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หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา		
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
				

มหาวิทยาลัยนเรศวร
บัณฑิตวิทยาลัยและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ
หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
		ภาษาไทย
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
		 ภาษาอังกฤษ Master of Fine and Applied Arts Program in Art and Design
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
		ชื่อเต็ม
:
				
:
		 ชื่อย่อ		
:
		 		
:

ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศิลปะและการออกแบบ)
Master of Fine and Applied Arts (Art and Design)
ศป.ม. (ศิลปะและการออกแบบ)		
M.F.A. (Art and Design)

3. วิชาเอก (ถ้ามี)
		ไม่มี
4. จ�ำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
		แผน ก แบบ ก 2 จ�ำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
		 หลักสูตรระดับ 4 ปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
5.2 ภาษาที่ใช้
		 การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
		 รับนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ
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5.4
		
5.5
		

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
การให้ปริญญาแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 มีผลบังคับใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
6.2 เป็นหลัก สูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ปรั บปรุ ง จากหลั ก สู ตรศิ ล ปกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555
6.3 คณะกรรมการของมหาวิ ท ยาลั ย เห็ น ชอบ/อนุ มั ติ ห ลั ก สู ต ร หลั ก สู ต รศิ ล ปกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
		 • คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรและงานด้านวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2560
			 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560
		 • คณะกรรมการประจ�ำบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 12 เมษายน
			 2560
		 • คณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560
		 • สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 233 (8/2560)
			 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)
8.1 อาจารย์ประจ�ำสถาบันการศึกษา
8.2 นักวิชาการและนักวิจัย
8.3 ผู้ประกอบอาชีพอิสระทางศิลปะและการออกแบบ
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9. ชื่อ สกุล ต�ำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตำ�แหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

สำ�เร็จการศึกษาจากสถาบัน

1 นายทวีรัศมิ์ พรหมรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2 นางสาวตติยา เทพพิทักษ์

อาจารย์

ศป.ด
ศม.
ศบ.
Ph.D
ศป.ม
ศป.บ

ศิลปะและการออกแบบ
ประยุกต์ศิลปศึกษา
ประยุกต์ศิลปศึกษา
Design Science
นฤมิตศิลป์
นิเทศศิลป์

ศป.ด
คม.
ศบ.

ศิลปกรรมศาสตร์
ศิลปศึกษา
ภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Chiba University
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่

ชื่อ-นามสกุล

3 นางสาวสมาพร คล้ายวิเชียร อาจารย์

ปีที่สำ�เร็จ
ประเทศ
การศึกษา
ไทย
ไทย
ไทย
ญี่ปุ่น
ไทย
ไทย

2558
2547
2540
2557
2546
2540

ไทย
ไทย
ไทย

2555
2546
2540

ภาระการสอน
(จำ�นวนชม./สัปดาห์)
ปัจจุบัน เมื่อเปิดหลักสูตรนี้
12
12

8

12

6

12
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ในที่ตั้ง ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ�ำเป็นต้องน�ำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1		 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปสู่ “ความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน” นัน้ รัฐบาลชุดปัจจุบนั
ได้ประกาศใช้นโยบาย “ประเทศไทย 4.0” คือ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจ
ทีข่ บั เคลือ่ นด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) เพือ่ ส่งเสริมให้มรี ปู แบบอุตสาหกรรมทีข่ บั เคลือ่ น
ด้วยนวัตกรรมความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ เปลี่ยนการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม
มากขึ้น และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าภาคบริการมากขึ้น เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนา
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของแต่ละกลุม่ ในระยะยาว อย่างไรก็ตาม นโยบายและการด�ำเนินงานขององค์กร
เหล่านี้ ในระยะทีผ่ า่ นมายังขาดความต่อเนือ่ งและการบูรณาการ นโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรีมกี าร
ก�ำหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้รัฐบาลได้เล็งเห็นความส�ำคัญของ
การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดังปรากฎในค�ำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอ่ รัฐสภาว่า “ขยายฐาน
บริการในโครงสร้างการผลิตของประเทศ และเชื่อมโยงธุรกิจภาคบริการ อุตสาหกรรม และเกษตรเข้า
ด้วยกันให้เป็นกลุม่ สินค้า เช่น ธุรกิจสุขภาพ อาหาร และการท่องเทีย่ ว รวมทัง้ สินค้าบริการทีใ่ ช้ความคิด
สร้างสรรค์บนพื้นฐานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสมัยใหม่” ซึ่งการก�ำหนด
นโยบายดังกล่าว ส่งผลให้มกี ารใช้ศกั ยภาพและการพัฒนาต่อยอดของอุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์
ไทยได้มกี ารริเริม่ และต่อยอดจากการด�ำเนินงานทีม่ อี ยูบ่ า้ งแล้ว ให้เป็นไปอย่างมีทศิ ทางและจริงจังมาก
ขึ้น
เพื่อให้เกิดผลในการปฏิบัติและสามารถปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ได้เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ แนวทางและกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในปัจจุบัน
ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะเป็นหน่วยงาน
ของรัฐมีภารกิจหลายด้าน เช่น การผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการแก่ชุมชนและบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ โดยเฉพาะการผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อท�ำหน้าที่ให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐ จึงได้จัดให้มีหลักสูตรที่เน้นความคิดในการพัฒนาและสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจโดยใช้สินทรัพย์ที่เกิดจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งต้องใช้บุคลากรทางด้านศิลปะและการ
ออกแบบที่มีคุณภาพเป็นจ�ำนวนมาก เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้สามารถแข่งขันได้
11.2		 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่จ�ำเป็น ในการวางแผนหลักสูตรได้
ค�ำนึงถึง การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม ซึ่งปัจจุบันประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศก�ำลังเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นทั้งโอกาสและภัยคุกคามต่อประเทศไทยโดยด้านหนึ่งประเทศไทยจะมีโอกาสมากขึ้นใน
การขยายตลาดสินค้า เพื่อสุขภาพและการให้บริการด้านอาหารสุขภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแพทย์
พื้นบ้าน สถานที่ท่องเที่ยว และการพักผ่อนระยะยาวของผู้สูงอายุ จึงนับเป็นโอกาสในการส่งเสริม
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แนวความคิดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ด้วยการน�ำองค์ความรู้ทางการออกแบบ น�ำองค์ความรู้ทางศิลปะ
และการออกแบบ มาบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยและน�ำมาสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม
ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เกิดเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมซึ่งจะเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาที่สร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจได้
การส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างความสามารถด้านการออกแบบอย่างสร้างสรรค์เป็น
กลไก ด้านหนึ่งของการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนที่ต้องใช้ “ความรอบรู้” ในการพัฒนา
ด้านต่างๆ โดยค�ำว่าสร้างนวัตกรรมนั้นครอบคลุมตั้งแต่การน�ำความรู้จากชั้นเรียนไปแก้ปัญหาในชีวิต
ประจ�ำวัน ไปช่วยเหลือสังคม รวมไปถึงการน�ำความรูไ้ ปสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้ดว้ ยความรอบครอบและ
เป็นไปตามล�ำดับขัน้ ตอน สอดคล้องกับวิถชี วี ติ ของสังคมไทย รวมทัง้ การเสริมสร้างศีลธรรมและส�ำนึกใน
คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ และด�ำเนินชีวิตด้วยความเพียร อันจะเป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีให้
พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1		 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจ�ำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรใน
เชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของสังคมและเทคโนโลยี รวมทั้งรองรับ
การแข่งขัน ทางธุรกิจ อุตสหกรรม ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางการ
ออกแบบทีม่ คี วามรู้ ความสามารถในการสร้างและพัฒนาองค์ความรูท้ างศิลปะและการออกแบบได้ดว้ ย
วิธกี ารแบบสหวิทยาการ และมีความพร้อมทีจ่ ะปฏิบตั งิ านได้ทนั ที และมีศกั ยภาพสูงในการพัฒนาตนเอง
ให้เข้ากับลักษณะงาน ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการวิจัย
12.2		 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร มีนโยบายที่จะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย จึงผลักดันและส่งเสริม
ให้มีการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ให้เป็นอัตราส่วน 50:50
โดยภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ส�ำคัญ คือการผลิตบัณฑิต สร้างและพัฒนาองค์
ความรู้ และนวัตกรรม บริการวิชาการแก่สังคมและท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม มี 4 ด้านคือ
12.2.1 การผลิตบัณฑิต มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการเชื่อมโยงความรู้กับปัญหาและ
งาน เน้นภาคปฏิบตั ใิ ห้ผเู้ รียนรูจ้ กั ค้นคว้าหาความรู้ ฝึกการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพือ่ ให้มคี วามสามารถ
ในการแก้ปญ
ั หา สร้างสรรค์ คิดนวัตกรรมทางศิลปะและการออกแบบ รูจ้ กั สร้างงานและพึง่ พาตนเองให้
บัณฑิตเป็นผู้ที่ได้รับการพัฒนาให้ถูกต้องงดงามตามความต้องการตนเอง มีความสุขพอใจ สร้างปัญญา
แห่งความเป็นบัณฑิต สร้างกระบวนการเรียนรู้ การระบุและแก้ปัญหา การสร้างสรรค์ความรู้และวิธีการ
ที่ท�ำให้ดี ท�ำให้สมบูรณ์ พัฒนาความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพอย่างเต็มที่
12.2.2 สร้างและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม โดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพสูงใน
ด้านสร้างงานวิจัย งานวิชาการและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพในศาสตร์ทางศิลปะและการออกแบบ
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12.2.3 การบริการวิชาการสู่สังคมโดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถที่จะน�ำความรู้ทาง
ศิลปะและการออกแบบ เพื่อแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของสังคมได้อย่างเหมาะสมและ
สามารถน�ำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการการบริการวิชาการสู่สังคมมาพัฒนาความรู้ในศาสตร์
สาขาด้านศิลปะและการออกแบบได้
12.2.4 การท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้สามารถพัฒนาและสร้างสรรค์
ผลงานทางศิลปะที่มีคุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถอันเป็น
เครื่องมือในการประกอบอาชีพ ทั้งยังสร้างความเป็นบัณฑิตทั้ง ด้านจิตใจ ด้านปัญญา และด้านความ
สามารถทางวิชาชีพ อันน�ำไปสู่การมีความสัมพันธ์ที่ดีในสังคม มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันดีงาม และ
เกื้อกูลต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1		 ความสัมพันธ์ของรายวิชาที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น (ถ้ามี)
		
ไม่มี
13.2		 ความสัมพันธ์ของรายวิชาที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน (ถ้ามี)
		
ไม่มี
13.3		 การบริหารจัดการ
		
ไม่มี
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หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความส�ำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
		การน�ำแนวคิดทฤษฎีทางศิลปะและการออกแบบมาบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ เพื่อสร้างสรรค์
ผลงานวิจยั หรืององค์ความรูท้ างศิลปะและการออกแบบได้อย่างมีระบบแบบแผน ก่อให้เกิดการขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมการออกแบบ
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
		 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ดังนี้
		 1.2.1 สามารถสร้างองค์ความรูด้ า้ นศิลปะและการออกแบบมาบูรณาการกับศาสตร์อนื่ ๆ เพือ่
สร้างสรรค์งานวิจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจสังคมได้
		 1.2.2 สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นเป็นอย่างดี สามารถแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ด้วย
ดุลพินิจ ที่เหมาะสม มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม และกอปรด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
		 1.2.3 สามารถท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ชาติ ตลอดจนผสมผสานเอกลักษณ์ทาง
ชนชาติได้
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. พัฒนาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
มหาบั ณ ฑิ ต สาขาศิ ล ปะและการ
ออกแบบให้สอดคล้องกับ นโยบาย
และบริบทที่เปลี่ยนแปลง

2. พัฒนาคณาจารย์ให้สามารถจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นการวิจัยเป็นฐาน

3. พัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย
โดยบูรณาการเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น
เช่น ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ สถาปัตยกรรม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน อัน
น� ำ ไปสู ่ ป ระโยชน์ ใ นการขั บ เคลื่ อ น
น วั ต ก ร ร ม ท า ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ ก า ร
ออกแบบ สู่เศรษฐกิจและสังคม

กลยุทธ์
- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง กับ
มหาวิทยาลัย คณะวิชาและภาควิชา
โดยการมีส่วนร่วมของคณาจารย์
- ประเมินหลักสูตร

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร
- รายงานผลการประเมิ น ความ
พึงพอใจของผู้ส�ำเร็จการศึกษา
- ติดตามความก้าวหน้าในอาชีพ การ
งานของผู้ส�ำเร็จการศึกษา
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
- ความรู้ ความเข้าใจของคณาจารย์
- ส่งเสริมให้คณาจารย์ใช้การวิจยั เป็น ในการจัดการเรียนการสอนใช้การ
ฐานในการจัดการเรียนการสอน
วิจัยเป็นฐาน
- แผนการจัดการเรียนการสอน (มคอ.
3,4)
จัดให้ทุกรายวิชามีการค้นคว้า เก็บ 1. มีรายวิชาที่สนับสนุนการวิจัย เช่น
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และการ ระเบียบวิธีวิจัย การสัมมนา และการ
สร้างสรรค์ผลงาน
สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะและการ
ออกแบบ
2. บทความวิชาการหรือบทความวิจยั
อย่างน้อย 1 เรื่อง
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การด�ำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
			 ระบบทวิภาคตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
			 ไม่มีภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
			 ไม่มี
2. การด�ำเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการด�ำเนินการเรียนการสอน
		 R วัน - เวลาราชการปกติ
			
ภาคการศึกษาต้น
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม
			
ภาคการศึกษาปลาย ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม
		 R วันเสาร์ - อาทิตย์
			
ภาคการศึกษาต้น
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม
			
ภาคการศึกษาปลาย ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
		 แผน ก แบบ ก 2 ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านศิลปะและการออกแบบ หรือสาขา
ที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กัน จากสถาบันอุดมศึกษาที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
		 2.3.1 ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ
		 2.3.2 ความรู้ความสามารถด้านการวิจัยไม่เพียงพอ
2.4 กลยุทธ์ในการด�ำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ�ำกัดของนิสิตในข้อ 2.3
		 2.4.1 จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน
		 2.4.2 จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่แนะน�ำการให้บริการของมหาวิทยาลัย เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา
		 2.4.3 มอบหมายให้อาจารย์ทุกคนท�ำหน้าที่ดูแล ตักเตือน ให้ค�ำแนะน�ำแก่นิสิต
		 2.4.4 จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการท�ำวิจัย/ด้านภาษาต่างประเทศ
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส�ำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
		 แผน ก แบบ ก 2 จ�ำนวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาตามการจัดการศึกษาและจ�ำนวนบัณฑิตที่
คาดว่าจะจบการศึกษา มีดังนี้
ชั้นปี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษา

2560
10
10
-

2561
10
10
20
10

ปีการศึกษา
2562
10
10
20
10

2563
10
10
20
10

2564
10
10
20
10

2.6 งบประมาณตามแผน
		งบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจ�ำปี 2560-2564 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
		2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ
2560
2561
2562
2563
2564
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
522,000
1,044,000
1,044,000
1,044,000
1,044,000
รวมรายรับ
522,000
1,044,000 1,044,000 1,044,000 1,044,000
หมายเหตุ: เป็นการประมาณการรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา และประมาณการรายรับหลังการน�ำส่งแก่
มหาวิทยาลัยนเรศวรและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
รายละเอียดรายรับ

		2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ
2560
2561
2562
2563
2564
1. ค่าตอบแทน
150,000
300,000
300,000
300,000
300,000
2. ค่าใช้สอย
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
3. ค่าวัสดุ
5,000
20,000
20,000
20,000
20,000
4. ค่าครุภัณฑ์
10,000
20,000
20,000
20,000
20,000
รวมรายจ่าย
265,000
440,000
440,000
440,000
440,000
หมายเหตุ: เป็นการประมาณการงบประมาณรายจ่ายเท่านั้นในการด�ำเนินการอาจมีการปรับเพิ่มหรือลด ตามความ
เหมาะสม ตามมติของคณะกรรมการหลักสูตร
รายละเอียดรายรับ

		 2.6.3 ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต เป็นเงิน 101,250 บาทต่อคน โดยคิด
จากรายจ่ายรวมทั้ง 5 ปีการศึกษา เท่ากับ 2,025,000 บาท หารด้วยจ�ำนวนนิสิตตามแผนรับนิสิต ทั้ง 5
ปีการศึกษาเท่ากับ 20 คน จะได้เท่ากับ 101,250 บาทต่อคน
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2.7 ระบบการศึกษา
		R แบบชั้นเรียน
		£ แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
		£ แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
		£ แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
		£ อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
		 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรและประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
		 3.1.1 จ�ำนวนหน่วยกิต
			
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 จ�ำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
		 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
เกณฑ์ ศธ.
พ.ศ.2558
ลำ�ดับที่

1

รายการ

รายวิชา (Course work) ไม่น้อยกว่า
1.1 วิชาบังคับ
1.2 วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
2 วิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า
3 รายวิชาบังคับไม่นบั หน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่า
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

แผน ก แบบ ก 2
12
12
36

เกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขา
ศิลปกรรมศาสตร์
(มคอ.1) พ.ศ.2558
แผน ก แบบ ก 2
12
12
36

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2560

แผน ก แบบ ก 2
24
12
12
12
4
36
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3.1.3 รายวิชา
แผน ก แบบ ก 2 จานวนหน่วยกิต

36

หน่วยกิต

1) วิชาบังคับ จานวนหน่วยกิต
12
หน่วยกิต
706512 ความคิดสร้างสรรค์ในงานศิลปะและออกแบบ
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 การบริหารและการปฏิบัติงานทางศิลปะและการออกแบบ 3(2-2-5)
Administration and Workshop on Art and Design
706517 หลักและวิธีการนาเสนอผลงานทางศิลปะและการออกแบบ 3(2-2-5)
Principles and Presentation Technique on Art and Design
2) วิชาเลือก จานวนไม่น้อยกว่า
12
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ โดยสามารถเลือกคละกลุ่มวิชาได้ ทั้งนี้ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
กลุ่มวิชาออกแบบ
706521 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Packaging Design
706522 ออกแบบผลิตภัณฑ์ขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Product Design
706523 ออกแบบกราฟิกขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Graphic Design
706525 ออกแบบมัลติมีเดียขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Multimedia Design
706526 การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
3(2-2-5)
Eco-Design
กลุ่มวิชาทัศนศิลป์
706531 โครงงานด้านทัศนศิลป์ 1
Projects in Visual Art 1
706532 โครงงานด้านทัศนศิลป์ 2
Projects in Visual Art 2
706533 การบริหารจัดการทางทัศนศิลป์
Administration Management in Visual Art

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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		 706534
			
		 706535
			
		 706536
			

สุนทรียศาสตร์และศิลปวิจารณ์			
Aesthetics and Art Criticisms
แนวโน้มทัศนศิลป์ร่วมสมัย			
Trends in Contemporary Visual Art
หัวข้อคัดสรรทางทัศนศิลป์			
Selected Topic on Visual Art

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

		
กลุ่มวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์
		 706556 ศิลปะพื้นบ้าน				
3(2-2-5)
			
Folk Art
		 706557 การออกแบบหัตถกรรมร่วมสมัย			
3(2-2-5)
			
Contemporary Crafts Design
		 706558 การออกแบบประยุกต์ศิลป์สร้างสรรค์			
3(2-2-5)
			
Applied Art Design
		 706559 การออกแบบประยุกต์ศิลป์ร่วมสมัย			
3(2-2-5)
			
Contemporary Applied Art Design
		 706561 สุนทรียศาสตร์สำ�หรับนักออกแบบ			
3(2-2-5)
			
Aesthetics for Designers
		 706562 การจัดการโครงงานออกแบบประยุกต์ศิลป์เชิงธุรกิจ		
3(2-2-5)
			
Applied Art Design Project Management for Business
		
3) วิทยานิพนธ์		
จำ�นวนไม่น้อยกว่า		
12
หน่วยกิต
		 706596 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2		
3
หน่วยกิต
			
Thesis 1, Type A 2
		 706597 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2		
3
หน่วยกิต
			
Thesis 2, Type A 2
		 706598 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 2		
6
หน่วยกิต
			
Thesis 3, Type A 2
4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จำ�นวนไม่น้อยกว่า		
4
หน่วยกิต
		 706511 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
3(3-0-6)
			
Research Methodology in science and technology
		 706591 สัมมนา				
1(0-2-1)
			
Seminar
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3.1.4 แผนการศึกษา
		
แผน ก แบบ ก 2

706511
706512
706515
706XXX

706516
706XXX
706XXX
706XXX
706596

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ไม่นบั หน่วยกิต) 3(3-0-6)
Research Methodology in science and technology
(Non- Credit)
ความคิดสร้างสรรค์ในงานศิลปะและออกแบบ
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 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
การบริหารและการปฏิบัติงานทางศิลปะและการออกแบบ
Administration and Workshop on Art and Design
วิชาเลือก
Elective Course
วิชาเลือก
Elective Course
วิชาเลือก
Elective Course
วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2
Thesis 1, Type A 2
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
706517 หลักและวิธีการนำ�เสนอผลงานทางศิลปะและการออกแบบ
3(2-2-5)
Principles and Presentation Technique on Art and
Design
706591 สัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต)
1(0-2-1)
Seminar (Non – Credit)
706597 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2
3 หน่วยกิต
Thesis 2, Type A 2
รวม
6 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
706598 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 2
Thesis 3, Type A 2
รวม
		

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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3.1.5 ค�ำอธิบายรายวิชา
		
706511 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
			
Research Methodology in science and technology
			
ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย ประเภทและกระบวนการ
วิจัย การกำ�หนดปัญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การ
เขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การนำ�ผลการวิจัยไปใช้ จรรยาบรรณนักวิจัย
และเทคนิควิธีการ วิจัยเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
			
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 ความคิดสร้างสรรค์ในงานศิลปะและออกแบบ
3(2-2-5)
			
Creative Thinking in Art and Design Work
			
ค้นคว้า วิเคราะห์ และอภิปรายในประเด็นร่วมสมัย การสร้างแนวความ
คิดในการออกแบบ เครื่องมือ และการวัดระดับความคิดสร้างสรรค์ ประเด็นที่เป็นกระแสหลักที่จะส่ง
ผลกระทบด้านแนวคิดสร้างสรรค์ในงานศิลปะและการออกแบบ
			
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
			 ศึกษาค้นคว้า ประยุกต์ใช้เครือ่ งมือทางเทคโนโลยี เพือ่ แก้ปญ
ั หาและเป็น
แนวทางในการสร้างนวัตกรรม ในด้านการศึกษาวิจยั ด้านวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้องทางศิลปะและการออกแบบ
			 Study, research, and apply technological tools to create
solutions in the field of design; using them as guidelines for the creation of fresh new
educational programs relevant to the discipline.
		
706516 การบริหารและการปฏิบัติงานทางศิลปะและการออกแบบ 3(2-2-5)
			
Administration and Workshop on Art and Design
			
การจัดการโครงการด้านศิลปะและการออกแบบ เพือ่ ให้มปี ระสิทธิภาพใน
การดำ�เนินงานและการแก้ปญ
ั หาต่างๆ ให้สอดคล้องและครอบคลุมกับบริบททางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
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Administration, supervision, and project management of art
and design for efficient operation and problems solving in accordance with the context
of creative economy.
		
706517 หลักและวิธีการนำ�เสนอผลงานทางศิลปะและการออกแบบ 3(2-2-5)
			
Principles and Presentation Technique on Art and Design
			
ฝึกทักษะและพัฒนาความรู้เชิงวิชาการที่จำ�เป็นต่อการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท โดยเน้นการอ่าน การเขียนและการพูดเพื่อการนำ�เสนอผลงานทางศิลปะและการออกแบบ
สู่เวทีระดับชาติ และนานาชาติ
			
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.
		
706521 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง		
3(2-2-5)
			
Advanced Packaging Design
			
หลักการการออกแบบผลิตภัณฑ์อาหาร การประยุกต์ใช้หลักการทาง
เทคโนโลยีในการแปรรูปอาหารออกแบบผลิตภัณฑ์ ทั่วไป เพื่อนำ�การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้อง
กับพฤติกรรมการใช้งานการทดสอบบรรจุภณ
ั ฑ์ การควบคุมคุณภาพบรรจุภณ
ั ฑ์ตามเกณฑ์และข้อกำ�หนด
ทางอุตสาหกรรม
			
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 ออกแบบผลิตภัณฑ์ขั้นสูง		
3(2-2-5)
			
Advanced Product Design
			
หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ขั้นสูงความคิดสร้างสรรค์กับการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์สภาพปัญหาการใช้งาน ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ การเลือกใวัสดุและการ
ผลิตในระบบหัตถอุตสาหกรรมและระบบอุตสาหกรรม การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม การออกแบบ
สัญลักษณ์สากล 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.
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706523 ออกแบบกราฟิกขั้นสูง		
3(2-2-5)
			
Advanced Graphic Design
			
ทักษะการสื่อสาร โดยใช้ภาพและคำ� ซึ่งเป็นสิ่งจำ�เป็นในกระบวนการ
สื่อสาร ข้อมูล และสามารถแก้ปัญหาเชิงความคิดสร้างสรรค์ได้ เรียนรู้การพัฒนาที่ตระหนักถึงโลก
ภายนอกรอบตัว โดยวิเคราะห์ วิจยั และฝึกปฏิบตั งิ านออกแบบภายใต้หวั ข้อทีเ่ กีย่ วข้องกับทฤษฎีทางการ
ออกแบบ แนวโน้มทางประวัตศิ าสตร์ประเด็นทางวัฒนธรรมการออกแบบ การออกแบบในยุคโลกาภิวฒ
ั น์
และพัฒนาการใน งานออกแบบ
			
Communicative skills by using images and words necessary to
information-design 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.
706525 ออกแบบมัลติมีเดียขั้นสูง		
3(2-2-5)
			
Advanced Multimedia Design
			
ประวัติและทฤษฏีการออกแบบสื่อผสมสื่อเชิงโต้ตอบ เว็บไซต์ ซีดีรอม
ดีวดี ี วิเคราะห์และค้นหาแนวคิดหลักในการออกแบบทีเ่ หมาะสม ฝึกปฏิบตั กิ ารใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำ�เร็จรูป เพื่อการออกแบบในระดับขั้นสูง
			
History and theory of designing multimedia, interactive media,
Websites, CD-ROM and DVD. Analyse and investigate appropriate principles of design.
Practise using package computer programs for advance designing.
		
706526 การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ		
3(2-2-5)
			
Eco-Design
			
บทบาทหน้าที่ของนักออกแบบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศโลก
ทั้งในบริบทของตัวบุคคล ท้องถิ่น และสังคมโลก ในฐานะของผู้ผลิตและผู้บริโภคที่มีจิตสำ�นึกเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจน บูรณาการแนวคิดสู่การปฏิบัติในเชิงพาณิชย์ การรับรู้ และความต้องการของ
ผู้บริโภค ความสอดคล้องในแง่เศรษฐศาสตร์ และความเป็นไปได้ในการกำ�หนดแนวทางการออกแบบ
ทั้งที่เป็นนามธรรม และรูปธรรม ตามบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
			
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.
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706531 โครงงานด้านทัศนศิลป์ 1		
3(2-2-5)
			
Projects in Visual Art 1
			
ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ โดยนักศึกษาเป็นผู้เสนอโครงการ
ของตนเอง ประกอบด้วยหัวข้อโครงการ แบบร่าง และการอธิบายแนวคิดของโครงการ โดยการสร้าง
รูปลักษณ์ และความสัมพันธ์ของแนวคิดต่อกระบวนการสร้างสรรค์ภายใต้รูปแบบเฉพาะตัว เพื่อให้เห็น
ความเป็นไปได้ของโครงการ แนะนำ�และควบคุมในเรื่องของหัวข้อ รูปทรง และเนื้อหา รูปแบบการเรียน
การสอนเป็นการอภิปรายกลุ่มประกอบด้วยการแสดงความเห็น
			
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 โครงงานด้านทัศนศิลป์ 2		
3(2-2-5)
			
Projects in Visual Art 2
			
วิเคราะห์ลักษณะรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านทัศนศิลป์ การ
สร้างคุณค่าความชัดเจนด้านกระบวนการสร้างสรรค์ ภายใต้รูปแบบเนื้อหาเฉพาะตัวและมีคุณสมบัติ
พิเศษด้วยเทคนิควิธีการทางด้านศิลปะ เน้นการบุกเบิกสร้างงานศิลปะไปสู่แนวทางใหม่
			
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
			
การบริหารจัดการของศิลปินภายหลังการทำ�งานศิลปะ เรียนรู้จากกรณี
ศึกษาของศิลปิน สังเคราะห์รูปแบบ และวิธีการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านทัศนศิลป์ให้มีคุณค่าทางด้าน
ศิลปะ ไปสู่สาธารณชนในระดับชาติและนานาชาติ ศึกษาเรียนรู้เพื่อการบริหารจัดการในวิชาชีพทาง
ทัศนศิลป์
			
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.
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706534 สุนทรียศาสตร์และศิลปวิจารณ์		
3(2-2-5)
			
Aesthetics and Art Criticisms
			
วิเคราะห์ วิจารณ์ อภิปรายปัญหาทางสุนทรียศาสตร์ หลักวิชาการปรัชญา
ความเชื่อ และประสบการณ์ทางศิลปะเพื่อหาแนวทางปฏิบัติใช้ในการวัดและประเมินผลคุณค่าผลงาน
ศิลปะ ทั้งทางด้านทัศนศิลป์และงานออกแบบประเภทต่างๆ
			
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 แนวโน้มทัศนศิลป์ร่วมสมัย		
3(2-2-5)
			
Trends in Contemporary Visual Art
			
พัฒนาการและการเปลีย่ นแปลงของการศึกษาทางทัศนศิลป์ อิทธิพลและ
ความต้องการของสภาพปัจจุบัน หาแนวทางเพื่อปรับปรุงและสร้างแนวโน้มทางทัศนศิลป์ที่เหมาะสม
			
Development and changes in visual art, influence and the
needs of contemporary, way to improve and develop trends on visual art efficient.
		
706536 หัวข้อคัดสรรทางทัศนศิลป์		
3(2-2-5)
			
Selected Topic on Visual Art
			
ศึกษาอย่างลึกซึ้งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับทางทัศนศิลป์ โดยได้
รับความเห็นชอบและอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอน
			
In-depth studies of any topic involving visual art under the
approval and permission by the supervisor.
		
706556 ศิลปะพื้นบ้าน		
3(2-2-5)
			
Folk Art
			
แนวความคิด รูปแบบ วัสดุ กรรมวิธีของศิลปะพื้นบ้านของไทยตามภาค
ต่างๆ เพื่อรู้คุณค่าและการดำ�รงศิลปะพื้นบ้าน
			
Concept, styles, materials and methods of Thai folk art in
various parts of the country to appreciate their values and conserve local folk art.
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706557 การออกแบบหัตถกรรมร่วมสมัย 		
3(2-2-5)
			
Contemporary Crafts Design
			
พัฒนากระบวนการ แนวคิด องค์ความรู้ในด้านรูปแบบกระบวนการ
การสร้างสรรค์งานหัตถกรรมท้องถิ่น เพื่อการพัฒนารูปแบบหัตถกรรมร่วมสมัยโดยใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการออกแบบมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
			
To develop procedures, ideas, and knowledges in term of
process model and local crafts creation in order to improve contemporary crafts design
which design innovation and technology have suitably and efficiently been applied.
		
706558 การออกแบบประยุกต์ศิลป์สร้างสรรค์		
3(2-2-5)
			
Applied Art Design
			
กระบวนการและแนวคิดในการออกแบบ เพื่อพัฒนางานออกแบบ
ประยุกต์ศิลป์สร้างสรรค์ให้เกิดความเหมาะสมกับหน้าที่ด้านประโยชน์ใช้สอยกับพื้นที่เฉพาะ มีคุณค่า
ทางด้านความงาม มีอัตลักษณ์ด้านรูปแบบ และสามารถพัฒนาการออแบบประยุกต์ศิลป์ได้ตามยุคสมัย
			
Emphasize on procedures and concepts in design to develop
applied art design suiting to utility of specific space, having valuable beautifulness, having
formal identity, and being able to improve the design corresponding to each period of
time.
		
706559 การออกแบบประยุกต์ศิลป์ร่วมสมัย		
3(2-2-5)
			
Contemporary Applied Art Design
			
พัฒนากระบวนการและแนวคิด บูรณาการการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ในการออกแบบประยุกต์ศิลป์ให้ได้รูปแบบที่ร่วมสมัย มีคุณค่าด้านความงามที่เป็นอัตลักษณ์ สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคมทั้งระดับชาติและนานาชาติ
			
Develop processes and ideas and integrate design innovation
and technology in order to obtain the contemporary design having identical beautifulness
corresponding to social demands in both national and international levels.
		
706561 สุนทรียศาสตร์สำ�หรับนักออกแบบ 		
3(2-2-5)
			
Aesthetics for Designers
			
อภิปรายปัญหาทางด้านสุนทรียศาสตร์ ผ่านหลักวิชาการในเชิงปรัชญา
แนวคิด ทางด้านสุนทรียศาสตร์ในทางศิลปะและการออกแบบ เพื่อหาแนวทางในการประเมินคุณค่า
ความงามได้อย่างเหมาะสม
			
Discuss about aesthetics problems through academic principles in the sense of philosophy, concept, and aesthetics in art and design in order to
get the suitable method in appraising valuable beautifulness.
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706562 การจัดการโครงงานออกแบบประยุกต์ศิลป์เชิงธุรกิจ
3(2-2-5)
			
Applied Art Design Project Management for Business
			
ออกแบบจำ�ลองโมเดลธุ ร กิ จ ใหม่ ๆ ไปใช้ กั บ โครงงานออกแบบ
ประยุกต์ศลิ ป์ โดยใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สำ�รวจแนวคิดและโอกาสทางธุรกิจ ด้วย
การวิเคราะห์ควบคู่กับการพัฒนางานออกแบบประยุกศิลป์ เพื่อสร้างโมเดลธุรกิจที่เหมาะสม ในการนำ�
ผลงานออกสู่ตลาด
			
Design new business models to be applied for applied art
designs using advanced technology and surveying business concepts and opportunities
through analyzing together with developing applied art designs to obtain the suitable
model for marketing.
		
706591 สัมมนา		
1(0-2-1)
			
Seminar
			
ค้นคว้า คิดวิเคราะห์ และการนำ�เสนอผลงานวิจยั หรือบทความทีเ่ กีย่ วข้อง
กับศิลปะและการออกแบบ
			
Research, analysis and presentation of research studies or
articles related to art and design.
		
706596 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2 		
3 หน่วยกิต
			
Thesis 1, Type A 2
			
ศึกษาองค์ประกอบวิทยานิพนธ์ หรือตัวอย่างวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้อง กำ�หนดประเด็นโจทย์/หัวข้อวิทยานิพนธ์ พัฒนาเอกสารแสดงความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
วิทยานิพนธ์ (Concept Paper) และจัดทำ� ผลการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
			
Study the elements of thesis or thesis examples in the related
field of study, determine thesis title, develop concept paper, and prepare the summary
of literature and related research synthesis.
		
706597 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2		
3 หน่วยกิต
			
Thesis 2, Type A 2
			
พัฒนาเครือ่ งมือและวิธกี ารวิจยั จัดทำ�โครงร่างวิทยานิพนธ์ เพือ่ นำ�เสนอ
ต่อคณะกรรมการ		
			
Develop research instruments and research methodology and
prepare thesis proposal in order to present it to the committee.

22

		
706598 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 2		
6 หน่วยกิต
			
Thesis 3, Type A 2
			
เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล จัดทำ�รายงานความก้าวหน้าเสนอต่อ
อาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จัดทำ�วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ตาม
เกณฑ์สำ�เร็จการศึกษา
			 Collect data, analyze data, prepare progress report in order
to present it to the thesis advisor, and prepare full-text thesis and research article in
order to get published according to the graduation criteria.
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3.1.6 ความหมายของเลขรหัสวิชา
		
ประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว แยกเป็น 2 ชุด ชุดละ 3 ตัว มีความหมาย ดังนี้
		
3.1.6.1 ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 1 คือ รหัส 3 ตัวแรก
			 ตัวเลขประจำ�สาขาวิชา
				
706 หมายถึง		
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
							
ระดับปริญญาโท
		
3.1.6.2 ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 2 คือ รหัส 3 ตัวหลัง
			
เลขหลักหน่วย : แสดงอนุกรมรายวิชา
			
เลขหลักสิบ
: แสดงหมวดหมู่ในสาขาวิชา
					
1
หมายถึง วิชาบังคับ
					
2
หมายถึง กลุ่มวิชาออกแบบ
					
3
หมายถึง กลุ่มวิชาทัศนศิลป์
					
5,6 หมายถึง กลุ่มวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์
					
9
หมายถึง วิทยานิพนธ์,สัมมนา
			
เลขหลักร้อย
แสดงชั้นปีและระดับ
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3.2 ชื่อ สกุล ต�ำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
		3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตำ�แหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

สำ�เร็จการศึกษาจากสถาบัน

1 นายทวีรัศมิ์ พรหมรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2 นางสาวตติยา เทพพิทักษ์

อาจารย์

ศป.ด
ศม.
ศบ.
Ph.D
ศป.ม
ศป.บ

ศิลปะและการออกแบบ
ประยุกต์ศิลปศึกษา
ประยุกต์ศิลปศึกษา
Design Science
นฤมิตศิลป์
นิเทศศิลป์

ศป.ด
คม.
ศบ.

ศิลปกรรมศาสตร์
ศิลปศึกษา
ภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Chiba University
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่

ชื่อ-นามสกุล

3 นางสาวสมาพร คล้ายวิเชียร อาจารย์

ปีที่สำ�เร็จ
ประเทศ
การศึกษา
ไทย
ไทย
ไทย
ญี่ปุ่น
ไทย
ไทย

2558
2547
2540
2557
2546
2540

ไทย
ไทย
ไทย

2555
2546
2540

ภาระการสอน
(จำ�นวนชม./สัปดาห์)
ปัจจุบัน เมื่อเปิดหลักสูตรนี้
12
12

8

12

6

12
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3.2.2 อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
ตำ�แหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

1 นายทวีรัศมิ์ พรหมรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2 นายวิสิฐ จันมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3 นายสมหมาย มาอ่อน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4 นายสุรชาติ เกษประสิทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศป.ด
ศม.
ศบ.
ศป.ด
ศม.
ศบ.
ศ.ม.
ศ.บ.
ศ.ม.
ศ.บ.

ศิลปะและการออกแบบ
ประยุกต์ศิลปศึกษา
ประยุกต์ศิลปศึกษา
ศิลปะและการออกแบบ
การออกแบบนิเทศศิลป์
ภาพพิมพ์
ประติมากรรม
ประติมากรรม
จิตรกรรม
จิตรกรรม

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2558
2547
2540
2558
2547
2541
2537
2530
2539
2530

5 นายเจนยุทธ ศรีหิรัญ

อาจารย์

ปร.ด.

2558

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ญี่ปุ่น
ไทย
ไทย

2551
2547
2556
2551
2544
2557
2546
2540

ศป.ด
คม.
ศบ.

ศิลปกรรมศาสตร์
ศิลปศึกษา
ภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Chiba University
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไทย

วท.ม.
วท.บ.
ศป.ด
ศป.ม
ศป.บ
Ph.D
ศป.ม
ศป.บ

นวัตกรรมการเรียนรู้และ
เทคโนโลยี
เทคโนโลยีการบรรจุ
เทคโนโลยีการบรรจุ
ศิลปะและการออกแบบ
การออกแบบนิเทศศิลป์
ออกแบบทัศนศิลป์
Design Science
นฤมิตศิลป์
นิเทศศิลป์

ไทย
ไทย
ไทย

2555
2546
2540

ที่

ชื่อ-นามสกุล

6 นายดนัย เรียบสกุล

อาจารย์

7 นางสาวตติยา เทพพิทักษ์

อาจารย์

8 นางสาวสมาพร คล้ายวิเชียร

อาจารย์

สำ�เร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปีที่สำ�เร็จ
ประเทศ
การศึกษา

ภาระการสอน
(จำ�นวนชม./สัปดาห์)
ปัจจุบัน เมื่อเปิดหลักสูตรนี้
12
12

12

16

12

16

12

16

12

16

12

16

8

12

6

12
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

ตำ�แหน่ง

1

นายชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์

ศาสตราจารย์

2

นายสุชาติ เถาทอง

ศาสตราจารย์

3

นายพงศ์เดช ไชยคุปต์

ศาสตราจารย์

4

นายศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์

รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Education)
M.F.A. (Visual Design)
B.S. (Graphic Design)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5

นายสันติ คุณประเสริฐ

รองศาสตราจารย์ Ed.D. (Industrial Arts)
M.A. (Industrial Design)
ค.บ. (ศิลปศึกษา)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6

นายรักศานต์ วิวัฒนสินอุดม รองศาสตราจารย์ ศป.ด. (ศิลปกรรมศาสตร์)
M.A. (Film & Photography)
วบ. (ภาพยนตร์และถ่ายภาพ)
นายวิสุทธิ์ ภิญโญวานิชกะ รองศาสตราจารย์ M.A. Fine Art (History of Art)
กศ.บ (ศิลปศึกษา)

7
8

คุณวุฒิ

หน่วยงาน

Ed.D (Art Education)
ค.ม. (ศิลปศึกษา)
ค.บ. (ศิลปศึกษา)
M.F.A (Painting)
ศบ. (จิตรกรรม)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศม. (ภาพพิมพ์)
ศบ. (ภาพพิมพ์)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายปกรณ์ภัทร จันทะไข่สร รองศาสตราจารย์ ศม. (ภาพพิมพ์)
ศบ. (ภาพพิมพ์)
9 นายรัฐไท พรเจริญ
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ศป.ด. (ออกแบบผลิตภัณฑ์)
กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)
วท.บ.(ออกแบบผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม)
10 นายไพทูรย์ ทองทรัพย์
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ศป.ด.(ออกแบบผลิตภัณฑ์)
กศ.ม.(อุตสาหกรรมศึกษา)
กศ.บ.(สังคมศึกษา)
11 นายวัฒนะพันธุ์ ครุฑะเสน ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ปร.ด. (วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม)
M.S. (Communication Design)
ศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์)

มหาวิทยาลัยบูรพา

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
บุรีมย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครสวรรค์
มหาวิยาลัยศิลปากร
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ที่

ชื่อ-นามสกุล

12 นายปฐวี ศรีโสภา

13 นางสาวญาดา ชวาลกุล

14 นางสาวสุวรรณี
สุรเชฐคมสันต์
15 นางสาวศรเนตร
อารีโสภณพิเชฐ

ตำ�แหน่ง

คุณวุฒิ

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ศป.ด. (ศิลปกรรมศาสตร์)
ค.อ.ม. (เทคโนโลยี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
อุตสาหกรรม)
สถ.บ (ศิลปอุตสาหกรรม)
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ Ph.D (Design)
ศป.ม (นฤมิตรศิลป์)
สถ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม)
เกรียตินิยมอันดับ 2
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ศป.ม (ทัศนศิลป์)
ศป.บ (นิเทศศิลป์)
อาจารย์

ค.ด. (อุดมศึกษา)
ค.ม. (ศิลปศึกษา)
ค.บ. (ศิลปศึกษา)

หน่วยงาน

มหาวิยาลัยศิลปากร

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
		ไม่มี
5. ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการท�ำโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 ค�ำอธิบายโดยย่อ
		 การออกแบบการวิจัย การประยุกต์ใช้ทฤษฏีความรู้ทางสถิติที่ใช้ในการวิจัยทางศิลปะและการ
ออกแบบ การเลือกใช้ขอ้ มูลทีเ่ หมาะสม การวิเคราะห์ การตัดสินใจและสรุปผลการวิจยั รวมทัง้ การศึกษา
วิธีการเขียนโครงการวิจัย เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาและการสร้างสรรค์ในเชิง
เศรษฐกิจของประเทศ
5.2 ผลการเรียนรู้
		5.2.1 เป็นผู้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ
แสดงออกซึง่ คุณธรรมจริยธรรมของผูน้ ำ� ด้วยการรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม วัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อม
โดยเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
		 5.2.2 มีความรู้ ความเข้าใจหลักการและทฤษฎีดา้ นศิลปกรรมศาสตร์อย่างถ่องแท้ โดยสามารถ
ศึกษาค้นคว้า สร้างสรรค์ และถ่ายทอดความคิดได้อย่างเป็นระบบ ตลอดจน สามารถประยุกต์ความรู้
จากหลักการทฤษฎีเชิงบูรณาการให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนร่วม และตระหนักในระเบียบข้อ
บังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น และในระดับนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อศาสตร์ด้าน
ศิลปกรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคต
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		 5.2.3 สามารถบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ แนวคิด เทคนิคต่างๆ ที่หลากหลาย
แปลกใหม่ จับประเด็นของแก่นความคิดส�ำคัญ ตลอดจน สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์ และ
ประเมินความรู้เพื่อประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม อันน�ำไปสู่ต้นแบบงานวิจัยสร้างสรรค์ระดับชาติ
		 5.2.4 สามารถเสริมสร้างแนวคิด ถ่ายทอดมุมมองที่มีคุณค่าต่อสังคม และเมื่อใดที่มีความ
ต้องการข่าวสารและทักษะเพิม่ เติม ก็สามารถด�ำเนินการได้อย่างอิสระในการแสวงหา และประยุกต์ขอ้ มูล
ข่าวสารและทักษะนั้นๆ โดยมีความรับผิดชอบต่อความคิด ค�ำพูด และการกระท�ำของตนเอง และตาม
ระเบียบข้อบังคับทั้งองค์กรระดับชาติและระดับนานาชาติ
		 5.2.5 มีความสามารถในการเข้าใจบทบาทและหน้าที่ ปรับตัวอยู่ร่วมกับสังคมต่างวัฒนธรรม
		 5.2.6 มีตรรกะทางความคิด สามารถสือ่ สารภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และภาษาอืน่ ๆ เช่น
ภาษาภาพ ภาษากาย ภาษาคอมพิวเตอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		 5.2.7 สามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การสร้างสรรค์ผลงาน
การน�ำเสนอผลงาน ตรวจสอบปัญหา หาข้อสรุปและข้อเสนอแนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		 5.2.8 สามารถคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ สู่ระดับชาติอย่าง
มีคุณค่าและยั่งยืน
5.3 ช่วงเวลา
		ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
5.4 จ�ำนวนหน่วยกิต
12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
		5.5.1 คณะกรรมการด�ำเนินการรายวิชาเป็นผูร้ บั ผิดชอบการด�ำเนินงานในรายวิชาฯ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท�ำการยกร่างระเบียบปฏิบัติและวิธีด�ำเนินการรายวิชาฯ และแต่งตั้งกรรมการที่
ปรึกษาเฉพาะเรื่อง
		 5.5.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสอบถามไปยังอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร และอาจารย์
ผูส้ อนทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ป็นอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์หลักทุกท่านถึงความประสงค์ในการรับนิสติ เข้าท�ำ
วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ โดยให้คณาจารย์จัดส่งรายละเอียดโครงการวิจัย กรอบงานวิจัย หรือสาขางานวิจัย
(หากยั ง ไม่ มี ช่ื อ เรื่ อ งโครงงานวิ จั ย ) จ� ำ นวนที่ จ ะรั บ และข้ อ ก� ำ หนดเงื่ อ นไขต่ า งๆ จากนั้ น
อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรจะท�ำการรวบรวม ประกาศให้นสิ ติ ได้ทราบ นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรม
เพือ่ ให้คณาจารย์ทมี่ คี วามประสงค์ในการรับนิสติ เข้าท�ำวิจยั เพือ่ วิทยานิพนธ์ ได้นำ� เสนอและพูดคุย ตอบ
ข้อซักถามของนิสิตก่อนการเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
		 5.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักเป็นอาจารย์ที่ท�ำหน้าที่ให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำในการ
ท�ำวิทยานิพนธ์แก่นสิ ติ ในทีป่ รึกษา โดยนิสติ จะเป็นผูเ้ ลือกอาจารย์ทมี่ คี วามเชีย่ วชาญในเรือ่ งทีน่ สิ ติ สนใจ
5.6 กระบวนการประเมินผล
		 ประเมินผลจากคุณภาพของโครงงานวิทยานิพนธ์ ทีน่ สิ ติ ส่งโดยแบ่งออกเป็นการประเมินผลจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา การประเมินผลจากกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษา และการประเมินผลจากคณะกรรมการ
พิจารณาโครงงานวิทยานิพนธ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
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		 5.6.1 จัดท�ำเกณฑ์การประเมินผลรายวิชาวิทยานิพนธ์ให้สอดคล้องกับค�ำอธิบายรายวิชา
วิทยานิพนธ์
		 5.6.2 นิสิตมีการน�ำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ซึ่ง
ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากมติ ที่ ป ระชุ ม อาจารย์ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร และได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จาก
บัณฑิตวิทยาลัย
		 5.6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลความก้าวหน้าในการท�ำวิทยานิพนธ์ โดยคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการ เป็นไปตามมติที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
		 5.6.4 นิสิตน�ำเสนอรายงานความก้าวหน้าในการท�ำวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา เพื่อให้
คณะกรรมการประเมินผลความก้าวหน้าในการท�ำวิทยานิพนธ์ได้รับทราบ
		 5.6.5 ก่อนส�ำเร็จการศึกษามีการตรวจสอบว่าผลการศึกษาของวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานตรงตามมาตรฐานและระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และ/หรือ แหล่งทุนสนับสนุน
วิทยานิพนธ์ (หากมีการก�ำหนดเงื่อนไขในการรับทุน)
		 5.6.6 ผลการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอกเป็นประธานในการสอบ และการสอบผ่านเป็นไปตามมติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนิสิต

1. เป็นผู้มีความรู้ที่ร่วมสมัย เข้าใจในศาสตร์ด้าน
ศิลปะและการออกแบบ รวมถึงศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องได้อย่างลึกซึ้งเป็นผู้ใฝ่รู้และมุ่งพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง

จัดโครงสร้างและเนือ้ หารายวิชาบังคับในหลักสูตร
และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและ
ปฏิบตั ิ มีปฏิบตั กิ ารแบบฝึกหัด โครงงาน และกรณี
ศึ ก ษาให้ นิ สิ ต เข้ า ใจ สามารถต่ อ ยอดความรู ้
บู ร ณาการความรู ้ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู ้ กั บ
สภาพการณ์และสถานการณ์สมมุติหรือจริงได้
ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ เน้น
ผลลัพธ์ปลายทางเป็นฐาน การจัดการเรียนรู้แบบ
ใช้ชุมชนเป็นฐาน ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้
แบบเน้นการปฏิบตั ิ ส่งเสริมให้มกี ารจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการ การเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ และมีการประเมินผู้เรียนในหลาย
รู ป แบบ ทั้ ง การประเมิ น ตามสภาพจริ ง การ
ประเมินตามตัวชี้วัดการประเมินแบบมีส่วนร่วม
เป็นต้น
2. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้แบบน�ำตนเอง และ
ต่อตนเอง มีจติ อาสาและส�ำนึกสาธารณะ มีภาวะ สอดแทรกให้นักศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ผู้น�ำสังคมและเป็นที่พึ่งของสังคม
เคารพในทรัพย์สินทางปัญญา และข้อมูลส่วน
บุคคล โดยการยกอัตชีวประวัตหิ รือกรณีศกึ ษาของ
บุคคลทีเ่ ป็นตัวอย่างทีด่ มี าเสริมในเนือ้ หาบทเรียน
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
		 2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
		 นิสิตต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้สามารถด�ำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่าง
ราบรืน่ และเป็นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม นอกจากนัน้ ยังมีความเกีย่ วข้องกับความปลอดภัยในชีวติ ประจ�ำวัน
นิสติ จึงจ�ำเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อผลทีเ่ กิดขึน้ เช่นเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอืน่ ๆ อาจารย์
ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้
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		 (1) มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางด้านจริยธรรมที่ซับซ้อน
ในทางวิชาชีพด้วยความเข้าใจในความรู้สึกของผู้อื่น
		 (2) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม วัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อม ค�ำนึงถึงความรูส้ กึ
ของผู้อื่นที่จะได้รับผลกระทบ
		 (3) ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ นื่ และมีความ
กระตือรือร้น มีความคิดริเริม่ ในการหยิบยกข้อบกพร่องของจรรยาบรรณทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั เพือ่ ให้เกิดการ
ทบทวนและแก้ไข
		 (4) มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ แสดงออกซึ่งคุณธรรม จริยธรรมของผู้น�ำ
		 2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
		 ก�ำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อการปลูกฝังให้นิสิตมีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบ
วินยั มีความรับผิดชอบ เคารพในสิทธิทรัพย์สนิ ทางปัญญาด้านศิลปะและการออกแบบ นอกจากนีอ้ าจารย์
ผูส้ อนทุกคนต้องสอดแทรก เรือ่ งคุณธรรม จริยธรรม ในการสอนทุกรายวิชา ชีแ้ จงผลเสียและบทลงโทษ
ถ้านิสิตทุจริตในการทดสอบและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
		2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
		 (1) ประเมินจากการแสดงออกทางพฤติกรรม การเข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม
		 (2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
		 (3) ประเมินความคิดเห็นจากการประชุมและสัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม
		 (4) ประเมินจากการอ้างอิง แหล่งข้อมูลที่น�ำมาใช้ในการค้นคว้าและท�ำรายงาน
2.2 ความรู้
		2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
		 นิสิตต้องมีความรู้ทางศิลปะและการออกแบบ เพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนา
สังคม มาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้
		 (1) มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างท่องแท้
สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
		 (2) สามารถถ่ายทอดความคิดได้อย่างเป็นระบบ และมีความเข้าใจในวิธีการพัฒนา
ความรู้ใหม่
		 (3) มีความรู้ความเข้าใจอย่างละเอียดในกระบวนการวิจัย การสร้างสรรค์ และการ
ปฏิบัติทางวิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์
		 (4) สามารถประยุกต์ความรูจ้ ากหลักการทฤษฎีในเชิงบูรณาการ ให้เกิดประโยชน์ตอ่
ตนเองและส่วนร่วม และตระหนักในระเบียบข้อบังคับทีใ่ ช้อยูใ่ นสภาพแวดล้อมของท้องถิน่ และในระดับ
นานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อศาสตร์ด้านศิลปกรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคต
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		2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
		 มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้เป็นไปในลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ มี
การบรรยายถึงเนื้อหาหลักของแต่ละวิชา ส่งเสริมให้ผู้เรียนท�ำการค้นคว้า เรียนรู้ และท�ำความเข้าใจ
ประเด็นต่างๆ ด้วยตนเอง มีการมอบหมายงานเพื่อให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนทักษะ มีการค้นหาความรู้
แล้วน�ำมาเสนอผล
		2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
		 มีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้โดยค�ำนึงพัฒนาการ
ของผู้เรียน และความเหมาะสมของลักษณะรายวิชาโดยอาจใช้การสอบข้อเขียน การน�ำเสนอโดยการ
บรรยาย การท�ำรายงาน การแก้ปัญหาที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้น
		 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิตในด้านต่างๆ เช่น
		 (1) การทดสอบย่อย
		 (2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
		 (3) ประเมินจากผลงานการสร้างสรรค์ทางศิลปะและการออกแบบ
		 (4) ประเมินจากการน�ำเสนอรายงานในชั้นเรียน
		 (5) ประเมินจากจ�ำนวนและคุณภาพการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
2.3 ทักษะทางปัญญา
		2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
			
เมือ่ ส�ำเร็จการศึกษาแล้ว นิสติ ต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้ โดยพึง่
ตนเองได้ ดังนั้นนิสิตจ�ำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญา ดังนี้
		 (1) สามารถบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ แนวคิด เทคนิคต่างๆ ที่
หลากหลาย แปลกใหม่ และไม่อาจท�ำนายหรือคาดหมายได้ ทัง้ จากภายในและภายนอกสาขาวิชาทีศ่ กึ ษา
ขั้นสูง
		 (2) สามารถคิดวินิจฉัย วิเคราะห์ วิพากษ์ และวิจารณ์อย่างผู้รู้
		 (3) สามารถคิดแบบองค์รวม คิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ อย่างบูรณาการ
จับประเด็นของแก่นความคิดส�ำคัญได้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินความรูเ้ พือ่ การประยุกต์
ใช้ได้อย่างเหมาะสม
		 (4) สามารถใช้เทคนิคการวิจยั และให้ขอ้ สรุปทีส่ มบูรณ์ซงึ่ ขยายความรู้ หรือแนวทาง
การปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยส�ำคัญ
		 (5) สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนางานวิจัยหรือสร้างสรรค์ที่เป็นต้นแบบได้
อย่างสร้างสรรค์สู่ระดับชาติอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน
		 (6) มีความสามารถในการวิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์หรือ
รายงานผลของโครงการ และจากสิ่งพิมพ์หรือสื่อต่างๆ ที่อ้างอิงได้ ในวงวิชาการ หรือวิชาชีพทางด้าน
ศิลปกรรมศาสตร์ และพัฒนาความคิดใหม่ๆ ที่ส�ำคัญ โดยบูรณาการเข้ากับองค์ความรู้ที่มีอยู่หรือสร้าง
ใหม่
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		 2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
			
ในขณะที่สอนนิสิตนั้นอาจารย์ต้องเน้นให้นิสิตคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของ
ปัญหา วิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองในการศึกษาหาความรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
		 (1) กรณีศึกษาทางศิลปะและการออกแบบที่ทันต่อยุคสมัย
		 (2) การอภิปรายกลุ่ม
		 (3) ให้นิสิตมีโอกาสได้ปฏิบัติจริง
		2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
		 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบตั ขิ องนิสติ เช่น ประเมินจากการน�ำเสนอ
รายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ เป็นต้น
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
		2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถใน
การรับผิดชอบ
		 นิสติ ต้องออกไปประกอบอาชีพซึง่ ส่วนใหญ่ตอ้ งเกีย่ วข้องกับบุคคลทีไ่ ม่รจู้ กั มาก่อน เช่น
ผู้ที่จบมาจากสถาบันอื่นๆ ผู้ที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือผู้ที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชาความสามารถที่
จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่างๆ สอดแทรกวิธีการเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่างๆ ต่อไปนี้ให้นิสิตระหว่าง
ที่สอนวิชาที่เกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้
(1) สามารถสร้างเสริมแนวคิด ถ่ายทอดมุมมองทีม่ คี ณ
ุ ค่าต่อสังคม และเมือ่ ใดทีม่ คี วาม
ต้องการข่าวสารและทักษะเพิม่ เติม ก็สามารถด�ำเนินการได้อย่างเป็นอิสระ ในการแสวงหาและประยุกต์
ใช้ข้อมูลข่าวสารและทักษะนั้นๆ
		 (2) มีความสามารถในการเข้าใจบทบาทและหน้าที่ ปรับตัว และอยูร่ ว่ มกับสังคมต่าง
วัฒนธรรม		
		 (3) สามารถแสดงออกซึง่ ภาวะผูน้ ำ� ในการเพิม่ พูนประสิทธิภาพในการท�ำงานของกลุม่
ในภาพรวม และสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่หลากหลายโดยหลักธรรมาภิบาล
		 (4) มีความรับผิดชอบต่อความคิด ค�ำพูด และการกระท�ำของตนเอง และตามระเบียบ
ข้อบังคับทั้งองค์กรระดับชาติ และระดับนานาชาติ
		2.4.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้ในการพัฒนาการเรียนรูด้ า้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
		 ใช้การสอนที่มีการก�ำหนดกิจกรรมให้มีการท�ำงานเป็นกลุ่ม การท�ำงานที่ต้องประสาน
งานกับผู้อื่น โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล และความ
สามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
		 (1) สามารถท�ำงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
		 (2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
		 (3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์การที่ปฏิบัติงานได้เป็น
อย่างดี
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		 (4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
		 (5) มีภาวะผู้น�ำ
		2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
		 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการน�ำเสนอรายงานกลุ่มใน
ชั้นเรียนและสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรง
ประเด็นของข้อมูล
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
		2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
		 (1) มีตรรกะทางความคิด มีความสามารถในการประเมินผลอย่างมีวิจารณญาณ
สามารถน�ำแนวคิดเชิงสถิติมาประยุกต์ใช้ในการท�ำงานได้อย่างเหมาะสม
		 (2) สามารถสื่อสารภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และภาษาสื่อสารอื่นๆ เช่น ภาษา
อักษร ภาษาภาพ ภาษาเสียง ภาษากาย ภาษาคอมพิวเตอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		 (3) สามารถสื่อสาร ถ่ายทอดแนวคิดได้อย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีการและรูปแบบที่
เหมาะสมกับเนื้อหา
		 (4) สามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การสร้างสรรค์ผลงาน
การน�ำเสนอผลงาน ตรวจสอบปัญหา หาข้อสรุปและข้อเสนอแนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		2.5.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้ในการพัฒนาการเรียนรูด้ า้ นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
		 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นิสิตได้วิเคราะห์สถานการณ์จ�ำลองเสมือน
จริง และน�ำเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์ในหลากหลาย
สถานการณ์
		2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
		 (1) ประเมินจากเทคนิคการน�ำเสนอโดยใช้ทฤษฏี การเลือกใช้เครือ่ งมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือสถิติที่เกี่ยวข้อง
		 (2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย และเลือกใช้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการน�ำเสนอต่อชั้นเรียน
2.6 ทักษะพิสัย
		2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
		 (1) สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สู่ระดับชาติ
อย่างมีคุณค่าและยั่งยืน
		 (2) มีความสามารถในการรวบรวมผลการวิจัยจากวิทยานิพนธ์ หรือจากรายงานผล
ของโครงการ และจากสิง่ พิมพ์หรือสือ่ ต่างๆ ทีอ่ า้ งอิงได้ในวงวิชาการหรือวิชาชีพทางด้านศิลปกรรมศาสตร์
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		2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
		 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นิสิตได้วิเคราะห์สถานการณ์จ�ำลองเสมือน
จริง และน�ำเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์ที่หลากหลาย
สถานการณ์
		2.6.3 กลยุทธ์ในการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษธพิสัย
		 (1) ประเมินจากเทคนิคการน�ำเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครือ่ งมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือสถิติที่เกี่ยวข้อง
		 (2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย และเลือกใช้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการน�ำเสนอต่อชั้นเรียน
		 (3) ประเมินจากคุณภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานและการค้นคว้าในวิชา
ต่างๆ
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะ
เชิงตัวเลข การ
พิสัย
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2

วิชาบังคับ
706512 ความคิดสร้างสรรค์ในงานศิลปะและ
ออกแบบ
   
Creative Thinking in Art and
Design Work
706515 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางศิลปะ
และการออกแบบ
   
Innovation and Technology on
Art and Design
706516 การบริ ห ารและการปฏิ บั ติ ง านทาง
ศิลปะและการออกแบบ

 
Administration and Workshop on
Art and Design
706517 หลั ก และวิ ธี ก ารนำ�เสนอผลงานทาง
ศิลปะและการออกแบบ


Principles and Presentation
Technique on Art and Design

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

    



 

 

 

 

   

 

  

ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
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รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะ
เชิงตัวเลข การ
พิสัย
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2

วิชาเลือก
กลุ่มวิชาออกแบบ
706521
706522
706523
706525
706526

706531
706532

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง
Advanced Packaging Design
ออกแบบผลิตภัณฑ์ขั้นสูง
Advanced Product Design
ออกแบบกราฟิกขั้นสูง
Advanced Graphic Design
ออกแบบมัลติมีเดียขั้นสูง
Advanced Multimedia Design
การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
Eco-Design
กลุ่มวิชาทัศนศิลป์
โครงงานด้านทัศนศิลป์ 1
Projects in Visual Art 1
โครงงานด้านทัศนศิลป์ 2
Projects in Visual Art 2
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รายวิชา

706533

706534
706535

706536

706556
706557
706558

การบริหารจัดการทางทัศนศิลป์
Administration Management in
Visual Art
สุนทรียศาสตร์และศิลปวิจารณ์
Aesthetics and Art Criticisms
แนวโน้มทัศนศิลป์ร่วมสมัย
Trends in Contemporary Visual
Art
หัวข้อคัดสรรทางทัศนศิลป์
Selected Topic on Visual Art
กลุ่มวิชาประยุกต์ศิลป์

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะ
เชิงตัวเลข การ
พิสัย
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2



 



 



 







 



  

ศิลปะพื้นบ้าน
 
Folk Art
การออกแบบหัตถกรรมร่วมสมัย
Contemporary Crafts Design

การออกแบบประยุกต์ศิลป์สร้างสรรค์
Applied Art Design


 





 



  

 

  

 

 

 

ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
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รายวิชา

706559
706561
706562

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะ
เชิงตัวเลข การ
พิสัย
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2

การออกแบบประยุกต์ศิลป์ร่วมสมัย
Contemporary Applied Art Design 
  
สุนทรียศาสตร์ส�ำหรับนักออกแบบ
Aesthetics for Designers

  
การจัดการโครงงานออกแบบ
ประยุกต์ศิลป์เชิงธุรกิจ

 
Applied Art Design Project
Management for Business

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

  







 





  

 

 

  

 



  



วิทยานิพนธ์

706596
706597
706598

วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2
Thesis 1, Type A 2
วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2
Thesis 2, Type A 2
วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 2
Thesis 3, Type A 2
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รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะ
เชิงตัวเลข การ
พิสัย
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
706511

706591

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
 
Research Methodology in science
and technology
สัมมนา

Seminar
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีความซือ่ สัตย์สจุ ริต สามารถจัดการเกีย่ วกับปัญหาด้านจริยธรรมทีซ่ บั ซ้อนในทางวิชาชีพ ด้วย
ความเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น
1.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม วัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อม ค�ำนึงถึงความรูส้ กึ ของผูอ้ นื่ ทีจ่ ะ
ได้รับผลกระทบ
1.3 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมีความกระตือรือร้น
มีความคิดริเริม่ ในการหยิบยกข้อบกพร่องของจรรยาบรรณทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั เพือ่ เกิดการทบทวนและแก้ไข
1.4 มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ แสดงออกซึ่งคุณธรรม จริยธรรมของผู้น�ำ
2. ความรู้
2.1 มีความรู้ ความเข้าใจหลักการและทฤษฎีด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างถ่องแท้ สามารถน�ำมา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชากการ
2.2 สามารถถ่ายทอดความคิดได้อย่างเป็นระบบ และมีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่
2.3 มีความรูค้ วามเข้าใจอย่างละเอียดในกระบวนการวิจยั การสร้างสรรค์และการปฏิบตั ทิ างวิชาชีพ
ด้านศิลปกรรมศาสตร์
2.4 สามารถประยุกต์ความรู้จากหลักการทฤษฎีในเชิงบูรณาการให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และ
ส่วนรวม และตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น และในระดับนานาชาติ
ที่อาจมีผลกระทบต่อศาสตร์ด้านศิลปกรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ แนวคิด เทคนิคต่าง ๆ ที่หลากหลายแปลก
ใหม่ และไม่อาจท�ำนายหรือคาดหมายได้ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาขั้นสูง
3.2 สามารถคิดวินิจฉัย วิเคราะห์ วิพากษ์ และวิจารณ์อย่างผู้รู้
3.3 สามารถคิดแบบองค์รวม คิดเชือ่ มโยงความสัมพันธ์ของสิง่ ต่างๆอย่างบูรณาการจับประเด็นของ
แก่นความคิดส�ำคัญได้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินความรู้เพื่อการประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม
3.4 สามารถใช้เทคนิคการวิจัย และข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายความรู้ หรือแนวทางการปฏิบัติใน
วิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยส�ำคัญ
3.5 สามารถคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่เป็นต้นแบบได้อย่าง
สร้างสรรค์สู่ระดับชาติอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน
3.6 มีความสามารถในการวิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์หรือรายงานผลของ
โครงการและจากสิ่งพิมพ์หรือสื่อต่างๆ ที่อ้างอิงได้ ในวงวิชาการหรือวิชาชีพทางด้านศิลปกรรมศาสตร์
และพัฒนาความคิดใหม่ๆ ที่ส�ำคัญโดยการบูรณาการเข้ากับองค์ความรู้ที่มีอยู่หรือมีสร้างใหม่
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 สามารถเสริมสร้างแนวคิด ถ่ายทอดมุมมองที่มีคุณค่าต่อสังคม และเมื่อใดที่มีความต้องการ
ข่าวสารและทักษะเพิม่ เติม ก็สามารถด�ำเนินการได้อย่างเป็นอิสระในการแสวงหา และประยุกต์ใช้ขอ้ มูล
ข่าวสารและทักษะนั้นๆ
4.2 มีความสามารถในการเข้าใจบทบาทและหน้าที่ ปรับตัว และอยู่ร่วมกับสังคมต่างวัฒนธรรม
4.3 สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้น�ำในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการท�ำงานของกลุ่มในภาพรวม
และสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่หลากหลายโดยหลักธรรมาภิบาล
4.4 มีความรับผิดชอบต่อความคิด ค�ำพูด และการกระท�ำของตนเอง และตามระเบียบข้อบังคับ ทัง้
องค์กรระดับชาติและระดับนานาชาติ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีตรรกะทางความคิด มีความสามารถในการประเมินผลอย่างมีวจิ ารณญาณ สามารถน�ำแนวคิด
เชิงสถิติมาประยุกต์ใช้ในการท�ำงานได้อย่างเหมาะสม
5.2 สามารถสื่อสารภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และภาษาสื่อสารอื่นๆ เช่น ภาษาอักษร ภาษา
ภาพ ภาษาเสียง ภาษากาย ภาษาคอมพิวเตอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 สามารถสื่อสาร ถ่ายทอดแนวความคิดได้อย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีการและรูปแบบที่เหมาะสม
กับเนื้อหาสาระ
5.4 สามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การสร้างสรรค์ผลงาน การน�ำเสนอ
ผลงาน ตรวจสอบปัญหา หาข้อสรุปและข้อเสนอแนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ทักษะพิสัย
6.1 สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สู่ระดับชาติอย่างมีคุณค่า
และยั่งยืน
6.2 มีความสามารถในการรวบรวมผลการวิจัยจากวิทยานิพนธ์ หรือจากรายงานผลของโครงการ
และจากสิ่งพิมพ์หรือสื่อต่างๆ ที่อ้างอิงได้ในวงวิชาการหรือวิชาชีพทางด้านศิลปกรรมศาสตร์
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส�ำเร็จการศึกษา
		 2.1.1 ทวนสอบคุณ ภาพผลการเรี ย นรู ้ ต าม Eexpected Learning Outcomes โดย
ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชาท�ำการรายงานทวนสอบคุณภาพผลการเรียนรูผ้ า่ น มคอ.5 โดยมีคณะกรรมการตรวจ
สอบผลการให้คะแนน ข้อสอบ และรายงาน รวมทัง้ ประเมินการวัดผลของแต่ละวิชา ว่ามีความสอดคล้อง
กับความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรูห้ รือไม่ โดยมีการทวนสอบอย่างนีร้ อ้ ยละ 25 ของรายวิชาทีเ่ ปิดสอน
ในแต่ละปีการศึกษา ทั้งนี้การประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร และทีป่ ระชุมของภาควิชา หรือคณะกรรมการทีภ่ าควิชาแต่งตัง้ ก่อนประกาศผล นอกจาก
นีใ้ ห้มกี ารประเมินการสอนรายวิชาเป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ ท�ำการส�ำรวจผลความพึงพอใจ และหาแนวทาง
ในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป
		 2.1.2 ทวนสอบในระดับรายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต ควรให้นิสิตประเมินการเรียนการสอน
รายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน
		 2.1.3 จ�ำนวนครั้งในการน�ำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมระดับชาติและนานาชาติ
และจ�ำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มี Peer review
		 2.1.4 การทวนสอบในระดับหลักสูตรโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา
ด�ำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส�ำเร็จการศึกษา
		 2.2.1 การสอบถามความพึงพอใจผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตในด้านต่างๆ ประกอบด้วย ความรูค้ วามสามารถ
ตรงสาขาที่ศึกษา และความรู้ความสามารถประกอบอื่นๆ เช่น ภาษาต่างประเทศ และความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
		 2.2.2 วิเคราะห์ภาวะการได้งานทีเ่ กีย่ วข้องกับสาขาหรือสัมพันธ์กนั กับสาขาทีส่ ำ� เร็จการศึกษา
		 2.2.3 การติดตามการพัฒนาการก้าวหน้าในสายงาน และความก้าวหน้าในด้านอาชีพ การ
ท�ำงานในระยะ 5 ปี
3. เกณฑ์การส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2
3.1 มีระยะเวลาการศึกษาตามก�ำหนด
3.2 ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก�ำหนด
3.3 สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3.4 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่หลักสูตรก�ำหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ
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3.5 มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต�่ำกว่า 3.00
3.6 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
3.7 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์เป็นบทความวิจัยในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส�ำหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ หรือน�ำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการเป็นบทความวิจัยและได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ดังกล่าว
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการส�ำหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศหรือแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจหลักสูตรที่สอนที่เปิดสอน
นโยบายของมหาวิทยาลัยนเรศวร
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มกี ารเพิม่ พูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ส่งเสริม
การสอน การวิจัยอย่างต่อเนื่อง ให้การสนับสนุนด้านการท�ำวิจัย การฝึกอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพ เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1.3 มีการเสริมทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
1.4 มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์ความรู้
1.5 สนับสนุนให้อาจารย์จัดท�ำผลงานทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้มีต�ำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
		 2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์
		 2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
		 2.2.1 การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชมุ ชนทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาความรู้ และ
คุณธรรม
		 2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ท�ำผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
		 2.2.3 ส่งเสริมการท�ำวิจยั สร้างองค์ความรูใ้ หม่เป็นหลักและเพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน และ
มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
หลักสูตรได้ก�ำหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแต่ละประเด็น ดังนี้
1. การก�ำกับมาตรฐาน
มีการก�ำกับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1.1 การด�ำเนินการจัดท�ำและติดตาม มคอ.ต่างๆ ของหลักสูตร ให้ดำ� เนินการตามแผนบริหารจัดการ
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ภาคการศึกษาต้น/ภาคการศึกษา
ปลาย โดยให้มีการก�ำกับติดตามโดยคณบดี/ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้
		 1.1.1 จัดท�ำและส่ง มคอ.3, 4, 5, 6, 7 และรายงานตัวบ่งชี้ผลการด�ำเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยอัพโหลดผ่านระบบบริหารจัดการหลักสูตร TFQ
		 1.1.2 คณะ/กองบริการการศึกษา รายงานการจัดส่ง มคอ.3, 4, 5, 6, 7 เสนอที่ประชุมคณะ
ท�ำงานกลั่นกรองหลักสูตรและงานด้านวิชาการ คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ตามล�ำดับ
1.2 อาจารย์และภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชา ต้องจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียน
ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ก�ำหนดไว้ในรายวิชา
1.3 อาจารย์ทปี่ รึกษาและคณะกรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องควบคุมการจัดการเรียนการสอน
วิทยานิพนธ์และการประเมินผลการเรียน ให้เป็นไปตามคุณภาพการของศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2. บัณฑิต
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าศิ ล ปะและการออกแบบ หลั ก สู ต รศิ ล ปกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความสามารถในการสร้างและพัฒนาองค์ความรูท้ างศิลปะ
และการออกแบบ ดังนั้น จึงเป็นที่ต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ระดับความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต โดยเฉลีย่ อยูใ่ นระดับดี ทัง้ นี้ คณะฯ โดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยด�ำเนินการส�ำรวจความ
ต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต เพือ่ น�ำข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวม
ถึงการศึกษาข้อมูลวิจยั อันเกีย่ วเนือ่ งกับการประมาณความต้องการของตลาดแรงงาน เพือ่ น�ำไปใช้ในการ
วางแผนการรับนิสิต
3. นิสิต
3.1 การรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
		 3.1.1 การรับนิสิต เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร แต่สาขาวิชาและอาจารย์
ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตรมีสว่ นร่วมในการแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นสิ ติ และพิจารณาแฟ้มสะสม
ผลงานทางศิลปะและการออกแบบ จากนั้นน�ำข้อมูลที่ได้ในแต่ละปีที่ผ่านมา น�ำมาใช้จัดท�ำแผนกลยุทธ์
ประชาสัมพันธ์และปรับปรุงกิจกรรมให้เหมาะสมกับนิสิตที่จะเข้าใหม่ในปีถัดไป รวมทั้งเพื่อใช้พัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรในอนาคต
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		 3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
				 1) ภาควิชาได้ก�ำหนดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเตรียม
ความพร้อมด้านการปรับตัว เทคนิคการเรียนรู้ กฎระเบียบในมหาวิทยาลัยที่ควรทราบ สิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกที่ภาควิชา คณะและมหาวิทยาลัยมีให้ รวมทั้งการพบอาจารย์ที่ปรึกษา และรุ่นพี่ทั้งในสาขาวิชา
และคณะ
				 2) มีนโยบายให้อาจารย์ทปี่ รึกษาเรียกนิสติ ในทีป่ รึกษามาพบร่วมกันอย่างน้อยภาคการ
ศึกษาละ 1 ครั้ง โดยก�ำหนดสัปดาห์เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาขึ้นช่วงหลังสอบกลางภาค เพื่อให้ได้ข้อมูล
และรู้จักนิสิตมากขึ้น และนอกจากนี้ยังมีการให้ค�ำปรึกษาเป็นการส่วนตัวในกรณีทั้งการพบปะโดยตรง
และช่องทางสื่อสารอื่นๆ
				 3) มีระบบให้นิสิตจะท�ำการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาทุกปีการศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ในการดูแลและช่วยเหลือนิสิตในปีต่อไป
3.2 การควบคุมการดูแลการให้ค�ำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิต
3.2.1 การควบคุมการดูแลการให้คำ� ปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นสิ ติ ในระดับปริญญาโท
				 1) จัดให้อาจารย์ 1 ท่าน ดูแลนิสิตที่เข้ามาใหม่ ซึ่งสามารถให้ค�ำปรึกษานิสิตได้อย่าง
ทั่วถึง และในแต่ละภาคการศึกษา
				 2) มีนโยบายให้อาจารย์ทปี่ รึกษาเรียกนิสติ ในทีป่ รึกษามาพบร่วมกันอย่างน้อยภาคการ
ศึกษาละ 1 ครั้ง โดยก�ำหนดสัปดาห์เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาขึ้นช่วงหลังสอบกลางภาค เพื่อให้ได้ข้อมูล
และรู้จักนิสิตมากขึ้น และนอกจากนี้ยังมีการให้ค�ำปรึกษาเป็นการส่วนตัวในกรณีทั้งการพบปะโดยตรง
และช่องทางสื่อสารอื่นๆ
				 3) มีระบบให้นิสิตจะท�ำการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาทุกปีการศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ในการดูแลและช่วยเหลือนิสิตในปีต่อไป
		 3.2.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ได้แก่
				 1) จัดให้มกี ารเรียนการสอน โดยมุง่ ให้ศกึ ษาค้นคว้าปัญหาทางวิชากการหรือวิชาชีพที่
ซับซ้อนอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ดว้ ยดุลยพินจิ ทีม่ คี ณ
ุ ธรรมจริยธรรม
อันเหมาะสม
				 2) จัดให้มกี ารเรียนการสอนทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของการบริการวิชาการแก่ชมุ ชน สาขาวิชา
สนับสนุนให้อาจารย์ในหลักสูตรน�ำปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาชุมชนมาเป็นโจทย์ในการปฏิบัติการ
แก่นิสิตเพื่อให้สาขาวิชาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและเป็นการบูรณาการสรรพวิชาเพื่อส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต่อไป
3.3 กระบวนการหรือแสดงผลการด�ำเนินงาน (การคงอยู่ การส�ำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและ
ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา)
		 หลักสูตรมีการส�ำรวจความพึงพอใจในด้านต่างๆ ของนิสติ ซึง่ ประกอบด้วย ความพึงพอใจของ
นิสิตแรกเข้าต่อความช่วยเหลือที่ได้รับ ความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้ายต่อหลักสูตร ความพึงพอใจ
ต่อสิ่งสนับสนุน ความพึงพอใจต่อความช่วยเหลือของอาจารย์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารหลักสูตรต่อไป
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4. คณาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่
		 4.1.1 การรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
				 หลักสูตรได้ด�ำเนินการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรโดยพิจารณาจากคุณวุฒิ
และผลงานวิชาการให้เหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยสอบถามจากความ
สมัครใจของอาจารย์ประจ�ำและพิจารณาแต่งตัง้ โดยอาศัยมติจากทีป่ ระชุมสาขาวิชาและประชุมภาควิชา
(ค�ำสัง่ แต่งตัง้ อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร และรายงานการประชุมภาควิชา) และมีการประเมินความพึงพอใจ
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรทุกปี เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงการบริหารหลักสูตรในปีต่อไป (ผล
การประเมินความพึงพอใจอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร)
		 4.1.2 การบริหารอาจารย์
				 หลักสูตรได้มกี ารก�ำหนดบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
อย่างชัดเจน มีการหารือและแบ่งหน้าทีร่ บั ผิดชอบของกรรมการประจ�ำหลักสูตร ตามความเหมาะสมทัง้
ทางด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ความชอบ และประสบการณ์ รวมถึงมีการจัดตั้งช่องทางการ
สือ่ สารเฉพาะเพือ่ ความสะดวกและรวดเร็วในการบริหารงาน รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีในการ
ท�ำงานร่วมกัน
		 4.1.3 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
				 1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจหลักสูตรที่เปิดสอน
นโยบายของมหาวิทยาลัย
				 2) ส่งเสริมอาจารย์ใหม่ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการสอน การวิจัยอย่างต่อเนื่อง ให้การสนับสนุนการท�ำวิจัย การฝึกอบรม ศึกษา
ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ เข้าร่วมการประชุมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
				 3) มีการเสริมทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
				 4) มีสว่ นร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชมุ ชนทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาองค์ความรู้
				 5) สนับสนุนให้อาจารย์จดั ท�ำผลงานทางวิชาการ เพือ่ ส่งเสริมให้มตี ำ� แหน่งทางวิชาการ
ที่สูงขึ้น
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
การบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
5.1 การออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก�ำกับการจัดท�ำรายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย
		 5.1.1 หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร และวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ�ำหลักสูตร ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรในแต่ละปี
การศึกษา จะมีการจัดท�ำปฏิทินการด�ำเนินงานตามแผนงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
				 1) ก่อนการเปิดภาคเรียน มีการแจ้งให้อาจารย์ผู้จัดการรายวิชาทุกคนเตรียมความ
พร้อมในการจัดท�ำ มคอ. 3 รวมถึงอุปกรณ์ เครื่องมือประกอบการสอนปฏิบัติการ สื่อการสอน เอกสาร
ประกอบการสอน
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				 2) เมือ่ สิน้ สุดภาคการศึกษามอบหมายอาจารย์ผจู้ ดั การรายวิชาประเมินความต้องการ/
ความพึงพอใจของนิสิตต่อการเรียนการสอนและใช้ข้อมูลในการปรับปรุงกลยุทธ์การสอน
				 3) มอบหมายอาจารย์ผู้จัดการรายวิชา จัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินการของรายวิชา
(มคอ. 5) ตามรายละเอียดที่ สกอ.ก�ำหนด ซึ่งรวมถึงข้อเสนอแผนการพัฒนาปรับปรุง เมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษา
		 		 4) ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอนและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกประจ�ำภาค
การศึกษา ซึ่งด�ำเนินการโดยงานวิชาการและงานอาคารสถานที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
				 5) อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนิสติ ทุก
ปีการศึกษา โดยคณะกรรมการทวนสอบของภาควิชา สุ่มทวนสอบรายวิชา 25% ของรายวิชาในความ
รับผิดชอบของภาควิชาในแต่ละปี
				 6) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละปี รวบรวมผลการประเมินคุณภาพการสอน
และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก รายงานผลการด�ำเนินการรายวิชา ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต จัด
ท�ำร่างรายงานผลการด�ำเนินการของหลักสูตรประจ�ำปี เสนอต่อหัวหน้าภาควิชา
				 7) หัวหน้าภาควิชาร่วมกับอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรจัดการประชุมคณะกรรมการ
ประจ�ำหลักสูตร วิเคราะห์ผลการด�ำเนินการของหลักสูตรประจ�ำปี และใช้ขอ้ มูลเพือ่ การวางแผนปรับปรุง
กลยุทธ์การสอน ทักษะของอาจารย์ในการใช้กลยุทธ์การสอน รายละเอียดของรายวิชา สิ่งอ�ำนวยความ
สะดวก ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสูตร จัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินการของหลักสูตรพร้อมทั้ง
ข้อเสนอแผนการปรับปรุงเสนอต่อคณบดี
		 5.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ
				 1) เมื่อครบรอบหลักสูตร (4 ปี) กรรมการหลักสูตรจัดการประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรง
คุณวุฒิ นิสิตปีสุดท้ายก่อนจบการศึกษาหรือบัณฑิตใหม่ และผู้จ้างงาน
				 2) แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจำ� นวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
ของ สกอ. ปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน�ำความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ นิสิตปีสุดท้ายหรือ
บัณฑิตใหม่ และผูจ้ า้ งงาน การเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมทีม่ ผี ลกระทบต่อลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
ของบัณฑิต มาประกอบการพิจารณา
				 3) การเปิดสอนรายวิชามีล�ำดับก่อนหลังที่เหมาะสม เพื่อเอื้อให้นิสิตเป็นบุคลากร
ทางการออกแบบทีม่ คี วามรู้ ความสามารถในการสร้างและพัฒนาองค์ความรูท้ างศิลปะและการออกแบบ
ได้ดว้ ยวิธกี ารแบบสหวิทยาการ เพือ่ สร้างสรรค์งานวิจยั ทีส่ ง่ ผลต่อการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจสังคม
ได้ มีความพร้อมทีจ่ ะปฏิบตั งิ านได้ทนั ที ตลอดจนมีศกั ยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงาน
ทัง้ ด้านวิชาการและวิชาชีพ ซึง่ เป็นไปตามนโยบายและวิสยั ทัศน์ของมหาวิทยาลัยทีม่ งุ่ สูค่ วามเป็นเลิศใน
การวิจัย
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
		 5.2.1 การพิจารณาก�ำหนดผู้สอน จัดให้มีผู้สอนที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
รายวิชาทีร่ บั ผิดชอบ มีการจัดระบบการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ ตลอดจนมีการเชิญผูท้ รงคุณวุฒจิ าก
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ภายนอกสถาบันทั้งในและต่างประเทศมาเป็นวิทยากรหรืออาจารย์พิเศษ เพื่อให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้ง จัดให้มีโครงการพัฒนาทักษะการสอนแก่คณาจารย์เป็นประจ�ำ
		 5.2.2 การก�ำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท�ำ มคอ.3 และมคอ.4
				 1) คณะกรรมการประจ�ำหลักสูตรก�ำหนดปฏิทนิ การด�ำเนินงานหลักสูตร โดยมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ และกรอบเวลาในการส่งมคอ. 3 และ มคอ. 4 โดยส่ง 30 วันก่อนเปิดภาคเรียน ทุกภาค
เรียนในปีการศึกษา
				 2) กําหนดให้มีการประเมินการสอนปลายภาคเรียน และวิเคราะห์คุณภาพของการ
สอนในมุมมองของผู้เรียน และรายงานผลการประเมินนี้ใน มคอ. 5 ซึ่งผู้สอนต้องน�ำผลการประเมินมา
พิจารณาว่าเห็นควรปรับปรุงรายวิชาหรือไม่อย่างไร และจะมีการปรับปรุง มคอ. 3 ในการสอนครัง้ ต่อไป
		 5.2.3 การก�ำกับกระบวนการเรียนการสอน
				 1) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก�ำหนดใน
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
				 2) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอน หรือการประเมิน
ผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด�ำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
		 5.2.4 การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทความเกีย่ วข้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 4 ด้าน (ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม)
				 1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะ มีความเป็นผู้น�ำ แข่งขันในตลาด
แรงงานได้ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
				 2) บัณฑิตได้รับการปลูกฝังแนวคิดของการใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
				 3) เน้นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน การเรียนรู้นอกห้องเรียน การ
ทัศนศึกษา รวมถึงการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยการให้นิสิตมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่
ชุมชน ทัง้ ในด้านการฝึกอบรม และการให้คำ� แนะน�ำทางวิชาการแก่ผปู้ ระกอบการและผูส้ นใจทัง้ ในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ และสากล
				 4) มีการสอดแทรกเนือ้ หาด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และความเป็น
ไทยให้แก่นิสิตในทุกรายวิชา
5.3 การประเมินผู้เรียน ก�ำกับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย
		 5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ด้วยการใช้การประเมินด้วยวิธีที่
หลากหลาย โดยค�ำนึงถึงพัฒนาการของผู้เรียน และผลการเรียนรู้ที่ต้องวัด เช่น การสอบ การน�ำเสนอ
ผลงาน การทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน การร่วมอภิปรายในชั้นเรียน การสังเกตพฤติกรรม ซึ่งอาจ
เป็นการประเมินโดยตนเอง โดยผูส้ อน และโดยผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง แต่ละรายวิชามีการประเมินผลการเรียน
รู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และระบุไว้ใน มคอ.3
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		 5.3.2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
				 1) ประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
					 1.1) นิสิตประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อนและหลังการเรียน
					 1.2) ประเมินโดยอาจารย์จากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนิสติ
					 1.3) ผู้ใช้บัณฑิตประเมินคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิต
				 2) ประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
					 2.1) ประเมินจากผลงานระหว่างภาค เช่น การส่งแบบ การเขียนรายงาน การสอบ
ย่อย การน�ำเสนอผลงานการค้นคว้าหน้าชั้น
					 2.2) ประเมินจากการสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ
					 2.3) ประเมินความรู้ของบัณฑิตโดยการส�ำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต
				 3) ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
					 3.1) ประเมินจากผลงานการแก้ไขปัญหาที่ได้รับมอบหมาย
					 3.2) ประเมินโดยการสอบข้อเขียนด้วยโจทย์ที่ต้องใช้ทักษะทางปัญญา
					 3.3) ประเมินรายงานผลการวิจัยในรายวิชาปัญหาพิเศษ
				 4) ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
					 4.1) มอบหมายนิสิตประเมินตนเองและเพื่อนในกลุ่ม สรุปผลการประเมินโดยใช้
เสียงส่วนใหญ่
					 4.2) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
				 5) ประเมินผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะในการวิเคราะห์ การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
					 5.1) ประเมินจากผลงานกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสืบค้น
ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายแต่ละบุคคล
					 5.2) ประเมินทักษะการสือ่ สารด้วยภาษาเขียนจากรายงานแต่ละบุคคลหรือรายงาน
กลุ่มในส่วนที่นิสิตนั้นรับผิดชอบ
					 5.3) ประเมินทักษะการสือ่ สารด้วยภาษาพูดจากพัฒนาการการน�ำเสนอรายงานใน
ชั้นเรียน การน�ำเสนอสัมมนา การน�ำเสนอนิทรรศการงานวิจัยต่อผู้เยี่ยมชมด้วยวาจา
					 5.4) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
				 6) ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
					 6.1) ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ความ
สามารถของนิสิตในการใช้ทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลงานของตน
		 5.3.3 การก�ำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6
และ มคอ.7) การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ�ำปี ตามตัวบ่งชีใ้ นหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา หลักสูตรได้มีการก�ำหนดให้นิสิตได้ทดสอบความรู้ 3 ด้าน คือ
วิชาชีพ ภาษา และคอมพิวเตอร์ โดยในการทดสอบความรู้ทางวิชาชีพนั้น ได้มีการปรับปรุงเกณฑ์และ
ข้อสอบที่ใช้ ให้มีความทันสมัยและครอบคลุมมากขึ้น และปรับปรุงเกณฑ์และวิธีการด�ำเนินงาน
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 ระบบการด�ำเนินงานของหลักสูตร คณะ สถาบันเพื่อความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียน
รู้ ทั้งความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
หรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
		 สาขาวิชาและอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรได้มกี ารประเมินความพึงใจในสิง่ สนับสนุนการเรียนรูข้ อง
ทัง้ อาจารย์ผสู้ อนและนิสติ แล้วน�ำผลการประเมินทีไ่ ด้มาใช้ประกอบการตัง้ งบประมาณส�ำหรับบ�ำรุงรักษา
ครุภัณฑ์การเรียนการสอนให้สามารถใช้งานได้ รวมถึงประชุมหารือแนวทางเพื่อหางบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการจัดหาและบ�ำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ในหลายช่องทาง เช่น การ
บริการวิชาการ และเงินบริจาคจากคณาจารย์ ในส่วนของการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
มหาวิทยาลัยและคณะ ได้มีจัดสรรงบประมาณส�ำหรับหนังสือต�ำราและวารสารทางวิชาการ และ
ทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจ�ำทุกปีและเวียนแจ้งอาจารย์ให้เสนอชื่อสื่อที่ต้องการ ส�ำหรับ
อุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการจะมีการประชุมวางแผนจัดท�ำข้อเสนองบประมาณครุภัณฑ์
6.2 จ�ำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
		 ปัจจุบนั สาขาวิชาได้มที รัพยากรทีใ่ ช้ในการเรียนการสอนอยูจ่ ำ� นวนหนึง่ แต่อย่างไรก็ตามก็ยงั ไม่
เพียงพอและทันต่อเทคโนโลยีทเี่ ปลีย่ นไปอย่างรวดเร็ว สาขาวิชาจึงได้มกี ารประชุมหารือแนวทางเพือ่ หา
งบประมาณเพือ่ สนับสนุนการจัดหาและบ�ำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรูใ้ นหลายช่อง
ทาง เช่น การบริการวิชาการ และเงินบริจาคจากคณาจารย์ รวมถึงมีการจัดตั้งแผนจัดสรรเครื่องมือและ
งบประมาณในการซ่อมบ�ำรุงเครื่องมือ และอุปกรณ์
6.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
		 สาขาวิชาร่วมกับอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรได้ทำ� การประเมินความพึงพอใจต่อทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนรู้โดยนิสิตในแต่ละรายวิชากรอกข้อมูลแบบประเมินแบบออนไลน์ และน�ำผลการประเมินแจ้ง
ในที่ประชุมสาขาเพื่อหารือแนวทางในการปรับปรุง
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด�ำเนินงาน (Key Performance Indicators)
7.1 ตัวบ่งชี้หลัก (Core KPIs)
		 การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทีจ่ ะท�ำให้บณ
ั ฑิตมีคณ
ุ ภาพอย่างน้อย
ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก�ำหนด โดยมีตัวบ่งชี้ผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
ดัชนีบ่งชี้ผลการดำ�เนินงาน
ปีที่1 ปีที่2 ปีที่3 ปีที่4 ปีที่5
1. อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุม เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด�ำเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์
3. มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อน การ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา
5. จัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่ก�ำหนด ใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน
ในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด�ำเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค�ำแนะน�ำ
ด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จ�ำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยล 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทีม่ ตี อ่ บัณฑิตใหม่หลังจาก
ท�ำงานไปแล้ว อย่างน้อย 1 ปี เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.0
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เกณฑ์การประเมินผลการด�ำเนินการเพื่อเผยแพร่หลักสูตร
ผลการประเมินการด�ำเนินการของหลักสูตรต้องอยู่ในระดับดี คือ ตัวบ่งชี้ที่ 1– 5 ต้องด�ำเนินการ
บรรลุตามเป้าหมายครบถ้วน และตัวบ่งชีท้ ี่ 6-12 ต้องด�ำเนินการบรรลุตามเป้าหมายครบถ้วนไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่ถูกประเมินในแต่ละปี ซึ่งส�ำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท ถ้าผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีต่อเนื่องกัน 2 ปี ก็จะได้รับการรับรองว่าหลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และต้องรักษาให้ผลการประเมินในแต่ละปีอยู่ในระดับดีตลอดไป
7.2 ตัวบ่งชี้ของหลักสูตร
		 Expected Learning Outcomes ที่เป็นตัวบ่งชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชาที่ก�ำหนดใน มคอ.2
จะถูกควบคุมตัวบ่งชี้ให้บรรลุเป้าหมาย โดยคณะ/หลักสูตร/สาขา โดยมีตัวบ่งชี้ผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
ดัชนีบ่งชี้ผลการดำ�เนินงาน
ปีที่1 ปีที่2 ปีที่3 ปีที่4 ปีที่5
1. ร้อยละของผลงานวิจยั และสร้างสรรค์ในวิทยานิพนธ์ของนิสติ ได้
รับการน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมวิชาการเป็นบทความวิจยั และได้รบั การ
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding)
หรือได้รบั การตีพมิ พ์ในวารสารระดับชาติ หรือได้รบั การเผยแพร่ใน
ระดับชาติ
2. ร้อยละของผลงานวิจยั และสร้างสรรค์ในวิทยานิพนธ์ของนิสติ ได้
รับการน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมวิชาการเป็นบทความวิจยั และได้รบั การ
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding)
หรือได้รบั การตีพมิ พ์ในวารสารระดับชาติ หรือได้รบั การเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ

≥25 ≥25 ≥25 ≥25

≥10 ≥10 ≥10 ≥10

7.3 ตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย
		 ตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัยจะควบคุมโดยการออกประกาศมาตรการก�ำกับ ติดตาม ประเมินตัว
บ่งชี้ให้บรรลุเป้าหมาย โดยมหาวิทยาลัย
ที่
ตัวบ่งชี้ผลการดำ�เนินงานในระดับมหาวิทยาลัย
ค่าเป้าหมาย
1 ร้อยละของรายวิชาเฉพาะสาขาทั้งหมดที่เปิดสอนมีวิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/ภาค
≥ 25
รัฐมาบรรยายพิเศษอย่างน้อย 1 ครั้ง
2 ผู้ส�ำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดตามแผนการศึกษาของ
หลักสูตร

≥ 25
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด�ำเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน
		 1.1.1 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนิสติ และน�ำผลการประเมินมาวิเคราะห์ เพือ่
หาจุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม โดยอาจารย์
แต่ละท่าน
		 1.1.2 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยการสอบ
		 1.1.3 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม
		 1.1.4 วิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนิสิต เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้
เหมาะสมกับนิสิตแต่ละชั้นปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน
1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
		 1.2.1 ผูเ้ รียนประเมินการสอนของอาจารย์ทกุ คน เมือ่ สิน้ สุดรายวิชา และส่งตรงต่อฝ่ายวิชาการ
โดยใช้แบบประเมินการสอนตามที่ก�ำหนด
		 1.2.2 ผลการประเมิน (feedback) ส่งตรงต่ออาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิชา เพือ่ ปรับปรุงต่อไป
		 1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอนและ
วางแผนการพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธการสอนให้เหมาะสมกับรายวิชา และ
สถานการณ์ของคณะ
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนิสิตและบัณฑิต
		 2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยตัวแทนทุกกลุ่มวิชา ตัวแทน
ผู้เรียนปัจจุบัน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
		 2.1.2 คณะกรรมการฯ วางแผนการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบ
		 2.1.3 ด�ำเนินการส�ำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปี
และจากผู้ส�ำเร็จการศึกษาที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น
2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก
		 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร ท�ำการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใช้ขอ้ มูล
ย้อนกลับของผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก เพื่อประกอบการประเมิน
2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
		 2.3.1 ติดตามบัณฑิตโดยส�ำรวจข้อมูลจากนายจ้าง และ/หรือผูบ้ งั คับบัญชาโดยแบบสอบถาม
และการสัมภาษณ์
		 2.3.2 ติดตามกับผู้ใช้ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
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3. การประเมินผลการด�ำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ�ำปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด�ำเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้
รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ให้กรรมการวิชาการประจ�ำสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของ
อาจารย์ นิสติ บัณฑิต และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และข้อมูลจาก มคอ.5,6,7 เพือ่ ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตร
ทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา และน�ำไปสู่การด�ำเนินการปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตรต่อไป
ส�ำหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระท�ำทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

