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CORE COURSE IN



การศึกษาวิชาวาดเส้นนอกสถานที่ เป็นการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมที่อยู่รอบตัว 
การบันทึกความงาม ถ่ายทอดบรรยากาศ มิติ อารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อ 
สิ่งแวดล้อมอันเป็นต้นแบบ

แกนทัศนศิลป์
VISUAL ART

3



ห้องปฏิบัติงานส�าหรับการเรียนการสอนในวิชาวาดเส้น 
นักศกึษาชั้นปีที ่1 เป็นการเรยีนในระดบัขัน้พืน้ฐาน มุง่เน้น
การเรยีนรูก้ารถ่ายทอดโครงสร้างของหุน่นิง่รปูทรงต่างๆ 
สังเกตและถ่ายทอดออกมาเป็นรูปโดยการวาดเส้น

แกนทัศนศิลป์
VISUAL ART
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แกนทัศนศิลป์
VISUAL ART

ผลงานนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 วิชาวาดเส้น
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ห้องปฏบัิติงานส�าหรบัการเรยีนการสอนในวิชาวาดเส้น 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นการเรียนในระดับข้ันพื้นฐาน  
มุ่งเน้นการเรียนรู้การถ่ายทอดโครงสร้างของสัดส่วน
ท่าทางของแบบในลักษณะต่างๆ สังเกตและถ่ายทอด 
ออกมาเป็นรูปโดยการวาดเส้น ท�าความเข้าใจลักษณะ
ของที่เกิดจากแสงเงาที่ประกอบเป็นรูปทรงภาพคน

แกนทัศนศิลป์
VISUAL ART
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แกนทัศนศิลป์
VISUAL ART

ห้องปฏิบัติงานภาพพิมพ์
เป็นการเรียนการสอนในวิชาศิลปะพื้นฐาน 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มุ่งเน้นการเรียนรู้ทดลอง
วิชาพื้นฐานของเทคนิควิธีการภาพพิมพ์  
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ระดับสูงต่อไป
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แกนทัศนศิลป์
VISUAL ART

ผลงานวิชาศิลปะพื้นฐาน 
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
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ผลงานวิชาการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2

แกนทัศนศิลป์
VISUAL ART
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ห้องปฏิบัติงานส�าหรับการเรียนการสอนในวิชาวาดเส้น 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นการเรียนวาดเส้นข้ันพื้นฐานสู่การ 
วาดเส้นสร้างสรรค์ กระตุ้นให้ผูเ้รยีนเกดิความคิดและอารมณ์
ความรู้สึก ยึดแบบท่ีอยู่ตรงเบื้องหน้าแล้วประสานลักษณะ 
การแสดงออกของตนเองเข้าไป แต่ยงัเคารพความเป็นต้นแบบ
เป็นส�าคัญ

แกนทัศนศิลป์
VISUAL ART
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ผลงานนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 
วิชาวาดเส้นสร้างสรรค์

แกนทัศนศิลป์
VISUAL ART
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ภาพบรรยากาศการเรยีนการสอนในวชิาการสร้างสรรค์ทางทศันศิลป์ 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2

แกนทัศนศิลป์
VISUAL ART
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จิตรกรรม
PAINTING



ห้องปฏิบัติงานจิตรกรรมใช้ปฏิบัติงานเทคนิค สีน�้ามัน 
สีอะคริลิก สีน�้าและเทคนิคอื่นๆ ห้องมีความเหมาะสม 
ทั้งในด้านแสงสว่าง การถ่ายเทอากาศ เพื่อสุขภาวะที่
ดีต่อการท�างานของนักศึกษา

จิตรกรรม
PAINTING
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การเรียนการสอนของภาควิชาจิตรกรรมแบ่งห้อง
ปฏบิติังานเฉพาะของชัน้ปีต่างๆ เพ่ือความเหมาะสมต่อ
การเรียนรู้ และการปฏิบัติงานจิตรกรรมในแต่ละระดับ

จิตรกรรม
PAINTING
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จิตรกรรม
PAINTING

ห้องปฏบิติังานจิตรกรรมส�าหรบัการ
ศึกษาธรรมชาติของแบบคน หุ่นนิ่ง 
เป็นไปตามแนวทางการเรียนรู ้แบบ 
Academy of Art 
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การเรียนการสอนของภาควิชาจิตรกรรมมุ่งเน้นให้
ค้นหาแสดงออกตามแนวทางเฉพาะบุคคล เพื่อพัฒนา
ไปสู่การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมในระดับสูง 

จิตรกรรม
PAINTING
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การศึกษานอกสถานที่ เป็นการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมจริงเพื่อการค้นคว้าทดลอง 
ทั้งในเชิงเทคนิควิธีการ และการแสดงออกทางจิตรกรรม ให้มีความสอดคล้องกับ
ความสนใจส่วนบุคคล และเป็นไปตามหลักวิชาศิลปะ 

จิตรกรรม
PAINTING
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จิตรกรรม
PAINTING

ณิรดา คีรีวงศ์
1 Sep - 18 Oct 2020, 2564 
ปะติดวัสดุและปากกาเคมีบนกระดาษชานอ้อย, 25 X 25 ซม. (41 ชิ้น) 
ผลงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาจิตรกรรม
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จิตรกรรม
PAINTING

ศุภกร จินต์ภาณี
ไม่มีชื่อ, 2564, สีน�้ามันบนผ้าลินิน, 86 X 129 ซม. 
ผลงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 5 ภาควิชาจิตรกรรม
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จิตรกรรม
PAINTING

ธนัช การุณรอบดุล
สนามจันทร์, 2564, สีน�้ามันบนผ้าใบ, 60 X 80 ซม. 
ผลงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาจิตรกรรม
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จิตรกรรม
PAINTING

สิทธิพล ขันทอง
ต้นไม้ในเมือง, 2563, สีอะคริลิกบนผ้าใบ, 135 X 90  ซม. 
ผลงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 5 ภาควิชาจิตรกรรม
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ประติมากรรม
SCULPTURE



อาคารจติรกรรม 3 (ภาควชิาประติมากรรม) 
วังท่าพระ กรุงเทพฯ 

ประติมากรรม
SCULPTURE
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ห้องปฏิบัติงานประติมากรรม ส�าหรับการเรียนการสอนในวิชาเอก
ประติมากรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เป็นการเรียนปั้นรูปเหมือนมนุษย์  
เน้นความถูกต้องตามหลักกายวิภาคศาสตร์ เช่น โครงสร้าง  
กระดูก กล้ามเนื้อ ในอิริยาบถ ท่าทาง เพศ วัย ที่หลากหลาย รวมทั้ง
การสื่ออารมณ์ความรู้สึกในผลงาน

ประติมากรรม
SCULPTURE
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ห้องปฏบิติังานส�าหรบันกัศึกษาภาควชิาประติมากรรม 
มีอุปกรณ์พื้นฐาน เช่น เครื่องเชื่อมโละ โต๊ะจับชิ้นงาน
โลหะ ฯ เพือ่รองรบัการท�างานโลหะ หลากหลายรปูแบบ

ประติมากรรม
SCULPTURE
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ห้องปฏิบัติงานประติมากรรม อาคารโรงหล่อ ส�าหรับ
ปฏิบัติงานศิลปนิพนธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ในวิชาเอก
ประติมากรรม พืน้ทีร่องรบัการท�างานในเทคนคิ ป้ันหล่อ 
แกะสลักไม้ หิน ที่สอดคล้องกับหัวข้อการค้นคว้าของ
นักศึกษาที่แตกต่างกันแต่ละบุคคล

ประติมากรรม
SCULPTURE
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ห้องปฏิบัติงานส�าหรับนักศึกษาภาควิชาประติมากรรม
ระดับปริญญาโท รองรับการท�างานหลากหลายเทคนิค 
เชือ่มโลหะ ป้ันหล่อ แกะสลัก ทีส่อดคล้องกบัหวัข้อค้นคว้า
อิสระของนักศึกษา

ประติมากรรม
SCULPTURE
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ประติมากรรม
SCULPTURE

คริษฐ์ เกิดสมัย
บอลลูนปักเป้า, 2563, ประกอบวัสดุ, 25 X 40 X 36 ซม.
ผลงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาประติมากรรม
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ประติมากรรม
SCULPTURE

ปารัช ฮิโรโกะ ทานากะ
ผู้ปัดเป่า, 2563, ประกอบวัสดุดอกหญ้า ปั้นอีพ็อกซี่, 78 X 73 X 64 ซม.
ผลงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาประติมากรรม
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ประติมากรรม
SCULPTURE

กชพรรณ สินพรม 
การตัดต่อพันธุกรรมเพื่อประโยชน์ของมนุษย์ 1, 2563
ปั้นหล่อซิลิโคน และปักผม, 12 X 30 X 5 ซม.
ผลงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาประติมากรรม
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ประติมากรรม
SCULPTURE

ปานเทพ โททุมพล
ความฝันของผีเสื้อ, 2563, ขึงด้ายไหมพรมบนโลหะ, 120 X 120 X 180 ซม.
ผลงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาประติมากรรม
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ภาพพิมพ์
GRAPHIC ARTS



ห้องปฏิบัติงานภาพพิมพ์หินบนแผ่นอลูมินั่ม  
(Lithograph on Aluminum Plate) 
คุณลักษณะพเิศษของภาพพิมพ์หนิบนแผ่นอลมูนิัม่ 
สามารถสร้างสรรค์ผลงานให้มีขนาดใหญ่กว่า 
บนแผ่นหินปูน ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยม

ภาพพิมพ์
GRAPHIC ARTS
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ห้องปฏบัิตงิานภาพพมิพ์หนิบนแผ่นหนิปูน (Lithograph on Limestone) 
คณะจิตรกรรมฯ เป็นสถาบันการศึกษาศิลปะแห่งเดียวในประเทศไทย  
ที่ยังคงสอนการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์หินบนแผ่นหินปูน 

ภาพพิมพ์
GRAPHIC ARTS
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ห้องปฏิบัติงานภาพพิมพ์โลหะร่องลึก 
การสร้างสรรค์ผลงานประเภทแม่พิมพ์ร่องลึก 
(Intaglio Printing Process) ใช้แม่พมิพ์ทองแดง 
กระบวนการพิมพ์ของแต่ละเทคนิคที่มีความ
เฉพาะตัวแตกต่างกัน เช่น เทคนิค Drypoint, 
Hard Ground, Aquatint, Etching เป็นต้น

ภาพพิมพ์
GRAPHIC ARTS
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ห้องปฏิบัติงานภาพพิมพ์แกะไม้ 
ปัจจุบนัมกีารเลือกใช้วสัดุท�าแม่พมิพ์ทีห่ลากหลายตามลักษณะผลงาน 
เช่น แผ่น MDF แผ่นพลาสวูด แผ่นไม้พลายวูด เป็นต้น มีการเรียน 
การสอนตั้งแต่กรรมวิธีพื้นฐาน การพิมพ์ภาพขาวด�าในชั้นปีที่ 2  
และอาจมีการพิมพ์หลายสีซับซ้อนในผลงานรายวิชาเอก ขึ้นอยู่กับ 
แนวความคิดของนักศึกษา

ภาพพิมพ์
GRAPHIC ARTS

37



ภาพพิมพ์
GRAPHIC ARTS

ห้องปฏิบัติงานภาพพิมพ์สกรีน 
ภาควิชาภาพพิมพ์มีเครื่องมือที่ทันสมัยในห้องมืดที่ใช้ถ่ายต้นแบบแม่
พิมพ์ในการท�าภาพพิมพ์แผ่นลายฉลุ (Stencil Printing Process) หรือ
ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen) ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
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ภาพพิมพ์
GRAPHIC ARTS

นันท์นภัส มณีเลิศ
Little Helper, 2563, ภาพพิมพ์สกรีน, 79 X 89 ซม. 
ผลงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาภาพพิมพ์
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ภาพพิมพ์
GRAPHIC ARTS

จิตรลดา ผิวผ่อง
Phenomenon, 2563, ภาพพิมพ์หิน, 100 X 70 ซม. 
ผลงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 5 ภาควิชาภาพพิมพ์
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ภาพพิมพ์
GRAPHIC ARTS

ณัฏฐ์เณรี บุญวรุตม์อารยา
Noni, 2563, ภาพพิมพ์แกะไม้, 80 X 60 ซม. 
ผลงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 5 ภาควิชาภาพพิมพ์
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ภาพพิมพ์
GRAPHIC ARTS

ปวีร์ชนก อัครเสรีสินทร
ไม่มีชื่อ, 2563, ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก, 60 X 80 ซม. 
ผลงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 5 ภาควิชาภาพพิมพ์
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ศิลปไทย
THAI ARTS



การศึกษาเรยีนรูจ้ติรกรรมไทยนอกสถานที ่
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่วัดสุวรรณาราม

ศิลปไทย
THAI ARTS
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ห้องปฏิบัติการเทคนิคไทยประเพณีและการอนุรักษ์
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปฏิบัติงานเทคนิคผ้าลายทองแผ่ลวด

ศิลปไทย
THAI ARTS

45



ห้องปฏิบัติการเทคนิคไทยประเพณีและการอนุรักษ์
ศึกษา เรยีนรูเ้ทคนคิไทยประเพณี เรือ่งสีธรรมชาติและกระดาษข่อย

ศิลปไทย
THAI ARTS
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การสร้างสรรค์ศิลปะกับพื้นที่ 
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3

ศิลปไทย
THAI ARTS
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นกัศึกษาชัน้ปีที ่5 การทดลองปฏบิติังานสร้างสรรค์ด้วยแรงบนัดาลใจ
จากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของตนและผู้คนในท้องถิ่น

ศิลปไทย
THAI ARTS

ห้องปฏิบัติงานภาควิชาศิลปไทย 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4  
การทดลองปฏิบัติงานสร้างสรรค์  
ด้วยแรงบันดาลใจจากคติธรรม  
ปรัชญาทางพุทธศาสนา 
และคติความเชื่อในพื้นถิ่น
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ศิลปไทย
THAI ARTS

กรกนก พฤกษ์มโนนุกูล
เตือนตน, 2563, สื่อผสม, 165 X 130 X 223 ซม. 
ผลงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 5 
ภาควิชาศิลปไทย
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ศิลปไทย
THAI ARTS

รณกฤต จั่นอาจ
ทางเดิน, 2563, ประกอบไม้, ปรับเปลี่ยนตามพื้นที่
ผลงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 
ภาควิชาศิลปไทย
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ศิลปไทย
THAI ARTS

โสฬสวิภู สุดสงวน
บัว, 2563, สื่อผสม, 70 X 90 ซม.
ผลงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 5 
ภาควิชาศิลปไทย
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ศิลปไทย
THAI ARTS

ศุภัชฌา โรจนวนิช
Judas Kiss, 2563, สีน�า้ทบึและทองค�าเปลวบนผ้าดิบ, 56 X 32 ซม. 
ผลงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาศิลปไทย
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ทฤษฎีศิลป์
ART THEORY
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นกัศึกษาชัน้ปีที ่4-5 สาขาวชิาทฤษฎศีลิป์ เยีย่มชมสตูดิโอ ศิลปิน อิม่หทยั สวุฒันศิลป์ ทีจ่งัหวดัล�าพนู 
เนื่องในโครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน : ศิลปะร่วมสมัย ของภาควิชาทฤษฎีศิลป์ 

ทัศนศึกษาประเทศสิงคโปร์ ในโครงการศึกษาดูงานนิทรรศการศิลปะในต่างประเทศของนักศึกษา
ปริญญาตรี สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์

ทฤษฎีศิลป์
ART THEORY
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นกัศึกษาชัน้ปีที ่2 ทศันศึกษาอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั 
ในรายวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก

ทฤษฎีศิลป์
ART THEORY
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นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์
เยี่ยมชม Montien’s Atelier น�าชมและบรรยายโดยคุณจุมพงษ์ บุญมา 
ทายาทศิลปิน มณเฑียร บุญมา ในรายวิชาศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย

ฝึกประสบการณ์การสอนที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ปฐมวัยและประถมศึกษา) ในรายวิชาการสอนศิลปะ

ทฤษฎีศิลป์
ART THEORY
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นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ ทัศนศึกษาดูงาน 
การสอนศิลปะระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และ 
ฟังบรรยายจากกลุ่มครูศิลปะ โรงเรียนรุ่งอรุณ ในรายวิชา
การสอนศิลปะ

ทฤษฎีศิลป์
ART THEORY
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นกัศึกษาชัน้ปีที ่5 สาขาวชิาทฤษฎศิีลป์ ชม
นิทรรศการศิลปะร ่วมสมัยที่หอศิลป
วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) 
ในรายวิชาการวิจารณ์ศิลปะร่วมสมัยใน
ประเทศไทย

นิทรรศการศลิปนิพนธ์ 
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 
สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ 
ปีการศึกษา 2562 

ทฤษฎีศิลป์
ART THEORY
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เยี่ยมชมศรีดอนมูลอาร์ตสเปซ ของศิลปิน อาจารย์ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ จังหวัด
เชียงราย เนื่องในโครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน : ประวัติศาสตร์ศิลป์ และศิลปะร่วม
สมัยของภาควิชาทฤษฎีศิลป์

เยี่ยมชมสตูดิโอศิลปิน 
โลเล ทวีศักดิ์ ศรีทองดี 
เนื่องในโครงการเรียนรู้
นอกห้องเรียน : ศิลปะ
ร่วมสมัยของภาควิชา
ทฤษฎีศิลป์

ทฤษฎีศิลป์
ART THEORY
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บทความและวีดทิศัน์ผลงานศลิปนิพนธ์
ปีการศึกษา 2563

กนต์ธีร์ สุวรรณมาลี

บทความ

ทฤษฎีศิลป์
ART THEORY

วีดิทัศน์ผลงานศิลปนิพนธ์

http://www.finearts.su.ac.th/ebooksdetail.php?detail=21
https://www.youtube.com/watch?v=DF-dR2YssB4&t=40s


ชญานิน จันทนะ

บทความ

ทฤษฎีศิลป์
ART THEORY

วีดิทัศน์ผลงานศิลปนิพนธ์

http://www.finearts.su.ac.th/ebooksdetail.php?detail=19
https://www.youtube.com/watch?v=7cjx1sjDuKw


ชาติยา ปรางสุวรรณ

บทความ

ทฤษฎีศิลป์
ART THEORY

วีดิทัศน์ผลงานศิลปนิพนธ์

http://www.finearts.su.ac.th/ebooksdetail.php?detail=26
https://www.youtube.com/watch?v=RdxSho605Po


ณัฏฐชัย สมผลวัฒนา

บทความ

ทฤษฎีศิลป์
ART THEORY

วีดิทัศน์ผลงานศิลปนิพนธ์

http://www.finearts.su.ac.th/ebooksdetail.php?detail=27
https://www.youtube.com/watch?v=NAHxyAySjOI


พชร สุวรรณชัย

บทความ

ทฤษฎีศิลป์
ART THEORY

วีดิทัศน์ผลงานศิลปนิพนธ์

http://www.finearts.su.ac.th/ebooksdetail.php?detail=72
https://www.youtube.com/watch?v=RcAfYReCr1o


พุทธิดา ศรียาภัย

บทความ

ทฤษฎีศิลป์
ART THEORY

วีดิทัศน์ผลงานศิลปนิพนธ์

http://www.finearts.su.ac.th/ebooksdetail.php?detail=23
https://www.youtube.com/watch?v=TBrji1AXQT4


มธุรดา เงินเล็ก

บทความ

ทฤษฎีศิลป์
ART THEORY

วีดิทัศน์ผลงานศิลปนิพนธ์

http://www.finearts.su.ac.th/ebooksdetail.php?detail=24
https://www.youtube.com/watch?v=1UA3S8oOzso


มาวิน เกตุไชโย

บทความ

ทฤษฎีศิลป์
ART THEORY

วีดิทัศน์ผลงานศิลปนิพนธ์

http://www.finearts.su.ac.th/ebooksdetail.php?detail=25
https://www.youtube.com/watch?v=QsyK-ayvL4g


ผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา
ปีการศึกษา 2561

ทฤษฎีศิลป์
ART THEORY

https://www.youtube.com/watch?v=aLRzLXpBiak


Art Theory Silpakorn [New Channel]

ทฤษฎีศิลป์
ART THEORY

https://www.youtube.com/channel/UCmlCeCOWC13wEgbMnuUf64g


สื่อผสม
MIXED MEDIA



ห้องปฏิบัติถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
ห้องปฏิบัติงานพร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพและอุปกรณ์
บันทึกเสียง รองรับการปฏิบัติงานถ่ายภาพนิ่งและ 
ภาพเคลื่อนไหวที่แยกสัดส่วนพื้นที่ใช้งานอย่างชัดเจน
ด้วยฉากสีขาวและฉากสีเขียว 

สื่อผสม
MIXED MEDIA
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ห้องตัดต่อและบันทึกเสียง
ห้องบันทึกเสียงพร้อมอุปกรณ์ editing suite ชุดล�าโพงบันทึก
และขยายเสียง รองรับการปฏิบัติงานการตัดต่อและบันทึกเสียง 

สื่อผสม
MIXED MEDIA
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ห้องปฏบิตักิารศิลปะการแสดงสด
สตูดิโอการแสดงกรุผนัง 3 ด้าน
ด้วยกระจกเงาเพ่ือสะท้อนให้เห็น 
และติดตามการเคลื่อนไหวของ
ร่างกายในขณะปฏิบัติการได้ครบ
ทุกด้าน

สื่อผสม
MIXED MEDIA
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ห้องล้างอัดภาพขาวด�า
ห้องถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์ส�าหรับ
ล้างอัดภาพถ่ายประเภทขาวด�า ส�าหรบั
ฟิล์ม 35 มม.  รองรับการปฏิบัติงาน
ในสตูดิโอได้ครั้งละ 10 คน

สื่อผสม
MIXED MEDIA
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สื่อผสม
MIXED MEDIA
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สื่อผสม
MIXED MEDIA

วิลาวัณย์ เวียงทอง
มิกะจัง, 2556, Performance Photography, 29.7 X 42 ซม.
ผลงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 5 
โครงการจัดตั้งภาควิชาสื่อผสม
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ชานินท์ พลภาณุมาศ
People on the Ground, 2561
ภาพถ่าย, 20 X 24 นิ้ว
ผลงานนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4
โครงการจัดตั้งภาควิชาสื่อผสม

สื่อผสม
MIXED MEDIA

ปฏิภาณ มีสุวรรณ์, Fracture, 2564, ศิลปะวีดิทัศน์ ความยาว  14.12 นาที
ผลงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 5 โครงการจัดตั้งภาควิชาสื่อผสม
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สื่อผสม
MIXED MEDIA

ปัณณ์ ปรีชาชีววัฒน์ 
Dream Loop, 2563, แอนนิเมชั่น ความยาว: 3:19 นาที 
ผลงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 
โครงการจัดตั้งภาควิชาสื่อผสม
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สื่อผสม
MIXED MEDIA

วรางคณา ประเสริฐผล
Revival, 2560, สื่อผสม, ขนาดผันแปร
ผลงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 5
โครงการจัดตั้งภาควิชาสื่อผสม
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ปริญญาตรี
หลักสูตรศิลปบัณฑิต 
สาขาวิชาทัศนศิลป์

ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์  
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านศิลปะ ทั้ง 
ด้านปฏิบัติและด้านทฤษฎี นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนทักษะ
ทางศิลปะที่หลากหลาย ต้ังแต่จิตรกรรม ประติมากรรม  
ภาพพมิพ์ ศิลปะไทย และศิลปะสือ่ใหม่ จากผูเ้ชีย่วชาญในระดับ
ชาติและนานาชาติ ควบคู่ไปกับฝึกปฏิบัติ นักศึกษาจะได้เรียนรู้
ประวติัศาตร์ศลิปะ สุนทรยีศาสตร์ และปรชัญาทัง้ทางตะวนัตก
และตะวันออก อันเป ็นประโยชน์ต ่อการท�าความเข ้าใจ
กระบวนการสร้างสรรค์หรือหัวข้อการค้นคว้าของนักศึกษา 
หลักสูตรส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นนักสร้างสรรค์ ศิลปิน  
นักเขียน นักวิชาการ นักวิจัย และนักบริหารจัดการศิลปะ  
ที่สามารถยึดโยงงานศิลปะหรือหัวข้อการค้นคว้ากับบริบท 
ทางสังคมและวัฒนธรรมในเวลาปัจจุบันได้



BACHELOR  
OF FINE ARTS 
PROGRAM 
 IN VISUAL ARTS 

Our Bachelor of Fine Art in Visual Arts is aimed at  
cultivating graduates who are equipped with artistic 
abilities in both practical and theoretical aspects.  
Students will be trained on various skills, i.e. painting, 
sculpture, graphic arts, Thai art, and new media from 
national and international art specialists. Along with 
practices in studio, students will learn art history,  
aesthetics, and eastern and western philosophies that 
enable them to understand their creative processes 
and/or topics of investigation. The curriculum supports 
students to be creators, artists, academicians,  
researchers, and art administrators who are able to 
link their artworks and/or topics of investigation to 
social and cultural contexts at the present time. 



มคอ. 2
ฉบบัเต็ม

http://www.finearts.su.ac.th/cms/files/program/program_953190.pdf

