 (Thai Art I) 

ปรับหน่วยกิตในวงเล็บ  
ปรับค าอธิบาย 

214 122  ศิลปะไทย 2  6(1-15-2) 
 (Thai Art II) 

214 122  ศิลปะไทย 2  6(1-10-7) 
 (Thai Art II) 

ปรับหน่วยกิตในวงเล็บ  
ปรับค าอธิบาย 

214 221  ศิลปะไทย 3  6(1-15-2) 
 (Thai Art III) 

214 221  ศิลปะไทย 3  6(1-10-7) 
 (Thai Art III) 

ปรับหน่วยกิตในวงเล็บ  
ปรับค าอธิบาย 

214 222  ศิลปะไทย 4  6(1-15-2) 
 (Thai Art IV) 

214 222  ศิลปะไทย 4  6(1-10-7) 
 (Thai Art IV) 

ปรับหน่วยกิตในวงเล็บ  
ปรับค าอธิบาย 
 

 กลุ่มวิชาเอกทฤษฎีศิลป ์  กลุ่มวิชาเอกทฤษฎีศิลป ์  
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215 121  การวิเคราะห์งานศิลปะ  3(3-0-6) 
  (Works of Art  Analysis) 

215 121  การวิเคราะห์งานศิลปะ  3(3-0-6) 
  (Analysis of Art Works) 

ปรับชื่อภาษาอังกฤษ  
 

215 122  การสื่อความหมาย  2(2-0-4) 
 (Communication) 

215 122  การสื่อความหมาย  3(3-0-6) 
 (Communication) 

เพิ่มหน่วยกิต 

215 123  ทฤษฎีการสร้างสรรค์  3(3-0-6) 
 (Theory of Creativity) 

215 124 ทฤษฎีการสร้างสรรค์และประเด็นส าคัญในศิลปะร่วมสมัย 3(3-0-6) 
(Theory of Creativity and Essential Issues in Contemporary Art) 

ปรับรหัส ชื่อ ค าอธิบาย 

215 124  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมกับวิวัฒนาการทางศิลปะ
(Change in Society and Culture and the Evolution of Art) 2(2-0-4) 

- เปลี่ยนสถานะเปน็วิชาเฉพาะด้าน 
 

215 125  ประวัติและปรัชญาของศิลปวิจารณ์  2(2-0-4) 
 (History and Philosophy of Art Criticism) 

- ปิด 

215 221  การสอนศิลปะ  3(2-3-4)
 (Art Teaching) 

215 221  การสอนศิลปะ  3(2-2-5)
 (Art Teaching) 

ปรับหน่วยกิตในวงเล็บ 

215 222  การเขียนศิลปวิจารณ์  3(3-0-6)
 (Writing in Art Criticism) 

215 226  การเขียนศิลปวิจารณ์  3(3-0-6)
 (Art Critique Writing) 

ปรับชื่อภาษาอังกฤษ  
 

215 223  ศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย  3(2-3-4) 
 (Contemporary Art in Thailand) 

215 223  ศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย  3(3-0-6) 
 (Contemporary Art in Thailand) 

ปรับหน่วยกิตในวงเล็บ 

215 224  สุนทรียศาสตร์ตะวันออก  2(2-0-4) 
 (Aesthetics of the Eastern World) 

- ปิด 

215 225  จิตวิทยาในงานศิลปะ  2(2-0-4) 
 (Psychology of Art) 

215 225  จิตวิทยาในงานศิลปะ  2(2-0-4) 
 (Psychology of Art) 

คงเดิม 

215 226  วิจารณ์ศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย 3(2-3-4) 
 (Criticism of Contemporary Art in Thailand) 

- ปิด 

215 227  การวิจัยศิลปะ  4(2-6-4)
 (Research of Art) 

- ปิด 

 215 123 การพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ส าหรับทฤษฎีศิลป ์ 3(3-0-6) 
 (Museology and Art Gallery Study for Art Theory) 
 

เปิดใหม ่

 215 125 การจัดการทางด้านศิลปะส าหรับทฤษฎีศิลป ์ 3(3-0-6) เปิดใหม ่
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 (Management of Arts for Art Theory) 

 215 222  ภัณฑารักษ์ศึกษา 3(3-0-6) 
 (Curatorship Studies) 

เปิดใหม ่

 215 224 ทฤษฎีศิลป์กับศิลปะปฏิบัติ 3(3-0-6) 
 (Art Theory and Art Practice) 

เปิดใหม ่

 กลุ่มวิชาเอกสื่อผสม  กลุ่มวิชาเอกสื่อผสม  
216 121  สื่อผสม 1  6(1-15-2) 
 (Mixed Media I) 

216 121  สื่อผสม 1  6(1-10-7) 
 (Mixed Media I) 

ปรับหน่วยกิตในวงเล็บ  
ปรับค าอธิบาย 

216 122  สื่อผสม 2  6(1-15-2) 
 (Mixed Media II) 

216 122  สื่อผสม 2  6(1-10-7) 
 (Mixed Media II) 

ปรับหน่วยกิตในวงเล็บ  
ปรับค าอธิบาย 

216 221  สื่อผสม 3  6(1-15-2) 
 (Mixed Media III) 

216 221  สื่อผสม 3  6(1-10-7) 
 (Mixed Media III) 

ปรับหน่วยกิตในวงเล็บ  
ปรับค าอธิบาย 

216 222  สื่อผสม 4  6(1-15-2) 
 (Mixed Media IV) 

216 222  สื่อผสม 4  6(1-10-7) 
 (Mixed Media IV) 

ปรับหน่วยกิตในวงเล็บ 
ปรับค าอธิบาย 

   กลุ่มศิลปนิพนธ์     กลุ่มศิลปนิพนธ์   
200 241  ศิลปนิพนธ์ 1  8(1-14-9)* 
 (Art Thesis I) 

200 241  ศิลปนิพนธ์ 1  8(0-16-8) 
 (Art Thesis I) 

ปรับหน่วยกิตในวงเล็บ ปรับค าอธิบาย 
ปรับเป็นวิชานับหน่วยกิต 

200 242  ศิลปนิพนธ์ 2  18(2-32-20) 
 (Art Thesis II)  

200 242  ศิลปนิพนธ์ 2  10(0-20-10) 
 (Art Thesis II)  

ปรับลดหน่วยกิต 
ปรับค าอธิบาย 

215 241  ศิลปนิพนธ์ทฤษฎีศิลป์  10(1-18-11) 
 (Art Theory Thesis) 

215 241  ศิลปนิพนธ์ทฤษฎีศิลป์  10(1-18-11) 
 (Art Theory Thesis) 

คงเดิม 

วิชาพ้ืนฐานวิชาเอก  18  หน่วยกติ วิชาเฉพาะด้าน  18  หน่วยกิต ปรับชื่อสถานะวิชา 
200 151  แนวความคิดในงานศิลปะ  2(2-0-4) 
 (Concepts in Art) 

200 151  แนวความคิดในงานศิลปะ  2(2-0-4) 
 (Concepts in Art) 

คงเดิม 

200 152  ศิลปะสัมพันธ์ศึกษา  2(2-0-4) 
 (Interdisciplinary Art Studies) 

200 152  ศิลปะสัมพันธ์ศึกษา  2(2-0-4) 
 (Interdisciplinary Art Studies) 
 

ปรับค าอธิบาย 

200 251  การศึกษาพิเศษ  2(1-2-3) 200 251  การศึกษาพิเศษ  2(1-2-3) ปรับค าอธิบาย 
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 (Special Studies)   (Special Studies)  
211 151  วัสดุและสื่อในจิตรกรรม  2(1-2-3) 
 (Materials and Media in Painting) 

211 151  วัสดุและสื่อในจิตรกรรม  2(1-2-3) 
 (Materials and Media in Painting) 

ปรับค าอธิบาย 

- 211 152 จิตรกรรมภาพคน 2 (1-2-3) 
 (Human Figure Painting) 

เดิมเป็นเลือกเสร ี
ปรับรหัส ปรับชื่อ ปรับค าอธิบาย 

211 251  จิตรกรรมทดลองแนวใหม่  2(1-2-3) 
 (New Experimental Painting) 

- เปลี่ยนสถานะเปน็เลือกเสรี 

212 151  วัสดุและสื่อในประติมากรรม  2(2-0-4) 
 (Materials and Media in Sculpture) 

212 151  วัสดุและสื่อในประติมากรรม  2(2-0-4) 
 (Materials and Media in Sculpture) 

ปรับค าอธิบาย 

212 152  ประติมากรรมจากคน  2(0-4-2) 
 (Human Figure-based Sculpture) 

212 152  ประติมากรรมจากคน  2(1-2-3) 
 (Human Figure-based Sculpture) 

ปรับหน่วยกิตในวงเล็บ  
ปรับค าอธิบาย 

212 153  ประติมากรรมนามธรรม  2(0-4-2) 
 (Abstract Sculpture) 

212 153  ประติมากรรมนามธรรม  2(1-2-3) 
 (Abstract Sculpture) 

ปรับหน่วยกิตในวงเล็บ  
ปรับค าอธิบาย 

212 154  คอมพิวเตอร์เพื่องานประติมากรรม 2(1-2-3) 
 (Computer for Sculpture) 

212 154  คอมพิวเตอร์เพื่องานประติมากรรม 2(1-2-3) 
 (Computer for Sculpture) 

คงเดิม 

 212 155   ประติมากรรมเคลื่อนไหว 2(1-2-3) 
  (Sculpture in Motion) 

เปิดใหม ่

212 251  การออกแบบประติมากรรมกับสิ่งแวดล้อม 2(1-2-3)  
 (Sculptural Design and Environment) 

212 251  การออกแบบประติมากรรมกับสิ่งแวดล้อม 2(1-2-3)  
 (Sculptural Design and Environment) 

ปรับค าอธิบาย 

213 151  วัสดุและสื่อในศิลปะภาพพิมพ์** 2(1-2-3) 
 (Materials and Media in Printmaking) 

213 151  วัสดุและสื่อในศิลปะภาพพิมพ์  2(1-2-3) 
 (Materials and Media in Printmaking) 

ปรับค าอธิบาย 
ยกเลิกการบังคับนศ.เอกภาพพิมพเ์รียน 

213 152  ภาพพิมพ์สื่อผสม** 2(1-2-3) 
 (Mixed-Media Printmaking) 

213 152  ภาพพิมพ์สื่อผสม  2(1-2-3) 
 (Mixed-Media Printmaking) 

ยกเลิกการบังคับนศ.เอกภาพพิมพเ์รียน 

213 251  ภาพพิมพ์ทดลองแนวใหม่  2(1-2-3) 
 (New Experimental Printmaking) 

213 251  ภาพพิมพ์ทดลองจากธรรมชาติ  2(1-2-3) 
 (Experimental Printmaking with Natural Materials) 

ปรับชื่อ ปรับค าอธิบาย 

214 151  ศิลปกรรมไทยศึกษา***  2(1-2-3) 
 (Thai Art Studies) 

214 151  ศิลปกรรมไทยศึกษา  2(1-2-3) 
 (Thai Art Studies) 

ปรับค าอธิบาย 
ยกเลิกการบังคับนศ.เอกศิลปะไทยเรียน 

214 152 คติความเชื่อในงานศิลปกรรมไทย***  2(2-0-4) 214 152 คติความเชื่อในงานศิลปกรรมไทย  2(2-0-4) ยกเลิกการบังคับนศ.เอกศิลปะไทยเรียน 
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 (Traditions in Thai Art)  (Concepts and Beliefs in Thai Art) ปรับชื่อภาษาอังกฤษ 
214 153  ศิลปะไทยวิจักษ์  2(2-0-4)
 (Thai Art Appreciation) 

214 153  ศิลปะไทยวิจักษ์  2(2-0-4)
 (Thai Art Appreciation) 

คงเดิม 

214 154  คุณค่าศิลปกรรมไทย  2(2-0-4) 
 (Values in Traditional Thai Art) 

- ปิด 

215 151  ศิลปะร่วมสมัยในเอเชีย  2(2-0-4) 
 (Contemporary Art in Asia) 

215 151  ศิลปะร่วมสมัยในเอเชีย  2(2-0-4) 
 (Contemporary Art in Asia) 

ปรับค าอธิบาย 
 

215 152  การพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์  2(2-0-4) 
 (Museum and Art Gallery Study) 

- ปิด 

215 153  ศิลปะกับเทคโนโลยีสมัยใหม่  2(2-0-4) 
 (Art and Technology in the Modern Time)  

215 153  ศิลปะกับเทคโนโลยีสมัยใหม่  2(2-0-4) 
 (Art and Technology in Modern Time)  

ปรับชื่อภาษาอังกฤษ 

215 154  ศิลปะยุคคลาสสิค  2(2-0-4)
 (Classic Art) 

215 154  ศิลปะยุคคลาสสิก 2(2-0-4)
 (Classic Art) 

ปรับตัวสะกดชื่อภาษาไทย 

215 155  ปรัชญาการวิจารณ์  2(2-0-4) 
 (Philosophy of Criticism) 

- ปิด 

215 156  ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัย  2(2-0-4) 
 (Modern Art and Contemporary Art) 

215 152  ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัย  2(2-0-4) 
 (Modern Art and Contemporary Art) 

ปรับรหัส 

215 251  ศิลปะเปรียบเทียบ  2(2-0-4) 
 (Comparative Arts) 

- ปิด 

215 252  การผลิตเอกสารทางศิลปะ  2(2-0-4) 
 (Documentation  in  Art) 

215 156  การผลิตเอกสารทางศิลปะ  2(2-0-4) 
 (Production of Art Documents) 

ปรับรหัส ปรับค าอธิบาย 
 

 215 155  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมกับวิวัฒนาการทางศิลปะ
(Society and Culture Change and Evolution of Art) 2(2-0-4) 

เดิมเป็นวิชาเอกทฤษฎีศิลป์ 
ปรับรหัส ปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 

 215 157 เพศสภาพและเพศวิถีในงานศิลปะร่วมสมัย 2(2-0-4) 
 (Gender and Sexuality in Contemporary Art) 

เปิดใหม ่

216 151  ศิลปะภาพถ่าย  2(1-2-3) 
 (Photography Art) 

216 151  ศิลปะภาพถ่าย  2(1-2-3) 
 (Photography Art) 

ปรับค าอธิบาย 
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216 152  ศิลปะการจัดวาง  2(1-2-3)
 (Installation Art) 

216 152  ศิลปะการจัดวาง  2(1-2-3)
 (Installation Art)  

ปรับค าอธิบาย 

216 153  ศิลปะกับเงื่อนไขของเวลา  2(1-2-3) 
 (Time-based Art) 

216 153  ศิลปะกับเงื่อนไขของเวลา  2(1-2-3) 
 (Time-based Art) 

คงเดิม 

216 154  โสตศิลป์  2(1-2-3) 
 (Sound Art) 

216 154  โสตศิลป์  2(1-2-3) 
 (Sound Art) 

ปรับค าอธิบาย 

216 155  ศิลปะวีดิทัศน์  2(1-2-3)
 (Video Art) 

216 155  ศิลปะวีดิทัศน์  2(1-2-3)
 (Video Art) 

ปรับค าอธิบาย 

216 156  ศิลปะการแสดงทางทัศนศิลป์  2(1-2-3) 
 (Performance Art) 

216 156  ศิลปะการแสดงทางทัศนศิลป์  2(1-2-3) 
 (Performance Art) 

คงเดิม 

- 216 157 ศิลปะปฏิสัมพันธ์ 2(1-2-3)  
 (Interactive Art) 

เปิดใหม ่

- 216 158 ศิลปะอิเล็คทรอนิกส์ 2(1-2-3) 
 (Electronic Art) 

เปิดใหม ่

- 216 159 ศิลปะแอนิเมชัน 2(1-2-3) 
 (Animation Art) 

เปิดใหม ่

หมวดวิชาเลือกเสรี  8  หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี  8  หน่วยกิต  
211 181  จิตรกรรมภาพเหมือนและภาพเปลอืย  2(1-2-3) 
 (Portrait and Nude Painting) 

- เปลี่ยนสถานะเปน็วิชาเฉพาะด้าน 

211 182  จิตรกรรมภาพทิวทัศน์  2(1-2-3) 
 (Landscape Painting) 

211 182  จิตรกรรมภาพทิวทัศน์  2(1-2-3) 
 (Landscape Painting) 

 

- 211 181 จิตรกรรมทดลองแนวใหม่ 2(1-2-3) 
 (New Experimental Painting) 

เดิมเป็นพื้นฐานวชิาเอก 
ปรับรหัส 

212 181  ประติมากรรมรูปเหมือน  2(1-2-3) 
 (Portrait Sculpture) 

212 181  ประติมากรรมรูปเหมือน  2(1-2-3) 
 (Portrait Sculpture) 

ปรับค าอธิบาย 

212 182  การเชื่อมโลหะในงานประติมากรรม  2(1-2-3) 
 (Welding in Sculpture) 

212 182  การเชื่อมโลหะในงานประติมากรรม  2(1-2-3) 
 (Welding in Sculpture) 

ปรับค าอธิบาย 
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212 183  การหล่อในงานประติมากรรม  2(1-2-3) 
 (Casting in Sculpture) 

212 183  การหล่อในงานประติมากรรม  2(1-2-3) 
 (Casting in Sculpture) 

ปรับค าอธิบาย 

212 184  การแกะสลักในงานประติมากรรม  2(1-2-3) 
 (Carvings in Sculpture) 

212 184  การแกะสลักในงานประติมากรรม  2(1-2-3) 
 (Carvings in Sculpture) 

ปรับค าอธิบาย 

212 185  การย่อและขยายงานประติมากรรม  2(1-2-3) 
 (Model Reducing and Enlarging) 

- ปิด 

212 186  ศิลปะจากแก้ว  2(1-2-3)   
 (Glass in Art)                                                                       

212 185  ศิลปะจากแก้ว  2(1-2-3)   
 (Art from Glass)                                                                       

ปรับรหัส ปรับชื่อภาษาอังกฤษ 
ปรับค าอธิบาย 

213 181  การออกแบบสิ่งพิมพ์เพื่องานศิลปะ  2(1-2-3) 
 (Printed Matter Design for Art) 

213 181  การออกแบบสิ่งพิมพ์และสื่อใหม่เพื่องานศิลปะ  2(1-2-3)
 (Printed Matter and new Media Design for Art) 

ปรับชื่อ ปรับค าอธิบาย 

214 181  ลายไทย  2(1-2-3) 
 (Traditional Thai Ornament) 

214 181  ลายไทย  2(1-2-3) 
 (Thai Ornament) 

ปรับชื่อภาษาอังกฤษ 

214 182  งานช่างสิบหมู่  2(1-2-3) 
 (Thai Traditional Art and Craft)  

214 182  งานช่างสิบหมู่  2(1-2-3) 
 (Thai Traditional Art and Craft)  

ปรับค าอธิบาย 

214 183  พุทธศิลป์ไทย  2(2-0-4)
 (Thai Buddhist Art) 

- ปิด 

214 184  คุณค่าและการอนุรักษ์ศิลปกรรมไทย  2(2-0-4) 
 (Thai Traditional Art Conservation) 

- ปิด 

214 185  ศิลปะพื้นบ้าน  2(2-0-4) 
 (Thai Folk Art) 

214 183  ศิลปะพื้นบ้าน  2(2-0-4) 
 (Thai Folk Art) 

ปรับรหัส ปรับค าอธิบาย 

215 181  กายวิภาคมนุษย์  2(1-2-3)
 (Human Anatomy) 

200 181  กายวิภาคมนุษย์  2(1-2-3)
 (Human Anatomy) 

ปรับรหัส ปรับค าอธิบาย 

215 182  กายวิภาคสัตว์  2(1-2-3) 
 (Animal Anatomy) 

200 182  กายวิภาคสัตว์  2(1-2-3) 
 (Animal Anatomy) 

ปรับรหัส ปรับค าอธิบาย 

 200 183 ทัศนียวิทยา 2(2-0-4)  
 (Perspective) 

เปิดใหม ่

215 183  สีในงานศิลปะ  2(2-0-4)  
 (Colour in Art) 

215 181  สีในงานศิลปะ  2(2-0-4)  
 (Colour in Art) 

ปรับรหัส 
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215 184  การวิจารณ์ละครและภาพยนตร์  2(2-0-4) 
 (Drama and Film Criticism) 

- ปิด 

215 185  ปัญหาทางศิลปศึกษา  2(2-0-4) 
 (Problem in Art Education)   

215 182  ศิลปศึกษา  2(2-0-4) 
 (Art Education)   

ปรับรหัส 

215 186  ศิลปะยุโรปสมัยกลาง  2(2-0-4)  
 (Medieval Art of Europe) 

- ปิด 

215 187  ศิลปะยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 15 ถึง 18  2(2-0-4)  
 (European Art of the 15th to 18th Century) 

215 183  ศิลปะยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 15 ถึง 18  2(2-0-4)  
 (European Art of the 15th to 18th Centuries) 

ปรับรหัส ปรับชื่อภาษาอังกฤษ 

215 188  ศิลปะตะวันตกในคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ 20  2(2-0-4)  
 (Western Art of the 19th Century and 20th Century) 

215 184  ศิลปะตะวันตกในคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ 20  2(2-0-4)  
 (Western Art of the 19th and 20th Centuries) 

ปรับรหัส ปรับชื่อภาษาอังกฤษ 

215 189  อาร์ตนูโวและอาร์ตเดคโค  2(2-0-4) 
 (Art Nouveau and Art Déco) 

- ปิด 

215 190  ศิลปะสมัยใหม่ในอเมริกา  2(2-0-4)  
 (Modern Art in America) 

215 185  ศิลปะสมัยใหม่ในอเมริกา  2(2-0-4)  
 (Modern Art in America) 

ปรับรหัส ปรับค าอธิบาย 

215 191  ศิลปะเอเชียใต้  2(2-0-4)  
 (Art of South Asia) 

215 186  ศิลปะเอเชียใต้  2(2-0-4)  
 (Art of South Asia) 

ปรับรหัส ปรับค าอธิบาย 

215 192  ศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  2(2-0-4)  
 (Art of South East Asia) 

215 187  ศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  2(2-0-4)  
 (Art of South East Asia) 

ปรับรหัส ปรับค าอธิบาย 

215 193  ศิลปะตะวันออกไกล  2(2-0-4) 
 (Art of Far East) 

215 188  ศิลปะเอเชียตะวันออก 2(2-0-4) 
 (Far Eastern Art) 

ปรับรหัส ปรับชื่อ  

215 194  อิทธิพลของศิลปะอนารยะในงานศิลปะสมัยใหม่ 2(2-0-4)  
 (Influence of Primitive Art in Modern Art) 

215 189  อิทธิพลของศิลปะอนารยะในงานศิลปะสมัยใหม่ 2(2-0-4)  
 (Influence of Primitive Art in Modern Art) 

ปรับรหัส  

216 181  คอมพิวเตอร์ในงานทัศนศิลป์  2(1-2-3) 
 (Computer for Visual Arts) 

- ปิด 

216 182  วัสดุในงานทัศนศิลป์  2(1-2-3) 
 (Materials for Visual Arts)  

216 181  วัสดุและสื่อใหม่ในงานทัศนศิลป์ 2(1-2-3) 
 (Materials and New Media in Visual Arts) 

ปรับรหัส ปรับชื่อ 

216 183  งานทัศนศิลป์ในสิ่งแวดล้อม  2(1-2-3) 
 (Visual Arts in Environment) 

- ปิด 
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216 184  ประวัติศาสตร์สื่อสมัยใหม่  2(2-0-4) 
 (History of New Media) 

216 182  ประวัติศาสตร์สื่อสมัยใหม่  2(2-0-4) 
 (History of New Media) 

ปรับรหัส 

216 185  สื่อสมัยใหม่กับประเด็นร่วมสมัย 2(2-0-4)  
 (New Media and Contemporary Topics) 

- ปิด 

216 186  การล้างและอัดภาพถ่าย  2(1-2-3) 
 (Photography Studio) 

216 183  การล้างและอัดภาพถ่าย  2(1-2-3) 
 (Photographic Processing) 

ปรับรหัส 

- 216 184 ศิลปะการแสดงทางทัศนศิลป์และสื่อใหม ่ 2(1-2-3) 
 (Performance and New Media) 

เปิดใหม ่
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ค าอธบิายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  (Thai for Communication) 
   Principles and concepts  of communication; the use of Thai language skills 

for effective and creative communication in daily life and for knowledge seeking. 
 
081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  3(2-2-5) 
  (English for Everyday Use) 
   Practice of four language skills with an emphasis on listening and speaking 

in everyday life and in various situations; practice of reading comprehension to be 
able to summarize main points;  practice of paragraph writing; ability to use English 
as a tool for knowledge seeking. 

 
081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
  (English Skills Development) 
   Practice of four language skills with an emphasis on reading and discussion 

on what is read; ability to use  information from reading to write; listening for main 
ideas; ability to use English as a tool for knowledge seeking. 

 
082 101 มนุษย์กับศลิปะ 3(3-0-6) 
  (Man and Art) 
   The significance of arts; the role of mankind as art creators; sources of 

inspiration; the evolution of art in the areas of visual arts, drama and music from the 
past to the present; unique characteristics of artworks, arts as an expression of 
mankind’ s ideas, emotions, beliefs and as a reflection of society, art appreciation 
from aesthetic perspectives and the interaction between art, mankind and society. 

 
082 102  มนุษย์กับการสร้างสรรค ์ 3(3-0-6) 
  (Man and Creativity) 
   The evolution of mankind; mankind’ s role in abstract and concrete creation 

which have been the foundations of human civilization from the past to the present; 
contributing factors, processes, characteristics and outputs of creativity and impacts on 
mankind in each period; analysis from the perspective of history and relevant disciplines. 

 
082 103 ปรัชญากับชีวติ 3(3-0-6) 
  (Philosophy and Life) 
            The significance of philosophy, concepts and philosophical methods related 

to life; the acquisition of truth, knowledge, ethical values and beauty; logical thinking 
and analysis of contemporary issues leading to ethical consciousness and social and 
personal responsibilities. 

 



มคอ. 2 184 

082 104 อารยธรรมโลก 3(3-0-6) 
  (World Civilization) 
            The significance of civilization;  forms and fundamental factors leading to the origin 

of civilization, the glory and decline of world civilization in each period; the process of 
civilization accumulating from creativity and learning experience and material and spiritual 
interaction between civilizations related to politics and government, law, literature, art, 
philosophy, religions and beliefs benefiting present society. 

 
082 105 อารยธรรมไทย 3(3-0-6) 
  (Thai Civilization) 
            Foundations and evolution of Thai civilization with an emphasis on historical 

background, creativity, social value, folk wisdom and cultural heritage:  language, 
literature, art, religion, politics and government, the economy and society; the effects 
of science and technology; the role of Thailand as a member of the international 
community. 

 
082 106    ศิลปะสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียน                                     3(3-0-6) 
   (Architecture and Related Art in ASEAN Community) 
   The development of settlements in relation to geography and ecology.  

Examining different styles of vernacular architecture, in the context of belief, religion, 
and culture.  The development of architecture, its related arts and architectural 
heritage. Contemporary architecture indicative of the identity of ASEAN countries.  

 
082 107  สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 
  (Meditation for Self-Development) 
            Meanings, objectives, methods, and stages of meditation.  The 

commencement of meditation, the characteristics, and benefits of recitation and 
meditation. Characteristics of anti- meditative states and the applications of 
meditation in daily life.  Meditation for study and work, including the characteristics, 
stages, qualities, and benefits of Dhyana ( contemplation)  and jhana ( awareness) .  
Concepts of Vipassana (insight) and the differences between Samatha (serenity) and 
Vipassana, including diagrams of Samatha and Vipassana techniques.  The relevance 
of Vipassana for global citizens. 

 
082 108   ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น                                                      3(3-0-6) 
             (Art and Visual Culture)   
   Cultural products in art, design and architecture as reflection of philosophy, 

politics, economics science and technology of western culture, effect of the adoption 
of Western visual culture on Thai society. 
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082 109  ดนตรีวิจักษ์                                                                           3(3-0-6) 
             (Music Appreciation) 
            Elements of music, Thai and foreign music; works of important Thai and 

foreign composers; comparison of characteristics of music from different nations and 
folk music; unique characteristics of Thai music, and the relationship between music 
and other art forms. 

 
082 110   ศิลปะการด าเนินชีวิตและท างานอย่างเป็นสุข 3(3-0-6) 
        (Art of Living and Working for Happiness) 
   Studying in order to understand oneself and others.   Roles and responsibility 

for oneself and community.  Principles of cooperation.  Personality and social manners.  
Morals and ethics in everyday life and work.   Ways of living and working based on 
principles of sufficiency economy. 

 
083 101 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
  (Man and His Environment)  
            The relationship among humans, environment and geographical ecology; the 

harmonious relationship of living things with the balance of nature; factors leading to 
degradation of natural environment and geographical ecology; characteristics and 
scopes of present problems; trends of problems in the future, the effect of the 
problems on human race; enhancement and involvement in environmental 
management for the sustainable society. 

 
083 102 จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ ์ 3(3-0-6) 
  (Psychology and Human Relations) 
            Human nature focuses on development,  developmental stages, 

contributing factors to the development, self- perception and perception of others, 
attitude, interpersonal satisfaction, communication and interpersonal relations, 
principle of motivating people, emotion, emotional control and coping with stresses, 
personality development, adjustment, leadership, teamwork, an application of 
psychology for self improvement and to create the quality of life. 

 
083 103 หลักการจัดการ  3(3-0-6) 
  (Principles of Management) 
            Meanings and importance of the management.   Purposes and principles of 

philosophical concepts in theoretical contributing to success in life.   Operation or 
mission of individual; organizations and societies to be accomplished efficiently and 
effectively with ethics and social responsibility.   Policy and planning; organisational 
behavior; organising; resource management and evaluation. 
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083 104 กีฬาศึกษา 3(2-2-5) 
  (Sport Education) 
            The history of sport education, learning, training, skills development, 

technical of sport, regulations and rules, etiquette of players and spectators, physical 
fitness, accident prevention of sport, first aid, the role of a good athlete and an 
audience, the benefits of sport to enhance wellness.  A choice to study an 
international sport or contemporary sport. 

 
083 105 การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย 3(3-0-6) 
  (Thai Politics, Government and Economy) 
            Structure, system and processes of Thai politics; government and the 

economy; the development of government and civil society’ s roles; analysis of the 
relationship between political mechanisms, government and the economy affecting 
national development; analysis of the impact of globalization on politics, government 
and economy. 

 
083 106    ศิลปะการแสดงในอาเซียน                                                       3(3-0-6) 
              (Performing Arts in ASEAN) 
   Forms, content, uniqueness and context of the formation of performing arts 

in ASEAN countries; the shared identities reflected in performing arts. 
 
083 107  วิถีวัฒนธรรมอาเซียน                                                          3(3-0-6) 
  (Aspects of ASEAN Culture) 
   The formation of ASEAN and the ASEAN community; identities, diversities 

and the cultural relationship among ASEAN countries and their intercultural 
communication. 

 
083 108  วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน                                                   3(3-0-6) 
              (ASEAN Music Culture) 
     Musical culture in the ASEAN community; history and development of 

mainstream ASEAN music culture, music theories; musical instruments; ensembles; 
major songs and key ASEAN composers and musicians; the relationship between 
ASEAN music and other art forms; the present situation of ASEAN music. 

 
083 109     การใช้ชีวิตอยา่งสรา้งสรรค์                                                  3(3-0-6) 
             (Creative Living) 
                  Creativity and aesthetics of individual, family and community life, including 

factors determining lifestyle.  Examining sufficiency living, consumerism, basic factors 
and facilities in human living.   Understanding resource consumption, inhabitance, 
social and environmental responsibility and civil duty. 
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083 110   กิจกรรมเพื่อชีวิตสร้างสรรค์                                                       3(3-0-6) 
              (Activities for a Creative Life) 
                 The meaning and importance of self- development for students.   Desired 

graduate attributes and the cultivation of a  positive attitude as a global citizen.  The 
encouragement of volunteerism, morality, ethics and honesty.  Teamwork 
development.  Lifelong learning from student development activities.  

 
083 111     ประสบการณน์านาชาต ิ 3(3-0-6) 
     (International Experience)  
   The importance and objectives of integrated learning through travels and 

international experiences, including planning and preparation of trips, training for 
experience at a university, academic institute or other institutions in a foreign country 
as suggested by the Faculty of University.   Knowledge and experience of language, 
culture, tradition and history gained from the chosen country. 

 
083 112 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 
  (Sufficiency Economy and Social Development) 
            Definitions, principles, concepts and significance of sufficiency economy.  

Case studies of royally-initiated projects related to sufficiency economy.  Application 
of sufficiency economy principles to proper awareness in ways of life. 

 
084 101 อาหารเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 
  (Food for Health) 
            Introduction to bodily needs of food; compositions of food; food hygiene 

and health; diet imbalanced with diseases; eating habits and health; nutritional 
problems and diseases; diseases from contamination of food preservatives and 
packaging; food safety and consumer protection. 

 
084 102 สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน 3(3-0-6) 
  (Environment, Pollution and Energy) 
            Compositions and relationships of natural elements.   Causes, impacts, and 

management of various types of pollutants.   Energy.   Impact and management of 
energy usage. 

 
084 103 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6) 
  (Computer, Information Technology and Communication) 
            Roles and significance of computers, information technology, and 

communication in modern days.   Future trends.   Basic knowledge, creative 
applications, securities, laws, and ethics related to computer and information. 
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084 104 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
  (Mathematics and Statistics in Everyday Life) 
             Real number systems. Logic. Probability. Type of data. Descriptive statistics. 

Index number. Interest. Income tax. Basic accounting. 
 
084 105 โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(3-0-6) 
  (World of Technology and Innovation) 
            Philosophy, concepts and innovative technology and various innovation in 

the present and future.  Development, application and management.  Role and effect 
of developed technology and innovation on the life, economics and social. 

 
084 106  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน                         3(3-0-6) 
           (Science and Technology in ASEAN Community) 
   Science and technology for the creative and sustainable development of ASEAN 

community, with regards to society, economy, art, culture, education, public health  
environment.  Examining community education resources for science and technology, and 
knowledge exchange between ASEAN scientists and technologists.  Public communication 
activities, and the creation of media resources to demonstrate the impact of science and 
technology on the community.  

 
084 107   พลังงานในอาเซียน                                                   3(3-0-6) 
             (Energy in ASEAN) 
   Importance of energy and environment.   Types of energy.  Energy conversion 

technology.  Situation and trend of energy use in ASEAN and in the world.   Renewable and 
alternative energy resources in ASEAN.   Potentials of energy production in ASEAN.   Energy 
policies in ASEAN.  Global warming.  Environmental impacts due to energy use.  

 
084 108   โลกและดาราศาสตร์                                                  3(3-0-6) 
              (Earth and Astronomy)      
   History and importance of astronomy, the earth’ s atmosphere and 

meteorological forecasting.   Astrological phenomena and observation, the solar 
system, constellations and application of this knowledge in everyday life. 

 
085 101 ศิลปากรสร้างสรรค์ 3(1-4-4) 
  (Creative Silpakorn) 
   Integrstion of project- based learning fogusing on creative activities to 

develop the skills of leadership, teamwork, communication, creative learning and 
working; to develop social responsibilities in students and to instill Silpakorn 
University identity and culture; under the advisors’ supervision, working in groups to 
conduct creative projects, enhancing recognition of, or changes on, interesting issues.
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200 171 ภาษาอังกฤษเพื่อนักศึกษาศิลปะ 3(2-2-5) 
  (English for Art Students) 

           English for art classes through practicing for skills in listening, speaking, 
reading and writing for communication purpose in higher levels. 
 

200 172  ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย  3(3-0-6) 
 (Modern Art in Thailand) 
  Contents, genres, and movements of modern art in Thailand; transitions 

from Thai art traditions and influences of modern western art; art works and creative 
concepts of notable artists. 

 
200 173 ศิลปวิจักษ ์ 3(3-0-6) 
 (Art Appreciation) 
  Characteristics and importance of visual arts in establishing art preference, 

apprehension, appreciation, and consciousness in the value of creative art works from 
various aspects; examples of past and present art works; roles of visual arts in human 
culture. 

 
หมวดวิชาเฉพาะ 

200 101 ศิลปะพื้นฐาน 1 3(1-4-4) 
  (Art Fundamentals I) 
   Fundamental factors of creating visual art works; characteristics of arts in 

each discipline; studies and experimental practices with preliminary techniques and 
methods of painting, sculpture, graphic arts, Thai art and mixed media for 
understanding the creative process in fundamental visual arts. 

 
200 102 ศิลปะพื้นฐาน 2 3(1-4-4) 
  (Art Fundamentals II) 
   Practices on particular characteristic expressions and techniques in painting, 

sculpture, graphic arts, Thai art and mixed- media art, focusing on understanding the 
creative process in visual arts and special characteristics in arts. 
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200 103 วาดเส้น 1 2(1-2-3) 
  (Drawing I) 
   Anatomy and perspective; experimental practices in drawing; observation 

and conveying the shape of nature using correct academic drawing techniques; 
experimental expressions through sketching, contouring, gesturing or other methods, 
gaining understanding of proper material selection with techniques and methods. 

   Field trips required. 
 
200 104 วาดเส้น 2 2(1-2-3) 
  (Drawing II) 
   Anatomy and perspective; observing and conveying the shape of living 

things, objects, nature and scenery; expressions through various materials and 
drawing techniques for deeper expertise and understanding; development of 
personal expressions. 

   Field trips required. 
 
200 105 วาดเส้น 3 2(1-2-3) 
  (Drawing III) 
   Creative drawing for the development of ideas in conveying shapes from 

nature leading to creation of individual drawing of various techniques and methods.  
 
200 106 องค์ประกอบศิลป์ 1 2(1-2-3) 
  (Composition I) 
   Theories of composition; preliminary factors of creating shapes; practices on 

compositions of line, space, value, color, and texture; introduction to meanings of 
creativity; problems involving artists’ creativity and expressions.  

 
200 107 องค์ประกอบศิลป์ 2 2(1-2-3) 
  (Composition II) 
   Theories of composition, focusing on expressions, preliminary factors of 

creativity and unity in art, problems involving artists’ creativity and expressions. 
 
200 108 องค์ประกอบศิลป์ 3 2(1-2-3) 
  (Composition III) 
   Theories of composition and practices on the development of concepts, 

expressions and individual creative techniques and methods. 
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200 109 การสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 1 2(1-2-3) 
  (Creativity in Visual Arts I)  
   Analysis and creativity in visual arts through experiments, research and 

development of concepts entailing creativity in visual arts both in theory and practice 
based on the fundamental study of composition and drawing, practicing art using 
unrestricted visual arts media, materials and methods as ways to pursue individuality.
  

200 110 การสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 2 2(1-2-3) 
  (Creativity in Visual Arts II) 
   Analysis and creativity in visual arts in the form of a project stipulated by 

concepts, contents and genres through experiments, research and development of 
concepts entailing creativity in visual arts both theory and practice, using unrestricted 
visual arts media, materials and methods to encourage students in expressing their 
individual concepts and creativity. 

 
200 111 คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่องานทัศนศิลป์  2(1-2-3) 
  (Basic Computer for Visual Arts) 
   Generating knowledge and understanding in basic computer programs to 

apply in visual arts research, experiments and practices. 
 
200 112 ประเด็นศึกษาในงานศิลปะ 2(2-0-4) 
  (Special Art Topics) 
   Essential and interesting contemporary topics that affect arts and daily lives 

in current society and the possibilities of arts in the future, and integrate the artistic 
creative practices with activities that concerned about art business. 

 
200 113 ศิลปกรรมไทยศึกษาพื้นฐาน 2(1-2-3) 
  (Basic Thai Art Studies) 
   Genres and creative processes of valuable Thai arts in the past as painting, 

sculpture, fine arts, ornamental design; appreciation in Thai art value and identity.  
   Field trips required. 
 
200 151 แนวความคิดในงานศิลปะ 2(2-0-4) 
  (Concepts in Art) 
   Analysis of creativity systems, importance of problems related to artistic 

concepts, art documentation with criteria adapted to individual creativity. 
 
200 152  ศิลปะสัมพันธ์ศึกษา 2(2-0-4) 
  (Interdisciplinary Art Studies) 
   Interdisciplinary ties of art to social context, religion, history, economics and 

politics. 
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200 181 กายวิภาคมนุษย์ 2(1-2-3) 
  (Human Anatomy) 
   Structure, proportion, human anatomy, analytical comparisons of human 

skeletons and muscles of different genders and ages including body movements as 
a basis for art creation.  

   Field trips required. 
 
200 182 กายวิภาคสัตว์ 2(1-2-3) 
  (Animal Anatomy) 
   Structure, proportion, animal anatomy, analytical comparisons of animal 

skeletons, muscles and appearance including body movements as a basis for art creation. 
   Field trips required. 
 
200 183 ทัศนียวิทยา 2(1-2-3) 
  (Perspective) 
   The basis of nature perspective; transitions between line segments, weight 

and color of near and distant objects; practices on perspective drawing of objects 
with different shapes, distances and positions, shades of objects from artificial light 
and natural light. 

 
200 201 สัมมนา  2(2-0-4) 
  (Seminar) 
   Presentation of problems, discussions and criticism about development of 

concepts in creating art works in accordance with major field of study to support 
individual project. 

 
200 241  ศิลปนิพนธ์ 1 8(0-16-8) 
  (Art Thesis I) 
   Creation of individual art thesis project in compliance with topics and 

objectives approved by the thesis committee; analysis of problems in concepts, 
genres and techniques as an approach to creation of art thesis II under the direction 
of thesis supervisor. 

 
200 242  ศิลปนิพนธ์ 2 10(0-20-10) 
  (Art Thesis II) 
   Creation and completion of individual art thesis project in compliance with 

topics and objectives approved by the thesis committee under the direction of thesis 
supervisor.  

   A complete art thesis composed of creative art works and art thesis 
documents explaining the creative process, creative art works published and 
presented in public. 
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200 251  การศึกษาพิเศษ 2(1-2-3) 
  (Special Studies)  
   Media of art in various disciplines, analyses and critiques for enhancing ideas 

and creative processes in visual art works. 
 
211 101 จิตรกรรม  3(1-4-4) 
  (Painting) 
   Creation of fundamental paintings; understanding of color theory, 

composition, painting technique, water color and oil color; experiments on other 
techniques and methods; studying nature from models of living things, still life and 
off-campus scenery. 

   Field trips required. 
 
211 121 จิตรกรรม 1 6(1-10-7) 
  (Painting I) 
   Creation of paintings, techniques of oil color painting and other types of 

paints; development of painting skills; expressions of emotions and personal attitudes 
towards models,  objects, living things and nature; focusing on painting practices 
reflecting individual identities. 

   Field trips required. 
 
211 122 จิตรกรรม 2 6(1-10-7) 
  (Painting II) 
   Creation of paintings under project topics; understanding creative painting 

processes, inspirations, concepts and artistic techniques; focusing on painting 
practices reflecting individual identities.  

 
211 151 วัสดุและสื่อในจิตรกรรม 2(1-2-3) 
  (Materials and Media in Painting) 
   History and background of paintings, the importance of painting materials, 

various painting techniques and methods, water color, tempera and oil paints, mixed 
techniques and modern media; processing knowledge into creations of paintings. 

 
211 152 จิตรกรรมภาพคน   2(1-2-3) 
  (Human Figure Painting) 
      Creation of human figure paintings, techniques of oil color painting and other 

types of paints, understanding anatomy and human figure, development of painting 
skills, focusing on expressions of emotions and painting practices reflecting individual 
identities. 
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211 181 จิตรกรรมทดลองแนวใหม ่ 2(1-2-3) 
  (New Experimental Painting)  
   Experimental painting practices in search of new possibilities of concepts, 

genres, creative processes, and painting expressions for the development towards 
contemporary creative painting. 

   Field trips required. 
  
211 182 จิตรกรรมภาพทิวทัศน์ 2(1-2-3) 
   (Landscape Painting) 
   Creation of landscape paintings; understanding the principle of perspective 

drawing, color theory and composition; focusing on interpretation, synthesis, physical 
space entailing painting practices reflecting individual identities. 

   Field trips required. 
 
211 221 จิตรกรรม 3 6(1-10-7) 
  (Painting III) 
   Creation of individual painting projects; analysis of individual creative 

processes, inspiration, concepts, creative techniques and methods; focusing on 
painting practices reflecting individual identities.   

 
211 222 จิตรกรรม 4 6(1-10-7) 
  (Painting IV) 
   Creation and development of individual painting projects; analysis of 

individual creative processes, inspiration, concepts, creative techniques and methods; 
focusing on painting practices reflecting individual identities; preparation of 
documents in compliance with painting creations for art thesis topic proposal. 

 
212 101 ประติมากรรม 3(1-4-4) 
  (Sculpture) 
   Creation of basic sculpture; practices of observation and transfer of 

structure, shape, volume, plane, space and composition from human figure in forms 
of bas relief, high relief and round relief. 

 
212 121 ประติมากรรม 1 6(1-10-7) 
  (Sculpture I) 
   Creation of realistic human sculpture based on academic requirements from 

observation of shape, structure, proportion, and live human gesture. 
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212 122 ประติมากรรม 2 6(1-10-7) 
  (Sculpture II) 
   Creation of art works with the principle of sculpture; experiments on 

techniques, methods and materials in search of creative approaches to a given 
assignment. 

    
212 151 วัสดุและสื่อในประติมากรรม 2(2-0-4) 
  (Materials and Media in Sculpture) 
   Understanding nature of characteristics, value and definition of various 

materials and synthetic including techniques and genres of sculpture proper for 
materials used. 

 
212 152 ประติมากรรมจากคน  2(1-2-3) 
  (Human Figure-based Sculpture) 
   Creation of human figure- based sculpture from the possibility of complete 

freedom of materials and techniques by searching for the relationship of structure, 
shape, volume, plane, space and composition. 

 
212 153    ประติมากรรมนามธรรม 2(1-2-3)   
  (Abstract Sculpture) 
   Principles of sculpture design; focusing on understanding various 

characteristics of abstract shapes; creation of three- dimensional art works with 
corresponding techniques and materials to various shapes.  

 
212 154  คอมพิวเตอร์เพื่องานประตมิากรรม  2(1-2-3)  
  (Computer for Sculpture)   
   The use of computer programs, tools and variety of computer applications 

in creating three- dimensional art works based on fundamental knowledge of 
sculpture; experiments and practices to create skills in visual arts work. 

 
212 155    ประติมากรรมเคลื่อนไหว 2(1-2-3) 
  (Sculpture in Motion) 
   Applications of other knowledge including force, energy, mechanism, natural 

phenomena, or the use of computer programs in creating three-dimensional art works 
causing motion, rhythm or physical change. 

 
212 181 ประติมากรรมรูปเหมือน 2(1-2-3) 
  (Portrait Sculpture)   
   Portrait sculpture from a human live model focusing on structure, emotional 

expressions through gestures, and personality of model; practices with clay or oil-
based modeling clay. 
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212 182  การเชื่อมโลหะในงานประติมากรรม 2(1-2-3) 
  (Welding in Sculpture) 
   Creation of sculpture through techniques and methods of gas welding 

process and arc welding process, prioritizing learning and technical operations along 
with various practices on proper use of tools and studio. 

 
212 183  การหล่อในงานประติมากรรม 2(1-2-3) 
  (Casting in Sculpture) 
   Creation of sculpture through mold casting processes; using a variety of 

materials including metal casting, synthetic casting, concrete casting, glass casting and 
welding; prioritizing learning and technical operations along with various practices on 
proper use of tools and studio. 

 
212 184  การแกะสลักในงานประติมากรรม 2(1-2-3) 
  (Carvings in Sculpture) 
   Creation of sculpture through carvings; using a variety of materials such as 

sand carvings, wood carvings, marble stone and other stone carvings; prioritizing 
learning and technical operations along with various practices on proper use of tools 
and studio. 

 
212 185 ศิลปะจากแก้ว 2(1-2-3)  
  (Art from Glass) 
   Art creation through the use of glass with particular technique; prioritizing 

learning and technical operations along with various practices on proper use of tools 
and studio. 

 
212 221 ประติมากรรม 3 6(1-10-7) 
  (Sculpture III)  
   Information research process of expressions; experiments on techniques, 

methods, and materials in individual sculpture creation. 
 
212 222 ประติมากรรม 4 6(1-10-7) 
  (Sculpture IV)  
   Presentation of individual synthetic projects, conceptual processes, 

sculpture genres or three- dimensional art works and preparation of art thesis 
documents stipulated for art thesis.  
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212 251 การออกแบบประติมากรรมกับสิ่งแวดล้อม 2(1-2-3)  
  (Sculptural Design and Environment) 
   Presentation of sculpture projects related to installation area in 

consideration of space, ecosystem, non- residents and residents as major concerns, 
including the understanding of professional ethics, law and public practices. 

 
213 101 ภาพพิมพ์  3(1-4-4) 
  (Printmaking) 
   Basic printmaking under printmaking process of four main techniques: relief 

printing, planographic printing, intaglio printing and stencil printing; experimental 
practices of black and white printing from single block, and color printing from several 
blocks. 

 
213 121 ภาพพิมพ์ 1 6(1-10-7) 
  (Printmaking I) 
   History, background and distinctive characteristics of relief printing, 

planographic printing, intaglio printing and stencil printing; preliminary practices about 
expressions of particular characteristics and techniques in creating blocks; practices 
of creative experimental printing using lines, colors, weight, texture, shape and space; 
development of relationships between expressions and techniques; students 
selecting to study and practice one technique of their interest throughout the 
semester.   

 
213 122 ภาพพิมพ์ 2 6(1-10-7) 
  (Printmaking II) 
   Contemporary printmaking in Thailand and foreign countries; preliminary 

practices about expressions of particular characteristics and techniques; learning of 
creating blocks and prints; creative experiments using lines, color, weight, texture, 
shape and space; development of relationships between expressions and techniques; 
students selecting to study and practice one technique of their interest throughout 
the semester. 

 
213 151 วัสดุและสื่อในศิลปะภาพพิมพ์ 2(1-2-3) 
  (Materials and Media in Printmaking) 
   Experiments on printmaking from different materials and media through 

various techniques; using blocks from natural and modern materials, including prints 
from photographic images; experimental practices of black and white prints from a 
single block, and color prints from several blocks. 
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213 152 ภาพพิมพ์สื่อผสม 2(1-2-3) 
  (Mixed-Media Printmaking) 
   Creation of printmaking using new approaches with unrestricted methods of 

using a variety of materials to create a block by employing basically four main 
printmaking techniques; constructing blocks and prints using new methods through 
presentation of two-  and three-dimensional mixed-media printmaking art works or of 
printmaking artworks related to and interacted with space and its environment. 

   Field trips required. 
 
213 181 การออกแบบสิ่งพิมพ์และสื่อใหม่เพื่องานศิลปะ 2(1-2-3) 
  (Printed Matter and New Media Design for Art)  
   Design of printed matter including programs, posters, invitation cards; 

experiments on creative design using computer programs and basic knowledge, 
comprehension and skills in the art of printmaking; learning the principle of design 
with the use of information technology for publicity of art works. 

   Field trips required. 
 
213 221 ภาพพิมพ์ขั้นสูง 1 6(1-10-7) 
  (Advanced Printmaking I)    
   Experimental research of advanced printmaking to develop a means for 

expressing individuality by setting up a project with unrestricted printmaking 
techniques and focusing on an analysis of problematic issues between concepts, 
forms of expressions and techniques. 

 
213 222 ภาพพิมพ์ขั้นสูง 2 6(1-10-7) 
  (Advanced Printmaking II)  
   Experimental research of advanced printmaking; practicing with objectives 

and more explicit individuality; learning by focusing on an analysis of problematic 
issues between concepts, forms of expressions and techniques; preparation of art 
thesis documents stipulated for art thesis. 

 
213 251 ภาพพิมพ์ทดลองจากธรรมชาติ 2(1-2-3) 
  (Experimental Printmaking with Natural Materials) 
   Experimental research of printmaking using natural objects and raw materials 

to create art works with unrestricted methods and without any chemicals; using 
printmaking processes with no harm to the environment, safe and with no side effects 
to artists, focusing on expressions related to new research techniques.   

   Field trips required. 
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214 101 ศิลปะไทย 3(1-4-4) 
  (Thai Art) 
   Identities and values of Thai art works inspired by Buddhism, concepts, 

beliefs, traditions, rituals, ways of living in Thai society, techniques and Thai materials 
in creating art works. 

   Field trips required. 
 
214 121 ศิลปะไทย 1 6(1-10-7) 
  (Thai Art I) 
   Concepts and beliefs based on Buddhism, traditions, rituals, Thai ways of 

life, and ancient Thai arts, valuable and unique, as an approach to Thai style creation.  
 
214 122 ศิลปะไทย 2 6(1-10-7) 
  (Thai Art II) 
   Concepts and beliefs based on Buddhism, traditions, rituals, Thai ways of 

life, and ancient Thai arts, valuable and unique; experimental practices for individual 
Thai style creation.  

 
214 151 ศิลปกรรมไทยศึกษา 2(1-2-3) 
  (Thai Art Studies)  
   Genres, distinguished style and creative process, identity and value in 

artwork, painting, sculpture, Thai architecture, related to cultural environment. 
 
214 152 คติความเชื่อในงานศิลปกรรมไทย 2(2-0-4) 
  (Concepts and Beliefs in Thai Art) 
   Concepts, beliefs, sources of inspiration, origins of idea, popular custom; 

creative models of Thai art works in architecture, sculpture, painting, fine arts and 
folk arts. 

 
214 153 ศิลปะไทยวิจักษ ์ 2(2-0-4) 
  (Thai Art Appreciation) 
   Thai art appreciation; general characteristics of Thai art from Chiang Saen, 

Sukhothai, Ayutthaya, and Rattanakosin period to the present; comparisons of 
concepts, genres and contents of Thai painting, sculpture, architecture, and fine arts 
to increase appreciation in art and aesthetic values.   

   Field trips required. 
 
214 181 ลายไทย   2(1-2-3)  
  (Traditional Thai Ornament)     
   History, origins, characteristics and genres of various traditional Thai 

ornament; practices on drawing, combining and designing of Thai ornament suitable 
for space and types of artwork. 
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214 182  งานช่างสิบหมู่ 2(1-2-3)  
  (Thai Traditional Art and Craft)   
   Thai traditional art and craft, characteristics, techniques, processes and 

various materials including stucco artwork, gilding artwork, traditional Thai painting 
and others. 

 
214 183 ศิลปะพื้นบ้าน  2(2-0-4)  
  (Thai Folk Art)  
   History, background, concepts, beliefs, customs, traditions, genres, methods, 

aesthetic value and identity; creation of art by folk artists in each locality. 
  
214 221 ศิลปะไทย 3 6(1-10-7) 
  (Thai Art III) 
   Individual creative Thai art projects, experiments and development, genres, 

techniques, and methods of expressions in accordance with concepts. 
 
214 222 ศิลปะไทย 4 6(1-10-7) 
  (Thai Art IV) 
   Individual creative Thai art projects; presentation of Thai visual art practices; 

development of concepts, genres, techniques and methods of expressions as an 
approach to art thesis.   

 
215 101 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก 2(2-0-4) 
  (Eastern Art History) 
   Genres and influences of Eastern art on Thai art; knowledge, understanding 

and analysis of contents and genres of Thai art from Chiang Saen to Rattanakosin 
period. 

   Field trips required 
 
215 102 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 2(2-0-4) 
  (Western Art History) 
   Contents, genres and movements of Western art in various eras from 

Egyptian art to 20th century art including criticism, comparison of arts during that 
period with social, economic and political environment. 

 
215 103 การจัดการทางด้านศิลปะส าหรับศิลปิน 2(2-0-4) 
  (Art Management for Artists) 
   Roles, duties, responsibilities, ethics, art management, development of 

images and career for professional artists. 
 
  



มคอ. 2 201 

215 121 การวิเคราะห์งานศิลปะ  3(3-0-6) 
  (Analysis of Art Works) 
  Principles of viewing visual art works and methods of analyzing art works 

based on criteria through the use of various analytical theories; writing and speaking 
practices from original art works, images and screenings. 

   Field trips required. 
 
215 122 การสื่อความหมาย   3(3-0-6) 
  (Communication)  
  Principles and techniques of conveying knowledge, concepts and feelings about 

art works; various speaking and writing practices to convey clear and sensible meaning. 
 
215 123 การพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ส าหรับทฤษฎีศิลป์  3(3-0-6) 
  (Museology and Art Gallery Study for Art Theory) 
  Theories, histories, socio- cultural contexts, policies, objectives, concepts, 

preserving collections and art exhibitions; principles of management and architectural and 
environmental design for art museums; the studies of museology in Europe, the United 
States, and the East such as China, Japan and Thailand in original, modern and 
contemporary styles. 

   Field trips required. 
 
215 124 ทฤษฎีการสร้างสรรค์และประเด็นส าคัญในศิลปะร่วมสมัย 3(3-0-6) 
  (Theory of Creativity and Essential Issues in Contemporary Art)  
   Concepts, theories, creative processes and conveying meanings through the 

art of artists, analysis of qualities of art works and artists through creative principles, 
background and current happenings of essential issues in Thai and international 
contemporary art world. 

 
215 125 การจัดการทางด้านศิลปะส าหรับทฤษฎีศิลป์  3(3-0-6) 
  (Management of Arts for Art Theory) 
   Principles and methods of management and creation of career opportunities in 

the field of art theory, both academic and management of arts; preparing biographies, 
portfolios and databases; planning and writing art projects; organizing exhibitions and art 
festivals of all sizes; managing art institutes, art galleries, museums, commercial galleries, 
arts-based businesses and publicity in various media. 

   Field trips required. 
 
215 151 ศิลปะร่วมสมัยในเอเชีย  2(2-0-4) 
  (Contemporary Art in Asia) 
   Background, concepts, genres, contents, techniques, methods, social 

contexts and interactions of contemporary art in Asia. 
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215 152 ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัย 2(2-0-4) 
  (Modern and Contemporary Art) 
   Contents, genres, and movements of modernism from impressionism to the 

present, focusing on art works and creative concepts of notable artists in each era, 
including studies of influences of art doctrines and artists on one another.  

 
215 153 ศิลปะกับเทคโนโลยีสมัยใหม่  2(2-0-4) 
  (Art and Technology in Modern Time) 
   Roles and importance of technology in creating modern arts in terms of 

concepts, contents, the use of materials, techniques and methods; analysis of 
notable artists’ art works from the 19th century to the present. 

 
215 154  ศิลปะยุคคลาสสิก  2(2-0-4) 
  (Classic Art)   
   Evolutions of classical art of Greece and Rome; focusing on concepts, genres, 

and aesthetic values in painting, sculpture and architecture. 
 
215 155 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมกับวิวัฒนาการทางศิลปะ 2(2-0-4) 
  (Society and Culture Change and Evolution of Art) 
   Society, economics, and politics as well as changes in culture, popular 

custom, traditions and values of each period both in the eastern and western world, 
influencing art evolutions especially in terms of artists’  concepts and genres of 
expressions.  

 
215 156 การผลิตเอกสารทางศิลปะ 2(2-0-4) 
  (Production of Art Documents) 
   Principles and methods of writing documents related to art, explanation for 

communication of concepts, processes and arrangement of art documents. 
 
215 157 เพศสภาพและเพศวิถีในงานศิลปะร่วมสมัย 2(2-0-4) 
  (Gender and Sexuality in Contemporary Art) 
   Analysis and criticism on history, art history, aesthetics and criticism on 

gender and sexuality; presentation of gender and sexuality concepts affecting 
contemporary art creation both in foreign countries and in Thailand. 

 
215 181 สีในงานศิลปะ 2(2-0-4) 
   (Colour in Art) 
   Importance of color, color theory and the psychology of color; color in 

Eastern and Western art from the past to the present; concepts, genres, the use of 
color, techniques and methods of notable artists, both Thai and foreign artists. 
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215 182 ศิลปศึกษา 2(2-0-4) 
  (Art Education) 
   Management of teaching art in various levels.  Roles and duties of art 

teachers. Writing lesson plans, creating media of instruction, techniques and methods 
of instruction, and measurement and evaluation methods. 

   Field study required. 
 
215 183 ศิลปะยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 15 ถึง 18 2(2-0-4) 
  (European Art of the 15th to 18th Centuries) 
   Concepts and genres of European art works from the 15th to 18th century; 

students selecting to study art in the 15th and 16th centuries such as Humanism and 
Renaissance art or art in the 17th and 18th centuries such as Mannerism, Baroque and 
Rococo art; analysis of influences, genres, and aesthetic values of art in various 
countries in Europe. 

 
215 184 ศิลปะตะวันตกในคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ 20 2(2-0-4) 
  (Western Art of the 19th and 20th Centuries) 
   Concepts, contents, genres, values, social contexts and history of Western 

art during the 19th and 20th centuries. 
 
215 185 ศิลปะสมัยใหม่ในอเมริกา 2(2-0-4) 
  (Modern Art in America) 
   Concepts, contents, genres, values, social contexts and history of modern 

art in America. 
 
215 186 ศิลปะเอเชียใต้ 2(2-0-4) 
  (Art of South Asia) 
   History, background and evolution of art of South Asia and the influences 

on arts of neighboring nations.   
 
215 187 ศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2(2-0-4) 
  (Art of South East Asia) 
   History, background and evolution of art of Southeast Asia and the 

influences of one another on their arts.   
 
215 188 ศิลปะตะวันออก 2(2-0-4) 
  (Far Eastern Art) 
   History, background and evolution of Far Eastern art; students selecting to 

study Chinese art, Japanese art, Korean art, focusing on the origins, concepts, genres 
and aesthetic values resulting from Buddhism, Shintoism, Taoism and Zen, and the 
influences on arts of neighboring nations 
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215 189 อิทธิพลของศิลปะอนารยะในงานศิลปะสมัยใหม่  2(2-0-4) 
  (Influence of Primitive Art in Modern Art) 
   Influences of primitive art in different regions of the world, including 

primitive art of Africa, ancient Egypt, Central America and arts of several islands in 
the South Pacific, on the artistic creativity of notable artists in the 19th and 20th 
centuries, in terms of concepts and genres of expressions.  

 
215 201 สุนทรียศาสตร์ตะวันตก 2(2-0-4) 
  (Western Aesthetics) 
   Definitions of aesthetics;  students selecting to study theories of several 

philosophers having important roles in and influences on the history of Western art 
philosophy, from ancient art era to contemporary one; analysis of mutual and 
different ideas of each philosopher. 

   
215 202 สุนทรียศาสตร์ตะวันออก 2(2-0-4) 
  (Eastern Aesthetics) 
   Definition of aesthetics in Eastern cultures.  History, values and roles of 

philosophies and aesthetics in Eastern arts.  From ancient art era to contemporary 
one. 

 
215 203 วิธีวิจัยทางศิลปะ 2(2-0-4) 
  (Art Research Methodology) 
   Definitions and methodology of art research; defining research topics and 

objectives; formulation of important theoretical and creativity problems; hypothesis 
and scope of research; review of literature; data collection and data analysis from 
documents, field research and interviews; creation process and art works; writing art 
research results. 

 
215 204 ศิลปวิจารณ์ 2(2-0-4) 
  (Art Criticism) 
   Fundamentals and principles of art critique writing; studies of contents and 

structure of critiques, articles and compositions about art; practices of reading 
comprehension, extraction of main ideas and objectives; studies of art criticism styles 
and important aspects of art criticism to develop critical writing skills and gain better 
understanding of art works.  

   Field trips required. 
 
  



มคอ. 2 205 

215 221 การสอนศิลปะ   3(2-2-5) 
  (Art Teaching) 

 Basic knowledge about education and principles of education, knowledge in 
pedagogy, techniques and teaching methods, instructional media, measurement and 
evaluation in arts, methods of establishing learning objectives and art lesson plans 
at pre- university and university levels; practices to gain experiences from both in-
house and outside training. 

 
215 222 ภัณฑารักษ์ศึกษา   3(3-0-6) 
  (Curatorship Studies) 
  Theories, principles, ethics, history and background of curatorship studies, 

roles and functions of curators, thinking, writing, creating contents, selecting, designing 
contents and art directions of art exhibitions and art collections, curatorship in various 
forms of art exhibitions and contemporary social contexts at both national and 
international levels. 

  Field trips required. 
 
215 223 ศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย  3(3-0-6) 
  (Contemporary Art in Thailand) 

  Analysis of interesting problematic issues in contemporary art in Thailand 
focusing on contents associated with philosophy, concepts, and guidelines for artistic 
creation as well as evolution of techniques and methods of current notable artists. 

    Field trips required.  
 
215 224 ทฤษฎีศิลป์กับศิลปะปฏิบัติ  3(3-0-6) 
  (Art Theory and Art Practice) 
   Art theory and art practice, creation of concepts creation and art works, 

development of research in art theory into art works and art works into research in art theory. 
   Field trips required. 
 
215 225 จิตวิทยาในงานศิลปะ  2(2-0-4) 
  (Psychology in Art) 

  Analysis of psychological effects in arts on touch, perception, emotions, 
feelings, understanding and interpreting art works by studying psychological theories 
associated with artistic creation processes, motivation, expressions in art works as 
well as the use of symbols by artists. 

 
215 226 การเขียนศิลปวิจารณ์  3(3-0-6) 
  (Art Critique Writing) 
  Fundamentals and principles of art critique writing, practices of critical writing 

skills to gain better understanding of art works. 
   Field trips required. 
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215 241 ศิลปนิพนธ์ทฤษฎีศิลป์  10(1-18-11) 
  (Art Theory Thesis) 

 Individual art thesis in art theory in compliance with topics and projects 
approved by the art theory thesis committee, public presentations of art thesis 
required. 

 
216 101  ศิลปะสื่อผสม  3(1-4-4) 
  (Mixed Media Art) 
   Mixed media art; studies of basic characteristics, the diversity in media and 

art incorporated with time; understanding nature and expressions of media art; 
creation of art works, mixed media, both single and group. 

   Field trips required. 
 
216 121  สื่อผสม 1  6(1-10-7) 
  (Mixed Media I)  
   Practices of mixed media by developing physical possibilities of objects, 

elements of two-  and three- dimensional media, and creative works within time 
constraints, focusing on principles and methods of visual arts associated with other 
media or other areas of art resulting in mixed media works having characteristics 
capable of developing into individuality, and focusing on analysis of relationship 
between media and expressions; preparation of documents in compliance with 
research and creation of art works. 

   Field trips required. 
 
216 122  สื่อผสม 2  6(1-10-7) 
  (Mixed Media II) 
   Practices of mixed media, focusing on contents of elements of two- and three-

dimensional media and creative works within time constraints for the development of 
concepts in accordance with principles, methods, and expressions of visual arts 
associated with other media or other areas of art resulting in individual mixed media 
works; preparation of documents in compliance with research and creation of art works. 

   Field trips required. 
 
216 151 ศิลปะภาพถ่าย  2(1-2-3) 
  (Photography Art) 
   Concepts, contents, principles and practices of photography art to convey 

ideas and aesthetics. 
   Field trips required. 
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216 152 ศิลปะการจัดวาง  2(1-2-3) 
  (Installation Art) 
   Theories and principles of installation art creation; practicing, experimenting 

and seeking possibilities in creating installation art works with the purpose of space 
usage, focusing on space utilization or specific space in creation or expressions of 
works. 

   Field trips required. 
 
216 153 ศิลปะกับเงื่อนไขของเวลา  2(1-2-3) 
  (Time-based Art) 
   Structure and theory of physical time and time implications in two-  and 

three- dimensional media and dimension of time; experimenting, practicing and 
seeking possibilities by creating works, situations, activities or media, mainly using 
time constraints as performance art, sound art and cinema art.   

   Field trips required. 
 
216 154 โสตศิลป์   2(1-2-3) 
  (Sound Art) 
  Theories, characteristics, sources and languages of all types of sound; 

practicing and experimenting on creating sound elements; using sound as principal 
medium in creating art works or mixing sound with other media arts. 

   Field trips required. 
 
216 155 ศิลปะวีดิทศัน์ 2(1-2-3) 
  (Video Art) 
   Concepts, contents and principles of video art practices; video production 

process; the use of video camera for recording; the use of computer tools for 
sequencing images and sounds; and individual art work creation processes to gain 
technical skills, concepts and the ability to use video media to express visual art 
works. 

 
216 156 ศิลปะการแสดงทางทศันศลิป์ 2(1-2-3) 
  (Performance Art) 
   History and definition of aesthetics of performance art; practicing skills using 

the body as a means of media art to explore feelings, meanings and values of the 
body and to create interaction between body and media art and audiences, situations 
and places. 

   Field trips required. 
 
  



มคอ. 2 208 

216 157 ศิลปะปฏิสัมพันธ ์ 2(1-2-3)  
  (Interactive Art) 

  Interactive art; studies of principles of computer programming and writing 
computer languages to create and control two-  and three-dimensional images, video 
and sound, including the use of devices connected to computers such as webcams and 
microphones to create interaction, leading to individual artistic creation. 

   Field trips required. 
 
216 158 ศิลปะอิเล็คทรอนิกส ์ 2(1-2-3) 
  (Electronic Art) 

 Electronic art; studies of basic electronics and principles of programming 
micro- controllers to control the operation of electronic devices such as light bulbs, 
motors, and sensors, leading to individual artistic creation.  

   Field trips required. 
 
216 159 ศิลปะแอนเิมชัน 2(1-2-3) 
  (Animation Art) 
   Animation art; studies of creating basic animation, types of animations 

including two- and three-dimensional animations; necessary devices for recording still 
images and editing with computer software, leading to individual artistic creation with 
unrestricted techniques in creating animation. 

   Field trips required. 
 
216 181  วัสดุในศิลปะสื่อใหม่ 2(1-2-3) 
  (Materials and New Media in Visual Arts)    
   The use of various materials and techniques to create visual art works as 

natural materials, synthetic materials or new media materials and technology 
entailing knowledge and understanding of contemporary art creation and ability to 
apply them to individual creation of art works. 

 
216 182  ประวัติศาสตร์สื่อสมัยใหม่  2(2-0-4) 
  (History of New Media) 

History and background of new media of artists in the 20th century; studies of 
philosophy related to media and of social contexts in contemporary society. 

 
216 183 การล้างและอดัภาพถ่าย 2(1-2-3) 
  (Photographic Processing) 
   Studies of principles and practices of darkroom photographic processing and 

photo developing; learning types of photo developing equipment and materials, 
photographic processing techniques, and safe use of chemicals. 

   Field trips required. 
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216 184 ศิลปะการแสดงทางทศันศลิป์และสื่อใหม่ 2(1-2-3)  
  (Performance and New Media) 
   Art works of performance art and new media including photography art, 

video art, sound art and installation art; understanding potentialities, expressions of 
genres, and limitations of performance art and each of the new media; blending 
performance art with new media, leading to creation and expansion of individual 
performance art. 

   Field trips required. 
 
216 221 สื่อผสม 3  6(1-10-7) 
  (Mixed Media III) 
   Practices of mixed media, focusing on possibilities of media elements, 

physicality and inner part of materials; methods and principles of visual arts related 
to architecture, environment and/ or community and culture; creating mixed media 
by searching for approaches to individuality; preparation of documents in compliance 
with research and creation of art works. 

   Field trips required. 
 
216 222 สื่อผสม 4  6(1-10-7) 
  (Mixed Media IV) 
   Presentation of individual projects stipulated by students, focusing on 

studies and practices of mixed media by presenting individual concepts, creating with 
unrestricted media and methods, and preparing documents in compliance with 
research and creation of art works.  

   Field trips required. 
 


