2

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
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หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
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มหาวิทยาลัยพะเยา
สารบัญ
หน้า
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1
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3
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4
และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
6
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณา 6
ในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
6
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
6
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตร
6
และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
6
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
7
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่น
8
ของสถาบัน
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
10
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
10
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
10
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1.2 ความสาคัญ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง

10
11
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 14
1. ระบบการจัดการศึกษา
14
2. การดาเนินการหลักสูตร
14
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
16
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16
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
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3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
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3.1.4 แผนการศึกษา
21
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
28
3.1.6 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน
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ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
45
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
45
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
47
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ
47
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 52
จากหลักสูตร สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
58
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
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59
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
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2. บัณฑิต
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ภาคผนวก ข ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเก่าและหลักสูตรปรับปรุง
ภาคผนวก ค คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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และอาจารย์ประจา
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หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Art and Design
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม( ไทย)
ชื่อย่อ(ไทย)
ชื่อเต็ม(อังกฤษ)
ชื่อย่อ(อังกฤษ)

: 0500
: หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
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)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
129 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรทางวิชาการ
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5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
นิสติ ไทย หรือนิสติ ต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะและการออกแบบ)
มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
6.2 คณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 7/2559
วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 10/2560 วันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุมเวียน ครั้งที่ 123 (7/2560) วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 ในปีการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักออกแบบ ได้แก่ การออกแบบ ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ / กราฟิก /
เครื่องประดับ/ สิ่งทอ /เครื่องปั้นดินเผา/สื่อ
8.2 ผูป้ ระกอบการในสายศิลปะและการออกแบบ
8.3 พนักงานหน่วยงานราชการตามกรอบคุณวุฒิการศึกษา
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8.4 บุคลากรทางการศึกษา (โดยอาจต้องศึกษาหลักสูตรประกาศนียบั ตรวิชาชีพครู
เพิ่ม เติม หลั งส าเร็จการศึ กษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาศิลปะและ
การออกแบบ)
8.5 นักวิชาการ และที่ปรึกษาด้านศิลปกรรม
8.6 ศิลปิน

11

9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
1

ชื่อ – สกุล
นายชาญคณิต อาวรณ์

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
35206000XXXXX

ตาแหน่ง
วิชาการ
ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

2

นายทวี เสรีวาศ

32505001XXXXX

อาจารย์

3

นายธเนศ ไข่แก้ว

35007002XXXXX

อาจารย์

4

นายนิธิศ วนิชบูรณ์

16599000XXXXX

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปร.ด.
รป.ม.
ศศ.ม.
ร.บ.

ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย
รัฐประศาสนศาสตร์
ประวัติศาสตร์ศิลปะ
ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์

ศป.บ.
ศป.ม.
ศป.บ.
ศ.ม.
ศป.บ.
M.F.A.

ศิลปะไทย
ภาพพิมพ์
ภาพพิมพ์
เครื่องเคลือบดินเผา
ประติมากรรม
Spatial Practices

ศป.บ.

ประติมากรรม

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
University for the creative
Arts, United Kingdom
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

ปี
2556
2557
2550
2548
2547
2549
2543
2553
2549
2556
2550
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ลาดับ
5

ชื่อ – สกุล
นางสาววีรดา บัวบังใบ

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
17099000XXXXX

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
ศ.ม.
ศ.บ.
(เกียรตินิยม
อันดับ 2)

สาขาวิชา
เครื่องเคลือบดินเผา
เครื่องเคลือบดินเผา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปี
2553
2549
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การวางแผนหลักสูตรและการดาเนินการ โดยการพิจารณาจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยจากการดาเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) คือ
การพั ฒนาโดยยึด คนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งมีเป้าหมายส่วนหนึ่งในการพัฒนาทุนเศรษฐกิจ ได้เปิดความ
เป็นไปได้ต่อการให้การศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบในการพัฒนาบุคคลที่สามารถนาองค์ความรู้
มาบูรณาการและประยุกต์ใช้ตามบทบาทภาระงานในสังคม และการนาเสนอความเฉพาะเชิงปัจเจกที่
พยายามส่งสารสู่สาธารณะทั้งในแง่ปัญญาและประโยชน์จริง ในฐานะศิลปินและผู้ทาอาชีพเกี่ยวพันกับ
สุ น ทรีย์แ ละประโยชน์อื่ น ๆ ที่ เอื้ อต่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ในทางเศรษฐกิ จทั้ งส่วนบุ ค คลและกลไกใน
องค์รวม
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในแต่ละวัฒนธรรมล้วนสืบทอดส่งต่อหรือผสมผสานคุณค่าทางความงาม ทั้ งในส่วนสัมผัสเชิง
ประสบการณ์และส่วนงานสร้างสรรค์ ศิลปะและการออกแบบแทรกตัวอยู่ในพื้นที่ของสังคมในรูปแบบ
วั ต ถุ ที่ จ รรโลงความสุ น ทรี ย์ รสนิ ย ม การใช้ ส อย ทั้ ง สองศาสตร์ จึ ง เป็ น กลไกกระจายแฝงใน
ชีวิตประจาวัน ทั้งในส่วนที่จาเป็นและส่วนประดับ นาไปสู่การขับเคลื่อนคุณค่าสั งคมและวัฒนธรรม ที่มี
ความสัมพันธ์และสะท้อนในรูปของศิลปะดังคากล่าว“ศิลปะคือกระจกเงาที่สะท้อนบอกภาวะศีลธรรม
และจริยธรรมของคนในชาติ เมื่อศิลปะของคนในชาติตกต่่า ก็แสดงว่าศีลธรรมและจริยธรรมของคนใน
ชาติตกต่่าเช่นกัน”
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
สถาบั น ศิ ล ปะวางรากฐานผ่า นการให้ ก ารศึ ก ษางานในวิธี ก าร คาบเหลื่ อ มระหว่างส านึ ก
ส่ ว นตั ว และส่ ว นรวม หรื อ การรู้ ตั ว เองในขณะเรี ย นรู้บ ริ บ ทอื่ น ความสมดุ ล จากหลายส่ วนในการ
สร้ า งสรรค์ ผ ลงานเกิ ด จากหลั ก สู ต รซึ่ ง ไม่ ตั ด ขาดจากสภาพแวดล้ อ มและความเป็ น ไป มี ทิ ศ ทาง
พัฒนาการเรียนรู้ตนเอง และโลกในกาลเทศะที่เคลื่อนเปลี่ยน
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12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัย พะเยามีป ณิ ธานในการสร้าง “ปัญ ญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” และมี
วัตถุประสงค์รว่ มครอบคลุมพันธกิจหลักรวม 5 ด้าน คือ หนึ่ง:จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสติ อยู่และ
เรียนอย่างมีความสุข จบไปมีงานทาและเป็นคนดีของสังคม สอง:สร้างงานวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญา
รวมหมู่เคียงคู่ชุมชน สาม:บริการวิชาการสู่สังคมด้วยการใช้ปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของ
ชุมชน สี่:ทานุบารุงภูมิปัญ ญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นสู่สากล และห้า :บริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภิบาล ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรจึงต้อง
มุ่งการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ ส่งเสริม
ให้ นิ สิ ต ได้ เ รี ย นรู้ จ ากสถานการณ์ จ ริ ง ให้ ส ามารถปรั บ ใช้ ค วามรู้ เ พื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาของสั ง คม ใน
ขณะเดียวกันก็ต้องปลูกฝังให้เป็นผู้ที่มีจิตสานึกในการบริการ เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์มี
ทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทางานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ แ ละศิ ล ปกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา มี พั น ธกิ จ ในการ
บริหารงานภายในคณะ เพื่อการสร้างการกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ครบสมบูรณ์ทุกด้านโดยมี
พันธกิจที่ตอบสนองการบริหารงาน การจัดการเรียนการสอน ได้แก่
1. เพื่อจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตอยู่และเรียน (Live and Learn) อย่างมีความสุข จบไป
มีงานทาและเป็นคนดีของสังคม
2. เพื่ อ ท าการวิ จั ย ที่ เ น้ น การสร้ า งปั ญ ญารวมหมู่ (Collective Intelligence) เคี ย งคู่ ชุ ม ชน
(สนับสนุนแนวคิดOUOP – One University One Province)
3. เพื่อบริการวิชาการโดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมูเ่ พื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
(Community Empowerment)
4. เพื่อทานุบารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
(Local Wisdom) สู่สากล
5. เพื่อบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและยึดมั่นในธรรมาภิบาล
พันธกิจของมหาวิทยาลัยพะเยา
การให้การศึกษาศิลปะและการออกแบบมีเป้าหมายต่อการพัฒนาศิลปะที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมตามกาลเทศะและพื้นที่ ซึ่งเสมือนพันธกิจของสถาบันที่มีต่อสถานที่ตั้งในระดับพื้นถิ่น
ชาติ จนถึงขยายออกกว้างไปกว่าตามการเชื่อมต่อของโลกาภิวัตน์
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101
การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
001102
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
001103
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
001204
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
002201
พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
002202
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
003201
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
003202
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environmental Management
004101
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Arts of Living
004201
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5)
Socialized Personality
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์
146200
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for specific Purposes
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13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
181111 สุนทรียศาสตร์
3(3-0-6)
Aesthetics
181240
เครื่องปั้นดินเผา
3(2-2-5)
Ceramic
181331
วัฒนธรรมทางสายตา
3(2-2-5)
Visual Culture
181244
การสร้างสรรค์ภาพยนตร์และภาพถ่าย
3(2-2-5)
Creative Film and Photography
181249
การออกแบบแสง เสียง และสื่อสมัยใหม่
3(2-2-5)
Light Sound Design and New Media
13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิท ยาลั ย พะเยาก าหนดนโยบายให้ จัด การเรีย นการสอนหมวดวิชาศึ ก ษาทั่ วไป
จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ดาเนินการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) คณะกรรมการบริ ห ารหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป โดยมี อธิ ก ารบดี เป็ น ประธาน
คณบดี เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ทาหน้าที่ กาหนด
นโยบายและพิจารณาการดาเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
2) คณะกรรมการด าเนิ น งานหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป โดยมี รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ย
วิชาการ เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อานวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ท า
หน้าที่ พัฒนากระบวนการเรียนการสอน กากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อ
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน
ดาเนินไปในทิศทางเดียวกัน
3) คณะกรรมการประจารายวิชา ทาหน้าที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน
13.3.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
จั ด ให้ มี ก ลไกการบริ ห ารจั ด การในรายวิ ช าเป็ น อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบรายวิ ช าและ
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา และจัดระบบการบริหารจัดการโดยการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้ป ระสานงานรายวิชา คือทาหน้าที่ประสานงาน/ช่วย
ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชา และอาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชา/คณะวิชาอื่น หรือสถาบัน
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนิสิต ด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียน และการประเมินผลการเรียนรู้
ของแต่ละรายวิชา
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
ศิลปะและการออกแบบเป็นสองศาสตร์แห่งการสร้างความรู้ทางวิชาการและงานสร้างสรรค์
ซึ่ งส่ งผลในระดั บ ปั จ เจกและสั งคม ในส่ วนคุ ณ ค่ าทางสุ น ทรี ย์ แ ละการขั บ เคลื่ อ นสั งคม เศรษฐกิ จ
การเมืองและวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์
1.2 ความสาคัญ
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ มีความสาคัญ ในการ
พัฒนาบุคคลให้สามารถดารงอยู่ในสังคมยุคโลกาภิวั ตน์ โดยสามารถประยุ กต์ความรู้ความเข้าใจใน
บริบทและปัจจัยแวดล้อมต่างๆทางศิลปกรรม มีความเข้าใจเชิงลึกในทฤษฏีองค์รวมและสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในแขนงวิชาเฉพาะที่หลากหลาย ตลอดจนการขยายฐานความรู้สู่การเชื่อมโยงและบูรณา
การกั บ ศาสตร์ส าขาวิ ช าและบริบ ทแวดล้ อ มอื่ น สามารถสร้า งผลงานทั้ งผลงานวิ ช าการและงาน
สร้างสรรค์ ซึ่งมีความสาคัญ ในการคงอยู่และการเคลื่อนเปลี่ยนสังคมในโลกศิลปะ ที่เป็นสิ่งสะท้อน
ความเป็นไปทางสังคมและเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของอารยธรรมมนุษย์ การศึกษาและสร้างสรรค์
ศิลปะที่ให้ความสาคัญกับแนวคิดเชิงวิชาการ กับการบูรนาการทั้งวิจิตรศิลป์ ประยุกต์ศิลป์และบริบท
แวดล้อมทางสังคมและวัฒ นธรรม ส่งผลให้เกิดผู้ที่มีความรู้และความชานาญที่สามารถสร้างสรรค์
ผลงานจากความเข้าใจที่ลึกซึ้งของตนเองและความรู้ในบริบทอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนพัฒนาคุณค่าทางศิลปกรรม มูลค่าทางเศรษฐกิจ และจรรโลงสังคม อันเกิดจากการศึกษา
ภายในหลักสูตรซึ่งให้ความสาคัญตามองค์ประกอบหลัก ดังนี้
1. การเสริมสร้างทักษะทางกระบวนคิดสู่การตระหนักรู้และสื่อสารเชิงวิชาการ
2. การสร้างสรรค์ผลงานที่เปิดความเป็นไปได้ตอ่ การเชื่อมโยงศาสตร์ความรู้
3. การฝึกปฏิบัติแขนงวิชาเฉพาะที่หลากหลายเพื่อเปิดโอกาสทางอาชีพและ
เป็นประโยชน์ตอ่ สังคม
4. การผสมผสานวิชาการและการสร้างสรรค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาต่อและ
พัฒนาการสร้างสรรค์
ศิลปะและการออกแบบ คือ ศาสตร์วิชาที่มุ่งเน้นกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ที่นาไปสู่การสร้าง
ผลงานทางศิลปกรรม ซึ่งเกิดจากเรียนรู้ในกระบวนการผสมผสานองค์ความรู้ ที่จะสามารถตอบสนองการ
นาเสนอความเฉพาะเชิงปัจเจกสู่สาธารณะของผูส้ ร้างสรรค์ ผลงานทั้งในส่วนสุนทรีย์และประโยชน์ใช้สอย หรือ
โอกาสทางการศึกษา การประกอบอาชีพ และการดารงอยู่ซึ่งบทบาทในสังคมอย่างรู้เท่าทัน ในฐานะผู้รู้และ
เข้าใจด้านศิลปกรรมและสามารถสื่อสารเชิงวิชาการได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนการตระหนักถึงคุณค่าด้าน
ทรัพยากร วัฒนธรรมไทย ท้องถิ่น ในความเป็นเอกลักษณ์และการเป็นส่วนหนึ่งของการผสมรวมในระดับสากล
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1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสานึกสาธารณะในสาขาวิชาชีพทางศิลปะ มีความรับผิดชอบ
ต่อตัวเองและสังคม
1.3.2 มี ค วามรู้ในหลั ก ของฐานศาสตร์ ท างศิ ล ปกรรมที่ เกี่ ย วข้อ งทั้ งภาคทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ
สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อประกอบอาชีพได้
1.3.3 มีค วามสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินคุณ ค่าทางสุนทรียะได้
อย่างมีวิจารณญาณ
1.3.4 มีความสามารถในการทางานรวมกับผูอ้ ื่น และมีทักษะในการจัดการทางศิลปกรรม
1.3.5 สามารถสื่อสารและนาเสนอแนวความคิดที่เป็นรูปธรรม ผ่านผลงานทางศิลปกรรม
1.3.6 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีได้ดี
1.3.7 สามารถแสดงออกและพัฒนาทักษะทางศิลปะได้ตามความถนัดและความสามารถเฉพาะตน
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง
1) แผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้มี
มาตรฐานตามที่สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)กาหนด สอดคล้อง
กับนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยากับ
ความต้องการของผูใ้ ช้บัณฑิตและการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม
ประเทศ

กลยุทธ์
1. สร้า งกลไกการด าเนิ น การ
หลักสูตร พัฒนา และปรับปรุง
ให้เป็นระบบ
2. พั ฒนาหลั ก สู ต รให้ ได้ รั บ
มาตรฐาน และสอดคล้องกับกั บ
นโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา
3. ประเมิ นผลการด าเนิ นการ
หลั ก สู ต รอย่ างต่ อ เนื่ อ ง และ
สอดคล้องกับการประเมินผลของ
ห ลั ก สู ต รต าม เก ณ ฑ์ ขอ ง
ส านั กงานการการอุ ดมศึ ก ษา
(สกอ.)
4. นาผลการประเมินประยุกต์
ใช้เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ตรง
กับความต้องการของผูใ้ ช้
บัณฑิต

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
1.แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
2 .เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ
หลักสูตร
3.รายงานผลการประเมิน
การดาเนินการหลักสูตร
4.ผลสรุปทิศทางการพัฒนา
หลักสูตรตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง

2) แผนการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน ตามผลการเรียนรู้ทั้ง 8 ด้าน
ของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

กลยุทธ์
1. สร้างกลไกการพัฒนา
อาจารย์ในหลักสูตร
2. พัฒนาอาจารย์ผู้สอนโดย
เน้นการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3. พัฒนาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้
4. พัฒนากระบวนการเรียน
ภายนอกห้องเรียนและเน้นการ
มีสว่ นร่วมของ ชุมชนและ
สังคม
5. ประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
ตามผลการเรียนรู้ทั้ง 8 ด้าน

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้

1.คณะกรรมการพัฒนา
อาจารย์ในหลักสูตร
2.แผนงานและกิจกรรมที่มี
การพัฒนาผูส้ อน ในการ
จัดการเรียนการสอนที่
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.การติดตามประเมินผล
ผลการเรียนรู้ในทุกด้านของ
นิสติ ต่อกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารย์
และผูท้ ี่เกี่ยวข้องใน
หลักสูตร
4.การเข้าร่วมการประชุม
ทางวิชาการและการศึกษา
ดูงาน ทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศ ด้าน
การจัดการเรียนการสอน
และการวัดผลการเรียนรู้
5.การประเมินผลความพึง
พอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตร ที่เน้นผูเ้ รียนเป็น
สาคัญ
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง
3) แผนพัฒนานิสิตให้มคี วามเป็น
เลิศในด้านการเรียนควบคู่กัน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ(ต่อ)

กลยุทธ์
1.พัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตให้
เป็นไปตามมาตรฐานของ
สานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา(สกอ)
2.การบูรณาการการเรียนการ
สอนในหลักสูตร กับกิจกรรม
เสริมหลักสูตรนอกห้องเรียน
เน้นการมีสว่ นร่วมของชุมชน
และประยุกต์ความรู้กับการ
บริการวิชาการ การวิจัย และ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3.การจัดการเรียนการสอน
ภาคปฎิบัติที่เน้นให้นิสติ ฝึก
ทักษะความชานาญในวิชาชีพ

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
1.เอกสารรายละเอียดวิชา
(มคอ.3)
2.จานวนรายวิชาที่เน้น
กระบวนการเรียนการสอน
ที่ให้ความสาคัญทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ควบคู่กัน
3. กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
มีการจัดขึ้น
4.ผลงานนิสิตที่สามารถบูรณา
การความรู้จากการเรียน สู่งาน
บริการวิชาการ หรือ งานวิจัย
หรืองานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มี
ระยะเวลาการศึ ก ษาไม่ น้ อ ยกว่ า 15 สั ป ดาห์ และเป็ นไปตามข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยพะเยา ว่ าด้ วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือน มกราคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2.2.2 สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
จากสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
2.2.3 เป็นผู้ที่มสี ุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.2.4 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.2.5 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง
ความประพฤติ
และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
พะเยา
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
นิสิตมีข้อจากัดทางโลกทัศน์ และยังขาดความรูค้ วามเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างฐาน
ทางทฤษฎีกับทักษะการคิดและการสร้างสรรค์ในขอบข่ายสาขาวิชา และยังมีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ
ยังไม่เพียงพอ
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2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
มีการจัดกิจกรรม โครงการหรือชมรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถของนิสติ
ที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนในหลักสูตร และเชิญผูม้ ีความชานาญเข้ามามีสว่ นร่วมในการเรียนการสอน
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
จานวนนิสิต
2560 2561 2562 2563 2564
ชั้นปีที่ 1
60
60
60
60
60
ชั้นปีที่ 2
60
60
60
60
ชั้นปีที่ 3
60
60
60
ชั้นปีที่ 4
60
60
รวม
60
120
180
240
240
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
60
60
2.6 งบประมาณตามแผน
ปีงบประมาณ
หมวดรายจ่าย
2560
2561
2562
2563
2564
1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน
1,500,000 2,250,000 2,475,000 3,622,500 3,984,750
1.2 หมวดค่าจ้างประจา
360,000 504,000 554,000
717,840 789,624
2. งบดาเนินการ
2.1 หมวดค่าตอบแทน
96,000 133,000 133,000 185,000 185,000
2.2 หมวดค่าใช้สอย
80,000
110,000
110,000 150,000 150,000
2.3 หมวดค่าวัสดุ
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
3. งบลงทุน
3.1 หมวดครุภัณฑ์
4. งบเงินอุดหนุน
รวมรายจ่าย

1,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000
120,000 240,000 360,000 480,000 480,000
3,656,000 4,237,000 4,632,000 6,155,340 6,589,374

ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปีสูงสุด 36,000 บาท
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้า งหลั ก สู ต ร แบ่ งเป็ น หมวดวิช าที่ ส อดคล้ อ งกั บ ที่ ก าหนดไว้ในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

หมวดวิชา

เกณฑ์มาตรฐาน
ของ สกอ.

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี
สาขาศิลปกรรมศาสตร์
(มคอ.1)
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน
2.2 วิชาเฉพาะด้าน
2.3 กลุ่มวิชาเอก
2.3.1 วิชาเอกบังคับ
2.3.2 วิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
4.รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต (ถ้ามี)
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า
120 หน่วยกิต
120 หน่วยกิต

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2560
30
30
93
34
38
21
12
9
6
129
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3.1.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ จานวน
001101
การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
003201
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
Communication in Digital Society
003202
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environment Management
004101
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
004201
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality

181111
181112
181113

2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
2.1 วิชาแกน
จานวน
สุนทรียศาสตร์
Aesthetics
พืน้ ฐานศิลปะและการออกแบบ 1
Fundamental Art and Design I
วาดเส้น
Drawing

30 หน่วยกิต
30 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)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

93 หน่วยกิต
34 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
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181114
181115
181116
181117
181211
181212
181311
181312
181411

146200
181221
181222
181223
181224
181225

พืน้ ฐานศิลปะและการออกแบบ 2
Fundamental Art and Design II
การวิเคราะห์และพัฒนาแนวคิดเบือ้ งต้น
Analysis and development of basic concepts
คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างสรรค์และการนาเสนอ
Computer for Creative and Presentation
ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบตะวันตก
History of Western Art and design
ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบตะวันออก
History of Oriental Art and design
ภูมปิ ัญญาไทยและศิลปกรรมท้องถิ่น
Thai Wisdom and Indigenous Arts
วัฒนธรรมทางสายตา
Visual Culture
ปรัชญาศิลป์
Art Philosophy
ศิลปวิจารณ์
Art Criticism
2.2 วิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
วัสดุและการสร้างสรรค์
Materials and Creative
ทฤษฎีแนวคิดและวัสดุ
Theory of Conceptual and Materials
การสร้างสรรค์ภาพถ่ายและภาพยนตร์
Creative Photography and Film
หลักการแนวคิดการสร้างสรรค์ศิลปะและการออกแบบ
Principles of Creative Concepts, Art and Design
การพัฒนาแนวคิดการสร้างสรรค์
Creative Thinking Development

3(1-4-4)
1(0-3-2)
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)
38 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-3-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-2)
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181226
181321
181322
181323
181324
181325
181326
181421
181422
181423

181431

181331
181332

สื่อผสม
3(2-2-5)
Mix Media
การตลาดสาหรับศิลปะและการออกแบบ
3(2-2-5)
Marketing for Art and Design
การบูรณาการข้ามศาสตร์กับศิลปะและการออกแบบ
3(2-2-5)
Integrating Multidisciplinary with Art and Design
การสร้างสรรค์เชิงบูรณาการ
1(0-3-2)
Integrating Creative
จิตวิทยาในศิลปะและการออกแบบ
3(2-2-5)
Psychology in Art Design
การสร้างสรรค์ศลิ ปะและการออกแบบกับชุมชน
3(2-2-5)
Art and design with community
การบริหารและจัดการโครงงานสร้างสรรค์กับชุมชน
1(0-3-2)
Creative Project Administration and Management in community
ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
การสร้างสรรค์จัดการโครงงาน
3(2-2-5)
project management
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
2.3 วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
2.3.1 วิชาเอกบังคับ
ไม่น้อยกว่า
ศิลปนิพนธ์
Art Thesis
2.3.2 วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
ให้นิสติ เลือกเรียนรายวิชา ดังต่อไปนี้
เครื่องปั้นดินเผา
Ceramic
จิตรกรรม
Painting

21
12
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
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181333

ประติมากรรม
3(2-2-5)
Sculpture
181334
ภาพพิมพ์
3(2-2-5)
Printmaking
181335
การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
3(2-2-5)
Product and Packaging Design
181336
การออกแบบเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ
3(2-2-5)
Fashion and Jewelry Design
181337
การออกแบบกราฟิกและตัวอักษร
3(2-2-5)
Graphic and Typography Design
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6 หน่วยกิต
นิสติ สามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบัน
อุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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3.1.4 แผนการศึกษา

001102
004101
181111
181112
181113

ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
สุนทรียศาสตร์
Aesthetics
พืน้ ฐานศิลปะและการออกแบบ
Fundamental Art and Design I
วาดเส้น
Drawing
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
15 หน่วยกิต
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001103
001101
003202
181114
181115

181116

181121

ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environment Management
พืน้ ฐานศิลปะและการออกแบบ 2
Fundamental Art and Design II
การวิเคราะห์และพัฒนาแนวคิดเบือ้ งต้น
Analysis and development of basic
concepts
คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างสรรค์
และการนาเสนอ
Computer for Creative and Presentation
ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ
ตะวันตก
History of Western Art and Design
รวม

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

3(2-2-5)

3(2-2-5)

19 หน่วยกิต
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001204
002202
003201
181211

181221
181222
182223

ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
Communication in Digital Society
ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ
ตะวันออก
History of Oriental Art and design
วัสดุและการสร้างสรรค์
Materials and Creative
ทฤษฎีแนวคิดและวัสดุ
Theory of Conceptual and Materials
การสร้างสรรค์ภาพถ่ายและภาพยนตร์
Creative Photography and Film
รวม

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

3(2-2-5)
1(0-3-2)
3(2-2-5)
19 หน่วยกิต
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004201
002201
181212
181224

181225
181226

ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาปลาย
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
ภูมปิ ัญญาไทยและศิลปกรรมท้องถิ่น
Thai Wisdom and Indigenous Arts
หลักการแนวคิดการสร้างสรรค์ศิลปะและ
การออกแบบ
Principles of Creative Concepts, Art and
Design
การพัฒนาแนวคิดการสร้างสรรค์
Creative Thinking Development
สื่อผสม
Mix Media
รวม

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
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146200
181311
181321
181322

181323
181xxx

ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
วัฒนธรรมทางสายตา
Visual Culture
การสร้างสรรค์บูรณาการข้ามศาสตร์
cross-disciplinary integration
การบูรณาการข้ามศาสตร์กับศิลปะและ
การออกแบบ
Integrating Multidisciplinary with Art and
Design
การสร้างสรรค์เชิงบูรณาการ
Integrating Creative
วิชาเอกเลือก
Major Elective
รวม

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

1(0-3-2)
3(x-x-x)
16 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาปลาย
181312
181324
181325

181326

181xxx
xxxxxx

ปรัชญาศิลป์
Art Philosophy
จิตวิทยาในศิลปะและการออกแบบ
Psychology in Art and Design
การสร้างสรรค์ศลิ ปะและการออกแบบ
กับชุมชน
Art and design with community
การบริหารและจัดการโครงงานสร้างสรรค์
กับชุมชน
Administration and Management of
Creative Project
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

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
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ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
181411
181421
181422
181423
181xxx
xxxxxx

ศิลปวิจารณ์
Art Criticism
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
การสร้างสรรค์จัดการโครงงาน
project management
สัมมนา
Seminar
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

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

ภาคการศึกษาปลาย
181415

ศิลปนิพนธ์
Art Thesis

12 หน่วยกิต
รวม

12 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
001101 การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
การสื่อสารด้วยคา วลี การแต่งประโยค สานวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความสาคัญ
จากการฟั งและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุป ความ และการแสดงความคิดผ่านทัก ษะการใช้
ภาษาไทยที่เหมาะสม
Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and prose in Thai language usage,
identifying main idea from listening and reading, paragraph writing, brief summarizing including thinking
expression through the use of appropriate Thai
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
ค าศั พ ท์ และไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ หลัก การใช้ภาษาอั งกฤษของการฟั ง พู ด อ่าน เขีย น
การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ได้แก่ การแนะนาตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและ
การปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร
การเลือกซือ้ สินค้า และการกล่าวลา
English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening, speaking,
reading and writing, development of English usage for daily-life including getting acquainted with
someone, accept and decline invitation, direction giving, direction asking and direction planning,
conversation in restaurant, smart shopping and saying goodbye for someone
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
ทัก ษะภาษาอังกฤษด้านการฟั ง พู ด อ่าน เขีย น คาศั พท์และไวยากรณ์ ในการสื่อสารตาม
สถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต
การโทรศัพ ท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน
การสื่ อสาร ณ ด่ านตรวจคนเข้าเมื อ ง ศุล กากร การเข้าพั ก ในโรงแรม การอธิบ ายเหตุก ารณ์ ไม่ พึ ง
ประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก
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Skills of English language: listening, speaking, reading, and writing, vocabularies and
English grammar for different situations in communication and effectiveness in international context
including trip planning, flight and accommodation booking using internet, international phone calling,
communication in airport, airport announcement, communication in customs and immigration,
communication in bad situations and party
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจาวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล์ การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว
การอ่านกราฟและตาราง การตีความและการนาเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่ การศึกษาและอาชีพ
English vocabulary related to news and media in daily life, English usage for listening,
speaking, reading and writing including e-mail, summarizing from media, news reading and
sharing, data interpretation from graphs and tables, interpretation and information presentation for
further study and future careers
002201 พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
สิท ธิ บทบาทและหน้าที่ ของพลเมื องในสั งคมทุ ก ระดั บ จิต อาสา ส านึ ก สาธารณะ ความ
กตัญญู พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมและกระแสไหลวนของวัฒนธรรมโลก
Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness, gratitude,
citizenship and democracy, professional ethics, the changing society, cultural appreciation,
adaptation to social and cultural changing
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุวัฒนธรรม
กระแสการเปลี่ ย นแปลงในสั ง คมและวั ฒ นธรรมโลก อาเซี ย น ความหลากหลายทางสั ง คมและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา
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Man and society, multicultural society, bias and violence management in multicultural
society, social and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity of Thailand’s
regional, Phayao and University of Phayao dimensions
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมสานักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อ
การผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Fundamentals of technology: hardware, software and networking, innovation in digital
economy, electronic commerce transaction, office automation program and software application for
multimedia production, search, screening and selection data for work and daily life, communication
through online social networking in accordance with ethical and related legal regulation
003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environmental Management
แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ
การวิเคราะห์ แ ละวางแผนการรับ ประทานอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ขภาพในชี วิต ประจ าวั น
ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกกาลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการจัดการน้าใน
ชีวติ ประจาวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใช้พลังงานอย่างประหยัด
Concept of health and environment, state of health, mental, emotion, health factors,
analysis and planning of healthy consumption, daily-health product, relation between emotion and
health, recreation and exercise, pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic accident, planning
with accident, natural disaster, water management in daily life, waste processing and
environmental saving
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004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Arts of Living
การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการดาเนินชีวิต การเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การดาเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิด
เชิงบวก คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การควบคุมและการจัดการอารมณ์
Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self value and others,
goal setting in life and planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle concept of sufficiency
economy,thinking system, positive thinking, analytical thinking, creative thinking, emotion control
and management
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5)
Socialized Personality
ความสาคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา
ใจ มารยาท วั ฒ นธรรมไทย ทัก ษะการพู ดในที่ ชุมชน คุณ ลั ก ษณะที่ พึ งประสงค์ ตามอัต ลัก ษณ์ ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่รว่ มกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก
Important of personality, personality development, personality development of physical,
verbal, mind, manner, Thai culture, public communication skills, desired traits relating to University
of Phayao's identity, living in a society, self-adaptation in the Thai and global social context
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
การใช้ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจง โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นสิ ิตกาลังศึกษา
English in Specific contexts focusing on listening, speaking, reading, and writing skills
related to students’ discipline
181111 สุนทรียศาสตร์
3(3-0-6)
Aesthetics
ความหมาย แนวคิด ทัศนคติของมนุษย์ด้านสุนทรียศาสตร์ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน แนวคิด
และทัศนคติตะวันออก ตะวันตก วัฒนธรรมภูมิปัญญาพื้นถิ่น การวิเคราะห์วิจารณ์ การประยุกต์ใช้ใน
การรับรู้ และการประเมินคุณค่า
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Meaning, concepts, human attitudes towards aesthetics since ancient time, East versus
West attitudes, cultural heritages, analytical critics, application in aesthetic perception and its
evaluation
181112 พื้นฐานศิลปะและการออกแบบ 1
3(1-4-4)
Fundamental Art and Design I
พื้ น ฐาน หลั ก การ องค์ ป ระกอบ แนวคิ ด และพั ฒ นาการของศิ ล ปะและการออกแบบ
ความสัมพันธ์และความเปลี่ยนแปลงระหว่างแนวคิดและรูปแบบในอดีตและปัจจุบัน การสร้างสรรค์
ผลงาน 2 มิติ และ 3 มิติ การสื่อสารความคิดตนเองผ่านสื่อทางศิลปะและการออกแบบในเบือ้ งต้น
Basic thoughts, components and development of arts and design, changes and
interrelationship between past and present concepts, practice to create 2-dimensional and
3-dimensional medias, expression of self creative by means of basic communication arts
181113 วาดเส้น
3(1-4-4)
Drawing
พืน้ ฐาน เทคนิค วิธีการ เขียนภาพโดยลายเส้น การวาดเส้นด้วยวัสดุและวิธีการพืน้ ฐาน การจัด
วางองค์ ป ระกอบ รู ป ทรงเรขาคณิ ต และรูป ทรงที่ มี ค วามสลั บ ซั บ ซ้ อ น ภาพคนเหมื อ น พื้ น ฐาน
การเขียนทัศนียภาพด้วยลายเส้น การวาดเส้นนอกสถานที่ การสื่อสารในงานศิลปะและการออกแบบ
Basic techniques method in image drawing by lines with materials and basic methods,
composition geometry and complex shapes, portraiture, drawing lines outside the place
communication in art and design
181114 พื้นฐานศิลปะและการออกแบบ 2
3(1-4-4)
Fundamental Art and Design II
แนวคิดและหลักการสร้างงานศิลปะและการออกแบบที่สูงขึ้น การสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบ
2 มิติ 3 มิติ และผลงานกับสภาพแวดล้อม การปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม การสื่อสารความคิดผ่านสื่อทาง
ศิลปะและการออกแบบ การนาเสนอและจัดนิทรรศการ เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน
Concepts and Principles for creating higher art and design, creating 2D and 3D works and
works with the environment. working as part of the team, communication idea through the art
media, and design, presentation and public exhibition

40
181115 การวิเคราะห์และพัฒนาแนวคิดเบื้องต้น
1(0-3-2)
Analysis and development of basic concepts
การวิ เ คราะห์ ห ลั ก การแนวคิ ด วิ ธี ก าร ในการสร้ า งสรรค์ ผ ลงานทางด้ า นศิ ล ปะและ
การออกแบบในรู ป แบบกลุ่ ม การเขี ย นเพื่ อ พั ฒ นาแนวคิ ด เทคนิ ค และรู ป แบบการสร้ า งสรรค์
การนาเสนอผลงาน และการเสวนาเชิงสาธารณะวิจารณ์
Principles, concepts, methods, methods of artistic creation, and Design in group forms,
writing to develop ideas and concept, techniques and creation styles, presentation and public
commentary, critique
181116 คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างสรรค์และการนาเสนอ
3(2-2-5)
Computer for Creative and Presentation
คุณค่า ความสาคัญ เป้าหมาย และบริบทต่างๆ ในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือพื้นฐานใน
การสร้ า งสรรค์ แ ละน าเสนองานศิ ล ปะ การออกแบบและเขี ย นแบบ เบื้ อ งต้ น การใช้ โ ปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์แ ละเทคนิ ค ที่ เกี่ ย วข้ อ งในการน าเสนอ ภาพนิ่ งสองมิ ติ สามมิ ติ ภาพเคลื่ อ นไหว และ
กระบวนการผลิตสื่อต่างๆ
Value, importance, targeting, and the context of primary computer graphic for presentation
in design and drafting, using computer program and relevant technique for presentation in
2-dimensional, 3-dimensional and motion picture as well as various animation-medias
181117 ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบตะวันตก
3(2-2-5)
History of Western Art and design
แนวความคิดหลักในการออกแบบและศิลปะตะวันตก ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกทาง
ศิลปะพื้นฐานทางวัฒนธรรมต่างๆในตะวันตก การวิเคราะห์ศิลปกรรมแนวบริสุทธิ์และแนวประยุกต์
การสะท้อนให้เห็นเอกลักษณ์ของบริบททางสังคมและลักษณะร่วม และอิทธิพลต่างๆ ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง
Fundamental of western art, the relationship between art expression and background idea
of western culture, significance of fine and applied arts analysis, reflection and interaction of social
identity, factors influencing changing in art
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181211 ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบตะวันออก
3(2-2-5)
History of Oriental Art and design
แนวความคิดหลักในการออกแบบและศิลปะตะวันออก ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออก
ทางศิ ล ปะกั บ พื้ น ฐานทางวั ฒ นธรรมตะวั น ออก การวิ เคราะห์ ศิ ล ปกรรมที่ มี ค วามส าคั ญ ทั้ งด้ า น
วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ การสะท้อนให้เห็นเอกลักษณ์ของบริบททางสังคมและลักษณะร่วม และ
อิทธิพลที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
Fundamental of oriental art, the relationship between art expression and background idea
of eastern culture, significance of fine and applied arts analysis, reflection and interaction of social
identity , factors influencing changing in art
181212 ภูมิปัญญาไทยและศิลปกรรมท้องถิ่น
3(2-2-5)
Thai Wisdom and Indigenous Arts
พื้นฐานองค์ความรู้และวิวัฒนาการของศิลปกรรมไทยและท้องถิ่น ภูมิหลังทางด้านบริบทของ
ศิลปกรรมในสังคมไทย การรับ การแพร่อิทธิพล และการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้ของศิลปกรรมไทย
และท้องถิ่น การประยุกต์ความรกูับกระบวนการสร้
้
างสรรค์
Basic knowledge and revolution of Thai traditional and folk art, background knowledge of
Thai art in social context, perception, influence and evolution, wisdom of Thai traditional and folk
art, apply perceivable knowledge to creativity process
181221 วัสดุและการสร้างสรรค์
3(2-2-5)
Materials and Creative
การวิเคราะห์ คุ ณ สมบั ติ และหลั ก การพิ จ ารณาในการเลื อ กใช้วัส ดุ แ ละวิธี ก ารที่ ใช้ในการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และการออกแบบ การสร้างสรรค์ผลงานที่พัฒนาจากฐานภูมิปัญญาและวัสดุ
ท้องถิ่นในธรรมชาติ และวัสดุสังเคราะห์ การค้นคว้าหาวัสดุ แนวทางและการพัฒนารูปแบบของการ
สร้างสรรค์ทั้ง 2 มิติ และ 3 มติ
Qualitative analysis and the principles of choosing materials and methods used in creation
of art and design, creation of works developed by local wisdom and materials in nature, and
synthetic materials, material research guidelines and development of both 2D and 3D creative
styles
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181222 ทฤษฎีแนวคดิและวัสดุ
1(0-3-2)
Theory of Conceptual and Materials
หลักการและทฤษฎีในการกาหนดและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเลือกใช้วัสดุ ที่มี
ความสอดคล้องกับแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานทั้ง 2 มิติ 3 มิติ
Principles and theories in determining and analyzing relationship between material
selection which is consistent with concept of creating 2D and 3D works
181223 การสร้างสรรค์ภาพถ่ายและภาพยนตร์
3(2-2-5)
Creative Photography and Film
หลักการสร้างสรรค์ภาพยนตร์และภาพถ่าย คุณค่า เทคนิค ประเภท รูปแบบและองค์ประกอบ
ของภาพยนตร์และภาพถ่าย การใช้และตีความสัญลักษณ์ ในภาพยนตร์และภาพถ่าย การสร้างสรรค์
ภาพยนตร์และภาพถ่ายเพื่อตอบสนองแนวคิดเชิงศลิปะและพาณิชย์ ความสัมพันธ์และผลกระทบของ
ภาพยนตร์และภาพถ่ายต่อสังคม และการวิเคราะห ์วจิ ารณ์ภาพยนตร์และภาพถ่าย
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.
181222 หลักการแนวคิดการสร้างสรรค์ศิลปะและการออกแบบ
3(2-2-5)
Principles of Creative Concepts, Art and Design
การวิเคราะห์หลักการ แนวคิด วิธีการ ประเภท และรูปแบบในงานสร้างสรรคท์างด้านศิลปะ
และการออกแบบ การสร้ า งผลงานด้ ว ยเทคนิ ค รู ป แบบ และทั ก ษะฝี มื อ ที่ ต อบสนองแนวคิ ด
การนาเสนอและเผยแพร่ผลงาน
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)
Creative Thinking Development
สร้างความสัมพั นธ์และการสื่อความระหว่างแนวคิดและการสร้างสรรค์ การวิเคราะห์และ
ประมวลแนวคิดและนาเสนอรายงานการพัฒนาแนวคิดที่ตอบสนองการสร้างสรรค์ผลงาน การเสวนา
เชิงสาธารณวิจารณ์
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Enhance connection and interpretation of creative concept in various aspects, analysis and
synthesis of an idea for presentation, develop idea in order to create work of art ,public critique
seminar
181226 สื่อผสม
3(2-2-5)
Mix Media
พื้นฐานทางประวัติศาสตร์ หลักการ วิวัฒนาการ และการกาหนดแนวคิดหลัก การวิเคราะห์
เนื้อหา การใช้เทคนิควิธีการ และรูปแบบของผลงานสื่อผสม การใช้ เครื่องมืออุปกรณ์กับสื่อสมัยใหม่
แสง เสียง และการประยุกต์ใช้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
Basic history, principles, evolution and define the core concepts analyze. Use of
techniques and forms of mix media, use of equipment with new media, lighting, sound and adapt
to create the art works
181311 วัฒนธรรมทางสายตา
3(2-2-5)
Visual Culture
ทฤษฎีและหลั กการในการวิเคราะห์ป รากฏการณ์ การท าความเข้าใจในการรับ รู้ผ่านจัก ษุ
ประสาท ความหมาย การวิเคราะห์ และตีความจากสื่อต่างๆในชีวิตประจาวัน ได้แก่ ภาพและรูปทรง
สัณฐาน สื่อโฆษณา สื่อศิลปะ ภาพยนตร์ วีดีทัศน์และสิ่งพิมพ์ การนามาประยุกต์ใช้ในเชิงสร้างสรรค์
และการดาเนินชีวติ
Theories, principle idea in analysis of art phenomenon and understanding through visual
perceived, meaning, define and interpret from everyday life’s media such as images ,forms, visual
contents, advertisement, art media, video, movies, printing , apply to creativity in art and design
and day-to-day living
181312 ปรัชญาศิลป์
3(2-2-5)
Art Philosophy
หลักการ ปรัชญา แนวคิด รูปแบบ และความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการ การเปลี่ยนแปลง
และการกาหนดคุณค่าของศิลปะและการออกแบบ บริบททางวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ที่มีอิทธิพล
หรือความสัมพันธ์ตอ่ 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
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181321 การตลาดสาหรับศิลปะและการออกแบบ
3(2-2-5)
Marketing for Art and Design
หลั ก การตลาดและปั จ จั ย ที่ เ ป็ น ตั ว ขั บ เคลื่ อ นธุ ร กิ จ ทางด้ า นศิ ล ปะและการออกแบ บ
การวิเคราะห์ด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะและการออกแบบ
Principle of marketing strategies and factors to run art and design business , analysis of
case study in art and design market
181322 การบูรณาการข้ามศาสตร์กับศิลปะและการออกแบบ
3(2-2-5)
Integrating Multidisciplinary with Art and Design
การสร้างและการกาหนดแนวคิดหลัก การสราังสรรค์ผลงาน การค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้นเพื่อใช้
ประกอบตั ด สิ น ใจและสร้ างแนวคิ ด การวิ เคราะห์ เพื่ อ การสร้า งสรรค์ อ ย่ างมี ร ะบบ การวิ เคราะห์
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งศาสตร์ อื่ น กั บ การสร้ า งสรรค์ ศิ ล ปะหรื อ การออกแบบ การบู ร ณาการการ
สร้างสรรค์ ผ ลงานศิ ล ปะและการออกแบบข้ ามศาสตร์ ส าขาวิ ชา การน าเสนอข้ อ มู ล ประกอบการ
สร้างสรรค์และการอธิบายผลงานเชิงวิชาการ การเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ
Create and scope main idea, creation making process, primary research for concept’s
decision, analysis of creative methods, integration and creation toward art and society , connection
between others sciences and arts ,principle, concept, theories, styles of art and design, practice,
experiment, explore way to integrate arts and design with others, manifest creative ideas and
present in academic field, demonstrate works to public.
181323 การสร้างสรรค์เชิงบูรณาการ
1(0-3-2)
Integrating Creative
การพัฒนาแนวคิด ทฤษฎี เหตุผลและแนวทางการบูรณาการการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและ
การออกแบบข้ามศาสตร์สาขาวิชา การเชื่อมโยงแนวคิดและสร้า งผลงานร่วมกับสังคม การเสวนาเชิง
สาธารณวิจารณ์
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
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181324 จิตวิทยาในศิลปะและการออกแบบ
3(2-2-5)
Psychology in Art and Design
แนวคิดของนักจิตวิทยาเกี่ยวกับความคิดและพฤติกรรมของมนุษย์ ทฤษฎีตามหลักจิตวิทยา
เกี่ ย วกั บ งานศิล ปะและการออกแบบ ผลกระทบจากงานศิลปะและงานออกแบบที่ส่งผลกระทบต่อ
มนุษย์และสังคม การนาหลักจิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ในงานศิลปะและการออกแบบ
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
181325 การสร้างสรรค์ศิลปะและการออกแบบชุมชน
3(2-2-5)
Art and design with community
หลักการ การบริหารโครงการ และกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานเป็นกลุ่ม การกาหนดกลุ่ม
อภิ ป รายและวิเคราะห์ การวิเคราะห์ เชื่ อมโยงและสร้างผลงานกลุ่ ม ร่วมกั บ พื้ น ที่ ชุม ชนหรือสั งคม
การวิเคราะห์ประเด็นแก้ปัญ หา การสรุปประเด็นแนวคิด การกระจายภาระงาน ได้แก่ ผลงานศิลปะ
การออกแบบ การผสมผสาน และการจัดการ การเผยแพร่สสู่าธารณะ
Principle and management of project, design process in group discussion, analyze and
connect work of art with areas, communities or society, analysis of problems’ solving, conclusion of
concept, distribution of works, selection of art works, design products, integration and management
of works, public relation and presentation
181326 การบริหารและจัดการโครงงานสร้างสรรค์กับชุมชน
1(0-3-2)
Creative Project Administration and Management in community
แนวทางการจัด การและการวางแผนพัฒ นางานสร้างสรรค์ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาสและอุปสรรค การวางแผน การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการโครงงานสร้างสรรค์กับ
ชุมชน ทั้งในรูปแบบงานศลิปะและการออกแบบ การเสวนาเชิงสาธารณะวิจารณ์
Managerial approach and development plan in creative works, analysis of strengths,
weaknesses, opportunities, and threats, planning of the development of administrative system and
management in creative art and design project, critical public seminar
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181331 เครื่องปั้นดินเผา
3(2-2-5)
Ceramic
พื้ น ฐานทางประวั ติ ศ าสตร์ ความหมาย การวิ เ คราะห์ คุ ณ ค่ า หลั ก การ วิ ธี ก ารและ
คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะของผลงานเครื่ อ งปั้ น ดิ น เผา การสร้ า งสรรค์ ผ ลงานศิ ล ปะหรื อ การออกแบบ
เครื่องปั้นดินเผาในเชิงหัตถกรรมและอุตสาหกรรม
Basic history, meanings, value evaluation, principles, methodologies and specific
characteristics in different types of ceramics, creation and design of ceramic in both handicraft and
industrial production
181332 จิตรกรรม
3(2-2-5)
Painting
พื้นฐานทางประวัติศาสตร์ ความหมาย การวิเคราะห์คุณ ค่า หลัก การ ทัก ษะ วิธีก ารและ
คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิคของการสราังผลงานจิตรกรรมในเทคนิคต่างๆ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
หรือการออกแบบด้วยเทคนิคจิตรกรรม การผสมกับเทคนิคอื่นๆ 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
181333 ประติมากรรม
3(2-2-5)
Sculpture
พื้ น ฐานทางประวั ติ ศ าสตร์ ความหมาย การวิ เ คราะห์ คุ ณ ค่ า หลั ก การ วิ ธี ก ารและ
คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิคของการสร้างผลงานประติมากรรมในเทคนิคและรูปแบบต่างๆ การสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะหรือการออกแบบนาเสนอในรูปแบบประติมากรรม การผสมกับเทคนิคอื่นๆ การสร้างสรรค์
ผลงานที่สัมพันธ์กับพืน้ ที่และสังคม
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
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181334 ภาพพิมพ์
3(2-2-5)
Printmaking
พื้ น ฐานทางประวั ติ ศ าสตร์ ความหมาย การวิ เ คราะห์ คุ ณ ค่ า หลั ก การ วิ ธี ก ารและ
คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิคของการสร้างผลงานภาพพิมพ์ ในเทคนิคและรูปแบบต่างๆ การสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะหรือการออกแบบด้วยเทคนิคภาพพิมพ์ การพัฒนาและค้นหาแนวทางการสร้างสรรค์และ
การนาเสนอในรูปแบบใหม่ๆ และการผสมผสานกับเทคนิคอื่นๆ
Basic history, meanings, value evaluation, principles, methodologies and specific techniques
in printmaking in various methods and styles, creation of art and design works with printmaking
techniques, development and discovery of newer creativity and presentation, integration of
printmaking art with other techniques
181335 การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
3(2-2-5)
Product and Packaging Design
หลักการและความหมาย ประเภทของการออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ประวัติศาสตร์
การออกแบบผลิตภัณ ฑ์ และบรรจุภัณ ฑ์ แนวคิดและวัตถุประสงค์ การออกแบบผลิตภัณ ฑ์ และบรรจุ
ภั ณ ฑ์ การค้ น คว้ า ข้ อ มู ล ออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบรรจุ ภั ณ ฑ์ อ ย่ า งเป็ น ระบบ การร่ า งแบบ
การเขียนแบบ การสร้างหุ่นจาลองเพื่อทดสอบรูปทรง และการสร้างผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ
การวางแผนการผลิต การทดสอบต่อกลุ่มผู้ใช้ และการนาเสนอผลงาน
Meanings and types of product and packaging design, history of product and packaging
design, concept of product and packaging design, primary sketch for production and presentation,
making testing model and complete mock-up, collecting relevant data for product and packaging
design, plan for production and transportation, design testing between product and user, public
exhibition
181336 การออกแบบเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ
3(2-2-5)
Fashion & Jewelry Design
หลักการและความหมาย การออกแบบเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ ประวัติศาสตร์ของ
แฟชั่นเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ ตะวันออกและตะวันตก รูปแบบ ลักษณะเฉพาะ วัสดุ เทคนิค
และกรรมวิธี แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานของเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ ความสัมพันธ์ระหว่าง
เครื่ อ งแต่ ง กายกั บ เครื่ อ งประดั บ ร่ า งกาย การวิ เ คราะห์ ก ระบวนการ การประเมิ น คุ ณ ค่ า
คุณสมบัติเฉพาะของผลงาน การพัฒนาค้นหาแนวทางการสร้างสรรค์ และการผสมผสานกับเทคนิค
อื่นๆ และการนาเสนอในรูปใหม่ๆ
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Principles and meaning of costume and jewelry design. history of fashion, costume and
jewelry both eastern and western styles, materials, techniques and processes, concepts of creation
of costumes and jewelry, relationship between costumes, jewelry with in the body, processing
analysis and valuation specific features of work, development of creative approach, Integration with
other techniques and presentation with new images
181337 การออกแบบตัวอักษรและกราฟิก
3(2-2-5)
Typography and Graphic Design
พื้นฐานทางประวัติและวิวัฒนาการของตัวอักษรไทยและโรมัน รูปแบบของตัวอักษรที่ใช้ ใน
ปัจจุบัน การสร้างสรรค์แนวคิดในการออกแบบตัวอักษรให้มีเอกลักษณ์เฉพาะ สิทธิปัญญา การประยุกต์ใช้
ตัวอักษรในงานออกแบบกราฟิกและงานผลิตสื่อ การสื่อสารและนาเสนอเผยแพร่งานสู่สาธารณะ
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
181411 ศิลปวิจารณ์
3(2-2-5)
Art Criticism
การวิจารณ์ และประเมิ นผลงานศิล ปะและการออกแบบ การเข้าใจในงานศิล ปะ หลั ก การ
อ้างอิงเชิงศิลปะและวิชาการ การวิเคราะห์ถึงกระบวนการคิดของศิลปินและนักออกแบบ ผลกระทบ
ของงานศิลปะและงานออกแบบที่มตี ่อสังคมและตนเอง
Criticism and evaluation of art and design works, 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

181421 ระเบียบวิธีวจิ ัย
3(2-2-5)
Research Methodology
ระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปะและการออกแบบ การเลือกสรรหัวข้องานวิจัย สมมติฐานในงานวิจัย
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล จรรยาบรรณของผู้วิจัย การสรุปผลข้อเสนอแนะ การเขียนรายงาน
และนาเสนอผลงานวิจัย
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
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181422 การสร้างสรรค์จัดการโครงงาน
3(2-2-5)
project management
การสื่อความผ่านผลงานสร้างสรรค์ของตนเองด้วยเทคนิค รูปแบบหรือวิธีการจัดการที่สูงขึ้น
การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาหรือที่มา การวิเคราะห์แนวความคิดจากผลกระทบเชิงอัตตะและภาวะวิสัย
การสังเคราะห์แนวคิดสู่การสร้างสรรค์ ผลงาน การนาเสนอชุดโครงการ การวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุง การนาเสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการ
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 selfsubjective and objective angle, concept synthesis for creating works, project presentation, data
analysis for improvement, exhibition presentation
181423 สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อ
ซักถามในประเด็นทางด้านที่มา แนวคิด เทคนิคและรูปแบบของผลงานสร้างสรรค์ ทั้งด้านศิลปะและการ ออกแบบ
Searching, collecting data, analyzing, report writing, presenting, discussing and answering question in concept,
technique and style of creative art and design work

181431 ศิลปนิพนธ์
12
หน่วยกิต
Art Thesis
การออกแบบ การผสมผสาน การวิจัย และการจัดการ การนาเสนอหัวข้อ ปฏิบัติการสร้างสรรค์
ผลงานที่สมบูรณ์ และจัด ทารูป เล่มเอกสารวิชาการประกอบการอธิบาย ที่มา แนวความคิด เทค นิค
วิธี ก าร การจัด การนาเสนอ การวิเคราะห์ และสรุป การจัดแสดงผลงานในรูป แบบนิ ท รรศการและ
การสัมมนาทรรศนะวิจารณ์
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
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ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
1. เลขสามลาดับแรก หมายถึง
สาขาวิชา
2. เลขในลาดับที่ 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
3. เลขในลาดับที่ 5 หมายถึง
กลุ่มวิชา
3.1 เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาศิลปะและการออกแบบ
3.2 เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์
3.3 เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาปรัชญา
3.4 เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาเอกเลือก
4. เลขในลาดับที่ 6 หมายถึง
อนุกรมของรายวิชา
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
1*

ชื่อ – สกุล
นายชาญคณิต อาวรณ์

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
35206000XXXXX

ตาแหน่ง
วิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

2*

นายทวี เสรีวาศ

32505001XXXXX

อาจารย์

3*

นายธเนศ ไข่แก้ว

35007002XXXXX

อาจารย์

4*

นายนิธิศ วนิชบูรณ์

16599000XXXXX

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปร.ด.
รป.ม.
ศศ.บ.
ร.บ.

ประวัตศิ าสตร์ศิลปะไทย
รัฐประศาสนศาสตร์
ประวัตศิ าสตร์ศิลปะ
ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์

ศป.บ.

ศิลปะไทย

ศป.ม.
ศป.บ.
ศ.ม.
ศป.บ.
M.F.A.

ภาพพิมพ์
ภาพพิมพ์
เครื่องเคลือบดินเผา
ประติมากรรม
Spatial Practices

ศป.บ.

ประติมากรรม

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
University for the creative
Arts, United Kingdom
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

ปี
2556
2557
2550
2548
2547
2549
2543
2553
2549
2556
2550
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5

นายปวินท์ ระมิงค์วงศ์

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
35099000 XXXXX

6*

นางสาววีรดา บัวบังใบ

17099000XXXXX

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ * อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์
อาจารย์

คุณวุฒิ
ศป.ม.
ศป.บ.
ศ.ม.
ศ.บ.
(เกียรตินยิ ม
อันดับ 2)

สาขาวิชา
สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
ออกแบบนิเทศศิลป์
เครื่องเคลือบดินเผา
เครื่องเคลือบดินเผา

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปี
2552
2544
2553
2549
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
ไม่มี
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
4.2 ช่วงเวลา
ไม่มี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
หัวข้อศิลปนิพนธ์ เป็นหัวข้อที่นิสิตสนใจ หรือเกิด จากการศึกษาค้นคว้า คิดวิเคราะห์ ทางด้าน
ศิลปะหรือการออกแบบ หรือการผสมผสาน โดยสร้างสรรค์ผลงานเฉพาะบุคคลที่นิ สิตเป็นผู้กาหนด
หัวข้อการสร้างสรรค์หรือการศึกษา โดยสามารถเลือกสร้างผลงานได้แก่ ผลงานศิลปะ การออกแบบ
การผสมผสาน การวิจัย และการจั ด การ มี ก ารนาเสนอหั วข้อ โดยมี อาจารย์ ที่ ป รึก ษา ปฏิ บั ติ ก าร
สร้างสรรค์ผลงานที่สมบูรณ์และจัดทารูปเล่มเอกสารวิชาการประกอบการอธิบาย การจัดแสดงผลงาน
ในรูป แบบนิท รรศการและการสัมมนาทรรศนะวิจารณ์ ลงทะเบีย นศิลปนิพ นธ์ภาคการศึกษาปลาย
ชั้นปีที่ 4 และดาเนินการทาโครงงานภายใต้การให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 มีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ
5.2.2 ผลิตผลงานวิชาการจากผลงานสร้างสรรค์
5.2.3 มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการสร้างสรรค์ผลงาน
5.2.4 เผยแพร่ผลงานวิชาการและนาเสนอผลงานสร้างสรรค์สสู่ ังคม
5.3 ช่วงเวลา
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย
5.4 จานวนหน่วยกิต
ศิลปนิพนธ์ จานวน
12
หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 ประชุ ม นิ สิ ต และอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวางแผนการเรี ย นการสอนและการให้
คาปรึกษา
5.5.2 นิสติ เสนอหัวข้อศิลปนิพนธ์และแบบร่าง(Sketch)หรือแบบจาลอง
(Model)
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5.5.3 จั ด สรรอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาและด าเนิ น การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษา
ศิลปนิพนธ์
5.5.4 นิสติ พบอาจารย์ที่ปรึกษาตามกาหนดและดาเนินการตามโครงงาน ศิลปนิพนธ์
5.5.5 นิสิตนาเสนอโครงร่างและความคืบหน้าศิลปนิพนธ์และผลงานสร้างสรรค์ต่อ
กรรมการที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ตามกาหนด
5.5.6 จัดการสัมมนาทรรศนะวิจารณ์เพื่อการปรับปรุงผลงาน
5.5.7 แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบศิลปนิพนธ์
5.5.8 นิสิตสอบการนาเสนอศิลปนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ เผยแพร่ และจัดแสดงผลงาน
ต่อสาธารณะ
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากการจัดสอบการนาเสนอผลการศึกษา ประกอบกับการเผยแพร่ผลงานต่อ
สาธารณะ และการจัดแสดงผลงานที่สมบูรณ์ต่อสาธารณะในกรณีที่นิสิตสร้างผลงานในรูปแบบงาน
สร้างสรรค์ โดยมีอาจารย์ภายในและภายนอกสถาบันซึ่งเป็นคณะกรรมการสอบศิลปนิพนธ์ ซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบศิล ปะนิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ภายในไม่ ต่ากว่า 3 คน และ
ภายนอกสถาบันไม่ต่ากว่า 1 คน และมีการแบ่งกระบวนการนาเสนอเป็น 2 ช่วง คือ การนาเสนอหัวข้อ
ศิลปนิพนธ์ และการนาเสนอผลงานที่สมบูรณ์ต่อสาธารณะ โดยนิสิตมีอาจารย์ที่ปรึกษาหลักกากับดูแล
ศิลปนิพนธ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการทาศิลปนิพนธ์ จานวน 1 คน ซึ่ งนิสิตสามารถเสนอแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม จานวนตามความจาเป็นในกรณีที่ผลงานมีการบูรณาการกับศาสตร์สาขาวิชาอื่น
ซึ่งให้อยู่ในดุลยพินจิ ของอาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1. ด้านบุคลิกภาพ

2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

3. ด้านภาวะผู้นา

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1. มีภาพลักษณ์ที่มั่นใจในตนเอง
2. สามารถนาเสนอผลงานต่อสาธารณชนอย่างเป็น
ระบบ
3. มีอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ
1. มีวินัย ใฝ่รู้ ซื่อสัตย์ เป็นคนดี
2. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
3. รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อนามา
ปรับใช้ในศีลธรรมจรรยา
1. กล้าคิด กล้าแสดงออก ในสิ่งที่ถูกต้อง
2. สามารถรับ ผิดชอบปัญ หาของตัวเองและแก้ไขได้
อย่างถูกต้อง

2.การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบ เคารพสิทธิศักดิ์ศรีของตนเองและ
สังคม
(2) ตระหนักและสานึกในความเป็นไทยและสากล มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟัง
แนวคิดของผูอ้ ื่น
(3) มีจิตอาสา จิตสานึกสาธารณะ มีความกตัญญู และนาคุณธรรมและจริยธรรม
มาใช้ในการดาเนินชีวติ
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) กาหนดให้มีการสอดแทรกหัวข้อ/ปัญหาด้านจรรยาบรรณและจริยธรรมใน
รายวิชา โดยให้ความสาคัญกับความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย และมีความ
ซื่อสัตย์ในการนาเสนอผลงาน
(2) มีการใช้ภาษาที่ถูกต้องในการนาเสนอและวิจารณ์ผลงาน
(3) จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการร่วมกับชุมชน
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2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ไม่มกี ารกระทาผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณในการสร้างสรรค์ผลงาน และ
ร้อยละ 80 ของนิสิต เข้าเรียนและเสนอผลงานตรงเวลา
(2) สังเกตการณ์จากการนาเสนอและวิจารณ์ผลงาน
(3) ผลการประเมินจากการสังเกตและการให้ความร่วมมือในการเรียน
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อ่นื ที่เกี่ยวข้อง
(2) มีความสามารถในการค้นคว้า แก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์
อย่างเป็นระบบ และก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่
(3) มีความรูใ้ นทางศิลปะและการออกแบบ สามารถบูรณาการความรู้ที่สัมพันธ์กับ
บริบททางสังคม ภูมิปัญญา และวัฒนธรรม
(4) มีความรูเ้ กี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้าน
ศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศึกษา
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การบรรยายในชั้นเรียน
(2) การวิเคราะห์ วิจารณ์ อภิปราย และนาเสนอรายงาน
(3) การนาเสนอผลงานสร้างสรรค์
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การประเมินผลงานที่กาหนดในชั้นเรียน
(2) พัฒนาการในการสร้างสรรค์ผลงาน
(3) ผลสาเร็จของผลงานที่มีคุณภาพ
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถค้นคว้า รวบรวม และประเมิ นข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่ห ลากหลาย
อย่างมีวิจารณญาณและคิดอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อ่นื ประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้
เครื่องมือ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได้
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(4) ใช้ประสบการณ์ ปฏิภาณไหวพริบ และความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างผลงาน
ได้อย่างเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การใช้กรณีศกึ ษาเพื่อการวิเคราะห์ในชัน้ เรียน
(2) มอบหมายงานที่ต้องการค้นคว้า นาเสนอและอภิปรายเป็นกลุ่มโดยเน้นผู้เรียน
(3) การทารายงานและการศึกษาโดยเปรียบเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบัน
(4) การส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ความรู้จากในสู่นอกชั้นเรียน
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การประเมินผลงานที่มอบหมายให้ทา
(2) พัฒนาการในการสร้างสรรค์ผลงาน
(3) ผลสาเร็จในการเผยแพร่ความรูท้ ี่เป็นประโยชน์
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีภาวะผูน้ า เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(3) สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความ
คิดเห็นที่แตกต่าง
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
(1) ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ การจัดการเรียนการสอนในวิชา
(2) มอบหมายงานทั้งกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อยและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
(3) การนาเสนอผลงาน
2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
(1) ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย
(2) ประเมินตนเอง และประเมินซึ่งกันและกัน(Peer Evaluation)
(3) ประเมินจากผลงานสร้างสรรค์
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2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถสื่ อสารด้ วยการพู ด ฟั ง อ่าน เขี ยนในการสื่ อสารโดยทั่ วไป ตลอดจนใช้วิ ธีการ
สื่อสารโดยทั่ วไป ตลอดจนใช้วิธีการสื่ อสารทางศิลปกรรม และน าเสนองานได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ
(2) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์
ผลงาน หรือนาเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรูเ้ ชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม
สาหรับงานศิลปกรรม
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การจัดการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน
(2) จัดให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในรายวิชา
(3) จัดให้มีการอภิปราย เสวนา หรือนาเสนอผลงาน
2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การประเมินผลจากเอกสารรายงาน หรือการอภิปราย
(2) การประเมินผลจากการนาเสนอผลงาน
2.6. สุนทรียภาพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
มีความรูค้ วามเข้าใจและสามารถใช้ทักษะปฏิบัติทางด้านศิลปกรรมศาสตร์
สังคมศาสตร์ และวัฒนธรรม ในการสร้างสรรค์ผลงานของตน
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
(1) การเรียนการสอนในชั้นเรียน
(2) การวิเคราะห์ วิจารณ์ อภิปราย และนาเสนอผลงานสร้างสรรค์
2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
(1) การประเมินผลงานที่กาหนดในชั้นเรียน
(2) พัฒนาการในการสร้างสรรค์ผลงาน
(3) การแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในชัน้ เรียน
(4) ผลสาเร็จของผลงานที่มีคุณภาพ
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2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) ให้คาแนะนาและส่งเสริมให้มีการออกกาลังกาย แบ่งเวลาการทางานและ
การพักผ่อน การหลีกเลี่ยงจากปัจจัยเสี่ยง
(2) แนะนาวิธีการนาเสนอผลงานเพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพที่ดี
2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาบุคลิกภาพ
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและความสามารถในการนาเสนอผลงาน
2.8 ทักษะพิสัย
2.8.1 ผลการรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
(1) สามารถใช้ทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลงานของตน
2.8.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
(1) การเรียนการสอนในชั้นเรียน
(2) การวิเคราะห์ วิจารณ์ อภิปราย และนาเสนอผลงานสร้างสรรค์
2.8.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูด้ ้านทักษะพิสัย
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและความสามารถในการนาเสนอผลงาน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
001103 ภาษาอังกฤษสูโ่ ลกกว้าง
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
002201 พลเมืองใจอาสา
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
003202 การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ
004201 บุคลิกภาพและ
การแสดงออกในสังคม

 ความรับผิดชอบรอง

3.ทักษะทางปัญญา

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
6.
สื่อสารและการ สุนทรียภาพ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

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

(1)

(1)

(2)

(3)

(1)

●
●
●
●
●

●

○
●
●
●
●
●

○
●
●
●
●
●
○
●

○
●
●
●
●
○
●

●
○
●
●

○

○

○

1.คุณธรรม
จริยธรรม

●

●
●

●
●

○
●
●
●
●
●
●
●

2.ความรู้

●
●
●
●
●
●
●
●

○
●
●
●
○

○
●
●
●
○

● ●
● ●

● ● ● ●
● ● ● ●

○
○
●

●
●

(2) (3) (4)

●
●
●
●
○
●
●
○
●

○
●

(2)

○
○
●
●

(3)

(1)

●
●
●
●
○
○

●

○
●

○
●
○
○
●
●

7.ทักษะ
การ
ส่งเสริม
8.
สุขภาพ ทักษะ
และ
พิสัย
พัฒนา
บุคลิกภาพ
(1) (2)
(1)

●

○

●
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รายวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
181111 สุนทรียศาสตร์
181112 พืน้ ฐานศิลปะและ
การออกแบบ 1
181113 วาดเส้น
181114 พืน้ ฐานศิลปะและ
การออกแบบ 2
181115 การวิเคราะห์และพัฒนา
แนวคิดเบือ้ งต้น
181116 คอมพิวเตอร์เพื่อการ
สร้างสรรค์และการนาเสนอ
181121 ประวัตศิ าสตร์ศิลปะและ
การออกแบบตะวันตก
181211 ประวัตศิ าสตร์ศิลปะและ
การออกแบบตะวันออก

(1) (2) (3)

4.ทักษะ
5.ทักษะการ
7.ทักษะการ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิง
6.
ส่งเสริม
ระหว่าง
ตัวเลข การ
2.ความรู้
3.ทักษะทางปัญญา
สุนทรียภา สุขภาพและ
บุคคลและ สื่อสารและการ
พ
พัฒนา
ความ
ใช้เทคโนโลยี
บุคลิกภาพ
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3)
(1)
(1)
(2)

● ○ ●
● ○ ●

●
●

●
●

● ○ ●
● ○ ●

●
●

● ○ ●
● ●

1.คุณธรรม
จริยธรรม

○
○

● ●
● ●

○ ●
○ ○

●

● ●
● ●

○
○

○
●

○

● ●
● ●

○ ○
○ ○

●

●

○

● ●

○ ●

●

○

●

● ● ●

○

●

●
●

● ●
● ●

○
○

○

● ●

○

●

○

● ●

●

●

● ●

●

●

●

○

● ●

○

●

● ●

●

● ●

●

●

●

○

● ●

○

●

● ●

●

●

●
○

○

○

●
●

○
○

●
●
○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

8.ทักษะ
พิสัย
(1)

○
○

●

○
○

○

●
●

○

○
●

54

รายวิชา

181212 ภูมิปัญญาไทยและ
ศิลปกรรมท้องถิ่น
181311 วัฒนธรรมทางสายตา
181312 ปรัชญาศิลป์
181411 ศิลปวิจารณ์
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะด้าน
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ
181221 วัสดุและการสร้างสรรค์
181222 ทฤษฎีแนวคิดและวัสดุ
181223 การสร้างสรรค์ภาพถ่ายและภาพยนตร์
181224 หลักการแนวคิดการสร้างสรรค์
ศิลปะและการออกแบบ

(1) (2) (3)
● ● ●

(1)
●

(2) (3) (4)
● ○ ●

(1)
●

(2) (3) (4) (1)
○ ●
●

(2)
●

5.ทักษะการ
7.ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
การ
ตัวเลข การ
6.
ส่งเสริม
8.
สื่อสารและการ สุนทรียภาพ สุขภาพ ทักษะ
ใช้เทคโนโลยี
และพัฒนา พิสัย
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ
(3) (1) (2) (3)
(1)
(1) (2)
(1)
● ● ● ●
●
● ●

●
●
●

● ●
● ●
● ●

●
●
●

● ○
● ○
● ○

●
●
●

○
○
○

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
○

●

● ●

●

● ●

●

●

●

●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

1.คุณธรรม
จริยธรรม

●
●
●
●

2.ความรู้

3.ทักษะทางปัญญา

●
●
●

●
●
●

●
●
●
●
●

○
○
○
○

●
●
●
●

●
●
●
●

○
○
○
○

○
●
○
●

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

●
●
● ●
●

●
●
●

●
○
○

●
●
●

○

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●
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รายวิชา

181225 การพัฒนาแนวคิดการ
สร้างสรรค์
181226 สื่อผสม
181321 การตลาดสาหรับศิลปะ
และการออกแบบ
181322 การบูรณาการข้ามศาสตร์กับ
ศิลปะและการออกแบบ
181323 การสร้างสรรค์เชิงบูรณาการ
181324 จิตวิทยาในศิลปะและ
การออกแบบ
181325 การสร้างสรรค์ศิลปะและ
การออกแบบ
181326 การบริหารและจัดการ
โครงงานสร้างสรรค์กับชุมชน
181421 ระเบียบวิธีวิจัย
181422 การสร้างสรรค์จัดการโครงงาน

1.คุณธรรม
จริยธรรม

2.ความรู้

(3)
●

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) (2) (3)
● ○ ●

●
●

●
●

○
○

●
●

3.ทักษะทางปัญญา

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
(1)
●

(1)
●

(2) (3) (1) (2) (3) (4)
● ● ● ● ○ ●

(1)
●

(2)
○

(3)
●

●
●

●
●

● ● ● ○
● ● ● ○

●
●

●
●

○
○

●
●

●

●

● ● ● ●

●

● ●

○

●
●

●
●

● ● ● ●
● ● ● ○

●
●

● ●
● ●

●
●

●

●

● ● ● ●

●

●

●

○

●

●

● ● ● ○

●

●

○

●
●

●
●

● ● ● ●
● ● ● ●

●
●

●
●

●
○

(4)

(2)

●
●
●

7.ทักษะ
การ
6.
ส่งเสริม
สุนทรียภา
สุขภาพ
พ
และพัฒนา
บุคลิกภาพ
(1)
(1) (2)
● ●
●
●

●
●

8.
ทักษ
ะ
พิสัย
(1)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
○

●
●

●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
○

●
●

●
●

●
●

●
●

○
●

●
●

○
●

●
●

●

●

●
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รายวิชา

181423 สัมมนา
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเอกเลือก
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
181431 ศิลปนิพนธ์
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
181331 เครื่องปั้นดินเผา
181332 จิตรกรรม
181333 ประติมากรรม
181334 ภาพพิมพ์
181335 การออกแบบผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์
181336 การออกแบบเครื่องแต่งกาย
และเครื่องประดับ

7.ทักษะ
การ
ส่งเสริม 8.ทักษะ
สุขภาพ
พิสยั
และ
พัฒนา
บุคลิกภาพ
(1) (2)
(1)
●

3.ทักษะทางปัญญา

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
6.
สื่อสารและการ สุนทรียภาพ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

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

(1)
●

(2) (3) (4)
○ ● ●

(1)
●

(2)
●

(3)
●

(1)
●

(2)
●

(3)
●

● ●

● ● ● ○ ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●
●
●
●

○
○
○
○
○

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

○
○
○
○
○

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

○
○
○
○
○

●
●
●
●
●

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●

○

● ● ● ●

●

●

●

●

●

●

○

●

○

○

●

●

1.คุณธรรม
จริยธรรม

2.ความรู้

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

(1)
●

●

●

●

●
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รายวิชา

181337 การออกแบบกราฟิกและ
ตัวอักษร

1.คุณธรรม
จริยธรรม

2.ความรู้

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (4)
● ○ ● ● ● ● ●

3.ทักษะทางปัญญา

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
6.
สื่อสารและการ สุนทรียภาพ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(1)
●

(1)
●

(1)
●

(2) (3) (4)
○ ● ●

(2)
●

(3)
○

(2)
○

(3)
○

(1)
●

7.ทักษะ
การ
ส่งเสริม 8.ทักษะ
สุขภาพ
พิสยั
และ
พัฒนา
บุคลิกภาพ
(1) (2)
(1)
●
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดั บ รายวิชา มี ก ารประเมิ น ทั้ งในภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ และมี
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน ส่วนการ
ทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อดาเนินการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสติ
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตหลังสาเร็จการศึกษา เพื่อ
นามาใช้ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพหลักสูตร
อาจใช้การประเมินจากตัวอย่างต่อไปนี้
2.2.1 ภาวะการได้งานทาของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สาเร็จการศึกษาใน
ด้านของระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจ
ของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
2.2.2 การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา
และเข้าทางานในสถานประกอบการนั้นๆ
2.2.3 การประเมิ นจากสถานศึกษาอื่น ถึงระดับความพึ งพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม
และคุ ณ สมบั ติ ด้ านอื่ น ๆ ของบั ณ ฑิ ต ที่ เข้ าศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาใน
สถานศึกษานั้นๆ
2.2.4 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาที่เรียนตามหลักสูตร เพื่อนามาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
2.2.5 มีการเชิญผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก และผูป้ ระกอบการ มาประเมินหลักสูตร
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3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.3.1 เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชา
ใดได้รับอักษร I หรืออักษร P
3.3.2 หลักสูตรปริญาตรี 4 ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับ
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
3.3.3 มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 2.00
3.3.4 ไม่มพี ันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย
และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 กาหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย ที่ให้ความรู้และเข้าใจแก่
อาจารย์ใหม่ในเรื่อง
1.1.1 บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
1.1.2 นโยบายของมหาวิทยาลัย
1.1.3 วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายของหลั ก สู ต รตามแนวคิ ด ของกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1.2 ในระดับคณะ จัดให้มีอาจารย์อาวุโสเป็น ที่ปรึกษาให้คาแนะนาต่างๆ แก่อาจารย์ใหม่ในด้าน
ดังนี้
1.2.1 จรรยาบรรณของอาจารย์
1.2.2 นโยบายของคณะ
1.2.3 หลักสูตรที่สอนและวัตถุประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษา
แห่งชาติ
1.3 ให้มีการเพิ่มพูนความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการสอน การวิจัยและงาน
สร้ า งสรรค์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งโดยผ่ า นการท าวิ จั ย และงานสร้ า งสรรค์ ในสาขาวิ ช า การสนั บ สนุ น ด้ า น
การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการนาเสนอ
ผลงานสร้างสรรค์ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 มี ก ารปฐมนิ เ ทศหรื อ แนะแนวอาจารย์ ใ หม่ ให้ มี ค วามรู้ แ ละเข้ า ใจนโยบายของ
สถาบันอุดมศึกษา คณะและหลักสูตรที่เปิดสอน รวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบต่างๆ
2.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง และให้การสนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน
ทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ หรือ
การลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2.3 มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.4 มีสว่ นร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรูค้ ุณธรรม
2.5 สนับสนุนให้อาจารย์จัดทาผลงานทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการมีตาแหน่งทางวิชาการสูงขึน้
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีหน้าที่การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการดาเนินงาน
หลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักสูตรและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญ ญาตรี พ.ศ. 2558 ดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
มหาวิทยาลัย กาหนดทุกปีการศึกษา จัดทารายงานการประเมินตนเองที่ครอบคลุมถึงผลการบริหาร
จัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รายงาน
ผลต่อคณะและมหาวิทยาลัย
2. บัณฑิต
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรดาเนินการสารวจข้อมูลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชี พ อิ ส ระภายใน 1 ปี ความพึ งพอใจของผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต ที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ตามกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ อุด มศึ ก ษาแห่งชาติ ข้อมูลศิ ษ ย์เก่ า เพื่ อเป็ นข้อมูล ประกอบในการปรับ ปรุง
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3. นิสิต
คณะกรรมการรับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รก าหนดคุณ สมบัติ ผู้สมัค รเข้าศึก ษาและดาเนิ นงานตาม
ขั้นตอนการรับเข้าที่มหาวิทยาลัยกาหนด
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรดาเนินโครงการปรับพื้นฐานให้นิสิตใหม่ทุกปีการศึกษาและ
ประเมินผลความสาเร็จของโครงการ
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาและเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตใหม่สาหรับ
ให้ ค าปรึก ษาวิชาการและแนะน าอื่ น ๆ ที่ เป็ น ประโยชน์ และให้ อาจารย์ ที่ ป รึก ษารายงานผลการให้
คาปรึกษาต่อคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรทุกปีการศึกษา
คณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รก าหนดรู ป แบบกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รเพิ่ ม เติ ม และ
ประเมินผลการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้นสิ ิตมีทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลการคงอยู่ของนิสิต อัตราการสาเร็จการศึกษา
การร้องเรียนและประเมินความพึงพอใจของนิสิตในการจัดการข้อร้องเรียน (ถ้ามี) สรุปผลในแต่ละปี
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทุกปีการศึกษา
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4. คณาจารย์
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกาหนดคุณสมบัติของอาจารย์และดาเนินการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจาหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
สนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์ นาเสนอผลงานผลงานสร้างสรรค์ ประชุมวิชาการ การอบรม
การสั ม มนา มี ก าหนดภาระงานอาจารย์ และให้ อ าจารย์รายงานผลการปฏฺ บั ติห น้าที่ ป ระกอบการ
พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากสถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต
อาจารย์ บุ ค ลากรสายบริก าร นิ สิ ต บั ณ ฑิ ต ศิ ษ ย์ เก่ า นโยบายของคณะและมหาวิ ท ยาลั ย เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงหลักสูตร
คณะกรรมการรับผิดชอบหลั กสู ตรก าหนดภาระงานสอนตามความรู้ ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน
พิจารณาการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา การวัดและประเมินผล การบูรณาการการเรียนการสอนกั บการจัด
กิจกรรมต่างๆ
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาผลการจัดการเรียนการสอนจากรายงานผลการ
ดาเนินงานของรายวิชา และบูรณาการการเรียนการสอนกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ทุกภาคการศึกษา
เมื่อสิ้นปีการศึกษาจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร สรุปในแต่ละปี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ
ในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อาจารย์ ผู้ ส อนจั ด ท ารายละเอี ย ดของรายวิ ช า ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ผลการเรี ย นรู้ที่ ก าหนดใน
รายละเอียดของรายวิชาก่อนเปิดสอน เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา จัดทารายงานผลการดาเนินการของ
รายวิชา และรายงานต่อคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร
คณะกรรมการรับ ผิด ชอบหลั ก สู ต รจั ดท ารายงานผลการด าเนิน งานตามตัวบ่ งชี้ ต ามกรอบ
มาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ อุด มศึก ษาแห่งชาติและดาเนินงานตามระบบการประกันคุณ ภาพการศึก ษา
ภายในที่มหาวิทยาลัยกาหนด ทุกปีการศึกษา
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คณะกรรมการรับ ผิด ชอบหลั ก สู ตรก าหนดประเด็น สิ่งสนับ สนุน การเรีย นรู้ที่จาเป็น สาหรับ
หลั ก สู ต ร เช่น ห้ อ งเรีย นและอุ ป กรณ์ สื่ อ การเรีย นการสอน ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารและเครื่อ งมื อ อุ ป กรณ์
ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติก าร เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และซอฟต์แวร์ ห้องสมุดหรือ
แหล่งความรู้และสิ่งอานวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือ ตารา
และวารสาร อาคารหรือสถานที่ สาหรับทากิจกรรม กาหนดผู้รับผิดชอบและประเมินผลการให้บริการ
จากนิสิต บุ ค ลากร และอาจารย์ สรุป ผลและข้อเสนอแนะในแต่ละปี เพื่อเป็ นข้อ มูลประกอบในการ
ปรับปรุงการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ปีท่ี ปีท่ี
1 2
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ  
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ  
ระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)  
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนิ นการของ  
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิน้ สุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน ให้ครบทุกรายวิชา
 
5. จัดทารายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิ สิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน  
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการ  
เรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  
อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีท่ี ปีท่ี ปีท่ี
3 4
5
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
10. จ านวนบุ ค ลากรสนั บ สนุ น การเรีย นการสอน (ถ้ า มี )
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณ ภาพหลัก สู ตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
หลังจากทางานไปแล้วอย่างน้อย 1 ปี หลังสาเร็จการศึกษา
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
รวมตัวบ่งชีบ้ ังคับ (ข้อที่)
ตัวบางชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5
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10

10

11

1-5

1-5

1-5

1-5

9

9

9

9

12
1-5
9

เกณฑ์การประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้
ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ข้อ 1-5) มีผลดาเนินการบรรลุเป้าหมาย และมีจานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดาเนินการ
บรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80  ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้
รวมในแต่ละปี
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 กระบวนการประเมิ น และปรั บ ปรุ งกลยุ ท ธ์ ก ารสอนตามแผนที่ ว างแผนไว้ เพื่ อ
พัฒนาการเรียนการสอนพิจารณาจากตัวผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยอาจารย์ผู้สอนประเมินผู้เรียนในทุกๆ
หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่ อาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การ
อภิปรายโต้ตอบจากนิสิต การตอบคาถามของนิสิตในชั้นเรียน การรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้น
กระท าโดยการใช้แบบตรวจสอบตนเองเกี่ยวกับกลยุทธ์การสอน อาจารย์ผู้สอนจะสามารถประเมิน
เบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถทาให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมี
การปรับเปลี่ยนวิธีสอน
1.1.2 การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความ
เข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนในโอกาสต่อไป
1.1.3 จัด ให้มี ก ารประชุมแลกเปลี่ยนเรีย นรู้ร่วมกั นของอาจารย์ในแต่ละแขนงวิชาเพื่ อ
ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนในทุกรายวิชา เมื่อสิ้นสุดการสอนของทุกภาคการศึกษาจะได้เป็นแนวทางในการ
วางกลยุทธ์การสอนในการสอนคราวถัดไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นิสิตประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การ
ตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้
สื่ อ การสอนในทุ ก รายวิ ช า โดยใช้ แ บบประเมิ น การสอนกลางออนไลน์ ใ นระบบลงทะเบี ย นของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถประมวลผลและแสดงผลเฉพาะบุคคล หรือแก่ผู้บริหาร นาไปวางแนวทาง
พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์ได้
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะใช้ผลประเมินรอบด้าน ดังนี้
2.1 ผลประเมินความพึงพอใจในหลักสูตรของบัณฑิตใหม่ที่ สาเร็จการศึกษา โดยใช้แบบประเมิน
และให้บัณฑิตกรอกข้อมูลในช่วงที่กลับมาซ้อมรับปริญญาที่มหาวิทยาลัยทุกปี เพื่อนาผลการประเมิน
มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
2.2 ผลประเมินหลักสูตรจากศิษย์เก่า ผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันและจากผู้ใช้บัณฑิตหรือ
ผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียโดยใช้แบบประเมินและประเมินอย่างน้อยทุก 4 ปี นับแต่ปีที่ใช้หลักสูตรเพื่อนาผลการ
ประเมินมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่
ได้รับ การแต่งตั้งจากมหาวิท ยาลัย (เป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกั นกั บ การประกันคุณ ภาพ
ภายในของคณะ) โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
มีการดาเนินการครบ มีการดาเนินการครบ มีการดาเนินการครบ
5 ข้อแรก
12 ข้อแรก
ทุกข้อ

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดทาเป็นรายงานเสนอต่อ
มหาวิทยาลัย และดาเนินการจัดประชุมนาเสนอผลการประเมินหลักสูตรต่ออาจารย์ผู้สอน นิสิตและ
บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อรับทราบ ตรวจสอบผลการประเมิน และระดมข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน และดาเนินการปรับปรุง พัฒนา
หลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตรความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต นโยบาย
มหาวิทยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยสาหรับการปรับปรุงหลักสูตร
ทั้งฉบับนั้น จะดาเนินการทุก 4 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หมวดวิชา

เกณฑ์มาตรฐาน
ของ สกอ.

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
1.1 วิชาแกน
1.1 วิชาเฉพาะด้าน
1.2 กลุ่มวิชาเอก
1.2.1 วิชาเอกบังคับ
1.2.2 วิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
4.รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต (ถ้ามี)
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า
120 หน่วยกิต

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตร
ปรับปรุง
สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2560
(มคอ.1)
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
120 หน่วยกิต

30
21
9
94
81
66
15
6
-

30
30
93
34
38
21
12
9
6
-

130

129

81

ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตร พ. ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
21 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
9 หน่วยกิต
001103 ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental of English
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
กลุ่มวิชาภาษา
3(3-0-6)

30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

ปิดรายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
001101
001102
001103
001204

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
3 หน่วยกิต
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่
Civilization and Indigenous Wisdom
003136 พะเยาศึกษา
Phayao Studies
กลุ่มวิชาพลานามัย 1 หน่วยกิต บังคับเลือก
004150 กอล์ฟ
Golf
004151 เกม
Game
004152 บริหารกาย
Body Conditioning
004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
004154 ว่ายน้า
Swimming
004155 ลีลาศ
Ballroom Dance
004156 ตะกร้อ
Takraw
004157 นันทนาการ
Recreation

สาระที่ปรับปรุง

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

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

3(3-0-6)
ปิดรายวิชา

3(2-2-5)
1 หน่วยกิต
1(0-2-1)

ปิดกลุ่มพลานามัย

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

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

ปิดรายวิชา

82
004158

ซอฟท์บอล
Softball
004159 เทนนิส
Tennis
004160 เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
004161 บาสเกตบอล
Basketball
004162 แบดมินตัน
Badminton
004163 ฟุตบอล
Football
004164 วอลเลย์บอล
Volleyball
004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self Defense
กลุ่มวิชาบูรณาการ
8 หน่วยกิต
005171 ชีวติ และสุขภาพ
Life and Health
005172 การจัดการการดาเนินชีวติ
Living Management
005173 ทักษะชีวติ
Life Skills

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
ปิดรายวิชา

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

18 หน่วยกิต

3(3-0-6)
ปิดรายวิชา

3(2-2-5)
2(1-2-3
002201
002202
003201
003202
004101
004201

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes

พลเมืองใจอาสา

3(3-2-5)

Citizen Mind by Citizenship
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(3-2-5)
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(3-2-5)
Communication in Digital Society

เปิดรายวิชาใหม่

การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม 3(3-2-5)
Health and Environment Management
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(3-2-5)
Art of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5)

Socialized Personality
ปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
ปิดรายวิชา

83
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า
3(3-0-6)
Information Science for Study and Research
002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
3(3-0-6)
Thai Performing Arts
002125 ดุรยิ างควิจักขณ์
3(3-0-6)
Music Appreciation
002126 ศิลปะในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Arts in Daily Life
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
003131 กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ
3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
003132 ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
003133 วิถีไทย วิถีทัศน์
3(3-0-6)
Thai Way and Vision
003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3(3-0-6)
Politics Economy and Society
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
Introduction to Computer Information Science
006142 คณิตศาสตร์สาหรับชีวติ ในยุคสารสนเทศ 3(3-0-6)
Mathematics for Life in the Information Age
006143 ยาและสารเคมีในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
006144 อาหารและวิถีชวี ติ
3(3-0-6)
Food and Life Style
006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
3(3-0-6)
Energy and Technology Around Us
006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
กลุ่มวิชาบูรณาการ
005170 พฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
Human Behavior

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

84
หลักสูตร พ. ศ. 2555
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
181213 การสร้างสรรค์ 1
Creative 1
181312 การสร้างสรรค์ 2
Creative 2
181315 การสร้างสรรค์ 3
Creative 3
181412 การสร้างสรรค์ 4
Creative 4

94
81
66

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ
94 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอก
81 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ
66 หน่วยกิต
181213 การสร้างสรรค์หลักการและแนวคิด
Principles and concepts
181312 การสร้างสรรค์บูรณาการข้ามศาสตร์
Cross-disciplinary integration
181315 การสร้างสรรค์ศลิ ปะชุมชน
Community arts
181412 การสร้างสรรค์จัดการโครงงาน
Project management

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับชื่อรายวิชา
ปรับชื่อรายวิชา
ปรับชื่อรายวิชา
ปรับชื่อรายวิชา

85
หลักสูตร พ. ศ. 2555
หมวดวิชาเฉพาะ
94 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาเอก
81 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกเลือก
15 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก
181241 ถ่ายภาพสร้างสรรค์
3 (2-25)
Creative Photography
หลั ก การถ่ า ยภาพ 2 มิ ติ และ 3 มิ ติ โดยใช้
กล้ อ งและอุ ป กรณ์ ถ่ า ยภาพ การจั ด แสง วั ด แสง
และอุป กรณ์ อ่ืน ๆ ในการถ่า ยภาพ การถ่า ยภาพ
และเทคนิค วิธี ก ารจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
การสร้ า งสรรค์ และการออกแบบในแขนงที่
เกี่ยวข้อง
A principle of two and three dimensional
photography by utilizing a camera and
supporting accessories, light setting, light
measuring and other techniques, the utilization of
camera and techniques generating from
computer programmers in order to create and
design for design works and works in related
fields
181341 การจัดการศิลปะ
3 (2-2-5)
Arts Management
หลั ก การ แนวคิ ด และวิ วั ฒ นาการ การ
วิเคราะห์การจัดการด้านศิลปะและการออกแบบ
การจั ด ท าและการวางแผนโครงการ การสร้ า ง
แนวคิด การประเมินและการตรวจสอบ การจัดทา
งบประมาณโครงการ และการเข้าถึงแหล่งทุน การ
นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดการ
โครงการ
Principles, concepts and evolution of
multiple achievements of art and design, as well
as accomplishing and managing the project, the
evaluation and investigation of organizations,
responsible for a particular marketing, employing
the information technology offering various
management expertise

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560
94
81
15

สาระที่
ปรับปรุง
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

86
หลักสูตร พ. ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560

หมวดวิชาเฉพาะ
94 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอก
81 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก
15 หน่วยกิต
181251 การออกแบบผลิตภัณฑ์
3 (2-2-5)
Product Design
ค วาม ห ม าย ป ระ เภ ท ขอ งก ารออก แบ บ
ผลิตภัณฑ์ ประวัติศาสตร์การออกแบบผลิตภัณฑ์
แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ การร่างแบบ การ
เขียนแบบเพื่อ การผลิต การน าเสนอผลงาน การ
สร้ า งหุ่ น จ าลองเพื่ อ ทดสอบรู ป ทรง การสร้ า ง
หุ่นจาลองเสมือนจริง การค้น คว้าข้อมูลออกแบบ
ประกอบในการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ
การวางแผนการผลิต ระบบขนส่ง การทดสอบต่อ
กลุ่ ม ผู้ ใ ช้ และการน าเสนอผลงานในรู ป แบบ
นิทรรศการ
Meanings and types of product design,
history of product design, concept of product
design, primary sketch for production and
presentation, making a testing model and a
complete mock-up, collecting relevant data for
the product design, plan for production and
transportation, a design testing between product
and a user, a public exhibition

หมวดวิชาเฉพาะ
94 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอก
81 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก
15 หน่วยกิต
181245 การออกแบบผลิตภัณฑ์และ
3 (2-2-5)
บรรจุภัณฑ์
Product & Packaging Design
หลั ก การและความหมาย ประเภทของการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ประวัติศาสตร์
การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ แนวคิดและ
วัตถุประสงค์การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
การค้ น คว้ า ข้ อ มู ล ออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบรรจุ
ภัณฑ์อย่างเป็นระบบ การร่างแบบ
การ
เขียนแบบ การสร้า งหุ่น จาลองเพื่อทดสอบรูป ทรง
และการสร้างผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ตน้ แบบ การ
วางแผนการผลิต การทดสอบต่อกลุ่มผู้ใช้ และการ
นาเสนอผลงาน
Meanings and types of product and packaging
design, history of product and packaging design,
concept of product and packaging design, primary
sketch for production and presentation, making
testing model and complete mock-up, collecting
relevant data for product and packaging design,
plan for production and transportation, design
testing between product and user, public
exhibition
181246 การออกแบบเครื่องแต่งกาย
3 (2-2-5)
และเครื่องประดับ
Fashion & Jewelry Design
หลั กการและความหมาย การออกแบบเครื่องแต่ง
กายและเครื่องประดับ ประวัติศาสตร์ของแฟชั่นเครื่อง
แต่ งกายและเครื่องประดั บ ตะวันออกและตะวันตก
รูปแบบ ลั ก ษณะเฉพาะ วั สดุ เทคนิ ค และกรรมวิ ธี
แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานของเครื่องแต่งกายและ
เครื่องประดับ ความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องแต่งกายกับ
เครื่องประดับร่างกาย การวิเคราะห์กระบวนการ การ
ประเมิ น คุ ณ ค่ า คุ ณ สมบั ติ เฉพาะของผลงาน การ
พั ฒ นาค้ น หาแนวทางการสร้ า งสรรค์ และการ
ผสมผสานกับเทคนิคอื่นๆ และการนาเสนอในรูปใหม่ๆ

181252

การออกแบบเครื่องประดับ
3 (2-2-5)
Jewelry Design
การออกแบบเครื่ อ งประดั บ และอั ญ มณี
ประเภท ต่ างๆ ขนาด สั ด ส่ วนของเครื่ อ งประดั บ
ข้ อจ ากั ดลั กษณะคุ ณ สมบั ติ ของอุ ปกรณ์ ชิ้ นส่ วน
ประกอบประเภทต่ างๆ ที่ น ามาใช้ ในเครื่องประดั บ
ค วา ม สั ม พั น ธ์ ระห ว่ างเค รื่ อ งแ ต่ งก าย กั บ
เครื่องประดั บร่างกาย หรือเครื่องใช้ ในการประดั บ
ร่ า งกายเฉพาะ การวิ เคราะห์ ก ระบวนการ การ
ประเมินคุณค่า และคุณสมบัติเฉพาะของผลงาน การ
พั ฒ นาและค้ นหาแนวทางการสร้างสรรค์ และการ
นาเสนอในรูปใหม่ ๆ และการผสมผสานกั บเทคนิ ค
อื่นๆ

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัส ชื่อ
และคาอธิบาย
รายวิชา

ปรับรหัส ชื่อ
และคาอธิบาย
รายวิชา

87
หลักสูตร พ. ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560

หมวดวิชาเฉพาะ
94 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
94 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอก
81 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอก
81 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก
15 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก
15 หน่วยกิต
Objects designed for the adornment of the
Principles and meaning of costume and jewelry
181252
body and jewelry design, proportion of
design. history of fashion, costume and jewelry
ornamental objects, limitations and characteristics
both eastern and western styles, materials,
of the component part which using for comprising
techniques and processes, concepts of creation of
each jewelry, relationship between the garment
costumes and jewelry, relationship between
and the body’s decoration or some functional
costumes, jewelry with in the body, processing
decorative elements, analysis of operative
analysis and valuation specific features of work,
procedure, a value evaluation, specialty of each
development of creative approach, Integration
work, a development and discovery of newer
with other techniques and presentation with new
creativity, a creative presentation, an integration
images.
of jewelry design with other techniques
181253 การออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 3(2-2-5)
Textile and Fashion Design
ประวัติศาสตร์การถักทอ และแฟชั่นตะวันออก
และตะวันตก รูปแบบ ลักษณะเฉพาะ วัสดุ เทคนิค
กรรมวิธีการถักทอ การฟอก ย้อม การถักทอการ
เย็ บ ปั ก ปะ การระบายสี แนวคิ ด เทคนิ ค และ
วิธีการแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์ ความงาม การ
พัฒ นาและการค้นหาแนวทางการสร้างสรรค์และ
การน าเสนอในรู ป ใหม่ ๆ และการผสมผสานกั บ
เทคนิคอื่นๆ การนาเสนอผลงานสู่สาธารณะ
History of textile and eastern and western
textile fashions, a unique characteristic of
different material, weaving
technique,
bleaching, dyeing, sewing, patching and
painting, a study of concepts, techniques and
methodologies for solving the problems in
creativity and beauty, a development and
discovery of newer creativity, a creative
presentation, an integration of textile and fashion
design with other techniques

สาระที่
ปรับปรุง

ปิดรายวิชา

88
หลักสูตร พ. ศ. 2555
หมวดวิชาเฉพาะ
94 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาเอก
81 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกเลือก
15 หน่วยกิต วิชาเอกเลือก
181254 การออกแบบตกแต่งภายใน
3(2-2-5)
Interior Design
ประวัติศาสตร์ หลักการ ทฤษฎี และการสร้าง
แนวคิ ด ในการออกแบบภายในส าหรับ อาคารพั ก
อาศัย การจัดพื้นที่และประโยชน์ใช้สอย การสร้าง
สุนทรียภาพที่เหมาะสม การพัฒ นาแนวความคิด
คตินิยมด้านการอยู่อาศัยของมนุษย์ การออกแบบ
จากสถานที่จริง การส ารวจและตรวจสอบสภาพ
อาคาร การวิเคราะห์สภาพปัญหา การกาหนดวัสดุ
และการก่ อ สร้ า งในการตกแต่ ง การน าเสนอ
แนวความคิดและผลงาน
History, principles, theories and concepts in
interior design for a residential project, the area
study and management, a creation of
appropriate aesthetics, a creation and
development of traditional concept in human’s
habitation, a practical workshop in a real
situation, a survey and exploration of a building
condition, an analysis of existing problems and
finding solutions, a material selection and
installation method, a public presentation of
concepts and design works
181351 การออกแบบภูมิทัศน์
3(2-2-5)
Landscape Design
หลักการ และทฤษฎี ของงานออกแบบภูมิทัศน์
ระบบต่างๆ ในงานภูมิทัศน์ การออกแบบตกแต่งภูมิ
ทั ศ น์ เพื่ อ ตอบสนองแนวคิ ด ลั ก ษณะและขนาด
สัดส่วนขององค์ประกอบต่างๆ ในงานภูมิทัศน์ การ
ออกแบบภูมิทัศน์ในบริเวณบ้านพักอาศัยและพื้นที่
สาธารณะ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของหลักการ
ออกแบบและพฤติกรรมของผู้ใช้ การค้นคว้าข้อมูล
การวางแผนงานออกแบบภูมิทั ศน์ การสร้างแบบ
ร่างและแบบจาลอง

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560
94
81
15

สาระที่
ปรับปรุง
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

89
หลักสูตร พ. ศ. 2555
หมวดวิชาเฉพาะ
94 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาเอก
81 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกเลือก
15 หน่วยกิต วิชาเอกเลือก
Principles and theories in landscape design,
181351
a multiple system in landscape design, landscape
design responding the main concept, the
characteristic and proportion of landscape
elements, landscape design in residential and
public area, an analysis of relationship between
design principles and user behaviors, a advanced
plan of landscape design, a design invention of
primary ideas along with a model making
181352

การออกแบบการแสดง
3(2-2-5)
Performing Design
ป ระวั ติ ศ าส ต ร์ ห ลั ก ก าร ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ
องค์ ป ระกอบของการแสดงที่ ส าคั ญ ในอดี ต และ
ปัจจุบั น ทั้งในระดั บ ท้องถิ่น และสากล ในรูป แบบ
ประเพณีและร่วมสมัย การออกแบบการแสดงเพื่อ
สื่อสารแนวคิดตามวัตถุประสงค์ทางวิจิตรศิลป์และ
ประยุกต์ศิลป์ การจัดแสดงการจัดแสดงเผยแพร่สู่
สาธารณะ
History, principles, theories and significant
elements in traditional and contemporary
performing arts in both local and international
levels from the historical to the present time,
performing design for communication following
the main idea in fine and applied art , a public
presentation

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560
94
81
15

สาระที่
ปรับปรุง
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ปิดรายวิชา

90
หลักสูตร พ. ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560

หมวดวิชาเฉพาะ
94 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอก
81 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก
15 หน่วยกิต
181353 การออกแบบจัดแสดง
3(2-2-5)
และนิทรรศการ
Display and Exhibition Design
หลักการ แนวคิด วิวัฒนาการและการออกแบบ
นิทรรศการในรูปแบบต่างๆ รวมถึงหน่วยน าเสนอ
สิ น ค้ า ณ จุ ด จ าหน่ า ย การปฏิ บั ติ ง านด้ า นการ
วางแผน การก าหนดขั้ น ตอนการท างาน การ
ออกแบบ สร้าง ติดตั้ง การประชาสัมพันธ์และการ
เปิดแสดงต่อสาธารณะ
Principles, concepts, development and
design process of exhibition design, including
commercial conditions, the execution in planning
process, the determining of designing, working
and presenting phase, a public presentation

หมวดวิชาเฉพาะ
94 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอก
81 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก
15 หน่วยกิต
181247 การจัดการศิลปะและ
3(2-2-5)
ออกแบบนิทรรศการ
Art Management and Exhibition Design
หลั ก การ ทฤษฎี แนวคิ ด วิ วัฒ นาการ
ของการจัดการศิลปะและการออกแบบนิทรรศการ
การวางแผน การปฏิ บั ติ ง านโครงการ การสร้ า ง
แนวคิด การจัดทางบประมาณและการเข้าถึงแหล่ง
ทุ น การก าหนดขั้น ตอนการท างาน การออกแบบ
สร้ า ง ติ ด ตั้ ง ประชาสั ม พั น ธ์ และการน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการศิลปะและการ
ออกแบบนิทรรศการ และการนาเสนอ เปิดแสดงต่อ
สาธารณะ
Principles, theory, concept, evolution,
in art and design management, exhibition design,
project planning, project implementation, creating
ideas, Budgeting and access to funding sources,
designing, creating, installing, releasing And the
implementation of information technology to
support art and design management, a public
presentation.

181354

การออกแบบกิจกรรม
3(2-2-5)
Event Design
หลั ก การ แนวคิ ด การวางล าดั บ ขั้น ตอนและ
ออก แ บ บ ส ภ าพ แ วด ล้ อม ขอ งก ารกิ จก รรม
สร้างสรรค์อย่า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพ การจัด การและ
ประมวลผลกระทบ หรือความแปรผันที่อาจจะเกิด
ขึน้ กับกิจกรรมในเป้าหมาย
Principles, concepts and design process of
event design, the management and evaluation of
its impact or variable factors that can cause the
inverted effects

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัส ชื่อ
และคาอธิบาย
รายวิชา

ปิดรายวิชา

91

หลักสูตร พ. ศ. 2555
หมวดวิชาเฉพาะ
94 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอก
81 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก
15 หน่วยกิต
181261 การออกแบบสื่อ
3(2-2-5)
Media Design
ประวัติศาสตร์ แนวคิด และประเภทของสื่อ
การวิเคราะห์สภาพปัญหาข้อบกพร่อง และ
ผลกระทบจากผลงานการออกแบบสือ่ ใน
ชีวติ ประจาวัน การออกแบบสื่อ ตามทฤษฎี และ
หลักการออกแบบสื่อ การสร้างแนวคิด การ
สร้างสรรค์ผลงานเพื่อตอบสนองแนวคิดเชิง
ทัศนศิลป์หรือประยุกต์ศลิ ป์ทงั้ 2 และ 3 มิติ สื่อ
และสิทธิทางปัญญา การวางแผนการผลิตและการ
ประชาสัมพันธ์สื่อ การเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ
History, concept and type of media design,
analysis of problems and impact from media art
in everyday life, the theory of media design and
methodology, creation of concept ,making media
art in order to following concept and composition
of two dimensional design as well as tree
dimensional design, the copyright in art and
design, production plan and advertisement,
public relation and presentation
181262 การออกแบบตัวอักษร
3(2-2-5)
Typography Design
การวิเคราะห์ รูปแบบตัวอักษรไทย และสากล
ประเภทต่างๆ การออกแบบตัวอักษร รูปแบบและ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวอักษรที่ใช้กับสื่อที่จะนาไป
ประกอบ ภายใน การสร้า งสรรค์สั ญ ลั ก ษณ์ การ
วิ เคราะห์ ถึ ง กรณี ศึ ก ษาที่ ว่ า ด้ ว ยการออกแบบ
ตัวอักษรในองค์ประกอบของการสร้างอัตลักษณ์
An analysis of Thai and foreign fonts, a
design of lettering and style, the study of
relationship between lettering forms and its
media, a creation of symbol, the refined study of
case studies to seek the identity element

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกเลือก

94
81
15

สาระที่
ปรับปรุง
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
ปิดรายวิชา

181248

การออกแบบตัวอักษรและกราฟิก
3(22-5)
Typography and Graphic Design
พื้ น ฐานทางประวั ติ แ ละวิ วั ฒ นาการของตั ว
อั ก ษรไทยและโรมั น รู ป แบบของตั ว อั ก ษรที่ ใช้ ใ น
ปั จ จุ บั น การสร้ า งสรรค์ แ นวคิ ด ในการออกแบบ
ตั ว อั ก ษรให้ มี เอกลั ก ษณ์ เฉพาะ สิ ท ธิปั ญ ญา การ
ประยุกต์ใช้ตัวอักษรในงานออกแบบกราฟิกและงาน
ผลิ ต สื่ อ การสื่ อ สารและน าเสนอเผยแพร่ ง านสู่
สาธารณะ
Basic history and evolution of Thai and Roman
letters, type of letters use in present, conceptual
for unique typography design, copyright for art
and design, application of typography in graphic
design and media production, communication and
presentation for public relation

ปรับรหัส ชื่อ
และคาอธิบาย
รายวิชา

92
หลักสูตร พ. ศ. 2555
หมวดวิชาเฉพาะ
94 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาเอก
81 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกเลือก
15 หน่วยกิต วิชาเอกเลือก
181361 การออกแบบมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Multimedia Design
ประวัติและทฤษฎีการออกแบบเชิงโต้ตอบ เพื่อ
การสื่อสาร การนาเสนอและการสร้างผลงานศิลปะ
การวิ เ คราะห์ แ ละก าหนดแนวคิ ด หลั ก ในการ
ออกแบบที่เหมาะสม การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็จรูปเพื่อประยุกต์ใช้ร่วมกับสื่อชนิดอื่นๆ
History, a interactive design theory for
communication, art presentation and art
production, an analysis and a setting of concept
in order to create a proper design, an adaptation
of computer programmers to work with other
design methodologies
181362

การออกแบบเสียง
3(2-2-5)
Sound Design
วิ วั ฒ นาการ และการออกแบบเสี ย งในสื่ อ
ประเภทต่ า งๆ เทคนิ ค และรู ป แบบของการสื่ อ
ความหมายด้วยเสียง กระบวนการออกแบบเสียง
เบือ้ งต้น การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการบันทึกเสียง
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบเสียง
กับงานศิลปะและการออกแบบ
Evolution and foundation of sound design in
different media, auditory communication by
exploiting multiple techniques and styles, a
basic process in sound design, audio recording
by using computer program for art and design
works

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560
94
81
15

สาระที่
ปรับปรุง
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

93
หลักสูตร พ. ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560

หมวดวิชาเฉพาะ
94 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอก
81 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก
15 หน่วยกิต
181363 การออกแบบแสง
3(2-2-5)
Lighting Design
ความส าคั ญ ของแสง ระบบการจั ด แสงใน
สภาพแวดล้ อ มต่ า งๆ การออกแบบแสงด้ ว ย
เครื่องมือดิจิตอล และการประยุก ต์ใช้สร้า งสรรค์
ร่วมกับงานศิลปะและการออกแบบ การออกแบบ
แสงส าหรั บ การจั ด นิ ท รรศการ การแสดง การ
ตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร
Significance of lighting, systematic setting of
lighting in different atmospheres, lighting design
by using digital tools, the interdisciplinary of
lighting works with art and design works, lighting
design for supporting exhibition, performing art,
interior and exterior design

หมวดวิชาเฉพาะ
94 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอก
81 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก
15 หน่วยกิต
181249 การออกแบบแสง เสียง และสือ่ สมัยใหม่
Light ,Sound Design and New Media
พื้ น ฐานทางประวั ติ ศ าสตร์ หลั ก การ
ทฤษฎี วิวัฒนาการ เทคนิค และรูปแบบการนาเสนอ
และการสร้างผลงานศิลปะ การวิเคราะห์และกาหนด
แ น ว คิ ด ห ลั ก ที่ เห ม าะ ส ม ก า ร ใช้ โป ร แ ก ร ม
คอม พิ ว เตอร์ แ ล ะโป รแก รม ส าเร็ จ รู ป การใช้
เครื่องมืออุปกรณ์ การออกแบบและการบันทึก แสง
เสี ย ง และการประยุ ก ต์ ใช้ ส ร้ า งสรรค์ ร่ ว มกั บ งาน
ศิลปะและการออกแบบ
Basic history, principles, theory,
evolution, techniques and forms of presentation
and creation of works of art, analyze and define
core appropriate concepts, use of computer
programs and software packages, use of
equipment, design and recording of lighting, sound
and then adapt to create art work or design.

181364

การสร้างสรรค์ภาพยนตร์
3(2-2-5) 181244
Film Creative
วิวัฒนาการ คุณค่า ประเภท รูปแบบ หลักการ
และองค์ป ระกอบของภาพยนตร์ การใช้ แ ละการ
ตีค วาม สั ญ ลั ก ษ ณ์ ต่ า งๆ ใน ภ าพ ยนต ร์ ก าร
สร้างสรรค์ ภ าพยนตร์ เพื่ อ ตอบสนองแนวคิ ด เชิ ง
ศิลปะและพานิช ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตและ
ก ารรั บ รู้ จ าก ภ าพ ยนตร์ ค วาม สั ม พั นธ์ แ ล ะ
ผลกระทบของภาพยนตร์ต่อ ผู้ช มและสั งคม การ
วิเคราะห์ วิจารณ์ภาพยนตร์
Evolution, value, categories, formats,
principles and elements of film, semiology in film
and film interpretation, film production for art and
commercial base, factors impacting on film
production and consumer’s perception, the
relationship and effect of film on film consumers
and society, film analysis and film criticism

การสร้างสรรค์ภาพยนตร์และภาพถ่าย
Creative Film and Photography
หลั ก การสร้ า งสรรค์ ภ าพยนตร์ แ ละภาพถ่ า ย
คุณ ค่า เทคนิค ประเภท รูปแบบและองค์ป ระกอบ
ของภาพยนตร์ แ ละภาพถ่ า ย การใช้ แ ละตี ค วาม
สั ญ ลั ก ษ ณ์ ในภ าพ ยนต ร์ แ ล ะภ าพ ถ่ า ย ก าร
สร้างสรรค์ภ าพยนตร์และภาพถ่ายเพื่ อตอบสนอง
แนวคิ ด เชิ ง ศิ ล ปะและพาณิ ช ย์ ความสั ม พั น ธ์ แ ละ
ผลกระทบของภาพยนตร์และภาพถ่ายต่อสังคม และ
การวิเคราะห์ วิจารณ์ภาพยนตร์และภาพถ่าย
Principles of filmmaking and photography,
value, technique, type, form and composition of
film and photo. understand and use interpretation
of symbols in movies and photos, create movies
and photos responsive to artistic and commercial
concepts, relationships and the impact of movies
and photos on society, analysis movie and photo
critics.

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัส ชื่อ
และคาอธิบาย
รายวิชา

ปรับรหัส ชื่อ
และคาอธิบาย
รายวิชา
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หลักสูตร พ. ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560

หมวดวิชาเฉพาะ
94 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอก
81 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก
15 หน่วยกิต
181411 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
หลั ก การต่ างๆ ขั้น ตอนและวิธีวิจัยทางศิล ปะ
และการออกแบบ การเลื อกสรรหั ว ข้อ งานวิ จั ย
สมมติฐานในงานวิจัย การรวบรวมและวิเคราะห์
ข้ อ มู ล จรรยาบรรณของผู้ วิ จั ย การสรุ ป ผล
ข้ อ เสนอแนะ การเขี ย นรายงานและน าเสนอ
ผลงานวิจัย
Principle, executing processes research
methodologies in art and design fields, a
selection of research topics, a hypothesis in
research, a way of gathering and analyzing the
data, an ethic of researchers, a conclusion, a
suggestion, a research report writing, and a
research presentation

หมวดวิชาเฉพาะ
94 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอก
81 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก
15 หน่วยกิต
181411 ระเบียบวิธีวจิ ัย
3(2-25)
Research Methodology
ระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปะและการออกแบบ การ
เลือกสรรหัวข้องานวิจัย สมมติฐานในงานวิจัย การ
รวบรวมและวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล จรรยาบรรณของ
ผู้วิจัย การสรุป ผลข้อเสนอแนะ การเขียนรายงาน
และนาเสนอผลงานวิจัย
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

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับคาอธิบาย
รายวิชา

95
ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา

001103
001111
005173
181111
181112
181113

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ทักษะชีวติ
สุนทรียศาสตร์
พืน้ ฐานศิลปะและการออกแบบ 1
วาดเส้น
รวม

181121

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่
พะเยาศึกษา
พืน้ ฐานศิลปะและการออกแบบ 2
การคิดสร้างสรรค์
คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างสรรค์และ
การนาเสนอ
ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก

004XXX

กลุ่มวิชาพลานามัย

001112
*003134
*003136
181114
181115
181116

รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
17 หน่วยกิต

001102
004101
181111
181112
181113

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

001103
181114
181115
181116

3(2-2-5)

181121

1(0-2-1)

001101
003202

17 หน่วยกิต

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
สุนทรียศาสตร์
พืน้ ฐานศิลปะและการออกแบบ 1
วาดเส้น
รวม

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

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
พืน้ ฐานศิลปะและการออกแบบ 2
3(1-4-4)
การคิดสร้างสรรค์
1(0-3-2)
คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างสรรค์
3(2-2-5)
และการนาเสนอ
ประวัติศาสตร์ศิลปะและการ
3(2-2-5)
ออกแบบในโลกตะวันตก
การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
3(2-2-5)
รวม
19 หน่วยกิต
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005171
005172
181211
181212
181221

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
ชีวติ และสุขภาพ
การจัดการดาเนินชีวติ
วัสดุและการสร้างสรรค์
แนวคิดและวัสดุ
ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก

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

002202
181211
181212
181221

00XXXX
181XXX

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาเอกเลือก

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

181XXX
001204
003201

รวม

181213

ภาคการศึกษาปลาย
การสร้างสรรค์ 1

19 หน่วยกิต

3(2-2-5)

181213

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

181214
181222

00xxxx

การพัฒนาแนวคิดการสร้างสรรค์
ภูมิปัญญาไทยและศิลปกรรม
ท้องถิ่น
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก

3(x-x-x)

004201

00xxxx
181xxx

วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
วิชาเอกเลือก

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

002201
181xxx

181214
181222

รวม

17 หน่วยกิต

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
สังคมพหุวัฒนธรรม
วัสดุและการสร้างสรรค์
แนวคิดและวัสดุ
ประวัติศาสตร์ศิลปะและการ
ออกแบบในโลกตะวันออก
วิชาเอกเลือก
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การสร้างสรรค์และหลักการ
แนวคิด
การพัฒนาแนวคิดการสร้างสรรค์
ภูมิปัญญาไทยและศิลปกรรม
ท้องถิ่น
บุคลิกภาพและการแสดงออกใน
สังคม
พลเมืองใจอาสา
วิชาเอกเลือก

รวม

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

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

16 หน่วยกิต
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181312

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
การตลาดสาหรับศิลปะและการ
ออกแบบ
การสร้างสรรค์ 2

181313
181331
181XXX

การสร้างสรรค์เชิงบูรณาการ
วัฒนธรรมทางสายตา
วิชาเอกเลือก

146200
181311

รวม

181314
181315
181316
181332
181xxx
xxxxxx

ภาคการศึกษาปลาย
จิตวิทยาในศิลปะและ
การออกแบบ
การสร้างสรรค์ 3
การบริหารและจัดการโครงงาน
สร้างสรรค์
ปรัชญาศิลป์
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

3(3-0-6)

146200

3(2-2-5)

181311

3(2-2-5)

181312

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

181313
181331
181XXX

16 หน่วยกิต

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
การตลาดสาหรับศิลปะและการ
ออกแบบ
การสร้างสรรค์บูรณาการ
ข้ามศาสตร์
การสร้างสรรค์เชิงบูรณาการ
วัฒนธรรมทางสายตา
วิชาเอกเลือก
รวม

3(2-2-5)

181314

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

181315
181316

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

181332
181xxx
xxxxxx

ภาคการศึกษาปลาย
จิตวิทยาในศิลปะและ
การออกแบบ
การสร้างสรรค์ศลิ ปะชุมชน
การบริหารและจัดการโครงงาน
สร้างสรรค์
ปรัชญาศิลป์
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-2)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
16 หน่วย
กิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-2)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
16 หน่วยกิต
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181411
181412
181413
181431
181xxx
xxxxxx

181414
181415

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
ระเบียบวิธีวิจัย
การสร้างสรรค์ 4
สัมมนา
ศิลปวิจารณ์
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การวิเคราะห์ประโยชน์และผลกระทบ
จากงานสร้างสรรค์
ศิลปนิพนธ์
รวม

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

181411
181412
181413
181431
181xxx
xxxxxx

1(0-3-2)

181414

12 หน่วยกิต
13 หน่วยกิต

181415

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
ระเบียบวิธีวิจัย
การสร้างสรรค์จัดการโครงงาน
สัมมนา
ศิลปวิจารณ์
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การวิเคราะห์ประโยชน์และ
ผลกระทบจากงานสร้างสรรค์
ศิลปนิพนธ์
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-2)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
16 หน่วย
กิต

1(0-3-2)
12 หน่วยกิต
13 หน่วยกิต
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ภาคผนวก ค คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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101

102

103
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ภาคผนวก ง รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร
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106

107
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ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชาญคณิต อาวรณ์
Mr.Chankhanit Arvorn ,Ph.D.

ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชาญคณิต อาวรณ์

35206000XXXXX
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ แ ละศิ ล ปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่ก า อาเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์
054-466666 ต่อ 3358
080-316-9482
Email
arvornpuiy@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2556
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย)
มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
พ.ศ.2557
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
พ.ศ.2550
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ประวัติศาสตร์ศิลปะ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
พ.ศ.2548
รัฐศาสตรบัณฑิต(ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
พ.ศ.2547
ศิลปบัณฑิต(ศิลปะไทย)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
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ผลงานวิชาการ วารสารวิชาการ
(1) ชาญคณิต อาวรณ์. (2558). รูปแบบการบริโภคสินค้าทางวัฒนธรรมพุทธศาสนา
: ปรากฏการณ์รว่ มสมัยภายใต้นโยบายการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย.
พะเยา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
(2) ชาญคณิต อาวรณ์ และคณะ. (2558). แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพการ
บริหารจัดการโบราณสถานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอน
ภารกิ จ จากกรมศิ ล ปากร กระทรวงวั ฒ นธรรม. พะเยา :ส านั ก งานกองทุ น
สนับสนุนการวิจัย(สกว.)
(3) ชาญคณิต อาวรณ์, (2555), “สัญลักษณ์ในหน้าบันวิหารและอุโบสถสมัยครูบาศรี
วิชัย : การเมืองวัฒนธรรมในสังคมล้านนา พ.ศ.2463 – 2477 ”. วารสารวิจิตร
ศิลป์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2555 : หน้า 91 – 120.
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ประวัติ
นายทวี เสรีวาศ
Mr.Tawee Sareewas

ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ

นายทวี เสรีวาศ

38099000XXXXX
อาจารย์สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ แ ละศิ ล ปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก ส า ข า วิ ช า ศิ ล ป ะ แ ล ะ ก า ร อ อ ก แ บ บ ค ณ ะ
สถ าปั ต ยกรรม ศ าส ต ร์ แ ล ะศิ ล ป ก รรม ศ าส ต ร์
มหาวิท ยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์
054-466666 ต่อ 3358
087-7877574
Email
sreevas.art@gmail.com
ประวัติการศึกษา
2549
ศิลปมหาบัณฑิต (ภาพพิมพ์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2543
ศิลปบัณฑิต (ภาพพิมพ์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ผลงานทางวิชาการ
(1) ทวี เสรี ว าศ, (2559). “Art Exhibition By Art In Soi Group” ณ หอศิ ล ป์ ฯ
อาคารวิ สุ ท ธิ ก ษั ต ริ ย์ ส ถานอารยธรรมศึ ก ษาโขง-สาละวิ น มหาวิ ท ยาลั ย
นเรศวร :4-30 พฤศจิกายน 2559 :หน้า 13.
(2) ทวี เสรีวาศ, (2557). “โครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ ” ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนาและนิ ท รรศการนานาชาติ ณ หอนิ ท รรศการ
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,27-30 ตุลาคม 2557 :หน้า 16.
(3) ทวี เสรีวาศ, (2557). นิทรรศการอาจารย์สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
“Make You Rownart” ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,23-30 สิงหาคม 2557 :หน้า 18.
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(4) ทวี เสรีวาศ, (2556). นิทรรศการโครงการพิมพ์ชนิ้ เล็กที่ยิ่งใหญ่ “Little Big
Prints” ณ หอศิลป์ PSG คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ,5 -26 มิถุนายน 2556 :หน้า 22.
(5) ทวี เสรีวาศ, (2555). นิทรรศการ “ทัศนาวันทา ไหว้ยอสา ผ้าพระบฎ
ความงามแห่งผืนผ้าพระบฎล้านนา” ณ พิพธิ ภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,29 มิถุนายน -2 กรกฎาคม 2555 :หน้า 19.
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ประวัติ
นายธเนศ ไข่แก้ว
Mr. Tanet Kaikaew

ชื่อ-สกุล

นายธเนศ ไข่แก้ว

รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ

35007002XXXXX
อาจารย์สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ แ ละศิ ล ปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก ส า ข า วิ ช า ศิ ล ป ะ แ ล ะ ก า ร อ อ ก แ บ บ ค ณ ะ
สถ าปั ต ยกรรม ศ าส ต ร์ แ ล ะศิ ล ป ก รรม ศ าส ต ร์
มหาวิท ยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์
054-466666 ต่อ 3358
06-3224-2953
Email
binobito@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2553
ศิลปมหาบัณฑิต (เครื่องเคลือบดินเผา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
พ.ศ.2549
ศิลปบัณฑิต (ประติมากรรม)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ผลงานวิชาการ วารสารวิชาการ
ธเนศ ไข่แก้ว. (2557). การแสดงผลงานศิลปะและการออกแบบ “Make Your Own
Art” โดยคณาจารย์จากเครือข่ายการสร้างสรรค์ 3 สถาบัน
ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,23-30 สิงหาคม 2557 :หน้า 21.
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ประวัติ
นายนิธิศ วนิชบูรณ์
Mr.Nitis Wanichaboon

ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ

นายนิธิศ วนิชบูรณ์

16599000XXXXX
อาจารย์สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ แ ละศิ ล ปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ แ ละศิ ล ปกรรมศาสตร์
มหาวิท ยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์
054-466666 ต่อ 3358
094-626-6549
Email
nitis.wanich@gmail.com
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2556
Master of fine Art (Spatial Practices)
University for the creative Arts ,United Kingdom
พ.ศ.2550
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ประติมากรรม)
สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหาร
ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
ผลงานวิชาการ วารสาร
( 1 ) W. Nitis, ( 2012) . “ An exhibition of site-specific contemporary art at
Melbourne Works”, Hebden Bridge ,29 June – 8 July 2012 :P.12.
(2) นิธิศ วนิชบูรณ์, (2556). นิทรรศการ "หน้าตรง ด้านข้าง : Meet Me Half Way"
ณ Artery Post-Modern Gallery (สีลมซอย 19) ,31 สิงหาคม – 28 กันยายน
2556 :หน้า 15.
(3 นิธิศ วนิชบูรณ์, (2558). “Art exhibition By Art In Soi Group” ณ หอศิลป์ฯ
อาคารวิสุทธิกษัตริย์ สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน
มหาวิทยาลัยนเรศวร ,4-30 พฤศจิกายน 2558 :หน้า 16.
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ประวัติ
นายปวินท์ ระมิงค์วงศ์
Mr. Pawin Ramingwong

ชื่อ-สกุล

นายปวินท์ ระมิงค์วงศ์

รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ

35099000xxxxx
อาจารย์สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ แ ละศิ ล ปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก ส า ข า วิ ช า ศิ ล ป ะ แ ล ะ ก า ร อ อ ก แ บ บ
คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ แ ละศิ ล ปกรรมศาสตร์
มหาวิท ยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์
054-466666 ต่อ 3358
08-9635-4585
Email
pawin2011@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2552
ศิลปมหาบัณฑิต (สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ.2544
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบนิเทศศิลป์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ผลงานวิชาการ วารสารวิชาการ
(1) ปวินท์ ระมิงค์วงศ์. (2557). รูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มหัตถกรรม
ผักตบชวาบ้านสันป่าม่วงต่าบลสันป่าม่วง อ่าเภอเมือง จังหวัดพะเยา.พะเยา :
มหาวิทยาลัยพะเยา
(2) ปวินท์ ระมิงค์วงศ์, (2556). “Sound of lake” การแสดงผลงานศิลปะในโครงการ
“คุณค่าทางศิลปะสู่จติ สานึกรักษ์กว๊านพะเยา” คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) :หน้า 28.
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(3) ปวินท์ ระมิงค์วงศ์, (2558). การแสดงผลงานศิลปะและการออกแบบ “Make Your
Own Art” โดยคณาจารย์จากเครือข่ายการสร้างสรรค์ 3 สถาบัน
ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,23-30 สิงหาคม 2557 :หน้า 28.
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ประวัติ
นางสาววีรดา บัวบังใบ
Miss Weerada Buabangbai

ชื่อ-สกุล

นางสาววีรดา บัวบังใบ

รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ

17099000XXXXX
อาจารย์สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ แ ละศิ ล ปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก ส า ข า วิ ช า ศิ ล ป ะ แ ล ะ ก า ร อ อ ก แ บ บ ค ณ ะ
สถ าปั ต ยกรรม ศ าส ต ร์ แ ล ะศิ ล ป ก รรม ศ าส ต ร์
มหาวิท ยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์
054-466666 ต่อ 3358
08-7934-3515
Email
amceramy@gmail.com
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2553
ศิลปมหาบัณฑิต (เครื่องเคลือบดินเผา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
พ.ศ.2549
ศิลปบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
(เครื่องเคลือบดินเผา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
ผลงานวิชาการ วารสารวิชาการ
(1) วีรดา บัวบังใบ, (2559). “ค่าคืนที่แสนดี”.,หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,
การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 :หน้า 63.
(2) วีรดา บัวบังใบ, (2557). การแสดงผลงานศิลปะและการออกแบบ “Make Your
Own Art” โดยคณาจารย์จากเครือข่ายการสร้างสรรค์ 3 สถาบัน
ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,23-30 สิงหาคม 2557 :หน้า 31.
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(3) วีรดา บัวบังใบ, (2559). “รางวัลดีเด่น เครื่องปั้นดินเผาประเภทหัตถกรรม”.,
การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติครั้งที่ 18 ณ ศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม :หน้า 35
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ภาคผนวก ฉ ภาระการสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตร

122

123
ตารางแสดงภาระงานสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดั
บ
1*

ชื่อ – สกุล
ว่าที่ร้อยตรี ดร.
ชาญคณิต อาวรณ์

เลขบัตร
ตาแหน่
ประจาตัว
ง
ประชาชน
วิชาการ
35206000XXXXX ผู้ชว่ ย
ศาสตรา
จารย์

2*

นายทวี เสรีวาศ

32505001XXXXX

อาจารย์

3*

นายธเนศ ไข่แก้ว

35007002XXXXX

อาจารย์

4*

นายนิธิศวนิชบูรณ์

16599000XXXXX

อาจารย์

5

นายปวินท์
ระมิงค์วงศ์

35099000 XXXXX

อาจารย์

คุณวุ
ฒิ

สาขาวิชา

ปร.ด.
รป.ม.
ศศ.บ.
ร.บ.

ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย
รัฐประศาสนศาสตร์
ประวัติศาสตร์ศิลปะ
ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์

ศป.บ.

ศิลปะไทย

ศป.ม.
ศป.บ.
ศ.ม.
ศป.บ.
M.F.A.

ภาพพิมพ์
ภาพพิมพ์
เครื่องเคลือบดินเผา
ประติมากรรม
Spatial Practices

ศป.บ.

ประติมากรรม

ศป.ม.
ศป.บ.

สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
ออกแบบนิเทศศิลป์

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
University for the creative
Arts
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงใหม่

2561
-

ภาระงานสอน
(ชั่วโมง/ปีการศึกษา)
2562 2563 2564
120
525
454

2565
1,170

855

860

1,005

907

1,650

480

1,200

915

870

885

-

285

660

645

1,170

915

945

390

577

1,305

124

ลาดั
บ
6*

ชื่อ – สกุล
นางสาววีรดา
บัวบังใบ

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน
17099000XXXXX

ตาแหน่
ง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุ
ฒิ

สาขาวิชา

ศ.ม. เครื่องเคลือบดินเผา
ศ.บ. เครือ่ งเคลือบดินเผา
(เกียรติ
นิยม
อันดับ
2)

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2561
510

ภาระงานสอน
(ชั่วโมง/ปีการศึกษา)
2562 2563 2564
780
615
795

2565
960
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