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หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Art and Design
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยา
สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
:
ภาษาไทย
:
ภาษาอังกฤษ
:
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
ชื่อย่อ (ไทย)
:
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
:
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
:
3. แขนงวิชา
3.1 ศิลปะ
3.2 การออกแบบ

0500
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Art and Design
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะและการออกแบบ)
ศป.บ. (ศิลปะและการออกแบบ)
Bachelor of Fine and Applied Arts (Art and Design)
B.F.A. (Art and Design)

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรทางวิชาการ
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5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยหรือต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
(ไม่มี)
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะและการออกแบบ) มหาวิทยาลัย
พะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565
ปรับปรุงมาจากหลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
6.2 คณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เห็นชอบ
หลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 21(9)/2564 วันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา
เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยาอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ......................
วันที่ .....................เดือน .......................พ.ศ. .......................
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรที่มคี ุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ในปีการศึกษา 2567
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8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา
8.1 ผูป้ ระกอบการในสายศิลปะ
8.2 พนักงานหน่วยงานราชการตามกรอบคุณวุฒิการศึกษา
8.3 บุคลากรทางการศึกษา (โดยอาจต้องศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
เพิ่มเติมหลังสำเร็จการศึกษาหลัก สูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปะและการออกแบบ)
8.4 นักวิชาการ และที่ปรึกษาด้านศิลปกรรม
8.5 ศิลปิน
8.6 นักออกแบบกราฟิก
8.7 นักออกแบบหัตถศิลป์
8.8 นักออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน
8.9 ผูป้ ระกอบการสร้างสรรค์งานผลิตภัณฑ์จากต้นทุนวัฒนธรรม
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9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลำดับ

ชื่อ – สกุล

แขนงวิชาศิลปะ
1.
นางสาววีรดา บัวบังใบ
2.

นายเอกพงษ์ เรือนอุ่น

3.

MR. ALEXANDER FACHANG
WANG

แขนงวิชาการออกแบบ
4.
นางอารยา รวมสำราญ

เลขบัตรประจำตัว
ประชาชน

ตำแหน่ง
วิชาการ

17099000XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

15599000XXXXX

อาจารย์

Passport No.
50619XXXX

อาจารย์

33012004XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

5.

นายปวินท์ ระมิงค์วงศ์

35099000XXXXX

อาจารย์

6.

นางสาวพัชราภรณ์ ลือราช

35499000XXXXX

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สำเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปี

ศ.ม.
ศ.บ.
ศ.ม.
ศ.บ.
M.F.A.
B.A.

เครื่องเคลือบดินเผา
เครื่องเคลือบดินเผา
ทัศนศิลป์
ประติมากรรม
Social Practice
Studio Arts

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
California College of the Arts
Boston College

2553
2549
2556
2552
2555
2548

ศ.อ.ม.

เทคโนโลยีทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

2553

ศ.อ.บ

ออกแบบเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน

ศ.ม.
ศศ.บ.
M.F.A.

สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
ออกแบบนิเทศศิลป์
Textile Design

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Visvabharati University, Santiniketan,
India

ศ.บ.

การออกแบบเครื่องประดับ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2549

2546
2551
2542
2553
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะและการออกแบบ ใช้ในการ
พิจารณาจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561-พ.ศ.2579 (ฉบับราชกิจจานุเบกษา)เป็น
สำคัญ ซึ่งจากแผนยุทธศาสตร์ชาตินั้น ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของประเทศไทยไว้ว่า “ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบกับ แนวทางจาก (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) “พลิกโฉมประเทศไทยสู่สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจ
สร้ า งมู ล ค่ า อย่ า งยั ่ ง ยื น ” ตุ ล าคม 2564 ซึ ่ ง มี ท ี ่ ม าจากการวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ค วาม
เปลี่ยนแปลงจากตัวแปรภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ประเทศต้องเผชิญสภาวะปัญหา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา
ที่ต้องการการปรับปรุงแก้ไข ด้วยการยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยคาดหวังให้
เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมภายในประเทศอย่างสมานฉันท์ และทันสมัย ด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่จะเกิดประโยชน์ต่อความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
การพัฒนาหลัก สูตรในครั้งนี้มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์หมุดหมายที่ 7 คือ
ประเทศไทยมีวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขัน
ได้ ว่าด้วยการส่งเสริม SME ไทยให้เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
สู ง ขึ ้ น ในประเด็ น การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ บนพื ้ น ฐานผู ้ ป ระกอบการยุ ค ใหม่ ผ่ า นการสร้ า ง
ผู้ป ระกอบการอั จฉริย ะยุค ใหม่ท ี่ มีท ัก ษะและจิต วิญ ญาณของการเป็น ผู ้ป ระกอบการที ่ มี
ความสามารถในการแข่งขัน มีอัตลักษณ์ชัดเจนสามารถปรับตัว ประยุกต์ใช้เครื่องมือ ประโยชน์
ของเทคโนโลยีดิจทิ ัล และนวัตกรรมในการประกอบธุรกิจได้
ดังนี้ หลักสูตรศิลปะและการออกแบบได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างประสบการณ์จาก
การเรียนการสอนเน้นรายวิชาปฏิบัติ เพื่ อผู้เรียนได้เห็นความเป็นไปได้ และสร้างโอกาสในการ
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ประกอบอาชีพ ขณะเดียวกันบูรณาการร่วมกับการเรียนรู้ภูมิปัญญา จากผู้ประกอบการใน
ท้องถิ่น โดยคาดหวังให้ บ ัณฑิตที่เ รีย นจบจากหลัก สูตรมีท ัก ษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 ที่
สามารถต่อยอดการเรียนการสอนด้านการปฏิบัติสู่การประกอบอาชีพ และมีทักษะปรับตัวเข้า
กับทุกข้อจำกัดทั้งสภาพแวดล้อม และความเปลี่ยนแปลงทางสังคมภายใต้การตระหนักถึง
ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมหรือบริบทของพื้นที่ และมีความสามารถทำงานด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่หลากหลาย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลงานพร้อมทั้งตอบสนองความต้องการในอนาคต
ที่ยังคงอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีอันทรงคุณค่าของท้องถิ่นด้วยศิลปะและการออกแบบ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากการศึกษา (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566
– 2570) “พลิกโฉมประเทศไทยสู่สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมู ลค่าอย่างยั่งยืน” ตุลาคม
2564 ตามหมุดหมายที่ 12 คือ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์
การพัฒนาแห่งอนาคต ว่าด้วยเรื่องการพัฒนากำลังคนของไทยเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเชิง
โครงสร้างที่สำคัญ ได้แก่ การเป็นสังคมสูงวัยส่งผลให้ประเทศขาดกำลังคนในเชิงปริม าณ
ประกอบกับผลิตภาพแรงงานที่ตกต่ำลงในช่วงโควิด – 19 มหาวิทยาลัยจึงไม่สามารถมุ่งเฉพาะ
กลุ ่ ม นั ก ศึ ก ษาในระบบได้ อ ี ก ต่ อ ไป ต้ อ งเปลี ่ ย นเป็ น การจั ด การศึ ก ษาที ่ ม ี ค ุ ณ ภาพ เน้ น
ประสบการณ์สำหรับคนทุกช่วงวัยให้เข้าถึงได้จากทุกที่และทุกเวลา ได้กำหนดยุทธศาสตร์การ
พั ฒ นาศั ก ยภาพมนุ ษ ย์ ด ้ ว ยวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ จ ั ย และนวั ต กรรม ที ่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนาจากรากเหง้าทางเศรษฐกิจ นั้น มีความชัดเจนในการให้
แนวทางเพื่อปรับปรุงหลักสูตร ที่ต้องคำนึงถึงกลุ่มผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยจุดเด่นของหลักสูตร
คื อ การให้ ค วามสำคั ญ ต่ อ การเรี ย นการสอนด้ า นการปฏิ บ ั ต ิ เ พื ่ อ ให้ ป ระสบการณ์ และ
ความสามารถต่อผู้เรียน เพื่อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ และโดยในกระบวนการออกแบบ
รายวิชาผู้เรียนจะต้องให้ความสำคัญต่อการทำความเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค กระแส
และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพื่อสร้างแนวคิดที่เข้มแข็งในการสร้างงานศิลปะและการ
ออกแบบได้อย่างสมบูรณ์ และเป็นที่ยอมรับของสังคม
11.3 สถานการณ์การแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม
ปัจจุบ ันอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรมเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโต และมี
มูลค่าเพิ่มสูงถือเป็นห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง อุตสาหกรรมประเภทนี้สามารถ
สร้างโอกาสอันมีคุณค่าใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งลักษณะสำคัญของอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม
คือ อุตสาหกรรมที่ส ะท้อนสัญ ลักษณ์ กลิ่นอายทางวัฒนธรรม เนื้อหาทางวัฒนธรรม ภูมิ
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ปัญญา วิถีชีวิตของแต่ละกลุ่มชนชาติ มาเป็นปัจจัยในการค้า และการผลิตแบบอุต สาหกรรม
โดยต้ อ งมี แ รงงานช่ า งฝี ม ื อ ที่ ม ี ค วามรู ้ เทคโนโลยี พร้ อ ม ๆ กั บ ศิ ล ปะและความคิ ด ริ เ ริ่ม
สร้างสรรค์
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1, 11.2 และ 11.3 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้อง
กับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาเพื่อปรับ ปรุงหลัก สูตร นอกจากร่าง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั ง คม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) “พลิกโฉมประเทศไทยสู่สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจ
สร้ า งมู ล ค่ า อย่ า งยั ่ ง ยื น ” ตุ ล าคม 2564 แล้ ว นั ้ น สำนั ก งานสภานโยบายการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ยังได้กำหนดทิศทางนโยบายพัฒนากำลังคน
ของประเทศ พ.ศ.2563-2567 ในด้านการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาศิลปะและการออกแบบภ ได้ปรับคุณภาพหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่น มีองค์
ความรู้ด้านการประกอบอาชีพ และผลิตกำลังคนซึ่งเป็นบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของ
ประเทศด้วยการนำความรู้ด้านเทคโนโลยีที่หลากหลาย ตอบสนองนโยบายชาติที่ต้องการ
เตรียมความพร้อมแก่ประชากรในศตวรรษที่ 21
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะและการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2565 มีแนวทางการปรับหลักสูตร ที่ตอบรับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยพะเยา 5 ด้าน
คือ
1. ผลิตคนไทยในศตวรรษที่ 21 ที่มีความรู้ความสามารถได้มาตรฐานทาง
วิชาการและวิชาชีพ
2. วิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
3. บริการวิชาการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย สามารถนำไปใช้
ประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นระบบ
5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงร่วมกัน
ด้วยการจัดการเรียนรู้ภายในหลักสูตรที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ เพื่อผลิตคนไทยใน
ศตวรรษที่ 21 ที่มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถสร้างผลงานทางศิลปะและการ
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ออกแบบที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่ อชุมชนได้ ดังปณิธานที่ของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ว่า
“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาภาษา
12
หน่วยกิต
001101 ภาษาไทยในชีวติ ประจำวัน
2(2-0-4)
Thai Language in Daily Life
001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ
1(0-2-1)
Thai for Academic Purposes
001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวติ ประจำวัน
3(2-2-5)
English for Daily Life
001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English for Communication
001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ
3(2-2-5)
English for Academic and Professional Communication
2. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจิทัล
3
หน่วยกิต
002101 การใช้เทคโนโลยียุคดิจทิ ัล 1
1(0-2-1)
Technology Usage in Digital Age
002102 การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
2(1-2-3)
Communication in Digital Society
3. กลุ่มวิชาทักษะชีวติ
15
หน่วยกิต
003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ
3(2-2-5)
Artistic for Life Management
003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
3(2-2-5)
Skills Development and Lifelong Learning
003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม
2(0-4-2)
Collaborative Learning for Society Creation
003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน
1(0-2-1)
Health Environment and Community Management
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003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจทิ ัล 3(2-2-5)
Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs
003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ
3(0-6-3)
Integration for Professional Innovation
รวม 30 หน่วยกิต
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
181226 สุนทรียศาสตร์และทฤษฎีทางศิลปะ
Aesthetic and Theories of Art

3(2-2-5)

4. หมวดวิชาเลือกเสรี
จำนวน 6 หน่วยกิต
นิสติ สามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบัน
อุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
(ไม่มี)
13.4 การบริหารจัดการ
13.4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยพะเยากำหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปจำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และ
ได้ดำเนินการแต่งตัง้ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
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1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็ นประธาน
คณบดี เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นกรรมการและ
เลขานุการทำหน้าที่ กำหนดนโยบายและพิจารณาการดำเนินการ การจัดการเรียนการสอน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
2) คณะกรรมการดำเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกันคุณภาพ เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการ เป็น
กรรมการและเลขานุการ ทำหน้าที่พัฒนากระบวนการเรียนการสอน กำกับ ติดตาม ประเมินผล
การจัด การเรีย นการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับ ปรุงหมวดวิชาศึก ษาทั่วไป ตลอดจน
ประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน
3) คณะกรรมการประจำรายวิชา ทำหน้าที่ ประสานงานการจัดการเรียนการ
สอน
13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะและการออกแบบ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565 มีการบริหารจัดการหมวดวิชาเฉพาะด้าน ซึ่งมีกลไกการจัดการเพื่อให้
ได้มาซึ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง ดังนี้
1) ดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรด้วยระบบ AUN–QA ในทุกปีการศึกษา
เพื่อประเมินคุณภาพและวางแผนการปรับปรุงทุกปีการศึกษา
2) วางแผนและดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร
3) บริหารหลักสูตร โดยควบคุม ติดตามให้นิสิตมีผลการเรียนรู้เป็นไปตาม
ปรัชญาของหลักสูตร
4) ในรายวิชาประกอบไปด้วยอาจารย์ ผู ้รับ ผิ ด ชอบรายวิช าและอาจารย์ ผ ู้
ประสานงานรายวิชา ทำหน้าที่ก ำกับดูแลเนื้อหาในการสอน การจัดตารางเรีย น และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชา ประสานงาน ช่วยประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชา
และอาจารย์ผแู้ ทนจากสาขาวิชา คณะวิชาอื่น หรือสถาบันภายนอกที่เกี่ยวข้อง
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
ศิ ล ปะและการออกแบบเป็ น ศาสตร์ แ ห่ ง การสร้ า งความรู ้ ท างวิ ช าการและงาน
สร้างสรรค์ ซึ่งส่งผลในด้านการขับเคลื่อนสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและก่อให้เกิด
คุณค่าทางสุนทรียะในระดับปัจเจกและสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์
1.2 ความสำคัญ
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ มีความสำคัญใน
การพัฒนาบุคคลให้สามารถดำรงอยู่ในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ โดยสามารถประยุกต์ความรู้ความ
เข้าใจในบริบท และปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ทางศิลปกรรม มีความเข้าใจเชิงลึกในทฤษฎีองค์รวม
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในแขนงวิชาเฉพาะที่หลากหลาย ตลอดจนการขยายฐานความรู้สู่
การเชื่อมโยงและบูรณาการกับศาสตร์สาขาวิชา และบริบทแวดล้อมอื่น สามารถสร้ างผลงาน
ทั้งผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ ซึ่งมีความสำคัญในการคงอยู่และการเคลื่อนเปลี่ยน
สังคมในโลกศิลปะ ที่เป็นสิ่งสะท้อนความเป็นไปทางสังคมและเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของ
อารยธรรมมนุษย์ การศึกษาและสร้างสรรค์ศิลปะที่ให้ความสำคัญกับแนวคิดเชิงวิชาการ กับ
การบูรนาการทั้งวิจิตรศิลป์ ประยุกต์ศิลป์และบริบทแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม ส่งผล
ให้เกิดผู้ที่มีความรู้และความชำนาญที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานจากความเข้าใจที่ลึกซึ้งของ
ตนเองและความรู้ในบริบทอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณค่าทาง
ศิลปกรรม มูลค่าทางเศรษฐกิจและจรรโลงสังคม อันเกิดจากการจัดการเรียนการสอนภายใน
หลักสูตร โดยสรุปความสำคัญออกเป็น 4 ข้อ
1. การเสริมสร้างทักษะทางความคิดสู่การสื่อสารอย่างมีหลักวิชาการทางศิลปะและ
การออกแบบ
2. การสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถบูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์ด้านศิล ปะและการ
ออกแบบกับศาสตร์แขนงอื่น
3. การฝึกปฏิบัติแขนงวิชาเฉพาะที่หลากหลายเพื่อเปิดโอกาสในการประกอบอาชีพและ
เป็นประโยชน์ต่อสังคม
4. การผสมผสานวิชาการและการสร้างสรรค์ตามมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการศึกษา
ต่อการประกอบอาชีพทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน (SDGS) ดังนี้ ข้อที่1 SDGS 4.
QualityEducation รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุก
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คน กระบวนการบริหารจัดการในหลักสูตร คือ (1) การกำหนดเกณฑ์การรับเข้าที่เปิดโอกาส
ทางการศึกษาให้กับทุกกลุ่มผู้เรียน มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม (2) ขจัด
ความเหลื่อมล้ำทางเพศในการศึกษา โดยสนับสนุน ไม่ปิดกั้นผู้เรียนในการแสดงออกซึ่งความ
หลากหลายทางเพศอย่างสร้างสรรค์ (3) การให้โอกาสทางการศึกษาของผู้พิการทุกประเภท
ยกเว้นผู้พิการทางสายตาทางการมองเห็น (4) การให้โอกาสทางการศึกษาให้กับชนพื้นเมือง
โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานจากภูมิปัญญาท้ องถิ่น ข้อที่2 SDGS
9.Industry Innovation and Infrastructure พั ฒ นาโครงสร้ า งพื ้ น ฐานที ่ พ ร้ อ มรั บ การ
เปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม
กระบวนการบริหารจัดการในหลักสูตรคือ (1) มีการสนับสนุนให้ใช้ เครื่องมือ โปรแกรม และ
เทคโนโลยี ที่ส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีในอนาคต (2) มีการสนับสนุน
ให้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์กับองค์กรภาครัฐ เอกชน วิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก และขนาดกลาง
โดยมุ่งหวังผลลัพธ์ให้เกิดผู้ประกอบการหน้าใหม่จากหลักสูตร (3) สนับสนุนให้เกิดการวิจัยและ
พัฒนา โดยใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ข้อที่ 3 SDGS 11.Sustainable Cities and Communities ทำให้เมืองและ
การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่วถึง พร้อมรับความเปลี่ ยนแปลง และการพัฒนา
อย่างยั่งยืน กระบวนการบริหารจัดการในหลัก สูตร คือ (1) การจัดการเรียนการสอนโดย
กำหนดโครงสร้างหลัก สูตร ที่ก ำหนดให้ผู้เ รีย นจะต้องเข้าไปเรีย นรู ้ ศึก ษาและฝึก ปฏิบ ั ติ
สร้างสรรค์ผลงานร่วมกับชุมชน (2) มีรายวิชาที่กำหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาองค์ความรู้มรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของท้องถิ่น (3) สนันสนุนให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการออกแบบ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้างคุณค่า
และมู ล ค่ า ของภู ม ิ ป ั ญ ญาท้ องถิ ่ น (4) ส่ ง เสริ ม ให้ ผ ู ้ เ รี ย นได้ ท ดลองใช้ ว ัส ดุท ้ อ งถิ ่ น ในการ
สร้ า งสรรค์ ผ ลงานศิ ล ปะและการออกแบบ และ ข้ อ ที ่ 4 SDGS17 Partnerships for the
Goals สร้ า งพลั ง แห่ ง การเป็ น หุ ้ น ส่ ว น ความร่ ว มมื อ ระดั บ สากลต่ อ การพั ฒ นาที ่ ย ั ่ ง ยื น
กระบวนการบริ ห ารจั ด การในหลั ก สู ต ร คื อ (1) มี ก ารแต่ ง ตั ้ ง ผู ้ ม ี ค วามรู ้ ค วามสามารถ
ชาวต่างชาติร่วมสอนในหลักสูตร (2) การสร้างเครือข่าย และโครงการ ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ และระดับ นานาชาติ (3) การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการออกแบบ ที่มีก าร
นำเสนอในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
ศิลปะและการออกแบบ คือ ศาสตร์วิชาที่มุ่งเน้นกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ที่
นำไปสู่การสร้างผลงานทางศิลปกรรมและการออกแบบซึ่งเกิดจากเรีย นรู้ใ นกระบวนการ
ผสมผสานองค์ความรู้ที่จะสามารถตอบสนองการนำเสนอความเฉพาะเชิงปัจเจกสู่สาธารณะ
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ของผู้สร้างสรรค์ผลงานทั้งในส่วนสุนทรีย์และประโยชน์ใช้สอยหรื อโอกาสทางการศึกษา การ
ประกอบอาชีพ และการดำรงอยู่ซึ่งบทบาทในสังคมอย่างรู้เท่าทันในฐานะผู้รู้และเข้าใจด้าน
ศิล ปกรรมและการออกแบบ สามารถสื่อสารเชิ งวิ ช าการได้อย่า งเหมาะสมตลอดจนการ
ตระหนักถึงคุณค่าด้านทรัพยากร วัฒนธรรมไทย ท้องถิ่น ในความเป็นเอกลักษณ์และการเป็น
ส่วนหนึ่งของการผสมรวมในระดับสากล
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพทางศิลปะและการออกแบบ และ
สามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานร่วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างเหมาะสม
1.3.2 สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารเพื่อนำเสนอแนวความคิด
ผ่านผลงานด้านศิลปะและการออกแบบ
1.3.3 มีความรู้ความเข้าใจ ทางทฤษฎี สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมิน
คุณค่าทางสุนทรียะโดยบูรณาการความรู้จากศาสตร์สาขาวิชาอื่น ในการสร้างสรรค์ผลงานได้
1.3.4 มีทักษะทางวิชาชีพทางศิลปะและการออกแบบ การใช้เทคโนโลยีในการผลิต
ผลงานโดยสามารถแสดงออกได้ตามความถนัด และความสามารถเฉพาะตน
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)
PLO1 ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร และสามารถนำเสนอผลงานผ่านกระบวนการและ
ทฤษฎีทางศิลปะและการออกแบบของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
PLO2 ผูเ้ รียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการผลิตผลงาน และปฏิบัติงานเพื่อสร้างสรรค์ศิลปะหรือ
การออกแบบ และนำเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม
PLO3 ผูเ้ รียนสามารถจัดการชีวติ ตนเองอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และเข้าใจจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพได้
PLO4 ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และแสดงออกถึงคุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
PLO5 ผูเ้ รียนสามารถใช้ทักษะทางศิลปะและการออกแบบเพื่อต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการ
ด้านศิลปะหรือการออกแบบได้ และแสดงออกซึ่งทักษะการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
PLO6 ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะหรือการออกแบบขั้นสูง ด้วยนวัตกรรมทาง
ศิลปะและการออกแบบได้
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3. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง
1) แผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
ให้มมี าตรฐานตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) กำหนด สอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยากับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและ
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและ
สังคมประเทศ

2) แผนการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน ตามผลการเรียนรู้ทั้ง 8
ด้าน ของสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

กลยุทธ์
1. สร้างกลไกการดำเนินการ
หลักสูตร พัฒนา และปรับปรุง
ให้เป็นระบบ
2. พัฒนาหลักสูตรให้ได้รับ
มาตรฐาน และสอดคล้องกับ
กับนโยบายของมหาวิทยาลัย
พะเยา
3. ประเมินผลการดำเนินการ
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และ
สอดคล้องกับการประเมินผล
ของหลักสูตรตามเกณฑ์ของ
สำนักงานการการอุดมศึกษา
(สกอ.)
1. สร้างกลไกการพัฒนา
อาจารย์ในหลักสูตร
2. พัฒนาอาจารย์ผสู้ อนโดย
เน้นการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. พัฒนาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้
4. พัฒนากระบวนการเรียน
ภายนอกห้องเรียนและเน้นการ
มีส่วนร่วมของ ชุมชนและ
สังคม
5. ประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็น
สำคัญตามผลการเรียนรู้ทั้ง 8
ด้าน

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
2. เอกสารประกอบ
หลักสูตร
3. รายงานผลการประเมิน
การดำเนินการหลักสูตร
4. ผลสรุปทิศทางการ
พัฒนาหลักสูตรตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

1. คณะกรรมการพัฒนา
อาจารย์ในหลักสูตร
2. แผนงานและกิจกรรมที่มี
การพัฒนาผูส้ อน ในการ
จัดการเรียนการสอนที่
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. การติดตามประเมินผล
ผลการเรียนรู้ในทุกด้านของ
นิสติ ต่อกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารย์
และผูท้ ี่เกี่ยวข้องใน
หลักสูตร
4. การเข้าร่วมการประชุม
ทางวิชาการและการศึกษา
ดูงาน ทั้งภายในประเทศ
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง

3) แผนพัฒนานิสิตให้มคี วามเป็น
เลิศในด้านการเรียนควบคู่กันทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

กลยุทธ์
6. นำผลการประเมินประยุกต์
ใช้เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ตรง
กับความต้องการของผูใ้ ช้
บัณฑิต

1. พัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต
ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ
สำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.)
2. การบูรณาการการเรียน
การสอนในหลักสูตร กับ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรนอก
ห้องเรียน เน้นการมีส่วนร่วม
ของชุมชน และประยุกต์
ความรูก้ ับการบริการวิชาการ
การวิจัย และการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
3. การจัดการเรียนการสอน
ภาค ปฎิบัติที่เน้นให้นิสติ ฝึก
ทักษะความชำนาญในวิชาชีพ

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
และภายนอกประเทศ ด้าน
การจัดการเรียนการสอน
และการวัดผลการเรียนรู้
5. การประเมินผลความพึง
พอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตร ที่เน้นผูเ้ รียนเป็น
สำคัญ
1. เอกสารรายละเอียดวิชา
(มคอ.3)
2. จำนวนรายวิชาที่เน้น
กระบวนการเรียนการสอน
ที่ให้ความสำคัญทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ควบคู่กัน
3. กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
มีการจัดขึ้น
4. ผลงานนิสติ ที่สามารถ
บูรณาการความรู้จากการ
เรียน สู่งานบริการวิชาการ
หรือ งานวิจัย หรืองานทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดำเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน มิถุนายน – ตุลาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สำเร็ จ การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษ าตอนปลายหรื อ เท ี ย บเท่ า ซ ึ่ ง
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2.2.2 สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัย
รับรอง
2.2.3 เป็นผู้ที่มสี ุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.2.4 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิด
ที่กระทำ โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.2.5 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะ
ความผิดทางความประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็ น ไปตามประกาศการสอบคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยพะเยา
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2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 ความรูค้ วามเข้าใจพื้นฐานด้านศิลปะและการออกแบบ
2.3.2 พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ
2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจำกัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 จัดโครงการพี่ตวิ น้อง
2.4.2 เข้าร่วมโครงการแคมป์ภาษาอังกฤษกับมหาวิทยาลัย
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จำนวนนิสิต
จำนวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
2565

2566

2567

2568

2569

ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4

60

60
60

60
60
60

รวม

60

120

180

60
60
60
60
240

60
60
60
60
240

60

60

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท)
ปีงบประมาณ

หมวดรายรับ

2565

2566

2567

2568

2569

ค่าลงทะเบียน

2,520,000

5,040,000

7,560,000

10,080,000

10,080,000

รวมรายรับ

2,520,000

5,040,000

7,560,000

10,080,000

10,080,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท)
หมวดรายจ่าย
1. งบบุคลากร
2. งบลงทุน
(ครุภัณฑ์ทางการ
ศึกษา)
3. งบดำเนินการ
(ค่าใช้สอยและค่า
วัสดุ)
4. งบดำเนินการ
(สาธารณูปโภค)
รวมรายจ่าย
ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี
(สูงสุด)

2565
4,383,225
1,000,000

2566
4,821,547
500,000

ปีงบประมาณ
2567
2568
5,303,701
5,834,071
500,000
500,000

350,000

385,000

423,500

465,850

512,435

600,000

1,200,000

1,800,000

2,400,000

2,400,000

6,333,225
105,553.75

6,906,547
57,554.55

8,027,201
44,595.56

9,199,921
38,333

9,829,913
40,957.97

2569
6,417,478
500,000

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2561
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 127 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ใน
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

หมวดวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านและวิชาเอก
ให้นสิ ิตเลือกเรียนแขนงวิชาใดแขนงวิชาหนึ่ง
2.2.1 แขนงวิชาศิลปะ

เกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี
สาขาศิลปกรรม
(มคอ.1)
ไม่น้อยกว่า 30
หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
84 หน่วยกิต

30

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2565
(หลักสูตร
ปรับปรุง)
30

93

91

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2560
(หลักสูตรเดิม)

34
57

1) วิชาเฉพาะด้านทัศนศิลป์

15

2) วิชาเอกบังคับทัศนศิลป์

15

3) วิชาศิลปนิพนธ์

12

4) ประสบการณ์ภาคสนาม

3

5) วิชาเอกเลือก

12

2.2.2 แขนงวิชาการออกแบบ
1) วิชาเฉพาะด้านการออกแบบ

15

2) วิชาเอกบังคับการออกแบบ

15

3) วิชาศิลปนิพนธ์

12

4) ประสบการณ์ภาคสนาม

3

5) วิชาเอกเลือก

12
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หมวดวิชา

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

เกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี
สาขาศิลปกรรม
(มคอ.1)
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
120 หน่วยกิต

6

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2565
(หลักสูตร
ปรับปรุง)
6

129

127

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2560
(หลักสูตรเดิม)
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3.1.3 รายวิชา
1) หมวดศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า

30

หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ

จำนวน

30

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษา
001101
001102
001103
001104
001205

ภาษาไทยในชีวติ ประจำวัน
Thai Language in Daily Life
ภาษาไทยเชิงวิชาการ
Thai for Academic Purposes
ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน
English for Daily Life
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ
และวิชาชีพ
English for Academic and Professional
Communication

12 หน่วยกิต
2(2-0-4)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจทิ ัล
002101
การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวติ ยุคดิจทิ ัล
Technology Usage for Digital life
002102
ความฉลาดทางดิจทิ ัล
Digital Intelligence Quotient

3 หน่วยกิต
1(0-2-1)

กลุ่มวิชาทักษะชีวติ
003101
สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ
Artistic for Life Management
003102
การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ
Skills Development and Lifelong Learning
003203
เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม
Collaborative Learning for Society Creation

15 หน่วยกิต
3(2-2-5)

2(1-2-3)

3(2-2-5)
2(0-4-2)
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003204
003305

003306

การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 1(0-2-1)
Health Environment and Community Management
กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การ
3(2-2-5)
เป็นผู้ประกอบการยุคดิจทิ ัล
Design Thinking Process for Digital Age
Entrepreneurs
บูรณาการความรูส้ ู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ
3(0-6-3)
Integration for Professional Innovation

2) หมวดวิชาเฉพาะ
146200
181111
181112
181113
181114
181121
181122
181123
181224

ไม่น้อยกว่า

2.1) กลุ่มวิชาแกน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
พืน้ ฐานศิลปะและการออกแบบ
Introduction to Art and Design
วาดเส้น
Drawing
การปฏิบัติงานศิลปกรรมพื้นฐาน
Basic Arts Practice
ปฏิบัติการพืน้ ฐานการออกแบบ
Design Fundamental
ประวัติศาสตร์ศลิ ปะและการออกแบบตะวันตก
History of Western Art and Design
องค์ประกอบศิลป์เพื่องานศิลปะและการออกแบบ
Composition for Art and Design
ประวัติศาสตร์ศลิ ปะตะวันออกและศิลปกรรมท้องถิ่น
History of Eastern Art and Folk Art
วัฒนธรรมทางสายตา
Visual Culture

91 หน่วยกิต
34 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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)
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181325
181361
181426

ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
ผลงานและการนำเสนอ
Portfolio and Presentation
สัมมนา
seminar

2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านและวิชาเอก
ให้นิสิตเลือกเรียนแขนงวิชาใดแขนงวิชาหนึ่ง

181226
181215
181241
181262
181371

181216
181317
181318

2.2.1) แขนงวิชาศิลปะ
(1) วิชาเฉพาะด้านทัศนศิลป์
สุนทรียศาสตร์และทฤษฎีทางศิลปะ
Aesthetic and Theories of Art
วัสดุกับการสร้างสรรค์
Material and Creative Thinking
บูรณาการสร้างสรรค์ข้ามศาสตร์ศลิ ปะ
Multidisciplinary and Art Integration
คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
Creative Computer
การตลาดสำหรับศิลปะ
Marketing for Art
(2) วิชาเอกบังคับทัศนศิลป์
การพัฒนาการสร้างสรรค์ศิลปะ 1
Development of Art and Creativity I
การพัฒนาการสร้างสรรค์ศิลปะ 2
Development of Art and Creativity II
การพัฒนาการสร้างสรรค์ศิลปะ 3
Development of Art and Creativity III

3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)

57 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
15 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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181342

การสร้างสรรค์ศลิ ปะกับชุมชน
Creative Art with Community
181343
การสร้างสรรค์ศลิ ปะกับบริบทสังคม
Art in Social Contexts
(3) วิชาศิลปนิพนธ์
181432
ศิลปนิพนธ์
Art Thesis
(4) ประสบการณ์ภาคสนาม
181431
การฝึกงาน
Professional Training
(5) วิชาเอกเลือก
ให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า
181281
จิตรกรรมสร้างสรรค์
Creative Painting
181282
ประติมากรรมสร้างสรรค์
Creative Sculpture
181283
ภาพพิมพ์สร้างสรรค์
Craetive Print Making
181284
ศิลปกรรมเครื่องปั้นดินเผา
Ceramic Art
181287
การสร้างสรรค์ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
Creative Still Image and Motion Picture
181288
การสร้างสรรค์บุคลิกหุ่นจำลอง
Creative Figurine and Modelling
181394
การจัดนิทรรศการสร้างสรรค์
Creative Exhibition Design
181395
เทคนิคการสอนศิลปะสำหรับเด็ก
Teaching Art Techniques for Kids

3(2-2-5)
3(2-2-5)
12 หน่วยกิต
12
3 หน่วยกิต
3

12 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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181227
181263
181264
181365
181372

181251
181252
181353
181355
181356

181432

181431

2.2.2) แขนงวิชาการออกแบบ
(1) วิชาเฉพาะด้านการออกแบบ
กระบวนการคิดในการสร้างสรรค์งานออกแบบ
Creative Thinking in Design
คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ
Computer for Technical Drawing
เรขศิลป์
Computer Graphic
คอมพิวเตอร์ 3 มิติ
Computer for 3D Modeling
การตลาดสำหรับงานออกแบบ
Marketing for Design
(2) วิชาเอกบังคับการออกแบบ
พืน้ ฐานการออกแบบ
Basic Design
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1
Product Design I
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 2
Product Design II
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 3
Product Design III
ปฏิการออกแบบและหัตถอุตสาหกรรม
Design and Industrial Craft Studio
(3) วิชาศิลปนิพนธ์
ศิลปนิพนธ์
Art Thesis
(4) ประสบการณ์ภาคสนาม
การฝึกงาน
Professional Training

15 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
15 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
12 หน่วยกิต
12
3 หน่วยกิต
3
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(5) วิชาเอกเลือก
ให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
181285
การออกแบบสิ่งทอสร้างสรรค์
3(2-2-5)
Creative Textile Design
181286
การออกแบบเครื่องแต่งกาย
3(2-2-5)
Fashion Design
181289
หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา
3(2-2-5)
Ceramic Craft
181290
การออกแบบตัวอักษร
3(2-2-5)
Typography
181291
พืน้ ฐานปฏิบัติการออกแบบและหัตถศิลป์
3(1-4-4)
Basic Design and Craft Studio
181392
ปูนปั้นและไม้แกะสลักล้านนา
3(2-2-5)
Lanna Stucco and Wood Carving
181393
การทำเครื่องประดับ
3(2-2-5)
Jewelry Making
181396
การออกแบบของเล่น
3(2-2-5)
Toy Design
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
จำนวน 6 หน่วยกิต
นิ ส ิ ต สามารถเลื อ กเรี ย นรายวิ ช าที ่ เ ปิ ด สอนในมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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3.1.4 แผนการศึกษา
แผนการศึกษาแขนงวิชาศิลปะ
ชั้นปีท่ี 1
001101
001103
002101
003101
181111
181112
181121

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาไทยในชีวติ ประจำวัน
Thai Language in Daily Life
ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน
English for Daily Life
การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวติ ยุคดิจิทัล
Technology Usage for Digital life
สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ
Artistic for Life Management
พืน้ ฐานศิลปะและการออกแบบ
Introduction to Arts and Design
วาดเส้น
Drawing
ประวัติศาสตร์ศลิ ปะตะวันตก
History of Western Art and Design
รวม

2(2-0-4)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต

28

001102
001104
002102
003102
181113
181114
181122

181123

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาไทยเชิงวิชาการ
Thai for Academic Purposes
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ความฉลาดทางดิจทิ ัล
Digital Intelligence Quotient
การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ
Skills Development and Lifelong Learning
การปฏิบัติงานศิลปกรรมพื้นฐาน
Basic Arts Practice
ปฏิบัติการพืน้ ฐานการออกแบบ
Fundamental Design
องค์ประกอบศิลป์เพื่องานศิลปะและการ
ออกแบบ
Composition for Art and Design
ประวัติศาสตร์ศลิ ปะตะวันออกและ
ศิลปกรรมท้องถิ่น
History of Eastern Art and Folk Art
รวม

1(0-2-1)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)

21 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2
001205

003203
181215
181226
181262
1812xx

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ
และวิชาชีพ
English for Academic and Professional
Communication
เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม
Collaborative Learning for Society Creation
วัสดุกับการสร้างสรรค์
Material and Creative Thinking
สุนทรียศาสตร์และทฤษฎีทางศิลปะ
Aesthetic and Theories of Art
คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
Computer Program for Creativity
วิชาเอกเลือก
Major Elective
รวม

3(2-2-5)

2(0-4-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
17 หน่วยกิต
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003204

146200
181216
181224
181241
1812xx

ภาคการศึกษาปลาย
การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชน
Health Environment and Community
Management
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
การพัฒนาการสร้างสรรค์ศิลปะ 1
Development of Art and Creativity 1
วัฒนธรรมทางสายตา
Visual Culture
บูรณาการสร้างสรรค์ข้ามศาสตร์ศลิ ปะ
Multidisciplinary and Art Integration
วิชาเอกเลือก
Major Elective
รวม

1(0-2-1)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
16 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 3
003305

181317
181325
181342
181371
181xxx
xxxxxx

ภาคการศึกษาต้น
กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็น
ผูป้ ระกอบการยุคดิจทิ ัล
Design Thinking Process for Digital Age
Entrepreneurs
การพัฒนาการสร้างสรรค์ศิลปะ 2
Development of Art and Creativity 2
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
การสร้างสรรค์ศลิ ปะกับชุมชน
Creative Art with Community
การตลาดสำหรับศิลปะ
Marketing for Art
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
21 หน่วยกิต

32

003306
181318
181343
181361
181xxx
xxxxxx

ภาคการศึกษาปลาย
บูรณาการความรูส้ ู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ
Integration for Professional Innovation
การพัฒนาการสร้างสรรค์ศิลปะ 3
Development of Art and Creativity 3
การสร้างสรรค์ศลิ ปะกับบริบทสังคม
Art in Social Contexts
ผลงานและการนำเสนอ
Portfolio and Presentation
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3(0-9-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
18 หน่วยกิต

ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
181426
181431

สัมมนา
Seminar
การฝึกงาน
Professional Training
รวม

1(0-2-1)
3
4 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
181432

ศิลปนิพนธ์
Art Thesis

12
รวม

12 หน่วยกิต
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แผนการศึกษาแขนงวิชาการออกแบบ
ชั้นปีท่ี 1
001101
001103
002101
003101
181111
181112
181121

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาไทยในชีวติ ประจำวัน
Thai Language in Daily Life
ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน
English for Daily Life
การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวติ ยุคดิจทิ ัล
Technology Usage for Digital Life
สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ
Artistic for Life Management
พืน้ ฐานศิลปะและการออกแบบ
Introduction to Art and Design
วาดเส้น
Drawing
ประวัติศาสตร์ศลิ ปะตะวันตก
History of Western Art and Design
รวม

2(2-0-4)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต
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001102
001104
002102
003102
181113
181114
181122

181123

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาไทยเชิงวิชาการ
Thai for Academic Purposes
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ความฉลาดทางดิจทิ ัล
Digital Intelligence Quotient
การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ
Skills Development and Lifelong Learning
การปฏิบัติงานศิลปกรรมพื้นฐาน
Basic Arts Practice
ปฏิบัติการพืน้ ฐานการออกแบบ
Design Fundamental
องค์ประกอบศิลป์เพื่องานศิลปะและการ
ออกแบบ
Composition for Art and Design
ประวัติศาสตร์ศลิ ปะตะวันออกและ
ศิลปกรรมท้องถิ่น
History of Eastern Art and Folk Art
รวม

1(0-2-1)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)

21 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2
001205

003203
181227

181251
181263
1812xx

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ
และวิชาชีพ
English for Academic and Professional
Communication
เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม
Collaborative Learning for Society Creation
กระบวนการคิดในการสร้างสรรค์งาน
ออกแบบ
Creative Thinking in Design
พืน้ ฐานการออกแบบ
Basic Design
คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ
Computer for Technical Drawing
วิชาเอกเลือก
Major Elective
รวม

3(2-2-5)

2(0-4-3)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
17 หน่วยกิต
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003204

146200
181224
181251
181264
1812xx

ภาคการศึกษาปลาย
การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชน
Health Environment and Community
Management
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
วัฒนธรรมทางสายตา
Visual Culture
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1
Product Design I
เรขศิลป์
Computer Graphic
วิชาเอกเลือก
Major Elective
รวม

1(0-2-1)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
16 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 3
003305

181325
181352
181356
181365
181xxx
xxxxxx

ภาคการศึกษาต้น
กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็น
ผูป้ ระกอบการยุคดิจทิ ัล
Design Thinking Process for Digital Age
Entrepreneurs
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 2
Product Design II
ปฏิบัติการออกแบบและหัตถอุตสาหกรรม
Design and Industrial Craft Studio
คอมพิวเตอร์ 3 มิติ
Computer for 3D Modeling
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
21 หน่วยกิต
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003306
181353
181361
181372
181xxx
xxxxxx

ภาคการศึกษาปลาย
บูรณาการความรูส้ ู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ
Integration for Professional Innovation
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 3
Product Design III
ผลงานและการนำเสนอ
Portfolio and Presentation
การตลาดสำหรับงานออกแบบ
Marketing for Design
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3(0-6-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
18 หน่วยกิต

ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
181426
181431

สัมมนา
Seminar
การฝึกงาน
Professional Training
รวม

1(0-2-1)
3
4 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
181432

ศิลปนิพนธ์
Art Thesis

12
รวม

12 หน่วยกิต
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชา
001101 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน

2(2-0-4)

Thai Language in Daily Life
ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอ่าน ในการรับสาร และทักษะด้านการพูด การ
เขียน ในการส่งสาร การสื่อสารในชีวติ ประจำวันได้อย่างเหมาะสม
Listening and reading skills in Thai for receiving message, speaking and writing in
Thai for delivering message, proper daily life communication
001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ

1(0-2-1)

Thai for Academic Purposes
การใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน บูรณาการร่วมกับศาสตร์
อื่นการผลิตผลงานเชิงวิชาการ
Integration of listening speaking reading and writing skills in Thai with other fields,
producing academic works
001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน

3(2-2-5)

English for Daily Life
คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษ
ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่นในชีวติ ประจำวัน
Fundamental level of English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English
usage in listening, speaking, reading and writing for communicating basic information
regarding self and others in daily life context
001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3(2-2-5)

English for Communication
คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นกลาง หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้าน
การฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารในสถานการณ์การที่คุ้นเคยและการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งต่าง
ๆ รอบตัว
Intermediate level English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English
usage in listening, speaking, reading and writing for communicating in familiar situations and
describing familiar matter
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001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ

3(2-2-5)

English for Academic and Professional Communication
คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง
พูด อ่าน เขียน การสื่อสารในบริบทของการศึกษาและอาชีพ
English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English usage in listening,
speaking, reading and writing for communicating in academic and professional contexts
002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจทิ ัล

1(0-2-1)

Technology Usage for Digital Life
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซอฟท์แวร์สำนัก งาน
หลักการทำธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
การใช้ซอฟท์แวร์สำนักงาน
Concepts of computer and internet technology, office software, principles of electronic
commerce, usage of computer and internet technology, usage of office software
002102 ความฉลาดทางดิจทิ ัล

2(1-2-3)

Digital Intelligence Quotient
หลักกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศ หลักการสืบค้นข้อมูลและ
สารสนเทศ การคัดสรรข้อมูลข่าวสารมาใช้และนำเสนอข้อมูล การสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและ
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร
Principles of laws and ethics concerning information technology, principles of
information accessing and information, extracting information and presentation, ethical
communication according to laws concerning information technology and communication
003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต

3(2-2-5)

Artistic for Life Management
ปรั ช ญาชี ว ิ ต การดำรงชี ว ิ ต บนความหลากหลายทางสั ง คมและวั ฒ นธรรม
ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตพื้นถิ่น พะเยาศึกษา สุนทรียภาพในการดำเนินชีวิต การจัดการ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมและชุมชน การจัดการทางสุขภาพทางกายและจิตใจ
บทบาทและหน้าที่ของตนเองในการทำงานร่วมกับผู้อื่น การโน้มน้าวและการจูงใจผู้อื่น การ
แสดงออกถึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดงี าม กฎหมายในชีวติ ประจำวัน
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Life philosophy, living on social and cultural diversity, history and local way of life,
Phayao studies, aesthetics of living, environmental management for earning a living, physical
health, mental health management, roles and duties in cooperative works, persuasion,
proper code of morality and ethics, laws in daily life
003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ

3(2-2-5)

Skills Development and Lifelong Learning
ปรัชญาการคิด หลักการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและคิดเชิงวิเคราะห์ หลักการคิดอย่าง
สร้างสรรค์ หลักการทำงานร่วมกันและการสื่อสาร หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และแนวคิดเพื่อ
การเติบโต การพัฒนาทักษะทางสังคม บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม ทักษะการคิด
ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ทักษะการสื่อสาร และทักษะ
การเรียนรูต้ ลอดชีวิตที่จำเป็นสำหรับอนาคต ทักษะทางด้านการเงินส่วนบุคคล
Philosophy of thinking, Principles of critical and analytical thinking, creative thinking,
collaboration, communication, lifelong learning and growth mindset, development of social
skills, personality and expression in society, thinking skills, creative thinking, communication
skills and lifelong learning for future, personal financial skill.
003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม

2(0-4-2)

Collaborative Learning for Society Creation
ทักษะการเรียนรู้ชุมชน การศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน การทำงานร่วมกัน
เป็นทีม จิตวิทยาการทำงานเป็นทีม การแสดงออกในที่สาธารณะ การวางแผน การกำหนดกล
ยุทธ์ และ การดำเนินการตามแผนในการทำงานเป็นทีม สิทธิและหน้าที่ของตนเองตามกฎหมาย
ในการดำรงชีวิตในสังคม การร่วมมือ และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ความ
เป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคม ความตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของเอกลักษณ์ที่ดี
งามของสังคมไทย การยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและให้ความเคารพผูอ้ ื่น
Community learning skills, study of the culture and way of life of the community,
collaboration, psychology of collaboration, public expression, planning, strategy formulating
and implementing plan in collaborative works, human rights and obligation, cooperation and
adaptability to changing environment, responsible citizens, awareness of value and
importance of Thai identity, acceptance of cultural diversity and respect for others
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003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน

1(0-2-1)

Health Environment and Community Management
ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของตนเอง ความปลอดภัยใน
การดำรงชีวติ การค้นหาปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน การวางแผนและดำเนินโครงการทางด้าน
สุขภาพ สิ่งแวดล้อม ในชุมชนแบบมีส่วนร่วม ความเป็นผู้นำด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน
Knowledge of health, analysis of one’ s health problems, safety in living, searching
for community’s environmental problems, collaborative planning and lauching environmental
health project in community, leadership in health, environment and community
003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล

3(2-2-5)

Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs
ความรู้พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การวางแผนและทำธุรกรรมทางการ
เงินสำหรับผู้ประกอบการคุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การใช้เครื่องมือวัด
สำหรับผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล กระบวนการคิดเชิงออกแบบ แนวคิดการสร้างผลงานด้วย
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณธรรม จริยธรรมของผูป้ ระกอบการยุคดิจทิ ัล
Basic knowledge of digital age entrepreneurs, financial planning and transaction for
entrepreneurs, qualities of digital age entrepreneurs, usage of measuring tools for digital age
entrepreneurs, design thinking process, concepts of developing new products using design
thinking process, ethics for digital age entrepreneurs
003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ

3(0-6-3)

Integration for Professional Innovation
การบูรณาการความรู้ของหมวดวิ ช าศึก ษาทั่วไปสู่ก ารปฏิบ ัติ งานเชิงวิ ช าชีพ การ
ออกแบบและสร้างนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ และการสร้างสรรค์
แนวคิดเชิงนวัตกรรมทางวิชาชีพ
Integration of knowledge gained from general education courses for professional
activities, designing and developing professional innovation using design thinking process,
creating concepts of professional innovations
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146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

3(3-0-6)

English for Specific Purposes
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ โดยมุ่งเน้นทักษะเชิงผลิตเป็นหลัก คือ
การพูดและการเขียน โดยรวมหัวข้ออภิปรายที่หลากหลายที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นิสิต
กำลังศึกษาอยู่เข้ากับศัพท์เชิงวิชาการและเฉพาะทางมากขึ้น รวมถึงโครงสร้างทางไวยากรณ์ที่
ซับซ้อนขึ้น
Develop integrate English skills focusing mainly on productive skills- speaking and
writing, combining the various topics related to the students’ study areas with more academic
and technical terms and more complex grammar structures
181111 พื้นฐานศิลปะและการออกแบบ

3 (2-2-5)

Introduction to Arts and Design
ความแตกต่างพื้นฐานและความทับซ้อนกันระหว่างสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
โครงสร้างของการเรียนศิลปะและการออกแบบ มาตรฐานการเรียนรู้ของศาสตร์พื้นฐานด้าน
ศิลปะและการออกแบบ แนวทางการเรียนศาสตร์ด้านทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ฝึกปฏิบัติ
เรียนรู้การทำงานศิลปะและการออกแบบเบือ้ งต้น
Introduction to the differences and overlaps between art and design disciplines, the
structure of art and design classes, the standards of basic study in art and design, code
conduct of art and applied art classes, practice and study basic art and design
181112 วาดเส้น

3 (1-4-4)

Drawing
พื้นฐานการวาดเส้น หลักการ เทคนิค การสังเกต การใช้วัสดุและวิธีการเขียนภาพ
พื้นฐานโดยการใช้ จุด เส้น รูปร่างรูปทรง โครงสร้าง น้ำหนักแสงเงา ระยะมิติใกล้ไกลด้วย
วิธีการวาดเส้นอย่างถูกต้อง การจัดวางองค์ประกอบภาพผ่านแบบรูปทรงเรขาคณิต แบบหุ่นนิ่ง
วัตถุส ิ่งของ แบบคนครึ่งตัว และเต็มตัว การเขีย นทัศนีย ภาพภายในภายนอกอาคาร ภาพ
ทิวทัศน์ การสื่อสาร และการประยุกต์ใช้ในการทำงานศิลปะและการออกแบบ
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Fundamentals of drawing, principles, techniques, observation, use of materials and
drawing methods. Basic images using points, lines, shapes and form, structures, tone light
and shadows, distant dimension by drawing, composition through geometric model, still-life
model, portrait and figure model, interior and exterior landscapes drawing, landscape
paintings for communication and application in art and design works
181113 การปฏิบัติงานศิลปกรรมพื้นฐาน

3 (2-2-5)

Basic Arts Practice
พื ้ น ฐานปฏิ บ ั ต ิ ง านศิ ล ปกรรม หลั ก การ กรรมวิ ธ ี เทคนิ ค แนวคิ ด การพั ฒ นา
ความสัมพันธ์และความเปลี ่ย นแปลงระหว่ างแนวคิดและรูป แบบของงานศิ ลปกรรม การ
สร้างสรรค์ผลงาน 2 มิติ และ 3 มิติ การสื่อสารความคิดตนเองผ่านสื่อทางศิลปะในเบือ้ งต้น
Fundamentals art practice, principles, methods, techniques, concepts, development,
relationship and variations development between concepts and forms of fine arts creation of
2 dimensional and 3 - dimensional work medias, expression of self- creative by means of
basic communication arts
181114 ปฏิบัติการพื้นฐานการออกแบบ

3 (2-2-5)

Design Fundamental
พื้นฐานการออกแบบ การออกแบบเบื้องต้น การฝึกปฏิบัติ การทดลองวัสดุ การทำ
โครงสร้าง การทำชิน้ งานผลิตภัณฑ์จากเทคนิคที่กำหนดโดยเน้นที่วัสดุในท้องถิ่นและเทคนิคใน
งานหัตถกรรม พืน้ ฐานแนวคิดในเรื่องการออกแบบขั้นต้นสำหรับการเลือกแขนงวิชาเฉพาะด้าน
Basic design, introduction to design, practice, experiment with material, making
structure, producing product assigned from providing techniques emphasized local materials
and technique in craft, basic concepts in design for product design program
181121 ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบตะวันตก

3 (2-2-5)

History of Western Art and Design
แนวคิ ด หลั ก การในการออกแบบและศิ ล ปะตะวั น ตก ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการ
แสดงออกทางศิลปะกับพื้นฐานทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ในตะวันตก การวิเคราะห์ศิลปกรรมแนว
บริ ส ุ ท ธิ ์ แ ละแนวประยุ ก ต์ การสะท้ อ นให้ เ ห็ น เอกลั ก ษณ์ ท างสั ง คมและบริ บ ททางสั ง คม
ลักษณะร่วม อิทธิพลต่าง ๆ ทีก่ ่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
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Concepts and principles of Western design and art, relationship between artistic
expression and Western cultural background, analysis of fine and applied art, reflection of
identity of social context, common characteristics, and influences causing change
181122 องค์ประกอบศิลป์เพื่องานศิลปะและการออกแบบ

3 (2-2-5)

Composition for Art and Design
ทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์ การใช้ทัศนธาตุเพื่อความเป็นเอกภาพในงานศิลปะและการ
ออกแบบ ทฤษฎีสี และจิตวิทยาของสี แนวความคิด รูปแบบ เทคนิค วิธีการใช้สี ในงานศิลปะ
และการออกแบบ การประยุกต์ใช้หลักการทางองค์ประกอบ และทฤษฎีสีในงานศิลปะและการ
ออกแบบ
Theories of composition, utilizing visual elements for unity in art and design, color
theories and color psychology, concepts, patterns, techniques, methods of using colors in art
and design, applied principles of composition and color theories in art and design
181123 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออกและศิลปกรรมท้องถิ่น

3 (2-2-5)

History of Eastern Art and Folk Art
พัฒนาการด้านรูปแบบศิลปกรรม ความสัมพัน ธ์ระหว่างศิลปะและการออกแบบกับ
กลไกทางสังคม ปฏิบัติการทางวัฒนธรรม กระบวนการพื้นฐานด้านการวิจัยทางประวัติศาสตร์
ศิลปะและแนวทางการสร้างสรรค์
Development of art movement, relationship between art and design and social
concern, cultural practices, fundamental processes of art history research and creative
approaches
181215 วัสดุกับการสร้างสรรค์

3 (2-2-5)

Material and Creative Thinking
การเรียนรู้ การทดลอง การใช้งานจากความหลากหลายของวัสดุ เพื่อสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะ การเชื่อมโยงวัสดุกับแนวคิดและเทคนิคสู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเบือ้ งต้น
Learning, experimenting, using variety of materials to create works of art, linking
materials to concepts and techniques to create preliminary works of art
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181216 การพัฒนาการสร้างสรรค์ศิลปะ 1

3 (2-2-5)

Development of Art and Creativity I
การพัฒนาเทคนิคพื้นฐานจากทักษะในวิชาเฉพาะ การพัฒนากระบวนการคิด และ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ การประยุกต์ทักษะสู่ผลงานสร้างสรรค์
Development of basic techniques using skills in specific subjects, developing thinking
processes and analytical skills , application of skills for creative work
181224 วัฒนธรรมทางสายตา

3 (2-2-5)

Visual Culture
วัฒนธรรมการมองภาพ การสำรวจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างภาพ สื่อ อำนาจ
การวิ เ คราะห์ แ ละวิ จ ารณ์ ส ื ่ อ ภาพสั ญ ญะ สั ญ ศาสตร์ อุ ด มการณ์ แ ละอำนาจ การแยก
โครงสร้างการโฆษณา และการรูเ้ ท่าทันสื่อ
Visual culture, explores the complex relationships among imagery, media, power,
analyze and critique the visual media, imagery symbol, semiotics, ideology and power,
deconstructing advertising and media literacy
181226 สุนทรียศาสตร์และทฤษฎีทางศิลปะ

3 (2-2-5)

Aesthetic and Theories of Art
ประวัติศาสตร์วิธีคิดในด้านสุนทรียศาสตร์ แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานด้านการออกแบบ
มายาคติและวาทกรรมด้านศิลปะและการออกแบบ กระบวนการรับรู้ และการสร้างสรรค์ใน
วัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออก
History of aesthetics thoughts and concepts, concepts and fundamental theories of
design, myths and discourses in art and design, process of perception and creation in Western
and Eastern culture
181227 กระบวนการคิดในการสร้างสรรค์งานออกแบบ

3 (2-2-5)

Creative Thinking in Design
ประเภทวิธีคิดสร้างสรรค์เบื้องต้น การคิดสร้างสรรค์สำหรับงานออกแบบในยุคหลัง
สมัยใหม่ แนวคิดการออกแบบเชิงอุปมาอุปไมย แนวคิดการออกแบบเชิงรูปธรรม แนวทางการ
ออกแบบในเชิงสัญศาสตร์ ขั้นตอนและพัฒนาแนวคิดและสร้างสรรค์งานออกแบบ
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Type of basic creative thinking, creative thinking for design in Post- Modern era,
metaphoring design, mimicry design concepts, semiotics design concept, process of
conceptual development and creative design
181241 บูรณาการสร้างสรรค์ข้ามศาสตร์ศิลปะ

3 (2-2-5)

Multidisciplinary and Art Integration
การสร้างและการกำหนดแนวคิดหลัก การพัฒนาแนวคิดทฤษฎี เหตุผล แนวทางการ
ค้ น คว้ า ข้ อ มู ล เบื ้ อ งต้ น เพื ่ อ ใช้ ป ระกอบตั ด สิ น ใจและสร้ า งแนวคิ ด การวิ เ คราะห์ เ พื ่ อ การ
สร้างสรรค์อย่างมีระบบ การสังเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างศาสตร์อื่นกับศาสตร์ศิลปกรรม
การบู ร ณาการการสร้ า งสรรค์ ผ ลงานศิ ล ปะข้ า มศาสตร์ ส าขาวิ ช า การนำเสนอข้ อ มู ล
ประกอบการสร้างสรรค์ และการอธิบายผลงานเชิงวิชาการ การเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ
Main concept formulation and framing, development of concepts, theories, logic,
guidelines of primary research for conceptual decision making, analysis of creative methods,
synthesis, connection between other disciplines and art, integration of art with other
disciplines, manifestation of creative ideas for academic presentation, publication of academic
works
181251 พืน้ ฐานการออกแบบ

3 (2-2-5)

Basic Design
แนวความคิดการออกแบบ แบบร่างในการออกแบบ แบบร่างแนวความคิด แบบร่าง
อารมณ์ของชิน้ งาน แนวโน้มการออกแบบ แรงบันดาลใจในการออกแบบ
Design concepts, sketch design, sketch idea, mood tone, design trend, inspiration for
design
181252 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1

3 (2-2-5)

Product Design I
การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท ี ่ ผ ลิ ต ทำด้ ว ยระบบอุ ต สาหกรรม กระบวนการทำงาน
ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ วัสดุในงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ
Industrial product design, process of making commercial products, materials in
industrial production
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181262 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์

3 (2-2-5)

Creative Computer
คุณค่า ความสำคัญ เป้าหมาย และบริบทต่าง ๆ ในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ
พื้นฐานในการสร้างสรรค์และนำเสนองานศิลปะ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคนิคที่
เกี่ยวข้องในการนำเสนอ ภาพนิ่ง 2 มิติ 3 มิติ ภาพเคลื่อนไหว และกระบวนการผลิตสื่อต่าง ๆ
Values, significance, aims, application and various context of using computer graphic
in design, using computer program and relevant techniques for presentation in twodimensional, three-dimensional and motion picture as well as various animation-medias
181263 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ

3 (2-2-5)

Computer for Technical Drawing
เครื่องมือและคำสั่งในโปรแกรมเขียนแบบ คำสั่งการเขียนแบบ 2 มิติ การแก้ไขคำสั่ง 2
มิติ การเขียนภาพฉาย สัดส่วนและมาตราส่วนในงาน 2 มิติ หลักการเขียนแบบภาพชนิดต่าง ๆ
ในงาน 2 มิติเพื่อนำเสนอชิ้นงาน การพิมพ์ภาพผลงานเขียนแบบ
Tools and instructions in computer drawing, 2- dimension commands, 2- dimension
edits commands, process of orthographic drawing, 2-dimension scale and proportion,
principles of 2-dimension drawing for presentation, print out process
181264 เรขศิลป์

3 (2-2-5)

Computer Graphic
การศึกษาประเภทของโปรแกรมประยุกต์ด้านกราฟิก การวิเคราะห์หลักการสร้างงาน
กราฟิกและการออกแบบพื้นฐาน การวาดด้วยเครื่องมือต่าง ๆ การสร้างพื้นที่และการตัด
ตกแต่งภาพ การทำงานกับแบบภาพซ้อนทับ (Layers) การวาดภาพระบายสี และการปรับแต่งสี
แสงเงาของรูป ภาพ การจัดวางและการปรับรูปทรง ฝึกปฏิบัติการออกแบบภาพประกอบ
ประเภทต่าง ๆ
Study of various types of graphic design program, analyzing principles of graphic
design and basic designing, drawing with various tutorials, building space and image editing,
working with layer drawing, painting and editing colour, placing and adjusting form, practice
invarious illustration design
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181281 จิตรกรรมสร้างสรรค์

3 (2-2-5)

Creative Painting
การสร้างผลงานจิตรกรรมในเทคนิคต่าง ๆ การสร้างผลงานศิลปะหรือการออกแบบ
ด้วยเทคนิคจิตรกรรม การผสมเทคนิคจิตรกรรมกับเทคนิคอื่น ๆ การศึกษาและการสร้างสรรค์
นอกสถานที่
Painting using various techniques, creating art work or design from painting
techniques, mixing painting techniques with other techniques, outdoor study and creativity
181282 ประติมากรรมสร้างสรรค์

3 (2-2-5)

Creative Sculpture
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนำเสนอในรูปแบบประติมากรรม การผสมผสานงาน
ประติมากรรมกับเทคนิคอื่น ๆ การสร้างสรรค์ผลงานที่สัมพันธ์กับพืน้ ที่และสังคม
Creating work of art presenting in form of sculpture, integration of sculpture works
with other techniques, creating work connecting to social and area-based art production
181283 ภาพพิมพ์สร้างสรรค์

3 (2-2-5)

Creative Print Making
การสร้างผลงานภาพพิมพ์ โดยใช้เทคนิคและกรรมวิธีต่าง ๆ การสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะหรือการออกแบบด้วยเทคนิคภาพพิมพ์ การพัฒนาและค้นหาแนวทางการสร้างสรรค์
และการผสมผสานงานภาพพิมพ์กับเทคนิคอื่น ๆ
Create print making using various methods and styles, creation of art or design works
using print making techniques, developement and exploration of creative approach and
integration of print making with other techniques
181284 ศิลปกรรมเครื่องปั้นดินเผา

3 (2-2-5)

Ceramic Art
แนวคิด ทักษะ วิธีการ การสร้างสรรค์ผลงานเครื่องปั้นดินเผาในเชิงศิลปกรรม
Concept, skills, methods, creation of ceramic in art production
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181285 การออกแบบสิ่งทอสร้างสรรค์

3 (2-2-5)

Creative Textile Design
ประวัติศาสตร์สิ่งทอตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วัสดุในงานสร้างสรรค์สิ่งทอ สำรวจและ
ทดลองเส้นใยและผ้าด้วยเทคนิคต่าง ๆ การย้อม การพิมพ์ การเพ้นท์ การผูก การมัด การถัก
การทอ การปัก การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการและการเรียนรู้นอกสถานที่
History of textile from past to present, materials in textile and fabric, textile and
fabric exploration and experiment using various techniques, dying, printing, painting, binding,
bundling, knitting, weaving, embroidering, working in studio textile and field trip
181286 การออกแบบเครื่องแต่งกาย

3 (2-2-5)

Fashion Design
หลักการและความหมายการออกแบบเครื่องแต่งกาย ประวัติศาสตร์ของแฟชั่นเครื่อง
แต่งกาย รูปแบบของเครื่องแต่งกาย ลักษณะเฉพาะ วัสดุ เทคนิค และกรรมวิธี แนวคิดการ
สร้างสรรค์ผลงานของเครื่องแต่งกาย ความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องแต่งกายกับร่างกาย การ
พัฒนาค้นหาแนวทางการสร้างสรรค์ การผสมผสานกับเทคนิคอื่น ๆ และการนำเสนอในรูปใหม่
Principles and definitions of costume design, history of fashion, costume styles,
specific attributes, materials, techniques and processes, concepts of creation of costumes,
relationship between costumes and the body, development of creative approaches,
integration with other techniques for innovative presentation
181287 การสร้างสรรค์ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

3 (2-2-5)

Creative Still Image and Motion Picture
หลักการถ่ายภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวโดยใช้กล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพ การจัดแสง
วัด แสง และเทคนิค อื่น ๆ ในการถ่ายภาพ การถ่ายภาพและเทคนิค วิธ ีก ารจากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์
Principles of still images and motion pictures by utilizing camera and supporting
accessories, light setting, light measuring and other techniques, utilization of camera and
techniques generating from computer programmers to create
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181288 การสร้างสรรค์บุคลิกหุ่นจำลอง

3 (2-2-5)

Creative Figurine and Modelling
พื้นฐานของการสร้างแบบจำลอง หุ่นจำลองโดยดินโพลิเมอร์ การทำหุ่น 3 มิติ มาตรา
ส่วน สัดส่วน รูปแบบ และคุณสมบัติของวัสดุ วิธีร่างเพื่อสร้างแบบจำลอง 3 มิติ การสร้างฐาน
และโครงสร้างภายใน เทคนิคและการใช้เครื่องมือที่เหมาะกับคุณสมบัติของดินโพลิเมอร์
Basics figurine modeling, polymer clay modeling, 3D model, scale, proportion, form,
material properties, sketching methods for creating 3D models, creating bases and
armatures, proper techniques and tools for properties polymer clays
181289 หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา

3 (2-2-5)

Ceramic Craft
แนวคิด ทักษะ วิธีการ การออกแบบเครื่องปั้นดินเผาในเชิงหัตถกรรมและอุตสาหกรรม
Concept, skills, methods, creation of ceramic in craft and industrial production
181290 การออกแบบตัวอักษร

3 (2-2-5)

Typography
พืน้ ฐานทางประวัติและวิวัฒนาการของตัวอักษรไทยและโรมัน รูปแบบของตัวอักษรที่ใช้
ในปัจจุบัน การสร้างสรรค์แนวคิดในการออกแบบตัวอักษรให้มีเอกลักษณ์เฉพาะ สิทธิปัญญา
การประยุกต์ใช้ตัวอักษรในงานออกแบบกราฟิกและงานผลิตสื่อ การสื่อสาร การนำเสนอ
เผยแพร่งานสู่สาธารณะ
Basic history and evolution of Thai and Roman letters, types of letter use in present,
concept formulation for unique typography design, copyright for art and design, application
of typography in graphic design and media production, communication, public presentation
181291 พื้นฐานปฏิบัติการออกแบบและหัตถศิลป์

3 (1-4-4)

Basic Design and Craft Studio
เทคนิคการขึ้นรูปวัสดุประเภทไม้ไผ่ หวาย กก กระจูด แฝก ผักตบชวา ด้วยเทคนิคจัก
สานและการทอ การฝึกปฏิบัติ การออกแบบงานหัตถศิลป์
Techniques of structuring and weaving bamboo thread, rattan, reed, bulrush, vetiver,
water hyacinth using techniques of wickering and weaving, practice, craft design
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181317 การพัฒนาการสร้างสรรค์ศิลปะ 2

3 (2-2-5)

Development of Art and Creativity II
การพัฒนาต่อยอดจากทักษะในวิชาเฉพาะ การพัฒนาวิธีคิดและเทคนิค การวิเคราะห์
และพัฒนาผลงานสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองแนวคิด และเทคนิควิธีการทำงานในขั้นกลาง
Developing skills from studied in specific subjects, developing thinking methods and
techniques, analyzing and developing creative works in response to concepts and techniques
in intermediate level
181318 การพัฒนาการสร้างสรรค์ศิลปะ 3

3 (2-2-5)

Development of Art and Creativity III
การพัฒนาเทคนิค ทักษะในวิชาเฉพาะ การวิเคราะห์และพัฒนาผลงานสร้างสรรค์
ตอบสนองแนวคิด เทคนิค วิธีการทำงานในระดับสูง สู่ความเป็นมืออาชีพ
Developing techniques, skills in specific subjects, analyzing and developing creative
works in response to concepts and techniques at advance and professional level
181325 ระเบียบวิธีวจิ ัย

3 (2-2-5)

Research Methodology
ระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปะและการออกแบบ การเลือกสรรหัวข้องานวิจัย สมมติฐานใน
งานวิจัย การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล จรรยาบรรณของผู้วิจัย การสรุปผล ข้อเสนอแนะ
การอ้างอิงข้อมูล การเขียนรายงาน การจัดทำรูปเล่มวิจัย และการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา
Research methodologies in art and design, selection of research topics, hypothesis
in research, gathering and analyzing data, ethics of researcher, conclusion, suggestion,
reference, report writing, research format, and intellectual property registration
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181342 การสร้างสรรค์ศิลปะกับชุมชน

3 (2-2-5)

Creative Art with Community
หลักการการบริหารโครงการ แนวทางการจัดการและวางแผนพัฒนางานกระบวนการ
สร้างสรรค์ผลงานเป็นกลุ่ม การกำหนดเนื้อหาสร้างแนวคิด อภิป ราย การวิเ คราะห์ การ
เชื่อมโยงและสร้างผลงานศิลปกรรมร่วมกับพืน้ ที่ ชุมชนหรือสังคม การวิเคราะห์ประเด็น ปัญหา
การแก้ปัญหา การสรุปประเด็นแนวคิด การคัดเลือกผลงานศิลปกรรม การผสมผสาน และการ
จัดการ การเสวนาเชิงสาธารณะวิจารณ์ การเผยแพร่สูส่ าธารณะ
Principles of project management, managerial approaches and development plans,
creative processes in group content design, concept formulation, discussion, analysis,
building connection and creating work of fine art with communities or society, analysis of
problem, problem solving, determination of concepts, selection of fine art works, integration
and management of works, public critical and discussion, publication
181343 การสร้างสรรค์ศิลปะกับบริบทสังคม

3 (2-2-5)

Art in Social Contexts
ศิลปะร่วมสมัยสะท้อนวัฒนธรรมและสังคม ผลกระทบทางสังคม การเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี วัฒนธรรม และการเมืองที่สำคัญที่ เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึง
ปัจจุบัน การวิจัยรายบุคคล การทำงานเป็นกลุ่ม
Contemporary art reflecting culture and society, social impacts, technological change,
cultural change, and political changes since World War II, individual research, group work
181353 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 2

3 (2-2-5)

Product Design II
องค์ความรู้ของนวัตกรรมต่าง ๆ ความหมาย แนวคิด ประเภท องค์ประกอบ รวมถึง
เทคโนโลยีที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และการจัดการนวัตกรรมในระบบอุตสาหกรรมในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ประยุกต์ใช้โปรแกรม 3 มิติ มาใช้ในการจัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์
Knowledge in various innovation, definitions, concepts, categories, elements, and
technology promoting innovation, innovation management in industrial system of product
design, application of 3D program for product design management
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181355 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 3

3 (2-2-5)

Product Design III
การออกแบบเพื่อความต้องการเฉพาะกลุ่ม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนและท้องถิ่น
ที่เชื่อมโยงกับฐานทางวัฒนธรรม สร้างคุณค่าและลักษณะพิเศษให้ผลิตภัณฑ์ การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและเทคนิคในการออกแบบผลิตภัณฑ์
Design for specific needs, product development for local enterprise based on cultural
heritage, building product values and identity for product, applying technology and craft
techniques for product design
181356 ปฏิบัติการออกแบบและหัตถอุตสาหกรรม

3 (1-4-4)

Design and Industrial Craft Studio
ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคสิ่งทอ การเย็บ การปัก การถัก การทอ องค์ความรู้และทักษะใน
การสร้างสรรค์หัตถกรรมจากผ้าและสิ่งทอ อุตสาหกรรมสิ่งทอและหัตถอุตสาหกรรม
Practice in textile techniques, sewing, embroidery, knitting, weaving, knowledge and
skills in creating textile works, industrial textile and industrial craft
181361 ผลงานและการนำเสนอ

3 (2-2-5)

Portfolio and Presentation
การจั ด การการข้ อ มู ล ในกระบวนการสร้ า งสรรค์ การพั ฒ นาทั ก ษะการเชื ่ อ มโยง
ความคิดสู่การสื่อสาร การนำเสนอด้วยการพูด แฟ้มสะสมผลงาน การเขียนถ้อยแถลงของผู้
สร้างสรรค์ และการจัดเก็บเรียบเรียงข้อมูลในงานศิลปะและออกแบบด้วยเทคโนโลยีที่เป็น
ปัจจุบัน
Data management in creative process, developing connecting skills to communicate
ideas, oral presentation, portfolio, creative statement, collection of information in art and
design using modern technology
181365 คอมพิวเตอร์ 3 มิติ

3 (2-2-5)

Computer for 3D Modeling
การขึ้นรูป 3 มิติในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักการและเทคนิคเพื่อขึน้ รูปในเครื่องพิมพ์
3 มิติ การกำหนดขนาดและสัดส่วนสำหรับงานพิมพ์ การทดสอบการพิมพ์และการตกแต่ง
ผลงาน
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Three-dimensional design with computer software, principles and techniques for 3D
printing, scale, and proportion for printing, testing, printing and finishing in the final process
181371 การตลาดสำหรับศิลปะ

3 (2-2-5)

Marketing for Art
หลักการตลาดและปัจจัยที่เป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจทางด้านศิลปะ การวิเคราะห์ด้าน
การตลาดที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์กับการเป็นผู้ประกอบการ
Marketing principles and factors driving art business, marketing analysis of case
study related to art market, creativity, and entrepreneurship
181372 การตลาดสำหรับงานออกแบบ

3 (2-2-5)

Marketing for Design
ระบบการทำงานในรูปแบบของบริษัท องค์กร วิสาหกิจ โครงสร้าง ของบริษัทขนาดเล็ก
(SMEs) การตลาด การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและพฤติกรรมของผู้บริโภค กลยุทธ์การสร้าง
แบรนด์ให้กับสินค้าและบริการ การวิเคราะห์ตลาดและสภาวะแวดล้อมของสินค้า แนวโน้มทาง
ธุรกิจและรูปแบบการบริโภคของตลาดยุคใหม่ บทบาทการตลาดในยุคดิจิทัล ปัจจัยสำคัญใน
การสร้างความพิเศษให้แก่สินค้าและบริการ การคำนวณต้นทุนในการผลิตเบื้องต้น
Company system, organization system, enterprises system, structure of small
companies ( SMEs) , marketing, analysis of target groups and consumer behavior, brand
building strategies for goods and services, market analysis and environment of product,
business trends and consumption patterns of new market, roles of marketing in digital age,
important factors in creating special products and services, calculating initial production cost
181392 ปูนปั้นและไม้แกะสลักล้านนา

3 (2-2-5)

Lanna Stucco and Wood Carving
เทคนิค วิธีการ องค์ความรู้ทางด้านงานปูนปั้น และงานแกะสลักไม้ที่เป็นภูมิปัญญาของ
ช่างในล้านนา การถ่ายทอด และการปฏิบัติงานแบบงานช่างดั้งเดิม การพัฒนาองค์ งานปูนปั้น
และงานแกะสลักในกลุ่มช่างล้านนาไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานร่วมสมัย
Techniques, methods, body of knowledge in Lanna stucco work and wood carving,
transferring and practicing traditional craftsmanship, development of Lanna stucco and
carving work to create contemporary works
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181393 การทำเครื่องประดับ

3 (2-2-5)

Jewelry Making
ประวัติศาสตร์การออกแบบเครื่องประดับ พื้นฐานการออกแบบเครื่องประดับ การ
ผลิตผลงานเครื่องประดับ วัสดุ และวิธีการจัดการวัสดุในงานเครื่องประดับ พื้นฐานเทคนิคงาน
โลหะเครื่องประดับ และการผลิตงานด้วยมือเบือ้ งต้น ศึกษาและฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
History of jewelry, basic jewelry design, producing jewelry, materials and material
management in jewelry making, basic techniques of metalsmithing and handcrafting, working
in jewelry studio
181394 การจัดนิทรรศการสร้างสรรค์

3 (2-2-5)

Creative Exhibition
หลักการ แนวคิด วิวัฒนาการการออกแบบนิทรรศการในรูปแบบต่าง ๆ หน่วยนำเสนอ
สินค้า ณ จุดจำหน่าย การปฏิบัติงานด้านการวางแผน การกำหนดขั้นตอนการทำงาน การ
ออกแบบ สร้าง ติดตัง้ การประชาสัมพันธ์ และการเปิดแสดงต่อสาธารณะ
Principles, concepts, evolution of various exhibition design, point- of- sale units,
planning operations, determining workflow, designing, displaying exhibition, installation,
broadcasting and exhibiting to public
181395 เทคนิคการสอนศิลปะสำหรับเด็ก

3 (2-2-5)

Teaching Art Technique for Kids
แนวคิ ด หลั ก การ กระบวนการทั ก ษะทางศิ ล ปะ การใช้ ส ื ่ อ เทคโนโลยี เ พื ่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท้ างศิลปะ และสร้างบรรยากาศ
ภายในชั้นเรียน ฝึกการจัดการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียนให้เหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงวัย
Concepts, principles, technical process of teaching art, using technology to increase
efficiency for learning management, design of artistic learning activities and creating
atmosphere in classroom, practicing learning management, class management for children
of each age group
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181396 การออกแบบของเล่น

3 (2-2-5)

Toy Design
ความหมาย ประเภท ประวัติศาสตร์การออกแบบของเล่น หลักการออกแบบของเล่น
ขั้นตอนการออกแบบของเล่น การสร้างหุ่นจำลองเพื่อทดสอบ การประเมินผลการออกแบบของ
เล่น
Definitions, types, history of toy design, principles of toy design, toy design process,
model making for testing, evaluation of toy design
181426 สัมมนา

1 (0-2-1)

Seminar
การสืบ ค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเ คราะห์ การเขีย นรายงาน การนำเสนอ การ
อภิปราย และการตอบข้อ ซักถามในประเด็นทางด้านที่มา แนวคิด เทคนิคและรูปแบบของ
ผลงานสร้างสรรค์ ทั้งด้านศิลปะและการ ออกแบบ
Searching, collecting data, analyzing, report writing, presenting, discussing, and
answering questions in various topics concerning concepts, techniques and styles of creative
in aspect of art and design
181431 การฝึกงาน

3 หน่วยกิต

Professional Training
การฝึกปฏิบัติการ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับ ศิลปะ
หรือการออกแบบ ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน การเรียนรู้การทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น การประกอบวิชาชีพเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลงานส่วนตัว โปรเจคส่วนตัว
เพื่อสรุปผลการฝึกงานและประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
Practicing, learning, gaining experience and skills related to art or design in
workplace, public or private organizations, learning how to work with other, professional
training for individual project development, individual project for conclusion result of training
and benefit of relevant professional training experience
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181432 ศิลปนิพนธ์

12 หน่วยกิต

Art Thesis
การทำการวิจัยด้านศิลปะหรือ การออกแบบ วิเคราะห์วัตถุป ระสงค์ ของการศึก ษา
ค้นคว้า ดำเนินการ การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย การนำเสนอหัวข้อ ปฏิบัติการ
สร้างสรรค์ ผ ลงานที่ส มบู รณ์แ ละจัดทำรูป เล่ มเอกสารวิ ช าการ การจัดการนำเสนอ การ
วิเคราะห์และสรุป การจัดแสดงผลงานในรูปแบบนิทรรศการ และการสัมมนาทรรศนะวิจารณ์
Research project in art or design subject, analyzing purpose of study, research,
working process, research methodology, topic presentations, practice creating complete
works and formatting research papers, presenting, analysis and conclusion, exhibiting and a
critical seminar
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ความหมายของเลขรหัสรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
1. เลขสามลำดับแรก หมายถึง
สาขาวิชา
2. เลขในลำดับที่ 4
หมายถึง
ระดับชั้นปีของการศึกษา
2.1 เลข 1 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1
2.2 เลข 2 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2
2.3 เลข 3 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3
2.4 เลข 4 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4
2.5 เลข 5 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 5 (ถ้ามี)
2.6 เลข 6 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 6 (ถ้ามี)
3. เลขในลำดับที่ 5
หมายถึง
หมวดหมู่ในสาขาวิชา
3.1 เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาพืน้ ฐาน หลักการทางศิลปะและการออกแบบ
3.2 เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ และทฤษฎี
3.3 เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาทักษะทางศิลปะและการออกแบบ
3.4 เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาบูรณาการกับศาสตร์อ่นื ๆ การทำงานร่วมกับชุมชน
3.5 เลข 5 หมายถึง กลุ่มวิชาเฉพาะด้านการออกแบบ
3.6 เลข 6 หมายถึง กลุ่มวิชาด้านเทคโนโลยีและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3.7 เลข 7 หมายถึง กลุ่มวิชาการตลาด
3.8 เลข 8 และ 9 หมายถึง กลุ่มวิชาเลือกเพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน
4. เลขในลำดับที่ 6
หมายถึง
อนุกรมของรายวิชา
(สาขาวิชากำหนดเอง)

3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร
ลำดับ

1

ชื่อ – สกุล

ว่าที่ ร.ต.ดร.ชาญคณิต
อาวรณ์

เลขบัตร
ประจำตัว
ประชาชน
35206000XXXXX

ตำแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ
(ระดับอุดมศึกษา)

รองศาสตราจารย์

ปร.ด

ประวัติศาสตร์ศลิ ปะไทย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศศ.ม.

ประวัติศาสตร์ศลิ ปะ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ร.บ.

2

นายธงไทย วงศ์วชิ ัย

310140205XXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศ.บ.
Ph.D
ค.อ.ม.
ศป.บ.

3

นางสาววีรดา บัวบังใบ*

17099000XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศ.ม.
ศ.บ.

4

นางอารยา รวมสำราญ*

33012004XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ค.อ.ม.
อส.บ.

สาขาวิชา

ทฤษฎีและเทคนิคทาง
รัฐศาสตร์
ศิลปะไทย
Design and Media
Technology
เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกแบบทัศนศิลป์(ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์)
เครื่องเคลือบดินเผา
เครื่องเคลือบดินเผา (เกียรติ
นิยมอันดับ 2)
เทคโนโลยีทางการอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา
เทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม

สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยอิวาเตะ(Iwate University, Japan.)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

ปี
2557
2551
2549
2548
2560
2550
2542

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2553
2549

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

2553
2548
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ลำดับ

5
6
7

ชื่อ – สกุล

นายทวี เสรีวาศ
นายธเนศ ไข่แก้ว
นายนิธิศ วนิชบูรณ์

เลขบัตร
ประจำตัว
ประชาชน
38099000XXXXX
35007002XXXXX
16599000XXXXX

ตำแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ
(ระดับอุดมศึกษา)

อาจารย์

ศ.ม.

ภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2549

ศ.บ.

ภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2542

ศ.ม.

เครื่องเคลือบดินเผา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2553

ศ.บ.

ประติมากรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2549

M.A.

Spatial Practice

University for the Creative Arts

2553

ศป.บ.

ประติมากรรม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2550

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2556

อาจารย์
อาจารย์

สาขาวิชา

สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปี

8

นายปวินท์ ระมิงค์วงศ์*

35099000XXXXX

อาจารย์

ศศ.ม.
ศศ.บ.

9

นายเอกพงษ์ เรือนอุ่น*

15599000XXXXX

อาจารย์

ศ.ม.

สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศ
ศิลป์)
ทัศนศิลป์

ศ.บ.

ประติมากรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2552

ค.อ.ม.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาค
พายัพ เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2561

ศ.ม.

เทคโนโลยีออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ศิลปไทย

2553

ศ.บ.

ศิลปไทย (เกียรตินิยมอันดับ 2)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2550

10

นายอธิพงศ์ สัทธรรมนุวงศ์

31024000XXXXX

อาจารย์

วทบ.

11

นางสาว ปรียาชนก
เกษสุวรรณ

15009000XXXXX

อาจารย์

2552
2545

2547
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ลำดับ

ชื่อ – สกุล

12

นางสาวพัชราภรณ์ ลือราช*

เลขบัตร
ประจำตัว
ประชาชน
35499000xxxxx

ตำแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ
(ระดับอุดมศึกษา)

อาจารย์

M.F.A.
ศ.บ.

13

Alexander Fachang Wang*

Passport No.
50619XXXX

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

M.F.A.
B.A.

สาขาวิชา
Design (Textile) 1st class
Honor
ออกแบบเครื่องประดับ
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
Social Practice
Studio Arts

สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปี

Visva Bharati University

2553

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2549

California College of The Arts
Boston College

2555
2548

*อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำ (ให้เรียงตาม ตำแหน่ง
วิชาการ คุณวุฒิ ตัวอักษร ก-ฮ)
-ไม่มี4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
การฝึกประสบการณ์ในวิชาชีพในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐ
หรือเอกชนในศาสตร์ด้านศิลปะและการออกแบบ เรียนรู้การทำงานร่วมกับผูอ้ ื่น เพิ่มพูนความรู้
เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพก่อนการจบการศึกษาและเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลงาน
เฉพาะบุคคล
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่ อสัตย์สุจริต เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจน
สามารถปรับตัวเข้ากับหน่วยงานที่ไปฝึกประสบการณ์ได้
4.1.2 มีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์ มีภาวะผู้นำและสามารถทำงานเป็นทีม
4.1.4 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนำไปใช้กับการปฏิบัติงานลักษณะต่าง ๆ ทางด้าน
ศิลปะและรวมถึงทางด้านการออกแบบได้อย่างเหมาะสม
4.1.5 ให้บริการวิชาการด้านศิลปะและการออกแบบ แก่สังคม ชุมชน และบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง
4.1.6 มีความกล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาต้น ชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่ต่ำกว่า 180 ชั่วโมง
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คำอธิบายโดยย่อ
หัวข้อศิลปนิพนธ์เป็นหัวข้อที่นิสิตสนใจหรือเกิดจากการศึกษาค้นคว้าคิดวิเคราะห์
ทางด้านศิลปะหรือการออกแบบหรือการผสมผสานโดยสร้างสรรค์ผลงานเฉพาะบุคคลที่นิสิต
เป็นผู้กำหนดหัวข้อการสร้างสรรค์หรือการศึกษาโดยสามารถเลือกสร้างผลงานได้แก่ ผลงาน
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ศิลปะ การออกแบบ การผสมผสาน การวิจัยและการจัดการ มีการนำเสนอหัวข้อโดยมีอาจารย์
ที่ปรึกษา ปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานที่สมบูรณ์และจัดทำรูปเล่มเอกสารวิชาการประกอบการ
อธิบาย การจัดแสดงผลงานในรูปแบบนิทรรศการ และการสัมมนาทรรศนะวิจารณ์ ลงทะเบียน
ศิลปนิพนธ์ภาคการศึกษาปลายชั้นปีที่ 4 และดำเนินการทำโครงงานภายใต้การให้คำปรึกษา
ของอาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ ผลงานที่สร้างสรรค์จะต้องเป็นผลงานที่ไม่ลอกเลีย นแบบ
หากพบว่ามีการลอกเลียนแบบผลงานของนักออกแบบหรือศิลปินท่านอื่น นิสติ จะถูกปรับตกใน
วิชาดังกล่าวทันที
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 มีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ
5.2.2 ผลิตผลงานวิชาการจากผลงานสร้างสรรค์
5.2.3 มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการสร้างสรรค์ผลงาน
5.2.4 เผยแพร่ผลงานวิชาการและนำเสนอผลงานสร้างสรรค์สู่สังคม
5.3 ช่วงเวลา
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
5.4 จำนวนหน่วยกิต
12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 ประชุมนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาวางแผนการเรียนการสอน และการให้
คำปรึกษา
5.5.2 นิสิตเสนอหัวข้อศิลปนิพนธ์ และแบบร่าง (Sketch) หรือแบบจำลอง
(Model)
5.5.3 จัดสรรอาจารย์ที่ปรึกษา และดำเนินการแต่งตัง้ คณะกรรมการที่ปรึกษา
ศิลปนิพนธ์
5.5.4 นิสติ พบอาจารย์ที่ปรึกษาตามกำหนด และดำเนินการตามโครงงานศิลป
นิพนธ์
5.5.5 นิ ส ิ ต นำเสนอโครงร่ า ง และความคื บ หน้ า ศิ ล ปนิ พ นธ์ แ ละผลงาน
สร้างสรรค์ต่อกรรมการที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ตามกำหนด
5.5.6 จัดการสัมมนาทรรศนะวิจารณ์เพื่อการปรับปรุงผลงาน
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5.5.7 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบศิลปนิพนธ์
5.5.8 นิสติ สอบการนำเสนอศิลปนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เผยแพร่ และจัดแสดงต่อ
สาธารณะ
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากการจัดสอบการนำเสนอผลการศึกษาประกอบกับการเผยแพร่ผลงาน
ต่อสาธารณะ และการจัดแสดงผลงานที่สมบูรณ์ต่อสาธารณะในกรณีที่นิสิตสร้างผลงานใน
รูปแบบงานสร้างสรรค์ โดยมีอาจารย์ภายในและภายนอกสถาบัน ซึ่งเป็นคณะกรรมการสอบ
ศิลปนิพนธ์ทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบศิลปนิพนธ์ประกอบด้วยอาจารย์ภายในไม่
ต่ำกว่า 3 คนและภายนอกสถาบันไม่ต่ำกว่า 1 คนและมีการแบ่งกระบวนการนำเสนอเป็น 2
ช่วง คือการนำเสนอหัวข้อศิลปนิพนธ์และการนำเสนอผลงานที่สมบูรณ์ต่อสาธารณะโดยนิสิตมี
อาจารย์ที่ปรึกษาหลักกำกับดูแลศิลปนิพนธ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการทำศิลปนิพนธ์
จำนวน 1 คน ซึ่งนิสิตสามารถเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมจำนวนตามความจำเป็นใน
กรณีที่ผลงานมีการบูรณาการกับศาสตร์สาขาวิชาอื่น ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา
ศิลปนิพนธ์
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต

1. ด้านบุคลิกภาพ

พัฒนาการนำเสนอผลงานสู่สาธารณะ

2. ด้านสุขภาพ

พัฒนาทักษะการทำงานอย่างปลอดภัย

3. ด้านสุนทรียภาพ

พัฒนาการฝึกปฏิบัตงิ านสร้างสรรค์

2. มาตรฐานผลการเรียนรู้
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
(1) ซื่อสัตย์สุจริต มีวนิ ัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความ
กตัญญู และนำคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการดำเนินชีวติ
(2) มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และ
คุณค่าของตนเองและผูอ้ ื่น พร้อมทั้งมีความตระหนักและสำนึกในความเป็น
ไทย
(3) มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคี ุณค่าของสังคม
2.2 ความรู้
(1) มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนือ้ หาที่
ศึกษา รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อ่นื ที่เกี่ยวข้อง
(2) มีความสามารถในการค้นคว้า แก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรม
ศาสตร์อย่างเป็นระบบ สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมี
ความรูใ้ นแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและ
เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ
(3) มีความรูใ้ นทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบทางสังคม ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรม สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึ ษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
(4) มีความรูเ้ กี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพ
ด้านศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศึกษา
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2.3 ทักษะทางปัญญา
(1) สามารถค้นคว้า รวบรวม และประเมินข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
อย่างมีวจิ ารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์และคิดอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์
(3) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม
(4) สามารถบูรณาการความรูก้ ับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ
และวิชาชีพได้
(5) มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีภาวะผูน้ ำ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและ
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ ื่นได้
เหมาะสม และสามารถทำงานร่วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพใน
ความคิดเห็นที่แตกต่าง วางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืน
อย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
(4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(5) มีทักษะในการดำเนินชีวิตในพหุวัฒนธรรม
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียน ในการสื่อสารโดยทั่วไป
ตลอดจนใช้วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรม และนำเสนองานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(2) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล มีทักษะในการใช้
เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้
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เทคโนโลยีส่อื สารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน เพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน
หรือการนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรูเ้ ชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีที่
เหมาะสมสำหรับงานศิลปกรรมและสามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือนำสถิติมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและแก้ปัญหาที่
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(4) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.6 ทักษะพิสัย
(1) สามารถใช้ทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลงานของ
ตน
2.7 สุนทรียภาพ
(1) มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม
2.8 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
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3.ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่คี าดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :PLOs)
PLO
PLO 1 ผู้เรียนสามารถใช้ภาษา
ในการสื่อสารและสามารถการ
นำเสนอผลงานผ่าน
กระบวนการและทฤษฎี ท าง
ศิ ล ปะและการออกแบบของ
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียน
ได้มีกิจกรรมการสื่อสารและการใช้ภาษา
อย่ างถู กต้ อง ผ่ านการแสดงบทบาท
สมมุติเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจำวัน และกิจกรรมการนำเสนอ
งาน/โครงงานที่ใช้ทักษะทางภาษาในการ
สื่อสาร ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียน
1. จั ดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที ่ ให้
ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันและ
การทำงาน โดยการฝึ กปฏิ บ ั ต ิ โดยใช้
กรณี ศ ึ กษา และตั วอย่ างที ่ เกิ ดขึ ้ นใน
ชีวติ ประจำวันและการทำงานในอนาคต
2. ให้ผู้เรียนนำเสนอ และจัดการข้อมูล
โดยใช้ เทคโนโลยี ในรู ปแบบต่ าง ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน

กลยุทธ์การประเมินผล
1. ประเมินความรู้ทางหลักภาษาที่
ใช้ในการสื่อสาร
2. ประเมิ น ทั ก ษะการใช้ ภ าษา
สื่อสาร ทั้งในห้องเรียนและจากการ
นำเสนอผ่านงานที่มอบหมาย
3. ประเมินบุคลิกภาพในการสื่อสาร

1. ประเม ิ นความร ู ้ เก ี ่ ยวกั บ
เทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตและจำวันและ
การทำงาน
2. ประเมินจากความถูกต้อง ในการ
ใช้ สารสนเทศและเทคโนโลยี การ
สื่อสาร เพื่อการศึกษาและสื บค้ น
ข้อมูล
3. ประเมินทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ
และเทคโนโลยี (Information, Media
and Technology Skils) ประกอบด้ วย
การรู้เท่าทันสารสนเทศ (Information
Literacy) และ การรู้เท่าทันสื่อ (Media
Literacy
PLO 3 ผูเ้ รียนสามารถจัดการ 1. การเรียนการสอนที่มีการแบ่งหน้าที่ 1. ประเมินจากการส่งงานตรงเวลา
ชีวติ ตนเองอย่างมีคุณธรรมและ รับผิดชอบ การให้งานภาคปฏิบัติท ี่บ่ง ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่
ได้รับมอบหมาย
PLO 2 ผ ู ้ เ ร ี ย น ส า ม า ร ถ ใ ช้
เทคโนโลยี ใ นการผลิ ต ผลงาน
และปฏิบัติงานเพื่อสร้างสรรค์
ศิ ล ปะหรื อ การออกแบบ และ
นำเสนอผลงานได้อย่าง
เหมาะสม
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PLO

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ

กลยุทธ์การประเมินผล

เรียนรู้
จริยธรรม และเข้าใจ
จรรยาบรรณในวิชาชีพได้

บอกถึงการมีวินัยในการทำงาน ส่งงาน
ตรงเวลา
2. จัดกิจกรรมอบรมการให้ความรู้เรื่อง
จริยธรรมในการออกแบบ และทรัพสิน
ทางปั ญ ญาที ่ ม ี ส ่ ว นสำคั ญ ในการ
ประกอบอาชีพและจรรยาบรรณของนัก
ออกแบบ

2. นิ ส ิ ตสร้ างผลงานที ่ ม ี แนวคิ ด
สร้างสรรค์และการสร้างสรรค์ด้วย
ตนเองไม่ลอกเลียนแบบผู้อื่นและ
สามารถจดลิขสิทธิ์หรือทรัพสินทาง
ปัญญาได้

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณา
การความรู ้ มาใช้ ในการทำกิ จกรรม/
โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
ช ุ มชนเป ็ นฐาน ( Community Based
Learning) เพื ่ อ ทำให้ เ กิ ด การทำงาน
ร่วมกันของผูเ้ รียน
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
การทำงานเป็นทีม ใช้ทักษะในการดำเนิน
ชีวติ ในสังคมพหุวัฒนธรรม และตระหนัก
ในคุณค่าและความสำคัญของเอกลักษณ์
ที่ดีงามของสังคมไทย โดยเป็นการเรียนรู้
ใช ้ ป ั ญหาเป ็ นฐาน (Problem Based
Education) จากช ุ มชน เพ ื ่ อให ้ เกิ ด
กระบวนการคิ ด ที ่ ส ามารถนำไปใช้
แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ (Creative
Thinking)
PLO 5 ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะ 1. จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่
ทางศิลปะและการออกแบบเพื่อ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรีย นรู้

1. ประเมินทักษะทางสังคมและการ
เรี ยนรู ้ ข ้ ามวั ฒนธรรม (Social and
Cross-Cultural Skil s) โดยผ่ า นการ
ทำงานเป็นทีม ในฐานะเป็นพลเมืองที่
มีความรับผิดชอบต่อสังคม
2. ประเมินทักษะในการวิเคราะห์
และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
โดยเฉพาะประเด็นปัญหาทางด้าน
สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน
3. ประเมินจากการสะท้อนคิด การ
อภิปราย และการนำเสนอแนวคิด

PLO 4 ผู ้ เ รี ย นสามารถทำงาน
ร่ว มกับ ผู้อื่นและแสดงออกถึ ง
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่
มี ค ุ ณ ค่ า ของสั ง คมไทยและ
สังคมโลก

1. ประเมิ นความรู ้ และพฤติกรรม
การเรียนรู้ตลอดชีวติ ของผูเ้ รียน
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PLO

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ

กลยุทธ์การประเมินผล

เรียนรู้
ต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการ
ด้านศิลปะหรือการออกแบบได้
และแสดงออกซึ ่ ง ทั ก ษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวติ

PLO 6 ผูเ้ รียนสามารถ
สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ
หรือการออกแบบขั้นสูงด้วย
นวัตกรรมทางศิลปะและการ
ออกแบบได้

ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด
การพัฒนาตนเองและดำรงชีวิตอย่าง
มีคุณภาพ (Growth mindset) ผ่านการ
เรี ย นการสอนจากสถานการณ์ ใ น
ชีวิตประจำวัน หรือกรณีศึกษาที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต
2. ส่ งเสริ มให้ ผ ู้ เรี ยน สื บค้ น รวบรวม
ศึกษา วิเคราะห์และสรปุประเด็นปัญหา
ที่เกิดขึ้นกับตนเองและสังคม เพื่อใช้ใน
การคิ ด วางแผนแก้ ไ ขปั ญ หาอย่ า ง
สร้างสรรค์
3. จัดให้มีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการนำ
ผลงานสร้ างสรรค์ ต ่ อยอดสู ่ การเป็ น
ผูป้ ระกอบการ
1. จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญใน
การปฏิบัติ และสร้างสรรค์ผลงานด้าน
ศิลปะหรือการออกแบบด้วย
นวัตกรรม

2. ประเมินจากการวิเคราะห์ตนเอง
เพื ่ อการพั ฒนาการเรี ย นรู ้ ข อง
ตนเองและในการประกอบอาชีพใน
อนาคต
3. ประเมินความรู้และแนวคิดความ
เป ็ นผ ู ้ ประกอบการผ ่ านการ
สร้ างสรรค์ ผลงานและกลยุ ธทาง
การตลาดและการนำเสนอผลงาน
4. ประเมินจากการสะท้อนคิด การ
อภิปราย และการนำเสนอแนวคิด

1. ป ร ะ เ ม ิ น ท ั ก ษ ะ ใ น ก า ร
สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะหรือ
การออกแบบขั้นสูงด้วย
นวัตกรรมอย่างมีแบบแผน และมี
ก า ร น ำ เ ส น อ ผ ล ง า น อ อ กสู่
สาธารณะ วงกว้าง
2. ประเมิ น ทั ก ษะการประกอบ
วิ ช าชี พ ด้ า นศิ ล ปะและการ
ออกแบบร่วมกับหน่วยงานหรือ
องค์กรวิชาชีพ

ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLO)
กับมาตรฐานผลการเรียนรู้
มาตรฐานผลการเรียนรู้

PLO 1

PLO 2

PLO 3

PLO 4

PLO 5

PLO 6

คุณธรรมจริยธรรม

✓

(1) ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความ
กตัญญู และนำคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการดำเนินชีวติ
(2) มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และ
คุณค่าของตนเองและผูอ้ ่นื พร้อมทั้งมีความตระหนักและสำนึกในความเป็น
ไทย
(3) มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ เป็นพลเมืองทีม่ ีคุณค่าของสังคม

✓

✓

ความรู้
(1) มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่
ศึกษา รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อ่นื ที่เกี่ยวข้อง
(2) มีความสามารถในการค้นคว้า แก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรม
ศาสตร์อย่างเป็นระบบ สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมี
ความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศกึ ษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและ
เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ
(3) มีความรู้ในทางศิลปะที่สมั พันธ์กบั บริบทางสังคม ภูมิปญ
ั ญาและ
วัฒนธรรม สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึ ษากับความรู้ในศาสตร์อ่นื ๆที่
เกี่ยวข้อง
(5) มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพ
ด้านศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศกึ ษา

✓
✓

✓

✓

✓
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มาตรฐานผลการเรียนรู้

PLO 1

PLO 2

(1) สามารถค้นคว้า รวบรวม และประเมินข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์และคิด
อย่างเป็นระบบ
(2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ปญ
ั หา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และ
การใช้เครื่องมือเหมาะสมกับการแก้ปัญหา และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้
อย่างสร้างสรรค์
(3) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัตมิ าหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม

✓

✓

PLO 3

PLO 4

PLO 5

PLO 6

ทักษะทางปัญญา

✓

✓

(4) สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อ่นื เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทาง
วิชาการและวิชาชีพได้

✓

(5) มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน

✓

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีภาวะผู้นำ เข้าใจบทบาทหน้าทีข่ องตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง มีภาวะความเป็นผู้นำและผูต้ าม
สามารถ ปรับตัวเข้ากับผูอ้ ่นื ได้เหมาะสม และสามารถทำงานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

✓
✓

✓
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มาตรฐานผลการเรียนรู้

PLO 1

PLO 2

PLO 3

PLO 4

(3) สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพใน
ความคิดเห็นทีแ่ ตกต่าง วางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทัง้ แสดงจุดยืน
อย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

✓

✓

(4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง
(5) มีทักษะในการดำเนินชีวติ ในพหุวฒ
ั นธรรม

✓

PLO 5

PLO 6

✓
✓

ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียน ในการสื่อสารโดยทั่วไป
ตลอดจนใช้วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรม และนำเสนองานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(2) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล มีทักษะในการ
ใช้เครื่องมือที่จำเป็นทีม่ ีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและรูเ้ ท่าทัน เพื่อการสร้างสรรค์
ผลงานหรือการนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีที่
เหมาะสมสำหรับงานศิลปกรรม
(4) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือนำสถิตมิ า
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวติ และแก้ปัญหาทีเ่ กี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(5) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ทักษะพิสัย

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓
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มาตรฐานผลการเรียนรู้

PLO 1

PLO 2

PLO 3

PLO 4

PLO 5

PLO 6

✓

(1) สามารถใช้ทกั ษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลงาน
ของตน
สุนทรียภาพ

✓

(1) มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม

✓

ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ

✓

(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม

✓

✓
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวนรายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา/รหัสวิขา

ชื่อวิชา

PLO 1

PLO 2

PLO 3

PLO 4

PLO 5

PLO 6

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
001101
ภาษาไทยเชิงวิชาการ
001102
ภาษาอังกฤษสำหรับชีวติ ประจำวัน
001103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
001104
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ
001205
การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวติ ยุคดิจิทัล
002101
ความฉลาดทางดิจิทัล
002102
สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ
003101
การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ
003102
เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม
003203
การจัดการสุขภาพ สิง่ แวดล้อม และชุมชน
003204
003305
003306

กระบวนการคิดเชิงออกแบบสูก่ ารเป็นผู้ประกอบการยุค
ดิจิทัล
บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน
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กลุ่มวิชา/รหัสวิขา
181111
181112
181113
181114
181121
181122
181123
181224
181325

ชื่อวิชา

PLO 1

PLO 2

PLO 3

PLO 4

PLO 5

PLO 6

พืน้ ฐานศิลปะและการออกแบบ
วาดเส้น
การปฏิบัติงานศิลปกรรมพื้นฐาน
ปฏิบัติการพืน้ ฐานการออกแบบ
ประวัติศาสตร์ศลิ ปะและการออกแบบตะวันตก
องค์ประกอบศิลป์เพื่องานศิลปะและการออกแบบ
ประวัติศาสตร์ศลิ ปะและการออกแบบตะวันออก และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
วัฒนธรรมทางสายตา
ระเบียบวิธีวิจัย

146200

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

181361
181426

ผลงานและการนำเสนอ
สัมมนา

กลุ่มวิชาเฉพาะด้านและวิชาเอกแขนงวิชาศิลปะ
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วิชาเฉพาะด้านทัศนศิลป์
สุนทรียศาสตร์และทฤษฎีทางศิลปะ
181226
วัสดุกับการสร้างสรรค์
181215
บูรณาการสร้างสรรค์ข้ามศาสตร์ศลิ ปะ
181241
คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
181262

กลุ่มวิชา/รหัสวิขา
ชื่อวิชา
การตลาดสำหรับศิลปะ
181371

PLO 1

PLO 2

PLO 3

PLO 4

PLO 5

PLO 6

วิชาเอกบังคับทัศนศิลป์
การพัฒนาการสร้างสรรค์ศิลปะ 1
181216
การพัฒนาการสร้างสรรค์ 2
181317
การพัฒนาการสร้างสรรค์ 3
181318
การสร้างสรรค์ศิลปะกับชุมชน
181342
การสร้างสรรค์ศิลปะกับบริบทสังคม
181343
วิชาศิลปนิพนธ์
181432

ศิลปนิพนธ์

ประสบการณ์ภาคสนาม
การฝึกงาน
181431
วิชาเอกเลือก
181281
181282
181283
181284
181287
181288

จิตรกรรมสร้างสรรค์
ประติมากรรมสร้างสรรค์
ภาพพิมพ์สร้างสรรค์
ศิลปกรรมเครื่องปั้นดินเผา
การสร้างสรรค์ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
การสร้างสรรค์บุคลิกหุ่นจำลอง
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กลุ่มวิชา/รหัสวิขา
ชื่อวิชา
การจัดนิทรรศการสร้างสรรค์
181394
เทคนิคการสอนศิลปะสำหรับเด็ก
181395

PLO 1

PLO 2

PLO 3

PLO 4

PLO 5

PLO 6

กลุ่มวิชาเฉพาะด้านและวิชาเอกแขนงวิชาการออกแบบ
วิชาเฉพาะด้านการออกแบบ
กระบวนการคิดในการสร้างสรรค์งานออกแบบ
181227
คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ
181263
เรขศิลป์
181264
คอมพิวเตอร์ 3 มิติ
181365
การตลาดสำหรับงานออกแบบ
181372
วิชาเอกบังคับการออกแบบ
181251

พืน้ ฐานการออกแบบ

181252

ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1

181353

ออกแบบผลิตภัณฑ์ 2

181355

ออกแบบผลิตภัณฑ์ 3

181356

ปฏิบัติการการออกแบบและหัตถอุตสาหกรรม

วิชาศิลปนิพนธ์
181432

ศิลปนิพนธ์
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กลุ่มวิชา/รหัสวิขา

ชื่อวิชา

PLO 1

PLO 2

PLO 3

PLO 4

PLO 5

PLO 6

ประสบการณ์ภาคสนาม
การฝึกงาน
181431
วิชาเอกเลือก
181285
181286
181289
181290
181291
181392
181393
181396

การออกแบบสิง่ ทอสร้างสรรค์
การออกแบบเครื่องแต่งกาย
หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา
ออกแบบตัวอักษร
พืน้ ฐานปฏิบัติการออกแบบและหัตถศิลป์
ปูนปั้นและไม้แกะสลักล้านนา
การทำเครื่องประดับ
การออกแบบของเล่น

80

81

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบั งคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่ าด้ว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สำเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชามีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการ
สอน การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
ดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสำเร็จการศึกษา
การกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตหลังสำเร็จ
การศึกษา เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งประเมิน
คุณภาพหลักสูตร อาจใช้การประเมินจากตัวอย่างต่อไปนี้
2.2.1 ภาวะการได้งานทำของบัณฑิตโดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สำเร็จ
การศึกษาในด้านของระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็นต่อความรูค้ วามสามารถ ความมั่นใจ
ของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
2.2.2 การทวนสอบจากผู้ประกอบการเพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่
จบการศึกษาและเข้าทำงานในสถานประกอบการนัน้ ๆ
2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น ถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้
ความพร้อมและคุณสมบัติด ้า นอื่ น ๆ ของบัณฑิตที่เ ข้าศึก ษาต่ อในระดับ บัณฑิตศึก ษาใน
สถานศึกษานั้น ๆ
2.2.4 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อม และ
ความรูจ้ ากสาขาที่เรียนตามหลักสูตรเพื่อนำมาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
2.2.5 มีการเชิญผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมาประเมินหลักสูตร
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1. เรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นและไม่มีรายวิชา
ใดได้รับอักษร I หรืออักษร P
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2. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติสำหรับ
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่
เต็มเวลา
3. มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00
4. สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
5. ไม่มีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัยและเป็นไปตาม
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และเป็นไปตามข้อบังคับมหามหาวิทยาพะเยาว่าด้ วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่
1.1 กำหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย ที่ให้ความรู้และ
เข้าใจแก่อาจารย์ใหม่ในเรื่อง
1.1.1 บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
1.1.2 นโยบายของมหาวิทยาลัย
1.1.3 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1.2 ในระดับคณะ จัดให้มีอาจารย์อาวุโสเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำต่าง ๆ แก่อาจารย์
ใหม่ในด้าน ดังนี้
1.2.1 จรรยาบรรณของอาจารย์
1.2.2 นโยบายของคณะ
1.2.3 หลั ก สู ต รที ่ ส อนและวั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามเกณฑ์ ม าตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1.3 ให้มกี ารเพิ่มพูนความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการสอน การวิจัย
และงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทำวิจัย และงานสร้างสรรค์ในสาขาวิชา การ
สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ การฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การ
ประชุมทางวิชาการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 จัดอบรมประจำปีเกี่ยวกับทักษะการสอน และการประเมินผล เพื่อเพิ่มพูนทักษะ
การจั ด การเรี ย นการสอน และการประเมิ น ผลให้ ท ั น สมั ย อย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง เพื ่ อ สนั บ สนุ น
ความสำเร็จของมาตรฐานผลการเรียนรูใ้ นทุกด้าน
2.2 สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ และดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินผล
2.3 สนับสนุนให้มกี ารวิจัยและการสร้างสรรค์เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิ
2.4 พั ฒ นาทั ก ษะการใช้ เ ทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมทางการศึ ก ษา อาทิ การใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5 พัฒนาความเชี่ยวชาญการปฏิบัติเฉพาะสาขาทางวิชาชีพให้มคี วามทันสมัยอยู่เสมอ
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2.6 พัฒนาทัก ษะการเขีย นตำรา หนังสือ การวิจัย และตีพ ิม พ์ เผยแพร่ผลงานใน
วารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
2.7 สนับสนุนให้มสี ่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความรูแ้ ละคุณธรรม
2.8 สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ เพื่อพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์ให้สูงขึ้น
2.9 สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ทำผลงานทางวิชาการ และการสร้างสรรค์ เพื่อ
พัฒนาอาจารย์ให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
2.10 สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ทำผลงานสร้างสรรค์ และเผยแพร่ผลงานต่อ
สาธารณะอย่างต่อเนื่อง
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกำกับมาตรฐาน
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัย
พะเยา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร มีหน้าที่รับผิดชอบพัฒนา และบริหาร
หลั ก สู ต รให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานหลั ก สู ต รสอดคล้ อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
ดำเนิ น งานตามระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในที ่ ม หาวิ ท ยาลั ย กำหนดทุ ก ปี
การศึกษา คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร มีหัวหน้าสาขาวิชาเป็นประธานหลักสูตร และมี
อาจารย์ประจำวิชาเป็นกรรมการ มีหน้าที่พัฒนาและบริหารหลักสูตร ดังนี้
1.1 กำกับการดำเนินงานเปิดและปิดหลัก สู ตร และดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2558
1.2 ประเมินหลักสูตรตามกรอบเวลาที่กำหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและพัฒนา
หลักสูตรตามผลการประเมินหลักสูตร
1.3 บริหารและวางแผนหลักสูตรด้านวิชาการ รวมทั้งกำกับ ติดตามการดำเนินงาน
หลักสูตร
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการจัด
กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
1.5 ประสานความร่วมมือจากบุคคล ชุมชน หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้การใช้
หลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้
1.7 ติดตามผลการเรียนของนิสิต หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ
และการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรม
ศาสตร์ รายบุคคล และระดับชั้นปี
1.8 ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของอาจารย์ และการบริหาร
หลักสูตร
1.9 รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการบริหารหลักสูตร
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2. บัณฑิต
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการสำรวจข้อมูลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ข้อมูลศิษย์เก่า เพื่อเป็นข้อมูลประกอบใน
การปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3. นิสิต
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา และดำเนินงาน
ตามขั้นตอนการรับ เข้ าที่ มหาวิท ยาลัย กำหนดคณะกรรมการรับ ผิด ชอบหลัก สู ต รดำเนิ น
โครงการปรับพื้นฐานให้นิสิตใหม่ทุกปีการศึกษา และประเมินผลความสำเร็จของโครงการ
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา และเสนอแต่งตัง้ อาจารย์ที่ปรึกษานิสติ ใหม่สำหรับ
ให้คำปรึกษาวิชาการและคำแนะนำอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ และให้อาจารย์ที่ปรึกษารายงานผล
การให้ ค ำปรึ ก ษาต่ อ คณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รทุ ก ปี ก ารศึ ก ษา คณะกรรมการ
รับผิดชอบหลักสูตรกำหนดรูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพิ่มเติม และประเมินผลการจัด
กิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะการเรียนรู้ และพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นิสิต คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลการคงอยู่ของนิสิต อัตราการ
สำเร็จการศึกษา การร้องเรียน และประเมินความพึงพอใจของนิสิตในการจัดการข้อร้องเรียน
(ถ้ามี) สรุปผลในแต่ละปี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลั กสูตร และการจัดการเรียน
การสอนทุกปีการศึกษา
4. คณาจารย์
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกำหนดคุณสมบัติของอาจารย์ และดำเนินการรับ
และแต่งตั้งอาจารย์ป ระจำหลัก สูตรตามที่มหาวิท ยาลัย กำหนด สนับ สนุนงบประมาณให้
อาจารย์นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ ประชุมวิชาการ การอบรม การสัมมนา มีกำหนดภาระงาน
อาจารย์ และให้อาจารย์รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ประกอบการพิจารณาประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจำปี คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และผู้สอน
จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบ
การประเมินผลทุกรายวิชา มีการนำผลประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต และผลประเมิน
รายวิชาของทุกภาคการศึกษามาวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน
และเตรียมไว้สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนปรึกษาหารือ
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แนวทางที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากสถานประกอบการ ผู้ใช้
บั ณ ฑิ ต อาจารย์ บุ ค ลากรสายบริ ก าร นิ ส ิ ต บั ณ ฑิ ต ศิ ษ ย์ เ ก่ า นโยบายของคณะแ ละ
มหาวิทยาลัย เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุง
หลักสูตร คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกำหนดภาระงานสอนตามความรู้ความสามารถ
ของอาจารย์ผสู้ อน พิจารณาการจัดทำรายละเอียดของรายวิชา การวัดและประเมินผล การบูร
ณาการการเรี ย นการสอนกับ การจัด กิ จ กรรมต่า ง ๆ คณะกรรมการรั บ ผิด ชอบหลัก สูตร
พิจารณาผลการจัดการเรียนการสอนจากรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา และบูรณา
การการเรียนการสอนกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทุกภาคการศึกษา เมื่อสิ้นปีการศึกษาจัดทำ
รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร สรุปในแต่ละปี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุง
หลัก สูตรและการจัด การเรีย นการสอน อาจารย์ผู้สอนจัดทำรายละเอีย ดของรายวิชา ให้
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่กำหนดในรายละเอียดของรายวิชาก่อนเปิดสอน เมื่อสิ้นสุดภาค
การศึ ก ษา จั ด ทำรายงานผลการดำเนิ น การของรายวิ ช า และรายงานต่ อ คณะกรรมการ
รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัว
บ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและดำเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทุกปีการศึกษา
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกำหนดประเด็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จำเป็น
สำหรับหลักสูตร เช่น ห้องเรียนและอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการ เครื่องคอมพิว เตอร์ ระบบเครือข่าย และซอฟต์แวร์
ห้ อ งสมุ ด หรื อ แหล่ ง ความรู ้ แ ละสิ ่ ง อำนวยความสะดวกในการสื บ ค้ น ความรู ้ ผ ่ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หนังสือ ตำราและวารสาร อาคารหรือสถานที่สำหรับทำกิจกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์วางแผนความต้องการทรัพยากร
การศึกษาทุกประเภท เพื่อจัดทำคำขอตัง้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอต่อมหาวิทยาลัยให้
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จัดสรรงบประมาณเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน
และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรูด้ ้วยตนเองของนิสติ
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
6.2.1 มหาวิทยาลัยพะเยามีหนังสือตำราหลักทางวิชาชีพที่ทันสมัยและสามารถ
สืบค้นได้จากระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และนิสิตสามารถเข้าถึงระบบการสืบค้นได้อย่าง
สะดวกและทุกโอกาส โดยมีศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาและห้องสมุดเป็นหน่วยงาน
ให้บริการแก่นิสติ และบุคลากร
6.2.2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์วางแผน สำรวจและ
ดำเนินการให้มีหนังสือ ตำรา วารสาร และระบบสืบค้นข้อมูล โดยผ่านการบริการของศูนย์
บรรณสารและสื่อการศึกษา เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่าง
เพียงพอและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์องค์กรวิช าชีพ จึงต้องมีทรัพยากรขั้นต่ำ
เพื่อจัดการเรียนการสอนดังนี้
6.2.2.1 มี ห ้ อ งเรี ย นที ่ ม ี ส ื ่ อ การสอนและอุ ป กรณ์ท ี ่ท ัน สมั ย เอื ้อให้
คณาจารย์สามารถปฏิบัติงานสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.2.2.2 มีห้องปฏิบ ัติก ารที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุป กรณ์ เครื่อง
คอมพิ ว เตอร์ ระบบเครื อ ข่ า ยและซอฟท์ แ วร์ ท ี ่ พ อเพี ย งต่ อ การเรี ย นการสอน รวมถึ ง
ห้องปฏิบัติการสำหรับการทำโครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
6.2.2.3 ต้องมีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอนอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ประกอบการสอน รวมทั้งดูแลเครื่องมือ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
6.2.2.4 มีห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกในการ
สืบค้นความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสือ ตำราและวารสารในสาขาวิชาที่เปิด
สอนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องในจำนวนที่เหมาะสมและเพียงพอ
6.2.2.5 มีเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการ ระหว่าง
การเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการต่อจำนวนนิสติ ในอัตราส่วนที่เหมาะสม
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
6.3.1 ประสานงานกับกองแผนงานมหาวิทยาลัยพะเยาผ่านศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา ในการจัดซื้อหนังสือ ตำราที่เกี่ยวข้อง เครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ
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เพื่อบริการให้อาจารย์และนิสิต ได้ใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อนั้น
อาจารย์ผสู้ อนแต่ละรายวิชาและนิสิตจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายการที่จัดซื้อด้วย
6.3.2 ประสานงานกับกองแผนงานมหาวิทยาลัยพะเยา ให้จัดสรรครุภัณฑ์
ประเภทสื ่ อ โสตทั ศ นู ป กรณ์ ติ ด ตั ้ ง ในห้ อ งเรี ย นห้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ก ารของ อาคารถาวรคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ให้เพียงพอและเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียน
การสอนที่กำหนดไว้ในรายละเอียดหลักสูตร และรายวิชา
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
กำหนดผู้รับผิดชอบ ประเมินความพึงพอใจและประเมินผลการให้บริการจากนิสิต
บุค ลากร และอาจารย์ สรุป ผลและข้อเสนอแนะในแต่ล ะปีเ พื่อเป็นข้อมู ลประกอบในการ
ปรับปรุงการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7.ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
1. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อย
ละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา
และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอน ให้ครบทุกรายวิชา

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นปี
การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กำหนดใน มคอ.3
และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียน
การสอน
9. อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง
10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสติ ปีสุดท้าย
บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่นอ้ ย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ หลังจากทำงานไปแล้วอย่างน้อย 1
ปี หลังสำเร็จการศึกษาเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
9

10

10

11

12
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
ตัวบ่งชีบ้ ังคับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชีต้ ้องผ่านรวม (ข้อ)

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5
1-5
9

1-5
9

1-5
9

1-5
9

1-5
9
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์ก ารสอนตามแผนที่วางแผนไว้ เ พื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนพิจารณาจากตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยอาจารย์ผู้สอนประเมินผู้เรียน
ในทุก ๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่ อาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรม
ของนิสิต การอภิปราย โต้ตอบจากนิ สิต การตอบคำถามของนิสิตในชั้นเรียน การรวบรวม
ข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้น กระทำโดยการใช้แบบตรวจสอบตนเองเกี่ยวกับกลยุทธ์การสอน
อาจารย์ผู้สอนจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่
สามารถทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน
1.1.2 การทดสอบกลางภาคและปลายภาค จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เ รียนมีความเข้ าใจ
หรื อ ไม่ ใ นเนื ้ อหาที ่ ไ ด้ส อนไป หากพบว่ า มีป ัญ หาก็ จะต้ อ งมี ก ารดำเนิ นการวิ เ คราะห์ เ พื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป
1.1.3 จัดให้มกี ารประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของอาจารย์ในแต่ละวิชาเพื่อปรับปรุง
กลยุทธ์การสอนในทุกรายวิชา เมื่อสิ้นสุดการสอนของทุกภาคการศึกษาจะได้เป็นแนวทางใน
การวางกลยุทธ์การสอนในการสอนคราวถัดไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นิสิตประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุ ทธ์การสอน การ
ตรงต่อเวลา การชีแ้ จงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชีแ้ จงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และ
การใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา โดยใช้แบบประเมินการสอนกลางออนไลน์ในระบบลงทะเบียน
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถประมวลผล และแสดงผลเฉพาะบุคคล หรือแก่ผู้บริหาร นำไป
วางแนวทางพัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์ได้
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะใช้ผลประเมินรอบด้าน ดังนี้
2.1 ผลประเมินความพึงพอใจในหลักสูตรของบัณฑิตใหม่ที่สำเร็จการศึกษา โดยใช้แบบ
ประเมินและให้บัณฑิตกรอกข้อมูล โดยมีการปรับรูปแบบหรือวิธีการประเมินตามสถานการณ์
ปัจจุบัน ซึ่งเป็นการประเมินในรูปแบบออนไลน์ เพื่อนำผลการประเมินมาประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตร
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2.2 ผลประเมินหลักสูตรจากศิษย์เก่า ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันและจากผู้ใช้
บัณฑิตหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยใช้แบบประเมินและประเมินอย่างน้อยทุก 4 ปี นับแต่ปีที่ใช้
หลักสูตรเพื่อนำผลการประเมินมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7
ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่าง
น้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย (เป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกันกับการ
ประกันคุณภาพภายในของคณะ) โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้
1 คะแนน

2 คะแนน

3 คะแนน

มีการดำเนินการครบ มีการดำเนินการครบ มีการดำเนินการครบ
5 ข้อแรก
12 ข้อแรก
ทุกข้อ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดทำเป็นรายงาน
เสนอต่อมหาวิทยาลัย และดำเนินการจัดประชุมนำเสนอผลการประเมินหลักสูตรต่ออาจารย์
ผู้สอน นิสิตและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อรับทราบ ตรวจสอบผลการประเมิน
และระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
และดำเนินการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตร
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต นโยบายมหาวิทยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา โดยสำหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะดำเนินการทุก 4 ปี ทั้งนี้
เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บัณฑิต
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2561

95

ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560
และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

109

หมวดวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ

เกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี
สาขาศิลปกรรม
(มคอ.1)
ไม่น้อยกว่า 30
หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
84 หน่วยกิต

30

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2565
(หลักสูตร
ปรับปรุง)
30

93
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หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2560
(หลักสูตรเดิม)

34

2.1 กลุ่มวิชาแกน

57

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านและวิชาเอก
ให้นสิ ิตเลือกเรียนแขนงวิชาใดแขนงวิชาหนึ่ง
2.2.1 แขนงวิชาศิลปะ
1) วิชาเฉพาะด้านทัศนศิลป์

15

2) วิชาเอกบังคับทัศนศิลป์

15

3) วิชาศิลปนิพนธ์

12

4) ประสบการณ์ภาคสนาม

3

5) วิชาเอกเลือก

12

2.2.2 แขนงวิชาการออกแบบ
1) วิชาเฉพาะด้านการออกแบบ

15

2) วิชาเอกบังคับการออกแบบ

15

3) วิชาศิลปนิพนธ์

12

4) ประสบการณ์ภาคสนาม

3

5) วิชาเอกเลือก
6

12
6

129

127

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
120 หน่วยกิต
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่
ปรับปรุง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
กลุ่มวิชาภาษา
001101
001102
001103
001204

30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษา

3(2-2-5)
3(2-2-5)
ปิดรายวิชา
3(2-2-5)
3(2-2-5)
001101
001102
001103
001104
001205

กลุ่มวิชาบูรณาการ
18 หน่วยกิต
002201
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
003201
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
Communication in Digital Society
003202
การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
Health and Environment Management
004101
ศิลปะในการดำเนินชีวติ
Art of Living
004201
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม

30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

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

ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
2(2-0-4)
Thai Language in Daily Life
ภาษาไทยเชิงวิชาการ
1(0-2-1)
Thai for Academic Purposes
ภาษาอังกฤษสำหรับชีวติ ประจำวัน 3(2-2-5)
เปิดรายวิชา
English for Daily Life
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5) ใหม่
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและ
วิชาชีพ
3(2-2-5)
English for Academic and Professional
Communication
ปิดกลุ่มวิชาบูรณาการ
ปิดรายวิชา
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่
ปรับปรุง

Socialized Personality
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจิทัล
002101
002102

การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล
Technology Usage for Digital Life
ความฉลาดทางดิจิทลั
Digital Intelligence Quotient

กลุ่มวิชาทักษะชีวติ
003101

003102
003203
003204
003305

003306

วิชาเฉพาะสาขาศิลปะและการออกแบบ

3

หน่วยกิต

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

15

สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต
3(2-2-5)
Artistic for Life Management
การพัฒนาทักษะและการเรียนรูต้ ลอดชีวติ 3(2-2-5)
Skills Development and Lifelong Learning
เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม
2(0-4-2)
Collaborative Learning for Society Creation
การจัดการสุขภาพ สิง่ แวดล้อม และชุมชน 1(0-3-1)
Health Environment and Community Management
กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการ
ยุคดิจิทัล
3(2-2-5)
Design Thinking Process for Digital Age
Entrepreneurs
บูรณาการความรูส้ นู่ วัตกรรมทางวิชาชีพ 3(0-6-3)
Integration for Professional Innovation

เปิดรายวิชา
ใหม่
หน่วยกิต

เปิดรายวิชา
ใหม่

หมวดวิชาเฉพาะ
93 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ
91 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
34 หน่วยกิต
146200
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6) รายวิชาใหม่
English for Specific Purposes
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ โดย
มุ่งเน้นทักษะเชิงผลิตเป็นหลัก คือ การพูดและการ
เขีย น โดยรวมหัว ข้ออภิปรายที่ห ลากหลายที ่ มี
ความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ท่ีนสิ ิตกำลังศึกษาอยู่เข้า
กับศัพท์เชิงวิชาการและเฉพาะทางมากขึ้น รวมถึง
โครงสร้างทางไวยากรณ์ที่ซับซ้อนขึ้น
Develop integrate English skills focusing mainly
on productive skills- speaking and writing,
combining the various topics related to the
students’ study areas with more academic and
technical terms and more complex grammar
structures
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181112

พื้นฐานศิลปะและการออกแบบ 1
3 (1-4-4)
Fundamental Art and Design I
พื้นฐาน หลักการ องค์ประกอบ แนวคิดและพัฒนาการ
ของศิลปะและการออกแบบความสัม พันธ์แ ละความ
เปลี่ยนแปลงระหว่างแนวคิด และรูปแบบในอดีต และ
ปัจจุบัน การสร้างสรรค์ผลงาน 2 มิติ และ 3 มิติ การ
สื่ อสารความคิด ตนเองผ่า นสื ่ อทางศิล ปะ และการ
ออกแบบในเบื้องต้น
Basic thoughts, components and development of arts
and the design, changes and interrelationship
between past and present concepts, practice to
create 2- dimensional and 3- dimensional medias,
expression of self- creative by means of basic
communication arts

181111

181113

วาดเส้น
3 (1-4-4)
Drawing
พื้นฐาน เทคนิค วิธีการ เขียนภาพโดยลายเส้น การ
วาดเส้นด้วยวัสดุและวิธีการพื้นฐาน เริ่มจากรูปทรง
เรขาคณิตพัฒนาไปสู่รูปทรงที่มีความสลับซับซ้อนขึ้น
พื ้ น ฐานการเขี ย นแสดงแบบแปลน รู ป ด้ า น และ
ทัศนียภาพด้วยลายเส้น การวาดเส้นนอกสถานที่
Fundamental techniques and practice drawing by
delineation, using basic drawing tools to create
geometrical forms, starting from basic to more
sophisticated ones, and basic delineation works
expressed in plans, elevations and perspective
drawings

181112

181113

พื้นฐานศิลปะและการออกแบบ
3 (2-2-5)
Introduction to Arts and Design
ความแตกต่ า งพื ้ น ฐานและความทั บ ซ้ อ นกั น
ระหว่ า งสาขาวิ ช าศิ ล ปะและการออกแบบ
โครงสร้างของการเรียนศิลปะและการออกแบบ
มาตรฐานการเรียนรูข้ องศาสตร์พ้ืนฐานด้านศิลปะ
และการออกแบบ แนวทางการเรียนศาสตร์ด้าน
ทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ฝึกปฏิบัติเรียนรู้การ
ทำงานศิลปะและการออกแบบเบือ้ งต้น
Introduction to the differences and overlaps
between art and design disciplines, the structure
of art and design classes, the standards of basic
study in art and design, code conduct of art and
applied art classes, practice and study basic art
and design
วาดเส้น
3 (1-4-4)
Drawing
พื้นฐานการวาดเส้น หลักการ เทคนิค การสังเกต
การใช้วัสดุและวิธีการเขียนภาพพื้นฐานโดยการใช้
จุด เส้น รูปร่างรูปทรง โครงสร้าง น้ำหนักแสงเงา
ระยะมิติใกล้ไกลด้วยวิธีการวาดเส้นอย่างถูกต้อง
การจั ด วางองค์ ป ระกอบภาพผ่ า นแบบรู ป ทรง
เรขาคณิต แบบหุ่นนิ่งวัตถุสิ่งของ แบบคนครึ่งตัว
และเต็มตัว การเขียนทัศนีย ภาพภายในภายนอก
อาคาร ภาพทิ ว ทั ศ น์ เพื ่ อ การสื ่ อ สารและการ
ประยุกต์ใช้ในการทำงานศิลปะและการออกแบบ
Fundamentals of drawing, principles, techniques,
observation, use of materials and drawing
methods. Basic images using points, lines, shapes
and form, structures, tone light and shadows,
distant dimension by drawing, composition
through geometric model, still-life model, portrait
and figure model, interior and exterior landscapes
drawing, landscape paintings for communication
and application in art and design works
การปฏิบัติงานศิลปกรรมพื้นฐาน
3 (2-2-5)
Basic Arts Practice
พื้นฐานปฏิบัติงานศิลปกรรม หลักการ กรรมวิธี
เทคนิ ค แนวคิ ด การพั ฒ นาความสั ม พั น ธ์ แ ละ

ปรับรหัส
รายวิชา ชื่อ
รายวิชา
คำอธิบาย
รายวิชา ปรับ
จำนวน ชั่วโมง
บรรยาย
ปฏิบัติ และ
การศึกษาด้วย
ตนเอง และ
ปรับให้จัดอยู่
ในกลุ่มวิชา
แกน

ปรับรหัส
รายวิชา
คำอธิบาย
รายวิชา และ
ปรับให้จัดอยู่
ในกลุ่มวิชา
แกน

รายวิชาใหม่
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181114

181117

ประวัติศาสตร์ศลิ ปะและการออกแบบตะวันตก
3 (2-2-5)
History of Western Art and design
แนวความคิ ด หลั ก ในการออกแบบและศิ ล ปะ
ตะวันตก ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกทาง
ศิลปะกับ พื้นฐานทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ในตะวันตก
การวิ เ คราะห์ ศ ิ ล ปกรรมแนวบริ ส ุ ท ธิ ์ แ ละแนว
ประยุก ต์ การสะท้อ นให้เ ห็น เอกลักษณ์ของบริบท
ทางสั ง คมและลั ก ษณะร่ ว ม และอิ ท ธิ พ ลต่ า ง ๆ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
Fundamental of western art, the relationship
between art expression and background idea of

181121

ความเปลี่ยนแปลงระหว่างแนวคิดและรูปแบบของ
งานศิลปกรรม การสร้างสรรค์ผลงาน 2 มิติ และ
3 มิติ การสื่อสารความคิดตนเองผ่า นสื ่ อ ทาง
ศิลปะในเบื้องต้น
Fundamentals art practice, principles, methods,
techniques, concepts, development, relationship
and variations development between concepts
and forms of fine arts creation of 2 dimensional
and 3 - dimensional work medias, expression of
self- creative by means of basic communication
arts
ปฏิบัติการพื้นฐานการออกแบบ
3 (2-2-5) รายวิชาใหม่
Design Fundamental
พื้นฐานการออกแบบ การออกแบบเบื้องต้น การ
ฝึกปฏิบัติ การทดลองวัสดุ การทำโครงสร้าง การ
ทำชิน้ งานผลิตภัณฑ์จากเทคนิคที่กำหนดโดยเน้นที่
วั ส ดุ ใ นท้ อ งถิ ่ น และเทคนิ ค ในงานหั ต ถกรรม
พื้นฐานแนวคิดในเรื่องการออกแบบขั้นต้นสำหรับ
การเลือกแขนงวิชาเฉพาะด้าน
Basic design, introduction to design, practice,
experiment with material, making structure,
producing product assigned from providing
techniques emphasized local materials and
technique in craft, basic concepts in design for
product design program
ประวัตศิ าสตร์ศิลปะและการออกแบบตะวันตก
3 (2-2-5)
History of Western Art and Design
แนวคิ ด หลั ก การในการออกแบบและศิ ล ปะ
ตะวันตก ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกทาง
ศิลปะกับพืน้ ฐานทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ในตะวันตก
การวิ เ คราะห์ ศ ิ ล ปกรรมแนวบริ ส ุ ท ธิ ์ แ ละแนว
ประยุกต์ การสะท้อนให้เห็นเอกลักษณ์ ทางสังคม
และบริบททางสังคม ลักษณะร่วม อิทธิพลต่าง ๆ
ทีก่ ่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
Concepts and principles of Western design and
art, relationship between artistic expression and

ปรับรหัส
และ
คำอธิบาย
รายวิชา
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western culture, significance of fine and applied
arts analysis, reflection and interaction of social
identity, factors influencing changing in art
181122

181211

181212

ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบตะวันออก
3 (2-2-5)
History of Oriental Art and design
แนวความคิดหลักในการออกแบบและศิลปะตะวันออก
ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกทางศิลปะกับพื้นฐาน
ทางวัฒนธรรมตะวันออก การวิเคราะห์ศิลปกรรม ที่มี
ความสำคัญทั้งด้านวิจ ิตรศิลป์ และประยุ กต์ ศิลป์ การ
สะท้ อ นให้ เ ห็ น เอกลั ก ษณ์ ข องบริ บ ททางสั ง คม และ
ลักษณะร่วมและอิทธิพลที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
Fundamental of oriental art, the relationship between art
expression and background idea of eastern culture,
significance of fine and applied arts analysis, reflection
and interaction of social identity , factors influencing
changing in art
ภูมปิ ัญญาไทยและศิลปกรรมท้องถิ่น
3 (2-2-5)
Thai Wisdom and Indigenous Arts
พื้นฐานองค์ความรู้และวิวัฒนาการของศิลปกรรมไทย
และท้อ งถิ่ น ภู มิห ลั ง ทางด้านบริบทของศิลปกรรม ใน
สั ง คมไทย การรั บ การแพร่ อ ิ ท ธิ พ ล และการเปลี ่ ย น

181123

Western cultural background, analysis of fine and
applied art, reflection of identity of social context,
common characteristics, and influences causing
change
องค์ประกอบศิลป์เพื่องานศิลปะและการออกแบบ
3 (2-2-5)
Composition for Art and Design
ทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์ การใช้ทัศนธาตุเพื่อความ
เป็นเอกภาพในงานศิลปะและการออกแบบ ทฤษฎี
สี และจิ ต วิ ท ยาของสี แนวความคิ ด รู ป แบบ
เทคนิค วิธีการใช้สีในงานศิลปะและการออกแบบ
การประยุก ต์ใช้ห ลัก การทางองค์ประกอบ และ
ทฤษฎีสใี นงานศิลปะและการออกแบบ
Theories of composition, utilizing visual elements
for unity in art and design, color theories and color
psychology, concepts, patterns, techniques,
methods of using colors in art and design, applied
principles of composition and color theories in art
and design
ประวัตศิ าสตร์ศิลปะตะวันออกและศิลปกรรม
ท้องถิ่น
3 (2-2-5)
History of Eastern Art and Folk Art
พัฒนาการด้านรูปแบบศิลปกรรม ความสัมพันธ์
ระหว่างศิลปะและการออกแบบกับกลไกทางสังคม
ปฏิบัติก ารทางวัฒนธรรม กระบวนการพื้นฐาน
ด้า นการวิจัย ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะและแนว
ทางการสร้างสรรค์
Development of art movement, relationship
between art and design and social concern,
cultural practices, fundamental processes of art
history research and creative approaches

รายวิชาใหม่

ปรับรหัส
รายวิชา ชื่อ
รายวิชา และ
คำอธิบาย
รายวิชา

ปิดรายวิชา
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แปลงองค์ ค วามรู ้ข องศิลปกรรมไทยและท้อ งถิ ่ น การ
ประยุกต์ความรู้กับกระบวนการสร้างสรรค์

181311

181421

Basic knowledge and revolution of Thai traditional and
folk art, background knowledge of Thai art in social
context, perception, influence and evolution, wisdom of
Thai traditional and folk art, apply perceivable
knowledge to creativity process
วัฒนธรรมทางสายตา
3 (2-2-5)
Visual Culture
ทฤษฎีและหลักการในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ การทำ
ความเข้าใจในการรับรู้ผ่านจักษุประสาท ความหมาย การ
วิเคราะห์ และตีค วามจากสื่ อต่ าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
ได้แก่ ภาพและรู ปทรงสั ณฐาน สื่ อ โฆษณา สื่ อ ศิ ลปะ
ภาพยนตร์ วีดีทัศน์และสิ่งพิมพ์ การนามาประยุกต์ใช้ใน
เชิงสร้างสรรค์และการดำเนิน ชีวติ
Theories, principle idea in analysis of art phenomenon
and understanding through visual perceived, meaning,
define and interpret from everyday life’s media such as
images ,forms, visual contents, advertisement, art
media, video, movies, printing , apply to creativity in art
and design and day-to-day living
ระเบียบวิธีวิจัย
3 (2-2-5)
Research Methodology
ระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปะและการออกแบบ การเลือกสรร
หัวข้องานวิจัย สมมติฐานในงานวิจัย การรวบรวมและ
วิเคราะห์ ข ้อ มู ล จรรยาบรรณของผู ้วิจ ั ย การสรุ ปผล
ข้อเสนอแนะ การเขียนรายงานและนาเสนอผลงานวิจัย
Research methodologies in art and design fields,
selection of research topics, hypothesis in research, way
of gathering and analyzing the data, ethic of
researchers, conclusion, suggestion, research report
writing, and research presentation

181224

181325

181361

วัฒนธรรมทางสายตา
3 (2-2-5)
Visual Culture
วัฒนธรรมการมองภาพ การสำรวจความสัมพันธ์
ที่ซับซ้อนระหว่างภาพ สื่อ อำนาจการวิเคราะห์
และวิจารณ์สื่อ
ภาพสัญญะ
สัญศาสตร์
อุดมการณ์และอำนาจ การแยกโครงสร้างการ
โฆษณาและการรู้เท่าทันสื่อ
Visual culture, explores the complex relationships
among imagery, media, power, analyze and
critique the visual media, imagery symbol,
semiotics, ideology and power, deconstructing
advertising and media literacy

ปรับรหัส
รายวิชา
คำอธิบาย
รายวิชา และ

ระเบียบวิธีวิจัย
3 (2-2-5)
Research Methodology
ระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปะและการออกแบบ การ
เลือกสรรหัวข้องานวิจัย สมมติฐานในงานวิจัย การ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล จรรยาบรรณของ
ผู้วิจัย การสรุปผล ข้อเสนอแนะ การอ้างอิงข้อมูล
การเขียนรายงาน การจัดทำรูปเล่มวิจัย และการ
ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
Research methodologies in art and design,
selection of research topics, hypothesis in
research, gathering and analyzing data, ethics of
researcher, conclusion, suggestion, reference,
report writing, research format, and intellectual
property registration
ผลงานและการนำเสนอ
3(2-2-5)
Portfolio and Presentation
การจัดการการข้อมูลในกระบวนการสร้างสรรค์
การพั ฒ นาทั ก ษะการเชื ่ อ มโยงความคิ ด สู ่ ก าร

ปรับรหัส
รายวิชา,
คำอธิบาย
รายวิชา และ
ปรับให้จัดอยู่
ในกลุ่มวิชา
แกน

ปรับให้จัดอยู่
ในกลุ่มวิชา
แกน

รายวิชาใหม่
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181423

สัมมนา
1 (0-3-2)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียน
รายงาน การนาเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อ
ซักถามในประเด็นทางด้านที่มา แนวคิด เทคนิคและ
รูปแบบของผลงานสร้างสรรค์ ทั้งด้านศิลปะและการ
ออกแบบ
Searching, collecting data, analyzing, report
writing, presenting, discussing and answering
question in concept, technique and style of creative
art and design work

181114

พื ้ น ฐานศิ ล ปะและการออกแบบ 2
3 (1-4-4)
Fundamental Art and Design II
แนวคิดและหลักการสร้างงานศิลปะและการออกแบบ
ที่สูงขึ้น การสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบ 3 มิติ และ
ผลงานกับสภาพแวดล้อม การปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม การ
สื่อสารความคิดผ่านสื่อทางศิลปะและการออกแบบ ใน
รูปแบบอื่นที่กว้างขวางขึน้
Higher development of thoughts in arts and design,
emphasis on creative expressed in term of 3dimensional and environments works, working in
team- work style, and acquiring of higher creative
expertise by employing more sophisticated
communication art
การวิเคราะห์และพัฒนาแนวคิดเบื้องต้น 1(0-3-2)
Analysis and development of basic concepts
การวิ เ คราะห์ ห ลั ก การแนวคิ ด วิ ธ ี ก าร ในการ
สร้า งสรรค์ผ ลงานทางด้า นศิลปะและ
การ

181115

181426

สื ่ อ สาร การนำเสนอด้ ว ยการพู ด แฟ้ ม สะสม
ผลงาน การเขียนถ้อยแถลงของผู้สร้างสรรค์ และ
การจั ด เก็ บ เรี ย บเรี ย งข้ อ มู ล ในงานศิ ล ปะและ
ออกแบบด้วยเทคโนโลยีที่เป็นปัจจุบัน
Data management in creative process,
developing connecting skills to communicate
ideas, oral presentation, portfolio, creative
statement, collection of information in art and
design using modern technology
สัมมนา
1 (0-2-1)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การ
เขียนรายงาน การนำเสนอ การอภิปราย และการ
ตอบข้อ ซักถามในประเด็นทางด้านที่มา แนวคิด
เทคนิคและรูปแบบของผลงานสร้างสรรค์ ทัง้ ด้าน
ศิลปะและการออกแบบ
Searching, collecting data, analyzing, report
writing, presenting, discussing, and answering
questions in various topics concerning concepts,
techniques and styles of creative in aspect of art
and design

ปรับรหัส
รายวิชา
คำอธิบาย
รายวิชา ปรับ
จำนวนชั่วโมง
ปฏิบัติ และ
การศึกษาด้วย
ตนเอง และ
ปรับให้จัดอยู่
ในกลุ่มวิชา
แกน

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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ออกแบบในรูปแบบกลุ่ม การเขียนเพื่อพัฒนาแนวคิด
เทคนิค และรูปแบบการสร้างสรรค์
การ
นำเสนอผลงาน และการเสวนาเชิงสาธารณะวิจารณ์
Principles, concepts, methods, methods of artistic
creation, and Design in group forms, writing to
develop ideas and concept, techniques and creation
styles, presentation and public commentary, critique
181312

ปิดรายวิชา

ปรัชญาศิลป์
3 (2-2-5)
Art Philosophy
หลักการ ปรัชญา แนวคิด รูปแบบ และความสัมพันธ์ท่ีมี
อิทธิพลต่อพัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงและการกำหนด
คุณค่าของศิลปะและการออกแบบ บริบททางวิจิตร
ศิลป์และประยุกต์ศิลป์ที่มอี ิทธิพลหรือความสัมพันธ์ต่อ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม
Principles, philosophy, concepts, styles and
relationship impacting on development, change and
determination of art and design, including fine and
applied arts’ contexts which influencing or correlating
with economic, social, political and cultural aspects
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านและวิชาเอก

57 หน่วยกิต

ให้นิสติ เลือกเรียนแขนงวิชาใดแขนงวิชาหนึ่ง
2.2.1 แขนงวิชาศิลปะ
1) วิชาเฉพาะด้านทัศนศิลป์
181221

วัสดุและการสร้างสรรค์
3 (2-2-5)
Materials and Creative
การวิเคราะห์คุ ณสมบั ติ และหลักการพิจ ารณาในการ
เลือ กใช้วั สดุ และวิธ ีการที่ ใช้ในการสร้างสรรค์ ผลงาน
ศิลปะ และการออกแบบ การสร้างสรรค์ผลงาน ที่พัฒนา
จากฐานภูมปิ ัญญาและวัสดุทอ้ งถิ่นในธรรมชาติ และวัสดุ
สังเคราะห์ การค้นคว้าหาวัสดุ แนวทางและ การพัฒนา
รูปแบบของการสร้างสรรค์ทงั้ 2 มิติและ 3 มิติ
Qualitative analysis and the principles of choosing
materials and methods used in creation of art and
design, creation of works developed by local wisdom
and materials in nature, and synthetic materials,
material research guidelines and development of both
2D and 3D creative styles

181215

วัสดุกับการสร้างสรรค์
3 (2-2-5)
Material and Creative Thinking
การเรี ย นรู ้ การทดลอง การใช้ ง านจากความ
หลากหลายของวัสดุ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
การเชื ่ อ มโยงวั สดุก ับ แนวคิ ด และเทคนิ ค สู่ก าร
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเบื้องต้น
Learning, experimenting, using variety of
materials to create works of art, linking materials
to concepts and techniques to create preliminary
works of art

15 หน่วยกิต
ปรับรหัส
รายวิชา ชื่อ
รายวิชา
คำอธิบาย
รายวิชา และ
ปรับให้จัดอยู่
ในวิชาเฉพาะ
ด้านทัศนศิลป์
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ปรับปรุง

181111

สุนทรียศาสตร์
3(3-0-6)
Aesthetics
ความหมาย แนวคิ ด ทั ศ นคติ ข องมนุ ษ ย์ ด ้ า น
สุ นทรีย ศาสตร์ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน แนวคิดและ
ทัศนคติตะวันออก ตะวันตก วัฒนธรรมภูมิปัญญาพื้น
ถิ่น การวิเคราะห์วิจารณ์ การประยุกต์ใช้ในการรับรู้
และการประเมินคุณค่า
Meaning, concepts, human attitudes towards aesthetics
since ancient time, East versus West attitudes, cultural
heritages, analytical critics, application in aesthetic
perception and its evaluation

181226

181322

การบู ร ณาการข้ า มศาสตร์ ก ั บ ศิ ล ปะและการ
ออกแบบ
3 (2-2-5)
Integrating Multidisciplinary with Art and Design
การสร้ า งและการกำหนดแนวคิ ด หลั ก การ
สร้างสรรค์ ผลงาน การค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้นเพื่อใช้
ประกอบ ตัดสินใจและสร้างแนวคิด การวิเคราะห์
เพื ่ อ การ สร้ า งสรรค์ อ ย่ า งมี ร ะบบ การวิ เ คราะห์
ความสัมพันธ์ ระหว่างศาสตร์อื่นกับการสร้างสรรค์
ศิ ล ปะหรื อ การออกแบบ การบู ร ณาการการ
สร้ า งสรรค์ ผลงานศิ ล ปะและการออกแบบข้ า ม
ศาสตร์ส าขาวิชา การนาเสนอข้อมูลประกอบการ
สร้างสรรค์และการ อธิบายผลงานเชิงวิชาการ การ
เผยแพร่ผลงาน สู่สาธารณะ
Create and scope main idea, creation making
process, primary research for concept’ s decision,
analysis of creative methods, integration and
creation toward art and society , connection
between others sciences and arts ,principle,
concept, theories, styles of art and design, practice,
experiment, explore way to integrate arts and
design with others, manifest creative ideas and
present in academic field, demonstrate works to
public
คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างสรรค์และการนำเสนอ

181241

181116

3 (2-2-5)

181262

สุนทรียศาสตร์และทฤษฎีทางศิลปะ 3(2-2-5)
Aesthetic and Theories of Art
ประวัตศิ าสตร์วิธีคิดในด้านสุนทรียศาสตร์ แนวคิด
และทฤษฎีพ้ืนฐานด้านการออกแบบ มายาคติและ
วาทกรรมด้านศิลปะและการออกแบบ
กระบวนการรับรู้และการสร้างสรรค์ในวัฒนธรรม
ตะวันตกและตะวันออก
History of aesthetics thoughts and concepts,
concepts and fundamental theories of design,
myths and discourses in art and design, process
of perception and creation in Western and
Eastern culture
บูรณาการสร้างสรรค์ข้ามศาสตร์ศลิ ปะ
3 (2-2-5)
Multidisciplinary and Art Integration
การสร้างและการกำหนดแนวคิดหลัก การพัฒนา
แนวคิดทฤษฎี เหตุผล แนวทางการค้นคว้าข้อมู ล
เบื้องต้นเพื่อใช้ประกอบตัดสินใจและสร้างแนวคิด
การวิเคราะห์เพื่อการสร้างสรรค์อย่างมีระบบ การ
สังเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างศาสตร์อื่นกับ
ศาสตร์ศิลปกรรม การบูรณาการการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะข้ามศาสตร์สาขาวิชา การนำเสนอ
ข้อมูลประกอบการสร้า งสรรค์แ ละการอธิ บ าย
ผลงานเชิ ง วิ ช าการ การเผยแพร่ ผ ลงานสู่
สาธารณะ
Main concept formulation and framing,
development of concepts, theories, logic,
guidelines of primary research for conceptual
decision making, analysis of creative methods,
synthesis, connection between other disciplines
and art, integration of art with other disciplines,
manifestation of creative ideas for academic
presentation, publication of academic works

ปรับรหัส
คำอธิบาย
รายวิชา ปรับ
จำนวน ชั่วโมง
บรรยาย
ปฏิบัติ และ
การศึกษาด้วย
ตนเอง และ
ปรับให้จัดอยู่
ในกลุ่มวิชา
เฉพาะด้าน
ทัศนศิลป์
ปรับรหัส
รายวิชา ชื่อ
รายวิชา
คำอธิบาย
รายวิชา และ
ปรับให้จัดอยู่
ในวิชาเฉพาะ
ด้านทัศนศิลป์

คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์

ปรับรหัส
รายวิชา ชื่อ
รายวิชา

Creative Computer

3 (2-2-5)
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ปรับปรุง

คุณค่า ความสำคัญ เป้าหมาย และบริบทต่าง ๆ
ในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการ
สร้างสรรค์และนำเสนองานศิลปะ การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์และเทคนิคที่เกี่ยวข้องในการนำเสนอ
ภาพนิ ่ ง 2 มิ ต ิ 3 มิ ต ิ ภาพเคลื ่ อ นไหว และ
กระบวนการผลิตสื่อต่าง ๆ
Values, significance, aims, application and
various context of using computer graphic in
design, using computer program and relevant
techniques for presentation in two- dimensional,
three-dimensional and motion picture as well as
various animation-medias

คำอธิบาย
รายวิชา และ
ปรับให้จัดอยู่
ในวิชาเฉพาะ
ด้านทัศนศิลป์

การตลาดสำหรับศิลปะ
3 (2-2-5)
Marketing for Art
หลักการตลาดและปัจจัยที่เป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจ
ทางด้ า นศิ ล ปะ การวิ เ คราะห์ ด ้ า นการตลาดที่
เกี่ยวข้องกับงานศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์กับการ
เป็นผู้ประกอบการ
Marketing principles and factors driving art
business, marketing analysis of case study
related to art market, creativity, and
entrepreneurship
2) วิชาเอกบังคับทัศนศิลป์
181216
การพัฒนาการสร้างสรรค์ศิลปะ 1
3 (2-2-5)
Development of Art and Creativity I
การพัฒนาเทคนิคพื้นฐานจากทักษะในวิชาเฉพาะ
การพั ฒ นากระบวนการคิ ด และทั ก ษะการคิ ด
วิเคราะห์ การประยุกต์ทักษะสู่ผลงานสร้างสรรค์
Development of basic techniques using skills in
specific subjects, developing thinking processes
and analytical skills , application of skills for
creative work
181317
การพัฒนาการสร้างสรรค์ศิลปะ 2 3 (2-2-5)
Development of Art and Creativity II
การพัฒนาต่อยอดจากทักษะในวิชาเฉพาะ การ
พัฒนาวิธีคิดและเทคนิค การวิเคราะห์และพัฒนา

ปรับรหัส
รายวิชา ชื่อ
รายวิชา
คำอธิบาย
รายวิชา และ
ปรับให้จัดอยู่
ในวิชาเฉพาะ
ด้านทัศนศิลป์

Computer for Creative and Presentation
คุณค่า ความสำคัญ เป้าหมาย และบริบทต่าง ๆ ใน
การใช้ ค อมพิ ว เตอร์เ ป็น เครื ่ อ งมื อ พื ้ น ฐานในการ
สร้างสรรค์และนำเสนองานศิลปะ การออกแบบและ
เขียนแบบ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคนิค
ที่เกี่ยวข้องในการนำเสนอ ภาพนิ่งสองมิติ สามมิติ
ภาพเคลื่อนไหว และกระบวนการผลิตสื่อต่าง ๆ
Virtue, significance, aim, application and the
context of primary computer graphic for
presentation in design and drafting, using computer
program and relevant technique for presentation in
two- dimensional, tree- dimensional and motion
picture as well as various animation-medias
181321

การตลาดสำหรับศิลปะและการออกแบบ

3 (2-2-5)

Marketing for Art and Design
หลั ก การตลาดและปั จ จั ย ที ่ เ ป็ น ตั ว ขั บ เคลื ่ อ นธุ ร กิ จ
ทางด้ า นศิ ล ปะและการออกแบบ การวิ เ คราะห์ ด ้ า น
การตลาด ที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะและการออกแบบ
Principle of marketing strategies and factors to run art
and design business , analysis of case study in art and
design market.

181371

15 หน่วยกิต
รายวิชาใหม่

รายวิชาใหม่
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181318

181325

การสร้างสรรค์ศิลปะและการออกแบบกับชุมชน 3 (2-2-5)
Art and design with community
หลักการ การบริหารโครงการ และกระบวนการสร้างสรรค์
ผลงานเป็นกลุ่ม การกำหนดกลุ่มอภิปรายและวิเคราะห์ การ
วิเคราะห์เชื่อมโยงและสร้างผลงานกลุ่มร่วมกับพื้นที่ ชุมชน
หรือสังคม การวิเคราะห์ประเด็นแก้ปัญหา การสรุปประเด็น
แนวคิ ด การกระจายภาระงาน ได้ แ ก่ ผลงานศิ ลปะ การ
ออกแบบ การผสมผสาน และการจัดการ การเผยแพร่สู่
สาธารณะ
Principle and management of project, design process in
group discussion, analyze and connect work of art with
areas, communities or society, analysis of problems’
solving, conclusion of concept, distribution of works,
selection of art works, design products, integration and
management of works, public relation and presentation

181342

ผลงานสร้ า งสรรค์ เ พื ่อ ตอบสนองแนวคิ ด และ
เทคนิควิธีการทำงานในขัน้ กลาง
Developing skills from studied in specific subjects,
developing thinking methods and techniques,
analyzing and developing creative works in
response to concepts and techniques in
intermediate level
การพัฒนาการสร้างสรรค์ศิลปะ 3 3 (2-2-5)
Development of Art and Creativity III
การพั ฒ นาเทคนิ ค ทั ก ษะในวิ ช าเฉพาะ การ
วิเคราะห์และพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ตอบสนอง
แนวคิด เทคนิค วิธีการทำงานในระดับสูง สู่ความ
เป็นมืออาชีพ
Developing techniques, skills in specific subjects,
analyzing and developing creative works in
response to concepts and techniques at advance
and professional level
การสร้างสรรค์ศิลปะกับชุมชน
3 (2-2-5)
Creative Art with Community
หลักการการบริหารโครงการ แนวทางการจัดการ
และวางแผนพัฒนางานกระบวนการสร้างสรรค์
ผลงานเป็นกลุ่ม การกำหนดเนื้อหาสร้างแนวคิด
อภิปราย การวิเคราะห์ การเชื่อมโยงและสร้าง
ผลงานศิลปกรรมร่วมกับพื้นที่ ชุมชนหรือสังคม
การวิเคราะห์ประเด็น ปัญหา การแก้ปัญหา การ
สรุ ป ประเด็ น แนวคิ ด การคั ด เลื อ กผลงาน
ศิลปกรรม การผสมผสาน และการจัดการ การ
เสวนาเชิ ง สาธารณะวิ จ ารณ์ การเผยแพร่ สู่
สาธารณะ
Principles of project management, managerial
approaches and development plans, creative
processes in group content design, concept
formulation, discussion, analysis, building
connection and creating work of fine art with
communities or society, analysis of problem,
problem solving, determination of concepts,
selection of fine art works, integration and
management of works, public critical and
discussion, publication

รายวิชาใหม่

ปรับรหัส
รายวิชา ชื่อ
รายวิชา
คำอธิบาย
รายวิชา และ
ปรับให้จัดอยู่
ในวิชาเอก
บังคับ
ทัศนศิลป์
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181343

181222

ทฤษฎีแนวคิดและวัสดุ
1 (0-3-2)
Theory of Conceptual and Materials
หลั ก การและทฤษฎี ใ นการกำหนดและการวิ เ คราะห์
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการเลื อ กใช้ ว ั ส ดุ ที ่ ม ี ค วาม
สอดคล้องกับแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานทัง้ 2 มิติ 3
มิติ
Principles and theories in determining and analyzing

การสร้างสรรค์ศิลปะกับบริบทสังคม 3 (2-2-5) รายวิชาใหม่
Art in Social Contexts
ศิ ล ปะร่ ว มสมั ย สะท้ อ นวั ฒ นธรรมและสั ง คม
ผลกระทบทางสั ง คม การเปลี ่ ย นแปลงทาง
เทคโนโลยี วัฒนธรรม และการเมืองที่สำคัญที่
เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึง ปัจจุ บั น
การวิจัยรายบุคคล การทำงานเป็นกลุ่ม
Contemporary art reflecting culture and society,
social impacts, technological change, cultural
change, and political changes since World War II,
individual research, group work
ปิดรายวิชา

relationship between material selection which is
consistent with concept of creating 2D and 3D works
181223

การสร้างสรรค์ภาพถ่ายและภาพยนตร์

3 (2-2-5)

Creative Photography and Film
หลั ก การสร้ า งสรรค์ ภ าพยนตร์ แ ละภาพถ่ า ย คุ ณ ค่ า
เทคนิค ประเภท รูปแบบและองค์ประกอบของ ภาพยนตร์
และภาพถ่าย การใช้และตีความสัญลักษณ์ ในภาพยนตร์
และภาพถ่าย การสร้างสรรค์ภาพยนตร์ และภาพถ่ า ย
เพื ่ อ ตอ บสนอ งแนวคิ ด เชิ ง ศิ ล ปะ และพาณิ ช ย์
ความสัมพันธ์และผลกระทบของ ภาพยนตร์และภาพถ่าย
ต่ อ สั ง คม และการวิ เ คราะห์ วิ จ ารณ์ ภ าพยนตร์ แ ละ
ภาพถ่าย
Principles of filmmaking and photography, value,
technique, type, form and composition of film and photo.
understand and use interpretation of symbols in movies
and photos, create movies and photos responsive to
artistic and commercial concepts, relationships and the
impact of movies and photos on society, analysis movie
and photo critics.

ปิดรายวิชา
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181224

หลั ก การแนวคิ ด การสร้ า งสรรค์ ศ ิ ล ปะและการ
ออกแบบ

ปิดรายวิชา

3(2-2-5)

Principles of Creative Concepts, Art and Design
การวิเคราะห์หลักการ แนวคิด วิธีการ ประเภท และ
รู ป แบบในงานสร้ า งสรรคท์ า งด้ า นศิ ล ปะและการ
ออกแบบ การสร้างผลงานด้วยเทคนิค รูปแบบ และ
ทั ก ษะฝี ม ื อ ที ่ ต อบสนองแนวคิ ด การนำเสนอและ
เผยแพร่ผลงาน
Analysis of theories, concepts, methods, styles and
presentation in art and design in past and present, to
experiment various technique supporting design
concept, presentation, explanation, art analysis and
public presentation
181225

การพัฒนาแนวคิดสร้างสรรค์

1(0-3-2)

ปิดรายวิชา

Creative Thinking Development
สร้างความสัมพันธ์และการสื่อความระหว่างแนวคิด
และการสร้างสรรค์ การวิเคราะห์และ ประมวลแนวคิด
และนำเสนอรายงานการพัฒนาแนวคิดที่ตอบสนอง
การสร้างสรรค์ผลงาน การเสวนาเชิงสาธารณวิจารณ์
Enhance connection and interpretation of creative
concept in various aspects, analysis and synthesis of
an idea for presentation, develop idea in order to
create work of art ,public critique seminar

181326

การบริหารและจัดการโครงงานสร้างสรรค์กับชุมชน
1 (0-3-2)
Creative Project Administration and Management in
community
แนวทางการจั ด การและการวางแผนพั ฒ นางาน
สร้างสรรค์ การวิเคราะห์ จุ ดแข็ ง จุ ดอ่ อ น โอกาสและ
อุปสรรค การวางแผน การพัฒนาระบบการบริหารและ
การ จัดการโครงงานสร้างสรรค์กับชุมชน ทั้งในรูปแบบ
งานศิลปะและการออกแบบ การเสวนาเชิง สาธารณะ
วิจารณ์
Managerial approach and development plan in creative
works, analysis of strengths, weaknesses, opportunities,

ปิดรายวิชา
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and threats, planning of the development of
administrative system and management in creative art
and design project, critical public seminar

181411

ศิลปวิจารณ์
3 (2-2-5)
Art Criticism
การวิจารณ์ และประเมินผลงานศิลปะและการออกแบบ
การเข้าใจในงานศิลปะ หลั กการอ้างอิงเชิงศิ ลปะและ
วิชาการ การวิเคราะห์ถึงกระบวนการคิดของศิลปินและ
นักออกแบบ ผลกระทบของงานศิลปะและงานออกแบบที่
มีต่อสังคมและตนเอง
Criticism and evaluation of art and design works,

ปิดรายวิชา

understanding in art works on basis of art and academic
principles, analysis of cognitive process of artists and
designers, including impact of art and design works on
society and artists and designers themselves

181323

การสร้างสรรค์เชิงบูรณาการ
1 (0-3-2)
Integrating Creative
การพัฒนาแนวคิด ทฤษฎี เหตุผ ลและแนวทางการ
บู ร ณาการการสร้ า งสรรค์ ผ ลงานศิ ล ปะและการ
ออกแบบข้ามศาสตร์สาขาวิชา การเชื่อมโยงแนวคิด
และสร้างผลงานร่วมกับสังคม การเสวนาเชิง สาธารณ
วิจารณ์
Development of concepts, theory, cause and
integration of the creation of arts, design across the
branch of knowledge, connection between concepts
and works which correlating with community and
seminar in public critique

ปิดรายวิชา

181324

จิตวิทยาในศิลปะและการออกแบบ
3 (2-25)
Psychology in Art and Design
แนวคิ ด ของนั ก จิ ต วิ ท ยาเกี ่ ย วกั บ ความคิ ด และ
พฤติกรรมของมนุษย์ ทฤษฎีตามหลักจิตวิทยาเกี่ยวกับ
งาน ศิลปะและการออกแบบ ผลกระทบจากงานศิลปะ
และงานออกแบบที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสังคม
การนาหลักจิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ในงานศิลปะ และ
การออกแบบ

ปิดรายวิชา
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181422

181431

Notion of psychologists focusing on thoughts and
behaviors of humans, theory following psychological
principles hidden in art and design works, effect of art
and design works towards humans and society,
adaption of psychological principles to art and design
works
การสร้างสรรค์จัดการโครงงาน
3 (2-2-5)
Project Management
การสื่อความผ่านผลงานสร้างสรรค์ของตนเองด้วย
เทคนิ ค รู ป แบบหรื อ วิ ธ ี ก ารจั ด การที ่ ส ู ง ขึ ้ น การ
วิ เ คราะห์ ป ระเด็ น ปั ญ หาหรื อ ที ่ ม า การวิ เ คราะห์
แนวความคิดจากผลกระทบเชิงอัตตะและภาวะวิ สัย
การสังเคราะห์แ นวคิดสู่ก ารสร้างสรรค์ผลงาน การ
นำเสนอชุดโครงการ การวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุง การนำเสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการ
Communication through creative work by using
techniques, methods and higher management,
analysis of topic and its original idea, analysis of
concept which is affected from self- subjective and
objective angle, concept synthesis for creating works,
project presentation, data analysis for improvement,
exhibition presentation
ศิลปนิพนธ์
12 (0-36-18)
Art Thesis
การออกแบบ การผสมผสาน การวิจัย และการจัดการ
การนาเสนอหัว ข้อ ปฏิบัติก ารสร้า งสรรค์ผลงาน ที่
สมบู รณ์แ ละจัดทารูปเล่ม เอกสารวิชาการประกอบ
การอธิบาย ที่มา แนวความคิด เทคนิค วิธีการ การ
จัดการนาเสนอ การวิเคราะห์และสรุป การจัดแสดงผล
งานในรูปแบบนิทรรศการและการ สัม มนาทรรศนะ
วิจารณ์
Art and design thesis proposal or related topic of each
student which can be art works, integration across
arts’ field, research and management, executing
process of work and arrangement of academic report
describing original idea, concept, technique,
methodology, content analysis and conclusion,

ปิดรายวิชา

3) วิชาศิลปนิพนธ์
181432
ศิลปนิพนธ์
12(0-36-18)
Art Thesis
การทำการวิ จ ั ย ด้ า นศิ ล ปะหรื อ การออกแบบ
วิ เ คราะห์ ว ั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการศึ ก ษา ค้ น คว้ า
ด ำ เ น ิ น ก า ร ก า ร อ อ ก แ บ บ ก า ร ว ิ จั ย
กระบวนการวิจัย การนำเสนอหัวข้อ ปฏิบัติการ
สร้ า งสรรค์ผ ลงานที ่ส มบู รณ์ แ ละจั ดทำรู ปเล่ม
เอกสารวิชาการ การจัดการนำเสนอ การวิเคราะห์
แ ล ะ ส ร ุ ป ก า ร จั ด แส ด งผ ลง าน ใน ร ู ป แบบ
นิทรรศการ และการสัมมนาทรรศนะวิจารณ์
Research project in art or design subject,
analyzing purpose of study, research, design
process, research methodology, topic
presentations, practice creating complete works
and formatting research papers, presenting,

12 หน่วยกิต
ปรับรหัส
รายวิชา
คำอธิบาย
รายวิชา และ
ปรับให้จัดอยู่
ในกลุ่มวิชา
เฉพาะด้าน
และวิชาเอก
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together with thesis exhibition and seminar on critical
attitudes

181332

181333

จิตรกรรม
3 (2-2-5)
Painting
พืน้ ฐานทางประวัติศาสตร์ ความหมาย การวิเคราะห์
คุณค่า หลักการ ทักษะ วิธีการและคุณสมบัติเฉพาะ
ทางเทคนิคของการสร้างผลงานจิตรกรรมในเทคนิค
ต่ า ง ๆ การสร้ า งสรรค์ ผ ลงาน ศิ ล ปะหรื อ การ
ออกแบบ ด้วยเทคนิคจิตรกรรม การผสมกับเทคนิค
อื่น ๆ การสร้างสรรค์นอกสถานที่
Basic history, meanings, value evaluation,
principles, methodologies and specific techniques in
different types of paintings, creation of art and
design works by using direct painting techniques
and other methods, occasional outdoor workshop
ประติมากรรม
3 (2-2-5)
Sculpture

analysis and conclusion, exhibiting and a critical
semina
4) ประสบการณ์ภาคสนาม
3 หน่วยกิต
การฝึกงาน
3 รายวิชาใหม่
181431
Professional Training
การฝึกปฏิบัติการ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะในงานที ่เ กี ่ย วข้ อ งกับ ศิล ปะและการ
ออกแบบ ในสถานประกอบการ องค์ก รภาครัฐ
หรือเอกชน การเรียนรูก้ ารทำงานร่วมกับผู้อื่น การ
ประกอบวิชาชีพเพื่อ เป็ นแนวทางในการพั ฒ นา
ผลงานส่ว นตัว โปรเจคส่ว นตัว เพื่อสรุปผลการ
ฝึ ก งานและประโยชน์ ท ี ่ ไ ด้ ร ั บ จากการฝึ ก
ประสบการณ์ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
Practicing, learning, gaining experience and skills
related to art and design in workplace, public or
private organizations, learning how to work with
other, professional training for individual project
development, individual project for conclusion
result of training and benefit of relevant
professional training experience
5) วิชาเอกเลือก
จิตรกรรมสร้างสรรค์
3 (2-2-5)
181281
Creative Painting
การสร้างผลงานจิตรกรรมในเทคนิคต่าง ๆ การ
สร้างผลงานศิลปะหรือการออกแบบด้วยเทคนิค
จิตรกรรม การผสมเทคนิคจิตรกรรมกับเทคนิคอื่น
ๆ การศึกษาและการสร้างสรรค์นอกสถานที่
creating art work or design from painting
techniques, mixing painting techniques with other
techniques, outdoor study and creativity

181282

ประติมากรรมสร้างสรรค์
Creative Sculpture

12 หน่วยกิต
ปรับรหัส
รายวิชา ชื่อ
วิชา
คำอธิบาย
รายวิชา และ
ปรับให้จัดอยู่
ในวิชาเอก
เลือก

3 (2-2-5) ปรับรหัส
รายวิชาชื่อ
วิชาคำอธิบาย
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181334

181331

พืน้ ฐานทางประวัติศาสตร์ ความหมาย การวิเคราะห์
คุณค่า หลักการ ทักษะ วิธีการและ คุณสมบัติเฉพาะ
ทางเทคนิคของการสร้างผลงาน ประติมากรรมใน
เทคนิค และรูป แบบต่า ง ๆ การสร้า งสรรค์ผลงาน
ศิ ล ปะหรื อ การออกแบบ นำเสนอในรู ป แบบ
ประติ ม ากรรม การผสมกั บ เทคนิ ค อื ่ น ๆ การ
สร้างสรรค์ผลงานที่สัมพันธ์กับพื้นที่และสังคม
Basic history, meanings, value evaluation,
principles, methodologies and specific techniques in
making sculpture in various methods and styles,
presentation of art and design works in three
dimensional approaches, integration of sculpture
works with other techniques for building
relationship to locality and society
ภาพพิมพ์
3 (2-2-5)
Printmaking
พื้นฐานทางประวัติศาสตร์ ความหมาย การวิเคราะห์
คุณค่า หลักการ ทักษะ วิธีการและคุณสมบัติเฉพาะ
ทางเทคนิคของการสร้าง ผลงานภาพพิมพ์ ในเทคนิค
และรูปแบบต่าง ๆ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะหรือ
การออกแบบด้วย เทคนิคภาพพิมพ์ การพัฒนาและ
ค้ น หาแนวทางการ สร้ า งสรรค์ แ ละการนาเสนอใน
รูปแบบใหม่ ๆ และการผสมผสานกับเทคนิคอื่น ๆ
Basic history, meanings, value evaluation, principles,
methodologies and specific techniques in printmaking
in various methods and styles, creation of art and
design works with printmaking techniques,
development and discovery of newer creativity and
presentation, integration of printmaking art with other
techniques
เครื่องปัน้ ดินเผา
3 (2-2-5)
Ceramic
พื้นฐานทางประวัติศาสตร์ ความหมาย การวิเคราะห์
คุณค่า หลักการ ทักษะ วิธีการและคุณสมบัติเฉพาะ
ของผลงานเครื่องปั้นดินเผา การสร้างสรรค์ผลงาน
ศิ ล ปะหรื อ การออกแบบเครื ่ อ งปั ้ น ดิ น เผาในเชิ ง
หัตถกรรมและอุตสาหกรรม

การสร้า งสรรค์ผ ลงานศิลปะหรือการออกแบบ
นำเสนอในรูปแบบประติมากรรม การผสมผสาน
งานประติมากรรมกับเทคนิคอื่น ๆ การสร้างสรรค์
ผลงานที่สัมพันธ์กับพืน้ ที่และสังคม
creating work of art or design and presenting in
form of sculpture, integration of sculpture works
with other techniques, creating work connecting
to social and area-based art production

รายวิชา และ
ปรับให้จัดอยู่
ในวิชาเอก
เลือก

181283

ภาพพิมพ์สร้างสรรค์
3 (2-2-5)
Creative Print Making
สร้างผลงานภาพพิมพ์โดยใช้เทคนิคและกรรมวิธี
ต่ า ง ๆ การสร้ า งสรรค์ ผ ลงานศิ ล ปะหรื อ การ
ออกแบบด้ว ยเทคนิค ภาพพิม พ์ การพัฒนาและ
ค้นหาแนวทางการสร้างสรรค์ และการผสมผสาน
งานภาพพิมพ์กับเทคนิคอื่น ๆ
create print making using various methods and
styles, creation of art or design works using
printmaking techniques, developement and
exploration of creative approach and integration
of print making with other techniques

ปรับรหัส
รายวิชา ชื่อ
วิชา
คำอธิบาย
รายวิชา และ
ปรับให้จัดอยู่
ในวิชาเอก
เลือก

181284

ศิลปกรรมเครื่องปัน้ ดินเผา
3 (2-2-5)
Ceramic Art
แนวคิ ด ทั ก ษะ วิ ธ ี ก าร การสร้ า งสรรค์ ผ ลงาน
เครื่องปัน้ ดินเผาในเชิงศิลปกรรม
Concept, skills, methods, creation of ceramic in
art production

ปรับรหัส
รายวิชา ชื่อ
วิชา
คำอธิบาย
รายวิชา และ
ปรับให้จัดอยู่
ในวิชาเอก
เลือก
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Basic history, meanings, value evaluation, principles,
methodologies and specific characteristics in different
types of ceramics, creation and design of ceramic in
both handicraft and industrial production
181287

181289

181394

การสร้างสรรค์ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
รายวิชาใหม่
3 (2-2-5)
Creative Still Image and Motion Picture
หลักการถ่ายภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวโดยใช้
กล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพ การจัดแสง วัดแสง
และเทคนิค อื่น ๆ ในการถ่ายภาพ การถ่ายภาพ
และเทคนิควิธีการจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
การสร้ า งสรรค์ และการออกแบบในแขนงที่
เกี่ยวข้อง
Principles of still images and motion pictures by
utilizing camera and supporting accessories, light
setting, light measuring and other techniques,
utilization of camera and techniques generating
from computer programmers to create and
design works in related fields
การสร้างสรรค์บุคลิกหุ่นจำลอง
3 (2-2-5) รายวิชาใหม่
Creative Figurine and Modelling
พื้นฐานของการสร้างแบบจำลอง หุ่นจำลองโดย
ดินโพลิเมอร์ การทำหุ่น 3 มิติ มาตราส่วน สัดส่วน
รูปแบบ และคุณสมบัติของวัสดุ วิธีร่างเพื่อสร้า ง
แบบจำลอง 3 มิติ การสร้างฐานและโครงสร้า ง
ภายใน เทคนิค และการใช้เครื่องมือ ที่เหมาะกับ
คุณสมบัตขิ องดินโพลิเมอร์
Basics figurine modeling, polymer clay modeling,
3D model, scale, proportion, form, material
properties, sketching methods for creating 3D
models, creating bases and armatures, proper
techniques and tools for properties polymer clays
การจัดนิทรรศการสร้างสรรค์
3 (2-2-5) รายวิชาใหม่
Creative Exhibition
หลั ก การ แนวคิ ด วิ ว ั ฒ นาการการออกแบบ
นิทรรศการในรูปแบบต่าง ๆ หน่วยนำเสนอสินค้า
ณ จุดจำหน่าย การปฏิบัติงานด้า นการวางแผน
การกำหนดขั้นตอนการทำงาน การออกแบบ สร้าง
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181395

181335

การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 3(2-2-5)
Product and Packaging Design
หลั ก การและความหมาย ประเภทของการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ประวัตศิ าสตร์การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ แนวคิดและวัตถุประสงค์
การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การค้นคว้า
ข้อมู ลออกแบบผลิตภัณ ฑ์แ ละบรรจุภัณฑ์อย่างเป็น
ระบบ การร่างแบบ การเขียนแบบ การสร้างหุ่นจำลอง
เพื่อทดสอบรูปทรง และการสร้างผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์ต้นแบบ การวางแผนการผลิต การทดสอบต่อ
กลุ่มผู้ใช้ และการนำเสนอผลงาน
Meanings and types of product and packaging design,
history of product and packaging design, concept of
product and packaging design, primary sketch for
production and presentation, making testing model
and complete mock- up, collecting relevant data for
product and packaging design, plan for production

ติดตั้ง การประชาสัมพันธ์แ ละการเปิดแสดงต่อ
สาธารณะ
Principles, concepts, evolution of various
exhibition design, point- of- sale units, planning
operations, determining workflow, designing,
displaying exhibition, installation, broadcasting
and exhibiting to public
เทคนิคการสอนศิลปะสำหรับเด็ก
3 (2-2-5) รายวิชาใหม่
Teaching Art Technique for Kids
แนวคิด หลัก การ กระบวนการทัก ษะทางศิลปะ
การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนรู้ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ทาง
ศิลปะ และสร้า งบรรยากาศภายในชั้นเรียน ฝึก
การจัดการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียนให้เหมาะสม
กับเด็กในแต่ละช่วงวัย
Concepts, principles, technical process of
teaching art, using technology to increase
efficiency for learning management, design of
artistic learning activities and creating
atmosphere in classroom, practicing learning
management, class management for children of
each age group
ปิดรายวิชา
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and transportation, design testing between product
and user, public exhibition

2.2.2 แขนงวิชาการออกแบบ
1) วิชาเฉพาะด้านการออกแบบ
181227
กระบวนการคิดในการสร้างสรรค์งานออกแบบ
3(2-2-5)
Creative Thinking for Design Process
ประเภทวิ ธ ี ค ิ ด สร้ า งสรรค์ เ บื ้ อ งต้ น การคิ ด
สร้างสรรค์สำหรับงานออกแบบในยุคหลังสมัยใหม่
แนวคิดการออกแบบเชิงอุปมาอุปไมย แนวคิดการ
ออกแบบเชิงรูปธรรม แนวทางการออกแบบใน
เชิ ง สั ญ ศาสตร์ ขั ้ น ตอนและพัฒ นาแนวคิดและ
สร้างสรรค์งานออกแบบ
Type of basic creative thinking, creative thinking
for design in Post- Modern era, metaphoring
design, mimicry design concepts, semiotics
design concept, process of conceptual
development and creative design
181263
คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ
3 (2-2-5)
Computer for technical drawing
เครื่องมือและคำสั่งในโปรแกรมเขียนแบบ คำสั่ง
การเขีย นแบบ 2 มิติ การแก้ไขคำสั่ง 2 มิติ การ
เขีย นภาพฉาย สัดส่ว นและมาตราส่วนในงาน 2
มิติ หลักการเขียนแบบภาพชนิดต่าง ๆ ในงาน 2
มิติ เพื่อนำเสนอชิน้ งาน การพิมพ์ภาพผลงานเขียน
แบบ
Tools and instructions in computer drawing, 2 dimension commands, 2- dimension edits
commands, process of orthographic drawing, 2dimension scale and proportion, principles of 2dimension drawing for presentation, print out
process
181264
เรขศิลป์
3 (2-2-5)
Computer Graphic
การศึ ก ษาประเภทของโปรแกรมประยุ ก ต์ ด ้า น
กราฟิก การวิเคราะห์หลักการสร้างงานกราฟิก
และการออกแบบพื้นฐาน การวาดด้วยเครื่องมือ
ต่าง ๆ การสร้างพื้นที่และการตัดตกแต่งภาพ การ

15 หน่วยกิต
รายวิชาใหม่

รายวิชาใหม่

รายวิชาใหม่
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181365

181321

การตลาดสำหรับศิลปะและการออกแบบ 3(2-2-5)
Marketing for Art and Design
หลักการตลาดและปัจจัยที่เป็นตัวขับเคลื่อน
ธุรกิจทางด้านศิลปะและการออกแบบการวิเคราะห์ด้าน
การตลาดที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะและการออกแบบ
Principle of marketing strategies and factors
to run art and design business , analysis of case study
in art and design market

181372

ทำงานกับแบบภาพซ้อนทับ (Layers) การวาดภาพ
ระบายสี และการปรับแต่งสี แสงเงาของรูปภาพ
การจัดวางและการปรับรูปทรง ฝึก ปฏิบัติก าร
ออกแบบภาพประกอบประเภทต่าง ๆ
Study of various types of graphic design
program, analyzing principles of graphic design
and basic designing, drawing with various
tutorials, building space and image editing,
working with layer drawing, painting and editing
colour, placing and adjusting form, practice
invarious illustration design
คอมพิวเตอร์ 3 มิติ
3 (2-2-5)
Computer for 3D Modeling
การขึ ้ น รู ป 3 มิ ต ิ ใ นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
หลักการและเทคนิคเพื่อขึน้ รูปในเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
การกำหนดขนาดและสั ด ส่ ว นสำหรับ งานพิม พ์
การทดสอบการพิมพ์ และการตกแต่งผลงาน
Three- dimensional design with computer
software, principles and techniques for 3 D
printing, scale, and proportion for printing,
testing, printing and finishing in the final process
การตลาดสำหรับงานออกแบบ
3 (2-2-5)
Marketing for Design
ระบบการทำงานในรู ป แบบของบริ ษ ั ท องค์ ก ร
วิสาหกิจ โครงสร้าง ของบริษัทขนาดเล็ก (SMEs)
การตลาด การวิ เ คราะห์ ก ลุ ่ ม เป้ า หมายและ
พฤติกรรมของผู้บริโภค กลยุทธ์การสร้าง แบรนด์
ให้กับสินค้าและบริการ การวิเคราะห์ตลาดและ
สภาวะแวดล้อมของสินค้า แนวโน้มทางธุรกิจและ
รู ป แบบการบริ โ ภคของตลาดยุ ค ใหม่ บทบาท
การตลาดในยุคดิจิ ทัล ปัจจัยสำคัญในการสร้า ง
ความพิเศษให้แก่สินค้าและบริการ การคำนวณ
ต้นทุนในการผลิตเบื้องต้น
Company system, organization system,
enterprises system, structure of small companies
(SMEs), marketing, analysis of target groups and
consumer behavior, brand building strategies for
goods and services, market analysis and
environment of product, business trends and

รายวิชาใหม่

ปรับรหัส
รายวิชา
คำอธิบาย
รายวิชา และ
ปรับให้จัดอยู่
ในวิชาเฉพาะ
ด้านการ
ออกแบบ
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consumption patterns of new market, roles of
marketing in digital age, important factors in
creating special products and services,
calculating initial production cost
2) วิชาเอกบังคับการออกแบบ
181251
พื้นฐานการออกแบบ
3 (2-2-5)
Basic Design
แนวความคิ ด การออกแบบ แบบร่ า งในการ
ออกแบบ แบบร่างแนวความคิด แบบร่างอารมณ์
ของชิ้นงาน แนวโน้มการออกแบบ แรงบันดาลใจ
ในการออกแบบ
Design concepts, sketch design, sketch idea,
mood tone, design trend, inspiration for design
181252
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1
3 (2-2-5)
Product Design I
การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท ี ่ ผ ลิ ต ทำด้ ว ยระบบ
อุตสาหกรรม กระบวนการทำงานผลิตภัณฑ์เชิง
พาณิชย์ วัสดุในงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ
Industrial product design, process of making
commercial products, materials in industrial
production
181353
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 2
3 (2-2-5)
Product Design II
องค์ ค วามรู ้ ข องนวั ต กรรมต่ า ง ๆ ความหมาย
แนวคิด ประเภท องค์ประกอบ รวมถึงเทคโนโลยีที่
ส่ ง เสริ ม การสร้ า งนวั ต กรรม และการจั ด การ
นวัตกรรมในระบบอุตสาหกรรมในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ประยุกต์ใช้โปรแกรม 3 มิติ มาใช้ใน
การจัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์
Knowledge in various innovation, definitions,
concepts, categories, elements, and technology
promoting innovation, innovation management in
industrial system of product design, application of
3D program for product design management
181355
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 3
3 (2-2-5)
Product Design III
การออกแบบเพื่อความต้องการเฉพาะกลุ่ม การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนและท้องถิ่นที่เชื่อมโยง

15 หน่วยกิต
รายวิชาใหม่

รายวิชาใหม่

รายวิชาใหม่

รายวิชาใหม่
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181431

ศิลปนิพนธ์

12 (0-36-18)

Art Thesis

การออกแบบ การผสมผสาน การวิ จ ั ย และการ
จัด การ การนำเสนอหัวข้อ ปฏิบ ัต ิการสร้างสรรค์
ผลงาน ที่สมบูรณ์และจัดทำรูปเล่มเอกสารวิชาการ
ประกอบ การอธิบ าย ที่ม า แนวความคิด เทคนิค
วิธีการ การจัดการนำเสนอ การวิเคราะห์และสรุป
การจัดแสดงผลงานในรูปแบบนิทรรศการและการ
สัมมนาทรรศนะวิจารณ์
Art and design thesis proposal or related topic of each
student which can be art works, integration across arts’
field, research and management, executing process of
work and arrangement of academic report describing
original idea, concept, technique, methodology, content
analysis and conclusion, together with thesis exhibition
and seminar on critical attitudes

กับฐานทางวัฒนธรรม สร้างคุณค่าและลักษณะ
พิเศษให้ผลิตภัณฑ์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
เทคนิคในการออกแบบผลิตภัณฑ์
Design for specific needs, product development
for local enterprise based on cultural heritage,
building product values and identity for product,
applying technology and craft techniques for
product design
181356
ปฏิบัติการออกแบบและหัตถอุตสาหกรรม
3 (1-4-4)
Design and Industrial Craft Studio
ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคสิ่งทอ การเย็บ การปัก การ
ถั ก การทอ องค์ ค วามรู ้ แ ละทั ก ษะในการ
ส ร ้ า ง ส ร ร ค์ หั ตถ กร รม จากผ ้ า แล ะสิ ่ ง ทอ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ และหัตถอุตสาหกรรม
Practice in textile techniques, sewing,
embroidery, knitting, weaving, knowledge and
skills in creating textile works, industrial textile
and industrial craft
3) วิชาศิลปนิพนธ์
181432
ศิลปนิพนธ์
12(0-36-18)
Art Thesis
การทำการวิ จ ั ย ด้ า นศิ ล ปะหรื อ การออกแบบ
วิ เ คราะห์ ว ั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการศึ ก ษา ค้ น คว้ า
ด ำ เ น ิ น ก า ร ก า ร อ อ ก แ บ บ ก า ร ว ิ จั ย
กระบวนการวิจัย การนำเสนอหัวข้อ ปฏิบัติการ
สร้ า งสรรค์ผ ลงานที ่ส มบู รณ์ แ ละจั ดทำรู ปเล่ม
เอกสารวิชาการ การจัดการนำเสนอ การวิเคราะห์
แ ล ะ ส ร ุ ป ก า ร จั ด แส ด งผ ลง าน ใน ร ู ป แบบ
นิทรรศการ และการสัมมนาทรรศนะวิจารณ์
Research project in art or design subject,
analyzing purpose of study, research, design
process, research methodology, topic
presentations, practice creating complete works
and formatting research papers, presenting,
analysis and conclusion, exhibiting and a critical
seminar

รายวิชาใหม่

12 หน่วยกิต
ปรับรหัส
รายวิชา
คำอธิบาย
รายวิชา และ
ปรับให้จัดอยู่
ในกลุ่มวิชา
เฉพาะด้าน
และวิชาเอก
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181336

การออกแบบเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ
3(2-2-5)
Fashion & Jewelry Design
หลักการและความหมาย การออกแบบเครื่องแต่งกาย
และเครื่องประดับ ประวัติศาสตร์ของแฟชั่นเครื่องแต่ง

4) ประสบการณ์ภาคสนาม
181431
การฝึกงาน
3
Professional Training
การฝึกปฏิบัติการ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะในงานที ่เ กี ่ย วข้ อ งกับ ศิล ปะและการ
ออกแบบ ในสถานประกอบการ องค์ก รภาครัฐ
หรือเอกชน การเรียนรูก้ ารทำงานร่วมกับผู้อื่น การ
ประกอบวิชาชีพเพื่อ เป็ นแนวทางในการพั ฒ นา
ผลงานส่ว นตัว โปรเจคส่ว นตัว เพื่อสรุปผลการ
ฝึ ก งานและประโยชน์ ท ี ่ ไ ด้ ร ั บ จากการฝึ ก
ประสบการณ์ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
Practicing, learning, gaining experience and skills
related to art and design in workplace, public or
private organizations, learning how to work with
other, professional training for individual project
development, individual project for conclusion
result of training and benefit of relevant
professional training experience
5) วิชาเอกเลือก
181285
การออกแบบสิ่งทอสร้างสรรค์
3 (2-2-5)
Creative Textile Design
ประวัติศาสตร์สิ่งทอตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วัสดุ
ในงานสร้างสรรค์ส่งิ ทอ สำรวจ และทดลองเส้นใย
และผ้าด้วยเทคนิคต่าง ๆ การย้อม การพิมพ์ การ
เพ้นท์ การผูก การมัด การถัก การทอ การปัก
การปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ และการเรียนรู้นอก
สถานที่
History of textile from past to present, materials
in textile and fabric, textile and fabric exploration
and experiment using various techniques, dying,
printing, painting, binding, bundling, knitting,
weaving, embroidering, working in studio textile
and field trip
181286
การออกแบบเครื่องแต่งกาย
3 (2-2-5)
Fashion Design
หลักการและความหมายการออกแบบเครื่องแต่ง
กาย ประวั ต ิ ศ าสตร์ ข องแฟชั ่ น เครื ่ อ งแต่ ง กาย
รูปแบบของเครื่องแต่งกาย ลักษณะเฉพาะ วัสดุ

3 หน่วยกิต
รายวิชาใหม่

12 หน่วยกิต
รายวิชาใหม่

ปรับรหัส
รายวิชา
คำอธิบาย
รายวิชา และ
ปรับให้จัดอยู่
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สาระที่
ปรับปรุง

181331

181337

กายและเครื่องประดับ ตะวันออกและตะวันตก รูปแบบ
ลักษณะเฉพาะ วัสดุ เทคนิค และกรรมวิธี แนวคิดการ
สร้างสรรค์ผลงานของเครื่องแต่งกายและ
เครื่องประดับ ความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องแต่งกายกับ
เครื่องประดับร่างกาย การวิเคราะห์กระบวนการ การ
ประเมิ น คุ ณ ค่ า คุ ณ สมบั ต ิ เ ฉพาะของผลงาน การ
พั ฒ นาค้ น หาแนวทางการสร้ า งสรรค์ และการ
ผสมผสานกับเทคนิคอื่น ๆ และการนำเสนอในรูปใหม่
ๆ
Principles and meaning of costume and jewelry
design. history of fashion, costume and jewelry both
eastern and western styles, materials, techniques
and processes, concepts of creation of costumes and
jewelry, relationship between costumes, jewelry
with in the body, processing analysis and valuation
specific features of work, development of creative
approach, Integration with other techniques and
presentation with new images
เครื่องปั้นดินเผา
3 (2-2-5)
Ceramic
พืน้ ฐานทางประวัติศาสตร์ ความหมาย การวิเคราะห์
คุณค่า หลักการ ทักษะ วิธีการและคุณสมบัติเฉพาะ
ของผลงานเครื่องปั้นดินเผา การสร้างสรรค์ผลงาน
ศิ ล ปะหรื อ การออกแบบเครื ่ อ งปั ้ น ดิ น เผาในเชิ ง
หัตถกรรมและอุตสาหกรรม
Basic history, meanings, value evaluation,
principles, methodologies and specific
characteristics in different types of ceramics,
creation and design of ceramic in both handicraft
and industrial production
การออกแบบตัวอักษรและกราฟิก
3(2-2-5)
Typography and Graphic Design
พื้นฐานทางประวัติและวิวัฒนาการของตัวอักษรไทย
และโรมัน รูปแบบของตัว อัก ษรที่ ใช้ใ นปัจจุบัน การ
สร้ า งสรรค์ แ นวคิ ด ในการออกแบบตั ว อั ก ษรให้ มี
เอกลักษณ์เฉพาะ สิทธิปัญญา การประยุกต์ ใช้ตัวอักษร
ในงานออกแบบกราฟิกและงานผลิตสื่อ การสื่อสาร
และนำเสนอเผยแพร่งานสู่สาธารณะ

เทคนิ ค และกรรมวิ ธ ี แนวคิ ด การสร้ า งสรรค์ ในวิชาเอก
ผลงานของเครื่องแต่งกาย ความสัมพันธ์ระหว่าง เลือก
เครื่องแต่งกายกับร่างกาย การพัฒนาค้นหาแนว
ทางการสร้างสรรค์ การผสมผสานกับเทคนิคอื่น ๆ
และการนำเสนอในรูปใหม่
Principles and definitions of costume design,
history of fashion, costume styles, specific
attributes, materials, techniques and processes,
concepts of creation of costumes, relationship
between costumes and the body, development
of creative approaches, integration with other
techniques for innovative presentation

181289

หัตถกรรมเครื่องปัน้ ดินเผา
3 (2-2-5)
Ceramic Craft
แนวคิด ทักษะ วิธีการ การออกแบบ
เครื่องปัน้ ดินเผาในเชิงหัตถกรรมและอุตสาหกรรม
Concept, skills, methods, creation of ceramic in
craft and industrial production

ปรับรหัส
รายวิชา ชื่อ
วิชา
คำอธิบาย
รายวิชา และ
ปรับให้จัดอยู่
ในวิชาเอก
เลือก

181290

การออกแบบตัวอักษร
3 (2-2-5)
Typography
พื ้ น ฐานทางประวั ต ิ แ ละวิ ว ั ฒ นาการของตั ว
อักษรไทยและโรมัน รูปแบบของตัวอักษรที่ใช้ใน
ปัจจุบัน การสร้างสรรค์แนวคิดในการออกแบบ
ตัวอักษรให้มีเอกลักษณ์เฉพาะ สิทธิปัญญา การ
ประยุกต์ใช้ตัวอักษรในงานออกแบบกราฟิกและ

ปรับรหัส
รายวิชา
คำอธิบาย
รายวิชา และ
ปรับให้จัดอยู่
ในวิชาเอก
เลือก
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Basic history and evolution of Thai and Roman
letters, type of letters use in present, conceptual for
unique typography design, copyright for art and
design, application of typography in graphic design
and media production, communication and
presentation for public relation

181291

181392

181393

งานผลิตสื่อ การสื่อสาร การนำเสนอเผยแพร่งาน
สู่สาธารณะ
Basic history and evolution of Thai and Roman
letters, types of letter use in present, concept
formulation for unique typography design,
copyright for art and design, application of
typography in graphic design and media
production, communication, public presentation
พื้นฐานปฏิบัตกิ ารออกแบบและหัตถศิลป์
รายวิชาใหม่
3 (1-4-4 )
Basic Design and Craft Studio
เทคนิ ค การขึ ้ น รู ปวัส ดุ ป ระเภทไม้ ไ ผ่ หวาย กก
กระจูด แฝก ผักตบชวา ด้วยเทคนิคจักสานและ
การทอ การฝึกปฏิบัติ การออกแบบงานหัตถศิลป์
Techniques of structuring and weaving bamboo
thread, rattan, reed, bulrush, vetiver, water
hyacinth using techniques of wickering and
weaving, practice, craft design
ปูนปัน้ และไม้แกะสลักล้านนา
3 (2-2-5) รายวิชาใหม่
Stucco and Wood Carving of Lanna
เทคนิค วิธีการ องค์ความรู้ทางด้านงานปูนปั้นและ
งานแกะสลักไม้ที่เป็นภูมิปัญญาของช่างในล้านนา
การถ่ า ยทอด และการปฏิ บ ั ต ิ ง านแบบงานช่า ง
ดั ้ ง เดิ ม การพั ฒ นาองค์ ง านปู น ปั ้ น และงาน
แกะสลักในกลุ่ม ช่างล้านนาไปสู่การสร้างสรรค์
ผลงานร่วมสมัย
Techniques, methods, body of
knowledge in Lanna stucco work and wood
carving, transferring and practicing traditional
craftsmanship, development of Lanna stucco and
carving work to create contemporary works
การทำเครื่องประดับ
3 (2-2-5) รายวิชาใหม่
Jewelry Making
ประวัตศิ าสตร์การออกแบบเครื่องประดับ พื้นฐาน
การออกแบบเครื ่ อ งประดั บ การผลิ ต ผลงาน
เครื่องประดับ วัสดุ และวิธีการจัดการวัสดุในงาน
เครื ่ อ งประดั บ พื ้ น ฐานเทคนิ ค งา น โล ห ะ
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วิชาแกน
วิชาเฉพาะด้าน
วิชาเอก
วิชาเอกบังคับ

เครื่องประดับ และการผลิตงานด้วยมือเบื้องต้น
ศึกษาและปฏิบัติในห้องปฏิบัตกิ าร
History of jewelry, basic jewelry design,
producing jewelry, materials and material
management in jewelry making, basic techniques
of metalsmithing and handcrafting, working in
jewelry studio
181396
การออกแบบของเล่น
3 (2-2-5) รายวิชาใหม่
Toy Design
ความหมาย ประเภท ประวัติศาสตร์การออกแบบ
ของเล่น หลักการออกแบบของเล่น ขั้นตอนการ
ออกแบบของเล่น การสร้างหุ่นจำลองเพื่อทดสอบ
การประเมินผลการออกแบบของเล่น
Definitions, types, history of toy design, principles
of toy design, toy design process, model making
for testing, evaluation of toy design
2.1 กลุ่มวิชาแกน
34

34
38 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านและวิชาเอก
ให้นิสติ เลือกเรียนแขนงวิชาใดแขนงวิชาหนึง่
21
2.2.1 แขนงวิชาศิลปะ
1) วิชาเฉพาะด้านทัศนศิลป์
12
2) วิชาเอกบังคับทัศนศิลป์
3) วิชาศิลปนิพนธ์
4) ประสบการณ์ภาคสนาม
5) วิชาเอกเลือก
2.2.2 แขนงวิชาการออกแบบ
1) วิชาเฉพาะด้านการออกแบบ
2) วิชาเอกบังคับการออกแบบ
3) วิชาศิลปนิพนธ์
4) ประสบการณ์ภาคสนาม
5) วิชาเอกเลือก

57

15
15
12
3
12
15
15
12
3
12
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา แขนงวิชาศิลปะ

001102
004101
181111
181112
181113

001103
001101
003202
181114
181115
181116
181117

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565

ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น

ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
ศิลปะในการดำเนินชีวติ
สุนทรียศาสตร์
พืน้ ฐานศิลปะและการออกแบบ 1
วาดเส้น

รวม
ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
การใช้ภาษาไทย
การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
พืน้ ฐานศิลปะและการออกแบบ 2
การคิดสร้างสรรค์
คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างสรรค์และ
การนำเสนอ
ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ
ตะวันตก

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)

001101
001103
002101
003101
181111
181112
181121

15 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
1(0-3-2)
3(2-2-5)

001102
001104
002102
003102
181113
181114

3(2-2-5)

181122
181123

รวม

19 หน่วยกิต

ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น

องค์ประกอบศิลป์เพื่องานศิลปะและการ
ออกแบบ
ประวัติศาสตร์ศลิ ปะตะวันออกและ
ศิลปกรรมท้องถิ่น
รวม

2(2-0-4)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต
1(0-2-1)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
21 หน่วยกิต

ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น

001204

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า

3(2-2-5)

002202
003201
181211

สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิตอล
ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ
ตะวันออก
วัสดุและการสร้างสรรค์
ทฤษฎีแนวคิดและวัสดุ

181221
181222

ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
ภาษาอังกฤษสำหรับชีวติ ประจำวัน
การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวติ ยุคดิจิทัล
สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ
พืน้ ฐานศิลปะและการออกแบบ
วาดเส้น
ประวัติศาสตร์ศลิ ปะและการออกแบบ
ตะวันตก
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาไทยเชิงวิชาการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ความฉลาดทางดิจิทัล
การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ
การปฏิบัติงานศิลปกรรมพื้นฐาน
ปฏิบัติการพืน้ ฐานการออกแบบ

3(2-2-5)

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

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ
และวิชาชีพ
003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม
181215 วัสดุกับการสร้างสรรค์
181226 สุนทรียศาสตร์และทฤษฎีทางศิลปะ

3(2-2-5)
1(0-3-2)

181262
1812xx

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

คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
วิชาเอกเลือก

2(0-4-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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181223

004201
002201
181212
181224
181225
181226

การสร้างสรรค์ภาพถ่ายและ
ภาพยนตร์
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
พลเมืองใจอาสา
ภูมิปัญญาไทยและศิลปกรรมท้องถิ่น
หลักการแนวคิดการสร้างสรรค์ศิลปะ
และการออกแบบ
การพัฒนาแนวคิดการสร้างสรรค์
สื่อผสม
รวม

3(2-2-5)
19 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-2)
3(2-2-5)
16 หน่วยกิต

รวม
ภาคการศึกษาปลาย
003204 การจัดการสุขภาพ สิง่ แวดล้อมและชุมชน
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
181216 การพัฒนาการสร้างสรรค์ศิลปะ 1
181224 วัฒนธรรมทางสายตา
181241
1812xx

บูรณาการสร้างสรรค์ข้ามศาสตร์ศลิ ปะ
วิชาเอกเลือก
รวม

ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

3(3-0-6)

181311
181321

วัฒนธรรมทางสายตา
การตลาดสำหรับศิลปะและการ
ออกแบบ
การสร้างสรรค์บูรณาการ
ข้ามศาสตร์กับศิลปะและการออกแบบ
การสร้างสรรค์เชิงบูรณาการ
วิชาเอกเลือก

181323
181XXX

181312
181324
181325
181326
181xxx
xxxxxx

รวม
ภาคการศึกษาปลาย
ปรัชญาศิลป์
จิตวิทยาในศิลปะและการออกแบบ
การสร้างสรรค์ศิลปะและการ
ออกแบบกับชุมชน
การบริหารและจัดการโครงงาน
สร้างสรรค์กับชุมชน
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
16 หน่วยกิต

ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น

146200

181322

17 หน่วยกิต

3(2-2-5)

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

003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสูก่ ารเป็น
ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
181317 การพัฒนาการสร้างสรรค์ศิลปะ 2
181325 ระเบียบวิธีวิจัย

3(2-2-5)

181342

การสร้างสรรค์ศิลปะกับชุมชน

3(2-2-5)

1(0-3-2)
3(x-x-x)

181371
181xxx
xxxxxx

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
21 หน่วยกิต

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

การตลาดสำหรับศิลปะ
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ
181318 การพัฒนาการสร้างสรรค์ศิลปะ 3
181343 การสร้างสรรค์ศิลปะกับบริบทสังคม

1(0-3-2)

181361

ผลงานและการนำเสนอ

3(x-x-x)
3(x-x-x)
16 หน่วยกิต

181xxx
xxxxxx

วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

16 หน่วยกิต

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

3(0-6-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
18 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
181411
181421
181422
181423
181xxx
xxxxxx

181431

ศิลปวิจารณ์
ระเบียบวิธีวิจัย
การสร้างสรรค์จัดการโครงงาน
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
ศิลปนิพนธ์
รวม

ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
16 หน่วยกิต

181426
181431

สัมมนา
การฝึกงาน

1(0-2-1)
3

รวม

4 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย

12
12 หน่วยกิต

181432

ศิลปนิพนธ์
รวม

12
12 หน่วยกิต
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา แขนงวิชาการออกแบบ

001102
004101
181111
181112
181113

001103
001101
003202
181114
181115
181116
181117

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565

ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น

ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
ศิลปะในการดำเนินชีวติ
สุนทรียศาสตร์
พืน้ ฐานศิลปะและการออกแบบ 1
วาดเส้น

รวม
ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
การใช้ภาษาไทย
การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
พืน้ ฐานศิลปะและการออกแบบ 2
การคิดสร้างสรรค์
คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างสรรค์และ
การนำเสนอ
ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ
ตะวันตก

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
1(0-3-2)
3(2-2-5)

ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
ภาษาอังกฤษสำหรับชีวติ ประจำวัน
การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวติ ยุคดิจิทัล
สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ
พืน้ ฐานศิลปะและการออกแบบ
วาดเส้น
ประวัติศาสตร์ศลิ ปะและการออกแบบ
ตะวันตก
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ
001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
002102 ความฉลาดทางดิจิทัล
003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ
181113 การปฏิบัติงานศิลปกรรมพื้นฐาน
181114 ปฏิบัติการพืน้ ฐานการออกแบบ

3(2-2-5)

181122

15 หน่วยกิต

001101
001103
002101
003101
181111
181112
181121

181123
รวม

19 หน่วยกิต

องค์ประกอบศิลป์เพื่องานศิลปะและการ
ออกแบบ
ประวัติศาสตร์ศลิ ปะตะวันออกและ
ศิลปกรรมท้องถิ่น
รวม

2(2-0-4)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต
1(0-2-1)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
21 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น

ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น

001204

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า

3(2-2-5)

002202
003201

สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิตอล

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

181211

ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ
ตะวันออก
วัสดุและการสร้างสรรค์
ทฤษฎีแนวคิดและวัสดุ
การสร้างสรรค์ภาพถ่ายและ
ภาพยนตร์
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
พลเมืองใจอาสา
ภูมิปัญญาไทยและศิลปกรรมท้องถิ่น
หลักการแนวคิดการสร้างสรรค์ศิลปะ
และการออกแบบ
การพัฒนาแนวคิดการสร้างสรรค์
สื่อผสม

3(2-2-5)

181221
181222
181223

004201
002201
181212
181224
181225
181226

รวม

3(2-2-5)
1(0-3-2)
3(2-2-5)
19 หน่วยกิต

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ
และวิชาชีพ
003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม
181227 กระบวนการคิดในการสร้างสรรค์งาน
ออกแบบ
181251 พืน้ ฐานการออกแบบ

3(2-2-5)

181263 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ
1812xx วิชาเอกเลือก

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

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

รวม
ภาคการศึกษาปลาย
003204 การจัดการสุขภาพ สิง่ แวดล้อมและชุมชน
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
181224 วัฒนธรรมทางสายตา
181251 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1

1(0-3-2)
3(2-2-5)

181264
1812xx

16 หน่วยกิต

17 หน่วยกิต
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

16 หน่วยกิต

ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น

146200

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

3(3-0-6)

181311
181321

วัฒนธรรมทางสายตา
การตลาดสำหรับศิลปะและการ
ออกแบบ
การสร้างสรรค์บูรณาการ
ข้ามศาสตร์กับศิลปะและการออกแบบ
การสร้างสรรค์เชิงบูรณาการ
วิชาเอกเลือก

181323
181XXX

3(2-2-5)

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

รวม

ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น

181322

เรขศิลป์
วิชาเอกเลือก

2(0-4-3)
3(2-2-5)

3(2-2-5)

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

003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสูก่ ารเป็น
ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
181325 ระเบียบวิธีวิจัย
181352 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 2

3(2-2-5)

181355

3(1-4-4)

1(0-3-2)
3(x-x-x)

181365 คอมพิวเตอร์ 3 มิติ
181xxx วิชาเอกเลือก
xxxxxx วิชาเลือกเสรี

ปฏิบัติการออกแบบและหัตถอุตสาหกรรม

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
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181312
181324
181325
181326
181xxx
xxxxxx

รวม
ภาคการศึกษาปลาย
ปรัชญาศิลป์
จิตวิทยาในศิลปะและการออกแบบ
การสร้างสรรค์ศิลปะและการ
ออกแบบกับชุมชน
การบริหารและจัดการโครงงาน
สร้างสรรค์กับชุมชน
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี

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

รวม
ภาคการศึกษาปลาย
003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ
181353 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 3
181361 ผลงานและการนำเสนอ

รวม

16 หน่วยกิต

1(0-3-2)

181372

การตลาดสำหรับงานออกแบบ

3(2-2-5)

3(x-x-x)
3(x-x-x)

181xxx
xxxxxx

วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี

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

รวม

ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
181411
181421
181422
181423
181xxx
xxxxxx

181431

ศิลปวิจารณ์
ระเบียบวิธีวิจัย
การสร้างสรรค์จัดการโครงงาน
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
ศิลปนิพนธ์
รวม

21 หน่วยกิต
3(0-6-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

18 หน่วยกิต

ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
16 หน่วยกิต

181426
181431

สัมมนา
การฝึกงาน

1(0-2-1)
3

รวม

4 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย

12
12 หน่วยกิต

181432

ศิลปนิพนธ์
รวม

12
12 หน่วยกิต
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ภาคผนวก ค
คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
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ภาคผนวก ง
รายงานผลวิพากษ์หลักสูตร
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รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาศิลปะและการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
วันจันทร์ท่ี 6 กันยายน 2564
เวลา 13.00 น. ประชุมออนไลน์

รายนามกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วีรดา
รองศาสตราจารย์ พิศประไพ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ภานุ
นายรุ่งโรจน์
นายปวินท์
นายเอกพงษ์
Mr. Alexander Fachang
นายทวี
นายธเนศ

บัวบังใบ
สาระศาลิน
สรวยสุวรรณ
รัตนพิเชฐกุล
ระมิงค์วงศ์
เรือนอุ่น
Wang
เสรีวาศ
ไข่แก้ว

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เริ่มประชุม เวลา 13:00 น.
ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ วี ร ดา บั ว บั ง ใบ กล่ า วเปิ ด การประชุ ม วิ พ ากษ์ ห ลั ก สู ต ร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะและการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จากนั้นดำเนินการวิพากษ์
หลักสูตร โดยให้กรรมการพิจารณาในเล่มหลักสูตรตามลำดับ และหากกรรมการท่านใดมี
ข้อเสนอแนะให้เสนอตามลำดับของเนื้อหา ซึ่งมีขอ้ เสนอแนะจากกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ดัง
ตารางต่อไปนี้
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รองศาสตราจารย์ พิศประไพ สาระศาลิน
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภานุ สรวยสุวรรณ
รายละเอียดการปรับปรุง (ร่าง) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะและการออกแบบ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
รายการแก้ไขข้อคิดเห็นและ
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
จากผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
หลังการปรับแก้

- เพิ ่ ม เติ ม เนื ้ อ หาในหลั ก สู ต รให้
ตอบรับการการพัฒนาสายอาชีพ
และเศรษฐกิจชุมชน
- จัดทำความร่วมมือของหลักสูตร
กั บองค์ก ารภาครัฐและเอกชนใน
ลักษณะ CWIE
- ผลักดันให้นส
ิ ิตเผยแพร่ผลงานทั้ง
ในระดับภูมิภาค ประเทศ และใน
ระดับนานาชาติ
- ควรพั ฒ นา CLO ให้ ต อบรับกับ
PLO โดยให้เชื่อมโยงกันในลักษณะ
ผลการเรียนรู้ต่อเนื่องโดยมุ่งหวัง
สมรรถนะของนิ ส ิ ต ที ่ ต อบโจทย์
ความต้องการของสายงานในด้าน
นี้ให้มากที่สุด

- ได้มีการเพิ่มเติมเนื้อหาตามที่ได้
วิพากษ์แล้ว
- หลั ก สู ต รมี แ ผนการยกระดั บ
การทำ CWIE และ Mou ตามที่
ได้วิพากษ์ไป
- หลั ก สู ต รมี แ ผนการจั ด แสดง
นิทรรศการและเผยแพร่ผลงาน
อย่างต่อเนื่อง
- ทางหลั ก สู ต รได้ ป รั บ ผลการ
เรี ย นรู ้ ใ นรายวิ ช า CLO ให้
สอดคล้ อ งกั บ PLO ของทั ้ ง
หลักสูตรและมี แผนการจั ด ชุด
ว ิชา ตา มผล การเรียนรู ้ ใ น
ลั ก ษณะ Module ซึ ่ ง เป็ น ความ
น่าสนใจมาก

√ เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม เนื่องจาก
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
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นายรุ่งโรจน์ รัตนพิเชฐกุล
รายละเอียดการปรับปรุง (ร่าง) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะและการออกแบบ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
รายการแก้ไขข้อคิดเห็นและ
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
จากผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
หลังการปรับแก้

หลั ก สู ต รในภาพรวมมี ค วาม - P. 53: 3 resolution เป็น 3
สมดุลที่ดีในแง่สิ่งที่เป็นองค์ความรู้
dimensions, programmers
โดยรวมที่นำเสนอต่อผู้เรียนทั้ ง ใน
น่าจะเป็น programmer
ส่ ว นของความรู้ โดยทั ่วไป ความรู้ - P.58 ใส่ period (.) จบประโยค
พื้นฐานในสาขาวิชา ความรู้เฉพาะ - P.59: รูปแบบการเขียน twoทางสายวิชาชีพ และทักษะที่ช่วยให้
dimensional และ three
ผู ้ เ รี ย นสามารถนำไปต่ อ ยอดได้
dimensional, “การออกแบบ”
โดยเฉพาะการให้ ค วามสำคั ญ ต่ อ
เขียนติดกัน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การเสริม - P.60: workplace public เป็น
ทักษะและความรู้เกี่ยวกับความเป็น
public workplace, การใช้
ท้องถิ่นทั้งศิลปะวัฒนธรรม รวมถึง
ตัวพิมพ์เล็ก-พิมพ์ใหญ่
วัสดุที่หาได้ในพื้นที่การสร้างความ
- P.64: ภาษาไทยกับ
เชื่อมโยงกับชุมชน โดยสร้างความ
ภาษาอังกฤษไม่ตรงกัน
ตระหนักต่อความเปลี่ยนแปลงทาง
- P.67, 68: “ศิลปะนิพนธ์” เป็น
เทคโนโลยีการผลิต และทักษะสากล
“ศิลปนิพนธ์”
ที่จำเป็นในโลกปัจจุบัน
- P.84: กลุ่มคนหลายหลายได้
อย่างไรก็ตามมีข้อเสนอแนะใน
อย่างเหมาะสมและมี
เรื ่ อ งของการใช้ ภ าษาอั ง กฤษที ่ มี
ประสิทธิภาพ, สุขภาพทั้งทาง
รูปแบบการใช้ที่ไม่คงที่ และมีส่วนที่
ร่างกายและจิตใจ
ต้องตรวจละเอียดในเรื่องของการใช้
ภาษาบางส่ ว น เช่ น การใส่ อ ั ก ษร - P.85: มีสระหายหลายจุด,
พิจารณาการประเมินภาวะการ
ตัวพิมพ์ใหญ่-ตัวพิมพ์เล็กของคำใน
ได้งานทำหลังจบสำหรับผู้ที่
ตำแหน่งต่าง ๆ บางส่วนไม่แน่ใจว่า
ไม่ได้ทำงานประจำ และกลุ่มที่
เป็นคำเฉพาะหรือไม่ การเลือกใช้คำ
หารายได้ออนไลน์ที่ยัง
รู ป แบบเอกพจน์ -พหูพ จน์ รวมถึง
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่เรียน
รูปแบบการใช้คำอธิบายในรายวิชา
ต่ า ง ๆ ที ่ ไ ม่ ค งที ่ อย่ า งเช่ น คำ
เดียวกันในบางวิชาเขียนเป็นตัวเลข หมายเหตุ: ตำแหน่งที่เสนอแนะ ให้
บางวิชาเขียนเป็นคำ (2 dimensional ดูในไฮไลท์ในไฟล์ pdf.
vs two-dimensional)

√ เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม เนื่องจาก

............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
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ปิดการประชุม เวลา 16:00 น.

.......................................... .........
(นายทวี เสรีวาศ)
ผูบ้ ันทึกรายงานการประชุม

...................................................
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วีรดา บัวบังใบ)
ผูต้ รวจสอบรายงานการประชุม

...................................................
(รองศาสตราจารย์ พิศประไพ สาระศาลิน)
กรรมการพัฒนาหลักสูตร
ตำแหน่ง ผูท้ รงคุณวุฒิ

...................................................

...................................................
(นายรุ่งโรจน์ รัตนพิเชฐกุล)
กรรมการพัฒนาหลักสูตร
ตำแหน่ง ผูท้ รงคุณวุฒิ

กรรมการพัฒนาหลักสูตร
ตำแหน่ง ผูท้ รงคุณวุฒิ
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เอกสารลงนามผู้เข้าประชุมการวิพากษ์หลักสูตร
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันจันทร์ท่ี 6 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ประชุมระบบออนไลน์

ลงนาม .........................................................
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วีรดา บัวบังใบ)
ลงนาม .........................................................
(นายปวินท์ ระมิงค์วงศ์)
ลงนาม .........................................................
(นายเอกพงษ์ เรือนอุ่น)
ลงนาม .........................................................
(Mr. Alexander Fachang Wang)
ลงนาม .........................................................
(นายทวี เสรีวาศ)
ลงนาม .........................................................
(นายธเนศ ไข่แก้ว)
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ภาคผนวก จ
ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจำหลักสูตร
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ชื่อ-สกุล
รหัสประจำตัวประชาชน
ตำแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทำงาน

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก

โทรศัพท์
Email
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2549

ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีรดา บัวบังใบ
Assist.Prof. Weerada Buabangbai
นางสาววีรดา บัวบังใบ
17099000XXXXX
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 3358
087-9343515
amceramy@gmail.com
ศิลปมหาบัณฑิต (เครื่องเคลือบดินเผา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร
ศิลปบัณฑิต (เครื่องเคลือบดินเผา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร

ผลงานสร้างสรรค์
วี ร ดา บั ว บั ง ใบ. (2561). จด ๆ จ้ อ ง ๆ . นิ ทรรศการ “Collaborative Relationships (Beyond): Art won’t be
Ordinary” ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก, 9-28 กุมภาพันธ์ 2561 :หน้า
38-39.
วีรดา บัวบังใบ.(2564). Sweet Dream. Interkeramos Korat Clay Tradefair 2021, MCC Hall, เดอะมอลล์
โคราช จังหวัดนครราชสีมา, 22-26 ธันวาคม 2564.
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ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารยา รวมสำราญ
Assist.Prof. Araya Ruamsamran

ชื่อ-สกุล
รหัสประจำตัวประชาชน
ตำแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทำงาน

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก

โทรศัพท์
Email
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2548

นางอารยา รวมสำราญ
33012004XXXXX
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 3358
084-9613370
joxyz_9009@hotmail.com
ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะ
และเทคนิคศึกษา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ออกแบบเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร

ผลงานวิชาการ
อารยา รวมสำราญ. (2561). คู่มือแนะนำเชิงท่องเที่ยว “ครัวข้าวเหนียว ของชาวอีสานในล้านนา”. วารสาร
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล., ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2561.
ผลงานสร้างสรรค์
อารยา รวมสำราญ. (2561). โคมไฟ PEACOCK. นิทรรศการ “Collaborative relationship (Beyond): Art Won’t
Be Ordinary” ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก, 9-28 กุมภาพันธ์ 2561 :หน้า
38-39.
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ผลงานสร้างสรรค์
ปวินท์ ระมิงค์วงศ์. (2561). If you never see it 2014 – 2017. นิทรรศการ “Collaborative Relationships
(Beyond): Art won’t be Ordinary” ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก, 9-28
กุมภาพันธ์ 2561 : หน้า 34-35.
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ผลงานวิชาการ
Patcharaporn Lueraj. (2021).Chutti Classroom: The Experience in reflecting on the Learning of
Kathakali Chutti ( Makeup) at Kerala Kalamandalam, Psychology and Education
Journal, Vol 58 No.1, 2021. Retrieved from https://doi.org/10.17762/pae.v58i1.940.
ผลงานสร้างสรรค์
พัชราภรณ์ ลือราช.(2021). Untitled, อาร์(ต)เขต. เชียงใหม่ดไี ซด์วีค 2021, 4-12 ธันวาคม 2564, At 2nd
Floor Brewginning Changmoi Art Village.
Patcharaporn Lueraj. (2019). “The face of Gods” Bangkok Design Week, PaPrank Open House
Exhibition, Bangkok: Thailand, 26 January-3 Febuary 2019.
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ผลงานสร้างสรรค์
เอกพงษ์ เรือนอุ่น. (2564). ผาถนา. หอกลางเวียง จังหวัดเชียงใหม่, 15-30 กันยายน 2564.
เอกพงษ์ เรือนอุ่น. (2561). รูปทรงแห่งสายสัมพันธ์. นิทรรศการ “Collaborative Relationships (Beyond): Art
won’t be Ordinary” ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก, 9-28 กุมภาพันธ์ 2561
:หน้า 42-43.
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Master of Fine Art (Social Practice)
California College of the Arts, United States
Bachalor of Art (Studio Art)
Boston College, United States

ผลงานวิชาการ
Alexander Wang. (2021). Fine Arts Education in Rural Thailand: A Case Study of the Department
of Art and Design, University of Phayao. Turkish Journal of Computer and
Mathematics Education (TURCOMAT) (Q4), Issue 8, (p. 2289-2294).
ผลงานสร้างสรรค์
Alexander Wang. (2020). This Show is Not About Dog Shoes!. PYE Space: Phayao, December 18th,
2020 – January 18th, 2021.
Alexander Wang. (2561). All that Glitters is Not Fish scale. นิ ท รรศการ “Collaborative Relationships
(Beyond): Art won’t be Ordinary” ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก, 9-28
กุมภาพันธ์ 2561 :หน้า 44-45.
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หนังสือ
ชาญคณิต อาวรณ์.(2563).จิตรกรรมล้านนา พุทธประวัติ ทศชาติ ชาดกนอกนิบาต
.นนทบุรี : มิวเซียมเพรส.
ผลงานวิชาการ
ชาญคณิต อาวรณ์.(2563). “การศึกษามรดกศิลปกรรมในเวียงโบราณเวียงลอ : รูปแบบศิลปะและข้อ
สันนิษฐานรูปแบบโบราณสถาน” วารสารวิจิตรศิลป์ ปีที่ 11, ฉบับ 1
(มกราคม – มิถุนายน 2563) : 87 – 115.
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ชาญคณิต อาวรณ์.(2563). “สุวัตชาดกกับการศึกษาทางประวัติศาสตร์ศลิ ปะ : กรณีศึกษาจิตรกรรม
หอไตร วัดช่างฆ้อง อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่ ” วารสารภาษาและวัฒนธรรม. ปีที่ 39, ฉบับที่ 1
(มกราคม – มิถุนายน 2563): 149 – 178.
ชาญคณิต อาวรณ์.(2562). “ช่างเขียนภาพพุทธศิลป์กลุ่มลำปาง พ.ศ.2475 – 2504 : การค้นหา
ประเด็นใหม่ทางประวัติศาสตร์ศลิ ปะ” วารสารดำรงวิชาการ. ปีที่ 18, ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม –
ธันวาคม
2562) : 33 – 60.
ชาญคณิต อาวรณ์. (2561).“ซากโบราณสถานในเมืองโบราณเวียงลอ : การศึกษาที่ผ่านมา
และข้อสังเกตเบื้องต้น” วารสารหน้าจั่ว. ปีที่ 15 (มกราคม – ธันวาคม 2561) : 90 – 117.
ชาญคณิต อาวรณ์.(2560). “ประวัตศิ าสตร์สังคมเมืองลำปางผ่านภาพเวสสันดรชาดก” ใน
บันทึกไว้ในจิตรกรรม. (กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะ คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร,2560), หน้า 78 – 103. (หนังสือประชุมวิชาการระดับชาติดา้ น
ประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะ ในโอกาส 72 ปีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม วันที่ 29 – 30
กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์มานุษวิทยาสิรินธร กรุงเทพฯ).
ชาญคณิต อาวรณ์.(2560). “พุทธศิลป์ลุ่มน้ำสอย – สบวัง : ข้อมูลเบื้องต้นของการศึกษา
ประวัตศิ าสตร์ท้องถิน่ ชุมชนแจ้ห่ม” วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์. ปีที่ 5, ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม – ธันวาคม 2560) : 2 – 28.
ชาญคณิต อาวรณ์.(2559). การสร้างพื้นทีท่ างสังคมของช่างไทใหญ่ผา่ นการฉายภาพวรรณกรรม
เรื่องบัวระวงศ์หงส์อามาตย์ในงานจิตรกรรมวัดสบลี. วารสารวิจิตรศิลป์. ปีที่ 7, ฉบับที่ 1
(มกราคม – มิถุนายน 2559) : 255 – 288.
ผลงานสร้างสรรค์
ชาญคณิต อาวรณ์ . (2561). Beer และยาผงแดง : ผู้คนในประวัติศาสตร์ศิลปะ (Modern) ล้านนา.
นิ ท รรศการ ”Collaborative Relationships (Beyond): Art won’t be Ordinary” ณ หอศิ ล ป์
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก, 9-28 กุมภาพันธ์ 2561 :หน้า 16-19.
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Doctor of Design (Design and Media Technology)
Iwate University, Japan
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มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพะเยา
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Thongthai Wongwichai, Sakeson Yanpanyanon and Takamitsu Tanaka. (2020). AUGMENTED REALITY
( AR) APPLICATION FOR CUBE PUZZLE ASSEMBLING- Follow the application in a
smartphone step-by-step while assembling. Journal of Science of Design, 4(1),
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Studio Arts
Social Practice

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่
Visva Bharati University

2565
360

ภาระงานสอน
(ชั่วโมง/ปีการศึกษา)
2566 2567 2568
360
360
360

2569
360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Boston College
California College
of the Arts
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5*

สาขาวิชา

สำเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

173

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจำตัว
ประชาชน

ตำแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

7

ว่าที่ ร.ต.ดร.ชาญ
คณิต อาวรณ์

35206000XXXXX

รอง
ศาสตรา
จารย์

ปร.ด
ศศ.ม.
ศ.บ.
ร.บ.

8

นายธงไทย วงศ์วิชัย

310140205xxxx

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์

Ph.D
ค.อ.ม.
ศป.บ.

9

นายทวี เสรีวาศ

38099000XXXXX

อาจารย์

10

นายธเนศ ไข่แก้ว

35007002XXXXX

อาจารย์

11

นายนิธิศ วนิชบูรณ์

16599000XXXXX

อาจารย์

ศ.ม.
ศ.บ.
ศ.ม.
ศ.บ.
M.A.

ประวัติศาสตร์ศลิ ปะไทย
ประวัติศาสตร์ศลิ ปะ
ศิลปะไทย
ทฤษฎีและเทคนิคทาง
รัฐศาสตร์
Design and Media
Technology
เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกแบบทัศนศิลป์
(ออกแบบผลิตภัณฑ์)
ภาพพิมพ์
ภาพพิมพ์
เครื่องเคลือบดินเผา
ประติมากรรม
Spatial Practice

ศป.บ.

ประติมากรรม

สำเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร
มาธิราช
มหาวิทยาลัยอิวาเตะ
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒประสานมิตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
University for the
Creative Arts
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

2565
360

ภาระงานสอน
(ชั่วโมง/ปีการศึกษา)
2566 2567 2568
360
360
360

2569
360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360
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ลำดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจำตัว
ประชาชน

ตำแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สำเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

นางสาว ปรียาชนก
เกษสุวรรณ

15009000XXXXX

อาจารย์

ศ.ม.
ศ.บ.

ศิลปไทย
ศิลปไทย (เกียรตินิยมอันดับ 2)

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

13

นายอธิพงศ์ สัทธรรม
นุวงศ์

31024000XXXXX

อาจารย์

ค.อ.ม.

เทคโนโลยีออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วทบ.

เทคโนโลยีออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคลวิทยาเขตภาค
พายัพ เชียงใหม่

2569
360

120

120

120

120

120
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12

2565
360

ภาระงานสอน
(ชั่วโมง/ปีการศึกษา)
2566 2567 2568
360
360
360

1
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ภาคผนวก ช
ตารางผลลัพท์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO)
รายชั้นปี

176

ตารางผลลัพท์การเรียนรูท้ ี่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) รายชั้นปี
PLO

ปีที่ 1

ปีที่ 2

PLO1 ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร และสามารถการนำเสนอผลงานผ่าน
กระบวนการและทฤษฎี ท างศิ ล ปะและการออกแบบของตนเองได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

√

√

PLO2 ผู ้ เ รี ย นสามารถใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการผลิ ต ผลงานและปฏิ บ ั ต ิ ง านเพื่ อ
สร้างสรรค์ศิลปะหรือการออกแบบ และนำเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม

PLO3 ผู้เ รียนสามารถจัดการชีวิตตนเองอย่า งมีคุณธรรมและจริยธรรม และ
เข้าใจจรรยาบรรณในวิชาชีพได้

PLO4 ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับผูอ้ ่นื และแสดงออกถึงคุณลักษณะความเป็น
พลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก

√

ปีที่ 3

√

√

√

√

√

√

√

√

PLO5 ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะทางศิลปะและการออกแบบเพื่อต่อยอดสู่การเป็น
ผู้ประกอบการด้านศิลปะหรือการออกแบบได้ และแสดงออกซึ่งทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวติ

PLO6 ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะหรือการออกแบบขั้นสูง ด้วย
นวัตกรรมทางศิลปะและการออกแบบได้

ปีที่ 4

√

√

รายงานผลตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา
ครั้งที่ 3/2565
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Microsoft Teams
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
วาระที่

เรื่อง

วาระที่ 4.2.9 ขออนุมัติหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

มติที่ประชุม

ผลการปฏิบัติตามมติ

ผูร้ ับผิดชอบ

1. เห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและ

1. ได้ปรับแก้โครงสร้างหลักสูตรให้เป็นไปตามรูปแบบ

คณะสถาปัตย

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

การออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 โดยมอบ

ของหลักสูตร และให้ระบุเงื่อนไขการเลือกเรียนเป็น

กรรมศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ปรับแก้ไขโครงสร้าง “ให้นิสิตเลือกเรียนแขนงวิชาใดแขนงวิชาหนึ่ง”
หลักสูตรให้เป็นไปตามรูปแบบของหลักสูตร และให้ระบุเงื่อนไข

ในข้อ 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านและวิชาเอก

การเลือกเรียนเป็น “ให้นิสิตเลือกเรียนแขนงวิชาใดแขนงวิชาหนึ่ง”

โดยให้ข้อ 2.2.1 เป็น แขนงวิชาศิลปะ และ ข้อ 2.2.2

ในข้อ 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านและวิชาเอก โดยให้ข้อ 2.2.1 เป็น

เป็น แขนงวิชาการออกแบบ เรียบร้อยแล้ว

และศิลปกรรม
ศาสตร์

แขนงวิชาศิลปะ และ ข้อ 2.2.2 เป็น แขนงวิชาการออกแบบ
2.เมื่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

2.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

ปรับแก้ไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ

ปรับแก้ไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

และการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว

สาขาวิชาศิลปะ และการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง

มอบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ นาเสนอ

พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว และนาเสนอ

สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป

สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป
(นายเกียรติศักดิ์ ใสสอาด)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรดา บัวบังใบ)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต รักษาการแทน

ประธานหลักสูตร

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

1

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา
ครั้งที่ 3/2565
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Microsoft Teams
*********************************
รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี ทองโรจน์)
๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
(ศาสตราจารย์ ดร.เกตุ กรุดพันธ์)
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ)
4. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
(ดร.สมเกียรติ ชอบผล)
5. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
(นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต)
รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์
1. อธิการบดี
กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
กรรมการและเลขานุการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ)
3. ผูช้ ่วยอธิการบดี
ผูช้ ่วยเลขานุการ
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี)
4. ผูอ้ ำนวยการกองบริการการศึกษา
ผูช้ ่วยเลขานุการ
(นางสาวกัลวรา ภูมิลา)
รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ)
-ไม่มี/รายนามผู้เข้าร่วมประชุม ...

2

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
3. คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ
4. คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินจิ
5. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์
6. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ดร.บุญร่วม คิดค้า
7. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ดร.พันธภรณ์ สุภัคกาญจน์กุล
8. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ดร.คุณากร ขัติศรี
9. ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ แสงแก้ว
10.ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร
นายทศพล คุ้มสุพรรณ
11.ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา โยธินศิริกุล
12.ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
ดร.จารุกัญญ์ จิตรวงศ์นันท์
13.ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน
ดร.สุทธิชัย ศิรินวล
14.ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรดา บัวบังใบ
15.นางศศิมล คำปินไชย
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา
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16.นางสาวกฤติรัตน์ ทองหล่อ
นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา
17.นางสาวหรรษกานต์ ปัญญา
นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา
18.นายอชิรวิชญ์ โพละ
นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา
19.นายอัศวิน ดวงปัญญารัตน์
นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ประธาน (รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี ทองโรจน์ กรรมการสภามหาวิท ยาลัย ผู้ท รงคุ ณวุ ฒ ิ )
กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1.1

เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มีเรื่อง รายงานการดำเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา

ระเบียบวาระที่ 1.2.1
สรุปเรื่อง
ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง นั้น
ในการนี้ กองบริการการศึกษา จึงขอรายงานการดำเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา
ที่มกี ารจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2564 จำนวน 112 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรต่ำกว่าระดับปริญญาตรี จำนวน 1 หลักสูตร
2. หลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 67 หลักสูตร
3. หลักสูตรระดับปริญญาโท จำนวน 29 หลักสูตร
4. หลักสูตรระดับปริญญาเอก จำนวน 15 หลักสูตร
นอกจากนี้ ยังจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา จำนวน 25 คู่ หลักสูตร
ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท จำนวน 7 คู่ หลักสูตรระยะสั้น (Non-degree Program) จำนวน 36 หลักสูตร
ทั้งนี้ เป็นหลักสูตรที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รับทราบ
การอนุมัตหิ ลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 91 หลักสูตร อยู่ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยพะเยา
จำนวน 20 หลักสูตร และสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองคุณวุฒิ จำนวน 46 หลักสูตร
/ฝ่ายเลขานุการ ...
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ข้อ 18 การเสนอ (ร่าง) หลักสูตรต่อคณะกรรมการตามข้อ 15.3.3 ให้คณบดีเจ้าของหลักสูตรเป็นผู้
นำเสนอ โดยสรุปสาระสำคัญอย่างน้อยในประเด็นดังต่อไปนี้ เหตุผล ความจำเป็นและกระบวนการในการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร ความสอดคล้องระหว่างปรัชญาของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และรายวิชาใน
หลักสูตร ความครบถ้วนของโครงสร้างหลักสูตรเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานสภาวิชาชีพ มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา (มคอ.1) เกณฑ์
มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษา ทุกฉบับ ทั้งนี้ กรณีหลักสูตรปรับปรุง ให้นำเสนอประเด็นสำคัญในการปรับปรุงหลักสูตร เช่น
เหตุผลและที่มาในการปรับปรุงหลักสูตร หน่วยกิตที่เปลี่ยนแปลง รายวิชาหรือเนื้อหารายวิชาที่ปรับปรุง
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาการขออนุมัติหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอนามัยชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้
1. เห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
โดยมีข้อเสนอแนะ
พิจารณาส่งเสริมอาจารย์ผสู้ อนให้มกี ารทำผลงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น
2. มอบฝ่ายเลขานุการนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4.2.9

เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

สรุปเรื่อง
ด้วย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ขออนุมัติหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิ ช าศิ ล ปะและการออกแบบ หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2565 โดยหลั กสู ตรดั งกล่ าวมี ปรั ชญา
ของหลักสูตรว่า “ศิลปะและการออกแบบเป็นศาสตร์แห่งการสร้างความรู้ทางวิชาการและงานสร้างสรรค์
ซึ่งส่งผลในด้านการขับเคลื่อนสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรียะในระดับ
ปัจเจกและสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ ” โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ (1) มีคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพทางศิลปะและการออกแบบ และสามารถประยุกต์ใช้ในการท ำงาน
ร่ ว มกั บ ผู ้ อ ื ่ น ได้ อ ย่ า งเหมาะสม (2) สามารถใช้ ภาษาไทย ภาษาต่ างประเทศในการสื ่ อสารเพื ่ อนำเสนอ
แนวความคิดผ่านผลงานด้านศิลปะและการออกแบบ (3) มีความรู้ความเข้าใจ ทางทฤษฎี สามารถวิเคราะห์
สังเคราะห์ และประเมินคุณค่าทางสุนทรียะโดยบูรณาการความรู้จากศาสตร์สาขาวิชาอื่น ในการสร้างสรรค์
ผลงานได้ (4) มีทักษะทางวิชาชีพทางศิลปะและการออกแบบ การใช้เทคโนโลยีในการผลิตผลงานโดยสามารถ
แสดงออกได้ตามความถนัด และความสามารถเฉพาะตน
/โครงสร้างหลักสูตร ...
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โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต
(จำนวนหน่วยกิตรวมน้อยกว่าหลักสูตรเดิม จำนวน 2 หน่วยกิต)
โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการชุดต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
1. คณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 21(9)/2564 วันที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564
2. คณะกรรมการวิ ชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั ้งที่ 6/2565
วันที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565
ทั้งนี้ คณบดีได้รับรองว่า หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
และกองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบแล้ว
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การดำเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2560
ข้อ 5 การพัฒนาและการบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน
หรือข้อกำหนดจากองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตัวบ่ งชี้
ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
การดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับหลักสูตร หากต้องเสนอหรือแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเพื่ออนุมัติ หรือรับทราบ หรือเพื่อการใด ๆ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด
ข้อ 6 นโยบายการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย มีดังนี้
6.1 เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์บัณฑิต และเป็นหลักสูตร
ที่ตอบสนองต่อนโยบายการบริหารและการพัฒนางานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย
6.2 เป็ น หลั ก สู ต รที ่ เ ป็ น ความต้ อ งการของสั ง คมและตลาดแรงงาน สอดคล้ อ งกั บ
การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ในอนาคต
6.3 เป็ น หลั ก สู ต รที ่ ม ี ค วามพร้ อ มด้ า นต่ า ง ๆ สำหรั บ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ ม ี ค ุ ณ ภาพ
และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6.4 เป็นหลักสูตรที่มคี วามคุ้มทุนหรือคุ้มค่า
6.5 มหาวิทยาลัยอาจพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่มีลักษณะ
ที่แสดงถึงความก้าวหน้าของศาสตร์ การบูรณาการข้ามศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ การจัดการศึกษา
หลัก สูตรควบสองปริญ ญา หลัก สูตรที่ออกแบบเฉพาะบุคคล หลัก สูตรที่จัดการศึกษาแบบออนไลน์
ในสาขาที่มคี วามพร้อม หรือลักษณะอื่นตามสภามหาวิทยาลัยกำหนด
/ข้อ 15 ...
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ข้อ 15 การจัดทำหลักสูตร เป็นกระบวนการให้ได้มาซึ่งหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นการสร้าง หรือพัฒนา
หลักสูตรใหม่ หรือการปรับปรุง โดยต้องคำนึงถึงนโยบายตามข้อ 6 และตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดเพิ่มเติม ฯ
ข้อ 15.3 หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง จะต้องนำเสนอ (ร่าง) หลักสูตรต่อคณะกรรมการ
ชุดต่าง ๆ เพื่อพิจารณาตามลำดับ ดังต่อไปนี้
15.3.1 คณะกรรมการประจำคณะ
15.3.2 คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย
15.3.3 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
15.3.4 สภามหาวิทยาลัย
15.3.5 สภาวิชาชีพ (ถ้ามี)
ข้อ 18 การเสนอ (ร่าง) หลักสูตรต่อคณะกรรมการตามข้อ 15.3.3 ให้คณบดีเจ้าของหลักสูตรเป็นผู้
นำเสนอ โดยสรุปสาระสำคัญอย่างน้อยในประเด็นดังต่อไปนี้ เหตุผล ความจำเป็นและกระบวนการในการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร ความสอดคล้องระหว่างปรัชญาของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และรายวิชาใน
หลักสูตร ความครบถ้วนของโครงสร้างหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานสภาวิชาชีพ มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา (มคอ.1) เกณฑ์
มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษา ทุกฉบับ ทั้งนี้ กรณีหลักสูตรปรับปรุง ให้นำเสนอประเด็นสำคัญในการปรับปรุงหลักสูตร เช่น
เหตุผลและที่มาในการปรับปรุงหลักสูตร หน่วยกิตที่เปลี่ยนแปลง รายวิชาหรือเนื้อหารายวิชาที่ปรับปรุง
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาการขออนุมัติหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้
1. เห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2565 โดยมอบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ปรับแก้ไขโครงสร้างหลักสูตร ให้เป็น
ไปตามรูปแบบของหลักสูตร และให้ระบุเงื่อนไขการเลือกเรียนเป็น “ให้นิสิตเลือกเรียนแขนงวิชาใดแขนงวิชาหนึ่ง”
ในข้ อ 2.2 กลุ ่ มวิ ชาเฉพาะด้ านและวิ ชาเอก โดยให้ข ้ อ 2.2.1 เป็ น แขนงวิ ชาศิ ลปะ และ ข้ อ 2.2.2 เป็น
แขนงวิชาการออกแบบ
2. เมื่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ปรับแก้ไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว มอบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และศิลปกรรมศาสตร์ นำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป
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ปิดประชุมเวลา

เรื่อง อื่นๆ
-ไม่มี12.30 น.

(นางสาวกัลวรา

ภูมลิ า)
ผูอ้ ำนวยการกองบริการการศึกษา
ผูจ้ ดรายงานการประชุม
ผูช้ ่วยเลขานุการ

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี)
ผูช้ ่วยอธิการบดี
ผูต้ รวจรายงานการประชุม
ผูช้ ่วยเลขานุการ

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ

