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หมวดท่ี 1 ข'อมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร :     25510221108581 
ภาษาไทย :     ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปA 
ภาษาอังกฤษ :     Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Visual Arts 

 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อเต็ม (ไทย)        
ชื่อย@อ (ไทย)          
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)   
ชื่อย@อ (อังกฤษ)    

:     ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ทัศนศิลปA) 
:     ศป.บ. (ทัศนศิลปA) 
:     Bachelor of Fine and Applied Arts (Visual Arts) 
:     B.F.A.(Visual Arts) 

  
3. วิชาเอก 

ไม@มี   
 

4. จํานวนหน9วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
ไม@น�อยกว@า 126 หน@วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร  
5.1 รูปแบบ 
 หลักสูตรปริญญาตรี 4  ป] 
5.2 ประเภทของหลักสูตร  
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  
5.3 ภาษาท่ีใช'  
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป̂นภาษาไทย   
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5.4 การรับเข'าศึกษา  
 รับท้ังนักเรียนไทยและนักเรียนต@างชาติท่ีใช�ภาษาไทยได�ดี 
5.5 ความร9วมมือกับสถาบันอ่ืน  
 เป̂นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ  
5.6 การให'ปริญญาแก9ผู'สําเร็จการศึกษา  
 ให�ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปA หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจาก
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปA หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

6.2 ได�รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 6/2560 
เม่ือวันท่ี 28  มิถุนายน 2560 

6.3 ได�รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งท่ี 6/2560 
 เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2560 
6.4 เปcดสอนภาคเรียนท่ี 1 ป]การศึกษา 2560 เป̂นต�นไป 

 
7. ความพร'อมในการเผยแพร9หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร�อมในการเผยแพร@คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห@งชาติ ในป]การศึกษา 2562 
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพได'หลังสําเร็จการศึกษา 

8.1 ศิลปcนอิสระ (จิตรกร  ประติมากร  ศิลปcนภาพพิมพ9 ) 
8.2 นักวิชาการทางด�านศิลปะ 
8.3 นักออกแบบท่ัวไป 
8.4 ธุรกิจส@วนตัว (ทางด�านศิลปะ) 
8.5 ครูศิลปะ 
8.6 ผู�ชํานาญการทางด�านเทคนิคศิลปะ (ช@างปdeน  ช@างพิมพ9  ช@างเขียน ) 
8.7 ภัณฑรักษ9 
8.8 อ่ืน ๆ  
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9. ช่ือ นามสกุล ตําแหน9ง และคุณวุฒิของอาจารย"ผู'รับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ 
ตําแหน9ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปB 

1 นางมณี  มีมาก ผู�ช@วยศาสตราจารย9 ปรด. 
ศ.ม. 
ศ.บ. 

ทัศนศิลปA 
ศิลปะภาพพิมพ9 
ศิลปะภาพพิมพ9 

ม.ศิลปากร 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2558 

2546 
2544 

2 นายชัยรัตน9  แสงทอง อาจารย9 ศ.ม. ศิลปะไทย ม.ศิลปากร 2546 
   ศ.บ. ศิลปะไทย ม.ศิลปากร 2544 
3 นายชิโนรส  รุ@งสกุล อาจารย9 ศ.ม. จิตรกรรม ม.ศิลปากร 2544 
   ศ.บ. จิตรกรรม ม.ศิลปากร 2538 
4 นายนันทวุฒิ  สิทธิวัง อาจารย9 ศ.ม. ประตมิากรรม ม.ศิลปากร 2549 
   ศ.บ. ประตมิากรรม ม.ศิลปากร 2544 
5 นายยอดชาย  พรหมอินทร9 ผู�ช@วยศาสตราจารย9 ศศ.ม. ไทยคดีศึกษา ม.ทักษิณ 2553 
   ศ.บ. ศิลปะไทย ม.ศิลปากร 2541 

 
10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
 มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา  
 
11. สถานการณ"ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปCนในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ"หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ปdจจุบันโลกก�าวเข�าสู@ศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงมีความเปลี่ยนแปลงท้ังในทางสังคมและเศรษฐกิจ การ

จัดการศึกษาจึงมีความจําเป̂นท่ีจะต�องปรับตัวให�สอดคล�องกับบริบทท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงไป สังคมกําลังเข�าสู@ยุค
แห@งการสื่อสารสาระสนเทศมีข�อมูลข@าวสาร องค9ความรู�ต@างๆมากมายในโลกออนไลน9ท่ีทุกคนสามารถเข�าถึง
ข�อมูลในขณะเดียวกันก็มีการเปลี่ยนแปลงของข�อมูลและเทคโนโลยีอย@างรวดเร็ว ในทางเศรษฐกิจมีแนวโน�มใน
การลดลงของการใช�แรงงานมนุษย9อันเป̂นผลจากการพัฒนาของเทคโนโลยี การแข@งขันในทางธุรกิจเป̂นไปอย@าง
เปcดกว�างข้ึนผ@านทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร  การผลิตท่ีมุ@งตอบสนองรสนิยมเฉพาะทางซ่ึงต�องใชหลักการ
และความสามารถทางด�านทัศนศิลปAเข�ามาแทนท่ีการผลิตเชิงปริมาณ  นักสร�างสรรค9ทางศิลปะจึงมีบทบาท
มากยิ่งข้ึนกว@าเดิมในการมีส@วนร@วมพัฒนาโลกท่ีสื่อสารด�วยภาพท้ังด�านกายภาพและจิตวิญญาณ โดยอาศัย 
ทักษะสําคัญ 3 ด�านของการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ได�แก@     

1. ทักษะชีวิตและการทํางานประกอบด�วย ความยืดหยุ@นและการปรับตัว ทักษะทางสังคมและ
ทักษะข�ามวัฒนธรรม การริเริ่มสร�างสรรค9และเป̂นตัวของตัวเอง การเป̂นผู�สร�างหรือผลิตและความรับผิดชอบ
เชื่อถือได� ภาวะผู�นําและความรับผิดชอบ  

2.  ทักษะการเรียนรู�และนวัตกรรม ประกอบด�วย ความคิดริ่เริ่มสร�างสรรค9และนวัตกรรม การคิด
อย@างมีวิจารณญาณและการแก�ปdญหา การสื่อสารและความร@วมมือ 
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3.  ทักษะด�านสาระสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ประกอบด�วย การใช�และประเมินสาระสนเทศได�
อย@างเท@าทัน วิ เคราะห9และเลือกใช�สื่อได�อย@างเหมาะสม การใช�เทคโนโลยีใหม@อย@างมีประสิทธิภาพ 
(http://www.qlf.or.th/home/Contents/417 สํานักงานส@งเสริมสังคมแห@งการเรียนรู�และคุณภาพเยาวชน 
(สสค.)  

ดังนั้นสาขาทัศนศิลปAจึงได�ปรับปรุงหลักสูตรให�มีความสอดคล�องต@อการเปลี่ยนแปลงดังกล@าวเพ่ือให�
บัณฑิตท่ีจบออกไปมีศักยภาพในการแข@งขันและความสามารถปรับตัวประยุกต9ใช�องค9ความรู�ในการสร�างสรรค9
ทางศิลปะท่ีพัฒนาไปสู@การสร�างมูลค@าจากต�นทุนทางวัฒนธรรมท่ีมีอยู@ เพ่ือเป̂นส@วนหนึ่งในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมและสามารถพ่ึงพาตนเองได�อย@างยั่งยืน 

11.2 สถานการณ"หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
 โลกปdจจุบันมีการเชื่อมต@อแลกเปลี่ยนข�อมูลข@าวสารกันอย@างรวดเร็ว ส@งผลให�มีการแลกเปลี่ยนถ@าย

โอนทางด�านความเชื่อ ทัศนคติกันอย@างกว�างขวาง ทางด�านศิลปวัฒนธรรมก็เช@นเดียวกัน ค@านิยมจากต@าง
วัฒนธรรมได�หลั่งไหลมาสู@คนรุ@นใหม@ก@อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังในวิธีคิด การแสดงออก รสนิยม สาขา
ทัศนศิลปAเป̂นศาสตร9หนึ่งท่ีต�องปรับตัวต@อกระแสความเปลี่ยนแปลงนี้ ในขณะเดียวกันก็ต�องหาจุดสมดุล
ระหว@าง การรับปรับเปลี่ยนกับการคงไว�ซ่ึงอัตลักษณ9ทางวัฒนธรรมอันเป̂นรากเหง�าของภูมิปdญญา ซ่ึงเป̂นการ
บ@งบอกถึงเอกลักษณ9ตัวตนในสังคมร@วมสมัย อันเป̂นจุดแข็งและต�นทุนสําคัญในการสร�างสรรค9ให�เกิดรูปแบบ
เฉพาะตน และเป̂นการคงไว�ซ่ึงการแสดงออกถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ศิลปกรรมเป̂นส@วนช@วยให�
มนุษย9ในสังคมรู�จักอัตลักษณ9ของตนเอง และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ซ่ึงกันและกัน อันจะก@อให�เกิดความ
เข�าใจในความแตกต@างท่ีหลากหลายในทางสังคม การบูรณาการการเรียนรู�ท้ังในเชิงอนุรักษ9และการพัฒนาจึงมี
ความสําคัญยิ่งในการจัดการเรียนการสอนทางด�านศิลปกรรม ซ่ึงจะก@อให�เกิดการพัฒนาศักยภาพในการปรับตัว
ในโลกร@วมสมัย และเป̂นการสร�างความภาคภูมิและสร�างศักยภาพวัฒนธรรมท่ีมีความเข�มแข็งท่ีมีอัตลักษณ9
เฉพาะตน 

  
12. ผลกระทบจากข'อ 11.1 และ 11.2 ต9อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข'องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 การพัฒนาหลักสูตรทัศนศิลปA  มีหลักคิดมาจากความต�องการการพัฒนาบุคคลให�เป̂นผู�มีความรู� 

ความชํานาญในด�านทัศนศิลปA ความเปลี่ยนแปลงทางด�านสังคม ค@านิยม และเศรษฐกิจ รวมท้ังต�องการส@งเสริม
สนับสนุนด�านศิลปวัฒนธรรมซ่ึงเป̂นเอกลักษณ9ท�องถ่ินและของชาติ โครงสร�างหลักสูตรเป̂นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ9มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  โดยมีการวิเคราะห9 จุดเด@น  
จุดด�อยและความต�องการจากบัณฑิต  ผู�ใช�บัณฑิต  คณาจารย9และผู�ทรงคุณวุฒิทางด�านทัศนศิลปA ท่ีเป̂นผล
สะท�อนการดําเนินการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  และเกณฑ9การประกันคุณภาพการศึกษาท่ีกําหนดให�
มีการปรับปรุงหลักสูตร ทุกรอบระยะเวลา 5 ป] 
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12.2 ความเก่ียวข'องกับพันธกิจของสถาบัน 
 หลักสูตรทัศนศิลปAมีความเก่ียวพันกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยทักษิณในด�านการส@งเสริมสนับสนุน

ด�านศิลปวัฒนธรรมซ่ึงมีความเป̂นเอกลักษณ9ท�องถ่ินและของชาติ  โดยมีวัตถุประสงค9หลักสูตร เพ่ือผลิตบัณฑิต 
สาขาวิชาทัศนศิลปA ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะดังนี้ 

1. มีความรู�ความสามารถ ทางทัศนศิลปAท้ังทางด�านทฤษฎีและปฏิบัติ 
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห9 สังเคราะห9  สร�างสรรค9 และการแก�ปdญหา 
3. สามารถนําความรู� ทักษะไปใช�ประกอบอาชีพท่ีเก่ียวข�องกับศิลปะอย@างมีจิตสํานึกและ

รับผิดชอบต@อสังคมและมีจรรยาบรรณวิชาชีพ  ประยุกต9ใช�ในการประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวข�องทางศิลปะได�  
4. บัณฑิตมีความตระหนักในคุณค@าของภูมิปdญญาท�องถ่ินท้ังด�านจารีตประเพณีและร@วมสมัย ท่ี

สามารถบูรณาการข�ามศาสตร9สู@การพัฒนาชุมชน 
ดังนั้นหลักสูตรจึงได�มีการจัดโครงสร�างรายวิชาท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติและรายวิชาทฤษฎีทาง

ศิลปะ ท่ีนิสิตสามารถนําไปประยุกต9ใช�ในการประกอบอาชีพ โดยหลักสูตรมีลักษณะแตกต@างจากสถาบันอ่ืน ๆ 
ในด�านการเน�นเอกลักษณ9ความเป̂นพ้ืนถ่ินของภูมิภาคและความเป̂นร@วมสมัยสากล 
 
13. ความสัมพันธ"กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปEดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  

13.1 กลุ9มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปEดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

นิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยทักษิณ ต�องเรียนรายวิชาในหมวดวิชา 
ศึกษาท่ัวไป จํานวน 30 หน@วยกิต โดยแบ@งเป̂น 2 กลุ@ม ดังนี้ 

1. วิชาบังคับ      จํานวน 18 หน9วยกิต 
1.1 กลุ@มการใช�ภาษา    จํานวน   9 หน@วยกิต 
1.2 กลุ@มบูรณาการ    จํานวน   9 หน@วยกิต 

2. วิชาเลือก      จํานวน 12 หน9วยกิต 
2.1 กลุ@มวิชาบังคับเลือก    จํานวน   3 หน@วยกิต 
2.2 กลุ@มวิชาเลือก    จํานวน   9 หน@วยกิต 

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ (ถ'ามี) 
ไม@มี 

13.1.3 กลุ9มวิชาท่ีเรียนจากหลักสูตรอ่ืน (ถ'ามี) 
ไม@มี 

13.2 กลุ9มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปEดสอนให'ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต'องมาเรียน 
ไม@มี 
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13.3 การบริหารจัดการ 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กําหนดให�อาจารย9ประจําท่ีสังกัดส@วนงานวิชาการและส@วนงานอ่ืนท่ีได�รับ

มอบหมายจากมหาวิทยาลัยเป̂นผู�สอน โดยมีรองอธิการบดีท่ีได�รับมอบหมายให�รับผิดชอบด�านวิชาการเป̂น 
ผู�กํากับดูแล และฝmายวิชาการเป̂นผู�ประสานงาน 

  
14. ความร9วมมือทางวิชาการกับหน9วยงานอ่ืน 

หลักสูตรมีความร@วมมือทางวิชากับมหาวิทยาลัยและหน@วยงานอ่ืนๆท้ังในและต@างประเทศ อาทิเช@น  
หน9วยงาน โครงการ/กิจกรรม 

มหาวิทยาลัยต@างๆ ในประเทศไทย เช@น มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มหาวิทยาลัยขอนแก@น มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม@  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัย
ทักษิณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สถาบันเจ�า
คุณทหารลาดกระบัง และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปA  

โครงการความร@วมมือประติมากรรม 8 สถาบัน 
- กิจกรรมจะเป̂นการแลกเปลี่ยนเรียนรู� 

แนวคิด  ทักษะ และประสบการณ9ทาง
ประติมากรรมเพ่ือร@วมกันสร�างสรรค9ผลงาน 

มหาวิทยาลัย Sultan Idris Education University 
ประเทศมาเลเซีย 

โครงการ/กิจกรรมการฝtกอบรมเชิงปฏิบัติทางศิลปะ 
- ฝtกอบรมเชิงปฏิบัติทางศิลปะแสดงผลงาน

ศิลปะของนิสิตและคณาจารย9ระหว@าง 2 
สถาบัน 

มหาวิทยาลัย Sain  University ประเทศมาเลเซีย  โครงการ/กิจกรรมการฝtกอบรมเชิงปฏิบัติทางศิลปะ 
- เป̂นกิจกรรมการฝtกอบรมเชิงปฏิ บั ติและ

แสดงผลงานศิลปะของคณาจารย9ระหว@าง 2 
สถาบัน 

เทศบาลเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา  โครงการความร@วมมือกับเทศบาลเมืองสะเดา  
- เป̂นกิจกรรมการฝtกอบรมเชิงปฏิบัติการทาง

ศิลปะให�กับชุมชน 
เขตการศึกษา 1 จังหวัดสงขลา   โครงการความร@วมมือกับเขตการศึกษา 1 

- เป̂นกิจกรรมการฝtกอบรมเชิงปฏิบัติการทาง
ทั ศน ศิลปA ให� กั บ ครูผู� ส อน ศิลปะใน เขต
การศึกษา 1 จังหวัดสงขลาท้ังหมด 
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หมวดท่ี 2 ข'อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค"ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญา 
สร�างสรรค9ศิลปะ  มีจริยธรรม  สืบสานภูมิปdญญา  นําการพัฒนาสู@สากล   

1.2 ความสําคัญ 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลปA  เป̂นสาขาวิชาท่ีมุ@งเน�นและมีกระบวนการ

ในการพัฒนาบุคคลให�เป̂นผู�มีความรู� ความชํานาญในด�านทัศนศิลปAซ่ึงสามารถนําไปประยุกต9ในการประกอบ
อาชีพรวมท้ังการดําเนินชีวิตในสังคมได�อย@างเหมาะสม 

1.3 วัตถุประสงค"หลักสูตร/คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค" /ผลการเรียนรู'ท่ีคาดหวัง (AUN 1) 
 เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล�ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้   

1) มีความรู�ความสามารถ ทางทัศนศิลปAท้ังทางด�านทฤษฎีและปฏิบัติ 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห9 สังเคราะห9  สร�างสรรค9 และการแก�ปdญหา 
3) สามารถนําความรู� ทักษะไปประยุกต9ใช�ในการประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวข�องทางศิลปะโดยมี

จิตสํานึกและรับผิดชอบต@อสังคมอย@างมีจรรยาบรรณ  
4) บัณฑิตมีความตระหนักในคุณค@าของภูมิปdญญาท�องถ่ินท้ังด�านจารีตประเพณีและร@วมสมัย ท่ี

สามารถบูรณาการข�ามศาสตร9สู@การพัฒนาชุมชน 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ" หลักฐาน/ตัว
บ9งช้ี 

1. มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา
และนําผลการประเมินมาใช�ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน  
 

- จั ด อ า จ า ร ย9
ผู� รั บ ผิ ด ช อ บ
หลักสูต รดูแล
และติดตามผล
ก า ร จั ด ก า ร
เรียนการสอน
ของคณาจารย9 

- สอบถามความ
คิดเห็นของนิสิต 
บัณฑิตและผู�ใช�
บัณฑิต 

- ร า ย ง า น ผ ล
การประเมิน
หลักสูตร 

- ผลการเสนอ
ความคิดเห็น
ข อ ง นิ สิ ต
บั ณ ฑิ ต แ ล ะ
ผู�ใช�บัณฑิต 

- ผลการ
ประเมิน
หลักสูตร 
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- ติดตามประเมิน
หลักสูตรอย@าง
ต@อเนื่อง 

- มคอ.3-6 

2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
ทุก 5 ป] 

- ดําเนินโครงการ
ปรับปรุง 

     หลักสูตรตาม
เกณฑ9การรับรอง 

หลักสูตรของ
ทัศนศิลปA 

- รายงานการ
ปรับปรุง
หลักสูตร 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร'างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
  การจัดการศึกษาใช�ระบบทวิภาค โดยเป̂นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว@าด�วย การศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดท่ี 1 ข�อ 8 (ภาคผนวก จ) 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร'อน 
  อาจมีการจัดการศึกษาภาคเรียนฤดูร�อน โดยถือเป̂นภาคเรียนหนึ่งของป]การศึกษาด�วยก็ได� และให�

มีจํานวนชั่วโมงการเรียนแต@ละรายวิชาเท@ากับจํานวนชั่วโมงในภาคเรียนท่ี 1 หรือภาคเรียนท่ี 2 ให�เป̂นไปตาม
ข�อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว@าด�วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดท่ี 1 ข�อ 8 (ภาคผนวก จ) 

1.3 การเทียบเคียงหน9วยกิตในระบบทวิภาค  
 ไม@มี 

 
2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
 ภาคเรียนท่ี 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
 ภาคเรียนท่ี 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
 ภาคเรียนฤดูร�อน เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 
2.2 คุณสมบัติของผู'เข'าศึกษา  
 2.2.1 สําเร็จการศึกษาไม@ตํ่ากว@าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท@าท่ีมหาวิทยาลัยทักษิณ

รับรอง 
 2.2.2 เป̂นผู�มีความประพฤติดี 
 และเป̂นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว@าด�วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

หมวดท่ี 3 ข�อท่ี 12 (ภาคผนวก จ) 
2.3 ปOญหาของนิสิตแรกเข'า  

2.3.1 พ้ืนฐานด�านศิลปะท้ังภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี 
2.3.2 การปรับตัวในด�านวิธีการเรียนรู�การใช�ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
2.3.3 เปvาหมายของการศึกษา 
2.3.4 ขาดแคลนทุนทรัพย9 
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2.4 กลยุทธ"ในการดําเนินการเพ่ือแก'ไขปOญหา/ข'อจํากัดของนิสิตในข'อ 2.3 
ปOญหาของนิสิตแรกเข'า กลยุทธ"ในการดําเนินการแก'ไขปOญหา 

1. พ้ืนฐานด�านศิลปะท้ังภาคปฏิบัติและ
ภาคทฤษฎี 

เรียนปรับพ้ืนฐานในภาคเรียนต�นเสริมกระบวนการ
เรียนตามหลักสูตร 

2. การปรับตัวในด�านวิธีการเรียนรู�การใช�ชีวิต
ในมหาวิทยาลัย 

อาจารย9ท่ีปรึกษาทางวิชาการให�คําแนะนํา 
จัดกิจกรรมให�คําแนะนําระหว@างรุ@นพ่ีรุ@นน�อง 

3. เปvาหมายของการศึกษา จัดกิจกรรมเสวนาแนะนําแนวทางจากศิษย9เก@าหรือ
บุคคลท่ีประสบความสําเร็จในวิชาชีพทางศิลปะ 

4. ขาดแคลนทุนทรัพย9 จัดหาทุนภายในและภายนอก 
 

2.5 แผนการรับนิสิตและผู'สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปB  

ระดับช้ันปB 
จํานวนนิสิตในแต9ละปBการศกึษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นป]ท่ี 1 30 30 30 30 30 
ชั้นป]ท่ี 2 - 30 30 30 30 
ชั้นป]ท่ี 3 - - 30 30 30 
ชั้นป]ท่ี 4    30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
คาดว9าจะสําเร็จการศึกษา - - - 30 30 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 
 ใช�งบประมาณเงินรายรับและรายจ@ายของมหาวิทยาลัยทักษิณ ตามรายละเอียดดังนี้ 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน9วย : บาท) 

 ประมาณจากค@าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ@ายภาคเรียนละ 12,000 บาท ตลอดหลักสูตร 
96,000 บาท  

 
 
 

รายรับ 
ปBงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ค@าลงทะเบียน  720,000 1,440,000 2,160,000 2,880,000 2,880,000 

รวมรายรับ 720,000 1,440,000 2,160,000 2,880,000 2,880,000 
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2.6.2 งบประมาณรายจ9าย (หน9วย : บาท)  

รายจ9าย 
ปBงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
1. งบบุคลากร (เงินเดือน, ค@าจ�าง
ประจํา, ค@าจ�างชั่วคราว, อุดหนุน
ค@าใช�จ@ายบุคลากร) 

458,630 486,147 515,316 546,235 579,009 

2. งบดําเนินการ (ค@าตอบแทนใช�
สอยและวัสดุ) 

393,000 471,600 565,920 679,104 814,924 

3. งบลงทุน (ครุภัณฑ9) 400,000 480,000 576,000 691,200 829,440 
4. งบเงินอุดหนุน (โครงการต@าง ๆ 
ของหลักสูตร) 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

รวมท้ังส้ิน 1,276,630 1,462,747 1,682,236 1,941,539 2,248,373 
จํานวนนิสิต 45 60 90 120 120 

 
2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
2.8 การเทียบโอนหน9วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข'ามสถาบันอุดมศึกษา 
 การเทียบรายวิชา เนื้อหาของคําอธิบายรายวิชาในรายวิชาท่ีขอเทียบจะต�องครอบคลุมเนื้อหาของ

คําอธิบายรายวิชาตามโครงสร�างท่ีนิสิตต�องเรียนไม@น�อยกว@าร�อยละ 75 รายวิชาท่ีโอนต�องเป̂นรายวิชาท่ีนิสิต
เคยเรียนมาแล�วไม@เกิน 5 ป] และได�รับระดับข้ันไม@ตํ่ากว@า C หรือได�รับค@าระดับข้ันไม@ตํ่ากว@า 2.00 และเป̂นไป
ตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว@าด�วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดท่ี 7 ข�อ 30 ข�อ 31  
ข�อ 32 ข�อ 33 และข�อ 34 (ภาคผนวก จ) 
 
3. หลักสูตรและอาจารย"ผู'สอน 

3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จํานวนหน9วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม9น'อยกว9า 126 หน9วยกิต 
 3.1.2 โครงสร'างหลักสูตร 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม9น'อยกว9า 30 หน9วยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม9น'อยกว9า 90 หน9วยกิต 

วิชาแกน                                                  22 หน@วยกิต 
วิชาพ้ืนฐานเฉพาะด�าน                ไม@น�อยกว@า 32 หน@วยกิต 

กลุ@มทฤษฎี                 ไม@น�อยกว@า 10 หน@วยกิต 
กลุ@มปฏิบัติ  ไม@น�อยกว@า 22 หน@วยกิต 
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วิชาเอก ไม@น�อยกว@า 36 หน@วยกิต 
กลุ@มวิชาบังคับ ไม@น�อยกว@า 18 หน@วยกิต 
กลุ@มศิลปนิพนธ9  ไม@น�อยกว@า 18 หน@วยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม9น'อยกว9า  6 หน9วยกิต 
 

 3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม9น'อยกว9า 30 หน9วยกิต 

วิชาบังคับ  18 หน9วยกิต 
กลุ9มการใช'ภาษา  9 หน9วยกิต 

0000111 ภาษาไทยสําหรับอุดมศึกษา  3(3-0-6) 
 Thai for Higher Education  

0000121 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Basic English in Daily Life  
0000122 การอ@านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

 Read and Write in Basic English  
กลุ9มบูรณาการ    9 หน9วยกิต 

0000161 คุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 Quality of Life  
0000162 สิ่งแวดล�อมกับการดําเนินชีวิต 3(3-0-6) 

 Environment and Lifestyle  
0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 

 Social Sustainability and Sufficiency Economy  
วิชาเลือก 12 หน9วยกิต 

กลุ9มวิชาบังคับเลือก 3 หน9วยกิต 
 เลือกจากรายวิชา    
0000262 ทักษิณศึกษา 3(2-2-5) 

 Southern Thai Studies  
0000263 วิถีชุมชนท�องถ่ิน 3(1-6-2) 

 Local Community Ways  
หมายเหตุ : กรณีท่ีเลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเป̂นวิชาบังคับเลือกแล�ว สามารถเลือก 
               รายวชิาท่ีเหลือเป̂นวิชาเลือกได� 
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กลุ9มวิชาเลือก 9 หน9วยกิต 
วิชาเลือก 9 หน@วยกิต จะต�องมีวิชาเลือกจากท้ังรายวิชาในกลุ@มภาษาและกลุ@มบูรณาการ 
 เลือกจากรายวิชากลุ9มการใช'ภาษา   
0000131 ภาษาและวัฒนธรรมพม@า 3(3-0-6) 

 Burmese Language and Culture  
0000132 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 3(3-0-6) 

 Vietnamese Language and Culture  
0000133 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6) 

 Korean Language and Culture  
0000134 ภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุmน 3(3-0-6) 

 Japanese Language and Culture  
0000135 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6) 

 Chinese Language and Culture  
0000136 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6) 

 Malay Language and Culture  
 เลือกจากรายวิชากลุ9มบูรณาการ    
0000163 วิถีอาเซียน 3(3-0-6) 

 ASEAN Ways  
0000164 หลักปรัชญาและศาสนาเพ่ือการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 

 Philosophy and Religion Principles for Life Development 
0000165 ชมศิลปA ดูหนัง ฟdงเพลง 2(2-0-4) 

 Audio and Visual Art Appreciation  
0000166 ไฟฟvากับชีวิต 2(2-0-4) 

 Electricity and Life  
0000167 อาหารเพ่ือชีวิตและความงาม 3(3-0-6) 

 Food for Life and Beauty  
0000168 การอ@านเพ่ือชีวิต 2(2-0-4) 

 Reading for Life  
0000169 กีฬาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ 2(1-2-3) 

 Sports and Recreation for Health  
0000264 เศรษฐศาสตร9และการจัดการ 2(2-0-4) 

 Economics and Management  
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0000265 ความม่ันคงทางอาหาร และพลังงาน กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(2-0-4) 
 Food and Energy Security for Quality of Life  

0000266 เศรษฐกิจสร�างสรรค9 2(2-0-4) 
 Creative Economy  

0000267 ทัศนศิลปAและสังคีตวิจักษ9 2(2-0-4) 
 Visual Art and Music Appreciation  

0000268 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 
 Thai Politics and Governance  

ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม9น'อยกว9า 90 หน9วยกิต 
 วิชาแกน       22 หน9วยกิต 

0601101 ศิลปะพ้ืนฐาน  2(1-2-3) 
 Art Fundamentals 
0601102 ประวัติศาสตร9ศิลปะตะวันตก  2(2-0-4) 
 History of Western Art  
0601201 กายวิภาคมนุษย9  2(1-2-3) 
 Human Anatomy 
0601202 ประวัติศาสตร9ศิลปะตะวันออก  2(2-0-4) 
 History of Eastern Art 
0601203 ศิลปะพ้ืนถ่ินภาคใต�  2(2-0-4) 
 Vernacular Art of Southern 
0601204 ทัศนียวิทยา  2(1-2-3) 
 Perspective  
0601301 สุนทรียศาสตร9ในงานศิลปะ  2(2-0-4) 
 Aesthetics in Art    
0601302 ภาษาอังกฤษสําหรับศิลปะ 1  2(2-0-4) 
 English for Art 1  
0601303 คอมพิวเตอร9เพ่ือการออกแบบ 3 มิติ  2(1-2-3) 
 3D Computer Design 
0601304 พ้ืนฐานการออกแบบกราฟcก  2(1-2-3) 
 Introduction to Graphic Design 
0601305 ภาษาอังกฤษสําหรับศิลปะ 2  2(2-0-4) 
 English for Art 2 
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 วิชาพ้ืนฐานเฉพาะด'าน ไม9น'อยกว9า 32 หน9วยกิต 
กลุ9มทฤษฎี ไม9น'อยกว9า 10 หน9วยกิต 

0601211 ประวัติศาสตร9ศิลปะไทย  2(2-0-4) 
 History of Thai Art 
0601311 ศิลปวิจารณ9  2(2-0-4) 
 Art Criticism 
0601312 ศิลปะสมัยใหม@  2(2-0-4) 
 Modern Art 
0601411 ศิลปะร@วมสมัย  2(2-0-4) 
 Contemporary  Art  
0601412 สัมมนาจิตรกรรม  2(2-1-3) 
 Seminar in Painting    
0601413 สัมมนาประติมากรรม  2(2-1-3) 
 Seminar in Sculpture    
0601414 สัมมนาศิลปะภาพพิมพ9  2(2-1-3) 
 Seminar in Printmaking    
0601415 สัมมนาศิลปะไทย  2(2-1-3) 
 Seminar in Thai Art   

กลุ9มปฏิบัติ ไม9น'อยกว9า 22 หน9วยกิต 
0601121 วาดเส�น 1  3(1-4-4) 
 Drawing 1 
0601122 องค9ประกอบศิลปA 1  2(1-2-3) 
 Composition 1  
0601123 วาดเส�น 2  3(1-4-4) 
 Drawing 2 
0601124 องค9ประกอบศิลปA 2  2(1-2-3) 
 Composition 2 
0601221 วาดเส�น 3  3(1-4-4) 
 Drawing 3 
0601222 โปรแกรมคอมพิวเตอร9สําหรับงานทัศนศิลปA  2(1-2-3) 
 Computer Software for Visual Arts 
0601321 ศิลปะกับสิ่งแวดล�อม  2(1-2-3) 
 Art for the Environment  
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0601322 วีดีทัศน9ดิจิตอล  3(1-4-4) 
 Digital Video Editing  
0601421 การออกแบบเวปเพจ  2(1-2-3) 
 Webpage Design  

วิชาเอก ไม9น'อยกว9า 36 หน9วยกิต 
กลุ9มวิชาบังคับ ไม9น'อยกว9า 18 หน9วยกิต 

0601131 ศิลปะภาพพิมพ9 1  2(1-2-3) 
 Printmaking 1  
0601132 ศิลปะไทย 1  2(1-2-3) 
 Thai Art 1 
0601133 จิตรกรรม 1  2(1-2-3) 
 Painting 1  
0601134 ประติมากรรม 1  2(1-2-3) 
 Sculpture 1 
0601231 ศิลปะภาพพิมพ9 2  2(1-2-3) 
 Printmaking 1 
0601232 จิตรกรรม 2  2(1-2-3) 
 Painting 2  
0601233 ประติมากรรม 2  2(1-2-3) 
 Sculpture 2  
0601234 ศิลปะไทย 2  2(1-2-3) 
 Thai Art 2 
0601331 การวิจัยทางศิลปะ  2(1-2-3) 
 Art  Research 

กลุ9มศิลปะนิพนธ" ไม9น'อยกว9า 18 หน9วยกิต 
0601341 จิตรกรรม 3  4(1-6-5) 
 Painting 3  
0601342 ประติมากรรม 3  4(1-6-5) 
 Sculpture 3  
0601343 ศิลปะภาพพิมพ9 3  4(1-6-5) 
 Printmaking 3  
0601344 ศิลปะไทย 3  4(1-6-5) 
 Thai Art 3 
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0601345 จิตรกรรม 4  4(1-6-5) 
 Painting 4  
0601346 ประติมากรรม 4  4(1-6-5) 
 Sculpture 4  
0601347 ศิลปะภาพพิมพ9 4  4(1-6-5) 
 Printmaking 4  
0601348 ศิลปะไทย 4  4(1-6-5) 
 Thai Art 4 
0601441 จิตรกรรม 5  4(1-6-5) 
 Painting 5  
0601442 ประติมากรรม 5  4(1-6-5) 
 Sculpture 5  
0601443 ศิลปะภาพพิมพ9 5  4(1-6-5) 
 Printmaking 5  
0601444 ศิลปะไทย 5  4(1-6-5) 
 Thai Art 4 
0601445 จิตรกรรมนิพนธ9  6(3-12-3) 
 Painting Thesis  
06014446 ประติมากรรมนิพนธ9  6(3-12-3) 
 Sculpture Thesis  
06014447 ศิลปะภาพพิมพ9นิพนธ9  6(3-12-3) 
 Printmaking Thesis   
06014448 ศิลปะไทยนิพนธ9  6(3-12-3) 
 Thai Art Thesis 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม9น'อยกว9า 6 หน9วยกิต 
0601351 ศิลปะภาพพิมพ9ทดลอง  2(1-2-3) 
 Printmaking Experimentation 
0601352 ศิลปะลายรดน้ํา  2(1-2-3) 
 Thai Lacquer and Gilt Art 
0601353 ลายไทย   2(1-2-3) 
 Thai Ornament  
0601354 ศิลปะกับธุรกิจ  2(1-2-3) 
 Art and Business   
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0601355 การหล@อโลหะ  2(1-2-3) 
 Metal Casting 
0601356 จิตรกรรมไทยประเพณี  2(1-2-3) 
 Traditional  Thai  Painting  
0601357 จิตรกรรมภาพคนเหมือน  2(1-2-3) 
 Portrait Painting 
0601358 ประติมากรรมทดลอง  2(1-2-3) 
 Sculptural Experimentation  
0601451 เครื่องปdeนดินเผา  2(1-2-3) 
 Ceramics 
0601452 จิตรกรรมทิวทัศน9  2(1-2-3) 
 Landscape Painting 
0601453 ประติมากรรมรูปเหมือน  2(1-2-3) 
 Portrait Sculpture  
0601454 วาดเส�นสร�างสรรค9  2(1-2-3) 
 Creative Drawing    
0601455 แกะสลัก  2(1-2-3) 
 Carving    
0601456 การพิมพ9ซิลค9สกรีน  2(1-2-3) 
 Silk Screen Printing   
0601457 จิตรกรรมสีน้ํา  2(1-2-3) 
 Water Color Painting  
0601458 ศิลปะสามมิติ  2(1-2-3) 
 Three – Dimensional Arts 

กําหนดให�เลือกเรียนรายวิชาท่ีเปcดสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณหรือเลือกเรียนวิชาใน
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะท่ีหลักสูตรสังกัด ท้ังนี้รายวิชาดังกล@าว
ต�องเป̂นรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาไม@เกิน 4 ป] นับถึงวันท่ีขอโอน 
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ความหมายของรหัสวิชา 
เลขรหัสประจํารายวิชาท่ีใช�ในหลักสูตร  ประกอบด�วยเลข 7 หลัก มีความหมายดังนี้ 

เลขรหัสสองหลักแรก  หมายถึง เลขรหัสคณะ 
เลข 06 หมายถึง คณะศิลปกรรมศาสตร9 

เลขรหัสหลักท่ีสามและส่ี           หมายถึง เลขรหัสสาขาวิชา 
เลข 01 หมายถึง สาขาวิชาทัศนศิลปA 

เลขรหัสหลักท่ีห'า หมายถึง ช้ันปBท่ีเปEดสอน 
เลข 1 หมายถึง ชั้นป]ท่ี 1 
เลข 2 หมายถึง ชั้นป]ท่ี 2 

เลข 3 หมายถึง ชั้นป]ท่ี 3 

เลข 4 หมายถึง ชั้นป]ท่ี 4 

เลขรหัสหลักท่ีหก หมายถึง หมวดวิชาหรือกลุ9มวิชา 
เลข 0 หมายถึง วิชาแกน 
เลข 1 หมายถึง วิชาวิชาเฉพาะ(กลุ@มทฤษฎี) 
เลข 2 หมายถึง วิชาเฉพาะ(กลุ@มปฏิบัติ) 
เลข 3 หมายถึง วิชาบังคับ 

เลข 4 
เลข  5  

หมายถึง 
หมายถึง  

วิชากลุ@มศิลปนิพนธ9. 
วิชากลุ@มเลือกเสรี 

เลขรหัสหลักสุดท'าย            หมายถึง ลําดับรายวิชาในแต9ละหมวดวิชาหรือกลุ9มวิชา 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาทัศนศิลป�  
หน9วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม9น'อยกว9า 126 หน9วยกิต 

ชั้นปBท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 หน9วยกิต  ชั้นปBท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2  หน9วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 9   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 8-9 

 วิชากลุ9มการใช'ภาษา 6   วิชากลุ9มการใช'ภาษา 3 
0000111 ภาษาไทยสําหรับอุดมศึกษา 3(3-0-6)  0000122 การอ@านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
0000121 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)   วิชากลุ9มบูรณาการ 3 
 วิชากลุ9มบูรณาการ 3  0000162 สิ่งแวดล�อมกับการดําเนินชีวิต 3(3-0-6) 
0000161 คุณภาพชีวิต 3(3-0-6)   วิชาเลือก 2 - 3 

 หมวดวิชาเฉพาะ 11   (เลือกจากกลุ@มรายวิชาเลือก)  
0601101 ศิลปะพ้ืนฐาน 2(1-2-3)   หมวดวิชาเฉพาะ 11 
0601121 
0601122 
0601131 
0601132 
 

วาดเส�น 1 
องค9ประกอบศิลปA 1 
ภาพพิมพ9 1 
ศิลปะไทย 1 
 

3(1-4-4) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 

  

0601102 
0601123 
0601124 
0601133 
0601134 

ประวัติศาสตร9ศิลปะตะวันตก 
วาดเส�น 2 
องค9ประกอบศิลปA 2 
จิตรกรรม 1 
ประตมิากรรม 1 

2(2-0-4) 
3(1-4-4) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 

  รวมหน9วยกิต 20    รวมหน9วยกิต 19 - 20 
ชั้นปBท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1 หน9วยกิต   ชั้นปBท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2  หน9วยกิต 

 วิชาศึกษาท่ัวไป 5 - 6   วิชาศึกษาท่ัวไป 7 - 9 
 วิชาบังคับเลือก (เลือกจากรายวิชา) 3   วิชากลุ9มบูรณาการ 3 
0000262 ทักษิณศึกษา 3(2-2-5)  0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
0000263 วิถีชุมชนท�องถ่ิน 3(1-6-2)   วิชาเลือก 4-6 
 วิชาเลือก 2 - 3   (เลือกจากกลุ@มรายวิชาเลือก)  
 (เลือกจากกลุ@มรายวิชาเลือก)    หมวดวิชาเฉพาะ 12 

 หมวดวิชาเฉพาะ 11  0601202 ประวัติศลิปะตะวันออก 2(2-0-4) 
0601201 กายวิภาคมนุษย9 2(1-2-3)  0601203 ศิลปะพ้ืนถ่ินภาคใต� 2(2-0-4) 
0601204 
0601211 
0601221 
0601315 

ทัศนียวิทยา 
ประวัติศลิปะไทย 
วาดเส�น 3 
ศิลปะภาพพิมพ9 2 

2(1-2-3) 
2(2-0-4) 
3(1-4-4) 
2(1-2-3)  

0601222 
0601232 
0601233 
0601234 

โปรแกรมคอมพิวเตอร9ในงานทัศนศิลปA
จิตรกรรม 2 
ประตมิากรรม 2 
ศิลปะไทย 2 

2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 

  รวมหน9วยกิต 16 - 17    รวมหน9วยกิต 19 - 21 
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ชั้นปBท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1 หน9วยกิต   ชั้นปBท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2  หน9วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ 14   หมวดวิชาเฉพาะ 15 

0601301 สุนทรียศาสตร9ในงานศิลปะ 2(2-0-4)  0601305 ภาษาอังกฤษสําหรับศิลปะ 1 2(2-0-4) 
0601302 ภาษาอังกฤษในงานศิลปะ 1 2(2-0-4)  0601311 ศิลปวิจารณ9 2(2-0-4) 
0601303 
0601304 
0601321 
 
0601341 
0601342 
0601343 
0601344 
 
……… 
……… 

คอมพิวเตอร9เพ่ือการออกแบบ 3 มิต ิ
พ้ืนฐานการออกแบบกราฟcก 
ศิลปะกับสิ่งแวดล�อม 
(กลุ9มศิลปนิพนธ" เลือก 1วิชา) 
จิตรกรรม 3 
ประตมิากรรม 3 
ภาพพิมพ9 3 
ศิลปะไทย 3 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
………………………….. 
………………………….. 

2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 

 
4(1-6-5) 
4(1-6-5) 
4(1-6-5) 
4(1-6-5) 

4 
............... 
................  

0601312 
0601322 
0601331 
 
0601345 
0601346 
0601347 
0601348 
 
……….. 

ศิลปะสมัยใหม@ 
วีดีทัศน9ดิจิตอล 
การวิจัยทางศิลปะ 
 (กลุ9มศิลปนิพนธ" เลือก 1วิชา) 
จิตรกรรม 4 
ประตมิากรรม 4 
ภาพพิมพ9  4 
ศิลปะไทย  4 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
.............................................. 

2(2-0-4) 
3(1-2-3) 
2(1-2-3) 

 
4(1-6-5) 
4(1-6-5) 
4(1-6-5) 
4(1-6-5) 

2 
................... 

  รวมหน9วยกิต 18    รวมหน9วยกิต 17 
ชั้นปBท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1 หน9วยกิต   ชั้นปBท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2  หน9วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ 8   หมวดวิชาเฉพาะ 8 
0601411 
0601421 
 
0601441 
0601442 
0601443 
0601444 
 

ศิลปะร@วมสมัย 
การออกแบบเวปเพจ 
(กลุ9มศิลปนิพนธ" เลือก 1วิชา) 
จิตรกรรม 5 
ประตมิากรรม 5 
ภาพพิมพ9 5 
ศิลปะไทย 5 
 

2(2-0-4) 
2(1-2-3) 

 
4(1-6-5) 
4(1-6-5) 
4(1-6-5) 
4(1-6-5) 

 
 

 

 
0601412 
0601413 
0601414 
0601415 
 
0601445 
0601446 
0601447 
0601448 

(กลุ9มศิลปนิพนธ" เลือก 1วิชา) 
สัมมนาจิตรกรรม 
สัมมนาประติมากรรม 
สัมมนาภาพพิมพ9 
สัมมนาศิลปะไทย 
(กลุ9มศิลปนิพนธ" เลือก 1วิชา) 
จิตรกรรมนิพนธ9 
ประตมิากรรมนิพนธ9 
ภาพพิมพ9นิพนธ9 
ศิลปะไทยนิพนธ9 

 
2(2-1-3) 
2(2-1-3) 
2(2-1-3) 
2(2-1-3) 

 
6(3-12-3) 
6(3-12-3) 
6(3-12-3) 
6(3-12-3) 

  รวมหน9วยกิต 8    รวมหน9วยกิต 8 
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 3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
0000111 ภาษาไทยสําหรับอุดมศึกษา  3(3-0-6) 
 Thai for Higher Education  

การใช�ภาษาไทยเพ่ือการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ฟdงบรรยายทางวิชาการ จับใจความ สรุปความ 
และนําเสนอด�วยการพูดหรือเขียน ศึกษาค�นคว�าความรู�จากการอ@านสื่อสิ่งพิมพ9และสื่ออิเล็กทรอนิกส9 วิเคราะห9 
สังเคราะห9 นําเสนอด�วยการพูดและการเขียนโดยคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และมารยาทในการสื่อสาร 

Thai language used in studying at higher education level, listening to academic 
lectures, gasping main ideas, summary, oral and written presentations; a search for 
knowledge from reading publications and electronic media; analysis and synthesis of the 
knowledge acquired from the search with oral or written presentation in line with ethics and 
codes of conduct in communications 

  
0000121 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Basic English in Daily Life 

ฟdง พูด อ@าน และเขียนภาษาอังกฤษในสถานการณ9ต@าง ๆ โดยเน�นการฟdง พูด เพ่ือการสื่อสาร 
Listening, speaking, reading and writing skills in English in different situations with 

an emphasis on listening and speaking communication skills 
   
0000122 การอ9านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 Read and Write in Basic English  

หลักการ กลวิธีการอ@านและเขียนภาษาอังกฤษ ฝtกอ@านและเขียนประโยคและข�อความสั้น ๆ เพ่ือ
การสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

Principles and strategies of reading and writing basic English with a hand-on 
practice in reading and writing sentences and short passages for communication in daily life 
   
0000131 ภาษาและวัฒนธรรมพม9า 3(3-0-6) 
 Burmese Language and Culture  

คําศัพท9 ระบบเสียง และระบบไวยากรณ9ภาษาพม@าเบ้ืองต�นท่ีใช�ในชีวิตประจําวัน โดยฝtกการฟdง
และการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมพม@า 

A study of basic Burmese vocabulary, sound and grammar systems used primarily 
in everyday life practicing listening and speaking within the Burmese social and cultural 
context 
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0000132 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 3(3-0-6) 
 Vietnamese Language and Culture  

คําศัพท9 ระบบเสียง และระบบไวยากรณ9ภาษาเวียดนามเบ้ืองต�นท่ีใช�ในชีวิตประจําวัน โดยฝtกการ
ฟdง และการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมเวียดนาม 

A study of basic Vietnamese vocabulary, sound and grammar systems used 
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Vietnamese social and 
cultural context 
   
0000133 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6) 
 Korean Language and Culture  

คําศัพท9 ระบบเสียง และระบบไวยากรณ9ภาษาเกาหลีเบ้ืองต�นในชีวิตประจําวัน โดยฝtกฟdงและพูด
ในบริบทสังคมวัฒนธรรมเกาหลี 

A study of basic Korean vocabulary, sound and grammar systems used primarily in 
everyday life practicing listening and speaking within the Korean social and cultural context 
   
0000134 ภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุpน 3(3-0-6) 
 Japanese Language and Culture  

คําศัพท9 ระบบเสียง และระบบไวยากรณ9ภาษาญ่ีปุmนเบ้ืองต�นในชีวิตประจําวัน โดยฝtกฟdงและพูดใน
บริบทสังคมวัฒนธรรมญ่ีปุmน 

A study of basic Japanese vocabulary, sound and grammar systems used primarily 
in everyday life practicing listening and speaking within the Japanese social and cultural 
context 
   
0000135 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6) 
 Chinese Language and Culture  

คําศัพท9 ระบบเสียง และระบบไวยากรณ9ภาษาจีนเบ้ืองต�นท่ีใช�ในชีวิตประจําวัน โดยฝtกการฟdง 
และการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมจีน 

A study of basic Chinese vocabulary, sound and grammar systems used primarily in 
everyday life practicing listening and speaking within the Chinese social and cultural context 
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0000136 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6) 
 Malay Language and Culture  

ความรู�และทักษะการใช�ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารเบ้ืองต�น การเรียนรู�ประเพณี ศิลปะ โลกทัศน9 
วิถีชีวิตและภูมิหลังของชาวมลายู 

Knowledge and skills in the use of Malay for basic communication, learning about 
custom, arts, worldviews, lifestyles and backgrounds of the Malays 
   
0000161 คุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 Quality of Life  

ความรู� พ้ืนฐานและดัชนีชี้วัดเก่ียวกับคุณภาพชีวิตด�านร@างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม นโยบายรัฐ สวัสดิการของรัฐและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส@งผลต@อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

Fundamental knowledge and indicators of quality of life in the physical, 
psychological, economic and social dimensions as well as the government’s policy and state 
welfares and information technology that have impacts on development of the quality of life 
   
0000162 ส่ิงแวดล'อมกับการดําเนินชีวิต 3(3-0-6) 
 Environment and Lifestyle  

ปdญหา ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล�อม นิเวศวิทยา และภัยพิบัติ 
จิตสํานึกและจริยธรรมทางสิ่งแวดล�อม ประยุกต9ความรู�และเทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษาดุลยภาพของ
สิ่งแวดล�อม และใช�นวัตกรรมเพ่ือการแก�ปdญหา 

Problems, impacts of changes in natural resources, environment and ecology as 
well as disaster, awareness and ethical concerns of environment; applying knowledge and 
information technology in keeping the equilibrium of the environment and innovative 
solutions of the problems 
   
0000163 วิถีอาเซียน 3(3-0-6) 
 ASEAN Ways  

ภูมิรัฐศาสตร9 ชาติพันธุ9สัมพันธ9 ความเป̂นมา อัตลักษณ9ความหลากหลาย มรดกทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรม วิถีประชาคม เศรษฐกิจประชาชาติ บุคคลสําคัญ ปฎิสัมพันธ9กับโลกภายนอก สถานการณ9ปdจจุบัน
และแนวโน�มในอนาคตของอาเซียน 

Geopolitics, ethnic relations, backgrounds, diverse identities, natural and cultural 
heritage, community ways, national economy, dignitaries, interactions with the outside world, 
current situations and future prospects of the ASEAN 
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0000164 หลักปรัชญาและศาสนาเพ่ือการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 
 Philosophy and Religion Principles for Life Development  

วิเคราะห9หลักปรัชญาและศาสนาต@าง ๆ เพ่ือเป̂นแนวทางในการพัฒนาตนเองและสังคม ด�วยการ
เรียนรู�เข�าใจมีความคิดเป̂นเหตุเป̂นผล  ตามทฤษฎีสําคัญทางปรัชญา  เกณฑ9ตัดสินทางจริยธรรม คําสอนสําคัญ
ทางศาสนา  มนุษย9กับโลก  มนุษย9กับมนุษย9และคุณค@าต@าง ๆ ในชีวิตมนุษย9 

Analysis of various philosophy and religious principles in order to guide the 
development of persons and society by learning, understanding and thinking rationally in 
accordance with the philosophical theory, ethical criteria, religious teachings, man and the 
world, relationship between man and man including the values in human life 
   
0000165 ชมศิลป� ดูหนัง ฟOงเพลง 2(2-0-4) 
 Audio and Visual Art Appreciation  

สร�างเสริมรสนิยมในการเข�าถึงงานทัศนศิลปA ดนตรี และภาพยนตร9อย@างรู�เท@าทัน ตระหนักใน
คุณค@า สามารถวิเคราะห9 วิจารณ9ในฐานะผู�บริโภคหรือผู�สนับสนุนท่ีมีคุณภาพ 

Promoting sense of taste for meaningful appreciation of visual art, music, movies; 
recognizing the values of the art genres to enable learners in analyzing and making critics as 
quality consumers or advocates 
   
0000166 ไฟฟzากับชีวิต 2(2-0-4) 
 Electricity and Life  

การใช�ไฟฟvาในชีวิตประจําวัน ความต�องการใช�ไฟฟvาในประเทศ ผลกระทบของการผลิตไฟฟvาต@อ
สิ่งแวดล�อม โครงสร�างค@าไฟฟvา รูปแบบการผลิตไฟฟvา และการคํานวณค@าไฟฟvาในบ�านเรือน การประหยัด
ไฟฟvาในระบบแสงสว@าง ระบบปรับอากาศ และเครื่องใช�ไฟฟvาชนิดต@าง ๆ ความปลอดภัยของการใช�ไฟฟvาใน
ชีวิตประจําวัน 

Understanding of electricity use in daily life, the demand for electricity in the 
country, the impact of electricity generation on the environment, electricity tariff structure; 
forms of electricity generation and calculation of the electrical power for household usage; 
electric saving in lighting and air conditioning systems, electrical appliances of various kinds 
including safety of using electricity in daily life 
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0000167 อาหารเพ่ือชีวิตและความงาม 3(3-0-6) 
 Food for Life and Beauty  

อาหารและคุณค@ าทางโภชนาการ ความต�องการอาหารของร@างกาย คุณภาพชีวิต กับ 
การรับประทานอาหาร อาหารเพ่ือสุขภาพและความงาม ประเภทและบทบาทของอาหารเพ่ือสุขภาพและความ
งาม ชนิดและกลไกของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพท่ีมีผลต@อสุขภาพและความงาม เทคโนโลยีในการผลิตและ
บรรจุภัณฑ9สําหรับอาหารเพ่ือสุขภาพและความงาม ฉลากอาหาร กฎหมายอาหาร และการคุ�มครองผู�บริโภค 
แนวโน�มของตลาดผลิตภัณฑ9อาหารเสริมสุขภาพและความงามในปdจจุบัน 

Food and nutritional values for body needs; quality of life and food consumption; 
food for health and beauty, types and roles of food for health and beauty, types and 
mechanisms of bioactive compounds that affect the health and beauty; technologies in 
production and packaging of food for health and beauty, food labeling, food laws; consumer 
protection; current market trends of food supplements for health and beauty 
   
0000168 การอ9านเพ่ือชีวิต 2(2-0-4) 
 Reading for Life  

ฝtกอ@านจากบทความ บทประพันธ9 นวนิยาย เรื่องสั้น หรือจากสื่อสิ่งพิมพ9และสื่ออิเล็กทรอนิกส9 
ต@าง ๆ ตามความสนใจ แล�วนําเสนอข�อสรุปใจความสําคัญจากสิ่งท่ีอ@าน และนําความรู�มาประยุกต9ใช�ใน
ชีวิตประจําวันได� 

Practice reading of articles, novels, short stories or articles from printed media and 
electronic media according to the choice of interest, present the key conclusions from the 
reading texts, and apply acquired knowledge for everyday life use 

   
0000169 กีฬาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ 2(1-2-3) 
 Sports and Recreation for Health  

ความสําคัญ ความสัมพันธ9ของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย ทักษะและทัศนคติท่ีดีในการเล@น
กีฬาหรือออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ สมรรถภาพและนันทนาการ การสร�างเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
ฝtกปฎิบัติกิจกรรมกีฬาหรือนันทนาการตามความสนใจเพ่ือพัฒนาความเป̂นผู�มีสุขภาพดีและบุคลิกท่ีดี มีน้ําใจ
นักกีฬา เคารพและปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกา มารยาทของผู�เล@น ผู�ดู นําไปประยุกต9ใช�กับกติกาของสังคม 

Importance and the relationship of health and physical fitness, skills and attitudes 
in sports or exercise; fitness and recreation including enhancing the physical fitness test; 
sports practicing or recreational interest to develop a healthy and great personalities; 
sportsmanship respect according to the rules and etiquette of players applied to the rules of 
society   
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0000261 สังคมย่ังยืนและเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
 Social Sustainability and Sufficiency Economy  

ปรัชญา แนวคิดการเปลี่ยนแปลงวิถีไทย วิถีโลก การอยู@ร@วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เศรษฐกิจ
พอเพียง เศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาอย@างยั่งยืน กฎหมายและจริยธรรมเพ่ือการดําเนินชีวิต ทักษะภาวะผู�นํา 
ความคิดเชิงสร�างสรรค9 ความเป̂นผู�ประกอบการ การประยุกต9และการปรับตัวในบริบทสังคมโลก กรณีศึกษา
เศรษฐกิจชุมชนโดยใช�สังคมวิพากษ9เชิงบวก 

Philosophies and concepts of change in the way of life of Thai people, global way, 
co-existence in a multicultural society, sufficient economy, community economy and 
sustainable development; legal and ethical concepts in lifestyle; leadership skills; creative 
thinking; entrepreneurship and adaptation in the context of a global society; case studies of 
the community economy using social critique positively 

 
0000262 ทักษิณศึกษา 3(2-2-5) 
 Southern Thai Studies 

อารยธรรมไทย วัฒนธรรมภาคใต� ประวัติศาสตร9 โบราณคดี วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ 
ศิลปะ หัตถกรรม การละเล@นพ้ืนบ�าน ภูมิปdญญาท�องถ่ิน สิ่งสร�างสรรค9ในภาคใต�  และความสัมพันธ9ทาง
วัฒนธรรมภาคใต�กับภูมิภาคอาเซียน โดยศึกษาจากพิพิธภัณฑ9คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา วิทยาลัยภูมิ
ปdญญาชุมชน และแหล@งเรียนรู�ในท�องถ่ิน 

Thai civilization, Southern Thai culture, Southern Thai  history, archeology, ways of 
life, traditions, beliefs, arts and crafts, folk play, folk wisdom, creative entities in the South 
and cultural relations with the ASEAN region based on the information compiled by the 
Folklore Museum of the Institute for Southern Thai Studies, College of Local Wisdom and 
local learning resources 
   
0000263 วิถีชุมชนท'องถ่ิน 3(1-6-2) 
 Local Community Ways 

ชุมชนและสิทธิชุมชน เรียนรู�เชิงบูรณาการเก่ียวกับวิถีชุมชนท�องถ่ินภาคใต� กลไกการปรับตัวท่ี
สอดคล�องกับการเปลี่ ยนแปลงทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สั งคม และวัฒนธรรมของชุมชน  
การประยุกต9ใช�แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสอดคล�องกับบริบทจําเพาะของแต@ละชุมชน ท่ีนําไปสู@การ
พัฒนาแบบยั่งยืน 
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Community and community rights, integrative learning on local community in the 
South; adjustment mechanism in harmony with changes in the physical, biological, 
economic, social and cultural dimensions of the community; the application of the sufficient 
economy in accordance the specific context of each community which leads to sustainable 
development 
   
0000264 เศรษฐศาสตร"และการจัดการ 2(2-0-4) 

Economics and Management 
ระบบเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร9ในการดําเนินชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการความเสี่ยง การ

จัดการเวลา การเงินและการออม การลงทุน การบัญชีครัวเรือน การจัดการบุคลิกภาพ การจัดการความ
หลากหลาย การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบสังคม 

Economic system and economics leading a lifestyle, sufficient economy, risk 
management, time management, finance and savings, investment, household accounting, 
personality management, diversity management, application of information technology, 
ethics and social responsibility 
  
0000265 ความม่ันคงทางอาหาร และพลังงาน กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(2-0-4) 
 Food and Energy Security for Quality of Life 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน ในระดับครัวเรือน ชุมชน 
ความสัมพันธ9ของความม่ันคงทางอาหารและพลังงานกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระบบการผลิตอาหาร และ
พลังงานทางเลือก การผลิตอาหารปลอดภัย การจัดการผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือเป̂นอาหารและพลังงาน 
รายได�หลัก ลดรายจ@าย รายได�เสริม นันทนาการ และกิจกรรมเพ่ือสังคม 

Development of quality of life, food and energy security at the household level, 
community relations in food and energy security and improvement of the quality of life, 
food production system and alternative energy, safety food production, management of 
agricultural products for food and energy, core revenue, expense reduction, supplement 
income, recreation and social activities 
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0000266 เศรษฐกิจสร'างสรรค" 2(2-0-4) 
 Creative Economy  

บูรณาการแนวความคิดสร�างสรรค9กับการเพ่ิมมูลค@าและคุณค@าโดยเป̂นพ้ืนฐานการคิดท่ีจะสามารถ
นํามาซ่ึงการทําธุรกิจในเชิงสร�างสรรค9 

Integrated creative concepts for adding values as a basis of ideas that can bring 
about creative businesses 
   
0000267 ทัศนศิลป�และสังคีตวิจักษ" 2(2-0-4) 
 Visual Art and Music Appreciation  

ความซาบซ้ึงในความงามและคุณค@าของทัศนศิลปAกับดนตรีท่ีสามารถนําไปใช�ประโยชน9เพ่ือการ
ออกแบบและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

The appreciation of the beauty and value of the visual arts and music that can be 
used to design and improve the quality of life 
   
0000268 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 
 Thai Politics and Governance  

วิวัฒนาการระบอบการเมืองของไทยต้ังแต@อดีตจนถึงปdจจุบัน กระบวนการนโยบายและการ
วางแผน รัฐธรรมนูญ พรรคการเมืองและการเลือกต้ัง บทบาททางการเมืองขององค9กรภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน 
ภาคประชาชน ปdญหาหลักทางการเมืองและการบริหารรัฐกิจ ตลอดจนแนวทางการปฏิรูปการเมืองของไทย 

Thailand's political evolution from past to present, policy and planning process, 
constitution, political parties and elections, political role of government; business and public 
sector organizations;  major problems of political and public administration, including the 
political reform in Thailand 
 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ     

0601101 ศิลปะพ้ืนฐาน 2(1-2-3) 
Art  Fundamentals  
ปdจจัยพ้ืนฐานของการสร�างงานทัศนศิลปA รวมท้ังฝtกปฏิบัติสร�างสรรค9ชิ้นงาน ด�วยเทคนิควิธีการทาง

วิชาเอกจิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะภาพพิมพ9 และศิลปะไทย  
Fundamental elements of Visual Art creation; Art-making with methods and 

techniques of Painting, Sculpture, Graphic Art and Thai Art 
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0601102 ประวัติศาสตร"ศิลปะตะวันตก 2(2-0-4) 
History of Western Art  
ประวัติความเป̂นมา โครงสร�างรูปแบบและแนวคิดของศิลปะตะวันตกในยุคสมัยต@าง ๆ ต้ังแต@ศิลปะ

ยุคก@อนประวัติศาสตร9ถึงปdจจุบัน  วิจารณ9และเปรียบเทียบคุณค@าทางศิลปะในแต@ละยุคสมัย 
Historical background, structure, pattern and concept of Western art since the Pre-

historic period to the present, critique and comparison of artistic value for each period 
 
0601121 วาดเส'น 1 3(1-4-4) 

Drawing 1  
การสังเกต ถ@ายทอดรูปทรงจากธรรมชาติด�วยวิธีการเขียนให�ถูกต�องตามหลักทัศนียวิทยาและกาย

วิภาคของแบบจากแบบท่ีกําหนดให�  ฝtกปฏิบัติในห�องปฏิบัติงานและนอกสถานท่ี 

Observation and extraction of natural forms by precise drawing based on 
perspective principle and anatomy of a given model in art studio and outdoors 
 
0601122 องค"ประกอบศิลป� 1 2(1-2-3) 

Composition 1  
ทฤษฎีองค9ประกอบศิลปA และหลักการจัดองค9ประกอบของงานศิลปะท่ีมีทัศนธาตุต@าง ๆ ให�เกิด

เอกภาพ และฝtกปฏิบัติ 
Theory and principle of composition with visual elements to create unity and 

practice in art skill 
 
0601123 วาดเส'น 2  3(1-4-4) 

Drawing 2  
บุรพวิชา :  0601121   วาดเส�น 1 
การสังเกต ถ@ายทอดรูปทรง แสงเงาจากธรรมชาติด�วยวิธีการและเทคนิคต@าง ๆ ของการวาดเส�น 

เลือกใช�วิธีการและวัสดุให�เหมาะสมกับเนื้อหา ฝtกปฏิบัติในห�องปฏิบัติงานและนอกสถานท่ี 
Observation, and extraction of natural form, light and shadow using techniques of 

drawing; selection of appropriate methods and materials for the content; practice in art 
studio and outdoors 
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0601124 องค"ประกอบศิลป� 2 2(1-2-3) 
Composition 2 
บุรพวิชา :  0601122   องค9ประกอบศิลปA 1 
การฝtกปฏิบัติเก่ียวกับรูปทรง เส�น พ้ืนท่ีว@าง และความสมดุล ค�นคว�าทดลองวิธีการทางรูปแบบและ

การแสดงออกเพ่ือให�เกิดความเป̂นเอกภาพตามหัวเรื่องท่ีกําหนด 
Practice of form, line, space, and balance; experiment on format and expression to 

achieve unity on a given theme 
 
0601131 ศิลปะภาพพิมพ" 1 2(1-2-3) 

Printmaking 1  
ประวัติ ความเป̂นมา  กระบวนการ และกลวิธีในการสร�างศิลปะภาพพิมพ9ผิวนูนและภาพพิมพ9 

ร@องลึก พร�อมท้ังฝtกปฏิบัติการสร�างสรรค9ผลงาน  
Historical background of printmaking, processes and techniques to create relief 

printmaking and intaglio along with practice of creative work  
 

0601132 ศิลปะไทย 1 2(1-2-3) 
Thai Art 1 
รูปแบบศิลปะไทย สาขาจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปdตยกรรม ต้ังแต@สมัยสุโขทัยถึงปdจจุบัน  

ฝtกปฏิบัติการคัดลอก เขียนภาพร@าง เขียนลายเส�น เขียนสี 
Thai art painting, sculpture, architecture from the Sukhothai period to the present,  

a practice of tracing, sketching, drawing and painting 
 
0601133 จิตรกรรม 1 2(1-2-3) 
 Painting 1 

การสังเกต ฝtกปฏิบัติ และถ@ายทอดอย@างแม@นยําตามระเบียบกฎเกณฑ9ของธรรมชาติด�วยเทคนิค
จิตรกรรมสีน้ํา เน�นการฝtกปฏิบัติจากแบบหุ@นนิ่ง ทิวทัศน9 คน ในห�องปฏิบัติงานและนอกสถานท่ี 

Observation, practice and precise extraction based on natural principle with 
watercolor painting techniques emphasizing on still life, scenery and human model in art 
studio and outdoors 
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0601134 ประติมากรรม 1 2(1-2-3) 
Sculpture 1  
การฝtกปฏิบัติการปdeนรูปนูนตํ่า นูนสูง จากภาพคนและรูปทรงในธรรมชาติ โดยเน�นโครงสร�าง 

รูปทรง สัดส@วน  มวล  ปริมาตร ระนาบ ท่ีว@าง เทคนิค และองค9ประกอบ ตลอดจนกรรมวิธีการทําแม@พิมพ9ทุบ
และการหล@อผลงาน 

Practice of bass-relief and high relief from portrait and form in nature focusing on 
the form, proportion, mass, volume, plane, space, technique and structure including the 
process of making waste mold and casting 
 
0601201 กายวิภาคมนุษย" 2(1-2-3) 

Human Anatomy 
กายวิภาคของโครงกระดูก กล�ามเนื้อมนุษย9 ฝtกปฏิบัติการเขียนโครงสร�างสัดส@วนของกระดูกและ

ท@าทาง การเคลื่อนไหวของมนุษย9ท้ังเพศชายและเพศหญิง 
Human’s skeleton anatomy and muscular pattern, practice of drawing bone 

structure, posture and the movement of both male and female 
 
0601202 ประวัติศาสตร"ศิลปะตะวันออก     2(2-0-4) 

History of Eastern Art  
ประวัติความเป̂นมา โครงสร�าง รูปแบบและแนวคิดของงานศิลปะซีกโลกตะวันออกในแต@ละยุคสมัย

โดยเน�นงานศิลปะอินเดีย จีน  ญ่ีปุmน พม@า ชวา และขอม 
Historical background, structure, format, and concept of Eastern art in each period, 

with an emphasis on Indian, Chinese, Japanese, Burmese, Javanese and Khmer art 
 
0601203 ศิลปะพ้ืนถ่ินภาคใต' 2(2-0-4) 

Vernacular Art of Southern  
ประวัติ ความเป̂นมา ความสําคัญ แนวความคิด บริบทท่ีเก่ียวกับศิลปะพ้ืนถ่ิน และวิเคราะห9

กระบวนการสร�างสรรค9ผลงานศิลปะพ้ืนถ่ินภาคใต� 
Historical background, importance, concept and context in vernacular art, an 

analysis of the creative process in southern vernacular art  
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0601204 ทัศนียวิทยา 2(1-2-3) 
Perspective 
กฎเกณฑ9ของทัศนียวิทยาในธรรมชาติ  การเปลี่ยนแปลงของเส�นและสี วัตถุท่ีอยู@ระยะใกล�ไกล  

ฝtกเขียนภาพแสดงทัศนียวิทยาของวัตถุท่ีมีระยะแตกต@างกัน 
Rules of natural perspective; changes of line and color; foreground and 

background objects; perspective drawing of objects in different distances 
 
0601211 ประวัติศาสตร"ศิลปะไทย 2(2-0-4) 

History of Thai Art  
ประวัติความเป̂นมา โครงสร�าง รูปแบบ แนวคิดของงานศิลปะไทยต้ังแต@สมัยสุโขทัยถึงปdจจุบัน โดย

เน�นการวิเคราะห9เปรียบเทียบคุณค@าทางศิลปะ 
Historical background, structure, format and concept of Thai art since the 

Sukhothai period to the present, emphasizing on comparative analysis of artistic value 
 

0601221 วาดเส'น 3  3(1-4-4) 
Drawing 3  
บุรพวิชา :  0601123  วาดเส�น 2  
การสังเกต ถ@ายทอดรูปทรงธรรมชาติด�วยเทคนิควิธีการ และวัสดุต@าง ๆ ฝtกแสดงออกให�สัมพันธ9กับ

เทคนิควิธีการ โดยใช�หลักทัศนียวิทยาและกายวิภาคโดยสังเขป ฝtกปฏิบัติในห�องปฏิบัติงานและนอกสถานท่ี 
Observation and extraction of natural form on techniques, methods and materials, 

expression related to techniques using perspective and anatomy, practice in art studio and 
outdoors 
 
0601222 โปรแกรมคอมพิวเตอร"สําหรับงานทัศนศิลป� 2(1-2-3) 

Computer Software  for Visual Arts  
โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีสามารถนํามาใช�ในงานทัศนศิลปAท้ังแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ฝtกสร�างงาน

ทัศนศิลปAโดยใช�โปรแกรมสําเร็จรูป 
Software package that can be used in the 2-D and i3-D visual art; skill practice of 

creating visual art using the computer software 
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0601231 ศิลปะภาพพิมพ" 2 2(1-2-3) 
  Printmaking 2 
  บุรพวิชา :  0601131  ศิลปะภาพพิมพ9 1  

ประวัติ ความเป̂นมา กระบวนการและกลวิธีในการสร�างศิลปะภาพพิมพ9พ้ืนราบและภาพพิมพ9
ตะแกรงไหมพร�อมท้ัง ฝtกปฏิบัติสร�างสรรค9ผลงาน 

Historical background of planographic printing and silk screen printmaking; 
processes and techniques of planographic printing and silk screen printmaking; practice of 
creative art work 
 
0601232 จิตรกรรม 2 2(1-2-3) 

Painting 2  
บุรพวิชา :  0601133  จิตรกรรม 1 
การสังเกต ฝtกปฏิบัติ และถ@ายทอดตามระเบียบกฎเกณฑ9ของธรรมชาติด�วยเทคนิคจิตรกรรมสี

น้ํามัน และสีอ่ืน ๆ เน�นการฝtกทักษะจากแบบหุ@นนิ่ง ทิวทัศน9และคน ในห�องปฏิบัติงานและนอกสถานท่ี   
Observation, practice and application of rules of nature in oil painting and other 

color paintings emphasizing practical skills on still life, scenery and human figure in art studio 
and outdoors 
 
0601233 ประติมากรรม 2 2(1-2-3) 

Sculpture 2  
บุรพวิชา :  0601134 ประติมากรรม 1 
การฝtกปฏิบัติการปdeนรูปลอยตัว คนครึ่งตัว และรูปทรงในธรรมชาติ โดยเน�นโครงสร�าง รูปทรง  

ท่ีว@าง สัดส@วน  มวล ปริมาตร ระนาบ เทคนิค และองค9ประกอบศิลปA ตลอดจนกรรมวิธีการทําแม@พิมพ9ทุบ และ
การหล@อผลงาน 

Practice of round relief, bust and form in nature focusing on the structure, form, 
space, proportion, mass, plane, technique and art composition including the process of 
making waste mold and casting 
 
0601234 ศิลปะไทย 2 2(1-2-3) 

Thai Art 2 
บุรพวิชา : 0601132 ศิลปะไทย 1 
คุณค@า และเอกลักษณ9ไทยจากศิลปะพ้ืนถ่ินท่ีมีความสอดคล�องกับวิถีไทย ฝtกปฏิบัติงานสร�างสรรค9

ด�วยเทคนิคของช@างโบราณประเภทต@าง ๆ 
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Value and identity of Thai vernacular art related to the Thai traditional way,  
practice of creative work techniques used by Thai different artisan categories   
 
0601301 สุนทรียศาสตร"ในงานศิลปะ     2(2-0-4) 

Aesthetics in Art  
ปรัชญา และทฤษฎีสุนทรียศาสตร9ในงานศิลปกรรม วิเคราะห9คุณค@าของความงามด�านรูปแบบ 

เนื้อหา และการแสดงออกของผลงานศิลปะ 
Philosophy and theory of aesthetics in art; analysis of values in beauty, form, 

content and expression of art work 
 
0601302 ภาษาอังกฤษสําหรับศิลปะ 1 2(2-0-4) 

English for Art 1  
การฝtกทักษะการพูด การอ@าน การเขียนภาษาอังกฤษสําหรับศิลปะ เพ่ือใช�ในการติดต@อสื่อสาร 

แสดงความคิดเห็น  นําเสนอแนวความคิดและเนื้อหาของผลงานสร�างสรรค9ทางศิลปะ 
Practice of speaking, reading, and writing English for art used art for 

communication, comment and presentation of the concept and content of the creative work  
 
0601303 คอมพิวเตอร"เพ่ือการออกแบบ 3 มิติ 2(1-2-3) 

3D Computer Design 
ความรู�เก่ียวกับการใช�โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการสร�างภาพ 3 มิติ และภาพเคลื่อนไหวเพ่ือการ

นําเสนอผลงานการออกแบบ  และฝtกปฏิบัติ 
Provision of knowledge of software for creating 3D images and animations for 

presentation of designs and hand-on practice of such work 
 
0601304 พ้ืนฐานการออกแบบกราฟEก 2(1-2-3) 

Introduction to Graphic design 
ประวัติ พัฒนาการ ประเภท หลักการออกแบบกราฟcก  ฝtกปฏิบัติการออกแบบตัวอักษร การใช�

ภาพประกอบ การถ@ายภาพสําหรับงานออกแบบ การออกแบบเครื่องหมายต@าง ๆ การออกแบบกราฟcกบนสื่อ
สิ่งพิมพ9และสื่ออิเล็กทรอนิกส9 

History, development, category and principle of graphic design; a practice on 
typographical design, illustration, photography for design, signs and symbols, graphic design 
on printed media and electronic media 
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0601305 ภาษาอังกฤษสําหรับศิลปะ 2 2(2-0-4) 
English for Art 2  
การฝtกทักษะการพูด  การอ@าน การเขียนภาษาอังกฤษสําหรับศิลปะ เพ่ือใช�ในการนําเสนอ

แนวความคิดและเนื้อหาของผลงานสร�างสรรค9ทางศิลปะต@อสาธารณชนได� 
Practice of English speaking, reading and writing skills for Art presentation; 

presenting concepts and contents of creative artwork to the public 
 
0601311 ศิลปวิจารณ" 2(2-0-4) 

Art Criticism 
การวิเคราะห9 รูปแบบ แนวคิด และเนื้อเรื่อง ของบทความวิชาการ บทวิจารณ9 ท่ีเก่ียวข�องกับศิลปะ 

และฝtกเขียน 
Analysis on format, concept and content of academic articles and reviews related 

to art and practice of writing critiques and reviews 
 
0601312 ศิลปะสมัยใหม9 2(2-0-4) 

Modern Art  
ประวัติความเป̂นมา ปรัชญาและพัฒนาการท่ีเก่ียวเนื่องกับความเคลื่อนไหวของศิลปะโมเดิร9น 

วิเคราะห9 เปรียบเทียบแนวคิด รูปแบบ เนื้อหา และการแสดงออกทางความงามของศิลปะลัทธิต@าง ๆ ใน
ศตวรรษท่ี 20 

Historical background, philosophy and development of Modern Art movement; 
analysis and comparison of concepts, forms, contents and expression of beauty in different 
Art movements in 20th century 
 
0601321 ศิลปะกับส่ิงแวดล'อม 2(1-2-3) 

Art for the Environment  
การฝtกปฏิบัติผลงานศิลปะเชิงพ้ืนท่ี  นําเสนอ รูปแบบ แนวความคิด เทคนิควิธีการ ท่ีมี

ความสัมพันธ9ระหว@างภูมิทัศน9 สิ่งแวดล�อมในลักษณะต@างๆตลอดจนกระบวนการการบริหารจัดการ เพ่ือให�เกิด
คุณค@าหรือสุนทรียภาพอย@างมีเอกภาพ 

Practice of the art with spatial relation; presentation of form, concept and 
technique reflecting the relationship between landscape environmental aspects, as well as 
management process to achieve a unified value or aesthetics  
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0601322 วีดิทัศน"ดิจิตอล 3(1-4-4) 
Digital Video Editing 
หลักการและกระบวนการนําเสนองานทางด�านการจัดลําดับและการตัดต@อภาพ โดยใช�โปรแกรม

คอมพิวเตอร9 เน�นการใช�เทคนิคพิเศษและให�ผู�เรียนสามารถนําความรู�ไปประยุกต9ใช�กับระบบการทํางานจริงได� 
Principles and processes of presentation in terms of sequencing and editing using 

computer software, emphasizing the use of special effect technique, thus enabling students 
to apply their knowledge with real life work 
 
0601331 การวิจัยทางศิลปะ 2(1-2-3) 

Art  Research 
การฝtกเขียนเค�าโครงวิจัยทางศิลปะตามความสนใจ การฝtกปฏิบัติการวิจัยทางศิลปะ/การวิจัยเชิง

สร�างสรรค9 การสังเคราะห9งานวิจัย และการนําผลการวิจัยไปใช�ประโยชน9ทางศิลปะ  
Research and writing art research outline, practice of art research / creative 

research, research synthesis and application of research results for benefit of the arts  
 
0601341 จิตรกรรม 3 4(1-6-5) 

Painting 3 
บุรพวิชา : 0601232  จิตรกรรม 2 
การฝtกปฏิบัติงานจิตรกรรมด�วยเทคนิคสีน้ํามันและเทคนิคอ่ืน ๆ เน�นการพัฒนาทักษะการถ@ายทอด

และการแสดงออกท่ีมีลักษณะเฉพาะตนตามแบบท่ีกําหนดให� ท้ังในห�องปฏิบัติงานและนอกสถานท่ี 
Practice of oil painting techniques and other techniques emphasizing skill 

development of unique communication and expression with a given model, both in art 
studio and outside 
 
0601342 ประติมากรรม 3 4(1-6-5) 

Sculpture 3 
บุรพวิชา : 0601233  ประติมากรรม 2 
การฝtกปฏิบัติการปdeนรูปลอยตัว คนเต็มตัว และรูปทรงในธรรมชาติ โดยเน�นรูปทรง  ท่ีว@าง สัดส@วน  

ท@าทาง  มวล ระนาบ เทคนิค และองค9ประกอบ กรรมวิธีการทําแม@พิมพ9ทุบ การหล@อผลงาน และการใช�วัสดุใน
งานประติมากรรม 

Practice of round relief, full image sculpture and form in nature focusing on the 
form, space, proportion, posture, mass, plane, technique and composition including the 
process of making waste mold, casting and use of materials in sculpture 
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0601343 ศิลปะภาพพิมพ" 3 4(1-6-5) 
Printmaking 3 
บุรพวิชา : 0601231  ศิลปะภาพพิมพ9 2 
การทดลองและวิเคราะห9การนําบริบทแวดล�อม เพ่ือหาแนวทางการทางสร�างสรรค9เฉพาะบุคคล 

โดยอาศัยเทคนิคและกระบวนการทางภาพพิมพ9รวมถึงสื่อร@วมสมัย 
Experiment and analysis of the surrounding context as guidelines for the individual 

work using the techniques and processes of printmaking, including the contemporary media 
 
0601344  ศิลปะไทย 3 4(1-6-5) 

Thai Art 3 
บุรพวิชา : 0601234   ศิลปะไทย 2 
การวิเคราะห9ลักษณะพิเศษของศิลปะไทยพ้ืนถ่ินด�านเนื้อหา รูปแบบ และกลวิธีการสร�างงาน  

ฝtกปฏิบัติการสร�างสรรค9ศิลปะท่ีมีลักษณะไทยด�วยกลวิธีต@าง ๆ รวมถึงสื่อร@วมสมัย 
Analysis of special characteristics of Thai vernacular art in terms of form, content 

and strategie creative  work;  practice on creative Thai art using assorted tactics including 
contemporary media 
 
0601345 จิตรกรรม 4 4(1-6-5) 

Painting 4 
บุรพวิชา : 0601341   จิตรกรรม 3 
การฝtกปฏิบัติงานจิตรกรรมข้ันสูงตามหัวเรื่องท่ีกําหนด เพ่ือค�นคว�าทดลองหาแนวทางการ

แสดงออกเฉพาะบุคคลให�เด@นชัดยิ่งข้ึน โดยเทคนิคและวิธีการสร�างสรรค9ท่ีอิสระรวมถึงสื่อร@วมสมัย 
Practice of advanced painting on a given subject for more pronounced individual 

expressions using unrestricted technical and creative approaches including contemporary 
media 
 
0601346 ประติมากรรม 4 4(1-6-5) 

Sculpture 4 
บุรพวิชา : 0601342  ประติมากรรม 3 
การสร�างรูปทรง ความสัมพันธ9ระหว@างรูปทรงและท่ีว@าง และการพัฒนารูปทรงในงาน

ประติมากรรม  ฝtกปฏิบัติการสร�างสรรค9งานประติมากรรรมให�สัมพันธ9กับสิ่งแวดล�อม ภูมิสถาปdตยกรรม และ
ชุมชน รวมถึงสื่อร@วมสมัย  
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Shape creation, relationship between shape and space in sculpture and 
development and form in sculpture work; practice on creating sculptural work focusing on its 
relationship with the environment, landscape architecture and the community, including 
contemporary media 
 
0601347 ศิลปะภาพพิมพ" 4 4(1-6-5) 

Printmaking 4 
บุรพวิชา : 0601343 ศิลปะภาพพิมพ9 3 
การวิเคราะห9 สังเคราะห9เรื่องราวเนื้อหาท่ีสนใจ เพ่ือนํามาสร�างสรรค9ผลงาน ศิลปะภาพพิมพ9 ท่ีมี

ลักษณะทางด�านแนวคิด เทคนิคและรูปแบบท่ีมีลักษณะเฉพาะบุคคล 
Analysis and synthesis in the creation of printmaking artwork with a view to 

communicating concept, technique and process and subsequently developing into art thesis 
topic 
 
0601348  ศิลปะไทย 4    4(1-6-5) 

Thai Art 4 
บุรพวิชา : 0601344  ศิลปะไทย 3 
การวิเคราะห9ลักษณะพิเศษของศิลปะไทยพ้ืนถ่ิน และศิลปะไทยร@วมสมัยด�านเนื้อหา รูปแบบ และ

กลวิธีการสร�างงาน ฝtกปฏิบัติการสร�างสรรค9ศิลปะท่ีมีลักษณะไทยและไทยร@วมสมัยด�วยกลวิธีต@าง ๆ   
Analysis on special characteristics of Thai vernacular art and Thai contemporary art 

in terms of content, format and strategy in creating artwork, practice of the creation of Thai 
vernacular artwork and Thai contemporary artwork with various techniques 
 
0601411 ศิลปะร9วมสมัย 2(2-0-4) 

Contemporary Art  
ปรัชญาความคิดและพัฒนาการท่ีเก่ียวเนื่องกับความเคลื่อนไหวของศิลปะร@วมสมัย วิเคราะห9 

วิจารณ9และการตีความแนวคิด ขอบเขต รูปแบบ เนื้อหา การแสดงออกและคุณค@าของศิลปะลัทธิต@างๆ  
ในศตวรรษท่ี 21 

Analysis on thought-provoking issues related to contemporary art, emphasizing the 
content related to the philosophy, concept and format of creative art of contemporary 
artists in 21st century 
 
 



มคอ.2 ปริญญาตรี - 40 - 

0601421 การออกแบบเวปเพจ                                  2(1-2-3) 
Webpage Design 
หลักการ เทคนิค กระบวนการออกแบบและสร�างเว็บเพจ การตกแต@งเว็บเพจด�วยรูปภาพ 

 การออกแบบสื่อโฆษณาบนอินเทอร9เน็ต การเชื่อมโยงเว็บเพจ  และฝtกปฏิบัติโดยเลือกใช�โปรแกรมสําเร็จรูปท่ี
เหมาะสม 

Principles, designing process and building web pages; embedment of web page 
with decorative images, online advertising, web links and hand-on practice oด using the 
appropriate software 

 
0601441 จิตรกรรม 5 4(1-6-5) 

Painting 5 
บุรพวิชา : 0601345 จิตรกรรม 4 
การปฏิบัติงานจิตรกรรมข้ันสูงไม@จํากัดเทคนิคจากโครงการจิตรกรรมเฉพาะบุคคลท่ีกําหนดข้ึนเอง 

วิเคราะห9รูปทรง เนื้อหา วิธีการและการแก�ปdญหาความสัมพันธ9ระหว@างความคิดกับเทคนิควัสดุและวิธีการ 
ต@าง ๆ เพ่ือเป̂นแนวทางในการศึกษาจิตรกรรมนิพนธ9 

Practice of advanced painting with unlimited techniques from the designated 
individual painting project, an analysis on form, content, method, and clarification of the 
relationship between ideas, techniques, materials and methods with a view to develop 
painting thesis 
 
0601442 ประติมากรรม 5 4(1-6-5) 

Sculpture 5 
บุรพวิชา : 0601346  ประติมากรรม 4  
การปฏิบัติงานประติมากรรมร@วมสมัย เน�นการสร�างสรรค9ความสัมพันธ9ระหว@างแนวความคิด  วัสดุ 

เทคนิควิธีการ รูปทรง ท่ีว@าง จินตนาการ และการแสดงออก เพ่ือเป̂นแนวทางในการศึกษาประติมากรรมนิพนธ9 
Practice of contemporary sculpture, with an emphasis on the relationship between 

concept, materials, technique, form, space, imagination and expression as a guideline for 
sculpture thesis 
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0601443 ศิลปะภาพพิมพ" 5 4(1-6-5) 
Printmaking  5 
บุรพวิชา : 0601347  ศิลปะภาพพิมพ9 4   
การวิเคราะห9 สังเคราะห9เรื่องราวเนื้อหาท่ีสนใจเพ่ือสร�างสรรค9ผลงาน ศิลปะภาพพิมพ9 ท่ีมีลักษณะ

ทางด�านแนวคิด เทคนิคและกระบวนการท่ีมีลักษณะเฉพาะบุคคลเพ่ือเป̂นแนวทางในการนําเสนอหัวข�อ 
ศิลปะนิพนธ9 

Analysis and synthesis in the creation of printmaking work with a view to 
communicate concept, technique and process and subsequently developing into art thesis 
topic 
0601444 ศิลปะไทย 5 4(1-6-5) 

Thai Art 5 
บุรพวิชา : 0601348  ศิลปะไทย 4  
การปฏิบัติงานศิลปะไทยข้ันสูงไม@จํากัดเทคนิคจากโครงการศิลปะไทยเฉพาะบุคคลท่ีกําหนดข้ึนเอง 

วิเคราะห9เทคนิค รูปทรง เนื้อหา วิธีการ และการแก�ปdญหาความสัมพันธ9ระหว@างความคิดกับเทคนิค วัสดุและ
วิธีการต@าง ๆ เพ่ือเป̂นแนวทางในการศึกษาศิลปะไทยนิพนธ9 

Practice of advanced Thai art with unlimited techniques from the designated 
individual Thai art project, an analysis of form, content, method, and clarification of 
relationship between ideas, techniques, materials and methods as a guideline for Thai art 
thesis 
 
0601412 สัมมนาจิตรกรรม 2(2-1-3) 

Seminar  in Painting 
การสัมมนา นําเสนอประเด็นปdญหาทางศิลปะโดยเน�นทางด�านจิตรกรรม นําเสนอในรูปแบบ

สัมมนา เพ่ือให�เกิดแนวคิดในการทํางานสร�างสรรค9งานจิตรกรรมและศิลปะสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�องเพ่ือการทํา
โครงงานเฉพาะบุคคล 

Seminar on issues in art  with emphasis on painting; a presentation in the form of 
seminar to create concept in painting and other related art fields as student’s individual 
project 
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0601413 สัมมนาประติมากรรม                                2(2-1-3) 
Seminar in Sculpture 
การสัมมนา นําเสนอประเด็นปdญหาทางศิลปะโดยเน�นทางด�านประติมากรรมนําเสนอในรูปแบบ

การสัมมนา   เพ่ือให�เกิดแนวคิดในการทํางานสร�างสรรค9งานประติมากรรมและศิลปะสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง
เพ่ือการทําโครงงานเฉพาะบุคคล 

Seminar on issues of art with  emphasis on sculpture; a presentation in the form of 
seminar to create a concept in sculpture and other related art fields as student’s individual 
project 
 
0601414 สัมมนาศิลปะภาพพิมพ" 2(2-1-3) 

Seminar  in Printmaking  
การสัมมนา นําเสนอประเด็นปdญหาทางศิลปะโดยเน�นทางด�านศิลปะภาพพิมพ9 นําเสนอในรูปแบบ

การสัมมนา   เพ่ือให�เกิดแนวคิดในการทํางานสร�างสรรค9งานศิลปะภาพพิมพ9 และศิลปะสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง
เพ่ือการทําโครงงานเฉพาะบุคคล 

Seminar issues of art with  emphasis on printmaking presentation in the form of 
seminar to create printmaking and other related art fields as student’s individual project 
 
0601415 สัมมนาศิลปะไทย 2(2-1-3) 

Seminar in Thai Art  
การสัมมนา นําเสนอประเด็นปdญหาทางศิลปะโดยเน�นทางด�านศิลปะไทย นําเสนอในรูปแบบ

สัมมนาเพ่ือให�เกิดแนวคิดในการทํางานสร�างสรรค9ศิลปะไทยและศิลปะสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�องเพ่ือการทํา
โครงงานเฉพาะบุคคล 

Seminar on issues of art with  emphasis on Thai art; a presentation in the form of 
seminar to create concept of creative Thai art work and other related art fields as student’s 
individual project 
 
0601445 จิตรกรรมนิพนธ"      6(3-12-3) 

Painting Thesis 
บุรพวิชา : 0601441 จิตรกรรม 5 
การสร�างสรรค9งานจิตรกรรมนิพนธ9เฉพาะบุคคล ภายใต�การควบคุมของอาจารย9ท่ีปรึกษา  นําเสนอ

ผลงานพร�อมเอกสารประกอบและจัดแสดงผลงานเผยแพร@ต@อสาธารณะ 
Individual work on painting thesis under the consultation of an instructor; 

presentation of documents and findings of the thesis to the public 
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0601446 ประติมากรรมนิพนธ" 6(3-12-3) 
Sculpture Thesis 
บุรพวิชา : 0601442  ประติมากรรม 5  
การสร�างสรรค9งานประติมากรรมนิพนธ9เฉพาะบุคคล ภายใต�การควบคุมของอาจารย9ท่ีปรึกษา

นําเสนอผลงานพร�อมเอกสารประกอบและจัดแสดงผลงานต@อสาธารณะ 
Individual work on creative sculpture thesis under the consultation of an 

instructor; presentation of the documents and findings of the thesis to the public 
 
0601447 ศิลปะภาพพิมพ"นิพนธ"                                     6(3-12-3) 

Printmaking Thesis 
บุรพวิชา : 0601443   ศิลปะภาพพิมพ9 5 
การสร�างสรรค9งานภาพพิมพ9นิพนธ9เฉพาะบุคคลตามโครงการท่ีนําเสนอหัวข�อภายใต�การควบคุม

ของคณะกรรมการศิลปนิพนธ9 เสนอผลงานพร�อมท้ังเอกสารประกอบรวมท้ังจัดแสดงนิทรรศการผลงาน 
Individual creative work on creative printmaking thesis under consultant of thesis 

committee; a presentation of documents and exhibition to the public 
 
0601448 ศิลปะไทยนิพนธ" 6(3-12-3) 

Thai Art Thesis 
บุรพวิชา : 0601444 ศิลปะไทย 5 
การสร�างสรรค9ศิลปะไทยนิพนธ9เฉพาะบุคคล ภายใต�การควบคุมของอาจารย9ท่ีปรึกษา  นําเสนอ

ผลงานและจัดแสดงผลงานสู@สาธารณะ 
Individual creative work on creation of Thai art thesis under consultation of 

instructor, a presentation of documents and findings to the public 
 
0601351 ศิลปะภาพพิมพ"ทดลอง 2(1-2-3) 
 Printmaking Experimentation  
 การทดลอง  สร�างสรรค9ศิลปะภาพพิมพ9โดยใช�เทคนิค กระบวนการ วัสดุ ตลอดจนกระบวนการ
นําเสนอผลงานเพ่ือประโยชน9ในการประยุกต9สร�างสรรค9ศิลปะภาพพิมพ9 
 Experiment and creation of printmaking with the techniques, methods, materials 
as well as presentation process in the creative application of printmaking 
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0601352 ศิลปะลายรดน้ํา 2(1-2-3) 
 Thai Lacquer and Gilt Art  
 ประวัติความเป̂นมา แนวคิด เนื้อหา รูปแบบและเทคนิควิธีการ ปฏิบัติการเขียนศิลปะลายรดน้ํา 
 Historical background, concept, content, format and technique of Thai lacquer 
and gilt and a practical training skill on designing Thai lacquer and gilt 
 
0601353 ลายไทย 2(1-2-3) 
 Thai Ornament  
 รูปแบบ องค9ประกอบ และกระบวนการเขียนลายไทย ภาพไทย ปฏิบัติการเขียน ผูกลายและการ
เขียนตัวภาพไทยและฝtกปฏิบัติ 
 Pattern, component and process of Thai motif, Thai image drawing and a practice 
on design and drawing of Thai mythical figures and practice 
 
0601354 ศิลปะกับธุรกิจ 2(2-0-4) 
 Art and Business 
 แนวคิด หลักการ  การบริหาร และการแสวงหาแนวทางในการสร�างธุรกิจทางศิลปะ ตลอดจน
วิธีการการเข�าถึงแหล@งทุนในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนการประมาณราคางานศิลปะ 
 Concept, principle, management and method for building business in art, access 
to sources of investment funds for the business, as well as art price estimate 
 

0601355 การหล9อโลหะ 2(1-2-3) 
 Metal Casting  
 การปฏิบัติกระบวนการหล@อโลหะท้ังแบบไทยและตะวันตก โดยเน�นเทคนิคการหล@อทองเหลือง 
ทองแดง และสําริด 
 Practice of method of metal casting both Thai and Western patterns with an 
emphasis on brass, copper and bronze casting techniques 
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0601356 จิตรกรรมไทยประเพณี 2(1-2-3) 
 Traditional Thai  Painting  
 การสร�างงานจิตรกรรมไทยประเพณี ด�านแนวคิด คตินิยม เนื้อหา รูปแบบ วิธีการ สื่อวัสดุและ
วิวัฒนาการของจิตรกรรมไทย ฝtกปฏิบัติคัดลอกภาพจิตรกรรมไทยประเพณีโดยการเขียนลายเส�นและเขียนสี 
 Creation of traditional Thai painting in terms of concept, ideology, content, 
format, method, media, materials and evolution of Thai painting, a practical art training on 
tracing traditional Thai painting by line drawing and coloring 
 
0601453 ประติมากรรมรูปเหมือน 2(1-2-3) 
 Portrait  Sculpture 
 การฝtกปฏิบัติการปdeนรูปเหมือนจากแบบคน เน�นด�านโครงสร�าง ท@าทาง การแสดงออกทางอารมณ9 
และบุคลิกภาพของแบบปฏิบัติงานด�วยดินเหนียว 
 Practice of portrait sculpture from human model with emphasis on structure, 
posture, emotional expression and characteristics of clay portrait sculpture 
   

0601358 ประติมากรรมทดลอง 2(1-2-3) 
 Sculpture  Experimentation 
 การทดลอง  สร�างสรรค9งานประติมากรรมโดยใช�เทคนิค กระบวนการ วัสดุ ตลอดจนกระบวนการ
นําเสนอผลงานเพ่ือประโยชน9ในการประยุกต9ใช�สร�างสรรค9งานประติมากรรม  
 Experiment and creation of sculpture with techniques, methods, materials as well 
as presentation of creative sculptural application 
 
0601451 เครื่องปO�นดินเผา 2(1-2-3) 
 Ceramics 
 ความหมายและกระบวนการผลิตเครื่องปdeนดินเผา วัตถุดิบและเครื่องมือเครื่องจักรท่ีใช�ในงาน
เครื่องปdeนดินเผา ฝtกปฏิบัติการข้ึนรูป การเผา และการตกแต@งผลิตภัณฑ9 
 Meaning and process of ceramic production, materials and tools used in making 
ceramics; a practice of  shape-forming, firing and ceramics  decorating  
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0601452 จิตรกรรมทิวทัศน" 2(1-2-3) 
 Landscape Painting 
 การปฏิบัติจิตรกรรมทิวทัศน9 โดยเน�นทัศนียวิทยาของรูปทรง สี ฝtกเขียนภาพนอกสถานท่ีด�วย
เทคนิควิธีการทางจิตรกรรม 

 Practice of landscape painting  with emphasis on perspective of form and color, a 
practice of landscapes painting outdoors with different painting techniques 
 

0601357 จิตรกรรมภาพคนเหมือน 2(1-2-3) 
 Portrait Painting 
 การปฏิบัติเขียนภาพคนเหมือน เน�นโครงสร�างทางกายวิภาค เพศ วัย บุคลิกลักษณะ ท@าทาง และ
การแสดงออกทางอารมณ9 ความรู�สึกของแบบ 
 Practice of portrait painting with emphasis on anatomical structure, gender, age, 
characteristics, posture, emotional expression and the feeling of the model 
 
0601454 วาดเส'นสร'างสรรค" 3(1-4-4) 
 Creative Drawing  
 การวิเคราะห9 รูปแบบ เนื้อหา การแสดงออกของงานวาดเส�น และการถ@ายทอดรูปทรงด�วยเทคนิค
วิธีการ และวัสดุต@าง ๆ เพ่ือหาแนวทางในการสร�างรูปทรงให�สัมพันธ9กับการแสดงออกตามแบบและหัวเรื่องท่ี
กําหนด  ฝtกปฏิบัติในห�องปฏิบัติงานและนอกสถานท่ี 
 Analysis on format, content, expression in drawing and different techniques of 
presentation of forms and materials to create the forms relevant to pattern expression in the 
given model and subject; a practical training in art studio and outdoors 
 
0601455 แกะสลัก 2(1-2-3) 
 Carving 
 การปฏิบัติการแกะสลักจากวัสดุต@าง ๆ เช@น หิน ไม� ปูนปลาสเตอร9 หรือวัสดุอ่ืน เพ่ือเรียนรู�
กระบวนการสร�างรูปทรง ด�วยกรรมวิธีการแกะสลัก 
 Practice of carving from various materials such as stone, wood, plaster or other 
materials to create shape with carving process 
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0601456  การพิมพ"ซิลค"สกรีน 2(1-2-3) 
 Silk Screen Printing 
 ประวัติ ความเป̂นมา แนวคิด และเทคนิคการพิมพ9ซิลค9สกรีน การพิมพ9ซิลค9สกรีนด�วยวัสดุและ
กลวิธีต@าง ๆ และฝtกปฏิบัติ  
 Historical background, concepts and techniques of silkscreen printing, techniques 
of silkscreen printing with materials and  hand-on practice 
 
0601457 จิตรกรรมสีน้ํา 2(1-2-3) 
 Water Color Painting 
 การสังเกต ฝtกปฏิบัติ ถ@ายทอดการสร�างสรรค9ผลงานจิตรกรรมเบ้ืองต�นด�วยเทคนิคจิตรกรรม 
สีน้ํา เน�นการฝtกปฏิบัติจากแบบหุ@นนิ่ง 
 Observation and practice of expression of basic creative watercolor painting 
techniques with a focusing on practicing from still-life model 
 
0601458 ศิลปะสามมิติ 2(1-2-3) 
 Three – Dimensional Arts 
 คุณค@า ความงาม สุนทรียภาพ ของศิลปะสามมิติ รวมท้ังฝtกปฏิบัติสร�างสรรค9ชิ้นงาน ด�วยเทคนิค
วิธีการต@างๆอย@างง@าย เช@น การปdeน การแกะสลัก การประกอบวัสดุ เป̂นต�น 
 Value, aesthetics of three-dimensional art as well as practice of creating artwork 
with assorted simple techniques such as sculpturing, carving and material assembling  
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ม.ศิลปากร 

2558 
2546 
2544 

2 นายชัยรัตน9  แสงทอง อาจารย9 ศ.ม. ศิลปะไทย ม.ศิลปากร 2546 
   ศ.บ. ศิลปะไทย ม.ศิลปากร 2544 
3 นายชิโนรส  รุ@งสกุล อาจารย9 ศ.ม. จิตรกรรม ม.ศิลปากร 2544 
   ศ.บ. จิตรกรรม ม.ศิลปากร 2538 
4 นายนันทวุฒิ  สิทธิวัง อาจารย9 ศ.ม. ประตมิากรรม ม.ศิลปากร 2549 
   ศ.บ. ประตมิากรรม ม.ศิลปากร 2544 
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ลําดับ ชื่อ-สกลุ 
ตําแหน9ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปB 

5 นายยอดชาย  พรหมอินทร9 ผู�ช@วย ศศ.ม. ไทยคดีศึกษา ม.ทักษิณ 2553 
  ศาสตราจารย9 ศ.บ. ศิลปะไทย ม.ศิลปากร 2541 
6 นายสมโภชน9  ศรีวรรณ อาจารย9 กศ.ม. 

ค.บ. 
ศิลปศึกษา 
ศิลปศึกษา 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาลัยครสูวนสุนันทา 

2534 
2524 

7 นายดํารง  ชีวะสาโร อาจารย9 ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ไทยคดีศึกษา 
ศิลปกรรมไทย 

ม.ทักษิณ 
ม.ราชมงคลธัญบุร ี

2553 
2539 

8 นายเกียรติภูมิ  งามชมภ ู อาจารย9 ศล.ม. 
ศ.บ. 

ทัศนศิลปศึกษา 
ประตมิากรรม 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2559 
2547 

9 นางสาวชลธิดา  เกษเพชร อาจารย9 ศป.ม. 
 
ศศ.บ. 

การออกแบบ
ผลิตภณัฑ9 
ทัศนศิลปA 

ม.อุบลราชธานี 
 
ม.ทักษิณ 

2550 
 
2544 

10 นางสาวธนิษฐา  นันทาพจน9 อาจารย9 ศ.ม. 
ศ.บ. 

ทัศนศิลปA 
ศิลปะภาพพิมพ9 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2556 
2553 

11 นายฮัดสัน  สิรสิุวพงษ9 อาจารย9 Master 
of design 
ศ.บ. 

Furniture 
Design 
ตกแต@งภายใน 

University of 
Technology Sydney 
ม.รังสิต 

2549 
 
2536 

12 นายอัฎฐพล  เทพยา อาจารย9 ศ.บ. 
 
ศศ.บ. 

การออกแบบ
ผลิตภณัฑ9 
ทัศนศิลปA 

ม.อุบลราชธานี 
 
ม.ทักษิณ 

2549 
 
2544 

 
3.2.2 อาจารย"พิเศษ     

ลําดับ ชื่อ-สกลุ 
ตําแหน9ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปB 

1 นางสาวบัณฑิตา  วรศร ี ผู�ช@วย
ศาสตราจารย9 

ศ.ม. ศิลปะภาพพิมพ9 ม.ศิลปากร 2548 
  ศป.บ. ทัศนศิลปA จุฬาลงกรณ9

มหาวิทยาลยั 
2544 

2 นายเอกพงค9   คงฉาง อาจารย9 ศ.ม. จิตรกรรม ม.ศิลปากร 2552 

   ศ.บ. จิตรกรรม ม.ศิลปากร 2549 

3 นายวิวัฒน9 จินดาวงศ9 อาจารย9 ศ.ม. ทัศนศิลปA ม.ศิลปากร 2558 
   ศ.บ. ศิลปไทย ม.ศิลปากร 2554 

 
4. องค"ประกอบเก่ียวกับการฝ�กภาคสนาม (การฝ�กงาน หรือสหกิจศึกษา)  
 ไม@มี 
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5. ข'อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรือวิจัย (ศิลปนิพนธ") 
5.1 คําอธิบายโดยย9อ 

การสร�างสรรค9ผลงานทัศนศิลปAท่ีมีลักษณะเฉพาะตนในรายวิชาจิตรกรรมนิพนธ9  ประติมากรรม
นิพนธ9 ศิลปะภาพพิมพ9นิพนธ9 และศิลปะไทยนิพนธ9 นั้นมีการศึกษาค�นคว�าจากแหล@งข�อมูลโดยผ@านการคิด
วิเคราะห9 และนําเสนอภาพร@างต@อคณะกรรมการศิลปนิพนธ9ตลอดถึงกระบวนการทางเทคนิคในการสร�างสรรค9
จนสําเร็จเป̂นผลงาน 1 ชุด พร�อมด�วยเอกสารประกอบผลงานสร�างสรรค9ท่ีอธิบายเรื่องราวเนื้อหาท่ีมีข้ันตอน 
วิธีคิดวิเคราะห9 เทคนิคกระบวนการในการสร�างสรรค9พร�อมท้ังสรุปผลการสร�างสรรค9และนําเสนอผลงานใน
รูปแบบนิทรรศการศิลปะสู@สาธารณชน 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู' 
 1. มีทัศนคติท่ีเปcดกว�าง ยอมรับฟdงความคิดเห็นของผู�อ่ืน              
 2. มีความรู�เก่ียวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด�านศิลปกรรมศาสตร9

ในสาขาวิชาท่ีศึกษา 
 3. สามารถบูรณาการความรู�กับศาสตร9อ่ืนเพ่ือสร�างสรรค9ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได� 

 4. มีความรับผิดชอบต@องานของตนเอง และสามารถทํางานร@วมกับผู�อ่ืนได�อย@างมีประสิทธิภาพ 
 5. สามารถสื่อสารด�วยการพูด ฟdง อ@าน เขียนในการสื่อสารโดยท่ัวไป ตลอดจนใช�วิธีการสื่อสาร

ทางศิลปกรรม และนําเสนองานได�อย@างมีประสิทธิภาพ 
 6. สามารถใช�ทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร9ในการสร�างสรรค9ผลงานของตน 
5.3 ช9วงเวลา  
 ภาคเรียนท่ี 2 ชั้นป]ท่ี 4 
5.4 จํานวนหน9วยกิต 

6  หน@วยกิต  
5.5 การเตรียมการ 

มีการนําเสนอหัวข�อเพ่ือจะทําโครงการศิลปนิพนธ9โดยนิสิตนําเสนอ  แนวคิด  รูปแบบ เทคนิค 
กระบวนการ และระยะเวลาท่ีใช�ในการสร�างสรรค9พร�อมท้ังผลงานตัวอย@าง 1 ชุด ผ@านคณะกรรมการศิลป
นิพนธ9 เพ่ือพิจารณา 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
 การประเมินผล แยกออกเป̂น 4 ส@วนประกอบด�วย 
 5.6.1  การประเมินผลด�านความรับผิดชอบตามมาตรฐานการเรียนรู�โดยการนําเสนอวิธีคิดท่ี

สัมพันธ9กับการแสดงออกของตนเองให�มีลักษณะเฉพาะตน โดยไม@ได�ละเมิดองค9ความรู�ของผู�อ่ืน พร�อมท้ัง
ยินยอมปรับปรุงแก�ไขจากคําชี้แนะของอาจารย9ท่ีปรึกษาและคณะกรรมการศิลปนิพนธ9 

 5.6.2  การประเมินด�านผลงานสร�างสรรค9จากผลงาน 1 ชุด (จํานวนชิ้นงานตามความเหมาะสมท่ี
เห็นชอบด�วยคณะกรรมการศิลปนิพนธ9) พิจารณาคุณค@าของผลงานท่ีมีความคิดสอดคล�องกับการแสดงออก
และผลของเทคนิคท่ีสามารถนําเสนอได�ตามวัตถุประสงค9ของผู�สร�างสรรค9 
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 5.6.3  เอกสารประกอบผลงานสร�างสรรค9 โดยแสดงถึงกระบวนการวิธีการสร�างสรรค9ท่ีแสดงองค9
ความรู�ท้ังข�อมูล การศึกษา วิเคราะห9 สังเคราะห9เป̂นผลงานและสรุปผลการสร�างสรรค9ผลงานศิลปะนิพนธ9 

 5.6.4  การเผยแพร@ผลงานในรูปแบบการจัดนิทรรศการศิลปะ โดยประเมินจากการได�รับความ
สนใจและเป̂นท่ียอมรับโดยอาศัยแบบการประเมินความพึงพอใจในผลงานและการจัดนิทรรศการ 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู' กลยุทธ"การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต  
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ"หรือกิจกรรมของนิสิต รายวิชา 

1. มีความรู�ความสามารถ ทาง
ทัศนศิลปAท้ังทางด�านทฤษฎีและ
ปฏิบัติ 
 

1. จัดการเรียนการสอน ท่ีประกอบด� วย
หลักการ ทฤษฎีและทักษะท่ีเป̂นภาคปฏิบัติ โดย
แบ@งระดับของการเรียนรู�ต้ังแต@เบ้ืองต�นจนถึง
ระดับสูงและมีความเชื่อมสัมพันธ9กันอย@างเป̂น
ระบบ  

2. คัดเลือกผู�สอนท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด�านเพ่ือให�นิสิตได�รับองค9ความรู�ท่ีสมบูรณ9และมี
ศักยภาพ 

3. ประเมินผลท้ังการสอบวัดผลทางทฤษฎี
และผลงานจากการฝtกปฏิบัติ 

ศิลปะพ้ืนฐาน 
กายวิภาคมนุษย9 
ทัศนียวิทยา 
วาดเส�น 1 - 3 
องค9ประกอบศิลปA 1 - 2 
จิตรกรรม 1 – 3 
ประติมากรรม 1 – 3 
ศิลปะภาพพิมพ9 1 – 3 
ศิลปะไทย 1- 3 
 

2. มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห9 สังเคราะห9  สร�างสรรค9 
และการแก�ปdญหา 
 

สร�างสรรค9ผลงานจากแหล@งข�อมูล  แรง
บันดาลใจ ท่ีมาจากสิ่งแวดล�อม ธรรมชาติ สังคม  
วัฒนธรรมและท�องถ่ินของตน  มาคิด วิเคราะห9  
เพ่ือให�เกิดรูปแบบการสร�างสรรค9ผลงานของแต@
ละบุคคล  มีการประเมินหรือปรับเปลี่ยนให�มี
ความสอดคล�องของข�อมูลและผลงานท่ี
สร�างสรรค9ได� 

การวิจัยทางศิลปะ 
ศิลปะพ้ืนถ่ินภาคใต� 
จิตรกรรม 4 – 5 
ประติมากรรม 4 – 5 
ศิลปะภาพพิมพ9 4 – 5 
ศิลปะไทย 4- 5 
สัมมนา (จิตรกรรม 
ประติมากรรม  ศิลปะภาพ
พิมพ9 และศิลปะไทย) 

3. สามารถนําความรู� ทักษะไป
ใช�ประกอบอาชีพท่ีเก่ียวข�องกับ
ศิ ล ป ะอ ย@ า ง มี จิ ต สํ านึ ก แ ล ะ
รั บ ผิ ด ช อ บ ต@ อ สั ง ค ม แ ล ะ มี
จรรยาบรรณวิชาชีพ  ประยุกต9ใช�
ในการประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวข�อง
ทางศิลปะได� 

1. ให� นิ สิ ต ส ร� า ง ส ร ร ค9 ผ ล ง า น ท่ี เ ป̂ น
ลักษณะเฉพาะตน  

2. มีการส@งเสริมนิสิตให�มีส@วนร@วมกิจกรรม
กับชุมชนหรือองค9กรอ่ืน ๆ เพ่ือให�เกิดเครือข@าย
ในการประกอบอาชีพในอนาคต  รวมท้ังสามารถ
แก�ไขปdญหาและทํางานร@วมกับผู�อ่ืนได� 

 

จิตรกรรมนิพนธ9 
ประติมากรรมนิพนธ9 
ศิลปะภาพพิมพ9นิพนธ9  
ศิลปะไทยนิพนธ9 
ศิลปะกับสิ่งแวดล�อม 
วีดีทัศน9ดิจิตอล 
ศิลปะกับธุรกิจ 
การออกแบบเวปเพจ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู'ในแต9ละด'าน  
ผลการเรียนรู' กลยุทธ"การสอนที่ใช'พัฒนาการเรียนรู' กลยุทธ"การประเมินผลการเรียนรู' 

1. ด'านคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 ซื่อสัตย9สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต@อ
ตนเองและสังคม 
 1.2 มีทัศนคติที่เปcดกว�าง ยอมรับฟdงแนวคิดของผู�อื่น 
 1.3 มีจิตอาสา จิตสํานึกสาธารณะ 

 
1) สร�างวินัยความรับผิดชอบต@อตนเอง ด�วยการเข�าชั้น

เรียนตรงเวลาและการแต@งกายให�เป̂นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 

2) กระบวนการเรียนการสอนของอาจารย9ผู�สอนทุก
รายวิชาได�สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานให�แก@นิสิต 

3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน�นให�ผู�เรียนเรียนรู�
จากสถานการณ9จริงและกรณีตัวอย@างบุคคลต�นแบบด�าน
คุณธรรม จริยธรรม 

4) ยกย@องนิสิตที่ทําความดีและคุณประโยชน9แก@ส@วนรวม 

 
1) ประเมินจากการตรงต@อเวลาของนิสิตในการเข�า

เรียน การส@งงานที่ได�รับมอบหมาย การเข�าร@วมกิจกรรม 
2) ความมีวินัยและความพร�อมเพรียงของนิสิตในการ

เข�าร@วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
3) การรับผิดชอบในหน�าที่ที่ได�รับมอบหมาย 
4) พฤติกรรมการเรียนและการสอบ 

 

2. ด'านความรู' 
 2.1 รอบรู�ในศาสตร9ทางศิลปกรรม และศาสตร9อื่นที่
เกี่ยวข�อง 
 2.2 มีความสามารถในการค�นคว�า แก�ปdญหา และ
พัฒนาทางด�านศิลปกรรมศาสตร9อย@างเป̂นระบบ 
 2.3 มีความรู�ในทางศิลปะที่สัมพันธ9กับบริบททาง
สังคม ภูมิปdญญาและวัฒนธรรม 
 2.4 มีความรู�เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียม
ปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด�านศิลปกรรมศาสตร9ใน
สาขาวิชาที่ศึกษา   

 
1) จัดการเรียนรู�ที่เน�นผู�เรียนเป̂นสําคัญ เน�นการเรียน

การสอนที่เป̂น Active Learning โดยจัดให�มีการเรียนรู�จาก
สถานการณ9จริง 

2) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ 
หรือมีประสบการณ9ตรงเพื่อให�นิสิตได�เรียนรู�ทั้งองค9ความรู�
และทักษะกระบวนการ หลักการ ทางทฤษฎีสู@การประยุกต9
ในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

3) เรียนรู�จากสื่อและแหล@งเรียนรู�ที่หลากหลายทั้ง
ภายในและภายนอกชั้นเรียนโดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลง
ด�านวิทยาการและเทคโนโลยีและคงไว�ซึ่งภูมิปdญญาที่
ทรงคุณค@า 

 
1) นิสิตประเมินตนเอง 
2) การทดสอบย@อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
3) การรายงาน/แผนงาน/โครงการ 
4) การนําเสนอผลงาน 
5) ประเมินผลการศึกษาดูงาน 
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ผลการเรียนรู' กลยุทธ"การสอนที่ใช'พัฒนาการเรียนรู' กลยุทธ"การประเมินผลการเรียนรู' 

4) จัดให�มีกิจกรรมศึกษาดูงานในชุมชน 
3. ด'านทักษะทางปOญญา 
 3.1 สามารถค�นคว�า รวบรวม และประเมินข�อมูล 
จากแหล@งข�อมูลที่หลากหลายอย@างมีวิจารณญาณ 
 3.2 สามารถวิเคราะห9 สังเคราะห9 และเสนอแนว
ทางแก�ไขปdญหาได�อย@างสร�างสรรค9 
 3.3 สามารถบูรณาการความรู�กับศาสตร9อื่นเพื่อ
สร�างสรรค9ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได� 
 3.4 มีความคิดสร�างสรรค9 และมีปฏิภาณไหวพริบใน
การสร�างผลงาน 

1) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝtกทักษะการคิดที่
หลากหลาย ทั้งในระดับบุคคลและรายกลุ@ม เช@น สะท�อนคิด 
อภิปรายกลุ@ม การศึกษากรณีศึกษา ฯลฯ 

2) ให�นิสิตมีโอกาสปฏิบัติทักษะกระบวนการการคิด
และปdญญา 

3) กิจกรรมพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัยทุกกิจกรรมฝtก
กระบวนการพัฒนาการคิดและปdญญาของนิสิต 
 

1) นิสิตประเมินความสามารถด�านการคิดของตนเอง 
เช@น การตั้งคําถาม การสืบค�นข�อมูล การคิดวิเคราะห9 การ
สังเคราะห9 การตัดสินใจ 

2) การนําเสนอผลงานนิสิต 
3) การสอบย@อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาคของ

รายวิชาที่เกี่ยวข�อง 
    4) การใช�ข�อสอบหรือแบบฝtกหัดที่ให�นิสิตคิดวิเคราะห9 
คิดอย@างมีวิจารณญาณ คิดสังเคราะห9 คิดแก�ปdญหาในรายวิชา
ที่เกี่ยวข�อง 

4. ทักษะความสัมพันธ"ระหว9างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 4.1 มีภาวะผู�นํา เข�าใจบทบาทหน�าที่ของตนเอง รับ
ฟdงความคิดเห็นของผู�อื่น และมนุษยสัมพันธ9ที่ดี 
 4.2 มีความรับผิดชอบต@องานของตนเอง และ
สามารถทํางานร@วมกับผู�อื่นได�อย@างมีประสิทธิภาพ 
 4.3 สามารถแสดงความคิดเห็นอย@างมีเหตุผล 
ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต@าง 

 
 
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน�นการทํางานเป̂น

กลุ@มและงานที่ต�องมีปฏิสัมพันธ9ระหว@างบุคคล 
2) จัดประสบการณ9การเรียนรู�ในภาคปฏิบัติ 
3) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ9 

การเข�าใจวฒันธรรมขององค9กร ฯลฯ ในรายวิชาต@าง ๆ 
 

 
 
1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตขณะทํา

กิจกรรมกลุ@ม 
2) การนําเสนอผลงานเป̂นกลุ@ม 
3) ประเมินความสม่ําเสมอการเข�าร@วมกิจกรรมกลุ@ม 
4) ประเมินความรับผิดชอบในหน�าที่ที่ได�รับมอบหมาย 
5) ประเมินโดยเพื่อนร@วมชั้น 
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ผลการเรียนรู' กลยุทธ"การสอนที่ใช'พัฒนาการเรียนรู' กลยุทธ"การประเมินผลการเรียนรู' 

5. ด'านทักษะการวิเคราะห"เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช'เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 สามารถสื่อสารด�วยการพูด ฟdง อ@าน เขียนใน
การสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช�วิธีการสื่อสารทาง
ศิลปกรรม และนําเสนองานได�อย@างมีประสิทธิภาพ 
 5.2 สามารถเลือกใช�เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค�นข�อมูลเพื่อการสร�างสรรค9ผลงานหรือการนําเสนอ
ผลงานได�อย@างมีประสิทธิภาพ 
 5.3 มีความสามารถในการประยุกต9ใช�ความรู�เชิง
ตัวเลข หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับงานศิลปกรรม 

 
 
1) จัดการเรียนการสอนที่เน�นการฝtกทักษะการสื่อสาร

ทั้งการพูด การฟdง การเขียนในระหว@างผู�เรียน ผู�สอน และ
ผู�เกี่ยวข�องอื่น ๆ 

2) จัดประสบการณ9การเรียนรู�ที่ส@งเสริมให�ผู�เรียน
เลือกใช�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลาย
และเหมาะสม 

3) จัดประสบการณ9ให�ผู�เรียนนําเสนอผลงานโดยใช�
เทคโนโลยีสารสนเทศทางคณิตศาสตร9และสถิติ 

 
 
1) ทักษะการพูดในการนําเสนอผลงาน 
2) ทักษะการเขียนรายงาน 
3) ทักษะการนําเสนอโดยใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4) ความสามารถในการใช�ทักษะทางคณิตศาสตร9และ

สถิติเพื่ออธิบาย อภิปรายผลงานได�อย@างเหมาะสม 
5) เทคนิคการวิเคราะห9ข�อมูลสารสนเทศทาง

คณิตศาสตร9ในการแก�ปdญหาเชิงตัวเลข 
6) ประเมินจากการทดสอบย@อย สอบกลางภาค สอบ

ปลายภาคของรายวิชาที่เกี่ยวข�อง 

6. ทักษะพิสัย 
 6.1 สามารถใช�ทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร9ใน
การสร�างสรรค9ผลงานของตน 

 
จัดการเรียนการสอนที่เน�นฝtกทักษะการปฏิบัติทาง
ศิลปกรรมเพื่อสร�างสรรค9ผลงานส@วนบุคคล 

 
1) ทักษะการปฏิบัติทางศิลปกรรม 
2) ความคิดสร�างสรรค9ในผลงาน 
3) ความสามารถและน@าสนใจในการนําเสนอผลงาน 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู'จากหลักสูตรสู9รายวิชา 
 (Curriculum Mapping)   

ผลการเรียนรู'ในตารางมีความหมาย ดังนี้ 
1. ด'านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเน�นความซ่ือสัตย9สุจริต สุภาพ อ@อนน�อมถ@อมตน และ 
ยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิตอย@างพอเพียง 

1.2 มีวินัย ขยันและรับผิดชอบในหน�าท่ีท้ังต@อตนเองและผู�อ่ืน 
2. ด'านความรู' 

2.1 มีความรอบรู�ในศาสตร9ต@าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับธรรมชาติ ชีวิตและสังคม 
2.2 มีโลกทัศน9กว�างไกล มีความเข�าใจธรรมชาติ ตนเองและสังคม 

3. ด'านทักษะทางปOญญา 
3.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห9 สังเคราะห9อย@างเป̂นระบบ 
3.2 สามารถบูรณาการศาสตร9ต@าง ๆ ไปประยุกต9เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมได� 
3.3 มีความใฝmรู�และสามารถแสวงหาความรู�ด�วยตนเอง 

4. ด'านทักษะความสัมพันธ"ระหว9างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 เคารพกฎ ระเบียบสังคม และมีความรับผิดชอบต@อตนเอง ชุมชน และสังคม 
4.2 มีมนุษยสัมพันธ9ท่ีดี เคารพและให�คุณค@าแก@ตนเองและผู�อ่ืน 
4.3 มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะสามารถทํางานร@วมกับผู�อ่ืนท้ังในฐานะผู�นําและสมาชิกของ

ชุมชนและสังคม 
4.4 ยอมรับความแตกต@างทางความคิดและวัฒนธรรม เรียนรู�ท่ีจะอยู@ร@วมกับสมาชิกในสังคมท่ีมี

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมได�อย@างมีความสุข 
5. ทักษะการวิเคราะห"เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช'เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 มีความสามารถในการสืบค�น รวบรวมข�อมูล วิเคราะห9 สังเคราะห9 สรุปประเด็น นําเสนอ
และสื่อสารโดยใช�ภาษาไทยหรือภาษาต@างประเทศได�อย@างมีประสิทธิภาพ  

5.2 สามารถเลือกใช�เทคโนโลยีและสารสนเทศอย@างเหมาะสมและรู�เท@าทัน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต9อผลการเรียนรู'จากหลักสูตรสู9รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
� ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู' 3. ทักษะทางปOญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ"ระหว9าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห" 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช'
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 
กลุ9มการใช'ภาษา              

0000111  ภาษาไทยสําหรับอุดมศึกษา � � �  �  � �  �  � � 

0000121  ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจําวัน  � � � � �    � � �  

0000122  การอ@านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน  � � � � �    � � �  
กลุ9มบูรณาการ              

0000161  คุณภาพชีวิต � � � �  �   �    � 
0000162  สิ่งแวดล�อมกับการดําเนินชีวิต �  � � � � �   �  � � 
0000261  สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง � � � � � �  � � � � �  

กลุ9มวิชาบังคับเลือก              

0000262  ทักษิณศึกษา � � � � � �  � � � �  � 

0000263  วิถีชุมชนท�องถิ่น � � � � � �  � � � �  � 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู' 3. ทักษะทางปOญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ"ระหว9าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห" 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช'
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 
กลุ9มวิชาเลือก              
0000131  ภาษาและวัฒนธรรมพม@า  � � �  � �  �  � �  
0000132  ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม  � � �  � �  �  � �  
0000133  ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี  � � �  � �  �  � �  
0000134  ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุmน  � � �  � �  �  � �  
0000135  ภาษาและวัฒนธรรมจีน  � � �  � �  �  � �  
0000136  ภาษาและวัฒนธรรมมลายู  � �   �   �  � �  
0000163  วิถีอาเซียน  � � � � �  �   �  � 
0000164  หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต  � � � � �     � �  
0000165  ชมศิลปA ดูหนัง ฟdงเพลง � �  � �      � � � 
0000166  ไฟฟvากับชีวิต  � � � � � �   � � �  
0000167  อาหารเพื่อชีวิตและความงาม  � � � � � �  � �  �  
0000168  การอ@านเพื่อชีวิต � � �  �  � �    �  
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู' 3. ทักษะทางปOญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ"ระหว9าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห" 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช'
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 
0000169  กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ  � � �  �  � � �    
0000264  เศรษฐศาสตร9และการจัดการ  � �  � �    � �  � 
0000265  ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานกับการพัฒนา     
              คุณภาพชีวิต 

� � � � � � �  �   �  

0000266  เศรษฐกิจสร�างสรรค9 �  �  � � � �  �  �  
0000267  ทัศนศิลปAและสังคีตวิจักษ9 �   � � �     � � � 
0000268  การเมืองการปกครองไทย  � � � � �    � � �  
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู'จากหลักสูตรสู9รายวิชา  
 (Curriculum Mapping) 
 หมวดวิชาเฉพาะ 
 ผลการเรียนรู'ในตารางมีความหมาย ดังนี้  

1. ด'านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ซ่ือสัตย9สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต@อตนเองและสังคม 
1.2 มีทัศนคติท่ีเปcดกว�าง ยอมรับฟdงแนวคิดของผู�อ่ืน 
1.3 มีจิตอาสา จิตสํานึกสาธารณะ 

2. ด'านความรู' 
2.1 รอบรู�ในศาสตร9ทางศิลปกรรม และศาสตร9อ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
2.2 มีความสามารถในการค�นคว�า แก�ปdญหา และพัฒนาทางด�านศิลปกรรมศาสตร9อย@างเป̂นระบบ 
2.3 มีความรู�ในทางศิลปะท่ีสัมพันธ9กับบริบททางสังคม ภูมิปdญญาและวัฒนธรรม 
2.4 มีความรู�เก่ียวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด�านศิลปกรรมศาสตร9ใน

สาขาวิชาท่ีศึกษา   
3. ด'านทักษะทางปOญญา 

3.1 สามารถค�นคว�า รวบรวม และประเมินข�อมูล จากแหล@งข�อมูลท่ีหลากหลายอย@างมีวิจารณญาณ 
3.2 สามารถวิเคราะห9 สังเคราะห9 และเสนอแนวทางแก�ไขปdญหาได�อย@างสร�างสรรค9 
3.3 สามารถบูรณาการความรู�กับศาสตร9อ่ืนเพ่ือสร�างสรรค9ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได� 
3.4 มีความคิดสร�างสรรค9 และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร�างผลงาน 

4. ด'านทักษะความสัมพันธ"ระหว9างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีภาวะผู�นํา เข�าใจบทบาทหน�าท่ีของตนเอง รับฟdงความคิดเห็นของผู�อ่ืน และมนุษยสัมพันธ9ท่ีดี 
4.2 มีความรับผิดชอบต@องานของตนเอง และสามารถทํางานร@วมกับผู�อ่ืนได�อย@างมีประสิทธิภาพ 
4.3 สามารถแสดงความคิดเห็นอย@างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต@าง 

5. ด'านทักษะการวิเคราะห"เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช'เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 สามารถสื่อสารด�วยการพูด ฟdง อ@าน เขียนในการสื่อสารโดยท่ัวไป ตลอดจนใช�วิธีการสื่อสารทาง

ศิลปกรรม และนําเสนองานได�อย@างมีประสิทธิภาพ 
5.2 สามารถเลือกใช�เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค�นข�อมูลเพ่ือการสร�างสรรค9ผลงานหรือการ

นําเสนอผลงานได�อย@างมีประสิทธิภาพ 
5.3 มีความสามารถในการประยุกต9ใช�ความรู�เชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสําหรับงาน

ศิลปกรรม 
6. ทักษะพิสัย 

6.1 สามารถใช�ทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร9ในการสร�างสรรค9ผลงานของตน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู'จากหลักสูตรสู9รายวิชา (Curriculum Mapping)  
 � ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
ELO 
(ถ'าม)ี 

TQF 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู' 3. ทักษะทางปOญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ"

ระหว9างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห"เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร 
และการใช'เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

6.ทักษะพิสัย 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 
หมวดวิชาแกน  
0601101 ศิลปะพื้นฐาน 1  �         �  �  �    

0601102 ประวัติฯศิลปะตะวันตก 1 
   �    �           

0601201 กายวิภาคมนุษย9 1    �      �         

0601202 ประวัติฯศิลปะตะวันออก 1    �    �           

0601203 ศิลปะพื้นถิ่นภาคใต� 1,4 �     �  �           

0601204 ทัศนียวิทยา 1 �         �       � � 

0601301 สุนทรียศาสตร9ในงานศิลปะ 1 �    �   �           

0601302 ภาษาอังกฤษสําหรับศิลปะ 1 3        �       �    

0601303 คอมพิวเตอร9ฯ3 มติ ิ 1,3        � �    �  �    
0601304 พื้นฐานการออกแบบกราฟcก 1,3    �      � �     �   

0601305 ภาษาอังกฤษสําหรับศิลปะ 2 3        �       � �   
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รายวิชา 
ELO 
(ถ'าม)ี 

TQF 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู' 3. ทักษะทางปOญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ"

ระหว9างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห"เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร 
และการใช'เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

6.ทักษะพิสัย 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 
หมวดวิชาเฉพาะ   (กลุ9มทฤษฎี)  

0601211 ประวัติศาสตร9ศิลปะไทย 1,4      �  �  �         

0601311 ศิลปวิจารณ9 1  �  �  �   �      �    

0601312 ศิลปะสมัยใหม@ 1  �  �    �           

0601411 ศิลปะร@วมสมัย 1  �  �    �           

0601412 สัมมนาจิตรกรรม  1,2  �  �    � �     �     

0601413 สัมมนาประติมากรรม  1,2  �  �    � �     �     

0601414 สัมมนาศิลปะภาพพิมพ9   1,2  �  �    � �     �     

0601415 สัมมนาศิลปะไทย  1,2  �  �    � �     �     

หมวดวิชาเฉพาะ  (กลุ9มปฏิบัติ)  

0601121 วาดเส�น 1 1 �            �     � 

0601122 องค9ประกอบศิลปA 1 1     �    �  �        

0601123 วาดเส�น 2 1 �  �               � 

0601124 องค9ประกอบศิลปA 2 1     �    �  �  �      

0601221 วาดเส�น 3 1 �         �        � 
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รายวิชา 
ELO 
(ถ'าม)ี 

TQF 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู' 3. ทักษะทางปOญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ"

ระหว9างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห"เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร 
และการใช'เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

6.ทักษะพิสัย 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 
0601222 โปรแกรมคอมฯงานทัศนศิลปA 3   �    �  �        � � 

0601321 ศิลปะกับสิ่งแวดล�อม 3,4   �   �      �   �   � 

0601322 วิดีทัศน9ดิจิตอล 3        �  �     � �   

0601421 การออกแบบเวปเพจ 3        �  �   �  �    

หมวดวิชาเอก  (กลุ9มวิชาบังคับ)  

0601131  ศิลปะภาพพิมพ9 1 1 �       �          � 

0601132  ศิลปะไทย 1 1 �     �  �          � 

0601133  จิตรกรรม 1 1 �            �     � 

0601134  ประติมากรรม 1 1 �            �     � 

0601231  ศิลปะภาพพิมพ9 2 1 �                � � 

0601232  จิตรกรรม 2 1 �            �     � 

0601233  ประติมากรรม 2 1 �            �     � 

0601234  ศิลปะไทย 2 1 �     �            � 

0601331  การวิจัยทางศิลปะ 1 �     �  � �      �    
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รายวิชา 
ELO 
(ถ'าม)ี 

TQF 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู' 3. ทักษะทางปOญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ"

ระหว9างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห"เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร 
และการใช'เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

6.ทักษะพิสัย 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 
หมวดวิชาเอก  (กลุ9มวิชาศิลปนพินธ")  

0601341  จิตรกรรม 3 1,2,3 �   �              � 

0601342  ประติมากรรม 3 1,2,3 �   �              � 

0601343  ศิลปะภาพพิมพ9  3 1,2,3 �     �  �          � 

0601344  ศิลปะไทย  3 1,2,3 �     �  �          � 

0601345  จิตรกรรม 4 1,2,3  �   � �   �         � 

0601346  ประติมากรรม 4 1,2,3  �   � �   �         � 

0601347  ศิลปะภาพพิมพ9 4 1,2,3  �   �    �         � 

0601348  ศิลปะไทย  4 1,2,3  �    �   �         � 

0601441  จิตรกรรม 5 1,2,3     �   �        �  � 

0601442  ประติมากรรม 5 1,2,3     �   �        �  � 

0601443  ศิลปะภาพพิมพ9   5 1,2,3     �   �        �  � 

0601444  ศิลปะไทย 5 1,2,3     � �  �        �  � 

0601445  จิตรกรรมนิพนธ9 1,2,3  �     �   �   �  � �  � 

0601446  ประติมากรรมนิพนธ9 1,2,3 �      �   �   �  � �  � 
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รายวิชา 
ELO 
(ถ'าม)ี 

TQF 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู' 3. ทักษะทางปOญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ"

ระหว9างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห"เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร 
และการใช'เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

6.ทักษะพิสัย 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 

0601447  ศิลปะภาพพิมพ9นิพนธ9 1,2,3  �     �   �  � �  � �  � 

0601448  ศิลปะไทยนิพนธ9 1,2,3  �    � �   �  � �  � �  � 

วิชาเลือกเสรี  

0601351    ศิลปะภาพพิมพ9ทดลอง 1,2   �        � � �     � 

0601352    ศิลปะลายรดน้ํา 1,4 �     �      � �     � 

0601353    ลายไทย 1,4 �     �      � �     � 

0601354    ศิลปะกับธุรกิจ 3 � �  �  �             

0601355    การหล@อโลหะ 1       �  �   � �     � 

0601356    จิตรกรรมไทยประเพณี 1,4 �  �   �      � �     � 

0601357    ประติมากรรมรูปเหมือน 1 �    �             � 

0601358    ประติมากรรมทดลอง 1,2  �      �  � �       � 

0601451    เครื่องเคลือบดินเผา 1      �            � 

0601452    จิตรกรรมทิวทัศน9 1 �                 � 

0601453    จิตรกรรมภาพคนเหมือน 1 �                 � 
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รายวิชา 
ELO 
(ถ'าม)ี 

TQF 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู' 3. ทักษะทางปOญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ"

ระหว9างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห"เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร 
และการใช'เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

6.ทักษะพิสัย 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 

0601454    วาดเส�นสร�างสรรค9 1,2 �     �     �       � 

0601455    การแกะสลัก 1 �      �  �    �     � 

0601456    ภาพพิมพ9ซิลค9สกรีน 1,3             �     � 

0601457    จิตรกรรมสีน้ํา 1 �          �       � 

0601458    ศิลปะ 3 มิติ 1 �         � �       � 

รวม � ความรับผิดชอบหลัก   29 17 4 13 11 19 6 27 15 14 9 9 20 5 12 11 3 45 

รวม  ความรับผิดชอบรอง   39 40 20 45 36 34 30 28 38 29 37 22 29 43 31 49 15 5 
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ"ในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ"ในการให'ระดับคะแนน (เกรด) 
นิสิตจะต�องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม@น�อยกว@าร�อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดของรายวิชานั้น  

จึงจะได�รับผลการเรียนในรายวิชานั้น ระบบการประเมินผลการเรียนของแต@ละรายวิชาเป̂นแบบระดับข้ัน  
โดยเป̂นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว@าด�วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดท่ี 5 
(ภาคผนวก จ) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต  

การทวนสอบระดับรายวิชา 
การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินท้ังในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และมีคณะกรรมการ

ผู�ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของข�อสอบให�เป̂นไปตามแผนการสอน 
การทวนสอบระดับหลักสูตร 
การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือดําเนินการทวน

สอบมาตรฐานผลการเรียนรู�ของนักศึกษา 
 

3. เกณฑ"การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
นิสิตต�องลงทะเบียนรายวิชาครบตามโครงสร�างหลักสูตร สอบผ@านและมีผลการประเมินโดยสมบูรณ9 

ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียน ท้ังนี้ ต�องมีค@าเฉลี่ยสะสมไม@น�อยกว@า 2.00 และต�องเป̂นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ว@าด�วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดท่ี 8 ข�อ 37 และข�อ 38 (ภาคผนวก จ) 
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย" 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารย"ใหม9 
ระดับมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยทักษิณมีโครงการปฐมนิเทศอาจารย9ใหม@เป̂นประจําทุกป] โดยเน�นเรื่อง  การเป̂นครูมืออาชีพ 

: เทคนิคการสอน, หลักการวัดและการประเมินผลการเรียน 
ระดับคณะ  
1. กําหนดให�อาจารย9ใหม@ต�องผ@านการฝtกอบรม (หลักสูตรสําหรับอาจารย9ใหม@) เช@น เรื่องกลยุทธ9และ

วิธีการสอนแบบต@าง ๆ กลยุทธ9การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาและการ
ปรับปรุง 

2. มอบหมายอาจารย9พ่ีเลี้ยงให�คําแนะนําและติดตามการทํางานของอาจารย9ใหม@อย@างน�อย 1 ภาคเรียนท่ี 
1 ภาคการศึกษา 

3. ทดลองสอน ประเมินการสอน 
ระดับหลักสูตร  
1. ชี้แจงและมอบเอกสารท่ีเก่ียวข�องได�แก@รายละเอียดหลักสูตรซ่ึงแสดงถึงปรัชญา ความสําคัญ และ

วัตถุประสงค9ของหลักสูตร กฎระเบียบการศึกษา คู@มือนิสิต ให�อาจารย9ใหม@ 
2. ชี้แจงและการจัดทํารายละเอียดรายวิชา ซ่ึงแสดงถึงผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวังจากรายวิชา และกลยุทธ9

การสอนและการประเมินผล ให�แก@อาจารย9ผู�สอนรวมท้ังอาจารย9ใหม@ 
 
2. การพัฒนาความรู'และทักษะให'แก9อาจารย" 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
-  จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด'านอ่ืน ๆ  
-  การศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอาจารย9 การร@วมเครือข@าย

พัฒนาวิชาชีพอาจารย9 
-  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด�านอ่ืน ๆ เช@น การวิจัย การสร�างสรรค9 การทําผลงานทางวิชาการ 

การนําเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาต@อ การอบรมระยะสั้น 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การกํากับมาตรฐาน 

มีระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร ได�แก@ มีอาจารย9ผู�รับผิดชอบหลักสูตรและ คณะกรรมการ
ประจําหลักสูตรเป̂นผู�กํากับดูแลบริหารจัดการหลักสูตรให�เป̂นไปตามเกณฑ9มาตรฐานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห@งชาติ  

1. มีอาจารย9ประจําหลักสูตร ไม@น�อยกว@า 5 คน และประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัด การศึกษา
ของหลักสูตร 

2. อาจารย9ประจําหลักสูตร มีคุณสมบัติเป̂นอาจารย9ผู�รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย9ผู�สอน 
3. มีการประเมินหลักสูตรจากผู�มีส@วนได�ส@วนเสียทุกป]และดําเนินปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา 

5 ป]  
4. การดําเนินงานเป̂นไปตามตัวบ@งชี้ผลการดําเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน

การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห@งชาติ 
 

2. บัณฑิต 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปA เป̂นสาขาวิชาท่ีมุ@งเน�นและมีกระบวนการในการ

พัฒนาบุคคลให�เป̂นผู�มีความรู� ความชํานาญในด�านทัศนศิลปAซ่ึงสามารถนําไปประยุกต9ในการประกอบอาชีพ
รวมท้ังการดําเนินชีวิตในสังคมได�อย@างเหมาะสม  ดังนั้นเม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล�ว บัณฑิต
จะมีสมรรถนะ ดังนี้   

1. มีความรู�ความสามารถ ทางทัศนศิลปAท้ังทางด�านทฤษฎีและปฏิบัติ 
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห9 สังเคราะห9  สร�างสรรค9 และการแก�ปdญหา 
3. สามารถนําความรู� ทักษะไปใช�ประกอบอาชีพท่ีเก่ียวข�องกับศิลปะอย@างมีจิตสํานึกและรับผิดชอบต@อ

สังคมและมีจรรยาบรรณวิชาชีพ  ประยุกต9ใช�ในการประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวข�องทางศิลปะได� 
 

3. นิสิต 
หลักสูตรมีกระบวนการรับนิสิตและการควบคุม  ดูแลและพัฒนานิสิตดังนี้  
3.1  การรับนิสิต 

3.1.1 มีการกําหนดแผนการรับนิสิต โดยการพิจารณาจํานวนรับนิสิตพิจารณาจากจํานวนรับตามท่ี
ระบุใน มคอ.2 และการยืนยันแผนการรับจากคณะ 

3.1.2  การกําหนดโครงการรับนิสิต มีการกําหนดโครงการรับนิสิต ออกเป̂น 3 กลุ@ม คือ โครงการ
โควตาพิเศษของมหาวิทยาลัย โครงการโควตาพิเศษของแต@ละสาขาวิชาและโครงการรับสมัครปกติ เม่ือสภา
วิชาการอนุมัติเห็นชอบโครงการรับนิสิตมีการกําหนดจํานวนรับนิสิตในแต@ละโครงการ โดยภารกิจรับนิสิตทํา
หนังสือแจ�งให�คณะระบุจํานวนรับนิสิตในแต@ละโครงการของแต@ละหลักสูตร/สาขาวิชา  
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3.1.3  ดําเนินการประชาสัมพันธ9การรับสมัครนิสิตใหม@ โดยประชาสัมพันธ9ผ@านเว็บไซต9ระบบการรับ
นิสิตใหม@ และการออกประชาสัมพันธ9ในพ้ืนท่ีผ@านโครงการ ม.ทักษิณสัญจร  

3.1.4  ดําเนินการสอบและคัดเลือกโดยคณะกรรมการสอบคัดเลือกท่ีมหาวิทยาลัยแต@งต้ัง  
3.1.5  ประกาศผลการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์ผ@านเว็บไซต9ระบบการรับสมัครนิสิตใหม@  

3.2  การเตรียมความพร�อมก@อนเข�าศึกษา 

ในการเตรียมความพร�อมก@อนเข�าศึกษานั้น หลักสูตรมีโครงการพ่ีดูแลน�องท่ีดําเนินการโดยนิสิตรุ@นพ่ี
ท่ีจะเข�ามาดูแลและสอนการวาดเส�นและองค9ประกอบทางศิลปะเบ้ืองต�นให�กับนิสิตใหม@ เพ่ือเพ่ิมเติมหรือปรับ
พ้ืนฐาน รวมท้ังสร�างความคุ�นเคยก@อนการเรียนจริง โดยจะดําเนินการช@วงก@อนเปcดเทอมและช@วงกิจกรรมรับ
น�องใหม@ของทุกป]การศึกษา  

3.3  ความพึงพอใจและผลการจัดการข�อร�องเรียนของนิสิต 
เม่ือสิ้นสุดป]การศึกษา หลักสูตรได�ทําการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตต@อหลักสูตร จากการสํารวจ

ความพึงพอใจของนิสิตต@อหลักสูตร ในแต@ละป]การศึกษาเป̂นอีกช@องทางหนึ่งในการรับเรื่องร�องเรียนจากนิสิต 
นอกเหนือจากช@องทางอ่ืนๆ เช@น - กล@องรับความคิดเห็น - ร�องเรียนผ@านอาจารย9ท่ีปรึกษา - การทําหนังสือแจ�ง
ผ@านทางสํานักงานคณะ ท้ังนี้หลักสูตร มีข้ันตอนการจัดการข�อร�องเรียนของนิสิต โดยประชุมพิจารณาร@วมกัน
ของอาจารย9ประจําหลักสูตร เพ่ือหาแนวทางปรับปรุง แก�ไข หากเป̂นการบริหารจัดการระดับสาขาวิชา หรือ
คณะ ก็จะทําการแจ�งไปตามลําดับ และแจ�งนิสิตทราบผลการดําเนินงาน  
 
4. อาจารย" 

กระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย9นั้น มีกระบวนการต้ังแต@การรับอาจารย9ใหม@  การส@งเสริม
คุณสมบัติ  พัฒนาความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและความก�าวหน�าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย9
ดังนี้ 

4.1  การรับอาจารย9ใหม@  ซ่ึงดําเนินการตามกําหนดข้ันตอนการรับสมัครอาจารย9ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว�
อย@างชัดเจน ดังนี้  

4.1.1 สาขาวิชาและคณะกําหนดคุณสมบัติทางด�านคุณวุฒิ ผลการศึกษา ความรู� ความสามารถ 
ประสบการณ9ท่ีสอดคล�องกับความต�องการของหลักสูตร  

4.1.2 มหาวิทยาลัย จัดทําประกาศรับสมัคร  
4.1.3 มหาวิทยาลัย จัดทําคําสั่งแต@งต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือกอาจารย9 ตามโครงสร�างท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด และการเสนอชื่อจากสาขาวิชา  
4.1.4 การพิจารณาคัดเลือกจะมีท้ังการสอบข�อเขียน การสอบสอนและการสอบสัมภาษณ9  

4.2  การบริหารอาจารย9 หลักสูตรดําเนินการตามข�อบังคับมหาวิทยาลัย ว@าด�วยการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 (รวมท้ังมีมาตรการภาระงานข้ันตํ่าของคณาจารย9ประจําของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 
ในการบริหารอาจารย9 ได�แก@ วางแผนงบประมาณส@งเสริม/พัฒนาบุคลากร  
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4.3  การส@งเสริมและพัฒนาอาจารย9  หลักสูตรดําเนินการดังนี้ 
4.3.1  มีการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเอง เช@นการเข�าร@วมอบรม สัมมนา หรือการ

ประชุมทางวิชาการเป̂นรายบุคคล  
4.3.2  หลักสูตรกําหนดให�อาจารย9ประจําทุกคนต�องมีการพัฒนาตนเองอย@างน�อยป]ละ 1 ครั้ง  
4.3.3  คณะและสาขาวิชามีการสนับสนุน ส@งเสริมการสร�างสรรค9และเผยแพร@ผลงานสร�างสรรค9 เช@น

โครงการหรือกิจกรรมท่ีดําเนินการร@วมกับสถาบันต@าง ๆ ท้ังในและต@างประเทศ  
4.3.4  คณะมีประกาศหลักเกณฑ9การสนับสนุนค@าตอบแทนการเผยแพร@ผลงานวิจัยหรืองาน

สร�างสรรค9ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติหรือการตีพิมพ9ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  
4.3.5  คณะมีหลักเกณฑ9การสนับสนุนค@าตอบแทนการตีพิมพ9ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติ

หรือนานาชาติ  
4.3.6  ควบคุม กํากับ ส@งเสริมให�อาจารย9พัฒนาตนเอง โดยอาจารย9ต�องรายงานผลการพัฒนาตนเอง

ตามแบบฟอร9มท่ีกําหนด 
 

5. หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผู'เรียน 
5.1  หลักสูตรทัศนศิลปAมุ@งผลิตบัณฑิตท่ีสามารถนําหลักการ ทักษะและองค9ความรู�ทางด�านทัศนศิลปAไป

ประยุกต9ในการประกอบอาชีพรวมท้ังการดําเนินชีวิตในสังคมได�อย@างเหมาะสม และมีความเก่ียวพันกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยในด�านการส@งเสริมสนับสนุนด�านศิลปวัฒนธรรมซ่ึงมีเอกลักษณ9 ท�องถ่ินและของชาติโดยมี
วัตถุประสงค9ของหลักสูตรดังนี้ วัตถุประสงค9หลักสูตร เพ่ือผลิตบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปA ท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะดังนี้  

5.1.1  มีความรู�ความสามารถทางทัศนศิลปAท้ังด�านทฤษฎีและปฏิบัติ  
5.1.2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห9 สังเคราะห9และสร�างสรรค9สามารถผลิตงานสร�างสรรค9อัน

นําไปสู@การเป̂นศิลปcน  
5.1.3  สามารถนําความรู� ทักษะไปใช�ประกอบอาชีพท่ีเก่ียวข�องกับศิลปะอย@างมีจิตสํานึกและ

รับผิดชอบต@อสังคมและมีจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ดังนั้นหลักสูตรจึงได�มีการจัดโครงสร�างรายวิชาท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติและรายวิชาทฤษฎีทางศิลปะ 

ท่ีนิสิตสามารถนําไปประยุกต9ใช�ในการประกอบอาชีพ โดยหลักสูตรมีลักษณะแตกต@างจากสถาบันอ่ืน ๆ ในด�าน
การเน�นเอกลักษณ9ความเป̂นพ้ืนถ่ินของภูมิภาคและความเป̂นร@วมสมัยสากล โดยกําหนดรายวิชาท่ีมีเนื้อหา
เก่ียวข�อง เช@น รายวิชาศิลปะไทย และศิลปะพ้ืนถ่ิน เป̂นต�น 

5.2  การกําหนดผู�สอน  
5.2.1  หลักสูตรมีการประชุมแผนการเปcดรายวิชาตามแผนการศึกษาของหลักสูตร ตามกําหนดการ

ของส@วนงานวิชาการคณะ  
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5.2.2  กรรมการหลักสูตรและอาจารย9ผู�สอนร@วมกันประชุมพิจารณากําหนดผู�สอนตามแผนการเปcด
รายวิชา โดยพิจารณาจากความ เชี่ยวชาญ ความชํานาญในรายวิชานั้นๆ และมีกระจายความเหมาะสมทาง
ภาระงานสอนท่ีสอดคล�องตามเกณฑ9  

5.2.3  ในกรณีท่ีกรรมกรรมการหลักสูตรมีการประเมินร@วมกันว@าควรมีการเพ่ิมเติมทักษะจาก
บุคคลภายนอกหรือผู�เชี่ยวชาญอ่ืนๆ จะมีการเชิญอาจารย9พิเศษตามความเหมาะสม โดยจัดสอนเด่ียวหรือคู@กับ
อาจารย9ผู�สอนในหลักสูตรเพ่ือให�นิสิตได�รับความรู�หรือมุมมองท่ีแตกต@างเพ่ือใช�ในการพัฒนาตนเองต@อไป  

5.3  การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู� (มคอ.3) การจัดการเรียนการสอน 
5.3.1  ส@วนงานวิชาการคณะ กําหนดให�ผู�สอนดําเนินการส@ง มคอ.3 ก@อนวันเปcดภาคการศึกษา  
5.3.2  กรรมการหลักสูตรกํากับ ติดตามการจัดทํา มคอ.3 และกําหนดการตรวจสอบ พิจารณาความ

ถูกต�อง เหมาะสม ก@อนส@งไปยังคณะ  
5.3.3  กรรมการหลักสูตรมีการติดตาม ประเมินการเรียนการสอนโดยการร@วมพิจารณาและ 

ประเมินผลงานศิลปกรรมของนิสิต มีการกําหนดการพิจารณาผลการเรียนรู� เพ่ือประเมินการเรียนการสอน โดย
นําผลท่ีได�จากการ ประเมินท้ังข�อเสียและข�อเสนอ ชี้แจงกับอาจารย9ผู�สอน เพ่ือเป̂นแนวทางแก�ไข และพัฒนา
ให�แก@ผู�สอนต@อไป  

5.4  การประเมินผลการเรียนรู�ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห@งชาติ 
หลักสูตรมีระบบและกลไกการประเมินผู�เรียน ดังนี้  
5.4.1  หลักสูตรประชุม/ชี้แจงเกณฑ9การประเมินนิสิตให�สอดคล�องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห@งชาติ (TQF) ของหลักสูตรต@ออาจารย9ผู�รับผิดชอบรายวิชาของหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการ
สอนในภาคการศึกษานั้นๆเพ่ือนําเกณฑ9ไปปฏิบัติ/จัดทํา มคอ.3  

5.4.2  อาจารย9ผู�รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย9ผู�สอน ดําเนินการจัดทํามคอ. 3 ตามเกณฑ9ท่ีประชุม
ดังนี้          

 -  อาจารย9ผู�สอนทําการชี้แจงรายละเอียดรายวิชา/เกณฑ9การประเมิน/เครื่องมือในการ
ประเมินฯลฯ ให�นิสิตทราบ/มีส@วนร@วม  

 -  อาจารย9กําหนดเกณฑ9 และวิธีการประเมิน ในสัปดาห9แรกของภาคเรียน  
 -  หากมีการเปลี่ยนแปลงตามข�อตกลงร@วมกันระหว@างอาจารย9และนิสิตให�นําผลมาปรับแก�ไข

ใน มคอ.3 (รายวิชาเดียวกันควรมี มคอ.3 และวิธีการประเมินเป̂นแนวทางเดียวกัน)   
 -  น้ําหนักขององค9ประกอบในการประเมินสอดคล�องกับจุดเน�นในรายวิชา (วิชาทฤษฏี ปฏิบัติ 

สัมมนา)  
 -  การประเมินผลการเรียนรู�ตามสภาพจริง(เครื่องมือท่ีมีความหลากหลายเช@น ข�อสอบปรนัย 

อัตนัย สอบปฏิบัติ รายงานท่ีได�รับมอบหมาย การสังเกตพฤติกรรม เป̂นต�น)  
 -  อาจารย9ผู�สอนแจ�งผลการเรียนรู�แก@นิสิต 
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5.5  การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู�ของนิสิต 
5.5.1  อาจารย9ประจําหลักสูตรมีส@วนร@วมในการเป̂นกรรมการประเมินผลงานสร�างสรรค9 หรือผลงาน

จากรายวิชาฝtกปฏิบัติในรายวิชาต@าง ๆ  
5.5.2  อาจารย9ประจําหลักสูตรมีการตรวจสอบการตัดเกรดหรือการวัดผลการเรียนรู�จากรายงาน

มคอ.5 หากมีการให�เกรด A หรือ I เป̂นจํานวนมากต�องมีการชี้แจงการวัดและประเมินผลต@อคณะกรรมการ
หลักสูตรและท่ีประชุมสาขาหากเห็นว@าไม@เหมาะสมและมีเหตุผลอันควรต�องดําเนินการตามมติของประชุม 

5.6  การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน 

5.6.1  หลักสูตรมีการกํากับ ติดตามการจัดทํารายงานการประเมินผลการเรียนรู� มคอ.5 โดย
กําหนดให�ผู�สอนดําเนินการส@งให�กรรมการหลักสูตรตรวจสอบและพิจารณาภายใน 30 วันหลังสิ้นภาค
การศึกษา  

5.6.2  หลักสูตรร@วมกันพิจารณา ประเมินผลการเรียนรู� ตามรายงาน มคอ.5 หากมีข�อผิดปกติของ
การรายงานผล เช@น การตัดเกรด และผลการเรียนรู�ไม@เป̂นไปตาม มคอ.3 จะดําเนินการเชิญอาจารย9ผู�สอน
ชี้แจงและดําเนินการแก�ไข ก@อนส@งส@วนวิชาการคณะเพ่ือดําเนินการต@อไป  
 
6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู' 

6.1  ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส@วนร@วมของอาจารย9ประจําหลักสูตร เพ่ือให�มี
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู�   โดยอาจารย9ประจําหลักสูตรดําเนินการเพ่ือให�มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู� ดังนี้  

-  สํารวจและประเมินความต�องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู�ของหลักสูตร เสนอไปยังสาขาวิชาและ
คณะ ตามลําดับ  

-  ติดตามผลการดําเนินการและจัดสรรตามข�อเสนอของหลักสูตร  
-  แจ�งนิสิตและอาจารย9ประจําหลักสูตรทราบ 

6.2  จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู�ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต@อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร  
ศป.บ.ทัศนศิลปA มีสิ่งสนับการเรียนรู� ดังนี้  

1. ห�องปฏิบัติการวาดเส�น จํานวน 2 ห�อง  
2. ห�องปฏิบัติการจิตรกรรมพ้ืนฐาน จํานวน 2 ห�อง  
3. ห�องปฏิบัติการศิลปะไทย จํานวน 2 ห�อง  
4. ห�องปฏิบัติการศิลปะภาพพิมพ9 จํานวน 2 ห�อง  
5. ห�องปฏิบัติการประติมากรรมพ้ืนฐาน จํานวน 1 ห�อง 
6. ห�องปฏิบัติการงานสร�างสรรค9 จํานวน 3 ห�อง  
7. ห�องปฏิบัติการซิลค9สกรีน จํานวน 1 ห�อง  
8. ห�องเรียนทฤษฎี จํานวน 2 ห�อง  
9. อาคารปฏิบัติการประติมากรรม   
10. หนังสือและวารสารด�านศิลปะ จากสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ  



มคอ. 2 ปริญญาตรี - 73 - 

โดยหลักสูตร มีการจัดสรรห�องเรียนปฏิบัติการเฉพาะทาง ซ่ึงดูแลโดยหลักสูตรเอง และดําเนินการ
แจ�งไปยังแผนกหรือหน@วยงานท่ีรับผิดชอบเช@นอาคาร สถานท่ี การจัดห�องเรียนต@างๆให�แก@หลักสูตรเพ่ิมเติมให�
มีความเหมาะสมกับการเรียนการสอน ปdจจุบันหลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู�ท่ีเป̂นวัสดุและอุปกรณ9อยู@ใน
เกณฑ9ดีเป̂นท่ีพึงพอใจของนิสิตท้ังนี้หลักสูตรได�ประเมินความต�องการ เหมาะสมด�านสถานท่ีในการเรียนการ
สอนเสนอต@อมหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการจัดสรรสถานท่ีเพ่ิมเติมและมีสอดคล�องกับการเรียนการสอนท่ีสมบูรณ9
มากข้ึน 

 
7. ตัวบ9งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators )  

ดัชนีบ9งช้ีผลการดําเนินงาน 
ปBการศึกษา 

ปBท่ี 1 ปBท่ี 2 ปBท่ี 3 ปBท่ี 4 ปBท่ี 5 
1. อาจารย9ผู�รับผิดชอบหลักสูตรอย@างน�อยร�อยละ 80 มีส@วน
ร@วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล�อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห@งชาติ หรือมาตรฐานสาขา/
สาขาวิชา (ถ�ามี) 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ9ภาคสนาม (ถ�ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  
อย@างน�อยก@อนการเปcดสอนในแต@ละภาคเรียนให�ครบทุก
รายวิชา 

X X X X X 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดําเนินการของประสบการณ9ภาคสนาม (ถ�ามี) ตามแบบ  
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดป]การศึกษา 

X X X X X 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดป]การศึกษา 

X X X X X 

6. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ9
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู�จากผลการประเมิน
การดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ป]ท่ีแล�ว 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  
กลยุทธ9การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู�จากผลการ
ประเมินการดําเนินงาน 

 X X X X 

8. อาจารย9ใหม@ทุกคนได�รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด�าน
การจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 
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ดัชนีบ9งช้ีผลการดําเนินงาน 
ปBการศึกษา 

ปBท่ี 1 ปBท่ี 2 ปBท่ี 3 ปBท่ี 4 ปBท่ี 5 
9. อาจารย9ประจําทุกคนได�รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพอย@างน�อยป]ละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ�ามี) ได�รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม@น�อยกว@าร�อยละ 50  
ต@อป] 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต@อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม@น�อยกว@า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู�ใช�บัณฑิตท่ีมีต@อบัณฑิตใหม@  
เฉลี่ยไม@น�อยกว@า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

รวมตัวบ9งช้ีบังคับท่ีต'องดําเนินการ (ข'อ 1-5) ในแต9ละปB 5 5 5 5 5 
ตัวบ9งช้ีบังคับ (ข'อท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
รวมตัวบ9งช้ีในแต9ละปB 9 10 10 11 12 
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ"การสอน 

ประเมินจากความเห็นและข�อเสนอแนะของอาจารย9ภายหลังการเข�ารับการอบรม การนํากลยุทธ9
การสอนไปใช� และวิเคราะห9จากผลการประเมินของนิสิต นําผลการประเมินกลยุทธ9การสอนมาวิเคราะห9และ
ปรับปรุงแผนกลยุทธ9การสอน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย"ในการใช'แผนกลยุทธ"การสอน 
ให�นิสิตประเมินผ@านระบบประเมินการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
วิเคราะห9ผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและการบรรลุผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวังจากกลุ@มบุคคล ดังนี้ 

1) นิสิต และบัณฑิต  2) ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก  3) ผู�ใช�บัณฑิต 4) อาจารย9ผู�สอน  
 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  

คณะกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ@งชี้  (Key 
Performance Indicators) ในหมวดท่ี 7 ข�อ 7 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

รวบรวมข�อเสนอแนะ ข�อมูลจากกลุ@มผู�มีส@วนได�ส@วนเสีย อาจารย9ผู�รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย9ประจํา
หลักสูตรประชุมทบทวนผลการประเมิน  
 



มคอ. 2 ปริญญาตรี - 76 - 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
คําส่ังแต9งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาทัศนศิลป� 
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ภาคผนวก ข 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของ 

อาจารย"ผู'รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย"ประจําหลักสูตร 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย"ผู'รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย"ประจําหลักสูตร 
 

1. นางมณี   มีมาก 
ปร.ด. (ทัศนศิลปA) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558 
ศ.ม. (ศิลปะภาพพิมพ9) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546 
ศ.บ. (ศิลปะภาพพิมพ9) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544 
ตําแหน9งทางวิชาการ ผู�ช@วยศาสตราจารย9 
ผลงานทางวิชาการ  
มณี  มีมาก. (2556). โครงการพัฒนาวัสดุทดแทนในงานภาพพิมพ9หินเพ่ือสร�างสรรค9ผลงานศิลปะภาพ

พิมพ9 สงขลา:มหาวิทยาลัยทักษิณ 
เกียรติประวัติ 
พ.ศ. 2555 รางวัลดีเด@นจากการประกวดศิลปกรรม ปตท. “บ�านสีเขียวโลกสีเขียว”ครั้งท่ี 26 
พ.ศ. 2557 รางวัลชมเชย  ศิลปกรรมช�างเผือกครั้งท่ี 3 โดย บริษัท  ไทยเบฟเวอเรจ  (จํากัดมหาชน) 
การแสดงผลงานนิทรรศการ 

พ.ศ.2559 - นิทรรศการเด่ียว “พ้ืนท่ีและเวลาแห@งความสุขสงบ” ณ พิพิธภัณฑ9และหอศิลป   
TaunkuFauziah , มหาวิทยาลัยซาย. มาเลเซีย 

พ.ศ.2558 - นิทรรศการ “กระบวนการพัฒนาการ”ณ พิพิธภัณฑ9หอศิลปAแห@งชาติ. กรุงเทพฯ   

 - นิทรรศการ “ศิลปcนหญิง ไทย–มาเล ครั้งท่ี 6” ณ ศูนย9ส@งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร9 สงขลา 

พ.ศ.2557 - นิทรรศการ “Print in Angkor Wat 2014”, กรุงเทพฯ 
พ.ศ.2556 -  นิทรรศการศิลปcน ไทย มาเลสิงคโปร9 หอศิลปะนครหาดใหญ@ ,สงขลา 
 -  แสดงนิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย9  สาขาวิชาทัศนศิลปA คณะศิลปกรรมศาสตร9 ครั้งท่ี 7 
พ.ศ.2555 - นิทรรศการ “ครูศิลปAสงขลา” ณ พิพิธภัณฑ9 บ�านหัตถกรรมและศิลปกรรม มหาวิทยาลัย   

   สงขลานครินทร9 สงขลา 
 - นิทรรศการ “ปตท. ครั้งท่ี 26 ” กรุงเทพฯ 
 -  นิทรรศการ “ศิลปกรรมแห@งชาติ ครั้งท่ี 58” กรุงเทพฯ 
 -  นิทรรศการ “ศิลปกรรมร@วมสมัย” จัดโดย ธนาคารกสิกรไทยประจําป] 2555 .กรุงเทพฯ 
 -  นิทรรศการ “ศิลปcนหญิง ไทย - มาเล ครั้งท่ี 5”ป]นัง ประเทศมาเลเซีย 
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2. นายชัยรัตน"  แสงทอง 
ศ.ม. (ศิลปะไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546 
ศ.บ. (ศิลปะไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544 
ตําแหน9งทางวิชาการ อาจารย9  
ผลงานทางวิชาการ   
ชัยรัตน9  แสงทอง.  (2556).  “การตีความจากหลักคําสอนจากพระพุทธศาสตรา เรื่อง ธรรมะ ธรรมดา   

ธรรมชาติ,” หอศิลปวัฒนธรรมแห@งกรุงเทพมหานคร. 
เกียรติประวัติและการแสดงผลงาน 

พ.ศ. 2559 - ชื่อผลงาน “เสียงกระซิบ” สีอะครีลิคบนผ�าใบ ขนาด 205 X 170 ซม. รางวัลช�างเผือก โดย    
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2557 - ชื่อผลงาน “ปลาตัวใหญ@” สีอะครีลิคบนผ�าใบ ขนาด 174X 164 ซม. รางวัลท่ี 2       
  การประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งท่ี 1 

พ.ศ. 2556 - ชื่อผลงาน “จากรุ@นสู@รุ@น” สีอะครีลิคบนผ�าใบ ขนาด 218 X 170 ซม. รางวัลชมเชย  
  โดย บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 

 - แสดงนิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย9  สาขาวิชาทัศนศิลปA คณะศิลปกรรมศาสตร9 ครั้งท่ี 7 
พ.ศ. 2555 - ชื่อผลงาน “พลังแห@งชีวิต” สีอะครีลิคบนผ�าใบ ขนาด 227 X 180 ซม. รางวัลรองชนะเลิศ 

  โดย บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 
 
3. นายชิโนรส   รุ9งสกุล 

ศ.ม. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543 
ศ.บ. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2538 
ตําแหน9งทางวิชาการ อาจารย9 
ผลงานทางวิชาการ  
สาวิตรี  สัตยายุทธ9, ชิโนรส  รุ@งสกุล, สุธาสินี  บุญญาพิทักษ9 และพรพันธ9  เขมคุณาศัย.  

(2555).  โครงการวิจัยศึกษา สํารวจ ค�นหา ผลิตภัณฑ9ศักยภาพสูงท่ีโดดเด@นในเชิงวัฒนธรรม
และการสร�างสรรค9 เพ่ือทําฐานข�อมูลและสังเคราะห9ความเป̂นอัตลักษณ9 ผลิตภัณฑ9ท่ีโดดเด@น
ของภาคใต� : กระทรวงอุตสาหกรรม 

การแสดงผลงาน 
พ.ศ. 2559 - นิทรรศการพระสาทิสลักษณ9เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม   

  ราชกุมารี 
 - PSU International Art Workshop 2016 
พ.ศ. 2558 - นิทรรศการศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งท่ี 13 
 - Young Artists Talent 6 
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 - ESE art Regional Alumni Exhibition And Seminar Education Through Art   
  BitaraSiswa Universiti Pendidikan Sultan Idris 

 - KRABI Contemporary Art Exhibition 2015 
พ.ศ. 2557 - ร@วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม ไทย – มาเลย9 ครั้งท่ี 1 ณ รัฐป]นัง  มาเลเซีย 
 - ร@วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม ไทย – มาเลย9 ครั้งท่ี 2 ณ หอศิลปAอันดามัน  จ.กระบ่ี 
 - LA ARTCORE GALLERY AT THE UNION CENTER FOR THE ARTS. Los  

  Angeles, California USA 
 - นิทรรศการศิลปะร@วมสมัยครูศิลปAถ่ินแดนใต� ครั้งท่ี 1 
 - ART & Sustainable Development 
พ.ศ. 2556 - แสดงนิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย9  สาขาวิชาทัศนศิลปA คณะศิลปกรรมศาสตร9 ครั้ง 

  ท่ี 7 
พ.ศ. 2555 - แสดงนิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย9 สาขาทัศนศิลปA คณะศิลปกรรมศาสตร9 ครั้งท่ี 6 
 
4. นายนันทวุฒิ  สิทธิวัง 

ศ.ม. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549 
ศ.บ. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544 
ตําแหน9งทางวิชาการ อาจารย9 
ผลงานทางวิชาการ  
นันทวุฒิ  สิทธิวัง.  (2555). “เสียงแห@งจิต,” ปาริชาต.  25(3),  138-146. 
การแสดงผลงาน 

พ.ศ. 2557 - ART & Sustainable Development 
พ.ศ. 2556 - แสดงนิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย9  สาขาวิชาทัศนศิลปA คณะศิลปกรรมศาสตร9 ครั้งท่ี 7
พ.ศ. 2555 -  แสดงนิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย9 สาขาทัศนศิลปA คณะศิลปกรรมศาสตร9 ครั้งท่ี 6 
 -  แสดงนิทรรศการสรรสร�างศิลปcนร@วมสมัย ครั้งท่ี 3 ประจําป] 2555 
 -  แสดงนิทรรศการศิลปกรรมร@วมสมัยนานาชาติแห@งเอเชีย ครั้งท่ี 27 
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5. นายยอดชาย  พรหมอินทร" 
ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2553 
ศ.บ. (ศิลปะไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2541 
ตําแหน9งทางวิชาการ ผู�ช@วยศาสตราจารย9 
ผลงานทางวิชาการ  
ยอดชาย  พรหมอินทร9.  (2557).  “สุนทรียภาพจากจิตรกรรมสีน้ํามันทิวทัศน9แหล@งท@องเท่ียวทาง

วัฒนธรรมรอบลุ@มทะเลสาบสงขลา,” ปาริชาต.  28(1), 118-135. 
ยอดชาย  พรหมอินทร9.  (2556). “การคัดลอกรูปแบบสถาปdตยกรรมไทยท่ีปรากฏในจิตรกรรมฝาผนัง

พระอุโบสถ วัดมัชฌิมาวาส อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา”,สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
การแสดงผลงาน 

พ.ศ. 2558 - ร@วมแสดงนิทรรศการ Art Workshop international  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
 รัตนโกสินทร9  เพาะช@าง  กรุงเทพฯ 
พ.ศ. 2557 - ร@วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม ไทย – มาเลย9 ครั้งท่ี 1 ณ รัฐป]นัง  มาเลเซีย 
 - ร@วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม ไทย – มาเลย9 ครั้งท่ี 2 ณ หอศิลปAอันดามัน  จ.กระบ่ี 
พ.ศ. 2556 - แสดงนิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย9  สาขาวิชาทัศนศิลปA คณะศิลปกรรมศาสตร9 ครั้งท่ี 7 
พ.ศ. 2555 - แสดงนิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย9 สาขาทัศนศิลปA คณะศิลปกรรมศาสตร9 ครั้งท่ี 6 
 - แสดงนิทรรศการศิลปกรรมร@วมสมัย 11 ศิลปcนไทย จากโครงการสร�างสรรค9งานศิลปAกับศิลปcน

แห@งชาติ ประจําป] 2555 ณ เมืองลอสแอลเจอลิส สหรัฐอเมริกา 
 
6. นายสมโภชน"  ศรีวรรณ 

กศ.ม. (ศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2534 
ค.บ. (ศิลปศึกษา) วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, 2524 
ตําแหน9งทางวิชาการ อาจารย9 
ผลงานทางวิชาการ  

พ.ศ. 2559 - นิทรรศการผลงานทัศนศิลปAสร�างสรรค9เชิงวิชาการ  
 - นิทรรศการศิลปcนสงขลารวมใจ แสดงความอาลัยแด@พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 

ภูมิพลอดุลยเดช 
พ.ศ. 2557 - นิทรรศการ ART & Sustainable Development ณ Universiti Sains  Malaysia 
พ.ศ. 2556 - นิทรรศการศิลปกรรมผลงานคณาจารย9สาขาวิชาทัศนศิลปA คณะศิลปกรรมศาสตร9 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี 8 
พ.ศ. 2555 -  นิทรรศการ 44 ป] ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ 
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7. นายดํารงค"    ชีวะสาโร 
ศศ.ม.(ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2554 
ศศ.บ.(ศิลปกรรมไทย) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2539 
ตําแหน9งทางวิชาการ อาจารย9 
ผลงานทางวิชาการ  

ดํารง  ชีวะสาโร.  (2555).  การแทงหยวกของช@างพ้ืนบ�านในจังหวัดสงขลา. ศิลปากรวิจัยและสร�างสรรค9
ครั้งท่ี 5 “บูรณาการศาสตร9และศิลปA” : กรุงเทพ. 

พ.ศ. 2559 - นิทรรศการศิลปcนสงขลารวมใจ แสดงความอาลัยแด@พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช 

พ.ศ. 2557 - ร@วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม ไทย – มาเลย9 ครั้งท่ี 1 ณ รัฐป]นัง  มาเลเซีย 
 - ร@วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม ไทย – มาเลย9 ครั้งท่ี 2 ณ หอศิลปAอันดามัน  จ.กระบ่ี 
พ.ศ. 2556 - นิทรรศการศิลปกรรมผลงานคณาจารย9สาขาวิชาทัศนศิลปA คณะศิลปกรรม 

ศาสตร9 มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี 8 
 

8. นายเกียรติภูมิ  งามชมภู 
ศล.ม. (ทัศนศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559 
ศ.บ. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547 
ตําแหน9งทางวิชาการ อาจารย9 
ผลงานทางวิชาการ  

พ.ศ. 2557 - ร@วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม ไทย – มาเลย9 ครั้งท่ี 1 ณ รัฐป]นัง  มาเลเซีย 
 - ร@วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม ไทย – มาเลย9 ครั้งท่ี 2 ณ หอศิลปAอันดามัน จ.กระบ่ี 
พ.ศ. 2556 - นิทรรศการศิลปกรรมผลงานคณาจารย9สาขาวิชาทัศนศิลปA คณะศิลปกรรมศาสตร9 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี 8 
 

9. นางสาวชลธิดา  เกษเพชร 
ศป.ม. (การออกแบบผลิตภัณฑ9) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2550 
ศศ.บ. (ทัศนศิลปA) มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2544 
ตําแหน9งทางวิชาการ อาจารย9 
ผลงานทางวิชาการ  

พ.ศ. 2557 - ร@วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม ไทย – มาเลย9 ครั้งท่ี 1 ณ รัฐป]นัง  มาเลเซีย 
 - ร@วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม ไทย – มาเลย9 ครั้งท่ี 2 ณ หอศิลปAอันดามัน  จ.กระบ่ี 
พ.ศ. 2556 - นิทรรศการศิลปกรรมผลงานคณาจารย9สาขาวิชาทัศนศิลปA คณะศิลปกรรมศาสตร9 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี 8 
พ.ศ. 2555 - นิทรรศการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประติมากรรม9สถาบัน “อัตลักษณ9ล�านนา” 



มคอ.2 ปริญญาตรี - 85 -

10. นางสาวธนิษฐา  นันทาพจน" 
ศ.ม. (ทัศนศิลปA) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556 
ศ.บ. (ศิลปะภาพพิมพ9) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553 
ตําแหน9งทางวิชาการ อาจารย9 
ผลงานทางวิชาการ  

พ.ศ. 2557 - ร@วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม ไทย – มาเลย9 ครั้งท่ี 1 ณ รัฐป]นัง  มาเลเซีย 
 - ร@วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม ไทย – มาเลย9 ครั้งท่ี 2 ณ หอศิลปAอันดามัน  จ.กระบ่ี 
พ.ศ. 2556 - นิทรรศการศิลปกรรมผลงานคณาจารย9สาขาวิชาทัศนศิลปA คณะศิลปกรรมศาสตร9 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี 8 
 
11. นายฮัดสัน  สิริสุวพงษ" 

Master of Design (Furniture Design) University of Technology Sydney, 2549 
ศ.บ. (ตกแต@งภายใน) มหาวิทยาลัยรังสิต, 2536 
ตําแหน9งทางวิชาการ อาจารย9 
ผลงานทางวิชาการ  

พ.ศ. 2557 Memory  Book Design Excellence Award 
 Memory  Book Good Design Award, Japan 
 
12. นายอัฏฐพล  เทพยา 

ศ.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ9) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549 
ศศ.บ. (ทัศนศิลปA) มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2544 
ตําแหน9งทางวิชาการ อาจารย9 
ผลงานทางวิชาการ  

พ.ศ. 2557 - ร@วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม ไทย – มาเลย9 ครั้งท่ี 1 ณ รัฐป]นัง  มาเลเซีย 
 - ร@วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม ไทย – มาเลย9 ครั้งท่ี 2 ณ หอศิลปAอันดามัน  จ.กระบ่ี 
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ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงระหว9าง 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป� 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

กับ 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาทัศนศิลป� หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว9างหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป� หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
กับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป� หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

รายวิชาหลักสูตรเดิม   รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 

1. ชื่อหลักสูตร  
หลักสตูรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลปA 
Bachelor of  Fine and Applied Arts   
Program in Visual  Arts 

1. ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลปA 
Bachelor of  Fine and Applied Arts   
Program in Visual  Arts 

 

- คงเดิม  

2. จํานวนหน9วยกิต 
 จํานวนหน@วยกิตรวม ไม@น�อยกว@า 129  หน@วยกิต 

2. จํานวนหน9วยกิต 
 จํานวนหน@วยกิตรวม ไม@น�อยกว@า  126  หน@วยกิต 

- ปรับลดจํานวนหน@วยกิต เนื่องจากมีการผนวก
บางรายวิชาเข�าด�วยกัน 

3. โครงสร'างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน9วยกิต 

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม9น'อยกว9า 129 หน9วยกิต 
   วิชาเอก ไม@น�อยกว@า 93 หน@วยกิต 

  วิชาบังคับ 57 หน@วยกิต 
  วิชาเลือก ไม@น�อยกว@า 36 หน@วยกิต 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม9น'อยกว9า 6 หน9วยกิต 
 

3. โครงสร'างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน9วยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม9น'อยกว9า 90 หน9วยกิต 
   วิชาพื้นฐานเฉพาะด�าน  32 หน@วยกิต 
   วิชาแกน                    ไม@น�อยกว@า               
   วิชาเอก    ไม@น�อยกว@า 

    22 
36 

หน@วยกิต 
หน@วยกิต 

  วิชาบังคับ 18 หน@วยกิต 
   วิชาศิลปนิพนธ9   ไม@น�อยกว@า 18 หน@วยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม9น'อยกว9า 6 หน9วยกิต  

 

- ปรับชื่อกลุ@มวิชาให�เป̂นไปตาม มคอ.1 
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รายวิชาหลักสูตรเดิม   รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 

4. คําอธิบายรายวิชา 4. คําอธิบายรายวิชา   
0601101 วาดเส'น 1 2(1-2-3) 0601121 วาดเส'น 1 3(1-4-4) - ปรับรหัสวิชาเนื่องจากมีการปรับชื่อกลุ@มวิชา

ตาม มคอ.1 

- เพิ่มจํานวนกิตและชั่วโมงการเรียนและการ
ปฏิบัต ิ

 

 Drawing 1  Drawing 1 
 ศึกษา สังเกต ถ@ายทอดรูปทรงจากธรรมชาตดิ�วยวิธีการ
เขียนให�ถูกต�องตามหลักทัศนียวิทยาและกายวิภาคของแบบจากแบบ
ที่กําหนดให�  ฝtกปฏิบัติในห�องปฏบิัติงานและนอกสถานที่ 

 การสังเกต ถ@ายทอดรูปทรงจากธรรมชาติด�วยวิธีการ
เขียนให�ถูกต�องตามหลักทัศนียวิทยาและกายวิภาคของแบบจากแบบ
ที่กําหนดให�  ฝtกปฏิบัติในห�องปฏบิัติงานและนอกสถานที่ 

0601102 วาดเส'น 2 2(1-2-3) 0601123 วาดเส'น 2 3(1-4-4) - ปรับรหัสวิชา/เนื่องจากมีการปรับชื่อกลุ@มวิชา
ตาม มคอ.1 

- เพิ่มจํานวนกิตและชั่วโมงการเรียนและการ
ปฏิบัติให�เหมาะสมโดยเน�นการปฏบิัติและศึกษาด�วย
ตนเอง 

 

 Drawing 2  Drawing 2 
 บุรพวิชา : 0601101  
 ศึกษา สังเกต ถ@ายทอดรูปทรง แสงเงาจากธรรมชาติ
ด�วยวิธีการและเทคนิคต@าง ๆ ของการวาดเส�น เลือกใช�วิธีการและวัสดุ
ให�เหมาะสมกับเนื้อหา ฝtกปฏิบัติในห�องปฏิบัติงานและนอกสถานที่ 

 บุรพวิชา : 0601121 
การสังเกต ถ@ายทอดรูปทรง แสงเงาจากธรรมชาติด�วย

วิธีการและเทคนิคต@าง ๆ ของการวาดเส�น เลือกใช�วิธีการและวัสดุให�
เหมาะสมกับเนื้อหา ฝtกปฏบิัติในห�องปฏิบัติงานและนอกสถานที่ 

0601103 องค"ประกอบศิลป� 1 2(1-2-3) 0601122 องค"ประกอบศิลป� 1 2(1-2-3) - ปรับรหัสวิชา/เนื่องจากมีการปรับชื่อกลุ@มวิชา
ตาม มคอ.1 

 

 Composition 1  Composition 1 
 ศึกษาทฤษฎีองค9ประกอบศิลปA และหลักการจัด
องค9ประกอบของงานศิลปะที่มีทัศนธาตุต@าง ๆ ให�เกิดเอกภาพ รวมทั้ง
ฝtกปฏิบัต ิ

 ทฤษฎีองค9ประกอบศิลปA และหลกัการจัดองค9ประกอบ
ของงานศิลปะที่มีทัศนธาตุต@าง ๆ ให�เกิดเอกภาพ รวมทั้งฝtกปฏิบัต ิ

0601111 จิตรกรรม 1 2(1-2-3) 0601133 จิตรกรรม 1 2(1-2-3) - ปรับรหัสวิชา/เนื่องจากมีการปรับชื่อกลุ@มวิชา
ตาม มคอ.1 

 
 

 Painting 1  Painting 1 
 ศึกษา สังเกต ฝtกปฏิบัติ และถ@ายทอดอย@างแม@นยําตาม
ระเบียบกฎเกณฑ9ของธรรมชาติด�วยเทคนิคจิตรกรรมสีน้ํา เน�นการฝtก
ปฏิบัติจากแบบหุ@นนิ่ง ทิวทัศน9 คน ในห�องปฏิบัติงานและนอกสถานที่ 

 การสังเกต ฝtกปฏิบัติ และถ@ายทอดอย@างแม@นยําตาม
ระเบียบกฎเกณฑ9ของธรรมชาติด�วยเทคนิคจิตรกรรมสีน้ํา เน�นการฝtก
ปฏิบัติจากแบบหุ@นนิ่ง ทิวทัศน9 คน ในห�องปฏิบัติงานและนอกสถานที่ 
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รายวิชาหลักสูตรเดิม   รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 

0601121 ประติมากรรม 1 2(1-2-3) 0601134 ประติมากรรม 1 2(1-2-3) - ปรับรหัสวิชา/เนื่องจากมีการปรับชื่อกลุ@มวิชา
ตาม มคอ.1 

- ปรับคําอธิบายรายวิชาให�ชัดเจนมากขึ้น 

 Sculpture 1  Sculpture 1 
 ศึกษาและฝtกปฏิบัติการปdeนภาพนูนต่ํา นูนสูง จากภาพ
คนและรปูทรงในธรรมชาติ โดยเน�นโครงสร�าง รูปทรง ปริมาตร ที่ว@าง 
ระนาบ เทคนิค และองค9ประกอบ ตลอดจนกรรมวิธีการทําพิมพ9และ
การหล@อผลงาน 

 การฝtกปฏิบัติการปdeนรูปนูนต่าํ นูนสูง จากภาพคนและ
รูปทรงในธรรมชาติ โดยเน�นโครงสร�าง รูปทรง สดัส@วน  มวล ปริมาตร 
ระนาบ ที่ว@าง เทคนิค และองค9ประกอบ ตลอดจนกรรมวิธีการทํา
แม@พิมพ9ทุบและการหล@อผลงาน 

0601131 ศิลปะภาพพิมพ" 1 2(1-2-3) 0601131 ศิลปะภาพพิมพ" 1 2(1-2-3) - ปรับรหัสวิชา/เนื่องจากมีการปรับชื่อกลุ@มวิชา
ตาม มคอ.1 

 

 Printmaking 1  Printmaking 1 
 ศึกษาประวัติ ความเป̂นมาของศิลปะภาพพิมพ9 
กระบวนการ และกลวิธีสร�างศิลปะภาพพิมพ9 และฝtกปฏบิัติการสร�าง
ศิลปะภาพพิมพ9 

 ประวัติ ความเป̂นมาของศิลปะภาพพิมพ9 กระบวนการ 
และกลวิธีสร�างศิลปะภาพพิมพ9 และฝtกปฏิบัติการสร�างศิลปะภาพ
พิมพ9 

0601141 ศิลปะไทย 1 2(1-2-3) 0601132 ศิลปะไทย 1 2(1-2-3) - ปรับรหัสวิชา/เนื่องจากมีการปรับชื่อกลุ@มวิชา
ตาม มคอ.1 

 

 Thai Art 1  Thai Art 1 
 ศึกษารูปแบบศิลปะไทย สาขาจิตรกรรม 
ประตมิากรรม สถาปdตยกรรม ตั้งแต@สมยัสุโขทัยถึงปdจจุบัน ฝtก
ปฏิบัติการคัดลอก เขียนภาพร@าง เขียนลายเส�น เขียนส ี

 รูปแบบศิลปะไทย สาขาจิตรกรรม ประติมากรรม 
สถาปdตยกรรม ตั้งแต@สมัยสโุขทัยถึงปdจจุบัน ฝtกปฏิบัติการคัดลอก 
เขียนภาพร@าง เขียนลายเส�น เขียนส ี

0601201 ประวัติศาสตร"ศิลปะตะวันตก 2(2-0-4) 0601102 ประวัติศาสตร"ศิลปะตะวันตก 2(2-0-4) - ปรับรหัสวิชา/เนื่องจากมีการปรับชื่อกลุ@มวิชา
ตาม มคอ.1 

 

 History of Western Art  History of Western Art 
 ศึกษาประวัติความเป̂นมา โครงสร�างรูปแบบและ
แนวคิดของศิลปะตะวันตกในยุคสมัยต@าง ๆ ตั้งแต@ศิลปะยุคก@อน
ประวัติศาสตร9ถึงปdจจุบัน  วิจารณ9และเปรียบเทียบคุณค@าทางศิลปะใน
ยุคสมยัต@าง ๆ 

 ประวัติความเป̂นมา โครงสร�างรูปแบบและแนวคิดของ
ศิลปะตะวันตกในยุคสมัยต@าง ๆ ตัง้แต@ศิลปะยุคก@อนประวัติศาสตร9ถึง
ปdจจุบัน  วิจารณ9และเปรียบเทียบคุณค@าทางศิลปะในแต@ละยุคสมัย  
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0601202 วาดเส'น 3 2(1-2-3) 0601221 วาดเส'น 3 3(1-4-4) - ปรับรหัสวิชา/เนื่องจากมีการปรับชื่อกลุ@มวิชา
ตาม มคอ.1 

- เพิ่มจํานวนกิตและชั่วโมงการเรียนและการ
ปฏิบัต ิ

 
 

 Drawing 3  Drawing 3 
 บุรพวิชา : 0601102 
                 ศึกษา สังเกต ถ@ายทอดรูปทรงธรรมชาติด�วยเทคนิค
วิธีการ และวัสดุต@าง ๆ ฝtกแสดงออกให�สัมพันธ9กับเทคนิควิธีการ โดย
ใช�หลักทัศนียวิทยาและกายวิภาคโดยสังเขป ฝtกปฏิบัติในห�อง
ปฏิบัติงานและนอกสถานที่ 

 บุรพวิชา : 0601123 วาดเส�น 2 
 การสังเกต ถ@ายทอดรูปทรงธรรมชาติด�วยเทคนิค
วิธีการ และวัสดุต@าง ๆ ฝtกแสดงออกให�สัมพันธ9กับเทคนิควิธีการ โดย
ใช�หลักทัศนียวิทยาและกายวิภาคโดยสังเขป ฝtกปฏิบัติในห�อง
ปฏิบัติงานและนอกสถานที่ 

0601203  องค"ประกอบศิลป� 2 2(1-2-3) 0601124 องค"ประกอบศิลป� 2 2(1-2-3) - ปรับรหัสวิชา/เนื่องจากมีการปรับชื่อกลุ@มวิชา
ตาม มคอ.1 

 

 Composition 2  Composition 2 
 ศึกษาและฝtกปฏิบัตเิกี่ยวกับรูปทรง เส�น พื้นที่ว@าง และ
ความสมดุล ค�นคว�าทดลองวิธีการทางรูปแบบและการแสดงออก
เพื่อให�เกิดความเป̂นเอกภาพตามหัวเรื่องที่กําหนด 

 การฝtกปฏิบัติเกี่ยวกับรูปทรง เส�น พื้นที่ว@าง และความ
สมดลุ ค�นคว�าทดลองวิธีการทางรปูแบบและการแสดงออกเพื่อให�เกิด
ความเป̂นเอกภาพตามหัวเรื่องที่กําหนด 

0601204 ประวัติศาสตร"ศิลปะไทย 2(2-0-4) 0601211 ประวัติศาสตร"ศิลปะไทย 2(2-0-4) - ปรับรหัสวิชาเนื่องจากมีการปรับชื่อกลุ@มวิชา
ตาม มคอ.1 

 

 History of Thai Art  History of Thai Art 
 ศึกษาประวัติความเป̂นมา โครงสร�าง รูปแบบ แนวคิด
ของงานศิลปะไทยตั้งแต@สมยัสุโขทัย 
ถึงปdจจุบัน โดยเน�นการวิเคราะห9เปรียบเทียบคุณค@าทางศิลปะ 

 ประวัติความเป̂นมา โครงสร�าง รปูแบบ แนวคิดของ
งานศิลปะไทยตั้งแต@สมัยสุโขทัยถึงปdจจุบัน โดยเน�นการวิเคราะห9
เปรียบเทียบคุณค@าทางศิลปะ 

0601205 ประวัติศาสตร"ศิลปะตะวันออก     2(2-0-4) 0601202 ประวัติศาสตร"ศิลปะตะวันออก     2(2-0-4) - ปรับรหัสวิชา/เนื่องจากมีการปรับชื่อกลุ@มวิชา
ตาม มคอ.1 

 

 History of Eastern Art  History of Eastern Art 
 ศึกษาประวัติความเป̂นมา โครงสร�าง รูปแบบและ
แนวคิดของงานศิลปะซีกโลกตะวันออกในยุคสมัยต@าง ๆ โดยเน�นงาน
ศิลปะอินเดีย จีน  ญี่ปุmน พม@า ชวา และขอม 

 ประวัติความเป̂นมา โครงสร�าง รปูแบบและแนวคิด
ของงานศิลปะซีกโลกตะวันออกในแต@ละยุคสมัย โดยเน�นงานศิลปะ
อินเดีย จีน  ญี่ปุmน พม@า ชวา และขอม 
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0601206 กายวิภาคมนุษย" 2(1-2-3) 0601201 กายวิภาคมนุษย" 2(1-2-3) - ปรับรหัสวิชา/เนื่องจากมีการปรับชื่อกลุ@มวิชา
ตาม มคอ.1 

 

 Human Anatomy  Human Anatomy 
 ศึกษากายวิภาคของโครงกระดูก กล�ามเนื้อมนุษย9 ฝtก
ปฏิบัติการเขียนโครงสร�างสัดส@วนของกระดูกและท@าทาง การ
เคลื่อนไหวของมนุษย9ทั้งเพศชายและเพศหญิง 

 กายวิภาคของโครงกระดูก กล�ามเนื้อมนุษย9 ฝtก
ปฏิบัติการเขียนโครงสร�างสัดส@วนของกระดูกและท@าทาง การ
เคลื่อนไหวของมนุษย9ทั้งเพศชายและเพศหญิง 

0601207 การออกแบบเบื้องต'น 2(2-0-4) ยกเลิก - เปลี่ยนเป̂นรายวิชาอื่นๆทางการออกแบบ
คอมพิวเตอร9  Introduction to Design   

 ศึกษาทฤษฏีพื้นฐานการออกแบบของการเขียนภาพคลี่ 
การเขียนทัศนียภาพ การออกแบบงานสิ่งพิมพ9 และการออกแบบ
รูปแบบอื่นที่เกี่ยวข�อง 

 

0601208  สีในงานศิลปะ 2(2-0-4) ยกเลิก - เนื้อหาครอบคลุมอยู@ในรายวิชาทักษะทางการ
ปฏิบัติเบื้องต�นอื่นๆแล�ว  Colour in Art   

 ศึกษาธรรมชาติ บทบาท และความสําคัญของสีในงาน
ศิลปกรรมประเภทต@าง ๆ  วิเคราะห9การใช�สีในงานจิตรกรรม เทคนิค
และกรรมวิธีของการใช�สีในการแสดงออกของศิลปcนไทยและศิลปcน
ต@างประเทศที่มีบทบาทสําคัญต@อวงการศิลปะ 

 

0601209 ศิลปะพื้นถิน่ 2(2-0-4) 0601203 ศิลปะพื้นถิน่ภาคใต' 2(2-0-4) - ปรับรหัสวิชาตาม มคอ.1 

- ปรับชื่อวิชาภาษาไทยเป̂นศิลปะพื้นถิ่นภาคใต�  

- ปรับคําอธิบายรายวิชา เน�นศิลปะพื้นถิ่นภาคใต� 

 Vernacular Art  Vernacular Art of Southern 
 ศึกษาความเป̂นมา ความสาํคัญ แนวความคิด บริบทที่
เกี่ยวกับศิลปะพื้นถิ่น และวิเคราะห9กระบวนการสร�างสรรค9ผลงาน
ศิลปะพื้นถิ่น 

 ความเป̂นมา ความสําคัญ แนวความคิด บริบทที่
เกี่ยวกับศิลปะพื้นถิ่น และวิเคราะห9กระบวนการสร�างสรรค9ผลงาน
ศิลปะพื้นถิ่นภาคใต� 
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0601211  จิตรกรรม 2 2(1-2-3) 0601211 จิตรกรรม 2 2(1-2-3) - ปรับรหัสวิชา/เนื่องจากมีการปรับชื่อกลุ@มวิชา
ตาม มคอ.1 

 

 Painting 2  Painting 2 
 ศึกษา สังเกต ฝtกปฏิบัติ และถ@ายทอดตามระเบียบ
กฎเกณฑ9ของธรรมชาตดิ�วยเทคนิคจิตรกรรมสีน้ํามัน และสีอื่น ๆ เน�น
การฝtกทักษะจากแบบหุ@นนิ่ง ทิวทัศน9และคน ในห�องปฏิบัติงานและ
นอกสถานที่   

 บุรพวิชา : 0601133 จิตรกรรม 1 
 การสังเกต ฝtกปฏิบัติ และถ@ายทอดตามระเบียบ
กฎเกณฑ9ของธรรมชาตดิ�วยเทคนิคจิตรกรรมสีน้ํามัน และสีอื่น ๆ เน�น
การฝtกทักษะจากแบบหุ@นนิ่ง ทิวทัศน9และคน ในห�องปฏิบัติงานและ
นอกสถานที่   

0601221 ประติมากรรม 2  2(1-2-3) 0601233 ประติมากรรม 2  2(1-2-3) - ปรับรหัสวิชา/เนื่องจากมีการปรับชื่อกลุ@มวิชา
ตาม มคอ.1 

- ปรับคําอธิบายรายวิชาให�ชัดเจนมากขึ้น 

 Sculpture 2  Sculpture 2 
 บุรพวิชา : 0601121 
                ศึกษาและฝtกปฏิบัตกิารปdeนภาพลอยตัว คนครึ่งตัว และ
รูปทรงในธรรมชาติ โดยเน�นโครงสร�าง รูปทรง ที่ว@าง ระนาบ เทคนิค 
และองค9ประกอบศิลปA ตลอดจนกรรมวิธีการทําพิมพ9และการหล@อ
ผลงาน 

 บุรพวิชา : 0601134  ประติมากรรม 1 
 การฝtกปฏิบัติการปdeนรูปลอยตัว คนครึ่งตัว และรูปทรง
ในธรรมชาติ โดยเน�นโครงสร�าง รปูทรง ที่ว@าง สัดส@วน  มวล ปรมิาตร 
ระนาบ เทคนิค และองค9ประกอบศิลปA ตลอดจนกรรมวิธีการทํา
แม@พิมพ9ทุบและการหล@อผลงาน 

0601231 ศิลปะภาพพิมพ" 2 2(1-2-3) 0601231 ศิลปะภาพพิมพ" 2 2(1-2-3) - ปรับรหัสวิชา/เนื่องจากมีการปรับชื่อกลุ@มวิชา
ตาม มคอ.1 

 

 Printmaking 2  Printmaking 2 
 บุรพวิชา : 0601131 
 ศึกษาประวัติความเป̂นมาของศิลปะภาพพิมพ9ผิวนูน
และภาพพิมพ9ตะแกรงไหม  กระบวนการและกลวิธีการพิมพ9ภาพพิมพ9
ผิวนูนและภาพพิมพ9ตะแกรงไหม ฝtกปฏิบัตสิร�างสรรค9ผลงาน 

 บุรพวิชา : 0601131  ศิลปะภาพพิมพ9 1 
 ประวัติ ความเป̂นมา กระบวนการและกลวิธีในการ
สร�างศิลปะภาพพิมพ9พื้นราบและภาพพิมพ9ตะแกรงไหมพร�อมทั้ง ฝtก
ปฏิบัติสร�างสรรค9ผลงาน 
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0601241 ศิลปะไทย 2 2(2-0-4) 0601234 ศิลปะไทย 2 2(1-2-3) - ปรับรหัสวิชา/เนื่องจากมีการปรับชื่อกลุ@มวิชา
ตาม มคอ.1 

 
 

 Thai Art 2  Thai Art 2 
 บุรพวิชา : 0601141 
 ศึกษาคุณค@า และเอกลักษณ9ไทยจากศิลปะพื้นถิ่นที่มี
ความสอดคล�องกับวิถีไทย   ฝtกปฏิบัติงานสร�างสรรค9ด�วยเทคนิคของ
ช@างโบราณประเภทต@าง ๆ 

 บุรพวิชา : 0601132  ศิลปะไทย 1 
 คุณค@า และเอกลักษณ9ไทยจากศิลปะพื้นถิ่นที่มีความ
สอดคล�องกับวิถีไทย   ฝtกปฏิบัติงานสร�างสรรค9ด�วยเทคนิคของช@าง
โบราณประเภทต@าง ๆ 

0601301 สุนทรียศาสตร"ในงานศิลปะ 2(2-0-4) 0601301 สุนทรียศาสตร"ในงานศิลปะ 2(2-0-4) - คงเดิม 
 Aesthetics in Art  Aesthetics in Art 
 ศึกษาปรัชญา และทฤษฎีสุนทรยีศาสตร9ในงาน
ศิลปกรรม วิเคราะห9คุณค@าของความงามด�านรูปแบบ เนื้อหา และการ
แสดงออกของผลงานศิลปะ 

 ปรัชญา และทฤษฎสีุนทรยีศาสตร9ในงานศิลปกรรม 
วิเคราะห9คุณค@าของความงามด�านรูปแบบ เนื้อหา และการแสดงออก
ของผลงานศิลปะ 

0601302  วาดเส'น 4 3(1-4-4) ยกเลิก - ปรับไปเป̂นวิชาเลือกเสรี   
 Drawing 4   
 บุรพวิชา : 0601202 
 ศึกษาวิเคราะห9 รูปแบบ เนื้อหา การแสดงออกของงาน
วาดเส�น และการถ@ายทอดรูปทรงด�วยเทคนิควิธีการ และวัสดุต@าง ๆ 
เพื่อหาแนวทางในการสร�างรปูทรงให�สัมพันธ9กับการแสดงออกตาม
แบบและหัวเรื่องที่กําหนด  ฝtกปฏบิัติในห�องปฏิบัติงานและนอก
สถานที่ 
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0601303 ศิลปะร9วมสมัย 2(2-0-4) 0601411 ศิลปะร9วมสมัย 2(2-0-4) - ปรับรหัสวิชา/เนื่องจากมีการปรับชื่อกลุ@มวิชา
ตาม มคอ.1 

 

 Contemporary Art  Contemporary Art 
 ศึกษาปรัชญาความคิดและพัฒนาการที่เกี่ยวเนื่องกับ
ความเคลื่อนไหวของศิลปะร@วมสมยั วิเคราะห9 วิจารณ9และการตคีวาม
แนวคิด ขอบเขต รูปแบบ เนื้อหา การแสดงออกและคุณค@าของศิลปะ
ลัทธิต@าง ๆ 

ปรัชญาความคิดและพัฒนาการที่เกี่ยวเนื่องกับความ
เคลื่อนไหวของศิลปะร@วมสมัย วิเคราะห9 วิจารณ9และการตีความ
แนวคิด ขอบเขต รูปแบบ เนื้อหา การแสดงออกและคุณค@าของศิลปะ
ลัทธิต@าง ๆ 

0601304  ศิลปวิจารณ" 2(2-0-4) 0601311 ศิลปวิจารณ" 2(2-0-4) - ปรับรหัสวิชา/เนื่องจากมีการปรับชื่อกลุ@มวิชา
ตาม มคอ.1 

 

 Art Criticism  Art Criticism 
ศึกษาวิเคราะห9 รูปแบบ แนวคิด และเนื้อเรื่อง ของ

บทความวิชาการ บทวิจารณ9 ที่เกี่ยวข�องกับศิลปะ และฝtกเขียน 
 การวิเคราะห9 รูปแบบ แนวคิด และเนื้อเรื่อง ของ
บทความวิชาการ บทวิจารณ9 ที่เกี่ยวข�องกับศิลปะ และฝtกเขียน 

0601305 ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะ 1 2(2-0-4) 0601302 ภาษาอังกฤษสําหรับศิลปะ 1 2(2-0-4) - ปรับรหัสวิชา/เนื่องจากมีการปรับชื่อกลุ@มวิชา
ตาม มคอ.1 

 

 English for Art  English for Art 1 
 ศึกษา และฝtกทักษะการพูด การอ@าน การเขียน
ภาษาอังกฤษสําหรับศิลปะ เพื่อใช�ในการติดต@อสื่อสาร แสดงความ
คิดเห็น  นําเสนอแนวความคิดและเนื้อหาของผลงานสร�างสรรค9ทาง
ศิลปะ 

 การฝtกทักษะการพูด การอ@าน การเขียนภาษาอังกฤษ
สําหรับศิลปะ เพื่อใช�ในการติดต@อสื่อสาร แสดงความคิดเห็น  นําเสนอ
แนวความคิดและเนื้อหาของผลงานสร�างสรรค9ทางศิลปะ 

0601306  การวิจัยทางศิลปะ 2(1-2-3) 0601331 การวิจัยทางศิลปะ 2(1-2-3) - ปรับรหัสวิชา/เนื่องจากมีการปรับชื่อกลุ@มวิชา
ตาม มคอ.1 

 

 Art  Research  Art  Research 
                 ศึกษาและฝtกปฏิบัตกิารวิจัยทางศิลปะ การสังเคราะห9
งานวิจัย และการนําผลการวิจัยไปใช�ประโยชน9ทางศิลปะ ฝtกเขียนเค�า
โครงวิจัยทางศิลปะตามความสนใจ 

 การฝtกปฏิบัติการวิจัยทางศิลปะ/การวิจัยเชิง
สร�างสรรค9 การสังเคราะห9งานวิจยั และการนําผลการวิจัยไปใช�
ประโยชน9ทางศิลปะ ฝtกเขียนเค�าโครงวิจัยทางศิลปะตามความสนใจ 
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0601307 โปรแกรมคอมพิวเตอร"สําหรับงาน
ทัศนศิลป� 

2(1-2-3) 0601222 โปรแกรมคอมพิวเตอร"สําหรับงาน
ทัศนศิลป� 

2(1-2-3) - ปรับรหัสวิชา/เนื่องจากมีการปรับชื่อกลุ@มวิชา
ตาม มคอ.1 

  Computer Software  for Visual Arts  Computer Software  for Visual Arts 
 ศึกษาโปรแกรมสําเร็จรูปที่สามารถนํามาใช�ในงาน
ทัศนศิลปAทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มติิ ฝtกสร�างงานทัศนศิลปAโดยใช�
โปรแกรมสําเร็จรูป 

 โปรแกรมสําเร็จรูปที่สามารถนํามาใช�ในงานทัศนศิลปA
ทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ฝtกสร�างงานทัศนศิลปAโดยใช�โปรแกรม
สําเรจ็รูป 

0601311  วิวัฒนาการจิตรกรรม 2(2-0-4) ยกเลิก - เนื่องจากเนื้อหาซ้ําซ�อนกับรายวิชา
ประวัติศาสตร9ศิลปะ  Evolution of Painting   

 ศึกษาวิวัฒนาการของจิตรกรรมตั้งแต@อดีตถึงปdจจุบัน 
ศึกษาวิเคราะห9แนวคิด รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการสร�างงานจิตรกรรม
โดยเน�นการวิเคราะห9เปรียบเทียบ  

 

0601312 จิตรกรรม 3 4(1-6-5) 0601341 จิตรกรรม 3 4(1-6-5) - ปรับรหัสวิชา/เนื่องจากมีการปรับชื่อกลุ@มวิชา
ตาม มคอ.1 

 

 Painting 3  Painting 3 
 บุรพวิชา : 0601211 
 ศึกษาและฝtกปฏิบัติงานจิตรกรรมด�วยเทคนิคสีน้ํามัน
และเทคนิคอื่น ๆ เน�นการพัฒนาทักษะการถ@ายทอดและการ
แสดงออกที่มีลักษณะเฉพาะตนตามแบบที่กําหนดให� ทั้งในห�อง
ปฏิบัติงานและนอกสถานที่ 

 บุรพวิชา : 0601232  จิตรกรรม 2 
 การฝtกปฏิบัติงานจิตรกรรมด�วยเทคนิคสีน้ํามันและ
เทคนิคอื่น ๆ เน�นการพัฒนาทักษะการถ@ายทอดและการแสดงออกที่มี
ลักษณะเฉพาะตนตามแบบที่กําหนดให� ทั้งในห�องปฏิบัติงานและนอก
สถานที่ 
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0601313  จิตรกรรม 4 4(1-6-5) 0601345 จิตรกรรม 4 4(1-6-5) - ปรับรหัสวิชา/เนื่องจากมีการปรับชื่อกลุ@มวิชา 
มคอ.1 

- ปรับเพิ่มคําอธิบายรายวิชาโดยเพิ่มเติมด�านสื่อ
ร@วมสมัยอื่น ๆ 

 Painting 4  Painting 4 
 บุรพวิชา : 0601312 
 ศึกษาและฝtกปฏิบัติงานจิตรกรรมขั้นสูงตามหัวเรื่องที่
กําหนด เพื่อค�นคว�าทดลองหาแนวทางการแสดงออกเฉพาะบุคคลให�
เด@นชัดยิ่งขึ้น โดยเทคนิคและวิธีการสร�างสรรค9ที่อิสระ 

 บุรพวิชา : 0601341  จิตรกรรม 3 
 การฝtกปฏิบัติงานจิตรกรรมขั้นสูงตามหัวเรื่องที่กําหนด 
เพื่อค�นคว�าทดลองหาแนวทางการแสดงออกเฉพาะบุคคลให�เด@นชัด
ยิ่งขึ้น โดยเทคนิคและวิธีการสร�างสรรค9ที่อิสระรวมถึงสื่อร@วมสมัย 

0601314 จิตรกรรมทิวทัศน" 2(1-2-3) 0601452 จิตรกรรมทิวทัศน" 2(1-2-3) - ปรับรหัสวิชา/จากกลุ@มวิชาเอกเลอืกเปลี่ยนเป̂น
วิชาเลือกเสรีสําหรับนิสิตวิชาเอกทัศนศิลปAเนื่องจาก
เป̂นรายวิชาที่นิสติสามารถเรียนเพื่อฝtกทักษะเพิ่มเตมิ
ได�ตามความสนใจ 

 Landscape Painting  Landscape Painting 
ศึกษาและปฏิบัติจติรกรรมทิวทัศน9 โดยเน�นทัศนีย

วิทยาของรูปทรง สี ฝtกเขียนภาพนอกสถานที่ด�วยเทคนิควิธีการทาง
จิตรกรรม 

 การปฏิบัตจิิตรกรรมทิวทัศน9 โดยเน�นทัศนียวิทยาของ
รูปทรง สี ฝtกเขียนภาพนอกสถานที่ด�วยเทคนิควิธีการทางจิตรกรรม 

0601315 จิตรกรรมภาพคนเหมือน 2(1-2-3) 0601357 จิตรกรรมภาพคนเหมือน 2(1-2-3) - ปรับรหัสวิชา/เปลี่ยนเป̂นวิชาเลือกเสรสีําหรับ
นิสิตวิชาเอกทัศนศิลปA 

 

 Portrait Painting  Portrait Painting 
 ศึกษาและปฏิบัติเขียนภาพคนเหมอืน เน�นโครงสร�าง
ทางกายวิภาค เพศ วัย บุคลิกลักษณะ ท@าทาง และการแสดงออกทาง
อารมณ9 ความรู�สึกของแบบ 

 การปฏิบัตเิขียนภาพคนเหมือน เน�นโครงสร�างทางกาย
วิภาค เพศ วัย บุคลิกลักษณะ ท@าทาง และการแสดงออกทางอารมณ9 
ความรู�สึกของแบบ 

0601321 วิวัฒนาการประติมากรรม 2(2-0-4) ยกเลิก - มีเนื้อหาอยู@ในรายวิชาอื่น ๆ ด�านประตมิากรรม
แล�ว 
 

 Evolution of  Sculpture   
 ศึกษาวิวัฒนาการของประตมิากรรม ตั้งแต@อดตีถึง
ปdจจุบัน วิเคราะห9แนวคิด รปูแบบ เนื้อหา และวิธีการสร�างงาน
ประตมิากรรม โดยเน�นการวิเคราะห9เปรยีบเทียบ 
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0601322  ประติมากรรม 3 4(1-6-5) 0601342 ประติมากรรม 3 4(1-6-5) - ปรับรหัสวิชา/เนื่องจากมีการปรับชื่อกลุ@มวิชา
ตาม มคอ.1 

- ปรับคําอธิบายให�ชัดเจนมากขึ้น 

 Sculpture 3  Sculpture 3 
 บุรพวิชา : 0601221 
 ศึกษาและฝtกปฏิบัติการปdeนภาพลอยตัว คนเต็มตัว 
และรูปทรงในธรรมชาติ โดยเน�นรปูทรง  ที่ว@าง ระนาบ เทคนิค และ
องค9ประกอบ กรรมวิธีการทําพิมพ9 การหล@อผลงาน และการใช�วัสดุใน
งานประติมากรรม 

 บุรพวิชา : 0601233 ประติมากรรม 2 
การฝtกปฏิบัติการปdeนรูปลอยตัว คนเต็มตัว และรปูทรง

ในธรรมชาติโดยเน�นรูปทรง ที่ว@าง สัดส@วน ท@าทางมวล ระนาบ เทคนิค
และองค9ประกอบ กรรมวิธีการทําแม@พิมพ9ทุบ การหล@อผลงาน และ
การใช�วัสดุในงานประติมากรรม 

0601323 ประติมากรรม 4 4(1-6-5) 0601346 ประติมากรรม 4 4(1-6-5) - ปรับรหัสวิชา/เนื่องจากมีการปรับชื่อกลุ@มวิชา
ตาม มคอ.1 

- ปรับเพิ่มคําอธิบายรายวิชาให�ชัดเจนขึ้น 

 Sculpture 4  Sculpture 4 
 บุรพวิชา : 0601322 
 ศึกษาการสร�างรูปทรง ความสัมพันธ9ระหว@างรูปทรง
และที่ว@าง และการพัฒนารูปทรงในงานประติมากรรม  ฝtกปฏิบัติการ
สร�างสรรค9งานประตมิากรรรมให�สัมพันธ9กับสิ่งแวดล�อม ภูมิ
สถาปdตยกรรม และชุมชน   

 บุรพวิชา : 0601342 ประติมากรรม 3 
 การสร�างรูปทรง ความสัมพันธ9ระหว@างรูปทรงและที่
ว@าง และการพัฒนารูปทรงในงานประตมิากรรม  ฝtกปฏิบัติการ
สร�างสรรค9งานประตมิากรรรมให�สัมพันธ9กับสิ่งแวดล�อม  
ภูมิสถาปdตยกรรม และชุมชน รวมถึงสื่อร@วมสมัย 

0601324 ประติมากรรมรูปเหมือน 2(1-2-3) 060453 ประติมากรรมรูปเหมือน 2(1-2-3) - ปรับรหัสวิชา/เนื่องจากมีการปรับชื่อกลุ@มวิชา
ตาม มคอ.1 

- เปลี่ยนเป̂นวิชาเลือกเสรสีําหรับนิสิตวิชาเอก
ทัศนศิลปA 

 Portrait  Sculpture  Portrait  Sculpture 
 ศึกษาและฝtกปฏิบัติการปdeนรูปเหมอืนจากแบบคน เน�น
ด�านโครงสร�าง ท@าทาง การแสดงออกทางอารมณ9 และบุคลิกภาพของ
แบบปฏิบัติงานด�วยดินเหนียว  

 การฝtกปฏิบัติการปdeนรูปเหมือนจากแบบคน เน�นด�าน
โครงสร�าง ท@าทาง การแสดงออกทางอารมณ9 และบุคลิกภาพของแบบ
ปฏิบัติงานด�วยดินเหนียว 
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0601325 ประติมากรรมทดลอง 2(1-2-3) 0601358 ประติมากรรมทดลอง 2(1-2-3) - ปรับรหัสวิชาตาม มคอ.1 

- เปลี่ยนเป̂นวิชาเลือกเสรสีําหรับนิสิตวิชาเอก
ทัศนศิลปA 

 Sculptural Experimentation  Sculptural Experimentation 
 ศึกษา ทดลอง  สร�างสรรค9งานประติมากรรมโดยใช�
เทคนิค กระบวนการ วัสดุ ตลอดจนกระบวนการนําเสนอผลงานเพื่อ
ประโยชน9ในการประยุกต9ใช�สร�างสรรค9งานประติมากรรม 

 การทดลอง  สร�างสรรค9งานประตมิากรรมโดยใช�
เทคนิค กระบวนการ วัสดุ ตลอดจนกระบวนการนําเสนอผลงานเพื่อ
ประโยชน9ในการประยุกต9ใช�สร�างสรรค9งานประติมากรรม 

0601326  เครื่องเคลือบดินเผา 2(1-2-3) 0601451 เครื่องปO�นดินเผา 2(1-2-3) - ปรับรหัสวิชา/ชื่อวิชาตาม มคอ.1 

- เปลี่ยนเป̂นวิชาเลือกเสรสีําหรับนิสิตวิชาเอก
ทัศนศิลปA 

 Ceramic  Ceramics 
 ศึกษาความหมายและกระบวนการผลิต
เครื่องปdeนดินเผา วัตถุดิบและเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช�ในงาน
เครื่องปdeนดินเผา ฝtกปฏิบัติการขึ้นรูป การเผา การตกแต@ง และการ
เคลือบผลิตภัณฑ9 

 ความหมายและกระบวนการผลิตเครื่องปdeนดินเผา 
วัตถุดิบและเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช�ในงานเครื่องปdeนดินเผา ฝtก
ปฏิบัติการขึ้นรูป การเผา และการตกแต@งผลิตภณัฑ9 

0601331 วิวัฒนาการศิลปะภาพพิมพ" 2(2-0-4) ยกเลิก - มีเนื้อหาอยู@ในรายวิชาอื่นทางศิลปะภาพพิมพ9
แล�ว  Evolution of Printmaking   

ศึกษาวิวัฒนาการของศิลปะภาพพิมพ9 ตั้งแต@อดีตถึง
ปdจจุบัน วิเคราะห9แนวคิด รปูแบบ เนื้อหา และวิธีการสร�างงานศิลปะ
ภาพพิมพ9 โดยเน�นการวิเคราะห9เปรียบเทียบ 

 

0601332 ศิลปะภาพพิมพ" 3 4(1-6-5) 0601343 ศิลปะภาพพิมพ" 3 4(1-6-5) - ปรับรหัสวิชา/เนื่องจากมีการปรับชื่อกลุ@มวิชา
ตาม มคอ.1 

- ปรับคําอธิบายรายวิชาเน�นการสร�างสรรค9
ผลงานเฉพาะบุคคลมากขึ้น 

- ปรับเพิ่มคําอธิบายรายวิชาให�ชัดเจนขึ้น 

 Printmaking 3  Printmaking 3 
 บุรพวิชา : 0601231 
 ศึกษาประวัติความเป̂นมา แนวคิด และเทคนิคการ
พิมพ9ภาพพิมพ9ร@องลึก ฝtกปฏิบัติเทคนิคการพิมพ9ภาพพิมพ9ร@องลึก 

 บุรพวิชา : 0601231 ศิลปะภาพพิมพ9 2 
 การทดลองและวิเคราะห9การนําบริบทแวดล�อม เพื่อหา
แนวทางการทางสร�างสรรค9เฉพาะบุคคล โดยอาศัยเทคนิคและ
กระบวนการทางภาพพิมพ9รวมถึงสื่อร@วมสมัย 
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0601333 ศิลปะภาพพิมพ" 4 4(1-6-5) 0601347 ศิลปะภาพพิมพ" 4 4(1-6-5) - ปรับรหัสวิชา/เนื่องจากมีการปรับชื่อกลุ@มวิชา 

- ปรับคําอธิบายรายวิชา เน�นการสร�างสรรค9
ผลงานเฉพาะบุคคลมากขึ้น 

 Printmaking 4  Printmaking 4 
 บุรพวิชา : 0601332 
 ศึกษาประวัติความเป̂นมา แนวคิด และเทคนิคการ
พิมพ9ภาพพิมพ9หิน ฝtกปฏิบัติเทคนิคการพิมพ9ภาพพิมพ9หิน 

 บุรพวิชา : 0601343  ศิลปะภาพพิมพ9 3 
 การวิเคราะห9 สังเคราะห9เรื่องราวเนื้อหาที่สนใจ เพื่อ
นํามาสร�างสรรค9ผลงาน ศิลปะภาพพิมพ9 ที่มีลักษณะทางด�านแนวคิด 
เทคนิคและรูปแบบที่มลีักษณะเฉพาะบุคคล 

0601341 วิวัฒนาการศิลปะไทย 2(2-0-4) ยกเลิก - มีเนื้อหาอยู@ในรายวิชาอื่นทางศิลปะไทยแล�ว 
 Evolution of Thai Art   
 ศึกษาวิวัฒนาการของศิลปะไทยยุคสมัยต@าง ๆ โดยเน�น
การวิเคราะห9รูปแบบเนื้อหาวิธีการ แนวความคิดของศิลปะไทยด�าน
จิตรกรรม ประตมิากรรมและสถาปdตยกรรม  

 

0601342 ศิลปะไทย 3 4(1-6-5) 0601344 ศิลปะไทย 3 4(1-6-5) - ปรับรหัสวิชา/เนื่องจากมีการปรับชื่อกลุ@มวิชา
ตาม มคอ.1 

- ปรับเพิ่มคําอธิบายรายวิชาให�ชัดเจนขึ้น 

 Thai Art 3  Thai Art 3 
 บุรพวิชา : 0601241 
ศึกษาวิเคราะห9ลักษณะพิเศษของศิลปะไทยพื้นถิ่นด�านเนื้อหา รูปแบบ 
และกลวิธีการสร�างงาน ฝtกปฏิบัตกิารสร�างสรรค9ศิลปะที่มลีักษณะไทย
ด�วยกลวิธีต@าง ๆ 

 บุรพวิชา : 0601234  ศิลปะไทย 2 
 การวิเคราะห9ลักษณะพิเศษของศิลปะไทยพื้นถิ่นด�าน
เนื้อหา รูปแบบ และกลวิธีการสร�างงาน ฝtกปฏิบัติการสร�างสรรค9
ศิลปะที่มลีักษณะไทยด�วยกลวิธีต@าง ๆรวมถึงสื่อร@วมสมยั 
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0601343 ศิลปะไทย 4 4(1-6-5) 0601348 ศิลปะไทย 4 4(1-6-5) - ปรับรหัสวิชา/เนื่องจากมีการปรับชื่อกลุ@มวิชา
ตาม มคอ.1 

 

 Thai Art 4  Thai Art 4 
 บุรพวิชา : 0601342 
 ศึกษาวิเคราะห9ลักษณะพิเศษของศิลปะไทยพื้นถิ่น 
และศิลปะไทยร@วมสมัยด�านเนื้อหา รูปแบบ และกลวิธีการสร�างงาน 
ฝtกปฏิบัติการสร�างสรรค9ศิลปะที่มลีักษณะไทยและไทยร@วมสมัยด�วย
กลวิธีต@าง ๆ 

 บุรพวิชา : 0601344  ศิลปะไทย 3 
การวิเคราะห9ลักษณะพิเศษของศิลปะไทยพื้นถิ่น และ

ศิลปะไทยร@วมสมยัด�านเนื้อหา รูปแบบ และกลวิธีการสร�างงาน ฝtก
ปฏิบัติการสร�างสรรค9ศิลปะที่มลีักษณะไทยและไทยร@วมสมัยด�วยกลวิธี
ต@าง ๆ 

0601401 ศิลปะร9วมสมัยในประเทศไทย 2(2-0-4) ยกเลิก - ปรับรวมเป̂นรายวิชาศิลปะร@วมสมยัเนื่องจาก
เนื้อเหมือนกัน  Contemporary Art in Thailand   

 ศึกษา วิเคราะห9ประเด็นที่น@าสนใจในงานศิลปะร@วม
สมัยในประเทศไทย โดยเน�นเนื้อหาที่สัมพันธ9กับปรัชญา แนวความคิด 
และแนวทางในการสร�างสรรค9ศิลปะ ตลอดจนวิวัฒนาการทางด�าน
เทคนิค และวิธีการของศิลปcนปdจจุบัน 

 

0601411  สัมมนาจิตรกรรม 2(1-2-3) 0601412 สัมมนาจิตรกรรม 2(2-1-3) - ปรับรหัสวิชา/เนื่องจากมีการปรับชื่อกลุ@มวิชา
ตาม มคอ.1 

 

 Seminar in Painting  Seminar in Painting 
 สัมมนา นําเสนอประเด็นปdญหาทางศิลปะโดยเน�น
ทางด�านจิตรกรรม นําเสนอในรูปแบบสัมมนา เพื่อให�เกิดแนวคิดใน
การทํางานสร�างสรรค9งานจิตรกรรมและศิลปะสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข�อง
เพื่อการทําโครงงานเฉพาะบุคคล 

 การสัมมนา นําเสนอประเด็นปdญหาทางศิลปะโดยเน�น
ทางด�านจิตรกรรม นําเสนอในรูปแบบสัมมนา เพื่อให�เกิดแนวคิดใน
การทํางานสร�างสรรค9งานจิตรกรรมและศิลปะสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข�อง
เพื่อการทําโครงงานเฉพาะบุคคล 
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0601412 จิตรกรรม 5 4(1-6-5) 0601441 จิตรกรรม 5 4(1-6-5) - ปรับรหัสวิชา/เนื่องจากมีการปรับชื่อกลุ@มวิชา
ตาม มคอ.1 

 
 

 Painting 5  Painting 5 
 บุรพวิชา : 0601313 
 ศึกษาและปฏิบัติงานจิตรกรรมขั้นสูงไม@จํากัดเทคนิค
จากโครงการจิตรกรรมเฉพาะบุคคลที่กําหนดขึ้นเอง วิเคราะห9รปูทรง 
เนื้อหา วิธีการและการแก�ปdญหาความสัมพันธ9ระหว@างความคิดกับ
เทคนิควัสดุและวิธีการต@าง ๆ เพื่อเป̂นแนวทางในการศึกษาจิตรกรรม
นิพนธ9 

 บุรพวิชา : 0601345 จิตรกรรม 4 
 การปฏิบัติงานจิตรกรรมขั้นสูงไม@จํากัดเทคนิคจาก
โครงการจิตรกรรมเฉพาะบุคคลที่กําหนดขึ้นเอง วิเคราะห9รูปทรง 
เนื้อหา วิธีการและการแก�ปdญหาความสัมพันธ9ระหว@างความคิดกับ
เทคนิควัสดุและวิธีการต@าง ๆ เพื่อเป̂นแนวทางในการศึกษาจิตรกรรม
นิพนธ9 

0601413 จิตรกรรมนิพนธ" 6(0-18-0) 0601445 จิตรกรรมนิพนธ" 6(3-12-3) - ปรับรหัสวิชา/เนื่องจากมีการปรับชื่อกลุ@มวิชา
ตาม มคอ.1 

- ปรับชั่วโมงการเรียน  การปฏิบัต ิ

 Painting Thesis  Painting Thesis 
 บุรพวิชา : 0601412 
 สร�างสรรค9งานจิตรกรรมนิพนธ9เฉพาะบุคคล ภายใต�
การควบคุมของอาจารย9ที่ปรึกษา  นําเสนอผลงานพร�อมเอกสาร
ประกอบและจัดแสดงผลงานเผยแพร@ต@อสาธารณะ 

 บุรพวิชา : 0601441  จิตรกรรม 5 
 สร�างสรรค9งานจิตรกรรมนิพนธ9เฉพาะบุคคล ภายใต�
การควบคุมของอาจารย9ที่ปรึกษา นําเสนอผลงานพร�อมเอกสาร
ประกอบและจัดแสดงผลงานเผยแพร@ต@อสาธารณะ 

0601421 สัมมนาประติมากรรม 2(1-2-3) 0601413 สัมมนาประติมากรรม 2(2-1-3) - ปรับรหัสวิชา/เนื่องจากมีการปรับชื่อกลุ@มวิชา
ตาม มคอ.1 

 

 Seminar in Sculpture  Seminar in Sculpture 
 สัมมนา นําเสนอประเด็นปdญหาทางศิลปะโดยเน�น
ทางด�านประตมิากรรมนําเสนอในรูปแบบการสัมมนา  เพื่อให�เกิด
แนวคิดในการทํางานสร�างสรรค9งานประตมิากรรมและศิลปะสาขาอื่น 
ๆ ที่เกี่ยวข�องเพื่อการทําโครงงานเฉพาะบุคคล 

 การสัมมนา นําเสนอประเด็นปdญหาทางศิลปะโดยเน�น
ทางด�านประตมิากรรมนําเสนอในรูปแบบการสัมมนา   เพื่อให�เกิด
แนวคิดในการทํางานสร�างสรรค9งานประตมิากรรมและศิลปะสาขา
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�องเพื่อการทําโครงงานเฉพาะบุคคล 
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0601422  ประติมากรรม 5 4(1-6-5) 0601442 ประติมากรรม 5 4(1-6-5) - ปรับรหัสวิชา/เนื่องจากมีการปรับชื่อกลุ@มวิชา
ตาม มคอ.1 

 
 

 Sculpture 5  Sculpture 5 
 บุรพวิชา : 0601323 
 ศึกษาและปฏิบัติงานประติมากรรมร@วมสมัย เน�นการ
สร�างสรรค9ความสมัพันธ9ระหว@างแนวความคิด  วัสดุ เทคนิควิธีการ 
รูปทรง ที่ว@าง จินตนาการ และการแสดงออก เพื่อเป̂นแนวทางใน
การศึกษาประติมากรรมนิพนธ9 

 บุรพวิชา : 0601346  ประติมากรรม 4  
 การปฏิบัติงานประติมากรรมร@วมสมัย เน�นการ
สร�างสรรค9ความสมัพันธ9ระหว@างแนวความคิด  วัสดุ เทคนิควิธีการ 
รูปทรง ที่ว@าง จินตนาการ และการแสดงออก เพื่อเป̂นแนวทางใน
การศึกษาประติมากรรมนิพนธ9 

0601423 ประติมากรรมนิพนธ" 6(0-18-0) 0601446 ประติมากรรมนิพนธ" 6(3-12-3) - ปรับรหัสวิชา/เนื่องจากมีการปรับชื่อกลุ@มวิชา
ตาม มคอ.1 

- ปรับชั่วโมงการเรียน  การปฏิบัต ิ

 Sculpture  Thesis  Sculpture  Thesis 
 บุรพวิชา : 0601422 
 สร�างสรรค9งานประตมิากรรมนิพนธ9เฉพาะบุคคล 
ภายใต�การควบคุมของอาจารย9ที่ปรึกษานําเสนอผลงานพร�อมเอกสาร
ประกอบและจัดแสดงผลงานต@อสาธารณะ 

 บุรพวิชา : 0601442 
 การสร�างสรรค9งานประติมากรรมนิพนธ9เฉพาะบุคคล 
ภายใต�การควบคุมของอาจารย9ที่ปรึกษานําเสนอผลงานพร�อมเอกสาร
ประกอบและจัดแสดงผลงานต@อสาธารณะ 

0601431  สัมมนาศิลปะภาพพิมพ" 2(1-2-3) 0601414 สัมมนาศิลปะภาพพิมพ" 2(2-1-3) - ปรับรหัสวิชา/เนื่องจากมีการปรับชื่อกลุ@มวิชา
ตาม มคอ.1 

 

 Seminar in Printmaking  Seminar in Printmaking 
 สัมมนา นําเสนอประเด็นปdญหาทางศิลปะโดยเน�น
ทางด�านศิลปะภาพพิมพ9 นําเสนอในรูปแบบการสมัมนา   เพื่อให�เกิด
แนวคิดในการทํางานสร�างสรรค9งานศิลปะภาพพิมพ9 และศิลปะสาขา
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข�องเพื่อการทําโครงงานเฉพาะบุคคล 

 การสัมมนา นําเสนอประเด็นปdญหาทางศิลปะโดยเน�น
ทางด�านศิลปะภาพพิมพ9 นําเสนอในรูปแบบการสมัมนา   เพื่อให�เกิด
แนวคิดในการทํางานสร�างสรรค9งานศิลปะภาพพิมพ9 และศิลปะสาขา
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข�องเพื่อการทําโครงงานเฉพาะบุคคล 
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0601432 ศิลปะภาพพิมพ" 5 4(1-6-5) 0601443 ศิลปะภาพพิมพ" 5 4(1-6-5) - ปรับรหัสวิชา/เนื่องจากมีการปรับชื่อกลุ@มวิชา
ตาม มคอ.1 

- ปรับคําอธิบายรายวิชาเน�นการวิเคราะห9 
สังเคราะห9และสร�างสรรค9งานเฉพาะบุคคลเพื่อเป̂น
แนวทางสร�างสรรค9ภาพพิมพ9นิพนธ9มากขึ้น 

 Printmaking  5  Printmaking  5 
 บุรพวิชา : 0601333 
 ศึกษาและปฏิบัติงานศิลปะภาพพิมพ9ร@วมสมัย เน�นการ
สร�างสรรค9ความสมัพันธ9ระหว@างแนวความคิด  วัสดุ เทคนิควิธีการ 
รูปทรง ที่ว@าง จินตนาการ และการแสดงออก เพื่อเป̂นแนวทางใน
การศึกษาศิลปะภาพพิมพ9นิพนธ9 

 บุรพวิชา : 0601347  ศิลปะภาพพิมพ9 4 
 การวิเคราะห9 สังเคราะห9เรื่องราวเนื้อหาที่สนใจเพื่อ
สร�างสรรค9ผลงาน ศิลปะภาพพิมพ9 ที่มีลักษณะทางด�านแนวคิด 
เทคนิคและกระบวนการที่มีลักษณะเฉพาะบุคคลเพื่อเป̂นแนวทางใน
การนําเสนอหัวข�อศิลปนิพนธ9 

0601433  ศิลปะภาพพิมพ"นิพนธ" 6(0-18-0) 0601447 ศิลปะภาพพิมพ"นิพนธ" 6(3-12-3) - ปรับรหัสวิชา/เนื่องจากมีการปรับชื่อกลุ@มวิชา
ตาม มคอ.1 

- ปรับชั่วโมงการเรียน การปฏิบัต ิ

 Printmaking Thesis  Printmaking Thesis 
 บุรพวิชา : 0601432 
 สร�างสรรค9งานศิลปะภาพพิมพ9นิพนธ9เฉพาะบุคคล 
ภายใต�การควบคุมของอาจารย9ที่ปรึกษานําเสนอผลงานและจัด
แสดงผลงานต@อสาธารณะ 

 บุรพวิชา : 0601443 
การสร�างสรรค9งานศิลปะภาพพิมพ9นิพนธ9เฉพาะบุคคล 

ภายใต�การควบคุมของอาจารย9ที่ปรึกษานําเสนอผลงานและจัด
แสดงผลงานต@อสาธารณะ 

0601441 สัมมนาศิลปะไทย 2(1-2-3) 0601415 สัมมนาศิลปะไทย 2(2-1-3) - ปรับรหัสวิชา/เนื่องจากมีการปรับชื่อกลุ@มวิชา
ตาม มคอ.1 

 

 Seminar in Thai Art  Seminar in Thai Art 
 สัมมนา นําเสนอประเด็นปdญหาทางศิลปะโดยเน�น
ทางด�านศิลปะไทย นําเสนอในรูปแบบสัมมนาเพื่อให�เกิดแนวคิดใน
การทํางานสร�างสรรค9ศิลปะไทยและศิลปะสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข�องเพื่อ
การทําโครงงานเฉพาะบุคคล 

 การสัมมนา นําเสนอประเด็นปdญหาทางศิลปะโดยเน�น
ทางด�านศิลปะไทย นําเสนอในรูปแบบสัมมนาเพื่อให�เกิดแนวคิดใน
การทํางานสร�างสรรค9ศิลปะไทยและศิลปะสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข�องเพื่อ
การทําโครงงานเฉพาะบุคคล 
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0601442  ศิลปะไทย 5 4(1-6-5) 0601444 ศิลปะไทย 5 4(1-6-5) - ปรับรหัสวิชา/เนื่องจากมีการปรับชื่อกลุ@มวิชา
ตาม มคอ.1 

 

 Thai Art 5  Thai Art 5 
 บุรพวิชา : 0601343 
 ศึกษาและปฏิบัติงานศิลปะไทยขั้นสูงไม@จํากัดเทคนิค
จากโครงการศิลปะไทยเฉพาะบุคคลที่กําหนดขึ้นเอง วิเคราะห9เทคนิค 
รูปทรง เนื้อหา วิธีการ และการแก�ปdญหาความสัมพันธ9ระหว@าง
ความคิดกับเทคนิค วัสดุและวิธีการต@าง ๆ เพื่อเป̂นแนวทางใน
การศึกษาศิลปะไทยนิพนธ9 

 บุรพวิชา : 0601348  ศิลปะไทย 4 
การปฏิบัติงานศิลปะไทยขั้นสูงไม@จํากัดเทคนิคจาก

โครงการศิลปะไทยเฉพาะบุคคลที่กําหนดขึ้นเอง วิเคราะห9เทคนิค 
รูปทรง เนื้อหา วิธีการ และการแก�ปdญหาความสัมพันธ9ระหว@าง
ความคิดกับเทคนิค วัสดุและวิธีการต@าง ๆ เพื่อเป̂นแนวทางใน
การศึกษาศิลปะไทยนิพนธ9 

0601443 ศิลปะไทยนิพนธ" 6(0-18-0) 0601448 ศิลปะไทยนิพนธ" 6(3-12-3) - ปรับรหัสวิชา/เนื่องจากมีการปรับชื่อกลุ@มวิชา
ตาม มคอ.1 

- ปรับชั่วโมงการเรียน  การปฏิบัต ิ

 Thai Art Thesis  Thai Art Thesis 
 บุรพวิชา : 0601442 
 สร�างสรรค9ศิลปะไทยนิพนธ9เฉพาะบุคคล ภายใต�การ
ควบคุมของอาจารย9ที่ปรึกษา  นําเสนอผลงานและจัดแสดงผลงานสู@
สาธารณะ 

 บุรพวิชา : 0601444  ศิลปะไทย 5 
 การสร�างสรรค9ศิลปะไทยนิพนธ9เฉพาะบุคคล ภายใต�
การควบคุมของอาจารย9ที่ปรึกษา  นําเสนอผลงานและจัดแสดงผลงาน
สู@สาธารณะ 

0601334  ศิลปะภาพพิมพ"ทดลอง 2(1-2-3) 0601351  ศิลปะภาพพิมพ"ทดลอง 2(1-2-3) - ปรับรหัสวิชา/เปลี่ยนเป̂นวิชาเลือกเสรสีําหรับ
นิสิตวิชาเอกทัศนศิลปA 

 

 Printmaking Experimentation  Printmaking Experimentation 
 ศึกษา ทดลอง  สร�างสรรค9ศิลปะภาพพิมพ9โดยใช�
เทคนิค กระบวนการ วัสดตุลอดจนกระบวนการนําเสนอผลงานเพื่อ
ประโยชน9ในการประยุกต9สร�างสรรค9ศิลปะภาพพิมพ9 

 การทดลอง สร�างสรรค9ศิลปะภาพพิมพ9โดยใช�เทคนิค 
กระบวนการ วัสดุตลอดจนกระบวนการนําเสนอผลงานเพื่อประโยชน9
ในการประยุกต9สร�างสรรค9ศิลปะภาพพิมพ9 
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0601344 ศิลปะลายรดน้ํา 2(1-2-3) 0601352 ศิลปะลายรดน้ํา 2(1-2-3) - ปรับรหัสวิชา/ชื่อภาษาอังกฤษ 

- เปลี่ยนเป̂นวิชาเลือกเสรสีําหรับนิสิตวิชาเอก
ทัศนศิลปA 

 

 Thai Lacquer and Gilt  Thai Lacquer and Gilt Art 
 ศึกษาประวัติความเป̂นมา แนวคิด เนื้อหา รูปแบบ และ
เทคนิควิธีการ  ปฏิบัติการเขียนศิลปะลายรดน้ํา 

 ประวัติความเป̂นมา แนวคิด เนื้อหา รูปแบบ และ
เทคนิควิธีการ  ปฏิบัติการเขียนศิลปะลายรดน้ํา 

0601345  ลายไทย 2(1-2-3) 0601353 ลายไทย 2(1-2-3) - ปรับรหัสวิชา/ 

- เปลี่ยนเป̂นวิชาเลือกเสรสีําหรับนิสิตทั่วไป  Thai  Ornament  Thai  Ornament 
 ศึกษารูปแบบ องค9ประกอบ และกระบวนการเขียนลาย
ไทย ภาพไทย ปฏิบัติการเขียน ผูกลายและการเขียนตัวภาพไทย  

 รูปแบบ องค9ประกอบ และกระบวนการเขียนลายไทย 
ภาพไทย ปฏิบัติการเขียน ผูกลายและการเขียนตัวภาพไทย 

0601402 เทคนิคการนําเสนอผลงาน 2(1-2-3) ยกเลิก - ยกเลิกเนื่องจากการนําเสนอผลงานมีในรายวิชา
อื่น ๆ ที่ต�องนําเสนอผลงานอยู@แล�ว  Presentation Technique   

 ศึกษาความหมาย ความสาํคัญ ประเภท ขั้นตอน และ
เทคนิควิธีการนําเสนอผลงาน การสื่อความหมาย การนําเทคโนโลยีมา
ใช�ในการนําเสนองาน และฝtกการนําเสนอผลงาน 

 

0601403  ความเคลื่อนไหวของลัทธิศิลปะ 2(2-0-4) ยกเลิก - ปรับรวมเข�าเป̂นวิชาศิลปะสมัยใหม@ 
 Art Movement   
 ศึกษากระบวนการคิด การสร�างสรรค9ศิลปะของศิลปcน
ในลัทธิหรือยุคสมัยต@าง ๆ ที่สอดคล�องกับเหตุการณ9ร@วมสมัย รวมทั้ง
ประเด็นที่นิสิตเป̂นผู�นําเสนอเพื่อนําไปสู@การสร�างสรรค9งานศิลปะ  
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0601404 การวิเคราะห"งานศิลปะ 2(2-0-4) ยกเลิก - ปรับรวมเข�าเป̂นวิชาศิลปะสมัยใหม@ 
 Analyzing Work of Art   
 ศึกษาทฤษฎี และวิธีการวิเคราะห9งานศิลปะโดยมุ@งเน�น
ในประเด็นแนวความคิด เทคนิคและวิธีการที่ใช�ในการสร�างสรรค9และ
บริบททางสังคมที่ปรากฏในผลงานศิลปะ 

 

0601405  ศิลปะกับธุรกิจ 2(2-0-4) 0601354 ศิลปะกับธุรกิจ 2(2-0-4) - ปรับรหัสวิชา/ 

- เปลี่ยนเป̂นวิชาเลือกเสรสีําหรับนิสิตวิชาเอก
ทัศนศิลปA 

- ปรับคําอธิบายรายวิชา 

 Art and Business  Art and Business 
 ศึกษาแนวคิด หลักการ  การบริหาร และการแสวงหา
แนวทางในการสร�างธุรกิจทางศิลปะ ตลอดจนวิธีการเข�าถึงแหล@งทุน
ในการประกอบธุรกิจ 

 แนวคิด หลักการ  การบริหาร และการแสวงหา
แนวทางในการสร�างธุรกิจทางศิลปะ การเข�าถึงแหล@งทุนในการ
ประกอบธุรกิจ ตลอดจนการประมาณราคางานศิลปะ 

0601424 การหล9อโลหะ 2(1-2-3) 0601355 การหล9อโลหะ 2(1-2-3) - ปรับรหัสวิชา/ 

- เปลี่ยนเป̂นวิชาเลือกเสรสีําหรับนิสิตวิชาเอก
ทัศนศิลปA 

 

 Metal Casting  Metal Casting 
 ศึกษาและปฏิบัติกระบวนการหล@อโลหะทั้งแบบไทย
และตะวันตก โดยเน�นเทคนิคการหล@อทองเหลือง ทองแดง และสํารดิ 

 การปฏิบัติกระบวนการหล@อโลหะทั้งแบบไทยและ
ตะวันตก โดยเน�นเทคนิคการหล@อทองเหลือง ทองแดง และสําริด 

0601444  ช9างสิบหมู9 2(2-0-4) ยกเลิก  
 Ten Divisions of Traditional Thai Craft   
 ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการงานช@างสิบหมู@ เทคนิค 
วิธีการ สื่อวัสดุ และลักษณะเฉพาะของงานศิลปะช@างสิบหมู@ไทย  
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0601445 จิตรกรรมไทยประเพณี  2(1-2-3) 0601356 จิตรกรรมไทยประเพณี 2(1-2-3) - ปรับรหัสวิชา/ 

- เปลี่ยนเป̂นวิชาเลือกเสรสีําหรับนิสิตวิชาเอก
ทัศนศิลปA 

 

 Traditional Thai  Painting  Traditional Thai  Painting 
 ศึกษาการสร�างงานจิตรกรรมไทยประเพณี ด�านแนวคิด 
คตินิยม เนื้อหา รูปแบบ วิธีการ สือ่วัสดุและวิวัฒนาการของจิตรกรรม
ไทย ฝtกปฏิบัติคัดลอกภาพจิตรกรรมไทยประเพณีโดยการเขียน
ลายเส�นและเขียนส ี

 การสร�างงานจิตรกรรมไทยประเพณี ด�านแนวคิด คติ
นิยม เนื้อหา รูปแบบ วิธีการ สื่อวัสดุและวิวัฒนาการของจิตรกรรม
ไทย ฝtกปฏิบัติคัดลอกภาพจิตรกรรมไทยประเพณีโดยการเขียน
ลายเส�นและเขียนส ี

ไม9มี 0601101 ศิลปะพื้นฐาน 2(1-2-3) - วิชาใหม@เพื่อสร�างพื้นฐานการเรียนรู�ทางศิลปะ 
  Art   Fundamentals 

   ปdจจัยพื้นฐานของการสร�างงานทัศนศิลปA รวมทั้งฝtก
ปฏิบัติสร�างสรรค9ชิ้นงาน ด�วยเทคนิควิธีการทางวิชาเอกจิตรกรรม 
ประติมากรรม ศิลปะภาพพิมพ9  และศิลปะไทย เพื่ อ เรียนรู�
ลักษณะเฉพาะเบื้องต�น 

 ไม9มี  0601204 ทัศนียวิทยา 2(1-2-3) - วิชาใหม@ เพื่อฝtกทักษะและความเข�าใจเรื่องของ
การมองเห็นและระยะใกล� ไกล    Perspective 

   กฎเกณฑ9ของทัศนียวิทยาในธรรมชาติ การ
เปลี่ยนแปลงของเส�นและสี วัตถุที่อยู@ระยะใกล�ไกล  ฝtกเขียนภาพ
แสดงทัศนียวิทยาของวัตถุที่มีระยะแตกต@างกัน 

  ไม9มี  0601303 คอมพิวเตอร"เพื่อการออกแบบ 3 มิติ 2(1-2-3) - วิชาใหม@เพื่อเสรมิทักษะทางคอมพิวเตอร9และ
การออกแบบ    3D Computer Design 

   
 
 

 ความรู�เกี่ยวกับการใช�โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการ
สร�างภาพ 3 มิติ และภาพเคลื่อนไหวเพื่อการนําเสนอผลงานการ
ออกแบบ  และฝtกปฏิบัต ิ
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 ไม9มี  0601304 พื้นฐานการออกแบบกราฟEก 2(1-2-3) - วิชาใหม@เพื่อเสรมิทักษะทางการออกแบบ
กราฟcกเพื่อนําไปใช�ในงานศิลปะ    Introduction to Graphic design 

   ประวัติ พัฒนาการ ประเภท หลักการออกแบบกราฟcก  
ฝtกปฏิบัติการออกแบบตัวอักษร การใช�ภาพประกอบ การถ@ายภาพ
สําหรับงานออกแบบ การออกแบบเครื่องหมายต@าง ๆ การออกแบบ
กราฟcกบนสื่อสิ่งพิมพ9และสื่ออิเล็กทรอนิกส9 

  ไม9มี  0601305 ภาษาอังกฤษสําหรับศิลปะ 2 2(2-0-4) - วิชาใหม@  เพื่อเพิ่มเติมและพัฒนาทักษะการใช�
ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอผลงานต@อสาธารณะได�    English for Art 2 

    การฝtกทักษะการพูด การอ@าน การเขียนภาษา อังกฤษ
สําหรับศิลปะ เพื่อใช�ในการนําเสนอ แนว ความคิดและเนื้อหาของ
ผลงานสร�างสรรค9ทางศิลปะต@อสาธารณชนได� 

 ไม9มี  0601321 ศิลปะกับสิ่งแวดล'อม 2(1-2-3) - วิชาใหม@เน�นการสร�างสรรค9และนําเสนอผลงาน
ศิลปะที่คํานึงถึงความสัมพันธ9กับสิง่แวดล�อม    Art for the Environment 

      การฝtกปฏิบัตผิลงานศิลปะเชิงพื้นที่  นําเสนอ รูปแบบ 
แนวความคิด เทคนิควิธีการ ที่มีความสัมพันธ9ระหว@างภูมิทัศน9 
สิ่งแวดล�อมในลักษณะต@าง ๆ ตลอดจนกระบวนการการบริหารจัดการ 
เพื่อให�เกิดคุณค@าหรือสุนทรียภาพอย@างมีเอกภาพ 
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  ไม9มี  0601322 วีดิทัศน"ดิจิตอล 3(1-4-4) - วิชาใหม@เพื่อเสรมิทักษะทางคอมพิวเตอร9และ
การนําไปประยุกต9ใช�กับงานศิลปะได�    Digital Video Editing 

    หลักการและกระบวนการนําเสนองานทางด�านการ
จัดลําดับและการตัดต@อภาพ โดยใช�โปรแกรมคอมพิวเตอร9 เน�นการใช�
เทคนิคพิเศษและให�ผู�เรียนสามารถนําความรู�ไปประยุกต9ใช�กับระบบ
การทํางานจริงได�         

 ไม9มี  0601312 ศิลปะสมัยใหม9 2(2-0-4) - วิชาใหม@  เพื่อเพิ่มความรู�เกี่ยวกับศิลปะและ
ความเปลีย่นแปลง    Modern Art 

  ประวัติความเป̂นมา ปรัชญาและพัฒนาการที่เกี่ยวเนื่อง
กับความเคลื่อนไหวของศิลปะโมเดิร9น วิเคราะห9 เปรียบเทียบแนวคิด 
รูปแบบ เนื้อหา และการแสดงออกทางความงามของศิลปะลัทธิต@าง ๆ 

 ไม9มี  0601421 การออกแบบเวปเพจ 2(1-2-3) - วิชาใหม@เพื่อเสรมิทักษะทางคอมพิวเตอร9และ
การออกแบบที่สอดคล�องกับความต�องการในยุค
ปdจจุบัน 

   Webpage Design 
       หลักการ เทคนิค กระบวนการออกแบบและสร�างเว็บ

เพจ การตกแต@งเว็บเพจด�วยรูปภาพ การออกแบบสื่อโฆษณาบน
อินเทอร9เน็ต การเชื่อมโยงเว็บเพจ  และฝtกปฏบิัติโดยเลือกใช�
โปรแกรมสําเร็จรูปที่เหมาะสม 

 ไม9มี  0601455 แกะสลัก 2(1-2-3) - วิชาใหม@  เป̂นวิชาเลือกเสรีให�กับนิสิตวิชาเอก
ทัศนศิลปA    Carving 

   การปฎิบัติการแกะสลักจากวัสดตุ@าง ๆ เช@น หิน ไม� ปูน
ปลาสเตอร9 หรือวัสดุอื่น เพื่อนเรียนรู�กระบวนการสร�างรูปทรง ด�วย
กรรมวิธีการแกะสลัก 
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  ไม9มี  0601456 การพิมพ"ซิลค"สกรีน 2(1-2-3) - วิชาใหม@ เป̂นวิชาเลือกเสรีให�กับนิสิตวิชาเอก
ทัศนศิลปA    Silk Screen Printing 

    ประวัติ ความเป̂นมา แนวคิด และเทคนิคการพิมพ9ซลิค9
สกรีน การพิมพ9ซิลค9สกรีนด�วยวัสดุและกลวิธีต@าง ๆ และฝtกปฏิบัต ิ

 ไม9มี  0601457 จิตรกรรมสีน้ํา 2(1-2-3) - วิชาใหม@ เป̂นวิชาเลือกเสรีให�กับนิสิตทั่วไป 
   Water Color Painting 
   การสังเกต ฝtกปฏิบัติ ถ@ายทอดการสร�างสรรค9ผลงาน

จิตรกรรมเบื้องต�นด�วยเทคนิคจิตรกรรมสีน้ํา เน�นการฝtกปฏบิัติจาก
แบบหุ@นนิ่ง 

 ไม9มี  0601458 ศิลปะ 3 มิติ 2(1-2-3) - วิชาใหม@ เป̂นวิชาเลือกเสรีให�กับนิสิตทั่วไป 
   Three - Dimensional Arts 
    คุณค@า ความงาม สุนทรียภาพ ของศิลปะ 3 มิติ 

รวมทั้งฝtกปฏิบัติสร�างสรรค9ชิ้นงาน ด�วยเทคนิควิธีการต@าง ๆ อย@างง@าย 
เช@น การปdeน การแกะสลัก การประกอบวัสดุ เป̂นต�น 
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