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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ  
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2559) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา     วังท่าพระ บัณฑิตวิทยาลัย ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 1.1 รหัสหลักสูตร 
  25280081100189 
 1.2 ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย              หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 
 ภาษาอังกฤษ      Master of Arts Program in Art History 
 
2.  ช่ือปริญญา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย       ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Arts (Art History) 

ชื่อย่อภาษาไทย   ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   M.A. (Art History) 

  
3.  วิชาเอก  

ไม่มี 
 
4.   จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร       
 ไม่น้อยกว่า 42  หน่วยกิต 
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5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ       หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี   
 5.2  ภาษาที่ใช้     ภาษาไทย   
 5.3  การรับเข้าศึกษา     รับเฉพาะนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน   เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา    ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 
 คณะกรรมการวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุม 
 ครั้งที ่8 /2559  วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุม 
 ครั้งที7่/2559 วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 ปีการศึกษา 2560 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  (1)  ผู้สอนทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ  ศิลปะ ประวัติศาสตร์  การท่องเที่ยว 
  (2)  ภัณฑารักษ์ และงานทางด้านพิพิธภัณฑ์ 
  (3)  นักเขียนและผู้ผลิตงานด้านสารคดีด้านศิลปวัฒนธรรม 
  (4)  มัคคุเทศก์ 
 
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 1. นายศักดิ์ชัย สายสิงห์ 
 เลขประจ าตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X 
 ต าแหน่ง  ศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิ  Ph.D. (Histoire de l’Art et Archéologie) Mention très Honorable avec les 
felicitations du jury, Université de Paris-Sorbonne, France (1999)  

 D.E.A. (Histoire de l’Art) Mention très bien, Université de Paris-Sorbonne, 
France (1995) 
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     ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2532) 
     ศศ.บ. (โบราณคดี) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2525) 
 
 2. นายเชษฐ์ ติงสัญชล ี
 เลขประจ าตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X 
 ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิ Ph.D. (History of Art) National Museum Institute, India (2006) 
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2544) 
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2541) 

 
 3. นายรุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง 
 เลขประจ าตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X 
 ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิ  ปร.ด. (ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2552) 
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2545) 
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2541) 
 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 

ที่อยู่ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ 10200 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่พิจารณาในการวางแผนหลักสูตรนั้น ได้แก่การท่องเที่ยวซึ่ง
ปัจจุบันมีผลทางเศรษฐกิจต่อประเทศไทยจ านวนมหาศาล จุดดึงดูดส าคัญของการท่องเที่ยวก็คือโบราณวัตถุสถาน
ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการอนุรักษ์และเผยแพร่ หลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะจึง
เป็นหลักสูตรเพ่ือการสร้างคนให้มีความเชี่ยวชาญในแขนงวิชาดังกล่าว   
 
 11.2. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2554 -2559) บทที่ 4 “ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน” ที่กล่าวถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาคนไทยสู่การเรียนรู้ตลอด
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ชีวิตและตระหนักถึงคุณค่าวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยนั้น หลักสูตรนี้จึงได้รับการออกแบบมาเพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม คือ เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ เป็น
ส่วนหนึ่งของสังคมท่ีมีการคิดวิเคราะห์มากขึ้น  

อนึ่ง หลักสูตรดังกล่าวมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางด้านศิลปกรรม 
ในขณะที่ปัจจุบันโบราณวัตถุสถานอันเป็นมรดกส าคัญของชาติและของโลก นับวันจะถูกท าลายสูญหายไปเนื่องด้วย
คนไม่เห็นคุณค่า หลักสูตรดังกล่าวจึงออกแบบมาเพ่ือให้นักศึกษา “เห็นคุณค่า” และช่วยกันอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมดังกล่าวให้คงอยู่สืบไป   
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1. การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกท่ีมี
ศักยภาพ โดยการผลิตบุคลากรทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะที่มีศักยภาพสูงสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยด้านที่ 2 “เพ่ือสร้างสังคมฐานความรู้ บูรณาการความเชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม สังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ ให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งทุนทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ”  
 
 12.2. ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 ผลกระทบจากการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางด้านศิลปะ และปณิธานในการสร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้นให้นักศึกษาฝึกการคิด
วิเคราะห์ การวิจัยและสร้างจิตส านึกให้นักศึกษารู้คุณค่าของงานศิลปกรรม 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 ไม่มี 
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หมวดที่ 2 
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1.ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1  ปรัชญา 
การศึกษางานศิลปกรรม น ามาสู่ความเข้าใจเก่ียวกับความเป็นมาของคน 

 1.2  ความส าคัญ 
  วิชาช่างในดินแดนไทยสร้างขึ้นในความเชื่อของศาสนา โดยเฉพาะพุทธศาสนาซึ่งสืบทอดมานานกว่าพันปี  
แต่งานช่างเหล่านี้แทบไม่มีการบันทึกความรู้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร การชื่นชมรับรู้งานช่าง หรือเรื่องราวของช่าง 
จากการบอกผ่านเล่าต่อกันมา จึงต้องการค าอธิบายตามกระบวนการของข้อมูลหลักฐานที่เป็นเหตุผล และการ
เชื่อมโยงข้อมูลความรู้กับสาขาวิชาอ่ืน ด้วยวิธีการอันเหมาะสม 
  อนึ่ง ข้อมูลหลักฐานด้านโบราณสถาน โบราณวัตถุของไทย นับวันจะช ารุด จะสูญหายจนหมดไป หรืออาจ
ศึกษาไม่ได้อีกต่อไปจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือจากขบวนการอันมิชอบ ไม่ถูกต้อง หรือบิดเบือนหลักวิชา 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2554 -2559) บทที่ 4 “ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน” กล่าวถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาคนไทยสู่ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และตระหนักถึงคุณค่าวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยนั้น หลักสูตรนี้จึงได้รับการออกแบบมาเพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม คือ เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ เป็น
ส่วนหนึ่งของสังคมท่ีมีการคิดวิเคราะห์มากขึ้น 
            สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่พิจารณาในการวางแผนหลักสูตรนั้น ได้แก่การท่องเที่ยวซึ่ง
ปัจจุบันมีผลทางเศรษฐกิจต่อประเทศไทยจ านวนมหาศาล จุดดึงดูดส าคัญของการท่องเที่ยวก็คือ โบราณวัตถุสถาน
ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการอนุรักษ์และเผยแพร่ หลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะจึง
เป็นหลักสูตรเพ่ือการสร้างคนให้มีความเชี่ยวชาญในแขนงวิชาดังกล่าว   
 

1.3  วัตถุประสงค์ 
1.3.1.เพ่ือให้นักศึกษาและบัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจศิลปกรรมโบราณในประเทศไทยและประเทศ

ใกล้เคียงตามหลักการของวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 

1.3.2 เพ่ือให้นักศึกษาและบัณฑิตสามารถจัดระเบียบความรู้ความเข้าใจงานช่างไทยโบราณเพ่ือการศึกษา
ค้นคว้า และวิจัยเพื่อการประยุกต์พัฒนา ทั้งในสาขาวิชาชีพ และวิชาการ  

1.3.3 เพ่ือให้นักศึกษาและบัณฑิตมีจิตส านึกท่ีดีต่อศิลปวัฒนธรรม มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ 
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2.แผนการพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) ให้
เป็นไปตามมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ 
สกอ. ก าหนดในระยะเวลาทุกๆ 5 ปี 

ติดตามและประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

แผนส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ภายในระยะเวลา 
2 ป ี

1. เพ่ิมพูนทักษะ/ความรู้แก่อาจารย์ 
เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. เพ่ิมพูนทักษะ/ความรู้แก่
นักศึกษานอกห้องเรียน เพ่ือส่งเสริม
ให้นักศึกษาสามารถค้นคว้าและ
วิเคราะห์ได้ด้วยตนเอง 

1. กิจกรรมส่งเสริมและเพ่ิมพูน
ทักษะ/ความรู้แก่อาจารย์ที่
รับผิดชอบการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา 
2.กิจกรรมส่งเสริมและเพ่ิมพูน
ทักษะ/ความรู้แก่นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษานอกห้องเรียน 

แผนการพัฒนาทักษะการสอนตาม
ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ภายในระยะเวลา 2 ปี 

เพ่ิมพูนทักษะ/ความรู้แก่อาจารย์ให้
มีทักษะการสอนตามผลการเรียนรู้
ทั้ง 5 ด้านตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

1. กิจกรรมส่งเสริมและเพ่ิมพูน
ทักษะ/ความรู้แก่อาจารย์ที่
รับผิดชอบการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา ให้มีทักษะการสอน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน 
2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน 
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หมวดที่ 3 

ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ  จัดการศึกษาในระบบหน่วยกิตทวิภาค  ข้อก าหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือทีม่ีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  มีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   ไม่มี 
2.  การด าเนินการหลักสูตร  
 2.1  วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน    

ภาคการศึกษาต้น     เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
  ภาคการศึกษาปลาย    เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
  ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน  เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 
   

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
     2.2.1  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง 
     2.2.2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.2550 ข้อ 7 (ภาคผนวก ก) และ/หรือทีม่ีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

      2.2.3.  ผ่านการสอบคัดเลือกจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  
2.3. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 นักศึกษาบางคนซึ่งส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาอ่ืนๆ อาจไม่มีพ้ืนความรู้ทางประวัติศาสตร์
ศิลปะ 
 
2.4. กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3. 
 จัดให้มีการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต ส าหรับนักศึกษาผู้ไม่มีพ้ืนฐานสาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ศิลปะมาก่อนจ านวน 1 รายวิชา จ านวน 3 หน่วยกิต คือ 317 410 ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศ
ไทย  (Art History in Thailand) 
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2.5. แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
ชั้นปีที่ จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 

ชั้นปีที่ 1 15 15 15 15 15 
ชั้นปีที่ 2 - 15 15 15 15 

รวม 15 30 30 30 30 

จ านวนที่คาดว่า
จะส าเร็จ 
การศึกษา 

- 15 15 15 15 

 
2.6. งบประมาณตามแผน 
 2.6.1. งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

ร า ย ล ะ เ อี ย ด
รายรับ 

ปีงบประมาณ 
2559 2560 2561 2562 2563 

ค่าลงทะเบียน 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 

2,722,461 2,832,779 3,062,654 3,108,077 3,253,977 

รวมรายรับ 4,122,461 4,232,779 4,462,654 4,508,077 4,653,977 
 
 
 2.6.2. งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 

หมวดเงิน ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
งบด าเนินการ      

ค่าใช้จ่าย 
บุคลากร 

2,522,225 2,635,488 2,755,649 2,883,128 3,018,370 

ค่าใช้จ่าย 
ด าเนินงาน 

949,666 997,150 1,047,007 1,099,357 1,154,325 

ทุนวิจัยและ 
พัฒนาบุคลากร 
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หมวดเงิน ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
ร ว ม ร า ย จ่ า ย
ระดับ 
มห า วิทยาลั ย 
คณะ บัณฑิต 

     

รวม (ก) 3,471,891 3,632,637 3,802,656 3,982,485 4,172,695 

ข.งบลงทุน      

ค่าครุภัณฑ์ 75,000 78,750 82,688 86,882 91,163 
ค่าสิ่งก่อสร้าง - -    

รวม (ข) 75,000 78,750 82,688 86,882 91,163 
รวม (ก) + (ข) 3,546,891 3,711,387 3,885,343 4,069,307 4,263,858 

จ านวน 
นักศึกษา 

15 30 30 30 30 

ค่าใช้จ่ายต่อหัว
นักศึกษา 

236,459 123,712 129,511 135,643 142,128 

 
2.7. ระบบการศึกษา 

 ☑ แบบชั้นเรียน 

☐ แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

☐ แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

☐ แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-Learning) 

☐ แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 

☐ อ่ืนๆ (ระบุ) 
2.8. การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 (ภาคผนวก ก) 
และ/หรือทีม่ีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน   
              3.1   หลักสูตร 

 3.1.1.   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า                  42   หน่วยกิต 
3.1.2.    โครงสร้างหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก 2 
 วิชาบังคับ จ านวน  24  หน่วยกิต 
 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 12  หน่วยกิต 
   รวม  42  หน่วยกิต 
       แผน ข 

วิชาบังคับ จ านวน  24  หน่วยกิต 
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15  หน่วยกิต 
การค้นคว้าอิสระ มีค่าเทียบเท่า     3   หน่วยกิต 

    รวม                42  หน่วยกิต 
 
 การสอบประมวลความรอบรู้ 

1) นักศึกษาท่ีเลือกเรียนแผน ก แบบ ก 2 ไม่ต้องสอบประมวลความรอบรู้ 
2) นักศึกษาท่ีเลือกเรียนแผน ข ต้องสอบประมวลความรอบรู้ภายหลังจากท่ีได้เรียนและสอบ

ผ่านครบทุกรายวิชาในหมวดรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกตลอดหลักสูตร จ านวน  39
หน่วยกิต 
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3.1.3. รายวิชา 
3.1.3.1. รหัสวชิา 
    ก าหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม  กลุ่มละสามหลัก 
   เลขสามหลักแรก  เป็นเลขประจ าหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ  ดังนี้ 
   317 หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ  
   คณะโบราณคดี 
   เลขสามหลักหลัง  เป็นเลขบอกรหัสวิชา  ดังนี้ 
                               เลขตัวแรก    หมายถึง    สถานะของรายวิชา 
   หมายเลข 4  หมายถึง   รายวิชาเสริมพ้ืนฐาน  
   หมายเลข 5  หมายถึง   รายวิชาบังคับ 
   หมายเลข 6  หมายถึง   รายวิชาเลือก 
   หมายเลข 7  หมายถึง รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
 
           เลขตัวที่สอง   หมายถึง กลุ่มของรายวิชา 
   หมายเลข 0 หมายถึง   กลุ่มวิชาศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
   หมายเลข 1-2 หมายถึง   กลุ่มวิชาศิลปะในประเทศไทย 
   หมายเลข 3 หมายถึง   กลุ่มวิชาทฤษฎีประวัติศาสตร์ศิลปะ 
 
           เลขตัวที่สาม หมายถึง  ล าดับที่ของรายวิชา 
 
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 
           วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3-4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 ในแตล่ะรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจาก  จ านวนชั่วโมงบรรยาย (บ)  ชั่วโมงปฏิบัติ (ป)  
และชั่วโมงท่ีนักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหารด้วย 3  ซึ่งมีวิธีคิด  ดังนี้ 
           จ านวนหน่วยกิต   =       บ + ป + น 
                     3 
 
 



12 

 

 

  การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ  ประกอบด้วยเลข 4 ตัวคือ 
  เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ  เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
  เลขตัวที่สอง  สาม  และสี่  อยู่ในวงเล็บบอกโดย 
            เลขตัวที่สองบอกจ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
   เลขตัวที่สามบอกจ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
   เลขตัวที่สี่บอกจ านวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 
  
3.1.3.3. รายวิชา 
 
3.1.3.3.1 รายวิชาพื้นฐาน  (ไม่นับหน่วยกิต) 
 ส าหรับนักศึกษาผู้ไม่มีพ้ืนฐานสาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะมาก่อนตามดุลพินิจของคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน1 รายวิชา จ านวน 3 หน่วยกิต โดยวัดผลเป็น S หรือ U ดังนี้ 
317 410 ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย     3(3-0-6) 

  (Art History in Thailand) 
 

3.1.3.3.2 รายวิชาบังคับ  
จ านวน 24 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 

317 501 ศิลปะอินเดียและเอเชียอาคเนย์ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19   3(3-0-6) 
 (Indian and Southeast Asian Art prior to the 13 th Century A.D.) 

317 511 ศิลปะทวารวดีและศรีวิชัย      3(3-0-6) 
 (Dvaravati and Srivijaya Art) 

317 512 ศิลปะเขมรในประเทศไทย       3(3-0-6) 
 (Khmer Art in Thailand) 

317 513 ศิลปะสุโขทัยและล้านนา       3(3-0-6) 
 (Sukhohthai and Lanna Art) 
317 514 ศิลปะอยุธยาและรัตนโกสินทร์      3(3-0-6) 
 (Ayutthaya and Rattanakosin Art) 
317 531 ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ศิลปะ     3(3-0-6) 

 (Research Methodology in Art History) 
317 532 การฝึกภาคสนาม      3(ไม่น้อยกว่า 135 ชั่วโมง) 

 (Field Work) 
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317 533 แนวความคิดและเทคนิคจิตรกรรม ประติมากรรมและสถาปัตยกรรมไทย 3(3-0-6) 
(Concepts and Techniques of Thai Painting, Sculpture, and Architecture) 

 
3.1.3.3.3 วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
 นักศึกษาท่ีเลือกเรียน แผน ก แบบ ก 2 ต้องท าวิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต นักศึกษาท่ีเลือก
เรียน แผน ข ต้องท าการค้นคว้าอิสระ มีค่าเทียบเท่า 3 หน่วยกิต 
317 741 การค้นคว้าอิสระ     มีค่าเทียบเท่า 3 หน่วยกิต 

 (Independent Study) 
317 742 วิทยานิพนธ์          มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 

 (Thesis) 
 
3.1.3.3.4 รายวิชาเลือก  
 แผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต แผน ข ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาดังต่อไปนี้ 
317 601 สัมมนาศิลปะอินเดีย       3(3-0-6) 
   (Seminar on Indian Art) 
317 602 สัมมนาศิลปะในเอเชียอาคเนย์      3(3-0-6) 
 (Seminar on Southeast Asian Art) 
317 603  สัมมนาศิลปะในเอเชียตะวันออก      3(3-0-6) 

 (Seminar on Art in East Asia) 
317 611 สัมมนาศิลปะไทย       3(3-0-6) 
 (Seminar on Thai Art) 
317 631 ประติมานวิทยา        3(3-0-6) 

(Iconography) 
317 632 สัมมนาหัวข้อพิเศษทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ    3(3-0-6) 
 (Seminar on Special Topics in Art History) 
317 633 สัมมนาหัวข้อพิเศษทางด้านการประยุกต์ใช้ประวัติศาสตร์ศิลปะ   3(3-0-6) 
 (Seminar on Special Topics in Appling Art History) 
317 634 การอ่านภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ1   3(3-0-6) 

(English Reading in Art History) 

                                                           
1 ผู้ที่ลงเรียนรายวิชา 317 634 English Reading in Art History ถา้ได้ค่าระดับตั้งแต่ B ขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาตา่งประเทศ 
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317 635 การอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ2   3(3-0-6) 
(French Reading in Art History) 

317 636 สัมมนาก่อนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ    3(2-2-5) 
 (Pre-Dissertation Seminar) 
 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
 3.1.4.1 แผน ก แบบ ก 2 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที ่1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  
(บ-ป-น) 

317 410 
317 501 

ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย 3* (3-0-6) 

ศิลปะอินเดียและเอเชียอาคเนย์ก่อน        
พุทธศตวรรษที่ 19   

3(3-0-6) 
 

317 533 แนวความคิดและเทคนิคจิตรกรรม  
ประติมากรรม และสถาปัตยกรรมไทย  

                  3(3-0-6) 
 

 รวมหน่วยกิต 6 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที ่2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  

(บ-ป-น) 
317 511 
317 513 
317 531 

ศิลปะทวารวดีและศรีวิชัย 
 ศิลปะสุโขทัยและล้านนา  
 ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ศิลปะ    
วิชาเลือก 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

3 

 รวมหน่วยกิต                          12 

 
 

                                                           
2 ผู้ที่ลงเรียนรายวิชา 37 635 French Reading in Art History ถ้าได้ค่าระดับตัง้แต่ B ขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศ 
* รายวิชาไม่นบัหน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที ่1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  

(บ-ป-น) 

317 512 
317514 
317 532 
 

ศิลปะเขมรในประเทศไทย 
ศิลปะอยุธยาและรัตนโกสินทร์ 
การฝึกภาคสนาม 
วิชาเลือก 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

3 (ไม่น้อยกว่า 135 ชั่วโมง) 
3 

 รวมหน่วยกิต 12 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที ่2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  

(บ-ป-น) 
317 742 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า) 12  

 รวมหน่วยกิต 12 

 
3.1.4.2. แผน ข 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที ่1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  

(บ-ป-น) 

317 410 ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย 3* (3-0-6) 
317 501 ศิลปะอินเดียและเอเชียอาคเนย์ก่อน         

พุทธศตวรรษที่ 19   
 3(3-0-6) 

 
317 533 แนวความคิดและเทคนิคจิตรกรรม  

ประติมากรรม และสถาปัตยกรรมไทย  
                     3(3-0-6) 
 

 รวมหน่วยกิต 6 

 
 

                                                           
*

 รายวิชาไมน่บัหนว่ยกิต 
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ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที ่2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  

(บ-ป-น) 

317 511 
317 513 
317 531 

ศิลปะทวารวดีและศรีวิชัย 
ศิลปะสุโขทัยและล้านนา  
ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ศิลปะ    
วิชาเลือก 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

3 

 รวมหน่วยกิต                        12 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที ่1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  
(บ-ป-น) 

317 512 
317514 
317 532 

ศิลปะเขมรในประเทศไทย 
ศิลปะอยุธยาและรัตนโกสินทร์ 
การฝึกภาคสนาม 
วิชาเลือก 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

3 (ไม่น้อยกว่า 135 ชั่วโมง) 
3 

 รวมหน่วยกิต 12 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  
(บ-ป-น) 

 
317 741 

วิชาเลือก 
การค้นคว้าอิสระ     (มีค่าเทียบเท่า) 

9 
3  

 รวมหน่วยกิต 12 
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3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
 

317 410 ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย    3(3-0-6) 
(Art History in Thailand) 
เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

ศิลปะท่ีค้นพบในประเทศไทยตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันโดยสังเขป 
Outline of art discovered in Thailand from prehistoric period up to the 

present time. 
 

317 501  ศิลปะอินเดียและเอเชียอาคเนย์กอ่นพุทธศตวรรษที่ 19  3(3-0-6) 
  (Indian and Southeast Asian Art prior to the 13th century A.D.) 

เนื้อหาหลักของประวัติศาสตร์ศิลปะช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 ของประเทศในเอเชียใต้
และเอเชียอาคเนย์ อินเดีย ศรีลังกา อินโดนีเซีย กัมพูชา เวียดนามและพม่า 

History of Art in South and Southeast Asian art of India, Sri Lanka, 
Indonesia, Cambodia, Vietnam and Burma before the 13th century A.D. 
 

317 511 ศิลปะทวารวดีและศรีวิชัย     3(3-0-6) 
  (Dvaravati and Srivijaya Art) 

ศิลปะทวารวดีและศิลปะศรีวิชัย ศิลปกรรมภายใต้แรงบันดาลใจจากศิลปะอินเดียและ
อินโดนีเซีย ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 12-18 ในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ของ
ประเทศไทย  
มีการศึกษานอกสถานที ่

Dvaravati and Srivijaya art under the inspiration from art of India and 
Indonesia from the 6thto 12th century A.D. in Central, Northeast and Southern 
Thailand 

                     Field trip required. 
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317 512  ศิลปะเขมรในประเทศไทย     3(3-0-6) 
  (Khmer Art in Thailand) 

ศิลปะเขมรที่พบในประเทศไทย ศิลปกรรมภายใต้แรงบันดาลใจจากประเทศกัมพูชา
ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 12-18 ในภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
มีการศึกษานอกสถานที่ 

Khmer art in Thailand under the inspiration from Cambodia from the 6thto 
12th century A.D. in Central and Northeast Thailand 

                     Field trip required. 
 
317 513  ศิลปะสุโขทัยและล้านนา     3(3-0-6) 
  (Sukhothai and Lanna Art) 

ศิลปะหริภุญชัยก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 และศิลปะสุโขทัย-ล้านนา ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 
19-22 ทางภาคเหนือและภาคกลางตอนบนของประเทศไทย 
มีการศึกษานอกสถานที่ 

Haripunjaya art prior to the 13th century as well as Sukhothai and Lanna 
art from the 13th to16th century A.D. in Northern and Upper part of Central 
Thailand  

                      Field trip required. 
 
317 514 ศิลปะอยุธยาและรัตนโกสินทร์     3(3-0-6) 
  (Ayutthaya and Rattanakosin Art) 

ศิลปะอยุธยา  และศิลปะรัตนโกสินทร์  ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 19-24 ทางภาคกลางของ
ประเทศไทย 
มีการศึกษานอกสถานที ่

Ayutthaya and Rattanakosin art from the 13th to 18 th century A.D. in 
central Thailand 

                     Field trip required. 
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317 531 ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ศิลปะ    3(3-0-6) 
  (Research Methodology in Art History) 

วิธีวิจัยของประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทยอันได้แก่ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล การก าหนดอายุโดยวิธีการของประวัติศาสตร์ศิลปะ การทดสอบข้อมูลกับสาขาวิชาต่างๆที่
เกี่ยวเนื่องและการประเมินผล 

Research methodology in Thai art history including data collection, 
analysis, dating and comparison with other related studies and assessments. 
 

317 532  การฝึกภาคสนาม     3(ไม่น้อยกว่า 135 ชั่วโมง) 
(Field Work) 

ศึกษางานภาคสนาม การได้มาของข้อมูลทางด้านโบราณวัตถุสถาน จากกรรมวิธีทาง
โบราณคดี ด้วยวัตถุประสงค์ในการค้นคว้าวิจัยในเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะ  

Field work including gathering data from archaeological excavation for art 
history research. 
 

317 533 แนวความคิดและเทคนิคจิตรกรรม  ประติมากรรม และสถาปัตยกรรมไทย 3(3-0-6) 
(Concepts and Techniques of Thai Painting, Sculpture, and Architecture) 
 แนวความคิดทางด้านประติมานวิทยา  กรรมวิธีการสร้างสรรค์งานศิลปกรรม และ
รูปแบบรวมถึงพัฒนาการของจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรมไทยโบราณ    

 มีการศึกษานอกสถานที ่
Iconographical concepts, techniques ans styles inculuding the stylistic 

development of ancient Thai painting, sculpture and architecture. 
Field trip required.  
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317 601 สัมมนาศิลปะอินเดีย      3(3-0-6) 
  (Seminar on Indian Art) 

ศิลปะอินเดียตั้งแต่อารยธรรมลุ่มแม่น้ าสินธุจนถึงสมัยโมกุลโดยเน้นทางด้านโบราณวัตถุ
สถาน การก าหนดอายุรวมถึงอิทธิพลที่ให้แก่ศิลปะในเอเชียอาคเนย์ โดยเฉพาะศิลปะในประเทศ
ไทย 

Indian art from the Indus Civilization to the Mughals, emphasizing art and 
architecture, dating methods and their influence on Southeast Asian and Thai art. 

 
317 602  สัมมนาศิลปะในเอเชียอาคเนย์     3(3-0-6) 
   (Seminar on Southeast Asian Art) 
   ศิลปะในเอเชียอาคเนย์ ศิลปะชวา ศิลปะเขมร ศิลปะจาม ศิลปะพม่า หรือ ศิลปะลาว 

หรือศิลปะลังกาจากเอเชียใต้ โดยเลือกประเทศใดประเทศหนึ่งขึ้นมาเป็นหัวข้อในการศึกษา หรือ
อาจศึกษาศิลปะในเอเชียอาคเนย์โดยภาพรวม 

Southeast Asian art, including, Javanese, Khmer, Cham, Burmese or 
Laotian art or Sri Lankan art from South Asia. Choose one of these areas for the 
study or study as a whole.  
 

317 603 สัมมนาศิลปะในเอเชียตะวันออก     3(3-0-6) 
(Seminar on Art in East Asia) 

เนื้อหาหลักเกี่ยวกับศิลปะจีน เกาหลีและญี่ปุ่น และอิทธิพลที่มีต่อศิลปะในประเทศไทย 
Chinese, Korean and Japanese art and their influence on Thai art.  

 

317 611 สัมมนาศิลปะไทย      3(3-0-6) 
  (Seminar on Thai Art) 

ประเด็นศึกษาเกี่ยวกับศิลปะไทยโดยเฉพาะ 
Specific case study in Thai art 
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317 631 ประติมานวิทยา       3(3-0-6) 
(Iconography) 

คติความเชื่อและแนวความคิดที่แสดงออกในการสร้างศิลปกรรมอันเนื่องในศาสนาพุทธ
และศาสนาฮินดู 

Beliefs and concepts expressed in Hindu and Buddhist religious art. 
 
317 632 สัมมนาหัวข้อพิเศษทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ    3(3-0-6) 
  (Seminar on Special Topics in Art History) 

หัวข้อพิเศษทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ ประเด็นใดประเด็นหนึ่ง เช่น การช่าง ศิลปะใน
ราชส านัก ศิลปะพ้ืนบ้าน เครื่องปั้นดินเผา ศิลปะร่วมสมัย ศิลปะก่อนประวัติศาสตร์ ประวัติการ
ค้นคว้าประวัติศาสตร์ศิลปะ  

   A selected art history topic, such as craftsmanship, court art, folk art, 
ceramics, contemporary art, prehistoric art or historiography of art history. 
 
317 633 สัมมนาหัวข้อพิเศษทางด้านการประยุกต์ใช้ประวัติศาสตร์ศิลปะ  3(3-0-6) 
  (Seminar on Special Topics in Appling Art History) 
   หัวข้อพิเศษทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ หรือสาขาอ่ืนๆที่ส่งเสริมการท างานทางด้าน

 ประวัติศาสตร์ศิลปะ เช่น การอนุรักษ์ การจัดการมรดกทางศิลปกรรม การพิพิธภัณฑ์ หรือ 
 หัวข้ออ่ืนๆ 

A selected topic in applied art history or other related fliekds, applicable 
to the promotion of works in art history, such as conservation cultural 
management or museology. 
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317 634 การอ่านภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ  3(3-0-6) 
(English Reading in Art History) 

การฝึกการอ่านบทความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะ เพ่ือจับใจความส าคัญ  
Practical training in reading English articles on art history. 

เงื่อนไข: นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบ
ภาษาต่างประเทศ 

 
317 635 การอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ   3(3-0-6) 

(French Reading in Art History) 
การฝึกการอ่านบทความภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะ เพื่อจับใจความ

ส าคัญ  
Practical training in reading French articles on art history. 

เงื่อนไข: นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบ
ภาษาต่างประเทศ 

 
317 636  สัมมนาก่อนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ   3(2-2-5) 
  (Pre-Dissertation Seminar) 

อภิปรายและพัฒนากรอบแนวความคิด วิธีการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ ประเมินค่ า
ข้อมูล เพ่ือทบทวนผลการด าเนินการวิจัย เพ่ือเตรียมเขียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่
นักศึกษามีความประสงค์จะวิจัยต่อไป 

Discussion of research methodology including data collection, analysis and 
evaluation to aid preparation of thesis writing or independent study. 
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317 741  การค้นคว้าอิสระ      มีค่าเทียบเท่า 3 หน่วยกิต 
 (Independent Study) 

เลือกศึกษาและค้นคว้าในเรื่องที่สนใจเป็นพิเศษทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ โดยความ
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 Research on a selected topic in art history with the approval of the 
advisor. 

 
 
317 742 วิทยานิพนธ์          มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 

(Thesis) 
เลือกวิจัยในเรื่องที่สนใจเป็นพิเศษ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้เกิด

องค์ความรู้ใหม่ทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ  
Research on a selected topic in art history with the approval of the 

advisor. 
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 3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์   
             3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ต าแหน่ง ชื่อ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

  คุณวุฒิ สาขา สถาบัน  
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี
การศึกษา) 
ปัจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

1 ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย 
สายสิงห์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Histoire de l’Art et Archéologie) 
Mention très Honorable avec les 
felicitations du jury, Université de Paris-
Sorbonne, France(1999)  
D.E.A. (Histoire de l’Art) Mention très bien 
Université de Paris-Sorbonne, France 
(1995) 
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2532) 
ศศ.บ. (โบราณคดี) เกียรตินิยมอันดับ 2 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2525) 

9 9 

2 รองศาสตราจารย์ ดร.
เชษฐ์ ติงสัญชลี  
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (History of Art) National Museum 
Institute, India (2006) 
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2544) 
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) เกียรตินิยมอันดับ 
1 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2541) 

9 9 

3 รองศาสตราจารย์ ดร.
รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

ปร.ด. (ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2552) 
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2545) 
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) เกียรตินิยมอันดับ 
1 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2541) 
 

9 9 
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             3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูคร 

ล าดับ ต าแหน่ง ชื่อ  สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
 

  คุณวุฒิ สาขา สถาบัน  
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี
การศึกษา) 
ปัจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

1 ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย 
สายสิงห์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Histoire de l’Art et Archéologie) 
Mention très Honorable avec les 
felicitations du jury Université de Paris-
Sorbonne, France(1999)  
D.E.A. (Histoire de l’Art) Mention très bien 
Université de Paris-Sorbonne, France 
(1995) 
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2532) 
ศศ.บ. (โบราณคดี) เกียรตินิยมอันดับ 2 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2525) 

9 9 

2 รองศาสตราจารย์ ดร.
เชษฐ์ ติงสัญชล ี
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (History of Art) National Museum 
Institute, India (2006) 
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2544) 
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) เกียรตินิยมอันดับ 
1 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2541) 

6 9 

3 รองศาสตราจารย์ ดร.
รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

ปร.ด. (ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2552) 
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2545) 
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) เกียรตินิยมอันดับ 
1 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2541) 
 

6 9 
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ล าดับ ต าแหน่ง ชื่อ  สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
 

  คุณวุฒิ สาขา สถาบัน  
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี
การศึกษา) 
ปัจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ประภัสสร์ ชูวิเชียร 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

ปร.ด. (ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2552) 
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2547) 
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2543) 

9 9 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Art Studies) Peking University, 
China (2012) 
ศศ.ม.(ประวัติศาสตร์ศิลปะ) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2547) 
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2544) 

3 6 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.     
พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

ปร.ด. (ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2558) 
ศศ.ม. (ประวตัิศาสตร์ศลิปะ) มหาวิทยาลัยศลิปากร 
(2552) 
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์ศลิปะ) เกียรตินิมอันดับ 2 
มหาวิทยาลยัศิลปากร (2546) 

3 3 
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  3.2.3  อาจารย์พิเศษ 
ล าดับ ต าแหน่ง ชื่อ  สกุล 

 
  คุณวุฒิ สาขา สถาบัน  

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
ดร.สันติ เล็กสุขุม 

 Doctorat de 3e cycle (Etudes Indiennes Histoire de l’Art et 
Archéologie) Université de Paris-Sorbonne Nouvelle (Paris III), 
France (1985) 
ศศ.ม. (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2521) 
ศ.บ. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2513) 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ประวัติศาสตร์ศิลปะ มีรายวิชา 317 532 การฝึกภาคสนาม ซึ่งถือเป็น
รายวิชาที่ให้ประสบการณ์นักศึกษาเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติในโบราณสถานจริงโดยใช้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ศิลปะ 
 4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 317 532 การฝึกภาคสนาม มุ่งเน้นให้นักศึกษาศึกษางานภาคสนาม การได้มาของข้อมูลทางด้าน
โบราณวัตถุสถาน จากกรรมวิธีทางโบราณคดี ด้วยวัตถุประสงค์ในการค้นคว้าวิจัยในเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะ โดย
อาจารย์ผู้สอนจะสอดแทรก. มาตรฐานผลการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทาง
ปัญญาและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รวมถึงทักษะด้านการสื่อสาร ผ่านกิจกรรมต่างๆที่ถูกก าหนดขึ้น เช่นการ
ค้นคว้า การท างานเป็นกลุ่ม การฝึกคิดวิเคราะห์ การน าเสนองาน 
 4.2. ช่วงเวลา 
 317 532 การฝึกภาคสนาม จะก าหนดอยู่ในภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาที่ 1  
 4.3. การจัดเวลาและตารางสอน 
 เนื่องจากรายวิชา 317 532 การฝึกภาคสนาม ไม่ใช่การฝึกงานแบบสหกิจศึกษา ด้วยเหตุนี้ ตารางสอนจึง
ถูกจัดตามตารางสอนปกติของหลักสูตรซึ้งขึ้นอยู่กับการพิจารณาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในภาคการศึกษา
นั้นๆ 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
 หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์ (แผน ก.) หรือการค้นคว้าอิสระ (แผน ข.) ในประเด็นปัญหา
ปัจจุบันที่นักศึกษาสนใจ  โดยสามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ในการศึกษาเฉพาะบุคคล และมีขอบเขตที่
สามารถท าส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ    สามารถท าวิจัยเบื้องต้น  และเขียน
รายงานผลการวิจัยเพื่อน าเสนอสู่สังคมได้ 
 
 5.3  ช่วงเวลา             วิทยานิพนธ์ ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
    การค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 5.4  จ านวนหน่วยกิต   วิทยานิพนธ์         12 หน่วยกิต 
    การค้นคว้าอิสระ     3 หน่วยกิต 
 
 5.5  การเตรียมการ 
                     (1)  มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล   
                     (2)  มีการก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษาและระยะเวลาในการศึกษา 
                     (3)  อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาและติดตามความก้าวหน้าในการเลือกหัวข้อและกระบวนการ
ศึกษาค้นคว้า 
  5.6  กระบวนการประเมินผล 
                    (1)  ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระตามระยะเวลา 
                    (2)  ก าหนดให้มีการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 
                    (3)  มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย (ในกรณีของ แผน ก.) ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI หรือ
น าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการจัดระเบียบความรู้ความเข้าใจงานช่างโบราณเพ่ือการศึกษา
ค้นคว้าและวิจัยเพ่ือการประยุกต์พัฒนาในสาขาวิชาการประวัติศาสตร์ศิลปะ เป็นนักวิชาการที่มีความสามารถใน
การวิจัยทางประวัติศาสตร์ศิลปะ และสามารถเผยแพร่งานวิจัยของตนสู่วงการวิชาการทั้งภายในและระดับ
นานาชาติได้  
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ด้านบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเรื่อง เทคนิคการเจรจาสื่อสาร และการน าเสนองาน

ต่อประชุมชน 

ด้านจริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้ความรู้ที่เกี่ยวกับ จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ด้านความรับผิดชอบ และมีวินัยในตนเอง มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา  เข้าเรียน
สม่ าเสมอ  การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าในการแสดง
ความคิดเห็น 

ด้านความคิดสร้างสรรค์ มีการสอดแทรกเรื่องการวิจัยทางประวัติศาสตร์ศิลปะเชิงสร้างสรรค์ 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
     2.1  คุณธรรม  จริยธรรม 
 2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
  (1) มีวินัย เคารพกฎระเบียบขององค์กรและสังคม 
  (2) ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ 
  (3) มีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต 

  (4) มีส านึกและพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและสังคม 
 
 2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม  จริยธรรม 
 ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดย
ในการท างาน มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าทุจริตในการสอบหรือลอกงานจากของผู้อ่ืน เป็นต้น นอกจากนี้
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อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม  จริยธรรม เช่น การยกย่องบัณฑิตที่ท าดี  ท าประโยชน์แก่ส่วน
รว่มและสังคม เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับนักศึกษา  
 
  2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
 (1)  ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่ 
มอบหมาย 
       (2)  ประเมินจากการมีวินัย และความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของนักศึกษา 
 (3)  ประเมินจากการไม่กระท าทุจริตในการสอบ 
      

2.2  ความรู้ 
 2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    (1) มีความรู้และความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญของสาขาวิชา 

(2) มีความใฝ่รู้ และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ 
2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 ใช้การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ เน้นทั้งหลักการทางทฤษฎีและการประยุกต์ โดยทันต่อ
ความก้าวหน้าทางวิทยาการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ  
นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเรียนรู้นอกสถานที่ หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษ 
  

2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา  ดังนี้ 
 (1)  ประเมินการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
 (2)  ประเมินจากรายงานที่มอบหมายให้นักศึกษาท า 
 (3)  ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
       
 2.3  ทักษะทางปัญญา 
 2.3.1   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  (1) มีทักษะการคิด วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ 

  (2) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
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2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 ก าหนดให้นักศึกษาท ารายงานค้นคว้าในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งที่สนใจ โดยอาจารย์ใช้การแนะน ากระบวนการ
วิเคราะห์วิจัย เพ่ือพัฒนาทักษะทางปัญญา 
  

2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน  และการปฏิบัติของนักศึกษา  เช่น  ประเมินจากการน าเสนอรายงาน
ในชั้นเรียน  การวิเคราะห์วิจารณ์  รายงานผลการอภิปรายกลุ่ม  และการสัมมนา 
 
2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (1) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
  (2) มีภาวะการเป็นผู้น า และเข้าใจบทบาทการเป็นสมาชิกที่ดีในกลุ่ม 

  (3) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
 (1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการท างานกลุ่ม  การท างานที่ต้องประสานงานกับผู้อ่ืนเพ่ือส่งเสริม
การแสดงบทบาทของการเป็นผู้น าและผู้ตาม 
 (2) จัดประสบการณ์ในการเรียนรู้ภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ท างานเป็นกลุ่ม  และการแสดงออกของภาวะ
ผู้น าในหลากหลายสถานการณ์ 
 2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (1)  การประเมินผู้เรียนในการแสดงบทบาทของการเป็นผู้น าและผู้ตามในสถานการณ์การเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ 
 (2)  การประเมินความสามารถในการท างานร่วมกับกลุ่มเพ่ือน  และทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (1) มีความสามารถในการสื่อสารและใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (2) มีความสามารถในการใช้และรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
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  2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล ทั้งการพูด การฟัง 
และการเขียน 
 (2)  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้เลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างมี
วิจารณญาณ 
 2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1) ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบสังเกต  และแบบประเมินทักษะการพูด  การ
เขียน 
 (2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด  เหตุผลในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครื่องมือต่าง ๆ   ในการอภิปราย  และกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการน าเสนอในชั้นเรียน  
 

3. แผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) มีวินัย เคารพกฎระเบียบขององค์กรและสังคม 
(2) ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ 
(3) มีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต 
(4) มีส านึกและพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและสังคม 
 
ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้และความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญของสาขาวิชา 
(2) มีความใฝ่รู้ และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ 
 
ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) มีทักษะการคิด วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ 
(2) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
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ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
(2) มีภาวะการเป็นผู้น า และเข้าใจบทบาทการเป็นสมาชิกที่ดีในกลุ่ม 
(3) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีความสามารถในการสื่อสารและใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) มีความสามารถในการใช้และรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
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แผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

● ความรับผิดชอบหลัก O ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะ
ทางปัญญา 

4 ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ. 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสือ่สาร
และการใช้เทคโน
โยลีสารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 
317 410 ประวัติศาสตร์ศลิปะในประเทศไทย O ● O O ● O O ● O O O ● O O 
317 501 ศิลปะอินเดียและเอเชียอาคเนย์ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 O ● O O ● ● O ● ● O O ● ● O 
317 511 ศิลปะทวารวดีและศรีวชัิย O ● O O ● ● O ● ● O O ● ● O 
317 512 ศิลปะเขมรในประเทศไทย O ● O O ● ● O ● ● O O ● ● O 

317 513 ศิลปะสุโขทัยและล้านนา O ● O O ● ● O ● ● O O ● ● O 
317 514 ศิลปะอยุธยาและรัตนโกสินทร ์ O ● O O ● ● O ● ● O O ● ● O 
317 531 ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ศลิปะ O ● O O ● ● O ● ● O O ● ● ● 
317 532 การฝึกภาคสนาม O ● O O ● ● O ● ● ● ● ● ● O 
317 533 แนวความคิดและเทคนิคจิตรกรรม ประตมิากรรมและสถาปัตยกรรมไทย O ● O O ● ● O ● ● O O ● ● O 

317 601 สัมมนาศิลปะอินเดีย O ● O O ● ● O ● ● O O ● ● O 
317 602 สัมมนาศิลปะในเอเชียอาคเนย ์ O ● O O ● ● O ● ● O O ● ● O 

317 603  สัมมนาศิลปะในเอเชียตะวันออก O ● O O ● ● O ● ● O O ● ● O 
317 611 สัมมนาศิลปะไทย O ● O O ● ● O ● ● O O ● ● O 
317 631 ประติมานวิทยา O ● O O ● ● O ● ● O O ● ● O 
317 632 สัมมนาหัวข้อพิเศษทางด้านประวตัิศาสตร์ศลิปะ O ● O O ● ● ● ● ● O O ● ● O 
317 633 สัมมนาหัวข้อพิเศษทางด้านการประยุกต์ใช้ประวัติศาสตรศ์ิลปะ O ● O O ● ● ● ● ● O O ● ● O 
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แผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

● ความรับผิดชอบหลัก O ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะ
ทางปัญญา 

4 ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ. 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสือ่สาร
และการใช้เทคโน
โยลีสารสนเทศ 

317 634 การอ่านภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ O ● O O ● ● ● O O O O ● ● ● 
317 635 การอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ O ● O O ● ● ● O O O O ● ● ● 
317 636 สัมมนาก่อนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ● ● ● ● O ● ● ● ●   ● ● O 
317 741 การค้นคว้าอิสระ ● ● ● ● O ● ● ● ●   ● ● O 

317 742 วิทยานิพนธ์ ● ● ● ● O ● ● ● ●   ● ● O 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
      การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 หมวด 4 (ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา  

ก าหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถาบันอุดมศึกษา โดยกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
แต่ละรายวิชาด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ให้นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน 
(2) สาขาวิชาพิจารณาความเหมาะสมของการการสอนในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาค

การศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน 
(3) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของการประเมินผลการศึกษาในกรณีที่มีการ

ร้องเรียน  
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  

จัดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรหลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา เพ่ือน าผลที่
ได้มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร ดังนี้ 

(1) ส ารวจภาวะการได้งานท าของบัณฑิต 

(2) ส ารวจความเห็นของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อประเมินความพึงพอใจบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและเข้าท างานใน

สถานประกอบการนั้นๆ  

(3) ส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิต ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้ง

สาขาวิชาอ่ืนๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต และเปิดโอกาสให้

เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2550 หมวดที่ 7 (ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

2. เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 
ข้อ 14.2 ดังนี้ 
2.1. แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนน

เฉลี่ยไม่ต ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์
และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และ
ต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได ้
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือ น าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอ
ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ดังกล่าว 

2.2.  แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 
3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ 
(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อม
ทั้ งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และ
รายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงารการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
   (1) มีการให้ค าแนะน าการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ 
และหลักสูตรที่สอน 
   (2) จัดให้มีการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับรายวิชาที่สอนก่อนมอบหมายภาระงานสอน 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
     2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

  (1) ส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง 

  (2) เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการปรับการประเมินผลให้
เหมาะสม 

  (3) มีการประชุมคณาจารย์เพื่อทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน   
   (4) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
 
     2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
   (1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 

  (2) ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพ่ิมพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ หรือการลาเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
   (3) มีการกระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการและส่งเสริมให้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   
   (4) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความเชี่ยวชาญในสาขา
วิชาชีพ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้ มีการก ากับมาตรฐาน

หลักสูตรให้ความส าคัญกับการบริหาร โดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร เพื่อเป็นผู้ก ากับดูแล ให้ค าแนะน า ตลอดจน
ก าหนดนโยบายการปฏิบัติแก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร ติดตาม
และด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 มีการประกันคุณภาพ
การศึกษาครอบคลุมทุกองค์ประกอบ ตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) นอกจากนี้
ยังมีการรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้ มีการด าเนินการประเมินผลหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน 

 
2. บัณฑิต  

2.1 คุณภาพของบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและผลลัพท์การ
เรียนรู้ 

เป็นไปตามที่หลักสุตรก าหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ คุณธรรม
จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณพิตใน
มุมมองของผู้ใช้บัณฑิต 

2.2.การท างานหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
รายวิชาต่างๆในหลักสูตรมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มในการตั้งประเด็นปัญหา วิเคราะห์วิจัยในทาง

ประวัติศาสตร์ศิลปะอย่างเป้นระบบ ทั้งหมดนี้เป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการท างานหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ  

 2.3. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 มีการส่งเสริมให้นักศึกษาตีพิมพ์บทความวิจัย ซึ่งเป็นส่วหนึ่งของวิทยานิพนธ์ลงในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติที่ผ่านการคัดกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) หรือการน าเสนอในงานสัมมนาทางวิชาการ 
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
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3. นักศึกษา 
3.1. กระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
หลักสูตรมีการก าหดเป้าหมายจ านวนรับ และเป้าหมายการคัดเลือกนักศึกษารวกันระหว่างอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจ าหลักสูตร เพ่ือให้การคัดเลือกนักศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบ มีคุณภาพดี 
โดยมีการจัดสอบตามกระบวนการของบัณฑิตวิทยาลัย และมีการคัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์การคัดเลือกของ
หลักสูตร  

ส าหรับการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการเพ่ือปรับพ้ืนฐานทางด้านการวิจัยนั้น รายวิชาต่างๆของ
หลักสูตร ได้พยายามสอดแทรกระเบียบวิธีวิจัยต่างๆ รวมถึงมีการก าหนดให้นักศึกษาที่ไม่มีพ้ืนความรู้เพียงพอ
ส าหรับการเขียนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ให้ลงรายวิชา 317 636 สัมมนาก่อนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระ 

 
3.2. การควบคุมดูแล และการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการแนะแนว 
 หลักสูตรก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละท่านมีการระบุวันและเวลาที่นอกเหนือจากเวลาเรียนของ

รายวิชาต่างๆ (Office Hours) เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการแนะแนว 
นอกจากนี้ หลักสูตรยังก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นอาจารย์ที่ปรึกาทางวิชาการตามเกณฑ์ของบัณฑิต
วิทยาลัย เพ่ือเป็นการควบคุมรวมถึงให้ค าปรึกษาแนะแนวแก่นักศึกษา 

 
4. อาจารย์  

4.1. การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
หลักสูตรมีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยมีการสนับสนุนให้ไปเสนอผลงานวิชาการใน

ทีป่ระชุมวิชาการต่างๆ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ มีการส่งเสริมให้ท างานวิจัยและเขียนบทความวิจัย 
ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถและสนับสนุนการท างานวิจัยอย่างสร้างสรรค์ตามความถนัดและความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละคน และเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาตนเองให้มีต าแหน่งทางวิชาการท่ี
สูงขึ้น 

 
4.2. การรับอาจารย์ใหม่ 

หลักสูตรฯ มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์เหมาะสม โปร่งใส ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และระเบียบของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา และมี
ความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
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 4.3. อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและเพียงพอ  
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม

และเพียงพอ และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 
5. หลักสูตร  
หลักสูตรฯมีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง เช่น  มีการออกแบบ

หลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย, มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา, มีการประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพความจริง มีวิธีการ
ประเมินที่หลากหลาย และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงมีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

5.1. การออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชา การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 

ด้วยวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ที่ต้องการให้บัณฑิตให้ความสามารถขั้นสูงในการวิจัยทางด้านประวัติศาสตร์
ศิลปะ หลักสูตรจึงต้องมีการออกแบบรายวิชาและการก ากับคุณภาพ การวางระบบผู้สอนและการจัดกระบวนการ
การเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา เพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีประสิทธิภาพในการวิจัย อันจะน าไปสู่การผลิตงาน
วิทยานิพนธ์ทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะท่ีมีคุณภาพ 

5.2. การประเมินผู้เรียน 
หลักสูตรฯมีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาต่างๆ ซึ่งผู้สอนจะมีกระบวนการก ากับการ

ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยก ากับให้มีการประเมินตามสภาพ
ความจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย 

5.3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการอสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการพัฒนาทักษะการเรียนรุ้ใน

ศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งเน้นการตั้งประเด็นปัญหา และการวิเคราะห์วิจัยทางประวัติศาสตร์ศิลปะ  
5.4. ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หลักสูตรฯ ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ โดยปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือวิธีการประเมินผล การเรียนรู้จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ในปีที่ผ่านมา  

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรฯมีระบบการด าเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพ่ือความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ทั้งความพร้อมทางกายภาพและความพรอมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือ
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ต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน และมีการด าเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

  
 
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 
 

ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา(ถ้ามี) 

X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนตาม
แบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X 

(4)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ตามแบบ 
มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

X X X 

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

X X X 

(6) มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมิน

 X X 
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ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

การด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 
(8) อาจารย์ใหม่(ถ้ามี)ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน  

X X X 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับ
การพัฒนาด้านวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ต่อปี 

   

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร  เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5 

 X X 

(12) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5  

  X 

รวมตัวบ่งชี้(ตัว) ในแต่ละปี 8 10 11 
หมายเหตุ: หลักสูตรไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน  
 
เกณฑ์ประเมิน 
 หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 

มีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวน
ตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 

 

ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 
2559 บรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม  8  ตัว 

2560 บรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว 

2561 บรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
     1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
   (1) ประเมินจากรูปแบบและเกณฑ์การวัดผลแต่ละรายวิชา การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การ
อภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน   
   (2) จัดให้มีการประเมินการสอนของแต่ละรายวิชา โดยนักศึกษา 
     1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
   (1) นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เนต ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   (2) อาจารย์ผู้สอนรวบรวมผลการประเมิน จัดส่งให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อปรับปรุงต่อไป 
   (3) สาขาวิชา/หลักสูตรรวบรวมผลการประเมินที่ เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน เพ่ือ
น ามาวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์ของ
คณะ 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

ก าหนดให้มีการประเมินเพ่ือพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปีการศึกษา เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย
และเป็นไปตามมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. ก าหนด โดยมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการประเมิน
หลักสูตร และด าเนินการ ดังนี้ 

  (1) วางแผนการประเมินผลหลักสูตรอย่างเป็นระบบ 

  (2) ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพ่ือประกอบการประเมินหลักสูตรจากนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย และบัณฑิตที่

ส าเร็จการศึกษา รวมทั้งผู้ใช้บัณฑิต และผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ เช่น สถาบันที่นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ 

  (3) จัดท ารายงานผลการประเมินหลักสูตร 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี โดยองค์ประกอบ คุณส มบัติเฉพาะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และเกณฑ์การประเมิน ให้เป็นไปตามคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือที่
มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะๆ และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่าง
น้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 4.1 การปรับปรุงรายวิชา 

 4.1.1 อาจารย์ผู้สอนพิจารณาผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาหลังจากสิ้นสุดการเรียนการ
สอน แล้วปรับปรุงกลยุทธ์การเรียนการสอนตามความเหมาะสมให้แล้วเสร็จในภาคการศึกษา/ปีการศึกษาถัดไป 
  4.1.2 กรณีที่พบปัญหาของรายวิชา สามารถปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซึ่งถือเป็นการ
ปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 
 
 4.2 การปรับปรุงหลักสูตร 
 การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับจะท าทุก 5 ปี เมื่อครบระยะเวลาการใช้หลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรมีความ
ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
   (1) จัดท ารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นที่จ าเป็นในการปรับปรุง 
   (2) จัดประชุมสัมมนาเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร 

  (3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 
  (4) เสนอหลักสูตรที่ได้ปรับปรุงแล้ว ต่อคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

พิจารณาก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
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ภาคผนวก 
 
 (ก)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
 (ข)  ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 (ค)  รายงานผลการประเมินหลักสูตร/แผนการรับนักศึกษาของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ศิลปะ 
(ง)  ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร 
(จ) ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2550 


