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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยศิลปากร
วังท่าพระ บัณฑิตวิทยาลัย
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
1.1 รหัสหลักสูตร
1.2 ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

25560081101902
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
Doctor of Philosophy Program in Visual Arts
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทัศนศิลป์)
Doctor of Philosophy (Visual Arts)
ปร.ด. (ทัศนศิลป์)
Ph.D. (Visual Arts)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1 (ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท) มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 หลักสูตร 3 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
5.3 การรั บ เข้ า ศึ ก ษา รั บ ทั้ ง นั ก ศึ ก ษาไทยและนั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ ที่ ส ามารถใช้ ภ าษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561
สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4/2561 วันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปีการศึกษา 2563
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ศิลปิน
8.2 นักวิชาการ/นักวิจัยทางด้านศิลปะ
8.3 ผู้สอนทางด้านทัศนศิลป์
8.4 นักเขียน/นักวิจารณ์ศิลปะ
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
9.1 นายพิษณุ ศุภนิมิตร
เลขประจาตัวประชาชน
ตาแหน่ง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
คุณวุฒิ
ศ.ม. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2523)
ศ.บ. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2515)
9.2 นายปรีชา เถาทอง
เลขประจาตัวประชาชน
ตาแหน่ง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
คุณวุฒิ
ศ.ม. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2521)
ศ.บ. (จิตรกรรม) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2515)
9.3 นายพัดยศ พุทธเจริญ
เลขประจาตัวประชาชน
ตาแหน่ง
ศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
ศ.ม. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2535)
ศ.บ. (ภาพพิมพ์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2532)
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ และพระราชวังสนามจันทร์
ที่อยู่ เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตาบลพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่นามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิ ช าทั ศ นศิ ล ป์ เป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ส่งเสริมให้คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตาม
มาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่ อเนื่อง มีทักษะการเรียนรู้ในเชิงคิดสังเคราะห์ สร้ างสรรค์
ต่อยอดไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ มีทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี
ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 สถาบันการศึกษาจาเป็นต้องสร้างทักษะการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริง เน้นทักษะและการปฏิบัติ เพื่ อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการแข่งขัน
ระดับภูมิภาคและระดับอาเซียน รวมทั้งการขยายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและผู้เชี่ยวชาญทั้งใน
และต่างประเทศ พัฒนาสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสู่ความเป็นเลิศ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่นามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร ในการ
ทานุ บ ารุ งศิล ปวั ฒ นธรรมไทยและส่ งเสริ มการสร้างองค์ความรู้ด้านศิล ปวั ฒ นธรรม ตลอดจนยุทธศาสตร์
กระทรวงวัฒ นธรรม สร้ างสรรค์ศิล ปกรรมให้เป็นตัว แทนของยุคสมัย ด้วยการสื บสานจากวัฒ นธรรมไทย
วัฒนธรรมพื้นถิ่นประสานกับวัฒนธรรมร่วมสมัยสากล จนเกิดองค์ความรู้ใหม่เป็นภูมิปัญญาของไทย
นอกจากนั้นงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่เป็นผลงานสร้างสรรค์ องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มีคุณค่า
สูงยังได้ถูกนาไปใช้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนในชาติหรือกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ปลูกฝังทัศนคติ สร้างแนวคิด
ใหม่ในแนวทางศิล ปะ ช่ว ยในการแก้ไขปั ญหาสั งคม ตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจในเอกลั กษณ์ของชาติ
ที่ปรากฏอยู่ในงานด้านศิลปวัฒนธรรม
11.3 สถานการณ์หรือการพัฒนารูปแบบของศิลปกรรม
งานทัศนศิลป์ คือ กระบวนการถ่ายทอดผลงานศิลปะในสาขาหนึ่งของงานด้านวิจิตรศิลป์ เป็นการ
สร้างสรรค์ศิลปะปฏิบัติด้วยจินตนาการ แนวทางความคิด อารมณ์ความรู้สึกอย่างมีระบบระเบียบเป็นขั้นตอน
ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดและพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้น
งานทัศนศิลป์ตามแนวทางการพัฒนา คือ ศิลปะที่รับ รู้ผ่านการมองเห็นอาจเป็นทั้งผลงานที่หยุดนิ่ง
หรือผลงานที่เคลื่อนไหว อาจประกอบด้วยภาพคน สัตว์ สิ่งของ ทิวทัศน์ หรือภาพที่ดัดแปลงจากสิ่งดังกล่าว
หรือเป็นภาพที่ไร้รูป เป็นแบบนามธรรม เป็นผลงานด้ว ย การแสดงออกต่าง ๆ คือ การวาดเส้น จิตรกรรม
ประติ ม ากรรม ศิ ล ปะภาพพิ ม พ์ ศิ ล ปะสื่ อ ผสม ศิ ล ปะภาพถ่ า ย ศิ ล ปะแบบ Installation Art, Kinetic,
Land Art, Site Specific Art สาระของการแสดงออกในศิล ปะด้วยการสร้างวัฒนธรรมแห่ งการสร้างสรรค์
ศิลปะแบบใหม่โดยสืบต่อผสมผสานจากวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมพื้นถิ่น วัฒนธรรมตะวันออก และวัฒนธรรม
ร่วมสมัยสากล เข้าสู่งานทัศนศิลป์ในแนวทางใหม่ที่บูรณาการกับสาขาวิชาอื่น ๆ อีก เช่น ศิลปะการแสดง
ศิลปะภาพยนตร์ งานวรรณกรรม งานดนตรี งานด้านสังคม การเมือง ศาสนา และระบบนิเวศวิทยา จนเกิด
อัตลักษณ์ของผู้สร้าง องค์ความรู้ใหม่ และภูมิปัญญา
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ ภ ายนอกหรื อการพั ฒ นาทางเศรษฐกิจ สั งคมและวัฒ นธรรมของชาติ
ทาให้จาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตซึ่งจะเป็นผู้นาใน
การสร้างสรรค์หรือวิจัยด้านทัศนศิลป์ และเป็นกาลังสาคัญในการสร้างองค์ความรู้ที่เป็นเลิศและมีคุณภาพใน
ระดับสูง เป็นการสร้างศิลปกรรมที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน ทั้งนี้เพื่อทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติให้เกิดความก้าวหน้าและเข้มแข็งมั่นคง
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ เป็นสถาบันการศึกษาศิลปะในระดับอุดมศึกษาด้าน
ทัศนศิลป์ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศ เป็นคณะวิชาแรกและอยู่คู่กับมหาวิทยาลัยศิลปากรมาตั้งแต่
เริ่มต้นจนปัจจุบัน ความเข้มแข็งและเป็นเลิศทางด้านทัศนศิลป์เป็นจุดเด่นของคณะจิตรกรรมฯ และเป็นที่
ประจั ก ษ์ ต่ อ สั ง คม มี บ ทบาทหน้ า ที่ ใ นการปฏิ บั ติ ค้ น คว้ า สร้ า งสรรค์ ง านวิ จิ ต รศิ ล ป์ ด้ า นทั ศ นศิ ล ป์ ใ ห้ เ กิ ด
ความก้าวหน้าใหม่ ๆ อันจะส่งผลไปสู่การพัฒนาการศึกษาศิลปะร่วมสมัยของไทย และสอดคล้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านศิลปะและการวิจัย
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
ไม่มี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
สร้ างบุ คคลให้ เป็ นศิ ล ปิ น และผู้ เชี่ ยวชาญระดั บสู ง มี ความสามารถสร้ างองค์ ความรู้ ใหม่ เป็ นผู้ น า
ในการสร้างสรรค์ นักวิชาการ และนักจัดการทางทัศนศิลป์ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม
1.2 ความสาคัญ
ตอบสนองความต้ อ งการและการพั ฒ นาการเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมทางด้า นทั ศ นศิ ล ป์ โดยผลิ ต
ดุษฎีบัณฑิตผู้มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์และงานวิชาการที่มีความเป็นเลิศในระดับสูง เพื่อรักษา
สืบสานและพัฒนางานทัศนศิลป์ให้เกิดความลุ่มลึก เพื่อนาไปสู่ความเข้มแข็งก้าวหน้าต่อการพัฒนาประเทศ
ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้นาในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ระดับสูง ประยุกต์ใช้ความรู้
ระดับสูงเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
1.3.2 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตผู้มีความรู้ทางวิชาการด้านทัศนศิลป์ สามารถวิเคราะห์ วิจัย อธิบาย
เกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ รวมทั้งมีความคิดริเริ่มในการจัดการกับประเด็นทางทัศนศิลป์ที่ซับซ้อน แสดงออกซึ่ง
ความคิดเห็นผ่านกระบวนการทางศิลปะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3.3 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสูง แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในสาขาศิลปะและ
วัฒนธรรม สามารถขยายขอบเขตและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาติ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. ปรั บ ปรุ งหลั กสู ตรปรั ช ญาดุษฎี
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าทั ศ นศิ ล ป์ ให้
เป็ น ไปตามมาตรฐานไม่ ต่ ากว่ า ที่
สกอ.กาหนดภายในระยะเวลา 5 ปี
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดย
อาจารย์และนักศึกษาสามารถก้าว
ทั น และเป็ น ผู้ น าในการสร้ า งองค์
ความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาวิชาภายใน
ระยะเวลา 5 ปี
3. แผนการส่ งเสริ มการเรี ย นการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญภายใน
ระยะเวลา 5 ปี

กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ติดตามและประเมินหลักสูตรอย่าง 1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
สม่าเสมอ
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร
ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ ง 1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ 2. รายงานผลการประเมินความพึง
โลกปัจจุบัน
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต
1. เ พิ่ ม พู น ทั ก ษ ะ / ค ว า ม รู้ แ ก่
อาจารย์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การจั ด การ
เรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น
สาคัญ
2. พั ฒ นา ระ บบ สา รส นเ ทศ ที่
สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง

1. มี กิ จ กรรมการอบรมเพิ่ ม พู น
ทักษะแก่คณาจารย์
2. ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ
การจั ด การสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น
สาคัญ
3. ความพึ ง พอใจของผู้ เ รี ย นต่ อ
ระบบสารสนเทศที่ ส นั บ สนุ น การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
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4. แผนการพัฒนาทักษะการสอน/
การประเมินผลของอาจารย์ตามผล
การเรี ย นรู้ ทั้ ง 6 ด้ า นตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ร ะดับ อุดมศึกษา
แห่ ง ชาติ พ.ศ. 2552 ภายใน
ระยะเวลา 5 ปี

กลยุทธ์
3. ส่ ง เสริ ม การประเมิ น ผลที่ เ น้ น
พัฒนาการของผู้เรียน
4. จั ดกิจกรรมเสริมนอกหลั กสู ตร
ที่เน้ นทักษะการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้า น
ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.
2552
พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์
ที่ เ น้ น ก า ร ส อ น ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม
จริ ย ธรรม ด้านความรู้ ทักษะทาง
ปั ญ ญ า ทั ก ษ ะ ค ว า ม สั ม พั น ธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ และทักษะพิสัย ทาง
ศิลปะ

มคอ.2
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
4. จ า น ว น ร า ย วิ ช า ที่ ใ ช้ ก า ร
ประเมิ น ผลที่ เ น้ น พั ฒ นาการของ
ผู้เรียน
5. ผลการประเมิน การมี ส่ ว นร่ ว ม
ของผู้เรียนในการจัดการเรียนการ
สอน กิ จ กรรมทางวิ ช าการและ
กิจกรรมอื่น ๆ ของคณะ
1. จ านวนโครงการการพั ฒ นา
ทักษะการสอนและการประเมินผล
การเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน
2. ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
นั ก ศึ ก ษาต่ อ ทั ก ษะการสอนของ
อาจารย์ ที่ มุ่ ง ผลการเรี ย นรู้ ทั้ ง 6
ด้าน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ จัดการศึกษาระบบทวิภาค ข้อกาหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
1.2 การจัดการศึกษาภาคพิเศษฤดูร้อน อาจมีการจัดการเรียนการสอนในภาคพิเศษฤดูร้อน ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของกรรมการบริหารหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน
เดือนมิถุนายน – สิงหาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า
2.2.2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์ โดยต้องมี
คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ได้รับรางวัลหรือได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงในการประกวดงานศิลปะระดับชาติ
และ/หรือระดับนานาชาติ
(2) ได้รับการคัดเลือกนาเสนองานศิลปะระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ
(3) มีประสบการณ์ในการแสดงงานศิลปะในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ
(4) มีประสบการณ์ในการแสดงผลงานศิลปะเดี่ยวต่อสาธารณชน
(5) มีประสบการณ์ในการสร้างสรรค์โครงการศิลปะต่อสาธารณชน
(6) มีประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ยอมรับ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.2.3 มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด หรือเป็นไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษสาหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศิลปากร
2.2.4 มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 7 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาแรกเข้าควรเสริมความรู้ ทางด้านการวิจัยทางศิลปะให้เข้มข้นและมีมาตรฐานสอดคล้อง
กับการศึกษาในระดับปริญญาเอก
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 ก าหนดให้ นั ก ศึ ก ษาแรกเข้ า ต้ อ งศึ ก ษาค้ น คว้ า ทางวิ ช าการก่ อ นเริ่ ม เข้ า ศึ ก ษาในภาค
การศึกษาแรก ตามคาแนะนาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.4.2 กาหนดให้นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิธีวิจัยทางทัศนศิลป์ และรายวิชาสัมมนา
ตามแผนการศึกษา โดยไม่นับหน่วยกิต
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ชั้นปีที่
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
รวม
จานวนที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

ปี 2561
10
10
-

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
10
10
10
10
10
10
10
10
20
30
30
10
10

ปี 2565
10
10
10
30
10

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

2561
20,000
2,000,000
2,520,000
4,540,000

2562
40,000
4,000,000
2,671,200
6,711,200

ปีงบประมาณ
2563
60,000
6,000,000
2,831,472
8,891,472

2564
60,000
6,000,000
3,001,360
9,061,360

2565
60,000
6,000,000
3,181,442
9,241,442

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดาเนินการ
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 25%
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน 40%
ทุนวิจัยและพัฒนาบุคลากร 10%
รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 15%
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์ 5%
ค่าสิ่งก่อสร้าง 5%
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

2561

2562

1,135,000
1,816,000
454,000
681,000
4,086,000

1,677,800
2,684,480
671,120
1,006,680
6,040,080

227,000
227,000
454,000
4,540,000
10
454,000

335,560
335,560
671,120
6,711,200
20
335,560

ปีงบประมาณ
2563

2564

2565

2,222,868
3,556,589
889,147
1,333,721
8,002,325

2,265,340
3,624,544
906,136
1,359,204
8,155,224

2,310,361
3,696,577
924,144
1,386,216
8,317,298

444,574
444,574
889,147
8,891,472
30
296,382

453,068
453,068
906,136
9,061,360
30
302,045

462,072
462,072
924,144
9,241,442
30
308,048

2.7 ระบบการศึกษา
[ ] แบบชั้นเรียน
[ ] แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
[ ] แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
[ ] แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
[ ] แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต
[ ] อื่น ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็ น ไปตามข้อบั งคับ มหาวิทยาลั ยศิล ปากร ว่าด้ว ยการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
(ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
แบบ 1.1
วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)
12 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)
48 หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร มีค่าเทียบเท่า
48 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 รหัสวิชา กาหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละสามหลัก
เลขสามหลักแรก เป็นเลขประจาหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ ดังนี้
200
หมายถึง คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
เลขสามหลักหลัง เป็นเลขบอกรหัสวิชา ดังนี้
เลขตัวแรก
หมายถึง ระดับการศึกษา
6
หมายถึง ระดับปริญญาเอก
เลขตัวทีส่ องและสาม หมายถึง กลุ่มและลาดับที่ของรายวิชา
01 – 10
หมายถึง รายวิชาบังคับ
51 – 60
หมายถึง วิทยานิพนธ์
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 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 – 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ในแต่ละรายวิชากาหนดเกณฑ์ในการคานวณหน่วยกิตจากจานวนชั่วโมงบรรยาย (บ) ชั่วโมงปฏิบัติ (ป) และ
ชั่วโมงที่นักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหารด้วย 3 ซึ่งมีวิธีคิด ดังนี้
จานวนหน่วยกิต =
บ+ป+น
3
การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ ประกอบด้วยเลข 4 ตัว คือ
เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ เป็นจานวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น
เลขตัวที่สอง สาม และสี่ อยู่ในวงเล็บบอกโดย
เลขตัวที่สองบอกจานวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์
เลขตัวที่สามบอกจานวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์
เลขตัวที่สี่บอกจานวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์

10

มคอ.2

3.1.3.3 รายวิชา
แบบ 1.1
200 601
200 602
200 603
200 604

200 651

วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) จานวน 12 หน่วยกิต
สัมมนา 1
(Seminar I)
สัมมนา 2
(Seminar II)
วิธีวิจัยทางทัศนศิลป์
(Research Methodology in Visual Arts)
สัมมนาทัศนศิลป์
(Seminar in Visual Arts)
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 48 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
(Thesis)

3*(2-2-5)
3*(2-2-5)
3*(2-2-5)
3*(3-0-6)

มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต

นอกจากนี้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อาจกาหนดให้ศึกษารายวิชาหรือทากิจกรรมทางวิชาการ
อื่น ๆ เพิ่มเติม ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เห็นสมควรโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
และต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
หมายเหตุ: * หมายถึง ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต และวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา

รหัสวิชา
200 601
200 603
200 604

สัมมนา 1
วิธีวิจัยทางทัศนศิลป์
สัมมนาทัศนศิลป์
รวมจานวน
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา

รหัสวิชา
200 602

สัมมนา 2
รวมจานวน

รหัสวิชา
200 651

รหัสวิชา
200 651

รหัสวิชา
200 651

รหัสวิชา
200 651

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)
รวมจานวน
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)
รวมจานวน
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)
รวมจานวน
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)
รวมจานวน

จานวนหน่วยกิต
(บ-ป-น)
3*(2-2-5)
3*(2-2-5)
3*(3-0-6)
จานวนหน่วยกิต
(บ-ป-น)
3*(2-2-5)
จานวนหน่วยกิต
(บ-ป-น)
12
12
จานวนหน่วยกิต
(บ-ป-น)
12
12
จานวนหน่วยกิต
(บ-ป-น)
12
12
จานวนหน่วยกิต
(บ-ป-น)
12
12

หมายเหตุ: * หมายถึง ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต และวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
200 601

สัมมนา 1
3(2-2-5)
(Seminar I)
เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U
ประเด็น ทางทัศนศิลป์ที่ลุ่ มลึก หลักการและทฤษฎีทางด้านศิล ปะและศาสตร์อื่นที่
เกี่ยวข้องในระดับสูง หลักการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเป็นระบบและเป็นอิสระ การสร้างสรรค์
ผลงานทัศนศิลป์อย่างมีตรรกะและจินตนาการ การกาหนดโครงการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์

200 602

สัมมนา 2
3(2-2-5)
(Seminar II)
วิชาบังคับก่อน: 200 601 สัมมนา 1
เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U
การค้น คว้าและการวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นการสร้างสรรค์ที่พัฒนาต่อเนื่องจาก
รายวิชาสัมมนา 1 การกาหนดหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์
มีการศึกษาดูงานในและต่างประเทศ

200 603

วิธีวิจัยทางทัศนศิลป์
3(2-2-5)
(Research Methodology in Visual Arts)
เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U
หลักการของวิธีวิทยาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างวิธีวิทยาทางสายสังคมศาสตร์
และการสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์ในห้องปฏิบัติงาน การเก็บข้อมูล การสัมภาษณ์ การลง
พื้นที่ การจัดระเบียบและวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์ผลงาน กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน
การบันทึกกระบวนการสร้างสรรค์อย่างครบถ้วน และการนาเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบของ
นิทรรศการและการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

200 604

สัมมนาทัศนศิลป์
3(3-0-6)
(Seminar in Visual Arts)
เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U
ทฤษฎีและประเด็นทางทัศนศิลป์ ระดับสูง ความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีและประเด็น
ทางทัศนศิลป์กับวัฒนธรรม สังคม ศาสนา การเมือง และปัญหาทางจริยธรรมที่ซับซ้อนในบริบท
ของสังคม การถ่ายทอดความคิดที่ซับซ้อนได้อย่างเป็นระบบและรูปธรรม ความคิดริเริ่มเชิงบูรณา
การในการอภิปรายทางเลือกที่เหมาะสม การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะให้แก่ผู้ศึกษา วงการ
ทัศนศิลป์ และสังคม

200 651

วิทยานิพนธ์
มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต
(Thesis)
เงื่อนไข: 1. ศึกษาวิชาบังคับผ่านครบทุกรายวิชา
2. ในระหว่างการศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจกาหนดให้ศึกษารายวิช า
เพิ่มเติมหรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ โดยไม่นับหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ สาขาทัศนศิลป์ องค์ความรู้ใหม่และมีคุณภาพสูง โดยการควบคุมของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ ตาแหน่ง ชื่อ สกุล
คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
เลขประจาตัวประชาชน
ปีที่สาเร็จการศึกษา
1
2
3

ศ.เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร ศ.ม. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2523)
ศ.บ. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2515)
ศ.เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศ.ม. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2521)
ศ.บ. (จิตรกรรม) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2515)
ศ.พัดยศ พุทธเจริญ
ศ.ม. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2535)
ศ.บ. (ภาพพิมพ์) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2532)

3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ตาแหน่ง ชื่อ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
1
2
3
4

5
6
7

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีที่สาเร็จการศึกษา

ศ.เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร ศ.ม. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2523)
ศ.บ. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2515)
ศ.เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศ.ม. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2521)
ศ.บ. (จิตรกรรม) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2515)
ศ.พัดยศ พุทธเจริญ
ศ.ม. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2535)
ศ.บ. (ภาพพิมพ์) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2532)
ศ.เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก M.F.A. (Painting) University of Washington,
USA (1975)
ศ.บ. (จิตรกรรม) เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2513)
ศ.วิโชค มุกดามณี
ศ.ม. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2530)
ศ.บ. (จิตรกรรม) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2517)
ศ.ถาวร โกอุดมวิทย์
ศ.ม. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2529)
ศ.บ. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2523)
ศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง
M.F.A. (Graphic Design) Aichi Prefectural
University of Fine Arts and Music, Japan
(1988)
ศ.บ. (ภาพพิมพ์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2526)
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ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา)

ปัจจุบัน
7

ปรับปรุง
4

7

4

7

4

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา)

ปัจจุบัน
7

ปรับปรุง
4

7

4

7

4

7

4

7

4

7

4

7

4
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ลาดับ

ตาแหน่ง ชื่อ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน

8

รศ.ทินกร กาษรสุวรรณ

9

อ.ดร.เตยงาม คุปตะบุตร

10

รศ.สุธี คุณาวิชยานนท์

11

รศ.ดร.ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีที่สาเร็จการศึกษา
ศ.ม. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539)
ศ.บ. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2535)
Ph.D. (Fine Art) University of the Arts
London, UK (2005)
M.A. (Fine Art) Goldsmiths College, UK (2000)
ศ.ม. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2541)
Post.Dip. (Fine Art) Goldsmiths College, UK
(1999)
ศ.บ. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2537)
M.V.A. (Visual Arts) Sydney College of the
Arts, University of Sydney, Australia (1992)
ศ.บ. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2533)
D.Arch. (Architecture) Waseda University,
Japan (2005)
M.Eng. (History of Architecture)
Waseda University, Japan (1992)
ศ.บ. (ประยุกตศิลปศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2529)

มคอ.2
ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา)

ปัจจุบัน
7

ปรับปรุง
4

7

4

7

4

7

4

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
หลักสูตรจะมีการพิจารณาเชิญอาจารย์พิเศษตามความเหมาะสมเป็นรายภาคการศึกษา
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หลักสูตรกาหนดให้นักศึกษาทาวิทยานิพนธ์ในประเด็นปัญหาปัจจุบันที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบาย
ทฤษฎีที่นามาประยุกต์ในการทาวิทยานิพนธ์ มีขอบเขตที่สามารถทาสาเร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด ภายใต้
การแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พร้อมเผยแพร่ในรูปแบบนิทรรศการโดยมีสูจิบัตรหรือสิ่ งพิมพ์
ประกอบการนาเสนอ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์และการวิจัย สามารถสร้างสรรค์งานศิลปะและ
การทาวิจัยระดับสูงอย่างเป็นระบบ สามารถเผยแพร่เพื่อนาเสนอสู่สังคมได้
5.3 ช่วงเวลา ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 – ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 48 หน่วยกิต
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5.5 การเตรียมการ
(1) มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล
(2) มีการกาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษาและระยะเวลาในการศึกษา
(3) อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาค้นคว้า
(4) ในปีการศึกษาแรก นักศึกษาต้องเตรียมตัวเสนอขออนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ โดย
ลงทะเบียนศึกษารายวิชาตามหลักสูตร และตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งศึกษาค้นคว้าข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลและจากเอกสารต่าง ๆ ด้วยตนเอง เพื่อเสริมความรู้เชิงลึกในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและ
สอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์เฉพาะบุคคล
5.6 กระบวนการประเมินผล
(1) สารวจและประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค
การศึกษาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ โดยรายงานผลเป็นสัญลักษณ์ IP หรือ NP
(2) ก าหนดให้ มี การสอบวิ ทยานิ พนธ์ ตามข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร ว่ าด้ ว ยการศึ กษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ เน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นาในการสร้างสรรค์
มีความรู้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในองค์ความรู้ทางวิชาการด้านทัศนศิลป์ในระดับสูง สามารถสร้างองค์ความรู้
และแปลความหมายขององค์ความรู้ใหม่ทางการสร้างสรรค์ที่มีลักษณะเฉพาะ โดยจัดระเบียบความรู้ความ
เข้าใจอย่างเป็นระบบ เพื่อการเผยแพร่ผลงานของตนสู่วงวิชาการและวงการศิลปะทั้งภายในประเทศและระดับ
นานาชาติ ตลอดจนนาไปสู่การขยายขอบเขตของการสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์ เพื่อพัฒนาวงการศิลปะและ
วัฒนธรรมให้เข้มแข็งและเกิดคุณประโยชน์แก่ชาติได้
คุณลักษณะพิเศษ
ด้านบุคลิกภาพ

ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ด้านภาวะผู้นา ความรับผิดชอบ และมีวินัยใน
ตนเอง

ด้านความคิดสร้างสรรค์ วิสัยทัศน์ทางด้านศิลปะ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. มีการสอดแทรกเรื่องการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี การ
พูดหรือการนาเสนองานในที่สาธารณะ การรับฟัง
ความคิ ด เห็ น และกล้ า แสดงออกโดยค านึ ง ถึ ง
ความรู้สึกผู้อื่น
2. ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมวิ ช าการ
ทางด้านทัศนศิลป์ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
ให้ความรู้ที่เกี่ยวกับวิชาชีพ จรรยาบรรณและ
ผลกระทบต่อสังคม
1. แนะน าให้ นั ก ศึ ก ษามี แ ผนการปฏิ บั ติ งาน
วิทยานิพนธ์ และรับ ผิ ดชอบ สามารถด าเนินงาน
วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม แ ผ น แ ล ะ เ กิ ด
ความก้าวหน้า
2. มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง และเสริมความ
กล้าในการแสดงความคิดเห็นหรือการเปิดประเด็น
ใหม่
1. มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาสร้ า งสรรค์ ง าน
วิทยานิพนธ์ที่มีลักษณะเฉพาะต้น แสดงความเป็น
ผู้นาในการสร้างสรรค์ และสร้างองค์ความรู้ใหม่
2. มี ก ารจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ก ระตุ้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาตั้ ง
ข้ อ สั ง เกต อภิ ป รายและวิ เ คราะห์ เกี่ ย วกั บ
พั ฒ นาการความก้ า วหน้ า ทางด้ า นศิ ล ปะในโลก
ปัจจุบัน
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีความซื่อสั ตย์ สุ จ ริต สามารถใช้ดุล ยพินิจอย่างผู้ รู้ด้ว ยความยุติธ รรม ชัดเจนด้ว ย
หลักฐานและจัดการกับปัญหาบนพื้นฐานของหลักการที่มีเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม
2) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม สามารถวินิจฉัยอย่างผู้รู้
ด้วยความยุติธรรมและชัดเจนด้วยหลักฐาน บนพื้นฐานของหลักการที่มีเหตุผล
3) มีความคิดริเริ่มในการชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณ เพื่อการทบทวนและแก้ไข
ระเบียบวินัย และจรรยาบรรณด้วยความกระตือรือร้น
4) มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ แสดงออกซึ่งคุณธรรม จริยธรรมของผู้นาในที่ทางาน
และในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาเคารพกฎระเบียบและมีวินัย รู้จัก
บทบาทหน้าที่ของตน มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่ลอกผลงานของผู้อื่น คานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม มีการสอดแทรกเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต การใช้ดุลยพินิจด้วยความยุติธรรม สามารถจัดการกับ
ปัญหาบนพื้นฐานของหลักการที่มีเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม กระตุ้นให้เกิดความกล้าหาญในการชี้ให้เห็น
ข้อบกพร่องของจรรยาบรรณ เพื่อการทบทวนและแก้ไขระเบียบวินัย และจรรยาบรรณด้วยความกระตือรือร้น
สุดท้ายส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดจิตสาธารณะ สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นและในชุมชนได้อย่างเหมาะสม
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากการให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
2) ประเมินจากการกระทาทุจริตในการคัดลอกผลงานผู้อื่นและการสอบ
3) ประเมินจากความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบในการส่งงาน การสอบ และงานที่ได้รับ
มอบหมาย
4) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาทั้งในและ
นอกชั้นเรียน
2.2 ด้านความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีด้านศิลปกรรมศาสตร์ระดับสูงอย่างถ่องแท้
และกว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพทั้งในประเทศและประเทศอื่น ๆ
2) สามารถถ่ายทอดความคิดซับซ้อนได้อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม
3) มีค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจในการปฏิ บั ติ ท างวิ ช าชี พ อย่ า งลึ ก ซึ้ ง รวมถึ ง เทคนิ ค การ
ค้นคว้าวิจัยและความท้าทายที่มีอยู่การพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วไป
4) สามารถวิเคราะห์ความรู้เชิงบูรณาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ทาง
วิชาการและทางวิชาชีพ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นเนื้อหาทั้งทางด้านปฏิบัติและทฤษฎี ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ กระตุ้นให้นักศึกษาสามารถถ่ายทอด
ความคิดซับซ้อนได้อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังมีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษานอกสถานที่ ให้
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงสาขาวิชาทัศนศิลป์
และผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ใน
สาขาวิช าทั ศนศิ ล ป์ อ ย่ า งรอบด้า น จนน าไปสู่ ก ารสร้า งองค์ความรู้ใหม่ที่ เป็น ประโยชน์แ ละสอดคล้ อ งกั บ
สภาวการณ์ปัจจุบัน
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ประเมินจากผลงาน/แฟ้มผลงาน/รายงาน ตามหัวข้อ/โครงการที่รายวิชากาหนด
2) ประเมินจากการอภิปราย/การนาเสนอรายงาน เป็นรายบุคคลและกลุ่มย่อย
3) การสอบวัดคุณสมบัติ การประเมินความก้าวหน้า และการสอบวิทยานิพนธ์
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถบูรณาการแนวคิดต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในขั้นสูง
2) สามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎี เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจใหม่บนพื้นฐานของการบูรณาการแนวคิดอย่างมีวิจารณญาณ
3) สามารถคิดแบบองค์รวม คิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ อย่างบูรณาการจับ
ประเด็นของแก่นความคิดสาคัญได้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินความรู้เพื่อการประยุกต์ใช้ได้
อย่างเหมาะสม
4) สามารถออกแบบและดาเนินการโครงการวิจั ยที่สาคัญเพื่อจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อน
สร้างองค์ความรู้ใหม่ แนวคิดใหม่ และนวัตกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพ
5) สามารถคิดริเริ่ม ค้นคว้า สร้างสรรค์ และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในระดับสูง
6) บูรณาการความรู้ ทักษะและกระบวนการค้นคว้าอย่างเข้มข้น ตามความเชี่ยวชาญ
เฉพาะบุคคล
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การเรีย นรู้ แบบการสัมมนา/การอภิปรายกลุ่ม โดยให้ นักศึกษาได้มีส่ วนร่ว มในการ
นาเสนอประเด็นหรือข้อคิดเห็น เพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญา
2) การเรี ยนรู้จ ากผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงสาขาวิชาทัศนศิลป์/
ความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ)
3) การเรียนรู้จากประสบการณ์/สถานการณ์จริง
4) ให้นักศึกษากาหนดโครงสร้างและวางแผนการดาเนินงานสร้างสรรค์ด้วยตนเอง เพื่อให้
เกิดองค์ความรู้ ทักษะ เทคนิควิธีการที่หลากหลาย/ใหม่
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากผลงาน/แฟ้มผลงาน/รายงาน ตามหัวข้อ/โครงการ ที่รายวิชากาหนด
2) ประเมินจากการอภิปราย/การนาเสนอรายงาน เป็นรายบุคคลและกลุ่มย่อย
3) การสอบวัดคุณสมบัติ การประเมินความก้าวหน้า และการสอบวิทยานิพนธ์
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2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ภาวะผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นโดย
หลักธรรมาภิบาล
2) สามารถเสริมสร้างแนวคิด แสดงออกอย่างสม่าเสมอในการถ่ายทอดมุมมองด้วยความ
เป็นอิสระ และด้วยความคิดริเริ่มในระดับสูงที่มีคุณค่าต่อสังคม
3) มีความสามารถในการเข้าใจ ปรับตัว และอยู่ร่วมกับสังคมต่างวัฒนธรรมพร้อมทั้งมีการ
ประเมิ น และปรั บ ปรุ งประสิ ทธิ ภ าพของตนเองโดยใช้ข้ อ มูล ย้ อนกลั บ มีก ารวางแผนปรับ ปรุง แก้ไ ขอย่ า ง
สร้างสรรค์ ในสภาพสังคมที่ซับซ้อน
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานงานกับ
ผู้อื่นเพื่อพัฒนาความสามารถในการวางแผนและดาเนินงานร่วมกัน
2) มีการสอนที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรียนกับผู้เรียน/ผู้เรียนกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
3) สอดแทรกกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความเป็นผู้นา ผู้ริเริ่ม
ในการดาเนินงานโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาธารณะ
2.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพัน ธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) ประเมิน ผลจากพฤติกรรมของนักศึกษาในชั้นเรียน เช่น การมีส่ วนร่วมในชั้นเรียน
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมชั้นเรียนและกับผู้สอน เป็นต้น
2) ประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของนักศึกษา โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ที่
นักศึกษาได้รับจากประสบการณ์การร่วมงานกับบุคคลอื่นหรือในพื้นที่สาธารณะ
2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) มีตรรกะทางความคิด สามารถนาแนวคิดเชิงสถิติมาประยุกต์ใช้ในการทางานและ
การศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม
2) สามารถสื่อสารภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และภาษาสื่อสารอื่น ๆ เช่น ภาษาอักษร
ภาษาภาพ ภาษากาย ภาษาคอมพิวเตอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) สามารถสื่ อสาร ถ่ายทอดแนวความคิดได้อย่างเป็นระบบด้ว ยวิธีการและรูปแบบที่
เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
4) สามารถบู รณาการการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในการสื บค้น ข้อมูล การสร้างสรรค์
ผลงาน และการนาเสนอผลงานได้อย่างกว้างขวาง และมีประสิทธิภาพ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จัดกิจกรรมการเรีย นการสอนที่เน้นให้ ผู้เรียนได้มีส่ วนร่วมในการวิเคราะห์งานเป็น
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทั้งการพูด การฟัง และการเขียน
2) จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อได้มา
ซึ่งฐานข้อมูล เพื่อการศึกษาและการสร้างสรรค์งาน หรือเพื่อการเผยแพร่งานทัศนศิลป์ ได้อย่างเหมาะสม
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2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยใช้แบบสังเกตจากการมี
ส่วนร่วมของนักศึกษาในการนาเสนองาน การวิเคราะห์วิจารณ์ การซักถาม การสนใจฟัง รวมถึงการประเมินจาก
การเขียนรายงาน หรือการทาโครงการ
2) ประเมิน จากความสามารถในการเลื อกและใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อได้ มาซึ่ ง
ฐานข้อมูล เพื่อการศึกษาวิจัยและการสร้างสรรค์งาน หรือเพื่อการเผยแพร่งานทัศนศิลป์ ได้อย่างเหมาะสม
2.6 ด้านทักษะพิสัยทางศิลปะ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัยทางศิลปะ
1) สามารถใช้ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะปฏิ บั ติ ท างศิ ล ปกรรมศาสตร์ จ นเกิ ด ความคิ ด ริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์ และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ
2) สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์และกระบวนการค้นคว้า
อย่างลุ่มลึก ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัยทางศิลปะ
1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถและความเชี่ยวชาญระดับสูง ใน
การสร้างสรรค์ตามหลักกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ
2) จัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนสามารถดาเนินการออกแบบ ค้นคว้า หาแนวทางสร้าง
กระบวนการทางศิลปะที่เป็นแนวทางใหม่อันมีรูปแบบเฉพาะตนได้ด้วยตนเอง
3) จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์การสร้างสรรค์ใน
ระดับสูง และเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัยทางศิลปะ
1) ประเมินจากผลงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์
2) ประเมินจากผลงาน/แฟ้มผลงาน/รายงาน ตามหัวข้อ/โครงการ ที่รายวิชากาหนด
3) ประเมินจากการอภิปราย/การนาเสนอรายงาน เป็นรายบุคคลและกลุ่มย่อย
4) การสอบวัดคุณสมบัติ การประเมินความก้าวหน้า และการสอบวิทยานิพนธ์
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรม ชัดเจนด้วยหลักฐาน
และจัดการกับปัญหาบนพื้นฐานของหลักการที่มีเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม
1.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม สามารถวินิจฉัยอย่างผู้รู้ ด้วย
ความยุติธรรมและชัดเจนด้วยหลักฐาน บนพื้นฐานของหลักการที่มีเหตุผล
1.3 มีความคิดริเริ่ มในการชี้ให้ เห็ นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณ เพื่อการทบทวนและแก้ไข
ระเบียบวินัย และจรรยาบรรณด้วยความกระตือรือร้น
1.4 มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ แสดงออกซึ่งคุณธรรม จริยธรรมของผู้นาในที่ทางานและใน
ชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
2. ด้านความรู้
2.1 มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีด้านศิลปกรรมศาสตร์ระดับสูงอย่างถ่องแท้ และ
กว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพทั้งในประเทศและประเทศอื่น ๆ
2.2 สามารถถ่ายทอดความคิดซับซ้อนได้อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม
2.3 มีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้ง รวมถึงเทคนิคการค้นคว้าวิจัย
และความท้าทายที่มีอยู่การพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วไป
2.4 สามารถวิเคราะห์ความรู้เชิงบูรณาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ทางวิชาการ
และทางวิชาชีพ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถบูรณาการแนวคิดต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในขั้นสูง
3.2 สามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎี เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาความรู้
ความเข้าใจใหม่บนพื้นฐานของการบูรณาการแนวคิดอย่างมีวิจารณญาณ
3.3 สามารถคิดแบบองค์รวม คิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ อย่างบูรณาการจับประเด็น
ของแก่น ความคิ ดส าคั ญได้ สามารถวิ เคราะห์ สั งเคราะห์ และประเมิน ความรู้เพื่ อการ
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
3.4 สามารถออกแบบและดาเนินการโครงการวิจัยที่สาคัญเพื่อจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อน สร้าง
องค์ความรู้ใหม่ แนวคิดใหม่ และนวัตกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพ
3.5 สามารถคิดริเริ่ม ค้นคว้า สร้างสรรค์ และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในระดับสูง
3.6 บูรณาการความรู้ ทักษะและกระบวนการค้นคว้าอย่างเข้มข้น ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ภาวะผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นโดยหลัก
ธรรมาภิบาล
4.2 สามารถเสริมสร้างแนวคิด แสดงออกอย่างสม่าเสมอในการถ่ายทอดมุมมองด้วยความเป็น
อิสระ และด้วยความคิดริเริ่มในระดับสูงที่มีคุณค่าต่อสังคม
4.3 มีความสามารถในการเข้าใจ ปรับตัว และอยู่ร่วมกับสังคมต่างวัฒ นธรรมพร้อมทั้งมีการ
ประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของตนเองโดยใช้ข้อมูลย้อนกลับ มีการวางแผนปรับปรุง
แก้ไขอย่างสร้างสรรค์ ในสภาพสังคมที่ซับซ้อน
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีตรรกะทางความคิด สามารถนาแนวคิดเชิงสถิติมาประยุกต์ใช้ในการทางานและการศึกษา
เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม
5.2 สามารถสื่อสารภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และภาษาสื่อสารอื่น ๆ เช่น ภาษาอักษร ภาษา
ภาพ ภาษากาย ภาษาคอมพิวเตอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 สามารถสื่อสาร ถ่ายทอดแนวความคิดได้อย่างเป็นระบบด้วยวิธีการและรูปแบบที่เหมาะสม
กับเนื้อหาสาระ
5.4 สามารถบูรณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การสร้างสรรค์ผลงาน
และการนาเสนอผลงานได้อย่างกว้างขวาง และมีประสิทธิภาพ
6. ด้านทักษะพิสัยทางศิลปะ
6.1 สามารถใช้ความรู้และทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์จนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ
6.2 สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์และกระบวนการค้นคว้าอย่าง
ลุ่มลึก ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
○ ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

1
200 601 สัมมนา 1
200 602 สัมมนา 2
200 603 วิธีวิจัยทางทัศนศิลป์
200 604 สัมมนาทัศนศิลป์
200 651 วิทยานิพนธ์

2

3

2. ความรู้

4

 ○

1

2

3

3. ทักษะทางปัญญา

4

 ○

 ○
○ ○ 

2

3

 ○

 ○
○ ○

1

 
 ○

4

5

6



○ 

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
6.
ความสัมพัน
วิเคราะห์เชิง
ทักษะ
ธ์ระหว่าง ตัวเลข การสื่อสาร พิสัย
บุคคลและ
และการใช้
ทาง
ความ
เทคโนโลยี
ศิลปะ
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 4 1 2


○




○ ○  ○
○  ○

○ ○  ○  ○ ○  ○  ○   

 ○ ○ 




 ○

○

 ○

○  ○ ○    
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 4 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หมายถึงกระบวนการหาหลักฐานเพื่อยืนยันหรือสนับสนุนว่า
นักศึกษาทุกคนมีผลสัมฤทธิ์การศึกษาตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นอย่างน้อย ซึ่งอาจได้จากการประเมิน
ข้อสอบว่าครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ การให้คะแนนตามความจริง การให้ข้อมูลย้อนกลับของผู้สาเร็จ
การศึกษา การประสบความสาเร็จในการทางานของผู้สาเร็จการศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
กาหนดให้ ร ะบบการทวนสอบผลสั มฤทธิ์การเรียนรู้ ของนั กศึกษาเป็น ส่ ว นหนึ่ งของระบบประกั น
คุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา
(1) ในทุกรายวิชามีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และนาผลการประเมินดังกล่าว
ไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป
(2) มีคณะกรรมการตรวจสอบผลการให้คะแนนกับข้อสอบ รายงาน โครงการและอื่น ๆ ที่ผู้เรียนได้รับ
มอบหมาย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
มีก ารติด ตามสั มฤทธิ ผ ลของการประกอบอาชีพ ของบั ณฑิ ตที่ ทาอย่ างต่อ เนื่ อง และนาผลที่ไ ด้ม า
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
โดยอาจดาเนินการได้ดังนี้
(1) ประเมิ น จากผลงานของบั ณ ฑิ ต ที่ วั ด เป็ น รู ป ธรรมได้ เช่ น ผลสร้ า งสรรค์ ข องบั ณ ฑิ ต ที่ ส าเร็ จ
การศึกษา และการนาเสนอผลงานทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ จานวนรางวัลทางวิชาการและวิชาชีพ
(2) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน
รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้
เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
(3) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรืออาจารย์พิเศษ ต่ อความพร้อมของ
นักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของ
นักศึกษา
(4) การสารวจความเห็ นของผู้ใช้บัณฑิต โดยการสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถามเพื่อประเมิน
ความพึงพอใจบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ เช่น
ปีที่ 1 ปีที่ 3 เป็นต้น
(5) ภาวะการได้ ง านท าของบั ณ ฑิ ต ประเมิ น จากบั ณ ฑิ ต แต่ ล ะรุ่ น ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาในด้ า นของ
ระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 เป็ น ไปตามข้อบั ง คับ มหาวิ ทยาลั ยศิล ปากร ว่ าด้ว ยการศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา พ.ศ. 2550
(ภาคผนวก ก) และ/ หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
3.2 เป็ น ไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจหลักสูตรที่เปิดสอน นโยบายของ
มหาวิทยาลัย และคณะ
1.2 ส่งเสริ มอาจารย์ ใหม่ให้ มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ส่งเสริมการสอน การวิจัยอย่างต่อเนื่อง ให้การสนับสนุนการทาวิจัย การฝึกอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพ เข้าร่วมการประชุมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1.3 มีการเสริมทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
1.4 มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์ความรู้
1.5 สนับสนุนให้อาจารย์จัดทาผลงานทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้มีตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจาปี
2.1.2 เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและการวัดประเมินผลให้
ทันสมัย
2.1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรีย นการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
2.1.4 พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความรู้และคุณธรรม
2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การสร้างสรรค์/การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการสร้างสรรค์/การทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนด้าน
การศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิช าการและวิช าชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิช าการทั้งในและ
ต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2.2.3 มีการกระตุ้น ให้ อาจารย์ทาผลงานทางวิช าการและส่ งเสริมให้ ขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ
2.2.4 ส่งเสริมการสร้างสรรค์/การทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
2.2.5 จัดสรรงบประมาณสาหรับทาการสร้างสรรค์/การวิจัย
2.2.6 ส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มการสร้างสรรค์/วิจัยต่าง ๆ ของคณะ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) เป็นหลักสูตรระดับ
ปริ ญ ญาเอก เริ่ ม เปิ ด สอนในภาคการศึ ก ษาต้ น ปี ก ารศึ ก ษา 2561 มี ก ารควบคุ ม ก ากั บ มาตรฐาน
โดยคณะกรรมการดาเนินงานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งประกอบด้วย คณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และตัวแทนอาจารย์ประจาหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร และ
อาจารย์ผู้สอน มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ฯ ที่กาหนด มีระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร
ครอบคลุมองค์ประกอบในการประกันคุณภาพ มีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และได้มาตรฐานตามเกณฑ์ฯ
โดยมีการประเมินและรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา ตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators) ของหลั ก สู ต ร เพื่ อ เป็ น การน าข้ อ มู ล ไปปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
เป็นระยะ ๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรทุก 5 ปี
2. บัณฑิต
ผู้สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณ วุ ฒิ อุ ด มศึ กษาแห่ งชาติ ที่ก าหนดไว้ เป็น ที่ ย อมรั บ ในวงการศิ ล ปะ มี ค วามสามารถในการปฏิบั ติ ง าน
สร้างสรรค์ และความสามารถด้านวิชาการศิลปะ มีการพัฒนาทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ เป็นผู้นาทางด้าน
ศิลปะ และมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
หลั ก สู ต รฯ มี ก ารก าหนดแผนการรั บ นั ก ศึ ก ษาจ านวน 10 คนต่ อ ปี ก ารศึ ก ษา โดยมี ก ารก าหนด
คุณสมบัติของผู้ผ่านการคัดเลือก คือ
1. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า และ
2. เป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์ โดยต้องมีคุณสมบัติข้อใด
ข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
2.1 ได้รับรางวัลหรือได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงในการประกวดงานศิลปกรรมระดับชาติ
และ/หรือนานาชาติ หรือ
2.2 ได้รับการคัดเลือกนาเสนองานศิลปกรรมระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ หรือ
2.3 มีประสบการณ์ในการแสดงงานศิลปะในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ หรือ
2.4 มีประสบการณ์ในการแสดงผลงานเดี่ยวต่อสาธารณชน หรือ
2.5 มีประสบการณ์ในการสร้างสรรค์โครงการศิลปะต่อสาธารณชน หรือ
2.6 มีประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ยอมรับ
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ระบบและกลไกการรับนักศึกษา มีขั้นตอนดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมกาหนดเกณฑ์การรับนักศึกษา โดยพิจารณาผลการ
ดาเนินงานในปีผ่านมา เพื่อการปรับปรุงกระบวนการรับสมัครให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรมฯ
3. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบวิชาการนาเสนอโครงการและผลงานศิลปะ
ของผู้ ส มั ค ร และคณะอนุ ก รรมการสอบสั ม ภาษณ์ เพื่ อ คั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาเข้ า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รปรั ช ญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรมฯ ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน
4. ตรวจคุณสมบัติผู้สมัครให้เป็นไปตามคุณสมบัติของหลักสูตร
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
6. ผู้สมัครเข้ารับการสอบ โดยการนาเสนอหัวข้อวิทยานิ พนธ์ สอบสัมภาษณ์ และนาเสนอผลงาน
สร้างสรรค์ที่ผ่านมาของตนเอง ต่อคณะอนุกรรมการฯ
7. คณะอนุ ก รรมการฯ ประชุ ม สรุ ป ผลคะแนน และร่ ว มกั นพิ จ ารณาคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาผู้ มี ค วาม
เหมาะสมเข้าศึกษาต่อ
8. น าผลการคัด เลื อ กฯ เข้าที่ป ระชุม คณะกรรมการบริห ารหลั ก สู ตร แจ้งผลการดาเนินงานและ
พิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อนาผลมาปรับใช้ในการคัดเลือก
นักศึกษาในปีการศึกษาต่อไป
9. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ มีการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา
ดังนี้
ระบบและกลไก
ระบบในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา
1. การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
2. มีการกาหนดรายชื่อหนังสือวิชาการจานวน 10 เล่ม ให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาใน
หลักสูตร จะต้องศึกษาข้อมูลก่อนเข้าศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมด้านทักษะในเชิงวิชาการ
3.3 การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา
หลักสูตรฯ มีการดาเนินการควบคุมการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษา
ระบบและกลไก
1. มีการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาก่อนการสอบวัดคุณสมบัติ และก่อนเสนอหัวข้อ วิทยานิพนธ์ เป็น
รายบุคคล
2. มี ก ารสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ ก่ อ นลงทะเบี ย นวิ ท ยานิ พ นธ์ เพื่ อ วั ด ความรอบรู้ ใ นวิ ช าการ และ
ความสามารถในการวิเคราะห์ความรู้ตลอดจนการนาไปใช้ในการวิจัย/สร้างสรรค์
3. มีการจัดสอบเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์
4. มีการชี้แ จงระเบี ย บในการทาวิท ยานิพนธ์ โ ดยจัดทาเป็น เอกสารแจกให้ นักศึกษาและอาจารย์
ที่ปรึกษา
5. มีการกาหนดการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ห ลั กต้องไม่น้อยกว่าคนละ 3 ครั้ง และ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมต้องไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ต่อภาคการศึกษา
6. มีการจัดทา Tutorial Report แบบบันทึกข้อมูลการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยจะนามาใช้ใน
ปีการศึกษา 2559
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3.4 การคงอยู่
ข้อมูลนักศึกษา
ปีการศึกษาที่รับเข้า
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร)

จานวนนักศึกษาคงอยู่ (จานวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา
ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

2559
6
2558
13
2557
5
2556
รวม
6
13
5
หมายเหตุ: นักศึกษาที่มีระยะเวลาการศึกษามากกว่า 3 ปี นับรวมอยู่ในช่องนักศึกษาตกค้าง

ตกค้าง

7
7

4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้อง
มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาเอก หรือมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาโทและมีตาแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาศิลปะ สาขาวิชาการศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนต้องประชุมร่วมกัน ดังนี้
(1) วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลก่อนเปิดภาคการศึกษา
(2) เก็บรวบรวมข้อมูลการดาเนินงานของหลักสูตรเพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร
(3) ปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บ รรลุเป้าหมายของหลักสูตร และผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
คณาจารย์พิเศษถือว่ามีความสาคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติ
ให้กับนักศึกษา ดังนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้กาหนดนโยบายการเชิญอาจารย์พิเศษ ดังนี้
(1) ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง และมีความเชี่ยวชาญพิเศษ หรือมี คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่า
ระดับ ปริ ญญาเอก หรือมีคุณวุฒิ การศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาโทและมีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
รองศาสตราจารย์
(2) การพิจารณาจะต้องผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และต้องเสนอประ
วัติและผลงานที่ตรงกับหัวข้อ/รายวิชาที่จะให้สอน
(3) การเชิญอาจารย์พิเศษต้องวางแผนล่วงหน้าเป็นรายภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อย
(4) ให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษทุกภาคการศึกษา/ทุกครั้งที่มีการสอน
(5) จานวนอาจารย์พิเศษไม่เกินกึ่งหนึ่งของคณาจารย์ประจาในหลักสูตร
(6) อาจารย์ พิเศษต้องมีชั่ว โมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิช า โดยมีอาจารย์ประจาเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
4.4 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งให้เป็นไปตามความต้องการของสาขาวิชาและนโยบายของ
คณะ โดยให้สอดคล้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ
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4.5 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
(1) จัดงบประมาณสนับสนุนการทางานวิจัยสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์
(2) พัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับการพัฒนาหน่วยงาน โดยจัดทาเป็นแผนประจาปี
(3) จั ด อบรมและสั ม มนาเพื่ อ เป็ น การเพิ่ ม ทั ก ษะความสามารถ และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ประสบการณ์ด้านการสอนและการวิจัยสร้างสรรค์ เพื่อสามารถบริหารการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
มีการบริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารคณะและอาจารย์ผู้สอน มีการติดตามและรวบรวมข้อมูลสาหรับใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี
หลักสูตรให้ความสาคัญกับอาจารย์ผู้สอน โดยคานึงถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในวิชาที่
สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และศักยภาพในการ
พัฒนาทักษะให้กับนักศึกษา
การประเมินผู้เรียน ใช้วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยคานึงถึงพัฒนาการของผู้เรียน และ
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการวัด เช่น การนาเสนอผลงาน การสอบ การทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน การอภิปรายใน
ชั้นเรียน การสังเกตพฤติกรรม ซึ่งอาจเป็นการประเมินโดยตัวนักศึกษาเอง โดยผู้สอนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร่วมกับผู้บริหารคณะและอาจารย์ผู้สอน วางแผนจัดหาและติดตามการใช้
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทรัพยากรการเรียนการสอน ให้เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา โดยในแต่
ละปีจะมีการสารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ครุภัณฑ์ หรือหนังสือ
ในกรณีของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เป็นครุภัณฑ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะเสนอผู้บริหารคณะ
เพื่อพิจารณาตั้งงบประมาณครุภัณฑ์การศึกษา ที่มีความจาเป็นในการศึกษา โดยพิจารณาจากผลการประเมินสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา หรือโดยการพิจารณาความจาเป็นของสิ่งสนับสนุนที่นักศึกษาควรได้รับ มีการ
สารวจ ตรวจสอบและดูแลรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ในการเรียนการสอนอยู่เสมอ หากมีการเสียหาย
ก็ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี
จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสือ ตารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล โดยสานักหอสมุดกลางมี
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 และชุดอุปกรณ์เครื่องมือแต่
ละเทคนิค
(5) เครื่องคอมพิวเตอร์และ Software สาหรับสร้างสรรค์ศิลปะ
(6) สานักงานเลขานุการคณะ มีบุคลากรสายสนับสนุนคอยทางานประสานกับอาจารย์และนักศึกษา
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การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
คณะกรรมการวางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนของคณะ และเจ้าหน้าที่
ด้านโสตทัศนูปกรณ์ซึ่งทาหน้าที่อานวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์ร่วมกันประเมินความพอเพียงและ
ความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
เป้าหมาย
จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
อุปกรณ์การสร้างสรรค์ ทรัพยากร
สื่ อ และช่ อ งทางการเรี ย นรู้ ที่
เ พี ย ง พ อ เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น ทั้ ง
การศึ ก ษาในห้ อ งเรี ย น นอก
ห้องเรียน และเพื่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

การดาเนินการ
1. จั ด เตรี ย มห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
อุปกรณ์เครื่องมือที่ มีความพร้อม
แ ล ะ เ พี ย ง พ อ ต่ อ ก า ร ใ ช้ ง า น
เ พื่ อ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. จั ดให้ มีห้ องสมุดให้ บริการทั้ง
หนังสือ ตารา และสื่อดิจิตอลเพื่อ
การเรียนรู้
3. จั ด ใ ห้ มี ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
คอมพิวเตอร์ที่นักศึกษาสามารถ
ศึ ก ษาหาความรู้ เ พิ่ ม เติ ม ได้ ด้ ว ย
ต น เ อ ง ด้ ว ย จ า น ว น แ ล ะ
ประสิทธิภาพที่เหมาะสมเพียงพอ
4. จั ด ท าแผนงบประมาณการ
จั ด หาอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ น
การเรียนการสอน

การประเมินผล
1. จ านวนนั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย น
เรี ย นใ นวิ ช า ปฏิ บั ติ ก าร ด้ ว ย
อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ
2. รวบรวม จั ด ท าสถิ ติ จ านวน
เครื่องมืออุปกรณ์ต่อหัวนักศึกษา
ชั่วโมงการใช้งานห้องปฏิบัติการ
และอุปกรณ์เครื่องมือ
3. สถิติของจานวนหนังสือ ตารา
และสื่อดิจิตอลที่มีให้บริการ และ
สถิติการใช้งานหนังสือ ตารา สื่อ
ดิจิตอล
4. ผลส ารวจความพึ ง พอใจของ
นั ก ศึ ก ษ า ต่ อ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
ทรั พ ยากรเพื่ อ การเรี ย นรู้ แ ละ
ปฏิบัติการ
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปี
ปี
ปี
ปี
2561 2562 2563 2564
(1) อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั กสู ต รอย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 80 มีส่ ว นร่ ว มในการ X
X
X
X
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้ องกับมาตรฐาน X
X
X
X
คุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน X
X
X
X
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนิน การของรายวิช า ตามแบบ มคอ.5 ภายใน X
X
X
X
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน X
X
X
X
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก ศึ ก ษาตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ X
X
X
X
ที่กาหนดใน มคอ.3 อย่ างน้ อยร้ อยละ 25 ของรายวิช าที่เปิดสอนในแต่ล ะ
ปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
X
X
X
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7
ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ X
X
X
X
จัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ป ระจาหลั กสูตรทุกคนได้รับ การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ X
X
X
X
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(10) จ านวนบุ คลากรสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน (ถ้ ามี) ได้รับการพัฒ นา X
X
X
X
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
X
X
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ หลังจากทางานไป
X
แล้ว อย่างน้อย 1 ปี เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องมีผลการดาเนินการ (ข้อที่ 1-5) (ตัว) ในแต่ละปี
5
5
5
5
รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี

9

10

11

12
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เกณฑ์ประเมิน
หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้
ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายและมีจานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดาเนินการ
บรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวม
ในแต่ละปี
ปีการศึกษา
2561
2562
2563
2564

หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9 ตัว
ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว
ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว
ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา การตอบคาถามของนักศึกษาในชั้นเรียน รวมทั้งการทดสอบกลางภาคและปลายภาค
1.1.2 ประเมินจากความก้าวหน้าของผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา
1.1.3 จัดให้มีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอน และประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามแบบฟอร์มที่คณะกาหนด
1.2.2 ผลการประเมินจะจัดส่งอาจารย์ผู้สอน และประธานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงต่อไป
1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน เพื่อนามา
วางแผนพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์ของคณะ
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต
2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผู้แทนทุกสาขาวิชา ผู้แทนนักศึกษา
ปัจจุบัน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
2.1.2 คณะกรรมการฯ วางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ
2.1.3 ดาเนินการสารวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปี และ
จากผู้สาเร็จการศึกษาที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น
2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก
คณะกรรมการประเมินหลักสูตรทาการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใช้ข้อมูล
ย้อนกลับของผู้เรียน ผู้สาเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิตประกอบการประเมิน
2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ
2.3.1 ติดตามบัณฑิตใหม่โดยสารวจข้อมูลจากนายจ้างและ/หรือผู้บังคับบัญชาโดย แบบสอบถาม
และการสัมภาษณ์
2.3.2 ติดตามจากผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ (ถ้ามี)
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจาทุกปี โดยองค์ประกอบ คุณสมบัติเฉพาะของ
คณะกรรมการประเมิน คุณภาพการศึก ษาภายใน และเกณฑ์การประเมิน ให้ เป็นไปตามคู่มือการประกั น
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตร
อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 การปรับปรุงรายวิชา
จากการรวบรวมข้อมูลและการประเมินการสอนของอาจารย์ กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาสามารถ
ปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่มีผลกระทบโครงสร้างของหลักสูตร
4.2 การปรับปรุงหลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับถือเป็นการปรับปรุงใหญ่ และมีผลกระทบต่อโครงสร้างของหลักสูตรจะ
ทาทุก 5 ปีเมื่อครบรอบระยะเวลาการใช้หลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีขั้นตอนดังนี้
(1) คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดทารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นที่จาเป็น
ในการปรับปรุง
(2) จัดประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตร
(3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ
(4) หลักสูตรที่ได้ปรับปรุงเสนอให้ สภาวิชาการและคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาก่อน
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 และ
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ
สาหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
1. ชื่อ-นามสกุล
นายพิษณุ ศุภนิมติ ร
ตาแหน่งทางวิชาการ
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ศ.ม. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2523)
ศ.บ. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2515)
สังกัด
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ไม่มี
ผลงานวิจัยทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
ไม่มี
หนังสือรวมบทความวิจยั
ไม่มี
Proceedings
ไม่มี
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่
ผลงานสร้างสรรค์
พิษณุ ศุภนิมิตร. (2560). ดุจดวงตะวันดับ [Mixed technique, photograph, print & drawing, 150x98 cm.]
“In Loving Remembrance” การแสดงศิ ลปกรรมอาจารย์ คณะจิ ตรกรรมฯ ครั้ งที่ 34 ณ PSG Art
Gallery. วันที่ 15 กันยายน-31ตุลาคม 2560. หน้า 57.
พิษณุ ศุภนิมิตร. (2560). ล้างหน้าพระพุทธมหามัยมุนี หมายเลข 1 และ หมายเลข 2 [digital print, 60x90
cm.] See Saw Seen VI. by 13 Photographers ณ ARDEL’s Third Place Gallery วั นที่ 30 มี นาคม29 เมษายน 2560. หน้า 8-9.
พิษณุ ศุ ภนิ มิ ตร. (2559). พระราชาและพระราชิ นี : 2 พระสถู ป [Silkscreen] “Under His Graciousness”
การแสดงศิ ลปกรรมอาจารย์ คณะจิ ตรกรรมฯ ครั้ งที่ 33 ณ PSG Art Gallery. วั นที่ 15 กั นยายน15 ตุลาคม 2559. หน้า 22-23.
พิ ษณุ ศุ ภนิ มิ ตร. (2558). หนั งสื อของฉั น: การเดิ นทางของหมึ กพิ มพ์ [พิ มพ์ ดิ จิ ทั ล] CUBIC MUSEUM
International Exchange Exhibition between Aichi University of the Arts and Silpakorn
University ณ แซทเทิ ลไลท์ แกลเลอรี่ มหาวิ ทยาลั ยศิ ลปะไอจิ ประเทศญี่ ปุ่ น. วั นที่ 30 ตุ ลาคม-7
พฤศจิกายน 2558. หน้า 80.
พิษณุ ศุภนิมิตร. (2558). ศิลปินร่วมใจน้อมถวายพระพร 60 พระชันษา [เทคนิคผสม] “แรงบันดาลใจจากสมเด็จ
พระเทพรัตนฯ” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 32 ณ PSG Art Gallery. วันที่ 15
กันยายน-15 ตุลาคม 2558. หน้า 42.
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พิษณุ ศุภนิมิตร. (2557). เขาทะมึนแห่งนครวัด [Monoprint, 30.3x40.5 cm.] นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT
2014 ณ หอศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช. วันที่ 9-30 กันยายน 2557. หน้า 102.
พิษณุ ศุภนิมิตร. (2557). เขาทะมึนแห่งนครธม [Monoprint, 30.5x40.5 cm.] นิทรรศการ Print in ANGKOR
WAT 2014 ณ หอศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช. วันที่ 9-30 กันยายน 2557. หน้า
102.
พิษณุ ศุภนิมิตร. (2557). รุ่งอรุณที่นครวัด 3 [Screenprint, 31x41.5 cm.] นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT
2014 ณ หอศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช. วันที่ 9-30 กันยายน 2557. หน้า 102.
พิษณุ ศุภนิมิตร. (2557). รุ่งอรุณที่นครวัด 4 [Screenprint, 31x41.5 cm.] นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT
2014 ณ หอศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช” วันที่ 9-30 กันยายน 2557. หน้า 21.
พิษณุ ศุภนิมิ ตร. (2557). นครวัด [Plywoodgraphy, 30x23 cm.] นิ ทรรศการ Print in ANGKOR WAT 2014
ณ หอศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช. วันที่ 9-30 กันยายน 2557. หน้า 109.
พิษณุ ศุ ภนิ มิ ตร. (2557). นครธม [Plywoodgraphy, 23x30 cm.] นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT 2014
ณ หอศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช. วันที่ 9-30 กันยายน 2557. หน้า 109.
งานแปล (ถ้ามี)
ไม่มี
ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี)
ไม่มี
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 39 ปี
ระดับปริญญาตรี
200 110 การสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 2
200 201 สัมมนา
200 241 ศิลปนิพนธ์ 1
200 242 ศิลปนิพนธ์ 2
213 221 ภาพพิมพ์ขั้นสูง 1
213 222 ภาพพิมพ์ขั้นสูง 2
ระดับบัณฑิตศึกษา
200 401 การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 1
200 402 การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 2
200 503 ศิลปะวิจารณ์
200 504 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
200 550 ทัศนศิลป์วิจักษ์
200 553 สัมมนาศิลปะร่วมสมัย
200 601 เตรียมศิลปนิพนธ์ 1
200 602 เตรียมศิลปนิพนธ์ 2
213 421 ภาพพิมพ์ขั้นสูง 1
213 422 ภาพพิมพ์ขั้นสูง 2
213 423 โครงการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์
213 424 สัมมนาภาพพิมพ์
ลงชื่ออาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ พิษณุ ศุภนิมิตร)
วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
2. ชื่อ-นามสกุล
นายปรีชา เถาทอง
ตาแหน่งทางวิชาการ
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ศ.ม. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2521)
ศ.บ. (จิตรกรรม) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2515)
สังกัด
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ไม่มี
ผลงานวิจัยทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
ไม่มี
หนังสือรวมบทความวิจยั
ไม่มี
Proceedings
ไม่มี
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่
ผลงานสร้างสรรค์ (ถ้ามี)
ปรีชา เถาทอง. (2560). 89/70/4447+=๙10 (รูปสัญลักษณ์ ของธรรมราชา พระผู้มีความเพียรอันบริสุทธิ์)
[Bronze, 259x40x250 cm.] “In Loving Remembrance” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรม
ฯ ครั้งที่ 34 ณ PSG Art Gallery. วันที่ 15 กันยายน-31ตุลาคม 2560. หน้า 58.
ปรี ชา เถาทอง. (2560). Cabinet of Perseverance [Golden black laquer and terra-cotta, 98x78x170
cm.] The Spirit of Thailand from traditional to contemporary ณ Insa Art Center Gallery, Seoul,
Korea. วันที่ 12-18 กรกฎาคม 2560. หน้า 14-15.
ปรี ชา เถาทอง. (2560). Art, Beauty, Meaning [Acrylic on wood, 41x45x85 cm.] The Spirit of Thailand
from traditional to contemporary ณ Insa Art Center Gallery, Seoul, Korea. วันที่ 12-18 กรกฎาคม
2560. หน้า 16-17.
ปรี ชา เถาทอง. (2559). 70 พรรษา ครองแผ่ นดิ นณศริ นทร์ สุ วรรณภู มิ [สี อะคริ ลิคบนผ้ าใบ] “Under His
Graciousness” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 33 ณ PSG Art Gallery. วันที่ 15
กันยายน-15 ตุลาคม 2559. หน้า 24-25.
ปรีชา เถาทอง. (2559). โครงสร้างสุวรรณภูมิ 2558 [สีฝุ่นผสมน้ากาว บนพื้นเม็ดมะขามดินสอพอง, 45x45 cm.]
นิทรรศการ “จากธรรมชาติ” From nature พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สานักงานใหญ่
(รัชโยธิน). วันที่ 10 ตุลาคม-11 พฤศจิกายน 2559. หน้า 41.
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ปรีชา เถาทอง. (2558). เทพรัตน์แห่งสุวรรณภูมิ [สีอะคริลิคบนผ้าใบ, 120x90 cm.] “แรงบันดาลใจจาก
สมเด็จพระเทพรัตนฯ” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 32 ณ PSG Art Gallery.
วันที่ 15 กันยายน-15 ตุลาคม 2558. หน้า 43.
ปรี ช า เถาทอง. (2558). แสงสุ วรรณภู มิ (อิ น โดนี เซี ย ) [กระดาษและสี อ ะคริ ลิ ค ] 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 81.
ปรีชา เถาทอง. (2558). “แสงสุวรรณภูมิ สู่วัฒนธรรมอาเซียน” นิทรรศการศิลปกรรม โดย ปรีชา เถาทอง
ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดาเนิน วันที่ 27 เมษายน-15 มิถุนายน 2558. จานวน 77 หน้า.
ปรีชา เถาทอง. (2557). แสงสุวรรณภูมิ [Acrylic on canvas, 90x70 cm.] แสงสุวรรณภูมิ 2/แสงสุวรรณภูมิ 3
[Monoprint, 40.5x30.5 cm.] นิ ท รรศการ Print in ANGKOR WAT 2014 ณ หอศิ ล ป์ ก รุ ง ไทย
ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช ณ หอศิลป์กรุงไทย กรุงเทพฯ. วันที่ 9-30 กันยายน 2557.
หน้า 22.
ปรีชา เถาทอง. (2557). แสงสุวรรณภูมิ 4 [Plywoodgraphy, 30x23 cm.] นิทรรศการ Print in ANGKOR
WAT 2014 ณ หอศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช. วันที่ 9-30 กันยายน 2557.
หน้า 109.
งานแปล (ถ้ามี)
ไม่มี
ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี)
ไม่มี
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 38 ปี
ระดับปริญญาตรี
200 110 การสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 2
200 201 สัมมนา
200 241 ศิลปนิพนธ์ 1
200 242 ศิลปนิพนธ์ 2
214 181 ลายไทย
214 221 ศิลปะไทย 3
214 222 ศิลปะไทย 4
ระดับบัณฑิตศึกษา
200 463 ปัญหาทางทัศนศิลป์
200 550 ทัศนศิลป์วิจักษ์
200 553 สัมมนาศิลปะร่วมสมัย
200 601 เตรียมศิลปนิพนธ์ 1
200 602 เตรียมศิลปนิพนธ์ 2
200 604 การศึกษาพิเศษ
214 421 ศิลปะไทยขั้นสูง 1
214 422 ศิลปะไทยขั้นสูง 2
214 423 โครงการสร้างสรรค์ศิลปะไทย
ลงชื่ออาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ปรีชา เถาทอง)
วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
3. ชื่อ-นามสกุล
นายพัดยศ พุทธเจริญ
ตาแหน่งทางวิชาการ
ศาสตราจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ศ.ม. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2535)
ศ.บ. (ภาพพิมพ์) เกียรตินยิ มอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2532)
สังกัด
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ไม่มี
ผลงานวิจัยทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
ไม่มี
หนังสือรวมบทความวิจยั
ไม่มี
Proceedings
ไม่มี
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่
ผลงานสร้างสรรค์
พัดยศ พุทธเจริญ. (2560). ห้วงแห่งกาลและสถานที่หนึ่ง “ธ เสด็จนิวัตสถิตเสวยวิมุตติสุข ณ ดุสิตบุรี ”
[Mixed media, 140x100x10 cm.] “In Loving Remembrance” การแสดงศิ ล ปกรรมอาจารย์
คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 34 ณ PSG Art Gallery. วันที่ 15 กันยายน-31ตุลาคม 2560. หน้า 80.
พั ด ยศ พุ ทธเจริ ญ . (2559). “ศรั ทธา” พระเจ้ า แผ่ นดิ น [Mixed Media, 108x70x9 cm.] “Under His
Graciousness” การแสดงศิ ล ปกรรมอาจารย์ ค ณะจิ ต รกรรมฯ ครั้ ง ที่ 33 ณ PSG Art Gallery.
วันที่ 15 กันยายน-15 ตุลาคม 2559. หน้า 62-63.
พัดยศ พุทธเจริญ. (2558). อิสระ ตื่นอยู่ เบิกบาน สงบเย็น [หล่อปลาสเตอร์และปิดทองคาเปลว, 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 86.
พัดยศ พุทธเจริญ. (2558). อริยะทรัพย์ (บุญ) แห่งการเดินทางใน "สังสารวัฏ" [ภาพพิมพ์นูนปิดแผ่นเงิน,
หล่อพลาสเตอร์ปิดทองและหล่อโลหะปิดแผ่นเงินเปลว, ปรับเปลี่ยนตามพื้นที่] “แรงบันดาลใจจาก
สมเด็จพระเทพรัตนฯ” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 32 ณ PSG Art Gallery.
วันที่ 15 กันยายน-15 ตุลาคม 2558. หน้า 71.
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พัดยศ พุทธเจริญ. (2557). Significant Abstract of Form G/1 [Lithograph, 87.5x70cm.] นิทรรศการ
Print in ANGKOR WAT 2014 ณ หอศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช. วันที่ 930 กันยายน 2557. หน้า 30.
งานแปล (ถ้ามี)
ไม่มี
ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี)
ไม่มี
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 23 ปี
ระดับปริญญาตรี
200 201 สัมมนา
200 241 ศิลปนิพนธ์ 1
200 242 ศิลปนิพนธ์ 2
213 101 ภาพพิมพ์พื้นฐาน
213 121 ภาพพิมพ์ 1
213 122 ภาพพิมพ์ 2
213 152 ภาพพิมพ์สื่อผสม
213 221 ภาพพิมพ์ขั้นสูง 1
213 222 ภาพพิมพ์ขั้นสูง 2
ระดับบัณฑิตศึกษา
200 605 สัมมนาทัศนศิลป์
213 421 ภาพพิมพ์ขั้นสูง 1
213 422 ภาพพิมพ์ขั้นสูง 2
213 423 โครงการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์
ลงชื่ออาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร

(ศาสตราจารย์พัดยศ พุทธเจริญ)
วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
4. ชื่อ-นามสกุล
นายอิทธิพล ตั้งโฉลก
ตาแหน่งทางวิชาการ
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
M.F.A. (Painting) University of Washington, USA (1975)
ศ.บ. (จิตรกรรม) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2513)
สังกัด
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ไม่มี
ผลงานวิจัยทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
ไม่มี
หนังสือรวมบทความวิจยั
ไม่มี
Proceedings
ไม่มี
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่
ผลงานสร้างสรรค์
อิ ท ธิ พ ล ตั้ ง โฉลก. (2560). ธ สถิ ตในใจตราบนิ รั นดร์ [Oil marker on PVC, 110x48 cm.] “In Loving
Remembrance” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 34 ณ PSG Art Gallery.
วันที่ 15 กันยายน-31ตุลาคม 2560. หน้า 56.
อิทธิพล ตั้งโฉลก. (2560). อาบฟ้า อุ้มน้า โอบดิน [Acrylic and oil on canvas, 70x100 cm.] นิทรรศการ
“คาสอนของพ่อ” ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดาเนิน กรุงเทพฯ วันที่ 4-29 กรกฎาคม 2560. หน้า 41.
อิทธิพล ตั้งโฉลก. (2559). ปีมหามงคล 2470, 2489, 2559 [Acrylic and Oil on Canvas, 120x100 cm.]
“Under His Graciousness” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 33 ณ PSG Art
Gallery. วันที่ 15 กันยายน-15 ตุลาคม 2559. หน้า 18-19.
อิทธิพล ตั้งโฉลก. (2559). Dusk [Oil Based Paint Marker บนแผ่นพลาสติก, 92x164 cm.] ณ PSG Art
Gallery. วันที่ 4-25 มกราคม 2559. หน้า 8.
อิทธิพล ตั้งโฉลก. (2558-2559). นิทรรศการเดี่ยว “นามธรรม : สัจจะแห่งศิลปะ” ณ หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร. วันที่ 18 สิงหาคม 2558-21 กุมภาพันธ์ 2559. จานวน 197 หน้า.
อิท ธิ พ ล ตั้ งโฉลก. (2558). อั ก ขระ: แสงแห่ ง ปั ญญา [มาร์ ก เกอร์ สี น้ ามั น บนแผ่ น PVC, 92x129 cm.]
"แรงบันดาลใจจาก สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ" การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 32
ณ PSG Art Gallery. วันที่ 15 กันยายน-15 ตุลาคม 2558. หน้า 40.
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งานแปล (ถ้ามี)
ไม่มี
ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี)
ไม่มี
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 40 ปี
ระดับปริญญาตรี
200 201 สัมมนา
200 241 ศิลปนิพนธ์ 1
200 242 ศิลปนิพนธ์ 2
211 221 จิตรกรรม 3
211 222 จิตรกรรม 4
ระดับบัณฑิตศึกษา
200 401 การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 1
200 402 การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 2
200 463 ปัญหาทางทัศนศิลป์
200 601 เตรียมศิลปนิพนธ์ 1
200 602 เตรียมศิลปนิพนธ์ 2
200 605 สัมมนาทัศนศิลป์
211 421 จิตรกรรมขั้นสูง 1
211 422 จิตรกรรมขั้นสูง 2
211 423 โครงการสร้างสรรค์จิตรกรรม
ลงชื่ออาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร

(ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ อิทธิพล ตั้งโฉลก)
วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
5. ชื่อ-นามสกุล
นายวิโชค มุกดามณี
ตาแหน่งทางวิชาการ
ศาสตราจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ศ.ม. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2530)
ศ.บ. (จิตรกรรม) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2517)
สังกัด
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ไม่มี
ผลงานวิจัยทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
ไม่มี
หนังสือรวมบทความวิจยั
ไม่มี
Proceedings
ไม่มี
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่
ผลงานสร้างสรรค์
วิโชค มุกดามณี. (2560). Untitled [Mixed media on wood, 110x48 cm.] “In Loving Remembrance”
การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 34 ณ PSG Art Gallery. วันที่ 15 กันยายน-31
ตุลาคม 2560. หน้า 66.
วิโชค มุกดามณี. (2560). คาสอนของพ่อ [Mixed Media, 60x60 cm.] นิทรรศการ “คาสอนของพ่อ” ณ หอ
ศิลป์ร่วมสมัยราชดาเนิน กรุงเทพมหานคร วันที่ 4-29 กรกฎาคม 2560. หน้า 42.
วิโชค มุกดามณี. (2559). ใต้ฟ้า... ใต้แผ่นดิน... ใต้ร่มพระบารมี [Acrylic on Canvas, 100x60 cm.] “Under
His Graciousness” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 33 ณ PSG Art Gallery.
วันที่ 15 กันยายน-15 ตุลาคม 2559. หน้า 38-39.
วิโชค มุกดามณี. (2559). สู่สภาวะใหม่ 2559 : New state 2016 : นิทรรศการศิลปกรรมของศาสตราจารย์
วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สื่อผสม). จัดแสดง ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดาเนิน
เขตพระนคร กรุงเทพฯ. วันที่ 16 สิงหาคม-15 กันยายน 2559. 143 หน้า.
วิโชค มุกดามณี. (2559). เรื่องเล่าของ 13 ชีวิต [สีน้ามันและสื่อประสมบนอลูมิเนียม, 200x122 cm./3 ชิ้น]
ณ PSG Art Gallery. วันที่ 4-25 มกราคม 2559. หน้า 13-14.
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วิโชค มุกดามณี. (2558). "เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาส
พระชนมายุ 60 พรรษา" [สื่อผสมบนอลูมิเนียม, 124x95 cm.] นิทรรศการพระสาทิสลักษณ์เฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช 2558 ณ หอศิลป์ร่วมสมัย
ราชดาเนิน จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม. วันที่ 15-30 พฤศจิกายน 2558. หน้า 36-37.
วิโชค มุก ดามณี. (2558). ผีเสื้ อ [สื่ อผสม, 17x13x8 cm.] 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 82.
วิโชค มุกดามณี. (2558). เจริญงอกงาม [จิตรกรรม เทคนิคผสม, 150x120 cm.] “แรงบันดาลใจจากสมเด็จ
พระเทพรัต นฯ” การแสดงศิ ลปกรรมอาจารย์ ค ณะจิ ต รกรรมฯ ครั้ งที่ 32 ณ PSG Art Gallery.
วันที่ 15 กันยายน-15 ตุลาคม 2558. หน้า 53.
งานแปล (ถ้ามี)
ไม่มี
ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี)
ไม่มี
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 41 ปี
ระดับปริญญาตรี
200 152 ศิลปะสัมพันธ์ศึกษา
200 201 สัมมนา
200 241 ศิลปนิพนธ์ 1
200 242 ศิลปนิพนธ์ 2
211 221 จิตรกรรม 3
211 222 จิตรกรรม 4
ระดับบัณฑิตศึกษา
200 401 การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 1
200 402 การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 2
200 463 ปัญหาทางทัศนศิลป์
200 601 เตรียมศิลปนิพนธ์ 1
200 602 เตรียมศิลปนิพนธ์ 2
211 421 จิตรกรรมขั้นสูง 1
211 422 จิตรกรรมขั้นสูง 2
211 423 โครงการสร้างสรรค์จิตรกรรม
211 424 สัมมนาจิตรกรรม
ลงชื่ออาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร

(ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี)
วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
6. ชื่อ-นามสกุล
นายถาวร โกอุดมวิทย์
ตาแหน่งทางวิชาการ
ศาสตราจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ศ.ม. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2529)
ศ.บ. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2523)
สังกัด
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ไม่มี
ผลงานวิจัยทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
ไม่มี
หนังสือรวมบทความวิจยั
ไม่มี
Proceedings
ไม่มี
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่
ผลงานสร้างสรรค์
ถาวร โกอุ ด มวิ ท ย์ . (2560). กราบ/สั กการะ หมายเลข 5 Prostration 2017 No.5 [Print and paint on
canvas 100x75 cm.] “In Loving Remembrance” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ
ครั้งที่ 34 ณ PSG Art Gallery. วันที่ 15 กันยายน-31ตุลาคม 2560. หน้า 78.
ถาวร โกอุ ด ม วิ ท ย์ . (2560). Line of Leaf No.1 [Acrylic on canvas, 80x100 cm.] The Spirit of
Thailand from traditional to contemporary ณ Insa Art Center Gallery, Seoul, Korea.
วันที่ 12-18 กรกฎาคม 2560. หน้า 18-19.
ถาวร โกอุ ด มวิ ท ย์ . (2560). Still Life No.3/No.4 [Acrylic on canvas, 80x100 cm.] The Spirit of
Thailand from traditional to contemporary ณ Insa Art Center Gallery, Seoul, Korea.
วันที่ 12-18 กรกฎาคม 2560. หน้า 20.
ถาวร โกอุด มวิท ย์. (2560). The White Temple in the Night No.1/No.2 [Acrylic on linen, 75x95
cm.] The Spirit of Thailand from traditional to contemporary ณ Insa Art Center Gallery,
Seoul, Korea. วันที่ 12-18 กรกฎาคม 2560. หน้า 21.
ถาวร โกอุดมวิทย์. (2560). กราบ/ไหว้/บูชา หมายเลข 1 และ หมายเลข 2 [digital print, 90x68 cm.] See
Saw Seen VI. by 13 Photographers ณ ARDEL’s Third Place Gallery วั น ที่ 30 มี นา ค ม - 29
เมษายน 2560. หน้า 12-13.
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ถาวร โกอุดมวิทย์. (2559). อิ่มบุญ 2 [Photography, 100x75 cm.] “Under His Graciousness” การแสดง
ศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 33 ณ PSG Art Gallery. วันที่ 15 กันยายน-15 ตุลาคม
2559. หน้า 58-59.
ถาวร โกอุ ด มวิ ท ย์ . (2558). Bangkok Flood [สื่ อ ผสม] “CUBIC MUSEUM in AICHI” นิ ท รรศการ
แลกเปลี่ยนระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยศิลปะไอจิ
ประเทศญี่ ปุ่ น , Satellife Gallery of Aichi University of the Arts, Japan. วั น ที่ 30 ตุ ล าคม-7
พฤศจิกายน 2558. หน้า 84.
ถาวร โกอุดมวิทย์. (2558). อิ่มบุญ [ภาพถ่าย, 100x75 cm.] “แรงบันดาลใจจากสมเด็จพระเทพรัตนฯ”
การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 32 ณ PSG Art Gallery. วันที่ 15 กันยายน-15
ตุลาคม 2558. หน้า 68-69.
ถาวร โกอุดมวิทย์. (2557). เขมร 1/เขมร 2 [Monoprint&Woodblock, 30.3x40.3 cm.] นิทรรศการ
Print in ANGKOR WAT 2014 ณ หอศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช. วันที่ 930 กันยายน 2557. หน้า 103.
ถาวร โกอุ ดมวิท ย์. (2557). นครวัด [Acrylic on canvas, 60x80 cm.] นิท รรศการ Print in ANGKOR
WAT 2014 ณ หอศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช. วันที่ 9-30 กันยายน 2557.
หน้า 27.
งานแปล (ถ้ามี)
ไม่มี
ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี)
ไม่มี
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 35 ปี
ระดับปริญญาตรี
200 201 สัมมนา
200 241 ศิลปนิพนธ์ 1
200 242 ศิลปนิพนธ์ 2
213 181 การออกแบบสิ่งพิมพ์เพื่องานศิลปะ
213 221 ภาพพิมพ์ขั้นสูง 1
213 222 ภาพพิมพ์ขั้นสูง 2
ระดับบัณฑิตศึกษา
200 601 เตรียมศิลปนิพนธ์ 1
200 602 เตรียมศิลปนิพนธ์ 2
213 421 ภาพพิมพ์ขั้นสูง 1
213 422 ภาพพิมพ์ขั้นสูง 2
213 423 โครงการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์
365 512 สัมมนางานเครื่องเคลือบดินเผาขั้นสูง
ลงชื่ออาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์)
วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
7. ชื่อ-นามสกุล
นายญาณวิทย์ กุญแจทอง
ตาแหน่งทางวิชาการ
ศาสตราจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
M.F.A. (Graphic Design) Aichi Prefectural University of Fine Arts and Music, Japan (1988)
ศ.บ. (ภาพพิมพ์) เกียรตินยิ มอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2526)
สังกัด
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ญาณวิทย์ กุญแจทอง. (2558). รายงานการวิจัย โครงการด้านศิลปกรรมศาสตร์และงานสร้างสรรค์ “พิมพ์จาก
ป่าสงวน Print from Paa Sa-nguan” กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คอมแพคท์ พริ้นท์. ได้รับทุนอุดหนุน
โครงการวิจัยจากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) พ.ศ. 2558. จานวน 195 หน้า.
ผลงานวิจัยทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
ไม่มี
หนังสือรวมบทความวิจยั
ไม่มี
Proceedings
ไม่มี
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่
ผลงานสร้างสรรค์
ญาณวิ ท ย์ กุ ญ แจทอง. (2560). ธ สถิ ตในดวงใจนิ รั นดร์ Forever in Our Hearts [Acrylic on canvas
110x95 cm.] “In Loving Remembrance” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่
34 ณ PSG Art Gallery. วันที่ 15 กันยายน-31ตุลาคม 2560. หน้า 79.
ญาณวิทย์ กุญแจทอง. (2559). ป่าฝน 2 [Organic print (Indigo, Honey, Gum Arabic)] “Under His
Graciousness” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 33 ณ PSG Art Gallery.
วันที่ 15 กันยายน-15 ตุลาคม 2559. หน้า 60-61.
ญาณวิทย์ กุญแจทอง. (2558). แถบสีทดลอง [กระดาษ คลิป สีธรรมชาติ] CUBIC MUSEUM International
Exchange Exhibition between Aichi University of the Arts and Silpakorn University ณ
แซทเทิลไลท์แกลเลอรี่ มหาวิทยาลัยศิลปะไอจิ ประเทศญี่ปุ่น. 30 ตุลาคม-7 พฤศจิกายน 2558.
หน้า 85.
ญาณวิทย์ กุญแจทอง. (2558). แรงบันดาลใจจากภาพถ่ายในสมเด็จพระเทพฯ [ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีนด้วยสี
จากผลมะพลับ] การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 32 ณ PSG Art Gallery. วันที่
15 กันยายน-15 ตุลาคม 2558. หน้า 70.
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ญาณวิ ท ย์ กุ ญ แจทอง. (2557). ปราสาทตาพรหม [Organic print from Rosewood, 76x56 cm.]
นิ ท รรศการ Print in ANGKOR WAT 2014 ณ หอศิ ล ป์ ก รุ งไทย ธนาคารกรุ ง ไทย อาคารสาขา
เยาวราช. วันที่ 9-30 กันยายน 2557. หน้า 29.
ญาณวิ ท ย์ กุ ญ แจทอง. (2557). ปราสาทพระโค [Acrylic on aluminium plate, 40.3x30.3 cm.]
นิ ท รรศการ Print in ANGKOR WAT 2014 ณ หอศิ ล ป์ ก รุ งไทย ธนาคารกรุ ง ไทย อาคารสาขา
เยาวราช. วันที่ 9-30 กันยายน 2557. หน้า 103.
งานแปล (ถ้ามี)
ไม่มี
ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี)
ไม่มี
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 26 ปี
ระดับปริญญาตรี
200 201 สัมมนา
200 241 ศิลปนิพนธ์ 1
200 242 ศิลปนิพนธ์ 2
213 221 ภาพพิมพ์ขั้นสูง 1
213 222 ภาพพิมพ์ขั้นสูง 2
213 251 ภาพพิมพ์ทดลองแนวใหม่
ระดับบัณฑิตศึกษา
103 502 เทคนิคในงานทัศนศิลป์
200 401 การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 1
200 402 การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 2
200 504 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
200 553 สัมมนาศิลปะร่วมสมัย
200 606 สัมนาศิลปนิพนธ์
213 421 ภาพพิมพ์ขั้นสูง 1
213 422 ภาพพิมพ์ขั้นสูง 2
213 423 โครงการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์
ลงชื่ออาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง)
วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
8. ชื่อ-นามสกุล
นายทินกร กาษรสุวรรณ
ตาแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ศ.ม. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539)
ศ.บ. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2535)
สังกัด
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ไม่มี
ผลงานวิจัยทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
ไม่มี
หนังสือรวมบทความวิจยั
ไม่มี
Proceedings
ไม่มี
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่
ผลงานสร้างสรรค์
ทินกร กาษรสุวรรณ. (2560). ตามรอยพระบาท ทรงเสด็จประพาสภูกระดึง พ.ศ. 2498 [Woodcut&gold
leaves, 63x90 cm.] “In Loving Remembrance” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ
ครั้งที่ 34 ณ PSG Art Gallery. วันที่ 15 กันยายน-31ตุลาคม 2560. หน้า 83.
ทินกร กาษรสุวรรณ. (2560). นกบนลูกเตยปาหนันที่เกาะลันตา [Woodcut, 60x90 cm.] นิทรรศการ “คา
สอนของพ่อ” ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดาเนิน กรุงเทพมหานคร วันที่ 4-29 กรกฎาคม 2560. หน้า
63.
ทินกร กาษรสุวรรณ. (2559). พูดจริง ทาจริง [Acrylic, Screen] “Under His Graciousness” การแสดง
ศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 33 ณ PSG Art Gallery. วันที่ 15 กันยายน-15 ตุลาคม
2559. หน้า 68-69.
ทินกร กาษรสุวรรณ. (2558). Home [สื่อผสมบนกระดาษ] 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 86.
ทินกร กาษรสุวรรณ. (2558). นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร [สีอะคริลิคบนผ้าใบ, 100x80 cm.] “แรงบันดาลใจ
จากสมเด็จพระเทพรัตนฯ” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 32 ณ PSG Art
Gallery. วันที่ 15 กันยายน-15 ตุลาคม 2558. หน้า 74.
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ทินกร กาษรสุวรรณ. (2557) Buddha Ta Prohm [Photo Etching & Collograph, 80x60 cm.] นิทรรศการ Print in
ANGKOR WAT 2014 ณ หอศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช. วันที่ 9-30 กันยายน 2557.
หน้า 31.
ทินกร กาษรสุวรรณ. (2557) นครวัด [Plywoodgraphy, 23x30 cm.] นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT
2014 ณ หอศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช. วันที่ 9-30 กันยายน 2557. หน้า
109.
ทินกร กาษรสุวรรณ. (2557) นครธม [Plywoodgraphy, 23x30 cm.] นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT
2014 ณ หอศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช. วันที่ 9-30 กันยายน 2557. หน้า
109.
งานแปล (ถ้ามี)
ไม่มี
ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี)
ไม่มี
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 21 ปี
ระดับปริญญาตรี
200 201 สัมมนา
200 241 ศิลปนิพนธ์ 1
200 242 ศิลปนิพนธ์ 2
213 121 ภาพพิมพ์ 1
213 122 ภาพพิมพ์ 2
213 221 ภาพพิมพ์ขั้นสูง 1
213 222 ภาพพิมพ์ขั้นสูง 2
ระดับบัณฑิตศึกษา
200 401 การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 1
200 402 การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 2
200 501 การทดลองสร้างสรรค์ทศั นศิลป์ด้านเทคนิค
200 504 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
200 554 ทัศนศิลป์ 2 มิติ
200 605 สัมมนาทัศนศิลป์
213 421 ภาพพิมพ์ขั้นสูง 1
213 422 ภาพพิมพ์ขั้นสูง 2
213 423 โครงการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์
ลงชื่ออาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
(รองศาสตราจารย์ทินกร กาษรสุวรรณ)
วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
9. ชื่อ-นามสกุล
นางเตยงาม คุปตะบุตร
ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
Ph.D. (Fine Art) University of the Arts London, UK (2005)
M.A. (Fine Art) Goldsmiths College, UK (2000)
ศ.ม. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2541)
Post.Dip. (Fine Art) Goldsmiths College, UK (1999)
ศ.บ. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2537)
สังกัด
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
Toeingam Guptabutra. (2013-2014) ‘The Study of Contemporary Art in ASEAN : Case studies
Lao People’s Democratic Republic, Republic of the Union of Myanmar, Socialist
Republic of Vietnam, Republic of the Philippines, and Republic of Singapore' supported
by Office of Contemporary Art and Culture, Ministry of Culture. จานวน 660 หน้า.
เตยงาม คุปตะบุตร, อรอนงค์ กลิ่นศิริ และวันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร. (2558) “รายงานการวิจัยบทบาทของ
วัฒนธรรมไทยในงานศิลปะร่วมสมัย The role of Thai culture in contemporary art” นครปฐม :
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีงบประมาณ 2553-2554. จานวน 153 หน้า.
ผลงานวิจัยทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
ไม่มี
หนังสือรวมบทความวิจยั
ไม่มี
Proceedings
Toeingam Guptabutra. (2017). “The Art of Human Voice”. Proceeding: Art, Craft, and Design in
Southeast Asia: In the Era of Creative Industry 2017. Faculty of Visual Art Indonesia Institute
of Te ARts Yogyakarta. 16 November 2017. P.1-7.
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่
ผลงานสร้างสรรค์
เตยงาม คุป ตะบุต ร. (2559). ดอกไม้ใต้ -แสงเทียน [Objects, Sounds, and Mechanism, 110x110x250
cm.] “Under His Graciousness” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 33 ณ PSG
Art Gallery. วันที่ 15 กันยายน-15 ตุลาคม 2559. หน้า 104-105.
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เตยงาม คุปตะบุตร. (2558). Voiceless Victims [วัตถุ, แสง, เสียง] นิทรรศการ “เอ๊ะ อาร์ต!” การแสดง
ผลงานศิลปกรรมของคณาจารย์จากโครงการจัดตั้งภาควิชาสื่อผสม คณะจิตรกรรม ประติมากรรม
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ PSG Art Gallery. วันที่ 9-27 มีนาคม 2558. (โปสเตอร์).
เตยงาม คุปตะบุตร. (2557) เสียงจากพังงา [เสียงติดตั้งในหมวกกันน็อค, 20x30x30, 7 minutes] ASEAN
WAY การแสดงศิ ล ปกรรมอาจารย์ ค ณะจิ ต รกรรมฯ ครั้ ง ที่ 31 ณ PSG Art Gallery. วั น ที่ 15
กันยายน-15 ตุลาคม 2557. หน้า 78-79.
งานแปล (ถ้ามี)
ไม่มี
ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี)
Toeingam Guptabutra. (2018) The Study of Form and Content of Intangible Culture in Thai
Contemporary Art, Humanities, Arts and Social Science Studies, Vol. 38(1): 29-56. (TCI 1).
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 12 ปี
ระดับปริญญาตรี
200 112 ประเด็นศึกษาในงานศิลปะ
200 201 สัมมนา
200 241 ศิลปนิพนธ์ 1
200 242 ศิลปนิพนธ์ 2
216 121 สื่อผสม 1
216 122 สื่อผสม 2
216 154 โสตศิลป์
216 181 คอมพิวเตอร์ในงานทัศนศิลป์
ระดับบัณฑิตศึกษา
102 514 ระเบียบวิธีวิจัย
102 517 สัมมนาการออกแบบและศิลปะเสียง 2
102 535 การแสดงและการประพันธ์
200 403 วิธีวิจัยทางศิลปะ
200 504 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
200 601 เตรียมศิลปนิพนธ์ 1
200 602 เตรียมศิลปนิพนธ์ 2
200 603 วิธีวิจัยทางศิลปะ
216 423 โครงการสร้างสรรค์สื่อผสม
ลงชื่ออาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร

(อาจารย์ ดร.เตยงาม คุปตะบุตร)
วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
10. ชื่อ-นามสกุล
นายสุธี คุณาวิชยานนท์
ตาแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
M.V.A. (Visual Arts) Sydney College of the Arts, University of Sydney, Australia (1992)
ศ.บ. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2533)
สังกัด
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
สุธี คุณาวิชยานนท์. (2557) งานวิจัย “การวิจัยหัวข้อ พื้นที่ศิลปะทางเลือกในโฮจิมินต์ซิตี้ ประเทศเวียดนาม
ระหว่างปี 2010-2013” ทุนวิจัยจากสานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม. จานวน
109 หน้า.
ผลงานวิจัยทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
ไม่มี
หนังสือรวมบทความวิจยั
ไม่มี
Proceedings
ไม่มี
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่
ผลงานสร้างสรรค์
สุ ธี คุ ณ าวิ ช ยานนท์ . (2560). ดาวบนฟ้ า [Acrylic and poster on canvas, 46x35.5 cm.] “In Loving
Remembrance” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 34 ณ PSG Art Gallery.
วันที่ 15 กันยายน-31ตุลาคม 2560. หน้า 95.
สุ ธี คุ ณ าวิ ช ยานนท์ . (2559) Nude Painting Master นิ ท รรศการ Bare by Thaiartivist ณ Hof Art,
Bangkok วันที่3-30 มีนาคม 2559.(Work entitled: See Through “Venus of Urbino” (Homage
to Titain) and See Through “Olympia” (Homage to Manet). หน้า 24.
สุธี คุณาวิชยานนท์. (2559) Thai Uprising นิทรรศการ Truth_To Turn It Over, Gwangju Museum of
Art, Gwangju, South Korea. วันที่ 10 พฤษภาคม-15 สิงหาคม 2559. หน้า 54-55.
สุธี คุณาวิชยานนท์. (2559) History Class Part II นิทรรศการ Truth_To Turn It Over, Gwangju Museum
of Art, Gwangju, South Korea. วันที่ 10 พฤษภาคม-15 สิงหาคม 2559. หน้า 52-53.
สุธี คุณาวิชยานนท์. (2559) Animal Club นิทรรศการเดี่ยว ณ Number 1 Gallery, กรุงเทพฯ. วันที่ 930 กรกฎาคม 2559. จานวน 8 หน้า.
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สุธี คุณาวิชยานนท์. (2558-2559) แรงบันดาลใจของข้าพเจ้า [สีชอล์คบนกระดานดา, 14x126x12 cm.]
นิทรรศการพระสาทิสลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พุ ท ธศั ก ราช 2558 ณ หอศิ ล ป์ ร่ ว มสมั ย ราชด าเนิ น จั ด โดยกระทรวงวั ฒ นธรรม, Paintings of
Princess Maha Chakri Sirindhorn, Ratchadamnoen Contemporary Art Center,
Bangkok, วั น ที่ 15-30 พฤศจิ ก ายน 2558 (touring exhibition : Art and Culture University
Museum, Khon Kaen University วั น ที่ 15-30 ธั น วาคม 2558, Art Bridge Chiang Rai, วั น ที่
15-30 มกราคม 2559, Arts and Cultural Center, Prince of Songkla University วั น ที่ 15
กุมภาพั นธ์ -2 มีน าคม 2559, Eastern Arts and Cultural Center, Burapha University, Chon
Buri, วันที่ 15-30 มีนาคม 2559. หน้า 146-147.
สุธี คุณาวิชยานนท์. (2558) Siamese Crisis [ตัดกระดาษ] “CUBIC MUSEUM in AICHI” นิทรรศการ
แลกเปลี่ยนระหว่างคณาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยศิลปะไอจิ
ประเทศญี่ ปุ่ น , Satellife Gallery of Aichi University of the Arts, Japan, วั น ที่ 30 ตุ ล าคม-7
พฤศจิกายน 2558. หน้า 87.
สุ ธี คุ ณ าวิ ช ยานนท์ . (2558) ภาพถ่ า ยเมี ย นม่ า ร์ นิ ท รรศการ Myanmar My Friends, BACC. 3-31
October 2015. (Work entitled : God (Thick Line). หน้า 62.
สุธี คุณาวิชยานนท์. (2558) History Class part II [ศิลปะจัดวาง] Artist Making Movement, Asian Art
Biennial 2015, The National Taiwan Museum of Fine Arts, Taiwan. วั น ที่ 19 กั น ยายน-6
ธันวาคม 2558. หน้า 148-153.
สุธี คุณาวิชยานนท์. (2557-2558) History Class part II [ศิลปะจัดวาง] The Roving Eye: Contemporary
Art from Southeast Asia, Arter, Istanbul, Turkey. 18 กั น ยายน 2557-4 มกราคม 2558.
หน้า 100-105.
สุธี คุณาวิชยานนท์. (2557) ช้างพัง (ธงสยาม) [สีอะคริลิคบนผ้าใบ, 41 x 51 cm.] ASEAN WAY การแสดง
ศิล ปกรรมอาจารย์ คณะจิต รกรรมฯ ครั้งที่ 31 ณ หอศิ ลป์ PSG คณะจิต รกรรมฯ มหาวิ ทยาลั ย
ศิลปากร, วันที่ 15 กันยายน-15 ตุลาคม 2557. หน้า 73.
สุ ธี คุ ณ าวิ ชยานนท์ . (2557) เบื้ อ งหลั ง [Pins and rubber sponge, 48x48 cm.] Art on the coffee
table II, บ้า นและสวนแฟร์ 2557, Challenger 1-3, Impact เมื อ งทอง, วั นที่ 1-9 พฤศจิ กายน
2557. หน้า 30-31.
งานแปล (ถ้ามี)
ไม่มี
ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ
สุ ธี คุ ณ าวิ ช ยานนท์ . (2559) 10 ค าถามที่ คุ ณ อยากรู้ เ กี่ ย วกั บ ศิ ล ปะ. พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 2. กรุ ง เทพฯ:
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร. จานวน 100 หน้า.
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 23 ปี
ระดับปริญญาตรี
200 173 ศิลปวิจักษ์
200 201 สัมมนา
215 101 ประวัติศาสตร์ศลิ ปะตะวันออก
215 103 ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย
215 104 การจัดการทางด้านศิลปะ
215 151 ศิลปะร่วมสมัยในเอเชีย
215 203 วิธีวิจัยทางศิลปะ
215 241 ศิลปนิพนธ์ทฤษฎีศิลป์
ระดับบัณฑิตศึกษา
200 550 ทัศนศิลป์วิจักษ์
200 601 เตรียมศิลปนิพนธ์ 1
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200 602 เตรียมศิลปนิพนธ์ 2
200 603 วิธีวิจัยทางศิลปะ
215 401 ประวัติศาสตร์ศลิ ปะตะวันออก
215 403 ประวัติศาสตร์ศลิ ปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทย
215 424 สุนทรียศาสตร์ตะวันออก
215 462 สัมมนาศิลปะร่วมสมัยในเอเชียแปซิฟิค
215 467 การศึกษารายบุคคลทางทฤษฎีศิลป์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
(รองศาสตราจารย์สุธี คุณาวิชยานนท์)
วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
11. ชื่อ-นามสกุล
นายชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์
ตาแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
D.Arch. Waseda University, Japan (2005)
M.Eng. (History of Architecture) Waseda University, Japan (1992)
ศ.บ. (ประยุกตศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2529)
สังกัด
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์. (2558) “บทบาทของพิพิธภัณฑ์ศิลปะในมหาวิทยาลัย: กรณีศึกษาสาธารณรัฐสิงคโปร์ (A
Study on University Art Gallery: Case Study-Republic of Singapore)” เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
รายงานวิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณ์ เ รื่ อ งการศึ ก ษาศิ ล ปะร่ ว มสมั ย ในอ าเซี ย น:กรณี ศึ ก ษาสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว, สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม,
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์และสาธารณรัฐสิงคโปร์, ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสานักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม. 721 หน้า.
ผลงานวิจัยทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์. (2559) “ความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างสรรค์ศิลปะและพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใน
ประเทศญี่ ปุ่ น (The Relationship between Contemporary Art and Art Museum in Japan)”
วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 7, ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559): 117-153. (TCI 1).
หนังสือรวมบทความวิจยั
ไม่มี
Proceedings
ไม่มี
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่
ผลงานสร้างสรรค์ (ถ้ามี)
ชั ย ยศ อิ ษ ฎ์ ว รพั น ธุ์ . (2560). ถ้ วยชากั บ พื้ น ที่ ว่ า ง [Black Pencil on Paper, 24x13 cm.] “In Loving
Remembrance” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 34 ณ PSG Art Gallery.
วันที่ 15 กันยายน-31ตุลาคม 2560. หน้า 96.
งานแปล
Daisetsu Suzuki. (2559) เซนและวัฒนธรรมญี่ปุ่น . แปลจาก Zen and Japanese Culture. แปลโดย
ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์ กรุงเทพฯ: บิ. 256 หน้า.
Scott McCloud. (2559) Understanding Comics: The Invisible Art. แปลโดย ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์
และเมธาวี กิตติอาภรณ์พล. กรุงเทพฯ: art4d. 215 หน้า.
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ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ
ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์. (2557) หิมะ พระจันทร์ ดอกไม้: สวนญี่ปุ่น . พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สารคดีภาพ.
403 หน้า.
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 7 ปี
ระดับปริญญาตรี
200 173 ศิลปวิจักษ์
215 156 ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัย
215 227 การวิจัยศิลปะ
215 241 ศิลปนิพนธ์ทฤษฎีศิลป์
ระดับบัณฑิตศึกษา
200 601 เตรียมศิลปนิพนธ์ 1
200 602 เตรียมศิลปนิพนธ์ 2
200 606 สัมนาศิลปนิพนธ์
215 401 ประวัติศาสตร์ศลิ ปะตะวันออก
215 421 การวิจัยศิลปะ
215 422 การวิจารณ์ศลิ ปะ
215 424 สุนทรียศาสตร์ตะวันออก
215 462 จิตวิทยาและการวิเคราะห์งานศิลปะ
215 467 การศึกษารายบุคคลทางทฤษฎีศิลป์
ลงชื่ออาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ)์
วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
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ภาคผนวก ค
ตารางเปรียบเทียบการรับนักศึกษา กับจานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง และผู้สาเร็จการศึกษา
รายงานผลการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ฉบับปี พ.ศ. 2556
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ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษา กับจานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง และผู้สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษาที่รับเข้า
(ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร)
2556

จานวนที่รับ
เข้าศึกษา
13

จานวนที่
สาเร็จการศึกษา
9

2557

แผนการรับ
นักศึกษา
10
10

5

1

2558

15

13

-

2559

15

6

-

2560

15

6

-
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รายงานผลการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ฉบับปี พ.ศ. 2556
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ได้ดาเนินการประเมินหลักสูตร โดยการแจกแบบสอบถามกับผู้มีส่วน
เกี่ ย วข้ อ งกั บ หลั ก สู ต รและผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นสาขาวิ ชา ได้ แ ก่ อาจารย์ ใ นหลั ก สู ต ร นั ก ศึ ก ษาที่ ก าลั ง ศึ ก ษาในชั้ น ปี สุ ด ท้ า ย
มหาบัณฑิต และผู้ทรงคุณสาขาวิชาทัศนศิลป์ โดยมีผลการประเมินดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ฉบับปี พ.ศ. 2556
จานวนทั้งสิ้น 39 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ อาจารย์ จานวน 10 คน นักศึกษา จานวน 18 คน ดุษฎีบัณฑิต จานวน 6 คน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. อาจารย์
ข้อมูลทั่วไป
จานวน
ร้อยละ
1. เพศ
1. ชาย
8
80.00
2. หญิง
2
20.00
รวม
10
100.00
2. อายุ
1. ต่ากว่า 45 ปี
1
10.00
2. มากกว่า 45 ปี
9
90.00
รวม
10
100.00
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด
1. ปริญญาโท
6
60.00
2. ปริญญาเอก
4
40.00
รวม
10
100.00
4. ประสบการณ์ด้านการสอน
1. มากกว่า 10 ปี
10
100.00
รวม
10
100.00
5. จานวนรายวิชาที่ทาการสอนในหลักสูตร
1. 1 รายวิชา
2
20.00
2. 2 รายวิชา
6
60.00
3. 3 รายวิชา
2
20.00
รวม
10
100.00
6. จานวนชั่วโมงสอนเฉลี่ยต่อสัปดาห์
1. 4-6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
2
20.00
2. 7-9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
6
60.00
3. มากกว่า 9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
2
20.00
รวม
10
100.00
7. งานที่รับผิดชอบนอกเหนือจากการสอน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
1. งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3
30.00
2. งานวิชาการ
3
30.00
3. งานวิจัย
2
20.00
4. งานบริการชุมชน
1
10.00
5. งานอื่น ๆ
2
20.00
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2. นักศึกษา
ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
1. ชาย
2. หญิง
รวม
2. อายุ
1. 26 – 35 ปี
2. 36 – 45 ปี
3. มากกว่า 45 ปี
รวม
3. เหตุผลที่เลือกศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
1. สนใจในสาขาวิชาที่เปิดสอน
2. ความมีชื่อเสียงของสถาบัน
3. ประกอบอาชีพได้ง่าย
4. อาจารย์แนะนา
4. ความคาดหวังในการเรียนในสาขาวิชานี้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
1. ได้ทางานในสาขาวิชาที่ศึกษา
2. มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชา
3. ประสบความสาเร็จในการทางาน
4. เป็นผู้มีชื่อเสียงในวงการศิลปะ
5. เป็นบัณฑิตทีม่ ีคุณภาพและรับผิดชอบต่อสังคม

จานวน

ร้อยละ

15
3
18

83.33
16.67
100.00

11
6
1
18

61.11
33.33
5.56
100.00

12
10
2
4

66.67
55.56
11.11
22.22

13
15
10
13
16

72.22
83.33
55.56
72.22
88.89

จานวน

ร้อยละ

3
3
6

50.00
50.00
100.00

1
5
6

16.67
83.33
100.00

5
1
6

66.67
33.33
100.00

5

66.67

3. ดุษฎีบัณฑิต
ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
1. ชาย
2. หญิง
รวม
2. อายุ
1. ต่ากว่า 40 ปี
1. มากกว่า 40 ปี
รวม
3. ระหว่างการศึกษา ท่าน
1. ทางานประจา
2. ทางานอิสระ
รวม
4. หลังจากที่ท่านสาเร็จการศึกษา ท่าน
1. ประกอบอาชีพเดิม
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ข้อมูลทั่วไป

จานวน
1
6

ร้อยละ
33.33
100.00

ข้อมูลทั่วไป

จานวน

ร้อยละ

5
0
5

100.00
0.00
100.00

3
2
5

60.00
40.00
100.00

1
1
3
5

20.00
20.00
60.00
100.00

1
1
1
1
1
5

20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
100.00

1
1
3
5

20.00
20.00
60.00
100.00

5
5
3

100.00
100.00
60.00

1
1
2
1

20.00
20.00
40.00
20.00

2. ศิลปินอิสระ
รวม
4. ผู้ทรงคุณวุฒิ
1. เพศ
1. ชาย
2. หญิง
รวม
2. วุฒิการศึกษาสูงสุด
1. ปริญญาโท
2. ปริญญาเอก
รวม
3. ตาแหน่งทางวิชาการ
1. อาจารย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3. ศาสตราจารย์
รวม
4. ความเชี่ยวชาญ
- ประวัติศาสตร์ศลิ ป์ตะวันตก ออก ทฤษฎีทัศนศิลป์ สร้างงานจิตรกรรม และประติมากรรม
- ศิลปะไทย จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม ทฤษฎีศลิ ป์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ
- การวิจัยทางศิลปะที่ใช้งานสร้างสรรค์เป็นฐาน
- Land scape and Environmental Art
- จิตรกรรม ประติมากรรม สื่อผสม
รวม
5. ประสบการณ์ด้านการสอน
1. 10 – 15 ปี
2. 15 – 20 ปี
3. มากกว่า 20 ปี
รวม
6. ท่านสอนในระดับใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1. ปริญญาตรี
2. ปริญญาโท
3. ปริญญาเอก
7. ปัจจุบัน ท่านสอนอยู่ในสถาบันใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 แห่ง)
- ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาตาแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ.
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยศิลปากร
- มหาวิทยาลัยบูรพา
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร
1. ด้านบริบทของหลักสูตร
1.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(1) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้นาในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ระดับสูง สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่
(2) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตผู้มีความรู้ทางวิชาการด้านทัศนศิลป์ สามารถวิเคราะห์ วิจัย และอธิบายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์
(3) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสูงด้านศิลปะและวัฒนธรรม สามารถขยายขอบเขตและสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชาติ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
อาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต ผู้ทรงฯ
เฉลี่ย
ระดับ
ค่าเฉลี่ย
3.87
4.21
4.61
3.78
4.12
มาก
1. ใจความครบถ้วนสมบูรณ์
4.00
4.27
4.33
4.33
4.23
มาก
2. สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
3.80
3.91
4.33
3.67
3.93
มาก
3. สามารถผลิตบัณฑิตได้ตรงตามวัตถุประสงค์
3.80
4.09
4.67
3.67
4.06
มาก
4. แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของสาขาวิชา
4.20
4.64
5.00
3.67
4.38
มาก
5. วัตถุประสงค์ของหลักสูตรสัมพันธ์กับการเรียนการ 3.60
4.18
4.67
3.67
4.03
มาก
สอน
6. วัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายของ
3.80
4.18
4.67
3.67
4.08
มาก
มหาวิทยาลัย
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงวัตถุประสงค์หลักสูตร
วัตถุประสงค์ด้านต่าง ๆ ของหลักสูตรควรคานึงถึงความสอดคล้องกับสถานการณ์ด้วย
1.2 โครงสร้างหลักสูตร
ความเหมาะสมของโครงสร้างของหลักสูตร
อาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต
ค่าเฉลี่ย
4.20
4.58
5.00
1. หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
4.20
4.64
5.00
2. จานวนหน่วยกิต วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 18
4.00
4.55
5.00
หน่วยกิต
3. จานวนหน่วยกิต ศิลปนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
4.40
4.55
5.00
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
ควรปรับปรุงรายวิชาบังคับ โดยการปรับลดรายวิชาลง
1.3 รายวิชาในหลักสูตร
เนื้อหาสาระของรายวิชาในหลักสูตร
ค่าเฉลี่ย
วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)
200 601 เตรียมศิลปนิพนธ์ 1 3(1-6-2)
200 602 เตรียมศิลปนิพนธ์ 2 3(1-6-2)
200 603 วิธีวิจัยทางศิลปะ 3(1-4-4)
200 604 การศึกษาพิเศษ 3(1-4-4)
200 605 สัมมนาทัศนศิลป์ 3(2-3-4)
200 606 สัมมนาศิลปนิพนธ์ 3(1-6-2)
ศิลปนิพนธ์
200 651 ศิลปนิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า48หน่วยกิต

อาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต
3.96
4.41
4.66
3.83
4.35
4.56
3.80
4.73
4.67
4.00
4.55
4.67
4.40
4.45
4.67
3.60
4.09
4.33
3.60
4.00
4.33
3.60
4.27
4.67
4.40
4.64
5.00
4.40
4.64
5.00

ผู้ทรงฯ
3.78
4.00
3.33

เฉลี่ย
4.39
4.46
4.22

ระดับ
มาก
มาก
มาก

4.00

4.49

มาก

ผู้ทรงฯ
4.48
4.33
4.33
4.33
4.00
4.00
4.67
4.67
5.00
5.00

เฉลี่ย
4.38
4.27
4.38
4.39
4.38
4.01
4.15
4.30
4.76
4.76

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
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ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรายวิชา
ควรมีการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เนื้อหาสาระรายวิชาใด
1. 200 604 การศึกษาพิเศษ 200 605 สัมมนาทัศนศิลป์ และ 200 606 สัมมนาศิลปนิพนธ์ มีเป้าหมายไม่ชัดเจน ที่
เห็นว่ามีความแตกต่างกัน
2. นาวิชา 200 604 การศึกษาพิเศษ และ 200 605 สัมมนาทัศนศิลป์ ยุบรวมกันเป็น 1 รายวิชา
3. 200 605 สัมมนาทัศนศิลป์ ควรเปิดกว้าง เชิญผู้มีความรูส้ าขาอื่น ๆ มาบรรยาย สนทนา
ควรมีการเปิดรายวิชาใหม่ หรือ ปิดรายวิชาที่ไม่เคยเปิดสอนรายวิชาใด
1. ควรพิจารณาปิดรายวิชาที่มีเนื้อหาที่ซ้าซ้อน
2. ควรให้นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษกับบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง
3. ควรเพิ่มวิชา วิธีวิจัยทางศิลปะเพิ่มอีก 1 วิชา ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้วิธีการวิจัย และเขียนรายงาน
4. ควรเพิ่มวิชาเขียนทุกเทอมหรือทุกปีเพื่อช่วยนักศึกษาในการเขียนในแต่ละขั้นตอนในการเรียนและเขียน Thesis หรือ
อาจเปิดเป็น Clinic ที่มีผู้เชี่ยวชาญ ด้านการเขียนคอยให้ความช่วยเหลือ
5. ควรเปิดรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และบทบาทของศิลปะในปัจจุบัน ดวิชาที่เน้นการ
บรรยายให้ความรู้ที่ทันสมัย ควรเปิดวิชาสัมมนานัดพบศิลปิน นักวิชาการศิลปะ
1.4 เนื้อหาสาระของหลักสูตร
เนื้อหาสาระของหลักสูตร
อาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต ผู้ทรงฯ
เฉลี่ย
ระดับ
ค่าเฉลี่ย
3.31
3.80
4.74
3.48
3.83
มาก
1. เนื้อหาสาระวิชาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
3.80
3.91
4.67
3.67
4.01
มาก
หลักสูตร
2. เนื้อหาสาระวิชาตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 3.20
3.73
4.67
3.67
3.82
มาก
3. เนื้อหาสาระวิชาทันสมัยต่อความเจริญก้าวหน้าของ 3.00
3.64
4.67
3.33
3.66
มาก
องค์ความรู้และนวัตกรรม
4. เนื้อหาสาระวิชาสอดคล้องกับพื้นศักยภาพของ
3.20
3.64
4.67
3.33
3.71
มาก
ผู้เรียน
5. การจัดลาดับเนื้อหาสาระและการกาหนดชั้นปีที่ให้
3.80
4.00
4.67
3.67
4.04
มาก
ศึกษารายวิชามีความเหมาะสม
6. เนื้อหาสาระวิชาเป็นสิ่งที่สาคัญและจาเป็นต่อการ
3.60
4.00
5.00
3.67
4.07
มาก
เรียนรู้ของผูเ้ รียน
7. เนื้อหาสาระวิชาสะท้อนสาระสาคัญที่ชัดเจนและ
3.20
3.82
4.67
3.67
3.84
มาก
เป็นระบบ
8. เนื้อหาสาระวิชามีความหลากหลายและน่าสนใจ
2.60
3.55
5.00
3.00
3.54
มาก
9. เนื้อหาสาระวิชาเป็นประโยชน์ต่อการประกอบ
3.40
3.91
4.67
3.33
3.83
มาก
อาชีพ/สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาสาระของหลักสูตร
1. การเรียนไม่ควรเป็นการสอนบรรยายเท่านั้น ใช้วิธีการสอนแบบแลกเปลี่ยนการคิดวิเคราะห์ การนาเสนอ วิพากษ์ วิจารณ์
ทั้งในระดับกลุ่ม และบุคคล
2. ควรเพิ่มวิชาการวิเคราะห์ทฤษฎีปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ เพื่อเป็นการฝึกวิเคราะห์และการเขียนเชิงวิเคราะห์ควบคู่
กับการได้เรียนรู้ทฤษฎีปรัชญาที่สาคัญ และการนามาใช้สนับสนุนการสร้างสรรค์งานของตนเอง
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2. ด้านปัจจัยนาเข้า
ปัจจัยนาเข้า

อาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต

เฉลี่ย

ระดับ

ค่าเฉลี่ย

3.55

3.96

4.49

4.00

มาก

นักศึกษา

3.66

4.26

4.72

4.21

มาก

1. มีพื้นความรู้เพียงพอที่จะศึกษาในสาขาวิชา

3.20

4.00

4.33

3.84

มาก

2. มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนในสาขาวิชา

3.80

4.18

4.67

4.22

มาก

3. มีบุคลิกและลักษณะนิสัยเหมาะสมที่จะศึกษาในสาขาวิชา

3.80

4.09

4.67

4.19

มาก

4. มีความพอใจและตั้งใจที่จะศึกษา

3.80

4.55

4.67

4.34

มาก

5. รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน

3.80

4.45

5.00

4.42

มาก

6. ศึกษาหาความรู้เพิม่ เติมในวิชาที่เรียน

3.40

4.45

5.00

4.28

มาก

7. สนใจติดตามข่าวสารความเคลือ่ นไหวในแวดวงศิลปะ

3.80

4.09

4.67

4.19

มาก

อาจารย์

3.82

4.21

4.89

4.31

มาก

1. มีคุณธรรมและจิตสานึกความเป็นครู
2. มีความรู้และเชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน
3. มีความสามารถในการสอน/การถ่ายทอดความรู้
4. ให้ความเอาใจใส่และช่วยเหลือนักศึกษา
5. ปฏิบัติต่อนักศึกษาทุกคนอย่างเสมอภาค
6. มีการประสานความร่วมมือกันระหว่างนักศึกษาและอาจารย์
7. เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
รับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา
8. มีความตรงต่อเวลาในการสอน
9. อุทิศตนให้กับการสอน
สภาพแวดล้อม/สิ่งอานวยความสะดวก
1. มีการจัดครุภณ
ั ฑ์ โสตทัศนูปกรณ์ ประจาห้องเรียนอย่าง
ทันสมัยและเพียงพอต่อความต้องการ
2. การจัดสถานที่เรียนมีความเหมาะสม
3. อาคารเรียน ห้องเรียนมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
4. มีสถานที่ทางานเพียงพอสาหรับนักศึกษา
5. การเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสะดวกรวดเร็ว
6. มีการให้คาปรึกษาและแนะแนวด้านการศึกษา
7. มีการจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา

3.80
4.00
4.20
3.80
3.40
3.60
3.60

4.64
4.45
4.36
4.45
3.73
3.82
3.82

5.00
5.00
5.00
4.67
4.67
4.67
5.00

4.48
4.48
4.52
4.31
3.93
4.03
4.14

มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

3.80
4.20
3.11
3.40

4.45
4.18
3.34
3.36

5.00
5.00
3.76
4.33

4.42
4.46
3.40
3.70

มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

3.00
3.40
2.80
3.20
3.40
2.60

3.36
3.45
2.91
3.00
3.91
3.36

3.67
4.00
3.33
3.33
3.67
4.00

3.34
3.62
3.01
3.18
3.66
3.32

ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

เฉลี่ย
3.92
3.82
4.12
3.62
3.84
3.82

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3. ด้านกระบวนการ
กระบวนการ
อาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต
ค่าเฉลี่ย
3.42
3.93
4.41
การจัดการเรียนการสอน
3.26
3.84
4.37
1. มีการกาหนดจุดประสงค์และขอบข่ายของวิชาอย่างชัดเจน
3.60
4.09
4.67
2. มีการนาวิธีและเทคนิคการสอนหลาย ๆ วิธีมาใช้ในการสอน
3.40
3.45
4.00
3. เทคนิควิธีการสอนของอาจารย์ช่วยให้เรียนรูไ้ ด้ดี
3.80
3.73
4.00
4. เทคนิควิธีการสอนสอดคล้องกับเนื้อหาและกิจกรรมในหลักสูตร 3.40
3.73
4.33

95
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อาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต
5. นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
3.00
3.91
4.33
6. เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามปัญหาและข้อความรู้
3.40
3.82
4.33
7. นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นด้านการเรียนเพื่อ
2.60
4.00
4.67
ปรับปรุงวิธีสอนให้ดยี ิ่งขึ้น
8. มีการจัดสอนเสริม / ให้คาแนะนา / ให้คาปรึกษา สาหรับ
3.00
3.91
4.33
นักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียน
9. มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร/ประสบการณ์จริง ที่เหมาะสม
2.60
3.82
4.33
กับเนื้อหา และความสนใจของนักศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
10. ดาเนินการเรียนการสอนครบถ้วนตามหลักสูตร
3.80
3.91
4.67
การวัดและประเมินผล
3.31
3.85
4.48
1. แจ้งเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนให้ทราบล่วงหน้า
3.60
3.82
4.33
2. เกณฑ์การให้คะแนนและวัดผลชัดเจน มีมาตรฐาน มี
3.40
3.91
4.00
ประสิทธิภาพ และยุติธรรม
3. ใช้วิธีการวัดผลอย่างหลากหลายในแต่ละวิชา
3.20
3.73
4.00
4. มีการประเมินผลงานและพัฒนาการของนักศึกษาเป็นระยะ
3.60
3.82
4.67
ตลอดภาคการศึกษา
5. ผลที่ได้จากการประเมินเหมาะสมกับความรู้ความสามารถจริง
3.00
3.73
4.67
ของนักศึกษา
6. มีการแจ้งผลการประเมินสะท้อนกลับให้ผู้เรียนทราบ
3.40
4.09
4.67
7. มีการนาผลการวัดและประเมินผลมาปรับปรุงการเรียนการสอน 3.00
3.82
5.00
ต่อไป
การบริหารจัดการหลักสูตร
3.49
3.96
4.19
1. มีจานวนอาจารย์ผู้สอนเพียงพอกับรายวิชาในหลักสูตร
4.40
4.55
4.67
2. มีแผนการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาที่เหมาะสม
4.00
4.09
4.33
3. มีการแก้ไขปัญหาให้นักศึกษาเมื่อเกิดปัญหาต่าง ๆ
3.40
3.91
4.33
4. มีการให้ข้อมูลสารสนเทศ ด้านการเรียนการสอน ประกาศ
3.40
3.82
4.00
ระเบียบการของคณะและมหาวิทยาลัย อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ
5. มีเจ้าหน้าที่ให้คาปรึกษาหรือแนะแนวทางแก้ปัญหาให้นักศึกษา 3.40
4.27
4.00
ถูกต้องและเต็มความสามารถ
6. มีการแจ้งข่าวเรื่องทุนการศึกษาให้นักศึกษาทราบชัดเจน
2.80
3.64
4.00
ทันเวลา
7. มีความพร้อมทางด้านปัจจัยสนับสนุนและสิ่งอานวยความ
3.00
3.45
4.00
สะดวกในการจัดกิจกรรม
การประกันคุณภาพการศึกษา
3.65
4.10
4.58
1. นักศึกษาสามารถประเมินการเรียนการสอนของรายวิชาที่เรียน
3.00
4.09
4.33
อย่างอิสระทุกรายวิชา
2. อาจารย์ผสู้ อนมีคณ
ุ วุฒิการศึกษาและประสบการณ์ที่เหมาะสม
4.20
4.45
4.67
3. มีจานวนอาจารย์ผู้สอนสัมพันธ์กับนักศึกษา/สัดส่วนอาจารย์กับ 4.40
4.45
4.67
นักศึกษาเหมาะสม
4. มีหนังสือ ตารา และแหล่งสืบค้นข้อมูลอย่างเพียงพอ
3.60
3.55
4.67
5. การเชิญอาจารย์พิเศษ และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้มี
3.40
3.82
5.00
ความเหมาะสม

มคอ.2
เฉลี่ย
3.75
3.85
3.76

ระดับ
มาก
มาก
มาก

3.75

มาก

3.58

มาก

4.13
3.88
3.92
3.77

มาก
มาก
มาก
มาก

3.64
4.03

มาก
มาก

3.80

มาก

4.05
3.94

มาก
มาก

3.88
4.54
4.14
3.88
3.74

มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

3.89

มาก

3.48

ปานกลาง

3.48

ปานกลาง

4.11
3.81

มาก
มาก

4.44
4.51

มาก
มากที่สุด

3.94
4.07

มาก
มาก
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กระบวนการ
อาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต
6. นักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ/อาจารย์ 4.00
4.27
5.00
ผู้สอนได้ตามชั่วโมงให้คาปรึกษา
7. นักศึกษาสามารถยื่นคาร้องขอตรวจสอบผลการประเมิน
3.00
4.18
4.00
รายวิชาที่ตนศึกษาได้เมื่อมีความสงสัย
8. นักศึกษาสามารถเข้าถึงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) และ 3.60
4.00
4.33
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ได้
4. ด้านผลผลิต (หลักสูตรได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดผลดังต่อไปนี้)
ผลผลิตของหลักสูตร
อาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต
ค่าเฉลี่ย
3.55
4.21
4.68
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
3.85
4.18
4.50
1. ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรม เสียสละ และ
3.80
4.09
4.33
ซื่อสัตย์สุจริต
2. เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
3.60
4.09
4.33
เช่น มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
4.20
4.18
4.67
4. มีภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้ประพฤติปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรม
3.80
4.36
4.67
จริยธรรม
ด้านความรู้
3.75
4.18
4.67
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักวิชาการและเนื้อหาทีส่ าคัญใน 3.80
4.27
4.67
งานทัศนศิลป์อย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทัง้ ประยุกต์ความรู้และทักษะที่
3.80
4.27
4.67
เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาทางทัศนศิลป์ในระดับสูง
3. มีความรู้ความเข้าใจและเข้าถึงการพัฒนาความรู้ในสาขาวิชา
3.60
4.09
4.67
ทัศนศิลป์อย่างต่อเนื่องเพื่อเท่าทันต่อสภาวการณ์ปจั จุบัน
4. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาทัศนศิลป์กับความรู้ใน
3.80
4.09
4.67
ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปสูก่ ารสร้างองค์ความรู้ใหม่
ด้านทักษะทางปัญญา
3.35
4.27
4.67
1. คิดสร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ โดยประยุกต์
3.40
4.18
4.67
ความรู้และทักษะทางทัศนศิลป์ที่เหมาะสมในการแก้ปญ
ั หาอย่าง
สร้างสรรค์
2. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาจาก
3.60
4.27
4.67
ผลงานศิลปะ หรือเอกสารทางวิชาการสาขาทัศนศิลป์และศาสตร์
สาขาอื่น ๆ ที่ตนสนใจ เพื่อพัฒนาความคิด ขยายความรู้ใหม่ หรือ
บูรณาการให้เข้ากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ
3. สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางวิชาการด้านทัศนศิลป์ จาก
3.20
4.36
4.67
รากฐานของการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์และศาสตร์สาขาอื่นที่
เกี่ยวข้องในขั้นสูง เพื่อประยุกต์ความรู้จากงานทัศนศิลป์ มาปรับ
ใช้ให้เกิดประโยชน์ในสาขาวิชาชีพอย่างเป็นรูปธรรม
4. สามารถกาหนดโครงสร้างและดาเนินการสร้างสรรค์ที่สาคัญ
3.20
4.27
4.67
อย่างผู้มีวิสยั ทัศน์กว้างไกลทางด้านศิลปะ
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
3.30
4.18
4.84
และความรับผิดชอบ

มคอ.2
เฉลี่ย
4.42

ระดับ
มาก

3.73

มาก

3.98

มาก

เฉลี่ย
4.15
4.18
4.07

ระดับ
มาก
มาก
มาก

4.01

มาก

4.35
4.28

มาก
มาก

4.20
4.25

มาก
มาก

4.25

มาก

4.12

มาก

4.19

มาก

4.10
4.08

มาก
มาก

4.18

มาก

4.08

มาก

4.05

มาก

4.11

มาก
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มคอ.2

ผลผลิตของหลักสูตร
อาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต เฉลี่ย
1. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
3.40
4.09
5.00
4.16
2. เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีมนุษย
3.20
4.27
5.00
4.16
สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น มีความเข้าใจพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันใน
สังคม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
3. แสดงออกถึงความเป็นผู้นาได้อย่างโดดเด่น เพื่อเพิ่มพูน
3.40
4.27
4.67
4.11
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของกลุ่ม เข้าใจบทบาทการเป็น
สมาชิกที่ดีในกลุ่ม สามารถทางานเป็นทีม แก้ไขข้อขัดแย้งและ
สร้างปฏิสัมพันธ์ในกลุม่ ได้อย่างสร้างสรรค์
4. สามารถเป็นผู้รเิ ริม่ ในการแสดงประเด็นหรือข้อคิดเห็นที่สาคัญ
3.20
4.09
4.67
3.99
ทางวิชาการด้านทัศนศิลป์ ตามโอกาสและสถานการณ์ที่เหมาะสม
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
3.30
4.18
4.33
3.94
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีความสามารถในการพูด การฟัง และการเขียน เพื่อพัฒนา
3.60
4.18
4.33
4.04
ทักษะการสื่อสารกับสาธารณชนทั่วไป ทั้งในวงวิชาการและ
วิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
3.00
4.18
4.33
3.84
ฐานข้อมูล เพื่อการศึกษา สร้างสรรค์ และเผยแพร่งานทัศนศิลป์ได้
อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ บุคคล และกลุ่มบุคคล
ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์
3.67
4.30
5.00
4.32
1. มีความสามารถและความเชี่ยวชาญระดับสูงในการสร้างสรรค์
3.80
4.36
5.00
4.39
ตามหลักกระบวนการสร้างสรรค์ศลิ ปะ
2. สามารถดาเนินการออกแบบ ค้นคว้า หาแนวทางสร้าง
3.60
4.18
5.00
4.26
กระบวนการทางศิลปะที่เป็นแนวทางใหม่อันมีรูปแบบเฉพาะตนได้
ด้วยตนเอง
3. มีความสามารถในการประยุกต์การสร้างสรรค์ในระดับสูง และ
3.60
4.36
5.00
4.32
เผยแพร่ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมหรือวงวิชาการศิลปะได้อย่าง
เป็นรูปธรรม
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงความรู้ความสามารถของบัณฑิต
1. เรื่องการจัดแสดงผลงาน ทางคณะควรเป็นธุระในการแสวงหาพื้นที่หอศิลป์อื่น นอกเหนือจากหอศิลป์คณะ
2. ต้องการให้เปิดช่องทางการสร้างสรรค์อีก 1 ช่องทางที่สามารถนาไปใช้เพื่อสาธารณสังคม

ระดับ
มาก
มาก
มาก

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร
1. ควรมุ่งเน้นการพัฒนาความคิดขยายความรู้ให้เป็นองค์ความรู้ใหม่หรือบูรณาการความรู้ให้เข้ากับศาสตร์สาขาอื่น ๆ ที่
เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นรวมถึงต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ด้วย
2. ป.เอก สอนให้ผู้มีความรูเ้ ป็นนักปราชญ์ นักคิด นักเขียน นักวิชาการ และศิลปินมีความรู้ทางวิชาการ
3. ผู้เรียนต้องสร้างองค์ความรู้ใหม่ ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการศิลปะ หรือศิลปิน
4. ให้ทันสมัย เท่าทันการเปลีย่ นแปลงของศิลปะ และสังคมโลก
5. เปิดหลักสูตรทั้งเอกปฏิบัติ และเอกทฤษฎี เพราะผูเ้ รียนจะเกื้อกูลกัน
6. เชิญผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ มาบรรยาย มีผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอกร่วมสอน เชิญศิลปินมาจากต่างประเทศพบปะ
นักศึกษา และอาจจะเป็นที่ปรึกษาได้
7. ให้ใช้ประโยชน์จากนอกสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์จากการเรียน เช่น นิทรรศการศิลปะ การสัมมนาเรื่องต่าง ๆ
8. ค่าเทอมควรลดลง ควรเพิ่มสตูดโิ อ
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ภาคผนวก ง
คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

มคอ.2

99

มคอ.2

100

ภาคผนวก จ
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง

มคอ.2

101

มคอ.2

ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556)

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561)

โครงสร้างของหลักสูตร

โครงสร้างของหลักสูตร

แบบ 1.1
วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)
ศิลปนิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร

18 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต

แบบ 1.1
วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)
12
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)
48
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
48
รายวิชา
วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)
จานวน
200 601 สัมมนา 1
(Seminar I)
200 602 สัมมนา 2
(Seminar II)
200 603 วิธีวิจัยทางทัศนศิลป์
(Research Methodology in Visual Arts)

รายวิชา
รายวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)
จานวน 18 หน่วยกิต
200 601 เตรียมศิลปนิพนธ์ 1
3*(1-6-2)
(Art Thesis Preparation I)
200 602 เตรียมศิลปนิพนธ์ 2
3*(1-6-2)
(Art Thesis Preparation II)
200 603 วิธีวิจัยทางศิลปะ
3*(1-4-4)
(Research Methodology in Art)
200 604 การศึกษาพิเศษ
3*(1-4-4)
(Special Studies)
200 605 สัมมนาทัศนศิลป์
3*(2-3-4)
200 604 สัมมนาทัศนศิลป์
(Seminar in Visual Arts)
(Seminar in Visual Arts)
200 606 สัมมนาศิลปนิพนธ์
3*(1-6-2)
(Seminar in Art Thesis)
ศิลปนิพนธ์
วิทยานิพนธ์
200 651 ศิลปนิพนธ์
มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต
200 651 วิทยานิพนธ์
(Art Thesis)
(Thesis)
วิชาภาษาต่างประเทศ
200 661 ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาทัศนศิลป์ 3(3-0-6)
(English for Doctor of Philosophy Students in Visual Arts)

การเปลี่ยนแปลง
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ปรับลดจานวนหน่วยกิต
วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)

12 หน่วยกิต
3*(2-2-5)

ลดหน่วยกิต
ปรับชื่อ คาอธิบายรายวิชา
ปรับตัวเลขหน่วยกิตในวงเล็บ
ปรับชื่อ คาอธิบายรายวิชา
ปรับตัวเลขหน่วยกิตในวงเล็บ
ปรับชื่อ คาอธิบายรายวิชา
ปรับตัวเลขหน่วยกิตในวงเล็บ

3*(2-2-5)
3*(2-2-5)

ปิดรายวิชา
3*(2-2-5)

ปรับรหัสวิชา คาอธิบายรายวิชา
ปรับตัวเลขหน่วยกิตในวงเล็บ
ปิดรายวิชา

มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต

ปรับชื่อ คาอธิบายรายวิชา

ปิดรายวิชา

102

ภาคผนวก ฉ
คาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ

มคอ.2

103

มคอ.2

200 601

สัมมนา 1
3(2-2-5)
(Seminar I)
Insightful issues of visual arts, advanced principles and theories of art and
other related fields, principles of systematic and independent data analysis, logical
and imaginative visual artwork, stipulation of dissertation projects.

200 602

สัมมนา 2
3(2-2-5)
(Seminar II)
Investigations and data analysis of creativity issues developed continually
from Art Thesis Seminar I, stipulation of dissertation topics and projects.
Local study and study abroad required.

200 603

วิธีวิจัยทางทัศนศิลป์
3(2-2-5)
(Research Methodology in Visual Arts)
Principles of methodology developed through a combination of social
science methodology and visual art making processes in studio, including data
collection, interview, fieldwork, data organization and analysis, artwork synthesis,
artwork creation process, complete records of artwork creation process, research
presentation in exhibition forms and national and international academic conferences.

200 604

สัมมนาทัศนศิลป์
3(3-0-6)
(Seminar in Visual Arts)
Theories and issues in advanced visual arts; relationship between visual
art theories and issues and culture, society, religion, politics and complex ethical
problems in social contexts; ability to perform systematic and concrete transfer of
complex ideas; an integrated initiation of ideas in discussions for appropriate
alternatives. Problem-solving and propositions for students in visual art circles and
society.

200 651

วิทยานิพนธ์
มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต
(Thesis)
Thesis in visual arts with innovative knowledge and high quality, under
supervision of thesis advisors.

