หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)
---------------------------

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม
ภาษาอังกฤษ : Master of Fine and Applied Arts Program in Fine and Applied Arts
2. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม(ไทย) : ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศิลปกรรม)
ชื่อย่อ(ไทย) : ศป.ม. ( ศิลปกรรม )
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม(อังกฤษ) : Master of Fine and Applied Arts (Fine and Applied Arts)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.F.A. ( Fine and Applied Arts )
3. วิชาเอก
3.1 วิชาเอกนวัตกรรมการออกแบบ ( Design Innovation )
3.2 วิชาเอกมานุษยดุริยางวิทยา (Ethnomusicology )
3.3 วิชาเอกศิลปะจินตทัศน์ ( Imaging Art )
4. จานวนหน่ วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
กาหนดให้ เรี ยนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริ ญญาโท ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับนิสิต
รับนิสติ ไทยและนิสติ ต่างชาติที่สามารถใช้ ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สารได้
5.4 ความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น
เป็ นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ที่จดั การเรี ยนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ สู าเร็จการศึกษา
ให้ ปริ ญญา ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม เพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมตั ิเห็นชอบหลักสูตร
เป็ นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 (โดยมีการปรับปรุง หลักสูตรทัศนศิลป์:ศิลปะสมัยใหม่ นวัตกรรมการออกแบบและ
มานุษยดุริยางควิทยา เพื่อให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ของ สกอ.)
สภาวิชาการเห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตร ในการประชุมครัง้ ที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 10 มิถนุ ายน 2554
สภามหาวิทยาลัย อนุมตั ิหลักสูตร ในการประชุมครัง้ ที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554
มีผลบังคับใช้ กบั นิสติ ปี การศึกษา 2554 เป็ นต้ นไป
เปิ ดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2554
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้ อมเผยแพร่คณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาบัณฑิต ในปี การศึกษา
2557 (หลังจากการเปิ ดสอนแล้ ว 3 ปี )
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
ผู้สาเร็ จการศึกษาในสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ สามารถประกอบอาชีพเป็ น นักออกแบบ นักดนตรี ศิลปิ น
นักวิจยั นักการศึกษา และนักวิชาการ ในองค์กรภาครัฐและเอกชน
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร
วิชาเอกนวัตกรรมการออกแบบ

ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล

1

รศ.จิตรพี ชวาลาวัณย์

2

ผศ.สินีนาถ เลิศไพรวัน

3

ดร.กรกลด คาสุข

คุณวุฒกิ ารศึกษา(สาขาวิชา), ปี ที่จบ
Ed.S. (Educational Media), 2523

สถาบัน
ที่สาเร็ จการศึกษา

เลขประจาตัว
ประชาชน

The University of Northern
310xxxxxxxxxx
Colorado, USA
M.A.HE.(Clothing & Textile), 2521
The University of Northern
Colorado, USA
BS.HE. (Clothing & Textile), 2517
The Philippine woman,s
University, ปิ ลิปปิ นส์
M.S. (Interior Design), 2528
Pratt Institute, Usa
310 xxxxxxxxxx
สถ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม), 2520
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
เจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
Ph.D. (Art & Design : Fashion Design), 2554 Birmingham City University
310 xxxxxxxxxx
สหราชอาณาจักร
M.A. (Fashion), 2553
University of Central England in
Bermingham, สหราชอาณาจักร
ศป.บ. (ออกแบบทัศนศิลป์ : การออกแบบ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
แฟชัน่ ), 2546
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วิชาเอกมานุษยดุริยางควิทยา
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล

1

รศ.มานพ วิสทุ ธิแพทย์

2

ผศ.รุ จี ศรี สมบัติ

3

ดร.ชนิดา ตังเดชะหิรัญ

คุณวุฒกิ ารศึกษา(สาขาวิชา), ปี ที่จบ
Ph.D (Music), 2545
M.of Music ( Music Education ),
2531
กศ.บ.(ดุริยางคศาสตร์ ), 2521
ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์ ), 2554
ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา), 2543
กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ ไทย), 2528
D.M.A. (Piano Performance), 2535
M.M. (Piano Performance), 2530
ค.บ. (ดนตรี ), 2526

สถาบัน
ที่สาเร็ จการศึกษา
University of Delhi, India
University of the Philippines
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

เลขประจาตัว
ประชาชน
323 xxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
310xxxxxxxxxx
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
The Ohio State University,USA 310 xxxxxxxxxx
The Ohio State University,USA
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิชาเอกศิลปะจินตทัศน์

ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล

1

รศ.สมศักดิ์ ชวาลาวัณย์

2

ผศ.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง

3

อ.ถนอม ชาภักดี

คุณวุฒกิ ารศึกษา(สาขาวิชา), ปี ที่จบ
กศ.ม.(ศิลปศึกษา ), 2532
ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์), 2520
ปร.ด. (ไทศึกษา), 2554
กศ.ม. (ศิลปศึกษา), 2532
กศ.บ.(ศิลปศึกษา), 2525
M.A. (Art Criticism and Theory), 2542
กศ.บ. (ศิลปศึกษา), 2524

สถาบัน
ที่สาเร็ จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
วิทยาลัยครู พระนคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
Kent Institute of Art and
Design, England
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

10. สถานที่และอุปกรณ์ การเรียนการสอน
สถานที่
- อาคาร 16 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ห้ องเรี ยนบรรยาย
ห้ องเรี ยนปฏิบตั ิการ
(ทัศนศิลป์ ออกแบบทัศนศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดง)
ห้ องปฎิบตั ิการคอมพิวเตอร์
ห้ องปฏิบตั ิการ หอศิลปกรรมศรีนคริ นทรวิโรฒ (นิทรรศการ)
ห้ องปฏิบตั ิการ หอนาฏลักษณ์ ( ปฏิบตั ิการการแสดง/ดนตรี )
ห้ องสมุดคณะศิลปกรรมศาสตร์
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรี ยน
- ศูนย์วฒ
ั นธรรม หรื อแหล่งการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ ในสถานศึกษา และชุมชน

จานวน 9 ห้ อง
จานวน 35 ห้ อง
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

2
1
1
1
40

ห้ อง
ห้ อง
ห้ อง
ห้ อง
เครื่ อง

เลขประจาตัว
ประชาชน
310xxxxxxxxxx
310 xxxxxxxxxx

310 xxxxxxxxxx
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11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคล้ องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550–2554) ที่กล่าวถึง
การเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้ าวกระโดด ซึง่ รวมถึงความก้ าวหน้ าอย่างรวดเร็ วของเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อให้ เกิดทัง้
ความเปลีย่ นแปลง การสือ่ สารที่สามารถเชื่อมโยงทัว่ โลกอย่างรวดเร็ ว โอกาสและภัยคุกคามทางด้ านเศรษฐกิจและสังคม จึงจาเป็ น
ต้ องเตรี ยมความพร้ อมให้ ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนันการบริ
้
หารจัดการหลักสูตรและองค์ความรู้ อย่างเป็ นระบบ
นับว่าจาเป็ นอย่างยิ่ง รวมถึงการประยุกต์ผสมผสานกับจุดแข็งในสังคมไทย บริ บทสังคมจากจากทัว่ โลก ส่งผลให้ มีการ
ปรับเปลีย่ นรูปแบบการดาเนินงาน วิธีการเรี ยนการสอนแบบเดิม เพื่อให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของสังคมและ เศรษฐกิจ
ยุคใหม่ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงาน การวิจยั และพัฒนา รวมทังการถ่
้
ายทอดองค์ ความรู้ทางด้ านการศึกษา
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเปลีย่ นของสังคมที่เป็ นไปอย่างรวดเร็ ว เพื่อให้ องค์กรสามารถดาเนินการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางกระแสสังคม
ที่ต้องสร้ างความสมดุลระหว่างความเป็ นสากลและความเป็ นท้ องถิ่น การเรี ยกร้ องร้ อยความเท่าเทียมกัน ความต้ องการให้
วัฒนธรรมและชุมชนที่เข้ มแข็ง ฯลฯ วิกฤติทางสังคม การศึกษา ภูมิปัญญา และการรุ กคืบของวัฒนธรรมภายนอก เพื่อให้ เกิด
การพัฒนาที่สอดคล้ องกับสภาวะปั จจุบนั การจัดการศึกษาจึงเร่ งสร้ างภูมิค้ มุ กันที่เกิดจากภูมิปัญญาและพัฒนาในอนาคต
โดยใช้ มมุ มองของศิลปะและวัฒนธรรม สร้ างความสมดุลระหว่างความจาเป็ นในกระแสสากลและกระแสไทยให้ ได้
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11 ต่ อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจาเป็ นต้ องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศกั ยภาพและ
สามารถปรับเปลีย่ นได้ ตามวิวฒ
ั นาการของสังคม การพัฒนาหลักสูตรเพื่อการผลิตบุคลากรที่มีสมรรถนะและที่มีความรู้และ
ความเชี่ยวชาญ ในการบูรณาการความรู้จากศาสตร์ ตา่ ง ๆ มีการปฏิบตั ิทิศทางเดียวกัน เพื่อพัฒนากรอบแนวคิด ความรู้
ทักษะ ความสามารถ คุณธรรม จริ ยธรรม และคุณลักษณะอื่น ๆ สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้เรี ยนในปั จจุบนั ที่มี
ความหลากหลาย ดังนัน้ ปรัชญา และสาระของหลักสูตร จึงต้ องมีการปรับเปลีย่ นให้ ผลิตบุคลากรที่สอดคล้ องกับกรอบ
มาตรฐานคุณภาพบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาของมาตรฐานสากล มีความพร้ อมที่จะปฏิบตั งิ านได้ ทนั ที และมีศกั ยภาพสูงใน
การพัฒนาตนเองให้ เข้ ากับลักษณะงานทังด้
้ านวิชาการและวิชาชีพ มุง่ สู่ ความเป็ นเลิศในการวิจยั และการผลิตบัณฑิตที่ดีและเก่ง
12.2 ความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของสังคมและวัฒนธรรม และพันธกิจของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒต่อ
สังคมในการจัดการศึกษาและให้ บริ การทางวิชาการ รวมทังเข้
้ าไปมีสว่ นร่วมกับสังคมในการสืบสานและสร้ างเสริ มภูมิ ปัญญา
ให้ เหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยยึดหลักจริ ยธรรม ทางวิชาการ และ
การให้ การศึกษาแก่ประชาชน การพัฒนาหลักสูตรจึงปรับเปลีย่ นให้ สอดคล้ องการพัฒนาเทคโนโลยีในสังคม เน้ นคุณภาพ
ทางวิชาการเพื่อแข่งขันในอนาคต
13. ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนีท้ ่ เี ปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
มีการเรี ยนรายวิชาที่มีการบูรณาการการสอนร่ วมกันในภาพรวม ให้ สอดคล้ องกับแนวทางของหลักสูตรใหม่ มี
การบูรณาการการใช้ ทรัพยากรทุกด้ าน ใช้ ความเชี่ยวชาญจากองค์ กรภายในให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทังการน
้
าเอาความ
เชี่ยวชาญจากภายนอกมาเพิ่มให้ องค์กรมีความเข้ มแข็ง ซึง่ ประเมินจากคุณภาพของผู้เรี ยน งานวิจยั การพัฒนาความร่ วมมือ
ทังภายในและภายนอก
้
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13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิ ดสอนให้ ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้ องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตรต้ องประสานงานกับอาจารย์ผ้ แู ทนจากในคณะอื่นที่เกี่ยวข้ อง ด้ านเนื ้อหาสาระ การ
จัดตารางเรี ยนและสอบ และความสอดคล้ องกับมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ตามคุณภาพบัณฑิตในระดับ อุดมศึกษาของ
มาตรฐานสากล
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หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
องค์ความรู้จากการวิจยั และพัฒนาทางศิลปกรรม สร้ างสรรค์ความคิดและจิตใจสูช่ มุ ชน
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เป็ นกระบวนการพัฒนาบุคคลให้ มีความรู้ความสามารถในการนาการเรี ยนการสอน
กับการแสวงหาความรู้ใหม่ประกอบกันเป็ นระบบ ซึง่ เป็ นทังการถ่
้
ายทอดความรู้และการเพิ่มพูน ความรู้ให้ ผ้ เู รี ยนเกิดศักยภาพทาง
ภูมิปัญญา เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ ให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ตนเองและสังคมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
การเรี ยนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็ นกระบวนการหนึง่ ในการพัฒนาการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา ที่มีเป้าประสงค์ในการพัฒนาวิชาชีพด้ านศิลปกรรม ทังการเป็
้
นศิลปิ น นักดนตรี นักออกแบบ และบุคลากร
ทางการศึกษา โดยมีความเชื่อว่าการศึกษาศิลปะไม่ได้ จากัดตัวอยูเ่ ฉพาะในวงแคบของเนื ้อหาสาระทางด้ านศิลปะ แต่ต้องมี
ความสัมพันธ์กบั ศาสตร์ ด้านอื่นๆ อีกทังมี
้ ความเชื่อมโยงกับสังคมและชุมชน นอกเหนือจากการปฏิบตั ิการทางศิลปะแล้ วนัน้
ผู้เรี ยนต้ องมีความรู้ด้านวิชาการ มีการแสวงหาความรู้ ใหม่โดยกระบวนการวิจยั ทางศิลปกรรม และงานสร้ างสรรค์ ให้ เท่าทัน
กับการเปลีย่ นแปลงของสังคมยุคปั จจุบนั เพื่อการนาไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ต่อสังคมการเรี ยนรู้ สามารถบูรณาการความคิด
ได้ อย่างหลากหลาย และลุม่ ลึก มีความสุขกับการทางานและการดารงชีวิตในสังคม
1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
(1) มุง่ สร้ างศิลปิ น นักดนตรี และนักออกแบบ ด้ านศิลปะจินตทัศน์ ( Imaging Arts) มานุษยดุริยางควิทยา
(Ethnomusicology ) และนวัตกรรมการออกแบบ (Design Innovation) ที่มีวิสยั ทัศน์ มีกระบวนการคิด มีกระบวนการ ศึกษา
ค้ นคว้ าวิเคราะห์วิจยั และสร้ างสรรค์ผลงานร่วมสมัย
(2) มุง่ สร้ างศิลปิ น นักดนตรี และนักออกแบบ ทีส่ ร้ างสรรค์ทางด้ านศิลปะ และดุริยางค์ร่วมสมัยที่สามารถบูรณาการ
ความคิดทางด้ านศิลปกรรมศาสตร์ สงั คมศาสตร์ และบนฐานวัฒนธรรมที่หลากหลาย ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) มุง่ สร้ างศิลปิ น นักดนตรี และนักออกแบบที่มีจิตสานึกสาธารณะ มีความอาทรต่อสังคมและสภาพแวดล้ อม มี
คุณธรรมจริ ยธรรมทางวิชาชีพ มีสานึกสาธารณะและเห็นคุณค่าของการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
2.แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนพัฒนา
- พัฒนาการวิจยั และการสร้ างสรรค์
งานนวัตกรรม

- ทาวิจยั เพื่อประเมินผลและติดตาม
การใช้ หลักสูตร

กลยุทธ์
- เชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกมหาวิทยาลัย
ให้ มีสว่ นร่วมการพัฒนาหลักสูตร
- มีการติดตามผลประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่าเสมอ
- นาผลประเมิน การดาเนินงานของรายงาน
มคอ. 7 มาเป็ นข้ อมูลการปรับปรุง
- กาหนดให้ นิสติ บัณฑิต อาจารย์ผ้ สู อน
และอาจารย์พิเศษ
- ประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตและ
ผู้ใช้ บณ
ั ฑิตทีม่ ีคณ
ุ ภาพของหลักสูตร
- วิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกทีม่ ี
ผลกระทบต่อการผลิตบัณฑิต

หลักฐานตัวชีว้ ดั
- รายงานผลการดาเนินงานทุกปี
- มีหลักฐานหรื อเอกสารแสดงผลการ
ดาเนินงาน
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสูตร
1.ระบบจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554
หมวด 1 ระบบการจัดการศึกษา
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
อาจมีการจัดการเรี ยนการสอน ภาคฤดูร้อน ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การพิจารณาของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินหลักสูตร
2.1. วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคต้ น เดือนมิถนุ ายน – กันยายน
ภาคปลาย
เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม (พิจารณาโดย คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร)
2.2. คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
2.1.1 มีคณ
ุ สมบัติทวั่ ไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548
2.1.2 สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ด้านศิลปะ หรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง
การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรพิจารณาคัดเลือกจากข้ อมูลดังต่อไปนี ้
(1) แฟ้ มประวัติและผลงานวิชาการ (Academic Portfolio)
(2) ผลงานวิจยั ผลงานวิชาการ หรื อผลงานที่เกี่ยวข้ องด้ านศิลปะ และศิลปศึกษา
(3) หนังสือแนะนา (Recommendation) จากผู้รับรอง จานวน 3 คน
(4) สัมภาษณ์วชิ าการ ที่เกี่ยวข้ องกับวิสยั ทัศน์และฐานคิด
2.3. ปั ญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
นิสติ มาจากหลากหลายวิชาเอก ทางศิลปะ ทาให้ มีความรู้ทางทักษะปฏิบตั ิไม่เท่ากัน
2.4. กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปั ญหา / ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
จัดให้ ลงทะเบียนเพิ่มเติม ในกรณีที่นิสติ ไม่มีพื ้นฐานความรู้ทางทักษะปฏิบตั ิไม่เท่ากัน
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-

-

2.5. แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสติ ที่คาดว่าจะเข้ ารับการศึกษา และที่คาดว่าจะสาเร็ จการศึกษาตามหลักสูตรที่เสนอเป็ นไปตามแผนดังนี ้
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ
ปี การศึกษา/ จานวน
แผน
รวม
2554
2555
2556
2557
2558
จานวนที่รับ
15
15
15
20
25
90
จานวนสะสม
15
30
45
65
จานวนทีค่ าดว่า จะจบการศึกษา
15
15
30
สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา
ปี การศึกษา/ จานวน
แผน

- จานวนที่รับ
- จานวนสะสม
- จานวนทีค่ าดว่า จะจบการศึกษา
-

2554
15
-

2555
15
15
-

2556
15
30
-

2557
20
45
15

2558
25
65
15

รวม
90
30

สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์
ปี การศึกษา/ จานวน
แผน
- จานวนที่รับ
- จานวนสะสม
- จานวนทีค่ าดว่า จะจบการศึกษา

2554
10
-

2555
10
10
-

2556
15
20
-

2557
15
35
10

2558
20
50
10

รวม
70
20

2.6. งบประมาณตามแผน
ใช้ ง บประมาณงานบัณฑิต ศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยศรี นคริ น ทรวิ โรฒ โดยมี ประมาณการ
ค่าใช้ จ่ายต่อหัวการผลิตบัณฑิต ดังนี ้
2.7.1 ค่าใช้ จ่ายต่อหัวการผลิตบัณฑิต วิชาเอกมานายดุริยางควิทยา และศิลปะจินตทัศน์
รายการ
ค่าใช้ จา่ ย/บาท
ยอดสะสมต่อหัว
1) หมวดค่ าการจัดการเรี ยนการสอน
1.1 ค่าสอนอาจารย์ภายใน (30 นก x 18 ครัง้ x 1100 บาท/ชม )
648,000
1.2 ค่าสอนอาจารย์ตา่ งประเทศ ( 6 นกx 18 ครัง้ x 1500 บาท/ชม )
216,000
1.3 ค่าวัสดุ อุปกรณ์และตารา (4,800 บาท x 20 คน )
120,000
1.4 ค่าจ้ างบุคลากร
100,000
1.5 ค่าครุภณ
ั ฑ์
100,000
1.6 ทุนนิสติ
100,000
1.7 ค่าใช้ จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร
100,000
1.8 ค่าใช้ จ่ายสาหรับการประชาสัมพันธ์
100,000
300,000
1.9 ค่าใช้ จ่ายกิจกรรมที่ระบุในหลักสูตร
รวมหมวดจัดการเรียนการสอน สาหรับนิสติ 20 คน
1,676,000
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ค่าใช้ จ่ายเฉลีย่ หมวดค่าจัดการเรี ยนการสอน ต่อ นิสติ 1 คน (1)
2) หมวดค่ าใช้ จ่ายส่ วนกลางระดับคณะ ร้ อยละ 20
2.1 งบพัฒนาหน่วยงาน
2.2 งบวิจยั ของหน่วยงาน
2.3 ค่าส่วนกลางคณะ หรื อค่าสาธารณูปโภค
รวมหมวดค่าใช้ จ่ายส่วนกลาง ระดับคณะ (2)

83,800
2,500
2,500
2,000
7,000

90,800

รายการ
3) ค่ าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (3)
4) หมวดค่ าใช้ จ่ายส่ วนกลาง (15%)
5) ค่ าหมวดค่ าใช้ จ่ายส่ วนกลางระดับมหาวิทยาลัย
5.1 ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย
5.2 ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง
5.3 ค่าธรรมเนียมสานักคอมพิวเตอร์
5.4 ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย
รวมหมวดค่าใช้ จา่ ยระดับมหาวิทยาลัย (4)
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร /คน

ค่าใช้ จา่ ย/บาท
12,000
22,500

ยอดสะสมต่อหัว
102,800
125,300

2.7.2 ค่าใช้ จ่ายต่อหัวการผลิตบัณฑิต วิชาเอกนวัตกรรมการออกแบบ
รายการ
1. หมวดค่ าการจัดการเรี ยนการสอน
1.1 ค่าสอนอาจารย์ภายใน (30 นก x 18 ครัง้ x 1100 บาท/ชม )
1.2 ค่าสอนอาจารย์ตา่ งประเทศ ( 6 นกx 18 ครัง้ x 1500 บาท/ชม )
1.3 ค่าวัสดุ อุปกรณ์และตารา (4,800 บาท x 20 คน )
1.4 ค่าจ้ างบุคลากร
1.5 ค่าครุภณ
ั ฑ์
1.6 ทุนนิสติ
1.7 ค่าใช้ จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร
1.8 ค่าใช้ จ่ายสาหรับการประชาสัมพันธ์
1.9 ค่าใช้ จ่ายกิจกรรมที่ระบุในหลักสูตร
รวมหมวดจัดการเรียนการสอน สาหรับนิสติ 20 คน
ค่าใช้ จ่ายเฉลีย่ หมวดค่าจัดการเรี ยนการสอน ต่อ นิสติ 1 คน (1)
2. หมวดค่ าใช้ จ่ายส่ วนกลางระดับคณะ ร้ อยละ 20
2.1 งบพัฒนาหน่วยงาน
2.2 งบวิจยั ของหน่วยงาน
2.3 ค่าส่วนกลางคณะ หรื อค่าสาธารณูปโภค
รวมหมวดค่าใช้ จ่ายส่วนกลาง ระดับคณะ (2)

10,900
6,000
2,600
6,000
25,500

ค่าใช้ จา่ ย/บาท

83,800

150,800
150,800

ยอดสะสมต่อหัว

648,000
216,000
150,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
500,000
2,006,000
100,300

100,300

2,500
2,500
2,000
7,000

107,300
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รายการ
3. ค่ าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์
4. หมวดค่ าใช้ จ่ายส่ วนกลาง (15%)
5. ค่ าหมวดค่ าใช้ จ่ายส่ วนกลางระดับมหาวิทยาลัย
4.1 ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย
4.2 ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง
4.3 ค่าธรรมเนียมสานักคอมพิวเตอร์
4.4 ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย
รวมหมวดค่าใช้ จา่ ยระดับมหาวิทยาลัย (4)
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร /คน

ค่าใช้ จา่ ย/บาท
12,000
22,500
10,900
6,000
2,600
6,000
25,500

ยอดสะสมต่อหัว
119,300
141,800

167,300
167,300

2.8. ระบบการศึกษา
จัดการเรียนการสอนเป็ นแบบชันเรี
้ ยน เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
2.9. การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามสถาบันอุดมศึกษา
นิสติ ที่เคยเรี ยนในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน เมื่อเข้ าศึกษาในหลักสูตรนี ้ สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ ทังนี
้ ้
เป็ นไป หลักเกณฑ์การเทียบโอน ให้ เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 กาหนด โดยมีรูปแบบการเทียบโอน 2 รูปแบบคือ
- การเทียบโอนผลการเรี ยน หมายความว่า การขอเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาในระดับเดียวกัน ที่ได้ เคย ศึกษา
มาแล้ วจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่มหาวิทยาลัยรับรองเพื่อใช้ นบั เป็ นส่วนหนึง่ ของการศึกษาในมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
- การเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ หมายความว่า การขอเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จาก
การศึกษานอกระบบ และ/หรื อการศึกษาตามอัธยาศัยของนิสติ เพื่อนับเป็ นหน่วยกิต เทียบเท่ารายวิชาตามหลักสูตรการศึกษา
ในมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
3. หลักสูตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1. หลักสูตร
3.1.1. จานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
3.1.2. โครงสร้ างหลักสูตร
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ เป็ นหลักสูตรตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวด 2 หลักสูตรการศึกษา ข้ อ 11 โครงสร้ าง หลักสูตร ข้ อ 11.2.1
หลักสูตรปริ ญญามหาบัณฑิต ประกอบด้ วยจานวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต แบบ ก (2) ประกอบด้ วย
ปริ ญญานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และรายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต โดยศึกษาวิชาบังคับร่ วมกันและแยกศึกษาตาม
กลุม่ สาขาวิชา จานวน 3 กลุม่ สาขาวิชา ดังนี ้
- วิชาเอกนวัตกรรมการออกแบบ ( Design Innovation)
- วิชาเอกมานุษยดริยางควิทยา ( Ethnomusicology )
- วิชาเอกศิลปะจินตทัศน์ ( Imaging Art )
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โครงสร้ างหลักสูตร ประกอบด้ วย
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
เป็ นหลักสูตร 2 ปี กาหนดให้ เรี ยนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
(1) หมวดวิชาพื ้นฐาน
วิชาพื ้นฐาน
กาหนดให้ เรี ยน
7 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
กาหนดให้ เรี ยนตามกลุม่ วิชา
8 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก
เรี ยนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือก
เรี ยนไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
(4) ปริ ญญานิพนธ์
12 หน่วยกิต
หมายเหตุ นิสติ อาจได้ รับการพิจารณาให้ ลงทะเบียนรายวิชาเพิม่ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรได้ ในกรณี
ที่ผ้ เู รี ยนไม่ได้ สาเร็ จ หรื อไม่มีพื ้นฐานในการทางานที่เกี่ยวข้ องกับสาขาวิชา ให้ เป็ นอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตร จัดหลักสูตรให้ มคี ณ
ุ ภาพตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.1.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาพื ้นฐาน
วิชาพื ้นฐาน กาหนดให้ เรียน 7 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี ้
ศป501 การวิจยั เชิงปริมาณและการวิจยั เชิงคุณภาพ
FA 501 Quantitative and Qualitative Research
ศป502 หลักการ กระบวนทัศน์และการวิจยั ทางศิลปกรรม
FA 502 Principle, Paradigm and Research in Fine and Applied Arts
ศป503 สัมมนาประเด็นสาธารณะทางศิลปกรรม
FA 503 Social Aspects Seminar in Fine and Applied Arts

2. หมวดวิชาเอก
2.1 วิชาเอกบังคับ เรี ยนตามกลุม่ สาขาวิชา กาหนดให้ เรียน 8 หน่วยกิต ดังนี ้
วิชาเอกนวัตกรรมการออกแบบ
ศป511 นวัตกรรมการออกแบบร่วมสมัย
FA 511 Contemporary Design Innovation
ศป512 การวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการออกแบบ
FA 512 Research and Development in Design Innovation
ศป513 ประวัติศาสตร์ ศิลป์และการออกแบบวิเคราะห์
FA 513 Analysis in History of Art and Design
ศป514 จิตวิทยาศิลปะและนวัตกรรมการออกแบบ
FA 514 Psychology of Arts and Design Innovation
วิชาเอกมานุษยดุริยางควิทยา
ศป521 ประวัติศาสตร์ ดนตรี ไทย
FA521 History of Thai Music

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

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

2(2-0-4)
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ศป522
FA522
ศป523
FA 523
ศป524
FA524
ศป525
FA525

สัมมนาทางมานุษยดุริยางควิทยา
Seminar on Ethnomusicology
ดนตรี เอเชีย
Asian Music
การวิจยั ทางมานุษยดุริยางควิทยา
Research in Ethnomusicology
มานุษยดุริยางวิทยาวัฒนธรรม
Cultural Ethnomusicology

วิชาเอกศิลปะจินตทัศน์
ศป531 ทฤษฎีสนุ ทรี ยศาสตร์
FA 531 Theories of Aesthetics
ศป532 การวิจยั และพัฒนาทางศิลปะจินตทัศน์
FA532 Research and Development in Imaging Art
ศป533 ทฤษฎีศิลปวิจารณ์
FA533 Theories of Art Criticism
ศป534 ศิลปะจินตทัศน์วิเคราะห์
FA 534 Analysis in Imaging Art
ศป535 สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารศิลปะจินตทัศน์นานาชาติ
FA535 International Seminar in Imaging Art Practicum
2.2 วิชาเอกเลือก
กาหนดให้ เรี ยนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเลือกเรี ยนตามสาขาวิชาดังนี ้
วิชาเอกนวัตกรรมการออกแบบ : ออกแบบ
นอ611 ปฏิบตั ิการนวัตกรรมการออกแบบ 1
DI 611 Practicum in Design Innovation 1
นอ612 ปฏิบตั ิการนวัตกรรมการออกแบบ 2
DI 612 Practicum in Design Innovation 2
นอ613 ปฏิบตั ิการนวัตกรรมการออกแบบ 3
DI613 Practicum in Design Innovation 3
วิชาเอกมานุษยดุริยางควิทยา
ดร 621 ปฏิบตั ิการมานุษยดุริยางวิทยาภาคสนาม
MU621 Field Work
ดร 622 การแสดงผลงานทางดนตรี 1
MU622 Recital 1
ดร 623 การแสดงผลงานทางดนตรี 2
MU623 Recital 2

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

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

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

3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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ดร 624 การศึกษาเฉพาะประเด็น
MU624 Independent Study
วิชาเอกศิลปะจินตทัศน์
ศจ631 ปฏิบตั ิการศิลปะจินตทัศน์ 1
IA 631 Practicum in Imaging Art 1
ศจ632 ปฏิบตั ิการศิลปะจินตทัศน์ 2
IA 632 Practicum in Imagine Art 2
ศจ633 ปฏิบตั ิการศิลปะจินตทัศน์ 3
IA 633 Practicum in Imagine Art 3
3. หมวดวิชาเลือก เรี ยนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
วิชาเอกนวัตกรรมการออกแบบ
นอ614 นวัตกรรมการออกแบบหลังสมัยใหม่
DI 614 Postmodern Design Innovation
นอ615 พฤติกรรมผู้บริ โภควิเคราะห์
DI 615 Analysis in Consumer Behavior
นอ616 นวัตกรรมการออกแบบศิลปะประเพณีนิยมและภูมิปัญญาไทย
DI 616 Design Innovation Traditional Art and Thai Wisdom
นอ617 การบริ หารจัดการธุรกิจทางนวัตกรรมการออกแบบ
DI 617 Design Business Management
นอ618 กลยุทธ์การตลาดทางด้ านนวัตกรรมการออกแบบ
DI618 Strategic Marketing in Design Innovation
นอ619 จริ ยธรรมทางนวัตกรรมการออกแบบ
DI 619 Ethics in Design Innovation
วิชาเอกมานุษยดุริยางควิทยา
ดร 625 สัมมนาดนตรี นานาชาติ
MU625 Seminar on World Music
ดร 626 สัมมนาดนตรี พื ้นบ้ านและดนตรีชนเผ่าในประเทศไทย
MU626 Seminar on Folk and Ethnic Music in Thailand
ดร 627 ประวัติศาสตร์ ดนตรี ตะวันตก
MU627 History of Western Music
ดร 628 การบริ หารและการนิเทศก์ทางดุริยางคศึกษา
MU628 Administration and Supervision in music Education
วิชาเอกศิลปะจินตทัศน์
ศจ634 ปฏิบตั ิการศิลปะจินตทัศน์ 4
IA 634 Practicum in Imaging Art 4
ศจ635 ปั ญหากระบวนการสร้ างสรรค์ศิลปะจินตทัศน์
IA 635 Problem in Process of Imaging Art

3(2-2-5)

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

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(1-4-4)
3(2-2-5)
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ศจ636
IA 636
ศจ637
IA 637
ศจ638
IA 638

การบริ หารพิพิธภัณฑ์และหอศิลปกรรม
Art Museum and Gallery Administration
การบริ หารทางด้ านศิลปะจินตทัศน์
Imaging Art Administration
ศิลปะพื ้นบ้ านและภูมิปัญญาไทย
Thai Folk Art and Wisdom

4. หมวดปริ ญญานิพนธ์ กาหนดให้ เรียน 12 หน่วยกิต
ศป699 ปริ ญญานิพนธ์
FA 699 Thesis
3.14 คาอธิบายระบบรหัสรายวิชา
1. รหัสตัวอักษร
ความหมายของรหัสตัวอักษรรายวิชาของคณะศิลปกรรมศาสตร์
ศป มาจาก ศิลปกรรมศาสตร์
FA มาจาก Fine and Applied Arts
นอ มาจาก นวัตกรรมการออกแบบ
DI มาจาก Design Innovation
ดร มาจาก มานุษยดุริยางควิทยา
MU มาจาก Ethnomusicology
ศจ มาจาก ทัศนศิลป์
IA มาจาก Imaging Art
2. รหัสตัวอักษรรายวิชา
ความหมายของเลขรหัสวิชา
เลขรหัสตัวแรก
หมายถึง
ระดับรายวิชา
5-6
รายวิชาระดับมหาบัณฑิต
เลขรหัสตัวกลาง หมายถึง
ระดับรายวิชา
0
กลุม่ วิชาพื ้นฐานศิลปกรรม
1
สาขานวัตกรรมการออกแบบ
2
สาขามานุษยดริ ยางควิทยา
3
สาขาศิลปะจินตทัศน์
9
ปริ ญญานิพนธ์
เลขรหัสสุดท้ าย หมายถึง ลาดับรายวิชาในแต่ละสาขาวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

12 หน่วยกิต
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3.1.5 แผนการศึกษา
วิชาเอกนวัตกรรมการออกแบบ
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชาบังคับ
ศป 501 การวิจยั เชิงปริ มาณและการวิจยั เชิงคุณภาพ 3(3-0-6)
ศป 502 หลักการ กระบวนทัศน์และการวิจยั ทางศิลปกรรม 2(2-0-4)
หมวดวิชาเอกบังคับ
ศป 513 ประวัตศิ าสตร์ ศิลป์และการออกแบบวิเคราะห์ 2(2-0-4)
หมวดวิชาเอกเลือก
3 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิต 10 หน่วยกิต
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
หมวดวิชาเอกบังคับ
ศป 514 จิตวิทยาศิลปะและนวัตกรรมการออกแบบ 2(2-0-4)
ศป 515 จริ ยธรรมนวัตกรรมการออกแบบ
2(2-0-4)
หมวดวิชาเลือกเสรี
3 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิต 7 หน่วยกิต
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ศป 699 ปริ ญญานิพนธ์
12 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิต 12 หน่วยกิต
วิชาเอกมานุษยดุริยางควิทยา
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชาบังคับ
ศป 501 การวิจยั เชิงปริ มาณและการวิจยั เชิงคุณภาพ 3(3-0-6)
ศป 502 หลักการกระบวนทัศน์และการวิจยั ทางศิลปกรรม 2(2-0-4)
หมวดวิชาเอกบังคับ
ศป 521 ประวัติศาสตร์ ดนตรี ไทย
2(2-0-4)
หมวดวิชาเอกเลือก
3 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิต 10 หน่วยกิต
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
หมวดวิชาเอกบังคับ
ศป 522 สัมมนาทางมานายดุริยางควิทยา
2(2-0-4)
ศป 523 ดนตรี เอเชีย
2(1-2-3)
หมวดวิชาเลือกเสรี
3 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิต 7 หน่วยกิต
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ศป 699 ปริ ญญานิพนธ์
12 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิต 12 หน่วยกิต

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชาบังคับ
ศป 503 สัมมนาประเด็นสาธารณะทางศิลปกรรม 2(0-2-4)
ศป 511 นวัตกรรมการออกแบบร่วมสมัย
3(3-0-6)
หมวดวิชาเอกบังคับ
ศป 512 การวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการออกแบบ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเอกเลือก
3 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิต 11 หน่วยกิต

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชาบังคับ
ศป 503 สัมมนาประเด็นสาธารณะทางศิลปกรรม 2(0-2-4)
ศป 525 มานุษยดุริยางควิทยาวัฒนธรรม
2(2-0-4)
หมวดวิชาเอกบังคับ
ศป 524 การวิจยั ทางมานุษยดุริยางควิทยา 2(2-0-4)
หมวดวิชาเอกเลือก
3 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิต 9 หน่วยกิต

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
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วิชาเอกศิลปะจินตทัศน์
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชาบังคับ
ศป 501 การวิจยั เชิงปริ มาณและการวิจยั เชิงคุณภาพ 3(3-0-6)
ศป 502 หลักการ กระบวนทัศน์และการวิจยั ทางศิลปกรรม 2(2-0-4)
หมวดวิชาเอกบังคับ
ศป 533 ทฤษฎีศิลปวิจารณ์
2(2-0-4)
ศป 534 ศิลปะจินตทัศน์วิเคราะห์
2(1-2-3)
รวมจานวนหน่วยกิต 9 หน่วยกิต
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
หมวดวิชาเอกบังคับ
ศป 632 สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารศิลปะจินตทัศน์ระดับ 2(0-4-2)
นานาชาติ
หมวดวิชาเอกเลือก
3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
3 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิต 8 หน่วยกิต
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ศป 699 ปริ ญญานิพนธ์
12 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิต 12 หน่วยกิต

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชาบังคับ
ศป 503 สัมมนาประเด็นสาธารณะทางศิลปกร 2(0-2-4)
หมวดวิชาเอกบังคับ
ศป 531 ทฤษฎีสนุ ทรี ยศาสตร์
2(2-0-4)
ศป 532 การวิจยั และพัฒนาทางศิลปะจินตทัศน์ 2(2-0-4)
หมวดวิชาเอกเลือก
3 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิต 9 หน่วยกิต

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

คาอธิบายรายวิชา
1 หมวดวิชาพืน้ ฐาน
ศป501 การวิจยั เชิงปริมาณและการวิจยั เชิงคุณภาพ
3(3-0-6)
FA501 Quantitative and Qualitative Research
ศึกษาปรัชญา หลักการ กระบวนการวิจยั เชิงปริ มาณ และการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยบูรณาการแนวทางการวิเคราะห์
ข้ อมูลเพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการสังเคราะห์ข้อมูลในระบบการวิจัยและพัฒนา การสร้ างเครื่ องมือ การสัมภาษณ์ การสังเกต และ
การจดบันทึกข้ อมูล ตลอดจนการเขียนรายงานการวิจยั อย่างเป็ นระบบ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนบูรณาการความคิด ทางด้ านศิลปกรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ บนฐานวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ศป502 หลักการ กระบวนทัศน์และการวิจยั ทางศิลปกรรม
2(2-0-4)
FA502 Principle, Paradigm and Research in Fine and Applied Arts
ศึกษาหลักการ กระบวนทัศน์ของการวิจยั พื ้นฐานด้ านศิลปะ และดนตรี ตลอดจนการวิจยั ประยุกต์ โดยเน้ นการบูรณาการ
องค์ความรู้ ทางศิลปะทุกแขนงเพื่อประยุกต์ใช้ ประโยชน์ต่อสังคมได้ อย่างยัง่ ยืน ฝึ กปฏิบตั ิการเขียนเค้ าโครงการวิจัยทาง
ศิลปกรรมศาสตร์ ได้ แก่ การวิจยั กรณีศึกษา การวิจัยเอกสาร การวิจยั สารวจ การวิจัยทดลอง การวิจยั และพัฒนา เพื่อให้
ผู้เรี ยนบูรณาการความรู้ ด้ านศิลปะ ดุริยางควิทยา อย่างมีประสิทธิภาพ
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ศป503 สัมมนาประเด็นสาธารณะทางศิลปกรรม
2(0-2-4)
FA503 Social Aspects Seminar in Fine and Applied Arts
สัมมนาประเด็นทางสาธารณะ โดยเน้ นหลักการและกระบวนทัศน์ทางศิลปกรรม ที่มีความเป็ นสากล เพื่อนาองค์ความรู้
ทางศิลปะ ดนตรี และศิลปะประยุกต์ เพื่อพัฒนาสูผ่ ลงานวิจยั และสร้ างสรรค์ผลงานทางศิลปกรรมและการออกแบบ ที่มีประโยชน์ตอ่ ชุมชน
และสังคมไทยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. หมวดวิชาเอกบังคับ
วิชาเอกนวัตกรรมการออกแบบ
ศป511 นวัตกรรมการออกแบบร่วมสมัย
2(2-0-4)
FA 511 Contemporary Design Innovation
ศึกษาพัฒนาการ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และรู ปลักษณ์ใหม่ของนวัตกรรมการออกแบบร่ วมสมัยที่เชื่อมโยงกับ
บริ บทของสังคมไทย ความหลากหลายทางวัฒนธรรม อัตลักษณ์ ชุมชน วิถีสงั คมร่ วมสมัย และระบบสังคมโลก ที่นาไปสู่
ความรู้ความเข้ าใจในเรื่ องของการออกแบบ การครอบงาทางวัฒนธรรม การแข่งขันที่ยงั ซับซ้ อนในระบบทุนนิยมโลกาภิวฒ
ั น์
ศป512 การวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการออกแบบ
3(2-2-5)
FA512 Research and Development in Design Innovation
ศึกษาและฝึ กปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาทางด้ านนวัตกรรมการออกแบบ ศึกษาทัง้ แนวคิดและหลักการออกแบบวิจัย
กระบวนการวิจยั ปฏิบตั ิการวิจยั การรายงานผลงานวิจยั การนาเสนองานวิจยั ต่อสาธารณชน
ศป513 วิเคราะห์ประวัติศาสตร์ ศิลป์และการออกแบบ
2(2-0-4)
FA513 Analysis in History of Art and Design
ศึกษาและวิเคราะห์พฒ
ั นาการความคิด รู ปแบบ สาระในประวัติศาสตร์ ศิลป์ที่สมั พันธ์ กบั กระบวนการออกแบบที่
เชื่อมโยง กับบริ บทสังคมกับบริ บทศิลปกรรม ทังตะวั
้ นตก ตะวันออกและสังคมไทย
ศป514 จิตวิทยาศิลปะและนวัตกรรมการออกแบบ
2(2-0-4)
FA514 Psychology of Arts and Design Innovation
ศึกษาและวิเคราะห์จิตวิทยาศิลปะและนวัตกรรมการออกแบบ จากรากฐานความคิดการวิจยั เชิงจิตวิทยาสังคม
ทังในฐานะผู
้
้ สร้ างสรรค์และผู้ชื่นชมหรื อผู้บริ โภค ตลอดจนการวิเคราะห์ปัญหาการรับรู้ และการแสดงออกที่ เกี่ยวข้ องกับองค์
ความรู้ของศิลปะและการออกแบบ
วิชาเอกมานุษยดุริยางควิทยา
ศป521 ประวัติศาสตร์ ดนตรี ไทย
2(2-0-4)
FA521 History of Thai Music
ศึกษาประวัติศาสตร์ ดนตรี ไทยและดนตรี สากล ที่มีแหล่งกาเนิดและการกาเนิดเกี่ยวกับเครื่ องดนตรี การประสมวง
บทเพลง คีตกวีสาคัญ บริ บทของดนตรี ประเภทต่าง ๆ ของไทยรวมทังอิ
้ ทธิพลของดนตรี ตะวันตก ที่มีตอ่ สังคมและวัฒนธรรม
ไทย ตังแต่
้ สมัยก่อนสุโขทัย สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น และสมัยปั จจุบนั
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ศป522 สัมมนาทางมานุษยดุริยางควิทยา
2(0-4-2)
FA522 Seminar in Ethnomusicology
สัมมนาทางด้ านประวัติที่มา การกาเนิด ขอบเขต จุดมุง่ หมาย วิธีวิทยา ทฤษฎีและแนวคิดทาง ดนตรี ที่เกี่ยวข้ อง
มานุษยวิทยาทังในยุ
้ โรป อเมริกา และเอเซีย ตังแต่
้ อดีตถึงปั จจุบนั รวมทังการเปลี
้
ย่ นแปลงแนวโน้ ม ของสาขาวิชานี ้ใน
อนาคต ซึง่ เป็ นการสัมมนาระดับนานาชาติโดยมี นักวิชาการจากต่างประเทศมาร่วมการสัมมนาด้ วย อาจเป็ นการสัมมนาใน
ประเทศหรื อต่างประเทศก็ได้
ศป523 ดนตรี เอเชีย
2(1-2-3)
FA 523 Asian Music
ศึกษาแหล่งอารยธรรมดนตรี ที่สาคัญในเอเชีย โดยศึกษาเครื่ องดนตรี วงดนตรี บทเพลง ทฤษฎีและแนวคิดทาง ดนตรี ของ
แหล่งอารยธรรมนัน้ ๆ รวมทังศึ
้ กษาบทบาทของดนตรีในแต่ละ สังคมวัฒนธรรม รายวิชานี ้เป็ น collaboration course นิสติ ต้ องเรียนรู้
การปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ทกี่ าหนด โดยเชิญวิทยากรต่างประเทศมาสอนหรื อไปศึกษาในประเทศนัน้ ๆ แล้ วแต่กรณี
ศป524 การวิจยั ทางมานุษดุริยางควิทยา
2(2-0-4)
FA524 Research in Ethnomusicology
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วิธีการทาวิจยั ทางด้ านดุริยางคศิลป์ และแนวคิด ทฤษฎีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง การลงพื ้นที่
ปฏิบตั ิการภาคสนามเพื่อศึกษาจากพื ้นที่จริ ง การเก็บข้ อมูลทางดนตรี และข้ อมูลอื่น ๆ ที่สาคัญจากงานภาคสนาม
ศป525 มานุษยดุริยางควิทยาวัฒนธรรม
2(2-0-4)
FA 525 Cultural Ethnomusicology
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ ทางด้ านมานุษยวิทยา และทางด้ านวัฒนธรรมศาสตร์ โดยศึกษาชีวิตความเป็ นอยู่
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ระบบความเชื่อ ของแหล่งวัฒนธรรมที่สาคัญของโลก และของไทย การเชื่อมโยงระหว่าง
มานุษยวิทยา วัฒนธรรม และดนตรี ทังในอดี
้
ตและปั จจุบนั
วิชาเอกศิลปะจินตทัศน์
ศป531 ทฤษฏีสนุ ทรี ยศาสตร์
2(2-0-4)
FA531 Theories of Aesthetics
ศึกษาค้ นคว้ าแนวคิดหลักการ และนาเสนอความคิดด้ านสุนทรี ยศาสตร์ เชิงปรัชญา หลักการแนวคิดปรัชญาที่สาคัญ
ที่มีความสัมพันธ์กบั งานศิลปะจินตทัศน์ประเภทต่างๆ ที่เป็ นการเชื่อมโยงกับบริ บททางสังคฒจากอดีต ปั จจุบนั สูอ่ นาคต
ทังตะวั
้ นตกและตะวันออก บนฐานวัฒนธรรมที่หลากหลาย และการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ศป532 การวิจยั และพัฒนาทางศิลปะจินตทัศน์
2(2-0-4)
FA 532 Research in Imaging Art
ศึกษา และฝึ กปฏิบตั ิการวิจยั และพัฒนาทางด้ านศิลปะจินตทัศน์ ศึกษาทังแนวคิ
้
ดและหลักการ กระบวนการ วิจยั เชิงคุณภาพ
การวิจยั เชิงปริมาณ วิจยั เชิงทดลองปฏิบตั ิการสร้ างสรรค์การวิจยั พัฒนา การรายงานผลงานวิจยั การนาเสนองานวิจยั ต่อ
สาธารณชน
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ศป533 ทฤษฏีศิลปวิจารณ์
2(2-0-4)
FA533 Theories of Art Criticism
ศึกษาทฤษฏี หลักการ และแนวคิดทางด้ านศิลปวิจารณ์ การเชื่อมโยงระหว่างทฤษฏีและปฏิบตั ิ ในประเด็นต่าง ๆ
ที่สามารถนาองค์ความรู้มาบูรณาการ กับสภาพสังคม สภาพแวดล้ อม ด้ วยการมีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม ทางวิชาชีพ
ศป534 ศิลปะจินตทัศน์วิเคราะห์
2(1-2-3)
FA 534 Analysis in Imaging Art
ศึกษาและวิเคราะห์ศิลปะจินตทัศน์ในเชิงสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้ องกับสังคม อดีต ปั จจุบนั อนาคต ปรัชญาความเชื่อ
กระบวนการสร้ างสรรค์
ศป535 สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารศิลปะจินตทัศน์นานาชาติ
2(0-4-2)
FA535 International Seminar in Imaging Art Practicum
สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการศิลปะจินทัศน์ ที่สมั พันธ์กบั พลวัตทางสังคมไทยและนานาชาติ ที่สง่ ผลถึงพัฒนาการทางด้ าน
ศิลปะ ทังด้
้ านเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ฯลฯ เพื่อประมวลองค์ความรู้จากนักวิชาการจากต่างประเทศ เพื่อนาเสนอต่อสังคม
มีการเรี ยนการสอนโดยการเชิญวิทยากรต่างประเทศมาสอน หรื อไปศึกษาในประเทศนัน้ ๆ แล้ วแต่กรณี
หมวดวิชาเอกเลือก
วิชาเอกนวัตกรรมการออกแบบ
นอ 611 ปฏิบตั ิการนวัตกรรมการออกแบบ 1
3(1-4-4)
DI 611 Practicum in Design Innovation 1
ศึกษา วิเคราะห์ และฝึ กปฏิบตั ิ นวัตกรรมการออกแบบทางด้ านการออกแบบสือ่ สาร การออกแบบผลิตภัณฑ์
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ ออกแบบแฟชัน่ ออกแบบเครื่ องประดับ ออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ โดยใช้ ฐานคิดจากองค์ความรู้
ทางด้ านหลักการทัศนศิลป์และหลักการออกแบบ นาเสนอแนวคิด รูปแบบ สาระ กระบวนการผลิต และการนาเสนอใน
สังคมที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ การตลาด และจิตสานึกสาธารณะ ด้ วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่ สารร่วมสมัย
นาเสนอในรูปแบบของการวิจยั และพัฒนา
นอ 612 ปฏิบตั ิการนวัตกรรมการออกแบบ 2
3(1-4-4)
DI 612 Practicum in Design Innovation 2
ศึกษา วิเคราะห์ และฝึ กปฏิบตั ิ นวัตกรรมการออกแบบทางด้ านการออกแบบสือ่ สาร การออกแบบผลิตภัณฑ์
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ ออกแบบแฟชัน่ ออกแบบเครื่ องประดับ ออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ แยกตามความสนใจของ
ผู้เรี ยน โดยใช้ ฐานความคิดจากองค์ความรู้ทางด้ านการออกแบบ ที่สอดคล้ องกับบริ บทในสังคมปั จจุบนั ธุรกิจ การตลาด
และจิตสานึกสาธารณะ ด้ วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารร่วมสมัย นาเสนอในรูปแบบของการวิจยั และพัฒนามี
การเรี ยนการสอนโดยการเชิญวิทยากรต่างประเทศมาสอน หรื อไปศึกษาในประเทศนัน้ ๆ แล้ วแต่กรณี
นอ 613 ปฏิบตั ิการนวัตกรรมการออกแบบ 3
3(1-4-4)
DI 613 Practicum in Design Innovation 3
สัมมนาและปฏิบตั ิการนวัตกรรมการออกแบบตามปั จเจกภาพ ในกระแสสากล นาเสนอต่อสาธารณชนในรูปแบบของ
การวิจยั และพัฒนา ทังระบบเอกสาร
้
ระบบการนาเสนอ และผลงานสร้ างสรรค์ทางด้ านการออกแบบ มีการเรี ยนการสอนโดยการเชิญ
วิทยากรต่างประเทศมาสอน หรื อไปศึกษาในประเทศนัน้ ๆ แล้ วแต่กรณี
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นอ614 นวัตกรรมการออกแบบหลังสมัยใหม่
2(2-0-4)
DI 614 Postmodern Design Innovation
ศึกษา สัมมนา และนาเสนอการศึกษาค้ นคว้ า เกี่ยวกับพัฒนาการแนวคิด และปรากฏการณ์ ทางด้ านนวัตกรรมการ
ออกแบบ ที่เกี่ยวข้ องกับปรัชญาความเชื่อร่วมสมัยที่หลากหลาย ความแตกต่างของสังคม ศักดิ์ศรี ทางวัฒนธรรม และความ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เพื่อสร้ างฐานความรู้ ที่เท่าทันและนาไปสูน่ วัตกรรมการออกแบบที่รังสรรค์ บนฐานวัฒนธรรมที่
หลากหลายและจริ ยธรรมที่ดีงาม
นอ 615 พฤติกรรมผู้บริ โภควิเคราะห์
2(2-0-4)
DI 615 Analysis in Consumer Behavior
ศึกษาค้ นคว้ าเกี่ยวกับจิตวิทยาพฤติกรรมและจิตวิทยาผู้บริ โภค ที่เกี่ยวข้ องกับระบบโครงสร้ าง นวัตกรรมการออกแบบ
ที่สมั พันธ์กบั สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
นอ 616 นวัตกรรมการออกแบบศิลปะประเพณีนิยมและภูมิปัญญาไทย
3(3-0-6)
DI 616 Design Innovation Traditional Art and Thai Wisdom
ศึกษาและนาเสนอการศึกษาค้ นคว้ าภาคสนามในเชิงวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการออกแบบที่ผสานสัมพันธ์ กบั
ศิลปะประเพณีนิยม ศิลปะประเพณีนิยมก้ าวหน้ า ภูมิปัญญาไทยในมิติความคิดที่หลากหลาย ในบริ บทสังคม วัฒนธรรม และ
สภาพแวดล้ อมร่วมสมัย ออกแบบ ที่สมั พันธ์กบั นวัตกรรมการออกแบบเชิงภูมิปัญญาไทยที่สะท้ อนความเป็ น อัตลักษณ์ และมีพลวัต
นอ617 การบริ หารจัดการธุรกิจนวัตกรรมการออกแบบ
2(2-0-4)
DI 617 Design Business Management
ศึกษา สัมมนา และนาเสนอการศึกษาค้ นคว้ าภาคสนาม เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และประสบการณ์ ในการบริ หาร จัดการ
ธุรกิจ ทังธุ
้ รกิจองค์รวมและธุรกิจทางนวัตกรรมการออกแบบ โดยการวิพากษ์ ความรู้ การบริ หารจัดการ การศึกษาดูงานจาก
องค์กร ภาคธุรกิจ ภาครัฐบาล สังคม หลากหลายประเภท ภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทังจรรยาบรรณทางธุ
้
รกิจในรูปแบบ
ของปั จจุบนั บนฐานวัฒนธรรมที่หลากหลาย และจริ ยธรรมที่ดีงาม เพื่อให้ ใช้ คณ
ุ ธรรม จริ ยธรรมทางวิชาชีพได้ อย่างยัง่ ยืน
นอ618 กลยุทธ์การตลาดทางด้ านนวัตกรรมการออกแบบ
2(2-0-4)
DI618 Strategic Marketing in Design Innovation
ศึกษา สัมมนาและนาเสนอการศึกษาค้ นคว้ าภาคสนาม เกี่ยวกับหลักสูตร แนวคิด และประสบการณ์ทางด้ านการตลาดที่
เกี่ยวข้ องกับทางนวัตกรรมการออกแบบ การตลาดในเชิงจริ ยธรรม (Ethical marketing) ในกระแสโลกาภิวตั น์ บนฐานวัฒนธรรมที่
หลากหลายและจริ ยธรรมที่ดีงาม โดยการนาเสนอปั ญหา การแก้ ไข และนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิ การวิเคราะห์ การจัดทากลยุทธ์
การตลาดให้ ตอบสนองความต้ องการทางด้ านศิลปกรรม เพื่อให้ มีวิสยั ทัศน์ กระบวนการคิด มีกระบวนการสร้ างสรรค์ วิเคราะห์
วิจยั และสร้ างสรรค์อย่างร่วมสมัย
นอ 619 จริ ยธรรมทางนวัตกรรมการออกแบบ
2(2-0-4)
DI 619 Ethics in Design Innovation
การสร้ างสานึกและจริ ยธรรมทางด้ านนวัตกรรมการออกแบบร่วมสมัย ในกระแสเศรษฐศาสตร์ ใหม่ (new economy) เพื่อ
แสวงหาความสมดุลย์ การต่อรองในสังคมทุนนิยม และการสร้ างสรรค์การออกแบบที่นาไปสูก่ ารรังสรรค์สงั คมให้ เกิดสันติสขุ
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วิชาเอกมานุษยดุริยางควิทยา
ดร 621 ปฏิบตั ิการมานุษยดุริยางควิทยาภาคสนาม
3(1-4-4)
MU621 Field Work
ศึกษาและ ลงพื ้นที่ปฏิบตั ิงานภาคสนาม เพื่อเก็บข้ อมูล วัฒนธรรมดนตรี ที่เกี่ยวข้ องทางมนุษย์ สังคม ในแหล่ง
ชุมชน กลุม่ ชนต่างๆ โดยศึกษาชีวิต ความเป็ นอยู่ ขนบประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ ตามกระบวนการวิจยั ปฏิบตั ิการวิจยั
การรายงานผลงานวิจยั การนาเสนองานวิจยั ต่อสาธารณชน
ดร 622 การแสดงผลงานทางดนตรี 1
3(2-2-5)
MU622 Recital 1
ศึกษา วิเคราะห์ และฝึ กปฏิบตั ิ การแสดงผลงานทางดนตรี ทเี่ ป็ นวัฒนธรรมดนตรี ที่เกี่ยวข้ องทางมนุษย์ สิง่ แวดล้ อม
บริ บททางสังคม นิสติ ต้ องสามารถปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ได้ ตามแบบฉบับของสังคมวัฒนธรรมดนตรีที่เลือกปฏิบตั ิ โดยต้ องมี
การจัดการแสดง ตามระเบียบวิธีของการจัดการแสดงดนตรี สาหรับสาธารณชน
ดร 623 การแสดงผลงานดนตรี 2
3(2-2-5)
MU623 Recital 2
ศึกษา วิเคราะห์ และฝึ กปฏิบตั เิ ครื่ องดนตรี ได้ ตามแบบฉบับของสังคมวัฒนธรรมดนตรี ที่เลือกปฏิบตั ิ ตามปั จเจก
ภาพ การแสดงผลงานทางดนตรีที่เป็ นวัฒนธรรมดนตรี ที่เกี่ยวข้ องกับบริ บท ทางสังคม วัฒนธรรม โดยต้ องมีการจัดการแสดง
ตามระบบสากล นาเสนอต่อสาธารณชนในรูปแบบของการวิจยั และพัฒนา ทังระบบเอกสาร
้
ระบบการนาเสนอ และผลงาน
สร้ างสรรค์ทางดนตรี ตามระเบียบวิธีของการจัดการแสดงดนตรี สาหรับสาธารณชน
ดร 624 การศึกษาเฉพาะประเด็น
3(2-2-5)
MU624 Independent Study
ศึกษาประเด็นทางดุริยางค์ โดยเน้ นกระบวนการวิจยั ในหัวข้ อที่เหมาะสม โดยการมีความหลากหลายของ
วัฒนธรรมดนตรี ในแง่เครื่ องดนตรี พื ้นที่วฒ
ั นธรรมดนตรี ที่เกี่ยวข้ องกับบริ บท ทางสังคม วัฒนธรรม ระบบดนตรี และ อัต
ลักษณ์ของดนตรี ที่สมั พันธ์กบั ชุมชน กลุม่ ชน การเปลีย่ นแปลงทางสังคม เทคโนโลยี จิตสานึกสาธารณะ เพื่อให้ เห็นความ
หลากหลายของวัฒนธรรมดนตรี และสานึกในคุณค่าของการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ดร625 สัมมนาดนตรี นานาชาติ
3(3-0-6)
MU625 Seminar on World Music
สัมมนาดนตรี นานาชาติในหัวข้ อที่เหมาะสม โดยการสัมมนาต้ องมีความหลากหลายของ วัฒนธรรมดนตรี ในแง่
เครื่ องดนตรี พื ้นที่วฒ
ั นธรรม ระบบดนตรี และอัตลักษณ์ของดนตรี เพื่อให้ เห็นความหลากหลายของวัฒนธรรมดนตรี ที่มี
กระบวนการศึกษาวิเคราะห์ และสานึกในคุณค่าของการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
ดร626 สัมมนาดนตรี พื ้นบ้ านและดนตรีชนเผ่าในประเทศไทย
3(3-0-6)
MU626 Seminar on Folk and Ethnic Music in Thailand
สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารดนตรี และศึกษาดนตรี พื ้นบ้ านไทยและดนตรี ชนเผ่าต่าง ๆ ในประเทศไทย ตามทีก่ าหนด โดย
ศึกษาบริ บทของดนตรี ในสังคม ชุมชน กลุม่ ชน รวมทังปฏิ
้ บตั ิเครื่ องดนตรี ตามระเบียบ ประเพณี ปฏิบตั ิของวัฒนธรรมดนตรี นนั ้ ๆ

22

ดร627 ประวัติศาสตร์ ดนตรีตะวันตก
3(3-0-6)
MU627 History of Western Music
ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี ของดนตรี ตะวันตกยุคคริ สเตียนตอนต้ น ยุคกลาง ยุคเรนาซองส์ ยุคบาโร๊ ค ยุคคลาสสิค ยุคโร
แมนติค และยุคปั จจุบนั ที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการเปลีย่ นแปลง ดนตรี ตะวันตกของไทย เพื่อให้ เห็นถึงความหลากหลายของ
ยุคสมัยของดนตรี โดยมีการเชื่อมโยงบริ บททางสังคม จากอดีต ปั จจุบนั สูอ่ นาคต บนฐานวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ดร628 การบริ หารและการนิเทศก์ทางดุริยางคศึกษา
3(3-0-6)
MU628 Administration and Supervision in music Education
ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี การบริ หารการศึกษาและการนิเทศทางดนตรี ระดับต่างๆ ทังของไทยและต่
้
างประเทศการ
พัฒนาด้ านบริ หารการศึกษาและการนิเทศที่สมั พันธ์กบั การเปลีย่ นแปลงของบริ บทของสังคมไทย เพื่อให้ เข้ าใจถึงกระบวนการ
การปฏิบตั ิจริ ง จากการศึกษาจากดูงาน และนาเสนอผลงาน
วิชาเอกศิลปะจินตทัศน์
ศจ 631 ปฏิบตั ิการศิลปะจินตะทัศน์ I
2(2-0-4)
IA 631 Practicum in Imaging Art 1
ศึกษาและปฏิบตั ิการศิลปะจินตทัศน์ นาเสนอแนวคิด รูปแบบ กระบวนการสร้ างสรรค์ การวิเคราะห์ ศิลปะ-จินตทัศน์
ในเชิงสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้ องกับสังคม อดีต ปั จจุบนั อนาคต การเปลีย่ นแปลงทางสังคม เทคโนโลยี จิตสานึกสาธารณะ และ
นาเสนอสูส่ งั คม
ศจ632 ปฏิบตั ิการศิลปะจินตทัศน์ 2
3(3-0-6)
IA632 Practicum in Imaging Art 2
ศึกษาและวิเคราะห์การพัฒนาองค์ความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการสร้ างสรรค์ศิลปะจินตทัศน์ โดยมุง่ เน้ น
กระบวนการสร้ างสรรค์ทงด้
ั ้ านเนื ้อหา รูปแบบและกลวิธี โดยนาเสนอในรูปแบบของการวิจยั และพัฒนา
ศจ633 ปฏิบตั ิการศิลปะจินตทัศน์ 3
3(3-0-6)
IA633 Practicum in Imaging Art 3
ศึกษาและปฏิบตั ิการศิลปะจินตทัศน์ นาเสนอแนวคิด รู ปแบบ กระบวนการ การวิเคราะห์ ที่สงั เคราะห์พฒ
ั นาแนวคิด
จากปรัชญาลัทธิความเชื่อ บนฐานวัฒนธรรม การเปลีย่ นแปลงทางสังคม เทคโนโลยี จิตสานึกสาธารณะ ที่สามารถบูรณาการ
และนาเสนอสูส่ งั คม มีการเรี ยนการสอนโดยการเชิญวิทยากรต่างประเทศมาสอน หรื อไปศึกษาในประเทศนัน้ ๆ แล้ วแต่กรณี
ศจ634 ปฏิบตั ิการศิลปะจินตทัศน์ 4
3(3-0-6)
IA634 Practicum in Imaging Art 4
ศึกษาและปฏิบตั ิการศิลปะจินตทัศน์ นาเสนอแนวคิด รู ปแบบ กระบวนการ การวิเคราะห์ ที่สงั เคราะห์พฒ
ั นาแนวคิด
จากปรัชญาลัทธิความเชื่อ บนฐานวัฒนธรรม ตามปั จเจกภาพในกระแสสากล และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เทคโนโลยี จิตสานึก
สาธารณะ ที่สามารถบูรณาการ และนาเสนอต่อสังคมในรู ปแบบของการวิจยั และพัฒนา
ศจ635 ปั ญหากระบวนการสร้ างสรรค์ศิลปะจินตทัศน์
3(2-2-2)
IA635 Problem in Process of Imaging Art
ศึกษาและวิเคราะห์การพัฒนาองค์ความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการสร้ างสรรค์ศิลปะจินตทัศน์ โดยมุง่ เน้ น
กระบวนการสร้ างสรรค์ทงด้
ั ้ านเนื ้อหา รูปแบบและกลวิธี โดยนาเสนอในรูปแบบของการวิจยั และพัฒนา
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ศจ636 การบริ หารพิพิธภัณฑ์และหอศิลปกรรม
3(3-0-6)
IA636 Art Museum and Gallery Administration
ศึกษา สัมมนา แนวคิด ทางด้ านการบริ หารจัดการและบริ หารพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมและหอศิลปกรรม สถานสะสม
ศิลปกรรม ของภาครัฐ สถานศึกษา องค์กรส่วนท้ องถิ่น องค์กรเอกชน และองค์อิสระ โดยเน้ นกระบวนการจัดการและการ
บริ หารที่ก้าวทันสมัย พัฒนาการที่มีผลกระทบต่อ สังคม ชุมชน และนาเสนอผลงาน
ศจ637 การบริ หารทางด้ านศิลปะจินตทัศน์
3(3-0-6)
IA637 Imaging Art Administration
ศึกษา สัมมนา และนาเสนอ การศึกษาค้ นคว้ าภาคสนาม ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับ แนวคิด หลักการ และประสบการณ์
ในการบริ หารทางด้ านศิลปะจินตทัศน์ ซึง่ สัมพันธ์กบั ศิลปิ น ภาคธุรกิจ ภาครัฐบาล สังคม ภายในประเทศและต่างประเทศ
รวมทังการบริ
้
หารจัดการ จรรยาบรรณในรูปแบบของธุรกิจ บนฐานของวัฒนธรรมที่หลากหลายและจริ ยธรรมที่ดงี ามเพื่อให้ ใช้
คุณธรรมจริ ยธรรมทางวิชาชีพได้ อย่างยัง่ ยืน
ศจ 638 ศิลปะพื ้นบ้ านและภูมิปัญญาไทย
3(3-0-6)
IA 638 Thai Folk Art and Wisdom
ศึกษา ค้ นคว้ าในรูปแบบของกระบวนการวิจยั คุณค่าของศิลปะพื ้นบ้ าน และภูมิปัญญาไทย ทังภู
้ มิปัญญาท้ องถิ่น
ภูมิปัญญาสังคม การสืบทอดค่านิยมจากอดีตสูป่ ั จจุบนั ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะพื ้นบ้ าน ภูมิปัญญาและการดารงชีวิต
สภาพแวดล้ อม ที่มีผลกระทบต่อ พัฒนาการศิลปะพื ้นบ้ านและภูมิปัญญาไทย และนาเสนอรายงาน
3. หมวดปริ ญญานิพนธ์
ศป699 ปริ ญญานิพนธ์
12 หน่วยกิต
FA 699 Thesis
นิสติ นาเสนอปริ ญญานิพนธ์ทางด้ าน นวัตกรรมการออกแบบสือ่ สาร ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกบรรจุภณ
ั ฑ์ ออกแบบ
เครื่ องประดับ ออกแบบแฟชัน่ เซรามิกส์ ดุริยางคศิลป์เอเชีย และศิลปะจินตทัศน์ บนฐานองค์ความรู้จากการวิจยั ตามระเบียบ
วิธีวจิ ยั ทังนี
้ ้โดยได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร และอยูใ่ นความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา นาเสนอทัง้
รายงานการวิจยั และผลงานต่อสาธารณชน
3.2. ชื่อ สกุล ตาแหน่ งและคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจาหลักสูตร
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ
ลาดับที่
*1

ชื่อ-นามสกุล
รศ.จิตรพี ชวาลาวัณย์

คุณวุฒิ (สาขาวิชา), ปี ที่จบ

สถาบันที่สาเร็ จการศึกษา

Ed.S. (Educational Media), 2523 The University of Northern
Colorado, USA
M.A.HE.(Clothing & Textile), 2521 The University of Northern
Colorado, USA
BS.HE. (Clothing & Textile), 2517 The Philippine woman,s
University, ปิ ลิปปิ นส์

เลขประจาตัว
ประชาชน
310xxxxxxxxxx

24

สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ (ต่ อ)
ลาดับที่



ชื่อ-นามสกุล

*2

ผศ.สินีนาถ เลิศไพรวัน

*3

ดร.กรกลด คาสุข

4

ดร.รวิเทพ มุสกิ ะปาน

5

อ.อรัญ วานิชกร

คุณวุฒิ (สาขาวิชา), ปี ที่จบ

สถาบันที่สาเร็ จการศึกษา

M.S. (Interior Design), 2528
สถ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม), 2520

เลขประจาตัว
ประชาชน
310 xxxxxxxxxx

Pratt Institute, Usa
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
Ph.D. (Art & Design : Fashion Design), Birmingham City University 310 xxxxxxxxxx
2554
สหราชอาณาจักร
M.A. (Fashion), 2553
University of Central
England in Bermingham,
ศป.บ. (ออกแบบทัศนศิลป์ :
สหราชอาณาจักร
การออกแบบแฟชัน่ ), 2546
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรมวิจยั ), 2553 มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ 362 xxxxxxxxxx
กศ.ม. (ศิลปศึกษา), 2540
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
กศ.บ. (ศิลปศึกษา), 2534
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จ
เจ้ าพระยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 525 xxxxxxxxxx
กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา:
การจัดการอุตสาหกรรม), 2550
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศป.บ.(การออกแบบทัศนศิลป์:
การออกแบบผลิตภัณฑ์), 2543

อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร
สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา

ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล

*1

รศ.มานพ วิสทุ ธิแพทย์

*2

ผศ.รุจี ศรี สมบัติ

*3

ดร.ชนิดา ตังเดชะหิรัญ

4

คุณวุฒิ (สาขาวิชา), ปี ที่จบ
Ph.D (Music), 2545
M.of Music ( Music Education ),
2531
กศ.บ.(ดุริยางคศาสตร์ ), 2521
ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์ ), 2554
ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา), 2543
กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ ไทย), 2528
D.M.A. (Piano Performance),
2535
M.M. (Piano Performance), 2530

ค.บ. (ดนตรี ), 2526
รศ.กาญจนา อินทรสุนานนท์ ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์ ), 2553
กศ.ม.(อุดมศึกษา), 2523
กศ.บ.(ศิลปศึกษา), 2517

สถาบันที่สาเร็ จการศึกษา

เลขประจาตัว
ประชาชน
323 xxxxxxxxxx

University of Delhi, India
University of the
Philippines
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
310 xxxxxxxxxx
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
The Ohio State University, 310 xxxxxxxxxx
USA
The Ohio State University,
USA
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
310 xxxxxxxxxx
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
วิทยาลัยวิชาการศึกษา

25

สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา (ต่ อ)
ลาดับที่
5


ชื่อ-นามสกุล
อ.สุรศักดิ์ จานงค์สาร

เลขประจาตัว
ประชาชน
ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา), 2542 มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ 314 xxxxxxxxxx
กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ ไทย), 2539 มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา), ปี ที่จบ

สถาบันที่สาเร็ จการศึกษา

อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร

สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์
ลาดับที่



ชื่อ-นามสกุล

*1

รศ.สมศักดิ์ ชวาลาวัณย์

*2

ผศ.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง

*3

อ.ถนอม ชาภักดี

4

อ.เด่นพงษ์ วงศาโรจน์

5

อ.ศุภชัย อารี รุ่งเรื อง

เลขประจาตัว
ประชาชน
กศ.ม.(ศิลปศึกษา ), 2532
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ 310 xxxxxxxxxx
ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์), 2520
วิทยาลัยครูพระนคร
ปร.ด. (ไทศึกษา), 2554
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
310 xxxxxxxxxx
กศ.ม. (ศิลปศึกษา), 2532
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
กศ.บ.(ศิลปศึกษา), 2525
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
M.A. (Art Criticism and Theory),
Kent Institute of Art and
310 xxxxxxxxxx
2542
Design, England
กศ.บ. (ศิลปศึกษา), 2524
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ศป.ม. (ศิลปะสมัยใหม่), 2546
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ 310 xxxxxxxxxx
ศป.บ. (ทัศนศิลป์: จิตรกรรม), 2539 มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ศศ.บ. (จิตรกรรมไทย) เกียรตินิยม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 310xxxxxxxxxx
2538
ศป.ม.(ประวัติศาสตร์ :
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ ) 2545
คุณวุฒิ (สาขาวิชา), ปี ที่จบ

สถาบันที่สาเร็ จการศึกษา

อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร

3.2.2 อาจารย์ ผ้ สู อน มีหน้ าทีใ่ นการสอน ควบคุมปริ ญญานิพนธ์ วิจยั และปฏิบตั งิ านเต็มเวลา
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ
ลาดับที่
ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ (สาขาวิชา), ปี ที่จบ
สถาบันที่สาเร็ จการศึกษา
1 รศ.สมศักดิ์ ชวาลาวัณย์
กศ.ม.(ศิลปศึกษา ), 2532
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
2 รศ.พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ
M.F.A.(Theatre & Costume Design), 2534
Illinois State University, USA
3 ผศ.สินีนาถ เลิศไพรวัน
M.S. (Interior Design), 252
Pratt Institute, Usa
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
4 ผศ.ดร.รวิเทพ มุสกิ ะปาน ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรมวิจยั ), 2553
5 ดร.กรกลด คาสุข
Ph.D. (Art & Design : Fashion Design), 2554
Birmingham City University UK.
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สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา
ลาดับที่
ชื่อ-นามสกุล
1 รศ.มานพ วิสทุ ธิแพทย์
2 รศ.กาญจนา อินทรสุนานนท์
3 ผศ.ประทีป เล้ ารัตนอารี ย์
4 ผศ.รุจี ศรี สมบัติ
5 ดร.ชนิดา ตังเดชะหิรัญ
6 ดร.วีระ พันธุ์เสือ
7 อ.สุรศักดิ์ จานงค์สาร

คุณวุฒิ (สาขาวิชา), ปี ที่จบ
Ph.D (Music), 2545
ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์ ), 2553
กศ.ม.(อุดมศึกษา), 2525
ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์ ), 2554
D.M.A. (Piano Performance), 2535
Ph.D (Music), 2554
ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา), 2542

สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์
ลาดับที่
ชื่อ-นามสกุล
1 รศ.สมศักดิ์ ชวาลาวัณย์
2 ผศ.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง
3 อ.ถนอม ชาภักดี

คุณวุฒิ (สาขาวิชา), ปี ที่จบ
กศ.ม.(ศิลปศึกษา ), 2532
ปร.ด. (ไทศึกษา), 2554
M.A. (Art Criticism and Theory), 2542

4
5

อ.เด่นพงษ์ วงศาโรจน์
อ.ศุภชัย อารี รุ่งเรื อง

สถาบันที่สาเร็ จการศึกษา
University of Delhi, India
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
The Ohio State University, USA
University of Delhi, India
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

สถาบันที่สาเร็ จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Kent Institute of Art and
Design, England
ศป.ม. (ศิลปะสมัยใหม่), 2546
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ศป.ด.(วิจยั และสร้ างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์ ) 2555 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.1.3 อาจารย์ พิเศษ
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ
ลาดับที่
ชื่อ-นามสกุล
1
รองศาสตราจารย์วรรณรัตน์ ตังเจริ
้ ญ
2
รองศาสตราจารย์บญ
ุ สนอง รัตนสุนทรากุล
3
รองศาสตราจารย์อจั ฉรา วรรณสถิตย์
4
รองศาสตราจารย์จนั ทร์ จรัส ศรี ศิริ
5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กลั ยาณี กาญจนดุล
6
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ
7
อาจารย์ฉตั รเมือง เผ่ามานะเจริ ญ
8
อาจารย์วรรณวรุณ ตังเจริ
้ ญ
9
อาจารย์ยศไกร ไทรทอง
10
อาจารย์สิทธิพงษ์ วงศ์ไชยสุวรรณ
11
อาจารย์ปิยศักดิ์ มานะสันต์

คุณวุฒิและสาขาวิชา
M.S. (Art Education)
M.A.(Social Development)
M.A.in Ed. (Clothing & Textile)
M.A.(Social Development)
M.A.(Arts)
กศ.ด. (การศึกษาผู้ใหญ่)
M.B.A. (Information Systems)
M.A. (Publications Design : Media)
M.A. (Publications Design)
M.S. Manufacturing Engineering
Ph.D.Economics.
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สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา
ลาดับที่
ชื่อ-นามสกุล
1
รองศาสตราจารย์ปัญญา รุ่งเรื อง
2
รองศาสตราจารย์ณรงค์ชยั ปิ ฎกรัตน์
3
รองศาสตราจารย์ปิยพันธ์ แสนทวีสขุ
4
รองศาสตราจารย์สพุ รรณี เหลือบุญชู
5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล งามสุทธิ
6
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริ ญชัย ชนไพโรจน์
7
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัญ นักรบ
8
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนรรฆ จรัณยานนท์
9
Prof. Dr. Ramon P. Santos
10
Prof. Dr. Sam-ang Sam

คุณวุฒิและสาขาวิชา
Ph.D. (Ethnomusicology)
ศศ.ม. (วัฒนธรรมดนตรี )
ศป.ม.(มานุษยดุริยางวิทยา )
Ph.D. (music)
Ph.D. (Music Ed.)
Ph.D. (Ethnomusicology)
Ph.D. (Music)
M.M.(Musicology)
Ph.D. (Music)
Ph. D. (Music)

สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์
ลาดับที่
ชื่อ-นามสกุล
1
ศาสตราจารย์.พิเศษอารี สุทธิพนั ธุ์
2
ศาสตราจารย์วิรุณ ตังเจริ
้ ญ
3
ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี
4
รองศาสตราจารย์กมล เผ่าสวัสดิ์
5
รองศาสตราจารย์ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ
6
รองศาสตราจารย์อานาจ เย็นสบาย
7
อาจารย์.เกษม เพ็ญภินนั ท์
8
อาจารย์บณ
ั ฑิต จันทรโรจนกิจ
9
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริ ญ มิลนิ ทสูตร

คุณวุฒิและสาขาวิชา
M.F.A (Painting)
Ed.D. (Art Education)
ศ.ม.( จิตรกรรม)
M.F.A. (Intermedia)
ศ.ม.(ภาพพิมพ์)
กศ.ม. (การอุดมศึกษา)
Ph.D.(New School for Social Research)
Ph.D. (รัฐศาสตร์ )
M.F.A.(Painting)

4. องค์ ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา)
ไม่มี
4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ ภาคสนาม
ไม่มี
4.2. ช่ วงเวลา
ไม่มี
4.3. การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่มี
5. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ข้ อมูลโดยทัว่ ไปของการทาโครงงานหรื อปริ ญญานิพนธ์ ที่นอกเหนือจากรายวิชาอื่น ๆ
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5.1. คาอธิบายโดยย่ อ
การวิจยั ปริ ญญานิพนธ์และโครงงานด้ านการศึกษาเป็ นงานวิจยั ทางศิลปกรรม ที่มงุ่ เน้ นการศึกษาและแก้ ปัญหา
พัฒนา ตลอดจนการสร้ างองค์ความรู้ทางศิลปกรรม ตามความสนใจ และตามความจาเป็ นของนิสติ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา
เป็ นผู้ควบคุม ดูแล ทังนี
้ ้กระบวนการขันตอนต่
้
าง ๆ เป็ นไปตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย ตังแต่
้ การเสนอเค้ าโครงวิจยั ต่อ
คณะกรรมการพิจารณาเค้ าโครงวิจยั การแต่งตังคณะกรรมการสอบปากเปล่
้
า
5.2. มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิสติ สามารถกาหนดประเด็น ปั ญหา และการสืบค้ นข้ อมูลวิจยั การเขียนและเสนอโครงการวิจยั ดาเนินการวิจยั
การสร้ างเครื่ องมือ และตรวจสอบประสิทธิภาพ และคุณภาพของเครื่ องมือวิจยั การวิเคราะห์ข้อมูล และการใช้ สถิติ การ
วิเคราะห์ข้อมูล การสรุปและอภิปรายผลการวิจยั และการนาเสนอรายงานวิจยั สามารถทางานเป็ นทีม มีความเชี่ยวชาญใน
การใช้ เครื่ องมือ โปรแกรม ในการทาโครงงาน และสามารถนามาเป็ นต้ นแบบในการพัฒนาต่อได้
5.3. ช่ วงเวลา
นิสิตจะดาเนินการเสนอชื่อเรื่ อง ปริ ญญานิพนธ์ เมื่อได้ ลงทะเบียนเรี ยนในมหาวิทยาลัยมาแล้ วไม่น้อยกว่า 1 ปี
การศึกษา ระยะเวลาการดาเนินการทาปริ ญญานิพนธ์ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นครนิทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554
5.4. จานวนหน่ วยกิต
ปริ ญญานิพนธ์ จานวน 12 หน่วยกิต
5.5. การเตรียมการ
มีการเตรี ยมการให้ คาแนะนาและช่วยเหลือทางด้ านวิชาการแก่นิสติ โดยแต่งตังอาจารย์
้
ที่ปรึกษาเป็ นผู้ให้ คาแนะนา
ช่วยเหลือนิสติ มีการกาหนดเวลานัดหมายให้ คาปรึกษาแก่นิสติ ทังทางตรงและจดหมายอี
้
เลคทรอนิค แต่งตังคณะกรรมการ
้
พิจารณาโครงการวิจัยและแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบปากเปล่า มีการกาหนดขันตอนการจั
้
ดทาปริ ญญานิพนธ์ ตามปฏิทิน
การศึกษา และเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นครนิทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554
5.6. กระบวนการประเมินผล
มีการประเมินผลเป็ นระยะ จากการสนทนา ซักถาม ประเมินผลจากเอกสารการจัดเค้ าโครงการวิจยั และรายงานวิจยั
การประชุมพิจารณาเค้ าโครงวิจยั การสอบปากเปล่า โดยให้ มีการปรับปรุงแก้ ไขเพิ่มเติมที่ยงั ไม่ได้ มาตรฐาน โดยเป็ นไปตาม
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นครนิทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ
คุณลักษณะพิเศษ
1.ด้ านความเป็ นผู้นาทางวิชาการ

กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. สอดแทรกในกระบวนการเรี ยนการสอน การจัดกิจกรรม ตลอดจน
จัดสถานการณ์ ประสบการณ์เพื่อเสริ มสร้ างลักษณะความเป็ นผู้นา
ทางวิชาการ
2. ศึกษาค้ นคว้ า วิจยั และเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ ๆ แก่สงั คม
3. การจัดกิจกรรม การทางานเป็ นทีม การจัดอบรม สัมมนา
การศึกษาดูงาน การลงภาคสนามต่าง ๆ
1. สอดแทรกในกระบวนการเรี ยนการสอน และ จัดสถานการณ์
ประสบการณ์ เพื่อส่งเสริ มการมีจิตสานึกสาธารณะ
2. การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ การมีสว่ นรวม และการเคารพสิทธิของผู้อื่น

2.ด้ านจิตสานึกสาธารณะ

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ ละด้ าน
2.1 ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
1.ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม
จริ ยธรรม ความเสียสละ ความซือ่ สัตย์
สุจริ ต ความสาคัญของกฎระเบียบและ
ข้ อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
2.มีวินยั และมีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ ที่มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง วิชาชีพและสังคม
3.มีความเป็ นผู้นาและผู้ตามที่ดี
สามารถทางานเป็ นหมูค่ ณะ และ
สามารถแก้ ไขปั ญหาได้ ตามลาดับ
ความสาคัญ
4.เคารพสิทธิและรับฟั งความคิดเห็นของ
ผู้อื่น รวมทังเคารพในคุ
้
ณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็ นมนุษย์

กลยุทธ์ การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

1.กาหนดให้ มวี ฒ
ั นธรรมองค์กรเป็ นผู้ที่
มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม ให้ นิสติ และ
ค่านิยมที่ดีี โดยเน้ นการเข้ าชันเรี
้ ยนให้
ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็ นไป
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2.รู้หน้ าที่และรับผิดชอบการทางาน
ส่งเสริ มให้ นิสติ แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่
สร้ างสรรค์
3.การเรียนฝึ กการปฏิบตั ิงานในองค์กร
ชุมชน และสังคม เพื่อเป็ นตัวอย่างที่ดี
และผู้นาทางวิชาการ
4.มีการสอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรมใน
การสอนทุกรายวิชา รวมทังมี
้ การจัด
กิจกรรมส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม เพื่อ
ฝึ กให้ นิสติ เป็ นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต
ยุติธรรมเสียสละ อุทิศตน และคานึงถึง
ประโยชน์สว่ นรวม

1.ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิต การ
ส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
และการร่วมกิจกรรม
2.ประเมินจากการมีวินยั และพร้ อม
เพรี ยงของนิสติ ในการเข้ าร่วมกิจกรรม
เสริ มหลักสูตร
3.ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้ าที่
ที่ได้ รับมอบหมาย
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2.2. ด้ านความรู้
1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
กลยุทธ์ การสอน
1.มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับ เนื ้อหา 1.ใช้ การเรี ยนการสอนในหลากหลาย
สาระ หลักการ ทฤษฎีและทักษะปฏิบตั ิ รูปแบบ โดยเน้ นหลักการทางทฤษฎี และ
ในศาสตร์ ศิลปกรรม อย่างถ่องแท้ ลึกซึ ้ง ประยุกต์ ทางปฎิบตั ิในสภาพแวดล้ อม
จริ ง โดยทันต่อการเปลีย่ นแปลงทาง
และกว้ างขวาง
เทคโนโลยี ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปตามลักษณะ
2.สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใน
การศึกษา ค้ นคว้ าทางวิชาการและวิจยั ของรายวิชาตลอดจนเนื ้อหาสาระของ
รายวิชานัน้ ๆ
การปฏิบตั ิในวิชาชีพและในการดาเนิน
2.จัดให้ มีการเรี ยนรู้จากสถานการณ์จริ ง
ชีวิต ตลอดจนมีความเข้ าใจในวิธีการ
โดยการศึกษาดูงานหรื อเชิญ
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ
ผู้เชี่ยวชาญทีม่ ีประสบการณ์ตรงมาเป็ น
3.มีความเข้ าใจในผลกระทบของผลการวิจยั
วิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่ อง ตลอดจนการ
ในปั จจุบนั ที่มีองค์ความรู้ในสาขาวิชา
ฝึ กปฏิบตั ิจริ ง
ของตน ติดตามความเปลีย่ นแปลงทาง
วิชาการ
4.สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศกับความรู้ในศาสตร์
ทางศิลปกรรม ที่เกี่ยวข้ อง

วิธีการวัดและประเมินผล
1.การทดสอบและการสอบประมวลความรู้
2.รายงานการวิจยั
3.โครงการและกิจกรรมรูปแบบ
ต่างๆ

2.3 ด้ านทักษะทางปั ญญา
1 ผลการเรียนรู้ด้านปั ญญา
1.มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการค้ นหาข้ อเท็จจริ ง การทา
ความเข้ าใจและสามารถประเมินข้ อมูล
จากแหล่งข้ อมูลที่หลากหลายเพือ่ ใช้ ใน
การแก้ ปัญหาด้ วยตนเอง
2.สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ ในการ
แก้ ปัญหาที่ซบั ซ้ อน ทางสังคม
วัฒนธรรม และสิง่ แวดล้ อม เสนอแนะ
แนวทางในการแก้ ปัญหาต่างๆ ได้ อย่าง
สร้ างสรรค์ โดยคานึงถึงทฤษฎี และ
ประสบการณ์จากการปฏิบตั ิ
3.สามารถใช้ ทกั ษะ ความเข้ าใจเกี่ยวกับ
วิชาชีพ และมีกระบวนการคิดอย่างเป็ น
ระบบ เพื่อพัฒนาตนเอง

กลยุทธ์ การสอน
1.จัดกระบวนการเรี ยนรู้ เพื่อให้ นสิ ติ ได้
ฝึ กทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการคิด
จากสภาพ ปั ญหา หรื อสถานการณ์จริ ง
ต่างๆ ทังในระดั
้
บบุคคลและกลุม่ เช่น
สะท้ อนคิด อภิปรายกลุม่ การทา
กรณีศกึ ษา การเสวนา การจัดทา
โครงการ ฯลฯ
2. จัดกิจกรรมให้ นิสิตมีโอกาสเรี ยนรู้
จากปั ญหา และประสบการณ์จริ ง เพื่อ
การเสนอแนะและหาแนวทางแก้ ไข

วิธีการวัดและประเมินผล
1.การประเมิ น ผลที่ ส ะท้ อนการคิ ด
วิ เ คราะห์ โดยประเมิ น จากการเขี ย น
รายงาน การนาเสนอผลงาน และ การ
ทดสอบ
2.การสังเกตนิสติ ด้ านความสามารถใน
การตั ด สิ น ใจ การแก้ ไขปั ญหาใน
สถานการณ์ตา่ ง ๆ
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2.4 ด้ านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ ระหว่ างตัวบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1.สามารถปรับตัวในการทางานร่วมกับ
ผู้อื่น ได้ อย่างดีและมีความสุข
2.สามารถให้ ความช่วยเหลือและอานวย
ความสะดวกในการแก้ ปัญหา
สถานการณ์ตา่ ง ๆ ทังใน
้ บทบาทของ
ผู้นา และในบทบาทของผู้ร่วมทางาน
3.สามารถใช้ ความรู้ในศาสตร์ มาชี ้นา
สังคมในประเด็นทีเ่ หมาะสม
4.สามารถสร้ างทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
ได้ แก่ การสือ่ สาร และการทางานเป็ นทีม
5.มีความรับผิดชอบการพัฒนาการ
เรี ยนรู้ทงของตนเองและทางวิ
ั้
ชาชีพอย่าง
ต่อเนื่องและทันสมัย

กลยุทธ์ การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

1.อาจารย์ผ้ สู อนจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอน ที่เน้ นการทางานเป็ นกลุม่ และงาน
ที่ต้องมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคล
2.จัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ใน
ภาคปฏิบตั ิ สอดแทรกเรื่ องความ
รับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์การ
เข้ าใจวัฒนธรรม ขององค์กรในทุก
รายวิชา
3.ฝึ กทักษะปฏิบตั ิและการอยูร่ ่วมใน
สังคม ด้ วยการสร้ างความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างบุคคล รวมทังการจั
้
ดการ
ปั ญหาและความขัดแย้ งอย่าง
เหมาะสม

ประเมินจากพฤติกรรมทางด้ านการ
สือ่ สาร มนุษยสัมพันธ์ ทักษะทางสังคม
ความรับผิดชอบในการเรี ยนและงานที่
ได้ รับมอบหมาย รวมทังการเข้
้
าร่วม
กิจกรรม / โครงการต่าง ๆ

2.5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.มีทกั ษะการใช้ ภาษาไทยได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เก็บรวบรวมข้ อมูลและการนาเสนอ
3.มีทกั ษะในการใช้ อปุ กรณ์คอมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษาค้ นคว้ า ดาเนินการเกี่ยวกับ
ข้ อมูลเชิงสถิติ และสามารถวิเคราะห์และ
นาเสนอได้ อย่างเหมาะสม
4..สามารถสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพทัง้
ปากเปล่าและการเขียน พร้ อมทังเลื
้ อกใช้
รูปแบบเทคโนโลยี ของสือ่ การนาเสนอได้
อย่างเหมาะสม

กลยุทธ์ การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

1.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้
นักศึกษาได้ วเิ คราะห์สถานการณ์จาลอง
และสถานการณ์เสมือนจริง
2.นาเสนอการแก้ ปัญหาที่เหมาะสม
เรี ยนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลาย สถานการณ์

ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้
ทฤษฎี การเลือกใช้ เครื่ องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อคณิตศาสตร์
และสถิติ ที่เกี่ยวข้ อง ประเมินจาก
ความสามารถในการอธิบาย ถึงข้ อจากัด
เหตุผลในการเลือกใช้ เครื่ องมือต่าง ๆ
การอภิปราย กรณีศกึ ษาที่มกี ารนาเสนอ
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2.6ด้ านทักษะพิสัย
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
1.มีความรู้พื ้นฐานที่เกี่ยวกับ งาน
ออกแบบและกระบวนการสร้ างสรรค์
ผลงานเกี่ยวกับนวัตกรรมการออกแบบ
การสร้ างสรรค์งานทัศนศิลป์ และการ
สร้ างสรรค์งานดนตรี
2.มีความรู้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์
เพื่อพัฒนาและสร้ างสรรค์เชิงบูรณาการ
ภูมิปัญญาไทยให้ สอดคล้ องกับความ
ต้ องการทางสังคมและสังเคราะห์เพือ่ การ
พัฒนาผลงานสร้ างสรรค์ทางศิลปะเชิง
บูรณาการแก่ชมุ ชน

กลยุทธ์ การสอน
1.จัดกระบวนการเรี ยนรู้ เพื่อให้ นสิ ติ ได้
ฝึ กทักษะ ด้ านงานออกแบบและ
กระบวนการ สร้ างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับ
นวัตกรรมการออกแบบ การสร้ างสรรค์
งานทัศนศิลป์ และการสร้ างสรรค์งาน
ดนตรี
2.จัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ในภาคปฏิบตั ิ
เพื่อพัฒนางานสร้ างสรรค์ทางศิลปะเชิง
บูรณาการภูมิปัญญาไทยและบูรณาการ
แก่ชมุ ชน

วิธีการวัดและประเมินผล
ประเมินจากพฤติกรรมทางด้ านทักษะ
พิสยั จากผลงานการสร้ างสรรค์ ความ
รับผิดชอบในการเรี ยนและงานทีไ่ ด้ รับ
มอบหมาย รวมทังการเข้
้
าร่วมกิจกรรม /
โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
สรุปมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ดังนี ้
ด้ านที่ 1 ด้ านคุณธรรมและจริยธรรม
1. ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริ ยธรรม ความเสียสละ ความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ความสาคัญของกฎระเบียบและข้ อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม
2. มีวินยั และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
3. มีความเป็ นผู้นาและผู้ตามที่ดี สามารถทางานเป็ นหมูค่ ณะ และสามารถแก้ ไขปั ญหาได้ ตามลาดับความสาคัญ
4. เคารพสิทธิและรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทังเคารพในคุ
้
ณค่าและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
ด้ านที่ 2 ด้ านความรู้
1. มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับ เนื ้อหา สาระ หลักการ ทฤษฎีและทักษะปฏิบตั ิ ในศาสตร์ ศิลปกรรม อย่างถ่องแท้ ลึกซึ ้งและ
กว้ างขวาง
2. สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ในการศึกษา ค้ นคว้ าทางวิชาการและวิจยั การปฏิบตั ิในวิชาชีพและในการดาเนินชีวิต ตลอดจน
มีความเข้ าใจในวิธีการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ
3. มีความเข้ าใจในผลกระทบของผลการวิจยั ในปั จจุบนั ที่มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาของตน ติดตามความเปลีย่ นแปลงทางวิชาการ
4. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับความรู้ในศาสตร์ ทางศิลปกรรม ทีเ่ กี่ยวข้ อง
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ด้ านที่ 3 ด้ านทักษะทางปั ญญา
1. มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับ กระบวนการค้ นหาข้ อเท็จจริง การทาความเข้ าใจและสามารถประเมินข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูล
ที่หลากหลายเพื่อใช้ ในการแก้ ปัญหาด้ วยตนเอง
2. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ ในการแก้ ปัญหาที่ซบั ซ้ อน ทางสังคม วัฒนธรรม และสิง่ แวดล้ อม เสนอแนะแนวทางในการ
แก้ ปัญหาต่างๆ ได้ อย่างสร้ างสรรค์ โดยคานึงถึงทฤษฎี และประสบการณ์จากการปฏิบตั ิ
3. สามารถใช้ ทกั ษะ ความเข้ าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ และมีกระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบ เพื่อพัฒนาตนเอง
ด้ านที่ 4 ด้ านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถปรับตัวในการทางานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างดีและมีความสุข
2. สามารถให้ ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ ปัญหาสถานการณ์ตา่ ง ๆ ทังในบทบาทของผู
้
้ นา และใน
บทบาทของผู้ร่วมทางาน
3. สามารถใช้ ความรู้ในศาสตร์ มาชี ้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4. สามารถสร้ างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ ได้ แก่ การสือ่ สาร และการทางานเป็ นทีม
5. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรี ยนรู้ทงของตนเองและทางวิ
ั้
ชาชีพอย่างต่อเนื่องและทันสมัย
ด้ านที่ 5 ด้ านการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทกั ษะการใช้ ภาษาไทยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้ อมูลและการนาเสนอ
3. มีทกั ษะในการใช้ อปุ กรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษาค้ นคว้ า ดาเนินการเกี่ยวกับข้ อมูลเชิงสถิติ และสามารถวิเคราะห์และ
นาเสนอได้ อย่างเหมาะสม
4..สามารถสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพทังปากเปล่
้
าและการเขียน พร้ อมทังเลื
้ อกใช้ รูปแบบเทคโนโลยี ของสือ่ การนาเสนอได้
อย่างเหมาะสม
ด้ านที่ 6 ด้ านทักษะพิสัย
1. มีความรู้พื ้นฐานที่เกี่ยวกับ งานออกแบบและกระบวนการสร้ างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับนวัตกรรมการออกแบบ การสร้ างสรรค์
งานทัศนศิลป์ และการสร้ างสรรค์งานดนตรี
2. มีความรู้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อพัฒนาและสร้ างสรรค์เชิงบูรณาการภูมิปัญญาไทยให้ สอดคล้ องกับความต้ องการ
ทางสังคมและสังเคราะห์เพื่อการพัฒนาผลงานสร้ างสรรค์ทางศิลปะเชิงบูรณาการแก่ชมุ ชน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก
oความรับผิดชอบรอง
มาตรฐานผลการเรียนรู้

รายวิชา
วิชาพืน้ ฐาน
ศป 501 การวิจยั เชิงปริ มาณและการวิจยั เชิงคุณภาพ
ศป 502 หลักการ กระบวนทัศน์และการวิจยั ทางศิลปกรรม
ศป 503 สัมมนาประเด็นสาธารณะทางศิลปกรรม
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ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5
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วิชาเอกบังคับ
ศป 511 นวัตกรรมการออกแบบร่วมสมัย
ศป 512 การวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการออกแบบ
ศป 513 ประวัติศาสตร์ ศิลป์และการออกแบบวิเคราะห์
ศป 514 จิตวิทยาศิลปะและนวัตกรรมการออกแบบ
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วิชาเอกมานุษยดุริยางควิทยา
ศป 521 ประวัติศาสตร์ ดนตรี ไทย
ศป 522 สัมมนาทางมานุษยดุริยางควิทยา
ศป 523 ดนตรี เอเชีย
ศป 524 การวิจยั ทางมานุษยดุริยางควิทยา
ศป 525 มานุษยดุริยางวิทยาวัฒนธรรม

คุณธรรม
จริยธรรม

ทักษะทาง
ปั ญญา

ความรู้

ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
ตัวเลขฯ
1 2 3 4

ทักษะพิสัย
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มาตรฐานผลการเรียนรู้
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ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5
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คุณธรรม จริยธรรม
รายวิชา
วิชาเอกศิลปะจินตทัศน์
ศป 531 ทฤษฎีสนุ ทรี ยศาสตร์
ศป 532 การวิจยั และพัฒนาทางศิลปะจินตทัศน์
ศป 533 ทฤษฎีศิลปวิจารณ์
ศป 534 ศิลปะจินตทัศน์วเิ คราะห์

ศป535 สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการศิลปะจินตทัศน์นานาชาติ

ทักษะทาง
ปั ญญา

ความรู้

ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
ตัวเลขฯ
1 2 3 4

1

2

ทักษะ
พิสัย

วิชาเอกเลือก
วิชาเอกนวัตกรรมการออกแบบ

นอ 611 ปฏิบตั ิการนวัตกรรมการออกแบบ 1
นอ 612 ปฏิบตั ิการนวัตกรรมการออกแบบ 2
นอ 613 ปฏิบตั กิ ารนวัตกรรมการออกแบบ 3
วิชาเอกมานุษยดุริยางควิทยา
ดร
ดร
ดร
ดร

621
622
623
624

ปฏิบตั ิการมานุษยดุริยางวิทยาภาคสนาม
การแสดงผลงานทางดนตรี 1
การแสดงผลงานทางดนตรี 2
การศึกษาเฉพาะประเด็น

36

มาตรฐานผลการเรียนรู้

รายวิชา
วิชาเอกศิลปะจินตทัศน์
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4

1

2

3

4
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3

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5

ศจ 631 ปฏิบตั ิการศิลปะจินตทัศน์ 1
ศจ 632 ปฏิบตั ิการศิลปะจินตทัศน์ 2
ศจ 633 ปฏิบตั ิการศิลปะจินตทัศน์ 3
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คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะทาง
ปั ญญา

ความรู้

ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
ตัวเลขฯ
1 2 3 4

1

2

ทักษะ
พิสัย

วิชาเลือก
วิชาเอกนวัตกรรมการออกแบบ
นอ 614
นอ 615
นอ 616
นอ 617
นอ 618
นอ 619

นวัตกรรมการออกแบบหลังสมัยใหม่
พฤติกรรมผู้บริ โภควิเคราะห์
นวัตกรรมการออกแบบศิลปะประเพณีนิยมและภูมิปัญญาไทย
การบริ หารจัดการธุรกิจทางนวัตกรรมการออกแบบ
กลยุทธ์การตลาดทางด้ านนวัตกรรมการออกแบบ
จริ ยธรรมทางนวัตกรรมการออกแบบ

วิชาเอกมานุษยดุริยางควิทยา
ดร
ดร
ดร
ดร

625
626
627
628

สัมมนาดนตรี นานาชาติ
สัมมนาดนตรี พื ้นบ้ านและดนตรี ชนเผ่าในประเทศไทย
ประวัตศิ าสตร์ ดนตรี ตะวันตก
การบริ หารและการนิเทศก์ทางดุริยางคศึกษา
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มาตรฐานผลการเรียนรู้
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ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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คุณธรรม จริยธรรม
รายวิชา

ทักษะทาง
ปั ญญา

ความรู้

ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
ตัวเลขฯ
1 2 3 4

1

2

ทักษะ
พิสัย

วิชาเอกศิลปะจินตทัศน์
ศจ
ศจ
ศจ
ศจ
ศจ

634
635
636
637
638

ปฏิบตั กิ ารศิลปะจินตทัศน์ 4
ั
ปญหากระบวนการสร้
างสรรค์ศลิ ปะจินตทัศน์
การบริหารพิพธิ ภัณฑ์และหอศิลปกรรม
การบริหารทางด้านศิลปะจินตทัศน์
ศิลปะพืน้ บ้านและภูมปิ ญั ญาไทย

ศป 691 ปริญญานิพนธ์
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 กาหนดระบบการวัดและประเมินผลในระดับรายวิชา และทบทวนระบบด้ วยคณะกรรมการ
2.2 อาจารย์ที่ผิดชอบรายวิชาเดียวกัน กาหนดระบบและมาตรฐานการประเมินผลร่ วมกัน และให้ สอดคล้ อง
กับตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร ทาการทวนสอบโดยการประชุมตัดสินผลการเรี ยนร่วมกัน
2.3 ประเมินผลการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรี ยนและหลังเรี ยน จากอาจารย์ผ้ สู อน และผู้เกี่ยวข้ องใน
สถานศึกษาเครื อข่าย
2.4 จัดการวัดประมวลความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะของความเป็ นครูก่อนจบการศึกษา
2.5 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
2.6 มีการทบทวนระบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสติ ให้ สอดคล้ องกับการกาหนดของมาตรฐานวิชาชีพ
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 เข้ าร่วม
กิจกรรมตามข้ อกาหนดของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
3.2 ผ่านการประเมินมาตรฐานบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ ใหม่
จัดให้ มีการปฐมนิเทศ อาจารย์ใหม่ เพื่อแนะนาอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษ เพื่อให้ เข้ าใจหลักสูตร บทบาทของ
รายวิชาที่สอนในหลักสูตร และรายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน โดย
1.1 กาหนดให้ คณาจารย์ใหม่เข้ าโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาคณาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ และ
โครงการพัฒนาคณาจารย์ใหม่ของคณะศิลปกรรมศาสตร์
1.2 จัดระบบอาจารย์พี่เลี ้ยงสาหรับอาจารย์ใหม่ เพื่อให้ คาแนะนาและให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับจุดมุง่ หมาย โครงสร้ าง
หลักสูตรและรายวิชา และการพัฒนานิสติ เพื่อให้ อาจารย์ใหม่สามารถให้ คาแนะนานิสิตเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการ
เรี ยนการสอนของคณะและการพัฒนานิสติ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ เพื่อพัฒนาอาจารย์ในด้ านการจัดการเรี ยนการสอน การพัฒนา
สือ่ การเรี ยนการสอน
2.1.2 สนับสนุนให้ คณาจารย์เข้ าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ในด้ านทักษะการจัดการสอน การใช้ สื่อการเรี ยน
การสอน การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรู้ และการทาวิจยั ของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒและภายนอก
สถาบัน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอื่นๆ
2.2.1 ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ คณาจารย์พฒ
ั นาผลงานทางวิชาการ และพัฒนาผลงานทางด้ านวิจยั โดยการ
สนับสนุนเงินทุนและส่งเสริ มการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ
2.2.2 จัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริ มทักษะ การเขียนเอกสารตารา บทความ และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆ
2.2.3 ให้ ทนุ สนับสนุนการไปเข้ าร่วมประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ
2.2.4 จัดโครงการสนับสนุนให้ คณาจารย์ศกึ ษาต่อในระดับปริ ญญาเอก โดยให้ ทนุ การศึกษาในรู ปแบบต่างๆ
สาหรับผู้เข้ าร่วมโครงการ
2.2.5 จัดสัมมนาระดับประเทศ/นานาชาติ
2.2.6 สร้ างสัมพันธภาพกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ รวมทังประเทศใกล้
้
เคียง เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และ
พัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 จัดให้ มคี ณะกรรมการบริ หารหลักสูตรระดับคณะ เพื่อกากับทิศทางการดาเนินงานให้ สอดคล้ องกับนโยบาย
และมาตรฐานการผลิตบัณฑิต
1.2 จัดให้ มคี ณะกรรมการจัดการเรี ยนการสอนหมวดวิชาชีพครู เพื่อกากับดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
1.3 จัดให้ มีอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร ทาหน้ าที่ดแู ล รับผิดชอบการบริ หารจัดการการเรี ยนการสอนให้ เป็ นไป
ตามข้ อกาหนดของหลักสูตรและมาตรฐาน
1.4 จัดให้ มีอาจารย์ผ้ ปู ระสานงานรายวิชา ทาหน้ าที่ จัดทา มคอ.3 วางแผนการจัดการเรี ยนการสอนร่วมกับ
อาจารย์ผ้ สู อน ดาเนินการจัดการเรี ยนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเป็ นไปอย่างมีคณ
ุ ภาพ
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะ/หลักสูตรจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ เพื่อจัดซื ้อตารา สือ่ การเรี ยน การสอน
โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอนในชันเรี
้ ยนและสร้ าง
สภาพแวดล้ อมให้ เหมาะสมกับการเรี ยนรู้ด้วยตนเองของนิสติ
2.2 ทรัพยากรการเรียนรู้ท่ มี อี ยู่เดิม

มหาวิทยาลัยมีความพร้ อมด้ านหนังสือ ตารา และการสืบค้ นผ่านฐานข้ อมูล โดยมีสานักหอสมุดกลางที่
มีหนังสือที่เกี่ยวข้ องกับศิลปกรรมศาสตร์ ด้ านต่าง ๆ เช่น การออกแบบ ดนตรี ทัศนศิลป์ สุนทรี ยศาสตร์ ฯลฯ
รวมถึงศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ อง โดยสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ มีจานวนหนังสืออ้ างอิงและตารา
ด้ านศิลปกรรมสาสตร์ จานวนประมาณ 5,000 เล่ม และระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อค้ นหาฐานข้ อมูลใน Internet
นอกจากนีคณะศิ
้
ลปกรรมศาสตร์ มีการสนับสนุน การเรี ยนการสอน โดยจัดทรัพยากรการเรี ยนรู้ เช่น หนังสือ ตารา สือ่
การเรี ยนรู้ เอกสาร อุปกรณ์การเรี ยนการสอน คอมพิวเตอร์ เพื่อการสืบคัน รวมทังสื
้ อ่ อิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้ น ตามสาขาวิชา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สานักหอสมุดกลางสานักสือ่ และเทคโนโลยี สานักคอมพิวเตอร์ เครื อข่าย ตลอดจนแหล่งเรี ยนรู้ใน
ชุมชน
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2.3.1 ให้ อาจารย์ผ้ สู อนและผู้เรี ยนสามารถเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และตารา ไปยังแหล่งค้ นคว้ าทังในและ
้
นอกมหาวิทยาลัย
2.3.2 จัดสรรงบประมาณและสนับสนุนการผลิตเอกสาร ตารา และสือ่ การเรี ยนการสอน
2.3.3 จัดระบบการใช้ ทรัพยากรการเรียนการสอน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรี ยน และบุคลากรที่เกี่ยวข้ อง
2.4.2 จัดระบบติดตามการใช้ ทรัพยากร เพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบการประเมิน
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3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ ใหม่
การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้ เป็ นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยกาหนดให้ อาจารย์ใหม่
ต้ องมีคณ
ุ วุฒิที่สอดคล้ องกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอนจะต้ องปรั บปรุ งร่ ว มกันในการวางแผนจัดการเรี ยนการสอน
ประเมินผลและให้ ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อเตรี ยมไว้ สาหรับการปรับปรุ งหลักสูตร
ตลอดจนปรึกษาหารื อ หาแนวทางที่จะทาให้ บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้ บณ
ั ฑิตเป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์
3.3 คณาจารย์ ท่ สี อนบางเวลาและคณาจารย์ พิเศษ
ในกรณี ที่ ค ณะศิ ลปกรรมศาสตร์ มี อ าจารย์ ป ระจ าไม่เ พี ย งพอในการจัด การเรี ย นการสอน ให้ แ ต่ง ตัง้
คณาจารย์พิเศษ โดยพิจารณาคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ที่สอดคล้ องกับรายวิชา ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กับดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
ให้ มีบุคลากรสายสนับสนุนวิ ชาการ เพื่อ ทาหน้ าที่ ประสานการดาเนินงานของหลักสูต รระหว่า งคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีคณ
ุ วุฒิไม่ต่ากว่าระดับปริ ญญาตรี
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
จัดให้ มีการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มทักษะความรู้และประสบการณ์การปฏิบตั งิ าน ในด้ านต่างๆ
อย่างน้ อยคนละ 1-2 ครัง้ ต่อปี ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
5. การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานิสิต
5.1 การให้ คาปรึกษาด้ านวิชาการ และอื่นๆ แก่ นิสติ
5.1.1 มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาด้ านวิชาการ เพื่อทาหน้ าที่ให้ คาแนะนาและคาปรึ กษาในการลงทะเบียน การ
เรี ยน การร่วมกิจกรรม การปรับตัว การพัฒนาทักษะชีวิต และอื่นๆ
5.1.2 มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจาโครงการในการทากิจกรรมของนิสติ
5.2 การอุทธรณ์ ของนิสติ
5.2.1 นิสติ สามารถยื่นคาร้ องเพื่อขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนนและวิธีการประเมินผล
5.2.2 จัดช่องทางรับคาร้ องเพื่อการขออุทธรณ์ของนิสติ
5.2.3 จัดตังคณะกรรมการในการพิ
้
จารณาการอุทธรณ์ของนิสติ
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
6.1 มีการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตทุกปี เพื่อนาข้ อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร
6.2 มีการสารวจการได้ งานทาของบัณฑิตทุกปี
6.3 มีการสารวจเพื่อประเมินความต้ องการของตลาดงาน สังคม
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7. ตัวบ่ งชีผ้ ลการดาเนินการ (Key Performance Indicators)
เพื่อให้ การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชีท้ งหมด
ั้
ในเบื ้องต้ นได้ กาหนดให้ มีการติดตามผลการดาเนินการ
ตามแนวคิดของ TQF โดยมีเกณฑ์การประเมินผ่านไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของตัวชี ้วัด
ตัวบ่งชี ้ผลการดาเนินงาน
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้ อยร้ อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้ องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรื อมาตรฐาน
คุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชา (ถ้ ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้ อยก่อนการ
เปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.5
และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้
ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ ้นสุดปี การศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ ามี)อย่างน้ อยร้ อยละ 25
ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรื อการประเมินผลการเรี ยนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินการ
ที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ ามี) ทุกคน ได้ รับการปฐมนิเทศหรื อคาแนะนา
ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน
(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้ รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรื อ
วิชาชีพอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน (ถ้ ามี) ได้ รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้ าย/บัณฑิตใหม่ที่มีตอ่
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตที่มีตอ่ บัณฑิตใหม่เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุ งการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
1.1.1 ประเมินคุณภาพการเรี ยนการสอนรายวิชา โดยนิสติ ที่ลงทะเบียนเรี ยน
1.1.2 ประเมินประสิทธิภาพการสอนจากผลการเรี ยนของนิสติ
1.1.3 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเข้ าร่วมกิจกรรมการเรี ยนการสอนของนิสติ ทังในและนอกชั
้
นเรี
้ ยน
1.1.4 ประเมินจากผลงานของนิสติ ที่ได้ รับมอบหมายในแต่ละรายวิชา
1.1.5 ประเมินวิธีการจัดการเรี ยนรู้ โดยคณาจารย์ผ้ สู อนในระดับรายวิชาและสาขาวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
1.2.1 ประเมินอาจารย์ผ้ สู อนในแต่ละรายวิชาโดยนิสติ ตามแบบประเมินคุณภาพการเรี ยนการสอน
1.2.2 รายงานผลการประเมิ น ทัก ษะอาจารย์ ใ ห้ แ ก่ อาจารย์ ผ้ ูสอนและผู้รับ ผิ ด ชอบหลัก สูตรเพื่อ ใช้ ในการ
ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ตอ่ ไป
1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงทักษะกลยุทธ์การสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 กลยุทธิ์การประเมิน
การประเมิ นหลักสูตรในภาพรวม มีการรวบรวมข้ อมูลทัง้ หมดเพื่อการปรั บปรุ งหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร
ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนทังในภาพรวมและในแต่
้
ละรายวิชา นอกจากนี ้ประเมินจารกโดยการสอบถาม
ความคิดเห็นจากนิสติ และผู้ใช้ บณ
ั ฑิตด้ วย ซึง่ จะรวบรวมข้ อคิดเห็นทังหมดน
้
าไปปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
2.2 ดัชนีการประเมินผลการดาเนินงาน
มีการเก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อใช้ กาหนดดัชนีบง่ ชี ้ผลการดาเนินงานดังนี ้
2.2.1 กาหนดให้ มีคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ซึง่ ประกอบไปด้ วยคณะกรรมการภายในและภายนอกสถาบัน
2.1 .2 ประเมินหลักสุตรในแต่ละปี การศึกษา ซึ่งประกอบไปด้ วย การประเมินการจัดการเรี ยนการสอน การฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชีพ การปูระเมินผลสัมฤทธิ์ ของนิสิต และการประมวลความรู้ ของนิสิตก่อนจบ การประเมินผลผลิต
(Output) และประเมินผลที่ได้ (Outcome)
2.3 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
2.4 จัดทาการวิจยั เชิงประเมินหลักสูตร เพื่อนาผลไปใช้ ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ไม่มี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ งหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ การสอน
4.1 จัดทารายงานการประเมินหลักสูตร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการในระดับต่างๆ คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้ อง
4.2 จัดประชุม สัมมนา การวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ์การสอน โดยใช้ ผลการประเมินเป็ นฐานในการปรับปรุง
4.3 เชิญผู้มีสว่ นได้ เสีย (Stakeholders) มีสว่ นร่วมในการให้ ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน
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ภาคผนวก
ภาคผนวก
ภาคผนวก
ภาคผนวก
ภาคผนวก
ภาคผนวก

ก
ข
ค
ง
จ

ข้ อบังคับมหาวิทยาลัย
คาสั่งแต่ งตัง้ คณะกรรมการร่ างหลักสูตร
รายงานผลการวิพากษ์ หลักสูตร
รายงานสารวจความเป็ นไปได้ ในการเปิ ดหลักสูตร
ประวัตแิ ละผลงานของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร
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ภาคผนวก ก ข้ อบังคับมหาวิทยาลัย
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ภาคผนวก ข คาสั่งแต่ งตัง้ คณะกรรมการร่ างหลักสูตร
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ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์ หลักสูตร
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แบบฟอร์ มการตรวจสอบรายการวิพากษ์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554)
วันและเวลา :วันที่ 8 เมษายน 2554 เวลา 8.30 – 12.00 น.
สถานที่ : ณ ห้ องประชุมชัน้ 15 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ : รศ.กมล เผ่าสวัสดิ์
รายการที่ตรวจสอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริ ญญา
หลักการและเหตุผลของหลักสูตร
ปรัชญาและวัตถุประสงค์
คุณวุฒิและคุณสมบัติผ้ สู มัครเข้ าเป็ นนิสติ
โครงสร้ างหลักสูตร
1. หมวดวิชาพื ้นฐาน
2. หมวดวิชาเอก
2.1 หมวดวิชาเอกบังคับ
2.2 หมวดวิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

เหมาะสม

ไม่
เหมาะสม










7. ความเหมาะสมของรายวิชาในแต่ละหมวดวิชา/
กลุม่ วิชา



8. แผนการศึกษาและจานวนหน่วยกิตในแต่ละ
ภาคการศึกษา
9. ความเหมาะสมและความชัดเจนของ
รายละเอียดเนื ้อหาวิชา
10. ลาดับและความต่อเนื่องของรายวิชาใน
หลักสูตร



11. ความสอดคล้ องของเนื ้อหารายวิชากับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ข้ อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ






- มีความซ ้าซ้ อนในรายวิชา
ระหว่างวิชาบังคับกับวิชาเอก
ในวิชาเอก FA 531 และ FA
532 ควรมีการปรับ โดยเฉพาะ
วิชา 531 ควรเอาออก **
- วิชาเลือก ควรมีความชัดเจน
ของเนื ้อหา (IA 533 และ
IA534 )
- ควรเพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวข้ อง
กับประวัติศาสตร์ และทฤษฎีที่
เกี่ยวข้ อง
- ปรับปรุงให้ สอดคล้ องกันใน
รายวิชาของหลักสูตร
- ควรให้ มีลกั ษณะเฉพาะมาก
ขึ ้น
- ไม่จาเป็ นต้ องต่อเนื่องเสมอ
ไป แต่ในรายวิชาต้ องจบใน
ตัวเอง
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ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม **
หมวดวิชาบังคับ
(1) FA 501 ไม่มีความจาเป็ นต้ องมี , FA 502 ควรปรับเป็ นการศึกษาวิธีวิทยาการวิจยั ศิลปกรรม , FA 503 ควร
ปรับเนื ้อหาให้ มีความชัดเจน เพราะรายวิชายังตีความไม่ได้
(2) วิชาเอกศิลปะจินตทัศน์ FA 531 มีความซ ้าซ้ อนกับ FA 502 และ FA 503 วิชาเฉพาะ FA 532 ใน
รายละเอียดครอบคลุม FA 531 อยูแ่ ล้ ว
ในหมวดนี ้ สมควรจะมีการพิจารณาเพิ่มรายวิชาทีเ่ กี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปะและทฤษฎีศิลป์ที่เกี่ยวข้ อง
หมวดวิชาเอก
FA 634 ไม่มีความจาเป็ นต้ องใส่วงเล็บ โครงการความร่วมมือก็ได้
หมวดวิชาเลือก
IA 533 ในระดับปริ ญญาโท น่าจะพิจารณาความชัดเจนว่า ปรัชญาอะไร ควรระบุให้ เกิดความชัดเจนต่อองค์
ความรู้ที่จะนาไปประยุกต์ใช้
IA 534 ทฤษฎีสนุ ทรี ยศาสตร์ น่าจะพิจารณาว่าควรจะเน้ นการเรี ยนการสอนในยุคสมัยใด เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
หมวดวิชา และความทันสมัยของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
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แบบฟอร์ มการตรวจสอบรายการวิพากษ์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554)
วันและเวลา :วันที่ 8 เมษายน 2554 เวลา 8.30 – 12.00 น.
สถานที่ : ณ ห้ องประชุมชัน้ 15 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ : รศ.บุญสนอง รัตนสุนทรากุล
รายการที่ตรวจสอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริ ญญา
หลักการและเหตุผลของหลักสูตร
ปรัชญาและวัตถุประสงค์
คุณวุฒิและคุณสมบัติผ้ สู มัครเข้ าเป็ นนิสติ
โครงสร้ างหลักสูตร
1. หมวดวิชาพื ้นฐาน
2. หมวดวิชาเอก
2.1 หมวดวิชาเอกบังคับ
2.2 หมวดวิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
7. ความเหมาะสมของรายวิชาในแต่ละหมวดวิชา/
กลุม่ วิชา

8. แผนการศึกษาและจานวนหน่วยกิตในแต่ละ
ภาคการศึกษา
9. ความเหมาะสมและความชัดเจนของ
รายละเอียดเนื ้อหาวิชา
10. ลาดับและความต่อเนื่องของรายวิชาใน
หลักสูตร
11. ความสอดคล้ องของเนื ้อหารายวิชากับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เหมาะสม

ไม่
เหมาะสม

ข้ อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ








- จุดดี คือ ผู้เรี ยนมีทางเลือก
หลากหลาย
- ควรเพิม่ รายวิชากรณีศกึ ษา
ในชันเรี
้ ยน
- จัดกลุม่ รายวิชาให้ มีความ
ต่อเนื่อง
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แบบฟอร์ มการตรวจสอบรายการวิพากษ์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554)
วันและเวลา :วันที่ 8 เมษายน 2554 เวลา 8.30 – 12.00 น.
สถานที่ : ณ ห้ องประชุมชัน้ 15 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ : รศ.ณรงค์ชยั ปิ ฎกรัชต์
รายการที่ตรวจสอบ
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริ ญญา
หลักการและเหตุผลของหลักสูตร
ปรัชญาและวัตถุประสงค์
คุณวุฒิและคุณสมบัติผ้ สู มัครเข้ าเป็ นนิสติ

6. โครงสร้ างหลักสูตร
1. หมวดวิชาพื ้นฐาน
2. หมวดวิชาเอก
2.1 หมวดวิชาเอกบังคับ
2.2 หมวดวิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
7. ความเหมาะสมของรายวิชาในแต่ละหมวดวิชา/
กลุม่ วิชา
8. แผนการศึกษาและจานวนหน่วยกิตในแต่ละ
ภาคการศึกษา
9. ความเหมาะสมและความชัดเจนของ
รายละเอียดเนื ้อหาวิชา
10. ลาดับและความต่อเนื่องของรายวิชาใน
หลักสูตร
11. ความสอดคล้ องของเนื ้อหารายวิชากับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เหมาะสม

ไม่
เหมาะสม

ข้ อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ







- ข้ อ 7.2 ได้ นาเสนอใน
เอกสารแล้ ว



- น้ อยไป และไม่ให้ นิสติ เลือก
- ไม่พบ



- มีบางรายวิชาเป็ นวิชา
พื ้นฐาน ควรศึกษาก่อนใน
ภาคเรี ยนแรกๆ
- แต่มีบางส่วนทีม่ ิใช่
คาอธิบายรายวิชา










52

ภาคผนวก ง
รายงานสารวจความเป็ นไปได้ ในการเปิ ดหลักสูตร
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รายงานสารวจความเป็ นไปได้ ในการเปิ ดหลักสูตร
ความต้ องการในการเปิ ดหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ จากผล
สารวจความต้ องการในการศึกษาต่อ ของบัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่เข้ ารับพระราชทานปริ ญญาบัตร ปี
การศึกษา 2548 -2550 โดยการกรอกแบบสอบถาม และประเมินผลจาก งานบริ การการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์
จากข้ อมูลปี การศึกษา 2548 สารวจพบว่า บัณฑิตส่วนใหญ่ ร้ อยละ 68.5 มีความประสงค์ที่จะศึกษา
ต่อ เมื่อจาแนกตามกลุม่ สาขาวิชา พบว่า บัณฑิตกลุ่มสาขาวิชาออกแบบ มีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อ ร้ อยละ 66
บัณฑิตกลุม่ สาขาวิชาดนตรี มีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อ ร้ อยละ 46.7 บัณฑิตกลุม่ สาขาวิชาทัศนศิลป์ มีความประสงค์
ที่จะศึกษาต่อ ร้ อยละ 68.5 และบัณฑิตกลุ่มสาขาวิชาศิลปะการแสดง มีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อ ร้ อยละ 76.8 ดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลสารวจความต้ องการศึกษาต่อ ของบัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่เข้ ารับพระราชทานปริ ญญาบัตร
ปี การศึกษา 2548
ความประสงค์ ในการ
ศึกษาต่ อ
1. ต้ องการศึกษาต่อ
2. ไม่ต้องการศึกษาต่อ
รวม

ออกแบบ

ดนตรี

ทัศนศิลป์

การแสดง

รวม

จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ

35
18

66
34

7
8

46.7
53.3

37
17

68.5
31.5

43
13

76.8
23.2

122
56

68.5
31.5

53

100

15

100

54

100

56

100

177

100

จากข้ อมูลปี การศึกษา 2549 สารวจพบว่า บัณฑิตส่วนใหญ่ ร้ อยละ 64.7 มีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อ
เมื่อจาแนกตามกลุม่ สาขาวิชา พบว่า บัณฑิตกลุ่มสาขาวิชาออกแบบ มีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อ ร้ อยละ 75.8
บัณฑิตกลุ่มสาขาวิชาดนตรี มีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อ ร้ อยละ 68.75 บัณฑิตกลุ่มสาขาวิชาทัศนศิลป์ มีความ
ประสงค์ที่จะศึกษาต่อ ร้ อยละ 68.75 และบัณฑิตกลุม่ สาขาวิชาศิลปะการแสดง มีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อ ร้ อยละ
76.8 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลสารวจความต้ องการศึกษาต่อ ของบัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่เข้ ารับพระราชทานปริ ญญาบัตร
ปี การศึกษา 2549
ผลสารวจความต้ องการศึกษาต่อ ของบัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่เข้ ารับพระราชทานปริ ญญาบัตร ปี การศึกษา 2549
ความประสงค์ ในการ
ศึกษาต่ อ
1. ต้ องการศึกษาต่อ
2. ไม่ต้องการศึกษาต่อ
รวม

ออกแบบ

ดนตรี

ทัศนศิลป์

การแสดง

รวม

จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ

32
13

71.1
28.9

6
7

46.2
53.8

24
20

54.5
45.5

48
20

70.6
29.4

110
60

64.7
35.3

45

100

13

100

44

100

68

100

170

100

จากข้ อมูลปี การศึกษา 2550 สารวจพบว่า บัณฑิตส่วนใหญ่ ร้ อยละ 70.6 มีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อ
เมื่อจาแนกตามกลุม่ สาขาวิชา พบว่า บัณฑิตกลุ่มสาขาวิชาออกแบบ มีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อ ร้ อยละ 74.6
บัณฑิตกลุ่มสาขาวิชาดนตรี มีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อ ร้ อยละ 68.7 บัณฑิตกลุ่มสาขาวิชาทัศนศิลป์ มีความ
ประสงค์ที่จะศึกษาต่อ ร้ อยละ 69.4 และบัณฑิตกลุม่ สาขาวิชาศิลปะการแสดง มีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อ ร้ อยละ
67.7 ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลสารวจความต้ องการศึกษาต่อ ของบัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่เข้ ารับพระราชทานปริ ญญาบัตร
ปี การศึกษา 2550
ความประสงค์ ในการ
ศึกษาต่ อ
1. ต้ องการศึกษาต่อ
2. ไม่ต้องการศึกษาต่อ
รวม

ออกแบบ

ดนตรี

ทัศนศิลป์

การแสดง

รวม

จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ

47
16

74.6
25.4

11
65

68.7
31.3

36
25

69.4
30.6

42
20

67.7
32.3

125
52

70.6
29.4

63

100

16

100

36

100

62

100

177

100

ความจาเป็ นในการศึกษาต่ อระดับบัณฑิตศึกษา ของบุคคลที่จบจากสถาบันการศึกษาอื่น และ
สถานประกอบการ
ในปั จจุบนั มีสถาบันระดับอุดมศึกษาที่ เปิ ดสอนทางด้ านศิลปกรรมศาสตร์ หลายสถาบัน ซึง่ ผลิตบัณฑิต
ในระดับปริ ญญาตรี และมีความต้ องการที่จะศึกษาต่อในระดับสูง รวมทัง้ บุคคลทัว่ ไปทีทางานในองค์กรของรัฐ
และเอกชน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ที่มีความทันสมัย ความรู้ ทางด้ านวิจยั และสามารถนาไปใช้ ในการปฏิบตั ิงาน ซึง่
ขณะนี ้มีความจาเป็ นอย่างมากทุกองค์กร ดังนัน้ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จึงเป็ นหลักสูตรที่ต้องการ
และมีความจาเป็ นในการ การพัฒนาความรู้ ทางการศึกษา ค้ นคว้ า และวิจยั ด้ านศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อให้
ตอบสนองความต้ องขององค์กรของรัฐและเอกชน
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ภาคผนวก จ
ประวัตแิ ละผลงานอาจารย์ ประจาหลักสูตร
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ประวัตแิ ละผลงานอาจารย์ ประจาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาศิลปกรรม วิชาเอกนวัตกรรมการออกแบบ
ชื่อ - นามสกุล
หมายเลขประจาตัวประชาชน
ตาแหน่ งทางวิชาการ
ที่ทางาน

นายสมศักดิ์ ชวาลาวัณย์
3100503234978
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

วุฒกิ ารศึกษา
วุฒกิ ารศึกษา
กศ.ม.(ศิลปศึกษา)
ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์)

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
วิทยาลัยครูพระนคร

ปี พ.ศ.
2532
2520

ตาแหน่ งบริหาร
ประธานกรรมการบริ หารหลักสูตร ศป.ม.(ทัศนศิลป์:ศิลปะสมัยใหม่)
งานวิจัย
1) สมศักดิ์ ชวาลาวัณย์. (2554). การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ที่ขึ ้นรูปบนแป้นหมุน. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์โอ
เดียนสโตร์ .
2) สมศักดิ์ ชวาลาวัณย์. (2549). การศึกษาน ้าเคลือบผลึกเพื่อใช้ กบั ประติมากรรมเซรามิกส์. กรุงเทพฯ : คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
3) สมศักดิ์ ชวาลาวัณย์. (2549). เซรามิกส์. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์
4) สมศักดิ์ ชวาลาวัณย์. (2541). เซรามิกส์เบื ้องต้ น. กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร
วิโรฒ.
ภาระงานสอนใหม่
สอนภาค/
ปี การศึกษา

รายวิชาที่สอน / หน่วยกิต
FA 534 Analysis in Imaging Art
IA 632 Practicum in Imaging Art 2

1
2
รวมหน่วยกิต

รวมชัว่ โมงสอน(หน่วยกิต)
ภาคต้ น
ภาคปลาย
บรรยาย ปฏิบตั ิ บรรยาย ปฏิบตั ิ
1.00
1.00

2.00
4.00

3.00
3.00

-
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ประวัตแิ ละผลงานอาจารย์ ประจาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาศิลปกรรม วิชาเอกนวัตกรรมการออกแบบ
ชื่อ – นามสกุล
หมายเลขประจาตัวประชาชน
ตาแหน่ งทางวิชาการ
ที่ทางาน

นางจิตรพี ชวาลาวัณย์
3100203171130
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

วุฒกิ ารศึกษา
วุฒกิ ารศึกษา
Ed.S. (Educational Media)
MA.HE. (Clothing & Textile)
BS.HE. (Clothing & Textile)

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
The University of Northern Colorado, USA
The University of Northern Colorado, USA
The Philippine woman,s University, ฟิ ลปิ ปิ นส์

ปี พ.ศ.
2523
2521
2517

ตาแหน่ งทางด้ านบริหาร
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร วท.บ.คหกรรมศาสตร์
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะกรรมการพิจารณาภาระงานประจาภาควิชาฯ
ผลงานการเขียนเอกสารคาสอน และ ตารา
1) จิตรพี ชวาลาวัณย์. (2554). การทาแบบเสื ้อผ้ าบนหุน่ Draping for Apparel. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์โอ
เดียนสโตร์ .
2) จิตรพี ชวาลาวัณย์. (2550). ตัดเย็บเสื ้อผ้ าบุรุษเบื ้องต้ น. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์ .
3) จิตรพี ชวาลาวัณย์. (2539). เสื ้อสูทสตรี เบื ้องต้ น. กรุงเทพฯ : ต้ นอ้ อ แกรมมี่.
4) จิตรพี ชวาลาวัณย์. (2539). ตัดเย็บเสื ้อผ้ าสตรี เบื ้องต้ น. กรุงเทพฯ : ต้ นอ้ อ แกรมมี่.
5) จิตรพี ชวาลาวัณย์. (2539). เสื ้อผ้ าอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ : ต้ นอ้ อ แกรมมี่.
6) จิตรพี ชวาลาวัณย์. (2539). เสื ้อผ้ าเด็กเบื ้องต้ น. กรุงเทพฯ : ต้ นอ้ อ แกรมมี่.
ภาระงานสอนใหม่
รายวิชาที่สอน / หน่วยกิต
DI 611 Practicum in Design Innovation 1 3(1-4-4)
DI 611 Practicum in Design Innovation 1 3(1-4-4)

รวมหน่วยกิต

สอนภาค/ รวมชัว่ โมงสอน(หน่วยกิต)
ปี การศึกษา
ภาคต้ น
ภาคปลาย
บรรยาย ปฏิบตั ิ บรรยาย ปฏิบตั ิ
1
1.00
4.00
2
1.00
4.00
-

-

1.00

4.00

1.00

4.00
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ประวัตแิ ละผลงานอาจารย์ ประจาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาศิลปกรรม วิชาเอกนวัตกรรมการออกแบบ
ชื่อ – นามสกุล
หมายเลขประจาตัวประชาชน
ตาแหน่ งทางวิชาการ
ที่ทางาน

นางสินีนาถ เลิศไพรวัน
3100902444143
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

วุฒกิ ารศึกษา
วุฒกิ ารศึกษา
M.S.(Interior Design)
สถ.บ.(ศิลปะอุตสาหกรรม) เกียรตินิยม
อันดับ 2

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Pratt Institute, NYC, USA
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง

ปี พ.ศ.
2527
2520

ตาแหน่ งบริหาร
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริ หารและจัดการทรัพย์สนิ
ผลงานวิจัย
1) สินีนาถ เลิศไพรวันและคณะ. (2552). โครงการศึกษาและพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสาอางค์สมุนไพรเพื่อการ
ส่งออก. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
2) สินีนาถ เลิศไพรวันและคณะ. (2551). การวิจยั และพัฒนารูปแบบกระเป๋ าหนังประกอบเครื่ องประดับตกแต่ง :
กรณีศกึ ษาโลหะเงินภูมิปัญญาไทย. กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
3) สินีนาถ เลิศไพรวันและคณะ. (2551). ศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จกั รสานไทยเพื่อประยุกต์ใช้ ในงาน
ออกแบบกระเป๋ าหนังสตรี . กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
4) สินีนาถ เลิศไพรวันและคณะ. (2550). การศึกษาแนวโน้ มความนิยมในการเลือกใช้ รูปแบบกระเป๋ าหนังของสตรี
ในธุรกิจไทย. กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
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ตารา หนังสือ เอกสารคาสอน
1) สินีนาถ เลิศไพรวัน. (2539). เอกสารคาสอนวิชาหลักการออกแบบ. กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
2) สินีนาถ เลิศไพรวัน. (2540). เอกสารคาสอนวิชาการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์. กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
3) สินีนาถ เลิศไพรวัน.(2550).องค์ความรู้ในการออกแบบเครื่ องหนัง เล่ม 1.ศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาแฟชัน่
(บก 3). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลันศรี นคริ นทรวิโรฒ
4) สินีนาถ เลิศไพรวัน.(2551).องค์ความรู้ในการออกแบบเครื่ องหนัง เล่ม 2.ศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาแฟชัน่
(บก 3). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
บทความวิชาการ
1) สินีนาถ เลิศไพรวัน. (2551). แนวโน้ มการเลือกใช้ กระเป๋ าหนังของสตรี นกั ธุรกิจไทย. วารสารมหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ เล่ม 2. หน้ า 283-290. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
2) สินีนาถ เลิศไพรวัน. (2539). การสร้ างภาพดิจิตอล.วารสารศิลปกรรมศาสตร์ ปี ที่ 3 (ฉบับที่ 4) . หน้ า 28-45
กรุงเทพมหานคร :คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ภาระงานสอนใหม่
รายวิชาที่สอน / หน่วยกิต
FA501
FA503
FA502
DI615

การวิจยั เชิงปริ มาณและการวิจยั เชิงคุณภาพ
สัมมนาประเด็นสาธารณะทางศิลปกรรม
หลักการ กระบวนทัศน์และการวิจยั ทางศิลปกรรม
พฤติกรรมผู้บริ โภควิเคราะห์
รวมหน่วยกิต

สอนภาค/ รวมชัว่ โมงสอน(หน่วยกิต)
ปี การศึกษา
ภาคต้ น
ภาคปลาย
บรรยาย ปฏิบตั ิ บรรยาย ปฏิบตั ิ
1
3.00
1
2.00
2
2.00
2
2.00
5.00

-

4.00

-
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ประวัตแิ ละผลงานอาจารย์ ประจาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาศิลปกรรม วิชาเอกนวัตกรรมการออกแบบ
ชื่อ - นามสกุล
หมายเลขประจาตัวประชาชน
ตาแหน่ งทางวิชาการ
ที่ทางาน

นายรวิเทพ มุสิกะปาน
3629900002775
อาจารย์
สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

วุฒกิ ารศึกษา

วุฒิการศึกษา
ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรมวิจยั )
กศ.ม. (ศิลปศึกษา)
กศ.บ. (ศิลปศึกษา)

สาเร็จการศึกษาจาก
ปี พ.ศ.
สถาบัน
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
วิทยาลัยครู บ้านสมเด็จเจ้ าพระยา

2553
2540
2534

ตาแหน่ งบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร ศป.ม. (นวัตกรรมการออกแบบ)
งานวิจัย
1) รวิเทพ มุสิกะปาน. (2552). การศึกษากระบวนการเขียนภาพร่ างแฟชัน่ ในระบบอุตสาหกรรม
เครื่ องนุ่มห่มไทย ด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ . กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
2) รวิเทพ มุสิกะปาน. (2551). โครงการสร้ างองค์ความรู้ การออกแบบเครื่ องนุ่มห่ม (ผ้ าไทย) สุภาพบุรุษ.
กรุ งเทพฯ : โครงการจัดตังศู
้ นย์พฒ
ั นาแฟชัน่ และอัญมณีแห่งมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
3) รวิเทพ มุสิกะปาน. (2548). การศึกษาการออกแบบเครื่ องนุ่งห่อม (ผ้ าไทย) เพื่อการส่งออก. กรุ งเทพฯ
: โครงการจัดตังศู
้ นย์พฒ
ั นาแฟชัน่ และอัญมณี แห่งมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ.
ปริญญานิพนธ์
1) รวิเทพ มุสิกะปาน. (2554). ผู้ทรงอิทธิพลแฟชัน่ ไทยร่ วมสมัย. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ. ปริ ญญานิพนธ์
หนังสือ / ตารา
1) รวิเทพ มุสิกะปาน. (2551). Fashion SWU and Trend. กรุ งเทพฯ : โครงการจัดตังศู
้ นย์พฒ
ั นาแฟชัน่
และอัญมณีแห่งมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
2) รวิเทพ มุสิกะปาน. (2550). Young Desinger Thailand. กรุ งเทพฯ : โครงการจัดตังศู
้ นย์พฒ
ั นา
แฟชัน่ และอัญมณีแห่งมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
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ภาระงานสอนใหม่
รวมชัว่ โมงสอน(หน่วยกิต)
รายวิชาที่สอน / หน่วยกิต
สอนภาค/
ภาคต้ น
ภาคปลาย
ปี การศึกษา บรรยาย ปฏิบตั ิ บรรยาย ปฏิบตั ิ
2
0
FA 511 Contemporary Design Innovation 2(2-0-4) 1/2554
2
2
DI 616 Design Innovation Traditional Art and Thai 2/2554

Wisdom

3(2-2-5)
รวม
หน่วยกิต

4

2
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ประวัตแิ ละผลงานอาจารย์ ประจาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาศิลปกรรม วิชาเอกนวัตกรรมการออกแบบ
ชื่อ – นามสกุล
หมายเลขประจาตัวประชาชน
ตาแหน่ งทางวิชาการ
ที่ทางาน

นายกรกลด คาสุข
3100503591959
อาจารย์
สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

ประวัติการศึกษา
วุฒกิ ารศึกษา
Ph.D. (Art & Design : Fashion Design)
M.A. (Fashion)
ศป.บ. (ออกแบบทัศนศิลป์ : การออกแบบ
แฟชัน่ )

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Birmingham City University สหราชอาณาจักร
University of Central England in Birmingham
สหราชอาณาจักร
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

ปี พ.ศ.
2553
2553
2546

ตาแหน่ งบริหาร
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร ศป.ม. (นวัตกรรมการออกแบบ)
งานวิจัย
1) Koraklod Kumsook. (2554). An alternative direction for Thai fashion : The Integration of

traditional Thai culture and contemporary fashion. London : Birmingham institute of art
and design, Birmingham City University.
2) กรกลด คาสุข. (2548). โครงการสร้ างฐานข้ อมูลทางด้ านการออกแบบแฟชัน่ : ศึกษาการออกแบบเครื่ องนุง่ ห่ม
(ผ้ าไทย) เพื่อการส่งออก.ทุนงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2548 .กรุงเทพมหานคร.
เอกสารและตารา
1) กรกลด คาสุข. (2554). เอกสารประกอบรายวิชา VDS 226 Concept of Fashion Design. กรุงเทพมหานคร :
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
2) กรกลด คาสุข. (2554). เอกสารประกอบรายวิชา VDS 292 Three Dimension Drawing. กรุงเทพมหานคร :
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
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ภาระงานสอนใหม่
สอนภาค/ รวมชัว่ โมงสอน(หน่วยกิต)
ปี การศึกษา
ภาคต้ น
ภาคปลาย
บรรยาย ปฏิบตั ิ บรรยาย ปฏิบตั ิ
1
1.00
4.00
2
2.00

รายวิชาที่สอน / หน่วยกิต
DI613 ปฏิบตั ิการนวัตกรรมการออกแบบ 3
FA514 จิตวิทยาศิลปะและนวัตกรรมการออกแบบ
รวมหน่วยกิต

1.00

4.00

2.00

-
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ประวัตแิ ละผลงานอาจารย์ ประจาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาศิลปกรรม วิชาเอกมานุษยดุริยางควิทยา
ชื่อ – นามสกุล
หมายเลขประจาตัวประชาชน
ตาแหน่ งทางวิชาการ
ที่ทางาน

นายมานพ วิสทุ ธิแพทย์
3230100039726
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ศกึ ษา คณะศิลปกรรมศาสตร์

ประวัติการศึกษา
วุฒกิ ารศึกษา
PH.D.(Music)
M.M. (Music Education)
กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ )
ป.กศ. วิทยาลัยครูสวนสุนนั ทา

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
University of Delhi. India
University of the Philippines, Philippines
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
วิทยาลัยครูสวนสุนนั ทา

ปี พ.ศ.
2545
2531
2521

ตาแหน่ งบริหาร
ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา)
หัวหน้ าสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ศกึ ษา
งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ได้ รับ
1) มานพ วิสทุ ธิแพทย์. (2553). ดนตรี ในพิธีกรรมแก้ เหมฺรยหนังตะลุง : กรณีศกึ ษาหนังตะลุงคณะอาจารย์
ณรงค์ ตะลุงบัณฑิต : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
2) มานพ วิสทุ ธิแพทย์. (2553). การศึกษาบทเพลงของ พร ภิรมย์ และการประพันธ์เพลงเถาจากทานอง
ของ พร ภิรมย์. กรุ งเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
3) มานพ วิสทุ ธิแพทย์. (2552). องค์ความรู้ ศิลปิ นแห่งชาติ : นายจิรัส อาจณรงค์. กรุ งเทพฯ : คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
4) มานพ วิสทุ ธิแพทย์. (2552). การศึกษาความต้ องการศึกษาต่อในระดับปริ ญญาเอก สาขาวิชามานุษย
ดุริยางควิทยา. กรุ งเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
5) มานพ วิสทุ ธิแพทย์. (2549). การสืบทอดเพลงไทยบ้ านบางลาพู : วัฒนธรรมมุขปาฐะ. กรุงเทพฯ :
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
6) มานพ วิสทุ ธิแพทย์. (2543). การศึกษาวิเคราะห์เพลงระบาบ้ านนา ตาบลบางลูกเสือ
อาเภอองค์รักษ์ จังหวัดนครนายก. กรุ งเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ.
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หนังสือ ตารา
1) มานพ วิสทุ ธิแพทย์. (2553). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา มน336 ฆ้ องวง.
กรุ งเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร
2) มานพ วิสทุ ธิแพทย์. (2550). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาดนตรี ไทยวิเคราะห์.
กรุ งเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร
3) มานพ วิสทุ ธิแพทย์. (2549). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาทฤษฎีการบันทึกโน้ ตเพลง ไทย.
กรุ งเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร
4) มานพ วิสทุ ธิแพทย์. (2549). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักการประพันธ์เพลงไทย.
กรุ งเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร
ภาระงานสอนใหม่
รายวิชาที่สอน / หน่วยกิต
FA524 การวิจยั ทางมานุยดุริยางควิทยา
MU628 การบริ หารและการนิเทศก์ทางดุริยางคศึกษา
รวมหน่วยกิต

สอนภาค/
ปี การศึกษา
1
2

รวมชัว่ โมงสอน(หน่วยกิต)
ภาคต้ น
ภาคปลาย
บรรยาย ปฏิบตั ิ บรรยาย ปฏิบตั ิ
2.00
3.00
5.00

-

-

-
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ประวัตแิ ละผลงานอาจารย์ ประจาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาศิลปกรรม วิชาเอกมานุษยดุริยางควิทยา
ชื่อ - นามสกุล
หมายเลขประจาตัวประชาชน
ตาแหน่ งทางวิชาการ
ที่ทางาน

นางกาญจนา อินทรสุนานนท์
3102101586413
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ศกึ ษา คณะศิลปกรรมศาสตร์

วุฒกิ ารศึกษา
วุฒิการศึกษา
ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์ )
กศ.ม.(อุดมศึกษา)
กศ.บ.(ศิลปศึกษา)

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
วิทยาลัยวิชาการศึกษา

ปี พ.ศ.
2553
2523
2517

ตาแหน่ งบริหาร
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา)
งานวิจัย
1) กาญจนา อิทนทรสุนานนท์. (2553). “ดนตรี และการแสดงของชาวกะเหรี่ยง” กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
2) กาญจนา อิทนทรสุนานนท์และคณะ. (2552). “การศึกษาภูมปิ ั ญญาการขับเสภาและการขับร้ องเพลงไทยเพื่อ
การสร้ างจิตสานึกในการอนุรักษ์ และเห็นคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม” กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
วิทยานิพนธ์
1) กาญจนา อิทนทรสุนานนท์และคณะ. (2553). “รูปแบบในการสร้ างพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกลุม่ ชาติพนั ธุ์กะเหรี่ ยงโป
ภาคตะวันตกของประเทศไทย” มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วิทยานิพนธ์.
หนังสือ / ตารา
1) กาญจนา อินทรสุนานนท์ (2548). สารานุกรมดนตรี และเพลงไทย. กรุงเทพฯ : พ.ศ.พัฒนา.
2) กาญจนา อินทรสุนานนท์ (2547). การแกะสลักสบู.่ กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา.
3) กาญจนา อินทรสุนานนท์ (2543). ราวงมาตรฐาน. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช
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ภาระงานสอนใหม่
รายวิชาที่สอน / หน่วยกิต

FA 501 Quantitative and Qualitative Research
3(3-0-6)
FA 525 Cultural Ethnomusicology
2(2-0-4)

รวมชัว่ โมงสอน(หน่วยกิต)
สอนภาค/
ภาคต้ น
ภาคปลาย
ปี การศึกษา บรรยาย ปฏิบตั ิ บรรยาย ปฏิบตั ิ
1/2554
3
0
2/2554
รวม
หน่วยกิต

3

0

2

0

2

0
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ประวัตแิ ละผลงานอาจารย์ ประจาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาศิลปกรรม วิชาเอกมานุษยดุริยางควิทยา
ชื่อ – นามสกุล
หมายเลขประจาตัวประชาชน
ตาแหน่ งทางวิชาการ
ที่ทางาน

นางรุจี ศรี สมบัติ
3101203288194
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ศกึ ษา คณะศิลปกรรมศาสตร์

ประวัติการศึกษา
วุฒกิ ารศึกษา
ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์ )
ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา)
กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ ไทย)

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

ปี พ.ศ.
2554
2543
2528

ประวัติการบริหาร
หัวหน้ ากลุม่ สาระศิลปะ (นาฏศิลป์) โรงเรี ยนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)
หัวหน้ างานศิลปวัฒนธรรมโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)
ความชานาญพิเศษ
ขับร้ อง

นาฏศิลป์ไทย

งานวิจัย
1) รุจี ศรี สมบัติ. (2554). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนขับร้ องเพลงไทยตามเกณฑ์มาตรฐาน สาขาวิชาชีพ
ดนตรี ไทย ขันที
้ ่ 4 ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา ปี ที่ 4 โรงเรี ยนสาธิต มหาวิทยาลัย
ศรี นริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ด้วยชุดทักษะการออกเสียง
พื ้นฐานและเทคนิคการขับร้ องเพลงไทย. กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ.
2) รุจี ศรี สมบัติ. (2554). ผ้ าทอลาวครั่ง :การอนุรักษ์ ฟืน้ ฟูและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอในวิถีชีวิต. กรุงเทพฯ : คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
3) รุจี ศรี สมบัติ. (2552). การศึกษาภูมิปัญญาการขับเสภาและการขับร้ องเพลงไทยเพื่อการสร้ างจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ และเห็นคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ.
4) รุจี ศรี สมบัติ. (2543). การศึกษาทางร้ องเพลงชุดเสภาของครูศิริ วิชเวช. กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
5) รุจี ศรี สมบัติ. (2543). แรงจูงใจของผู้ปกครองในการเลือกให้ นกั เรี ยนเข้ าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ปี
การศึกษา 2543 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม). กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
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ภาระงานสอนใหม่
รายวิชาที่สอน / หน่วยกิต
MU 625 สัมมนาดนตรี นานาชาติ
MU 626 สัมมนาดนตรี พื ้นบ้ านและดนตรี ชนเผ่าใน
ประเทศไทย
รวมหน่วยกิต

รวมชัว่ โมงสอน(หน่วยกิต)
สอนภาค/
ภาคต้ น
ภาคปลาย
ปี การศึกษา บรรยาย ปฏิบตั ิ บรรยาย ปฏิบตั ิ
1
3.00
2
3.00
6.00

-

-

-
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ประวัตแิ ละผลงานอาจารย์ ประจาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาศิลปกรรม วิชาเอกมานุษยดุริยางควิทยา
ชื่อ - นามสกุล
หมายเลขประจาตัวประชาชน
ตาแหน่ งทางวิชาการ
ที่ทางาน

นางชนิดา ตังเดชะหิรัญ
3102202006994
อาจารย์
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์

วุฒกิ ารศึกษา
วุฒกิ ารศึกษา
D.M.A. (Piano Performance)
M.M. (Piano Performance)
ค.บ. (ดนตรี )

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
The Ohio State University, USA
The Ohio State University, USA
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี พ.ศ.
2535
2530
2526

ตาแหน่ งบริหาร
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา)
งานวิจัย
1) ชนิดา ตังเดชะหิรัญ. (2556). การศึกษาวรรณกรรมเปี ยโนเพื่อการสร้ างแบบฝึ กหัดสาหรับ
การฝึ กคีย์บอร์ ดขันพื
้ ้นฐาน. กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ภาระงานสอนใหม่
สอนภาค/
ปี การศึกษา

รายวิชาที่สอน / หน่วยกิต
MU472 CONTEMPORARY MUSIC THESIS
MUE337 KEY BOARD

2
2
รวมหน่วยกิต

รวมชัว่ โมงสอน(หน่วยกิต)
ภาคต้ น
ภาคปลาย
บรรยาย ปฏิบตั ิ บรรยาย ปฏิบตั ิ
-

-

1.00
1.00
2.00

8.00
1.00
9.00
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ประวัตแิ ละผลงานอาจารย์ ประจาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาศิลปกรรม วิชาเอกมานุษยดุริยางควิทยา
ชื่อ - นามสกุล
หมายเลขประจาตัวประชาชน
ตาแหน่ งทางวิชาการ
ที่ทางาน

นายสุรศักดิ์ จานงค์สาร
3141500136151
อาจารย์
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ศกึ ษา คณะศิลปกรรมศาสตร์

วุฒกิ ารศึกษา
วุฒกิ ารศึกษา
ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา)
กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ ไทย)

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

ปี พ.ศ.
2542
2539

ตาแหน่ งบริหาร
หัวหน้ าสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ศกึ ษา
งานวิจัย
1) สุรศักดิ์ จานงสาร. (2548). การผลิตซ ้าทางวัฒนธรรมดนตรี พื ้นบ้ านของชาติพนั ธุ์บางกลุม่ : กรณีศกึ ษาชุมชน
กะเหรี่ ยง เขมร ม้ ง และมอญ. กรุงเทพฯ : สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
2) สุรศักดิ์ จานงสาร. (2548). การศึกษาความเข้ มแข็งทางวัฒนธรรมของชุมชนคนไทยในประเทศ เดนมาร์ ก :
กรณีศกึ ษาวัดไทยเดนมาร์ กพรหมวิหาร กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ ก. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ.
3) สุรศักดิ์ จานงสาร. (2548). ศึกษาดนตรี และนาฏศิลป์พื ้นบ้ าน หมูบ่ ้ านซอก เมืองคันธบุรี แขวงสุวรรณเขต
สปป ลาว ปี ที่ 2. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
ปริญญานิพนธ์
1) สุรศักดิ์ จานงสาร. (2542). ศึกษาการแปรทางระนาดเอกเพลงแป๊ ะ ๓ ชัน้ กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ. ปริ ญญานิพนธ์
ภาระงานสอนใหม่
สอนภาค/
ปี การศึกษา

รายวิชาที่สอน / หน่วยกิต
FA 521 History of Thai Music

2(2-0-4)

1/2554
รวม
หน่วยกิต

รวมชัว่ โมงสอน(หน่วยกิต)
ภาคต้ น
ภาคปลาย
บรรยาย ปฏิบตั ิ บรรยาย ปฏิบตั ิ
2
2

0
0
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ประวัตแิ ละผลงานอาจารย์ ประจาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาศิลปกรรม วิชาเอกศิลปะจินตทัศน์
ชื่อ - นามสกุล
หมายเลขประจาตัวประชาชน
ตาแหน่ งทางวิชาการ
ที่ทางาน

นายสมศักดิ์ ชวาลาวัณย์
3100503234978
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

วุฒกิ ารศึกษา
วุฒกิ ารศึกษา
กศ.ม.(ศิลปศึกษา)
ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์)

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
วิทยาลัยครูพระนคร

ปี พ.ศ.
2532
2520

ตาแหน่ งบริหาร
ประธานกรรมการบริ หารหลักสูตร ศป.ม.(ทัศนศิลป์:ศิลปะสมัยใหม่)
งานวิจัย

1) สมศักดิ์ ชวาลาวัณย์. (2554). การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ที่ขึ ้นรู ปบนแป้นหมุน. กรุ งเทพฯ :
สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์ .
2) สมศักดิ์ ชวาลาวัณย์. (2549). การศึกษาน ้าเคลือบผลึกเพื่อใช้ กบั ประติมากรรมเซรามิกส์. กรุ งเทพฯ :
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
3) สมศักดิ์ ชวาลาวัณย์. (2549). เซรามิกส์. กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์
4) สมศักดิ์ ชวาลาวัณย์. (2541). เซรามิกส์เบื ้องต้ น. กรุ งเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ.
ภาระงานสอนใหม่
สอนภาค/
ปี การศึกษา

รายวิชาที่สอน / หน่วยกิต
FA 534 Analysis in Imaging Art
IA 632 Practicum in Imaging Art 2

1
2
รวมหน่วยกิต

รวมชัว่ โมงสอน(หน่วยกิต)
ภาคต้ น
ภาคปลาย
บรรยาย ปฏิบตั ิ บรรยาย ปฏิบตั ิ
1.00
1.00

2.00
4.00

3.00
3.00

-
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ประวัตแิ ละผลงานอาจารย์ ประจาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาศิลปกรรม วิชาเอกศิลปะจินตทัศน์
ชื่อ – นามสกุล
หมายเลขประจาตัวประชาชน
ตาแหน่ งทางวิชาการ
ที่ทางาน

นายสาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง
3101202039433
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

ประวัติการศึกษา
วุฒกิ ารศึกษา
ปรด. (ไทศึกษา)
กศ.ม. (ศิลปศึกษา)
กศ.บ. (ศิลปศึกษา)
ปวช. ปวส. ปม.

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
โรงเรี ยนเพาะช่าง

ปี พ.ศ.
2522
2525
2532
2554

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย
1) สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง. (2553). ติดตามผลผู้ที่รับรางวัลศิลปิ นแห่งชาติจากสานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม สาขาทัศนศิลป์ / สาขาทัศนศิลป์ / สาขา
ศิลปะการแสดง ปี พทุ ธศักราช 2550. กรุ งเทพฯ : สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
กระทรวงวัฒนธรรม.
2) สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง. (2552). ติดตามผลผู้ที่รับรางวัลศิลปิ นแห่งชาติจากสานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์
สื่อผสม) ตังแต่
้ ปี พ.ศ.2528 – พ.ศ. 2549. กรุ งเทพฯ : สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม.
3) สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง. (2551). องค์ความรู้ ศิลปิ นแห่งชาติ : ทวี รัชนีกร. กรุ งเทพฯ : สานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม.
วิทยานิพนธ์
1) สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง. (2554). “ชีวิตคนเขียนภาพข้ างถนนกับการสร้ างพื ้นที่ทางสังคม” มหาสารคาม
: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วิทยานิพนธ์.
หนังสือ / ตารา
1) สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง. (2550). “การเขียนภาพสีน ้ามัน” กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์ .
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ภาระงานสอนใหม่
รายวิชาที่สอน / หน่วยกิต

สอนภาค/
ปี การศึกษา
1

IA 632 Practicum in Imaging Art 1
รวมหน่วยกิต

รวมชัว่ โมงสอน(หน่วยกิต)
ภาคต้ น
ภาคปลาย
บรรยาย ปฏิบตั ิ บรรยาย ปฏิบตั ิ
1.00
4.00
1.00

4.00

-

-
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ประวัตแิ ละผลงานอาจารย์ ประจาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาศิลปกรรม วิชาเอกศิลปะจินตทัศน์
ชื่อ – นามสกุล
หมายเลขประจาตัวประชาชน
ตาแหน่ งทางวิชาการ
ที่ทางาน

นายถนอม ชาภักดี
3101502258459
อาจารย์
สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

ประวัติการศึกษา
วุฒกิ ารศึกษา
M.A. Fine Art ; Art Criticism and
Theory
Cert. in History of Art
กศ.บ. (ศิลปศึกษา)
ปวส.

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
University of Kent at Canterbury (UKC)

ปี พ.ศ.
2542

The History of Art Study
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
วิทยาลัยช่างศิลป์ กรมศิลปากร ระทรวงศึกษาธิการ

2533
2526
2524

ประวัติการบริหาร
หัวหน้ าสาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์
ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย
1) ถนอม ชาภักดี. (2555). การสถาปนาพื ้นที่ทางศิลปะในการบริ บทของชุมชนเมือง กรณีศกึ ษาการเปลีย่ น
ถ่ายจากโรงงานสูพ่ ื ้นที่ทางศิลปะ 798 กรุงปั กกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน. กรุ งเทพฯ : คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
2) ถนอม ชาภักดี. (2553). ศิลปะชุมชนกับบริ บททางนิเวศวิทยาวัฒนธรรม กรณีศกึ ษาผลงานศิลปะใน
ชุมชนโดยรอบอุทยานแห่งชาติผาแต้ ม จังหวัดอุบลราชธานี. กรุ งเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
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ภาระงานสอนใหม่
รายวิชาที่สอน / หน่วยกิต
FA533 ทฤษฎีศิลปวิจารณ์
FA534 ศิลปะจินตทัศน์วเิ คราะห์

รวมชัว่ โมงสอน(หน่วยกิต)
สอนภาค/
ภาคต้ น
ภาคปลาย
ปี การศึกษา บรรยาย ปฏิบตั ิ บรรยาย ปฏิบตั ิ
1
2.00
2
2.00
รวมหน่วยกิต
2.00
2.00
-
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ประวัตแิ ละผลงานอาจารย์ ประจาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาศิลปกรรม วิชาเอกศิลปะจินตทัศน์
ชื่อ - นามสกุล
หมายเลขประจาตัวประชาชน
ตาแหน่ งทางวิชาการ
ที่ทางาน

นายเด่นพงษ์ วงศาโรจน์
3209900026279
อาจารย์
สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

วุฒกิ ารศึกษา

ศป.บ. (ทัศนศิลป์: จิตรกรรม)

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

ปี พ.ศ.
2546

ศป.ม. (ศิลปะสมัยใหม่)

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

2539

วุฒกิ ารศึกษา

ตาแหน่ งบริหาร
กรรมการบริ หารหลักสูตร ศป.ม.(ทัศนศิลป์:ศิลปะสมัยใหม่)
หัวหน้ าศูนย์ศิลปวิทยาบริ การ
รองคณบดีฝ่ายบริ หาร
งานวิจัย

1) เด่นพงษ์ วงศาโรจน์. (2546). จิตรกรรมภาพคน : กรณีศกึ ษาผลงานจิตกรรมของ พอล คลี.
กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ภาระงานสอนใหม่
รายวิชาที่สอน / หน่วยกิต
VA406 IMAGING ART THESIS
VAT443 PRACTICUM AND SEMINAR IN IMAGING ART
รวมหน่วยกิต

สอนภาค/
ปี การศึกษา
2
2

รวมชัว่ โมงสอน(หน่วยกิต)
ภาคต้ น
ภาคปลาย
บรรยาย ปฏิบตั ิ บรรยาย ปฏิบตั ิ
-

-

2.00
2.00
4.00

6.00
2.00
8.00
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ประวัตแิ ละผลงานอาจารย์ ประจาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาศิลปกรรม วิชาเอกศิลปะจินตทัศน์
ชื่อ - นามสกุล
หมายเลขประจาตัวประชาชน
ตาแหน่ งทางวิชาการ
ที่ทางาน

นายศุภชัย อารี รุ่งเรื อง
3101202115202
อาจารย์
สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์

วุฒกิ ารศึกษา
วุฒกิ ารศึกษา
ศป.ด. (ทัศนศิลป์)
ศป.ม.(ประวัติศาสตร์ :สถาปั ตยกรรม
ศาสตร์ )
ศศ.บ. (จิตรกรรมไทย) เกียรตินิยม

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปี พ.ศ.
2555
2545

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2538

ตาแหน่ งบริหาร
หัวหน้ าสาขาวิชาศิลปศึกษา
งานวิจัย

1) ศุภชัย อารี รุ่งเรื อง. (2556). การวิจยั และสร้ างสรรค์วีดีโออาร์ ต : ศิลปะเมืองเก่าและชีวิต. กรุ งเทพฯ :
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
2) ศุภชัย อารี รุ่งเรื อง. (2550). การวิจยั และสร้ างสรรค์ภาพยนตร์ อนิเมชัน่ เพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยว
ประจาปี สิรินธร จังหวัดลพบุรี. กรุ งเทพฯ : สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เครื อข่าย
การวิจยั ภาคกลางตอนบน
3) ศุภชัย อารี รุ่งเรื อง. (2549). การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากดินสอพองเพื่อเป็ นสีรองพื ้นการเขียน
ภาพ. กรุ งเทพฯ : สานักงานคณะกรรมการการวิจยั แห่งชาติ
ภาระงานสอนใหม่
รายวิชาที่สอน / หน่วยกิต
VAE221 DEVELOPMENT TO THAI VISUAL ART
VAE372 PRACTICUM : CREATIVE THAI VISUAL ART
รวมหน่วยกิต

สอนภาค/
ปี การศึกษา
2
2

รวมชัว่ โมงสอน(หน่วยกิต)
ภาคต้ น
ภาคปลาย
บรรยาย ปฏิบตั ิ บรรยาย ปฏิบตั ิ
-

-

2.00
1.00
3.00

2.00
2.00
4.00

