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ปริญญาโท (ทฤษฎีศิลป์)
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์
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3ทฤษฎีศิลป์
ART THEORY

เยี่ยมชม MUSEUM SIAM 
ในรายวิชาภัณฑารักษ์ศึกษา

ชมนิทรรศการ และฟังบรรยายจาก 
คุณอังกฤษ อัจฉริยโสภณ
ณ ARTIST+RUN Space 
ในรายวิชาภัณฑารักษ์ศึกษา
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ชมนิทรรศการบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 
และฟังบรรยายจากคุณลักขณา คุณาวิชยานนท์ ณ BAB BOX 
ในรายวชิาประวติัศาสตร์ศิลปะสมยัใหม่และร่วมสมยัในประเทศไทย

ทฤษฎีศิลป์
ART THEORY



5ทฤษฎีศิลป์
ART THEORY

เยี่ยมชม Chiangmai Art on Paper Studio หรือ C.A.P. Studio ที่จังหวัดเชียงใหม่
และฟังบรรยายจาก คุณกิตติก้อง ติลกวัฒโนทัย ในโครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน :
ประวัติศาสตร์ศิลป์ และศิลปะร่วมสมัย ของภาควิชาทฤษฎีศิลป์
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ART THEORY

ชมนิทรรศการ 
ณ ศุลกสถาน เจริญกรุง 
และฟังบรรยาย
จากท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซ่น 
ในรายวิชาการจัดการพิพิธภัณฑ์
และหอศิลป์

เยี่ยมชมอุทยานธรรมะและหอศิลป์ของ
ศิลปิน อินสนธิ์ วงศ์สาม 
ที่จังหวัดล�าพูน 
ในโครงการเรียนรู ้นอกห้องเรียน: 
ประวัติศาสตร์ศิลป์ และศิลปะร่วมสมัย
ของภาควิชาทฤษฎีศิลป์



7ทฤษฎีศิลป์
ART THEORY

ฟังบรรยายจากวิทยากรพิเศษ
ศาสตราจารย์ธเนศ วงศ์ยานนาวา
ในรายวิชาสุนทรียศาสตร์ตะวันตก
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ART THEORY

เยี่ยมชมแกลเลอรี่ “เถ้าฮงไถ่ดีคุ้น” (D-Kunst)
ฟังบรรยายจากศิลปิน วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์
ในโครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน : ศิลปะร่วมสมัย ของภาควิชาทฤษฎีศิลป์
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กิจกรรมจิตอาสาวาดรูปตกแต่งห้อง ICU เด็ก
โรงพยาบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ในโครงการบริการชุมชน : ศิลปะเพื่อชุมชน
โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม

โรงพยาบาลนางรอง

การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
ในรายวิชาการอนุรักษ์และซ่อมสงวนงานศิลปะ

ทฤษฎีศิลป์
ART THEORY
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ทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ในโครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน:
ประวัติศาสตร์ศิลป์ และศิลปะร่วมสมัย ของภาควิชาทฤษฎีศิลป์

ทฤษฎีศิลป์
ART THEORY
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สื่อการเรียนรู้ประเภทสิ่งพิมพ์
ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่เหมาะสม
ส�าหรับเยาวชน 

เมธาวี กิตติอาภรณ์พล

วิธีการสื่อสารแนวความคิด
ผ่านภาพบทอินสตาแกรม
ของพิพิธภัณฑ์ไอศกรีม

ลักษมณ กมลปลื้ม 

ทฤษฎีศิลป์
ART THEORY

READ 
ME

READ 
ME

http://www.finearts.su.ac.th/ebooksdetail.php?detail=36
http://www.finearts.su.ac.th/ebooksdetail.php?detail=35
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ภาพอาหาร
ในประวัติศาสตร์ศิลป์

สุชาตา โรจนาบุตร

จากจินตนาการ
สู่งานประติมากรรม
ของเด็กตาบอดสนิท

ปฏิมา นาคบังเกิด

ทฤษฎีศิลป์
ART THEORY

READ 
ME

READ 
ME

http://www.finearts.su.ac.th/ebooksdetail.php?detail=39
http://www.finearts.su.ac.th/ebooksdetail.php?detail=38
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การถ่ายทอดภาพวาด
ของวินเซนต์ แวน โกะห์เป็นภาพการ์ตูน

ปาลีพัชร โสภณ

ทฤษฎีศิลป์
ART THEORY

READ 
ME

http://www.finearts.su.ac.th/ebooksdetail.php?detail=37


14ทฤษฎีศิลป์
ART THEORY

https://youtu.be/GeTDsYBBRj4


ปริญญาโท หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ 
เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการ และพัฒนาการ 
ความเปลี่ยนแปลงของวงการศิลปะในปัจจุบัน เพื่อผลิต 
มหาบัณฑิต ที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการศิลปะใน 
ระดับสูง ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านทฤษฎีศิลป์ในการวิเคราะห์ 
วิจารณ์ศิลปะ ใช้ทักษะด้านการพูด และการเขียนในการ
ถ่ายทอด เผยแพร่ น�าเสนอข้อมลูทางศิลปะได้อย่างสร้างสรรค์ 
นกัศึกษาเรยีนรูก้ารวจิยัทางศิลปะ และบรหิารจัดการทางศิลปะ 
ด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ 
จากคณาจารย์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขา
ต่าง ๆ  ทัง้ประวติัศาสตร์ศิลปะตะวนัตก ศลิปะตะวนัออก ศิลปะ
ร่วมสมยั สุนทรยีศาสตร์ ศิลปวจิารณ์ ทฤษฎกีารสร้างสรรค์ 
การอนุรักษ์ศิลปกรรม และการบริหารจัดการทางศิลปะ 
นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง การศึกษาดูงาน 
นอกสถานที่ และการปฏิบัติงานจริง เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ประกอบอาชีพทางด้านทฤษฎีศิลป์ และการบริหารจัดการ 
ทางศิลปะ

ปริญญาโท (ทฤษฎีศิลป์)
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์



MASTER 
OF FINE ARTS
PROGRAM 
IN ART THEORY

Our Master of Fine Art in Art Theory is a curriculum 
that is designed to respond to needs and changes 
of art society in the present time. The curriculum  
aims at cultivating graduates who have advanced 
knowledge of art academic. Students will learn how 
to apply art theory to analysing and critiquing  
artworks. They will be trained to use their speaking 
and writing skills to present their creative content to 
a wider public. Students will learn art research and 
art management through various teaching styles from 
experienced lecturers. Our lecturers are experts in 
western art history, eastern art history, contemporary 
art, aesthetics, art criticism, theory of creativity, art 
conservation, and art management. Students will 
learn from real situations: gallery visits, field trips, and 
hand-on workshops. These will broaden students’ 
career path in art theory and art management.



หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

วังท่าพระ
วิทยาเขต

บัณฑิตวิทยาลัย ภาควิชาทฤษฎีศิลป์
คณะ / ภาควิชา



หมวดที่ 1

ข้อมูลทั่วไป



 

1.	รหัสและชื่อหลักสูตร

	 รหัสหลักสูตร	 25490081107427

 ชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย	 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต	สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์

	 ภาษาอังกฤษ	 Master of Fine Arts Program in Art Theory

 

2.	ชื่อปริญญาและสาขาวิชา	

	 ภาษาไทย	 ศิลปมหาบัณฑิต	(ทฤษฎีศิลป์) 

	 ภาษาอังกฤษ	 Master	of	Fine	Arts	(Art	Theory) 

	 ชื่อย่อภาษาไทย	 ศล.ม.	(ทฤษฎีศิลป์)	 

	 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ	 M.F.A.	(Art	Theory)

3.	วิชาเอก	

	 ไม่มี

 

4.	จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร	

	 แผน	ก	แบบ	ก	2	 ไม่น้อยกว่า	39	หน่วยกิต
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5.	รูปแบบของหลักสูตร

	 5.1	รูปแบบ		หลักสูตรระดับปริญญาโท	หลักสูตร	2	ปี

	 5.2	ภาษาที่ใช้	ภาษาไทย

	 5.3	การรับเข้าศึกษา	 

   รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ	ที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

	 	 	 สามารถดูรายละเอียดได้จาก			

	 5.4	ความร่วมมือกับสถาบันอื่น	เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร

	 5.5	การให้ปริญญาแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา	ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว	

6.	สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

  หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2561	 

	 	 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาต้น	ปีการศึกษา	2561

 	สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที	่1/2561	 

	 	 วันที	่9	เดือน	มกราคม	พ.ศ.	2561

 	สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที	่4/2561	

	 	 วันที	่9	เดือน	พฤษภาคม	พ.ศ.	2561

7.	อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�าเร็จการศึกษา

	 นักวิจัย	/	นักวิชาการด้านศิลปะ	/	นักทฤษฎีศิลป์

	 นักประวัติศาสตร์ศิลปะ

	 นักเขียน	/	นักวิจารณ์ด้านศิลปะ

	 นักบริหารจัดการด้านศิลปะ

	 ผู้สอนทางด้านทฤษฎีศิลป์

คลิก
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http://www.finearts.su.ac.th/cms/files/program/Detail_Master_Theory_2565.pdf


8.	สถานที่จัดการเรียนการสอน

คณะจิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ	์มหาวิทยาลัยศิลปากร	

  วิทยาเขตวังท่าพระ

เลขที	่31	ถนนหน้าพระลาน	แขวงพระบรมมหาราชวงั	เขตพระนคร	กรงุเทพฯ	10200

9.	ทุนการศึกษา

9.1	ทุนคณะจิตรกรรมฯ	มีทั้งทุนแบบเฉพาะกิจและทุนต่อเนื่อง	ส�าหรับ	

9.1.1	นักศึกษาที่มีความขัดสนและประสงค์รับทุน	

9.1.2	นักศึกษาที่มีความประพฤติด	ีมีผลการเรียนดี

9.2	ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ	 

(Inbound	-	Outbound)	สนับสนุนค่าเดินทาง	และยกเว้นค่าธรรมเนียม 

การศึกษาในต่างประเทศ	ระยะเวลา	1	ภาคการศึกษา	กับสถาบันต่าง	ๆ	ดังนี้

Tama	Art	University	(ญี่ปุ่น)

Musashino	Art	University	(ญี่ปุ่น)

Tokyo	University	of	the	Arts	(ญี่ปุ่น)

Aichi	University	of	the	Arts	(ญี่ปุ่น)

Joshibi	University	of	Art	and	Design	(ญี่ปุ่น)	

University	of	the	Arts	Bremen	(เยอรมัน)

École	des	Beaux-Arts,	Paris	(ฝรั่งเศส)
Taipei	Artist	Village	(ไต้หวัน)

9.3	ทุนการศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย

10.	ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าลงทะเบียนรายวิชาแบบราคาเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ	30,000	บาท	 

(ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ)
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หมวดที่ 2

ข้อมูลเฉพาะ
ของหลักสูตร



ปรัชญา ความส�าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.	ปรัชญา

พัฒนาบุคคลให้เป็นนักวิชาการผู้มีความรู้ความสามารถในระดับสูงทางทฤษฎีศิลป์

2.	ความส�าคัญ

เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการและการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงของสังคม

ทางด้านทฤษฎีศิลป์	 โดยผลิตบัณฑิตผู้มีความรู้ความสามารถด้านงานวิชาการใน 

ระดบัสงู	ตลอดจนสร้างองค์ความรูใ้หม่เพ่ือน�าไปสูก่ารพัฒนาประเทศทางด้านศลิปะ

และวัฒนธรรม

3.	วัตถุประสงค์

3.1	 เพื่อผลิตมหาบัณฑิต	สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์

3.2	 เพ่ือผลตินกัทฤษฎีศลิป์	นกัวชิาการด้านศลิปะ	นกัประวัตศิาสตร์ศลิปะ	นกัวจิารณ์	

ด้านศิลปะ	และนักบริหารจัดการด้านศิลปะ

3.3	 เพ่ือให้มหาบัณฑิตมีความรอบรู้ในด้านทฤษฎีศิลป์อย่างลึกซึ้ง	 สามารถวิจัย	

วิเคราะห์	 วิจารณ์	 ผลิตต�ารา	 เอกสารวิชาการทางศิลปะ	 และท�าการบริหาร

จัดการด้านศิลปะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.4	 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าและความส�าคัญของศิลปะ 

ในประเทศไทยและนานาชาติ
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หมวดที่ 3

ระบบการจัดการศึกษา
การด�าเนินการและโครงสร้าง
ของหลักสูตร



 

1.	ระบบการจัดการศึกษา	

1.1	 ระบบ	จัดการศึกษาระบบทวิภาค	 ข้อก�าหนดต่าง	 ๆ	 ให้เป็นไปตามประกาศ 

	 	 	 กระทรวงศกึษาธิการ	เรือ่ง	เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดบับณัฑติศกึษา	 

	 	 	 พ.ศ.	2558	และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

1.2	 การจัดการศึกษาภาคพิเศษฤดูร้อน	ไม่มี

1.3	 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค	ไม่มี

2.	การด�าเนินการหลักสูตร	

 2.1	วัน	-	เวลาในการด�าเนินการเรียนการสอน	

ภาคการศึกษาต้น		 	 เดือนกรกฎาคม	-	พฤศจิกายน	 

ภาคการศึกษาปลาย		 เดือนพฤศจิกายน	-	เมษายน

 2.2	คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา	

2.2.1	ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร	ีหรือเทียบเท่า	

(1)	มีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า	2.5	หรือ

(2)	มีค่าระดับเฉลี่ยสะสมต�่ากว่า	2.5

แต่มปีระสบการณ์ในการท�างานเกีย่วข้องกบัศลิปะ	หรอืเคยศกึษา

หรอืเข้ารบัการอบรมความรูใ้นสาขาทีเ่กีย่วข้องกบัศลิปะไม่ต�า่กว่า	

100	ชั่วโมง	

2.2.2	มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร	 ว่าด้วยการ

ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	พ.ศ.	2550	ข้อ	7	(ภาคผนวก	ก)	และ/หรือ

ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

2.2.3	ผ่านการสอบคัดเลือกจากบัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยศิลปากร
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 2.3	ระบบการศึกษา	

	 แบบชั้นเรียน

	 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก

	 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก

	 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก	(E-learning)

	 แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต

	 อื่น	ๆ	(ระบุ)	

 2.4	การเทียบโอนหน่วยกิต	รายวิชา	และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย

เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยศลิปากรว่าด้วยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา	

พ.ศ.	2550	(ภาคผนวก	ก)	และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

3.	หลักสูตร	

	3.1	จ�านวนหน่วยกิต  

รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า	39	หน่วยกิต

	3.2	โครงสร้างหลักสูตร	แผน	ก	แบบ	ก	2 

วิชาพื้นฐาน	 (ไม่นับหน่วยกิต)		 12	 หน่วยกิต 

วิชาบังคับ	 จ�านวน		 	 	 	 	 18	 หน่วยกิต 

วิชาเลือก	 จ�านวนไม่น้อยกว่า	 	9	 หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์	 (มีค่าเทียบเท่า)	 	 12	 หน่วยกิต

	3.3	รายวิชา

3.3.1	 รหัสวิชา	ก�าหนดไว้เป็นเลข	6	หลัก

โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม	กลุ่มละสามหลัก 

เลขสามหลักแรก	เป็นเลขประจ�าหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้น	

ๆ	ดังนี้
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215	 	 	 หมายถึง	ภาควิชาทฤษฎีศิลป	์คณะจิตรกรรมฯ

     เลขสามหลักหลัง	เป็นเลขบอกรหัสวิชา	ดังนี้

เลขตัวแรก	หมายถึง	 ระดับการศึกษา 

4	 	 	 หมายถึง	ระดับปริญญาโท

เลขตัวที่สอง  

และสาม	 	 หมายถึง	กลุ่มและล�าดับที่ของรายวิชา

01-20		 	 หมายถึง	 วิชาพื้นฐาน 

21-48		 	 หมายถึง	 วิชาบังคับ 

49	 	 	 หมายถึง	 วิทยานิพนธ์	

51-99		 	 หมายถึง	 วิชาเลือก

		 การคิดหน่วยกิต

 รายวิชาบรรยาย  

	 1	หน่วยกิต	เท่ากับ	1	ชั่วโมงต่อสัปดาห์

 รายวิชาฝึกหรือทดลองหรือปฏิบัติการ  

	 1	หน่วยกิต	เท่ากับ	2	หรือ	3	ชั่วโมงต่อสัปดาห์	

 รายวชิาฝึกงานหรอืฝึกภาคสนาม  

	 1	หน่วยกติ	เท่ากบั	3	-	6	ชั่วโมงต่อสัปดาห	์

 รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  

	 1	หน่วยกิตเท่ากับ	3	-	4	ชั่วโมงต่อสัปดาห์	

ในแต่ละรายวิชาก�าหนดเกณฑ์ในการค�านวณหน่วยกิตจาก 

จ�านวนชั่วโมงบรรยาย	(บ)	ชั่วโมงปฏิบัติ	(ป)	และชั่วโมงที่ 

นักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน	(น)	ต่อ	 

1	สัปดาห์แล้วหารด้วย	3	ซึ่งมีวิธีคิด	ดังนี้
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การเขยีนหน่วยกติในรายวิชาต่าง	ๆ 	ประกอบด้วยเลข	4	ตวั	คอื

3
จ�ำนวนหน่วยกิต = บ + ป + น

เลขตวัแรกอยูน่อกวงเลบ็	เป็นจ�านวนหน่วยกติของรายวิชานัน้

เลขตัวที่สอง	สาม	และสี่	อยู่ในวงเล็บ	บอกโดยเลขตัวที่สอง

บอกจ�านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์	

เลขตัวที่สาม	บอกจ�านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์	

เลขตัวที่สี่	บอกจ�านวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์

		 รายวิชา

วิชาพื้นฐาน	(ไม่นับหน่วยกิต)	จ�านวน	12	หน่วยกิต	

เป็นรายวิชาที่จัดเตรียมไว้เพื่อปรับพื้นความรู้ของนักศึกษา 

ผู้ไม่เคยศึกษาและไม่เคยสอบผ่านรายวิชาเหล่านี้	หรือ

รายวิชาที่มีเนื้อหาเทียบเท่ามาก่อน

215	401 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก	(History	of	Oriental	Art) 3*(3-0-6)
(History	of	Oriental	Art)

215	402 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก	(History	of	Western	Art) 3*(3-0-6)
(History	of	Western	Art)

215	403 ประวตัศิาสตร์ศลิปะสมยัใหม่	และร่วมสมยัในประเทศไทย 3*(3-0-6)
(History	of	Modern	and	Contemporary	Art	in	Thailand)

215	404 ทัศนศิลป์	(Visual	Arts) 3*(1-4-4)

หมายเหตุ: 1.	*	หมายถึง	ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต	และวัดผลการศึกษาเป็น	S	หรือ	U

2.	บงัคบัส�าหรบันกัศกึษาผูไ้ม่เคยศกึษาและไม่เคยสอบผ่านรายวชิาเหล่านี	้หรอืรายวิชาทีม่เีนือ้หา

เทียบเท่ามาก่อน	 และจัดสอนเป็นพิเศษส�าหรับนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ 

โดยเฉพาะ	และนักศึกษาจะต้องสอบผ่านทุกวิชาที่ลงทะเบียนเรียน

3.	ส�าหรับนักศึกษาที่เคยเรียนรายวิชาพ้ืนฐานเหล่านี้	 หรือรายวิชาที่มีเนื้อหาเทียบเท่า	 และ 

สอบผ่านมาแล้ว	ให้น�าหลักฐานไปขอเทียบรายวิชาได้กับกรรมการบริหารหลักสูตร
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วิชาบังคับ จ�านวน 18 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้

215	421 วิธีวิจัยศิลปะ	(Research	Methodology	of	Art) 3(3-0-6)

215	422 การวิจารณ์ศิลปะ	(Art	Criticism) 3(3-0-6)

215	423 สุนทรียศาสตร์ตะวันตก	(Western	Aesthetics) 3(3-0-6)

215	424 สุนทรียศาสตร์ตะวันออก	(Eastern	Aesthetics) 3(3-0-6)

215	425 ทฤษฎีการสร้างสรรค์ทางศิลปะ	(Theories	in	Art	Creativity) 3(3-0-6)

215	426 การจัดการพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ 3(1-4-4)
(Museum	and	Art	Gallery	Management)

วิชาเลือก จ�านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้

 กลุ่มศิลปะยุคเก่า

215	451 สัมมนาศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6)
(Seminar	in	South	East	Asia	Art)

215	452 สัมมนาศิลปะเอเชียตะวันออก	(Seminar	in	East	Asia	Art) 3(3-0-6)

215	453 สัมมนาศิลปะสมัยเรอเนสซองซ์	(Seminar	in	Renaissance	Art) 3(3-0-6)

215	454 สัมมนาศิลปะบาโรกและโรโกโก 3(3-0-6)
(Seminar	in	Baroque	and	Rococo	Art)

215	455 สัมมนาศิลปะนีโอ-คลาสสิกและโรแมนติค 3(3-0-6)
(Seminar	in	Neo-Classical	and	Romantic	Art)
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 กลุ่มวิชาการและการจัดการด้านศิลปะ

215	460 การศึกษาเปรียบเทียบและการวิจารณ์ภาพยนตร์ 3(3-0-6)
(Comparative	Studies	and	Criticism	in	Film)

215	461 การศึกษาเปรียบเทียบทางศิลปะ	(Comparative	Study	in	Art) 3(3-0-6)

215	462 จิตวิทยาและการวิเคราะห์งานศิลปะ 3(3-0-6)
(Psychology	and	Art	Analysis)

215	463 การอนุรักษ์และซ่อมสงวนงานศิลปะ 3(3-0-6)
(Conservation	and	Restoration	of	Works	of	Art)

215	464 ภัณฑารักษ์ศึกษา	(Curatorship	Studies) 3(3-0-6)

215	465 การออกแบบนิทรรศการ	(Exhibition	Design) 3(3-0-6)

215	466 พิพิธภัณฑ์ศิลปะศึกษา	(Art	Museum	Studies) 3(3-0-6)

215	467 ทฤษฎี	ประวัติศาสตร	์และแนวความคิดของนิทรรศการศิลปะ 3(3-0-6)
(Theories,	Histories	and	Concepts	of	Art	Exhibitions)

215	468 การเขียนส�าหรับทฤษฎีศิลป์	(Writing	for	Art	Theory) 3(3-0-6)

 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต

215	449 วิทยานิพนธ์	(Thesis) มีค่าเทียบเท่า	12	หน่วยกิต

 กลุ่มศิลปะยุคใหม่

215	456 สัมมนาศิลปะตะวันตกช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่	19	ถึงร่วมสมัย	 3(3-0-6)
(Seminar	in	Western	Art	from	the	End	of	the	19th

Century	to	Contemporary	Times)

215	457 สัมมนาประเด็นส�าคัญในศิลปะร่วมสมัย 3(3-0-6)
(Seminar	in	Themes	in	Contemporary	Art)

215	458 สัมมนาศิลปะร่วมสมัยในไทยและเอเซียแปซิฟิค 3(3-0-6)
(Seminar	in	Contemporary	Art	in	Thailand	and	Asia-Pacific)

215	459 พฒันาการศลิปะจากสือ่ใหม่	(Development	of	New	Media	Art) 3(3-0-6)
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3.4	แสดงแผนการศึกษา	

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ�านวนหน่วยกิต	(บ-ป-น)

215	421 วิธีวิจัยศิลปะ 3(3-0-6)

215	423 สุนทรียศาสตร์ตะวันตก 3(3-0-6)

215	424 สุนทรียศาสตร์ตะวันออก 3(3-0-6)

วิชาเลือก	 3

รวมหน่วยกิต 12

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ�านวนหน่วยกิต	(บ-ป-น)

215	422 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)

215	425 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)

215	426 ศิลปวิจักษ์ 3(1-4-4)

วิชาเลือก	 6

รวมหน่วยกิต 15

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ�านวนหน่วยกิต	(บ-ป-น)

215	449 วิทยานิพนธ์	(มีค่าเทียบเท่า) 6

รวมหน่วยกิต 6

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ�านวนหน่วยกิต	(บ-ป-น)

215	449 วิทยานิพนธ์	(มีค่าเทียบเท่า) 6

รวมหน่วยกิต 6
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3.5	ค�าอธิบายรายวิชา

 ชื่อรายวิชา	 215	401	ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก	
 (History of Oriental Art)

3(3-0-6)

เงื่อนไขรายวิชา วัดผลกำรศึกษำเป็น S หรือ U
อำรยธรรมอนิเดยีและจนี และอทิธพิลทำงศลิปะของทัง้สองอำรยธรรม
กับศิลปกรรมในภูมิภำคตะวันออกไกลและเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
มีกำรศึกษำนอกสถำนที่

 ชื่อรายวิชา	 215	402	ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก	
 (History of Western Art)

3(3-0-6)

เงื่อนไขรายวิชา วัดผลกำรศึกษำเป็น S หรือ U
ประวัติศำสตร์ศิลปะตะวันตกตั้งแต่สมัยคลำสสิกจนยุคร่วมสมัย

 ชื่อรายวิชา	 215	403	ประวัติศาสตร์
	 ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทย	

3(3-0-6)

 (History of Modern and Contemporary Art in Thailand)

เงื่อนไขรายวิชา วัดผลกำรศึกษำเป็น S หรือ U
ประวตัศิำสตร์ศลิปะสมยัใหม่และศลิปะร่วมสมยัในประเทศไทย ตัง้แต่
คริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมำจนถึงปัจจุบัน 
มีกำรศึกษำนอกสถำนที่

 ชื่อรายวิชา	 215	404	ทัศนศิลป์	(Visual	Arts) 3(1-4-4)

เงื่อนไขรายวิชา วัดผลกำรศึกษำเป็น S หรือ U
ทฤษฎีและกำรปฏิบัติงำนพ้ืนฐำนด้ำนทัศนศิลป์ในด้ำนกำรวำดเส้น  
องค์ประกอบศิลป์ ทัศนียวิทยำ สีในงำนศิลปะ งำน 2 และ 3 มิติ และ
กำรสรำ้งงำนศิลปะในระดับพื้นฐำน 
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 ชื่อรายวิชา	 215	421	วิธีวิจัยศิลปะ
 (Research Methodology of Art)

3(3-0-6)

วธิกีำรวจิยัทำงวชิำกำรด้ำนศลิปะ ตัง้แต่กำรก�ำหนดหวัเร่ือง วตัถุประสงค์ 
ปัญหำ สมมตุฐิำน รวมทัง้กำรรวบรวมวธิศีกึษำและกำรวเิครำะห์ข้อมลู
ต่ำง ๆ ตลอดจนกำรเขียนรำยงำนวิจัยอยำ่งเป็นระบบ

 ชื่อรายวิชา	 215	422	การวิจารณ์ศิลปะ
 (Art Criticism)

3(3-0-6)

ควำมเข้ำใจในงำนศลิปะ แนวทำงในกำรวจิำรณ์ หลกักำรเขยีนวจิำรณ์
และวิเครำะห์ ผลงำนศิลปะในรูปแบบต่ำง ๆ 
มีกำรศึกษำนอกสถำนที่

 ชื่อรายวิชา	 215	423	สุนทรียศาสตร์ตะวันตก	
 (Western Aesthetics)

3(3-0-6)

แนวคิดและทฤษฎีทำงสุนทรียศำสตร์ตะวันตกที่ส�ำคัญ ตั้งแต่สมัย 
คลำสสิกจนถึงปัจจุบัน

 ชื่อรายวิชา	 215	424	สุนทรียศาสตร์ตะวันออก
 (Eastern Aesthetics)

3(1-4-4)

แนวคิดและทฤษฎีทำงสุนทรียศำสตร์ตะวันออกที่ส�ำคัญ ตั้งแต่ 
ยุคโบรำณจนถึงปัจจุบัน

 ชื่อรายวิชา	 215	425	ทฤษฎีการสร้างสรรค์ทางศิลปะ
 (Theories in Art Creativity)

3(1-4-4)

แนวคดิ ทฤษฎทีำงศลิปะ เทคนคิ กระบวนกำรสร้ำงสรรค์และกรรมวธิี
ที่มีอิทธิพลต่อกำรสรำ้งสรรค์งำนศิลปะ

33



 ชื่อรายวิชา	 215	426	การจัดการพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์
	 (Museum	and	Art	Gallery	Management)

3(1-4-4)

เงื่อนไขรายวิชา มีกำรจัดท�ำนิทรรศกำรจริงตอนปลำยภำค
ประวัติ แนวคิดและกำรด�ำเนินงำนของพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ลักษณะ
ต่ำง ๆ งำนและหน้ำที่ที่จ�ำเป็นในกำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์  
กำรจัดนิทรรศกำรและโครงกำรต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง กำรเขียนโครงกำร 
กำรคัดเลือกงำน กำรจัดแสดงและจัดกิจกรรมกำรศึกษำ กำรขอทุน
สนบัสนนุ กำรตดิตัง้และรือ้ถอน กำรประชำสมัพนัธ์ กำรจัดท�ำสิง่พมิพ์
นิทรรศกำร กำรจัดงำนเปิดนิทรรศกำร และกิจกรรมวิชำกำร 
มีกำรศึกษำนอกสถำนที่

 ชื่อรายวิชา	 215	449	วิทยานิพนธ์	(Thesis) มีค่าเทียบเท่า	12	หน่วยกิต

โครงกำรวิจัยเฉพำะบุคคลในหัวข้อที่นักศึกษำสนใจ ภำยใต้ค�ำแนะน�ำ
ของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์

 ชื่อรายวิชา	 215	451	สัมมนาศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
	 (Seminar	in	South	East	Asia	Art)

3(3-0-6)

พฒันำกำรและควำมเป็นมำของศลิปะเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ แนวคดิ 
รปูแบบ ควำมเคลือ่นไหว บทบำท และอทิธพิลของศลิปินทีม่ต่ีอวงกำร
ศิลปะในระดับประเทศและนำนำชำติ
มีกำรศึกษำนอกสถำนที่

 ชื่อรายวิชา	 215	452	สัมมนาศิลปะเอเชียตะวันออก
 (Seminar in East Asia Art)

3(3-0-6)

พัฒนำกำรของศิลปะจำกประเพณีสู ่ร่วมสมัย จีน เกำหลี ญี่ปุ ่น  
ควำมเข้ำใจในรำกฐำนทำงวฒันธรรมทีม่ลีกัษณะเฉพำะตวั กำรคลีค่ลำย
เป็นเนื้อหำและกระบวนกำรมำเป็นศิลปะร่วมสมัยในแต่ละประเทศ 
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 ชื่อรายวิชา	 215	453	สัมมนาศิลปะสมัยเรอเนสซองซ์
 (Seminar in Renaissance Art)

3(3-0-6)

กำรคลี่คลำยรูปแบบของศิลปะเรอเนสซองซ์จำกรูปแบบ แนวคิด และ
วิธีกำรน�ำเสนอผลงำน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของศิลปินเรอเนสซองซ์ 
คนส�ำคัญ โดยกำรวิเครำะห์เชิงเปรียบเทียบกับผลงำนของศิลปินที่อยู่
ร่วมสมัยเดียวกันและศิลปินรุ่นหลัง

 ชื่อรายวิชา	 215	454	สัมมนาศิลปะบาโรกและโรโกโก
	 (Seminar	in	Baroque	and	Rococo	Art)

3(3-0-6)

กำรคลีค่ลำยรปูแบบของศลิปะบำโรกและโรโกโก จำกรปูแบบ แนวคดิ 
และวิธีกำรน�ำเสนอผลงำน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของศิลปินบำโรกและ 
โรโกโกคนส�ำคญั โดยกำรวเิครำะห์เชงิเปรยีบเทยีบกบัผลงำนของศลิปิน
ที่อยู่ร่วมสมัยเดียวกันและศิลปินรุ่นหลัง

 ชื่อรายวิชา	 215	455	 สมัมนาศลิปะนโีอ-คลาสสกิและโรแมนตคิ
	 (Seminar	in	Neo-Classical	and	Romantic	Art)

3(3-0-6)

กำรคลี่คลำยรูปแบบศิลปะนีโอ-คลำสสิก สู่ศิลปะโรแมนติค โดย
วิเครำะห์ข้อมูลจำกผลงำนของศิลปินที่มีชื่อเสียงทั้ง 2 สมัย

 ชื่อรายวิชา	 215	456	สัมมนาศิลปะตะวันตกช่วงปลาย
คริสต์ศตวรรษที่	19	ถึงร่วมสมัย

 (Seminar in Western Art from the End of 
the 19th	Century	to	Contemporary	Times)

3(3-0-6)

กำรคลีค่ลำยรปูแบบศลิปะตะวนัตก ประมำณปลำยครสิต์ศตวรรษที ่19 
จนถึงหลังสงครำมโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ. 1945)
มีกำรศึกษำนอกสถำนที่
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 ชื่อรายวิชา	 215	457	สมัมนาประเดน็ส�าคัญในศลิปะร่วมสมยั
 (Seminar in Themes in Contemporary Art)

3(3-0-6)

ควำมเป็นมำและกระแสของประเด็นส�ำคัญในโลกศิลปะร่วมสมัยไทย
และนำนำชำติ 
มีกำรศึกษำนอกสถำนที่

 ชื่อรายวิชา	 215	458	สัมมนาศิลปะร่วมสมัย 
ในไทยและเอเซียแปซิฟิค

 (Seminar in Contemporary Art in Thailand 
and	Asia-Pacific)

3(3-0-6)

พฒันำกำรและควำมเป็นมำของศิลปะร่วมสมยัในไทยและภมิูภำคเอเซยี
แปซิฟิค โดยกำรศึกษำแนวคิด รูปแบบ ควำมเคลื่อนไหว บทบำท และ
อิทธิพลของศิลปินที่มีต่อวงกำรศิลปะในระดับประเทศและนำนำชำติ
มีกำรศึกษำนอกสถำนที่

 ชื่อรายวิชา	 215	459	พัฒนาการศิลปะจากสื่อใหม่
 (Development of New Media Art)

3(3-0-6)

พัฒนำกำร ปรัชญำ แนวคิด เทคนิค และลักษณะผลงำนของศิลปิน 
ทีส่ร้ำงสรรค์งำนในแนวศลิปะสือ่ใหม่ เพอร์ฟอร์แมนซ์อำร์ต วดิโีออำร์ต 
และดิจิตัลอำร์ต ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน

 ชื่อรายวิชา	 215	460	การศึกษาเปรียบเทียบ 
และการวิจารณ์ภาพยนตร์

	 (Comparative	Studies	and	Criticism	in	Film)

3(3-0-6)

องค์ประกอบของศิลปะภำพยนตร์ รวมทั้งฝึกกำรวิจำรณ์และกำร
วเิครำะห์ภำพยนตร์ประเภทต่ำง ๆ  ภำพยนตร์เรือ่งยำว ภำพยนตร์เรือ่ง
สั้น ภำพยนตร์สำรคดี และภำพยนตร์โฆษณำ โดยอำศัยทฤษฎีในกำร
วิจำรณ์และกำรศึกษำเปรียบเทียบเป็นแบบแผนในกำรศึกษำ
มีกำรศึกษำนอกสถำนที่
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 ชื่อรายวิชา	 215	461	การศึกษาเปรียบเทียบทางศิลปะ
	 (Comparative	Study	in	Art)

3(3-0-6)

ลักษณะเฉพำะของทัศนศิลป์ และกำรเปรียบเทียบแนวคิด รูปแบบ 
เทคนิค และกำรน�ำเสนอที่แตกต่ำงหรือคล้ำยคลึงกันระหว่ำงศิลปะ
ประเภททศันศลิป์และศลิปะแขนงอืน่ ๆ  ทำงด้ำนศลิปะกำรแสดง ดนตรี 
และวรรณกรรม
มีกำรศึกษำนอกสถำนที่

 ชื่อรายวิชา	 215	462	จิตวิทยาและการวิเคราะห์งานศิลปะ
	 (Psychology	and	Art	Analysis)

3(3-0-6)

กรอบวธิกีำรของจติวทิยำเน้นทีจ่ติวเิครำะห์เพือ่ท�ำกำรศกึษำแง่มุมของ
ศิลปะ และกิจกรรมศิลปะในฐำนะของผลิตผลส่วนบุคคลและในฐำนะ
ที่เป็นผลผลิตของวำทกรรมในสังคม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐำนของแนวคิด
แบบซิกมันด์ ฟรอยด์ และฌำกส์ ลำก็อง

 ชื่อรายวิชา	 215	463	การอนุรักษ์และซ่อมสงวนงานศิลปะ 3(3-0-6)

 (Conservation and Restoration of Works of Art)

แนวคิดและแนวทำงกำรอนุรักษ์งำนศิลปะ กฎหมำยและกฎบัตรที่
เกี่ยวข้องกับกำรอนุรักษ์งำนศิลปะ กำรอนุรักษ์งำนศิลปะเชิงป้องกัน 
กำรซ่อมสงวนงำนศิลปะลักษณะต่ำง ๆ 
มีกำรศึกษำนอกสถำนที่

 ชื่อรายวิชา	 215	464	ภัณฑารักษ์ศึกษา
	 (Curatorship	Studies)

3(3-0-6)

บทบำท หน้ำที่ กำรท�ำงำน และจรรยำบรรณของภัณฑำรักษ์ กำร 
คัดเลือกงำนและกำรจัดกำรนิทรรศกำร ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่ของ 
งำนภณัฑำรกัษ์ในรปูแบบต่ำง ๆ  ประเดน็งำนภณัฑำรกัษ์ในบรบิทสงัคม
ร่วมสมัยทั้งในระดับประเทศและนำนำชำติ 
มีกำรศึกษำนอกสถำนที่
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 ชื่อรายวิชา	 215	465	การออกแบบนิทรรศการ
 (Exhibition Design)

3(3-0-6)

วธิกีำรตคีวำมหวัข้อและข้อมลูพืน้ฐำน เพือ่ท�ำกำรออกแบบนทิรรศกำร 
ทัง้กำรจดักำรพืน้ที ่กำรออกแบบเส้นทำงเดินในนทิรรศกำร กำรออกแบบ
ภำพรวมนิทรรศกำร กำรออกแบบรูปแบบกำรติดต้ังนิทรรศกำร  
กำรออกแบบกรำฟิกข้อมูล 
มีกำรศึกษำนอกสถำนที่

 ชื่อรายวิชา	 215	466	พิพิธภัณฑ์ศิลปะศึกษา
	 	 (Art	Museum	Studies)

3(3-0-6)

ทฤษฎ ีประวตัศิำสตร์ บรบิททำงสงัคมวฒันธรรม เป้ำหมำย กำรสร้ำง
คลังสะสม และแนวควำมคิดของพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ควำมสัมพันธ์ของ
พิพิธภัณฑ์ศิลปะกับลักษณะเฉพำะทำงสภำพแวดล้อมของเมือง และ
สถำปัตยกรรม กรณีศึกษำในเมืองต่ำง ๆ ในโลกของศิลปะนำนำชำติ
มีกำรศึกษำนอกสถำนที่

 ชื่อรายวิชา	 215	467	ทฤษฎ	ีประวัติศาสตร์	 
และแนวความคิดของนิทรรศการศิลปะ

3(3-0-6)

 (Theories, Histories and Concepts of Art Exhibitions)

ทฤษฎ ีประวตัศิำสตร์ และแนวควำมคดิของนทิรรศกำรศลิปะประเภท
ต่ำง ๆ ทั้งนิทรรศกำรที่มีขนำดเล็ก กลำง และใหญ่ ในแกลเลอรี่ 
พิพิธภัณฑ์ศิลปะ และเทศกำลศิลปะแบบตำ่ง ๆ  กรณีศึกษำในโลกของ
ศิลปะนำนำชำติ 
มีกำรศึกษำนอกสถำนที่ 

 ชื่อรายวิชา	 215	468	การเขียนส�าหรับทฤษฎีศิลป์		
(Writing for Art Theory)

3(3-0-6)

กำรเขียนในรูปแบบวิชำกำรศิลปะ กึ่งวิชำกำรศิลปะ และกำรเขียน
ส�ำหรบังำนด้ำนกำรจดักำรศลิปะ กำรจดัท�ำนทิรรศกำร กำรด�ำเนนิงำน
พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ 
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หมวดที่ 4

ผลการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การสอน
และการประเมินผล



การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา1

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ 

เน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้น�าในการวิจัยและมีความรู้ความเข้าใจ

ในองค์ความรู้ทางวิชาการด้านทฤษฎีศิลป์ในระดับสูง 

ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่ยังขาดแคลนงานวิชาการและการวิจัย 

โดยจัดระเบียบความรู้ความเข้าใจอย่างเป็นระบบ 

เพื่อการเผยแพร่ผลงาน

สู่วงการวิชาการและวงการศิลปะในระดับประเทศ 

ตลอดจนน�าไปสู่การขยายขอบเขตของการวิจัยด้านทฤษฎีศิลป์ 

เพื่อพัฒนาวงการศิลปะและวัฒนธรรมให้เข้มแข็ง

และเกิดคุณประโยชน์แก่ชาติได้
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

 ด้านบุคลิกภาพ 1. มีกำรสอดแทรกเรื่องกำรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
กำรพูดหรือกำรน�ำเสนองำนในที่สำธำรณะ 
กำรรับฟังควำมคิดเห็น และกล้ำแสดงออก 
โดยค�ำนึงถึงควำมรู้สึกผู้อื่น

2. ส่งเสริมให้นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมวิชำกำร
ทำงด้ำนทฤษฎีศิลป์ ในระดับชำติ

 ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

ให้ควำมรู้ที่เกี่ยวกับจรรยำบรรณวิชำชีพทำงด้ำน
วิชำกำรศิลปะ และผลกระทบต่อสังคม

 ด้านภาวะผู้น�า ความรับผิดชอบ 
และมีวินัยในตนเอง

1. แนะน�ำให ้นักศึกษำมีแผนกำรปฏิบัติงำน
วิทยำนิพนธ์ รับผิดชอบ และสำมำรถด�ำเนิน
งำนวิทยำนิพนธ์ให้เป็นไปตำมแผนและเกิด
ควำมก้ำวหน้ำ

2. มีกติกำที่จะสร้ำงวินัยในตนเอง และเสริม
ควำมกล้ำในกำรแสดงควำมคิดเห็นหรือกำร
เปิดประเด็นใหม่

 ด้านความรู้ทางด้านศิลปะและ
ความคิดสร้างสรรค์

มรีำยวชิำ/กจิกรรมกำรเรยีนรูเ้กีย่วกบัพฒันำกำร 
ควำมก้ำวหน้ำทำงด ้ำนศิลปะที่ทันสมัยและ
สอดคล้องกับโลกปัจจุบัน
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2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม

 2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

1)	มคีวามซือ่สตัย์สุจรติ	สามารถจดัการเกีย่วกบัปัญหาทาง
ด้านจรยิธรรมทีซ่บัซ้อนในทางวิชาชพีด้วยความเข้าใจใน
ความรู้สึกของผู้อื่น

2)	มีความรับผิดชอบต่อตนเอง	 สังคม	 วัฒนธรรมและ 
ส่ิงแวดล้อม	 ค�านึงถึงความรู ้สึกของผู้อื่นที่จะได้รับ 
ผลกระทบ

3)	ปฏิบตัติามจรรยาบรรณ	เคารพสิทธิและรบัฟังความคดิ
เห็นของผู้อื่น	และมีความกระตือรือร้น	มีความคิดริเริ่ม
ในการหยิบยกข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันเพื่อให้เกิดการทบทวนและแก้ไข

4)	มีจิตสาธารณะ	มีความเสียสละ	แสดงออกซึ่งคุณธรรม	
จริยธรรมของผู้น�า

 2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
และจริยธรรม

ก�าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือเป็นการปลูกฝังให้
นกัศกึษามรีะเบยีบวินยั	โดยเน้นการเข้าชัน้เรยีนให้ตรงเวลา	
นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการท�างานกลุ่มนั้น
ต้องฝึกให้รูห้น้าทีข่องการเป็นผูน้�ากลุม่และการเป็นสมาชกิ
กลุ่ม	 มีความซื่อสัตย์	 นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้อง
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม	 จริยธรรม	 เช่น	 การยกย่อง
นักศึกษาที่ท�าดี	ท�าประโยชน์แก่ส่วนรวม	เสียสละ

การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ละด้าน2
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 2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

1)	ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน	
การส่งงานตามก�าหนดระยะเวลาทีม่อบหมายและการเข้าร่วม
กิจกรรม

2)	ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

3)	ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

2.2  ด้านความรู้

 2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้

1)	มีความรู้	 ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีด้านศิลปกรรม
ศาสตร์อย่างถ่องแท	้ สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าทางวิชาการ

2)	สามารถถ่ายทอดความคิดได้อย่างเป็นระบบ	 และมีความ
เข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่

3)	มีความรู้และความเข้าใจอย่างละเอียดในกระบวนการวิจัย	
การสร้างสรรค์	 และการปฏิบัติทางวิชาชีพด้านศิลปกรรม
ศาสตร์

4)	สามารถประยกุต์ความรูจ้ากหลักการทฤษฎีในเชงิบรูณาการ	
ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม	 และตระหนักใน
ระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น	 และ
ในระดบันานาชาต	ิทีอ่าจมผีลกระทบต่อศาสตร์ด้านศลิปกรรม
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
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 2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้

ใช้การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ	 โดยเน้นหลักการทาง
ทฤษฎ	ีและประยุกต์ทางปฏิบตัใินสภาพแวดล้อมจรงิ	โดยทนัต่อ
ความก้าวหน้าทางวิทยาการ	 ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของ
รายวิชาตลอดจนเนือ้หาสาระของรายวิชานัน้	ๆ 	นอกจากนียั้งจดั
ให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษานอกสถานที	่
หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษ
เฉพาะเรื่อง

 2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้

1)	การทดสอบย่อย

2)	การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน

3)	ประเมินจากรายงานที่มอบหมายให้นักศึกษาท�า

4)	ประเมินจากโครงงานที่นักศึกษาน�าเสนอ

5)	ประเมินจากการน�าเสนอรายงานในชั้นเรียน

2.3  ด้านทักษะทางปัญญา

 2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา

1)	สามารถบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎี	 ภาคปฏิบัติ	 แนวคิด	
เทคนิคต่าง	ๆ	ที่หลากหลาย	แปลกใหม่	และไม่อาจท�านาย
หรือคาดหมายได้	 ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่
ศึกษาขั้นสูง

2)	สามารถคิดวินิจฉัย	วิเคราะห์	วิพากษ	์และวิจารณ์อย่างผู้รู้

44



3)	สามารถคิดแบบองค์รวม	 คิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ 
ส่ิงต่าง	ๆ 	อย่างบรูณาการ	จบัประเดน็ของแก่นความคดิส�าคญั
ได้	 สามารถวิเคราะห์	 สังเคราะห์	 และประเมินความรู้เพ่ือ 
การประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

4)	สามารถใช้เทคนิคการวิจัย	และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยาย
องค์ความรู้	 หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้
อย่างมีนัยส�าคัญ

5)	สามารถคิดริเริ่ม	 สร้างสรรค์	 และพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทีเ่ป็นต้นแบบได้อย่างสร้างสรรค์สู่ระดบัชาตอิย่าง
มีคุณค่าและยั่งยืน

6)	มคีวามสามารถในการสังเคราะห์	ประยกุต์ใช้ผลงานวจิยัจาก
วิทยานิพนธ์หรือรายงานผลของโครงการ	 และจากส่ิงพิมพ์
หรอืส่ือต่าง	ๆ 	ทีอ้่างองิได้	ในวงวชิาการ	หรอืวิชาชพีทางด้าน
ศิลปกรรมศาสตร์	 และพัฒนาความคิดใหม่	 ๆ	 ที่ส�าคัญโดย
การบูรณาการเข้ากับองค์ความรู้ที่มีอยู่หรือสร้างใหม่

 2.3.2 กลยทุธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรยีนรูด้้านทกัษะทางปัญญา

1)	การท�ากรณีศึกษา
2)	การอภิปรายกลุ่ม
3)	การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
4)	การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง

 2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา	
เช่น	ประเมินจากการน�าเสนอรายงานในชั้นเรียน	การวิเคราะห์
วิจารณ	์รายงานผลการอภิปรายกลุ่ม	และการสัมมนา
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2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

 2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ

1)	สามารถเสริมสร้างแนวคิด	 ถ่ายทอดมุมมองที่มีคุณค่าต่อ
สังคม	และเมือ่ใดทีม่คีวามต้องการข่าวสารและทกัษะเพ่ิมเตมิ	
ก็สามารถด�าเนินการได้อย่างเป็นอิสระ	ในการแสวงหา	และ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลข่าวสารและทักษะนั้น	ๆ

2)	มีความสามารถในการเข้าใจบทบาทและหน้าที่	 ปรับตัวและ
อยู่ร่วมกับสังคมต่างวัฒนธรรม

3)	สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้น�าในการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ
ในการท�างานของกลุ่มในภาพรวม	และสามารถแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ที่หลากหลายโดยหลักธรรมาภิบาล

4)	มีความรับผิดชอบต่อความคิด	 ค�าพูด	 และการกระท�าของ
ตนเอง	และตามระเบียบข้อบังคับทั้งองค์กรระดับชาติ	และ
ระดับนานาชาติ

 2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ ใช้พัฒนาการเรียนรู ้ด้านทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

1)	จดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีม่กีารท�างานกลุม่	การท�างาน
ทีต้่องประสานงานกบัผูอ้ืน่เพ่ือส่งเสรมิการแสดงบทบาทของ
การเป็นผู้น�าและผู้ตาม

2)	กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ 
ผู้เรียน	ผู้เรียนกับผู้สอน	และกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	

3)	จัดประสบการณ์ในการเรียนรู้ภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ท�างาน
เป็นกลุ่ม	 และการแสดงออกของภาวะผู้น�าในหลากหลาย
สถานการณ์
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 2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1)	การประเมินผู้เรียนในการแสดงออกถึงภาวะผู้น�าและผู้ตาม
ในสถานการณ์การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์

2)	การประเมินความสามารถในการท�างานร่วมกับกลุ่มเพ่ือน	
และทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์

2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตวัเลข การสือ่สารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ

 2.5.1 ผลการเรียนรูด้้านทกัษะการวิเคราะห์เชงิตวัเลข การสือ่สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)	มีตรรกะทางความคิด	 มีความสามารถในการประเมินผล 
อย่างมีวิจารณญาณ	สามารถน�าแนวคิดเชิงสถิติมาประยุกต์
ใช้ในการท�างานได้อย่างเหมาะสม

2)	สามารถสือ่สารภาษาไทย	ภาษาต่างประเทศ	และภาษาสือ่สาร
อื่น	 ๆ	 เช่น	ภาษาอักษร	ภาษาภาพ	ภาษาเสียง	ภาษากาย	
ภาษาคอมพิวเตอร	์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3)	สามารถส่ือสาร	 ถ่ายทอดแนวความคิดได้อย่างเป็นระบบ	 
ด้วยวิธีการและรูปแบบที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ

4)	สามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล	
การสร้างสรรค์ผลงาน	การน�าเสนอผลงาน	ตรวจสอบปัญหา	
หาข้อสรุปและข้อเสนอแนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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 2.5.2 กลยทุธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรยีนรูด้้านทกัษะการวเิคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1)	จดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่น้นให้ผูเ้รยีนได้ฝึกทกัษะการ
ส่ือสารระหว่างบุคคล	 ทั้งการพูด	 การฟัง	 และการเขียนใน
กลุ่มผู้เรียน	ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน	และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ในสถานการณ์ที่หลากหลาย

2)	จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกและ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารทีห่ลากหลายรปูแบบ
และวิธีการ	 และฝึกทักษะการน�าเสนอข้อสนเทศด้วยวิธีการ
ที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้ฟังและเนื้อหาที่น�าเสนอ

 2.5.3 กลยทุธ์การประเมนิผลการเรยีนรูด้้านทกัษะการวเิคราะห์เชงิ
ตวัเลข การสือ่สารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1)	ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบ
สังเกต	และแบบประเมินทักษะการพูด	การเขียน

2)	ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ�ากัด	เหตุผล
ในการเลือกใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและเครือ่งมอืต่าง	ๆ	ใน
การอภปิราย	และกรณศีกึษาต่าง	ๆ 	ทีม่กีารน�าเสนอในชัน้เรยีน	

3)	การวิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษาวิจัย
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2.6 ด้านทักษะพิสัยทางศิลปะ 

 2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัยทางศิลปะ

1)	สามารถคิดริเริ่ม	 สร้างสรรค์	 และพัฒนางานวิจัยหรือ 
งานสร้างสรรค์	สู่ระดับชาติอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน

2)	มีความสามารถในการรวบรวมผลการวิจัยจากวิทยานิพนธ	์
หรือจากรายงานผลของโครงการ	 และจากส่ิงตีพิมพ์หรือ 
ส่ือต่าง	 ๆ	 ที่อ้างอิงได้ในวงวิชาการหรือวิชาชีพทางด้าน
ศิลปกรรมศาสตร์

 2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
พิสัยทางศิลปะ

1)	จดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นให้ผูเ้รยีนมคีวามรู	้ความเข้าใจและ
เข้าถึงคุณค่ากระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ

2)	จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ
สร้างสรรค์ตามหลักกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ

3)	จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ
ประยุกต์การสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

 2.6.3 กลยทุธ์การประเมนิผลการเรยีนรูด้้านทกัษะพสิยัทางศลิปะ

1)	ประเมินจากผลงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์

2)	ประเมินจากผลงาน/แฟ้มผลงาน/รายงาน	 ตามหัวข้อ/
โครงการ	ที่รายวิชาก�าหนด
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ผลการเรียนรู้ ในตารางมีความหมายดังนี้

3.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1)	มีความซื่อสัตย์สุจริต	 สามารถจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางด้าน

จริยธรรมที่ซับซ้อนในทางวิชาชีพด้วยความเข้าใจในความรู้สึกของ 
ผู้อื่น

2)	มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเอง	สังคม	วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม	ค�านงึ
ถึงความรู้สึกของผู้อื่นที่จะได้รับผลกระทบ

3)	ปฏิบตัติามจรรยาบรรณ	เคารพสิทธิและรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ืน่	
และมคีวามกระตอืรอืร้น	มคีวามคดิรเิริม่ในการหยิบยกข้อบกพร่อง
ของจรรยาบรรณที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อให้เกิดการทบทวนและแก้ไข

4)	มีจิตสาธารณะ	มีความเสียสละ	 แสดงออกซึ่งคุณธรรม	 จริยธรรม
ของผู้น�า

3.2  ด้านความรู้
1)	มีความรู้	 ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีด้านศิลปกรรมศาสตร์

อย่างถ่องแท้	 สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทาง
วิชาการ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ 
มาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวชิา  
(Curriculum Mapping)3
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2)	สามารถถ่ายทอดความคิดได้อย่างเป็นระบบ	 และมีความเข้าใจในวิธีการ
พัฒนาความรู้ใหม่

3)	มคีวามรูแ้ละความเข้าใจอย่างละเอยีดในกระบวนการวิจยั	การสร้างสรรค์	
และการปฏิบัติทางวิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์

4)	สามารถประยุกต์ความรู้จากหลักการทฤษฎีในเชิงบูรณาการ	 ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม	และตระหนกัในระเบยีบข้อบงัคบัที่ใช้อยู่
ในสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น	และในระดับนานาชาติ	ที่อาจมีผลกระทบ
ต่อศาสตร์ด้านศิลปกรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3.3  ด้านทักษะทางปัญญา
1)	สามารถบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎ	ีภาคปฏิบัติ	แนวคิด	เทคนิคต่าง	ๆ	

ที่หลากหลาย	 แปลกใหม่	 และไม่อาจท�านายหรือคาดหมายได้	 ทั้งจาก
ภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาขั้นสูง

2)	สามารถคิดวินิจฉัย	วิเคราะห์	วิพากษ์	และวิจารณ์อย่างผู้รู้

3)	สามารถคิดแบบองค์รวม	คิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง	ๆ	อย่าง 
บูรณาการ	 จับประเด็นของแก่นความคิดส�าคัญได้	 สามารถวิเคราะห์	
สังเคราะห์	และประเมินความรู้เพื่อการประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

4)	สามารถใช้เทคนิคการวิจัย	 และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู	้
หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยส�าคัญ

5)	สามารถคิดริเริ่ม	 สร้างสรรค์	 และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
เป็นต้นแบบได้อย่างสร้างสรรค์สู่ระดับชาติอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน

6)	มีความสามารถในการสังเคราะห์	ประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์
หรือรายงานผลของโครงการ	และจากสิ่งพิมพ์หรือสื่อต่าง	ๆ	ที่อ้างอิงได	้
ในวงวิชาการ	หรือวิชาชีพทางด้านศิลปกรรมศาสตร์	และพัฒนาความคิด
ใหม่	ๆ	ที่ส�าคัญโดยการบูรณาการเข้ากับองค์ความรู้ที่มีอยู่หรือสร้างใหม่
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3.4   ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1)	สามารถเสริมสร้างแนวคิด	 ถ่ายทอดมุมมองที่มีคุณค่าต่อสังคม	 และ 

เมื่อใดที่มีความต้องการข่าวสารและทักษะเพิ่มเติม	ก็สามารถด�าเนินการ
ได้อย่างเป็นอสิระ	ในการแสวงหา	และประยุกต์ใช้ข้อมลูข่าวสารและทกัษะ
นั้น	ๆ

2)	มีความสามารถในการเข้าใจบทบาทและหน้าที่	 ปรับตัว	 และอยู่ร่วมกับ
สังคมต่างวัฒนธรรม

3)	สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้น�าในการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท�างาน
ของกลุ่มในภาพรวม	 และสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่หลากหลาย
โดยหลักธรรมาภิบาล

4)	มคีวามรบัผดิชอบต่อความคดิ	ค�าพดู	และการกระท�าของตนเอง	และตาม
ระเบียบข้อบังคับทั้งองค์กรระดับชาติ	และระดับนานาชาติ

3.5   ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1)	มีตรรกะทางความคิด	 มีความสามารถในการประเมินผลอย่างมี

วิจารณญาณ	 สามารถน�าแนวคิดเชิงสถิติมาประยุกต์ใช้ในการท�างานได้
อย่างเหมาะสม

2)	สามารถสื่อสารภาษาไทย	ภาษาต่างประเทศ	และภาษาสื่อสารอื่น	ๆ	เช่น	
ภาษาอกัษร	ภาษาภาพ	ภาษาเสยีง	ภาษากาย	ภาษาคอมพวิเตอร์	ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

3)	สามารถสื่อสาร	ถ่ายทอดแนวความคิดได้อย่างเป็นระบบ	ด้วยวิธีการและ
รูปแบบที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ

4)	สามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล	 การ
สร้างสรรค์ผลงาน	การน�าเสนอผลงาน	ตรวจสอบปัญหา	หาข้อสรุปและ
ข้อเสนอแนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3.6  ด้านทักษะพิสัยทางศิลปะ 
1)	สามารถคิดริเริ่ม	 สร้างสรรค์	 และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์	 

สู่ระดับชาติอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน

2)	มีความสามารถในการรวบรวมผลการวิจัยจากวิทยานิพนธ์	 หรือจาก
รายงานผลของโครงการ	 และจากสิ่งตีพิมพ์หรือส่ือต่าง	 ๆ	 ที่อ้างอิงได ้
ในวงวิชาการหรือวิชาชีพทางด้านศิลปกรรมศาสตร	์
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา	
(Curriculum Mapping)

รายวิชา

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

215	401	ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก

215	402	ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก	

215	403	ประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยใหม่

	และร่วมสมัยในประเทศไทย	

215	404	ทัศนศิลป์	

215	421	วิธีวิจัยศิลปะ

215	422	การวิจารณ์ศิลปะ

215	423	สุนทรียศาสตร์ตะวันตก

215	424	สุนทรียศาสตร์ตะวันออก	

215	425	ทฤษฎีการสร้างสรรค์ทางศิลปะ

215	426	การจัดการพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์

215	449	วิทยานิพนธ์

215	451	สัมมนาศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

215	452	สัมมนาศิลปะเอเชียตะวันออก

215	453	สัมมนาศิลปะสมัยเรอเนสซองซ์

215	454	สัมมนาศิลปะบาโรกและโรโกโก	

215	455	สัมมนาศิลปะนีโอ-คลาสสิก

	และโรแมนติค

215	456	สัมมนาศิลปะตะวันตกช่วงปลาย

	คริสต์ศตวรรษที่19	ถึงร่วมสมัย

215	457	สัมมนาประเดน็ส�าคญัในศลิปะร่วมสมยั

215	458	สัมมนาศิลปะร่วมสมัยในไทย

	และเอเซียแปซิฟิค

215	459	พัฒนาการศิลปะจากสื่อใหม่

6. ทักษะพิสัยทางศิลปะ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสือ่สาร  
  

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
  

และความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญ
ญ

า

2. ความรู้

1. คุณ
ธรรม จริยธรรม

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา	
(Curriculum Mapping)

รายวิชา

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

215	460	การศึกษาเปรียบเทียบ

	และการวิจารณ์ภาพยนตร์

215	461	การศึกษาเปรียบเทียบทางศิลปะ

215	462	จิตวิทยาและการวิเคราะห์งานศิลปะ

215	463	การอนุรักษ์และซ่อมสงวนงานศิลปะ

215	464	ภัณฑารักษ์ศึกษา

215	465	การออกแบบนิทรรศการ

215	466	พิพิธภัณฑ์ศิลปะศึกษา

215	467	ทฤษฎีประวตัศิาสตร์และแนวความคดิ

	ของนิทรรศการศิลปะ

215	468	การเขียนส�าหรับทฤษฎีศิลป์

6. ทักษะพิสัยทางศิลปะ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสือ่สาร  
  

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
  

และความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญ
ญ

า

2. ความรู้

1. คุณ
ธรรม จริยธรรม

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดที่ 5

หลักเกณฑ์
ในการประเมินผล
นักศึกษา



1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)

การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ศลิปากรว่าด้วยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา	พ.ศ.	2550	(ภาคผนวก	ก)	และ/

หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง	

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาขณะที่ก�าลังศึกษา
ก�าหนดให้มรีะบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรยีนรูข้องนกัศกึษาเป็นส่วน

หนึ่งของระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา	

2.1.1	 การทวนสอบระดับรายวิชา	 ให้ประเมินและวัดผลการศึกษาตาม

ลักษณะเฉพาะของรายวิชา	 โดยมีคณะกรรมการพิจารณาความ

เหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน	 รวมทั้งก�าหนด

เป้าหมายที่ผู้เรียนพึงจะได้รับ	ในทุกรายวิชามีการประเมินผลการ

สอนของอาจารย์โดยนักศึกษา	 และน�าผลการประเมินดังกล่าวไป

ใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป	

2.1.2	 การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท�าได้โดยมีระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาด�าเนินการทวนสอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
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2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส�าเร็จการศึกษา
มีการติดตามสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ท�าอย่าง 

ต่อเนื่อง	 และน�าผลที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและ

หลักสูตรแบบครบวงจร	 รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร	 โดย

อาจด�าเนินการได้ดังนี้

2.2.1	 ภาวะการได้งานท�าของบณัฑติ	ประเมนิจากบณัฑติแต่ละรุน่ทีส่�าเรจ็

การศึกษาในด้านของระยะเวลาในการหางานท�า	 ความเห็นต่อ 

ความรู	้ความสามารถ	ความมัน่ใจของบณัฑติในการประกอบอาชพี

2.2.2	 การส�ารวจความเหน็ของผูใ้ช้บณัฑติ	โดยการสมัภาษณ์หรอืการส่ง

แบบสอบถามเพือ่ประเมนิความพงึพอใจบณัฑติทีส่�าเรจ็การศกึษา

และเข้าท�างานในสถานประกอบการนัน้	ๆ	ในช่วงระยะเวลาต่าง	ๆ	

เช่น	ปีที่	1	ปีที่	3	เป็นต้น

2.2.3	 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ	ในแง่ของความพร้อม

และความรูจ้ากสาขาวิชาทีเ่รยีน	รวมทัง้เปิดโอกาสให้เสนอข้อคดิเหน็

ในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น

2.2.4		ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรือ

อาจารย์พิเศษ	 ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน	 และ

คณุสมบตัอิืน่	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการเรยีนรู	้และการพัฒนา

องค์ความรู้ของนักศึกษา	

2.2.5		ประเมินจากผลงานของบัณฑิตที่วัดเป็นรูปธรรมได	้ เช่น	 การน�า

เสนอผลงานระดับชาต	ิจ�านวนรางวัลทางวิชาการ	
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3. เกณฑ์การส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

3.1	 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่หลักสูตรก�าหนด

3.2	 ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�า่กว่า	3.00	 

(จากระบบ	4	ระดับคะแนน)

3.3	 เสนอวิทยานิพนธ์	และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย

3.4	 การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์	 ต้องได้รับ

การตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

หรอืระดบันานาชาต	ิทีม่คุีณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอดุมศกึษา	

เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส�าหรับการเผยแพร ่

ผลงานทางวิชาการ	 หรือน�าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น�า

เสนอฉบับสมบูรณ	์(Full	Paper)	ได้รับการตีพิมพ์ในงาน	สืบเนื่องจากที่

ประชุมวิชาการ	(Proceeding)	ดังกล่าว

3.5	 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร	ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต

ศกึษา	พ.ศ.	2550	(ภาคผนวก	ก)	และ/หรอืทีม่กีารเปลีย่นแปลงภายหลงั	

3.6	 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ	เรือ่ง	เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา	พ.ศ.	2558	และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
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มคอ. 2
ฉบบัเต็ม

http://www.finearts.su.ac.th/cms/files/program/program_320949.pdf

