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หลกัสตูรศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาศลิปะและการออกแบบ 

Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Art and Design 

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 

 

ชื่อสถาบนัอดุมศกึษา  มหาวทิยาลยัพะเยา 

คณะ/วทิยาลยั คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละศลิปกรรมศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมลูทัว่ไป 

1.  รหสัและชื่อหลกัสูตร 

 รหัสหลักสูตร  :  0500 

ภาษาไทย  :  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  

   สาขาวิชาศลิปะและการออกแบบ  

ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Art  

   and  Design 

2.  ชือ่ปรญิญาและสาขาวิชา 

 ชื่อเต็ม( ไทย)  :  ศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศลิปะและการออกแบบ) 

 ชื่อย่อ(ไทย)  :  ศป.บ.(ศลิปะและการออกแบบ)  

 ชื่อเต็ม(อังกฤษ)  :  Bachelor of Fine and Applied Arts (Art and Design) 

 ชื่อย่อ(อังกฤษ)  :  B.F.A. (Art  and Design)  

 

3.  วชิาเอก  

ไม่ม ี

 

4.  จ านวนหนว่ยกติทีเ่รยีนตลอดหลกัสตูร 

 ไม่น้อยกว่า 129 หนว่ยกิต 

 

5.  รปูแบบของหลกัสตูร 

  5.1  รปูแบบ     

 หลักสูตรปริญญาตร ี4 ปี  

  5.2  ประเภทของหลกัสูตร 

 หลักสูตรทางวิชาการ 
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  5.3  ภาษาทีใ่ช ้  

 ภาษาไทย 

  5.4  การรบัเข้าศกึษา  

 นิสติไทย หรอืนิสติต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เปน็อย่างดี  

  5.5  ความรว่มมือกบัสถาบนัอืน่    

 ไม่ม ี   

  5.6  การใหป้รญิญาแก่ผูส้ าเร็จการศกึษา   

ให้ปริญญาศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศลิปะและการออกแบบ)  

มหาวิทยาลัยพะเยา 

6.  สถานภาพของหลกัสตูรและการพิจารณาอนมุตัิ/เหน็ชอบหลกัสตูร 

                6.1  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น ปกีารศกึษา 2560  

  6.2 คณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละศิลปกรรมศาสตร์ 

เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 7/2559  

    วันที่  19 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559 

  6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร  

    ในการประชุมครั้งที่ 10/2560 วันที่ 5 เดือน มิถุนายน  พ.ศ.2560 

  6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร  

    ในการประชุมเวียน  ครั้งที่ 123 (7/2560) วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560 

  6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม  

    ครั้งที่ ...................... วันที่ ............................. 

 

7.  ความพรอ้มในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่คีุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรจะมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2552 และตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี  สาขาศลิปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558  ในปีการศึกษา 2560  
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8.  อาชพีทีส่ามารถประกอบไดห้ลงัส าเร็จการศกึษา 

8.1 นักออกแบบ ได้แก่ การออกแบบ ผลิตภัณฑ ์/ บรรจุภัณฑ ์/ กราฟิก / 

เครื่องประดับ/ สิ่งทอ /เครื่องปั้นดินเผา/สื่อ 

8.2  ผูป้ระกอบการในสายศลิปะและการออกแบบ 

8.3 พนักงานหน่วยงานราชการตามกรอบคุณวุฒิการศกึษา 

8.4  บุคลากรทางการศึกษา (โดยอาจต้องศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

เพิ่มเติม  หลังส าเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปะและ     

การออกแบบ) 

8.5   นักวิชาการ และที่ปรกึษาด้านศลิปกรรม 

8.6    ศลิปิน 
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9.  ชื่อ – นามสกลุ  เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ต าแหน่ง และคณุวุฒกิารศกึษาของอาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสูตร  

ล าดบั ชือ่ – สกลุ 
เลขบตัรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหนง่ 

วิชาการ 
คุณวฒุ ิ สาขาวชิา 

ส าเรจ็การศกึษา 

จากสถาบนั 
ป ี

1 นายชาญคณติ  อาวรณ ์ 35206000XXXXX อาจารย ์ ปร.ด. 

รป.ม. 

ศศ.บ. 

ร.บ. 

 

ศ.บ. 

ประวัติศาสตรศ์ิลปะไทย 

รัฐประศาสนศาสตร ์

ประวัติศาสตรศ์ิลปะ 

ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ 

 

ศิลปะไทย 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

มหาวิทยาลยัแม่ฟา้หลวง 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

มหาวิทยาลยัสโุขทัย 

ธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2556 

2557 

2550 

2548 

 

2547 

2 นายทว ี เสรวีาศ 32505001XXXXX อาจารย ์ ศ.ม. 

ศ.บ. 

ภาพพิมพ ์

ภาพพิมพ ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2549 

2543 

3 นายธเนศ  ไข่แก้ว 35007002XXXXX อาจารย ์ ศ.ม. 

ศ.บ. 

เครื่องเคลือบดินเผา 

ประติมากรรม 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2553 

2549 

4 นายนิธิศ  วนิชบูรณ ์ 16599000XXXXX อาจารย ์ M.A. 

 

ศป.บ. 

Spatial Practices 

 

ปฏมิากรรม 

University for the creative 

Arts, United Kingdom 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบงั 

2556 

 

2550 

5 นางสาววีรดา  บัวบังใบ 17099000XXXXX อาจารย ์ ศ.ม. 

ศ.บ. 

เครื่องเคลือบดินเผา 

เครื่องเคลือบดินเผา 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

2553 

2549 
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10.  สถานทีจ่ัดการเรยีนการสอน 

         มหาวิทยาลัยพะเยา  

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาทีจ่ าเปน็ตอ้งน ามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสตูร 

 11.1  สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

   การวางแผนหลักสูตรและการด าเนินการ โดยการพิจารณาจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยจากการด าเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) คือ 

การพัฒนาโดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งมีเป้าหมายส่วนหนึ่งในการพัฒนาทุนเศรษฐกิจ ได้เปิดความ

เป็นไปได้ต่อการให้การศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบในการพัฒนาบุคคลที่สามารถน าองค์ความรู้

มาบูรณาการและประยุกต์ใช้ตามบทบาทภาระงานในสังคม และการน าเสนอความเฉพาะเชิงปัจเจกที่

พยายามสง่สารสู่สาธารณะทั้งในแง่ปัญญาและประโยชน์จริง ในฐานะศิลปินและผู้ท าอาชีพเกี่ยวพันกับ

สุนทรีย์และประโยชน์อื่นๆ ที่เอื้อต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในทางเศรษฐกิจทั้งส่วนบุคคลและกลไกใน           

องค์รวม  

 

 11.2  สถานการณห์รอืการพัฒนาทางสงัคมและวัฒนธรรม 

 ในแต่ละวัฒนธรรมล้วนสืบทอดส่งต่อหรือผสมผสานคุณค่าทางความงาม ทั้งในส่วนสัมผัสเชิง

ประสบการณ์และส่วนงานสร้างสรรค์ ศิลปะและการออกแบบแทรกตัวอยู่ในพื้นที่ของสังคมในรูปแบบ

วัตถุที่จรรโลงความสุนทรีย์  รสนิยม การใช้สอย ทั้งสองศาสตร์จึงเป็นกลไกกระจายแฝงใน

ชีวติประจ าวัน ทั้งในส่วนที่จ าเป็นและส่วนประดับ น าไปสู่การขับเคลื่อนคุณค่าสังคมและวัฒนธรรม ที่มี

ความสัมพันธ์และสะท้อนในรูปของศิลปะดังค ากล่าว“ศิลปะคือกระจกเงาที่สะท้อนบอกภาวะศีลธรรม

และจริยธรรมของคนในชาติ เมื่อศิลปะของคนในชาติตกต่ า ก็แสดงว่าศีลธรรมและจริยธรรมของคนใน

ชาติตกต่ าเชน่กัน” 

  

12.  ผลกระทบจากขอ้ 11.1 และ 11.2 ตอ่การพัฒนาหลกัสตูรและความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจ 

 ของสถาบนั  

 12.1  การพัฒนาหลกัสตูร 

 สถาบันศิลปะวางรากฐานผ่านการให้การศึกษางานในวิธีการ คาบเหลื่อมระหว่างส านึก

ส่วนตัว และส่วนรวม หรือการรู้ตัวเองในขณะเรียนรู้บริบทอื่น ความสมดุลจากหลายส่วนในการ

สร้างสรรค์ผลงานเกิดจากหลักสูตรซึ่งไม่ตัดขาดจากสภาพแวดล้อมและความเป็นไป มีทิศทาง

พัฒนาการเรียนรู้ตนเอง และโลกในกาลเทศะที่เคลื่อนเปลี่ยน 
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            12.2 ความเกีย่วพนักบัพันธกจิของสถาบนั 

มหาวิทยาลัยพะเยามีปณิธานในการสร้าง “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” และมี

วัตถุประสงค์รว่มครอบคลุมพันธกิจหลักรวม 5 ด้าน คอื หนึ่ง:จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตอยู่และ

เรียนอย่างมีความสุข จบไปมีงานท าและเป็นคนดีของสังคม สอง :สร้างงานวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญา

รวมหมูเ่คียงคู่ชุมชน สาม:บริการวิชาการสู่สังคมด้วยการใช้ปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของ

ชุมชน สี่:ท านุบ ารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นสู่สากล และห้า:บริหาร

จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภิบาล ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรจึงต้อง

มุ่งการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ใหม้ีความรู ้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ ส่งเสริม

ให้นิสิตได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงให้สามารถปรับใช้ความรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาของสังคม ใน

ขณะเดียวกันก็ต้องปลูกฝังให้เป็นผู้ที่มีจิตส านึกในการบริการ เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์มี

ทักษะในการสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพ และสามารถท างานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีพันธกิจในการ

บริหารงานภายในคณะ เพื่อการสรา้งการกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ครบสมบูรณ์ทุกด้านโดยมี

พันธกิจที่ตอบสนองการบริหารงาน การจัดการเรียนการสอน ได้แก่ 

1.  เพื่อจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตอยู่และเรียน (Live and Learn) อย่างมีความสุข จบไป

มีงานท าและเป็นคนดีของสังคม 

2.  เพื่อท าการวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่ (Collective Intelligence) เคียงคู่ชุมชน 

(สนับสนุนแนวคิดOUOP – One University One Province)  

3.  เพื่อบริการวิชาการโดยเน้นการใชป้ัญญารวมหมูเ่พื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน 

(Community Empowerment)  

4.  เพื่อท านุบ ารุงภูมิปัญญา ศลิปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  

(Local Wisdom) สู่สากล 

5.  เพื่อบริหารจัดการอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผลและยึดมั่นในธรรมาภบิาล 

พันธกิจของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 การให้การศกึษาศลิปะและการออกแบบมีเป้าหมายต่อการพัฒนาศิลปะที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต

และวัฒนธรรมตามกาลเทศะและพื้นที่ ซึ่งเสมือนพันธกิจของสถาบันที่มีต่อสถานที่ตั้งในระดับพื้นถิ่น 

ชาติ จนถึงขยายออกกว้างไปกว่าตามการเช่ือมต่อของโลกาภวิัตน์ 
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13.  ความสมัพนัธก์บัหลกัสตูรอืน่ทีเ่ปดิสอนในคณะ/ สาขาวชิาอื่นของสถาบนั 

 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลกัสูตรทีเ่ปดิสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลกัสูตรอื่น 

                    13.1.1 หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 

          001101  การใชภ้าษาไทย     3(2-2-5) 

    Usage of Thai Language 

  001102  ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม   3(2-2-5) 

    Ready English  

  001103  ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง    3(2-2-5) 

    Explorative English 

001204  ภาษาอังกฤษก้าวหน้า    3(2-2-5) 

    Step UP English 

 002201 พลเมอืงใจอาสา 3(2-2-5) 

    Citizen Mind by Citizenship 

  002202 สังคมพหุวัฒนธรรม    3(2-2-5) 

    Multicultural Society 

003201  การสื่อสารในสังคมดิจทิัล   3(2-2-5) 

    Communication in Digital Society 

  003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 

    Health and Environmental Management  

004101  ศลิปะในการด าเนินชีวติ    3(2-2-5) 

    Arts of Living 

  004201  บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม  3(2-2-5) 

    Socialized Personality 

13.1.2 หมวดวชิาเฉพาะดา้น     

                  13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 

146200  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ  3(3-0-6) 

English  for  specific  Purposes 

 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลกัสูตรทีเ่ปดิสอนใหส้าขาวิชา/หลกัสูตรอืน่   

  181111 สุนทรียศาสตร์     3(3-0-6) 

   Aesthetics 

 



 

8 

   

 

  181331        เครื่องปั้นดินเผา     3(2-2-5) 

          Ceramic 

  181311        วัฒนธรรมทางสายตา    3(2-2-5) 

                   Visual Culture  

 13.3 การบริหารจัดการ 

   13.3.1 หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 

   มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หนว่ยกิต ในโครงสรา้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ด าเนินการ

แตง่ตัง้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

    1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน 

คณบดี เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ท าหน้าที่ ก าหนด

นโยบายและพิจารณาการด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศกึษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการ เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อ านวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ท า

หน้าที่    พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อ

เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน

ด าเนนิไปในทิศทางเดียวกัน 

3)  คณะกรรมการประจ ารายวิชา ท าหนา้ที่ ประสานงานการจัดการเรยีนการสอน 

   13.3.2 หมวดวชิาเฉพาะดา้น 

จัดให้มีกลไกการบริหารจัดการในรายวิชาเป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและ

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา และจัดระบบการบริหารจัดการโดยการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา คือท าหน้าที่ประสานงาน/ช่วย

ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชา และอาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชา/คณะวิชาอื่น หรือสถาบัน

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนิสติ ด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียน และการประเมินผลการเรียนรู้

ของแต่ละรายวิชา 
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หมวดที่ 2 ขอ้มลูเฉพาะของหลกัสตูร 

 

1. ปรัชญา ความส าคญัและวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 

 1.1 ปรัชญาของหลกัสตูร  

ศิลปะและการออกแบบเป็นสองศาสตร์แห่งการสร้างความรู้ทางวิชาการและงานสร้างสรรค์

ด้านทัศนศิลป์และการออกแบบ  ซึ่งส่งผลในระดับปัจเจกและสังคม ในส่วนคุณค่าทางสุนทรีย์และการ

ขับเคลื่อนสังคม เศรษฐกิจ การเมอืงและวัฒนธรรมอย่างสรา้งสรรค์ 

 1.2 ความส าคัญ   

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ มีความส าคัญในการ

พัฒนาบุคคลให้สามารถด ารงอยู่ในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ โดยสามารถประยุกต์ความรู้ความเข้าใจใน

บริบทและปัจจัยแวดล้อมต่างๆทางศิลปกรรม มีความเข้าใจเชิงลึกในทฤษฏีองค์รวมและสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในแขนงวิชาเฉพาะที่หลากหลาย ตลอดจนการขยายฐานความรู้สู่การเชื่อมโยงและบูรณา

การกับศาสตร์สาขาวิชาและบริบทแวดล้อมอื่น  สามารถสร้างผลงานทั้งผลงานวิชาการและงาน

สร้างสรรค์ ซึ่งมีความส าคัญในการคงอยู่และการเคลื่อนเปลี่ยนสังคมในโลกศิลปะ ที่เป็นสิ่งสะท้อน

ความเป็นไปทางสังคมและเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของอารยธรรมมนุษย์  การศึกษาและสร้างสรรค์

ศิลปะที่ให้ความส าคัญกับแนวคิดเชิงวิชาการ กับการบูรนาการทั้งวิจิตรศิลป์ ประยุกต์ศิลป์และบริบท

แวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม ส่งผลให้เกิดผู้ที่มีความรู้และความช านาญที่สามารถสร้างสรรค์

ผลงานจากความเข้าใจที่ลึกซึ้งของตนเองและความรู้ในบริบทอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการ

ขับเคลื่อนพัฒนาคุณค่าทางศิลปกรรม มูลค่าทางเศรษฐกิจ และจรรโลงสังคม อันเกิดจากการศึกษา

ภายในหลักสูตรซึ่งให้ความส าคัญตามองค์ประกอบหลัก  ดังนี้ 

1. การเสรมิสร้างทักษะทางกระบวนคิดสู่การตระหนักรู้และสื่อสารเชิงวิชาการ 

2. การสร้างสรรค์ผลงานที่เปิดความเป็นไปได้ตอ่การเชื่อมโยงศาสตร์ความรู้  

3. การฝึกปฏิบัติแขนงวชิาเฉพาะที่หลากหลายเพื่อเปิดโอกาสทางอาชีพและ   

เป็นประโยชน์ตอ่สังคม 

4. การผสมผสานวชิาการและการสร้างสรรค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาต่อและ 

พัฒนาการสร้างสรรค ์

ศิลปะและการออกแบบ คือ ศาสตร์วิชาที่มุ่งเน้นกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ที่น าไปสู่การสร้าง

ผลงานทางศิลปกรรม ซึ่งเกิดจากเรียนรู้ในกระบวนการผสมผสานองค์ความรู้ ที่จะสามารถตอบสนองการ

น าเสนอความเฉพาะเชิงปัจเจกสู่สาธารณะของผู้สร้างสรรค์  ผลงานทั้งในส่วนสุนทรีย์และประโยชน์ใช้สอย 

หรือโอกาสทางการศึกษา การประกอบอาชีพ และการด ารงอยู่ซึ่งบทบาทในสังคมอย่างรู้เท่าทัน ในฐานะผู้รู้

และเข้าใจด้านศลิปกรรมและสามารถสื่อสารเชิงวิชาการได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนการตระหนักถึงคุณค่าด้าน

ทรัพยากร วัฒนธรรมไทย ท้องถิ่น ในความเป็นเอกลักษณ์และการเป็นส่วนหนึ่งของการผสมรวมในระดับสากล 
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 1.3 วัตถปุระสงคข์องหลกัสตูร  

  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะในสาขาวิชาชีพทางศิลปะ    มีความ

รับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม  

1.3.2 มีความรู้ในหลักของฐานศาสตร์ทางศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

สามารถสร้างสรรคผ์ลงานศลิปะเพื่อประกอบอาชีพได้ 

1.3.3 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห ์สังเคราะห ์และประเมินคุณค่าทางสุนทรียะได้อย่าง

มีวจิารณญาณ 

1.3.4 มีความสามารถในการท างานรวมกับผูอ้ื่น และมีทักษะในการจัดการทางศลิปกรรม 

1.3.5 สามารถสื่อสารและน าเสนอแนวความคิดที่เป็นรูปธรรม ผา่นผลงานทางศิลปกรรม 

1.3.6 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีได้ดี 

1.3.7 สามารถแสดงออกและพัฒนาทักษะทางศิลปะได้ตามความถนัดและความสามารถ

เฉพาะตน 

 

2. แผนพัฒนาปรบัปรงุ   

แผนการพฒันา/ เปลีย่นแปลง กลยทุธ ์ หลกัฐาน/ ตวับง่ชี้ 

1) แผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหม้ี

มาตรฐานตามที่ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศกึษา (สกอ.)ก าหนด สอดคล้อง

กับนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยากับ

ความต้องการของผูใ้ช้บัณฑติและการ

เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม

ประเทศ 

1. สร้างกลไกการด าเนินการ

หลักสูตร พัฒนา และปรับปรุง

ให้เป็นระบบ 

2. พัฒนาหลักสูตรให้ได้รับ

มาตรฐาน และสอดคล้องกับ

กับนโยบายของมหาวิทยาลัย

พะเยา 

3. ประเมินผลการด าเนินการ

หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และ

สอดคล้องกับการประเมินผล

ของหลักสูตรตามเกณฑ์ของ

ส านักงานการการอุดมศึกษา

(สกอ.) 

 

1 .แต่งตั้ งคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 

2 .เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ

หลักสูตร 

3.รายงานผลการประเมิน

การด าเนินการหลักสูตร 

4.ผลสรุปทิศทางการพัฒนา

หลักสูตรตามความต้องการ

ของผู้ใชบ้ัณฑติ 
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แผนการพฒันา/ เปลีย่นแปลง กลยทุธ ์ หลกัฐาน/ ตวับง่ชี้ 

 

 

 

 

2) แผนการพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอน ตามผลการเรียนรู้ทั้ง 8 ด้าน ของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

4.  น าผลการประเมินประยุกต์ 

ใช้เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ตรง

กับความต้องการของผู้ ใ ช้

บัณฑติ 

1 .  ส ร้ า งกล ไกการพัฒนา

อาจารย์ในหลักสูตร 

2. พัฒนาอาจารย์ผู้สอนโดย

เน้นการจัดการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

3. พัฒนาสิ่ งสนับสนุนการ

เรียนรู้  

4. พัฒนากระบวนการเรียน

ภายนอกหอ้งเรียนและเน้นการ

มีส่ วนร่ วมของ  ชุมชนและ

สังคม 

 5. ประเมินผลการจัดการ

เรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็น

ส าคัญตามผลการเรียนรู้ทั้ง 8 

ด้าน 

 

 

 

 

1 .คณะกรรมการพัฒนา

อาจารย์ในหลักสูตร 

2.แผนงานและกิจกรรมที่มี

การพัฒนาผู้สอน ในการ

จั ดการ เ รี ยนการสอนที่

มุ่งเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

3.การติดตามประเมินผล

ผลการเรียนรู้ในทุกด้านของ

นิสติต่อกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนของอาจารย์

แ ล ะ ผู้ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ น

หลักสูตร 

4.การเข้าร่วมการประชุม

ทางวิชาการและการศึกษา

ดูงาน ทั้งภายในประเทศ

และภายนอกประเทศ ด้าน

การจัดการเรียนการสอน

และการวัดผลการเรียนรู้ 

5.การประเมินผลความพึง

พอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอนใน

หลักสูตร ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
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แผนการพฒันา/ เปลีย่นแปลง กลยทุธ ์ หลกัฐาน/ ตวับง่ชี้ 

3) แผนพัฒนานิสิตให้มคีวามเป็น

เลิศในด้านการเรียนควบคู่กัน

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ(ต่อ) 

1.พัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตให้

เป็ น ไปตามมาตรฐานของ

ส านั ก งานคณะกรรมการ

อุดมศกึษา(สกอ) 

2.การบูรณาการการเรียนการ

สอนในหลักสูตร กับกิจกรรม

เสริมหลักสูตรนอกห้องเรียน 

เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 

และประยุกต์ความรู้กับการ

บริการวิชาการ การวิจัย และ

การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

3.การจัดการเรียนการสอน

ภาคปฎิบัติที่ เน้นให้นิสิตฝึก

ทักษะความช านาญในวิชาชีพ 

1.เอกสารรายละเอียดวิชา

(มคอ.3) 

2 .จ านวนรายวิ ชาที่ เ น้ น

กระบวนการเรียนการสอน

ที่ ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ ทั้ ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ควบคู่กัน 

3. กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่

มีการจัดขึ้น 

4.ผลงานนิสิตที่สามารถบูรณา

การความรู้จากการเรียน สู่งาน

บริการวิชาการ หรือ งานวิจัย 

ห รื อ ง า น ท า นุ บ า รุ ง

ศลิปวัฒนธรรม 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศกึษา 

          1.1 ระบบ 

  เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2553  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

 1.2 การจดัการศกึษาภาคการศกึษาฤดรู้อน  

ไม่มี 

 

 1.3 การเทยีบเคยีงหนว่ยกิตในระบบทวภิาค  

ไม่มี 

2. การด าเนนิการหลกัสตูร  

 2.1 วนั-เวลาในการด าเนนิการเรยีนการสอน 

  ภาคการศกึษาต้น เดือน สิงหาคม – ธันวาคม  

ภาคการศกึษาปลาย เดือน มกราคม – พฤษภาคม 

 2.2 คุณสมบัตขิองผูเ้ขา้ศึกษา 

                2.2.1  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

  การคดัเลือกผูเ้ขา้ศกึษา 

   เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

พะเยา 

 

2.3 ปญัหาของนสิิตแรกเข้า 

  นิสิตมีขอ้จ ากัดทางโลกทัศน์ และยังขาดความรูค้วามเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างฐาน

ทางทฤษฎีกับทักษะการคิดและการสร้างสรรค์ในขอบข่ายสาขาวิชา และยังมีความรู้ดา้น

ภาษาต่างประเทศยังไม่เพียงพอ 

 

           2.4 กลยทุธใ์นการด าเนินการเพือ่แกไ้ขปญัหา/ ขอ้จ ากดัของนสิติในขอ้ 2.3  

  มีการจัดกิจกรรม โครงการหรอืชมรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถของนสิิต            

ที่นอกเหนอืจากการเรียนการสอนในหลักสูตร และเชิญผูม้ีความช านาญเข้ามามีส่วนรว่มในการเรียน

การสอน 
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2.5  แผนการรบันสิิตและผูส้ าเร็จการศกึษาในระยะ 5 ป ี 

จ านวนนสิิต 
จ านวนนสิิตในแตล่ะปกีารศกึษา (คน) 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1 60 60 60 60 60 

ช้ันปีที่ 2  60 60 60 60 

ช้ันปีที่ 3   60 60 60 

ช้ันปีที่ 4    60 60 

รวม 60 120 180 240 240 

คาดว่าจะส าเร็จการศกึษา     60 

 

2.6 งบประมาณตามแผน     

หมวดรายจา่ย 
ปงีบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. งบบุคลากร 

   1.1 หมวดเงินเดือน 

   1.2 หมวดค่าจา้งประจ า 

 

1,500,000 

360,000 

 

2,250,000 

504,000 

 

2,475,000 

554,000 

 

3,622,500 

717,840 

 

3,984,750 

789,624 

2. งบด าเนนิการ 

    2.1 หมวดค่าตอบแทน 

    2.2 หมวดค่าใช้สอย 

    2.3 หมวดค่าวัสดุ 

 

96,000 

80,000 

500,000 

 

133,000 

110,000 

500,000 

 

133,000 

110,000 

500,000 

 

185,000 

150,000 

500,000 

 

185,000 

150,000 

500,000 

3. งบลงทุน 

    3.1 หมวดครุภัณฑ์ 

 

1,000,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

4. งบเงินอุดหนุน 120,000 240,000 360,000 480,000 480,000 

รวมรายจ่าย 3,656,000 4,237,000 4,632,000 6,155,340 6,589,374 

2.7  ระบบการศกึษา 

                แบบช้ันเรยีน 

                แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

                แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning) 

   แบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต 

   อื่นๆ (ระบุ) 
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2.8  การเทยีบโอนหนว่ยกิต รายวชิา และการลงทะเบยีนเรยีนข้ามมหาวทิยาลยั 

        เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

3.  หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 

 3.1  หลกัสูตร 

  3.1.1 จ านวนหนว่ยกิต รวมตลอดหลักสูตร 129 หนว่ยกิต 

 

  3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร 

          โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 
 

หมวดวิชา 
เกณฑม์าตรฐาน 

ของ สกอ. 

 

เกณฑม์าตรฐานคณุวฒุิ 

ระดับปรญิญาตร ี  

สาขาศลิปกรรมศาสตร ์

(มคอ.1) 

 

 

หลกัสตูร 

 พ.ศ. 2555 

 

หลกัสตูร  

ปรบัปรงุ  

พ.ศ. 2560 

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  ไมน่อ้ยกวา่ 30 หนว่ยกติ ไมน่อ้ยกวา่ 30 หนว่ยกติ 30 30 

   1.1 หมวดวชิาศึกษาทั่วไปบังคบั   21 30 

   1.2 หมวดวชิาศึกษาทั่วไปเลอืก   9 - 

2. หมวดวชิาเฉพาะ  ไมน่อ้ยกวา่ 72 หนว่ยกติ ไมน่อ้ยกวา่ 84 หนว่ยกติ 94 93 

   2.1  วชิาแกน   - 34 

   2.2 วชิาเฉพาะดา้น   - 38 

   2.3  กลุม่วชิาเอก 

           2.3.1 วิชาเอกบังคับ 

           2.3.2 วิชาเอกเลือก 

  81 

66 

15 

21 

12 

9 

3. หมวดวชิาเลอืกเสร ี  ไมน่อ้ยกวา่ 6 หนว่ยกติ ไมน่อ้ยกวา่  6 หนว่ยกติ 6 6 

4.รายวิชาบงัคบัไมน่บัหนว่ยกติ (ถา้มี)   - - 

รวม  (หนว่ยกติ)   ไมน่อ้ยกวา่ 120 หนว่ยกติ 120 หนว่ยกติ 130 129 
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3.1.3 รายวชิา  

     1. หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป     ไมน่อ้ยกว่า   30  หนว่ยกติ 

 1.1  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไปบงัคบั จ านวน   30  หนว่ยกติ 

       001101  การใชภ้าษาไทย     3(2-2-5) 

    Usage of Thai Language 

  001102  ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม   3(2-2-5) 

    Ready English  

  001103  ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง    3(2-2-5) 

    Explorative English 

001204  ภาษาอังกฤษก้าวหน้า    3(2-2-5) 

    Step UP English 

  002201  พลเมอืงใจอาสา     3(2-2-5) 

    Citizen Mind by Citizenship 

  002202 สังคมพหุวัฒนธรรม    3(2-2-5) 

    Multicultural Society 

003201  การสื่อสารในสังคมดิจทิัล   3(2-2-5) 

    Communication in Digital Society 

  003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 

    Health and Environment Management  

004101  ศลิปะในการด าเนินชีวติ    3(2-2-5) 

    Arts of Living 

  004201  บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม  3(2-2-5) 

    Socialized Personality 
   

 

               2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่นอ้ยกว่า  93  หนว่ยกติ 

  2.1 วชิาแกน จ านวน 34  หนว่ยกิต  

 181111 สุนทรียศาสตร์      3(3-0-6) 

  Aesthetics 

 181112 พืน้ฐานศิลปะและการออกแบบ 1    3(1-4-4) 

  Fundamental Art and Design I 
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 181113 วาดเส้น        3(1-4-4) 

  Drawing  

 181114 พืน้ฐานศิลปะและการออกแบบ 2    3(1-4-4) 

  Fundamental Art and Design II  

 181115  การวิเคราะหแ์ละพัฒนาแนวคิดเบือ้งตน้   1(0-3-2) 

  Analysis and development of basic concepts 

 181116 คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างสรรค์และการน าเสนอ  3(2-2-5) 

  Computer for Creative and Presentation 

 181117 ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบตะวันตก  3(2-2-5) 

  History of Western Art and design 

 181211 ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบตะวันออก  3(2-2-5) 

  History of Oriental Art and design 

181212 ภูมปิัญญาไทยและศลิปกรรมท้องถิ่น   3(2-2-5) 

   Thai Wisdom and Indigenous Arts 

 181311 วัฒนธรรมทางสายตา     3(2-2-5) 

  Visual Culture   

 181312 ปรัชญาศิลป์      3(2-2-5) 

  Art Philosophy 

 181411 ศลิปวิจารณ์      3(2-2-5) 

Art  Criticism 

  2.2 วิชาเฉพาะด้าน ไม่นอ้ยกว่า 38  หนว่ยกติ 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ   3(3-0-6) 

 English  for  Specific  Purposes 

 181221         วัสดุและการสร้างสรรค์     3(2-2-5) 

Materials and Creative 

181222 ทฤษฎีแนวคิดและวัสดุ     1(0-3-2) 

Theory of Conceptual and Materials  

 181223  การสรา้งสรรค์ภาพถ่ายและภาพยนตร์   3(2-2-5) 

  Creative  Photography and Film  

 181224        หลักการแนวคิดการสรา้งสรรค์ศลิปะและการออกแบบ 3(2-2-5) 

  Principles of Creative Concepts, Art and Design 
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181225 การพัฒนาแนวคิดการสร้างสรรค์    1(0-3-2) 

Creative Thinking Development  

181226 สื่อผสม       3(2-2-5) 

 Mix Media  

181321        การตลาดส าหรับศิลปะและการออกแบบ   3(2-2-5) 

  Marketing for Art and Design 

 181322 การบูรณาการข้ามศาสตร์กับศลิปะและการออกแบบ 3(2-2-5) 

  Integrating Multidisciplinary with Art and Design 

181323  การสรา้งสรรคเ์ชิงบูรณาการ    1(0-3-2) 

Integrating Creative 

 181324        จติวิทยาในศิลปะและการออกแบบ    3(2-2-5) 

  Psychology in Art  Design      

 181325 การสรา้งสรรค์ศลิปะและการออกแบบกับชุมชน  3(2-2-5) 

  Art and design with community  

181326 การบริหารและจัดการโครงงานสร้างสรรค์กับชุมชน 1(0-3-2) 

Creative Project Administration and Management in community 

 181421 ระเบียบวิธีวิจัย      3(2-2-5) 

  Research Methodology 

 181422 การสรา้งสรรค์จัดการโครงงาน    3(2-2-5) 

  project management 

181423 สัมมนา       1(0-3-2) 

Seminar  

 

  2.3 วิชาเอก ไม่นอ้ยกว่า 21   หนว่ยกติ 

   2.3.1  วชิาเอกบังคบั ไม่นอ้ยกว่า 12 หนว่ยกติ 

 181431 ศลิปนิพนธ์ 12  หนว่ยกิต 

  Art Thesis 

   2.3.2 วิชาเอกเลอืก ไม่นอ้ยกว่า 9 หนว่ยกติ 

    ให้นสิิตเลือกเรียนรายวิชา  ดังตอ่ไปนี้ 

181331   เครื่องปั้นดินเผา       3(2-2-5) 

 Ceramic  
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181332 จติรกรรม       3(2-2-5) 

 Painting  

181333 ประติมากรรม       3(2-2-5) 

Sculpture  

181334 ภาพพิมพ์       3(2-2-5) 

 Printmaking 

181335 การออกแบบผลติภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์   3(2-2-5) 

Product and Packaging Design  

181336 การออกแบบเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ  3(2-2-5) 

Fashion and Jewelry Design 

181337  การออกแบบกราฟิกและตัวอักษร    3(2-2-5) 

 Graphic and Typography Design        

 

  3) หมวดวชิาเลือกเสรี       จ านวน          6  หนว่ยกติ 

                 นิสิ ตสามารถ เลื อก เ รี ยนรายวิ ช าที่ เ ปิ ดสอนในมหาวิ ทยาลั ยพะ เ ยา  หรื อ

สถาบันอุดมศกึษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
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3.1.4 แผนการศกึษา  

ชั้นปทีี ่ 1  

ภาคการศกึษาตน้ 

001102  ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 

Ready English 

3(2-2-5) 

004101 ศลิปะในการด าเนินชีวติ 

Arts of Living 

3(2-2-5) 

181111 สุนทรียศาสตร์ 

Aesthetics 

3(3-0-6) 

181112 พืน้ฐานศิลปะและการออกแบบ 

Fundamental Art and Design I 

3(1-4-4) 

181113 วาดเส้น 

Drawing 

3(1-4-4) 

 รวม 15 หนว่ยกติ 
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ชั้นปทีี ่1 

ภาคการศกึษาปลาย 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative English 

3(2-2-5) 

001101 การใชภ้าษาไทย 

Usage of Thai Language 

3(2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

Health and Environment Management 

3(2-2-5) 

181114 พืน้ฐานศิลปะและการออกแบบ 2 

Fundamental Art and Design II 

3(1-4-4) 

181115 การวิเคราะหแ์ละพัฒนาแนวคิดเบือ้งตน้ 

Analysis and development of basic 

concepts 

1(0-3-2) 

181116 คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างสรรค์ 

และการน าเสนอ 

Computer for Creative and Presentation 

3(2-2-5) 

181117 ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ

ตะวันตก 

History of Western Art and design 

3(2-2-5) 

 รวม 19 หนว่ยกติ 
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ชั้นปทีี ่ 2 

ภาคการศกึษาตน้ 

001204  ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

3(2-2-5) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

3(2-2-5) 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิัล 

Communication in Digital Society 

3(2-2-5) 

181211 ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ

ตะวันออก 

3(2-2-5) 

 History of Oriental Art and design  

181221 วัสดุและการสร้างสรรค์ 

Materials and Creative 

3(2-2-5) 

181222 ทฤษฎีแนวคิดและวัสดุ 

Theory of Conceptual and Materials 

1(0-3-2) 

181223 การสรา้งสรรค์ภาพถ่ายและภาพยนตร์ 

Creative  Photography and Film  

3(2-2-5) 

 รวม 19  หนว่ยกติ 
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ชั้นปทีี ่2 

ภาคการศกึษาปลาย 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 

Socialized Personality 

3(2-2-5) 

002201 พลเมอืงใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 

181212 ภูมปิัญญาไทยและศลิปกรรมท้องถิ่น 

Thai Wisdom and Indigenous Arts 

3(2-2-5) 

181224 หลักการแนวคิดการสร้างสรรค์ศิลปะและ

การออกแบบ 

Principles of Creative Concepts, Art and 

Design 

3(2-2-5) 

181225 การพัฒนาแนวคิดการสร้างสรรค์ 

Creative Thinking Development 

1(0-3-2) 

181226 สื่อผสม 

Mix Media 

3(2-2-5) 

 รวม 16  หนว่ยกติ 
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ชั้นปทีี ่ 3 

ภาคการศกึษาตน้ 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purposes 

3(3-0-6) 

181311 วัฒนธรรมทางสายตา 

Visual Culture 

3(2-2-5) 

181321 การตลาดส าหรับศิลปะและการออกแบบ

Marketing for Art and Design 

3(2-2-5) 

181322 การบูรณาการข้ามศาสตร์กับศลิปะและการ

ออกแบบ 

Integrating Multidisciplinary with Art and 

Design 

3(2-2-5) 

181323 การสรา้งสรรคเ์ชิงบูรณาการ 

Integrating Creative 

1(0-3-2) 

181xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective   

3(x-x-x) 

 รวม 16 หนว่ยกติ 
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ชั้นปทีี ่3 

ภาคการศกึษาปลาย 

181312 ปรัชญาศิลป์ 

Art Philosophy 

3(2-2-5) 

181324 จติวิทยาในศิลปะและการออกแบบ 

 Psychology in Art and Design 

3(2-2-5) 

181325 การสรา้งสรรค์ศลิปะและการออกแบบกับ

ชุมชน 

Art and design with community 

3(2-2-5) 

181326 การบริหารและจัดการโครงงานสร้างสรรค์

กับชุมชน 

Creative Project Administration and 

Management in community 

1(0-3-2) 

181xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 16 หนว่ยกติ 
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ชั้นปทีี ่ 4  

ภาคการศกึษาตน้ 

181411 ศลิปวิจารณ์ 

Art  Criticism 

3(2-2-5) 

181421 ระเบียบวิธีวิจัย 

Research Methodology 

3(2-2-5) 

181422 การสรา้งสรรค์จัดการโครงงาน 

project management 

3(2-2-5) 

181423 สัมมนา 

Seminar 

1(0-3-2) 

181xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 16 หนว่ยกติ 

   

 

ภาคการศกึษาปลาย 

181431 ศลิปนิพนธ์ 

Art Thesis 

12 หน่วยกิต 

 รวม 12 หนว่ยกิต 
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3.1.5 ค าอธบิายรายวิชา  

 

001101 การใชภ้าษาไทย        3(2-2-5) 

 Usage of Thai Language 

 การสื่อสารด้วยค า วล ีการแต่งประโยค ส านวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความส าคัญ

จากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่านทักษะการใช้

ภาษาไทยที่เหมาะสม 

 Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and prose in Thai language usage, 

identifying main idea from listening and reading, paragraph writing, brief summarizing including thinking 

expression through the use of appropriate Thai  

 

001102 ภาษาองักฤษเตรยีมพรอ้ม        3(2-2-5)

 Ready English  

 ค าศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน การ

พัฒนาการใชภ้าษาอังกฤษในชีวติประจ าวัน ได้แก่ การแนะน าตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและการ

ปฏิเสธการเชญิชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร การ

เลือกซือ้สินค้า และการกล่าวลา 

 English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening, speaking, 

reading and writing, development of English usage for daily-life including getting acquainted with 

someone, accept and decline invitation, direction giving, direction asking and direction planning, 

conversation in restaurant, smart shopping and saying goodbye for someone 

 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง      3(2-2-5) 

 Explorative English  

 ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ค าศัพท์และไวยากรณ์ในการสื่อสารตาม

สถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต 

การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน   

การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การอธิบายเหตุการณ์ไม่พึง

ประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก 
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 Skills of English language: listening, speaking, reading, and writing, vocabularies and 

English grammar for different situations in communication and effectiveness in international context 

including trip planning, flight and accommodation booking using internet, international phone calling, 

communication in airport, airport announcement, communication in customs and immigration, 

communication in bad situations and party 

 

001204 ภาษาองักฤษก้าวหนา้  3(2-2-5)  

 Step UP English  

 ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจ าวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษ

ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล์ การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว 

การอา่นกราฟและตาราง การตคีวามและการน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่การศกึษาและอาชีพ 

 English vocabulary related to news and media in daily life, English usage for listening, 

speaking, reading and writing including e-mail, summarizing from media, news reading and 

sharing, data interpretation from graphs and tables, interpretation and information presentation for 

further study and future careers 

 

002201 พลเมอืงใจอาสา       3(2-2-5) 

   Citizen Mind by Citizenship 

 สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ จิตอาสา ส านึกสาธารณะ ความ

กตัญญู พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

และวัฒนธรรมและกรแเสไหลวนของวัฒนธรรมโลก 

     Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness, gratitude, 

citizenship and democracy, professional ethics, the changing society, cultural appreciation, 

adaptation to social and cultural changing 

 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม       3(2-2-5) 

 Multicultural Society 

 มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุวัฒนธรรม 

กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน ความหลากหลายทางสังคมและ

วัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา  
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 Man and society, multicultural society, bias and violence management in multicultural 

society, social and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity of Thailand’s 

regional, Phayao and University of Phayao dimensions  

 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล      3(2-2-5) 

 Communication in Digital Society 

ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจ

ดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อ

การผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

การสื่อสารในเครือขา่ยสังคมออนไลน์อย่างมจีรยิธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 Fundamentals of  technology: hardware, software and networking, innovation in digital 

economy, electronic commerce transaction, office automation program and software application for 

multimedia production, search, screening and selection data for work and daily life, communication 

through online social networking in accordance with ethical and related legal regulation 

 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

 Health and Environmental Management 

 แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ 

การวิเคราะห์และวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจ าวัน 

ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกก าลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการจัดการน้ าใน

ชีวติประจ าวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใชพ้ลังงานอย่างประหยัด 

 Concept of health and environment, state of health, mental, emotion, health factors, 

analysis and planning of healthy consumption, daily-health product, relation between emotion and 

health, recreation and exercise, pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic accident, planning 

with accident, natural disaster, water management in daily life, waste processing and 

environmental saving 
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004101 ศิลปะในการด าเนินชีวิต 3(2-2-5) 

 Arts of Living 

 การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการด าเนินชีวิต การเห็นคุณค่าใน

ตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิด

เชงิบวก คิดวิเคราะห ์คิดสร้างสรรค ์การควบคุมและการจัดการอารมณ์ 

 Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self value and others, 

goal setting in life and planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle concept of sufficiency 

economy, thinking system, positive thinking, analytical thinking, creative thinking, emotion control 

and management 

 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5) 

 Socialized Personality 

 ความส าคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา 

ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่รว่มกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก 

 Important of personality, personality development, personality development of physical, 

verbal, mind, manner, Thai culture, public communication skills, desired traits relating to University 

of Phayao's identity, living in a society, self-adaptation in the Thai and global social context 

 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6) 

 English for Specific Purposes 

 การใช้ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจง  โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ที่มี

ความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นสิิตก าลังศกึษา 

 English in Specific contexts focusing on listening, speaking, reading, and writing skills 

related to students’ discipline 

 

181111  สนุทรยีศาสตร์        3(3-0-6) 

 Aesthetics 

 ความหมาย แนวคิด ทัศนคติของมนุษย์ด้านสุนทรียศาสตร์  จากอดีตจนถึงปัจจุบัน แนวคิด

และทัศนคติตะวันออก ตะวันตก วัฒนธรรมภูมิปัญญาพื้นถิ่น  การวิเคราะห์วิจารณ์ การประยุกต์ใช้ใน

การรับรู้ และการประเมนิคุณค่า  
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 Meaning, concepts, human attitudes towards aesthetics since ancient time, East versus 

West attitudes, cultural heritages,  analytical critics, application in aesthetic perception and its 

evaluation 

 

181112  พืน้ฐานศลิปะและการออกแบบ 1               3(1-4-4) 

 Fundamental Art and Design I 

 พื้นฐาน หลักการ องค์ประกอบ แนวคิดและพัฒนาการของศิลปะและการออกแบบ 

ความสัมพันธ์และความเปลี่ยนแปลงระหว่างแนวคิดและรูปแบบในอดีตและปัจจุบัน การสร้างสรรค์

ผลงาน 2 มติิ และ 3 มิติ    การสื่อสารความคิดตนเองผ่านสื่อทางศลิปะและการออกแบบในเบือ้งตน้ 

        Basic thoughts, components and development of arts and design, changes and 

interrelationship between past and present concepts, practice to create 2-dimensional and          

3-dimensional medias, expression of self creative by means of basic communication arts 

 

181113 วาดเส้น         3(1-4-4) 

 Drawing 

 พืน้ฐาน เทคนิค วธิีการ เขยีนภาพโดยลายเส้น  การวาดเส้นด้วยวัสดุและวิธีการพื้นฐาน การจัด

วางองค์ประกอบ  รูปทรงเรขาคณิต  และรูปทรงที่มีความสลับซับซ้อน  ภาพคนเหมือน  พื้นฐานการ

เขียนทัศนยีภาพด้วยลายเส้น การวาดเส้นนอกสถานที่ การสื่อสารในงานศลิปะและการออกแบบ 

Basic techniques method in image drawing by lines with materials and basic methods, 

composition geometry and complex shapes, portraiture, landscape, drawing lines outside the place 

communication in art and design 

 

181114 พืน้ฐานศลิปะและการออกแบบ 2     3(1-4-4) 

 Fundamental Art and Design II 

 แนวคิดและหลักการสร้างงานศิลปะและการออกแบบที่สูงขึ้น การสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบ 

2 มิติ 3 มิติ และผลงานกับสภาพแวดล้อม การปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม การสื่อสารความคิดผ่านสื่อทาง

ศลิปะและการออกแบบ  การน าเสนอและจัดนิทรรศการ  เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน 

Concepts and principles for creating higher art and design, creating 2D and 3D works and 

works with the environment. working as part of the team, communication idea through the art 

media, and design, presentation and public exhibition. 

  

 



 

32 

   

 

181115  การวเิคราะห์และการพฒันาแนวคดิเบือ้งตน้    1(0-3-2) 

 Analysis and development of basic concepts 

 การวิเคราะห์หลักการแนวคิด  วิธีการ  ในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะและ                    

การออกแบบในรูปแบบกลุ่ม การเขียนเพื่อพัฒนาแนวคิด เทคนิคและรูปแบบการสร้างสรรค์  การ

น าเสนอผลงาน  และการเสวนาเชิงสาธารณะวิจารณ์ 

Principles, concepts, methods, methods of artistic creation, and Design in group forms, 

writing to develop ideas and concept, techniques and creation styles, presentation and public 

commentary, critique. 

   

181116 คอมพวิเตอรเ์พือ่การสร้างสรรคแ์ละการน าเสนอ    3(2-2-5) 

 Computer for Creative and Presentation 

 คุณค่า ความส าคัญ เป้าหมาย และบริบทต่างๆ ในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือพื้นฐานใน

การสร้างสรรค์และน าเสนองานศิลปะ การออกแบบและเขียนแบบเบื้องต้น  การใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์และเทคนิคที่เกี่ยวข้องในการน าเสนอ ภาพนิ่งสองมิติ สามมิติ ภาพเคลื่อนไหว  และ

กระบวนการผลิตสื่อต่างๆ  

         Value, importance, targeting, and the context of primary computer graphic for presentation 

in design and drafting, using computer program and relevant technique for presentation in 2-

dimensional, 3-dimensional and motion picture as well as various animation-medias 

  

181117 ประวตัิศาสตร์ศลิปะและการออกแบบตะวันตก    3(2-2-5) 

 History of Western Art and design  

 แนวความคิดหลักในการออกแบบและศลิปะตะวันตก ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกทาง

ศลิปะกับพืน้ฐานทางวัฒนธรรมต่างๆในตะวันตก  การวเิคราะห์ศิลปกรรมแนวบริสุทธิ์และแนวประยุกต์  

การสะท้อนให้เห็นเอกลักษณ์ของบริบททางสังคมและลักษณะร่วม  และอิทธิพลต่างๆ ก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลง 

        Fundamental of western art, the relationship between art expression and background idea 

of western culture, significance of fine and applied arts analysis,  reflection and interaction of social 

identity, factors influencing changing in art 
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181211 ประวตัิศาสตร์ศลิปะและการออกแบบตะวันออก   3(2-2-5) 

 History of Oriental Art and design 

  แนวความคิดหลักในการออกแบบและศิลปะตะวันออก ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออก

ทางศิลปะกับพื้นฐานทางวัฒนธรรมตะวันออก  การวิเคราะห์ศิลปกรรมที่มีความส าคัญทั้งด้านวิจิตร

ศิลป์และประยุกต์ศิลป์  การสะท้อนให้เห็นเอกลักษณ์ของบริบททางสังคมและลักษณะร่วม  และ

อิทธิพลที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

          Fundamental of oriental art, the relationship between art expression and background idea 

of eastern culture, significance of fine and applied arts analysis, reflection and interaction of social 

identity , factors influencing changing in art 

181212  ภมูปิญัญาไทยและศลิปกรรมทอ้งถิ่น     3(2-2-5) 

  Thai Wisdom and Indigenous Arts 

 พื้นฐานองค์ความรู้และวิวัฒนาการของศิลปกรรมไทยและท้องถิ่น ภูมิหลังทางด้านบริบทของ

ศิลปกรรมในสังคมไทย การรับ การแพร่อิทธิพล  และการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้ของศิลปกรรมไทย

และท้องถิ่น การประยุกต์ความรูก้ับกระบวนการสร้างสรรค์          

 Basic knowledge and revolution of Thai traditional and folk art, background knowledge of 

Thai art in social context, perception, influence and evolution, wisdom of Thai traditional and folk 

art, apply perceivable knowledge to creativity process 

 

181221 วสัดุและการสร้างสรรค ์      3(2-2-5) 

Materials and Creative 

 การวิเคราะห์คุณสมบัติ  และหลักการพิจารณาในการเลือกใช้วัสดุและวิธีการที่ใช้ในการ

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และการออกแบบ การสร้างสรรค์ผลงานที่พัฒนาจากฐานภูมิปัญญาและวัสดุ

ท้องถิ่นในธรรมชาติ และวัสดุสังเคราะห์  การค้นคว้าหาวัสดุ แนวทางและการพัฒนารูปแบบของการ

สร้างสรรคท์ั้ง 2 มติิและ 3 มติ ิ 

  Qualitative analysis and the principles of choosing materials and methods used in 

creation of art and design, creation of works developed by local wisdom and materials in nature, 

and synthetic materials, material research guidelines and development of both 2D and 3D creative 

styles 
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181222 ทฤษฎีแนวคดิและวสัด ุ       1(0-3-2) 

Theory of Conceptual and Materials  

 หลักการและทฤษฎีในการก าหนดและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเลือกใช้วัสดุ ที่มี

ความสอดคล้องกับแนวคิดในการสรา้งสรรคผ์ลงานทั้ง 2 มิติ 3 มิติ 

Principles and theories in determining and analyzing relationship between material selection 

which is consistent with concept of creating 2D and 3D works 

 

181223 การสร้างสรรค์ภาพถ่ายและภาพยนตร ์     3(2-2-5) 

 Creative Photography and Film 

 หลักการสร้างสรรค์ภาพยนตรแ์ละภาพถ่าย คุณค่า เทคนิค ประเภท รูปแบบและองค์ประกอบ

ของภาพยนตรแ์ละภาพถ่าย การใช้และตคีวามสัญลักษณ์ ในภาพยนตรแ์ละภาพถ่าย การสร้างสรรค์

ภาพยนตร์และภาพถ่ายเพื่อตอบสนองแนวคิดเชิงศลิปะและพาณิชย์ ความสัมพันธ์และผลกระทบของ

ภาพยนตร์และภาพถ่ายต่อสังคม และการวิเคราะห ์วิจารณ์ภาพยนตร์และภาพถ่าย 

Principles of filmmaking and photography, value, technique, type, form and composition of 

film and photo. understand and use interpretation of symbols in movies and photos, create movies 

and photos responsive to artistic and commercial concepts, relationships and the impact of movies 

and photos on society, analysis movie and photo critics. 

 

181224 หลกัการแนวคดิการสร้างสรรคศ์ิลปะและการออกแบบ   3(2-2-5) 

 Principles of Creative Concepts, Art and Design 

 การวิเคราะห์หลักการ แนวคิด วธิีการ ประเภท และรูปแบบในงานสร้างสรรคท์างด้านศลิปะ

และการออกแบบ  การสร้างผลงานด้วยเทคนิค  รูปแบบ  และทักษะฝมีอืที่ตอบสนองแนวคิด  การ

น าเสนอและเผยแพร่ผลงาน 

         Analysis of theories, concepts, methods, styles and presentation in art and design in  past 

and present, to experiment various technique supporting design concept, presentation, explanation, 

art analysis and public presentation 

181225 การพฒันาแนวคิดการสร้างสรรค ์      1(0-3-2) 

Creative Thinking Development 

 สร้างความสัมพันธ์และการสื่อความระหว่างแนวคิดและการสร้างสรรค์ การวิเคราะห์และ

ประมวลแนวคิดและน าเสนอรายงาน การพัฒนาแนวคิดที่ตอบสนองการสร้างสรรค์ผลงาน การเสวนา

เชงิสาธารณวิจารณ์ 
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          Enhance  connection and interpretation of creative concept in various aspects, analysis and 

synthesis of an idea for presentation, develop idea in order to create work of art ,public critique 

seminar 

 

181226  สื่อผสม               3(2-2-5) 

Mix Media 

พืน้ฐานทางประวัติศาสตร์ หลักการ  วิวัฒนาการ และการก าหนดแนวคิดหลัก  การวิเคราะห์

เนื้อหา การใช้เทคนิควิธีการ และรูปแบบของผลงานสื่อผสม การใช้เครื่องมืออุปกรณ์กับสื่อสมัยใหม่  

แสง  เสียง  และการประยุกต์ใชส้ร้างสรรคผ์ลงานศลิปะ 

Basic history, principles, evolution and define the core concepts analyze. Use of 

techniques and forms of mix media, use of equipment with new media, lighting, sound and  adapt 

to create the art works. 

 

181331  เครื่องปัน้ดนิเผา        3(2-2-5) 

 Ceramic  

 พื้นฐานทางประวัติศาสตร์ ความหมาย การวิเคราะห์คุณค่า หลักการ ทักษะ วิธีการและ

คุณสมบัติ เฉพาะของผลงานเครื่องปั้ นดินเผา การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะหรือการออกแบบ

เครื่องปั้นดินเผาในเชิงหัตถกรรมและอุตสาหกรรม   

Basic history, meanings, value evaluation, principles, methodologies and specific 

characteristics in different types of ceramics, creation and design of ceramic in both handicraft and 

industrial production 

 

181332 จติรกรรม         3(2-2-5) 

 Painting  

 พื้นฐานทางประวัติศาสตร์ ความหมาย การวิเคราะห์คุณค่า หลักการ ทักษะ  วิธีการและ

คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิคของการสรา้งผลงานจติรกรรมในเทคนิคต่างๆ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

หรอืการออกแบบด้วยเทคนิคจติรกรรม การผสมกับเทคนิคอื่นๆ การสร้างสรรคน์อกสถานที่  

Basic history, meanings, value evaluation, principles, methodologies and specific 

techniques in different types of paintings, creation of art and design works by using direct painting 

techniques and other methods, occasional outdoor workshop 
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181333  ประตมิากรรม        3(2-2-5) 

Sculpture  

พื้นฐานทางประวัติศาสตร์ ความหมาย การวิเคราะห์คุณค่า หลักการ ทักษะ  วิธีการและ

คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิคของการสร้างผลงานประติมากรรมในเทคนิคและรูปแบบต่างๆ การ

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะหรือการออกแบบน าเสนอในรูปแบบประติมากรรม การผสมกับเทคนิคอื่นๆ 

การสรา้งสรรคผ์ลงานที่สัมพันธ์กับพืน้ที่และสังคม  

Basic history, meanings, value evaluation, principles, methodologies and specific 

techniques in making sculpture in various methods and styles, presentation of art and design works 

in three dimensional approaches, integration of sculpture works with other techniques for building 

relationship to locality and society 

 

181334 ภาพพิมพ ์        3(2-2-5) 

Printmaking 

พื้นฐานทางประวัติศาสตร์ ความหมาย การวิเคราะห์คุณค่า หลักการ ทักษะ วิธีการและ

คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิคของการสร้างผลงานภาพพิมพ์ ในเทคนิคและรูปแบบต่างๆ การสร้างสรรค์

ผลงานศลิปะหรือการออกแบบด้วยเทคนิคภาพพิมพ์ การพัฒนาและค้นหาแนวทางการสร้างสรรค์และ

การน าเสนอในรูปแบบใหม่ๆ และการผสมผสานกับเทคนิคอื่นๆ 

Basic history, meanings, value evaluation, principles, methodologies and specific techniques 

in printmaking in various methods and styles, creation of art and design works with printmaking 

techniques, development and discovery of newer creativity and presentation, integration of 

printmaking art with other techniques 

 

181335  การออกแบบผลติภณัฑ์และบรรจภุัณฑ์     3(2-2-5)  

Product and Packaging Design 

หลักการและความหมาย ประเภทของการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ประวัติศาสตร์

การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ แนวคิดและวัตถุประสงค์การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุ

ภัณฑ์  การค้นคว้าข้อมูลออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อย่างเป็นระบบ การร่างแบบ                

การเขียนแบบ การสร้างหุ่นจ าลองเพื่อทดสอบรูปทรง และการสร้างผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ 

การวางแผนการผลิต การทดสอบต่อกลุ่มผู้ใช ้และการน าเสนอผลงาน  
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Meanings and types of product and packaging design, history of product and packaging 

design, concept of product and packaging design, primary sketch for production and presentation, 

making  testing model and  complete mock-up, collecting relevant data for product and packaging 

design, plan for production and transportation, design testing between product and user, public 

exhibition 

 

181336 การออกแบบเครือ่งแต่งกายและเครือ่งประดบั     3(2-2-5) 

Fashion & Jewelry Design 

 หลักการและความหมาย การออกแบบเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ ประวัติศาสตร์ของ

แฟช่ันเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ ตะวันออกและตะวันตก รูปแบบ ลักษณะเฉพาะ วัสดุ เทคนิค 

และกรรมวิธี แนวคิดการสรา้งสรรคผ์ลงานของเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ ความสัมพันธ์ระหว่าง

เครื่องแต่งกายกับเครื่ องประดับร่างกาย การวิ เคราะห์กระบวนการ  การประเมินคุณค่า 

คุณสมบัติเฉพาะของผลงาน การพัฒนาค้นหาแนวทางการสร้างสรรค์ และการผสมผสานกับเทคนิค

อื่นๆ และการน าเสนอในรูปใหม่ๆ  

Principles and meaning of costume and jewelry design. history of fashion, costume and 

jewelry both eastern and western styles, materials, techniques and processes, concepts of creation 

of costumes and jewelry, relationship between costumes, jewelry with in the body, processing 

analysis and valuation specific features of work, development of creative approach, Integration with 

other techniques and presentation with new images. 

 

181337 การออกแบบตัวอักษรและกราฟิก     3(2-2-5) 

Typography and Graphic Design      

พื้นฐานทางประวัติและวิวัฒนาการของตัวอักษรไทยและโรมัน รูปแบบของตัวอักษรที่ใช้ใน

ปัจจุบัน การสร้างสรรค์แนวคิดในการออกแบบตัวอักษรให้มีเอกลักษณ์เฉพาะ สิทธิปัญญา การ

ประยุกต์ใช้ตัวอักษรในงานออกแบบกราฟิกและงานผลิตสื่อ การสื่อสารและน าเสนอเผยแพร่งานสู่

สาธารณะ 

Basic history and evolution of Thai and Roman letters, type of letters use in present, 

conceptual for unique typography design, copyright for art and design, application of typography in 

graphic design and media production, communication and presentation for public relation  
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181311 วัฒนธรรมทางสายตา       3(2-2-5) 

 Visual Culture 

 ทฤษฎีและหลักการในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์  การท าความเข้าใจในการรับรู้ผ่านจักษุ

ประสาท ความหมาย การวิเคราะห์  และตีความจากสื่อต่างๆในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ ภาพและรูปทรง

สัณฐาน สื่อโฆษณา สื่อศิลปะ ภาพยนตร์ วีดีทัศน์และสิ่งพิมพ์ การน ามาประยุกต์ใช้ในเชิงสร้างสรรค์

และการด าเนินชีวติ 

          Theories, principle idea in analysis of art phenomenon and understanding through visual 

perceived, meaning, define and interpret from everyday life’s media such as images ,forms, visual 

contents, advertisement, art media, video, movies, printing , apply to creativity in art and design 

and day-to-day living 

 

181312 ปรัชญาศลิป์        3(2-2-5) 

 Art Philosophy 

 หลักการ ปรัชญา แนวคิด รูปแบบ  และความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการ การ

เปลีย่นแปลงและการก าหนดคุณค่าของศลิปะและการออกแบบ บริบททางวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

ที่มอีิทธิพลหรอืความสัมพันธ์ตอ่เศรษฐกิจ สังคม การเมอืง และวัฒนธรรม 

 Principles, philosophy, concepts, styles and relationship impacting on development, change 

and determination of art and design, including fine and applied arts’ contexts which influencing or 

correlating with economic, social, political and cultural aspects 

 

181321 การตลาดส าหรบัศลิปะและการออกแบบ     3(2-2-5) 

 Marketing for Art and Design 

 หลักการตลาดและปัจจัยที่ เ ป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจทางด้านศิลปะและการออกแบบ            

การวิเคราะหด์้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับงานศลิปะและการออกแบบ         

 Principle of marketing strategies and factors to run art and design business , analysis of 

case study in art and design market. 
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181322  การบูรณาการข้ามศาสตรก์บัศลิปะและการออกแบบ   3(2-2-5) 

  Integrating Multidisciplinary with Art and Design 

 การสรา้งและการก าหนดแนวคิดหลัก การสรา้งสรรค์ผลงาน การค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้นเพื่อใช้

ประกอบตัดสินใจและสร้างแนวคิด การวิเคราะห์เพื่อการสร้างสรรค์อย่างมีระบบ การวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างศาสตร์อื่นกับการสร้างสรรค์ศิลปะหรือการออกแบบ การบูรณาการการ

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการออกแบบข้ามศาสตร์สาขาวิชา การน าเสนอข้อมูลประกอบการ

สร้างสรรคแ์ละการอธิบายผลงานเชงิวิชาการ การเผยแพรผ่ลงานสู่สาธารณะ 

    Create and scope main idea, creation making process, primary research for concept’s 

decision, analysis of creative methods, integration and creation toward art and society , connection 

between others sciences and arts ,principle, concept, theories, styles of art and design, practice, 

experiment, explore way to integrate arts and design with others, manifest creative ideas and 

present in academic field, demonstrate works to public. 

 

181323 การสรา้งสรรคเ์ชงิบรูณาการ      1(0-3-2) 

  Integrating Creative 

การพัฒนาแนวคิด ทฤษฎี  เหตุผลและแนวทางการบูรณาการการสรา้งสรรค์ผลงานศิลปะและ

การออกแบบข้ามศาสตร์สาขาวิชา  การเชื่อมโยงแนวคิดและสร้างผลงานร่วมกับสังคม การเสวนาเชิง

สาธารณวิจารณ ์

       Development of concepts, theory, cause and integration of the creation of arts, design 

across the branch of knowledge, connection between concepts and works which correlating with 

community and seminar in public critique   

 

181324 จิตวทิยาในศลิปะและการออกแบบ     3(2-2-5) 

 Psychology in Art and Design 

 แนวคิดของนักจิตวิทยาเกี่ยวกับความคิดและพฤติกรรมของมนุษย์ ทฤษฎีตามหลักจิตวิทยา

เกี่ยวกับงานศิลปะและการออกแบบ ผลกระทบจากงานศิลปะและงานออกแบบที่ส่งผลกระทบต่อ

มนุษย์และสังคม การน าหลักจิตวทิยาไปประยุกต์ใชใ้นงานศลิปะและการออกแบบ   

          Notion of psychologists focusing on thoughts and behaviors of humans, theory following 

psychological principles hidden in art and design works, effect of art and design works towards 

humans and society, adaption of psychological principles to art and design works 
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181325  การสร้างสรรค์ศลิปะและการออกแบบกบัชุมชน    3(2-2-5) 

 Art and design with community 

   หลักการ  การบริหารโครงการ และกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานเป็นกลุ่ม การก าหนดกลุ่ม

อภิปรายและวิเคราะห์ การวิเคราะห์เชื่อมโยงและสร้างผลงานกลุ่มร่วมกับพื้นที่ ชุมชนหรือสังคม การ

วิเคราะห์ประเด็นแก้ปัญหา การสรุปประเด็นแนวคิด การกระจายภาระงาน ได้แก่ ผลงานศิลปะ การ

ออกแบบ การผสมผสาน และการจัดการ การเผยแพร่สูส่าธารณะ 

          Principle and management of project, design process in group discussion, analyze and 

connect work of art with areas, communities or society, analysis of problems’ solving, conclusion of 

concept, distribution of works, selection of art works, design products, integration and management 

of works, public relation and presentation   

 

181326 การบริหารและจดัการโครงงานสรา้งสรรคก์บัชุมชน    1(0-3-2) 

Creative Project Administration and Management in community 

แนวทางการจัดการและการวางแผนพัฒนางานสร้างสรรค์  การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาสและอุปสรรค การวางแผน การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการโครงงานสร้างสรรค์กับ

ชุมชน ทั้งในรูปแบบงานศลิปะและการออกแบบ การเสวนาเชิงสาธารณะวิจารณ์ 

Managerial approach and development plan in creative works, analysis of strengths, 

weaknesses, opportunities, and threats,  planning of the development of administrative system and 

management in creative art and design project, critical public seminar 

181411 ศิลปวจิารณ ์        3(2-2-5) 

Art  Criticism 

 การวิจารณ์ และประเมินผลงานศิลปะและการออกแบบ การเข้าใจในงานศิลปะและการ

ออกแบบ หลักการอ้างอิงเชิงศิลปะและวิชาการ  การวิเคราะห์ถึงกระบวนการคิดของศิลปินและนัก

ออกแบบ ผลกระทบของงานศลิปะและงานออกแบบที่มตี่อสังคมและตนเอง 

 Criticism and evaluation of art and design works, understanding in art and design works on 

basis of art and academic principles, analysis of cognitive process of artists and designers, including 

impact of art and design works on society and artists and designers themselves 
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181421 ระเบยีบวธิวีจิยั        3(2-2-5) 

 Research Methodology 

 ระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปะและการออกแบบ การเลือกสรรหัวข้องานวิจัย สมมติฐานในงานวิจัย 

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล   จรรยาบรรณของผู้วิจัย  การสรุปผลข้อเสนอแนะ การเขียนรายงาน

และน าเสนอผลงานวิจัย 

 Research methodologies in art and design fields, selection of research topics, hypothesis in 

research,  way of gathering and analyzing the data, ethic of researchers, conclusion, suggestion,  

research report writing, and  research presentation      

181422 การสรา้งสรรคจ์ดัการโครงงาน      3(2-2-5) 

 project management 

 การสื่อความผ่านผลงานสร้างสรรค์ของตนเองด้วยเทคนิค รูปแบบหรือวิธีการจัดการที่สูงขึ้น 

การวิเคราะหป์ระเด็นปัญหาหรอืที่มา การวิเคราะห์แนวความคิดจากผลกระทบเชิงอัตตะและภาวะวิสัย 

การสังเคราะห์แนวคิดสู่การสร้างสรรค์ผลงาน การน าเสนอชุดโครงการ การวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการ

ปรับปรุง การน าเสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการ 

 Communication through creative work by using techniques, methods and higher 

management, analysis of topic and its original idea, analysis of concept which is affected from self-

subjective and objective angle, concept synthesis for creating works, project presentation, data 

analysis for improvement, exhibition presentation 

 

181423  สัมมนา        1(0-3-2) 

Seminar  

การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อ

ซักถามในประเด็นทางด้านที่มา แนวคิด เทคนิคและรูปแบบของผลงานสร้างสรรค์  ทั้งด้านศิลปะและการ

ออกแบบ 

Searching, collecting data, analyzing, report writing, presenting, discussing and answering question 

in concept, technique and style of creative art and design work   
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181431 ศลิปนพินธ ์        12 หนว่ยกติ 

 Art Thesis 

 การออกแบบ การผสมผสาน การวิจัย และการจัดการ การน าเสนอหัวข้อ ปฏิบัติการ

สร้างสรรค์ผลงานที่สมบูรณ์และจัดท ารูปเล่มเอกสารวิชาการประกอบการอธิบาย ที่มา แนวความคิด 

เทคนิค วิธีการ การจัดการน าเสนอ การวิเคราะห์และสรุป การจัดแสดงผลงานในรูปแบบนิทรรศการ

และการสัมมนาทรรศนะวิจารณ์ 

        Art and design thesis proposal or related topic of each student which can be art works, 

integration across arts’ field, research and management,  executing process of work and 

arrangement of academic report describing original idea, concept, technique, methodology, content 

analysis and conclusion, together with  thesis exhibition and  seminar on critical attitudes 

 

ความหมายของเลขรหสัรายวิชา  

 1.  เลขสามล าดับแรก หมายถึง สาขาวิชา 

 2. เลขในล าดับที่ 4  หมายถึง ระดับช้ันปีของการศกึษา 

  2.1 เลข 1 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1  

  2.2 เลข 2 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2  

  2.3 เลข 3 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที ่3  

  2.4 เลข 4 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4  

 3. เลขในล าดับที่ 5    หมายถึง  กลุ่มวชิา  

  3.1 เลข 1  หมายถึง   กลุ่มวิชาศลิปะและการออกแบบ 

  3.2 เลข 2  หมายถึง กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ 

  3.3 เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาปรัชญา 

  3.4 เลข 4  หมายถึง กลุ่มวิชาเอกเลือก 

 4. เลขในล าดับที่ 6    หมายถึง   อนุกรมของรายวิชา
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3.2  ชื่อ สกลุ เลขบตัรประจ าตัวประชาชน ต าแหนง่ และคณุวุฒขิองอาจารย์ 

  3.2.1 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร  

ล าดบั ชื่อ – สกลุ 
เลขบตัรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหนง่ 

วชิาการ 

คณุวฒุ ิ

 
สาขาวชิา ส าเรจ็การศกึษาจากสถาบนั 

ป ี

1* นายชาญคณิต  อาวรณ ์ 35206000XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

รป.ม. 

ศศ.บ. 

ร.บ. 

 

ศ.บ. 

 

ประวัตศิาสตร์ศิลปะไทย 

รัฐประศาสนศาสตร์ 

ประวัตศิาสตร์ศิลปะ 

ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ 

 

ศลิปะไทย 

มหาวทิยาลัยศลิปากร 

มหาวทิยาลัยแมฟ่า้หลวง 

มหาวทิยาลัยศลิปากร 

มหาวทิยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธริาช 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2556 

2557 

2550 

2548 

 

2547 

 

2 นายธงไทย  วงศ์วชิัย 31014020XXXXX อาจารย์ Ph.D. 

ค.อ.ม. 

 

ศป.บ. 

Design and Media Technology 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

 

ออกแบบผลิตภัณฑ ์

Iwate University, Japan 
สถาบันเทคโนโลยเีจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง

มหาวทิยาลัยศรีนครนิทร 

วโิรฒ  ประสานมิตร 

2560 

2550 

 

2542 

3 นางสาวศุลีพร  ค าชมภู 13399000XXXXX อาจารย์ Ph.D. 

M.D. 

ศ.บ. 

Design and Media Technology 

Design and Media Technology 

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

Iwate University, Japan 

Iwate University, Japan 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2558 

2555 

2549 

4* นายทว ี เสรีวาศ 32505001XXXXX อาจารย์ ศ.ม. 

ศ.บ. 

ภาพพิมพ ์

ภาพพิมพ ์

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2549 

2543 
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หมายเหตุ  * อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดบั ชื่อ – สกลุ 
เลขบตัรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหนง่ 

วชิาการ 

คณุวฒุ ิ

 
สาขาวชิา ส าเรจ็การศกึษาจากสถาบนั 

ป ี

5* นายธเนศ  ไข่แก้ว 35007002XXXXX อาจารย์ ศ.ม. 

ศ.บ. 

เครื่องเคลือบดินเผา 

ประติมากรรม 

มหาวทิยาลัยศลิปากร 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2553 

2549 

6* นายนิธิศ  วนชิบูรณ์ 16599000XXXXX อาจารย์ M.A. 

 

ศป.บ. 

Spatial Practices 

 

ปฏมิากรรม 

University for the creative 

Arts, United Kingdom 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2556 

 

2550 

7 นายปวนิท์  ระมิงค์วงศ์ 35099000 XXXXX อาจารย์ ศ.ม. 

ศป.บ. 

สื่อศลิปะและการออกแบบสื่อ 

ออกแบบนเิทศศิลป์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยราชภัฎเชยีงใหม่ 

2552 

2544 

8 นางสาวปรียาชนก  

เกษสุวรรณ 

15009000XXXXX อาจารย์ ศ.ม. 

ศ.บ. 

ศลิปะไทย 

ศลิปะไทย 

มหาวทิยาลัยศลิปากร 

มหาวทิยาลัยศลิปากร 

2553 

2549 

9* นางสาววรีดา  บัวบังใบ 17099000XXXXX อาจารย์ ศ.ม. 

ศ.บ. 

เครื่องเคลือบดินเผา 

เครื่องเคลือบดินเผา 

มหาวทิยาลัยศลิปากร 

มหาวทิยาลัยศลิปากร 

2553 

2549 

10 นางอารยา  รวมส าราญ 3301200XXXXX อาจารย์ ค.ม. 

 

ศศ.บ. 

เทคโนโลยทีางการอาชีวะและ

เทคนิคศึกษา 

ออกแบบเครื่องเรอืนและตกแตง่

ภายใน 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

มหาวทิยาลัยพระจอมเกล้า

พระนครเหนอื 

2553 

 

 

2546 

11 นายเอกพงษ์  เรือนอุ่น 15599000XXXXX อาจารย์ ศ.ม. 

ศป.บ. 

ประติมากรรม 

ประติมากรรม 

มหาวทิยาลัยศลิปากร 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2556 

2551 
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4.  องคป์ระกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝกึงาน หรอืสหกจิศกึษา)  

 ไม่ม ี

 4.1  มาตรฐานผลการเรยีนรู้ของประสบการณภ์าคสนาม 

 ไม่ม ี

 4.2  ช่วงเวลา   

   ไม่ม ี

 4.3  การจดัเวลาและตารางสอน 

   ไม่ม ี
 

5. ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรอืงานวจิยั 

หัวข้อศิลปนิพนธ์ เป็นหัวข้อที่นิสิตสนใจ หรือเกิดจากการศึกษาค้นคว้า คิดวิเคราะห์ทางด้าน

ศิลปะหรือการออกแบบ หรือการผสมผสาน โดยสร้างสรรค์ผลงานเฉพาะบุคคลที่นิสิตเป็นผู้ก าหนด

หัวข้อการสร้างสรรค์หรือการศึกษา โดยสามารถเลือกสร้างผลงานได้แก่ ผลงานศิลปะ การออกแบบ 

การผสมผสาน การวิจัย และการจัดการ มีการน าเสนอหัวข้อ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ปฏิบัติการ

สร้างสรรคผ์ลงานที่สมบูรณ์และจัดท ารูปเล่มเอกสารวิชาการประกอบการอธิบาย การจัดแสดงผลงาน

ในรูปแบบนิทรรศการและการสัมมนาทรรศนะวิจารณ์ ลงทะเบียนศิลปนิพนธ์ภาคการศึกษาปลาย             

ช้ันปีที่ 4 และด าเนนิการท าโครงงานภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาศลิปนิพนธ์  

5.2 มาตรฐานผลการเรยีนรู้ 

5.2.1 มทีักษะในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ 

 5.2.2 ผลติผลงานวิชาการจากผลงานสร้างสรรค์ 

 5.2.3 มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 5.2.4 เผยแพร่ผลงานวิชาการและน าเสนอผลงานสร้างสรรค์สูส่ังคม 

5.3 ชว่งเวลา 

 ช้ันปีที่ 4 ภาคการศกึษาปลาย 

5.4 จ านวนหนว่ยกิต 

 ศลิปนิพนธ์ จ านวน 12 หนว่ยกิต 

5.5 การเตรยีมการ 

5.5.1 ประชุมนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาวางแผนการเรียนการสอนและการให้

ค าปรึกษา 

5.5.2  นิสติเสนอหัวข้อศลิปนิพนธ์และแบบร่าง(Sketch)หรอืแบบจ าลอง 

(Model) 

5.5.3  จัดสรรอาจารย์ที่ปรึกษาและด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา             

ศลิปนิพนธ์ 
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5.5.4  นิสติพบอาจารย์ที่ปรึกษาตามก าหนดและด าเนินการตามโครงงาน  ศลิปนิพนธ์ 

5.5.5  นิสิตน าเสนอโครงร่างและความคืบหน้าศิลปนิพนธ์และผลงานสร้างสรรค์ต่อ

กรรมการที่ปรึกษาศลิปนิพนธ์ตามก าหนด 

5.5.6 จัดการสัมมนาทรรศนะวิจารณ์เพื่อการปรับปรุงผลงาน 

5.5.7  แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบศลิปนิพนธ์ 

5.5.8  นิสิตสอบการน าเสนอศิลปนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ เผยแพร่ และจัดแสดงผลงาน

ต่อสาธารณะ 

 5.6  กระบวนการประเมนิผล 

       ประเมินผลจากการจัดสอบการน าเสนอผลการศึกษา ประกอบกับการเผยแพร่ผลงานต่อ

สาธารณะ และการจัดแสดงผลงานที่สมบูรณ์ต่อสาธารณะในกรณีที่นิสิตสร้างผลงานในรูปแบบงาน

สร้างสรรค์ โดยมีอาจารย์ภายในและภายนอกสถาบันซึ่งเป็นคณะกรรมการสอบศิลปนิพนธ์ ซึ่งได้รับ

การแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบศิลปะนิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ภายในไม่ต่ ากว่า 3 คน และ

ภายนอกสถาบันไม่ต่ ากว่า 1 คน และมีการแบ่งกระบวนการน าเสนอเป็น 2 ช่วง คือ การน าเสนอหัวข้อ

ศลิปนิพนธ์ และการน าเสนอผลงานที่สมบูรณ์ตอ่สาธารณะ โดยนิสิตมีอาจารย์ที่ปรึกษาหลักก ากับดูแล

ศลิปนิพนธ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการท าศิลปนิพนธ์ จ านวน 1 คน ซึ่งนิสิตสามารถเสนอแต่งตั้ง

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม จ านวนตามความจ าเป็นในกรณีที่ผลงานมีการบูรณาการกับศาสตร์สาขาวิชาอื่น 

ซึ่งใหอ้ยู่ในดุลยพินจิของอาจารย์ที่ปรึกษาศลิปนิพนธ์ 
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หมวดที่ 4   ผลการเรยีนรู้ กลยทุธก์ารสอน และการประเมินผล 

 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนสิติ 

คณุลกัษณะพเิศษ กลยทุธห์รอืกจิกรรมของนสิิต 

1. ด้านบุคลิกภาพ 1. มภีาพลักษณ์ที่มั่นใจในตนเอง 

2. สามารถน าเสนอผลงานต่อสาธารณชนอย่างเป็น

ระบบ 

3. มีอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ 

2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

1. มวีินัย ใฝ่รู ้ซื่อสัตย์ เป็นคนดี 

2. มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสว่นรวม 

3. รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อน ามา

ปรับใช้ในศลีธรรมจรรยา 

3. ด้านภาวะผู้น า 1. กล้าคิด กล้าแสดงออก ในสิ่งที่ถูกต้อง 

2. สามารถรับผิดชอบปัญหาของตัวเองและแก้ไขได้

อย่างถูกต้อง 

 

2.การพัฒนาผลการเรยีนรูใ้นแตล่ะด้าน 

 2.1  คุณธรรม จรยิธรรม 

2.1.1 ผลการเรยีนรูด้้านคุณธรรม จรยิธรรม 

(1)  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบ เคารพสิทธิศักดิ์ศรีของตนเองและ

สังคม 

(2)  ตระหนักและส านึกในความเป็นไทยและสากล มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟัง

แนวคิดของผูอ้ื่น 

(3)  มีจิตอาสา จิตส านึกสาธารณะ มีความกตัญญู และน าคุณธรรมและจริยธรรม

มาใช้ในการด าเนินชีวติ 

2.1.2 กลยุทธก์ารสอนที่ใช้ในการพฒันาการเรยีนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

(1) ก าหนดให้มีการสอดแทรกหัวข้อ/ปัญหาด้านจรรยาบรรณและจริยธรรมใน

รายวิชา โดยให้ความส าคัญกับความรับผดิชอบในงานที่มอบหมาย และมีความ

ซื่อสัตย์ในการน าเสนอผลงาน 

(2) มีการใชภ้าษาที่ถูกต้องในการน าเสนอและวิจารณ์ผลงาน  

(3) จัดการเรยีนการสอนโดยบูรณาการรว่มกับชุมชน 
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2.1.3 วธิกีารวดัและประเมนิผลการเรยีนรูด้้านคุณธรรม จรยิธรรม 

(1) ไม่มกีารกระท าผดิจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการสร้างสรรค์ผลงาน และ

ร้อยละ 80 ของนสิิต เข้าเรียนและเสนอผลงานตรงเวลา 

(2) สังเกตการณ์จากการน าเสนอและวิจารณ์ผลงาน 

(3) ผลการประเมินจากการสังเกตและการใหค้วามร่วมมือในการเรียน 

 

2.2  ความรู ้

2.2.1  ผลการเรยีนรูด้้านความรู้ 

 (1)  รอบรู้ในศาสตรท์างศิลปกรรม และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 

(2)  มีความสามารถในการค้นคว้า แก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์

อย่างเป็นระบบ และก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

(3)  มีความรูใ้นทางศิลปะและการออกแบบ สามารถบูรณาการความรู้ที่สัมพันธ์กับ

บริบททางสังคม ภูมิปัญญา และวัฒนธรรม 

(4)  มีความรูเ้กี่ยวกับมาตรฐานหรอืธรรมเนยีมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้าน

ศลิปกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศึกษา  

  2.2.2 กลยทุธก์ารสอนทีใ่ชใ้นการพัฒนาการเรยีนรูด้้านความรู้ 

(1) การบรรยายในช้ันเรียน 

(2) การวิเคราะห ์วิจารณ์ อภปิราย และน าเสนอรายงาน 

(3) การน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ 

  2.2.3 วธิกีารวดัและประเมนิผลการเรยีนรูด้้านความรู้  

(1) การประเมนิผลงานที่ก าหนดในช้ันเรยีน 

(2) พัฒนาการในการสร้างสรรค์ผลงาน 

(3) ผลส าเร็จของผลงานที่มีคุณภาพ 

 

 2.3  ทกัษะทางปญัญา 

  2.3.1 ผลการเรยีนรูด้้านทกัษะทางปญัญา 

(1)  สามารถค้นคว้า รวบรวม และประเมินข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย

อย่างมวีิจารณญาณและคิดอย่างเป็นระบบ 

(2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห ์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

(3) สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่น ประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้

เครื่องมอื เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได้ 

(4) ใช้ประสบการณ์  ปฏิภาณไหวพริบ และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงาน

ได้อย่างเหมาะสม 
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  2.3.2 กลยทุธ์การสอนทีใ่ชใ้นการพัฒนาการเรยีนรูด้้านทกัษะทางปัญญา 

(1) การใชก้รณีศกึษาเพื่อการวิเคราะห์ในชั้นเรียน 

(2) มอบหมายงานที่ต้องการคน้คว้า น าเสนอและอภปิรายเป็นกลุ่มโดยเน้นผู้เรยีน 

(3) การท ารายงานและการศกึษาโดยเปรียบเทียบกับสถานการณป์ัจจุบัน 

(4) การส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ความรู้จากในสู่นอกช้ันเรยีน 

2.3.3  วธิกีารวดัและประเมนิผลการเรยีนรูด้้านทกัษะทางปญัญา 

(1) การประเมนิผลงานที่มอบหมายใหท้ า 

(2) พัฒนาการในการสร้างสรรค์ผลงาน 

(3) ผลส าเร็จในการเผยแพรค่วามรูท้ี่เป็นประโยชน์ 

 

 2.4 ทกัษะความสมัพันธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ 

  2.4.1 ผลการเรยีนรูด้้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผดิชอบ 

(1)  มีภาวะผูน้ า เข้าใจบทบาทหนา้ที่ของตน รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น  

และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

(2) มีความรับผดิชอบต่องานของตนเอง และสามารถท างานร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

(3) สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความ

คิดเห็นที่แตกต่าง 

2.4.2 กลยทุธก์ารสอนทีใ่ชใ้นการพัฒนาการเรยีนรูด้้านทกัษะความสมัพันธ์ 

(1) ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ การจัดการเรียนการสอนในวิชา 

(2) มอบหมายงานทั้งกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อยและแบ่งหนา้ที่รับผดิชอบ 

(3) การน าเสนอผลงาน 

    2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรบัผดิชอบ 

(1) ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย 

(2) ประเมินตนเอง และประเมินซึ่งกันและกัน(Peer Evaluation) 

(3) ประเมินจากผลงานสร้างสรรค์ 
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 2.5  ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

  2.5.1 ผลการเรยีนรูด้้านทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(1)  สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้วิธีการ

สื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรม  และน าเสนองานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

(2)  สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์

ผลงาน  หรอืน าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(3) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรูเ้ชิงตัวเลข หรอืเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ส าหรับงานศลิปกรรม 

2.5.2 กลยทุธก์ารสอนทีใ่ชใ้นการพัฒนาการเรยีนรูด้้านทกัษะการวเิคราะห ์ 

เชงิตัวเลข การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

(1) การจัดการเรียนการสอนและการฝกึปฏิบัติในช้ันเรยีน 

(2) จัดให้เป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมในรายวิชา  

(3) จัดให้มีการอภปิราย เสวนา หรอืน าเสนอผลงาน 

2.5.3 วธิกีารวดัและประเมนิผลการเรยีนรูด้้านทกัษะการวเิคราะหเ์ชิงตวัเลข  

การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) การประเมนิผลจากเอกสารรายงาน หรอืการอภปิราย 

(2) การประเมนิผลจากการน าเสนอผลงาน 

  

 2.6. สุนทรียภาพ 

  2.6.1 ผลการเรยีนรูด้้านสุนทรยีภาพ 

 มีความรูค้วามเข้าใจและสามารถใช้ทักษะปฏิบัติทางด้านศลิปกรรมศาสตร์ 

สังคมศาสตร์ และวัฒนธรรม ในการสร้างสรรค์ผลงานของตน 

2.6.2 กลยทุธก์ารสอนทีใ่ชใ้นการพัฒนาการเรยีนรูด้้านสุนทรยีภาพ 

(1) การเรียนการสอนในชั้นเรียน 

(2) การวิเคราะห ์วิจารณ์ อภปิราย และน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ 

2.6.3 วธิกีารวดัและประเมนิผลการเรยีนรูด้้านทกัษะพสิยั 

(1) การประเมนิผลงานที่ก าหนดในช้ันเรยีน 

(2) พัฒนาการในการสร้างสรรค์ผลงาน 

(3) การแสดงความคิดเห็นและการมสี่วนรว่มในชัน้เรียน 

(4) ผลส าเร็จของผลงานที่มีคุณภาพ 
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2.7 ทกัษะการสง่เสรมิสขุภาพและพัฒนาบคุลกิภาพ 

  2.7.1 ผลการเรยีนรูด้้านทกัษะการสง่เสรมิสุขภาพและพัฒนาบคุลกิภาพ 

 (1) มีสุขนิสัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ  

(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม  

2.7.2 กลยทุธก์ารสอนทีใ่ชใ้นการพัฒนาการเรยีนรูด้้านทกัษะการส่งเสริมสขุภาพและ

พัฒนาบคุลกิภาพ 

(1) ให้ค าแนะน าและส่งเสริมให้มีการออกก าลังกาย แบ่งเวลาการท างานและ

การพักผ่อน การหลกีเลี่ยงจากปัจจัยเสี่ยง  

(2) แนะน าวิธีการน าเสนอผลงานเพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพที่ดี  

2.7.3 วธิกีารวดัและประเมนิผลการเรยีนรูด้้านทกัษะการส่งเสริมสขุภาพและพฒันา

บคุลกิภาพ 

  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและความสามารถในการน าเสนอผลงาน 

 

2.8 ทกัษะพสิยั 

  2.8.1 ผลการเรยีนรูด้้านทกัษะพสิยั 

  (1) สามารถใช้ทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลงานของตน  

2.8.2 กลยทุธก์ารสอนทีใ่ชใ้นการพัฒนาการเรยีนรูด้้านทกัษะพิสยั 

(1) การเรียนการสอนในชั้นเรียน 

(2) การวิเคราะห ์วิจารณ์ อภปิราย และน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ 

2.8.3 วธิกีารวัดและประเมนิผลการเรยีนรูด้้านทกัษะพสิยั 

  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและความสามารถในการน าเสนอผลงาน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสูร่ายวชิา (Curriculum Mapping) 

        ความรบัผดิชอบหลกั   ความรบัผดิชอบรอง  

รายวชิา 
1.คณุธรรม 

จรยิธรรม 
2.ความรู ้ 3.ทกัษะทางปญัญา 

4.ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคล

และความ

รับผดิชอบ 

5.ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชงิ

ตวัเลข การ

สือ่สารและการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.

สนุทรยีภาพ 

7.ทกัษะ

การ

สง่เสรมิ

สขุภาพ

และพฒันา

บคุลกิภาพ 

 

 

8.ทกัษะ

พสิยั 

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

หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  

001101 การใช้ภาษาไทย  ● ● ○ ● ○ ○  ●    ○ ○ ○   ● ●    

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม ●  ● ● ● ●   ●   ● ● ●   ●     

001103 ภาษาอังกฤษสูโ่ลกกว้าง ●  ● ● ● ●   ●   ● ● ●   ●     

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า ●  ● ● ● ●   ●   ● ● ●   ●     

002201 พลเมอืงใจอาสา ● ● ● ● ○ ○  ○ ●   ● ● ● ● ○ ○ ○    

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม   ● ● ●    ○ ○   ● ●  ○ ○ ○ ●    

003201 การสื่อสารในสังคมดิจทัิล   ● ● ● ●  ● ●    ○ ○ ● ●  ○    

003202 การจัดการสุขภาพและ 

            สิ่งแวดลอ้ม 

  ● ● ● ●   ●    ● ● ● ●  ○ ● ○  

004101 ศลิปะในการด าเนินชวีติ  ●  ● ● ● ●  ● ○   ○ ○ ○ ○  ○ ●    

004201 บุคลิกภาพและ 

           การแสดงออกในสังคม  

 ● ● ● ● ●  ● ●   ●     ● ●  ●  

 



53 

 

 

รายวชิา 
1.คณุธรรม 

จรยิธรรม 
2.ความรู ้ 3.ทกัษะทางปญัญา 

4.ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคล

และความ

รับผดิชอบ 

5.ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชงิ

ตวัเลข การ

สือ่สารและการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.

สนุทรยีภาพ 

7.ทกัษะ

การ

สง่เสรมิ

สขุภาพ

และพฒันา

บคุลกิภาพ 

 

 

8.ทกัษะ 

พสิยั 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 

วชิาแกน 

181111 สุนทรียศาสตร์ ● ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ●  ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○  

181112 พืน้ฐานศลิปะและการ    

          ออกแบบ 1 

● ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○   ● ○ ○ ● 

181113 วาดเส้น ● ○ ● ● ○  ● ● ○ ○ ● ● ● ○    ● ○  ● 

181114 พืน้ฐานศลิปะและการ       

          ออกแบบ 2 

● ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○   ● ○ ○ ● 

181115 การวิเคราะห์และพัฒนา

แนวคิดเบือ้งต้น 

● ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ●  ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○  

181116 คอมพวิเตอร์เพื่อการ 

          สร้างสรรค์และการน าเสนอ 

● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● 

181121 ประวัตศิาสตร์ศิลปะและ   

          การออกแบบตะวันตก 

● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

181211 ประวัตศิาสตร์ศิลปะและ    

          การออกแบบตะวันออก 

● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
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รายวชิา 
1.คณุธรรม 

จรยิธรรม 
2.ความรู ้ 3.ทกัษะทางปญัญา 

4.ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคล

และความ

รับผดิชอบ 

5.ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชงิ

ตวัเลข การ

สือ่สารและการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.

สนุทรยี

ภาพ 

7.ทกัษะการ

สง่เสรมิสขุภาพ

และพฒันา

บคุลกิภาพ 

 

8.

ทกัษะ

พสิยั 

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

181212 ภูมิปัญญาไทยและ     

           ศลิปกรรมท้องถิ่น 

● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

181311 วัฒนธรรมทางสายตา ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ○  

181312 ปรัชญาศิลป์ ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ●  ● ● ● ● ● ● ○ ●   

181411 ศิลปวจิารณ์ ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ●  ● ● ● ● ○ ● ○ ●   

หมวดวิชาเฉพาะ 

วชิาเฉพาะดา้น 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อ        

           วัตถุประสงค์เฉพาะ 

● ● ● ●    ●   ● ● ● ● ● ●      

181221 วัสดุและการสร้างสรรค์ ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

181222 ทฤษฎีแนวคิดและวัสด ุ ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

181223 หลักการแนวคิดการสร้างสรรค์             

          ศลิปะและการออกแบบ 

● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

181224 การพัฒนาแนวคิดการ   

          สร้างสรรค์ 

● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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รายวชิา 
1.คณุธรรม 

จรยิธรรม 
2.ความรู ้ 3.ทกัษะทางปญัญา 

4.ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคล

และความ

รับผดิชอบ 

5.ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชงิ

ตวัเลข การ

สือ่สารและการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.

สนุทรยีภาพ 

7.ทกัษะการ

สง่เสรมิ

สขุภาพและ

พฒันา

บคุลกิภาพ 

 

 

8.

ทกัษะ

พสิยั 

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

181321 การตลาดส าหรับศลิปะและ 

          การออกแบบ 

● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ●  ● ● ● ● ● ●  ● ●  

181322 การบูรณาการข้ามศาสตร์กับ  

           ศลิปะและการออกแบบ 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

181323 การสร้างสรรค์เชงิบูรณาการ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

181324 จิตวทิยาในศลิปะและการ 

          ออกแบบ 

● ● ● ● ● ○ ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● 

181325 การสร้างสรรค์ศิลปะและการ  

           ออกแบบกับชุมชน 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

181326 การบริหารและจัดการ 

          โครงงานสร้างสรรค์กับชุมชน 

● 
 

● ● 
 

● ● ○ ● ● 
 

○ 
 

● 
 

 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

181421 ระเบียบวิธีวิจัย ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ●  ● ● ○ ● ○ ●   

181422 การสร้างสรรค์จัดการโครงงาน ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● 

181423 สัมมนา ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ●  
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รายวชิา 
1.คณุธรรม 

จรยิธรรม 
2.ความรู ้ 3.ทกัษะทางปญัญา 

4.ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคล

และความ

รับผดิชอบ 

5.ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชงิ

ตวัเลข การ

สือ่สารและการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.

สนุทรยีภาพ 

7.ทกัษะ

การ

สง่เสรมิ

สขุภาพ

และพฒันา

บคุลกิภาพ 

 

 

8.ทกัษะ

พสิยั 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 

วชิาเอก 

วชิาเอกบงัคับ 

181431  ศลิปนพินธ์ ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● 

วชิาเอกเลือก                      

181230 เคร่ืองป้ันดนิเผา ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ●  ● ● 

181231 จิตรกรรม ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ●  ● ● 

181232 ประติมากรรม ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ●  ● ● 

181233 ภาพพมิพ ์ ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ●  ● ● 

181234 การออกแบบผลิตภัณฑ์และ 

          บรรจุภัณฑ ์

● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ●  ● ● 

181235 การออกแบบเครื่องแต่งกาย 

           และเครื่องประดับ 

● ○ ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ●  ● ● 

181236 การจัดการศิลปะและ 

           การออกแบบนทิรรศการ 

● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ●  ● ● 
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รายวชิา 
1.คณุธรรม 

จรยิธรรม 
2.ความรู ้ 3.ทกัษะทางปญัญา 

4.ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคล

และความ

รับผดิชอบ 

5.ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชงิ

ตวัเลข การ

สือ่สารและการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.

สนุทรยีภาพ 

7.ทกัษะ

การ

สง่เสรมิ

สขุภาพ

และพฒันา

บคุลกิภาพ 

 

 

8.ทกัษะ

พสิยั 

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

181237 การออกแบบตัวอักษรและ 

          กราฟกิ 

● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ●  ● ● 

181238 การสร้างสรรค์ภาพยนตร์       

           และภาพถ่าย 

● ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ● ● ● ● ○ ● ● ○ ● ● ●  

181239 การออกแบบแสง เสียง และ 

           สื่อสมัยใหม ่

● ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ● ● ● ● ○ ● ● ○ ●  ● ● 
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หมวดที่ 5  หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิติ 

 

1. กฎระเบยีบหรอืหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน  

 การวัดผลและการส าเร็จการศกึษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนสิิต 

 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้ณะนสิติยังไมส่ าเร็จการศกึษา 

การทวนสอบในระดับรายวิชา  มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมี

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน ส่วนการ

ทวนสอบในระดับหลักสูตร  มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อด าเนินการทวน

สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสติ 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้หลงัจากนสิติส าเรจ็การศกึษา 

การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสติหลังส าเร็จการศึกษา เพื่อ

น ามาใช้ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพหลักสูตร 

อาจใชก้ารประเมนิจากตัวอย่างตอ่ไปนี้ 

2.2.1 ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาใน

ด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจ

ของบัณฑติในการประกอบการงานอาชีพ 

2.2.2 การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา 

และเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ 

2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น ถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม 

และคุณสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตที่ เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาใน

สถานศกึษานั้นๆ                 

2.2.4 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ  ในส่วนของความพร้อมและความรู้จาก

สาขาที่เรียนตามหลักสูตร  เพื่อน ามาใช้ในการปรับหลักสูตรใหด้ียิ่งขึ้น 

2.2.5 มีการเชิญผูท้รงคุณวุฒิภายนอก  และผูป้ระกอบการ  มาประเมินหลักสูตร  

3. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร 

            เกณฑก์ารส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย ์

 

1. การเตรยีมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 

 1.1 ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย ที่ให้ความรู้และเข้าใจแก่

อาจารย์ใหม่ในเรื่อง  

1.1.1  บทบาทหนา้ที่ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศกึษา 

1.1.2  นโยบายของมหาวิทยาลัย 

1.1.3  วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐาน   

 คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ 

1.2 ในระดับคณะ จัดให้มีอาจารย์อาวุโสเป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน าต่างๆ แก่อาจารย์ใหม่ในด้าน 

ดังนี้ 

1.2.1  จรรยาบรรณของอาจารย์ 

1.2.2  นโยบายของคณะ 

1.2.3  หลักสูตรที่สอนและวัตถุประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหง่ชาติ 

1.3 ให้มีการเพิ่มพูนความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการสอน การวิจัยและงาน

สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยและงานสร้างสรรค์ในสาขาวิชา การสนับสนุนด้าน

การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการน าเสนอ

ผลงานสร้างสรรคท์ั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรอืการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

 

2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้กค่ณาจารย ์ 

 2.1  มีการปฐมนิ เทศหรือแนะแนวอาจารย์ ใหม่   ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ

สถาบันอุดมศกึษา คณะและหลักสูตรที่เปิดสอน  รวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบต่างๆ 

 2.2  ส่งเสริมอาจารย์ให้ให้มีการเพิ่มพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง  

เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง  และให้การสนับสนุนการศึกษาต่อ  ฝึกอบรม  ดูงาน

ทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ  หรือต่างประเทศ  หรือ

การลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

 2.3  มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมนิผลใหท้ันสมัย 

 2.4  มีสว่นร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรูคุ้ณธรรม 

 2.5  สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ  เพื่อส่งเสริมการมีต าแหน่งทางวิชาการ

สูงขึ้น 
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หมวดที่ 7 การประกันคณุภาพหลกัสตูร 

1. การก ากบัมาตรฐาน 

 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีหน้าที่การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงาน

หลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักสูตรและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่

มหาวิทยาลัยก าหนดทุกปีการศึกษา จัดท ารายงานการประเมินตนเองที่ครอบคลุมถึงผลการบริหาร

จัดการหลักสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รายงาน

ผลตอ่คณะและมหาวิทยาลัย 

2. บณัฑิต 

 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการส ารวจข้อมูลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ข้อมูลศิษย์เก่า เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุง

หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 

 

 

3. นสิิต 

 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก าหนดคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาและด าเนินงานตาม

ขั้นตอนการรับเข้าที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรด าเนินโครงการปรับพื้นฐานให้นิสิตใหม่ทุกปีการศึกษาและ

ประเมินผลความส าเร็จของโครงการ 

 คณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตรพิจารณาและเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตใหม่ส าหรับ

ให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะน าอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ และให้อาจารย์ที่ปรึกษารายงานผลการให้

ค าปรึกษาต่อคณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตรทุกปีการศึกษา 

 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก าหนดรูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพิ่มเติมและ

ประเมินผลการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้นสิิตมทีักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 

 คณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลการคงอยู่ของนิสติ อัตราการส าเร็จการศึกษา 

การร้องเรียนและประเมินความพึงพอใจของนิสิตในการจัดการข้อร้องเรียน (ถ้ามี) สรุปผลในแต่ละปี 

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทุกปีการศึกษา 
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4. คณาจารย ์

 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์และด าเนินการรับและแต่งตั้ง

อาจารย์ประจ าหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 สนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์น าเสนอผลงานผลงานสร้างสรรค์ ประชุมวิชาการ การอบรม 

การสัมมนา มีก าหนดภาระงานอาจารย์ และให้อาจารย์รายงานผลการปฏฺบัติหน้าที่ประกอบการ

พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

 

5. หลกัสตูร การเรยีนการสอน การประเมินผูเ้รยีน 

 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากสถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต 

อาจารย์ บุคลากรสายบริการ นิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า นโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงหลักสูตร 

 คณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตรก าหนดภาระงานสอนตามความรู้ความสามารถของอาจารย์

ผูส้อน พิจารณาการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา การวัดและประเมินผล การบูรณาการการเรียนการ

สอนกับการจัดกิจกรรมต่างๆ 

 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาผลการจัดการเรียนการสอนจากรายงานผลการ

ด าเนินงานของรายวิชา และบูรณาการการเรียนการสอนกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ทุกภาคการศึกษา 

เมื่อสิ้นปีการศกึษาจัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร สรุปในแตล่ะปี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ

ในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของรายวิชา ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน

รายละเอียดของรายวิชาก่อนเปิดสอน เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ

รายวิชา และรายงานต่อคณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตร 

 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทุกปีการศึกษา 

  

6. สิ่งสนบัสนุนการเรยีนรู้ 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก าหนดประเด็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับ

หลักสูตร เช่น ห้องเรียนและอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออุปกรณ์

ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และซอฟต์แวร์ ห้องสมุดหรือ

แหล่งความรู้และสิ่งอ านวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือ ต ารา

และวารสาร อาคารหรือสถานที่ส าหรับท ากิจกรรม ก าหนดผู้รับผิดชอบและประเมินผลการให้บริการ

จากนิสิต บุคลากร และอาจารย์ สรุปผลและข้อเสนอแนะในแต่ละปีเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการ

ปรับปรุงการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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7. ตวับง่ชีผ้ลการด าเนนิงาน (Key Performance Indicators) 

 ดัชนบี่งชีผ้ลการด าเนินงาน ปทีี ่1 ปทีี ่2 ปทีี ่3 ปทีี ่4 ปทีี ่5 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี

ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน

การด าเนินงานหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่

สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา

ศลิปกรรมศาสตร ์

     

3. มรีายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4 อย่างนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษา

ให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนนิการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า

มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด

ภาคการศกึษาที่เปิดสอน  ให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร ตามแบบ 

มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้ปีการศกึษา 

     

6. มกีารทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสติตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้  ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย

ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธ์

การสอน หรอื การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ

ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง

วิชาการ และ/หรือวชิาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ 
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 ดัชนบี่งชีผ้ลการด าเนินงาน ปทีี ่1 ปทีี ่2 ปทีี ่3 ปทีี ่4 ปทีี ่5 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย บัณฑิตใหม่ที่มี

ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 

หลังจากท างานไปแล้วอย่างน้อย 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที่  8  การประเมินและปรบัปรงุการด าเนนิการของหลกัสูตร 
 

1. การประเมนิประสทิธผิลของการสอน 

 1.1  การประเมนิกลยทุธก์ารสอน 

1.1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์การสอนตามแผนที่วางแผนไว้เพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอนพิจารณาจากตัวผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยอาจารย์ผู้สอนประเมินผู้เรียนในทุกๆ 

หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่ อาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การ

อภิปรายโต้ตอบจากนิสิต การตอบค าถามของนิสิตในช้ันเรียน การรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้น 

กระท าโดยการใช้แบบตรวจสอบตนเองเกี่ยวกับกลยุทธ์การสอน อาจารย์ผู้สอนจะสามารถประเมิน

เบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมี

การปรับเปลี่ยนวิธีสอน 

1.1.2 การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความ

เข้าใจหรอืไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอนในโอกาสต่อไป 

1.1.3 จัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของอาจารย์ในแต่ละแขนงวิชาเพื่อ

ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนในทุกรายวิชา เมื่อสิ้นสุดการสอนของทุกภาคการศึกษาจะได้เป็นแนวทางในการ

วางกลยุทธ์การสอนในการสอนคราวถัดไป 

 1.2  การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใช้แผนกลยทุธก์ารสอน 

ให้นิสิตประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การ

ตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้

สื่อการสอนในทุกรายวิชา  โดยใช้แบบประเมินการสอนกลางออนไลน์ในระบบลงทะเบียนของ

มหาวิทยาลัย  ซึ่งสามารถประมวลผลและแสดงผลเฉพาะบุคคล หรือแก่ผู้บริหาร น าไปวางแนวทาง

พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์ได้ 

2. การประเมนิหลกัสตูรในภาพรวม 

การประเมนิหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะใช้ผลประเมินรอบด้าน ดังนี้ 

2.1 ผลประเมินความพึงพอใจในหลักสูตรของบัณฑิตใหม่ที่ส าเร็จการศึกษา โดยใช้แบบประเมิน

และให้บัณฑิตกรอกข้อมูลในช่วงที่กลับมาซ้อมรับปริญญาที่มหาวิทยาลัยทุกปี เพื่อน าผลการประเมิน

มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร 

2.2 ผลประเมินหลักสูตรจากศิษย์เก่า ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันและจากผู้ใช้บัณฑิตหรือ

ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียโดยใช้แบบประเมินและประเมินอย่างนอ้ยทุก 4 ปี นับแตป่ีที่ใช้หลักสูตรเพื่อน าผลการ

ประเมินมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร 
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3. การประเมนิผลการด าเนนิงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 

ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 

โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่

ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย  (เป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกันกับการประกันคุณภาพ

ภายในของคณะ) โดยมีเกณฑก์ารประเมนิดังนี้ 

 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 

มีการด าเนินการครบ 

5 ข้อแรก 

มีการด าเนินการครบ 

12 ข้อแรก 

มีการด าเนินการครบ

ทุกข้อ 

 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุงหลกัสตูร 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดท าเป็นรายงานเสนอต่อ

มหาวิทยาลัย และด าเนินการจัดประชุมน าเสนอผลการประเมินหลักสูตรต่ออาจารย์ผู้สอน นิสิตและ

บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อรับทราบ ตรวจสอบผลการประเมิน และระดมข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน และด าเนินการปรับปรุง พัฒนา

หลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตรความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต นโยบาย

มหาวิทยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร

ทั้งฉบับนั้น จะด าเนินการทุก 4 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้ใชบ้ัณฑติ 
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ภาคผนวก ก 

ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัพะเยา ว่าดว้ย การศกึษาระดบัปรญิญาตรี พ.ศ. 2553 

และทีแ่กไ้ขเพิ่มเติม 
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75 
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ภาคผนวก ข 

ตารางเปรยีบเทยีบหลกัสตูรปรบัปรงุ  พ.ศ. 2555 และหลกัสตูรปรบัปรงุ  พ.ศ. 2560 
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ตารางเปรยีบเทยีบโครงสรา้งหลกัสตูร พ.ศ. 2555 และหลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 

หมวดวิชา 
เกณฑม์าตรฐาน 

ของ สกอ. 

 

เกณฑม์าตรฐานคณุวฒุิ 

ระดับปรญิญาตร ี  

สาขาศลิปกรรมศาสตร ์

(มคอ.1) 

 

 

หลกัสตูร 

 พ.ศ. 2555 

 

หลกัสตูร  

ปรบัปรงุ  

พ.ศ. 2560 

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  ไมน่อ้ยกวา่ 30 หนว่ยกติ ไมน่อ้ยกวา่ 30 หนว่ยกติ 30 30 

   1.1 หมวดวชิาศึกษาทั่วไปบังคบั   21 30 

   1.2 หมวดวชิาศึกษาท่ัวไปเลอืก   9 - 

2. หมวดวชิาเฉพาะ  ไมน่อ้ยกวา่ 72 หนว่ยกติ ไมน่อ้ยกวา่ 84 หนว่ยกติ 94 93 

   2.1  วชิาแกน   - 34 

   2.2 วชิาเฉพาะดา้น   - 38 

   2.3  กลุม่วชิาเอก 

           2.3.1 วิชาเอกบังคับ 

           2.3.2 วิชาเอกเลือก 

  81 

66 

15 

21 

12 

9 

3. หมวดวชิาเลอืกเสร ี  ไมน่อ้ยกวา่ 6 หนว่ยกติ ไมน่อ้ยกวา่  6 หนว่ยกติ 6 6 

4.รายวิชาบงัคบัไมน่บัหนว่ยกติ (ถา้มี)   - - 

รวม  (หนว่ยกติ)   ไมน่อ้ยกวา่ 120 หนว่ยกติ 120 หนว่ยกติ 130 129 
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ตารางเปรยีบเทยีบรายละเอียดหลกัสูตร พ. ศ. 2555 และหลกัสูตรปรบัปรุง พ. ศ. 2560 

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 สาระทีป่รบัปรงุ 

วชิาศกึษาทัว่ไปบงัคบั                    21  หนว่ยกติ                   วชิาศกึษาทัว่ไปบงัคบั                    30  หนว่ยกติ            

กลุม่วชิาภาษา                               9  หนว่ยกติ                    กลุม่วชิาภาษา                            12  หนว่ยกติ 

001103 ทักษะภาษาไทย         

Thai Language Skills                        

   3(3-0-6)               

 

ปิดรายวิชา 001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  

Fundamental of English                                

   3(3-0-6)  
 

 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา    

Developmental English                                 

3(3-0-6)  
 

 

 
 

 001101 การใชภ้าษาไทย  

Usage of Thai Language             

     3(2-2-5) 

 

เปิดรายวิชาใหม่ 

 

 

 
 

 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม     

Ready English  

3(2-2-5) 

 
 

 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative  English 

3(2-2-5) 

 
 

 001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาสงัคมศึกษา                        3  หน่วยกิต                                             ปิดกลุ่มวิชาสังคมศึกษา 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 
 Civilization  and  Indigenous  Wisdom    

003136 พะเยาศกึษา 3(2-2-5)   

 Phayao Studies    

กลุม่วชิาพลานามยั   1 หนว่ยกติ    บงัคบัเลอืก         1 หนว่ยกติ                       ปดิกลุม่พลานามยั 

004150 กอล์ฟ 

Golf 

1(0-2-1)     

 

 

 

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

004151 เกม 

Game 

1(0-2-1)  
 

 

004152 บรหิารกาย 

Body Conditioning 

1(0-2-1)    

004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ  

Rhythmic Activities 

1(0-2-1)    

004154 ว่ายน้ า     

Swimming 

1(0-2-1)    

004155 ลีลาศ    

Ballroom Dance 

 

1(0-2-1) 

   

004156 ตะกร้อ   

Takraw  

1(0-2-1)  
 

 

004157 นันทนาการ 

Recreation 

1(0-2-1)    

004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1)    
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Softball  

 

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

 

 

 

 

004159 เทนนิส   

Tennis 

1(0-2-1)    

004160 เทเบิลเทนนิส  

Table Tennis 

1(0-2-1)  
 

 

004161 บาสเกตบอล 

Basketball 

    1(0-2-1)    

004162 แบดมินตัน 

Badminton 

1(0-2-1)    

004163 ฟุตบอล  

Football 

1(0-2-1)  
 

 

004164 วอลเลย์บอล 

Volleyball 

1(0-2-1)  
 

 

004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  

Art of Self Defense           

1(0-2-1)  
 

 

กลุม่วชิาบรูณาการ                          8 หนว่ยกติ                       กลุม่วชิาบรูณาการ                          18 หนว่ยกติ 

005171 ชีวติและสขุภาพ    

Life  and  Health              

3(3-0-6)  
 

  

 

ปิดรายวิชา 

 

 

 

005172 การจัดการการด าเนินชีวติ 

Living Management 

3(2-2-5)    

005173 ทักษะชีวติ  

Life Skills  

2(1-2-3    

   002201 พลเมืองใจอาสา                        3(3-2-5)                             

    Citizen Mind by Citizenship   

 

เปิดรายวิชาใหม่ 

 

 

 

   002202 สังคมพหุวัฒนธรรม                   3(3-2-5)                              

    Multicultural  Society                                          

   003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล            3(3-2-5)                             

    Communication in Digital Society  

   003202 การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม 3(3-2-5) 

Health and Environment Management                           

 

   004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ               3(3-2-5)                            

    Art of Living  

   004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5)  

    Socialized Personality  

วชิาศกึษาทัว่ไปเลอืก   ไมน่อ้ยกวา่       9    หนว่ยกติ                                        ปดิรายวชิาศกึษาทัว่ไปเลอืก 

กลุม่วชิาภาษา 

001113 ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ 

English for Academic Purposes 

 

 

 

3(3-0-6)    ปดิรายวิชา 
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กลุม่วชิามนษุยศาสตร ์

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า   3(3-0-6)     

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

 

 Information Science for Study and Research   

002122 ปรัชญาเพื่อชวีิต 

Philosophy for Life 

3(3-0-6)    

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 

Language Society and Culture 

3(3-0-6)    

002124 ปรทิัศน์ศิลปะการแสดงไทย 

Thai Performing Arts 

3(3-0-6)    

002125 ดุรยิางควิจักขณ์ 

Music Appreciation 

3(3-0-6)    

002126 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน 

Arts in Daily Life 

3(3-0-6)    

กลุม่วชิาสงัคมศาสตร ์

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต    3(3-0-6)     

ปิดรายวิชา 

 

 Fundamental Laws for Quality of Life         

003132 ไทยกับประชาคมโลก    3(3-0-6)    

 Thai and the World Community                           

003133 วิถีไทย วถิีทัศน ์

Thai Way and Vision 

3(3-0-6)       

ปิดรายวิชา 

003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     

Politics  Economy and Society             

3(3-0-6)    

กลุม่วชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร์ 

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม    

Man and Environment 

3(3-0-6)     

 

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5)    

 Introduction to Computer Information Science   

006142 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวติในยุคสารสนเทศ   3(3-0-6)    

 Mathematics for Life in the Information Age    

006143 ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6)    

 Drugs and Chemicals in Daily Life                

006144 อาหารและวิถีชวีติ 

Food  and  Life  Style 

3(3-0-6)    

006145 พลังงานและเทคโนโลยใีกล้ตัว 3(3-0-6)    

 Energy and Technology  Around  Us   

006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Science in Daily Life 

3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 

กลุม่วชิาบรูณาการ 

005170 พฤติกรรมมนุษย์   

Human Behavior                  

3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 
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หลกัสตูร พ. ศ. 2555 หลกัสตูรปรบัปรงุ พ. ศ. 2560 สาระทีป่รบัปรงุ 

หมวดวชิาเฉพาะ                                    94      หนว่ยกติ หมวดวชิาเฉพาะ                                      93      หนว่ยกติ  

กลุม่วชิาเอก                                          81       หนว่ยกติ วชิาแกน                                                34       หนว่ยกติ  

วชิาเอกบงัคบั                                       66       หนว่ยกติ   

181115 การคิดสรา้งสรรค์ 181115 การวิเคราะห์และการพัฒนาแนวคดิเบื้องต้น 

Analysis and development of basic concepts 

การวิเคราะห์หลักการแนวคิด  วิธีการ  ในการ

ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ผ ล ง า น ท า ง ด้ า น ศิ ล ป ะ แ ล ะ                    

การออกแบบในรูปแบบกลุ่ม การเขียนเพื่อพัฒนา

แนวคิด เทคนิคและรูปแบบการสร้างสรรค์  การ

น าเสนอผลงาน  และการเสวนาเชิงสาธารณะ

วิจารณ์ 

Principles, concepts, methods, methods of artistic 

creation, and Design in group forms. Writing to 

develop ideas and concept, Techniques and 

creation styles, Presentation And Public 

commentary, critique. 
 

ปรับชื่อ และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

181121 ประวัติศาสตรศ์ิลปะตะวันตก 

History of Western Art 

181121 ประวัติศาสตรศ์ิลปะและการออกแบบ ตะวันตก 

History of Western Art and design 

ปรับชื่อรายวิชา 

181221 ประวัติศาสตรศ์ิลปะและการออกแบบตะวันออก 181211 ประวัติศาสตรศ์ิลปะและการออกแบบตะวันออก 

History of Oriental Art and design 

แนวความคิดหลักในการออกแบบและศิลปะ

ตะวันออก ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกทาง

ศิลปะกับพื้นฐานทางวัฒนธรรมตะวันออก  การ

วิเคราะห์ศิลปกรรมที่มีความส าคัญทั้งด้านวิจิตร

ศิลป์ และประ ยุกต์ ศิลป์   ก ารสะท้ อนให้ เ ห็ น

เอกลักษณ์ของบริบททางสังคมและลักษณะร่วม  

และอิทธิพลที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

 Fundamental of oriental art, the relationship 

between art expression and background idea of 

eastern culture, significance of fine and applied 

arts analysis, the reflection and interaction of 

social identity , factors influencing changing in art 

ปรับชื่อ  รหัส

และค าอธบิาย

รายวิชา 

181222 ภูมิปัญญาไทยและศิลปกรรมท้องถิ่น 

Thai Wisdom and Indigenous Arts 

181212 ภูมิปัญญาไทยและศิลปกรรมท้องถิ่น 

Thai Wisdom and Indigenous Arts 

ปรับรหัสวิชา 

181331 วัฒนธรรมทางสายตา 

Visual Culture 

181311 วัฒนธรรมทางสายตา 

Visual Culture 

ปรับรหัสวิชา 

181332 ปรัชญาศิลป์ 

Art Philosophy 

181312 ปรัชญาศิลป์ 

Art Philosophy 

ปรับรหัสวิชา 

181431 ศิลปวิจารณ์ 

Art  Criticism 

181411 ศิลปวิจารณ์ 

Art  Criticism 

 

ปรับรหัสวิชา 
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181413 สัมมนา  

Seminar  

181423 สัมมนา  

Seminar  

การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน 

การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็น

ทางด้านที่มา แนวคิด เทคนิคและรูปแบบของผลงาน

สร้างสรรค์  ทั้งด้านศิลปะและการออกแบบ 

Searching, collecting data, analyzing, report writing, 

presenting, discussing and answering question in concept, 

technique and style of creative art and design 

work   

 

ปรับรหัสและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

 วิชาเฉพาะด้าน                       38       หน่วยกิต  

181211 วัสดุและการสรา้งสรรค์ 

Materials and Creative 

181221 วัสดุและการสรา้งสรรค์ 

Materials and Creative 

ปรับรหัสวิชา 

181212 แนวคิดและวัสดุ 

Conceptual and Materials 

181222 ทฤษฎีแนวคิดวัสดุ 

Theory of Conceptual and Materials  

หลักการและทฤษฎีในการก าหนดและการวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างการเลือกใช้วัสดุ ที่มีความ

สอดคล้องกับแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานทั้ง 2 

มิต ิ3 มิติ 

Principles and theories in determining and 

analyzing the relationship between material 

selection. That is consistent with the concept of 

creating 2D and 3D works. 

ปรับชื่อ รหัส 

และค าอธบิาย

รายวิชา 

181213 การสรา้งสรรค์ 1 

Creative I 

181224 

 

หลักการแนวคิดการสรา้งสรรค์ศลิปะและการ

ออกแบบ 

Principles of Creative Concepts, Art and Design 

การวิเคราะห์หลักการ แนวคิด วธิีการ ประเภท และ

รูปแบบในงานสร้างสรรค์ทางดา้นศิลปะและการ

ออกแบบ  การสรา้งผลงานด้วยเทคนิค  รูปแบบ  

และทักษะฝีมือที่ตอบสนองแนวคิด  การน าเสนอ

และเผยแพร่ผลงาน 

 Analysis of theories, concepts, methods, styles 

and presentation in art and design in  past and 

present, to experiment various technique 

supporting design concept, presentation, 

explanation, art analysis and public presentation 

 

ปรับชื่อ รหัส 

และค าอธบิาย

รายวิชา 

181312 การสรา้งสรรค์ 2 

Creative II 

181322 การบูรณาการข้ามศาสตรก์ับศิลปะและการ

ออกแบบ 

Integrating Multidisciplinary with Art and Design 

ปรับชื่อและ

รหัสรายวิชา 

181311 การตลาดส าหรับศิลปะและการออกแบบ 

Marketing for Art and Design 

181321 การตลาดส าหรับศิลปะและการออกแบบ 

Marketing for Art and Design 

 

ปรับรหัส

รายวิชา 
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181315 การสรา้งสรรค์ 3  

Creative III 

181325 การสรา้งสรรค์ศลิปะและการออกแบบกับชุมชน 

Art and design with community 

ปรับชื่อและ

รหัสรายวิชา 

181313 การสรา้งสรรค์ 4 

Creative IV 

181422 การสรา้งสรรค์จัดการโครงงาน 

project management 

ปรับชื่อและ

รหัสรายวิชา 

181314 จิตวิทยาในศลิปะและการออกแบบ 

Psychology in Art  Design  

181324 จิตวิทยาในศลิปะและการออกแบบ 

Psychology in Art  Design   

ปรับรหัส

รายวิชา 

181316 การบรหิารและจัดการโครงงานสร้างสรรค์ 

Creative Project Administration and Management 

181326 การบรหิารและจัดการโครงงานสร้างสรรค์กับชุมชน 

Creative Project Administration and Management 

in community 

แนวทางการจัดการและการวางแผนพัฒนางาน

สร้างสรรค์  การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส

และอุปสรรค การวางแผน การพัฒนาระบบการ

บรหิารและการจัดการโครงงานสร้างสรรค์กับชุมชน 

ทั้งในรูปแบบงานศิลปะและการออกแบบ การเสวนา

เชิงสาธารณะวิจารณ์ 

Managerial approach and development plan in 

creative works, analysis of strengths, weaknesses, 

opportunities, and threats,  planning of the 

development of administrative system and 

management in creative art and design project, 

critical public seminar 

 

ปรับชื่อ รหัส 

และค าอธบิาย

รายวิชา 

181411 ระเบียบวิธีวิจัย  

Research Methodology 

หลักการต่างๆ ขั้นตอนและวิธีวิจัยทางศิลปะ

และการออกแบบ  การเลือกสรรหัวข้องานวิจัย 

สมมติฐานในงานวิจัย การรวบรวมและวิเคราะห์

ข้อมูล   จรรยาบรรณของผู้วิจัย  การสรุปผล

ข้อเสนอแนะ การเขียนรายงานและน าเสนอ

ผลงานวิจัย 

  Principle, executing processes research 

methodologies in art and design fields, a 

selection of research topics, a hypothesis in 

research,  a way of gathering and analyzing the 

data, an ethic of researchers, a conclusion, a 

suggestion, a research report writing, and a 

research presentation      

 

181421 ระเบียบวิธีวิจัย  

Research Methodology 

    ระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปะและการออกแบบ การ

เลือกสรรหัวข้องานวิจัย สมมติฐานในงานวิจัย การ

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล   จรรยาบรรณของ

ผู้วิจัย  การสรุปผลข้อเสนอแนะ การเขียนรายงาน

และน าเสนอผลงานวิจัย 

    Research methodologies in art and design 

fields, selection of research topics, hypothesis in 

research,  way of gathering and analyzing the 

data, ethic of researchers, conclusion, suggestion,  

research report writing, and  research 

presentation      

 

ปรับรหัส

รายวิชา 

 

 

 

 



86 

 

 

 
หลกัสตูร พ. ศ. 2555 หลกัสตูรปรบัปรงุ พ. ศ. 2560 สาระทีป่รบัปรงุ 

หมวดวชิาเฉพาะ                                    94      หนว่ยกติ หมวดวชิาเฉพาะ                                      93      หนว่ยกติ  

วชิาเอก                                               81       หนว่ยกติ กลุม่วชิาเอก                                            21      หนว่ยกติ  

วชิาเอกเลอืก                                        15       หนว่ยกติ วชิาเอกเลอืก                                             9     หนว่ยกติ  

181241 ถา่ยภาพสรา้งสรรค ์                       3 (2-2-5) 

Creative Photography      

หลักการถ่ายภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ โดยใช้

กล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพ การจัดแสง วัดแสง 

และอุปกรณ์อื่น ๆ ในการถ่ายภาพ การถ่ายภาพ

และเทคนิควิธีการจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน

การสร้างสรรค์  และการออกแบบในแขนงที่

เกี่ยวข้อง 

A principle of two and three dimensional 

photography by utilizing a camera and 

supporting accessories, light setting, light 

measuring and other techniques, the utilization of 

camera and techniques generating from 

computer programmers  in order to create and 

design for design works and works in related 

fields 

   ปิดรายวิชา 

181341 การจดัการศลิปะ                            3 (2-2-5) 

Arts Management 

หลักการ แนวคิด และวิวัฒนาการ การ

วิเคราะห์การจัดการด้านศิลปะและการออกแบบ 

การจัดท าและการวางแผนโครงการ การสร้าง

แนวคิด การประเมินและการตรวจสอบ การจัดท า

งบประมาณโครงการ และการเข้าถึงแหล่งทุน  การ

น าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยในการจัดการ

โครงการ  

Principles, concepts and evolution of 

multiple achievements of art and design, as well 

as accomplishing and managing the project, the 

evaluation and investigation of organizations, 

responsible for a particular marketing, employing 

the information technology offering various 

management expertise  

  ปิดรายวิชา 
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หลกัสตูร พ. ศ. 2555 หลกัสตูรปรบัปรงุ พ. ศ. 2560 สาระทีป่รบัปรงุ 

หมวดวชิาเฉพาะ                                    94      หนว่ยกติ หมวดวชิาเฉพาะ                                      93      หนว่ยกติ  

กลุม่วชิาเอก                                          81       หนว่ยกติ กลุม่วชิาเอก                                            21      หนว่ยกติ  

วชิาเอกเลอืก                                         15       หนว่ยกติ วชิาเอกเลอืก                                            9      หนว่ยกติ  

181251 การออกแบบผลติภณัฑ ์                  3 (2-2-5) 

Product Design 

     ความหมาย  ประ เภทของการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ ประวัติศาสตร์การออกแบบผลิตภัณฑ์ 

แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ การร่างแบบ การ

เขียนแบบเพื่อการผลิต การน าเสนอผลงาน การ

สร้างหุ่นจ าลองเพื่อทดสอบรูปทรง  การสร้าง

หุ่นจ าลองเสมือนจริง การค้นคว้าข้อมูลออกแบบ

ประกอบในการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ 

การวางแผนการผลิต ระบบขนส่ง การทดสอบต่อ

กลุ่ม ผู้ใช้  และการน าเสนอผลงานในรูปแบบ

นิทรรศการ 

Meanings and types of product design, 

history of product design, concept of product 

design, primary sketch for production and 

presentation, making a testing model and a 

complete mock-up, collecting relevant data for 

the product design, plan for production and 

transportation, a design testing between product 

and a user,  a public exhibition 

181335 การออกแบบผลติภณัฑแ์ละ       3 (2-2-5) 

บรรจภุณัฑ ์    

Product & Packaging Design 

   หลักการและความหมาย ประเภทของการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ประวัติศาสตร์

การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ แนวคิดและ

วัตถุประสงค์การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 

การค้นคว้าข้อมูลออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุ

ภัณฑ์อย่างเป็นระบบ การร่างแบบ                การ

เขียนแบบ การสร้างหุ่นจ าลองเพื่อทดสอบรูปทรง 

และการสรา้งผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ตน้แบบ การ

วางแผนการผลิต การทดสอบต่อกลุ่มผู้ใช้ และการ

น าเสนอผลงาน  

   Meanings and types of product and packaging 

design, history of product and packaging design, 

concept of product and packaging design, primary 

sketch for production and presentation, making  

testing model and  complete mock-up, collecting 

relevant data for product and packaging design, 

plan for production and transportation, design 

testing between product and user, public 

exhibition 
 

 

 

 

ปรับรหัส ชื่อ 

และค าอธบิาย

รายวิชา 

181252 การออกแบบเครือ่งประดบั                3 (2-2-5) 

Jewelry Design 

การออกแบบเคร่ืองประดับ  และอัญมณี

ประเภท ต่างๆ ขนาด สัดส่วนของเคร่ืองประดับ 

ข้อจ ากัดลักษณะคุณสมบัติของอุปกรณ์ ชิ้นส่วน

ประกอบประเภทต่างๆ ที่น ามาใช้ในเคร่ืองประดับ 

ค ว า ม สั มพั น ธ์ ร ะห ว่ า ง เ ค ร่ื อ ง แ ต่ ง ก า ยกั บ

เคร่ืองประดับร่างกาย หรือเคร่ืองใช้ในการประดับ

ร่างกายเฉพาะ การวิเคราะห์กระบวนการ การ

ประเมินคุณค่า และคุณสมบัติเฉพาะของผลงาน 

การพัฒนาและค้นหาแนวทางการสร้างสรรค์และ

การน าเสนอในรูปใหม่ๆ และการผสมผสานกับ

เทคนิคอื่นๆ 

 

181336 การออกแบบเครือ่งแตง่กาย               3 (2-2-5) 

และเครือ่งประดบั 

Fashion & Jewelry Design 

   หลักการและความหมาย การออกแบบเคร่ืองแต่ง

กายและเคร่ืองประดับ ประวัติศาสตร์ของแฟชั่น

เคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดับ ตะวันออกและ

ตะวันตก รูปแบบ ลักษณะเฉพาะ วัสดุ เทคนิค และ

กรรมวิธี แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานของเคร่ือง

แต่งกายและเคร่ืองประดับ ความสัมพันธ์ระหว่าง

เค ร่ืองแต่งกายกับเค ร่ืองประดับร่างกาย การ

วิ เ ค รา ะห์ ก ร ะบวนการ  ก ารประ เมิ นคุณค่ า 

คุณสมบัติเฉพาะของผลงาน การพัฒนาค้นหาแนว

ทางการสร้างสรรค์ และการผสมผสานกับเทคนิค

อื่นๆ และการน าเสนอในรูปใหม่ๆ  

 

 

 

ปรับรหัส ชื่อ 

และค าอธบิาย

รายวิชา 
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หลกัสตูร พ. ศ. 2555 หลกัสตูรปรบัปรงุ พ. ศ. 2560 สาระทีป่รบัปรงุ 

หมวดวชิาเฉพาะ                                    94      หนว่ยกติ หมวดวชิาเฉพาะ                                      93      หนว่ยกติ  

กลุม่วชิาเอก                                          81       หนว่ยกติ กลุม่วชิาเอก                                            21      หนว่ยกติ  

วชิาเอกเลอืก                                         15       หนว่ยกติ วชิาเอกเลอืก                                             9      หนว่ยกติ  

181252 Objects designed for the adornment of the 

body and jewelry design, proportion of 

ornamental objects, limitations and characteristics 

of the component part which using for comprising 

each jewelry, relationship between the garment 

and the body’s decoration or some functional 

decorative elements, analysis of operative 

procedure, a value evaluation, specialty of each 

work,  a development and discovery of newer 

creativity, a creative  presentation, an integration 

of jewelry design with other techniques 

    Principles and meaning of costume and jewelry 

design. history of fashion, costume and jewelry 

both eastern and western styles, materials, 

techniques and processes, concepts of creation of 

costumes and jewelry, relationship between 

costumes, jewelry with in the body, processing 

analysis and valuation specific features of work, 

development of creative approach, Integration 

with other techniques and presentation with new 

images. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181253 การออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น    3(2-2-5) 

Textile and Fashion Design 

ประวัติศาสตร์การถักทอ และแฟชั่นตะวันออก

และตะวันตก รูปแบบ ลักษณะเฉพาะ วัสดุ เทคนิค 

กรรมวิธีการถักทอ การฟอก ย้อม การถักทอการ

เย็บ ปัก ปะ การระบายสี แนวคิด เทคนิคและ

วิธีการแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์ ความงาม การ

พัฒนาและการค้นหาแนวทางการสร้างสรรค์และ

การน าเสนอในรูปใหม่ๆ และการผสมผสานกับ

เทคนิคอื่นๆ การน าเสนอผลงานสู่สาธารณะ 

 History of textile and eastern and western 

textile fashions, a unique characteristic of 

different material, weaving  technique, 

bleaching, dyeing, sewing, patching and 

painting,    a study of concepts, techniques and 

methodologies for solving the problems in 

creativity and beauty, a development and 

discovery of newer creativity, a creative 

presentation, an integration of textile and fashion 

design with other techniques 

  ปิดรายวิชา 
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หลกัสตูร พ. ศ. 2555 หลกัสตูรปรบัปรงุ พ. ศ. 2560 สาระทีป่รบัปรงุ 

หมวดวชิาเฉพาะ                                    94      หนว่ยกติ หมวดวชิาเฉพาะ                                      93      หนว่ยกติ  

กลุม่วชิาเอก                                          81       หนว่ยกติ กลุม่วชิาเอก                                            27      หนว่ยกติ  

วชิาเอกเลอืก                                         15       หนว่ยกิต วชิาเอกเลอืก                                           15      หนว่ยกติ  

181254 การออกแบบตกแต่งภายใน       3(2-2-5) 

Interior Design 

ประวัติศาสตร์ หลักการ ทฤษฎี และการสร้าง

แนวคิดในการออกแบบภายในส าหรับอาคารพัก

อาศัย การจัดพื้นที่และประโยชน์ใช้สอย การสร้าง

สุนทรียภาพที่เหมาะสม การพัฒนาแนวความคิด 

คตินิยมด้านการอยู่อาศัยของมนุษย์ การออกแบบ

จากสถานที่จริง การส ารวจและตรวจสอบสภาพ

อาคาร การวิเคราะห์สภาพปัญหา การก าหนดวัสดุ

และการก่อสร้าง ในการตกแต่ง  การน าเสนอ

แนวความคิดและผลงาน 

History, principles, theories and concepts in 

interior design for a residential project, the area 

study and management, a creation of 

appropriate aesthetics, a creation and 

development of traditional concept in human’s 

habitation, a practical workshop in a real 

situation, a survey and exploration of a building 

condition, an analysis of existing problems and 

finding solutions, a material selection and 

installation method, a public presentation of 

concepts and design works 

  ปิดรายวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181351 การออกแบบภูมิทัศน์             3(2-2-5) 

Landscape Design  

หลักการ และทฤษฎี ของงานออกแบบภูมิทัศน์ 

ระบบต่างๆ ในงานภูมิทัศน์ การออกแบบตกแต่งภูมิ

ทัศน์เพื่อตอบสนองแนวคิด ลักษณะและขนาด

สัดส่วนขององค์ประกอบต่างๆ ในงานภูมิทัศน์ การ

ออกแบบภูมิทัศน์ในบริเวณบ้านพักอาศัยและพื้นที่

สาธารณะ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของหลักการ

ออกแบบและพฤติกรรมของผู้ใช้ การค้นคว้าข้อมูล 

การวางแผนงานออกแบบภูมิทัศน์ การสร้างแบบ

ร่างและแบบจ าลอง     

  ปิดรายวิชา 
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181351 Principles and theories in landscape design, 

a multiple system in landscape design, landscape 

design responding the main concept, the 

characteristic and proportion of landscape 

elements, landscape design in residential and 

public area,  an analysis of relationship between 

design principles and user behaviors, a advanced 

plan of landscape design, a design invention of 

primary ideas along with a model making  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181352 การออกแบบการแสดง         3(2-2-5) 

Performing Design 

ประวั ติ ศ าสต ร์  หลั ก ก าร  ทฤษฎี  แ ล ะ

องค์ประกอบของการแสดงที่ส าคัญในอดีตและ

ปัจจุบัน ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล ในรูปแบบ

ประเพณีและร่วมสมัย การออกแบบการแสดงเพื่อ

สื่อสารแนวคิดตามวัตถุประสงค์ทางวิจิตรศิลป์และ

ประยุกต์ศิลป์ การจัดแสดงการจัดแสดงเผยแพร่สู่

สาธารณะ 

History, principles, theories and significant 

elements in traditional and contemporary 

performing arts in both local and international 

levels from the historical to the present time, 

performing design for communication following 

the main idea in fine and applied art , a public 

presentation 

 

  ปิดรายวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

 

หลกัสตูร พ. ศ. 2555 หลกัสตูรปรบัปรงุ พ. ศ. 2560 สาระทีป่รบัปรงุ 

หมวดวชิาเฉพาะ                                    94      หนว่ยกติ หมวดวชิาเฉพาะ                                      93      หนว่ยกติ  

กลุม่วชิาเอก                                          81       หนว่ยกติ กลุม่วชิาเอก                                            21      หนว่ยกติ  

วชิาเอกเลอืก                                         15       หนว่ยกติ วชิาเอกเลอืก                                            9      หนว่ยกติ  

181353 การออกแบบจัดแสดง             3(2-2-5) 

และนิทรรศการ 

Display and Exhibition Design 

หลักการ แนวคิด วิวัฒนาการและการออกแบบ

นิทรรศการในรูปแบบต่างๆ รวมถึงหน่วยน าเสนอ

สินค้า ณ จุดจ าหน่าย การปฏิบัติงานด้านการ

วางแผน การก าหนดขั้นตอนการท างาน การ

ออกแบบ สร้าง ติดตั้ง การประชาสัมพันธ์และการ

เปิดแสดงต่อสาธารณะ  

Principles, concepts, development and 

design process of exhibition design, including 

commercial conditions, the execution in planning 

process, the determining of designing, working 

and presenting phase, a public presentation 

 

   

 

 

ปิดรายวิชา 

 

 

 

 

181354 การออกแบบกิจกรรม            3(2-2-5) 

Event Design 

หลักการ แนวคิด การวางล าดับขั้นตอนและ

ออกแบบสภาพแวดล้ อมของการกิ จกรรม

สร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการและ

ประมวลผลกระทบ หรือความแปรผันที่อาจจะเกิด

ขึน้กับกิจกรรมในเป้าหมาย 

Principles, concepts and design process of 

event design, the management and evaluation of 

its impact or variable factors that can cause the 

inverted effects 

 

  ปิดรายวิชา 
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181261 การออกแบบสื่อ                  3(2-2-5) 

Media Design    

ประวัติศาสตร ์แนวคิด และประเภทของสื่อ 

การวิเคราะห์สภาพปัญหาข้อบกพร่อง และ

ผลกระทบจากผลงานการออกแบบสือ่ใน

ชีวติประจ าวัน การออกแบบสื่อ ตามทฤษฎี และ

หลักการออกแบบสื่อ การสรา้งแนวคิด การ

สรา้งสรรค์ผลงานเพื่อตอบสนองแนวคิดเชิง

ทัศนศิลป์หรือประยุกต์ศลิป์ทัง้ 2 และ 3 มิต ิสื่อ

และสิทธทิางปญัญา การวางแผนการผลิตและการ

ประชาสัมพันธ์สื่อ การเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ 

History, concept and type of media design, 

analysis of problems and impact from media art 

in everyday life, the theory of media design and 

methodology, creation of concept ,making media 

art in order to following concept and composition 

of two dimensional design as well as tree 

dimensional design, the copyright in art and 

design, production plan and advertisement, 

public relation and presentation 

  ปิดรายวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

181262 การออกแบบตัวอักษร            3(2-2-5) 

Typography Design   

การวิเคราะห์ รูปแบบตัวอักษรไทย และสากล

ประเภทต่างๆ การออกแบบตัวอักษร รูปแบบและ

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวอักษรที่ใช้กับสื่อที่จะน าไป

ประกอบ ภายใน การสร้างสรรค์สัญลักษณ์ การ

วิเคราะห์ถึงกรณีศึกษาที่ว่าด้วยการออกแบบ

ตัวอักษรในองค์ประกอบของการสรา้งอัตลักษณ์  

An analysis of Thai and foreign fonts, a 

design of lettering and style, the study of 

relationship between lettering forms and its 

media, a creation of symbol, the refined study of 

case studies to seek the identity element 

 

181337 การออกแบบตวัอกัษรและกราฟกิ          3(2-2-5) 

Typography and Graphic Design   

    พื้นฐานทางประวัติและวิวัฒนาการของตัว

อักษรไทยและโรมัน รูปแบบของตัวอักษรที่ใช้ใน

ปัจจุบัน การสร้างสรรค์แนวคิดในการออกแบบ

ตัวอักษรให้มีเอกลักษณ์เฉพาะ สิทธิปัญญา การ

ประยุกต์ใช้ตัวอักษรในงานออกแบบกราฟิกและงาน

ผลิตสื่อ การสื่อสารและน าเสนอเผยแพร่งานสู่

สาธารณะ 

    Basic history and evolution of Thai and Roman 

letters, type of letters use in present, conceptual 

for unique typography design, copyright for art 

and design, application of typography in graphic 

design and media production, communication and 

presentation for public relation  
 

 

 

ปรับรหัส ชื่อ 

และค าอธบิาย

รายวิชา 

 

 

 

 

 



93 

 

 

หลกัสตูร พ. ศ. 2555 หลกัสตูรปรบัปรงุ พ. ศ. 2560 สาระทีป่รบัปรงุ 

หมวดวชิาเฉพาะ                                    94      หนว่ยกติ หมวดวชิาเฉพาะ                                      93      หนว่ยกติ  

กลุม่วชิาเอก                                          81       หนว่ยกติ กลุม่วชิาเอก                                            21      หนว่ยกติ  

วชิาเอกเลอืก                                         15       หนว่ยกติ วชิาเอกเลอืก                                            9      หนว่ยกติ  

181361 การออกแบบมัลติมีเดีย                  3(2-2-5) 

Multimedia Design 

ประวัติและทฤษฎีการออกแบบเชิงโต้ตอบ เพื่อ

การสื่อสาร การน าเสนอและการสรา้งผลงานศิลปะ 

การวิ เคราะห์และก าหนดแนวคิดหลักในการ

ออกแบบที่เหมาะสม การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส าเร็จรูปเพื่อประยุกต์ใช้ร่วมกับสื่อชนิดอื่นๆ   

History, a interactive design theory for 

communication, art presentation and art 

production, an analysis and a setting of concept 

in order to create a proper design, an adaptation 

of computer programmers to work with other 

design methodologies  

 

  ปิดรายวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

181362 การออกแบบเสียง                3(2-2-5) 

Sound Design 

วิวัฒนาการ และการออกแบบเสียงในสื่อ

ประเภทต่างๆ เทคนิคและรูปแบบของการสื่อ

ความหมายด้วยเสียง กระบวนการออกแบบเสียง

เบือ้งต้น การใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ในการบันทึกเสียง 

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบเสียง

กับงานศิลปะและการออกแบบ         

Evolution and foundation of sound design in 

different media, auditory communication by 

exploiting multiple techniques and styles,  a 

basic process in sound design,  audio recording 

by using computer program for art and design 

works 

 

  ปิดรายวิชา 
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181363 การออกแบบแสง                  3(2-2-5) 

Lighting Design 

ความส าคัญของแสง ระบบการจัดแสงใน

สภาพแวดล้อมต่างๆ การออกแบบแสงด้วย

เคร่ืองมือดิจิตอล และการประยุกต์ใช้สร้างสรรค์

ร่วมกับงานศิลปะและการออกแบบ การออกแบบ

แสงส าหรับการจัดนิทรรศการ การแสดง การ

ตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร 

Significance of lighting, systematic setting of 

lighting in different atmospheres,  lighting design 

by using digital tools, the interdisciplinary of 

lighting works with art and design works, lighting 

design for supporting exhibition, performing art, 

interior and exterior design 

   

 

ปิดรายวิชา 

 

 

 

 

 

 

181364 การสร้างสรรค์ภาพยนตร์               3(2-2-5) 

Film Creative 

วิวัฒนาการ คุณค่า ประเภท รูปแบบ หลักการ 

และองค์ประกอบของภาพยนตร์ การใช้และการ

ตีค วามสัญลั กษณ์ต่ า งๆ ในภาพยนต ร์  การ

สร้างสรรค์ภาพยนตร์เพื่อตอบสนองแนวคิดเชิง

ศิลปะและพานิช ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตและ

การ รับ รู้จากภาพยนตร์  ความสั มพันธ์ และ

ผลกระทบของภาพยนตร์ต่อผู้ชมและสังคม การ

วิเคราะห์ วจิารณ์ภาพยนตร์  

Evolution, value, categories, formats, 

principles and elements of film, semiology in film 

and film interpretation, film production for art and 

commercial base, factors impacting on film 

production and consumer’s perception, the 

relationship and effect of film on film consumers 

and society, film analysis and film criticism 

 

 

181223 การสรา้งสรรคภ์าพถา่ยและภาพยนตร ์  

Creative Photography and Film 

    หลักการสร้างสรรค์ภาพยนตร์และภาพถ่าย 

คุณค่า เทคนิค ประเภท รูปแบบและองค์ประกอบ

ของภาพยนตร์และภาพถ่าย การใช้และตีความ

สัญลั กษณ์  ในภาพยนตร์และภาพถ่ าย  กา ร

สร้างสรรค์ภาพยนตร์และภาพถ่ายเพื่อตอบสนอง

แนวคิดเชิงศิลปะและพาณิชย์ ความสัมพันธ์และ

ผลกระทบของภาพยนตรแ์ละภาพถ่ายต่อสังคม และ

การวิเคราะห์ วจิารณ์ภาพยนตรแ์ละภาพถ่าย 

    Principles of filmmaking and photography, 

value, technique, type, form and composition of 

film and photo. understand and use interpretation 

of symbols in movies and photos, create movies 

and photos responsive to artistic and commercial 

concepts, relationships and the impact of movies 

and photos on society, analysis movie and photo 

critics. 

 

 

 

ปรบัรหัส ชื่อ 

และค าอธบิาย

รายวิชา 
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ตารางเปรยีบเทยีบแผนการศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการศกึษาป ีพ.ศ. 2555 แผนการศกึษาป ีพ.ศ. 2560 

ชัน้ปทีี ่1 ชัน้ปทีี ่1 

ภาคการศกึษาตน้ ภาคการศกึษาตน้ 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) - - - 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001102 ภาษาอังกฤษเตรยีมพร้อม 3(2-2-5) 

005173 ทักษะชีวติ 2(1-2-3) 004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 

181111 สุนทรียศาสตร์ 3(3-0-6) 181111 สุนทรียศาสตร์ 3(3-0-6) 

181112 พืน้ฐานศิลปะและการออกแบบ 1 3(1-4-4) 181112 พืน้ฐานศิลปะและการออกแบบ 1 3(1-4-4) 

181113 วาดเส้น 3(1-4-4) 181113 วาดเส้น 3(1-4-4) 

 รวม 17 หนว่ยกติ  รวม 15 หนว่ยกติ 

 

ภาคการศกึษาปลาย ภาคการศกึษาปลาย 

001112 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา 3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

*003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 3(3-0-6) - - - 

*003136 พะเยาศกึษา 3(2-2-5) - - - 

181114 พืน้ฐานศิลปะและการออกแบบ 2 3(1-4-4) 181114 พืน้ฐานศิลปะและการออกแบบ 2 3(1-4-4) 

181115 การคิดสรา้งสรรค ์ 1(0-3-2) 181115 การวิเคราะห์และพัฒนาแนวคดิ

เบือ้งต้น 

1(0-3-2) 

181116 คอมพิวเตอร์เพื่อการสรา้งสรรค์และ

การน าเสนอ 

3(2-2-5) 181116 คอมพิวเตอร์เพื่อการสรา้งสรรค์

และการน าเสนอ 

3(2-2-5) 

181121 ประวัติศาสตรศ์ิลปะตะวันตก 3(2-2-5) 181121 ประวัติศาสตรศ์ิลปะและการ

ออกแบบตะวันตก 

3(2-2-5) 

004XXX กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) - - - 

   001101 การใชภ้าษาไทย 3(2-2-5) 

   003202 การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม 3(2-2-5) 

 รวม 17 หนว่ยกติ  รวม 19  หนว่ยกติ 
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แผนการศกึษาป ีพ.ศ. 2555 แผนการศกึษาป ีพ.ศ. 2560 

ชัน้ปทีี ่2 ชัน้ปทีี ่2 

ภาคการศกึษาตน้ ภาคการศกึษาตน้ 

005171 ชีวติและสขุภาพ 3(3-0-6) - - - 

005172 การจัดการด าเนินชีวติ 3(3-0-6) 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

181211 วัสดุและการสรา้งสรรค ์ 3(2-2-5) 181221 วัสดุและการสรา้งสรรค ์ 3(2-2-5) 

181212 แนวคิดและวัสด ุ 1(0-3-2) 181222 ทฤษฎแีนวคิดและวัสด ุ 1(0-3-2) 

181221 ประวัติศาสตรศ์ิลปะตะวันออก 3(2-2-5) 181211 ประวัติศาสตรศ์ิลปะและการ

ออกแบบตะวันออก 

3(2-2-5) 

00XXXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) - - - 

181XXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 181223 การสรา้งสรรค์ภาพถ่ายและ

ภาพยนตร์ 

3(2-2-5) 

   001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 

   003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 

 

 

รวม 19 หนว่ยกติ  รวม 19 หนว่ยกติ 

 

ภาคการศกึษาปลาย ภาคการศกึษาปลาย 

181213 การสรา้งสรรค์ 1 3(2-2-5) 181224 หลักการแนวคิดการสรา้งสรรค์

ศิลปะและการออกแบบ 

3(2-2-5) 

181214 การพัฒนาแนวคิดการสรา้งสรรค์ 1(0-3-2) 181225 การพัฒนาแนวคิดการสรา้งสรรค์ 1(0-3-2) 

181222 ภูมิปัญญาไทยและศิลปกรรม 

ท้องถิ่น 

3(2-2-5) 181212 ภูมิปัญญาไทยและศิลปกรรม

ท้องถิ่น 

3(2-2-5) 

181xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 181226 สื่อผสม 3(2-2-5) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x) 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกใน

สังคม 

3(2-2-5) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x) 002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 

      

      

 รวม 17 หนว่ยกติ  รวม 16 หนว่ยกติ 
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แผนการศกึษาป ีพ.ศ. 2555 แผนการศกึษาป ีพ.ศ. 2560 

ชัน้ปทีี ่3 ชัน้ปทีี ่3 

ภาคการศกึษาตน้ ภาคการศกึษาตน้ 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถปุระสงค ์

เฉพาะ 

3(3-0-6) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถปุระสงค์

เฉพาะ 

3(3-0-6) 

181311 การตลาดส าหรับศิลปะและการ

ออกแบบ 

3(2-2-5) 181321 การตลาดส าหรับศิลปะและการ

ออกแบบ 

3(2-2-5) 

181312 การสรา้งสรรค์ 2 3(2-2-5) 181322 การบูรณาการข้ามศาสตรก์ับศิลปะ

และการออกแบบ 

3(2-2-5) 

181313 การสรา้งสรรค์เชิงบูรณาการ 1(0-3-2) 181323 การสรา้งสรรค์เชิงบูรณาการ 1(0-3-2) 

181331 วัฒนธรรมทางสายตา 3(2-2-5) 181311 วัฒนธรรมทางสายตา 3(2-2-5) 

181XXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 181XXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

      

 รวม 16 หนว่ยกติ  รวม 16 หนว่ยกติ 

 

ภาคการศกึษาปลาย ภาคการศกึษาปลาย 

181314 จิตวิทยาในศลิปะและ 

การออกแบบ 

3(2-2-5) 181324 จิตวิทยาในศลิปะและ 

การออกแบบ 

3(2-2-5) 

181315 การสรา้งสรรค์ 3 3(2-2-5) 181325 การสรา้งสรรค์ศลิปะและการ

ออกแบบกบัชุมชน 

3(2-2-5) 

181316 การบรหิารและจัดการโครงงาน

สรา้งสรรค์ 

1(0-3-2) 181326 การบรหิารและจัดการโครงงาน

สรา้งสรรค์กับชุมชน 

1(0-3-2) 

181332 ปรัชญาศิลป ์ 3(2-2-5) 181312 ปรัชญาศิลป ์ 3(2-2-5) 

181xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 181xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 

 รวม 16 หนว่ยกติ  รวม 16 หนว่ยกติ 
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แผนการศกึษาป ีพ.ศ. 2555 แผนการศกึษาป ีพ.ศ. 2560 

ชัน้ปทีี ่4 ชัน้ปทีี ่4 

ภาคการศกึษาตน้ ภาคการศกึษาตน้ 

181411 ระเบียบวิธีวิจัย 3(2-2-5) 181421 ระเบียบวิธีวิจัย 3(2-2-5) 

181412 การสรา้งสรรค์ 4 3(2-2-5) 181422 การสรา้งสรรค์จัดการโครงงาน 3(2-2-5) 

181413 สัมมนา 1(0-3-2) 181423 สัมมนา 1(0-3-2) 

181431 ศิลปวิจารณ์ 3(2-2-5) 181411 ศิลปวิจารณ์ 3(2-2-5) 

181xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 181xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 

 รวม 16 หนว่ยกติ  รวม 16 หนว่ยกติ 

 

ภาคการศกึษาปลาย ภาคการศกึษาปลาย 

181414 การวิเคราะห์ประโยชน์และผลกระทบ

จากงานสร้างสรรค์ 

1(0-3-2) - - - 

181415 ศิลปนิพนธ ์ 12 หน่วยกิต 181431 ศิลปนิพนธ ์ 12 หน่วยกิต 

 รวม 13 หนว่ยกติ  รวม 12 หนว่ยกติ 
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ภาคผนวก ค ค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตร 
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ภาคผนวก ง รายงานการประชมุวพิากษห์ลกัสตูร 
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ภาคผนวก จ ประวตัิและผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
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ประวตั ิ

ดร.ชาญคณติ อาวรณ์ 

Mr.Chankhanit  Arvorn ,Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล   ดร.ชาญคณิต อาวรณ์ 

รหสัประจ าตวัประชาชน  3520600010287 

ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์สาขาศลิปะและการออกแบบ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาศลิปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที่ 19  หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอ

เมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์    054-466666 ต่อ 3358 

096-874-7476 

 Email     arvornpuiy@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ.2557   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ 

     คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง 

พ.ศ.2556    ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย) 

    คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

พ.ศ.2550   ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ(ประวัติศาสตร์ศิลปะ)  

    คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

พ.ศ.2548   รัฐศาสตรบัณฑิต(ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์) 

    สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

พ.ศ.2547   ศลิปบัณฑติ(ศิลปะไทย) 

    คณะวจิติรศลิป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ผลงานวิชาการ วารสารวิชาการ  

 (1) ชาญคณิต  อาวรณ์, (2553), “ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในกระบวนการสื่อสาร

ทางการเมืองไทย พ.ศ.2551 – 2552”.ทุนสนับสนุนการวิจัยส านักศิลปวัฒนธรรม

ร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม 

(2) ชาญคณิต อาวรณ์และคณะ, (2554), “รูปแบบและแนวทางการจัดการท่องเที่ยว

ทางวัฒนธรรมแบบพหุภาคี  : กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน 

สถาบันการศึกษา และองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย”.

ทุนอุดหนุนการวิจัยเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา 

(3) ชาญคณิต อาวรณ์, (2558), “รูปแบบการบริโภคสินค้าทางวัฒนธรรมพุทธศาสนา 

: ปรากฏการณ์ร่วมสมัยภายใต้นโยบายการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย”.ทุนอุดหนุน

การวิจัยทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 

(4) ชาญคณิต อาวรณ์ และคณะ, (2558), “แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพการ

บริหารจัดการโบราณสถานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอน

ภารกิจจากกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม”.ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย(สกว.)  

(5) ชาญคณิต อาวรณ์, (2555), “สัญลักษณ์ในหน้าบันวิหารและอุโบสถสมัยครูบาศรี

วิชัย : การเมอืงวัฒนธรรมในสังคมล้านนา พ.ศ.2463 – 2477 ”. วารสารวิจิตรศิลป์ 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2555 : 91 – 120. 
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ประวตั ิ

ดร.ธงไทย วงศ์วชิยั 

Mr. Thongthai Wongwichai, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล   ดร.ธงไทย วงศ์วิชัย 

รหสัประจ าตวัประชาชน  31014020XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์สาขาวิชาศลิปะและการออกแบบ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก ส า ข า วิ ช า ศิ ล ป ะ แ ล ะ ก า ร อ อ ก แ บ บ   ค ณ ะ

สถาปั ตยกรรมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์    054-466666 ต่อ 3358 

09-6907-8923 

 Email     Pang_design@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.2560  Doctor of Design, Design and Media Technology, 

Faculty of Engineering, Iwate University, Japan. 

พ.ศ.2550 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม สถาบัน เทคโนโลยี เจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 

 กรุงเทพฯ 

พ.ศ.2542 ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒประสานมติร กรุงเทพฯ 

 

ผลงานวิชาการ วารสารวิชาการ  

(1) W. Thongthai (2015).An Observation of Human Comprehension Through Wood 

Joints Assembly of a Cube Puzzle Human Interface and the Management of 

Information. Information and Knowledge Design., Volume 917: p.668-677. 
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(2) T. Masao, T. Takamitsu, W. Thongthai, Yen-Yu Kang (2016). Basic Observation 

About the Difficulty of Assembly Wood Puzzle by Wooden Joint [Human Interface 

and the Management of Information: Applications and Services., Volume 973: 

p.589-598 

(3) W. Thongthai, T. Takamitsu (2017). Investigating affecting the difficulty in 

assembling a joint of a cube puzzle [Bulletin of Japanese Society for the 

Science of Design, 63 :p.49-58 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 

 

ประวตั ิ

ดร.ศลุีพร ค าชมภู 

Dr.Suleeporn Kamchompoo 

 

ชื่อ-สกุล   ดร.ศุลพีร ค าชมภู 

รหสัประจ าตวัประชาชน  13399000XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์สาขาวิชาศลิปะและการออกแบบ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก ส า ข า วิ ช า ศิ ล ป ะ แ ล ะ ก า ร อ อ ก แ บ บ   ค ณ ะ

สถาปั ตยกรรมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์    054-466666 ต่อ 3358 

08-7934-3515 

 Email     foxesmonster@hotmail.com 

 

ประวัติการศึกษา 

 

พ.ศ.2558   Doctor of Design, Design and Media Technology, 

Graduate School of Engineering, Iwate University, 

JAPAN 

พ.ศ.2555   Master of Design, Design and Media Technology, 

Graduate School of Engineering, Iwate University, 

JAPAN  

พ.ศ.2549  ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบบรรจภัณฑ์ คณะ 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

 

ผลงานวิชาการ วารสารวิชาการ  

งานวจิยั 

(1) K.Suleeporn and T. Takamitsu (2014). The Perception of Product Value Based 

on Different Languages on Packaging Labels, The Journal of Design Research 

Association, No.66 :pp.84-91 
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บทความทางวิชาการ 

 (1) K.Suleeporn, T. Takamitsu (2012). A Study of Thai Comsumer’s Perceptions of 

Japanese Identity through Consumer Product Packages. In Proceedings of 

International Service Innovation Design Conference (ISIDC2012), Service 

Design Session, :p.39-47, National Cheng Kung University, Tainan, Taiwan  

(2) K.Suleeporn, T. Takamitsu (2014). Cross-Cultural Differences in the Influence 

of Different Packaging Design Characteristics on the Perception of Product 

Value. In Proceedings of Thailand-Japan International Academic Conference 

(TJIA2014), Humanities and Social Science Session :p.286-289,                

The University of Tokyo, Tokyo, Japan  

 

 ผลงานงานสร้างสรรค์ 

ศุลีพร  ค าชมพู, (2555). งานออกแบบบรรจุภัณฑ์และกราฟิกบนผิวแอปเปิ้ล “The 

Corraboration Reserch between Isari Area”, Morioka City, Iwate Prefecture, 

JAPAN 
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ประวตั ิ

นายทว ี เสรีวาศ 

Mr.Tawee Sareewas 

 

ชื่อ-สกุล   นายทวี  เสรีวาศ 

รหสัประจ าตวัประชาชน  38099000XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์สาขาวิชาศลิปะและการออกแบบ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก ส า ข า วิ ช า ศิ ล ป ะ แ ล ะ ก า ร อ อ ก แ บ บ   ค ณ ะ

สถาปั ตยกรรมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์    054-466666 ต่อ 3358 

     087-7877574 

 Email     sreevas.art@gmail.com 

ประวัติการศึกษา 

2551    ปริญญา ศลิปมหาบัณฑติ (ภาพพิมพ์) 

                           คณะวจิติรศลิป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

    2543    ปริญญา ศิลปบัณฑติ (ภาพพิมพ์)  

                             คณะวจิติรศลิป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ผลงานทางวิชาการ 

- 

ผลงานสร้างสรรค์ 

(1) ทวี  เสรีวาศ, (2559). “Art Exhibition By Art In Soi Group”  ณ หอศิลป์ฯ 

อาคารวิสุทธิกษัตริย์สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน มหาวิทยาลัย

นเรศวร :4-30 พฤศจกิายน 2559. 

(2) ทวี  เสรีวาศ, (2557). “โครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์” ณ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและนิทรรศการนานาชาติ ณ หอนิทรรศการ

ศลิปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ :27-30 ตุลาคม 2557. 

(3) ทวี  เสรีวาศ, (2557). นิทรรศการอาจารย์สาขาวิชาศลิปะและการออกแบบ 

“Make You Rownart” ณ หอนิทรรศการศลิปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ :23-30 สิงหาคม 2557 
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(4) ทวี  เสรีวาศ, (2556). นิทรรศการโครงการพิมพ์ชิน้เล็กที่ยิ่งใหญ่ “Little Big 

Prints” ณ หอศลิป์ PSG  คณะจติรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

มหาวิทยาลัยศลิปากร วังท่าพระ :5 -26 มถิุนายน 2556 

(5) ทวี  เสรีวาศ, (2555). นิทรรศการ “ทัศนาวันทา ไหว้ยอสา ผ้าพระบฎ  

  ความงามแหง่ผนืผ้าพระบฎล้านนา” ณ พิพธิภัณฑเ์รือนโบราณล้านนา  

  ส านักส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม และหอนทิรรศการศลิปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ :29 มถิุนายน -2 กรกฎาคม 2555 
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ประวตั ิ

นายธเนศ   ไข่แกว้ 

Mr. Tanet   Kaikaew 

 

ชื่อ-สกุล   นายธเนศ   ไขแ่กว้ 

รหสัประจ าตวัประชาชน  35007002XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์สาขาวิชาศลิปะและการออกแบบ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก ส า ข า วิ ช า ศิ ล ป ะ แ ล ะ ก า ร อ อ ก แ บ บ   ค ณ ะ

สถาปั ตยกรรมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์    054-466666 ต่อ 3358 

06-3224-2953 

 Email     binobito@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.2553    ศลิปมหาบัณฑติ (เครื่องเคลือบดินเผา) 

    คณะมัณฑนศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศลิปากร  

พ.ศ.2549   ศลิปบัณฑติ (ประติมากรรม)  

    คณะวจิติรศลิป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 

 

ผลงานวิชาการ วารสารวิชาการ  

ธเนศ  ไข่แก้ว, (2554). “เมืองศวิิไลซ์ Veridian E-Journal SU” :ปทีี่ 4(ฉบับที่ 1), 

294. สืบค้นเมื่อ พฤษภาคม 8, 2560 จาก http://www.tci-

thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view/7064. 

 ผลงานงานสร้างสรรค์ 

ธเนศ  ไข่แก้ว, (2557). การแสดงผลงานศลิปะและการออกแบบ “Make Your 

Own Art” โดยคณาจารย์จากเครือขา่ยการสร้างสรรค์ 3 สถาบัน ณ หอ

ศลิปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ประวตั ิ

นายนธิิศ  วนิชบรูณ ์

Mr.Nitis  Wanichaboon 

 

ชื่อ-สกุล   นายนิธิศ  วนิชบูรณ์ 

รหสัประจ าตวัประชาชน  16599000XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์สาขาวิชาศลิปะและการออกแบบ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาศลิปะและการออกแบบ   

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์    054-466666 ต่อ 3358 

094-626-6549 

 Email     nitis.wanich@gmail.com 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.2556    Master of fine Art (Art,Architecture And Performance) 

    University for the creative Arts ,United Kingdom 

พ.ศ.2550   ศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต (ปฏิมากรรม)  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้ าคุณทหาร

ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 

ผลงานวิชาการ วารสาร 

- 

 

ผลงานสร้างสรรค์ 

(1) W. Nitis, (2012). “An exhibition of site-specific contemporary art at 

Melbourne Works”, Hebden Bridge :29 June – 8 July 2012 

(2) นธิิศ  วนิชบูรณ์, (2556). นิทรรศการ "หน้าตรง ดา้นข้าง : Meet Me Half Way"  

ณ Artery Post-Modern Gallery (สีลมซอย 19) :31 สิงหาคม –  28 กันยายน

2556  
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(3 นธิิศ  วนิชบูรณ์, (2558). “Art exhibition By Art In Soi Group” ณ หอศลิป์ฯ 

อาคารวสิุทธิกษัตรยิ์ สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน  

 มหาวิทยาลัยนเรศวร :4-30 พฤศจกิายน 2558 
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ประวตั ิ

นายปวนิท์   ระมิงคว์งศ์ 

Mr. Pawin   Ramingwong 

 

ชื่อ-สกุล   นาปวินท ์  ระมิงค์วงศ์ 

รหสัประจ าตวัประชาชน  35099000xxxxx 

ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์สาขาวิชาศลิปะและการออกแบบ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก ส า ข า วิ ช า ศิ ล ป ะ แ ล ะ ก า ร อ อ ก แ บ บ   ค ณ ะ

สถาปั ตยกรรมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์    054-466666 ต่อ 3358 

08-9635-4585 

 Email     pawin2011@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.2552    ศลิปมหาบัณฑติ (สื่อศลิปะและการออกแบบสื่อ) 

    คณะวจิติรศลิป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

พ.ศ.2544   ศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบนิเทศศิลป์)  

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 

ผลงานวิชาการ วารสารวิชาการ  

ปวินท์ ระมิงค์วงศ์, (2557). “รูปแบบการพัฒนาผลติภัณฑชุ์มชนของกลุ่ม

หัตถกรรมผักตบชวาบ้านสันป่าม่วงต าบลสันป่าม่วง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา”  
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 ผลงานงานสร้างสรรค์ 

(1) ปวินท์  ระมิงค์วงศ์, (2556). “Sound of lake” การแสดงผลงานศิลปะในโครงการ  

 “คุณค่าทางศิลปะสู่จติส านึกรักษ์กว๊านพะเยา” คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

ศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) 

(2)  ปวินท์  ระมิงค์วงศ,์ (2558). การแสดงผลงานศลิปะและการออกแบบ “Make Your 

Own Art” โดยคณาจารย์จากเครือขา่ยการสร้างสรรค์ 3 สถาบัน  

ณ หอศลิปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ประวตั ิ

นางสาวปรยีาชนก  เกษสวุรรณ 

Miss Preeyachanok Ketsuwan 

 

ชื่อ-สกุล   ปรียาชนก   เกษสุวรรณ 

รหสัประจ าตวัประชาชน  15009000xxxxx 

ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์สาขาวิชาศลิปะและการออกแบบ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก ส า ข า วิ ช า ศิ ล ป ะ แ ล ะ ก า ร อ อ ก แ บ บ   ค ณ ะ

สถาปั ตยกรรมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์    054-466666 ต่อ 3355 

09-1076-5594 

 Email     preeyachanok@yahoo.com 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.2553  ศิลปมหาบัณฑิต (ศิ ลปไทย)  คณะจิตรกรรมฯ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ 

พ.ศ.2549   ศลิปบัณฑติ (ศลิปไทย) เกียรตินยิมอันดับ 2  

คณะจติรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ 

 

ผลงานวิชาการ วารสารวิชาการ  

(1) ปรียาชนก  เกษสุวรรณ, (2558). “ลายน้ าไหล บไหลคืนถิ่น” (โครงการพัฒนา

คณะดวยงานสรางสรรคเชงิวิชาการ กรณีศกึษาจากโครงการตัวอย่าง โครงการ

สรางสรรคผลงานภาพถายและวีดีทัศน แรงบันดาลใจจาก การเปลี่ยนถาย

วัฒนธรรมเพศหญิงในกลุมชาติพันธุไทลื้อ อ.เชียงค า จ.พะเยา)  (สัญญาเลขที่ 

ABCUP5610) สนั บสนุ น โดยส านั ก งานกองทุ นสนับสนุ นการวิ จั ย และ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

mailto:preeyachanok@yahoo.com
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  (2) ปรียาชนก  เกษสุวรรณ, (2557).  “การศกึษาพัฒนาการจากการทอผา้(ซิ่น) 

  ไทลื้อเพื่อสวมใส่ในชีวิตประจ าวันสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์หลังโครงการ“หนึ่ง

ต าบล หน่ึงผลติภัณฑ์”(OTOP)ถึงปัจจุบัน เพื่อแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า

ทอชุมชน ต.อ่างทอง อ.เชียงค า จ.พะเยา” (สัญญาเลขที่ PO20057120010) 

ทุนสนับสนุนโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ปีงบประมาณ 2557 

(3) ปรียาชนก  เกษสุวรรณ, (2558). “ลือถิ่น” โครงการพัฒนาคณะด้วยการ

สร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านการออกแบบแฟช่ันสิ่งทอพื้นถิ่นและสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนและนักวิชาการ คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  (สัญญาเลขที่ ABCUP58A03) 

(4) ปรียาชนก  เกษสุวรรณ, (2558). วิถีบ่เก่า   “ม่วน(สุนทรียะ) ชื่น(สุขภาวะ) คืน

สุข(ผู้สูงอายุ)” โครงการพัฒนาคณะด้วยงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์กรณีศึกษา

กระบวนการทางสุนทรียะสรา้งสุขภาวะในกลุ่มผู้สูงอายุบ้านโซ้ ต าบลแม่นาเรือ 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา  (สัญญาเลขที่ ABCUP59A05) 

 

 ผลงานสร้างสรรค์ 

(1) ปรียาชก  เกษสุวรรณ, (2556). “THAITAI: A Measure of Understanding 

Exhibition” หอศลิปวัฒนธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร (BACC) 

(2) ปรียาชนก  เกษสุวรรณ, (2556). “ThaiTai: A Measure of Understanding”           

ณ URS21 Chung Shan Creative Hub เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน 
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ประวตั ิ

นางสาววรีดา   บวับังใบ 

Miss Weerada   Buabangbai 

 

ชื่อ-สกุล   นางสาววีรดา   บัวบังใบ 

รหสัประจ าตวัประชาชน  17099000XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์สาขาวิชาศลิปะและการออกแบบ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก ส า ข า วิ ช า ศิ ล ป ะ แ ล ะ ก า ร อ อ ก แ บ บ   ค ณ ะ

สถาปั ตยกรรมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์    054-466666 ต่อ 3358 

08-7934-3515 

 Email     amceramy@gmail.com 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.2553    ศลิปมหาบัณฑติ (เครื่องเคลือบดินเผา) 

    คณะมัณฑนศลิป์ บัณฑติวิทยาลัย 

     มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ 

พ.ศ.2549   ศลิปบัณฑติ เกียรตนิิยมอันดับ 2  

(เครื่องเคลือบดินเผา)  

    คณะมัณฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ 

 

ผลงานวิชาการ วารสารวิชาการ  

(1) วีรดา บัวบังใบ, (2554). “ครอบครัวนกฮูก” ,Veridian E-Journal SU, ปีที่ 4 

(ฉบับที่ 1) :173. สืบค้นเมื่อ พฤษภาคม 8, 2560 จาก http://www.tci-

thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view/7028. 

(2)วีรดา บัวบังใบ, (2559). “ค่ าคนืที่แสนดี”.,หอศลิป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, การ

แสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 :หนา้ 63.  
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 ผลงานงานสร้างสรรค์ 

(1) วรีดา  บัวบังใบ, (2557). การแสดงผลงานศลิปะและการออกแบบ “Make Your 

Own Art” โดยคณาจารย์จากเครือขา่ยการสร้างสรรค์ 3 สถาบัน  

ณ หอศลิปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

(2) วรีดา  บัวบังใบ, (2559). “รางวัลดีเด่น เครื่องปั้นดินเผาประเภทหัตถกรรม”., 

การแสดงศลิปะเครื่องปั้นดินเผาแหง่ชาติครั้งที่ 18 ณ ศูนย์ศลิปวัฒนธรรม

เฉลิมพระเกียรต ิ6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศลิปากร วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
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ประวตั ิ

นางอารยา  รวมส าราญ 

MRS. ARAYA   RUAMSAMRAN 

 

ชื่อ-สกุล   นางอารยา  รวมส าราญ 

รหสัประจ าตวัประชาชน  3301200XXXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์สาขาวิชาศลิปะและการออกแบบ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก ส า ข า วิ ช า ศิ ล ป ะ แ ล ะ ก า ร อ อ ก แ บ บ   ค ณ ะ

สถาปั ตยกรรมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์    054-466666 ต่อ 3358 

084-9613370 

 Email     joxyz_9009@hotmail.com , joxyz9009@gmail.com 

 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.2553    ครุศาสตร์มหาบัณฑติ 

(เทคโนโลยีทางการอาชีวะและเทคนิคศกึษา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง ,กรุงเทพฯ  

พ.ศ.2546   ศลิปศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 

(ออกแบบเครื่องเรอืนและตกแต่งภายใน) 

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนอื, กรุงเทพฯ  

 

ผลงานวิชาการ วารสารวิชาการ  

(1) อารยา เลาหะพันธ์, (2554, กุมภาพันธ์-พฤษภาคม). “บทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน เรื่องภูมิศาสตรโ์ลกของเรา”, วารสารครุศาตร์อุตสาหกรรม, ปีที่ 10 

ฉบับที่ 2. กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 
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(2) อารยา รวมส าราญ, (2558). “ส ารวจและสืบค้นเครื่องใชใ้นครัวข้าวเหนียว 

ของชาวไทยอีสานในล้านนา กรณีศึกษาบ้านปางมดแดง ต าบลอ่างทอง อ าเภอ

เมือง จังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา”  

(3) อารยา รวมส าราญ, (2558). คู่มือแนะน าเชิงท่องเที่ยว “ครัวข้าวเหนียว ของ

ชาวอีสานในล้านนา” กรณีศกึษาบ้านปางมดแดง ต.อ่างทอง อ.เชยีงค า  

 จ.พะเยา :งานวิจัย , เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ,ส านัก งาน

คณะกรรมการการ  อุดมศึกษา(สกอ.)  

 

 ผลงานงานสร้างสรรค์ 

อารยา รวมส าราญ, (2558). การแสดงผลงานศลิปะและการออกแบบผลติภัณฑ์

หัตถกรรม “(Phoenix)”.,งานพะเยาวิจัย ณ หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัย

พะเยา 
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ประวตั ิ

นายเอกพงษ ์  เรือนอุ่น 

Mr. Aekapong   Rounoon 

ชื่อ – นามสกุล     นายเอกพงษ์  เรอืนอุ่น  

รหัสประจ าตัวประชาชน   15599000XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์สาขาวิชาศลิปะและการออกแบบ   

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก   ส า ข า วิ ช า ศิ ล ป ะ แ ล ะ ก า ร อ อ ก แ บ บ   ค ณ ะ

สถาปั ตยกรรมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา  เลขที่ 19 หมู่ 2 ต าบลแม่กา 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์     054-466666  ตอ่ 3358  ,  088-4175953 

E-mail      Aekapong19@gmail.com 

ประวัติการศึกษา 

2558  ศิลปะมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป์ )  คณะจิตรกรรม

ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 กรุงเทพฯ 

2552    ศลิปมหาบัณฑติ (ประติมากรรม) ภาควิชาภาพพิมพ์ 

จิตรกรรมและประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

ผลงานวิชาการ  วารสารวิชาการ  

 ไม่ม ี

ผลงานงานสร้างสรรค์ 

(1) เอกพงษ์  เรือนอุ่น, (2557). “ปิ๊ก” จัดรว่มกับศลิป์เก่าคณะวิจิตรศลิป์รุน่ 22 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์ศลิปะ 

(2) เอกพงษ์  เรือนอุ่น, (2557). “นิทรรศการแสดงศิลปะของอาจารย์สาขา

ศลิปะและการออกแบบ  มหาวิทยาลัยพะเยา”  ณ หอนิทรรศการ

ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

(3) เอกพงษ์  เรือนอุ่น, (2556). “นิทรรศการแสดงงาน  คุณค่าทางศิลปะสู่

จิตส านึกรักษ์กว๊านพะเยา”  ณ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

ศลิปกรรมศาสตร ์

mailto:Aekapong19@gmail.com
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(4) เอกพงษ์  เรือนอุ่น, (2556). “ผลงานเข้าร่วมกิจกรรมโครงการศิลปะปูน

ปั้นแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

(5) เอกพงษ์  เรือนอุ่น, (2555). นิทรรศการแสดงงาน  ภาควิชา

ประติมากรรม  คณะจติรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  

มหาวิทยาลัยศลิปากร 
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ภาคผนวก ฉ ภาระการสอนของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 

 

 

ตารางแสดงภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลกัสตูร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดบั ชือ่ – สกลุ 
เลขบตัรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหนง่ 

วชิาการ 
คณุวฒุ ิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบนั 

ภาระงานสอน 

(ชัว่โมง/ปกีารศกึษา) 

2555 2556 2557 2558 2559 

1* ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชาญ

คณิต  อาวรณ์ 

35206000XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

รป.ม. 

ศศ.บ. 

ร.บ. 

 

ศ.บ. 

 

ประวัติศาสตรศ์ิลปะไทย 

รัฐประศาสนศาสตร์ 

ประวัติศาสตรศ์ิลปะ 

ทฤษฎแีละเทคนิคทางรัฐศาสตร์ 

 

ศิลปะไทย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

- 120 525 454 1,170 

2 ดร.ธงไทย  วงวิชัย 31014020XXXXX อาจารย์ Ph.D. 

ค.อ.ม. 

 

ศป.บ. 

Design and Media Technology 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

 

ออกแบบผลิตภัณฑ ์

Iwate University, Japan 

สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบงั

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒประสานมิตร 

- 60 - - - 

3 ดร.ศุลีพร  ค าชมภ ู  อาจารย์ Ph.D. 

M.D. 

ศ.บ. 

Design and Media Technology 

Design and Media Technology 

ออกแบบบรรจุภัณฑ ์

Iwate University, Japan 

Iwate University, Japan 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

- - - 495 795 

4* นายทวี  เสรีวาศ 32505001XXXXX อาจารย์ ศ.ม. 

ศ.บ. 

ภาพพิมพ ์

ภาพพิมพ ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

855 860 1,005 907 1,650 

5* นายธเนศ  ไข่แก้ว 35007002XXXXX อาจารย์ ศ.ม. 

ศ.บ. 

เคร่ืองเคลือบดินเผา 

ประติมากรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

480 1,200 915 870 885 
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ล าดบั ชือ่ – สกลุ 
เลขบตัรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหนง่ 

วชิาการ 
คณุวฒุ ิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบนั 

ภาระงานสอน 

(ชัว่โมง/ปกีารศกึษา) 

2555 2556 2557 2558 2559 

6* นายนธิิศวนิชบูรณ์ 16599000XXXXX อาจารย์ M.A. 

 

ศป.บ. 

Spatial Practices 

 

ปฏิมากรรม 

University for the creative 

Arts 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 

- 285 660 645 1,170 

7 นายปวินท์ 

ระมิงค์วงศ ์

35099000 

XXXXX 

อาจารย์ ศ.ม. 

ศป.บ. 

สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ 

ออกแบบนิเทศศลิป ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เชียงใหม ่

915 945 390 577 1,305 

8 นางสาวปรียาชนก  

เกษสุวรรณ 

15009000XXXXX อาจารย์ ศ.ม. 

ศ.บ. 

ศิลปะไทย 

ศิลปะไทย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

660 555 465 585 645 

9* นางสาววีรดา   

บัวบังใบ 

17099000XXXXX อาจารย์ ศ.ม. 

ศ.บ. 

เคร่ืองเคลือบดินเผา 

เคร่ืองเคลือบดินเผา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

510 780 615 795 960 

10 นางอารยา 

รวมส าราญ 

 อาจารย์ ค.ม. 

 

 

ศศ.บ. 

เทคโนโลยทีางการอาชีวะและ

เทคนิคศกึษา 

 

ออกแบบเคร่ืองเรือนและ

ตกแตง่ภายใน 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ 

- 585 675 555 600 

11 นายเอกพงษ ์

เรือนอุ่น 

15599000XXXXX อาจารย์ ศ.ม. 

ศป.บ. 

ประติมากรรม 

ประติมากรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

- 165 765 665 975 
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