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มหาวิทยาลัยนเรศวร
บัณฑิตวิทยาลัยและคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ
ภาควิชา

หมวดที่ 1. ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
ภาษาอังกฤษ : Master of Fine and Applied Arts Program in Art and Design
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม
: ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(ศิลปะและการออกแบบ)
: Master of Fine and Applied Arts (Art and Design)
ชื่อย่อ
: ศป.ม.(ศิลปะและการออกแบบ)
: M.F.A.(Art and Design)
3. วิชาเอก (ถ้ ามี)

-

4.จํานวนหน่ วยกิตที่เรี ยนตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก2 จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
5.รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รู ปแบบ
เป็ นหลักสูตรระดับ 4 ปริ ญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2552 และใช้ เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 4 ปี การศึกษา

-25.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรั บเข้ าศึกษา
นิสติ ไทยและนิสติ ต่างชาติ
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จดั การเรี ยนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ ูสาํ เร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6.สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
 มีผลบังคับใช้ ในภาคการศึกษาต้ น ปี การศึกษา 2555
เป็ นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2552
 คณะกรรมการวิชาการ ให้ ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครัง้ ที่ 7/2554
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2554
 สภาวิชาการให้ ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครัง้ ที่ 7/2554
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554
 สภามหาวิทยาลัยอนุมตั หิ ลักสูตร ในการประชุมครัง้ ที่ 167(1)/2555
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2555
7.ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้ อมในการเผยแพร่คณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี การศึกษา 2556
8.อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสําเร็จการศึกษา (สัมพันธ์ กับสาขาวิชา)
- อาจารย์ประจําสถาบันการศึกษา
- นักวิชาการและนักวิจยั
- ผู้ประกอบอาชีพอิสระทางศิลปะและการออกแบบ

-39.ชื่อ นามสกุล นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของ
อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร
ที่

1

ตําแหน่ ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

รอง
ศาสตราจารย์

Ed.D
M.S
B.A

Art Ed.& Curriculum
Art Education
Fine Art

Illinois State University
Winona State College
Winona State College

สหรัฐอเมริ กา
สหรัฐอเมริ กา
สหรัฐอเมริ กา

2532
2517
2514

(3-1009-03016-54-4)

รอง
ศาสตราจารย์

นายนิรัช สุดสังข์
(3-6507-00139-52-3)

รอง
ศาสตราจารย์

กศ.ด.
กศ.ม.
กศ.บ.
ค.ด.

การบริ หารการศึกษา
ศิลปศึกษา
ศิลปศึกษา
เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
ศิลปศึกษา
ศิลปอุตสาหกรรม
(เกียรตินิยม)

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒฯ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒฯ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2547
2535
2530
2545

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
เจ้ าคุณทหารลาดกระบัง

ไทย
ไทย

2540
2537

ชื่อ-นามสกุล

นางสาวเกษร ธิตะจารี
(3-1002-00333-58-9)

2

3

นายจิรวัฒน์ พิระสันต์

ค.ม.
ค.อ.บ.

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ประเทศ
ปี ที่สาํ เร็จ
การศึกษา

10.สถานที่จัดการเรี ยนการสอน
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
11.สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาที่จาํ เป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ของรัฐบาล ได้ เริ่ มปรากฏให้ เห็นเด่นชัดมาตังแต่
้ ปี
2545 โดยมีการจัดตังองค์
้ กรอิสระที่ทําหน้ าที่พฒ
ั นาองค์ความรู้ และดําเนินกิจกรรมที่เกี่ ยวข้ องกับ
เศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ ห ลายองค์ ก ร เช่ น สํ า นัก งานพัฒ นาองค์ ค วามรู้ ศูน ย์ สร้ างสรรค์ ง านออกแบบ
องค์การพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ สํานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว และสํานักงานส่งเสริ ม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ เพื่อเป็ นรากฐานสําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ของแต่ละ
กลุม่ ในระยะยาว อย่างไรก็ตาม นโยบายและการดําเนินงานขององค์กรเหล่านี ้ในระยะที่ผ่านมายังขาด
ความต่อเนื่องและการบูรณาการ นโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรี มีการกําหนดนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจสร้ างสรรค์ที่ชัดเจนมากขึ ้น ทัง้ นีร้ ัฐบาลได้ เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิ จ
สร้ างสรรค์ ดังปรากฏในคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551
ว่า “ขยายฐานบริ การในโครงสร้ างการผลิตของประเทศ และเชื่อมโยงธุรกิจภาคบริ การ อุตสาหกรรม และ
เกษตรเข้ าด้ วยกันให้ เป็ นกลุม่ สินค้ า เช่น ธุรกิจสุขภาพ อาหารและการท่องเที่ยว รวมทังสิ
้ นค้ าบริ การที่ใช้

-4ความคิดสร้ างสรรค์บนพื ้นฐานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสมัยใหม่” ซึง่ การ
กําหนดนโยบายดังกล่าวส่งผลให้ มีการใช้ ศกั ยภาพและการพัฒนาต่อยอดของอุตสาหกรรมและบริ การ
สร้ างสรรค์ไทยได้ มีการริ เริ่ มและต่อยอดจากการดําเนินงานที่มีอยู่บ้างแล้ ว ให้ เป็ นไปอย่างมีทิศทางและ
จริงจังมากขึ ้น
เพื่อให้ เกิดผลในทางปฏิบัติและสามารถปรั บโครงสร้ างเศรษฐกิ จของประเทศไปสู่เศรษฐกิ จ
สร้ างสรรค์ได้ อย่างเป็ น รู ปธรรม ทังนี
้ ้ แนวทางและกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ใน
ปั จจุบนั ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรในฐานะเป็ น
หน่วยงานของรั ฐมีภารกิ จหลายด้ าน เช่น การผลิตบัณฑิต วิจัย บริ การวิชาการแก่ ชุมชน และบํารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยเฉพาะการผลิตทรัพยกรมนุษย์ ที่จะเข้ าสู่ตลาดแรงงานเพื่อทํ าหน้ าที่ ให้
สอดคล้ องกับนโยบาลของรั ฐจึงได้ จัดให้ มีหลักสูตรที่ เน้ นแนวความคิดในการพัฒนาและสร้ างความ
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยใช้ สินทรัพย์ที่เกิดจากการใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ ซึง่ ต้ องใช้ บคุ ลากรทางด้ าน
การศิลปะและการออกแบบที่มีคณ
ุ ภาพเป็ นจํานวนมากเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้ สามารถแข่งขันได้
11.2 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์ ห รื อการพัฒ นาทางสัง คมและวัฒ นธรรม ที่ จํ า เป็ นในการวางแผนหลัก สูต รได้
ั นาแล้ วหลายประเทศกําลังเข้ าสู่สงั คม
คํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้ านสังคม ซึ่งปั จจุบนั ประเทศที่พฒ
ผู้สงู อายุ ซึง่ เป็ นทังโอกาสและภั
้
ยคุกคามต่อประเทศไทย โดยด้ านหนึ่งประเทศไทยจะมีโอกาสมากขึ ้นใน
การขยายตลาดสินค้ าเพื่อสุขภาพ และการให้ บริ การด้ านอาหารสุขภาพ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นและแพทย์
พื น้ บ้ า น สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วและการพัก ผ่อ นระยะยาวของผู้สูง อายุ จึง นับ เป็ นโอกาสในการนํ า การ
ออกแบบการพัฒนาภูมิปัญญาท้ องถิ่นของไทยและนํามาสร้ างมูลค่าเพิ่ม ซึง่ จะเป็ นสินทรัพย์ทางปั ญญา
ที่สร้ างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้
การส่งเสริ มการเรี ยนรู้และเสริ มสร้ างความสามารถด้ านการออกแบบอย่างสร้ างสรรค์เป็ นกลไก
ด้ านหนึง่ ของการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขันตอนที
้
่ต้องใช้ “ความรอบรู้” ในการพัฒนาด้ านต่างๆ
ด้ วยความรอบครอบ และเป็ นไปตามลําดับขัน้ ตอน สอดคล้ องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทัง้ การ
เสริ มสร้ างศีลธรรมและสํานึกใน คุณธรรม จริ ยธรรมในการปฏิบตั ิหน้ าที่และดําเนินชีวิตด้ วยความเพียร
อันจะเป็ นภูมิค้ มุ กันในตัวที่ดีให้ พร้ อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นทังในระดั
้
บครอบครัว ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ

-512 ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเป็ นต้ องพัฒนาหลักสูตรใน
เชิงรุกที่มีศกั ยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามวิวฒ
ั นาการของสังคมและเทคโนโลยี รวมทังรองรั
้
บ
การแข่งขันทางธุรกิจ อุตสหกรรม ทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางการ
ออกแบบ จําเป็ นต้ องมีความพร้ อมที่จะปฏิบตั งิ านได้ ทนั ที และมีศกั ยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้ เข้ า
กับลักษณะงานทังด้
้ านวิชาการและวิชาชีพซึง่ เป็ นไปตามนโยบายและวิสยั ทัศน์ของมหาวิทยาลัย ที่มงุ่ สู่
ความเป็ นเลิศในการวิจยั
12.2 ความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร มีนโยบายที่จะเป็ นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจยั จึงผลักดันและส่งเสริ มให้
มีการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ให้ เป็ นอัตราส่วน 50:50
โดยภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่สําคัญ คือ การผลิตบัณฑิต สร้ างและพัฒนาองค์
ความรู้และนวัตกรรม บริการวิชาการแก่สงั คม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มี 4 ด้ านคือ
12.2.1 การผลิตบัณฑิต มีการจัดการเรี ยนการสอนที่มีการเชื่อมโยงความรู้กบั ปั ญหาและ
งาน เน้ นภาคปฏิบตั ใิ ห้ ผ้ เู รี ยนรู้จกั ค้ นคว้ าหาความรู้ ฝึ กการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อให้ มี
ความสามารถในการแก้ ปัญหา สร้ างสรรค์ คิดนวัตกรรมทางศิลปะและการออกแบบ รู้จกั สร้ างงานและ
พึง่ พาตนเอง ให้ บณ
ั ฑิตเป็ นผู้ที่ได้ รับการพัฒนาให้ ถกู ต้ องงดงาม ตามความต้ องการตนเอง มีความสุข
พอใจ สร้ างปั ญญาแห่งความเป็ นบัณฑิต สร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ การระบุและแก้ ปัญหา การสร้ างสรรค์
ความรู้และวิธีการที่ทําให้ ดี ทําให้ สมบูรณ์ พัฒนาความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพอย่างเต็มที่
12.2.2 สร้ างและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม โดยมุง่ ผลิตบัณฑิตให้ มีศกั ยภาพสูงใน
ด้ าน สร้ างงานวิจยั งานวิชาการและงานสร้ างสรรค์ที่มีคณ
ุ ภาพในศาสตร์ ทางศิลปะและการออกแบบ
12.2.3 การบริ การวิชาการสูส่ งั คม โดยมุง่ ผลิตบัณฑิตให้ มีความสามารถที่จะนําความรู้ทาง
ศิลปะและการออกแบบเพื่อแก้ ปัญหาหรื อตอบสนองความต้ องการของสังคมได้ อย่างเหมาะสมและ
สามารถนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้ จากการการบริการวิชาการสูส่ งั คมมาพัฒนาความรู้ในศาสตร์
สาขาด้ านศิลปะและการออกแบบได้
12.2.4 การทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม โดยมุง่ ผลิตบัณฑิตให้ สามารถพัฒนาและสร้ างสรรค์
ผลงานทางศิลปะที่มีคณ
ุ ค่าทางด้ านศิลปวัฒนธรรม โดยเป็ นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถอันเป็ น
้ านจิตใจ ด้ านปั ญญา และด้ าน
เครื่ องมือในการประกอบอาชีพ ทังยั
้ งสร้ างความเป็ นบัณฑิตทังด้

-6ความสามารถทางวิชาชีพ อันนําไปสูก่ ารมีความสัมพันธ์ที่ดีในสังคม มีวฒ
ั นธรรมและวิถีชีวิตอันดีงาม
และเกื ้อกูลต่อธรรมชาติสงิ่ แวดล้ อม
13 ความสัมพันธ์ (ถ้ ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
(เช่ น รายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนเพื่อให้ บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้ องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 ความสัมพันธ์ ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น (ถ้ ามี)
-ไม่มี13.2 ความสัมพันธ์ ของรายวิชาที่เปิ ดสอนให้ หลักสูตรอื่นต้ องมาเรียน (ถ้ ามี)
-ไม่มี13.3 การบริหารจัดการ
-ไม่มี-
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หมวดที่ 2. ข้ อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ศิลปะและการออกแบบเป็ นการศึกษาปรัชญา แนวคิด ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
เทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ มาบูรณาการกับศาสตร์ อื่นๆ ก่อให้ เกิดองค์ความรู้ ตามหลักการทาง
ศิลปะและการออกแบบ
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้ มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี ้
1.2.1 สามารถสร้ างองค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบและต่อยอดภูมิปัญญาของประเทศได้
1.2.2 สามารถปฏิบตั งิ านร่วมกับผู้อื่นเป็ นอย่างดี มีคณ
ุ ภาพเป็ นที่ยอมรับของสังคมและ
กอปรด้ วยคุณธรรมและจริยธรรม
1.2.3 สามารถทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมของท้ องถิ่น ชาติ ตลอดจนผสมผสาน
เอกลักษณ์ทางชนชาติได้
2. แผนพัฒนาปรั บปรุ ง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1.พัฒนาหลักสูตรศิลปกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศิลปะ
และการออกแบบ ให้ สอดคล้ อง
กับนโยบายและบริ บทที่
เปลี่ยนแปลง
2.พัฒนาคณาจารย์ให้ สามารถ
จัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นการ
วิจยั เป็ นฐาน

3.พัฒนาผู้เรี ยนให้ มีความรอบรู้
และความสามารถในการใช้

กลยุทธ์
- ปรับปรุงหลักสูตรให้ สอดคล้ อง
กับมหาวิทยาลัย คณะวิชา และ
ภาควิชา โดยการมีสว่ นร่วมของ
คณาจารย์
- ประเมินหลักสูตร

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี ้

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้สําเร็ จการศึกษา
- ติดตามความก้ าวหน้ าในอาชีพการ
งานของผู้สําเร็ จการศึกษา
- ความรู้ ความเข้ าใจของคณาจารย์ใน
- จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
- ส่งเสริมให้ คณาจารย์ใช้ การวิจยั การจัดการเรี ยนการสอน ใช้ การวิจยั
เป็ นฐานในการจัดการเรี ยนการ เป็ นฐาน
สอน
- แผนการจัดการเรี ยนการสอน
(มคอ.3,4)
จัดให้ ทกุ รายวิชามีการค้ นคว้ า
1.มีรายวิชาที่สนับสนุนการวิจยั เช่น
เก็บรวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์ ระเบียบวิธีวิจยั การสัมมนาและการ

-8แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

เทคนิคการวิจยั เพื่อศึกษาค้ นคว้ า และการสร้ างสรรค์ผลงาน
ในระดับสูงทางด้ านศิลปะและ
การออกแบบ

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี ้
สร้ างสรรค์ผลงานด้ านศิลปะและการ
ออกแบบ
2.บทความวิชาการหรื อบทความวิจยั
อย่างน้ อย 1 เรื่ อง
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา (ระบุให้ เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา)
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มีภาคฤดูร้อน
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
 วัน - เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาต้ น ตังแต่
้ เดือนมิถนุ ายน ถึง ตุลาคม
ภาคการศึกษาปลาย ตังแต่
้ เดือนพฤศจิกายน ถึง มีนาคม
 วันเสาร์ - อาทิตย์
ภาคการศึกษาต้ น ตังแต่
้ เดือนมิถนุ ายน ถึง กันยายน
ภาคการศึกษาปลาย ตังแต่
้ เดือนตุลาคม ถึง มกราคม
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
แผน ก แบบ ก 2 สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทางด้ านศิลปะและการออกแบบ หรื อสาขา
ที่เกี่ยวข้ องและสัมพันธ์กนั จากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
2.3 ปั ญหาของนิสิตแรกเข้ า
- ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ
- ความรู้ความสามารถด้ านการวิจยั ไม่เพียงพอ
2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพื่อแก้ ไขปั ญหา / ข้ อจํากัดของนิสิตในข้ อ 2.3
- จัดสอนเสริมเตรี ยมความรู้พื ้นฐานก่อนการเรี ยน
- จัดการปฐมนิเทศนิสติ ใหม่แนะนําการให้ บริการของมหาวิทยาลัย เทคนิคการเรี ยนใน
มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา
- มอบหมายให้ อาจารย์ทกุ คน ทําหน้ าที่ดแู ล ตักเตือน ให้ คําแนะนําแก่นิสติ
- จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการทําวิจยั /ด้ านภาษาต่างประเทศ

- 10 2.5 แผนการรั บนิสิตและผู้สาํ เร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
แผน ก แบบ ก2 จํานวนนิสิตที่จะรับเข้ าศึกษาตามการจัดการศึกษาและจํานวนบัณฑิต
ที่คาดว่ าจะจบการศึกษา มีดงั นี ้
ชัน้ ปี
ปี การศึกษา
2555
2556
2557
2558
2559
ชันปี
้ ที่ 1
20
20
20
20
20
ชันปี
้ ที่ 2
20
20
20
20
รวม
20
40
40
40
40
จํานวนผู้สาํ เร็จการศึกษา
20
20
20
20
2.6 งบประมาณตามแผน
แสดงงบประมาณโดยจําแนกรายละเอียดตามหัวข้ อการเสนอตังงบประมาณ
้
รวมทังประมาณการค่
้
าใช้ จ่าย
ต่อหัวในการผลิตมหาบัณฑิต ตามหลักสูตร

รายการ
ปี งบประมาณ
1. ประมาณการ
รายรั บ
ค่าลงทะเบียน
2. ประมาณการ
รายจ่ าย
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
รวม
งบประมาณค่าใช้ จ่าย
ต่อคนต่อปี

2555

2556

2,400,000

4,800,000

6,640,197
1,887,133
8,527,330
106,591.60

8,152,560
2,843,026
10,995,586
68,722.41

ปี งบประมาณ
2557

2558

2559

7,200,000

9,600,000

12,000,000

10,152,560
3,695,933
13,848,493
57,702.05

12,152,560
4,435,119
16,587,679
51,836.50

14,152,560
4,878,630
19,031,190
47,577.98

- 11 3. ค่ าใช้ จ่ายต่ อหัวในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
ศิลปะและการออกแบบ ตามหลักสูตรนี ้เท่ากับ 90,500 บาทต่อคนต่อหลักสูตร
รายการ
1
2
3
4
5

ค่าตอบแทนการสอน
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงาน
ค่าจัดซื ้อหนังสือเข้ าห้ องสมุด
ค่าใช้ จ่ายปฐมนิเทศนิสติ
ค่าใช้ จ่ายโครงการศึกษาดูงาน
ปริญญาโท
- ค่าสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
- ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
- ค่าตอบแทนการสอบวิทยานิพนธ์
6 ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ (ระบุ)
6.1 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา
รวม

จํานวนเงิน
35,000.00
10,000.00
5,000.00
500.00
10,000.00
5,500.00
3,500.00
11,000.00
10,000.00
90,500

2.7 ระบบการศึกษา
- แบบชันเรี
้ ยน
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย (ถ้ ามี)
- เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร และประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่ อง
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ใิ นการเทียบโอนหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา

- 12 3. หลักสูตรและอาจารย์ ผ้ ูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิต
หลักสูตรแผน ก2 จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสูตร
ลําดับที่
รายการ
เกณฑ์ ศธ.
หลักสูตรปรับปรุ ง
พ.ศ.2555
พ.ศ.2548
1.

รายวิชา (Course work) ไม่น้อยกว่า
1.1 วิชาบังคับ
1.2 วิชาเลือก
2.
วิทยานิพนธ์
3.
รายวิชาบังคับไม่นบั หน่วยกิต
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
3.1.3 รายวิชา
แผน ก แบบ ก 2
1) วิชาบังคับ
706512

แผน ก แบบ ก2

แผน ก แบบ ก 2

12
12
36

24
12
12
12
4
36

จํานวนหน่วยกิต
12 หน่วยกิต
ความคิดสร้ างสรรค์ในงานศิลปะและออกแบบ
3 (2-2-5)
Creative Thinking in Art and Design Work
706515
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางศิลปะและการออกแบบ
3 (2-2-5)
Innovation and Technology on Art and Design
706516
การบริหารและการปฏิบตั งิ านทางศิลปกรรม
3(2-2-5)
Administration and Workshop in Fine Arts
706517
หลักและวิธีการนําเสนอผลงานทางศิลปะและการออกแบบ 3 (2-2-5)
Principles and Presentation Technique on Art and Design
2) วิชาเลือก
จํานวนไม่น้อยกว่า
12
หน่วยกิต
ให้ เลือกเรี ยนจากกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ ดังนี ้
กลุ่มวิชาออกแบบ
706521
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ขนสู
ั้ ง
3(2-2-5)
Advanced Packaging Design
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706523
706524
706525
706526

ออกแบบผลิตภัณฑ์ขนสู
ั้ ง
Advanced Product Design
ออกแบบกราฟิ กขันสู
้ ง
Advanced Graphic Design
ออกแบบสภาพแวดล้ อมภายในขันสู
้ ง
Advanced Interior Environment Design
ออกแบบมัลติมีเดียขันสู
้ ง
Advanced Multimedia Design
การออกแบบเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
Design for Sustainable Development

กลุ่มวิชาทัศนศิลป์
706531
โครงงานด้ านทัศนศิลป์ 1
Projects in Visual Art I
706532
โครงงานด้ านทัศนศิลป์ 2
Projects in Visual Art II
706533
การบริหารจัดการทางทัศนศิลป์
Administration Management in Visual Art
706534
สุนทรี ยศาสตร์ และศิลปวิจารณ์
Aesthetics and Art Criticisms
706535
แนวโน้ มทัศนศิลป์ร่วมสมัย
Trends in Contemporary Visual Art
706536
หัวข้ อคัดสรรทางทัศนศิลป์
Selected Topic on Visual Art
กลุ่มวิชาศิลปะและวัฒนธรรม
706551
การบริ หารองค์กรศิลปวัฒนธรรม
Administration in Arts and Culture Organization
706552
ภูมิปัญญาและศิลปกรรมท้ องถิ่น
Wisdom and Local Arts

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

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

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
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706554
706555
706556
3) วิทยานิพนธ์
706596
706597
706598

การวางแผนงานด้ านศิลปวัฒธรรม
Arts and Culture Planning
คุณค่าสุนทรี ยะของศิลปวัฒนธรรม
Aesthetic Values in Arts and Culture
การพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์
Museum and Art Gallery Studies
ศิลปะพื ้นบ้ าน
Folk Art
จํานวนไม่น้อยกว่า 12
วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2
จํานวน 2
Thesis 1, Type A2

วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2

Thesis 2, Type A2

วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก2

จํานวน 4

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

จํานวน 6

หน่วยกิต

4) รายวิชาบังคับไม่ นับหน่ วยกิต
จํานวนไม่น้อยกว่า
4
706511
ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
Research Methodology in science and technology
706591
สัมมนา
Seminar

หน่วยกิต
3 (3-0-6)

Thesis 3, Type A2

1 (0-2-1)

- 15 3.1.4 แผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2

706511

706512
706515
706XXX

706516
706XXX
706XXX
706XXX
706596

ชัน้ ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาต้ น
ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
(ไม่นบั หน่วยกิต)
Research Methodology in science and technology (Non - Credit)
ความคิดสร้ างสรรค์ในงานศิลปะและออกแบบ
3 (2-2-5)
Creative Thinking in Art and Design Work
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางศิลปะและการออกแบบ
3 (2-2-5)
Innovation and Technology on Art and Design
วิชาเลือก
3 (2-2-5)
Elective Course
รวม
9 หน่ วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
การบริหารและการปฏิบตั งิ านทางศิลปกรรม
Administration and Workshop in Fine Arts
วิชาเลือก
Elective Course
วิชาเลือก
Elective Course
วิชาเลือก
Elective Course
วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2
Thesis 1, Type A2
รวม

3(2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
2 หน่วยกิต
14 หน่ วยกิต
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706517
706591
706597

706598

ชัน้ ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาต้ น
หลักและวิธีการนําเสนอผลงานทางศิลปะและการออกแบบ 3 (2-2-5)
Principles and Presentation Technique on Art and Design
สัมมนา (ไม่นบั หน่วยกิต)
1 (0-2-1)
Seminar (Non – Credit)
วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2
4 หน่วยกิต
Thesis 2, Type A2
รวม
7 หน่ วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก2
Thesis 3, Type A2
รวม

6 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต

- 17 3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
706511 ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
Research Methodology in science and technology
ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย การ
กําหนดปั ญหาการวิจยั ตัวแปรและสมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครง
ร่างและรายงานการวิจยั การประเมินงานวิจยั การนําผลการวิจยั ไปใช้ จรรยาบรรณนักวิจยั และเทคนิค
วิธีการวิจยั เฉพาะทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
Definitions, characteristics and objectives of research; types and processes
of conducting research studies; determination of research problems; variables and
hypotheses; data collection and analysis; writings of research proposals and reports;
research evaluation and application; ethics of researchers; and research methodology
specific in the field of science and technology
706512 ความคิดสร้ างสรรค์ในงานศิลปะและออกแบบ
3 (2-2-5)
Creative Thinking in Art and Design Work
ค้ นคว้ า วิเคราะห์ และอภิปรายในประเด็นร่ วมสมัย การสร้ างแนวความคิดในการ
ออกแบบ เครื่ องมือและการวัดระดับความคิดสร้ างสรรค์ ประเด็นที่เป็ นกระแสหลักที่จะส่งผลกระทบด้ าน
แนวคิดสร้ างสรรค์ในงานศิลปะและการออกแบบ
Research, analysis and discussion on contemporary issues on art;
establishment of concepts in designing instruments and measuring a level of creativity;
current mainstreams influencing creative concepts in art and design
706515 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางศิลปะและการออกแบบ
3 (2-2-5)
Innovation and Technology on Art and Design
ความหมายของนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางศิลปศึกษา บทบาทของนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาต่อการสอนและการฝึ กอบรมด้ านทฤษฎี ด้ านการปฏิบตั ิและการประกอบอาชีพ
การประยุกต์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาสําหรับการสอนและการฝึ กสอน ศึกษาปั ญหาการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางศิลปศึกษา

- 18 Meanings of innovation and technology on art education, including their
roles in teaching and training of theories, practices and professions; application of
educational innovation and technology to teaching and teaching practices; problems of using
educational innovation and technology on art education
706516 การบริ หารและการปฏิบตั งิ านทางศิลปกรรม
3(2-2-5)
Administration and Workshop in Fine Arts
การบริ หาร การควบคุมดูแล การจัดระบบหน่วยงานด้ านศิลปกรรม เพื่อให้ มี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และการแก้ ปัญหาต่างๆ ในด้ านศิลปกรรม ศิลปิ น หลักสูตร การเรี ยนการ
สอน บุคลากร ครู นักเรี ยน การบริ การสังคม การจัดกิจกรรมและการวัดผล
Administration, supervision, and organization of fine-art divisions for efficient
implementation and problem-solution on art, artist, curriculum, teaching, learning, personnel,
teacher, student, community service, activity plan and evaluation
706517 หลักและวิธีการนําเสนอผลงานทางศิลปะและการออกแบบ
3 (2-2-5)
Principles and Presentation Technique on Art and Design
ฝึ กทักษะ และพัฒนาความรู้ เชิงวิชาการที่จําเป็ นต่อการศึกษาในระดับปริ ญญาโท
โดยเน้ น การอ่ า น การเขี ย นและการพูด เพื่ อ การนํ า เสนอผลงานทางศิ ล ปะและการออกแบบสู่เ วที
ระดับชาติและนานาชาติ
Practice skills and develop knowledge of academic important to master
levels by emphasizing on reading writing and speaking for oral presentation on art and
design to national and international forums
ั ฑ์ขนสู
ั้ ง
3 (2-2-5)
706521 ออกแบบบรรจุภณ
Advanced Packaging Design
หลักการการออกแบบผลิตภัณฑ์อาหาร การประยุกต์ใช้ หลักการทางเทคโนโลยีในการ
แปรรู ปอาหาร ออกแบบผลิตภัณฑ์ทวั่ ไป เพื่อนําการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ให้ สอดคล้ องกับพฤติกรรมการ
ใช้ งาน การทดสอบบรรจุ ภัณ ฑ์ การควบคุม คุ ณ ภาพบรรจุ ภัณ ฑ์ ต ามเกณฑ์ แ ละข้ อกํ า หนดทาง
อุตสาหกรรม

- 19 Principles of designing food products and applying food processing ,design
of general products to be in line with usage behaviors, packaging testing and quality controls
according to industrial rules and regulations
706522 ออกแบบผลิตภัณฑ์ขนสู
ั้ ง
3 (2-2-5)
Advanced Product Design
หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ ขนสู
ั ้ ง ความคิดสร้ างสรรค์กับการออกแบบผลิตภัณฑ์
การวิเคราะห์สภาพปั ญหาการใช้ งาน ปฏิบตั ิการออกแบบผลิตภัณฑ์ การเลือกใช้ วสั ดุและการผลิตใน
ระบบหัตถอุตสาหกรรมและระบบอุตสาหกรรม การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้ อม การออกแบบสัญลักษณ์
สากล การประเมินผลงานการออกแบบ
Advanced principles of designing products; creativity and product design;
analysis of problems on working functions; operations of product design; criteria of selecting
materials and productions in manual industry and industrial systems; design of Eco-products
and international symbols; evaluation of designed works
706523 ออกแบบกราฟิ กขันสู
้ ง
3 (2-2-5)
Advanced Graphic Design
ทักษะการสื่อสารโดยใช้ ภาพ และคํา ซึง่ เป็ นสิง่ จําเป็ นในกระบวนการสื่อสาร
ข้ อมูล และสามารถแก้ ปัญหาเชิงความคิดสร้ างสรรค์ได้ เรี ยนรู้ การพัฒนาที่ตระหนักถึงโลกภายนอก
รอบตัว โดยวิ เ คราะห์ วิ จัย และฝึ กปฏิ บัติ งานออกแบบภายใต้ หัว ข้ อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ทฤษฎี ท างการ
ออกแบบ แนวโน้ มทางประวัติ ศ าสตร์ ป ระเด็ น ทางวัฒ นธรรมการออกแบบ การออกแบบในยุค
โลกาภิวฒ
ั น์ และพัฒนาการในงานออกแบบ
Communicative skills by using images and words necessary to informationdesign and problem-solving processes on creativity; learning how to develop an awareness
of world relationship by analyzing, researching and operating design works under topics
related to theories of design, historical trends, cultural issues in design, designs in
globalization and developments of design

- 20 706524 ออกแบบสภาพแวดล้ อมภายในขันสู
้ ง
3 (2-2-5)
Advanced Interior Environment Design
กระบวนการและแนวความคิดในการออกแบบสภาพแวดล้ อมภายใน ทําการ
ออกแบบงานสถาปั ตยกรรมภายใน สําหรับอาคารที่มีกิจกรรมซับซ้ อน โดยจะต้ องทําโครงการศึกษา
หาความเป็ นไปได้ ของโครงการ
Study processes and concepts of internal environment design. Learn to
design works of interior architecture for buildings with complex activities by making projects
in order to find study possibilities.
706525 ออกแบบมัลติมีเดียขันสู
้ ง
3(2-2-5)
Advanced Multimedia Design
ประวัตแิ ละทฤษฏีการออกแบบสื่อผสม สื่อเชิงโต้ ตอบ เว็บไซต์ ซีดีรอม ดีวีดี
วิเคราะห์ และค้ นหาแนวคิดหลักในการออกแบบที่เหมาะสม ฝึ กปฏิบตั ิการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําเร็จรูปเพื่อการออกแบบในระดับขันสู
้ ง
History and theory of designing multimedia, interactive media, Websites, CDROM and DVD. Analyse and investigate appropriate principles of design. Practise using
package computer programs for advance designing.
706526 การออกแบบเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
3(2-2-5)
Design for Sustainable Development
บทบาทหน้ าที่ของนักออกแบบที่มีตอ่ สิง่ แวดล้ อมและระบบนิเวศโลก ทังในบริ
้
บทของ
ตัวบุคคล ท้ องถิ่ นและสังคมโลก ในฐานะของผู้ผลิตและผู้บริ โภคที่มีจิตสํานึกเพื่อการพัฒนาที่ ยั่งยืน
ตลอดจนบูรณาการแนวคิดสู่การปฏิบตั ิในเชิงพาณิชย์ การรับรู้ และความต้ องการของผู้บริ โภค ความ
สอดคล้ องในแง่เศรษฐศาสตร์ และความเป็ นไปได้ ในการกําหนดแนวทางการออกแบบทังที
้ ่เป็ นนามธรรม
และรูปธรรมตามบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
Roles and duties of designers environment and world ecology in the context
of individuals, localities and world societies, as producers and consumers who have
awareness of sustainable development; integration of concepts to commercial practices,
perceptions and needs of consumers; economic harmony and possibility in determining ways
of design, both abstract and concrete, according to changing social contexts.

- 21 706531 โครงงานด้ านทัศนศิลป์ 1
3 (2-2-5)
Projects in Visual Art I
ปฏิบตั ิงานสร้ างสรรค์ทางทัศนศิลป์ โดยนักศึกษาเป็ นผู้เสนอโครงการของตนเอง
ประกอบด้ วยหัวข้ อโครงการ แบบร่ าง และการอธิบายแนวคิดของโครงการ โดยการสร้ างรู ปลักษณ์และ
ความสัมพันธ์ ของแนวคิดต่อกระบวนการสร้ างสรรค์ ภายใต้ รูปแบบเฉพาะตัวเพื่อให้ เห็นความเป็ นไปได้
ของโครงการ แนะนําและควบคุมในเรื่ องของหัวข้ อ รู ปทรง และเนื ้อหา รูปแบบการเรี ยนการสอนเป็ นการ
อภิปรายกลุม่ ประกอบด้ วยการแสดงความเห็น
Operations of creative works on visual art by having students propose their
own projects composed of title, outline and explanation of project concepts; establishing the
image and relationship of concepts in creative processes under unique forms in order to see
the project possibility; suggesting and controlling title, form and content; teaching and
studying methods group discussions and expressions of ideas
706532 โครงงานด้ านทัศนศิลป์ 2
3 (2-2-5)
Projects in Visual Art II
วิเคราะห์ลกั ษณะรู ปแบบการสร้ างสรรค์ผลงานทางด้ านทัศนศิลป์ การสร้ างคุณค่า
ความชัดเจนด้ านกระบวนการสร้ างสรรค์ ภายใต้ รูปแบบเนือ้ หาเฉพาะตัวและมีคุณสมบัติพิเศษด้ วย
เทคนิควิธีการทางด้ านศิลปะ เน้ นการบุกเบิกสร้ างงานศิลปะไปสูแ่ นวทางใหม่
Analysis of characteristics in creating visual art; establishment of clear values in
creative processes under unique form and content with special qualities, in accordance with artistic
techniques and methods; emphasis on pioneering to create art work on a new path
706533 การบริหารจัดการทางทัศนศิลป์
3 (2-2-5)
Administration Management in Visual Art
การบริ หารจัดการของศิลปิ นภายหลังการทํางานศิลปะ เรี ยนรู้ จากกรณีศึกษาของ
ุ ค่าทางด้ านศิลปะไปสู่
ศิลปิ น สังเคราะห์รูปแบบและวิธีการสร้ างสรรค์ผลงานทางด้ านทัศนศิลป์ให้ มีคณ
สาธารณชนในระดับชาติและนานาชาติ ศึกษาเรี ยนรู้เพื่อการบริหารจัดการในวิชาชีพทางทัศนศิลป์
Management of artists after creating art work from case studies of several
artists, synthesis forms and methods of creating visual art work to gain artistic values in
public, both nationally and internationally, learn the management of visual art professions

- 22 706534 สุนทรี ยศาสตร์ และศิลปวิจารณ์
3 (2-2-5)
Aesthetics and Art Criticisms
วิเคราะห์ วิจารณ์ อภิปรายปั ญหาทางสุนทรี ยศาสตร์ หลักวิชาการปรัชญา ความเชื่อ
และประสบการณ์ทางศิลปะ เพื่อหาแนวทางปฏิบตั ิใช้ ในการวัดและประเมินผลคุณค่า ผลงานศิลปะ ทัง้
ทางด้ านทัศนศิลป์ และงานออกแบบประเภทต่างๆ
Analysis, criticism and discussion on aesthetic problems, academic and
philosophical principles, beliefs and experiences in art to search for approaches in evaluating
values of art work as visual art and various forms of design
706535 แนวโน้ มทัศนศิลป์ร่วมสมัย
3 (2-2-5)
Trends in Contemporary Visual Art
พัฒ นาการและการเปลี่ ยนแปลงของการศึก ษาทางทัศนศิลป์ อิ ท ธิ พ ลและความ
ต้ องการของสภาพปั จจุบนั หาแนวทางเพื่อปรับปรุงและสร้ างแนวโน้ มทางทัศนศิลป์ที่เหมาะสม
Development and changes in visual art, influence and the needs of
contemporary, way to improve and develop trends on visual art efficient
706536 หัวข้ อคัดสรรทางทัศนศิลป์
3 (2-2-5)
Selected Topic on Visual Art
ศึกษาอย่างลึกซึ ้งในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งที่เกี่ ยวข้ องกับทางทัศนศิลป์ โดยได้ รับความ
เห็นชอบและอนุมตั จิ ากอาจารย์ผ้ สู อน
In-depth studies of any topic involving visual art under the approval and
permission by the supervisor
706551 การบริ หารองค์กรศิลปวัฒนธรรม
3 (2-2-5)
Administration in Arts and Culture Organization
นําเสนอความคิดทางด้ านการบริ หารจัดการและพัฒนาองค์กรศิลปวัฒนธรรม ทัง้
องค์กรภาครัฐและเอกชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลปกรรม สถานสะสมศิลปกรรม องค์กรในหน่วยงานของรัฐ
้
การ
องค์กรอิสระ องค์กรในสถานศึกษา องค์กรในการบริ หารส่วนท้ องถิ่น องค์กรในชุมชน รวมทังการบริ
จัดการและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมในระบบสังคม ระบบสื่อสารมวลชน ระบบการศึกษา ระบบชุมชน และ
ระบบครอบครัว

- 23 Proposals of ideas towards management and development of art and culture
organizations, both governmental and private sectors: museums, art galleries, art collection
centers, governmental/non-governmental organizations, educational organizations, localadministration organizations and community organizations, including their service
management and development of art and culture in the system of society, masscommunication, education, community and family
706552 ภูมิปัญญาและศิลปกรรมท้ องถิ่น
3 (2-2-5)
Wisdom and Local Arts
ค้ นคว้ าภาคสนามท้ องถิ่ น ศึ ก ษา และเสนอความคิ ด ทางด้ านภู มิ ปั ญญาและ
ศิลปกรรมท้ องถิ่น ทังภู
้ มิปัญญาสังคมและภูมิปัญญาท้ องถิ่น กระแสการดํารงชีวิต สภาพแวดล้ อม ที่มี
ผลกระทบต่อพัฒนาการศิลปกรรมท้ องถิ่นที่เป็ นองค์รวมของการดํารงชีวิต ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
ความเชื่อต่าง ๆ ของศิลปกรรมท้ องถิ่นที่ครอบคลุมถึงศิลปะการแสดง ดนตรี วรรณกรรม การละเล่น งาน
ช่างฝี มือ การก่อสร้ างอาคารบ้ านเรื อนและการกําหนดพื ้นที่ในชุมชน
Research fieldworks in local areas with expressions of ideas towards local
wisdom and art, including social and local wisdom, living currents and environments affecting
to the development of local art regarded as the centre of life, religion, culture, tradition and
beliefs, all involving the art of performance, music, literature, games, crafts, building
construction and space control in a community
3 (2-2-5)
706553 การวางแผนงานด้ านศิลปวัฒนธรรม
Arts and Culture Planning
ความคิดทางด้ านศิลปวัฒนธรรม โดยการวางแผนที่สมั พันธ์ กับความเข้ มแข็งของ
ชุมชน สภาพประชาคม กระบวนการสร้ างและพัฒนาประชาคม บทบาทสื่อสารมวลชน อุดมการณ์และ
ศาสนา สาธารณองค์กร ตลอดจนการพัฒนา ทํานุบํารุงและเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรม
Ideas of art and culture through making plans compatible with strength and
condition of the community, process of constructing and developing the community, roles of
mass-communication, ideal and religion, including development, nourishment and public
presentation of art and culture

- 24 706554 คุณค่าสุนทรี ยะของศิลปวัฒนธรรม
3 (2-2-5)
Aesthetic Values in Arts and Culture
ค้ นคว้ าและนําเสนอความคิดทางด้ านคุณค่าสุนทรี ยะของศิลปวัฒนธรรม คุณค่าองค์
รวมที่เชื่อมโยงกับบริ บทและภูมิปัญญาสังคม ทังสุ
้ นทรี ยะในเชิงปรัชญาและสุนทรี ยะในเชิงวิทยาศาสตร์
ทรรศนะจากอดีตตะวันตกและตะวันออก ลัทธิสมัยใหม่ ลัทธิหลังสมัยใหม่ และแนวโน้ มในอนาคต
Search for and propose ideas concerning aesthetic values of art and
culture; general values connecting to social context and wisdom in terms of philosophical and
scientific aesthetics; development of Western and Eastern ideas, Modernism, Post-Modernism
and future trends
706555 การพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์
3 (2-2-5)
Museum and Art Gallery Studies
การจัดพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ รวมถึงการวบรวม การบริ หารจัดการและการเก็บรักษา
ศิลปวัตถุและเอกสารการศึกษาและเผยแพร่
Display arrangement in museums and art galleries, including collection,
management and conservation of art objects and artifacts along with public presentation
706556 ศิลปะพื ้นบ้ าน
3 (2-2-5)
Folk Art
แนวความคิด รู ปแบบ วัสดุ กรรมวิธีของศิลปะพื ้นบ้ านของไทยตามภาคต่างๆ เพื่อรู้
คุณค่าและการดํารงศิลปะพื ้นบ้ าน
Concept, styles, materials and methods of Thai folk art in various parts of the
country to appreciate their values and conserve local folk art
706591 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
ค้ นคว้ า คิดวิเคราะห์ และการนําเสนอผลงานวิจยั หรื อบทความที่เกี่ยวข้ องกับ
ศิลปะและการออกแบบ
Research, analysis and presentation of research studies or articles related to
art and design

- 25 706596 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2
2 หน่วยกิต
Thesis 1, Type A2
ศึก ษาค้ น คว้ า เบื อ้ งต้ น วิ เ คราะห์ ป ระเด็น ปั ญ หาของงานวิ จัย ด้ า นศิล ปะและการ
ออกแบบ เพื่ อการพัฒ นาหัว ข้ อวิ ท ยานิ พ นธ์ จัด ทํ า เอกสารแนวคิดเบือ้ งต้ น ในการวิ จัย นํ า เสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา และกรรมการประจําหลักสูตร
Preliminary study, reading and analyze research problems in Art and
Design, creating research topic; writing concept paper, present to Advisors and committee
chair.
4 หน่วยกิต
706597 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2
Thesis 2, Type A2
ศึกษาข้ อมูลของประเด็นที่สนใจในการพัฒนาเป็ นวิทยานิพนธ์ อย่างละเอียด จัดทํา
โครงร่ างวิทยานิพนธ์ นํ าเสนอต่ออาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และ เสนอร่ างวิทยานิพนธ์ ต่อบัณฑิต
วิทยาลัยเพื่อขอแต่งตังคณะกรรมการสอบและดํ
้
าเนินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
Intensive study in research issues; writing research proposal; Completing
proposal draft and submit to Advisor; and then submit proposal draft to Graduate School; for
committee appointment and proposal approval by Exam Committee
6 หน่วยกิต
706598 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก2
Thesis 3, Type A2
การเก็บรวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปและอภิปรายผล สอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ผา่ น จัดทํารูปเล่มฉบับสมบูรณ์สง่ บัณฑิตวิทยาลัย
Gather data, analyze data, summary and discussion, and pass the defend
thesis to the committee, thesis report to Graduate School

- 26 3.1.6 ความหมายของเลขรหัสวิชา
ประกอบด้ วยตัวเลข 6 ตัว แยกเป็ น 2 ชุด ชุดละ 3 ตัว มีความหมาย ดังนี ้
3.1.6.1 ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 1 คือ รหัส 3 ตัวแรก
ตัวเลขประจําสาขาวิชา
706
หมายถึง
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
3.1.6.2 ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 2 คือ รหัส 3 ตัวหลัง
เลขหลักหน่ วย :
แสดงอนุกรมรายวิชา
เลขหลักสิบ :
แสดงหมวดหมูใ่ นสาขาวิชา
1
หมายถึง วิชาบังคับ
2
หมายถึง กลุม่ วิชาออกแบบ
3
หมายถึง กลุม่ วิชาทัศนศิลป์
5
หมายถึง กลุม่ วิชาศิลปะและวัฒนธรรม
9
หมายถึง วิทยานิพนธ์,สัมมนา
เลขหลักร้ อย แสดงชัน้ ปี และระดับ

- 27 3.2 ชื่อ ตําแหน่ งและคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจําหลักสูตร
ที่

1*

ชื่อ-นามสกุล

นางสาวเกษร ธิตะจารี

ตําแหน่ ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

รองศาสตราจารย์

Ed.D
M.S
B.A

Art Ed.& Curriculum
Art Education
Fine Art

รองศาสตราจารย์

กศ.ด.
กศ.ม.
กศ.บ.
ค.ด.
ค.ม.
ค.อ.บ.
ค.ด.,
ศป.ม.
ศป.บ.
Ph.D
M.SC
สถ,บ.

(3-1002-00333-58-9)
2*

นายจิรวัฒน์ พิระสันต์
(3-1009-03016-54-4)

3*

นายนิรัช สุดสังข์
(3-6507-00139-52-3)

รองศาสตราจารย์

4

นายศุภรัก สุวรรณวัจน์
(3-6599-00319-50-7)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

5

นางสาววิติยา ปิ ดตังนาโพธิ์
(3-4499-00024-35-5)

อาจารย์

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ประเทศ
ปี ที่สาํ เร็จ
การศึกษา

Illinois State University
Winona State College
Winona State College

การบริ หารการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศิลปศึกษา
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
ศิลปศึกษา
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศิลปศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศิลปอุตสาหกรรม (เกียรตินิยม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารฯ
อุดมศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นฤมิตศิลป์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทัศนศิลป์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
The University of Sheffield
Town and Regional Planning
Urban Environmental Management
Asian Institute of Technology
สถาปั ตยกรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ * เป็ นอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร

ภาระการสอน
(ชม/สัปดาห์ )
หลักสูตร หลักสูตร
ปั จจุบนั
ปรับปรุ ง

สหรัฐอเมริ กา
สหรัฐอเมริ กา
สหรัฐอเมริ กา

2532
2517
2514

6

12

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
อังกฤษ
ไทย
ไทย

2547
2535
2530
2545
2540
2537
2554
2544
2540
2552
2546
2543

6

12

6

12

6

12

3

3
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3.2.2 อาจารย์ ประจํา

ที่

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหน่ งทางวิชาการ

1

นางสาวเกษร ธิตะจารี
(3-1002-00333-58-9)

รองศาสตราจารย์

2

นายนิรัช สุดสังข์
(3-6507-00139-52-3)

รองศาสตราจารย์

3

นายจิรวัฒน์ พิระสันต์
(3-1009-03016-54-4)

รองศาสตราจารย์

4

นายศุภรัก สุวรรณวัจน์
(3-6599-00319-50-7)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

5

นางสาววิติยา ปิ ดตังนาโพธิ์
(3-4499-00024-35-5)

อาจารย์

คุณวุฒกิ ารศึกษา(สาขา),
ปี ที่สาํ เร็จการศึกษา
Ed.D (Art Ed.& Curriculum),2532
M.S (Art Education),2517
B.A (Fine Art),2514
ค.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา),2545
ค.ม.(ศิลปศึกษา),2540
ค.อ.บ.(ศิลปอุตสาหกรรม) เกียรตินิยม,2537
กศ.ด.(การบริหารการศึกษา),2547
กศ.ม.(ศิลปศึกษา),2535
กศ.บ.(ศิลปศึกษา),2530
ค.ด.(อุดมศึกษา),2554
ศป.ม.(นฤมิตศิลป์),2544
ศป.บ. (ทัศนศิลป์),2540
Ph.D(Town and Regional Planning),2552
M.SC(Urban Environmental Management),2546
สถ,บ.(สถาปั ตยกรรม),2543

ภาระงานสอน/สัปดาห์
ปั จจุบัน
เมื่อปรับปรุ ง
หลักสูตร
6

12

6

12

6

12

6

12

3

3
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ตําแหน่ งทางวิชาการ

ที่

ชื่อ-นามสกุล

5

นายสันต์ จันทร์ สมศักดิ์
(3-1006-00455-52-5)

อาจารย์

6

นางสาวสิริมาส เฮงรัศมี
(5-3800-53240-99-3)

อาจารย์

7

นางสาวนวลวรรณ ทวยเจริญ
(3-1002-00491-47-8)

8

นายภณ วชิระนิเวศ
(3-6599-00221-20-5)

อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒกิ ารศึกษา(สาขา),
ปี ที่สาํ เร็จการศึกษา
Ph.D in Architecture the University of
Auckland,2552
M.Arch. (Sustainble Design)
the University of Auckland,2547
สถ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2540
Ph.D in Architecture the University of
Auckland,2552
M.Arch. (Sustainble Design)
the University of Auckland,2547
สถ.บ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น,2541
Ph.D.(Architecture: Lighting),2549
MSc.(Built Environment Light and Lighting),2545
สถ.บ.(สถาปั ตยกรรม),2541
Ph.D (Property, Construction and Project
Management)
Royal Melboume Institute of Technolgy
University,2552
คพ.ม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2542
สถ.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต,2538

ภาระงานสอน/สัปดาห์
ปั จจุบัน
เมื่อปรับปรุ ง
หลักสูตร
3
3

3

3

3

3

3

3

- 30 3.2.3 อาจารย์ พเิ ศษ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ

1

ศาตราจารย์ กิตติคณ
ุ วัฒนะ จูฑวิภาต

2

ศาตราจารย์ ดร.วิรุณ ตังเจริ
้ ญ

3

ศาตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์

4

รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์

5

รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ คุณประเสริฐ

6

รองศาตราจารย์ ดร.ปุณณรัตน์

7

รองศาสตราจารย์สถาพร

8

รองศาสตราจารย์นพคุณ สุขสถาน

9

รองศาสตราจารย์อดุ มศักดิ์ สาริบตุ ร

10

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง

พิชญไพบูลย์

ดีบญ
ุ มี ณ ชุมแพ

ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)
ศ.บ. (มัณฑศิลป์)
Ed.D. (Art Education)
M.F.A. (Painting)
กศ.บ. (ศิลปศึกษา)
Ed.D. (Art Education)
ค.ม. (ศิลปศึกษา)
ค.บ. (ศิลปศึกษา)
Ph.D. (Education)
M.F.A. (Visual Design)
B.S. (Graphic Design)
Ed.D. (Industrial Arts)
M.A. (Industrial Design)
ค.บ. (ศิลปศึกษา)
Ed.D.(Art Education)
M.A.(Ceramic Design)
ค.บ.(ศิลปศึกษา)
ค.อ.บ. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
สถ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม)
M.A. (Graphic Design)
สถ.บ. (ตกแต่งภายใน)
ค.อ.ม. (บริหารอาชีวศึกษา)
ค.อ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม)
เกียรตินิยม
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)

- 31 ที่

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ
ค.อ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม)
เกียรตินิยม
ศป.ด. (ออกแบบผลิตภัณฑ์)
กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)
วท.บ. (ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม)
ศป.ด.(ออกแบบผลิตภัณฑ์)
กศ.ม.(อุตสาหกรรมศึกษา)
กศ.บ.(สังคมศึกษา)

11

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท พรเจริญ

12

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพทูรย์ ทองทรัพย์

13

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิช์ าย สิกขา

ศป.ด. (ออกแบบผลิตภัณฑ์)
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)

14

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิสกั ก์ สินธุภคั

Ph.D. (Art Education)
M.A. (Industrial Design)
B.S. (Industrial Design)

15

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อําไพ ตีรณสาร

Ph.D. (Art Education)
M.A. (Elementary Education)
ค.บ. (ศิลปศึกษา)

- 32 4. องค์ ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ ภาคสนาม (ถ้ ามี)
-ไม่มี5. ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยย่ อ
การออกแบบการวิจยั การประยุกต์ใช้ ทฤษฏี ความรู้ทางสถิตทิ ี่ใช้ ในการวิจยั ทางศิลปะและการ
ออกแบบ การเลือกใช้ ข้อมูลที่เหมาะสม การวิเคราะห์ การตัดสินใจและสรุปผลการวิจยั รวมทังการศึ
้
กษา
วิธีการเขียนโครงการวิจยั เพื่อนําไปใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาและการสร้ างสรรค์ในเชิง
เศรษฐกิจของประเทศ
5.2 ผลการเรียนรู้
1.สามารถวางแผนงานวิจยั และดําเนินการวิจยั เก็บข้ อมูลได้
2.วิเคราะห์ผล สรุปผลและแปลผลได้
3.สามารถใช้ เทคโนโลยีในการสืบค้ นข้ อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและถ่ายทอดความรู้ได้ อย่างเหมาะสม
4.สามารถแก้ ไขปั ญหาโดยใช้ ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้ อย่างเหมาะสม
5.สามารถนําเสนอผลการศึกษาวิจยั ด้ วยภาษาและเทคโนโลยีที่เหมาะกับกลุม่ บุคคลต่างๆ
5.3 ช่ วงเวลา
ตังแต่
้ ภาคการศึกษาปลาย ชันปี
้ ที่ 1
5.4 จํานวนหน่ วยกิต
12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
1. คณะกรรมการดําเนินการรายวิชาเป็ นผู้รับผิดชอบการดําเนินการในรายวิชาฯ ทําการ
ยกร่างระเบียบปฏิบตั แิ ละวิธีดําเนินการรายวิชาฯ และแต่งตังกรรมการที
้
่ปรึกษาเฉพาะเรื่ อง
2. กลุม่ อาจารย์ที่ปรึกษาเป็ นกลุม่ อาจารย์ที่ให้ คําปรึกษาแก่นิสติ ภายในกลุม่ โดยนิสติ จะ
เป็ นผู้เลือกกลุม่ อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่ องที่นิสติ สนใจ
3. อาจารย์ที่ปรึกษาเป็ นอาจารย์ที่อยูใ่ นแต่ละกลุม่ โดยทําหน้ าที่ให้ คําแนะนํากับนิสติ
ในที่ปรึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากคุณภาพของโครงงานวิทยานิพนธ์ ที่นิสติ ส่งโดยแบ่งออกเป็ นการประเมินผลจาก
อาจารย์ที่ปรึ กษา การประเมินผลจากกลุ่มอาจารย์ ที่ปรึ กษา และการประเมินผลจากคณะกรรมการ
พิจารณาโครงงานวิทยานิพนธ์ ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัย

- 33 หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1. เป็ นผู้มีความรู้ที่ร่วมสมัย เข้ าใจในศาสตร์
ด้ านศิลปะและการออกแบบ รวมถึงศาสตร์
อื่นๆที่เกี่ยวข้ อง ได้ อย่างลึกซึ ้งเป็ นใฝ่ รู้และมุง่
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ การสอนและกิจกรรมนิสิต
จัดโครงสร้ างและเนื ้อหารายวิชาบังคับในหลักสูตรและ
สร้ างความเชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ มี
ปฏิบตั กิ าร แบบฝึ กหัด โครงงาน และกรณีศกึ ษาให้
นิสติ เข้ าใจ สามารถต่อยอดความรู้ บูรณาการความรู้
การประยุกต์ใช้ ความรู้กบั สภาพการณ์และ
สถานการณ์สมมุตหิ รื อจริ งได้ ส่งเสริมให้ มีการจัดการ
เรี ยนการสอนแบบเน้ นผลลัพธ์ปลายทางเป็ นฐาน การ
จัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ชมุ ชนเป็ นฐาน ส่งเสริมให้ มีการ
จัดการเรี ยนรู้แบบเน้ นการปฏิบตั ิ ส่งเสริมให้ มีการ
จัดการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ การเรี ยนรู้แบบส่งเสริม
ความคิดสร้ างสรรค์ และมีการประเมินผู้เรียนในหลาย
รูปแบบ ทังการประเมิ
้
นตามสภาพจริง การประเมิน
ตามตัวชี ้วัดการประเมินแบบมีสว่ นร่วม เป็ นต้ น
2. เป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความ
ส่งเสริมให้ มีการจัดการเรี ยนรู้แบบนําตนเอง และ
รับผิดชอบต่อตนเอง มีจิตอาสาและสํานึก
สอดแทรกให้ นกั ศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เคารพ
สาธารณะ มีภาวะผู้นําสังคมและเป็ นที่พงึ่ ของ ในทรัพย์สนิ ทางปั ญญา และข้ อมูลส่วนบุคคล โดยการ
ยกอัตชีวประวัตหิ รื อกรณีศกึ ษาของบุคคลที่เป็ น
สังคม
ตัวอย่างที่ดีมาเสริมในเนื ้อหาบทเรี ยน
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรี ยนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นิสติ ต้ องมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรมเพื่อให้ สามารถดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่ นและ
เป็ นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม นอกจากนันยั
้ งมีความเกี่ยวข้ องกับความปลอดภัยในชีวติ ประจําวัน นิสติ จึง
จําเป็ นต้ องมีความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ ้นเช่นเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอื่นๆ อาจารย์ที่สอน
ในแต่ละวิชาต้ องพยายามสอดแทรกเรื่ องที่เกี่ยวกับสิง่ ต่อไปนี ้
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ศิลปะและการออกแบบ
(2) มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ในการแก้ ปัญหาทางด้ านคุณธรรม จริ ยธรรมที่สง่ ผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่น
(3) มี ภ าวะความเป็ นผู้ นํ า สามารถทํ า งานเป็ นที ม สามารถแก้ ไขข้ อขัด แย้ งและลํ า ดับ
ความสํ า คัญ ของปั ญ หาได้ เคารพสิ ท ธิ แ ละรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้อื่ น รวมทัง้ ไม่ล ะเมิ ด สิ ท ธิ แ ละ
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผู้อื่น
2.1.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดให้ มีวฒ
ั นธรรมองค์กร เพื่อการปลูกฝั งให้ นิสติ มีระเบียบวินยั เคารพในสิทธิ ทรัพย์สนิ ทาง
ปั ญ ญาทางศิ ล ปะและการออกแบบ นอกจากนี อ้ าจารย์ ผ้ ูส อนทุก คนต้ อ งสอดแทรกเรื่ อ งคุณ ธรรม
จริ ยธรรมในการสอนทุกรายวิชา ชี ้แจงผลเสียและบทลงโทษ ถ้ านิสติ ทุจริตในการทดสอบ และการละเมิด
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการแสดงออกทางพฤติกรรม การเข้ าร่วมกิจกรรมด้ านคุณธรรม จริยธรรม
(2) ประเมินจากการมีวนิ ยั และพร้ อมเพรียงของนิสติ ในการเข้ าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(3) ประเมินความคิดเห็นจากการประชุมและสัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข้ องกับ
คุณธรรม จริยธรรม
(4) ประเมินจากการอ้ างอิง แหล่งข้ อมูลที่นํามาใช้ ในการค้ นคว้ าและทํารายงาน
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรี ยนรู้ด้านความรู้
นิสติ ต้ องมีความรู้ทางศิลปะและการออกแบบ เพื่อใช้ ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม
มาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิง่ ต่อไปนี ้
(1) วิเคราะห์หลักการและทฤษฎีสําคัญในเนื ้อหาด้ านศิลปะและการออกแบบขันสู
้ งได้
(2) มีความสามารถในการติดตามความก้ าวหน้ าทางวิชาการและวิวฒ
ั นาการในสาขาวิชาศิลปะ
และการออกแบบ
(3) มีความสามารถในการให้ คําปรึกษาด้ านการสร้ างสรรค์ผลงานทางศิลปะและการออกแบบ
ให้ แก่ผ้ อู ื่นได้
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มี ก ารพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนให้ เ ป็ นไปในลัก ษณะที่ เ น้ น ผู้เ รี ย นเป็ นสํ า คัญ มี ก าร
บรรยายถึงเนื ้อหาหลักของแต่ละวิชา ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนทําการค้ นคว้ า เรี ยนรู้และทําความเข้ าใจประเด็น
ต่างๆ ด้ วยตนเอง มีการมอบหมายงานเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีการฝึ กฝนทักษะ มีการค้ นหาความรู้ แล้ วนํามา
เสนอผล
2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
มีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้ องกับสภาพการเรี ยนรู้ที่จดั ให้ โดยคํานึงพัฒนาการของผู้เรี ยน
และความเหมาะสมของลักษณะรายวิชาโดยอาจใช้ การสอบข้ อเขียน การนําเสนอโดยการบรรยาย การ
ทํารายงาน การแก้ ปัญหาที่ได้ รับมอบหมาย เป็ นต้ น
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและการปฏิบตั ขิ องนิสติ ในด้ านต่างๆ เช่น
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
(3) ประเมินจากผลงานการสร้ างสรรค์ทางศิลปะและการออกแบบ
(4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชันเรี
้ ยน
(5) ประเมินจากจํานวนและคุณภาพการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงาน
2.3 ทักษะทางปั ญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปั ญญา
เมื่อสําเร็ จการศึกษาแล้ ว นิสติ ต้ องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้ โดยพึง่ ตนเองได้
ดังนันนิ
้ สติ จําเป็ นต้ องได้ รับการพัฒนาทักษะทางปั ญญา ดังนี ้
(1) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปั ญหาและความต้ องการ
อย่างเป็ นระบบ และการใช้ เครื่ องมือที่เหมาะสมกับการแก้ ไขปั ญหา
(2) สามารถสรุปและประยุกต์ทกั ษะความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบในการแก้ ไข
ปั ญหาได้ อย่างเหมาะสม
(3) สามารถสังเคราะห์หรื อบูรณาการงานวิจยั เพื่อการพัฒนางานในสาขาศิลปะและ
การออกแบบ
2.3.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปั ญญา
ในขณะที่สอนนิสิตนันอาจารย์
้
ต้องเน้ นให้ นิสิตคิดหาเหตุผล เข้ าใจที่มาและสาเหตุของปั ญหา
วิธีการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองในการศึกษาหาความรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
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(2) การอภิปรายกลุม่
(3) ให้ นิสติ มีโอกาสได้ ปฏิบตั จิ ริง
2.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
ประเมินตามสภาพจริ งจากผลงาน และการปฏิบตั ิของนิสิต เช่น ประเมินจากการนําเสนอ
รายงานในชันเรี
้ ยน การทดสอบโดยใช้ แบบทดสอบ เป็ นต้ น
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะด้ านความสัมพันธ์ ระหว่ างตัวบุคคลและความสามารถในการ
รั บผิดชอบ
นิสิตต้ องออกไปประกอบอาชีพซึง่ ส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้ องกับบุคคลที่ไม่ร้ ู จกั มาก่อน เช่น ผู้ที่จบ
มาจากสถาบันอื่นๆ ผู้ที่จะมาเป็ นผู้บงั คับบัญชา หรื อผู้ที่จะมาอยู่ใต้ บงั คับบัญชาความสามารถที่จะ
ปรับตัวให้ เข้ ากับกลุ่มคนต่างๆ สอดแทรกวิธีการเกี่ยวข้ องกับคุณสมบัติต่างๆ ต่อไปนี ้ให้ นิสิตระหว่างที่
สอนวิชาที่เกี่ยวกับคุณสมบัตติ า่ งๆ ดังนี ้
(1) มีความสามารถในการใช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ ดี
(2) มีความสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น มีทกั ษะการบริหารจัดการและทํางานเป็ นหมู่
คณะ
(3) สามารถนําเสนอประเด็นความรู้ในศาสตร์ ด้านศิลปะและการออกแบบอย่าง
เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม่
2.4.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและ
ความรั บผิดชอบ
ใช้ การสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมให้ มีการทํางานเป็ นกลุ่ม การทํางานที่ต้องประสานงานกับ
ผู้อื่น โดยมีความคาดหวังในผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถ
ในการรับผิดชอบ ดังนี ้
(1) สามารถทํางานกับผู้อื่นได้ เป็ นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้ รับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเข้ ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์การที่ปฏิบตั งิ านได้ เป็ นอย่างดี
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทัว่ ไป
(5) มีภาวะผู้นํา
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รับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการนําเสนอรายงานกลุ่มในชันเรี
้ ยน และ
สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่ วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้ วนชัดเจนตรงประเด็นของ
ข้ อมูล
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ยนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) มีทกั ษะในการใช้ เครื่ องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั
ต่อการทํางานด้ านศิลปะและการออกแบบอย่างเหมาะสม
(2) มีความสามารถในการแก้ ไขปั ญหาเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ที่ใช้ ในการสร้ างสรรค์
ผลงานด้ านศิลปะและการออกแบบ
้ ปของเอกสารและ
(3) มีความสามารถในการอธิบายผลงานอย่างมีประสิทธิภาพทังในรู
แบบปากเปล่า
2.5.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ในรายวิชาต่างๆ ให้ นิสิตได้ วิเคราะห์ สถานการณ์ จําลองเสมือนจริ ง และ
นํ า เสนอการแก้ ปั ญ หาที่ เ หมาะสม เรี ย นรู้ เทคนิ ค การประยุ ก ต์ ท างคอมพิ ว เตอร์ ใ นหลากหลาย
สถานการณ์
2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช้ ทฤษฏี การเลือกใช้ เครื่ องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรื อสถิตทิ ี่เกี่ยวข้ อง
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย และเลือกใช้ ข้อมูลได้ อย่างถูกต้ อง
เหมาะสม กรณีศกึ ษาต่างๆ ที่มีการนําเสนอต่อชันเรี
้ ยน

- 38 3. แผนที่แสดงการกระจายความรั บผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ส่ ูรายวิชา (Curriculum mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

1.1

1.2 1.3

ความรู้

2.1

วิชาบังคับ
706512 ความคิดสร้ างสรรค์ในงานศิลปะ  
และออกแบบ
706515 นวัต กรรมและเทคโนโลยี ท าง

ศิลปะและการออกแบบ
706516การบริหารและการปฏิบตั งิ าน

ทางศิลปกรรม
706517 หลักและวิธีการนําเสนอผลงาน
ทางศิลปะและการออกแบบ
วิชาเลือก
706521 ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ขนสู
ั้ ง
706522 ออกแบบผลิตภัณฑ์ขนสู
ั้ ง







2.2

ทักษะทางปั ญญา

2.3



3.1

3.2


















o ความรับผิดชอบรอง







3.3

ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคล
และความรั บผิดชอบ

4.1

4.2

4.3

















5.1

5.2



 




















5.3






4.4

ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
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รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

1.1

ความรู้

1.2 1.3

2.1





2.2

ทักษะทางปั ญญา

2.3

3.1

3.2

3.3

ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคล
และความรั บผิดชอบ

4.1

4.2

4.3

4.4

ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1

5.2

5.3

706523 ออกแบบกราฟิ กขันสู
้ ง
706524 ออกแบบสภาพแวดล้ อมภายใน

ขันสู
้ ง
706525 ออกแบบมัลติมีเดียขันสู
้ ง






706526 การออกแบบเพื่อการพัฒนาที่
 
ยัง่ ยืน
706531 โครงงานด้ านทัศนศิลป์ 1
 
706532 โครงงานด้ านทัศนศิลป์ 2
 
706533 การบริ หารจัดการทางทัศนศิลป์
 
































































































































706534 สุนทรี ยศาสตร์ และศิลปวิจารณ์
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รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

1.1

1.2 1.3

ความรู้

2.1

2.2

ทักษะทางปั ญญา

2.3

3.1

3.2

ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคล
และความรั บผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.3

4.1 4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3





















706535 แนวโน้ มทัศนศิลป์ร่วมสมัย
 







 











  











 







  

















  













































































































706536 หัวข้ อคัดสรรทางทัศนศิลป์
706551 การบริหารองค์กร
ศิลปวัฒนธรรม
706552 ภูมิปัญญาและศิลปกรรม
ท้ องถิ่น
706553 การวางแผนงานด้ าน
ศิลปวัฒนธรรม
706554 คุณค่าสุนทรี ยะของ
ศิลปวัฒนธรรม
706555 การพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์
706556 ศิลปะพื ้นบ้ าน
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รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

1.1

1.2 1.3

วิทยานิพนธ์
  
706596-8 วิทยานิพนธ์ 1-3
แผน ก แบบ ก2
รายวิชาบังคับไม่ นับหน่ วยกิต


706591 สัมมนา
706511 ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิทยาศาสตร์


และเทคโนโลยี

ความรู้

ทักษะทางปั ญญา

ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคล
และความรั บผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3







































































- 42 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี ้
คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความสามารถในการจัดการปั ญหาทางคุณธรรม จริ ยธรรมเชิงวิชาการและวิชาชีพด้ านศิลปะและการ
ออกแบบ
(2) มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ในการแก้ ปัญหาทางด้ านคุณธรรม จริ ยธรรมที่สง่ ผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
(3) มีภาวะความเป็ นผู้นํา สามารถทํางานเป็ นทีม สามารถแก้ ไขข้ อขัดแย้ งและลําดับความสําคัญของปั ญหาได้
เคารพสิทธิและรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งไม่ละเมิดสิทธิและทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผู้อื่น

ความรู้
(1) วิเคราะห์หลักการและทฤษฎีสําคัญในเนื ้อหาด้ านศิลปะและการออกแบบขั้นสูงได้
(2) มีความสามารถในการติดตามความก้ าวหน้ าทางวิชาการและวิวฒ
ั นาการในสาขาวิชาศิลปะ
และการออกแบบ
(3) มีความสามารถในการให้ คําปรึกษาด้ านการสร้ างสรรค์ผลงานทางศิลปะและการออกแบบให้ แก่ผ้ อู ื่น

ทักษะทางปั ญญา
(1) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปั ญหาและความต้ องการอย่างเป็ นระบบ และการใช้
เครื่ องมือที่เหมาะสมกับการแก้ ไขปั ญหา
(2) สามารถสรุปและประยุกต์ทกั ษะความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบในการแก้ ไขปั ญหาได้ อย่างเหมาะสม
(3) สามารถสังเคราะห์หรื อบูรณาการงานวิจยั เพื่อการพัฒนางานในสาขาศิลปะและการออกแบบ

ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความสามารถในการใช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ ดี
(2) มีความสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น มีทกั ษะการบริ หารจัดการและทํางานเป็ นหมู่คณะ
(3) สามารถนําเสนอประเด็นความรู้ในศาสตร์ ด้านศิลปะและการออกแบบอย่างเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม่

ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทกั ษะในการใช้ เครื่ องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ต่อการทํางานด้ าน
ศิลปะและการออกแบบอย่างเหมาะสม
(2) มีความสามารถในการแก้ ไขปั ญหาเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ที่ใช้ ในการสร้ างสรรค์ผลงานด้ านศิลปะ
และการออกแบบ
(3) มีความสามารถในการอธิบายผลงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในรูปของเอกสารและแบบปากเปล่า
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน
ใช้ ระบบอักษรลําดับขันและค่
้
าลําดับขันในการวั
้
ดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา
โดยแบ่งการกําหนดอักษรลําดับขันเป็
้ น 3 กลุม่ คือ อักษรลําดับขันที
้ ่มีคา่ ลําดับขัน้ อักษรลําดับขันที
้ ่ไม่
มีคา่ ลําดับขัน้ และอักษรลําดับขันที
้ ่ยงั ไม่มีการประเมินผล
1.1 อักษรลําดับขันที
้ ่มีคา่ ลําดับขัน้ ให้ กําหนด ดังนี ้
อักษรลําดับขัน้
ความหมาย
ค่าลําดับขัน้
A
ดีเยี่ยม
(excellent)
4.00
(very good)
3.50
B+
ดีมาก
B
ดี
(good)
3.00
C+
ดีพอใช้
(fairly good)
2.50
C
พอใช้
(fair)
2.00
D+
อ่อน
(poor)
1.50
D
อ่อนมาก
(very poor)
1.00
F
ตก
(failed)
0.00
1.2 อักษรลําดับขันที
้ ่ไม่มีคา่ ลําดับขัน้ ให้ กําหนด ดังนี ้
อักษรลําดับขัน้
ความหมาย
S
เป็ นที่พอใจ
(satisfactory)
U
ไม่เป็ นที่พอใจ
(unsatisfactory)
W
การถอนรายวิชา
(withdrawn)
้ ่ยงั ไม่มีการประเมินผล ให้ กําหนด ดังนี ้
1.3 อักษรลําดับขันที
อักษรลําดับขัน้
ความหมาย
I
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์
(incomplete)
P
การเรี ยนการสอนยังไม่สิ ้นสุด
(in progress)
ทุกรายวิชาของสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบทุกรายวิชา นิสติ จะต้ องได้ คา่ ลําดับขันไม่
้ ตํ่า
้ องลงทะเบียนเรี ยนซํ ้าอีก
กว่า C หรื อ S มิฉะนันจะต้
รายวิชาที่กําหนดให้ วดั และประเมินผลด้ วยอักษรลําดับขัน้ S หรื อ U ได้ แก่รายวิชาที่ไม่นบั
หน่วยกิต/การสอบประมวลความรู้/สัมมนา/วิทยานิพนธ์ และ IS
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนิสิตยังไม่ สาํ เร็จการศึกษา
ทวนสอบคุณภาพผลการเรี ยนรู้ตามที่ระบุใน มคอ.3
ทวนสอบผลการวัดประเมินผลรายรายวิชา
จํานวนครัง้ ในการนําเสนอผลงานวิชาการในการประชุมระดับชาติและนานาชาติ
และจํานวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มี Peer review
การทวนสอบในระดับหลักสูตรโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา
ประเมินจากบัณฑิตที่จบ
ประเมินจากผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
3. เกณฑ์ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาโท แผน ก แบบ ก2
1. มีระยะเวลาการศึกษาตามกําหนด
2. ลงทะเบียนเรี ยนครบตามที่หลักสูตรกําหนด
3. สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
4. ศึกษารายวิชาครบถ้ วนตามที่หลักสูตรกําหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานันๆ
้
5. มีผลการศึกษาได้ คา่ ระดับขันสะสมเฉลี
้
่ย ไม่ตํ่ากว่า 3.00
6. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
7. ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้ องได้ รับการตีพมิ พ์หรื ออย่างน้ อยดําเนินการให้ ผลงานหรือส่วนหนึง่
ของผลงานได้ รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารหรื อเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
(Proceeding) ที่มีคณะกรรมการภายนอกร่วมกลัน่ กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็ นที่
ยอมรับในสาขาวิชานัน้
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรั บอาจารย์ ใหม่
(1) มีการปฐมนิเทศหรื อแนะแนวการเป็ นครู แก่อาจารย์ ใหม่ ให้ มีความรู้ และเข้ าใจนโยบายของ
สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) ส่งเสริ มอาจารย์ให้ มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้ างเสริ มประสบการณ์ เพื่อส่งเสริ มการสอนและการ
วิจยั อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้ านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทังในประเทศและ/หรื
้
อต่างประเทศ หรื อการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริ มอาจารย์ให้ มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้ างเสริ มประสบการณ์เพื่อส่งเสริ มการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้ านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทังในประเทศและ/หรื
้
อต่างประเทศ หรื อการ
ลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลให้ ทนั สมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอื่นๆ
(1) การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชมุ ชนที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
(3) ส่งเสริมการทําวิจยั สร้ างองค์ความรู้ใหม่เป็ นหลักและเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนและมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 เป็ นไปตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวร
1.2 จัดให้ มีคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร ซึง่ เป็ นผู้ที่มีคณ
ุ วุฒิและ
ประสบการณ์ที่สอดคล้ องตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร โดยจัดให้ มีการประชุม สัมมนา
หรื อแลกเปลี่ยนความรู้ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร ผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับการเรี ยนการสอน เช่น นิสติ ศิษย์เก่า ผู้ใช้ บณ
ั ฑิต รวมทังผู
้ ้ ทรงคุณวุฒิในชุมชน
เพื่อเข้ าร่วมเสนอแนะและให้ ความคิดเห็นต่อแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร การเรี ยนการสอน
อย่างสมํ่าเสมอ
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการเรี ยนของผู้เรียนในทุกรายวิชาผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการประจําคณะหรื อที่ประชุมของภาควิชา ที่ดแู ลหลักสูตรอยู่
1.4 มีระบบการประเมินและสํารวจความพึงพอใจของผู้เรี ยนต่อประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์
ตลอดจนมีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรี ยนการสอน โดยฝ่ ายวิชาการประจําคณะ
หรื อภาควิชาที่ดแู ลหลักสูตร เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรี ยนการสอนต่อไป
1.5 มีการวางแผนแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนที่เป็ นระบบ โดยจัดทําประมวลรายวิชาที่มี
ความครอบคลุมในเนื ้อหาสาระครบทุกรายวิชา มีการกําหนดกระบวนการเรี ยนการสอนที่มีทงั ้
บรรยาย ปฏิบตั ิ สัมมนา ศึกษาดูงาน และการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง และมีการแจก
ประมวลรายวิชาและแผนการสอน ให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับทราบตลอดจนแจ้ งให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับทราบถึง
เกณฑ์ในการวัดผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาด้ วย
1.6 จัดให้ มีผ้ สู อนที่มีคณ
ุ วุฒิและประสบการณ์ที่สอดคล้ องกับรายวิชาที่รับผิดชอบ มีการจัดระบบ
การสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ ตลอดจนมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบันมาเป็ น
วิทยากร หรื ออาจารย์พิเศษ เพื่อให้ การเรี ยนการสอนมีประสิทธิภาพ รวมทังจั
้ ดให้ มีโครงการ
พัฒนาทักษะการสอนแก่คณาจารย์เป็ นประจํา
1.7 มีการแต่งตังคณะกรรมการปรั
้
บปรุงหลักสูตรโดยทําการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี
2. การบริหารทรั พยากรการเรี ยนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
2.1.1 สนับสนุนให้ อาจารย์จดั ทําหนังสือ ตํารา และเอกสารประกอบการสอน ตลอดจน
สนับสนุนให้ มีการใช้ สื่อและอุปกรณ์ประกอบการเรี ยนการสอนที่เหมาะสมในแต่ละ
รายวิชา
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2.1.2 สนับสนุนให้ มีระบบบริ หารจัดการที่ใช้ ทรัพยากรร่วมกัน ทังในระดั
้
บภาควิชาในระดับ
คณะและภายนอกสถาบัน อาทิ ระบบการให้ บริ การห้ องสมุดเคลื่อนที่หรื อห้ องสมุด
on-line
2.1.3 จัดให้ มีพื ้นที่และทรัพยากรที่สง่ เสริมให้ เกิดกระบวนการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ
อาทิ ห้ องสมุด ห้ องคอมพิวเตอร์ ห้ องปฏิบตั กิ ารด้ านต่างๆ รวมทังจั
้ ดให้ มีการสํารวจ
ความพึงพอใจของนิสติ ต่อคุณภาพของสื่อสนับสนุนการเรี ยนรู้ เพื่อนํามาปรับปรุงและ
พัฒนาต่อไป
ั ฑ์ที่จําเป็ นต่อการจัดการเรี ยนการสอนในระดับพื ้นฐานและ
2.1.4 จัดให้ มีเครื่ องมือและครุภณ
สนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์เครื่ องมือสําหรับส่งเสริมความเป็ นเลิศในทางวิชาชีพของ
นิสติ และอาจารย์ตอ่ ไปในอนาคต
2.1.5 จัดหาแหล่งทุนการวิจยั ภายนอกเพื่อสนับสนุนทุนวิจยั ให้ นิสติ
2.2 ทรัพยากรการเรี ยนการสอนที่มีอยู่เดิม
2.2.1 ประเมินการใช้ ทรัพยากรการเรี ยนการสอน
2.2.2 สํารวจ จัดเตรี ยมงบประมาณซ่อมบํารุง ครุภณ
ั ฑ์ทางการศึกษาทุกปี งบประมาณ
2.3 การจัดหาทรั พยากรการเรี ยนการสอนเพิ่มเติม
2.3.1 สํารวจความจําเป็ นต้ องการของทรัพยากรการเรียนการสอนทุกๆปี
2.3.2 จัดสรรงบประเมินสนับสนุนการซื ้อวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ที่เหมาะสมกับการเรี ยนการสอน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
สํารวจความต้ องการจากนิสติ ในการใช้ ทรัพยากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้ อง
มีวฒ
ุ ิการศึกษาและคุณสมบัตติ ามที่คณะ สาขาวิชา และ กบม. มหาวิทยาลัยกําหนด
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้ องประชุมร่ วมกันในการวางแผนจัดการเรี ยน
การสอนประเมินผลและให้ ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อเตรี ยม
ไว้ สําหรั บการปรั บปรุ งหลักสูตร
ตลอดจนปรึ กษาหารื อแนวทางที่ จะทํ าให้ บรรลุเป้าหมายตาม
หลักสูตร และได้ บณ
ั ฑิตเป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยความเห็นชอบของคณะ
และมหาวิทยาลัย
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3.3 การแต่ งตัง้ อาจารย์ พเิ ศษ
ก า ร แ ต่ ง ตั ง้ อ า จ า ร ย์ พิ เ ศ ษ มุ่ ง ใ ห้ เ กิ ด ก า ร พั ฒ น า ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ก า ร เ รี ย น รู้ แ ก่ นิ สิ ต
นอกเหนือไปจากความรู้ตามทฤษฎี เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การทํางานในวิชาชีพจริ ง
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ ง
มีการกําหนดคุณสมบัตบิ คุ ลากรให้ ครอบคลุมภาระหน้ าที่ที่ต้องรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคลากร ก่อนรับเข้ าทํางาน
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบตั งิ าน
มี ก ารพัฒ นาบุ ค ลากรให้ มี พัฒ นาการเพิ่ ม พูน ความรู้ สร้ างเสริ ม ประสบการณ์ ใ นภาระงานที่
รั บ ผิ ด ชอบ สามารถสนับ สนุน บุค ลากรสายวิ ช าการหรื อหน่ ว ยงานให้ เ กิ ด การพัฒ นาอย่า งต่อ เนื่ อ ง
โดยการอบรม ดูงาน ทัศนศึกษา และการวิจยั สถาบัน
5. การสนับสนุนและการให้ คาํ แนะนํานักศึกษา
5.1 การให้ คาํ ปรึกษาด้ านวิชาการ และอื่นๆ แก่ นิสิต
คณะมีการแต่งตังอาจารย์
้
ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ แก่นิสติ ทุกคน โดยนิสติ สามารถปรึกษากับ
อาจารย์ที่ปรึกษาในการวางแผนการเรี ยน การแนะนําแผนการเรี ยนในหลักสูตร การเลือกและวางแผน
สําหรับอาชีพ และการใช้ ชีวติ ในมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้ องกําหนดชัว่ โมงให้ คําปรึกษา
(Office Hours) เพื่อให้ นิสติ เข้ าปรึกษาได้ นอกจากนี ้ ต้ องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้ คําปรึกษาแนะนําใน
การจัดทํากิจกรรมแก่นิสติ
5.2 การอุทธรณ์ ของนิสิต
นิสติ ที่ถกู ลงโทษ มีสทิ ธิยื่นอุทธรณ์ตอ่ คณะกรรมการอุทธรณ์ ภายใน 30 วัน นับแต่วนั รับทราบ
คําสัง่ ลงโทษ โดยคําร้ องต้ องทําเป็ นหนังสือพร้ อมเหตุผลประกอบ และยื่นเรื่ องผ่านงานบริการการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย และให้ คณะกรรมการอุทธรณ์ พิจารณาให้ แล้ วเสร็จภายใน 30 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับ
หนังสืออุทธรณ์ โดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ถือเป็ นที่สิ ้นสุด
6. การสํารวจความต้ องการทัง้ เชิงปริมาณและคุณภาพของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือ
ความพึงพอใจของ
 มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และโลก
เพื่อศึกษาทิศทางของตลาดแรงงานทังในระดั
้
บท้ องถิ่น และประเทศ
 ให้ มีการสํารวจความต้ องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตก่อนการ
ปรับปรุงหลักสูตร
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7.ตัวบ่ งชีผ้ ลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชีผ้ ลการดําเนินงาน
ปี ที่ 1
7.1 อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้ อยร้ อยละ 80 มีสว่ นร่วมในการประชุม
x
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
7.2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ 2.ที่สอดคล้ องกับกรอบ
x
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรื อ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
7.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
x
ตามแบบ มคอ 3.และ มคอ 4.อย่างน้ อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ ครบทุกรายวิชา
7.4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
x
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ 5.และ มคอ.
6ภายใน 30วัน หลังสิ ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ ครบทุกรายวิชา
7.5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ 7.ภายใน
x
60วัน หลังสิ ้นสุดปี การศึกษา
7.6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสติ ตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ที่
x
กําหนดใน มคอ 3.และ มคอ 4. (ถ้ ามี) อย่างน้ อยร้ อยละ 25ของรายวิชาที่
เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
7.7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน หรื อ
การประเมินผลการเรี ยนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน
มคอ 7.ปี ที่แล้ ว
7.8 อาจารย์ใหม่ ถ้ ามี (ทุกคน ได้ รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้ านการ
x
จัดการเรี ยนการสอน)
7.9 อาจารย์ ประจํ าทุกคนได้ รับการพัฒนาทางวิชาการ และ /หรื อวิชาชีพ
x
อย่างน้ อยปี ละ 1ครัง้
7.10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน ได้ รับการพัฒนาวิชาการ
x
และ/หรื อวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50ต่อปี
7.11 ระดับความพึงพอใจของนิสติ ปี สุดท้ าย/บัณฑิตใหม่ที่มีตอ่ คุณภาพ
หลักสูตร เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.5จากคะแนนเต็ม 5.0
7.12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตที่มีตอ่ บัณฑิตใหม่ เฉลีย่ ไม่น้อย
กว่า 3.5จากคะแนนเต็ม 5.0

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
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เกณฑ์ การประเมินผลการดําเนินการเพื่อเผยแพร่ หลักสูตร
ผลการประเมินการดําเนินการของหลักสูตรต้ องอยูใ่ นระดับดี คือ ตัวบ่งชี ้ที่ 1 – 5 ต้ องดําเนินการ
บรรลุตามเป้าหมายครบถ้ วน และตัวบ่งชี ้ที่ 6-12 ต้ องดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายครบถ้ วนไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 80 ของตัวบ่งชี ้ที่ถูกประเมินในแต่ละปี ซึ่งสําหรับหลักสูตรระดับปริ ญญาโท ถ้ าผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีต่อเนื่องกัน 2 ปี ก็จะได้ รับการรับรองว่าหลักสูตรได้ มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และต้ องรักษาให้ ผลการประเมินในแต่ละปี อยูใ่ นระดับดีตลอดไป

- 51 -

หมวดที่ 8. กระบวนการการประเมินและปรับปรุ งหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมินและปรั บปรุงแผนกลยุทธ์ การสอน
1.1.1 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนิสติ และนําผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหา
จุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผ้ สู อน เพื่อปรับกลยุทธ์ การสอนให้ เหมาะสม โดย
อาจารย์แต่ละท่าน
1.1.2 มีการประเมินผลการเรี ยนรู้ของนิสติ โดยการสอบ
1.1.3 มีการประเมินผลการเรี ยนรู้ของนิสติ โดยการปฏิบตั งิ านกลุม่
1.1.4 วิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรี ยนรู้ ของนิสิต เพื่อปรับกลยุทธ์ การสอนให้
เหมาะสมกับนิสติ แต่ละชันปี
้ โดยอาจารย์แต่ละท่าน
1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
้ านทักษะ กลยุทธ์การสอน
1.2.1 ให้ นิสิตได้ ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้ าน ทังในด้
และการใช้ สื่อในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1.1 ประเมินโดยนิสติ ปี สุดท้ าย
2.1.2 ประเมินโดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
2.1.3 ประเมินโดยผู้ใช้ บณ
ั ฑิต/ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียอื่นๆ
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามดัชนีบง่ ชี ้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้ อ 7
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้ อย 3 คน ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้ อย 1 คน ที่
ได้ รับการแต่งตังจากมหาวิ
้
ทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ ง
ให้ กรรมการวิชาการประจําสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้ อมูลจากการประเมินการเรี ยนการสอน
ของอาจารย์ นิสิต บัณฑิต และผู้ใช้ บณ
ั ฑิต และข้ อมูลจาก มคอ.5,6,7 เพื่อทราบปั ญหาของการบริ หาร
หลักสูตรทังในภาพรวมและในแต่
้
ละรายวิชา และนําไปสู่การดําเนินการปรับปรุ งรายวิชาและหลักสูตร
้
าทุก ๆ 5 ปี ทังนี
้ ้เพื่อให้ หลักสูตรมีความทันสมัยและ
ต่อไป สําหรับการปรับปรุ งหลักสูตรนันจะกระทํ
สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต

