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หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาออกแบบทัศนศิลป์
หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2555
------------------------------------ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
หมวดที่ 1. ข้ อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
: หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์
ภาษาอังกฤษ: : Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Visual Art Design
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม :
ชื่อย่อ :
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :
ชื่อย่อ :

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบทัศนศิลป์)
ศป.บ. (ออกแบบทัศนศิลป์)
Bachelor of Fine and Applied Arts (Visual Art Design)
B.F.A. (Visual Art Design )

3. วิชาเอกหรื อความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
- ไม่มี 4. จํานวนหน่ วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
134 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็ นหลักสูตรระดับ 2 ปริ ญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี ) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552
5.2 ภาษาที่ใช้
การจัดการเรี ยนการสอนเป็ น ภาษาไทย
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5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนิสติ ไทย และนิสติ ต่างประเทศ
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จดั การเรี ยนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ ปริ ญญาแก่ผ้ สู ําเร็ จการศึกษา
ให้ ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552 เปิ ดสอนภาคการศึกษาต้ น ปี การศึกษา 2555
6.2 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมตั ิ / เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครัง้ ที่ ...5/2554........... วันที่....8 สิงหาคม 2554...............................................................
6.3 คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมตั ิ / เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครัง้ ที่ ...5/2554............ วันที่.....7 กันยายน 2554................................................................
6.4 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมตั ิ / เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครัง้ ที่ ...1.....(2554/7)64วันที่.....18 กันยายน 2554..............................................................
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปี การศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสําเร็จการศึกษา
(1) นักออกแบบผลงานทัศนศิลป์
(2) นักวิชาการศิลปกรรม
(3) นักวิจารณ์ผลงานศิลปกรรม
(4) นักออกแบบศิลปะตกแต่ง
(5) ผู้กํากับศิลป์
(6) นักผลิตและพัฒนาภาพลักษณะผลิตภัณฑ์พื ้นบ้ าน
(7) ภัณฑารักษ์
(8) จิตรกร
(9) ประติมากร
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
ชื่อ - นามสกุล
ที่
1
นายทวีรัศมิ์ พรหมรัตน์

2

3

4

5

นายธีรวุฒิ บุญยศักดิ์เสรี

นายสุรชาติ เกษประสิทธิ์

นายนรเศรษฐ ไวศยกุล

นายฐิ ติ สมบูรณ์เอนก

เลขประจําตัว
ประชาชน
3-9103-00072-003

3-7798-00072-037

3-6502-00152-369

3-2499-00002-761

3-6701-00121-526

ตําแหน่ ง
อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

วุฒกิ ารศึกษา / สาขา

สําเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัย
ศ.ม.(ประยุกต์ศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ศบ.(ประยุกต์ศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
Visva Bharati
MFA.(Printmaking)
University,
Santiniketan
ศบ. (ประยุกต์ศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ศ.ม.(จิตรกรรม)
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ศ.บ.(จิตรกรรม)
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ศ.ม.(ภาพพิมพ์)
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ศป.บ.(ภาพพิมพ์)
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าเจ้ า
คุณทหาร
ลาดกระบัง
ศ.ม.(ประติมากรรม)
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ศ.บ.(ประติมากรรม)
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

ปี ที่สาํ เร็จ
การศึกษา
2547
2540
2548

2539
2539
2530
2549
2540

2552
2547

10. สถานที่จัดการเรี ยนการสอน
ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
11. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาที่จําเป็ นต้ องนํ ามาพิจารณาในการวางแผนหลั กสู ตร
11.1. สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์หรื อพัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ที่จําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาใน
การวางแผนหลักสูตรขึ ้นอยูก่ บั แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 และ 11 ที่กล่าวถึง
ความก้ าวหน้ าทางด้ านเทคโนโลยีที่ทําให้ เกือบทุกแห่งในโลกสามารถผลิตสินค้ าและบริการได้ ทดั เทียมกัน
ความแตกต่างของสินค้ าและบริ การจึงต้ องมาจากการใช้ ความรู้และความคิดสร้ างสรรค์ในการผสมผสาน
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กระบวนการผลิตและเรื่ องราวให้ กลายเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มี ลักษณะเฉพาะและหลากหลาย เพื่อตอบสนอง
ผู้บริโภคตังแต่
้ ระดับท้ องถิ่นจนถึงระดับโลกผู้ประกอบการที่จะยืนหยัดในสภาพแวดล้ อมใหม่ได้ นนจึ
ั ้ งไม่ใช่ผ้ ู
ที่เป็ นเจ้ าของทรัพยากรธรรมชาติ แรงงานราคาถูก หรือแหล่งเงินต้ นทุนตํา่ แต่ต้องเป็ นเจ้ าของ “ความคิด
สร้ างสรรค์” ที่สามารถเปลี่ยนปั จจัยการผลิตไปสูส่ นิ ค้ าและบริการที่สามารถเอาชนะคูแ่ ข่งได้ ความมัง่ คัง่
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตจึงไม่แตกต่างจาก ประเทศอื่นที่อยูบ่ นพื ้นฐานของการสัง่ สม “คนที่
มีความคิดสร้ างสรรค์” (Creative People) หรื อการเป็ นเจ้ าของสิทธิบนความคิดสร้ างสรรค์ อันจะเป็ นแหล่ง
สร้ างงานและรายได้ ไม่ร้ ูจบ จากสถานการณ์ดงั กล่าวจึงจําเป็ นต้ องเตรี ยมพร้ อมให้ ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง
ในอนาคต โดยจะต้ องมีการบริ หารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็ นระบบ ทังการพั
้
ฒนาหรื อสร้ างองค์ความรู้
รวมถึงการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาผสานร่วมกับจุดแข็งในสังคมไทยกับเป้าหมายยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ดําเนินนโยบายขับเคลื่อนไปสู่
ระบบเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ (Creative Economy) หรื อระบบเศรษฐกิจที่มีผ้ ปู ระกอบการสร้ างสรรค์เป็ นกลไก
ในการขับเคลือ่ น ซึง่ จะก่อให้ เกิดการจ้ างงานและขยายฐานรายได้ ภาษี ให้ กบั รัฐ เพื่อให้ ประเทศไทยยังรักษา
ฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ อย่างยังยืนผู้ประกอบการสร้ างสรรค์ (Creative Entrepreneur) ไม่ได้
หมายถึงผู้ประกอบการด้ านงานศิลปะหรื องานออกแบบเพียงด้ านเดียว แต่หมายถึงผู้ประกอบการที่
สามารถรวบรวมองค์ความรู้ ทักษะ เทคโนโลยีและสุนทรียภาพจากวัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื ้นถิ่นและงาน
ุ ค่าทางสุนทรยศิลปะ แล้ วนํามาแปรเป็ นกระบวนการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะหรื อตกแต่งผลิตภัณฑ์ ที่มีคณ
ภาพและความแตกต่าง ซึง่ ตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภคในแต่ละกลุม่ ได้ ในกลุม่ ประเทศพัฒนา
แล้ วอย่างเช่น สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริ กา อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์เป็ นกลไกสําคัญที่ถกู ใช้ ในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของ ประเทศและกลุม่ อุตสาหกรรมที่มีอตั ราการเติบโตเร็ วที่สดุ ซึง่ การจะดําเนินไปตามนโยบาย
ดังกล่าวได้ นนจํ
ั ้ าเป็ นต้ องใช้ บคุ ลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางศิลปะและการออกแบบเป็ นจํานวนมาก
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผู้เชี่ยวชาญทางศิลปะและการออกแบบที่เล็งเห็นถึงคุณค่าของการยกระดับศิลปกรรม
พื ้นถิ่นสูค่ วามเป็ นผลงานศิลปกรรมในระดับสากล
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การร่างหลักสูตรจากผลกระทบสถานการณ์การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวม
ไปถึงความต้ องการในการศึกษาและตลาดแรงงาน จากสถานการณ์ภายนอก จึงจําเป็ นต้ องการสร้ าง
หลักสูตรเพื่อรองรับความต้ องการด้ านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในโลกยุคปั จจุบนั ผลิตบัณฑิตผู้มี
ศักยภาพในการสร้ างผลงานทางทัศนศิลป์ ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของผลงานให้ เข้ ากับความต้ องการ
หรื อสามารถใช้ ผลงานสร้ างสรรค์ของตนกําหนดทิศทางความนิยมของสังคมได้ และที่สําคัญอย่างยิ่ง ใน
ฐานะที่มหาวิทยาลัยนเรศวรตังอยู
้ ท่ ่ามกลางแห่งอารยธรรมที่เก่าแก่และเจริ ญรุ่งเรื องที่สดุ แหล่งหนึง่ ใน
ประวัตศิ าสตร์ ชาติไทย บัณฑิตสาขาออกแบบทัศนศิลป์จะต้ องตระหนักถึงคุณค่าและ ความสําคัญของ
ศิลปกรรมพื ้นถิ่น และสามารถนําภูมิปัญญาพื ้นถิ่นมาปรับใช้ กบั ผลงานออกแบบทางทัศนศิลป์ได้ อย่าง
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เหมาะสม และมีศกั ยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้ เข้ ากับลักษณะงาน ทังด้
้ านวิชาการและวิชาชีพซึง่
เป็ นไปตามนโยบายและวิสยั ทัศน์ของสถาบัน
การพัฒนาหลักสูตรและความข้ องเกี่ยวกับพันธกิจของสถาบัน
พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่สําคัญในการผลิตบัณฑิตมี 4 ประการได้ แก่ การจัดการเรี ยน
การสอน การวิจยั การบริการวิชาการแก่สงั คม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1. ตามนโยบายหลักของหมาวิทยาลัยที่จะมุง่ ผลิตให้ นิสติ “เก่งเรียน เก่งคิด เก่งคลองชีวิต เก่ง
พิชิตปั ญหา” การเรี ยนการสอนในสาขาออกแบบทัศนศิลป์จึงเน้ นให้ มีการเชื่อมโยงความรู้กบั ปั ญหาและ
งาน เน้ นภาคปฏิบตั ิ ให้ ผ้ เู รี ยนรู้จกั ค้ นคว้ าหาความรู้ ฝึ กการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อให้ มีความสามารถ
ในการแก้ ปัญหา สร้ างสรรค์ นวัตกรรมผลงานทางด้ านทัศนศิลป์ เล็งเห็นถึงความสําคัญของมรดกทาง
วัฒนธรรมของตนเอง และรู้จกั นําความได้ เปรี ยบทางด้ านวัฒนธรรมมายกระดับผลงานของตนเองในเวที
ระดับชาติหรื อนานาชาติได้
2. การวิจยั สร้ างบัณฑิตที่มีศกั ยภาพสูง สร้ างงานวิจยั งานวิชาการและงานสร้ างสรรค์ที่มี
คุณภาพในศาสตร์ ทางทัศนศิลป์ โดยเฉพาะในเรื่ องแนวโน้ มของรูปแบบศิลปกรรมในโลกสมัยปั จจุบนั และ
ศิลปกรรมท้ องถิ่น โดยใช้ ระเบียบวิธีการทางด้ านการวิจยั ทางศิลปกรรมและผลงานสร้ างสรรค์ โดยนิสติ ในปี
สุดท้ ายทุกคนจะต้ องผ่านรายวิชาวิทยานิพนธ์และจัดแสดงผลงานของตนก่อนจบการศึกษา
3. การบริการวิชาการแก่สงั คม สามารถนําความรู้ทางการออกแบบทัศนศิลป์ ไปช่วย
สร้ างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ในรูปแบบต่างๆ ตามความต้ องการของสังคมอย่างเหมาะสม เพื่อเป็ นการ
พัฒนาสังคม ขณะเดียวกันก็เรี ยนรู้สงั คมไปพร้ อมๆกัน
4 . การทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม ให้ บณ
ั ฑิตสามารถสร้ างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์รูปแบบต่างๆ
ที่มีคณ
ุ ค่าทางศิลปวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับสังคมสมัยปั จจุบนั โดยเฉพาะเอกลักษณ์ทางศิลปกรรมใน
ความเป็ นพื ้นถิ่น และยังเป็ นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถอันเป็ นเครื่ องมือในการประกอบอาชีพ ทังยั
้ ง
สร้ างความเป็ นบัณฑิตทังด้
้ านจิตใจ ด้ านปั ญญาและด้ านความสามารถในการดํารงตนอยูใ่ นจรรยาวิชาชีพ
ั นธรรมและวิถีชีวิตอันดีงามและเกื ้อกูลต่อธรรมชาติและ
อันนําไปสูค่ วามมีสมั พันธ์ที่ดใี นสังคม มีวฒ
สิง่ แวดล้ อม
11.3 สถานการณ์ ทางด้ านความต้ องการในการศึกษาและต้ องการของตลาดแรงงาน
ความก้ าวหน้ าทางด้ านเทคโนโลยีที่ทําให้ เกือบทุกแห่งในโลกสามารถผลิตสินค้ าและบริ การได้
ทัดเทียมกัน แม้ จะเป็ นผลงานทางศิลปกรรมก็ตาม ผลจากโลกยุคการสือ่ สร้ างไร้ พรมแดนส่งผลกระทบให้
โลกศิลปกรรมดําเนินไปตามกระแสนิยมที่ใกล้ เคียงกันแทบทัง่ โลก สถานการณ์ดงั กล่าวก่อให้ เกิด
ผลกระทบทางสังคม สิง่ แวดล้ อม วัฒนธรรม และศิลปกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนันการผลิ
้
ตสินค้ าออก
สูต่ ลาดจึงมีการแข่งขันสูงและมีแนวโน้ มที่จะทวีความเข้ มข้ นมากขึ ้นเรื่ อยๆ ซึง่ ผลกระทบดังกล่าวได้ สะท้ อน
อยูใ่ นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11 พ.ศ. 2555-2559 ในการกําหนดนโยบายขับเคลื่อน
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ไปสูร่ ะบบเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ (Creative Economy) หรื อระบบเศรษฐกิจที่มีผ้ ปู ระกอบการสร้ างสรรค์เป็ น
กลไกในการขับเคลื่อน
จากสภาวการณ์ดงั กล่าวภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ เล็งเห็นปั ญหาหาและโอกาสจากสถานการณ์ดงั กล่าว จึงเปิ ดสอนหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาออกแบบทัศนศิลป์ขึ ้นอีกหนึง่ หลักสูตรในปี พ.ศ.2552 เพื่อผลิตบัณฑิตให้
เป็ นนักออกแบบทัศนศิลป์ ผู้มีความสามารถใช้ องค์ความรู้ทางด้ านศิลปะและศาสตร์ อื่นมาประยุกต์ เพื่อ
ก่อให้ เกิดคุณค่าด้ านประโยชน์ใช้ สอยและความงามตามหลักสุนทรี ยศาสตร์ โดยมุง่ ผลิตบัณฑิตให้ มี
คุณลักษณะ ดังต่อไปนี ้
1. มีความรู้ความสามารถทางการออกแบบทัศนศิลป์อันก่อให้ เกิดคุณค่าด้ านสุนทรี ยศาสตร์
และประโยชน์ใช้ สอยโดยอาศัยเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมในการสร้ างสรรค์
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์องค์ความรู้ศลิ ปะของไทยและสากล ตลอดจนนําภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่นที่มีความเป็ นเอกลักษณ์ของไทยมาใช้ เป็ นหลักในการคิดวิเคราะห์ สร้ างสรรค์งานออกแบบ
ทัศนศิลป์ให้ มีคณ
ุ ค่าทางจิตใจและคุณค่าด้ านประโยชน์ใช้ สอย
3. มีความสามารถในการศึกษา ค้ นคว้ า วิจยั และสร้ างโดยบูรณาการองค์ความรู้ด้านการ
ออกแบบทัศนศิลป์ และเทคโนโลยีอื่นๆมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
ุ ภาพ
4. มีทกั ษะความสามารถ ความคิดริ เริ่มสร้ างสรรค์ในด้ านการออกแบบทัศนศิลป์ที่มีคณ
เป็ นที่ยอมรับของสังคม และสามารถปฏิบตั งิ านร่วมกับผู้อื่นได้ เป็ นอย่างดี
5. เป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรมในการประกอบอาชีพทางด้ านออกแบบทัศนศิลป์ มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเป็ นต้ องพัฒนาหลักสูตรในเชิง
รุกที่มีศกั ยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามวิวฒ
ั นาการของการออกแบบผลงานหรื อสื่อทางทัศนศิลป์
้
างประเทศ โดยการผลิตบุคลากรที่มีทกั ษะทาง
และรองรับการแข่งขันทางธุรกิจทังในประเทศไทยและต่
ทัศนศิลป์ จําเป็ นต้ องมีความพร้ อมที่จะปฏิบตั งิ านได้ ทนั ที และเป็ นบัณฑิตเป็ นผู้นําทางวิชาการด้ าน
ศิลปกรรมสาขาออกแบบทัศนศิลป์ในแขนงต่างๆ มีศกั ยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้ เข้ ากับลักษณะงาน
้ านวิชาการและวิชาชีพซึง่ เป็ นไปตามนโยบายและวิสยั ทัศน์ของสถาบันฯ ด้ านมุง่ สู่ ความเป็ นเลิศใน
ทังด้
เทคโนโลยีและการวิจยั โดยหลักสูตรได้ กําหนดให้ นิสติ สาขาออกแบบทัศนศิลป์ทุกคนต้ องศึกษาวิชา
พื ้นฐานทางทัศนศิลป์จนกระทัง่ จบปี การศึกษาที่ 2 ซึง่ เป็ นระยะเวลาที่สาขาวิชาได้ อบรบให้ นิสติ มีความรู้
พื ้นฐานทางด้ านทัศนศิลป์ที่จําเป็ นต่อการศึกษาในขันสู
้ งอนาคต เช่น วิชาองค์ประกอบศิลป์ วิชาการวาด
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เส้ น วิชาประวัตศิ าสตร์ ศลิ ปะ วิชาศิลปะไทย เป็ นต้ น หลังจากนันนิ
้ สติ จะต้ องเลือกศึกษาวิชาออกแบบ
ทัศนศิลป์ขันสู
้ ง โดยคัดเลือกจากบุคลิกภาพทางการแสดงออกและตามความถนัดส่วนบุคคล โดยแยกเป็ น
แขนงต่างๆ 4 แขนง ประกอบด้ วย 1. จิตรกรรม 2. ประติมากรรม 3. ภาพพิมพ์ 4. ศิลปะสื่อสมัยใหม่
จนกระทัง่ ถึงภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษาที่ 4 นิสติ จะต้ องนํา ทักษะ วิชาความรู้ ที่ได้ ศกึ ษามาทังหมด
้
มาประมวลแล้ วสร้ างสรรค์เป็ นโครงงานศิลปะนิพนธ์ ที่นิสติ จะต้ องแสดงความรู้ทงหมดของตนในการ
ั้
้
่สาํ คัญก่อนสําเร็จการศึกษา
ออกแบบสร้ างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์อย่างเป็ นระบบ ซึง่ โครงงานนี ้เป็ นขันตอนที
แม้ นกระนันระหว่
้
างที่นิสติ กําลังศึกษาในแขนงวิชาที่นิสติ ได้ เลือกในปี การศึกษาที่ 3 และ 4 นิสติ สาขา
ออกแบบทัศนศิลป์ทุกคนยังต้ องลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชาบังคับ และวิชาเลือกอื่นๆ ที่หลักสูตรกําหนดไว้
อย่างครบถ้ วน เพื่อให้ นิสติ มีความรู้รอบด้ าน นอกเหนือไปจากศาสตร์ และความชํานาญเฉพาะทางของตน
แต่เพียงเท่านัน้ อันเป็ นคุณลักษณะสําคัญอีกประการหนึง่ ที่บณ
ั ฑิตสาขาออกแบบทัศนศิลป์พึง่ มี
13. ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุม่ วิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี ้ที่เปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
หลัก สูต รออกแบบทัศ นศิลป์เป็ นหลัก สูต รที่ ต้อ งอาศัย หลักการพื น้ ฐานทางศิลปกรรมและ
หลักการทางสุนทรี ยศาสตร์ จึงต้ องมีความสัมพันธ์ กับศิลปกรรมสาขาอื่ นๆ ในภาควิชาศิลปะและการ
ออกแบบ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ที่สนับสนุนการสอนวิชาพื ้นฐานทางศิลปกรรม และคณะวิทยาศาสตร์
ที่ ส นับ สนุ น การสอนวิ ช าพื น้ ฐานทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ รวมถึ ง คณะมนุ ษ ยศาสตร์ ที มี ก ารสอน
ภาษาอังกฤษพื ้นฐานสําหรับศิลปะและการออกแบบ
13.2 กลุม่ วิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิ ดสอนให้ ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้ องมาเรี ยน
รายวิชาในหลักสูตรที่นิสิตจากคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น ต้ องมาเรี ยน หากต้ องการมีความรู้
พื ้นฐานทางคอมพิวเตอร์ ทัง้ นีก้ ารเลือกเรี ยนวิชาดังกล่าว ขึ ้นอยู่กับความสอดคล้ องของหลักสูตรอื่นใน
สถาบันฯ
13.3 การบริ หารจัดการ
อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตรจะประสานงานกับคณะ/ภาควิชาที่เกี่ยวข้ องเพื่อกําหนด
มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ของรายวิชาจากคณะ/ภาควิชาอื่นๆ หรื อให้ บริการคณะ/ภาควิชาอื่นรวมทังการ
้
จัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผล ส่วนการคิดภาระงานให้ แก่หลักสูตรใช้ หลักเกณฑ์ตามระเบียบของ
สถาบันฯ
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หมวดที่ 2. ข้ อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรั ชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
การออกแบบทัศนศิลป์ เป็ นการบูรณาการองค์ความรู้ ด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์
และสื่อสมัยใหม่ กับภูมิปัญญาพื ้นถิ่น เพื่อพัฒนาให้ เกิดสุนทรี ยภาพในงานออกแบบทัศนศิลป์
1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตให้ มีคณ
ุ ลักษณะ ดังต่อไปนี ้
1.2.1 มีความรู้ความสามารถทางการออกแบบทัศนศิลป์อันก่อให้ เกิดคุณค่าด้ านสุนทรี ยศาสตร์
และประโยชน์ใช้ สอยโดยอาศัยเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมในการสร้ างสรรค์
1.2.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์องค์ความรู้ศลิ ปะของไทยและสากล ตลอดจนนําภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่นที่มีความเป็ นเอกลักษณ์ของไทยมาใช้ เป็ นหลักในการคิดวิเคราะห์ สร้ างสรรค์งานออกแบบ
ทัศนศิลป์ให้ มีคณ
ุ ค่าทางสุนทรี ยภาพและประโยชน์ใช้ สอย
1.2.3 มีความสามารถในการศึกษา ค้ นคว้ า วิจยั และสร้ างโดยบูรณาการองค์ความรู้ด้านการ
ออกแบบทัศนศิลป์ และเทคโนโลยีอื่นๆมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
1.2.4 มีทกั ษะความสามารถ ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ในด้ านการออกแบบทัศนศิลป์ที่มีคณ
ุ ภาพ
เป็ นที่ยอมรับของสังคม และสามารถปฏิบตั งิ านร่วมกับผู้อื่นได้ เป็ นอย่างดี
ุ ธรรมและจริ ยธรรมในการประกอบอาชีพทางด้ านออกแบบทัศนศิลป์ มีความ
1.2.5 เป็ นผู้มีคณ
รับผิดชอบต่อสังคม
2. แผนพัฒนาปรั บปรุ ง
แผนการพัฒนา
พัฒนาระบบและ
กระบวนการจัดการเรี ยน
การสอนให้ บณ
ั ฑิตมี
อัตตลักษณ์ เก่งงาน เก่ง
คน เก่งคิด เก่งครองชีวิต
และเก่งพิชิตปั ญหา เป็ น
ที่ต้องการของแหล่งจ้ าง
งานชันนํ
้ าของประเทศ
(Demand Based
Competency) และ

กลยุทธ์
1. มหาวิทยาลัยพัฒนาปั จจัยพืน้ ฐานที่
จําเป็ นต่ อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพซึง่
หลักสูตรจะนํามาใช้ ในการพัฒนาคุณภาพ
นิสติ เช่น
- สร้ างวัฒนธรรมองค์กรสู่ Knowledge Based
Society ด้ วยจิตสํานึกของความใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน
- จัดให้ มีห้องปฏิบตั กิ ารที่พร้ อมในการปฏิรูป
ระบบการเรี ยนรู้ด้วยหลักความคิด ปฏิบตั ิ
เพื่อให้ เห็น ให้ คดิ และได้ ทํา เพื่อให้ นิสติ ได้ รับ
ประสบการณ์ตรงแล้ วจึงสอนให้ เข้ าใจถึง

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี ้
1. มีเอกสาร มคอ. 2, 3 และ 5
ที่สมบูรณ์
2. มีแผนการสอนในรูปของ
มคอ.3 และ 4 ที่เอื ้อต่อการ
เรี ยนรู้ด้วยตนเอง
3. ร้ อยละของจํานวนรายวิชา
่เปิ ดสอนใน
เฉพาะทังหมดที
้
หลักสูตร มีการเชิญวิทยากร
จากภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐ
มาบรรยายอย่างน้ อยวิชาละ
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แผนการพัฒนา
ได้ รับค่าจ้ าง/
ค่าตอบแทนที่สงู กว่า
เกณฑ์เฉลีย่

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี ้

เหตุผล โดยใช้ องค์ความรู้และทฤษฎี
- ให้ นิสติ สามารถพัฒนาภาษาอังกฤษด้ วย
ตัวเองด้ วยระบบ e-Learning ซึง่ สถานพัฒนา
วิชาการด้ านภาษา (Language Center) จะ
เป็ นหน่วยสนับสนุน
- จัดให้ มีการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ
สําหรับวิชาชีพ โดยเน้ นการพูดและฟั ง ภาค
เรี ยนละ 1 หน่วยกิต ต่อเนื่องกันไปจนครบ
จํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ ในหลักสูตร เช่น
วิชาภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพ 3 หน่วยกิต
ก็จะมีการจัดการเรี ยนการสอนภาคเรี ยนละ 1
หน่วยกิต ต่อเนื่องกัน 3 ภาคการศึกษา โดย
เน้ นการพูดและการฟั ง โดยระบุหน่วยกิตดังนี ้
1(0-2-1)
- จัดให้ มีการแลกเปลี่ยนทักษะโครงการ
ฝึ กอบรมโครงการดูงานแก่คณาจารย์เพื่อปรับ
ระบบการเรี ยนการสอนที่เน้ นนิสติ เป็ น
ศูนย์กลางและมีสว่ นร่วมในการเรี ยนรู้ร่วมกัน
ระหว่างผู้เรี ยนระหว่างผู้เรี ยนและผู้สอน
กระบวนการเรียนรู้ที่ยดึ หลักให้ เห็น ให้ คดิ ให้
ค้ นหา หลักการ (ทฤษฎี) และให้ ปฏิบตั ิ
- สนับสนุนบุคลากรด้ านการเรี ยนการสอนให้
ทํางานบริ การวิชาการแก่องค์กรภายนอก เพื่อ
เพิ่มพูนองค์ความรู้ให้ อาจารย์สายปฏิบตั กิ าร
ให้ มีประสบการณ์ตรงในสายวิชาชีพการ
ออกแบบทัศนศิลป์และสาขาที่เกี่ยวข้ อง
2. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรสู่คุณภาพโดยมุ่งผลที่บัณฑิตมี
ความสามารถในการประยุกต์ และบูรณา
การความรู้โดยรวม มาใช้ ในการ
ปฏิบัตงิ านตามวิชาชีพ โดย

1 ครัง้
4. นิสติ จะต้ องมีการฝึ กงาน
5. ร้ อยละของวิชาที่มี Tutorial
6. มี มคอ. 3 คูก่ บั มคอ. 5
ทุกรายวิชา
7. ร้ อยละของนิสติ ที่ทํา
วิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาตรี
(6-9 หน่วยกิต)
8. ร้ อยละของนิสติ ที่สอบ
ภาษาอังกฤษครัง้ แรกผ่านตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
9. ร้ อยละของนิสติ ที่สอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศครัง้ แรก
ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิยาลัย
กําหนด
10. ร้ อยละของนิสติ ที่มีงานทํา/
ประกอบอาชีพอิสระที่
เกี่ยวข้ องกับศาสตร์ ออกแบบ
ทัศนศิลป์ ภายใน 1 ปี
11. ค่าเฉลี่ยของอัตราเงินเดือน
ที่นิสติ ได้ รับสูงกว่าอัตรา
เงินเดือนที่ กพ.กําหนด
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แผนการพัฒนา

กลยุทธ์
- จัดให้ มีการปรับปรุงหลักสูตรไปสู่ Problem
Based Learning/Topic Based Learning
แทน Content Based Learning
- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื ้นฐานจากหลักสูตรใน
ระดับสากล อ้ างอิงจากหลักสูตรการออกแบบ
ทัศนศิลป์ การออกแบบจิตรกรรมสร้ างสรรค์
การออกแบบประติมากรรม การออกแบบภาพ
พิมพ์และสื่อสมัยใหม่ทงในและต่
ั้
างประเทศที่
ทันสมัยและได้ มาตรฐาน
- จัดให้ มีการปฏิรูประบบการเรี ยน
ภาษาต่างประเทศอย่างจริ งจังโดยเร่งรัดให้ มี
ห้ องปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีสอื่ สารที่สามารถ
เรี ยนรู้ด้วยตนเองได้ ตลอดเวลา
- ให้ นิสติ ทําวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี
ทุกคน
- ให้ อาจารย์และนิสติ มีกิจกรรมร่วมกัน เช่น
จัดให้ มีการแสดงนิทรรศการผลงานของ
อาจารย์และนิสติ สาขาออกแบบทัศนศิลป์
เป็ นประจําอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
- คณาจารย์มีการประเมินผลการสอนที่เอื ้อต่อ
ระบบ PCDA เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการ
สอนด้ วยตัวเอง
3.พัฒนาระบบประเมินผลการศึกษาที่ชวี ้ ัด
ระดับขีดความสามารถของบัณฑิต
(Competency Based Assessment) โดย
- จัดให้ มีการสอบวิทยานิพนธ์ทางศิลปะโดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกและคณาจารย์ใน
หลักสูตรร่วมกันเป็ นกรรมการประเมินผล
- จัดให้ มีการวัดความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการสื่อสาร

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี ้
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาใช้ ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษา
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้ อยกว่า 15 สัปดาห์ การศึกษาภาคฤดูร้อนกํ าหนดให้ มี
ระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตเทียบเคียงกันได้ กบั การศึกษาภาคปกติ
การคิดหน่วยกิต
- รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้ เวลาบรรยายหรื ออภิปรายปั ญหา ไม่น้อยกว่า 15 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้ มีคา่ เท่ากับ 1 หน่วยกิตในระบบทวิภาค
- รายวิชาภาคปฏิบตั ิ ที่ใช้ เวลาฝึ กหรื อทดลอง ไม่น้อยกว่า 30 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้ มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิตในระบบทวิภาค
- การฝึ กงานหรื อการฝึ กภาคสนาม ที่ใช้ เวลาฝึ กหรื อทดลอง ไม่น้อยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้ มีคา่ เท่ากับ 1 หน่วยกิตในระบบทวิภาค
การทําโครงงานหรื อกิจกรรมการเรี ยนอื่นใดตามที่ได้ รับมอบหมาย ที่ใช้ เวลาทําโครงงานหรื อกิจกรรม
นันๆ
้ ไม่น้อยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้ มีคา่ เท่ากับ 1 หน่วยกิตในระบบทิวภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรี ยนการสอนภาคฤดูร้อน 8 สัปดาห์ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั การพิจารณาของคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลา ในการดําเนินการเรี ยนการสอน
วิชาภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตั ิ เรี ยนวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น.
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
(1) ต้ องสําเร็ จการศึกษาไม่ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า และ
(2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรื อ เป็ นไปตาม
ระเบียบข้ อบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยนเรศวร
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2.3 ปั ญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
ปั ญหาการปรับตัวจากการเรี ยนในระดับมัธยมศึกษา มาเป็ นการเรี ยนที่มีรูปแบบแตกต่าง
ไปจากเดิมที่ค้ นุ เคย มีสงั คมกว้ างขึ ้น ต้ องดูแลตนเองมากขึ ้น มีกิจกรรมทังการเรี
้
ยนในห้ องและ
กิจกรรมเสริ มหลักสูตรที่นิสติ ต้ องสามารถจัดแบ่งเวลาให้ เหมาะสม
2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพื่อแก้ ไขปั ญหา / ข้ อจํากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
(1) จัด การปฐมนิ เ ทศนัก ศึ ก ษาใหม่ แนะนํ า การวางเป้ าหมายชี วิ ต เทคนิ ค การเรี ย นใน
มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา
(2) มอบหมายหน้ าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้ แก่อาจารย์ทกุ คน ทําหน้ าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน
ให้ คําแนะนําแก่นกั ศึกษา
(3) จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการสร้ างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา เช่น
วันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ วันพบผู้ปกครอง การติดตามการเรี ยนของนักศึกษา
ชันปี
้ ที่ 1 จากอาจารย์ผ้ สู อน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้ าจําเป็ น เป็ นต้ น
2.5 แผนการรั บนิสิตและผู้สาํ เร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จํานวนนิสิต
ปี การศึกษา
2555 2556 2557
ชันปี
้ ที่ 1
40
40
40
ชันปี
้ ที่ 2
40
40
ชันปี
้ ที่ 3
40
ชันปี
้ ที่ 4
รวม
40
80
120
คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา
-

2558
40
40
40
40
160
40

2559
40
40
40
40
160
40
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2.6 งบประมาณตามแผน
รายการ
ปี งบประมาณ
2555

2556

ปี งบประมาณ
2557

2558

1. ป ร ะ ม า ณ ก า ร 2,400,000
4,800,000
7,200,000
9,600,000
รายรั บ
ค่าลงทะเบียน
2. ประมาณการ
รายจ่ าย
งบบุคลากร
6,640,197
8,152,560
10,152,560
12,152,560
งบดําเนินการ
1,887,133
2,843,026
3,695,933
4,435,119
รวม
8,527,330
10,995,586
13,848,493
16,587,679
งบประมาณค่าใช้ จ่าย 106,591.60
68,722.41
57,702.05
51,836.50
ต่อคนต่อปี
3. ค่ าใช้ จ่ายต่ อหัวในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต
ตามหลักสูตรนี ้เท่ากับ 47,577.98 x 5 ปี = 237,790 ต่อคนต่อหลักสูตร

2559
12,000,000

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

ใช้ งบประมาณ หมวดค่าวัสดุ ค่าใช้ สอย ค่าตอบแทน และครุภณ
ั ฑ์การศึกษาของภาควิชาศิลปะ
และการออกแบบ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ที่ใช้ ในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนี ้ ประมาณ 237,790
บาท/คน/ปี
2.7 ระบบการศึกษา
 ระบบการศึกษาเป็ นแบบชันเรี
้ ยน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิง่ พิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
(ภาคผนวก จ )
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3. หลักสูตรและอาจารย์ ผ้ ูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสูตร
รายการ

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาพื ้นฐาน
2.2 วิชาเฉพาะด้ าน
2.2.1 วิชาบังคับ
2.2.2 วิชาเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
หน่ วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

รวมตลอดหลักสูตร
เกณฑ์
กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2548
(หน่ วยกิต)
ไม่น้อยกว่า 30
ไม่น้อยกว่า 84

134 หน่วยกิต
หลักสูตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2555
(หน่ วยกิต)
31
97
13
84
78
6
6
134

ไม่น้อยกว่า 6
ไม่ น้อยกว่ า 120

3.1.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จํานวน
กําหนดให้ นิสิตเรียนตามกลุ่มวิชาดังต่ อไปนี ้
1.1 กลุ่มวิชาภาษา ไม่ น้อยกว่ า
จํานวน
001201
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
001211
ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน
Fundamental English
001212
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English
001213
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes

31

หน่ วยกิต

12

หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่ น้อยกว่ า
จํานวน
001222
ภาษา สังคม และวัฒนธรรม
Language, Society and Culture
001223
ดุริยางควิจกั ขณ์
Music Appreciation

6

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่ น้อยกว่ า
จํานวน
001231
ปรัชญาเพื่อชีวิต
Philosophy for Life
001232
กฎหมายพื ้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
Fundamental Laws for Quality of Life

7

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

และเลือกรายวิชาพลานามัย จํานวน 1 หน่ วยกิต โดยให้ เลือกรายวิชาต่ อไปนี ้
วิชาพลานามัย
001250
กอล์ฟ
1(0-2-1)
Golf
001251
เกม
1(0-2-1)
Game
001252
บริ หารกาย
1(0-2-1)
Body Conditioning
001253
กิจกรรมเข้ าจังหวะ
1(0-2-1)
Rhythmic Activities
001254
ว่ายนํ ้า
1(0-2-1)
Swimming
001255
ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
001256
ตะกร้ อ
1(0-2-1)
Takraw
001257
นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
001258
ซอฟท์บอล
1(0-2-1)
Softball
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001259
001260
001261
001262
001263
001264
001265

เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ น้อยกว่ า
001275
อาหารและวิถีชีวิต
Food and Life Style
001279
วิทยาศาสตร์ ในชีวิตประจําวัน
Science in Everyday Life
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาพืน้ ฐาน
707113
707121
707122
707214

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จํานวน

6

จํานวน
97
จํานวน
13
คอมพิวเตอร์ กราฟิ กพื ้นฐานสําหรับการออกแบบ
Basic Computer Graphic for Design
พื ้นฐานออกแบบทัศนศิลป์
Foundation of Visual Art Design
องค์ประกอบศิลป์เบื ้องต้ น
Basic Composition of Art
พื ้นฐานศิลปะภาพถ่าย
Foundation of Photography

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
3(1-4-4)
4(1-6-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
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2.2 วิชาเฉพาะด้ าน
จํานวน
84
2.2.1 วิชาบังคับ
จํานวน
78
2.2.1.1 ให้ เรียนรายวิชาต่ อไปนี ้
จํานวน
70
205200
การสือ่ สารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
Communicative English for Specific Purposes
205201
การสือ่ สารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ
Communicative English for Academic Analysis
205202
การสือ่ สารภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอผลงาน
Communicative English for Research Presentation
707111
ประวัตศิ าสตร์ ศลิ ปะตะวันตก
History of Western Art
707112
กายวิภาคมนุษย์และสัตว์
Human and Animals Anatomy
707123
วาดเส้ นเบื ้องต้ น
Basic Drawing
707124
วาดเส้ นทัศนศิลป์
Visual Art Drawing
707225
วาดเส้ นสร้ างสรรค์
Creative Drawing
707226
องค์ประกอบศิลป์และการนําเสนอ
Composition of Art and Presentation
707227
องค์ประกอบศิลป์สร้ างสรรค์
Creative Composition of Art
707228
ศิลปะไทยประเพณี
Thai traditional Art
707231
พื ้นฐานจิตรกรรม
Foundation of Painting
707232
พื ้นฐานประติมากรรม
Foundation of Sculpture
707241
พื ้นฐานภาพพิมพ์
Foundation of Print Making

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
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707242
707315
707316
707317
707318
707329
707391
707493
707494
707495
707496
707497

พื ้นฐานศิลปะสื่อสมัยใหม่
Foundation of New Medias Art
ประวัตศิ าสตร์ ศลิ ปะตะวันออก
History of Eastern Art
สุนทรี ยศาสตร์ ในงานทัศนศิลป์
Aesthetics in Visual Art
คอมพิวเตอร์ สาํ หรับการออกแบบทัศนศิลป์
Computer Graphic for Visual Art Design
ศิลปวิจารณ์
Art Criticism
ศิลปะภาพเคลื่อนไหวในงานออกแบบทัศนศิลป์
Animation Art in Visual Art Design
ระเบียบวิธีวิจยั ทางด้ านออกแบบทัศนศิลป์
Research Methodology on Visual Art Design
ศิลปนิพนธ์
Art Thesis
สัมมนาการออกแบบทัศนศิลป์
Seminar in Visual Art Design
การศึกษาอิสระ
Independent Study
สหกิจศึกษา
Co-operative Education
การฝึ กอบรมหรื อฝึ กงานในต่างประเทศ
International Academic or Professional Training

3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6 หน่วยกิต
2(0-4-2)
6 หน่วยกิต หรื อ
6 หน่วยกิต หรื อ
6 หน่วยกิต

2.2.1.2 ให้ เลือกเรี ยนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งดังต่ อไปนี ้ (บังคับเลือก)
จํานวนไม่ น้อยกว่ า
8
หน่ วยกิต
กลุ่มวิชาจิตรกรรม
707333
จิตรกรรมเบื ้องต้ น
4(1-6-5)
Basic Painting
707335
จิตรกรรมสร้ างสรรค์
4(1-6-5)
Creative Painting
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กลุ่มวิชาประติมากรรม
707334
707336
กลุ่มวิชาภาพพิมพ์
707343
707345
กลุ่มวิชาศิลปะสื่อสมัยใหม่
707344
707346

ประติมากรรมเบื ้องต้ น
Basic Sculpture
ประติมากรรมสร้ างสรรค์
Creative Sculpture

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

ภาพพิมพ์เบื ้องต้ น
Basic Print Making
ภาพพิมพ์สร้ างสรรค์
Creative Print Making

4(1-6-5)

ศิลปะสื่อสมัยใหม่เบื ้องต้ น
Basic New Medias Art
ศิลปะสื่อสมัยใหม่สร้ างสรรค์
Creative New Medias Art

4(1-6-5)

2.2.2 วิชาเลือก
จํานวน
6
ให้ เลือกเรี ยนจากรายวิชาดังต่อไปนี ้ จํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
703323
วัฒนธรรมสื่อ
Media Culture
707351
ศิลปกรรมสิง่ ทอ
Textile Art
707352
ศิลปะแสดงแนวคิด
Art and Concept
707353
ศิลปะสื่อผสม
Medias in Art
707354
ศิลปะเครื่ องปั น้ ดินเผา
Ceramic Art
707355
ศิลปะภาพถ่ายสร้ างสรรค์
Creative Photography
707356
เทคนิคช่างพื ้นถิ่น
Local Intellectual and Craft Techniques

4(1-6-5)

4(1-6-5)

หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
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707357
707458
707459

ศิลปะชุมชน
Community Art
การจัดการศิลปวัฒนธรรม
Cultural Management
การออกแบบภาพประกอบ
Illustration Design

วิชาบังคับไม่ นับหน่ วยกิต
707392
การฝึ กงาน (ไม่นบั หน่วยกิต)
Professional Training

3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)

จํานวน

6

หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
(ไม่น้อยกว่า 270 ชม.)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวน
6
หน่ วยกิต
นิสติ สามารถเลือกเรี ยนรายวิชาที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยนเรศวร หรื อสถาบันอุดมศึกษาอื่น
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3.1.4 แผนการศึกษา

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาต้ น
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รหัสวิชา
ชื่อวิชา
(หน่ วยกิต) บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------001201
ทักษะภาษาไทย
3(2-2-5)
Thai Language Skills
001211
ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamental English
001231
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
001XXX
กลุม่ วิชาพลานามัย
1(0-2-1)
Personal Hygiene Courses
707121
พื ้นฐานออกแบบทัศนศิลป์
4(1-6-5)
Foundation of Visual Art Design
707123
วาดเส้ นเบื ้องต้ น
3(1-4-4)
Basic Drawing
707111
ประวัตศิ าสตร์ ศลิ ปะตะวันตก
3(2-2-5)
History of Western Art
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รวม 20 หน่ วยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รหัสวิชา
ชื่อวิชา
(หน่ วยกิต) บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------001212
ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(2-2-5)
Developmental English
001223
ดุริยางควิจกั ขณ์
3(2-2-5)
Music Appreciation
001279
วิทยาศาสตร์ ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Everyday Life
707122
องค์ประกอบศิลป์เบื ้องต้ น
3(1-4-4)
Basic Composition of Art
3(1-4-4)
707113
คอมพิวเตอร์ กราฟิ กพื ้นฐานสําหรับการออกแบบ
Basic Computer Graphic for Design
707124
วาดเส้ นทัศนศิลป์
3(1-4-4)
Visual Art Drawing
707112
กายวิภาคมนุษย์และสัตว์
2(1-2-3)
Human and Animals Anatomy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รวม 20 หน่ วยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาต้ น
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รหัสวิชา
ชื่อวิชา
(หน่ วยกิต) บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------001232
กฎหมายพื ้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
001275
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(2-2-5)
English for Academic Purposes
707214
พื ้นฐานศิลปะภาพถ่าย
3(2-2-5)
Foundation of Photography
707225
วาดเส้ นสร้ างสรรค์
3(1-4-4)
Creative Drawing
707226
องค์ประกอบศิลป์และการนําเสนอ
3(1-4-4)
Composition of Art and Presentation
3(1-4-4)
707231
พื ้นฐานจิตรกรรม
Foundation of Painting
707232
พื ้นฐานประติมากรรม
3(1-4-4)
Foundation of Sculpture
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รวม 21 หน่ วยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รหัสวิชา
ชื่อวิชา
(หน่ วยกิต) บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------001275
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
001222
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language, Society and Culture
205200
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
1(0-2-1)
Communicative English for Specific Purposes
707227
องค์ประกอบศิลป์สร้ างสรรค์
3(1-4-4)
Creative Composition of Art
707228
ศิลปะไทยประเพณี
3(1-4-4)
Thai traditional Art
3(1-4-4)
707241
พื ้นฐานภาพพิมพ์
Foundation of Print Making
707242
พื ้นฐานศิลปะสื่อสมัยใหม่
3(1-4-4)
Foundation of New Medias Art
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รวม 19 หน่ วยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาต้ น
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รหัสวิชา
ชื่อวิชา
(หน่ วยกิต) บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------205201
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ
1(0-2-1)
Communicative English for Academic Analysis
707315
ประวัตศิ าสตร์ ศลิ ปะตะวันออก
3(2-2-5)
History of Eastern Art
707316
สุนทรี ยศาสตร์ ในงานทัศนศิลป์
3(2-2-5)
Aesthetics in Visual Art
707317
คอมพิวเตอร์ สาํ หรับการออกแบบทัศนศิลป์
3(2-2-5)
Computer Graphic for Visual Art Design
4(1-6-5)
707XXX
วิชาบังคับเลือก
Elective Course
707XXX
วิชาเลือก
3(X-X-X)
Elective Course
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รวม 17 หน่ วยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รหัสวิชา
ชื่อวิชา
(หน่ วยกิต) บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------205202
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอผลงาน
1(0-2-1)
Communicative English for Research Presentation
707318
ศิลปวิจารณ์
3(2-2-5)
Art Criticism
707329
ศิลปะภาพเคลื่อนไหวในงานออกแบบทัศนศิลป์
3(2-2-5)
Animation Art in Visual Art Design
707391
ระเบียบวิธีวิจยั ทางด้ านออกแบบทัศนศิลป์
3(2-2-5)
Research Methodology on Visual Art Design
707XXX
วิชาบังคับเลือก
4(1-6-5)
Elective Course
3(X-X-X)
707XXX
วิชาเลือก
Elective Course
XXXXXX
วิชาเลือกเสรี
3(X-X-X)
Free Elective Course
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รวม 20 หน่ วยกิต
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ปี ที่ 3 ภาคฤดูร้อน
707392
การฝึ กงาน (ไม่นบั หน่วยกิต)
6 หน่วยกิต
Professional Training
(ไม่น้อยกว่า 270 ชม)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รวม 6 หน่ วยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาต้ น
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รหัสวิชา
ชื่อวิชา
(หน่ วยกิต) บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------707493
ศิลปนิพนธ์
6 หน่วยกิต
Art Thesis
707494
สัมมนาการออกแบบทัศนศิลป์
2(0-4-2)
Seminar in Visual Art Design
XXXXXX
วิชาเลือกเสรี
3(X-X-X)
Free Elective Course
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รวม 11 หน่ วยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รหัสวิชา
ชื่อวิชา
(หน่ วยกิต) บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------707495
การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต หรื อ
Independent Study
707496
สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต หรื อ
Co-operative Education
707497
การฝึ กอบรมหรื อฝึ กงานในต่างประเทศ
6 หน่วยกิต
International Academic or Professional Training
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รวม 6 หน่ วยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
001201

ทักษะภาษาไทย
3(2-2-5)
Thai Language Skills
พัฒนาทักษะการใช้ ภาษาทังในด้
้ านการฟั ง การอ่าน การพูดและการเขียนเพื่อการสือ่ สาร
โดยเน้ นทักษะการเขียนเป็ นสําคัญ
Development of communicative language skills including listening, reading,
speaking, and writing with an emphasis on writing skill.

001211

ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamental English
พัฒนาทักษะการฟั ง พูด อ่าน ภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ระดับพื ้นฐานเพื่อการสื่อสารใน
ปริ บทต่าง ๆ
Development of fundamental English listening, speaking, reading skills, and
grammar for communicative purposes in various contexts.

001212

ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(2-2-5)
Developmental English
พัฒนาทักษะการฟั ง พูด อ่าน ภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ เพื่อการสื่อสารในปริบทต่าง ๆ
Development of English listening, speaking, reading skills, and grammar for
communicative purposes in various contexts.

001213

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(2-2-5)
English for Academic Purposes
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้ นทักษะการอ่าน การเขียนงานและการศึกษาค้ นคว้ า
เชิงวิชาการ
Development of English skills with an emphasis on academic reading, writing
and researching.
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001222

ภาษา สังคม และวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language, Society and Culture
ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับภาษา สังคม และวัฒนธรรมไทยและสากล ความสัมพันธ์
ระหว่างภาษาที่มีตอ่ สังคมและวัฒนธรรม โลกทัศน์สงั คมในภาษา โครงสร้ างทางสังคม
และวัฒนธรรมไทยกับการใช้ ภาษาไทย ตลอดจนการแปรเปลี่ยนของภาษาอันเนื่องมาจาก
ปั จจัยทางสังคมและวัฒนธรรม
A study of the relationship between language and society and language and
culture in terms of the ways in which language reflects society and culture. The
study includes the interaction between the Thai language usage and Thai social
and cultural structure. The study also includes language change caused by
social and cultural factors.

001223

ดุริยางควิจกั ขณ์
3(2-2-5)
Music Appreciation
ศึกษาลักษณะ ความสําคัญ พัฒนาการ องค์ประกอบทางด้ านดนตรี บทเพลง คีตกวี
สุนทรี ยศาสตร์ ทางด้ านดนตรี ไทย และตะวันตก ลักษณะและบทเพลงที่ใช้ ในการแสดง
ดนตรี มารยาทในการเข้ าฟั งดนตรี การวิจารณ์และอภิปรายจากการฟั งและชมการแสดง
ดนตรี รวมทังบทบาทของดนตรี
้
ไทย และตะวันตกในสังคมไทยตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั
A study of musical characteristics, importance of music development, musical
components, lyrics, music composers, aesthetics of Thai and Western music, the
characteristics and repertoire for musical performance, music etiquette, criticism
and discussion on the musical performance including the roles of Thai and
Western music in Thai society from the past to the present.

001231

ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิด โลกทัศน์ ชีวทัศน์ ปรัชญาชีวิต และวิถีการ
ดําเนินชีวิต ประสบการณ์อนั ทรงคุณค่า ตลอดจนปั จจัยหรื อเงื่อนไขที่สง่ ผลต่อความสําเร็จ
ในชีวิตและงานในทุกมิตขิ องผู้มีชื่อเสียง เพื่อประยุกต์ใช้ ในการสร้ างสรรค์ พัฒนาชีวิตที่มี
คุณภาพ มีประโยชน์และคุณค่าต่อสังคม
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Basic philosophical and conceptual knowledge on worldview, attitude,
philosophy for life, lifestyle, valuable experience and factors or conditions which
influence success in all aspects of life and profession of respected people.
001232

กฎหมายพื ้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ศึกษาถึงวิวฒ
ั นาการของกฎหมาย สิทธิมนุษยชนและสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานตาม รัฐธรรมนูญ
รวมทังศึ
้ กษาถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับคุณภาพชีวิตของนิสติ เช่น กฎหมายทรัพย์สนิ ทาง
ปั ญญา กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายสิง่ แวดล้ อม กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการ
ปกครองท้ องถิ่นและภูมิปัญญาท้ องถิ่นรวมทังกฎหมายอื
้
่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนา
The evolution of the law and human rights under the constitution including laws
concerning the quality of the students’ life such as intellectual property law,
environmental law, laws concerning local administration, traditional knowledge,
and the development of the quality of life.

001250

กอล์ฟ
Golf

1(0-2-1)

ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬากอล์ฟ
การฝึ กทักษะเบื ้องต้ น และกฎกติกามารยาทของกีฬากอล์ฟ
History, definition, importance, and physical fitness for golf; basic skill training,
rules, and etiquette of golf.
001251

เกม
Game

1(0-2-1)

ประวัติ ปรัชญา ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะของเกมชนิดต่างๆ การเป็ นผู้นําเกม
เบื ้องต้ น และการเข้ าร่วมเกม
History, philosophy, definition, and importance of games; type of games, basic
game leadership, and games participation.
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001252

บริหารกาย
Body Conditioning

1(0-2-1)

ประวัติ ความหมายความสําคัญของการบริหารกาย หลักการออกกําลังกาย กิจกรรมการ
สร้ างสมรรถภาพทางกาย และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
History, definition, and importance of body conditioning; principle of exercises,
physical fitness activities, and physical fitness test.
001253

กิจกรรมเข้ าจังหวะ
Rhythmic Activities

1(0-2-1)

ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเคลือ่ นไหวเบื ้องต้ น ท่าเต้ นรํ าพื ้นเมือง และ
วัฒนธรรมการเต้ นรํ าของนานาชาติ
History, definition, importance, and basic movements of folk dances and
international folk dances.
001254

ว่ายนํ ้า
Swimming

1(0-2-1)

ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาว่ายนํ ้า
การฝึ กทักษะเบื ้องต้ น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาว่ายนํ ้า
History, definition, importance, physical fitness, basic skill training, rules, and
etiquette of swimming.
001255

ลีลาศ
Social Dance

1(0-2-1)

ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเคลือ่ นไหวเบื ้องต้ น รูปแบบการเต้ นรํ าสากล และ
มารยาทของการเต้ นรํ าสากล
History, definition, importance, basic movement, types, and etiquette of social
dances.
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001256

ตะกร้ อ
Takraw

1(0-2-1)

ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาตะกร้ อ
การฝึ กทักษะเบื ้องต้ น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาตะกร้ อ
History, definition, importance, physical fitness, basic, skill training, rules and
etiquette of takraw.
001257

นันทนาการ
Recreation

1(0-2-1)

ประวัติ ปรัชญา ความหมาย และความสําคัญของนันทนาการ ลักษณะของกิจกรรม
นันทนาการ และการเข้ าร่วมกิจกรรมนันทนาการ
History, philosophy, definition and importance of recreation; nature of activities
and recreation participation.
001258

ซอฟท์บอล
Softball

1(0-2-1)

ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬา
ซอฟท์บอล การฝึ กทักษะเบื ้องต้ น และกฎกติกามารยาทของกีฬาซอฟท์บอล
History, definition, importance, and physical fitness for softball; basic skill
training, rules, and etiquette of softball.
001259

เทนนิส
Tennis

1(0-2-1)

ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาเทนนิส
การฝึ กทักษะเบื ้องต้ น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาเทนนิส
History, definition, importance, and physical fitness for tennis; basic skill training,
rules, and etiquette of tennis.
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001260

เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

1(0-2-1)

ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาเทเบิล
เทนนิส การฝึ กทักษะเบื ้องต้ นและกฎกติกา มารยาทของกีฬาเทเบิลเทนนิส
History, definition, importance, and physical fitness for table tennis; basic skill
training, rules, and etiquette of table tennis.
001261

บาสเกตบอล
Basketball

1(0-2-1)

ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬา
บาสเกตบอล การฝึ กทักษะเบื ้องต้ น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาบาสเกตบอล
History, definition, importance, and physical fitness for basketball; basic skill
training, rules, and etiquette of basketball.
001262

แบดมินตัน
Badminton

1(0-2-1)

ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬา
แบดมินตัน การฝึ กทักษะเบื ้องต้ น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาแบดมินตัน
History, definition, importance, and physical fitness for badminton; basic skill
training, rules, and etiquette of badminton.
001263

ฟุตบอล
Football

1(0-2-1)

ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาฟุตบอล
การฝึ กทักษะเบื ้องต้ น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาฟุตบอล
History, definition, importance, and physical fitness for football; basic skill
training, rules, and etiquette of football.
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001264

วอลเลย์บอล
Volleyball

1(0-2-1)

ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬา
วอลเลย์บอล การฝึ กทักษะเบื ้องต้ น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาวอลเลย์บอล
History, definition, importance, and physical fitness for volleyball; basic skill
training, rules, and etiquette of volleyball.
001265

ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
1(0-2-1)
Art of Self – Defense
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสําหรับศิลปะ การ
ต่อสู้ป้องกันตัว ทักษะเบื ้องต้ นของศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว กฎหมายสําหรับ การป้องกัน
ตัว และกฎกติกา มารยาทของศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
History, definition, importance, and physical fitness for the art of self-defense; basic
skill of the art of self-defense, laws for self-defense, rules and etiquette of the art of
self-defense.

001275

อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
บทบาทและความสําคัญของอาหารในชีวติ ประจําวัน วัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร ในภูมภิ าคต่างๆของโลกและในประเทศไทย รวมถึงอิทธิพลของอารยธรรม
ต่างประเทศต่อพฤติกรรมการบริ โภคของไทย เอกลักษณ์และภูมิปัญญาด้ านอาหารของ
ไทย การเลือกอาหารที่เหมาะสมต่อความต้ องการของร่างกาย อาหารทางเลือก ข้ อมูล
ประกอบการพิจารณาเลือกซื ้ออาหาร และอาหารและวิถีชีวิตกับการเปลี่ยนแปลงในยุค
โลกาภิวตั น์
Roles and importance of food in daily life, cultures and consumption behavior
around the world including the influence of foreign cultures on Thai consumption
behavior, identity and wisdom of food in Thailand, proper food selections
according to basic needs, food choices, information for purchasing food, and
food and life style according in the age of globalization.
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001279

วิทยาศาสตร์ ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Everyday Life
บทบาทของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางด้ านชีวภาพ กายภาพ และบูรณาการความรู้
ทางด้ านวิทยาศาสตร์ ของโลกทังระบบที
้
่เกี่ยวข้ องกับชีวิตประจําวัน ได้ แก่ สิง่ มีชีวิตและ
สิง่ แวดล้ อม พลังงานและไฟฟ้า การสื่อสารและโทรคมนาคม อุตนุ ิยมวิทยา โลกและ
อวกาศ
The role of science and technology with concentration on both biological and
physical sciences and integration of earth science in everyday life, including
organisms and environments, chemical, energy and electricity,
telecommunications, meteorology, earth and space.

205200

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
1(0-2-1)
Communicative English for Specific Purposes
ฝึ กฟั ง-พูดภาษาอังกฤษโดยเน้ นการออกเสียง การใช้ คาํ ศัพท์ สํานวน และรูปประโยคเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางวิชาการและวิชาชีพ
Practice listening and speaking English with emphasis on pronunciation,
vocabulary, expressions, and sentence structures for academic and professional
purposes.

205201

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ
1(0-2-1)
Communicative English for Academic Analysis
ฝึ กฟั ง-พูดภาษาอังกฤษโดยเน้ นการสรุปความ การวิเคราะห์ การตีความ และการแสดง
ความคิดเห็น เพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการตามสาขาของผู้เรี ยน
Practice listening and speaking English with emphasis on summarizing,
analyzing, interpreting, and expressing opinions for academic purposes
applicable to students’ educational fields.

205202

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอผลงาน
1(0-2-1)
Communicative English for Research Presentation
ฝึ กนําเสนอผลงานการค้ นคว้ า หรื อผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับสาขาของผู้เรี ยนเป็ น
ภาษาอังกฤษได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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Practice giving oral presentations on academic research related to students’
educational fields with effective delivery in English.
703323

วัฒนธรรมสื่อ
3(2-2-5)
Media Culture
ประวัตศิ าสตร์ ของการเกิดสือ่ ผลกระทบและแนวโน้ มของสื่อต่อบริบทของสังคมและ
วัฒนธรรม การวิเคราะห์หาความหมาย การวิจารณ์รูปแบบของสื่อในด้ านภาพ และเสียง
รวมถึงสื่อรูปแบบอื่นๆ ที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้รับข่าวสาร
History of media, its effect and trend to social context and culture; analysis of the
meaning of media; criticisms on media forms in terms of image and sound,
including other kinds of media affecting to the receivers’ perception

707111

3(2-2-5)
ประวัตศิ าสตร์ ศลิ ปะตะวันตก
History of Western Art
รูปแบบ แนวความคิด และหลักสุนทรี ยภาพของศิลปะตะวันตก ตังแต่
้ โลกยุคโบราณจนถึง
สมัยปั จจุบนั โดยเน้ นความสัมพันธ์ ระหว่างการแสดงออกทางศิลปะกับพื ้นฐานทางความ
เชื่อ ศาสนา และวัฒนธรรมของแต่ละสมัย วิเคราะห์ผลงานศิลปกรรมทังที
้ ่เป็ นรูปแบบ
บริ สทุ ธิ์และรู ปแบบประยุกต์ รวมถึงผลสะท้ อนที่แสดงเอกลักษณ์ทางการแสดงออก อัน
เป็ นผลมาจากความเปลี่ยนแปลงทางสังคมแต่ละยุคสมัย และแนวคิดที่เป็ นปั จเจกบุคคล
Forms, concepts and aesthetic principles of Western Art from ancient periods to
present; emphasis on relationships between art expression and beliefs, religions
and cultures in each period; an analysis of fine and applied art; a study of
consequences representing identities of expression, influenced by social
changes in each period and individual concepts

707112

กายวิภาคมนุษย์และสัตว์
2(1-2-3)
Human and Animals Anatomy
โครงสร้ างของร่ างกาย รู ปร่ าง ลักษณะ ตําแหน่งของกระดูกเเละกล้ ามเนื ้อ ทังคนและสั
้
ตว์
ความเข้ าใจในหลักกายวิภาค และประยุกต์ใช้ ในการสร้ างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์
muscle and bone structure, feature and location of the human and animal body,
the understanding in principle of human and animal anatomy, to be applied in
visual art creations
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707113

คอมพิวเตอร์ กราฟิ กพื ้นฐานสําหรับการออกแบบ
3(1-4-4)
Basic Computer Graphic for Design
หลักการและปฏิบตั ิการใช้ คอมพิวเตอร์ ในการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะ และ ออกแบบ ใน
รูปแบบของผลงานกราฟิ กต่างๆ อาทิเช่น ภาพศิลปะตกแต่ง โปสเตอร์ แผ่นพับ ปกหนังสือ
ปกซีดี และอื่นๆ โดยการใช้ โปรแกรมกราฟิ กพื ้นฐาน
Principles and practices on using computer in creating artwork and design with
different forms of graphic works, such as decorative art, posters, pamphlets,
book covers, CD covers; application of basic graphic computer programmes

707121

4(1-6-5)
พื ้นฐานออกแบบทัศนศิลป์
Foundation of Visual Art Design
ประสบการณ์ พื ้นฐานด้ านการออกแบบทัศนศิลป์ กระบวนการสร้ างสรรค์ ทดลองสร้ าง
ผลงานศิ ล ปกรรมหลากหลายรู ป แบบ รวมถึ ง วัส ดุแ ละสื่ อ ต่า งๆในการแสดงออกทาง
ศิลปกรรม
Foundation visual art design experience, creative processes, basic experiment
on visual art in various forms including materials and medias in art expression

707122

องค์ประกอบศิลป์เบื ้องต้ น
3(1-4-4)
Basic Composition of Art
วิชาบังคับก่อน : 707121 พื ้นฐานออกแบบทัศนศิลป์ 4(1-6-5)
ทัศนธาตุขนพื
ั ้ ้นฐานทางศิลปะอันประกอบด้ วย จุด เส้ น สี ระนาบ รูปร่าง รูปทรง พื ้นผิว มา
ประกอบกันเพื่อให้ เกิ ดความหมายตามเนื อ้ หาของเรื่ องที่ กําหนดให้ โดยถ่ายทอดผ่าน
กระบวนการทางเทคนิคที่มีความสอดคล้ องกัน อย่างมีเอกภาพ
Basic visual elements of art: point, line, colour, plane, shape, form and texture, to
create meanings according to the content of assigned topics by expressing
through harmonized technical processes with unity

707123

วาดเส้ นเบื ้องต้ น
3(1-4-4)
Basic Drawing
การวาดเส้ นด้ วยเทคนิคเบื ้องต้ นเพื่อสร้ างเสริ มทักษะในการสร้ างรูปทรง ปริ มาตร การเกิดขึ ้น
ของระยะ ความถูกต้ องของสัดส่วนและแสงเงาเสมือนจริง จากแบบหุ่นนิ่ง คน สัตว์ สิง่ ของ
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Drawing with basic techniques to improve skills in making form, volume, distance
occurrence, accurate proportion and virtual shade/shadow from models of
humans, animals and objects
707124

วาดเส้ นทัศนศิลป์
3(1-4-4)
Visual Art Drawing
วิชาบังคับก่อน : 707123 วาดเส้ นเบื ้องต้ น
3(1-4-4)
การวาดเส้ น ด้ ว ยวัส ดุแ ละเทคนิ ค ที่ เ หมาะสมในการแปลความหมายหรื อ แทนค่า สิ่ ง
ทังหลายในธรรมชาติ
้
สิง่ แวดล้ อม ตังแต่
้ ความหมายของรูปทรง ความหมายทางความรู้สกึ
หรื ออารมณ์ที่ตอบโต้ กบั รูปทรง ไปจนถึงการประสานกันอย่างซับซ้ อนของทัศนะธาตุที่มีอยู่
ในรูปทรงของสิง่ นันๆ
้
Drawing with appropriate materials and techniques in interpreting meanings or
representing values of everything in nature and environment, starting from the
meaning of forms, feelings or emotions to complex integration of visual elements

707214

พื ้นฐานศิลปะภาพถ่าย
3(2-2-5)
Foundation of Photography
ประวัติความเป็ นมาของการถ่ายภาพ และฝึ กปฏิบัติการถ่ายภาพเบือ้ งต้ นตามเนื อ้ หา
เรื่ องราวที่กําหนดให้ ตลอดจนการศึกษาสร้ างความเข้ าใจชนิดของกล้ องถ่ายรู ป อุปกรณ์
ในการถ่ายรูป หน้ าที่การทํางานและเทคนิคต่างๆของกล้ องถ่ายรูป กระบวนการในการล้ าง
ฟิ ล์มและการอัดขยายภาพ เพื่อนําไปสู่การประยุกต์ใช้ ในงานถ่ายภาพโฆษณา และการ
ถ่ายภาพเพื่อคุณค่าทางทัศนศิลป์
History of photography and practice on taking photographs at a basic level
according to the content of assigned topics; a study of camera types,
photographic equipments, functions and techniques of cameras; film-development
processes, photogravure and photo enlargement to be applied in advertisement
and photography for visual art values
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707225

วาดเส้ นสร้ างสรรค์
3(1-4-4)
Creative Drawing
วิชาบังคับก่อน : 707124 วาดเส้ นทัศนศิลป์
3(1-4-4)
วาดเส้ นเพื่อสนองตอบต่อพัฒนาการที่เกิดจากประสบการณ์ จินตนาการ ด้ วยวัสดุและ
เครื่ องมือที่ทนั สมัยเพื่อพัฒนากรรมวิธีการสร้ างสรรค์ ให้ สามารถแสดงออกผ่านแนวเรื่ อง
้ แบบเหมือนจริ งไปจนถึงแบบที่ไม่มีรูป ตังแต่
้
สะท้ อนความคิด สิง่ แวดล้ อมในปั จจุบนั ตังแต่
แบบที่สมั ฤทธิ์ผลด้ วยการรับรู้ ที่เน้ นทางรูปทรง ไปจนถึงแบบที่แสดงอารมณ์สะเทือนใจ
Drawing in order to respond to the development influenced by experience and
imagination with modern materials and equipments in enhancing creative activities;
ability to express through stories reflecting thoughts and present environments
from figurative models to non-figurative ones, or from models achieved by
perceptions emphasizing on forms to the ones representing emotions

707226

องค์ประกอบศิลป์และการนําเสนอ
3(1-4-4)
Composition of Art and Presentation
วิชาบังคับก่อน : 707122 องค์ประกอบศิลป์เบื ้องต้ น 3(1-4-4)
ประยุกต์ทศั นธาตุทางศิลปะมาประกอบกันให้ เกิดองค์ประกอบขึ ้นใหม่ที่สามารถ
แสดงออกทางเนื ้อหา อารมณ์ ความรู้สกึ ด้ วยเทคนิคที่เหมาะสม มีการวางแผนขันตอน
้
การสร้ างสรรค์ แรงบันดาลใจ แนวความคิด รูปทรงและความสําคัญของเนื ้อหา โดย
สามารถอธิบายให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจความหมายดังกล่าวได้
Application of visual elements of art to create new components expressing
content, emotion and feeling with appropriate techniques; planning processes of
creativity, inspiration, concept, form and importance of content, being able to
explain those meanings to others

707227

องค์ประกอบศิลป์สร้ างสรรค์
3(1-4-4)
Creative Composition of Art
วิชาบังคับก่อน : 707226 องค์ประกอบศิลป์และการนําเสนอ 3(1-4-4)
สร้ างสรรค์สงิ่ ใหม่อนั เกิดจากจินตนาการหรือศิลปะพื ้นถิ่นที่มีเอกภาพ มีโครงสร้ างทาง
ความคิด มีความหมายในการแสดงออก ที่เกิดจากความประสานกันของรูปทรงเพื่อให้ มี
ความงาม ทังทางรู
้
ปธรรมและนามธรรมจากจินตนาการที่คลี่คลายมาจากแนวความคิดสู่
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รูปแบบทางด้ านศิลปะ หรื องานสร้ างสรรค์ให้ มีความหมายที่พิเศษและแสดง
ลักษณะเฉพาะบุคคล
Creation of news things from imagination or folk art with unity, obtaining
structured ideas and meaningful expressions, of which forms are harmonized to
create beauty, concrete and abstract, through disentangled imagination from
concept to art form, creating works to achieve more special meanings and
individual expression
707228

ศิลปะไทยประเพณี
3(1-4-4)
Thai traditional Art
สร้ างสรรค์ศลิ ปะแบบประเพณีไทยในรูปแบบต่างๆโดยเน้ นการศึกษาทางด้ านคตินิยม และ
เทคนิคในผลงานศิลปกรรมไทยตามยุคสมัย
Creating traditional Thai artwork in several forms, emphasising on ideology and
techniques of Thai fine arts according to periods

707231

พื ้นฐานจิตรกรรม
3(1-4-4)
Foundation of Painting
ผลงานจิตรกรรมโดยใช้ เทคนิค สีนํ ้า สีฝนุ่ สีอะคลายลิค สีนํ ้ามัน สีชอล์ค ให้ ปรากฏ
เป็ นรูปทรงที่สมั ผัสได้ โดยการกําหนดเรื่ องเป็ นจุดเริ่มต้ น เช่น วัตถุสงั เคราะห์ ผัก ผลไม้ คน
ทิวทัศน์ หรื อรูปที่เป็ นนามธรรม
Painting works applying several techniques: water, tempera, acrylic, oil, chalk
colours to make concrete forms by setting a topic as a starting point, such as
synthetic materials, vegetables, fruits, human beings, views or abstract pictures

707232

พื ้นฐานประติมากรรม
3(1-4-4)
Foundation of Sculpture
ผลงานประติมากรรมโดยใช้ เทคนิคการปั น้ การแกะสลัก การหล่อ โดยการกําหนดเรื่ องเป็ น
จุดเริ่ มต้ น เช่น วัตถุสงั เคราะห์ คน สัตว์ สิง่ ของ หรื อรูปที่เป็ นนามธรรม
Sculptures applying several techniques: molding, craving and casting by setting
a topic as a starting point, such as synthetic materials, vegetables, fruits, human
beings, views or abstract pictures
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707241

พื ้นฐานภาพพิมพ์
3(1-4-4)
Foundation of Print Making
ผลงานภาพพิมพ์โดยใช้ เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม ภาพพิมพ์โมโนพ
ริ น้ ภาพพิมพ์โลหะ โดยการกําหนดเรื่ องเป็ นจุดเริ่มต้ น เช่น วัตถุสงั เคราะห์ คน สัตว์ สิง่ ของ
สิง่ แวดล้ อมต่างๆ หรื อรูปแบบที่เป็ นนามธรรม
Printmaking works applying several techniques: woodcutting, silk-screening,
mono-printing, Intaglio by setting a topic as a starting point, such as synthetic
materials, vegetables, fruits, human beings, views or abstract pictures

707242

พื ้นฐานศิลปะสื่อสมัยใหม่
3(1-4-4)
Foundation of New Medias Art
พื ้นฐานเกี่ยวกับปรัชญา แนวคิด เทคนิควิธีการในสื่อสมัยใหม่ การสื่อสารทางศิลปะที่
มากกว่าสามมิติ อาทิ ภาพเคลื่อนไหว เสียง การใช้ พื ้นที่ และ การใช้ พื ้นที่ในไซเปอร์ สเปซ
ตลอดจนศึกษาปั จจัยหรื อเงื่อนไขที่สง่ ผลต่อความสําเร็จในการสร้ างผลงานในทุกมิติ
Fundamental philosophy, concept and technique of media art; artistic
communication beyond three-dimension, such as animation, sound, space use
and cyberspace application; factors or conditions influential to success in
creating artwork in all kinds of dimensions

707315

ประวัตศิ าสตร์ ศลิ ปะตะวันออก
3(2-2-5)
History of Eastern Art
รู ปแบบ แนวความคิด สุนทรี ยศาสตร์ ของศิลปะตะวันออกตังแต่
้ อดีตที่มีการพัฒนาและมี
อิทธิพลต่อเนื่องในแต่ละสมัย เพื่อให้ เข้ าใจถึงรากฐาน ความเป็ นมาของศิลปกรรมใน
ภูมิภาคเอเชีย
A standard pattern, concept and aesthetic of Western art in the past which
involves developments and influences in each period in order to understand the
foundation and background of fine art in Asian regions

707316

สุนทรี ยศาสตร์ ในงานทัศนศิลป์
3(2-2-5)
Aesthetics in Visual Art
ขอบเขตและความหมายทฤษฎีทางสุนทรี ยศาสตร์ การค้ นหาตําแหน่งทางความงามใน
งานศิลปะและการออกแบบ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินคุณค่าทางด้ านความงาม
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ตลอดจนศึกษาทฤษฎีในเชิงปรัชญา เพื่อเป็ นพื ้นฐานทางความคิดอันนําไปสู่การตีความ
เชิ ง เปรี ย บเที ย บทางด้ า นสุน ทรี ย ศาสตร์ ตลอดจนการใช้ ท ฤษฎี ท างด้ า นความงามใน
ชี วิ ต ประจํ า วัน เพื่ อ การพัฒ นาจิ ต ใจให้ ดี ง ามและเห็ น คุณ ค่ า ในเชิ ง ความงามภายใต้
กระบวนการสร้ างสรรค์ที่เกิดจากภูมิปัญญาของมนุษย์
Areas and meanings of aesthetic theories; search for a place of beauty in art and
design work; principles in determining values of beauty; study of philosophical
theories, in order to apply as a basis of thoughts leading to comparative
aesthetics; application of aesthetic theories in daily life for mind development to
earn morality and realize value of beauty under creative processes established
by human wisdom
707317

คอมพิวเตอร์ สาํ หรับการออกแบบทัศนศิลป์
3(2-2-5)
Computer Graphic for Visual Art Design
ผลงานสร้ างสรรค์ทางคอมพิวเตอร์ เพื่อตอบสนองต่อแนวคิด จินตนาการ ที่เกิดจาก
ประสบการณ์ ด้ วยเทคนิคทางด้ านคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก และพัฒนาไปสูก่ ารสร้ างสรรค์ด้วย
้
วิธีการที่ทนั สมัย ให้ สามารถแสดงออกผ่านเนื ้อหาที่ตอบสนองอารมณ์ ความรู้สกึ ตังแต่
รูปแบบทัว่ ไป จนถึงไม่มีรูปแบบ เน้ นผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
กราฟิ กต่างๆมาผสมผสานกัน
Computer Graphic art work created to act in response with concept and
imagination influenced by experiences with computer graphic techniques;
development into creativity with modern methods, enabled to express through
content which reacts to emotion and feeling from general form to non-form ones;
emphasis on accomplishments resulted by mixed techniques in computer
graphic

707318

ศิลปวิจารณ์
3(2-2-5)
Art Criticism
ความหมาย หลักการและทฤษฎีการวิจารณ์ศลิ ปะ วิธีและขันตอนการวิ
้
จารณ์งานศิลปะ
เชิงวิชาการ แนวทางและแง่มมุ ที่สาํ คัญของการวิจารณ์ เพื่อประเมินคุณค่าผลงานศิลปะ
Scope, principle and theory of art criticism; measure taken in a academic
judgment of the works of art; art appraisal: means and end
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707329

ศิลปะภาพเคลื่อนไหวในงานออกแบบทัศนศิลป์
3(2-2-5)
Animation Art in Visual Art Design
ประเด็นปั ญหา การ สืบค้ นข้ อมูล ศึกษาวิเคราะห์ กําหนดเป้าหมาย สร้ างสรรค์ผลงาน
สร้ างสรรค์ศิลปะภาพเคลื่อนไหวที่คํานึงถึงสุนทรี ยภาพและ ประโยชน์ใช้ สอยทางจิตใจ ที่
สอดคล้ องต่อความต้ องการต่อการพัฒนาศักยภาพทางความคิดของตนเอง ชุมชนและ
สังคมในภาพรวม
Problematic issues, searching for information, analyzing data and determining
objective in order to establish the creative work of animation art considered on
artistic and mentally function that related to development of individual perception
and contain to community and social requirement in majority

707333

จิตรกรรมเบื ้องต้ น
4(1-6-5)
Basic Painting
วิชาบังคับก่อน : 707231 พื ้นฐานจิตรกรรม 3(1-4-4)
งานจิตรกรรมด้ วยชันเชิ
้ งของการใช้ วสั ดุและทัศนธาตุทางศิลปะ อันประกอบด้ วย จุด เส้ น
้ ่เป็ นรู ปธรรม และนามธรรม
สี ระนาบ พื ้นผิว รูปร่ าง รูปทรง ผ่านเนื ้อหา เรื่ องราวทังที
สามารถตอบสนองทางอารมณ์ ความรู้ สึก จินตนาการ ซึ่งเป็ นผลจากทัศนคติและ
ประสบการณ์ที่มีตอ่ สิง่ นัน้
Painting works with techniques of applying materials and visual elements of art
as point, line, color, plate, texture, shape and form; study of contents and stories,
both concrete and abstract, which respond to emotion, feeling and imagination,
affected by attitudes and experiences

707334

ประติมากรรมเบื ้องต้ น
4(1-6-5)
Basic Sculpture
วิชาบังคับก่อน : 707232 พื ้นฐานประติมากรรม 3(1-4-4)
สร้ างสรรค์งานประติมากรรม ด้ วยชันเชิ
้ งของการใช้ วสั ดุ เทคนิคการสร้ างรู ปทรงสามมิติ
ผ่านทัศนะธาตุทางศิลปะ ได้ แก่ จุด เส้ น สี ระนาบ พื ้นผิว รูปร่าง รูปทรง ผ่านเนื ้อหา และ
เรื่ องราวทังที
้ ่เป็ นรู ปธรรม และนามธรรม และตอบสนองทางอารมณ์ ความรู้ สึก
จินตนาการ ซึง่ เป็ นผลจากทัศนคติ และประสบการณ์ที่มีตอ่ สิง่ นัน้
Creating sculpture works with several materials and three-dimensional
techniques through visual elements of art as point, line, color, plate, texture,
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shape and form, including contents and stories, both concrete and abstract,
which respond to emotion, feeling and imagination resulted by attitudes and
experiences
707335

จิตรกรรมสร้ างสรรค์
4(1-6-5)
Creative Painting
วิชาบังคับก่อน : 707333 จิตรกรรมเบื ้องต้ น 4(1-6-5)
ผลงานจิตรกรรมเพื่อตอบสนองต่อแนวคิด จินตนาการ ที่เกิดจากประสบการณ์ ด้ วย
เทคนิคทางด้ านจิตรกรรมและพัฒนาไปสูก่ ารสร้ างสรรค์ด้วยวิธีการที่ทนั สมัย ให้ สามารถ
้ แบบเหมือนจริง ไปจนถึงไม่มี
แสดงออกผ่านเนื ้อหาที่ตอบสนองอารมณ์ ความรู้สกึ ตังแต่
รูปแบบ เน้ นผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากรูปทรง และอารมณ์ความรู้สกึ
Painting created to act in response with concept and imagination influenced by
experiences with painting techniques; development into creativity with modern
methods, enabled to express through content which reacts to emotion and feeling
from figurative models to non-figurative ones; emphasis on accomplishments resulted
by forms and emotions

707336

ประติมากรรมสร้ างสรรค์
4(1-6-5)
Creative Sculpture
วิชาบังคับก่อน : 707334 ประติมากรรมเบื ้องต้ น 4(1-6-5)
ประติมากรรมที่ตอบสนองต่อแนวคิด จินตนาการ ที่เกิดจากประสบการณ์ ด้ วยเทคนิค
ทางด้ านประติมากรรม และพัฒนาไปสู่การสร้ างสรรค์ด้วยวิธีการที่ทนั สมัย ให้ สามารถ
แสดงออกผ่านเนื ้อหาที่ตอบสนองอารมณ์ ความรู้สกึ ตังแต่
้ แบบเหมือนจริ ง ไปจนถึงไม่มี
รูปแบบ เน้ นผลสัมฤทธิ์ ที่เกิดจากรูปทรงสามมิติ
Sculptures acting in response with concept and imagination, resulted by
experiences with sculptural techniques; development into creativity with modern
methods, enabled to express through content which reacts to emotions and feelings
from figurative models to non-figurative ones; emphasis on accomplishments
resulted by three-dimensional forms
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707343

ภาพพิมพ์เบื ้องต้ น
4(1-6-5)
Basic Print Making
วิชาบังคับก่อน : 707241 พื ้นฐานภาพพิมพ์
3(1-4-4)
งานภาพพิมพ์ เทคนิคการพิมพ์ แกะไม้ ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม ภาพพิมพ์โลหะ ภาพพิมพ์
ลิโธกราฟ ผ่านเนื ้อหาเรื่ องราวที่เป็ นรูปธรรมและนามธรรม สามารถตอบสนองทางอารมณ์
ความรู้สกึ จินตนาการ ซึง่ เป็ นผลจากทัศนคติ และประสบการณ์ที่มีตอ่ สิง่ นัน้
Printmaking works with several techniques: printing, wooden craving, silk screening,
Intaglio and Lithograph, including contents and stories, both concrete and abstract,
which respond to emotion, feeling and imagination, resulted by attitudes and
experiences

707344

4(1-6-5)
ศิลปะสื่อสมัยใหม่เบื ้องต้ น
Basic New Medias Art
วิชาบังคับก่อน : 707242 พื ้นฐานศิลปะสื่อสมัยใหม่ 3(1-4-4)
การสร้ างผลงานศิลปะด้ วยสื่อทางเทคโนโลยี การสร้ างภาพเคลื่อนไหว
สื่อเทคโนโลยี ที่ให้ ผลทางด้ านประสาทการรับรู้ซงึ่ เป็ นผลจากทัศนคติและประสบการณ์ที่มี
ต่อสิง่ นัน้
Creating art work with technological media, such as animation, technological
media which influence sensory systems resulted by attitudes and experiences

707345

ภาพพิมพ์สร้ างสรรค์
4(1-6-5)
Creative Print Making
วิชาบังคับก่อน : 707343 ภาพพิมพ์เบื ้องต้ น 4(1-6-5)
แนวคิดและจินตนาการที่เกิดจากประสบการณ์ด้านเทคนิคภาพพิมพ์ และพัฒนาไปสูก่ าร
สร้ างสรรค์ด้วยวิธีการที่ทนั สมัย ให้ สามารถแสดงออกผ่านเนื ้อหาที่ตอบสนองอารมณ์
ความรู้ สกึ ตังแต่
้ แบบเหมือนจริ งไปจนถึงแบบที่ไม่มีรูป เน้ นผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากรู ปทรง
และอารมณ์ความรู้สกึ
Concept and imagination resulted by experiences of print making;
development into creativity with modern methods, enabled to express through
content which reacts to emotion and feeling from figurative models to nonfigurative ones; emphasis on accomplishments resulted by forms and emotions
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707346

ศิลปะสื่อสมัยใหม่สร้ างสรรค์
4(1-6-5)
Creative New Medias Art
วิชาบังคับก่อน : 707344 ศิลปะสื่อสมัยใหม่เบื ้องต้ น 4(1-6-5)
สร้ างสรรค์งานศิลปะด้ วยสื่อทางเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อแนวคิด จินตนาการ ที่เกิด
จากประสบการณ์ด้วยเทคนิคเทคโนโลยีที่มีความหลากหลาย ให้ สามารถแสดงออกผ่าน
เนื ้อหาที่ตอบสนองอารมณ์ความรู้สกึ
Creating art works with technological media in order to respond to concept and
imagination resulted by experiences; investigation of several technological
techniques, enabled to express through contents reacting to emotions

707351

ศิลปกรรมสิง่ ทอ
3(1-4-4)
Textile Art
ทดลองเทคนิควิธีการต่างๆ ในงานศิลปกรรมสิง่ ทอ การทอ การมัดย้ อม บาติก เพื่อสื่อ
ความหมายด้ านสุนทรี ยภาพและการแสดงออก
Experiments on several techniques in textile art, weaving, tying-dying and batik,
to convey aesthetic meanings and expressions

707352

ศิลปะแสดงแนวคิด
3(1-4-4)
Art and Concept
เรี ยนรู้ทฤษฎี และความหมายของศิลปะที่ม่งุ เน้ นการแสดงแนวความคิด โดยการแนะนํา
ตัวอย่างผลงานในแนวทางที่เกี่ยวข้ อง ฝึ กการเขียนแสดงแนวความคิดของผลงาน และแปร
รูปมาเป็ นผลงานต้ นแบบที่เป็ นของตัวเอง
Theories and meanings of conceptual art; presentations of artwork samples
related to the filed; practices on writing to express concepts and transform into
artwork holding one’s own unique style

707353

ศิลปะสื่อผสม
3(1-4-4)
Medias in Art
การใช้ สื่อวัสดุผสม หรื อ กรรมวิธีสร้ างสรรค์ในลักษณะผสม ที่สามารถแสดงผลทางด้ าน
ความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ ในรูปแบบสองมิติ หรื อสามมิติ โดยไม่จํากัดเทคนิควิธีการ
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Application of mixed media or creative mixed media process which represents
results of thoughts, emotions and feelings through two-dimension or threedimension with unlimited techniques
707354

ศิลปะเครื่ องปั น้ ดินเผา
3(1-4-4)
Ceramic Art
กระบวนการสร้ างสรรค์ ผลงานเครื่ องปั น้ ดินเผาในหลายๆ รู ปแบบจากกระบวนการที่
ผสมผสานกันระหว่าง วัสดุเทคนิควิธีการ ให้ เกิดผลงานเครื่ องเคลือบดินเผาที่มีคณ
ุ ภาพทัง้
ในแง่ของความงามทางศิลปกรรมประ.โยชน์ใช้ สอยด้ านต่างๆ
Processes of creating different kinds of ceramics with the combination of
materials, techniques and methods; creating qualified ceramics by considering
fine art beauty and functional uses

707355

3(1-4-4)
ศิลปะภาพถ่ายสร้ างสรรค์
Creative Photography
ประเด็นปั ญหา การสืบค้ นข้ อมูล ศึกษาวิเคราะห์ กําหนดเป้าหมาย และสร้ างสรรค์ผลงาน
สร้ างสรรค์ ศิลปะภาพถ่ า ยสร้ างสรรค์ ที่ คํา นึง ถึงสุน ทรี ย ภาพและประโยชน์ ใช้ ส อยทาง
กายภาพ และจิตใจ ที่สอดคล้ องต่อความต้ องการต่อการพัฒนาศักยภาพทางทักษะ และ
ความคิดของตนเอง ชุมชนและสังคมในภาพรวม
Problematic issues, searching for information, analyzing data and determining
objective in order to establish the creative work of Creative Photographic art
considered on artistic physically and mentally function that related to
development of digital photography skill, individual perception and contain to
community and social requirement in majority

707356

เทคนิคช่างพื ้นถิ่น
3(1-4-4)
Local Intellectual and Craft Techniques
เรี ยนรู้รูปแบบกระบวนการและเทคนิคการสร้ างสรรค์ของช่างพื ้นถิ่นที่มีรูปแบบเฉพาะของ
แต่ละท้ องถิ่นเพื่อประยุกต์ใช้ ให้ เหมาะสมกับกระบวนการสร้ างสรรค์ในงานออกแบบ
ทัศนศิลป์
Creativity, process and technique of local craft production, including individual
style of particular reign, apply for creating a work of visual art
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707357

ศิลปะชุมชน
3(2-2-5)
Community Art
ประเด็นปั ญหา การกําหนดสมมุตฐิ าน การสืบค้ นข้ อมูล ศึกษาวิเคราะห์ กําหนดเป้าหมาย
สร้ างสรรค์ผลงานศิลปะที่คาํ นึงถึงสุนทรี ยภาพและประโยชน์ใช้ สอยทางกายภาพ
ที่สอดคล้ อง สนองตอบความต้ องการของชุมชนและสังคม
Problematic issues, determining hypotheses, searching for information, analyzing
data and determining objective in order to establish the creative work of art
considered on artistic and physical function that related to community and social
requirement

707391

3(2-2-5)
ระเบียบวิธีวิจยั ทางด้ านออกแบบทัศนศิลป์
Research Methodology on Visual Art Design
ประเด็น ปั ญหา การกํ าหนดสมมุติฐาน การสืบค้ นข้ อมูลที่ เกี่ ยวข้ องกับทฤษฎี แนวคิด
รู ปแบบ เนื ้อหา และกลวิธีจากอดีตและปั จจุบนั ศึกษาจากงานสร้ างสรรค์ของศิลปิ นนัก
ออกแบบที่ สัม พัน ธ์ กับ เป้ าหมายการวิ จัย วิ เ คราะห์ ข้ อ มูล และสรุ ป ประเด็ น เพื่ อ การ
สร้ างสรรค์ และวิเคราะห์ผลงานสร้ างสรรค์เพื่อตรวจสอบสมมุตฐิ านที่ตงไว้
ั้
Problematic issues, determining hypotheses and searching for information
involving conceptual theories, forms, contents and methods from the past to
present by looking at creative works of design artists, related to research
objectives, data analysis and conclusion in order to establish creativity and
analysis of creative works through examining determined hypotheses

707392

การฝึ กงาน (ไม่นบั หน่วยกิต)
6 หน่วยกิต
Professional Training
(ไม่น้อยกว่า 270 ชม.)
ฝึ กการปฏิบตั งิ านด้ านการออกแบบทัศนศิลป์หรื องานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องในหน่วยงานภาครัฐ
หรื อเอกชน
Practices on visual art design or other related jobs in governmental and private
sectors
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707458

การจัดการศิลปวัฒนธรรม
3(1-4-4)
Cultural Management
เรี ยนรู้การบริหารจัดการทางด้ านศิลปวัฒนธรรม ฝึ กการเขียน ข้ อเสนอโครงการ หาข้ อมูลที่
เป็ นประโยชน์ตอ่ การหาทุนสนับสนุนโครงการ และนําเสนอโครงการในรูปแบบการสัมมนา
รวมถึงเรี ยนรู้ทฤษฎีในการเลือกสถานที่จดั แสดงผลงานที่เหมาะสม เช่น พิพิธภัณฑ์ ห้ อง
แสดงงาน แม้ การทัง้ พื ้นที่สาธารณะ เพื่อเตรี ยมพร้ อมในการประกอบวิชาชีพด้ าน
ศิลปวัฒนธรรม
Approaches in managing art and culture; practices on writing project proposals
and searching information beneficial to projects’ financial support; presentations
of projects in the form of seminars; theories of selecting appropriate exhibit
places for artwork presentations, such as museums, galleries or public space, in
order to be prepared for acting as an art and culture professional

707459

การออกแบบภาพประกอบ
3(1-4-4)
Illustration Design
งานออกแบบภาพประกอบด้ วยเทคนิค เพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อความหมายด้ วยภาพ
จากเรื่ องราวตามเนื ้อหาที่กําหนดให้ รวมทังฝึ
้ กหัดเขียนภาพประกอบเพื่อใช้ ในงานโฆษณา
ต่างๆ ด้ วยกระบวนการทางเทคนิคที่มีความเหมาะสม
Designing illustrations with several techniques in order to develop skills in
communicating with pictures from stories according to determined contents,
including practices on drawing illustrations to be used in advertisements with
appropriate technical processes

707493

ศิลปนิพนธ์
6 หน่วยกิต
Art Thesis
วิชาบังคับก่อน : 707335 จิตรกรรมสร้ างสรรค์
4(1-6-5)
หรื อ 707336 ประติมากรรมสร้ างสรรค์
4(1-6-5)
หรื อ 707345 ภาพพิมพ์สร้ างสรรค์
4(1-6-5)
หรื อ 707346 ศิลปะสื่อสมัยใหม่สร้ างสรรค์ 4(1-6-5)
กําหนดหัวข้ อศิลปะนิพนธ์ เพื่อค้ นคว้ า วิเคราะห์ สร้ างสรรค์ อย่างมีระบบและสามารถ
แสดงบุคลิกภาพในการสร้ างสรรค์อนั เป็ นรูปแบบเฉพาะของตน
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Determination of art thesis topic in order to search, analyze and create an
individual work systematically, including representing one’s own personality of
creation
707494

สัมมนาการออกแบบทัศนศิลป์
2(0-4-2)
Seminar in Visual Art Design
วิชาบังคับก่อน : 707335 จิตรกรรมสร้ างสรรค์
4(1-6-5)
หรื อ 707336 ประติมากรรมสร้ างสรรค์
4(1-6-5)
หรื อ 707345 ภาพพิมพ์สร้ างสรรค์
4(1-6-5)
หรื อ 707346 ศิลปะสื่อสมัยใหม่สร้ างสรรค์ 4(1-6-5)
ขันตอนการค้
้
นคว้ า และวิจยั เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ข้ อมูลในการออกแบบ โดยเริ่มจากค้ นคว้ าเพื่อ
สรุปเป็ นหัวข้ อวิจยั ขันตอนในการวิ
้
จยั การนําเสนอผลงาน และมีการสัมมนาตามหัวข้ อที่
นําเสนอ เพื่อเป็ นการปูพื ้นฐานในการทําวิจยั ประกอบงานออกแบบทัศนศิลป์
Process of conducting research in order to gain some data for designing by
starting from getting a research topic, procedures and presentation. Organize a
seminar according to the proposed topic in order to give background in doing
research in supplementing visual art design work.

707495

การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
6 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : 707493 ศิลปนิพนธ์
และ 707494 สัมมนาการออกแบบทัศนศิลป์ 2(0-4-2)
ดําเนินการต่อเนื่องจากวิชาศิลปะนิพนธ์เพื่อปูพื ้นฐานต่อการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
นิสติ เป็ นผู้กําหนดหัวข้ อวัตถุประสงค์ วิธีการศึกษาค้ นคว้ า วิเคราะห์ วิจยั ดําเนินการ
ปฏิบตั กิ ารออกแบบผลงานทัศนศิลป์ให้ สมบูรณ์ โดยการเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และ
ได้ รับการพิจารณาตรวจจากคณะกรรมการ ตลอดจนนําผลงานมาจัดนิทรรศการเผยแพร่
สาธารณชน
Continuous work after the course ‘Art Thesis’ for extending to the Graduate
level. Student determine the topic, objective, procedures and analysis, and
completes the visual art designed project, present to the committee and finalized
it in the form of exhibition to public.
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707496

สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การฝึ กปฏิบตั งิ านด้ านศิลปะและการออกแบบในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
เพื่อเสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจโดยตรงจากสถานประกอบการจริ ง นักศึกษาจะต้ องทํา
โครงงานและนําเสนอโครงงานต่อกรรมการประจํ าหลักสูตร และมีการประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านอย่างเป็ นระบบ
Practices on operating art and design in governmental and private
sectors to directly enhance knowledge and understanding from real experiences;
writing a project and presenting it to the curriculum committee; a systematic
evaluation of the operation

707497

การฝึ กอบรมหรื อฝึ กงานในต่างประเทศ
6 หน่วยกิต
International Academic or Professional Training
การฝึ กอบรมหรื อปฏิบตั งิ านในหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทางศิลปะและการออกแบบใน
ต่างประเทศ โดยได้ รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย
International Academic or Professional Training in Arts and design sectors
approved by the university.
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3.1.6 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา มีความหมาย ดังนี ้
3.1.6.1 ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 1 คือ รหัส 3 ตัวแรก
ตัวเลขประจําสาขาวิชา
707 หมายถึง สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์
3.1.6.2 ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 2 คือ รหัส 3 ตัวหลัง
เลขหลักหน่วย :
แสดงอนุกรมรายวิชา
แสดงหมวดหมูใ่ นสาขาวิชา
เลขหลักสิบ :
เลขหลักหน่วย :
แสดงอนุกรมรายวิชา
เลขหลักสิบ :
แสดงหมวดหมูใ่ นสาขาวิชา
1
หมายถึง
กลุม่ วิชาทฤษฏีทางทัศนศิลป์
2
หมายถึง
กลุม่ วิชาปฏิบตั ทิ างทัศนศิลป์
3
หมายถึง
กลุม่ วิชาจิตรกรรมและประติมากรรม
4
หมายถึง
กลุม่ วิชาภาพพิมพ์และศิลปะสื่อสมัยใหม่
5
หมายถึง
วิชาเลือก
9
หมายถึง
ศิลปนิพนธ์ การฝึ กงาน สหกิจศึกษา
เลขหลักร้ อย : แสดงชันปี
้ และระดับ
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ งและคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจําหลักสูตร และอาจารย์ รับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
ชื่อ - นามสกุล
ที่
1
นายทวีรัศมิ์ พรหมรัตน์

2

3

นายธีรวุฒิ บุญยศักดิ์เสรี

นายสุรชาติ เกษประสิทธิ์

เลขประจําตัว
ประชาชน
3-9103-00072-003

3-7798-00072-037

3-6502-00152-369

ตําแหน่ ง
อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

วุฒกิ ารศึกษา / สาขา

สําเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัย
ศ.ม.(ประยุกต์ศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ศบ.(ประยุกต์ศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
Visva Bharati
MFA.(Printmaking)
University,
Santiniketan
ศบ.(ประยุกต์ศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ศ.ม.(จิตรกรรม)
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ศ.บ.(จิตรกรรม)
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

ปี ที่สาํ เร็จ
การศึกษา
2547
2540
2548

2539
2539
2530
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ลําดับ
ชื่อ - นามสกุล
ที่
4
นายนรเศรษฐ ไวศยกุล

เลขประจําตัว
ประชาชน
3-2499-00002-761

วุฒกิ ารศึกษา / สาขา

ตําแหน่ ง
อาจารย์

ศ.ม.(ภาพพิมพ์)
ศป.บ.(ภาพพิมพ์)

5

นายฐิ ติ สมบูรณ์เอนก

3-6701-00121-526

อาจารย์

ศ.ม.(ประติมากรรม)
ศ.บ.(ประติมากรรม)

สําเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าเจ้ า
คุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

ปี ที่สาํ เร็จ
การศึกษา
2549
2540

2552
2547

3.2.2 อาจารย์ ประจํา
ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประชาชน

1.

นายจิรวัฒน์ พิระสันต์

3-1009-03016-54-4

2.

นายนิรัช สุดสังข์

3-6507-00139-52-3

3.

นายศุภรัก สุวรรณวัจน์

3-6599-00319-50-7

ตําแหน่ ง
วุฒกิ ารศึกษา
ทาง
วิชาการ
รอง
กศ.ด.(การบริหารการศึกษา)
ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กศ.ม.(ศิลปศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
กศ.บ.(ศิลปศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ บางแสน
รอง
ด.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ศาสตราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.ม.ศิลปศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.อ.บ.(ศิลปะอุตสาหกรรม)
เกียรตินิยมอันดับ 2
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณ
ทหารลาดกระบัง
ผู้ช่วย
ศป.ม. (นฤมิตศิลป์ )
ศาสตราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ป.บ.(ทัศนศิลป์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

4.

นายทวีรัศมิ์ พรหมรัตน์

5.

นางสาวลินดา อินทรลักษณ์

6.

นางสาวตติยา เทพพิทกั ษ์

เลขบัตรประชาชน

3-9103-00072-00-3

3-6599-00368-66-4

3-1201-01752-54-1

ตําแหน่ ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

7.

นายวิสฐิ จันมา

3-6501-01061-22-5

อาจารย์

8.

นายศุภเดช หิมะมาน

3-1017-01040-82-8

อาจารย์

9.

นายธีรวุฒิ บุญยศักดิ์เสรี

3-7798-00072-03-7

อาจารย์

วุฒกิ ารศึกษา

ศม.(ประยุกต์ศิลป์ศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศบ.(ประยุกต์ศิลปศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
M.DigitalDes (Digital Design)
Queensland College of Art
Griffith University
ประเทศ ออสเตรเลีย
สถ.บ.(ศิลปะอุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
เจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
ศป.ม.(นฤมิตศิลป์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศป.บ.(นิเทศศิลป์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
เจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
ศม.(การออกแบบนิเทศศิลป์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศป.บ.(ภาพพิมพ์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
M.F.A.(Design)
Nagoya University of Art
(ประเทศญี่ปน)
ุ่
สถ.บ.(ศิลปะอุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณ
ทหารลาดกระบัง
MFA.Printmaking1stclass Honor
Visva Bharati University,
Sartiniketan ประเทศอินเดีย
ศบ.(ประยุกต์ศิลปศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ลําดับ
ที่
10.

ชื่อ – สกุล

นายนรเศรษฐ์ ไวศยกุล

เลขบัตรประชาชน

3-2499-00002-76-1

ตําแหน่ ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

11.

นายอนุชิต สุริยงค์

3-6201-00485-24-2

อาจารย์

12.

นายรุ่งโรจน์ รัตนพิเชฐกุล

3-1009-01111-87-6

อาจารย์

13.

นายชโรธรณ์ ทิพย์อปุ ถัมภ์

1-5399-00005-90-6

อาจารย์

14.

นายสุรชาติ เกษประสิทธิ์

3-65020015-23-69

อาจารย์

15.

นายดนัย เรี ยบสกุล

3-3099-00777-16-8

อาจารย์

16.

นายฐิ ติ สมบูรณ์เอนก

3-6701-00121-52-6

อาจารย์

วุฒกิ ารศึกษา

ศม.(ภาพพิมพ์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศป.บ.(ภาพพิมพ์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณ
ทหารลาดกระบัง
ศศ.บ.(การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ )
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยนเรศวร
MFA. (computer Arts)
Academy of Art College
สหรัฐอเมริกา
สถ.บ.(สถาปั ตยกรรมภายใน)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณ
ทหารลาดกระบัง
ศศ.บ.(การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ )
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศม.(จิตรกรรม)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศบ.(จิตรกรรม)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศม.(ออกแบบนิเทศศิลป์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศป.บ.(ออกแบบสื่อสาร)
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
ศม.(ประติมากรรม)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศบ.(ประติมากรรม)
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประชาชน

17.

นายลัคนา วงศ์สวัสดิ์

3-8099-00435-34-3

ตําแหน่ ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

18.

นายวิสฐิ อรุณรัตนานนท์

3-6501-01291-35-2

อาจารย์

วุฒกิ ารศึกษา

ศม.(เครื่ องปั น้ ดินเผา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศบ.(เครื่ องปั น้ ดินเผา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศป.ม.(สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศป.บ.(ศิลปะไทย)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. องค์ ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน)
จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้ บณ
ั ฑิต มีความต้ องการให้ บณ
ั ฑิตมีประสบการณ์ ใน
วิชาชีพก่อนเข้ าสูก่ ารทํางานจริ ง ดังนันในหลั
้
กสูตรจึงมีรายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม เพื่อฝึ กให้ นิสิตรู้จกั
การประยุกต์ใช้ ความรู้ ที่เรี ยนมา มาใช้ กบั สภาพการทํางานจริ ง และเพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมในทุกๆ
ด้ าน ก่อนออกไปทํางานจริง โดยหลักสูตรได้ จดั ให้ อยูใ่ นกลุม่ วิชาการศึกษาทางเลือก
วิ ชาการศึก ษาทางเลื อ กจะแบ่ง ออกเป็ น 2 แนวทาง เพื่ อ ให้ นิ สิต ได้ เ ลื อ กแนวทางการศึก ษาที่
เหมาะสมสําหรับตนเอง 1 แนวทาง จํานวน 6 หน่วยกิต โครงงาน จะประกอบไปด้ วย
(1) โครงงาน จะประกอบไปด้ วย
707496
สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
707497
การฝึ กอบรมหรื อฝึ กงานในต่างประเทศ
6 หน่วยกิต
International Academic or Professional Training
(2) การฝึ กงาน
707392
การฝึ กงาน (ไม่นบั หน่วยกิต)
6 หน่วยกิต
Professional Training
(ไม่น้อยกว่า 270 ชม)
4.1. ผลการเรี ยนรู้ของประสบการณ์ ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรี ยนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนิสติ มีดงั นี ้
- ทักษะในการปฏิบตั ิงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้ าใจในหลักการ ความจําเป็ นใน
การเรี ยนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ ้น
- บูรณาการความรู้ที่เรี ยนมาเพื่อนําไปแก้ ปัญหาทางการออกแบบทัศนศิลป์ได้
- มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ ดี
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- มีระเบียบวินยั ตรงเวลา และเข้ าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้ เข้ ากับสถาน
ประกอบการได้
- มีความกล้ าในการแสดงออก และนําความคิดสร้ างสรรค์ไปใช้ ประโยชน์ในงานได้
- มีทกั ษะการสื่อสารด้ านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์ประมวลผล
4.2 ช่ วงเวลา
้ ที่ 4 สําหรับ
ภาคฤดูร้อนของชันปี
้ ที่ 3 สําหรับการฝึ กงาน และภาคการศึกษาที่ 2 ของชันปี
วิชาสหกิจศึกษา หรื อการฝึ กอบรมหรื อฝึ กงานในต่างประเทศ
4.3 จํานวนหน่ วยกิต
6 หน่วยกิตสําหรับการฝึ กงาน และ 6 หน่วยกิต สําหรับการฝึ กอบรมหรื อฝึ กงานในต่างประเทศ
4.4 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
4.5 การเตรียมการ
กําหนดให้ นิสติ ต้ องเข้ ารับการฝึ กงานอย่างน้ อย 270 ชัว่ โมง ก่อนที่นิสติ จะสําเร็จการศึกษา
และมีการจัดทําฐานข้ อมูลแหล่งฝึ กงานเพื่อเผยแพร่ตอ่ นิสติ
4.6 กระบวนการประเมินผล
มีโครงการติดตามและประเมินผลนิสติ ฝึ กงานจากผู้ประกอบการ พร้ อมทังแนวทางในการ
้
้ านความพึงพอใจของผู้ใช้ นิสติ ในด้ านต่างๆ
พัฒนาเป็ นประจํา โดยสํารวจทังด้
5. ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยย่ อ
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาออกแบบทัศนศิลป์ ได้ กําหนดให้ นิสติ ได้ เรี ยนรู้
กระบวนการและขันตอน
้
การสร้ างโครงงานวิทยานิพนธ์ ในรายวิชา 707493 ศิลปนิพนธ์ และรายวิชา
707495 การศึกษาอิสระ โดยกําหนดให้ นิสติ ทําการค้ นคว้ าข้ อมูลในเรื่ องของหัวข้ อโครงงานศิลปนิพนธ์
ข้ อกําหนดในการทําโครงงาน ต้ องเป็ นหัวข้ อที่เกี่ยวข้ องกับการประยุกต์ใช้ ความรู้ทางด้ านทัศนศิลป์
มาประยุกต์ใช้ ในการวิเคราะห์ ออกแบบ และผลงานของตนเอง ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็ นโครงงาน
เดี่ยวและมีรายงานที่ต้องนําส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด อย่างเคร่งครัด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิสติ แสดงความสามารถในการออกแบบผลงานทัศนศิลป์ มีความสามารถในการสื่อสารด้ วยภาษา
เขียนและภาษาพูด มีความเชี่ ยวชาญในการใช้ เครื่ องมื อ มีก ารประยุกต์ ใช้ ทฤษฏีในการทํ าโครงงาน
สามารถเป็ นต้ นแบบในการพัฒนาต่อได้ ภายใต้ คณ
ุ สมบัตทิ ี่กําหนดไว้ ตอ่ ไปนี ้
1. มีวินยั ตรงต่อเวลา
2. มีจิตสํานึกความรับผิดชอบ ต่อสภาพแวดล้ อม สังคมและวัฒนธรรม
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3. มีความรู้และความเข้ าใจหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื ้อหาของสาขาวิชาชีพ
4. มีความรอบรู้ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวเนื่องและศาสตร์ อื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
5. สามารถค้ นคว้ าหาข้ อมูล และนําหลักการ ทฤษฏี และความรู้อื่นๆเข้ ามาสร้ างแนวทาง และ
แก้ ไขปั ญหาในการปฏิบตั วิ ชิ าชีพอย่างเหมาะสม
6. สามารถค้ นวิเคราะห์เชื่อมโยง และทําความเข้ าใจอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล โดยบูรณาการความรู้
ในหลายๆด้ าน และสังเคราะห์แนวคิด เพื่อนําข้ อมูล มาใช้ ในการออกแบบและ/หรื อ
สร้ างสรรค์ตามกระบวนการทํางาน
7. สามารถคิดอย่างสร้ างสรรค์ประกอบด้ วยจินตนาการ แก้ ไขปั ญหาในการออกแบบที่ซบั ซ้ อน
หรื อเสนอแนวทางในการแก้ ไข ที่ผสานประโยชน์ใช้ สอย ความงาม และเทคโนโลยี บริบท-ทาง
สิง่ แวดล้ อม สังคมและวัฒนธรรม เข้ าด้ วยกัน
8. มีทกั ษะทางการสื่อสาร สามารถสรุปประเด็น ถ่ายทอดความรู้และนําเสนอผลงาน ทังการพู
้
ด
การเขียน และการใช้ สื่ออื่นๆ ให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจได้
9. มีกระบวนการทางความคิดและการทํางานอย่างเป็ นระบบ
10. มีความสามารถในการติดต่อ สื่อสารข่าวสารให้ เป็ นที่เข้ าใจได้ ถกู ต้ อง
11. มีทกั ษะทางการสื่อสาร สามารถถ่ายทอดความรู้และนําเสนอผลงาน ทังการพู
้
ด การเขียน
และการใช้ สื่ออื่นๆ ให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจได้
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาต้ น / ปลาย ชันปี
้ ที่ 4
5.4 จํานวนหน่ วยกิต
6 หน่วยกิต (ชันปี
้ ที่ 4 ภาคการศึกษาต้ น 6 หน่วยกิต และภาคการศึกษาปลาย 6 หน่วยกิต)
** สําหรับนิสติ ที่ลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาหรื อการฝึ กอบรมหรื อฝึ กงานในต่างประเทศ
ไม่ต้องลงทะเบียนในรายวิชาการศึกษาอิสระ
5.5 การเตรียมการ
1. คณะกรรมการดําเนินการรายวิชาเป็ นผู้รับผิดชอบการดําเนินการในรายวิชาฯ ทําการยกร่าง
ระเบียบปฏิบตั แิ ละวิธีดําเนินการรายวิชาฯ และแต่งตังกรรมการที
้
่ปรึกษาเฉพาะเรื่ อง
2. กลุม่ อาจารย์ที่ปรึกษาเป็ นกลุม่ อาจารย์ที่ให้ คําปรึกษาแก่นิสติ ภายในกลุม่ โดยนิสติ จะเป็ น
ผู้เลือกกลุม่ อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่ องที่นิสติ สนใจ
3. อาจารย์ที่ปรึกษาเป็ นอาจารย์ที่อยูใ่ นแต่ละกลุม่ โดยทําหน้ าที่ให้ คําแนะนํากับนิสติ ในที่
ปรึกษา
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5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากรายงานความก้ าวหน้ าในการทําโครงงานศิลปนิพนธ์ สมุดบันทึกการให้ คําปรึกษา
โดยอาจารย์ ที่ปรึ กษา และประเมินผลจากผลสําเร็ จของศิลปนิพนธ์ โดยโครงงานดังกล่าวต้ องสามารถ
ทํางานได้ ในเบื ้องต้ น และการจัดสอบการนําเสนอ ต่อกรรมการศิลปนิพนธ์
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์ หรื อกิจกรรมของนิสิต
(1) มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม ถ่อมตนและทําหน้ าที่ ส่ ง เสริ ม และสอดแทรกให้ นิ สิ ต มี จ รรยาบรรณในวิ ช าชี พ
เป็ นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ เคารพในสิ ท ธิ ท างปั ญญาและข้ อมู ล ส่ ว นบุ ค คล การใช้
และสังคม
เทคโนโลยีในการพัฒนาสังคมที่ถกู ต้ อง นอกจากนี ้อาจมีการ
จัด ค่ า ยพัฒ นาชุ ม ชน เพื่ อ ให้ นิ สิ ต มี โ อกาสประยุ ก ต์ ห รื อ
เผยแพร่ความรู้ที่ได้ ศกึ ษามา
(2) มี ค วามรู้ พื น้ ฐานในศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทัง้ รายวิ ช าบัง คับ ของหลัก สูต รต้ อ งปูพื น้ ฐานของศาสตร์ แ ละ
ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บัติ อ ยู่ใ นเกณฑ์ ดี สร้ างความเชื่ อ มโยงระหว่ า งภาคทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ มี
สามารถประยุกต์ ได้ อย่างเหมาะสมในการ ปฏิ บัติ ก าร แบบฝึ กหัด โครงงาน และกรณี ศึก ษาให้ นิ สิ ต
ประกอบวิชาชีพ และศึกษาต่อในระดับสูง เข้ าใจการประยุกต์องค์ความรู้กบั ปั ญหาจริง
(3) มีความรู้ ทันสมัย ใฝ่ รู้ และมีความสามารถ รายวิชาเลือกที่ เปิ ดสอนต้ องต่อยอดความรู้ พืน้ ฐานในภาค
พัฒนาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน บังคับ และปรับตามวิวฒ
ั นาการของศาสตร์ มีโจทย์ปัญหาที่
และพัฒนาสังคม
ท้ าทายให้ นกั ศึกษาค้ นคว้ าหาความรู้ในการพัฒนาศักยภาพ
(4) คิดเป็ น ทําเป็ น และเลือกวิธีการแก้ ปัญหาได้ ทุกรายวิชาต้ องมีโจทย์ปัญหา แบบฝึ กหัด หรื อโครงงาน ให้
อย่างเป็ นระบบและเหมาะสม
นิสติ ได้ ฝึกคิด ฝึ กปฏิบตั ิ ฝึ กแก้ ปัญหา แทนการท่องจํา
(5) มีความสามารถทํางานร่ วมกับผู้อื่น มีทกั ษะ โจทย์ ปัญ หาและโครงงานของรายวิชาต่า ง ๆ ควรจัด แบบ
การบริหารจัดการและทํางานเป็ นหมูค่ ณะ คณะทํางาน แทนที่จะเป็ นแบบงานเดี่ยว เพื่อส่งเสริ มให้ นิสิต
ได้ ฝึกฝนการทํางานเป็ นหมูค่ ณะ
(6) รู้ จกั แสวงหาความรู้ ด้วยตนเองและสามารถ ต้ อ งมี ก ารมอบหมายงานให้ นิ สิ ต ได้ สื บ ค้ น ข้ อ มูล รวบรวม
ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ เป็ นอย่างดี
ความรู้ ที่นอกเหนือจากที่ได้ นําเสนอในชันเรี
้ ยน และเผยแพร่
ความรู้ที่ได้ ระหว่างนิสติ ด้ วยกัน หรื อให้ กบั ผู้สนใจภายนอก
2. การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ในแต่ ละด้ าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรี ยนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นิสิตต้ องมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรมเพื่อให้ สามารถดําเนินชีวิตร่ วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่ น
และเป็ นประโยชน์ต่อส่วนรวม การสร้ างทัศนคติให้ นิสติ สาขาทัศนศิลป์มีความรักในการเรี ยนการใฝ่ รู้ เพื่อ
ปลูกฝั งความคิดสร้ างสรรค์ รู้จกั คิดวางแผนขันตอนการทํ
้
างาน มีวินยั ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ
ในการทํางานสาขาทัศนศิลป์นิสิตจําเป็ นต้ องมีความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ ้นเช่นเดียวกับการประกอบ
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อาชีพในสาขาอื่นๆ อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้ องพยายามสอดแทรกเรื่ องที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี ้ทัง้ 4 ข้ อ
เพื่อให้ นิสติ สามารถพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมไปพร้ อมกับวิทยาการต่าง ๆ ที่ศกึ ษา รวมทังอาจารย์
้
ต้อง
มีคณ
ุ สมบัตดิ ้ านคุณธรรม และจริ ยธรรมอย่างน้ อย 4 ข้ อตามที่ระบุไว้
1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สจุ ริต
2) มีวินยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3) เคารพกฎระเบียบและข้ อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
4) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ สอื่ นวัตกรรมต่อบุคคลองค์กรและสังคม
นอกจากนัน้ หลักสูตรออกแบบทัศนศิลป์ต้ องมีวิชาเกี่ยวกับ จริ ยธรรมและสุนทรี ยศาสตร์
อาจารย์ที่สอนต้ องจัดให้ มีการวัดมาตรฐานในด้ านคุณธรรม จริ ยธรรมทุกภาคการศึกษา ซึ่งไม่จําเป็ นต้ อง
เป็ นข้ อสอบ อาจใช้ การสังเกตพฤติกรรมระหว่างทํากิจกรรมที่กําหนด มีการกําหนดคะแนนในเรื่ องคุณธรรม
จริ ยธรรมให้ เป็ นส่วนหนึ่งของคะแนนความประพฤติของนิสิต นิสิตที่คะแนนความประพฤติไม่ผ่านเกณฑ์
อาจต้ องทํากิจกรรมเพื่อสังคมเพิ่มก่อนจบการศึกษา
2.1.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดให้ มีวฒ
ั นธรรมองค์กร เพื่อเป็ นการปลูกฝั งให้ นิสิตมีระเบียบวินยั โดยเน้ นการเข้ า
ชันเรี
้ ยนให้ ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็ นไปตามระเบียบของสถาบันฯ นิสติ ต้ องมีความรับผิดชอบโดย
ในการทํางานกลุ่มนันต้
้ องฝึ กให้ ร้ ู หน้ าที่ของการเป็ นผู้นํากลุ่มและการเป็ นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดย
ต้ องไม่กระทําการทุจริ ตในการสอบหรื อลอกการบ้ านของผู้อื่น เป็ นต้ น นอกจากนี ้อาจารย์ผ้ สู อนทุกคนต้ อง
สอดแทรกเรื่ อ งคุณ ธรรม จริ ย ธรรมในการสอนทุก รายวิ ช า รวมทัง้ มี ก ารจัด กิ จ กรรมส่ง เสริ ม คุณ ธรรม
จริ ยธรรม เช่น การยกย่องนิสติ ที่ทําดี ทําประโยชน์แก่สว่ นรวม เสียสละ
2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินจากการตรงเวลาของนิสติ ในการเข้ าชันเรี
้ ยน การส่งงานตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
และการร่วมกิจกรรม
- ประเมินจากการมีวนิ ยั และพร้ อมเพรี ยงของนิสติ ในการเข้ าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรี ยนรู้ด้านความรู้
นิสติ ต้ องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศกึ ษาในสาขาทัศนศิลป์ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และ
ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศกึ ษานันต้
้ องเป็ นสิง่ ที่นิสติ ต้ องรู้เพื่อใช้ ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม
ดังนันมาตรฐานความรู
้
้ ต้องครอบคลุมสิง่ ต่อไปนี ้
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1) ความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื ้อหาสาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ที่
ศึกษา
2 ) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้ าใจและอธิบายความต้ องการออกแบบทัศนศิลป์ รวมทังประยุ
้
กต์ความรู้
ทักษะ และการใช้ เครื่ องมือที่เหมาะสมกับการแก้ ไขปั ญหา
3) สามารถติดตามความก้ าวหน้ าทางวิชาการและวิวัฒนาการของผลงานด้ านออกแบบทัศนศิลป์
รวมทังการนํ
้
าไปประยุกต์ใช้
4) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและสร้ างสรรค์ผลงานออกแบบที่ใช้ งานได้ จริงหรื อการนําไปประยุกต์ใช้
งานร่วมกับเทคโนโลยีอื่นๆ
การทดสอบมาตรฐานนี ้สามารถทําได้ โดยการทดสอบจากข้ อสอบของแต่ละวิชาในชันเรี
้ ยน
ตลอดระยะเวลาที่นิสติ อยูใ่ นหลักสูตร
2.2.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนาการเรียนรู้ ด้านความรู้
ใช้ การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้ นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ ทางปฎิบตั ิใน
สภาพแวดล้ อมจริ ง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทัง้ นีใ้ ห้ เป็ นไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื ้อหาสาระของรายวิชานัน้ ๆ นอกจากนี ้ควรจัดให้ มีการเรี ยนรู้จากสถานการณ์จริ งโดยการศึกษา
ดูงานหรื อเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็ นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่ องตลอดจนฝึ กปฏิบตั ิงานใน
สถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและการปฏิบตั ขิ องนิสติ ในด้ านต่าง ๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) ทดสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
(3) ประเมินจากรายงานที่นิสติ จัดทํา
(4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรื อโครงการที่นําเสนอ
(5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชันเรี
้ ยน
(6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
2.3 ทักษะทางปั ญญา
2.3.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
นิสิตต้ องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้ โดยพึ่งตนเองได้ เมื่อจบการศึกษา
แล้ ว ดังนัน้ นิสิตจําเป็ นต้ องได้ รับการพัฒนาทักษะทางปั ญญาไปพร้ อมกับคุณธรรม จริ ยธรรม และความรู้
เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศกึ ษาในขณะที่สอนนิสิต อาจารย์ต้องเน้ นให้ นิสิตคิดหาเหตุผล เข้ าใจที่มาและสาเหตุ
ของปั ญหา วิธีการแก้ ปัญหารวมทัง้ แนวคิดด้ วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจํา นิสิตต้ องมีคุณสมบัติ
ต่าง ๆ จากการสอนเพื่อให้ เกิดทักษะทางปั ญญาดังนี ้
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1)
2)
3)
4)

คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
สามารถสืบค้ น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาอย่างสร้ างสรรค์
สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปั ญหาและความต้ องการ
สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ ไขปั ญหาออกแบบทัศนศิลป์ได้ อย่างเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปั ญญา
(1) กรณีศกึ ษาทางการประยุกต์ทกั ษะการออกแบบทัศนศิลป์
(2) การอภิปรายกลุม่
(3) ให้ นิสติ มีโอกาสปฏิบตั จิ ริ ง
2.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ด้านทักษะทางปั ญญา
กลยุทธ์ ก ารประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้ านทักษะทางปั ญญา นี ส้ ามารถทํ าได้ โดยการออก
ข้ อสอบที่ให้ นิสติ แก้ ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ ปัญหา และวิธีการแก้ ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่
เรี ยนมา หลีกเลี่ยงข้ อสอบที่เป็ นการเลือกคําตอบที่ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุ่มคําตอบที่ให้ มา ไม่ควรมี
คําถามเกี่ยวกับนิยามต่าง ๆ
ประเมินตามสภาพจริ งจากผลงาน และการปฏิบตั ิของนิสิต เช่น ประเมินจากการนําเสนอ
รายงานในชันเรี
้ ยน การทดสอบโดยใช้ แบบทดสอบหรื อสัมภาษณ์ เป็ นต้ น
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างตัวบุคคลและความสามารถในการ
รั บผิดชอบ
นิสติ ต้ องออกไปประกอบอาชีพซึง่ ส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้ องกับคนที่ไม่ร้ ูจกั มาก่อน คนที่มาจาก
สถาบันอื่น ๆ และคนที่ จะมาเป็ นผู้บังคับบัญชา หรื อคนที่ จะมาอยู่ใต้ บังคับบัญชา ความสามารถที่ จะ
้
ต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้ องกับ
ปรับตัวให้ เข้ ากับกลุ่มคนต่าง ๆ เป็ นเรื่ องจําเป็ นอย่างยิ่ง ดังนันอาจารย์
คุณสมบัติต่าง ๆ ต่อไปนีใ้ ห้ นิสิตระหว่างที่สอนวิชา หรื ออาจให้ นิสิตไปเรี ยนวิชาทางด้ านสังคมศาสตร์ ที่
เกี่ยวกับคุณสมบัตติ า่ ง ๆ ดังนี ้
างประเทศอย่าง
1) สามารถสื่อสารกับกลุม่ คนหลากหลายและสามารถสนทนาทังภาษาไทยและภาษาต่
้
มีประสิทธิภาพ
2) สามารถให้ ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่การแก้ ปัญหาสถานการณ์ตา่ ง ๆในกลุม่ ทังใน
้
บทบาทของผู้นํา หรื อในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน
2.4.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ
ใช้ การสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมให้ มีการทํางานเป็ นกลุ่ม การทํางานที่ต้องประสานงาน
กับผู้อื่น ข้ ามหลักสูตร หรื อต้ องค้ นคว้ าหาข้ อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรื อผู้มีประสบการณ์ โดยมี

64

ความคาดหวัง ในผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทัก ษะความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตัว บุค คลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ ดังนี ้
(1) สามารถทํางานกับผู้อื่นได้ เป็ นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้ รับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเข้ ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบตั งิ านได้ เป็ นอย่างดี
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทัว่ ไป
(5) มีภาวะผู้นํา
2.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการนําเสนอรายงานกลุ่มในชันเรี
้ ยน
และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้ วนชัดเจนตรงประเด็นของ
ข้ อมูลที่ได้
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ยนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
นิสติ ต้ องมีทกั ษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขันตํ
้ ่าดังนี ้
1) มีทกั ษะในการใช้ เครื่ องมือที่จําเป็ นที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ต่อการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทังปากเปล่
้
าและการเขียน เลือกใช้ รูปแบบของสื่อสารสนเทศ
และเทคโนโลยีได้ อย่างเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสารนี ้
อาจทําได้ ในระหว่างการสอน โดยอาจให้ นิสิตแก้ ปัญหา วิเคราะห์ ประสิทธิ ภาพของวิธีแก้ ปัญหา และให้
้ ยน อาจมีการวิจารณ์ใน
นําเสนอแนวคิดของการแก้ ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนิสิตในชันเรี
เชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุม่ นิสติ
จัดกิ จกรรมการเรี ย นรู้ ในรายวิ ช าต่า ง ๆ ให้ นิ สิต ได้ วิเ คราะห์ ส ถานการณ์ จํ า ลอง และ
สถานการณ์ เ สมื อนจริ ง และนํ า เสนอการแก้ ปั ญ หาที่ เ หมาะสม เรี ย นรู้ เทคนิ ค การประยุก ต์ ทัก ษะการ
ออกแบบทัศนศิลป์ในหลากหลายสถานการณ์
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2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช้ ทฤษฎี การเลือกใช้ เครื่ องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรื อคณิตศาสตร์ และสถิติ ที่เกี่ยวข้ อง
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้ อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช้ เครื่ องมือ
ต่างๆ การอภิปราย กรณีศกึ ษาต่างๆที่มีการนําเสนอต่อชันเรี
้ ยน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาเฉพาะ (Curriculum mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

o ความรับผิดชอบรอง

2. ความรู้

3. ทักษะทางปั ญญา

4

1

2

3

4

1

2

3



o







o

 

o



o o







o



o o

o



o o







o



o o



o







o

 

4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรั บผิดชอบ
4

1

2

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2

วิชาพืน้ ฐาน
707113 คอมพิวเตอร์ กราฟิ กพื ้นฐาน
สําหรับการออกแบบ
Basic Computer Graphic
for Design
707121 พื ้นฐานออกแบบทัศนศิลป์
Foundation of Visual Art
Design
707122 องค์ประกอบศิลป์เบื ้องต้ น
Basic Composition of Art
707214 พื ้นฐานศิลปะภาพถ่าย
Foundation of
Photography

o o

o







o

o

o



o

o

o

o





o o

วิชาบังคับ
205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษ
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

o o

o o

o o





o
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

2

205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษ
เพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ

707226 องค์ประกอบศิลป์และ
การนําเสนอ
Composition of Art and
Presentation

1

2

3





o



o o







o



o o





o



o o



o



o o

o



o o

707111 ประวัติศาสตร์ ศิลปะตะวันตก
History of Western Art

707124 วาดเส้ นทัศนศิลป์
Visual Art
Drawing
707225 วาดเส้ นสร้ างสรรค์
Creative Drawing

4

o o
o o
o o

205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษ
เพื่อการนําเสนอผลงาน

707112 การวิภาคมนุษย์และสัตว์
Human and Animals
Anatomy
707123 วาดเส้ นเบื ้องต้ น
Basic Drawing

3

2. ความรู้

3. ทักษะทางปั ญญา

4

1

o o
o o

2

3

o o
o o

4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรั บผิดชอบ
4

1









2

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2

o
o
o

o

 



o

o



o o



o

o

o



o



o o



o

o

o





o



o o
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o

o







o
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o

o







o



o o



o

o

o
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รายวิชา

707227 องค์ประกอบศิลป์สร้ างสรรค์
Creative Composition of
Art
707228 ศิลปะไทยประเพณี
Thai traditional Art
707231 พื ้นฐานจิตรกรรม
Foundation of Painting
707232 พื ้นฐานประติมากรรม
Foundation of Sculpture
707241 พื ้นฐานภาพพิมพ์
Foundation of Print
Making
707242 พื ้นฐานศิลปะสื่อสมัยใหม่
Foundation of New Media
Art
707315 ประวัติศาสตร์ ศิลปะตะวันออก
History of Eastern Art
707316 สุนทรี ยศาสตร์ ในงาน
ทัศนศิลป์
Aesthetics in Visual Art

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

2

o



o
o
o
o

3

2. ความรู้

4

o o

3. ทักษะทางปั ญญา

1

2

3

4

1







o





















o
o
o

2

3

4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรั บผิดชอบ
4

o o

o



o o

o

 

2



o

o

o



o
o
o

o
o
o

o
o
o



o

o

o

o








o o
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o

 



o

o





1

o o
o o
o o



o o
o o
o o

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2







o o
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

3

4



o







o



o o





o





o o



707493 ศิลปนิพนธ์
Art Thesis
707494 สัมมนาการออกแบบ
ทัศนศิลป์
Seminar in Visual Art Design







o







    



o

o







o







    



o

o





 

o



o

2

4

1

o o

 

 

o

3

o


o o

 

2

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2

2



1

4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรั บผิดชอบ

1

707318 ศิลปวิจารณ์
Art Criticism
707329 ศิลปะภาพเคลื่อนไหวใน
งานออกแบบทัศนศิลป์
Animation Art in Visual Art
Design
707391 ระเบียบวิธีวิจยั ทางด้ าน
ออกแบบทัศนศิลป์
Research Methodology on
Visual Art Design

3

3. ทักษะทางปั ญญา

4

707317 คอมพิวเตอร์ สําหรับการ
ออกแบบทัศนศิลป์
Computer Graphic for
Visual Art Design

2

2. ความรู้

o
o







o


o



o
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รายวิชา

707495 การศึกษาอิสระ
Independent Study
705496 สหกิจศึกษา
Co-operative Education
705497 การฝึ กอบรมหรื อฝึ กงานใน
ต่างประเทศ
International Academic or
Professional Training

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปั ญญา

4

1

2

3

4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรั บผิดชอบ

1

2

3

4

1

2

3

4







o



















o o



o o

















o o



o o





























    

1

2

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2



o
o

o
o



o

o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o



วิชาบังคับเลือก
กลุ่มวิชาจิตรกรรม
707333 จิตรกรรมเบื ้องต้ น
Basic Painting
707335 จิตรกรรมสร้ างสรรค์
Creative Painting

o
o




o o
o o

o
o




o o
o o




กลุ่มวิชาประติมากรรม
707334 ประติมากรรมเบื ้องต้ น
Basic Sculpture
707336 ประติมากรรมสร้ างสรรค์
Creative Sculpture

o
o




o o
o o

o
o




o o
o o
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

2. ความรู้

4

3. ทักษะทางปั ญญา

4

1

2

3

4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรั บผิดชอบ

1

2

3

4

1





























o o



o o



o

 





o o



2

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2

กลุ่มวิชาภาพพิมพ์
707343 ภาพพิมพ์เบื ้องต้ น
Basic Printmaking
707345 ภาพพิมพ์สร้ างสรรค์
Creative Printmaking

o
o




o o
o o

o
o




o o
o o




o
o

o
o

o
o









o

o

o

o
o

กลุ่มวิชาศิลปะสื่อสมัยใหม่
707344 ศิลปะสือ่ สมัยใหม่เบื ้องต้ น
Basic New Media Art



707346 ศิลปะสือ่ สมัยใหม่สร้ างสรรค์
Creative New Media Art



o
o

o
o

 
 

o o
o o

o
o

วิชาบังคับไม่ นับหน่ วยกิต
707392 การฝึ กงาน
Professional Training















วิชาเลือก
703323 วัฒนธรรมสื่อ
Media Culture
707351 ศิลปกรรมสิ่งทอ
Textile Art



o



o o
o o








o

o
o
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

707354 ศิลปะเครื่ องปั น้ ดินเผา
Ceramic Art
707355 ศิลปะภาพถ่ายสร้ างสรรค์
Creative Photography
707356 เทคนิคช่างพื ้นถิ่น
Local Intellectual and
Craft Techniques
707357 ศิลปะชุมชน
Community Art

4



o



o o

o





o
o

707458 การจัดการศิลปวัฒนธรรม
Cultural Management
707459 การออกแบบภาพประกอบ
Illustration Design

3

o o
o o
o o
o

707352 ศิลปะแสดงแนวคิด
Art and Concept
707353 ศิลปะสือ่ ผสม
Medias in Art

2

2. ความรู้






o



o o
o o
o o

1

2



3

3. ทักษะทางปั ญญา

4

o





















o
o
o
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3

4
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o o



o



o o



o

 





o o






1

4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรั บผิดชอบ

o







2

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2

o
o
o
o

o
o

o
o
o





o

o

o

o
o
o

o

o
o
o

o
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ รายวิชาศึกษาเฉพาะ
1. คุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สจุ ริต
2) มีวินยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3) เคารพกฎระเบียบและข้ อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
4) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ สื่อนวัตกรรมต่อบุคคลองค์กรและสังคม
2. ความรู้
1) ความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื ้อหาสาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ที่ศกึ ษา
2 ) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้ าใจและอธิบายความต้ องการออกแบบทัศนศิลป์ รวมทังประยุ
้
กต์ความรู้ ทักษะ และการใช้ เครื่ องมือที่เหมาะสมกับการแก้ ไขปั ญหา
ั นาการของผลงานด้ านออกแบบทัศนศิลป์รวมทังการนํ
้
าไปประยุกต์ใช้
3) สามารถติดตามความก้ าวหน้ าทางวิชาการและวิวฒ
4) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและสร้ างสรรค์ผลงานออกแบบที่ใช้ งานได้ จริงหรื อการนําไปประยุกต์ใช้ งานร่วมกับเทคโนโลยีอื่นๆ
3. ทักษะทางปั ญญา
1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
2) สามารถสืบค้ น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาอย่างสร้ างสรรค์
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปั ญหาและความต้ องการ
4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ ไขปั ญหาออกแบบทัศนศิลป์ได้ อย่างเหมาะสม
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ
1) สามารถสื่อสารกับกลุม่ คนหลากหลายและสามารถสนทนาทังภาษาไทยและภาษาต่
้
างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
้
ผู้นํา หรื อในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน
2) สามารถให้ ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่ การแก้ ปัญหาสถานการณ์ตา่ ง ๆในกลุม่ ทังในบทบาทของ
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทกั ษะในการใช้ เครื่ องมือที่จําเป็ นที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ต่อการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทังปากเปล่
้
าและการเขียน เลือกใช้ รูปแบบของสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีได้ อย่างเหมาะสม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้หลักสูตรสู่รายวิชาศึกษาทั่วไป ประจําปี การศึกษา 2554
ผลการเรี ยนรู้

1 .คุณธรรม จริยธรรม

2 .ความรู้

3 .ทักษะทาง
ปั ญญา

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

- ทักษะภาษาไทย

Ο

× ×

Ο



×

×

- ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน

  

  

- ภาษาอังกฤษพัฒนา

  

- ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

×

×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

× ×
×  ×
×  ×
×  ×

4 .ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรั บผิดชอบ
4.1
4.2

5.ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร
5.1
5.2

6.ด้ านทักษะ
Psychmotor

6.1

6.2

×
×
×
×

×

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มวิชาภาษา

Ο



  
  





×

×

×

































×





Ο

Ο

Ο



×













×

×

×

×

×

×





2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
- ภาษา สังคมและวัฒนธรรม

           

- ดุริยางควิจกั ขณ์

Ο

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
- ปรัชญาเพื่อชีวิต
- กฎหมายพื ้นฐานเพื่อคุณภาพ
ชีวิต



Ο

Ο

   

Ο

×

Ο

      

× × × × × ×

Ο

×



×

×

Ο

 



Ο

× ×

75

ผลการเรี ยนรู้

1 .คุณธรรม จริยธรรม

1.1
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
- อาหารและวิถีชีวิต
- วิทยาศาสตร์ ในชีวิตประจําวัน
หมายเหตุ :

1.2

 

O

3 .ทักษะทาง
ปั ญญา

4 .ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรั บผิดชอบ
4.1
4.2

5.ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร
5.1
5.2

6.ด้ านทักษะ
Psychmotor

6.1

6.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

×

Ο

Ο

×
×

Ο



Ο

Ο

Ο



×



×

×

×

×

Ο

Ο



Ο



Ο

Ο





   

● ความรับผิดชอบหลัก

2 .ความรู้

รับผิดชอบรอง

Ο
x ไม่มี
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มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ หลักสูตรสู่รายวิชาศึกษาทั่วไป ประจําปี การศึกษา 2554
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีความรับผิดชอบ
1.2 รู้จกั การมีสว่ นร่วม
1.3 มีจิตสาธารณะ
1.4 มีจรรยาบรรณในการดําเนินชีวิต
1.5 เคารพชื่นชม ภาษา ศิลปวัฒนธรรม ความเป็ นไทย
2. ความรู้
2.1 รู้จกั ภาษาต่างประเทศมากกว่าหนึง่
2.2 ตระหนักในวัฒนธรรมวิถีชีวิตสังคมอาเซี่ยนสังคมโลก
2.3 เชื่อมโยงสภาพการปั จจุบนั การดําเนินชีวิต
2.4 เรี ยนรู้สถานะ ปั ญหาอุปสรรค การแก้ ไข วิทยาศาสตร์ /คณิตศาสตร์ กบั ชีวิตประจําวัน
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 สามารถแยกแยะวิเคราะห์บนหลักการของเหตุผล
3.2 มีความคิดสร้ างสรรค์
3.3 รู้หลักการปรับบุคลิกภาพและสุขภาพ
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ
4.1 สามารถติดต่อสื่อสารกับสังคมได้ ทงพฤติ
ั ้ กรรม กายวาจา และเทคโนโลยี
4.2 สร้ างปั ญญาในการอยูร่ ่วมกับผู้อื่น
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร
5.1 วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็นเนื ้อหา สําหรับการนําเสนอเป็ นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้
5.2 ประยุกต์สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการแปลความหมาย สื่อสารและการวางแผนในการดําเนินชีวิต
6. ด้ านทักษะ Psychmotor
6.1 ฝึ กฝนการใช้ ร่างกายเพื่อสร้ างความสมบูรณ์ของสุขภาพและจิตใจ
6.2 สามารถสร้ างบุคลิกภาพและการใช้ ภาษาให้ เป็ นที่ยอมรับของสังคมในระดับนานาชาติได้
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็ จการศึกษาเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้ วยการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี 2549
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ขณะนิสิตยังไม่ สาํ เร็จการศึกษา
ให้ กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรี ยนรู้ของนิสติ เป็ นส่วนหนึง่ ของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้ องทําความเข้ าใจตรงกันทังสถาบั
้
น และนําไปดําเนินการ
จนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึง่ ผู้ประเมินภายนอกจะต้ องสามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้ นิสติ ประเมินการเรี ยนการสอนในระดับรายวิชา มี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้ อสอบให้ เป็ นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้ อสอบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําได้ โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้หลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ของนิสติ ควรเน้ นการทําวิจยั สัมฤทธิผล
ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทําอย่างต่อเนื่องและนําผลวิจยั ที่ได้ ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการ
การเรี ยนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทังการประเมิ
้
นคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดย
องค์กรระดับสากล โดยการวิจยั อาจจะดําเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี ้
(1) ภาวะการณ์ได้ งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้ านของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมัน่ ใจของบัณฑิตในการประกอบการ
งานอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้ าสัมภาษณ์ หรื อ การแบบส่งแบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้ าทํางานในสถานประกอบการนัน้ ๆ ในคาบ
ระยะเวลาต่างๆ เช่น ปี ที่ 1 ปี ที่ 5 เป็ นต้ น
(3) การประเมินตําแหน่ง และหรื อความก้ าวหน้ าในสายงานของบัณฑิต
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรื อ สอบถามเมื่อมีโอกาสใน
ระดับความพึงพอใจในด้ านความรู้ ความพร้ อม และสมบัตดิ ้ านอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้ า
ศึกษาเพื่อปริ ญญาที่สงู ขึ ้นในสถานศึกษานัน้ ๆ
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(5) การประเมินจากนิสติ เก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้ อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรี ยน รวมทังสาขาอื
้
่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต
รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ เสนอข้ อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ ดียิ่งขึ ้นด้ วย
(6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรื อ เป็ นอาจารย์พิเศษ ต่อ
ความพร้ อมของนิสติ ในการเรี ยน และสมบัตอิ ื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการเรี ยนรู้ และการพัฒนาองค์
ความรู้ของนิสติ
ั นาเองและ
(7) ผลงานของนิสติ ที่วดั เป็ นรูปธรรมได้ ซงึ่ อาทิ (1) จํานวนโปรแกรมสําเร็จรูปที่พฒ
วางขาย, (2) จํานวนสิทธิบตั ร, (3) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ, (4) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อ
สังคมและประเทศชาติ, (5) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทําประโยชน์ตอ่ สังคม
3. เกณฑ์ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2549
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรี ยมการสําหรั บอาจารย์ ใหม่
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการสอนให้ แก่อาจารย์ใหม่ ให้ มีความรู้ และเข้ าใจนโยบายของสถาบัน
คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) ส่งเสริ มอาจารย์ให้ มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้ างเสริ มประสบการณ์เพื่อส่งเสริ มการสอนและการวิจยั
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทําวิจยั สายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วิจยั ในแนวคอมพิวเตอร์ ศึกษาเป็ น
อันดับแรก การสนับสนุนด้ านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ
การประชุมทางวิชาการทังในประเทศและ/หรื
้
อต่างประเทศ หรื อการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
ส่งเสริ มอาจารย์ให้ มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้ างเสริ มประสบการณ์เพื่อส่งเสริ มการสอนและการวิจยั
อย่างต่อเนื่อง มีการสนับสนุนด้ านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่ า ง ๆ การประชุ ม ทางวิ ช าการทัง้ ในประเทศและ/หรื อ ต่ า งประเทศ หรื อ การลาเพื่ อ เพิ่ ม พูน
ประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริ มอาจารย์ให้ มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้ างเสริ มประสบการณ์เพื่อส่งเสริ มการสอนและการวิจยั
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาในแนวสถาปั ตยกรรมเป็ นอันดับแรก การ
สนับสนุนด้ านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุม
ทางวิชาการทังในประเทศและ/หรื
้
อต่างประเทศ หรื อการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลให้ ทนั สมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอื่นๆ
(1) การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชมุ ชนที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทําผลงานทางวิชาการ
(3) ส่งเสริ มการทํ าวิจัยสร้ างองค์ความรู้ ใหม่เป็ นหลักและเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพออกแบบทัศนศิลป์
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
มีคณาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร ดําเนินการบริหารหลักสูตร ดังนี ้
(1) ก่อนเปิ ดภาคเรี ยน มีการประชุมคณาจารย์ที่สอนในสาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ เพื่อยืนยันการจัด
ตารางสอนและมอบหมายให้ คณาจารย์เตรี ยมความพร้ อมในเรื่ อง เครื่ องมือ อุปกรณ์ประกอบการ
เรี ยนการสอน สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอนต่างๆ
(2) ในระดับคณะฯมีการแต่งตังคณะกรรมการประเมิ
้
นหลักสูตรในทุกๆ ด้ าน
(3) ในหนึง่ ภาคการศึกษา จัดให้ มีการประเมินผลอย่างน้ อยสองครัง้ คือ กลางภาค และปลายภาค
(4) แจ้ งผลการประเมินให้ อาจารย์ผ้ สู อนทราบ เพื่อทําการปรับปรุงต่อไป
(5) เมื่อสิ ้นสุดการเรี ยนการสอนในแต่ละปี ส่งผลการประเมินต่างๆ ให้ คณะและคณาจารย์ทราบ เพื่อ
ทําการปรับปรุงต่อไป
(6) แต่งตังคณะกรรมการปรั
้
บปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ทําการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
(7) การบริ หารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. การบริหารทรั พยากรการเรี ยนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
2.1.1 สนับสนุนให้ อาจารย์จดั ทําหนังสือ ตํารา และเอกสารประกอบการสอน ตลอดจน
สนับสนุนให้ มีการใช้ สื่อและอุปกรณ์ประกอบการเรี ยนการสอนที่เหมาะสมในแต่ละ
รายวิชา
้
บภาควิชา ในระดับ
2.1.2 สนับสนุนให้ มีระบบบริ หารจัดการที่ใช้ ทรัพยากรร่วมกัน ทังในระดั
คณะและภายนอกสถาบัน อาทิ ระบบการให้ บริการห้ องสมุดเคลื่อนที่หรื อห้ องสมุด
on-line
2.1.3 จัดให้ มีพื ้นที่และทรัพยากรที่สง่ เสริมให้ เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสําคัญ อาทิ
้ ดให้ มีการสํารวจความพึง
ห้ องสมุด ห้ องคอมพิวเตอร์ ห้ องปฏิบตั กิ ารด้ านต่างๆ รวมทังจั
พอใจของนิสติ ต่อคุณภาพของสื่อสนับสนุนการเรี ยนรู้ เพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
2.1.4 จัดให้ มีเครื่ องมือและครุภณ
ั ฑ์ที่จําเป็ นต่อการจัดการเรี ยนการสอนในระดับพื ้นฐาน และ
สนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์เครื่ องมือสําหรับส่งเสริมความเป็ นเลิศในทางวิชาชีพของนิสติ
และอาจารย์ตอ่ ไปในอนาคต
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2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
 เครื่ องประมวลผลการเขียนแบบ จํานวน 2 เครื่ อง
 ชุดโต๊ ะและเก้ าอี ้เขียนแบบ จํานวน 120 ชุด
 เครื่ องคอมพิวเตอร์ กราฟฟิ กขันสู
้ ง จํานวน 5 เครื่ อง
 เครื่ องคอมพิวเตอร์ ลกู ข่าย จํานวน 40 เครื่ อง
 ชุดเครื่ องอัดขยายภาพขาวดํา จํานวน 1 เครื่ อง
 ชุดไฟและแฟลชสตูดโิ อ สําหรับภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว จํานวน 6 ชุด
 แท่นพิมพ์สาํ หรับงานภาพพิมพ์และสิง่ พิมพ์ทํามือ จํานวน 2 แท่น
 เตาเผาเครื่ องเคลือบระบบพลังงานความร้ อนจากก๊ าซ จํานวน 1 เครื่ อง
 เตาเผาเครื่ องเคลือบระบบพลังงานความร้ อนจากไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่ อง
 แป้นหมุนสําหรับขึ ้นรูปงานเครื่ องเคลือบ จํานวน 10 เครื่ อง
 ชุดฝึ กการปฏิบตั กิ ารภูก่ นั ลม จํานวน 5 ชุด
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
สิง่ สนับสนุนการเรี ยนการสอนที่สาํ คัญของสาขาทัศนศิลป์ คือเครื่ องมืออุปกรณ์ห้องปฏิบตั กิ าร
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ปั จจุบนั สาขาออกแบบทัศนศิลป์ยังคงประสบปั ญหาด้ านความขาดแคลนเครื่ องมืออุปกรณ์
ห้ องปฏิบตั กิ าร ซึง่ อุปกรณ์สว่ นมาก เช่น แท่นสําหรับขึ ้นรูปงานประติมากรรม ขาตังสํ
้ าหรับวางงาน
จิตรกรรม หรือคอมพิวเตอร์ กราฟฟิ คขันสู
้ งสําหรับการออกแบบสื่อสมัยใหม่ เป็ นต้ น จะมีธรรมชาติการใช้
งานในลักษณะ 1 ชุด ต่อนิสติ 1 คน ทําให้ ประสบปั ญหาในด้ านการจัดการหมุนเวียนการใช้ ห้องปฏิบตั กิ าร
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ ใหม่
อาจารย์ประจําต้ องมีคณ
ุ วุฒิเป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่ อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 และตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่
จะต้ องมีคณ
ุ วุฒิการศึกษาและคุณสมบัตติ ามที่สาขาวิชาและ กบม. มหาวิทยาลัยกําหนด
(1) สําเร็ จการศึกษาทางสาขาวิชา ออกแบบทัศนศิลป์ หรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง เช่น จิตรกรรม
ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ศิลปะประเพณี ประวัตสิ าสตร์ ศลิ ป์ หรื อ ศิลปวิจารณ์
(2) มีประสบการณ์การสอนทางสาขาวิชาทัศนศิลป์ เป็ นอย่างน้ อย 1 ปี
(3) มีความเข้ าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร
(4) มีความรู้ มีทกั ษะในการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสติ และมี
ประสบการณ์ทําวิจยั หรื อประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน

82

3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้ องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรี ยนการ
สอน ประเมินผลและให้ ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อเตรี ยมไว้ สาํ หรับ
ั ฑิต
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารื อแนวทางที่จะทําให้ บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้ บณ
เป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์
3.3 คณาจารย์ ท่ สี อนบางเวลาและคณาจารย์ พเิ ศษ
มีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก (ทังในและต่
้
างประเทศ) มาร่วมสอนในบางหัวข้ อ
ที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรื อประสบการณ์จริง
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ ง
มีการกําหนดคุณสมบัตบิ คุ ลากรให้ ตรงตามภาระหน้ าที่ที่ต้องรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคลากร ก่อนรับเข้ าทํางาน และต้ องผ่านการสอบแข่งขันที่ประกอบไปด้ วยการสอบข้ อเขียนและ
การสอบสัมภาษณ์ โดยข้ อสอบให้ ความสําคัญต่อความสามารถในการปฏิบตั งิ านตามตําแหน่ง และ
ทัศนคติตอ่ งาน
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบตั งิ าน
มีการพัฒนาอาจารย์ให้ มีพฒ
ั นาการเพิ่มพูนความรู้ สร้ างเสริมประสบการณ์ในด้ านการ
สร้ างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์หรื อสาขาที่เกี่ยวข้ องในกรณีการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการสอน
้ บสนุนให้ อาจารย์มีผลงานวิจยั ที่สามารถตีพมิ พ์ในระดับนานาชาติเพิ่มขึ ้น โดยอาจ
อย่างต่อเนื่อง รวมทังสนั
ร่วมมือกับอาจารย์ตา่ งสาขาหรื อต่างสถาบัน การสนับสนุนสามารถทําได้ ในรูปของการให้ คา่ เดินทางไป
เสนอผลงานทางวิชาการ การให้ เงินพิเศษเพิ่มเมื่อมีบทความวิชาการตีพิมพ์ใน Proceedings และ
Journals รวมทังการอาจลดภาระงานสอนให้
้
เหมาะกับเวลาที่ใช้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และการ
ทําวิจยั
- ในกรณีที่อาจารย์ไม่ถนัดในการเพิ่มพูนความรู้โดยผ่านการทําวิจยั ได้ หน่วยงานอาจ
สนับสนุนให้ อาจารย์เข้ าร่วมงานกับภาคอุตสาหกรรมหรื อธุรกิจในช่วงปิ ดภาคการศึกษา เพื่อให้ อาจารย์ได้ มี
ประสบการณ์จริงในการพัฒนาแนวคิด หรื อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางทัศนศิลป์ วิธีในข้ อนี ้ควรดําเนินการเมื่อข้ อ
ข้ างต้ นไม่สามารถทําได้
5. การสนับสนุนและการให้ คาํ แนะนํานักศึกษา
5.1 การให้ คาํ ปรึกษาด้ านวิชาการ และอื่นๆ แก่ นิสิต
(1) ควรเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ ภาคออกแบบทัศนศิลป์ หรื อภาคออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มี
ประสบการณ์ตรงในรายวิชาต่าง ๆ มาเป็ นอาจารย์พิเศษ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ให้ แก่นิสติ

83

(2) ควรมีผ้ ชู ่วยสอนประจําห้ องปฏิบตั ิการที่มีความรู้ เกี่ยวกับฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
กราฟฟิ ค และระบบเครื อข่าย หรื อวิชาที่เกี่ยวข้ องในจํานวนที่เหมาะสม สถาบันอุดมศึกษาควรส่งผู้ช่วยสอน
ประจําห้ องปฏิบตั กิ ารไปอบรมเทคโนโลยีใหม่ทางด้ านคอมพิวเตอร์ อย่างน้ อยปี ละครัง้
5.2 การอุทธรณ์ ของนิสิต
ให้ เป็ นไปข้ อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2551
(1) ให้ มีการสํารวจประมาณการความต้ องการแรงงานประจําปี จากภาวการณ์ ได้ งานทําของ
บัณฑิต และจากแหล่งข้ อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับความต้ องการแรงงาน
(2) ให้ มีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตเมื่อครบรอบหลักสูตร เพื่อใช้ เป็ น
ข้ อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรครัง้ ต่อไป
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของ ผู้ใช้ บัณฑิต
6 1. สนับสนุนให้ มีการจัดตังสมาคมศิ
้
ษย์เก่า เพื่อให้ เกิดการแลกเปลีย่ นความรู้และประสบการณ์
ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบนั ตลอดจนการจัดทําฐานข้ อมูลด้ านความต้ องการของตลาดแรงงาน
แหล่งงานและสถานที่ศกึ ษาต่อ
62. กําหนดให้ นิสติ ต้ องเข้ ารับการฝึ กงานอย่างน้ อย 270 ชัว่ โมง ก่อนที่นิสติ จะสําเร็ จการศึกษา
และมีการจัดทําฐานข้ อมูลแหล่งฝึ กงานเพื่อเผยแพร่ตอ่ นิสติ
63. มีโครงการติดตามและประเมินผลคุณภาพบัณฑิตและนิสติ ฝึ กงานจากผู้ประกอบการ พร้ อมทัง้
แนวทางในการพัฒนาเป็ นประจํา โดยสํารวจทังด้
้ านความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต ด้ านการมีงานทําที่ตรง
สาขา และเงินเดือนเริ่ มต้ นที่บณ
ั ฑิตได้ รับ ตลอดจนสํารวจจํานวนศิษย์เก่าที่ได้ รับรางวัลในระดับชาติหรื อ
นานาชาติ
7. ตัวบ่ งชีผ้ ลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
(1) จํานวนบัณฑิตที่จบออกในเวลาที่กําหนด ร้ อยละ 90
(2) ความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีตอ่ หลักสูตร ระดับดี (คะแนน 3.5 จากคะแนนเต็ม 5)
(3) จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําในวิชาชีพหรื อสาขาใกล้ เคียงกัน ในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ
การศึกษา
(4) ความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต ระดับดี (คะแนน 3.5 จากคะแนนเต็ม 5)
ตัวบ่ งชีผ้ ลการดําเนินงาน*
7.1 อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้ อยร้ อยละ 80 มีสว่ นร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
7.2 มีรายละเอียดหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้ องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติหรื อมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ าประกาศแล้ ว)
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ตัวบ่ งชีผ้ ลการดําเนินงาน*
7.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
ตามแบบ มคอ. 3 และมคอ. 4 อย่างน้ อยก่ อนการเปิ ดหลักสูตรให้ ครบ
7.4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และมคอ. 6
ภายใน 30 วัน หลังสิ ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ ครบทุกรายวิชา
7.5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ ้นสุดภาคการศึกษา
7.6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ที่
กําหนดใน มคอ.3 และมคอ. 4 (ถ้ ามี) อย่างน้ อยร้ อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
7.7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรี ยนการสอนกลยุทธ์การสอน
หรื อการประเมินผลการเรี ยนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปี ที่แล้ ว
7.8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ ามี) ทุกคน ได้ รับการปฐมนิเทศหรื อคําแนะนําด้ านการ
จัดการเรี ยนการสอน
7.9 อาจารย์ประจําทุกคนได้ รับการพัฒนาในด้ านวิชาการและ/หรื อวิชาชีพ
อย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครัง้
7.10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอนได้ รับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรื อวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ต่อปี
7.11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้ าย/บัณฑิตที่มีตอ่ คุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
7.12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตที่มีตอ่ บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
7.13 ร้ อยละของรายวิชาเฉพาะทังหมดที
้
่เปิ ดสอนมีวิทยากรจากภาคธุรกิจ
เอกชน/ภาครัฐมาบรรยายพิเศษอย่างน้ อย 1 ครัง้
7.14 ร้ อยละของรายวิชาพื ้นฐานที่มี Tutorial
7.15 ร้ อยละของรายวิชาเฉพาะที่มี Tutorial
7.16 ร้ อยละของรายวิชาทังหมดในหลั
้
กสุตรที่นําระบบ PDCA มาใช้ ในการ
พัฒนาประสิทธิภาพการเรี ยนการสอน
7.17 ร้ อยละของนิสติ ที่สอบภาษาอังกฤษครัง้ แรกผ่าน ตามหลักเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
7.18 ร้ อยละของนิสติ ที่สอบเทคโนโลยีสารสนเทศครัง้ แรกผ่านตาม
หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
7.19 ร้ อยละของบัณฑิตที่ได้ งานทํา/ประกอบอาชีพอิสระใน 1 ปี หลังสําเร็จการศึกษา
7.20 ค่าเฉลี่ยของเงินเดือนสูงกว่าอัตราเงินเดือนที่ ก.พ. กําหนด
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เกณฑ์การประเมิน
หลักสูตรที่ได้ รับการเผยแพร่วา่ เป็ นหลักสูตรที่ได้ มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ต้ องมีผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี ้ที่ 7.1 – 7.12 อยูใ่ นเกณฑ์
้ ้ การผ่านเกณฑ์ดีต้องมีการดําเนอนงาน
ดีตอ่ เนื่องกันอย่างน้ อย 2 ปี การศึกษา (สําหรับหลักสูตร 4 ปี ) ทังนี
ตามตัวบ่งชี ้ที่ 7.1 – 7.5 อย่างครบถ้ วนและอย่างน้ อยร้ อยละ 80 ของตัวบ่งชี ้ที่ 7.6 – 7.12 ของแต่ละปี ที่ได้
ประเมิน
สําหรับตัวบ่งชี ้อื่นๆซึง่ เป็ นตัวบ่งชี ้ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ ายประกันคุณภาพจะกําหนดหลักเกณฑ์
การประเมินต่อไปผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้ องพยายามกํากับดูแลให้ บรรลุเป้าหมายภายในปี 2556 ซึง่ เป็ นปี ที่
3 ของการใช้ หลักสูตรที่พฒ
ั นาตาม TQF และต้ องรักษาไม่ให้ ตํ่ากว่าเป้าหมายนี ้ตลอดไปเพื่อการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง
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หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุ งการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุ งแผนกลยุทธ์ การสอน
- การประชุมร่วมของอาจารย์ในภาควิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคําแนะนําหรื อ
ข้ อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้ กลยุทธ์การสอน
- อาจารย์รับผิดชอบ/อาจารย์ผ้ สู อนรายวิชา ขอความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากอาจารย์ทา่ นอื่น
หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนสําหรับรายวิชา
- การสอบถามจากนิสติ ถึงประสิทธิผลของการเรี ยนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้ แบบสอบถามหรื อการ
สนทนากับกลุม่ นิสติ ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผ้ สู อน
- ประเมินจากการเรี ยนรู้ของนิสติ จากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการสอบ
1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
- การประเมินการสอนโดยนิสติ ทุกปลายภาคการศึกษา โดยสํานักทะเบียนและประเมินผล
- การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชันเรี
้ ยนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานที่
มอบหมายแก่นิสติ โดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชา
- การทดสอบการเรี ยนรู้ของนิสติ เทียบเคียงกับนิสติ ในมหาวิทยาลัยอื่น โดยใช้ ข้อสอบกลางของ
เครื อข่ายสถาบัน หรื อของสมาคมวิชาชีพ
- ทําการสํารวจเพื่อประเมินประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ โดยแจกแบบประเมินให้ กบั นิสติ ใน
แต่ละรายวิชาก่อนสิ ้นภาคการศึกษา ข้ อมูลที่ได้ จะถูกวิเคราะห์โดยภาควิชาศิลปะและการออกแบบ
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และส่งให้ คณาจารย์ผ้ สู อนแต่ละคนในภาคการศึกษาถัดไปเพื่อใช้ เป็ นผล
ป้อนกลับในการปรับปรุงการสอนและรายวิชาของตน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 กลยุทธ์ การประเมิน
การมีกลยุทธ์การประเมินผลและทวนสอบว่าเกิดผลการเรี ยนรู้ตามมาตรฐานจริง ซึง่
สถาบันอุดมศึกษาจะต้ องวางแผนไว้ ลว่ งหน้ า และระบุรายละเอียดเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในเอกสาร
รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม การ
ประเมินผลของแต่ละรายวิชาเป็ นความรับผิดชอบของผู้สอนเช่น การสอบข้ อเขียน การสอบสัมภาษณ์ การ
สอบปฏิบตั ิ การสังเกตพฤติกรรม การให้ คะแนนโดยผู้ร่วมงาน รายงานกิจกรรม แฟ้มผลงาน การประเมิน
ตนเองของผู้เรียน ส่วนการประเมินผลหลักสูตรเป็ นความรับผิดชอบร่วมกันของคณาจารย์และผู้บริหาร
หลักสูตร เช่น การประเมินข้ อสอบ การเทียบเคียงข้ อสอบกับสถานศึกษาอื่น การสอบด้ วยข้ อสอบกลางของ
สาขาวิชา การประเมินของผู้จ้างงาน เป็ นต้ น นอกจากนี ้ การประเมินหลักสูตรในภาพรวม สามารถจัดทําได้
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โดยการสอบถามนิสติ ปี ที่ 4 ที่จะสําเร็ จการศึกษา ถึงความเหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตร ทังนี
้ ้อาจมีการ
ประชุมทบทวนหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้ งานบัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตในหลักสูตร
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามดัชนีบง่ ชี ้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้ อ 7
โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้ รับการแต่งตังจากมหาวิ
้
ทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมข้ อมูลในข้ อ 2 ทังในภาพรวมและในแต่
้
ละรายวิชาจะทําให้ ทราบปั ญหาของการ
บริหารหลักสูตร กรณีที่พบปั ญหาสามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานัน้ ๆ ได้ ทนั ทีซงึ่ ก็จะเป็ นการ
ปรับปรุงย่อย ซึง่ ทําได้ ตลอดเวลาที่พบปั ญหา สําหรับการปรับปรุงทังฉบั
้ บนันจะกระทํ
้
าทุก 5 ปี ทังนี
้ ้ เพื่อให้
หลักสูตรทันสมัยและสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
เอกสารแนบ
1. คําอธิบายของหลักสูตรตามที่มีในคูม่ ือหรื อประกาศ
2. คําอธิบายในคูม่ ือหรื อประกาศเกี่ยวกับข้ อกําหนดในการสมัครเข้ าศึกษา รวมทังรายวิ
้
ชาหรื อ
ประสบการณ์ที่เป็ นเงื่อนไขให้ มีมาก่อน
้ ยนและการสําเร็จ
3. คําอธิบายเกี่ยวกับคูม่ ือหรื อประกาศเกี่ยวกับข้ อบังคับ/ข้ อกําหนดสําหรับการเข้ าชันเรี
การศึกษา
4. คําอธิบายรายวิชาโดยสรุปทุกรายวิชาและกิจกรรมต่างๆ ที่เป็ นประสบการณ์ภาคสนามในหลักสูตร

