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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วังท่าพระ  บัณฑิตวิทยาลัย  ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 1.1 รหัสหลักสูตร  25490081107427 
 1.2 ชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต  สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ 
  ภาษาอังกฤษ Master of Fine Arts  Program in Art Theory 
 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  
 ชื่อเต็มภาษาไทย ศิลปมหาบัณฑิต (ทฤษฎีศิลป์) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Fine Arts (Art Theory) 
 ชื่อย่อภาษาไทย ศล.ม. (ทฤษฎีศิลป์)   
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  M.F.A. (Art Theory) 
 
3. วิชาเอก   
 ไม่มี 
 
4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร   
 แผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาโท  หลักสูตร 2 ปี 
 5.2 ภาษาที่ใช้  ภาษาไทย 
 5.3 การรับเข้าศึกษา  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว   
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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 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 ปีการศึกษา 2562  
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1 นักวิจัย/นักวิชาการด้านศิลปะ/นักทฤษฎีศิลป์ 
 8.2 นักประวัติศาสตร์ศิลปะ 
 8.3 นักเขียน/นักวิจารณ์ด้านศิลปะ 
 8.4 นักบริหารจัดการด้านศิลปะ 
 8.5 ผู้สอนทางด้านทฤษฎีศิลป์ 
 
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 9.1 นายสุธี  คุณาวิชยานนท์  
  เลขประจ าตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X   
  ต าแหน่ง  รองศาสตราจารย์  
  คุณวุฒิ M.V.A. (Visual Arts) Sydney College of the Arts,  
    University of Sydney, Australia (1992)     
    ศ.บ. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2533) 
 9.2 นายชัยยศ  อิษฎ์วรพันธุ์ 
  เลขประจ าตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X 
  ต าแหน่ง  รองศาสตราจารย์ 
  คุณวุฒิ  D.Arch. (Architecture) Waseda University, Japan (2005)  
    M.Eng. (History of Architecture) Waseda University, Japan (1992) 
    ศ.บ. (ประยุกตศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2529) 
 9.3 นายปิยะแสง  จันทรวงศ์ไพศาล  
  เลขประจ าตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X 
  ต าแหน่ง  รองศาสตราจารย์ 
  คุณวุฒิ  ค.ม. (ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2535) 
    ค.บ. (ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2532) 
 
 

http://reg3.su.ac.th/registrar/teach_time.asp?backto=home&officerid=49835&f_cmd=2&officercode=49835&officername=%C3%CD%A7%C8%D2%CA%B5%C3%D2%A8%D2%C3%C2%EC+%BB%D4%C2%D0%E1%CA%A7+%A8%D1%B9%B7%C3%C7%A7%C8%EC%E4%BE%C8%D2%C5&remark=&officeremail=
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ และพระราชวังสนามจันทร์ 
 เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
 เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่น ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร เป็นไปตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ โดยส่งเสริมให้คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีทักษะการเรียนรู้ในเชิงคิดสังเคราะห์ สร้างสรรค์ ต่อยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรมความรู้ 
มีทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 
สถาบันการศึกษาจ าเป็นต้องสร้างทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริง เน้นทักษะและการปฏิบัติ 
เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการแข่งขันระดับภูมิภาคและระดับอาเซียน รวมทั้งการขยายความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
สู่ความเป็นเลิศ  
 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่น ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ ในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและ
ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม ในการรักษา สืบ
ทอดวัฒนธรรมของชาติ วัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 
  นอกจากนั้นงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่เป็นผลงานสร้างสรรค์ องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่  ๆ  
ที่มีคุณค่าสูงยังได้ถูกน าไปใช้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนในชาติหรือกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เช่น ผู้บริโภค ปลูกฝัง
ทัศนคติ ช่วยในการแก้ไขปัญหาสังคมตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติที่ปรากฏอยู่ในงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรม 
 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของชาติ
ท าให้จ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตซึ่งจะเป็นก าลัง
ส าคัญในสาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ ที่มีความรู้ความสามารถในการวิจัยหรือสร้างสรรค์องค์ความรู้ในระดับ สูง  
เพ่ือการท านุบ ารุงงานศิลปวัฒนธรรมของชาติให้เกิดความก้าวหน้าและความเข้มแข็งมั่นคงทันยุคสมัย 
 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน   
  คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ เป็นสถาบันการศึกษาศิลปะในระดับอุดมศึกษา
ด้านทัศนศิลป์ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศ เป็นคณะวิชาแรกและอยู่คู่กับมหาวิทยาลัยศิลปากร 
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มาตั้งแต่เริ่มต้นจนปัจจุบัน ความเข้มแข็งและเป็นเลิศทางด้านทัศนศิลป์เป็นจุดเด่นของคณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม นอกจากนี้ยังมีบทบาทหน้าที่ในการผลิตมหาบัณฑิต
ผู้มีความรอบรู้ทางด้านทฤษฎีศิลป์ และมีความสามารถในการวิจัยหรือสร้างสรรค์องค์ความรู้ในระดับสูง 
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าในทางวิชาการด้านศิลปะ อันจะส่งผลไปสู่การพัฒนาการศึกษาศิลปะร่วมสมัยของไทย 
สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยศิลปากร “ศิลป์และศาสตร์ สร้างสรรค์ชาติยั่งยืน” ปณธิานมหาวิทยาลัย
ศิลปากร “สร้างสรรค์ศิลปะ วิทยาการ และภูมิปัญญาเพ่ือสังคม” และพันธกิจของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มุ่งสู่
ความเป็นเลิศในด้านศิลปะและการวิจัย 
 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
 ไม่มี 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
  พัฒนาบุคคลให้เป็นนักวิชาการผู้มีความรู้ความสามารถในระดับสูงทางทฤษฎีศิลป์ 
 1.2 ความส าคัญ 
  เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการและการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงของสังคมทางด้านทฤษฎีศิลป์  
โดยผลิตบัณฑิตผู้มีความรู้ความสามารถด้านงานวิชาการในระดับสูง ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาประเทศทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
 1.3 วัตถุประสงค์ 
  1.3.1 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิต  สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ 
      1.3.2  เพ่ือผลิตนักทฤษฎีศิลป์ นักวิชาการด้านศิลปะ นักประวัติศาสตร์ศิลปะ นักวิจารณ์ 
ด้านศิลปะ และนักบริหารจัดการด้านศิลปะ 
   1.3.3 เพ่ือให้มหาบัณฑิตมีความรอบรู้ในด้านทฤษฎีศิลป์อย่างลึกซึ้ง สามารถวิจัย วิเคราะห์ 
วิจารณ์ ผลิตต ารา เอกสารวิชาการทางศิลปะ และท าการบริหารจัดการด้านศิลปะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.3.4 เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของศิลปะในประเทศไทย
และนานาชาติ 
 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรศิลป
มหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ สกอ. 
ก าหนด ภายในระยะเวลา 5 ปี 

ติดตามและประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 
  

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
โดยอาจารย์และนักศึกษา
สามารถก้าวทันและเป็นผู้น าใน
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ใน
สาขาวิชา ภายในระยะเวลา 5 ปี 

ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
ปัจจุบัน  

1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

3. แผนการส่งเสริมการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ภายในระยะเวลา 5 ปี 

1. เพิ่มพูนทักษะ ความรู้แก่อาจารย์ 
เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุน
การเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3. ส่งเสริมการประเมินผลที่เน้น

1. มีกิจกรรมการอบรมเพ่ิมพูน
ทักษะแก่คณาจารย์ 
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
3. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
พัฒนาการของผู้เรียน 
4. จัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรที่เน้น
ทักษะการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้านตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
4. จ านวนรายวิชาที่ใช้การ
ประเมินผลที่เน้นพัฒนาการของ
ผู้เรียน 
5. ผลการประเมินการมีส่วนร่วม
ของผู้เรียนในการจัดการเรียนการ
สอน กจิกรรมทางวิชาการและ
กิจกรรมอ่ืน ๆ ของคณะ 

4. แผนการพัฒนาทักษะการ
สอน/การประเมินผลของอาจารย์
ตามผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้านตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 ภายในระยะเวลา 5 ปี 

พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์ที่
เน้นการสอนด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ จัดการศึกษาระบบทวิภาค ข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคพิเศษฤดูร้อน  ไม่มี 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  ไม่มี 
  
2.  การด าเนินการหลักสูตร  
 2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน    
        ภาคการศึกษาต้น     เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
    ภาคการศึกษาปลาย   เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  
   (1)  มีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.5 หรือ 
   (2)  มีค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.5 แต่มีประสบการณ์ในการท างานเกี่ยวข้องกับศิลปะ 
หรือเคยศึกษาหรือเข้ารับการอบรมความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะไม่ต่ ากว่า 100 ชั่วโมง  
  2.2.2 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 7 (ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
  2.2.3 ผ่านการสอบคัดเลือกจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   
        นักศึกษาบางส่วนมีพ้ืนฐานความรู้ทางด้านศิลปะไม่เพียงพอ 
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
        จัดให้มีการเรียนรายวิชาพ้ืนฐานทางด้านศิลปะเพ่ือปรับพื้นความรู้  โดยกรรมการสอบคัดเลือก
เป็นผู้พิจารณาก าหนดให้นักศึกษาเรียนรายวิชาพ้ืนฐานตามความจ าเป็นของแต่ละบุคคล 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ชั้นปีที่ จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

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

รวม 15 30 30 30 30 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 15 15 15 15 
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 2.6 งบประมาณตามแผน 

  2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย  บาท) 
รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ค่าบ ารุงการศึกษา 30,000  60,000  60,000  60,000  60,000  
ค่าลงทะเบียน 900,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 2,160,000  2,289,600  2,426,976  2,572,595  2,726,950  

รวมรายรับ 3,090,000  4,149,600  4,286,976  4,432,595  4,586,950  

       2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย  บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ก. งบด าเนินการ      
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 25% 772,500 1,037,400 1,071,744 1,108,149 1,146,738 
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 40% 1,236,000 1,659,840 1,714,790 1,773,038 1,834,780 
ทุนวิจัยและพัฒนาบุคลากร 10% 309,000 414,960 428,698 443,260 458,695 
รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 15% 463,500 622,440 643,046 664,889 688,043 

รวม (ก) 2,781,000 3,734,640 3,858,278 3,989,336 4,128,255 
ข. งบลงทุน           
ค่าครุภัณฑ์ 5% 154,500 207,480 214,349 221,630 229,348 
ค่าสิ่งก่อสร้าง 5% 154,500 207,480 214,349 221,630 229,348 
รวม (ข) 309,000 414,960 428,698 443,260 458,695 

รวม (ก) + (ข) 3,090,000 4,149,600 4,286,976 4,432,595 4,586,950 
จ านวนนักศึกษา 15 30 30 30 30 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา   206,000 138,320 142,899 147,753 152,898 

 2.7 ระบบการศึกษา 
               [ √ ] แบบชั้นเรียน 
                 [    ]  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
                 [    ]  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
                 [    ]  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
  [    ]  แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
  [    ]  อ่ืน ๆ (ระบุ)  
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  2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
(ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน   
          3.1 หลักสูตร 
      3.1.1 จ านวนหน่วยกิต     รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39  หน่วยกิต 
      3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 
   วิชาพ้ืนฐาน  (ไม่นับหน่วยกิต)  12 หน่วยกิต 
   วิชาบังคับ จ านวน 18 หน่วยกิต 
   วิชาเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
   วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต 
       3.1.3  รายวิชา 
                   3.1.3.1 รหัสวิชา ก าหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม  กลุ่มละสามหลัก 
    เลขสามหลักแรก  เป็นเลขประจ าหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ  ดังนี้ 
      215  หมายถึง ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรมฯ 
    เลขสามหลักหลัง เป็นเลขบอกรหัสวิชา  ดังนี้ 
     เลขตัวแรก   หมายถงึ ระดับการศึกษา 
                                       4  หมายถึง ระดับปริญญาโท 
             เลขตัวที่สองและสาม หมายถึง กลุ่มและล าดับที่ของรายวิชา   
      01-20   หมายถึง วิชาพ้ืนฐาน  
      21-48   หมายถึง วิชาบังคับ  
      49  หมายถึง วิทยานิพนธ์   
      51-99   หมายถึง วิชาเลือก 
   3.1.3.2 การคิดหน่วยกิต 
               รายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต  เท่ากับ 1  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
               รายวิชาฝึกหรือทดลองหรือปฏิบัติการ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ 
               รายวิชาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 – 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
      รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 – 4 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ 
    ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจากจ านวนชั่วโมงบรรยาย 
(บ) ชั่วโมงปฏิบัติ (ป)  และชั่วโมงที่นักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหาร
ด้วย 3 ซึ่งมีวิธีคิด  ดังนี้ 
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                จ านวนหน่วยกิต   =       บ + ป + น 
                             3 
    การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ  ประกอบด้วยเลข 4 ตัวคือ 
     เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ  เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
     เลขตัวที่สอง  สาม  และสี่  อยู่ในวงเล็บบอกโดย 
              เลขตัวที่สองบอกจ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
      เลขตัวที่สามบอกจ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
      เลขตัวที่สี่บอกจ านวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 

3.1.3.3 รายวิชา 

  วิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)  จ านวน 12 หน่วยกิต  เป็นรายวิชาที่จัดเตรียมไว้เพ่ือปรับพ้ืน
ความรู้ของนักศึกษาผู้ไม่เคยศึกษาและไม่เคยสอบผ่านรายวิชาเหล่านี้ หรือรายวิชาที่มีเนื้อหาเทียบเท่ามาก่อน 
215 401 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก      3*(3-0-6) 
  (History of Oriental Art) 
215 402 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก        3*(3-0-6) 
  (History of Western Art) 
215 403 ประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทย   3*(3-0-6) 
  (History of Modern and Contemporary Art in Thailand) 
215 404 ทัศนศิลป์          3*(1-4-4) 
  (Visual Arts)   

หมายเหตุ: 1.  * หมายถึง ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต และวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
  2.  บังคับส าหรับนักศึกษาผู้ไม่เคยศึกษาและไม่เคยสอบผ่านรายวิชาเหล่านี้ หรือรายวิชาที่มี

เนื้อหาเทียบเท่ามาก่อน และจัดสอนเป็นพิเศษส าหรับนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาทฤษฎีศิลป์
โดยเฉพาะ และนักศึกษาจะต้องสอบผ่านทุกวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 

  3.  ส าหรับนักศึกษาที่เคยเรียนรายวิชาพ้ืนฐานเหล่านี้ หรือรายวิชาที่มีเนื้อหาเทียบเท่า และสอบผ่าน
มาแล้ว ให้น าหลักฐานไปขอเทียบรายวิชาได้กับกรรมการบริหารหลักสูตร 

  วิชาบังคับ  จ านวน 18 หน่วยกิต  ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้ 
215 421 วิธีวิจัยศิลปะ         3(3-0-6) 
  (Research Methodology of Art) 
215 422 การวิจารณ์ศิลปะ        3(3-0-6) 
  (Art Criticism) 
215 423 สุนทรียศาสตร์ตะวันตก       3(3-0-6) 
  (Western Aesthetics)   
215 424 สุนทรียศาสตร์ตะวันออก        3(3-0-6) 
  (Eastern Aesthetics) 
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215 425 ทฤษฎีการสร้างสรรค์ทางศิลปะ      3(3-0-6) 
  (Theories in Art Creativity) 
215 426 การจัดการพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์      3(1-4-4) 
  (Museum and Art Gallery Management) 

  วิชาเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
  กลุ่มศิลปะยุคเก่า 
215 451 สัมมนาศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้      3(3-0-6) 
  (Seminar in South East Asia Art) 
215 452 สัมมนาศิลปะเอเชียตะวันออก       3(3-0-6) 
  (Seminar in East Asia Art) 
215 453 สัมมนาศิลปะสมัยเรอเนสซองซ์      3(3-0-6) 
  (Seminar in Renaissance Art) 
215 454 สัมมนาศิลปะบาโรกและโรโกโก      3(3-0-6) 
  (Seminar in Baroque and Rococo Art) 
215 455 สัมมนาศิลปะนีโอ-คลาสสิกและโรแมนติค     3(3-0-6) 
  (Seminar in Neo-Classical and Romantic Art) 
  กลุ่มศิลปะยุคใหม่ 
215 456 สัมมนาศิลปะตะวันตกช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 19 ถึงร่วมสมัย 3(3-0-6) 

(Seminar in Western Art from the End of the 19th Century to Contemporary Times) 
215 457 สัมมนาประเด็นส าคัญในศิลปะร่วมสมัย     3(3-0-6) 
  (Seminar in Themes in Contemporary Art) 
215 458 สัมมนาศิลปะร่วมสมัยในไทยและเอเซียแปซิฟิค     3(3-0-6) 
  (Seminar in Contemporary Art in Thailand and Asia-Pacific) 
215 459 พัฒนาการศิลปะจากสื่อใหม่       3(3-0-6) 
  (Development of New Media Art) 
  กลุ่มวิชาการและการจัดการด้านศิลปะ 
215 460 การศึกษาเปรียบเทียบและการวิจารณ์ภาพยนตร์    3(3-0-6) 
  (Comparative Studies and Criticism in Film) 
215 461 การศึกษาเปรียบเทียบทางศิลปะ      3(3-0-6) 
  (Comparative Study in Art) 
215 462 จิตวิทยาและการวิเคราะห์งานศิลปะ      3(3-0-6) 
  (Psychology and Art Analysis) 
215 463 การอนุรักษ์และซ่อมสงวนงานศิลปะ      3(3-0-6) 
  (Conservation and Restoration of Works of Art) 
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215 464 ภัณฑารักษ์ศึกษา         3(3-0-6) 
  (Curatorship Studies) 
215 465 การออกแบบนิทรรศการ       3(3-0-6) 
  (Exhibition Design) 
215 466 พิพิธภัณฑ์ศิลปะศึกษา  3(3-0-6) 
  (Art Museum Studies) 
215 467 ทฤษฎี ประวัติศาสตร์ และแนวความคิดของนิทรรศการศิลปะ  3(3-0-6) 
  (Theories, Histories and Concepts of Art Exhibitions) 
215 468 การเขียนส าหรับทฤษฎีศิลป์  3(3-0-6) 
  (Writing for Art Theory) 

  วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต 
215 449 วิทยานิพนธ์       มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
  (Thesis) 
 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  

 
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

215 421 วิธีวิจัยศิลปะ 3(3-0-6) 
215 423 สุนทรียศาสตร์ตะวันตก 3(3-0-6) 
215 424 สุนทรียศาสตร์ตะวันออก 3(3-0-6) 

 วิชาเลือก          3 
รวมจ านวน 12 

 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
215 422 การวิจารณ์ศิลปะ 3(3-0-6) 
215 425 ทฤษฎีการสร้างสรรค์ทางศิลปะ 3(3-0-6) 
215 426 การจัดการพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ 3(1-4-4) 

 วิชาเลือก          6 
รวมจ านวน 15 
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ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

215 449 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 6 
รวมจ านวน 6 

 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
215 449 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 6 

รวมจ านวน 6 
 
  3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
215 401 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก 3(3-0-6) 
  (History of Oriental Art) 
  เงื่อนไข:  วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
   อารยธรรมอินเดียและจีน และอิทธิพลทางศิลปะของทั้งสองอารยธรรม กับศิลปกรรม

ในภูมิภาคตะวันออกไกลและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
   มีการศึกษานอกสถานที ่
 
215 402 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 3(3-0-6) 
  (History of Western Art) 
  เงื่อนไข:  วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
   ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกตั้งแต่สมัยคลาสสิกจนยุคร่วมสมัย 
 
215 403 ประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทย 3(3-0-6) 
  (History of Modern and Contemporary Art in Thailand) 
  เงื่อนไข:  วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
   ประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยใหม่และศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 

เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน  
   มีการศึกษานอกสถานที ่
 
 



  มคอ. 2   14 

215 404 ทัศนศิลป์   3(1-4-4) 
  (Visual Arts) 
  เงื่อนไข:  วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
   ทฤษฎีและการปฏิบัติงานพ้ืนฐานด้านทัศนศิลป์ในด้านการวาดเส้น องค์ประกอบศิลป์ 

ทัศนียวิทยา สีในงานศิลปะ งาน 2 และ 3 มิติ และการสร้างงานศิลปะในระดับพ้ืนฐาน  
 
215 421 วิธีวิจัยศิลปะ  3(3-0-6) 
  (Research Methodology of Art) 
   วิธีการวิจัยทางวิชาการด้านศิลปะ ตั้งแต่การก าหนดหัวเรื่อง วัตถุประสงค์ ปัญหา 

สมมุติฐาน รวมทั้งการรวบรวมวิธีศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนการเขียนรายงาน
วิจัยอย่างเป็นระบบ 

 
215 422 การวิจารณ์ศิลปะ 3(3-0-6) 
  (Art Criticism) 
   ความเข้าใจในงานศิลปะ แนวทางในการวิจารณ์ หลักการเขียนวิจารณ์และวิเคราะห์ 

ผลงานศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ  
   มีการศึกษานอกสถานที ่
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215 423 สุนทรียศาสตร์ตะวันตก 3(3-0-6) 
  (Western Aesthetics) 
   แนวคิดและทฤษฎีทางสุนทรียศาสตร์ตะวันตกที่ส าคัญ ตั้งแต่สมัยคลาสสิกจนถึง

ปัจจุบัน 
 
215 424 สุนทรียศาสตร์ตะวันออก  3(3-0-6) 
  (Eastern Aesthetics) 
   แนวคิดและทฤษฎีทางสุนทรียศาสตร์ตะวันออกท่ีส าคัญ ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบัน 
 
215 425 ทฤษฎีการสร้างสรรค์ทางศิลปะ 3(3-0-6) 
  (Theories in Art Creativity) 
   แนวคิด ทฤษฎีทางศิลปะ เทคนิค กระบวนการสร้างสรรค์และกรรมวิธีที่มีอิทธิพลต่อ

การสร้างสรรค์งานศิลปะ 
 
215 426 การจัดการพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ 3(1-4-4) 
  (Museum and Art Gallery Management) 
  เงื่อนไข:  มีการจัดท านิทรรศการจริงตอนปลายภาค 
   ประวัติ แนวคิดและการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ลักษณะต่าง ๆ งานและ

หน้าที่ที่จ าเป็นในการจัดการพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ การจัดนิทรรศการและโครงการต่าง  ๆ ที่
เกี่ยวข้อง การเขียนโครงการ การคัดเลือกงาน การจัดแสดงและจัดกิจกรรมการศึกษา การขอทุน
สนับสนุน การติดตั้งและรื้อถอน การประชาสัมพันธ์ การจัดท าสิ่งพิมพ์นิทรรศการ การจัดงาน
เปิดนิทรรศการ และกิจกรรมวิชาการ  

   มีการศึกษานอกสถานที ่
 
215 449 วิทยานิพนธ์  มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
  (Thesis) 
   โครงการวิจัยเฉพาะบุคคลในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 
215 451 สัมมนาศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) 
  (Seminar in South East Asia Art) 
   พัฒนาการและความเป็นมาของศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แนวคิด รูปแบบ ความ

เคลื่อนไหว บทบาท และอิทธิพลของศิลปินที่มีต่อวงการศิลปะในระดับประเทศและนานาชาติ 
   มีการศึกษานอกสถานที ่
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215 452 สัมมนาศิลปะเอเชียตะวันออก      3(3-0-6) 
  (Seminar in East Asia Art) 
   พัฒนาการของศิลปะจากประเพณีสู่ร่วมสมัย จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ความเข้าใจในรากฐาน

ทางวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะตัว การคลี่คลายเป็นเนื้อหาและกระบวนการมาเป็นศิลปะร่วมสมัย
ในแต่ละประเทศ  

 
215 453 สัมมนาศิลปะสมัยเรอเนสซองซ์ 3(3-0-6) 
  (Seminar in Renaissance Art) 
   การคลี่คลายรูปแบบของศิลปะเรอเนสซองซ์จากรูปแบบ แนวคิด และวิธีการน าเสนอ

ผลงาน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของศิลปินเรอเนสซองซ์คนส าคัญ โดยการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกับ
ผลงานของศิลปินที่อยู่ร่วมสมัยเดียวกันและศิลปินรุ่นหลัง 

 
215 454 สัมมนาศิลปะบาโรกและโรโกโก 3(3-0-6) 
  (Seminar in Baroque and Rococo Art) 
   การคลี่คลายรูปแบบของศิลปะบาโรกและโรโกโก จากรูปแบบ แนวคิด และวิธีการ

น าเสนอผลงาน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของศิลปินบาโรกและโรโกโกคนส าคัญ โดยการวิเคราะห์เชิง
เปรียบเทียบกับผลงานของศิลปินที่อยู่ร่วมสมัยเดียวกันและศิลปินรุ่นหลัง 

 
215 455 สัมมนาศิลปะนีโอ-คลาสสิกและโรแมนติค  3(3-0-6) 
  (Seminar in Neo-Classical and Romantic Art) 
   การคลี่คลายรูปแบบศิลปะนีโอ-คลาสสิก สู่ศิลปะโรแมนติค โดยวิเคราะห์ข้อมูลจาก

ผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียงทั้ง 2 สมัย 
 
215 456 สัมมนาศิลปะตะวันตกช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงร่วมสมัย 3(3-0-6) 
  ( Seminar in Western Art from the End of the 19th Century to Contemporary 

Times) 
   การคลี่คลายรูปแบบศิลปะตะวันตก ประมาณปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 จนถึงหลัง

สงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ. 1945) 
   มีการศึกษานอกสถานที ่
 
215 457 สัมมนาประเด็นส าคัญในศิลปะร่วมสมัย 3(3-0-6) 
  (Seminar in Themes in Contemporary Art) 
   ความเป็นมาและกระแสของประเด็นส าคัญในโลกศิลปะร่วมสมัยไทยและนานาชาติ  
   มีการศึกษานอกสถานที ่
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215 458 สัมมนาศิลปะร่วมสมัยในไทยและเอเซียแปซิฟิค 3(3-0-6) 
  (Seminar in Contemporary Art in Thailand and Asia-Pacific) 
   พัฒนาการและความเป็นมาของศิลปะร่วมสมัยในไทยและภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค  

โดยการศึกษาแนวคิด รูปแบบ ความเคลื่อนไหว บทบาท และอิทธิพลของศิลปินที่มีต่อวงการ
ศิลปะในระดับประเทศและนานาชาติ 

   มีการศึกษานอกสถานที ่
 
215 459 พัฒนาการศิลปะจากสื่อใหม่ 3(3-0-6) 
  (Development of New Media Art) 
   พัฒนาการ ปรัชญา แนวคิด เทคนิค และลักษณะผลงานของศิลปินที่สร้างสรรค์งานใน

แนวศิลปะสื่อใหม่ เพอร์ฟอร์แมนซ์อาร์ต วิดีโออาร์ต และดิจิตัลอาร์ต ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน 
 
215 460 การศึกษาเปรียบเทียบและการวิจารณ์ภาพยนตร์ 3(3-0-6) 
  (Comparative Studies and Criticism in Film) 
   องค์ประกอบของศิลปะภาพยนตร์ รวมทั้งฝึกการวิจารณ์และการวิเคราะห์ภาพยนตร์

ประเภทต่าง ๆ ภาพยนตร์เรื่องยาว ภาพยนตร์เรื่องสั้น ภาพยนตร์สารคดี และภาพยนตร์โฆษณา 
โดยอาศัยทฤษฎีในการวิจารณ์และการศึกษาเปรียบเทียบเป็นแบบแผนในการศึกษา 

   มีการศึกษานอกสถานที ่
 
215 461 การศึกษาเปรียบเทียบทางศิลปะ 3(3-0-6) 
  (Comparative Study in Art) 
   ลักษณะเฉพาะของทัศนศิลป์ และการเปรียบเทียบแนวคิด รูปแบบ เทคนิค และการ

น าเสนอที่แตกต่างหรือคล้ายคลึงกันระหว่างศิลปะประเภททัศนศิลป์และศิลปะแขนงอ่ืน  ๆ 
ทางด้านศิลปะการแสดง ดนตรี และวรรณกรรม 

   มีการศึกษานอกสถานที ่
 
215 462 จิตวิทยาและการวิเคราะห์งานศิลปะ 3(3-0-6) 
  (Psychology and Art Analysis) 
   กรอบวิธีการของจิตวิทยาเน้นที่จิตวิเคราะห์เพ่ือท าการศึกษาแง่มุมของศิลปะ และ

กิจกรรมศิลปะในฐานะของผลิตผลส่วนบุคคลและในฐานะที่เป็นผลผลิตของวาทกรรมในสังคม 
โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดแบบซิกมันด์ ฟรอยด์ และฌากส์ ลาก็อง 

 
215 463 การอนุรักษ์และซ่อมสงวนงานศิลปะ 3(3-0-6) 
  (Conservation and Restoration of Works of Art) 
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   แนวคิดและแนวทางการอนุรักษ์งานศิลปะ กฎหมายและกฎบัตรที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์งานศิลปะ การอนุรักษ์งานศิลปะเชิงป้องกัน การซ่อมสงวนงานศิลปะลักษณะต่าง ๆ 

   มีการศึกษานอกสถานที ่
 
215 464 ภัณฑารักษ์ศึกษา 3(3-0-6) 
  (Curatorship Studies) 
   บทบาท หน้าที่ การท างาน และจรรยาบรรณของภัณฑารักษ์ การคัดเลือกงานและการ

จัดการนิทรรศการ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของงานภัณฑารักษ์ในรูปแบบต่าง  ๆ ประเด็นงาน
ภัณฑารักษ์ในบริบทสังคมร่วมสมัยทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ  

   มีการศึกษานอกสถานที ่
 
215 465 การออกแบบนิทรรศการ  3(3-0-6) 
  (Exhibition Design) 
   วิธีการตีความหัวข้อและข้อมูลพ้ืนฐาน เพ่ือท าการออกแบบนิทรรศการ ทั้งการจัดการ

พ้ืนที่ การออกแบบเส้นทางเดินในนิทรรศการ  การออกแบบภาพรวมนิทรรศการ การออกแบบ
รูปแบบการติดตั้งนิทรรศการ การออกแบบกราฟิกข้อมูล  

   มีการศึกษานอกสถานที ่
 
215 466 พิพิธภัณฑ์ศิลปะศึกษา  3(3-0-6) 
  (Art Museum Studies) 
   ทฤษฎี ประวัติศาสตร์ บริบททางสังคมวัฒนธรรม เป้าหมาย การสร้างคลังสะสม และ

แนวความคิดของพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ความสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑ์ศิลปะกับลักษณะเฉพาะทาง
สภาพแวดล้อมของเมือง และสถาปัตยกรรม กรณีศึกษาในเมืองต่ าง ๆ ในโลกของศิลปะ
นานาชาติ 

   มีการศึกษานอกสถานที ่
 
215 467 ทฤษฎี ประวัติศาสตร์ และแนวความคิดของนิทรรศการศิลปะ 3(3-0-6) 
  (Theories, Histories and Concepts of Art Exhibitions) 
   ทฤษฎี ประวัติศาสตร์ และแนวความคิดของนิทรรศการศิลปะประเภทต่าง  ๆ ทั้ง

นิทรรศการที่มีขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ในแกลเลอรี่ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ และเทศกาลศิลปะแบบ
ต่าง ๆ กรณีศึกษาในโลกของศิลปะนานาชาติ  

   มีการศึกษานอกสถานที่  
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215 468 การเขียนส าหรับทฤษฎีศิลป์  3(3-0-6) 
  (Writing for Art Theory) 
   การเขียนในรูปแบบวิชาการศิลปะ กึ่งวิชาการศิลปะ  และการเขียนส าหรับงานด้าน

การจัดการศิลปะ การจัดท านิทรรศการ การด าเนินงานพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์  
 
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์   
  3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ภาระงานสอนเฉลี่ย 

(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

1 รศ.สุธี  คุณาวิชยานนท์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

M.V.A. (Visual Arts) Sydney College of the 
Arts, University of Sydney, Australia (1992) 
ศ.บ. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2533) 

11 10 

2 รศ.ดร.ชัยยศ   
อิษฎ์วรพันธุ์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

D.Arch. (Architecture) Waseda University, 
Japan (2005) 
M.Eng. (History of Architecture) Waseda 
University, Japan (1992) 
ศ.บ. (ประยุกตศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(2529) 
 

10 10 

3 รศ.ปิยะแสง   
จันทรวงศ์ไพศาล 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

ค.ม. (ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2535) 
ค.บ. (ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2532) 

- 10 

 

  3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ภาระงานสอนเฉลี่ย 

(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

1 รศ.สุธี  คุณาวิชยานนท์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

M.V.A. (Visual Arts) Sydney College of the 
Arts, University of Sydney, Australia (1992) 
ศ.บ. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2533) 

11 10 

2 รศ.ดร.ชัยยศ   
อิษฎ์วรพันธุ์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

D.Arch. (Architecture) Waseda University, 
Japan (2005) 
M.Eng. (History of Architecture) Waseda 
University, Japan (1992) 

10 10 

http://reg3.su.ac.th/registrar/teach_time.asp?backto=home&officerid=49835&f_cmd=2&officercode=49835&officername=%C3%CD%A7%C8%D2%CA%B5%C3%D2%A8%D2%C3%C2%EC+%BB%D4%C2%D0%E1%CA%A7+%A8%D1%B9%B7%C3%C7%A7%C8%EC%E4%BE%C8%D2%C5&remark=&officeremail=
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ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 
ศ.บ. (ประยุกตศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(2529) 

3 รศ.ปิยะแสง   
จันทรวงศ์ไพศาล 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

ค.ม. (ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2535) 
ค.บ. (ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2532) 

- 10 

 
  3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
   หลักสูตรจะมีการพิจารณาเชิญอาจารย์พิเศษตามความเหมาะสมเป็นรายภาคการศึกษา
  
4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) 
 ไม่มี 
 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
  หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์ในประเด็นปัญหาปัจจุบันที่นักศึกษาสนใจ หรือประเด็น
ที่เป็นประโยชน์ต่องานด้านศิลปวัฒนธรรม สามารถคิดวิเคราะห์และอธิบายทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ในการท า
วิทยานิพนธ์ มีขอบเขตที่สามารถท าส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ สามารถท าวิจัยเบื้องต้น และ
เขียนรายงานผลการวิจัยเพื่อน าเสนอสู่สังคมได้ 
 5.3 ช่วงเวลา  ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที ่2 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต  วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต 
 5.5 การเตรียมการ 
   (1) มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
  (2) มีการก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา 
  (3) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาค้นคว้า 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 

 (1) คณาจารย์ในภาควิชาร่วมกันก าหนดเกณฑ์/มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา 
  (2) ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ตามระยะเวลา 
  (3) นักศึกษาน าเสนอวิทยานิพนธ์และรับการประเมินโดยคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 
  

http://reg3.su.ac.th/registrar/teach_time.asp?backto=home&officerid=49835&f_cmd=2&officercode=49835&officername=%C3%CD%A7%C8%D2%CA%B5%C3%D2%A8%D2%C3%C2%EC+%BB%D4%C2%D0%E1%CA%A7+%A8%D1%B9%B7%C3%C7%A7%C8%EC%E4%BE%C8%D2%C5&remark=&officeremail=
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ เน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้น าในการวิจัยและมี

ความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ทางวิชาการด้านทฤษฎีศิลป์ในระดับสูง ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่ยังขาดแคลนงาน
วิชาการและการวิจัย โดยจัดระเบียบความรู้ความเข้าใจอย่างเป็นระบบ เพื่อการเผยแพร่ผลงานสู่วงการวิชาการ
และวงการศิลปะในระดับประเทศ ตลอดจนน าไปสู่การขยายขอบเขตของการวิจัยด้านทฤษฎีศิลป์ เพ่ือพัฒนา
วงการศิลปะและวัฒนธรรมให้เข้มแข็งและเกิดคุณประโยชน์แก่ชาติได้ 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ด้านบุคลิกภาพ 1. มีการสอดแทรกเรื่องการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี การพูดหรือการ

น าเสนองานในที่สาธารณะ การรับฟังความคิดเห็น และกล้า
แสดงออกโดยค านึงถึงความรู้สึกผู้อื่น 
2. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการทางด้านทฤษฎีศิลป์ 
ในระดับชาติ 

ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

ให้ความรู้ที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพทางด้านวิชาการศิลปะ  
และผลกระทบต่อสังคม 

ด้านภาวะผู้น า ความรับผิดชอบ และ
มีวินัยในตนเอง 

1. แนะน าให้นักศึกษามีแผนการปฏิบัติงานวิทยานิพนธ์ รับผิดชอบ 
และสามารถด าเนินงานวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามแผนและเกิด
ความก้าวหน้า 
2. มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง และเสริมความกล้าใน 
การแสดงความคิดเห็นหรือการเปิดประเด็นใหม่ 

ด้านความรู้ทางด้านศิลปะและ
ความคิดสร้างสรรค์ 

มีรายวิชา/กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการ ความก้าวหน้า
ทางด้านศิลปะที่ทันสมัยและสอดคล้องกับโลกปัจจุบัน 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
      2.1 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
  2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
          1) มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางด้านจริยธรรมที่ซับซ้อนในทาง
วิชาชีพด้วยความเข้าใจในความรู้สึกของผู้อื่น 
         2) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ค านึงถึงความรู้สึกของ
ผู้อื่นที่จะได้รับผลกระทบ 
         3) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน และมีความ
กระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มในการหยิบยกข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่มีอยู่ในปัจจุบันเพ่ือให้เกิดการ
ทบทวนและแก้ไข 
         4) มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ แสดงออกซ่ึงคุณธรรม จริยธรรมของผู้น า 
  2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการ
เข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็น
ผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม  มีความซื่อสัตย์ นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ 
  2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
         1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม 
         2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
         3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 2.2 ด้านความรู้ 
  2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
         1) มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างถ่องแท้ สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ 
         2) สามารถถ่ายทอดความคิดได้อย่างเป็นระบบ และมีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ 
         3) มีความรู้และความเข้าใจอย่างละเอียดในกระบวนการวิจัย การสร้างสรรค์ และการ
ปฏิบัติทางวิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์ 
         4) สามารถประยุกต์ความรู้จากหลักการทฤษฎีในเชิงบูรณาการ ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และส่วนรวม และตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น และในระดับนานาชาติ  
ที่อาจมีผลกระทบต่อศาสตร์ด้านศิลปกรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
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  2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   ใช้การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทาง
ปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษา 
นอกสถานที่ หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 
 
  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1) การทดสอบย่อย 
   2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
   3) ประเมินจากรายงานที่มอบหมายให้นักศึกษาท า 
   4) ประเมินจากโครงงานที่นักศึกษาน าเสนอ 
   5) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
 
      2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
         1) สามารถบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ แนวคิด เทคนิคต่าง ๆ ที่หลากหลาย 
แปลกใหม่ และไม่อาจท านายหรือคาดหมายได้ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาขั้นสูง 
         2) สามารถคิดวินิจฉัย วิเคราะห์ วิพากษ์ และวิจารณ์อย่างผู้รู้ 
         3) สามารถคิดแบบองค์รวม คิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ อย่างบูรณาการ จับ
ประเด็นของแก่นความคิดส าคัญได้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินความรู้เพ่ือการประยุกต์ใช้ได้
อย่างเหมาะสม 
   4) สามารถใช้เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้ หรือแนวทาง
การปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยส าคัญ 
   5) สามารถคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่เป็นต้นแบบได้
อย่างสร้างสรรค์สู่ระดับชาติอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน 
   6) มีความสามารถในการสังเคราะห์ ประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์หรือรายงาน
ผลของโครงการ และจากสิ่งพิมพ์หรือสื่อต่าง ๆ ที่อ้างอิงได้ ในวงวิชาการ หรือวิชาชีพทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ 
และพัฒนาความคิดใหม่ ๆ ที่ส าคัญโดยการบูรณาการเข้ากับองค์ความรู้ที่มีอยู่หรือสร้างใหม่ 
  2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) การท ากรณีศึกษา 
   2) การอภิปรายกลุ่ม 
   3) การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
   4) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
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  2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
         ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการ
น าเสนอรายงานในชั้นเรียน การวิเคราะห์วิจารณ์ รายงานผลการอภิปรายกลุ่ม และการสัมมนา 
 
        2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
         1) สามารถเสริมสร้างแนวคิด ถ่ายทอดมุมมองที่มีคุณค่าต่อสังคม และเมื่อใดที่มีความ
ต้องการข่าวสารและทักษะเพ่ิมเติม ก็สามารถด าเนินการได้อย่างเป็นอิสระ ในการแสวงหา และประยุกต์ใช้
ข้อมูลข่าวสารและทักษะนั้น ๆ 
         2) มีความสามารถในการเข้าใจบทบาทและหน้าที่ ปรับตัวและอยู่ร่วมกับสังคมต่างวัฒนธรรม 
         3) สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่มใน
ภาพรวม และสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่หลากหลายโดยหลักธรรมาภิบาล 
   4) มีความรับผิดชอบต่อความคิด ค าพูด และการกระท าของตนเอง และตามระเบียบ
ข้อบังคับท้ังองค์กรระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
  2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
   1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการท างานกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับผู้อ่ืน
เพ่ือส่งเสริมการแสดงบทบาทของการเป็นผู้น าและผู้ตาม 
   2) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน  ผู้เรียนกับผู้สอน และ
กับบุคคลที่เก่ียวข้อง  
   3) จัดประสบการณ์ในการเรียนรู้ภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ท างานเป็นกลุ่ม และการ
แสดงออกของภาวะผู้น าในหลากหลายสถานการณ์ 
  2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
   1) การประเมินผู้เรียนในการแสดงออกถึงภาวะผู้น าและผู้ตามในสถานการณ์การเรียนรู้
ตามวัตถุประสงค ์
   2) การประเมินความสามารถในการท างานร่วมกับกลุ่มเพ่ือน และทีมงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 
 
        2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 
         1) มีตรรกะทางความคิด มีความสามารถในการประเมินผลอย่างมีวิจารณญาณ สามารถ
น าแนวคิดเชิงสถิติมาประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างเหมาะสม 
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         2) สามารถสื่อสารภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และภาษาสื่อสารอ่ืน ๆ เช่น ภาษาอักษร 
ภาษาภาพ ภาษาเสียง ภาษากาย ภาษาคอมพิวเตอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         3) สามารถสื่อสาร ถ่ายทอดแนวความคิดได้อย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีการและรูปแบบที่
เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 
   4) สามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การสร้างสรรค์ผลงาน  
การน าเสนอผลงาน ตรวจสอบปัญหา หาข้อสรุปและข้อเสนอแนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข   
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล  
ทั้งการพูด การฟัง และการเขียนในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน และบุคคลที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ที่
หลากหลาย 
   2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ และฝึกทักษะการน าเสนอข้อสนเทศด้วยวิธีการที่หลากหลาย
เหมาะสมกับผู้ฟังและเนื้อหาที่น าเสนอ 
  2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบสังเกต และแบบประเมิน
ทักษะการพูด การเขียน 
   2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและเครื่องมือต่าง ๆ ในการอภิปราย และกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการน าเสนอในชั้นเรียน  
   3) การวิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษาวิจัย 
        2.6 ด้านทักษะพิสัยทางศิลปะ  
  2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัยทางศิลปะ 
         (1) สามารถคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ สู่ระดับชาติอย่าง
มีคุณค่าและยั่งยืน 
         (2) มีความสามารถในการรวบรวมผลการวิจัยจากวิทยานิพนธ์ หรือจากรายงานผลของ
โครงการ และจากสิ่งตีพิมพ์หรือสื่อต่าง ๆ ที่อ้างอิงได้ในวงวิชาการหรือวิชาชีพทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ 
  2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัยทางศิลปะ 
   (1) จัดการเรียนการสอนที่ เน้นให้ผู้ เรียนมีความรู้  ความเข้าใจและเข้าถึงคุณค่า
กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ 
         (2) จัดการเรียนการสอนที่ เน้นให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการสร้างสรรค์ตามหลัก
กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ 
   (3) จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์การสร้างสรรค์ให้
เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
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  2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัยทางศิลปะ 
         (1) ประเมินจากผลงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 
         (2) ประเมินจากผลงาน/แฟ้มผลงาน/รายงาน ตามหัวข้อ/โครงการ ที่รายวิชาก าหนด 
 
3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

 1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางด้านจริยธรรมที่ซับซ้อนในทาง
วิชาชีพด้วยความเข้าใจในความรู้สึกของผู้อื่น 

 1.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ค านึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืนที่
จะได้รับผลกระทบ 

 1.3 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ เคารพสิทธิและรับฟังความคิด เห็นของผู้ อ่ืน และมีความ
กระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มในการหยิบยกข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่มีอยู่ในปัจจุบันเพ่ือให้เกิดการ
ทบทวนและแก้ไข 

 1.4 มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ แสดงออกซ่ึงคุณธรรม จริยธรรมของผู้น า 
 
 2.  ด้านความรู้ 

 2.1 มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างถ่องแท้ สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ 

 2.2 สามารถถ่ายทอดความคิดได้อย่างเป็นระบบ และมีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ 
 2.3 มีความรู้และความเข้าใจอย่างละเอียดในกระบวนการวิจัย การสร้างสรรค์ และการปฏิบัติ

ทางวิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์ 
  2.4 สามารถประยุกต์ความรู้จากหลักการทฤษฎีในเชิงบูรณาการ ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
ส่วนรวม และตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น และในระดับนานาชาติ ที่อาจ
มีผลกระทบต่อศาสตร์ด้านศิลปกรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 
 3.  ด้านทักษะทางปัญญา 

 3.1 สามารถบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ แนวคิด เทคนิคต่าง ๆ ที่หลากหลาย แปลก
ใหม่ และไม่อาจท านายหรือคาดหมายได้ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาขั้นสูง 

 3.2 สามารถคิดวินิจฉัย วิเคราะห์ วิพากษ์ และวิจารณ์อย่างผู้รู้ 
 3.3 สามารถคิดแบบองค์รวม คิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ อย่างบูรณาการ จับประเด็น

ของแก่นความคิดส าคัญได้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินความรู้เพ่ือการประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 
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 3.4 สามารถใช้เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้ หรือแนวทางการ
ปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยส าคัญ 

 3.5 สามารถคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่เป็นต้นแบบได้อย่าง
สร้างสรรค์สู่ระดับชาติอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน 

 3.6 มีความสามารถในการสังเคราะห์ ประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์หรือรายงานผลของ
โครงการ และจากสิ่งพิมพ์หรือสื่อต่าง ๆ ที่อ้างอิงได้ ในวงวิชาการ หรือวิชาชีพทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ และ
พัฒนาความคิดใหม ่ๆ ที่ส าคัญโดยการบูรณาการเข้ากับองค์ความรู้ที่มีอยู่หรือสร้างใหม่ 
 

4.    ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 สามารถเสริมสร้างแนวคิด ถ่ายทอดมุมมองที่มีคุณค่าต่อสังคม และเมื่อใดที่มีความต้องการ

ข่าวสารและทักษะเพ่ิมเติม ก็สามารถด าเนินการได้อย่างเป็นอิสระ ในการแสวงหา และประยุกต์ใช้ข้อมูล
ข่าวสารและทักษะนั้น ๆ 

 4.2 มีความสามารถในการเข้าใจบทบาทและหน้าที่ ปรับตัว และอยู่ร่วมกับสังคมต่างวัฒนธรรม 
 4.3 สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าในการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่มในภาพรวม 

และสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่หลากหลายโดยหลักธรรมาภิบาล 
 4.4 มีความรับผิดชอบต่อความคิด ค าพูด และการกระท าของตนเอง และตามระเบียบข้อบังคับ

ทั้งองค์กรระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
 
 5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5.1 มีตรรกะทางความคิด มีความสามารถในการประเมินผลอย่างมีวิจารณญาณ สามารถน า
แนวคิดเชิงสถิติมาประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างเหมาะสม 

 5.2 สามารถสื่อสารภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และภาษาสื่อสารอ่ืน  ๆ เช่น ภาษาอักษร  
ภาษาภาพ ภาษาเสียง ภาษากาย ภาษาคอมพิวเตอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 5.3 สามารถสื่อสาร ถ่ายทอดแนวความคิดได้อย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีการและรูปแบบที่เหมาะสม
กับเนื้อหาสาระ 

 5.4 สามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การสร้างสรรค์ผลงาน  
การน าเสนอผลงาน ตรวจสอบปัญหา หาข้อสรุปและข้อเสนอแนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 6. ด้านทักษะพิสัยทางศิลปะ  
                6.1 สามารถคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ สู่ระดับชาติอย่างมี
คุณค่าและยั่งยืน 
       6.2 มีความสามารถในการรวบรวมผลการวิจัยจากวิทยานิพนธ์ หรือจากรายงานผลของโครงการ 
และจากสิ่งตีพิมพ์หรือสื่อต่าง ๆ ที่อ้างอิงได้ในวงวิชาการหรือวิชาชีพทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก                                ความรับผิดชอบรอง   
 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัยทาง
ศิลปะ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
215 401 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก                         

215 402 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก                          

215 403 ประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทย                          

215 404 ทัศนศิลป์                           

215 421 วิธีวิจัยศิลปะ                         

215 422 การวิจารณ์ศิลปะ                          

215 423 สุนทรียศาสตร์ตะวันตก                         

215 424 สุนทรียศาสตร์ตะวันออก                          

215 425 ทฤษฎีการสร้างสรรค์ทางศิลปะ                         

215 426 การจัดการพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์                         

215 449 วิทยานิพนธ์                         

215 451 สัมมนาศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้                         

215 452 สัมมนาศิลปะเอเชียตะวันออก                         

215 453 สัมมนาศิลปะสมัยเรอเนสซองซ์                         
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัยทาง
ศิลปะ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
215 454 สัมมนาศิลปะบาโรกและโรโกโก                         

215 455 สัมมนาศิลปะนีโอ-คลาสสิกและโรแมนติค                         

215 456 สัมมนาศิลปะตะวันตกช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี19 ถึงร่วมสมัย                         

215 457 สัมมนาประเด็นส าคัญในศิลปะร่วมสมัย                         

215 458 สัมมนาศิลปะร่วมสมัยในไทยและเอเซียแปซิฟิค                         

215 459 พัฒนาการศิลปะจากสื่อใหม่                         

215 460 การศึกษาเปรียบเทียบและการวิจารณ์ภาพยนตร์                         

215 461 การศึกษาเปรียบเทียบทางศิลปะ                         

215 462 จิตวิทยาและการวิเคราะห์งานศิลปะ                         

215 463 การอนุรักษ์และซ่อมสงวนงานศิลปะ                         

215 464 ภัณฑารักษ์ศึกษา                         

215 465 การออกแบบนิทรรศการ                         

215 466 พิพิธภัณฑ์ศิลปะศึกษา                         

215 467 ทฤษฎี ประวัติศาสตร์ และแนวความคิดของนิทรรศการศิลปะ                         

215 468 การเขียนส าหรับทฤษฎีศิลป์                         
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
      การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษา
ระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  
 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาขณะที่ก าลังศึกษา 
  ก าหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกัน
คุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา  
  2.1.1  การทวนสอบระดับรายวิชา ให้ประเมินและวัดผลการศึกษาตามลักษณะเฉพาะของ
รายวิชา โดยมีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน รวมทั้งก าหนด
เป้าหมายที่ผู้เรียนพึงจะได้รับ ในทุกรายวิชามีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และน าผลการ
ประเมินดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป  
  2.1.2  การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันการศึกษาด าเนนิการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  มีการติดตามสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่อง และน าผลที่ได้มา
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดย
อาจด าเนินการได้ดังนี้ 
  2.2.1 ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 
  2.2.2  การส ารวจความเห็นของผู้ใช้บัณฑิต โดยการสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ 
เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 3 เป็นต้น 
  2.2.3  การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา
ที่เรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
  2.2.4  ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรืออาจารย์พิเศษ ต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์
ความรู้ของนักศึกษา  

 2.2.5  ประเมินจากผลงานของบัณฑิตที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น การน าเสนอผลงานระดับชาติ 
จ านวนรางวัลทางวิชาการ  
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3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 3.1 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่หลักสูตรก าหนด 
 3.2 ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
 3.3 เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 
 3.4 การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในงาน 
สืบเนื่องจากที่ประชุมวิชาการ (Proceeding) ดังกล่าว 
 3.5 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
(ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  
 3.6 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1  มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจหลักสูตรที่เปิดสอน นโยบายของ
มหาวิทยาลัย และคณะ  
 1.2  ส่งเสริมอาจารย์ใหม่ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ส่งเสริมการสอน การวิจัยอย่างต่อเนื่อง ให้การสนับสนุนการท าวิจัย การฝึกอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพ เข้าร่วมการประชุมวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
 1.3  มีการเสริมทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
 1.4  มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาองค์ความรู้ 
 1.5 สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมให้มีต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
          2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล    
  (1) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจ าปี   
  (2) เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการวัดประเมินผลให้
ทันสมัย 
  (3) ส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
  (4) พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
   2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
  (1) ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความรู้และคุณธรรม 
  (2) ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมการสอน  
การสร้างสรรค์ และการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการสร้างสรรค์ การท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุน
ด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ หรือการลาเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
  (3) มีการกระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการและส่งเสริมให้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
  (4) ส่งเสริมการสร้างสรรค์/การท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
  (5) จัดสรรงบประมาณส าหรับท าการสร้างสรรค์/การวิจัย 
  (6) ส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มการสร้างสรรค์/วิจัยต่าง ๆ ของคณะ 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การก ากับมาตรฐาน 
มีการควบคุมก ากับมาตรฐานโดยด าเนินการบริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวง 

ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียน
การสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์ผู้สอน  มีการติดตามและรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง ผ่านการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ภายในคณะและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และน าผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนและหลักสูตร และมีการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งครอบคลุมทุกองค์ประกอบตามตัวบ่งชี้
ผลการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในแต่ละปีการศึกษา  
 
2.  บัณฑิต 
  หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ การได้รับรางวัลของ
นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า นอกจากนั้นยังติดตามแนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม โดยท า
การส ารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ าทุกปี และแจ้งผลการส ารวจให้ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับทราบเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 
3.  นักศึกษา 
 หลักสูตรให้ความส าคัญกับการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร การส่งเสริมพัฒนานักศึกษา และ
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนกบันักศึกษา 
 3.1 หลักสูตรมีการก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับธรรมชาติของหลักสูตร มีวิธีการ
คัดเลือกที่โปร่งใส ชัดเจน เพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติและมีความพร้อมจะสามารถเข้าศึกษาได้ตลอดหลักสูตร 
 3.2 หลักสูตรส่งเสริมพัฒนานักศึกษา 
  3.2.1 ก าหนดให้มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่สามารถให้เกิดการเรียนรู้และ
พัฒนาศักยภาพที่จ าเป็นให้กับนักศึกษา โดยเน้นทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  
  3.2.2 มีระบบสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา โดยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
ให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยอาจารย์จะแจ้งวันและเวลาที่นักศึกษาจะขอรับค าปรึกษาไว้ หรือผ่านช่องทางต่าง ๆ  
ที่เหมาะสม เพ่ือให้นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนหรือปัญหาอ่ืน ๆ สามารถขอรับค าปรึกษาจากอาจารย์ 
ที่ปรึกษาทางวิชาการได้  
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  3.2.3 มีระบบการอุทธรณ์ของนักศึกษา นักศึกษาที่ต้องการอุทธรณ์หรือมีเรื่องร้องเรียนทั้งเรื่อง
ทั่วไปหรือผลการประเมิน สามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ท าหน้าที่ดูแลการจัดการเรียนการสอน
รายวิชานั้น ๆ 
 3.3 หลักสูตรมีการติดตามข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร 
 
4.  อาจารย์ 
 หลักสูตรให้ความส าคัญกับคุณภาพของอาจารย์ จึงมีนโยบายและแผนในการรับอาจารย์ใหม่  
การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร การมีส่วนร่วมของอาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
การบริหาร การส่งเสริมและการพัฒนาอาจารย์ 
 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
  มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ โดยก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ให้สอดคล้องกับสภาพบริบท 
ปรัชญา และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่ เหมาะสม โปร่งใส  
มีอัตราก าลังของอาจารย์เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้าในหลักสูตร 
 4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
  คณาจารย์พิเศษถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติ
ให้กับนักศึกษา ดังนั้นคณะวิชาจึงได้ก าหนดนโยบายการเชิญอาจารย์พิเศษ  ดังนี้ 
  (1) ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงและมีความเชี่ยวชาญพิเศษ หรือมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่า 
ปริญญาโท 
  (2) การพิจารณาจะต้องผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการประจ าคณะ และต้องเสนอประวัติ
และผลงานที่ตรงกับหัวข้อ/รายวิชาที่จะให้สอน  
  (3) การเชิญอาจารย์พิเศษต้องวางแผนล่วงหน้าเป็นรายภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อย 
  (4) ให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษทุกภาคการศึกษา/ทุกครั้งที่มีการสอน 
  (5) จ านวนอาจารย์พิเศษต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของคณาจารย์ประจ าในหลักสูตร 
  (6) อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
 4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอน และคณะวิชา/ภาควิชาที่เกี่ยวข้อง 
เป็นประจ าทุกปี เพ่ือประเมินการจัดการเรียนการสอน และเพ่ือก าหนดประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขส าหรับ  
การสอนในปีการศึกษาต่อไป หรือประเด็นที่ต้องจัดให้มีการทบทวนหลักสูตร 
 4.4 การบริหาร การส่งเสริม และการพัฒนาอาจารย์ (ดูหมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์) 
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5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
  มีการบริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผน 
การจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารคณะและอาจารย์ผู้สอน มีการติดตามและรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 
  หลักสูตรให้ความส าคัญกับอาจารย์ผู้สอน โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในวิชา 
ที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และศักยภาพในการ
พัฒนาทักษะให้กับนักศึกษา 
  การประเมินผู้เรียน ใช้วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยค านึงถึงพัฒนาการของผู้เรียน 
และผลการเรียนรู้ที่ต้องการวัด เช่น การน าเสนอผลงาน การสอบ การทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน  
การอภิปรายในชั้นเรียน การสังเกตพฤติกรรม ซึ่งอาจเป็นการประเมินโดยตัวนักศึกษาเอง โดยผู้สอนและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 
 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร่วมกับผู้บริหารคณะและอาจารย์ผู้สอน วางแผนจัดหาและติดตามการใช้
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทรัพยากรการเรียนการสอน ให้เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐานสากล  เพ่ือสนับสนุน 
การเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา  
โดยในแต่ละปจีะมีการส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ครุภัณฑ์ หรือหนังสือ 

ในกรณีของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เป็นครุภัณฑ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะเสนอผู้บริหารคณะ
เพ่ือพิจารณาตั้งงบประมาณครุภัณฑ์การศึกษา ที่มีความจ าเป็นในการศึกษา โดยพิจารณาจากผลการประเมิน 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา หรือโดยการพิจารณาความจ าเป็นของสิ่งสนับสนุนที่นักศึกษาควรได้รับ มีการ
ส ารวจ ตรวจสอบและดูแลรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ในการเรียนการสอนอยู่เสมอ หากมีการเสียหาย
ก็ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี    

จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
  มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล โดยส านักหอสมุดกลางมี
หนังสือด้านศิลปะ และสาขาอ่ืน 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 และชุดอุปกรณ์เครื่องมือ 
แต่ละเทคนิค 
  (5)  เครื่องคอมพิวเตอร์และ Software ส าหรับสร้างสรรค์ศิลปะ 
  (6)  ส านักงานเลขานุการคณะ มีบุคลากรสายสนับสนุนคอยท างานประสานกับอาจารย์และนักศึกษา 
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  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  
  คณะกรรมการวางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนของคณะ และเจ้าหน้าที่
ด้านโสตทัศนูปกรณ์ซึ่งท าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์ร่วมกันประเมินความพอเพียงและ
ความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อุ ป ก ร ณ์ ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์  
ทรัพยากร สื่อ และช่องทางการ
เรียนรู้ที่เพียงพอเพ่ือสนับสนุนทั้ง
การศึ กษ าในห้ อ งเรียน  นอก
ห้องเรียน และเพ่ือการเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 

(1) จัดเตรียมห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์
เครื่องมือที่มีความพร้อมและเพียงพอ
ต่อการใช้งาน เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(2) จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้งหนังสือ 
ต ารา และสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้  
(3) จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ที่นักศึกษาสามารถศึกษาหาความรู้
เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเองด้วยจ านวนและ
ประสิทธิภาพที่เหมาะสมเพียงพอ(4) 
จั ดท าแผนงบประมาณ การจัดห า
อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการ
สอน 

(1) จ านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนใน
วิชาปฏิบัติการด้วยอุปกรณ์เครื่องมือ
ต่าง ๆ 
(2 ) ร วบ ร วม  จั ด ท า ส ถิ ติ จ า น ว น
เครื่ อ งมื อ อุปกรณ์ ต่ อหั วนั กศึ กษ า  
ชั่วโมงการใช้งานห้องปฏิบัติการและ
อุปกรณ์เครื่องมือ  
(3) สถิติของจ านวนหนังสือ ต ารา และ
สื่อดิจิตอลที่มีให้บริการ และสถิติการใช้
งานหนังสือ ต ารา สื่อดิจิตอล 
(4) ผ ลส า รวจค วาม พึ งพ อ ใจขอ ง
นักศึกษาต่อการให้บริการทรัพยากร
เพ่ือการเรียนรู้และปฏิบัติการ 

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

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 

X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X 

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

X X X 

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

X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนด X X X 
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ใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่
แล้ว 

  X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

X X X 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X 

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

X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ หลังจากท างานไปแล้ว 
อย่างน้อย 1 ปี เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X 

รวมตัวบ่งชี้บังคับท่ีต้องมีผลการด าเนินการ (ข้อที่1-5) (ตัว) ในแต่ละปี 5 5 5 
รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี 9 11 12 
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เกณฑ์ประเมิน 
หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่  1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายและมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผล

ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและ
ตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 

ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 
2561 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9  ตัว 
2562 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว 
2563 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
   
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
    1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  1.1.1  ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน รวมทั้งการทดสอบกลางภาคและปลายภาค หรือประเมิน
จากผลงานของนักศึกษา  

 1.1.2  จัดให้มีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอน และประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่  
    1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  1.2.1  นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ตามแบบฟอร์มที่คณะก าหนด และแบบประเมินที่จัดท าข้ึนโดยภาควิชา 
  1.2.2  ผลการประเมินจะจัดส่งอาจารย์ผู้สอนเพื่อปรับปรุงต่อไป 
  1.2.3  คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน เพ่ือน ามา
วางแผนพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์ของคณะ
  
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 2.1  โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
  2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผู้แทนสาขาวิชา ผู้แทนนักศึกษา
ปัจจุบัน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
  2.1.2 คณะกรรมการฯ วางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ 
  2.1.3 ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปี และ
จากผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น 
 2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 
  คณะกรรมการประเมินหลักสูตรท าการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใช้ข้อมูล
ย้อนกลับของผู้เรียน ผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิตประกอบการประเมิน 
 2.3  โดยผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ 
  2.3.1 ติดตามบัณฑิตใหม่โดยส ารวจข้อมูลจากนายจ้างและ/หรือผู้บังคับบัญชาโดยแบบสอบถาม
และการสัมภาษณ ์
  2.3.2 ติดตามจากผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี โดยองค์ประกอบ คุณสมบัติเฉพาะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและเกณฑ์การประเมิน ให้เป็นไปตามคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/
หรือทีม่ีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
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 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 4.1  การปรับปรุงรายวิชา 
  จากการรวบรวมข้อมูลและการประเมินการสอนของอาจารย์  กรณีที่พบปัญหาของรายวิชา
สามารถปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่มีผลกระทบโครงสร้างของ
หลักสูตร 
 4.2  การปรับปรุงหลักสูตร 
  การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับถือเป็นการปรับปรุงใหญ่ และมีผลกระทบต่อโครงสร้างของ
หลักสูตรจะท าทุก 5 ปีเมื่อครบรอบระยะเวลาการใช้หลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  4.2.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของภาควิชาจัดท ารายงานการประเมินผล และเสนอ
ประเด็นที่จ าเป็นในการปรับปรุง 
  4.2.2 จัดประชุมสัมมนาเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร 

 4.2.3 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 
 4.2.4 หลักสูตรที่ได้ปรับปรุงเสนอให้สภาวิชาการและคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณา

ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
 

 
  



  มคอ. 2   41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
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ภาคผนวก  ข 

ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน   

ระดับบัณฑิตศึกษา 
ชื่อ-นามสกุล 

นายสุธี คุณาวิชยานนท์ 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

รองศาสตราจารย ์
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
  M.V.A. (Visual Arts) Sydney College of the Arts, University of Sydney, Australia (1992) 

ศ.บ. (ภาพพิมพ์)  มหาวิทยาลัยศลิปากร (2533) 
 
สังกัด 
 คณะจติรกรรม ประตมิากรรมและภาพพิมพ ์
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น  
  ผลงานวิจัยฉบับสมบรูณ ์
 สุธี คุณาวิชยานนท์. (2557) งานวิจัย “การวิจัยหัวข้อ พ้ืนที่ศิลปะทางเลือกในโฮจิมินต์ซิต้ี ประเทศ

เวียดนาม ระหว่างปี 2010-2013” ทุนวิจัยจากส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวง
วัฒนธรรม. จ านวน 109 หน้า. 

 ผลงานวิจัยท่ีได้รบัการตีพมิพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
      ไม่ม ี
    หนังสือรวมบทความวิจยั 
   ไม่ม ี
  Proceedings 
       ไม่มี 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่ 
 ผลงานสร้างสรรค ์
 สุธี คุณาวิชยานนท์ . (2560). ดาวบนฟ้า [Acrylic and poster on canvas, 46x35.5 cm.] “ In Loving 

Remembrance” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 34 ณ PSG Art Gallery. 
วันท่ี 15 กันยายน-31ตุลาคม 2560. หน้า 95. 

 สุธี  คุณาวิชยานนท์ . (2559) Nude Painting Master นิทรรศการ 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. วันท่ี 10 พฤษภาคม-15 สิงหาคม 2559. หน้า 54-55. 
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 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 9-
30 กรกฎาคม 2559. จ านวน 8 หน้า. 

 สุธี คุณาวิชยานนท์. (2558) Siamese Crisis [ตัดกระดาษ] “CUBIC MUSEUM in AICHI” นิทรรศการ
แลกเปลี่ยนระหว่างคณาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยศิลปะไอจิ 
ประเทศญี่ปุ่น , Satellife Gallery of Aichi University of the Arts, Japan, วันที่ 30 ตุลาคม-7 
พฤศจิกายน 2558. หน้า 87. 

  สุธี คุณาวิชยานนท์. (2558-2559) แรงบันดาลใจของข้าพเจ้า [สีชอล์คบนกระดานด า, 14x126x12 cm.] 
นิทรรศการพระสาทิสลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
พุทธศักราช 2558 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม , Paintings of 
Princess Maha Chakri Sirindhorn, Ratchadamnoen Contemporary Art Center, 
Bangkok, วันที่  15-30 พฤศจิกายน 2558 (touring exhibition : Art and Culture University 
Museum, Khon Kaen University วันที่ 15-30 ธันวาคม 2558 , Art Bridge Chiang Rai, วันที่ 
15-30 มกราคม 2559, Arts and Cultural Center, Prince of Songkla University วันที่  15 
กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2559, Eastern Arts and Cultural Center, Burapha University, Chon 
Buri, วันท่ี 15-30 มีนาคม 2559. หน้า 146-147. 

  สุธี คุณาวิชยานนท์ . (2558) ภาพถ่ายเมียนม่าร์ นิทรรศการ 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. วันที่ 19 กันยายน-6 
ธันวาคม 2558. หน้า 148-153. 

 สุ ธี  คุ ณ าวิ ช ย าน น ท์ . (2 55 7 -2558 ) History Class part II [ศิ ล ป ะจั ด ว า ง]  The Roving Eye: 
Contemporary Art from Southeast Asia, Arter, Istanbul, Turkey. 18 กั น ย าย น  2 5 57 -4 
มกราคม 2558. หน้า 100-105. 

 สุธี คุณาวิชยานนท์. (2557) ช้างพัง (ธงสยาม) [สีอะคริลิคบนผ้าใบ, 41 x 51 cm.] ASEAN WAY การแสดง
ศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 31 ณ หอศิลป์ PSG คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, วันท่ี 15 กันยายน-15 ตุลาคม 2557. หน้า 73. 

 สุธี คุณาวิชยานนท์. (2557) เบื้องหลัง [Pins and rubber sponge, 48x48  cm.] Art on the coffee 
table II, บ้านและสวนแฟร์ 2557, Challenger 1-3, Impact เมืองทอง, วันที่ 1-9 พฤศจิกายน 
2557. หน้า 30-31. 

 งานแปล (ถ้ามี)  
  ไม่มี 
 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
 สุธี  คุณ าวิชยานนท์ . (2559) 10 ค าถามที่คุณอยากรู้เกี่ ยวกับศิลปะ . พิมพ์ครั้ งที่  2. กรุงเทพฯ:  

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร. จ านวน 100 หน้า. 
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 23 ปี    
 ระดับปริญญาตรี  

200 173 ศิลปวิจักษ์ 
200 201 สัมมนา 
215 101 ประวัติศาสตร์ศลิปะตะวันออก 
215 103 ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย 
215 104 การจัดการทางด้านศลิปะ 
215 151 ศิลปะร่วมสมัยในเอเชีย 
215 203 วิธีวิจัยทางศิลปะ 
215 241 ศิลปนิพนธ์ทฤษฎีศิลป์ 

 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 200 550 ทัศนศิลป์วิจักษ ์
 200 601 เตรียมศลิปนิพนธ์ 1 
 200 602 เตรียมศลิปนิพนธ์ 2 
 200 603 วิธีวิจัยทางศิลปะ 
 215 401 ประวัติศาสตร์ศลิปะตะวันออก 
 215 403 ประวัติศาสตร์ศลิปะสมยัใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทย 
 215 424 สุนทรียศาสตร์ตะวันออก 
 215 462 สัมมนาศิลปะร่วมสมัยในเอเชียแปซิฟิค 
 215 467 การศึกษารายบุคคลทางทฤษฎีศิลป์ 
 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

 
 (รองศาสตราจารยส์ุธี คุณาวิชยานนท์) 
วันท่ี 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน  

ระดับบัณฑิตศึกษา 
ชื่อ-นามสกุล 

นายชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ ์
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

รองศาสตราจารย์  
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
  D.Arch. (Architecture) Waseda University, Japan (2005) 

 M.Eng. (History of Architecture) Waseda University, Japan (1992) 
ศ.บ. (ประยุกตศิลปศึกษา) มหาวทิยาลัยศลิปากร (2529) 

 
สังกัด 
 คณะจติรกรรม ประตมิากรรมและภาพพิมพ ์
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   

ผลงานวิจัย 
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น  

  ผลงานวิจัยฉบับสมบรูณ ์
 ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์. (2558) “บทบาทของพิพิธภัณฑ์ศิลปะในมหาวิทยาลัย: กรณีศึกษาสาธารณรัฐสิงคโปร์  

(A Study on University Art Gallery: Case Study-Republic of Singapore)” เป็นส่วนหนึ่งของ
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่องการศึกษาศิลปะร่วมสมัยในอาเซียน:  กรณีศึกษาสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว, สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม, 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐสิงคโปร์, ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากส านักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม. 721 หน้า.  

   ผลงานวิจัยท่ีได้รบัการตีพมิพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
  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 
   ไม่ม ี
  Proceedings 
   ไม่ม ี

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่ 
  ผลงานสร้างสรรค์  (ถ้ามี) 
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 ชัยยศ อิษฎ์ วรพันธุ์ . (2560). ถ้วยชากับพ้ืนที่ ว่าง [Black Pencil on Paper, 24x13cm.] “ In Loving 
Remembrance” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 34 ณ PSG Art Gallery. 
วันท่ี 15 กันยายน-31 ตุลาคม 2560. หน้า 96. 

 งานแปล 
 Daisetsu Suzuki. (2559) เซนและวัฒนธรรมญี่ปุ่น. แปลจาก Zen and Japanese Culture. แปลโดย  

ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ ์กรุงเทพฯ: บิ. 256 หน้า. 
 Scott McCloud. (2559) Understanding Comics: The Invisible Art. แปลโดย ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์ 

และเมธาวี กิตติอาภรณ์พล. กรุงเทพฯ: art4d. 215 หน้า. 
 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา 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 เตรียมศลิปนิพนธ์ 1 

 200 602 เตรียมศลิปนิพนธ์ 2 
 200 606 สัมนาศิลปนิพนธ์ 
 215 401 ประวัติศาสตร์ศลิปะตะวันออก 
 215 421 การวิจัยศิลปะ 
 215 422 การวิจารณ์ศลิปะ 

215 424 สุนทรียศาสตร์ตะวันออก 
 215 462 จิตวิทยาและการวเิคราะห์งานศิลปะ 

215 467 การศึกษารายบุคคลทางทฤษฎีศิลป์ 
 

ลงช่ืออาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

 
(รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์) 

วันท่ี 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
ชื่อ-นามสกุล 
 นายปิยะแสง  จนัทรวงศ์ไพศาล 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 รองศาสตราจารย ์
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
  ค.ม. (ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย (2535) 
 ค.บ. (ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย (2532) 
 
สังกัด 
 คณะจติรกรรม ประตมิากรรมและภาพพิมพ ์
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น  
  ผลงานวิจัยฉบับสมบรูณ ์
  ปิยะแสง  จันทรวงศ์ไพศาล. (2560) การศึกษาแนวคิด ความหมาย และความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมผ่าน

ทางลวดลาย สัญลักษณ์ประดับตกแต่งพระที่นั่งเวหาศจ ารูญ พระราชวังบางปะอิน (A Study 
Concepts, Meanings and Cultural relations through symbols in The Wehart 
Chamrun Residential Hall, Bang Pa-In Royal Palace). ทุนสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต. 112 หน้า. 

  ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล. (2557) การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของรูปแบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการภายใต้แนว
การศึกษาศิลปะแบบมีหลักเกณฑ์เป็นพื้นฐานในวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะโดยเว็บไซต์โครงการศิลปะกู
เกิ ล  (A Study of the Achievement of integreated learning model based on Discipline 
Based Art Education (DBAE) in History of Art through website of The Google Art Project). 
ทุนสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. 148 หน้า. 

  ผลงานวิจัยท่ีได้รบัการตีพมิพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
   ไม่ม ี
  หนังสือรวมบทความวิจยั 
   ไม่ม ี
  Proceedings 
  ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล. (2558) “การศึกษาผลสัมฤทธ์ิของรูปแบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการภายใต้แนว

การศึกษาศิลปะแบบมีหลักเกณฑ์เป็นพื้นฐานในวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะโดยเว็บไซต์โครงการศิลปะกู
เกิล” การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันท่ี 8 สิงหาคม 2558 ณ อาคารพจน์ 
สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น. หน้า 63-64. 

http://reg3.su.ac.th/registrar/teach_time.asp?backto=home&officerid=49835&f_cmd=2&officercode=49835&officername=%C3%CD%A7%C8%D2%CA%B5%C3%D2%A8%D2%C3%C2%EC+%BB%D4%C2%D0%E1%CA%A7+%A8%D1%B9%B7%C3%C7%A7%C8%EC%E4%BE%C8%D2%C5&remark=&officeremail=
http://reg3.su.ac.th/registrar/teach_time.asp?backto=home&officerid=49835&f_cmd=2&officercode=49835&officername=%C3%CD%A7%C8%D2%CA%B5%C3%D2%A8%D2%C3%C2%EC+%BB%D4%C2%D0%E1%CA%A7+%A8%D1%B9%B7%C3%C7%A7%C8%EC%E4%BE%C8%D2%C5&remark=&officeremail=
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ผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่ 
 ผลงานสร้างสรรค์  (ถ้ามี) 
  ไม่ม ี
 งานแปล (ถ้ามี) 
  ไม่ม ี
 ผลงานแต่งหรือเรียบเรยีง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
  หนังสือ 
  ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล. (2560) ศิลปินหญิงในประวัติศาสตร์ศิลปะตก. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 283 หน้า. 
  ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล. (2560) พจนานุกรมศัพท์ศิลปะประยุกต์ . กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 461 หน้า. 
  ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล. (2559) ศิลปะทิเบต. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

450 หน้า. 
  ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล. (2559) ศิลปะภูฏาน. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

234 หน้า. 
  ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล. (2558) ศิลปินหญิงในประวัติศาสตร์ศิลปะจีน. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 470 หน้า. 
  ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล. (2558) ศิลปะอาเซียน (อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และ

บรูไน). กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 409 หน้า. 
  ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล. (2558) ศิลปะอาเซียน (เวียดนาม กัมพูชา พม่า ลาว และไทย). กรุงเทพฯ : 

ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 529 หน้า. 
  บทความทางวิชาการ 
  ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล. (2558) บทความวิชาการเรื่อง “ประวัติศาสตร์ทังกา”วารสารวิจิตรศิลป์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีท่ี 6, ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558): 70-105. (TCI 1) 
 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 28 ปี  
 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
         AT. 110 (VD. 200) ประวัติศาสตร์ศิลปะ 
         AT. 201 ศิลปะตะวันออกและตะวันตก 
         CD. 203 การออกแบบตัวอักษร 1    
         CD. 204 การออกแบบตัวอักษร 2     
         CD. 209 ประวัติศาสตร์การออกแบบนิเทศศิลป ์
         CD. 403 ศิลปนิพนธ์การออกแบบนิเทศศิลป ์
         CD. 409 โครงการศึกษาส่วนบุคคล 
 

ลงช่ืออาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

 
(รองศาสตราจารย์ปิยะแสง  จันทรวงศ์ไพศาล) 

วันท่ี 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

http://reg3.su.ac.th/registrar/teach_time.asp?backto=home&officerid=49835&f_cmd=2&officercode=49835&officername=%C3%CD%A7%C8%D2%CA%B5%C3%D2%A8%D2%C3%C2%EC+%BB%D4%C2%D0%E1%CA%A7+%A8%D1%B9%B7%C3%C7%A7%C8%EC%E4%BE%C8%D2%C5&remark=&officeremail=
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ภาคผนวก  ค 

ตารางเปรียบเทียบการรับนักศึกษา กับจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริงและผู้ส าเร็จการศึกษาระยะ 5 ปี 
และ 

รายงานผลการประเมินหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ ฉบับปี พ.ศ. 2556 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษา  กับจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง  
และผู้ส าเร็จการศึกษาระยะ 5 ปี   

 
ปีการศึกษาที่รับเข้า 
(ปีท่ีเริ่มใช้หลักสูตร) 

แผนการรับ 
นักศึกษา 

จ านวนที่รับ 
เข้าศึกษา 

จ านวนที่ 
ส าเร็จการศึกษา 

2556 20 20 2 

2557 25 21 4 

2558 25 10 - 

2559 25 7 - 

2560 25 8 - 
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รายงานผลการประเมินหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ ฉบับปี พ.ศ. 2556 
ตอนที่ 1  สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ ฉบับปี พ.ศ. 2556 
จ านวนทั้งสิ้น 36 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ อาจารย์ จ านวน 9 คน นักศึกษา จ านวน 22 คน มหาบัณฑิต จ านวน 2 คน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1. อาจารย์      

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ     

1. ชาย 3 33.33 

2. หญิง 6 66.67 

รวม 9 100.00 

2. อายุ     

1. 26 – 35 ปี 1 11.11 

2. 36 – 45 ปี  3 33.33 

3. มากกว่า 45 ปี 5 55.56 

รวม 9 100.00 

3. วุฒิการศึกษาสูงสุด     

1. ปริญญาโท 5 55.56 

2. ปริญญาเอก 4 44.44 

รวม 9 100.00 

4. ประสบการณ์ด้านการสอน     

1. 3 – 5 ปี 1 11.11 

2. 6 – 10 ปี 1 11.11 

3. มากกว่า 10 ปี 7 77.78 

รวม 9 100.00 

5. จ านวนรายวิชาท่ีท าการสอน     

1. จ านวน 1 วิชา 1 11.11 

2. จ านวน 2 วิชา 3 33.33 

3. มากกว่า 3 วิชา 5 55.56 

รวม 9 100.00 

6. จ านวนชั่วโมงสอนเฉลี่ยต่อสปัดาห์     

1. ต่ ากว่า 4 ช่ัวโมง  1 11.11 

2. 4 – 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์ 3 33.33 

3. 7 – 9 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์ 5 55.56 

รวม 9 100.00 

7. งานที่รับผิดชอบนอกเหนือจากการสอน (เลอืกได้มากกว่า 1 ข้อ)     
1. งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 4 44.44 

2. งานวิชาการ 4 44.44 
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3. งานกิจการนักศึกษา 2 22.22 

4. งานวิจัย 4 44.44 

5. งานอ่ืน ๆ 2 22.22 

2. นักศึกษา      

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ     

1. ชาย 8 36.36 

2. หญิง 14 63.64 

รวม 22 100.00 

2. อายุ     

1. ต่ ากว่า 26 ปี 3 13.64 

2. 26 – 35 ปี 18 81.82 

3. 36 – 45 ปี  1 4.55 

รวม 22 100.00 

3.  ค่าระดับเฉลี่ยสะสม     

1. 3.21 – 3.40 3 13.64 

2. 3.41 – 3.60 10 45.45 

3. มากกกว่า  3.60 9 40.91 

รวม 22 100.00 

4. เหตุผลที่เลือกศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

1. สนใจในสาขาวิชาที่เปิดสอน 22 100.00 

2. ความมีช่ือเสียงของสถาบัน 14 63.64 

3. ประกอบอาชีพได้ง่าย 6 27.27 

4. อาจารย์แนะน า 6 27.27 

5. ความคาดหวังในการเรียนในสาขาวิชานี้  (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)     

1. ได้ท างานในสาขาวิชาที่ศึกษา 22 100.00 

2. มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชา 20 90.91 

3. ประสบความส าเร็จในการท างาน 18 81.82 

4. เป็นผู้มีชื่อเสยีงในวงการศิลปะ 8 36.36 

5. เป็นบัณฑิตทีม่ีคุณภาพและรับผิดชอบต่อสังคม 12 54.55 

3. มหาบัณฑิต       
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ     
1. ชาย 1 50.00 
2. หญิง 1 50.00 

รวม 2 100.00 
2. อายุ     
1. ต่ ากว่า 30 ปี 2 100.00 
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1. มากกว่า 30 ปี 0 0.00 
รวม 2 100.00 

3. ระหว่างการศึกษา ท่าน     
1. ท างานประจ า 0 0.00 
2. ไม่ได้ท างาน 2 100.00 

รวม 2 100.00 
4. หลังจากที่ท่านส าเร็จการศึกษา ท่าน     
1. ประกอบอาชีพ 0 66.67 
2. อยู่ระหว่างการสมัครงาน 2 33.33 

รวม 2 100.00 
4. ผู้ทรงคุณวุฒิ     

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ     

1. ชาย 3 100.00 

2. หญิง 0 0.00 

รวม 3 100.00 

2. วุฒิการศึกษาสูงสุด     

1. ปริญญาโท 1 33.33 

2. ปริญญาเอก 2 66.67 

รวม 3 100.00 

3. ต าแหน่งทางวิชาการ     

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 1 33.33 

2. ศาสตราจารย ์ 2 66.67 

รวม 3 100.00 

4. ความเชี่ยวชาญ      

 - จิตรกรรม ประติมากรรม สื่อผสม  1 33.33 

- ศิลปะไทย จติรกรรม ประตมิากรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม ทฤษฎีศลิป์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ 1 33.33 

- ศิลปะภาพพิมพ์  ทัศนศิลป ์ 1 33.33 

รวม 3 100.00 

5. ประสบการณ์ด้านการสอน     

1. 10 – 15 ปี 1 33.33 

2. มากกว่า 20 ปี 2 66.67 

รวม 3 100.00 

6. ท่านสอนในระดับใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)     

1. ปริญญาตร ี 3 100.00 

2. ปริญญาโท 3 100.00 

3. ปริญญาเอก 2 66.67 

7. ปัจจุบัน ท่านสอนอยู่ในสถาบนัใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 แห่ง)     
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 - ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาต าแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. 1 33.33 

 - มหาวิทยาลัยศลิปากร 2 66.67 

 - มหาวิทยาลัยบูรพา 1 33.33 

 
ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร 
1. ด้านบริบทของหลักสูตร 

1.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิต  สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ 
(2) เพื่อผลิตนักทฤษฎีศิลป์ นักวิชาการด้านศิลปะ นักประวัติศาสตร์ศิลปะ นักวิจารณ์ด้านศิลปะ และนักบริหารจัดการ

ด้านศิลปะ 
(3) เพื่อให้มหาบัณฑิตมีความรอบรู้ในด้านทฤษฎีศิลป์อย่างลึกซึ้ง สามารถวิจัย วิเคราะห์ วิจารณ์ ผลิตต ารา เอกสาร

วิชาการทางศิลปะ และท าการบริหารจัดการด้านศิลปะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของศิลปะในประเทศไทยและนานาชาติ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร อาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต ผู้ทรงฯ เฉลี่ย ระดับ 
เฉลี่ย 3.90 3.83 4.00 4.00 3.93 มาก 

1. ใจความครบถ้วนสมบูรณ ์ 4.20 4.00 4.00 4.33 4.13 มาก 
2. สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 4.00 3.45 4.00 4.00 3.86 มาก 
3. สามารถผลติบัณฑิตได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 3.00 3.73 3.50 3.67 3.48 ปานกลาง 
4. แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของสาขาวิชา 4.00 3.91 4.50 4.00 4.10 มาก 
5. วัตถุประสงค์ของหลักสูตรสัมพนัธ์กับการเรียนการสอน 4.20 3.91 4.00 4.00 4.03 มาก 
6. วัตถุประสงคส์อดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 มาก 
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

- หลักสูตรก าหนดไว้ชัดเจน ส่วนการไดส้ัมฤทธ์ิผลขึน้อยู่กับคณุภาพของอาจารย์และศิษย ์
- ควรเจาะเฉพาะศิลปะตะวันตกและตะวันออกให้ลึกขึ้น และลงเฉพาะด้านของแต่ละทฤษฎีมากกว่านี ้

 
1.2 โครงสร้างหลักสูตร   

โครงสร้างของหลักสูตร อาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต ผู้ทรงฯ เฉลี่ย ระดับ 
เฉลี่ย 3.24 3.80 4.20 4.47 3.93 มาก 

1. หน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร 39 หน่วยกิต  3.40 3.82 4.00 4.33 3.89 มาก 
2. จ านวนหน่วยกิต วิชาพื้นฐาน  
(ไม่นับหน่วยกิต) 8 หน่วยกิต  

3.00 3.73 4.00 4.67 3.85 มาก 

3. จ านวนหน่วยกิต วิชาบังคับ 18 หน่วยกิต  3.00 3.82 4.00 4.33 3.79 มาก 
4. จ านวนหน่วยกิต วิชาเลือก 9หน่วยกิต 2.80 3.73 4.00 4.33 3.72 มาก 
5. จ านวนหน่วยกิต วิทยานิพนธ์ 12หน่วยกิต 4.00 3.91 5.00 4.67 4.40 มาก 
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต  

- เพิ่มจ านวนหน่วยกิตในวิชาเลือกให้มากข้ึน เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสเลือกตามที่แตล่ะคนสนใจ 
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1.3 รายวิชาในหลักสูตร 
เนื้อหาสาระของรายวิชาในหลักสูตร อาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต ผู้ทรงฯ เฉลี่ย ระดับ 

วิชาพื้นฐาน 4.15 3.82 4.00 4.33 4.07 มาก 
215 401 ประวัติศาสตร์ศลิปะตะวันออก  4.20 3.91 4.00 4.33 4.11 มาก 
215 402 ประวัติศาสตร์ศลิปะตะวันตก  4.20 3.91 4.00 4.33 4.11 มาก 
215 403 ประวัติศาสตร์ศลิปะสมยัใหม่และร่วมสมัยใน
ประเทศไทย  

4.20 3.78 4.00 4.33 4.08 มาก 

215 404 ทัศนศิลป์  4.00 3.67 4.00 4.33 4.00 มาก 
วิชาบังคับ 4.40 4.05 4.17 4.39 4.25 มาก 

215 421 วิธีวิจัยศิลปะ  4.80 4.09 4.50 4.67 4.52 มากที่สุด 
215 422 การวิจารณ์ศลิปะ) 4.40 4.27 4.00 4.33 4.25 มาก 
215 423 สุนทรียศาสตร์ตะวันตก  4.40 4.09 4.00 4.33 4.21 มาก 
215 424 สุนทรียศาสตร์ตะวันออก  4.40 3.73 4.00 4.33 4.12 มาก 
215 425 ทฤษฎีการสร้างสรรค์ทางศิลปะ  4.40 3.91 4.00 4.33 4.16 มาก 
215 426 การจัดการพิพิธภัณฑ์และหอศลิป ์ 4.00 4.18 4.50 4.33 4.25 มาก 

วิชาเลือก 3.92 3.57 3.86 4.27 3.90 มาก 
กลุ่มศลิปะยุคเก่า 3.80 3.25 3.50 4.17 3.68 มาก 

215 451 สัมมนาพัฒนาการของศลิปกรรมในเอเชีย  4.40 3.17 4.00 4.67 4.06 มาก 
215 452 สัมมนาศิลปะสมัยเรอเนสซองซ์  3.60 3.17 4.00 4.00 3.69 มาก 
215 453 สัมมนาศิลปะบาโรกและโรโกโก 3.60 3.33 3.00 4.00 3.48 ปานกลาง 
215 454 สัมมนาศิลปะนีโอ-คลาสสิกและโรแมนตคิ  3.60 3.33 3.00 4.00 3.48 ปานกลาง 

กลุ่มศลิปะยุคใหม ่ 4.08 3.52 4.00 4.47 4.02 มาก 
215 455 สัมมนาศิลปะตะวันตกช่วงปลายครสิต์ศตวรรษ
ที1่9 ถึง ปี ค.ศ. 1945  

3.80 3.57 4.00 4.67 4.01 มาก 

215 456 สัมมนาศิลปะร่วมสมัยในยุโรปและอเมริกา  4.00 3.17 4.00 4.67 3.96 มาก 
215 457 ศิลปะภายใตล้ัทธิการลา่อาณานิคมของ
ตะวนัตกและศลิปะแนวชาตินิยมในเอเชีย 

3.60 3.50 4.00 4.33 3.86 มาก 

215 458 สัมมนาศิลปะร่วมสมัยในไทยและเอเชียแปซิฟิค  4.60 3.50 4.00 4.33 4.11 มาก 
215 459 พัฒนาการศิลปะจากสื่อใหม่  4.40 3.88 4.00 4.33 4.15 มาก 

กลุ่มวิชาการและการจัดการด้านศลิปะ 3.87 3.84 4.00 4.17 3.97 มาก 
215 460 การศึกษาเปรียบเทียบและการวจิารณ์ภาพยนตร์  3.00 3.55 4.00 4.00 3.64 มาก 
215 461 การศึกษาเปรียบเทียบทางศิลปะ 3.00 3.78 4.00 4.33 3.78 มาก 
215 462 จิตวิทยาและการวเิคราะห์งานศิลปะ 4.60 4.00 4.00 4.33 4.23 มาก 
215 463 การอนุรักษ์และซ่อมสงวนศิลปกรรม 4.20 4.09 4.00 4.00 4.07 มาก 
215 464 ภัณฑารักษ์ศึกษา  4.40 3.91 4.00 4.33 4.16 มาก 
215 465 การออกแบบนิทรรศการ  4.00 3.70 4.00 4.00 3.93 มาก 

รายวิชาภาษาตา่งประเทศ 4.60 3.40 4.00 4.67 4.17 มาก 
215 450 ภาษาอังกฤษส าหรับทฤษฎีศิลป ์ 4.60 3.40 4.00 4.67 4.17 มาก 

วิทยานิพนธ์ 4.75 3.91 4.50 4.67 4.46 มาก 
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เนื้อหาสาระของรายวิชาในหลักสูตร อาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต ผู้ทรงฯ เฉลี่ย ระดับ 
215 449 วิทยานิพนธ์ทฤษฎีศิลป์  4.75 3.91 4.50 4.67 4.46 มาก 
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร 
ประเด็นที่ 1 ควรมีการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เนื้อหาสาระรายวิชาใด  

- ปรับปรุงเนื้อหาวิชาเลือกเกี่ยวกับศิลปะยุคเก่า เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะยุคเก่าในประเทศไทย หรืออื่น ๆ ที่
จะน าไปใช้ประกอบอาชีพได้จริง มีประโยชน์กับประเทศชาติ  และได้ศึกษาจากสถานท่ีจริงใกล้ตัว 

- เนื้อหาวิชาบังคับที่เน้นการจัดการควรอยู่ในหมวดวิชาเลือก นักศึกษาบางคนอาจไม่ประสงค์ประกอบอาชีพในสาย
งานนั้น ๆ  รวมทั้งใช้เวลาและทุนในการศึกษารายวิชามาก หรือควรเลือกเรียนตามความต้องการหรือความสนใจ  หรือแนวทาง
การประกอบอาชีพในอนาคต หรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

- เนื้อหาวิชาพื้นฐานควรครอบคลุมถึงศิลปะร่วมสมัยทั้งตะวันตกและตะวันออก 
- รายวิชาจิตวิทยาและการวิเคราะห์งานศิลปะ เป็นวิชาที่มีประโยชน์ จึงควรขยายขอบเขตของทฤษฎีที่ใช้สอนให้

ครอบคลุมศิลปะหลายรูปแบบและหลายมิติมากข้ึน 
ประเด็นที่ 2 ควรมีการเปิดรายวิชาใหม่ หรือ ปิดรายวิชาท่ีไม่เคยเปิดสอนรายวิชาใด  
- รวบรายวิชา  เช่น  215 455 และ 215 456 ด้วยกัน,  215 457 กับ 215 458 
- ปิดรายวิชา ได้แก่ 215 452, 215 453, 215 454, 215 457, 215 458, 215 460, 215 461 
- 215 460, 215 461 มีเนื้อหาซ้ าซ้อนกับวิชา 215 422 โดยเฉพาะวิชา 215 460 เป็นวิชาที่มีเนื้อหาเจาะลึกเกินไป 

และไม่สอดคล้องกับแนวทางของภาควิชา 
- ในกลุ่มวิชาบังคับ ควรมีวิชาหรือเนื้อหาที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทฤษฎีและศิลปะร่วมสมัยที่ครอบคลุมทุกมิติทาง

สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี 
- เปิดรายวิชาศิลปะตะวันออกมากขึ้น เช่น ศิลปะเขมร จีน ญี่ปุ่น ที่ลงเฉพาะไปในแต่ละด้าน ที่เฉพาะลงไปอีกในด้าน

สุนทรียศาสตร์ 
- เปิดรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกอีก 1 วิชา เป็นรายวิชา “การเขียนส าหรับทฤษฎีศิลป์” 
ประเด็นที่ 3 ควรเพ่ิมจ านวนหน่วยกิตรายวิชาใด/หมวดวิชาใด หรือไม่ อย่างไร  
- ย้ายรายวิชา 215 426 การจัดการพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ ไปอยู่ในวิชาเลือก กลุ่มการจัดการด้านศิลปะ 
- แยกกลุ่มวิชาการและกลุ่มการจัดการด้านศิลปะออกจากกัน  
- กลุ่มวิชาบังคับ, วิชาเลือก ยังมีรายวิชาละ 3 หน่วยกิตเท่าเดิม 
- ปรับหน่วยกิตวิชาเลือก 

1.4 เนื้อหาสาระของหลักสูตร 
เนื้อหาสาระของหลักสูตร อาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต ผู้ทรงฯ เฉลี่ย ระดับ 

เฉลี่ย 3.82 3.92 4.00 4.22 3.99 มาก 
1. เนื้อหาสาระวิชาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสตูร 

4.20 4.00 4.00 4.33 4.13 มาก 

2. เนื้อหาสาระวิชาตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 4.00 3.82 4.00 4.00 3.96 มาก 
3. เนื้อหาสาระวิชาทันสมัยต่อความเจรญิก้าวหน้าของ
องค์ความรู้และนวัตกรรม  

3.20 3.64 4.00 4.33 3.79 มาก 

4. เนื้อหาสาระวิชาสอดคล้องกับพ้ืนศักยภาพของผู้เรยีน  3.60 3.82 4.00 4.00 3.86 มาก 
5. การจัดล าดับเนื้อหาสาระและการก าหนดช้ันปีท่ีให้
ศึกษารายวิชามีความเหมาะสม 

4.40 3.73 4.00 4.00 4.03 มาก 

6. เนื้อหาสาระวิชาเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการ 3.80 4.00 4.00 4.33 4.03 มาก 
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เนื้อหาสาระของหลักสูตร อาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต ผู้ทรงฯ เฉลี่ย ระดับ 
เรียนรู้ของผูเ้รียน  
7. เนื้อหาสาระวิชาสะท้อนสาระส าคัญที่ชัดเจนและเป็น
ระบบ  

3.80 4.00 4.00 4.33 4.03 มาก 

8. เนื้อหาสาระวิชามีความหลากหลายและน่าสนใจ 3.60 4.09 4.00 4.33 4.01 มาก 
9. เนื้อหาสาระวิชาเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ/
สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้

3.80 4.18 4.00 4.33 4.08 มาก 

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาสาระของหลักสูตร 
- ควรเพิ่มเตมิรายวิชาที่เกี่ยวข้องกบัความเป็นปัจจุบัน หรือความร่วมสมัยใหม้ากขึ้น 

2. ด้านปัจจัยน าเข้า 
ปัจจัยน าเข้า อาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต เฉลี่ย ระดับ 

นักศึกษา 3.46 3.90 3.86 3.74 มาก 
1. มีพื้นความรู้เพียงพอท่ีจะศึกษาในสาขาวิชา 3.00 3.55 3.50 3.35 ปานกลาง 
2. มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนในสาขาวิชา 3.60 4.36 4.50 4.15 มาก 
3. มีบุคลิกและลักษณะนสิัยเหมาะสมที่จะศึกษาในสาขาวิชา 3.40 4.09 4.00 3.83 มาก 
4. มีความพอใจและตั้งใจท่ีจะศึกษา 3.60 4.18 4.00 3.93 มาก 
5. รับผิดชอบต่องานท่ีไดร้ับมอบหมายในช้ันเรียน 3.80 3.91 4.00 3.90 มาก 
6. ศึกษาหาความรู้เพิม่เตมิในวิชาที่เรียน 3.20 3.64 3.50 3.45 ปานกลาง 
7. สนใจติดตามข่าวสารความเคลือ่นไหวในแวดวงศิลปะ 3.60 3.55 3.50 3.55 มาก 

อาจารย ์ 3.36 4.12 4.11 3.86 มาก 
1. มีคุณธรรมและจิตส านึกความเป็นคร ู 3.40 4.36 4.00 3.92 มาก 
2. มีความรู้และเช่ียวชาญในรายวชิาที่สอน 3.40 4.45 4.50 4.12 มาก 
3. มีความสามารถในการสอน/การถ่ายทอดความรู ้ 3.20 4.00 4.00 3.73 มาก 
4. ให้ความเอาใจใส่และช่วยเหลือนักศึกษา 3.60 4.36 4.50 4.15 มาก 
5. ปฏิบัติต่อนักศึกษาทุกคนอย่างเสมอภาค 3.20 3.91 4.00 3.70 มาก 
6. มีการประสานความร่วมมือกันระหว่างนักศึกษาและอาจารย ์ 3.00 4.09 4.00 3.70 มาก 
7. เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
รับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา 

3.80 4.09 4.00 3.96 มาก 

8. มีความตรงต่อเวลาในการสอน 3.40 3.82 4.00 3.74 มาก 
9. อุทิศตนให้กับการสอน 3.20 4.00 4.00 3.73 มาก 

สภาพแวดล้อม/สิ่งอ านวยความสะดวก 2.60 3.81 3.36 3.25 ปานกลาง 
1. มีการจัดครุภณัฑ์ โสตทัศนูปกรณ์ ประจ าห้องเรียนอยา่ง
ทันสมัยและเพียงพอต่อความต้องการ 

2.60 4.09 3.50 3.40 ปานกลาง 

2. การจัดสถานท่ีเรียนมคีวามเหมาะสม 2.80 4.00 3.50 3.43 ปานกลาง 
3. อาคารเรียน ห้องเรียนมีความสะอาดเป็นระเบียบเรยีบร้อย 2.60 3.82 3.50 3.31 ปานกลาง 
4. มีสถานท่ีท างานเพียงพอส าหรบันักศึกษา 2.60 3.91 3.00 3.17 ปานกลาง 
5. การเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสะดวกรวดเร็ว 2.60 3.00 3.50 3.03 ปานกลาง 
6. มีการให้ค าปรึกษาและแนะแนวด้านการศึกษา 2.75 4.09 3.50 3.45 ปานกลาง 
7. มีการจัดหาทุนการศึกษาให้แกน่ักศึกษา 2.25 3.73 3.00 2.99 ปานกลาง 
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ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง อาจารย์ นักศึกษา สภาพแวดล้อม/สิ่งอ านวยความสะดวก 
- อาจารย์ถือเป็นทรัพยากรต้นน้ าที่ส าคัญที่สุด ที่จะแผ่ความรู้แก่สังคม  จึงควรปรับปรุงและพัฒนาอาจารย์ ท้ังด้าน

คุณภาพ จรรยาบรรณ ระเบียบวินัย อย่างสม่ าเสมอ  
- ปรับปรุงห้องเรียนด้านความสะอาดและสื่อสมัยใหม่ในการเรียนการสอน เพื่อความสะดวกของนักศึกษาและ

อาจารย์ 

3. ด้านกระบวนการ 
กระบวนการ อาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต เฉลี่ย ระดับ 

การจัดการเรยีนการสอน 3.43 3.89 3.90 3.74 มาก 
1. มีการก าหนดจดุประสงค์และขอบข่ายของวิชาอย่างชัดเจน 3.60 3.91 4.00 3.84 มาก 
2. มีการน าวิธีและเทคนิคการสอนหลาย ๆ วิธีมาใช้ในการสอน 3.00 3.36 4.00 3.45 ปานกลาง 
3. เทคนิควิธีการสอนของอาจารยช่์วยให้เรียนรูไ้ด้ด ี 3.00 3.64 3.50 3.38 ปานกลาง 
4. เทคนิควิธีการสอนสอดคล้องกบัเนื้อหาและกจิกรรมในหลักสูตร 3.20 3.64 3.50 3.45 ปานกลาง 
5. นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรยีนการสอน 3.40 4.27 4.00 3.89 มาก 
6. เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามปญัหาและข้อความรู ้ 3.60 4.36 4.50 4.15 มาก 
7. นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นดา้นการเรียนเพื่อ
ปรับปรุงวิธีสอนให้ดยีิ่งข้ึน 

3.80 4.00 4.00 3.93 มาก 

8. มีการจัดสอนเสริม / ให้ค าแนะน า / ให้ค าปรึกษา ส าหรับ
นักศึกษาท่ีมีปัญหาทางการเรียน 

2.80 4.09 3.50 3.46 ปานกลาง 

9. มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสตูร/ประสบการณ์จริง ท่ีเหมาะสม
กับเนื้อหา และความสนใจของนักศึกษา เพื่อส่งเสรมิการเรียนรู ้

3.60 3.73 4.00 3.78 มาก 

10. ด าเนินการเรียนการสอนครบถ้วนตามหลักสูตร 4.25 3.91 4.00 4.05 มาก 
การวัดและประเมินผล 3.11 3.79 3.50 3.47 ปานกลาง 

1. แจ้งเกณฑ์การวดัและประเมินผลการเรียนให้ทราบล่วงหน้า 3.60 4.18 3.50 3.76 มาก 
2. เกณฑ์การให้คะแนนและวัดผลชัดเจน มีมาตรฐาน มี
ประสิทธิภาพ และยตุิธรรม 

3.20 3.91 3.50 3.54 มาก 

3. ใช้วิธีการวัดผลอย่างหลากหลายในแต่ละวิชา 3.00 3.60 3.50 3.37 ปานกลาง 
4. การประเมินผลงานและพัฒนาการของนักศึกษาเป็นระยะ
ตลอดภาคการศึกษา 

3.00 3.73 3.50 3.41 ปานกลาง 

5.  ผลที่ได้จากการประเมินเหมาะสมกับความรู้ความสามารถจริง
ของนักศึกษา 

3.00 3.64 3.50 3.38 ปานกลาง 

6. มีการแจ้งผลการประเมินสะท้อนกลับให้ผู้เรียนทราบ 2.80 4.00 3.50 3.43 ปานกลาง 
7. มีการน าผลการวดัและประเมินผลมาปรับปรุงการเรียนการ
สอนต่อไป 

3.20 3.45 3.50 3.38 ปานกลาง 

การบริหารจัดการหลักสูตร 3.66 3.70 3.71 3.69 มาก 
1. มีจ านวนอาจารยผ์ู้สอนเพยีงพอกับรายวิชาในหลักสตูร 4.20 3.73 4.00 3.98 มาก 
2. มีแผนการศึกษาในแตล่ะภาคการศึกษาที่เหมาะสม 4.20 3.64 4.00 3.95 มาก 
3. มีการแก้ไขปัญหาให้นักศึกษาเมื่อเกิดปัญหาต่าง ๆ  3.60 3.82 4.00 3.81 มาก 
4. มีการให้ข้อมูลสารสนเทศ ด้านการเรยีนการสอน ประกาศ 
ระเบียบการของคณะและมหาวิทยาลัย อย่างท่ัวถึงและมี

3.40 3.64 3.50 3.51 มาก 
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กระบวนการ อาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต เฉลี่ย ระดับ 
ประสิทธิภาพ 
5. มีเจ้าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาหรือแนะแนวทางแก้ปัญหาให้นักศึกษา
ถูกต้องและเตม็ความสามารถ 

4.00 3.82 3.50 3.77 มาก 

6. มีการแจ้งข่าวเรื่องทนุการศึกษาให้นักศึกษาทราบชัดเจนทันเวลา 3.40 3.55 3.50 3.48 ปานกลาง 
7. มีความพร้อมทางด้านปัจจัยสนบัสนุนและสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการจัดกิจกรรม 

2.80 3.73 3.50 3.34 ปานกลาง 

การประกันคณุภาพการศึกษา 3.73 3.69 3.81 3.74 มาก 
1. นักศึกษาสามารถประเมินการเรียนการสอนของรายวิชาที่เรียน
อย่างอิสระทุกรายวิชา 

3.80 4.36 3.50 3.89 มาก 

2. อาจารย์ผูส้อนมีคณุวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ที่เหมาะสม 3.40 3.91 4.00 3.77 มาก 
3. มีจ านวนอาจารยผ์ู้สอนสัมพันธ์กับนักศึกษา/สดัส่วนอาจารย์
กับนักศึกษาเหมาะสม 

4.20 4.00 4.00 4.07 มาก 

4. มีหนังสือ ต ารา และแหล่งสืบคน้ข้อมูลอย่างเพียงพอ 3.40 3.18 3.50 3.36 ปานกลาง 
5. การเชิญอาจารย์พิเศษ และ/หรือผู้ทรงคณุวุฒิมาให้ความรู้มี
ความเหมาะสม 

3.80 3.73 4.00 3.84 มาก 

6. นักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ/อาจารย์
ผู้สอนได้ตามชั่วโมงให้ค าปรึกษา 

3.60 3.64 4.00 3.75 มาก 

7. นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องขอตรวจสอบผลการประเมิน
รายวิชาที่ตนศึกษาได้เมื่อมีความสงสัย 

3.80 3.82 4.00 3.87 มาก 

8. นักศึกษาสามารถเข้าถึงรายละเอียดของหลักสตูร (มคอ.2) และ
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ได ้

3.80 2.89 3.50 3.40 ปานกลาง 

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน  การบริหารและการบริการหลักสูตร 
- จัดประชุมนักศึกษากับอาจารย์ให้มากขึ้น เพื่อการสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความสัมพันธ์อันดี 
- จัดอบรมผูส้อนให้มีความสามารถในการสอน ท้ังวิชาการ การปฏิบตัิ การจัดการส่วนต่าง ๆ 
- อยากให้มีห้องสมุดของคณะเองโดยตรง เน้นหนังสือศิลปะทั้งต่างประเทศ/ไทย 
- อยากให้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายมากข้ึน 
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4. ด้านผลผลิต (หลักสูตรได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดผลดังต่อไปนี้) 
ผลผลิตของหลักสูตร อาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต เฉลี่ย ระดับ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 3.45 3.70 3.50 3.55 มาก 
1. ตระหนักในคณุค่าและคณุธรรม จริยธรรม เช่น เสียสละและ
ซื่อสัตยส์ุจรติ 

3.20 3.64 3.50 3.45 ปานกลาง 

2. เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคบัต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
เช่น การมีวินัย การตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 

3.60 3.55 3.50 3.55 มาก 

3. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 3.80 3.91 3.50 3.74 มาก 
4.  มีภาวะผู้น าในการส่งเสริมใหม้คีวามประพฤตปิฏิบัตติามหลัก
คุณธรรมจริยธรรม 

3.20 3.70 3.50 3.47 ปานกลาง 

ด้านความรู ้ 3.40 4.07 4.38 3.95 มาก 
1. ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักวิชาการและเนื้อหาทีส่ าคัญ
ทางด้านทฤษฎีศิลป์ ประวัติศาสตร์ศิลป์ การวิจารณ์ศลิปะ และการ
บริหารจดัการศลิปะในระดับสูง 

3.80 4.09 4.50 4.13 มาก 

2. ความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุป
สาระส าคญัทางด้านทฤษฎีศลิป์ ประวัติศาสตร์ศิลป์ การวิจารณ์
ศิลปะ และการบริหารจัดการศิลปะในระดับสูง 

3.20 4.09 4.50 3.93 มาก 

3. ความรู้ที่สรา้งความสนใจเข้าใจและเข้าถึงในการพัฒนา รวมทั้ง
ติดตามความก้าวหน้าของความรู้ในสาขาวิชาทฤษฎีศิลป์อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เท่าทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน 

3.40 4.09 4.50 4.00 มาก 

4. ความรู้ในการบูรณาการศาสตรส์าขาวิชาทฤษฎีศิลป์กับความรู้
ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกีย่วข้อง ตลอดจนตระหนักถึงผลกระทบของ
ผลงานวิชาการทางศลิปะในปัจจุบนัท่ีมีต่อสังคม 

3.20 4.00 4.00 3.73 มาก 

ด้านทักษะทางปัญญา 3.16 3.95 3.70 3.60 มาก 
1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ สามารถสร้างความรู้
ใหม่และบรูณาการต่อยอดจากความรู้เดิม 

3.20 3.73 3.50 3.48 ปานกลาง 

2. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา
วิชาการและการสร้างสรรค์ศลิปะ หรือเอกสารทางวิชาการสาขา
ทฤษฎีศิลป์และศาสตรส์าขาอ่ืน ๆ ที่ตนสนใจ เพื่อพัฒนาความคิด 
ขยายความรู้ใหม่ หรือบรูณาการให้เข้ากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ 

3.00 3.73 3.50 3.41 ปานกลาง 

3. สามารถประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎีศิลป์มาปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในสาขาวิชาชีพอย่างเป็นรูปธรรม 

3.60 3.82 4.00 3.81 มาก 

4. สามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ทางวิชาการและการ
สร้างสรรค์ทางศลิปะ เพื่อประโยชน์ในการสร้างเสรมิปัญญาแก่
ตนเองและผู้อื่น 

2.80 4.18 3.50 3.49 ปานกลาง 

5. มีวิสัยทัศน์กว้างไกลทางดา้นศิลปะ 
  

3.20 4.27 4.00 3.82 มาก 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  3.13 4.15 3.67 3.65 มาก 
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และความรับผดิชอบ 

1. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม  3.00 3.91 3.50 3.47 ปานกลาง 
2. เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มมีนุษย
สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น มคีวามเข้าใจพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันใน
สังคม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

3.20 4.55 3.50 3.75 มาก 

3. แสดงออกทักษะความเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาส
และสถานการณ์เพื่อเพ่ิมพูนประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานของ
กลุ่ม เข้าใจบทบาทการเป็นสมาชิกที่ดีในกลุ่ม สามารถท างานเป็น
ทีม แก้ไขข้อขัดแย้งและสร้างปฏิสมัพันธ์ในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

3.20 4.00 4.00 3.73 มาก 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.40 3.30 3.50 3.40 ปานกลาง 

1. มีความสามารถในการพดู การฟัง และการเขียนทั้งในและนอก
ช้ันเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารกับสาธารณชนท่ัวไป ท้ังใน
วงวิชาการและวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

3.20 3.64 3.50 3.45 ปานกลาง 

2. มีความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ฐานข้อมูล เพื่อการศึกษาสร้างสรรค์ และเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

3.80 3.45 4.00 3.75 มาก 

3. มีความสามารถในการใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขท่ี
เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางศิลปะ 

3.20 2.82 3.00 3.01 ปานกลาง 

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงความรู้ความสามารถของบัณฑติ 
- ปรับปรุงวิชาการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร 
- เพิ่มวิชาเฉพาะด้านท้ังประวตัิศาสตร์ การจัดการ หรืออ่ืน ๆ เพื่อสนับสนุนแก่วงการศิลปะได้มากขึ้น 
- ลดหน่วยกิตรายวิชากลุม่วิชาบังคับลง 3 หน่วยกิต (1 รายวิชา)  
- เพิ่มกลุ่มวิชาเลือกอีก 1 กลุ่ม กลุม่วิชาเลือกจะเป็นดังนี้ 1 กลุ่มศลิปะยุคเก่า 2.กลุม่ศิลปะยุคใหม่ 3. กลุ่มวิชาการ 

4. กลุ่มการจดัการด้านศิลปะ 
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ภาคผนวก  ง 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
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ภาคผนวก  จ 

ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
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โครงสร้างของหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร  

แผน ก แบบ ก 2 
  วิชาพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 8 หน่วยกิต 
  วิชาบังคับ 18 หน่วยกิต 
  วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์  มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร   39  หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 
  วิชาพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 12 หน่วยกิต 
  วิชาบังคับ 18 หน่วยกิต 
  วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์  มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร   39  หน่วยกิต 

เพิ่มหน่วยกิตวิชาพื้นฐาน 
(ไม่นับหน่วยกิต)  

รายวิชาในหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร  

รายวิชาพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) รายวิชาพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)  
215 401 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก 2(2-0-4) 
  (History of Oriental Art) 

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

เพิ่มหน่วยกิต 

215 402 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก  2(2-0-4) 
  (History of Western Art) 

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

เพิ่มหน่วยกิต 

215 403 ประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทย 2(2-0-4) 
  (History of Modern and Contemporary Art in Thailand) 

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

เพิ่มหน่วยกิต 

215 404 ทัศนศิลป์  2(1-2-3) 
  (Visual Arts) 

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

เพิ่มหน่วยกิต 

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

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

คงเดิม 

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

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

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

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

ปรับค าอธิบายรายวิชา 

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

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

ปรับค าอธิบายรายวิชา 

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

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

ปรับค าอธิบายรายวิชา 

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

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

ปรับค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชาเลือก รายวิชาเลือก  
กลุ่มศลิปะยุคเก่า กลุ่มศลิปะยุคเก่า  

215 451 สัมมนาพัฒนาการของศิลปกรรมในเอเชีย 3(3-0-6) 
  (Seminar in Development of Art in Asia) 

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

ปรับชื่อ ค าอธิบายรายวิชา 

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

เปิดใหม ่

215 452 สัมมนาศลิปะสมยัเรอเนสซองซ ์ 3(3-0-6) 
  (Seminar in Renaissance Art) 

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

ปรับรหสัวิชา 

215 453 สัมมนาศลิปะบาโรกและโรโกโก 3(3-0-6) 
  (Seminar in Baroque and Rococo Art) 

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

ปรับรหสัวิชา 

215 454 สัมมนาศลิปะนโีอ-คลาสสิกและโรแมนติค 3(3-0-6) 
  (Seminar in Neo-Classicism and Romanticism Art) 

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

ปรับรหสั ช่ือวิชา 

กลุ่มศลิปะยุคใหม ่ กลุ่มศลิปะยุคใหม ่  
215 455 สัมมนาศิลปะตะวันตกช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี19 ถึง ปี ค.ศ.1945 3(3-0-6) 
 (Seminar in Western Art from the End of 19th Century to 1945) 

215 456 สัมมนาศิลปะตะวันตกช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี19 ถึงร่วมสมัย  3(3-0-6) 
 (Seminar in Western Art from the End of the 19th Century to 

ปรับรหสั ช่ือ  
ค าอธิบายรายวิชา 
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 Contemporary Times) 
215 456 สัมมนาศลิปะร่วมสมัยในยโุรปและอเมริกา 3(3-0-6) 
  (Seminar in European and American Contemporary Art) 

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

ปรับรหสั ช่ือ ค าอธิบาย
รายวิชา 

215 457 ศิลปะภายใต้ลัทธิการล่าอาณานิคมของตะวนัตกและศิลปะแนวชาตินิยมในเอเชีย 3(3-0-6) 
  (Art under Western Colonization and Nationalist Art in Asia)  

- ปิดวิชา 

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

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

ปรับค าอธิบายรายวิชา 

215 459 พัฒนาการศิลปะจากสื่อใหม ่ 3(3-0-6) 
  (Development of New Media Art) 

215 459 พัฒนาการศิลปะจากสื่อใหม ่ 3(3-0-6) 
  (Development of New Media Art) 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 

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

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

ปรับค าอธิบายรายวิชา 

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

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

ปรับค าอธิบายรายวิชา 

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

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

ปรับค าอธิบายรายวิชา 

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

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

ปรับช่ือ ค าอธิบายรายวิชา 

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

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

ปรับค าอธิบายรายวิชา 

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

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

ปรับค าอธิบายรายวิชา 

- 215 466 พิพิธภัณฑ์ศลิปะศึกษา  3(3-0-6) 

  (Art Museum Studies) 
เปิดใหม ่
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- 215 467 ทฤษฎี ประวัติศาสตร์ และแนวความคิดของนิทรรศการศิลปะ 3(3-0-6) 
  (Theories, Histories and Concepts of Art Exhibitions) 

เปิดใหม ่

- 215 468 การเขียนส าหรับทฤษฎศีิลป์  3(3-0-6) 
  (Writing fo Art Theory) 

เปิดใหม ่

วิทยานิพนธ์  วิทยานิพนธ์    
215 449 วิทยานิพนธ์ทฤษฎีศิลป์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต 
  (Art Theory Thesis) 

215 449 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต 
  (Thesis) 

ปรับชื่อ 

รายวิชาภาษาต่างประเทศ   รายวิชาภาษาต่างประเทศ    
215 450 ภาษาอังกฤษส าหรับทฤษฎีศลิป ์ 3(3-0-6) 
  (English for Art Theory) 

- ปิดวิชา 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
 

  



 

215 401 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก 3(3-0-6) 
  (History of Oriental Art) 
   Indian and Chinese civilizations and their influences on Far Eastern and 

Southeast Asian arts. 
   Field trips required. 
 
215 402 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 3(3-0-6) 
  (History of Western Art) 
   History of Western art from the classic to contemporary periods. 
 
215 403 ประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทย 3(3-0-6) 
  (History of Modern and Contemporary Art in Thailand) 
   History of modern and contemporary art in Thailand from the 19th century 

to the present. 
   Field trips required. 
 
215 404 ทัศนศิลป์   3(1-4-4) 
  (Visual Arts) 
   Theories and fundamental practices of visual arts in drawing, art 

composition, perspective, color in art, two- and three-dimensional work and 
fundamental artmaking. 

 
215 421 วิธีวิจัยศิลปะ  3(3-0-6) 
  (Research Methodology of Art) 
   Research methodology of art including titles, objectives, problems, 

hypotheses, methods, data analysis and systematic research writing. 
 
215 422 การวิจารณ์ศิลปะ 3(3-0-6) 
  (Art Criticism) 
   Understanding art, patterns of critiques, principles of critical writing and 

analyzing various styles of art works. 
   Field trips required. 
 



 

215 423 สุนทรียศาสตร์ตะวันตก 3(3-0-6) 
  (Western Aesthetics) 
   Important concepts and theories of Western aesthetics from the classic 

period to the present. 
 
  



 

215 424 สุนทรียศาสตร์ตะวันออก  3(3-0-6) 
  (Eastern Aesthetics) 
   Important concepts and theories of Eastern aesthetics theories from ancient 

eras to the present. 
 
215 425 ทฤษฎีการสร้างสรรค์ทางศิลปะ 3(3-0-6) 
  (Theories in Art Creativity) 
   Concepts, art theories, techniques, creative processes and methods influencing 

art creation. 
 
215 426 การจัดการพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ 3(1-4-4) 
  (Museum and Art Gallery Management) 
   History, concepts and processes of various museums and art galleries; 

necessary work and duties of museum and art gallery management; organizations 
of related exhibitions and projects; project writing; selection of artworks; display 
and academic activities; fund-raising; installation and removal; public relations; 
preparations of exhibition publications; preparations for exhibition and academic 
activity openings, with an actual exhibition at the end of the semester. 

   Field trips required. 
 
215 449 วิทยานิพนธ์  มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
  (Thesis) 
   Individual research projects with topics of students’  interest under the 

supervision of thesis advisors. 
 
215 451 สัมมนาศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) 
  (Seminar in South East Asia Art) 
   Development and history of art in Southeast Asia, concepts, genres, 

movements, roles, and influences of artists on the national and international art 
circles.  

   Field trips required. 
 
 



 

215 452 สัมมนาศิลปะเอเชียตะวันออก      3(3-0-6) 
  (Seminar in East Asia Art) 
   Development from traditional to contemporary art in China, Korea and 

Japan, understanding cultural foundations with distinctive characteristics 
transforming to contents and processes of contemporary art in each country. 

 
215 453 สัมมนาศิลปะสมัยเรอเนสซองซ์ 3(3-0-6) 
  (Seminar in Renaissance Art) 
   Transformation of genres of Renaissance art, from forms, concepts and 

presentations as identities of important Renaissance artists through comparative 
analysis of the works of Renaissance artists in the same period and thereafter. 

 
215 454 สัมมนาศิลปะบาโรกและโรโกโก 3(3-0-6) 
  (Seminar in Baroque and Rococo Art) 
   Transformation of genres of Baroque and Rococo art, from forms, concepts 

and presentations as identities of important Baroque and Rococo artists through 
comparative analysis of the works of Baroque and Rococo artists in the same period 
and thereafter. 

 
215 455 สัมมนาศิลปะนีโอ-คลาสสิกและโรแมนติค  3(3-0-6) 
  (Seminar in Neo-Classical and Romantic Art) 
   Transformation of genres from neoclassical art to romantic art through the 

analysis of the works of important artists in these two periods. 
 
215 456 สัมมนาศิลปะตะวันตกช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงร่วมสมัย 3(3-0-6) 
  (Seminar in Western Art from the End of the 19th Century to Contemporary Times) 
   Transformation of Western art genres from the end of the 19th century 

until after World War II (1945). 
   Field trips required. 
 
215 457 สัมมนาประเด็นส าคัญในศิลปะร่วมสมัย 3(3-0-6) 
  (Seminar in Themes in Contemporary Art) 



 

   History and current important issues in the Thai and international 
contemporary art world. 

   Field trips required. 
 
215 458 สัมมนาศิลปะร่วมสมัยในไทยและเอเซียแปซิฟิค 3(3-0-6) 
  (Seminar in Contemporary Art in Thailand and Asia-Pacific) 
   Development and history of contemporary art in Thailand and Asia-Pacific 

through the study of concepts, genres, movements, roles, and influences of artists 
on national and international art circles. 

   Field trips required. 
 
215 459 พัฒนาการศิลปะจากสื่อใหม่ 3(3-0-6) 
  (Development of New Media Art) 
   Development, philosophy, concepts, techniques and styles of works by 

artists creating new media art:  performance art, video art and digital art from the 
beginning to the present. 

 
215 460 การศึกษาเปรียบเทียบและการวิจารณ์ภาพยนตร์ 3(3-0-6) 
  (Comparative Studies and Criticism in Film) 
   Composition of movie arts including practicing criticism and analysis of 

different types of movies: long films, short films, documentaries and commercials, 
using critical theories and comparative studies as study patterns. 

   Field trips required. 
 
215 461 การศึกษาเปรียบเทียบทางศิลปะ 3(3-0-6) 
  (Comparative Study in Art) 
   Particular characteristics of visual arts and comparisons of concepts, 

genres, techniques, and different and similar presentations between visual arts and 
other forms of art: performing art, music, and literature. 

   Field trips required. 
 
 
 



 

215 462 จิตวิทยาและการวิเคราะห์งานศิลปะ 3(3-0-6) 
  (Psychology and Art Analysis) 
   Psychological framework focusing on psychoanalysis in order to study the 

perspectives of arts and art activities as individual products and as discourse 
products in society, based on Sigmund Freud and Jacques Lacan.  

 
215 463 การอนุรักษ์และซ่อมสงวนงานศิลปะ 3(3-0-6) 
  (Conservation and Restoration of Works of Art) 
   Concepts and methods of art conservation, laws and regulations related to 

art conservation, preventive conservation of artworks, restorations of various 
artworks. 

   Field trips required. 
 
215 464 ภัณฑารักษ์ศึกษา 3(3-0-6) 
  (Curatorship Studies) 
   Roles, duties, work and ethics of curators; artwork selection and exhibition 

management within the extent of the curators’ work in many forms; curatorship 
issues in contemporary social contexts, both national and international levels. 

   Field trips required. 
 
215 465 การออกแบบนิทรรศการ  3(3-0-6) 
  (Exhibition Design) 

Methods to interpret topics and basic information for designing exhibitions 
including space management, exhibition pathway design, overall exhibition image 
design, exhibition installation pattern design, graphic information design. 

   Field trips required. 
 
215 466 พิพิธภัณฑ์ศิลปะศึกษา  3(3-0-6) 
  (Art Museum Studies) 
   Theories, histories, socio-cultural contexts, goals, constructing collections, 

and concepts for art museums; the relationship between art museums and 
distinctive environments of cities and architecture; case studies in cities in the 
international art world. 



 

   Field trips required. 
 
215 467 ทฤษฎี ประวัติศาสตร์ และแนวความคิดของนิทรรศการศิลปะ 3(3-0-6) 
  (Theories, Histories and Concepts of Art Exhibitions) 
   Theories, histories and concepts of various types of art exhibitions, from 

small, medium to large scale in various types of art galleries, art museums and art 
festivals; case studies in the international art world.  

   Field trips required. 
 
215 468 การเขียนส าหรับทฤษฎีศิลป์  3(3-0-6) 
  (Writing for Art Theory) 
   Academic writing for art; semi-academic writing for art; writing for art 
management, exhibition organization, museum and art gallery managem 


