


หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 
 สาขาวิชาศิลปกรรม 

คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2554) 

--------------------------- 

 
ช่ือสถาบนัอดุมศกึษา   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควชิา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อหลักสตูร 
 ภาษาไทย      :  หลกัสตูรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม 
 ภาษาองักฤษ :  Master of Fine and Applied Arts Program in Fine and Applied Arts 

2. ชื่อปริญญา 
 ภาษาไทย 

  ช่ือเตม็(ไทย) : ศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (ศิลปกรรม) 
ช่ือยอ่(ไทย)   : ศป.ม. ( ศิลปกรรม ) 

 ภาษาองักฤษ 
 ช่ือเตม็(องักฤษ) : Master of Fine and Applied Arts  (Fine and Applied Arts) 
 ช่ือยอ่ (องักฤษ) : M.F.A. ( Fine and Applied Arts ) 
3. วิชาเอก 

3.1 วิชาเอกนวตักรรมการออกแบบ ( Design Innovation ) 
3.2 วิชาเอกมานษุยดริุยางวิทยา  (Ethnomusicology ) 
3.3 วิชาเอกศิลปะจินตทศัน์ ( Imaging Art ) 

4. จ านวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลักสูตร 
       ก าหนดให้เรียนไมน้่อยกวา่  36  หนว่ยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ   
        หลกัสตูรระดบัปริญญาโท  ระยะเวลาการศกึษา 2 ปี แตไ่มเ่กิน 5 ปี  
5.2 ภาษาที่ใช้    
       ภาษาไทย  
5.3 การรับนิสิต   
 รับนิสติไทยและนิสติตา่งชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการสือ่สารได้ 
5.4 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น    
       เป็นหลกัสตูรเฉพาะของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีจดัการเรียนการสอนโดยตรง 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
      ให้ปริญญา ศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม เพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมัติเหน็ชอบหลกัสูตร  
เป็นหลกัสตูรใหม ่ พ.ศ. 2554  (โดยมีการปรับปรุง หลกัสตูรทศันศิลป์:ศิลปะสมยัใหม ่ นวตักรรมการออกแบบและ

มานษุยดริุยางควิทยา เพื่อให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษา ระดบับณัฑิตศกึษา ของ สกอ.) 
สภาวิชาการเห็นชอบในการน าเสนอหลกัสตูร ในการประชมุครัง้ที่ 4/2554    เมื่อวนัท่ี  10  มิถนุายน  2554 
สภามหาวิทยาลยั อนมุตัิหลกัสตูร ในการประชมุครัง้ที่ 10/2554 เมื่อวนัท่ี  1  กรกฎาคม 2554 
มีผลบงัคบัใช้กบันิสติปีการศกึษา 2554 เป็นต้นไป  
เปิดสอนภาคการศกึษาที่ 1 ปีการศกึษา 2554  

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
    หลกัสตูรมีความพร้อมเผยแพร่คณุภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคณุวฒุิระดบัปริญญาบณัฑติ   ในปีการศกึษา 
2557  (หลงัจากการเปิดสอนแล้ว 3 ปี) 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 ผู้ส าเร็จการศกึษาในสาขาวชิานวตักรรมการออกแบบ  สามารถประกอบอาชีพเป็น  นกัออกแบบ นกัดนตรี  ศิลปิน 
นกัวิจยั นกัการศกึษา และนกัวิชาการ ในองค์กรภาครัฐและเอกชน 

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตวับตัรประชาชน  ต าแหน่ง  และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสตูร 

  

วิชาเอกนวตักรรมการออกแบบ 

 

ล าดบัที่ ช่ือ-นามสกลุ คณุวฒุกิารศกึษา(สาขาวิชา), ปีที่จบ 
สถาบนั 

ที่ส าเร็จการศกึษา 
เลขประจ าตวั
ประชาชน 

1 รศ.จิตรพี  ชวาลาวณัย์ Ed.S. (Educational Media),  2523 
 
M.A.HE.(Clothing & Textile),  2521 
 
BS.HE. (Clothing & Textile),  2517 

The University of Northern 
Colorado,  USA 
The University of Northern 
Colorado,  USA 
The Philippine woman,s 
University, ปิลิปปินส์ 

310xxxxxxxxxx 

2 ผศ.สินีนาถ เลิศไพรวนั M.S. (Interior Design),  2528 
สถ.บ. (ศลิปอตุสาหกรรม), 2520 

Pratt  Institute,  Usa 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

310 xxxxxxxxxx 

3 ดร.กรกลด  ค าสขุ Ph.D.  (Art & Design : Fashion Design),  2554 
 
M.A. (Fashion),  2553 
   
ศป.บ. (ออกแบบทศันศลิป์ : การออกแบบ 
แฟชัน่),  2546 

Birmingham City University  
สหราชอาณาจกัร 
University of Central England in 
Bermingham,   สหราชอาณาจกัร 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

310 xxxxxxxxxx 
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วิชาเอกมานษุยดริุยางควิทยา 

 

วิชาเอกศิลปะจินตทศัน์ 
 

 
10. สถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอน 

    สถานท่ี  
            -  อาคาร  16  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

  ห้องเรียนบรรยาย      จ านวน     9  ห้อง 
  ห้องเรียนปฏิบตัิการ      จ านวน   35  ห้อง   
                    (ทศันศิลป์ ออกแบบทศันศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดง)  
  ห้องปฎิบตัิการคอมพิวเตอร์                  จ านวน     2  ห้อง 
  ห้องปฏิบตัิการ หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ (นิทรรศการ) จ านวน     1  ห้อง 
  ห้องปฏิบตัิการ หอนาฏลกัษณ์ ( ปฏิบตัิการการแสดง/ดนตรี) จ านวน     1  ห้อง 
  ห้องสมดุคณะศิลปกรรมศาสตร์    จ านวน     1  ห้อง 
  ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียน    จ านวน   40  เคร่ือง 

-  ศนูย์วฒันธรรม หรือแหลง่การเรียนรู้ตลอดชีวติ  ในสถานศกึษา และชมุชน 
 

ล าดบัท่ี ช่ือ-นามสกลุ คณุวฒุกิารศกึษา(สาขาวิชา), ปีที่จบ 
สถาบนั 

ที่ส าเร็จการศกึษา 

เลขประจ าตวั
ประชาชน 

1 รศ.มานพ    วสิทุธิแพทย์ Ph.D  (Music),  2545 
M.of Music ( Music Education ),  
2531 
กศ.บ.(ดริุยางคศาสตร์),  2521 

University  of  Delhi,  India 
University of the Philippines 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

323 xxxxxxxxxx 

2 ผศ.รุจี  ศรีสมบตั ิ ปร.ด. (วฒันธรรมศาสตร์),  2554 
ศป.ม. (มานษุยดริุยางควทิยา), 2543 
กศ.บ. (ดริุยางคศาสตร์ไทย),  2528 

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

310xxxxxxxxxx 

3 ดร.ชนิดา   ตงัเดชะหรัิญ D.M.A. (Piano Performance), 2535 
M.M. (Piano Performance),  2530 
ค.บ. (ดนตรี),  2526 

The Ohio State University,USA 
The Ohio State University,USA 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

310 xxxxxxxxxx 

ล าดบัที่ ช่ือ-นามสกลุ คณุวฒุกิารศกึษา(สาขาวิชา), ปีที่จบ 
สถาบนั 

ที่ส าเร็จการศกึษา 
เลขประจ าตวั
ประชาชน 

1 รศ.สมศกัดิ ์ชวาลาวณัย์ กศ.ม.(ศลิปศกึษา ),  2532
ค.บ.(อตุสาหกรรมศลิป์),  2520 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
วทิยาลยัครูพระนคร 

310xxxxxxxxxx 

2 ผศ.สาธิต ทิมวฒันบรรเทงิ ปร.ด. (ไทศกึษา),  2554 
กศ.ม. (ศลิปศกึษา),  2532 
กศ.บ.(ศลิปศกึษา),  2525 

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

310 xxxxxxxxxx 

3 อ.ถนอม ชาภกัดี M.A. (Art Criticism and Theory),  2542 
กศ.บ. (ศลิปศกึษา),  2524 

Kent Institute of Art and 
Design,  England 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

310 xxxxxxxxxx 
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11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

    การพฒันาหลกัสตูรจะสอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที่ 10 (พ.ศ. 2550–2554) ที่กลา่วถึง
การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยีอยา่งก้าวกระโดด ซึง่รวมถึงความก้าวหน้าอยา่งรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อให้เกิดทัง้
ความเปลีย่นแปลง การสือ่สารที่สามารถเช่ือมโยงทัว่โลกอยา่งรวดเร็ว  โอกาสและภยัคกุคามทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม  จึงจ าเป็น 
ต้องเตรียมความพร้อมให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว   ดงันัน้การบริหารจดัการหลกัสตูรและองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ 
นบัว่าจ าเป็นอย่างยิ่ง  รวมถึงการประยกุต์ผสมผสานกบัจุดแข็งในสงัคมไทย  บริบทสงัคมจากจากทัว่โลก  สง่ผลให้มีการ
ปรับเปลีย่นรูปแบบการด าเนินงาน วิธีการเรียนการสอนแบบเดิม เพื่อให้สอดคล้องกบัความต้องการของสงัคมและ เศรษฐกิจ
ยคุใหม ่และเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการด าเนินงาน การวิจยัและพฒันา รวมทัง้การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการศกึษา 
 

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 การเปลีย่นของสงัคมที่เป็นไปอยา่งรวดเร็ว เพื่อให้องค์กรสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ท่ามกลางกระแสสงัคม       
ที่ต้องสร้างความสมดลุระหวา่งความเป็นสากลและความเป็นท้องถ่ิน  การเรียกร้องร้อยความเท่าเทียมกนั  ความต้องการให้
วฒันธรรมและชุมชนที่เข้มแข็ง ฯลฯ  วิกฤติทางสงัคม  การศึกษา  ภมูิปัญญา และการรุกคืบของวฒันธรรมภายนอก เพื่อให้เกิด
การพฒันาที่สอดคล้องกบัสภาวะปัจจุบนั  การจดัการศึกษาจึงเร่งสร้างภมูิคุ้มกนัที่เกิดจากภมูิปัญญาและพฒันาในอนาคต  
โดยใช้มมุมองของศิลปะและวฒันธรรม สร้างความสมดลุระหวา่งความจ าเป็นในกระแสสากลและกระแสไทยให้ได้    
                                                                                                                                                                                                       
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพฒันาหลกัสตูรจึงจ าเป็นต้องพฒันาหลกัสตูรในเชิงรุกที่มีศกัยภาพและ
สามารถปรับเปลีย่นได้ตามวิวฒันาการของสงัคม    การพฒันาหลกัสตูรเพื่อการผลติบคุลากรที่มีสมรรถนะและที่มีความรู้และ
ความเช่ียวชาญ  ในการบรูณาการความรู้จากศาสตร์ตา่ง ๆ  มกีารปฏิบตัิทิศทางเดียวกนั เพื่อพฒันากรอบแนวคิด ความรู้ 
ทกัษะ ความสามารถ  คณุธรรม จริยธรรม และคณุลกัษณะอื่น ๆ   สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ เรียนในปัจจบุนัท่ีมี
ความหลากหลาย  ดงันัน้ ปรัชญา และสาระของหลกัสตูร จงึต้องมีการปรับเปลีย่นให้ผลติบคุลากรท่ีสอดคล้องกบักรอบ
มาตรฐานคณุภาพบณัฑิตในระดบัอดุมศกึษาของมาตรฐานสากล  มีความพร้อมที่จะปฏิบตังิานได้ทนัที และมีศกัยภาพสงูใน
การพฒันาตนเองให้เข้ากบัลกัษณะงานทัง้ด้านวิชาการและวิชาชีพ มุง่สู ่ความเป็นเลศิในการวิจยั และการผลติบณัฑิตที่ดีและเก่ง 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของสงัคมและวฒันธรรม และพนัธกิจของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒตอ่ 

สงัคมในการจดัการศกึษาและให้บริการทางวิชาการ รวมทัง้เข้าไปมีสว่นร่วมกบัสงัคมในการสบืสานและสร้างเสริมภมูิปัญญา
ให้เหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงทางสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยยดึหลกัจริยธรรม ทางวิชาการ และ
การให้การศกึษาแก่ประชาชน   การพฒันาหลกัสตูรจึงปรับเปลีย่นให้สอดคล้องการพฒันาเทคโนโลยีในสงัคม  เน้นคณุภาพ
ทางวชิาการเพื่อแขง่ขนัในอนาคต  
 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนีท้ี่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น  
     มีการเรียนรายวิชาที่มีการบรูณาการการสอนร่วมกนัในภาพรวม ให้สอดคล้องกบัแนวทางของหลกัสตูรใหม่   มี

การบรูณาการการใช้ทรัพยากรทกุด้าน ใช้ความเช่ียวชาญจากองค์กรภายในให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ รวมทัง้การน าเอาความ
เช่ียวชาญจากภายนอกมาเพิ่มให้องค์กรมีความเข้มแข็ง ซึง่ประเมินจากคณุภาพของผู้ เรียน งานวิจยั การพฒันาความร่วมมือ
ทัง้ภายในและภายนอก 
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13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน  
   ไมม่ี 

13.3 การบริหารจัดการ  
  อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรต้องประสานงานกบัอาจารย์ผู้แทนจากในคณะอื่นท่ีเก่ียวข้อง ด้านเนือ้หาสาระ การ
จดัตารางเรียนและสอบ และความสอดคล้องกบัมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามคณุภาพบณัฑิตในระดบั อดุมศกึษาของ
มาตรฐานสากล   
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

1.1  ปรัชญาของหลักสูตร 
   องค์ความรู้จากการวิจยัและพฒันาทางศิลปกรรม สร้างสรรค์ความคิดและจิตใจสูช่มุชน 

1.2  ความส าคัญของหลกัสูตร  
  การศกึษาในระดบับณัฑิตศกึษา  เป็นกระบวนการพฒันาบคุคลให้มีความรู้ความสามารถในการน าการเรียนการสอน 
กบัการแสวงหาความรู้ใหม่ประกอบกนัเป็นระบบ ซึง่เป็นทัง้การถ่ายทอดความรู้และการเพิ่มพนู ความรู้ให้ผู้ เรียนเกิดศกัยภาพทาง
ภมูิปัญญา    เพื่อน าไปประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ตนเองและสงัคมได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

      การเรียนการสอนในระดบับณัฑิตศกึษาของคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นกระบวนการหนึง่ในการพฒันาการศึกษาในระดบั
บณัฑิตศึกษา ที่มีเป้าประสงค์ในการพฒันาวิชาชีพด้านศิลปกรรม ทัง้การเป็นศิลปิน  นกัดนตรี นกัออกแบบ และบุคลากร
ทางการศกึษา  โดยมีความเช่ือวา่การศกึษาศิลปะไมไ่ด้จ ากดัตวัอยูเ่ฉพาะในวงแคบของเนือ้หาสาระทางด้านศิลปะ แต่ต้องมี
ความสมัพนัธ์กบัศาสตร์ด้านอื่นๆ  อีกทัง้มีความเช่ือมโยงกบัสงัคมและชมุชน   นอกเหนือจากการปฏิบตัิการทางศิลปะแล้วนัน้   
ผู้ เรียนต้องมีความรู้ด้านวิชาการ มีการแสวงหาความรู้ใหม่โดยกระบวนการวิจยัทางศิลปกรรม และงานสร้างสรรค์ ให้เท่าทนั
กบัการเปลีย่นแปลงของสงัคมยคุปัจจบุนั  เพื่อการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคมการเรียนรู้   สามารถบรูณาการความคิด
ได้อยา่งหลากหลาย และลุม่ลกึ  มีความสขุกบัการท างานและการด ารงชีวิตในสงัคม 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
           (1)  มุง่สร้างศิลปิน นกัดนตรี  และนกัออกแบบ ด้านศิลปะจินตทศัน์ ( Imaging Arts)  มานษุยดริุยางควิทยา 
(Ethnomusicology ) และนวตักรรมการออกแบบ (Design Innovation) ที่มีวิสยัทศัน์  มีกระบวนการคิด  มีกระบวนการ ศกึษา
ค้นคว้าวเิคราะห์วิจยั และสร้างสรรค์ผลงานร่วมสมยั 

(2) มุง่สร้างศิลปิน นกัดนตรี  และนกัออกแบบ  ทีส่ร้างสรรค์ทางด้านศิลปะ และดริุยางค์ร่วมสมยัที่สามารถบรูณาการ
ความคิดทางด้านศิลปกรรมศาสตร์สงัคมศาสตร์ และบนฐานวฒันธรรมที่หลากหลาย ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

(3) มุง่สร้างศิลปิน นกัดนตรี และนกัออกแบบที่มีจิตส านกึสาธารณะ มีความอาทรตอ่สงัคมและสภาพแวดล้อม มี
คณุธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพ  มสี านกึสาธารณะและเห็นคณุคา่ของการพฒันาที่ยัง่ยืน 

2.แผนพัฒนาปรับปรุง  
แผนพัฒนา กลยุทธ์ หลักฐานตวัชีว้ดั 

- พฒันาการวจิยั และการสร้างสรรค์
งานนวตักรรม 

 
 

- เชิญผู้ เช่ียวชาญภายนอกมหาวิทยาลยั 
ให้มีสว่นร่วมการพฒันาหลกัสตูร 

- มีการตดิตามผลประเมินหลกัสตูรอยา่ง
สม ่าเสมอ 

- รายงานผลการด าเนินงานทกุปี 
- มีหลกัฐานหรือเอกสารแสดงผลการ
ด าเนินงาน 

- ท าวิจยัเพื่อประเมินผลและติดตาม
การใช้หลกัสตูร 

- น าผลประเมิน การด าเนินงานของรายงาน 
มคอ. 7 มาเป็นข้อมลูการปรับปรุง 

- ก าหนดให้นิสติ บณัฑิต อาจารย์ผู้สอน 
และอาจารย์พิเศษ 

- ประเมินความพงึพอใจของบณัฑติและ
ผู้ใช้บณัฑิตทีม่ีคณุภาพของหลกัสตูร 

- วิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกทีม่ี
ผลกระทบตอ่การผลติบณัฑิต 
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1.ระบบจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 
ระบบทวิภาค เป็นไปตามข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒวา่ด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา    พ.ศ.2554  

หมวด 1  ระบบการจดัการศกึษา    

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 อาจมีการจดัการเรียนการสอน ภาคฤดรู้อน  ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 

 1.3 การเทียบเคียงในระบบทวิภาค 
 ไมม่ี 
 
2. การด าเนินหลักสูตร 

2.1. วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
ภาคต้น  เดือนมิถนุายน – กนัยายน 
ภาคปลาย  เดือนตลุาคม – กมุภาพนัธ์ 
ภาคฤดรู้อน  เดือนมีนาคม – พฤษภาคม (พิจารณาโดย คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร) 

2.2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  2.1.1 มีคณุสมบตัิทัว่ไปตามข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒวา่ด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ.2548  

2.1.2 ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรีด้านศิลปะ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง   
 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรพจิารณาคดัเลอืกจากข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้
(1) แฟ้มประวตัิและผลงานวชิาการ (Academic Portfolio) 
(2) ผลงานวิจยั ผลงานวชิาการ หรือผลงานท่ีเก่ียวข้องด้านศิลปะ และศิลปศกึษา 
(3) หนงัสอืแนะน า (Recommendation) จากผู้ รับรอง จ านวน 3 คน 
(4) สมัภาษณ์วชิาการ ท่ีเก่ียวข้องกบัวิสยัทศัน์และฐานคิด 

 
2.3. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
นิสติมาจากหลากหลายวิชาเอก ทางศิลปะ ท าให้มีความรู้ทางทกัษะปฏิบตัิไมเ่ทา่กนั    

 
2.4. กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

 จดัให้ลงทะเบียนเพิ่มเติม ในกรณีที่นิสติไมม่ีพืน้ฐานความรู้ทางทกัษะปฏิบตัิไมเ่ทา่กนั    
 
 



 8 

2.5. แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
                       จ านวนนิสติที่คาดวา่จะเข้ารับการศกึษา และที่คาดวา่จะส าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูรที่เสนอเป็นไปตามแผนดงันี  ้
-  สาขาวิชานวตักรรมการออกแบบ 

 
แผน 

ปีการศกึษา/ จ านวน  
รวม 2554 2555 2556 2557 2558 

- จ านวนที่รับ 
-   จ านวนสะสม 

15 
- 

15 
15 

15 
30 

20 
45 

25 
65 

90 
- 

- จ านวนทีค่าดวา่  จะจบการศกึษา   - 15 15 30 
 

-  สาขาวิชามานษุยดริุยางควิทยา   
 

แผน 
ปีการศกึษา/ จ านวน  

รวม 2554 2555 2556 2557 2558 
- จ านวนที่รับ 
-   จ านวนสะสม 

15 
- 

15 
15 

15 
30 

20 
45 

25 
65 

90 
- 

- จ านวนทีค่าดวา่  จะจบการศกึษา  - - 15 15 30 
  

- สาขาวิชาศิลปะจินตทศัน์ 
 

แผน 
ปีการศกึษา/ จ านวน  

รวม 2554 2555 2556 2557 2558 
- จ านวนที่รับ 
- จ านวนสะสม 

10 
- 

10 
10 

15 
20 

15 
35 

20 
50 

70 
- 

- จ านวนทีค่าดวา่  จะจบการศกึษา  - - 10 10 20 
 

2.6. งบประมาณตามแผน 
      ใช้งบประมาณงานบัณฑิตศึกษา  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  โดยมีประมาณการ

คา่ใช้จ่ายตอ่หวัการผลติบณัฑิต  ดงันี ้
       2.7.1 คา่ใช้จ่ายตอ่หวัการผลติบณัฑิต  วิชาเอกมานายดริุยางควิทยา และศิลปะจินตทศัน์ 

รายการ คา่ใช้จา่ย/บาท ยอดสะสมตอ่หวั 
1) หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน   
     1.1 คา่สอนอาจารย์ภายใน (30 นก x 18 ครัง้ x 1100  บาท/ชม ) 648,000    
     1.2  คา่สอนอาจารย์ตา่งประเทศ ( 6 นกx 18 ครัง้x  1500 บาท/ชม ) 216,000   
     1.3  คา่วสัด ุอปุกรณ์และต ารา (4,800 บาท x 20 คน )  120,000  
     1.4  คา่จ้างบคุลากร 100,000  
     1.5  คา่ครุภณัฑ์ 100,000  
     1.6  ทนุนิสติ 100,000  
     1.7  คา่ใช้จ่ายในการพฒันาบคุคลากร 100,000  
     1.8  คา่ใช้จ่ายส าหรับการประชาสมัพนัธ์  100,000  
     1.9  คา่ใช้จ่ายกิจกรรมที่ระบใุนหลกัสตูร  300,000  
                  รวมหมวดจดัการเรียนการสอน ส าหรับนิสติ 20 คน  1,676,000  
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      คา่ใช้จ่ายเฉลีย่หมวดคา่จดัการเรียนการสอน ตอ่ นิสติ 1 คน     (1)    83,800                     83,800 
2) หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ  ร้อยละ 20   
2.1  งบพฒันาหนว่ยงาน 2,500  
2.2  งบวิจยัของหนว่ยงาน 2,500  
2.3  คา่สว่นกลางคณะ หรือคา่สาธารณปูโภค 2,000  
                                    รวมหมวดคา่ใช้จ่ายสว่นกลาง ระดบัคณะ       (2) 7,000      90,800 
 

รายการ คา่ใช้จา่ย/บาท ยอดสะสมตอ่หวั 
3) ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์  (3) 12,000 102,800 
4) หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง (15%) 22,500 125,300 
5) ค่าหมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับมหาวิทยาลัย   
    5.1  คา่สว่นกลางมหาวิทยาลยั   10,900  
    5.2  คา่ธรรมเนียมหอสมดุกลาง   6,000  
    5.3  คา่ธรรมเนียมส านกัคอมพิวเตอร์   2,600  
    5.4  คา่ธรรมเนียมบณัฑิตวิทยาลยั   6,000  
                                       รวมหมวดคา่ใช้จา่ยระดบัมหาวิทยาลยั  (4) 25,500 150,800 
    คา่ธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลกัสตูร /คน  150,800 

 
2.7.2 คา่ใช้จ่ายตอ่หวัการผลติบณัฑิต  วิชาเอกนวตักรรมการออกแบบ 

รายการ คา่ใช้จา่ย/บาท ยอดสะสมตอ่หวั 
1. หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน   
     1.1 คา่สอนอาจารย์ภายใน (30 นก x 18 ครัง้ x 1100  บาท/ชม ) 648,000    
     1.2  คา่สอนอาจารย์ตา่งประเทศ ( 6 นกx 18 ครัง้x  1500 บาท/ชม ) 216,000   
     1.3  คา่วสัด ุอปุกรณ์และต ารา (4,800 บาท x 20 คน )  150,000  
     1.4  คา่จ้างบคุลากร 100,000  
     1.5  คา่ครุภณัฑ์ 200,000  
     1.6  ทนุนิสติ 100,000  
     1.7  คา่ใช้จ่ายในการพฒันาบคุคลากร 100,000  
     1.8  คา่ใช้จ่ายส าหรับการประชาสมัพนัธ์  100,000  
     1.9  คา่ใช้จ่ายกิจกรรมที่ระบใุนหลกัสตูร  500,000  
                  รวมหมวดจดัการเรียนการสอน ส าหรับนิสติ 20 คน  2,006,000  
      คา่ใช้จ่ายเฉลีย่หมวดคา่จดัการเรียนการสอน ตอ่ นิสติ 1 คน     (1)                100,300            100,300 
2. หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ  ร้อยละ 20   
 2.1 งบพฒันาหนว่ยงาน 2,500  
 2.2 งบวิจยัของหนว่ยงาน 2,500  
 2.3 คา่สว่นกลางคณะ หรือคา่สาธารณปูโภค 2,000  
                                    รวมหมวดคา่ใช้จ่ายสว่นกลาง ระดบัคณะ       (2) 7,000  107,300 
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รายการ คา่ใช้จา่ย/บาท ยอดสะสมตอ่หวั 
3. ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ 12,000 119,300 
4. หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง (15%) 22,500 141,800 
5. ค่าหมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับมหาวิทยาลัย   
    4.1  คา่สว่นกลางมหาวิทยาลยั   10,900      
    4.2  คา่ธรรมเนียมหอสมดุกลาง   6,000  
    4.3  คา่ธรรมเนียมส านกัคอมพิวเตอร์   2,600  
    4.4  คา่ธรรมเนียมบณัฑิตวิทยาลยั   6,000  
                                       รวมหมวดคา่ใช้จา่ยระดบัมหาวิทยาลยั  (4) 25,500 167,300 
    คา่ธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลกัสตูร /คน  167,300 
 

2.8. ระบบการศึกษา 
      จดัการเรียนการสอนเป็นแบบชัน้เรียน เป็นไปตามข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ    วา่ด้วยการศกึษาระดบั

บณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2554 

2.9. การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
นิสติที่เคยเรียนในสถาบนัอดุมศกึษาอื่นมาก่อน เมื่อเข้าศกึษาในหลกัสตูรนี ้สามารถเทียบโอนหนว่ยกิตได้ ทัง้นี ้

เป็นไป หลกัเกณฑ์การเทียบโอน ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ   และตามข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
วา่ด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2554  ก าหนด โดยมีรูปแบบการเทยีบโอน  2  รูปแบบคือ 

 -  การเทียบโอนผลการเรียน หมายความวา่ การขอเทียบโอนหนว่ยกิตของรายวิชาในระดบัเดียวกนั ที่ได้เคย ศกึษา
มาแล้วจากสถาบนัอดุมศกึษาอื่น ที่มหาวิทยาลยัรับรองเพื่อใช้นบัเป็นสว่นหนึง่ของการศกึษาในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

-   การเทียบโอนความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ หมายความวา่ การขอเทียบโอนความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์จาก
การศกึษานอกระบบ  และ/หรือการศกึษาตามอธัยาศยัของนิสติ เพื่อนบัเป็นหนว่ยกิต  เทียบเทา่รายวิชาตามหลกัสตูรการศกึษา   
ในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1. หลักสูตร  

3.1.1. จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลกัสตูร  36 หนว่ยกิต  
3.1.2. โครงสร้างหลักสูตร 

   หลกัสตูรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์  เป็นหลกัสตูรตามข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ วา่ด้วยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  พ.ศ. 2554   หมวด 2 หลกัสตูรการศึกษา  ข้อ 11 โครงสร้าง  หลกัสตูร ข้อ 11.2.1 
หลกัสตูรปริญญามหาบณัฑิต ประกอบด้วยจ านวนหน่วยกิตรวม  ตลอดหลกัสตูร ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต   แบบ ก (2) ประกอบด้วย
ปริญญานิพนธ์ไมน้่อยกวา่  12 หนว่ยกิต  และรายวิชาไม่น้อยกว่า  24   หน่วยกิต โดยศึกษาวิชาบงัคบัร่วมกนัและแยกศึกษาตาม
กลุม่สาขาวิชา จ านวน  3  กลุม่สาขาวิชา ดงันี ้  

- วิชาเอกนวตักรรมการออกแบบ ( Design Innovation) 
- วิชาเอกมานษุยดริยางควิทยา   ( Ethnomusicology ) 
- วิชาเอกศิลปะจินตทศัน์ ( Imaging Art ) 
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            โครงสร้างหลักสตูร ประกอบด้วย 
        หลกัสตูรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต เป็นหลกัสตูร 2 ปี ก าหนดให้เรียนไมน้่อยกวา่ 36 หนว่ยกิต 
        (1) หมวดวชิาพืน้ฐาน  

           วิชาพืน้ฐาน                                    ก าหนดให้เรียน      7  หนว่ยกิต 
        (2) หมวดวชิาเอก 
                     วิชาเอกบงัคบั        ก าหนดให้เรียนตามกลุม่วิชา          8  หนว่ยกิต 
                          วิชาเอกเลอืก                       เรียนไมน้่อยกวา่                   6  หนว่ยกิต 
         (3) หมวดวิชาเลอืก                                          เรียนไมน้่อยกวา่                           3  หนว่ยกิต 
         (4) ปริญญานิพนธ์                                 12  หนว่ยกิต 
หมายเหต ุ นิสติอาจได้รับการพจิารณาให้ลงทะเบียนรายวชิาเพิม่ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรได้  ในกรณี 
ที่ผู้ เรียนไมไ่ด้ส าเร็จ หรือไมม่ีพืน้ฐานในการท างานท่ีเก่ียวข้องกบัสาขาวชิา    ให้เป็นอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร
หลกัสตูร จดัหลกัสตูรให้มคีณุภาพตามวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร  
 

3.1.3 รายวิชา 
 1. หมวดวิชาพืน้ฐาน 
              วิชาพืน้ฐาน   ก าหนดให้เรียน    7   หนว่ยกิต  จากรายวิชาดงัตอ่ไปนี ้
 ศป501 การวจิยัเชิงปริมาณและการวจิยัเชิงคณุภาพ    3(3-0-6) 
 FA 501 Quantitative and Qualitative Research 
 ศป502 หลกัการ กระบวนทศัน์และการวจิยัทางศิลปกรรม    2(2-0-4) 
 FA 502 Principle, Paradigm and Research in Fine and Applied Arts   
 ศป503 สมัมนาประเด็นสาธารณะทางศลิปกรรม     2(0-4-2) 
 FA 503 Social Aspects Seminar in Fine and Applied Arts   
 
 
       2. หมวดวิชาเอก 

   2.1 วิชาเอกบงัคบั   เรียนตามกลุม่สาขาวิชา  ก าหนดให้เรียน  8  หนว่ยกิต   ดงันี ้
วิชาเอกนวตักรรมการออกแบบ 
ศป511   นวตักรรมการออกแบบร่วมสมยั      2(2-0-4) 
FA 511   Contemporary Design Innovation 
ศป512   การวจิยัและพฒันานวตักรรมการออกแบบ     3(2-2-5) 
FA 512   Research and Development in Design Innovation 
ศป513   ประวตัิศาสตร์ศิลป์และการออกแบบวิเคราะห์     2(2-0-4) 
FA 513   Analysis in History of Art and Design 
ศป514   จิตวิทยาศิลปะและนวตักรรมการออกแบบ     2(2-0-4)    
FA 514    Psychology of Arts and Design Innovation 

 
 วิชาเอกมานษุยดริุยางควิทยา 
 ศป521  ประวตัิศาสตร์ดนตรีไทย       2(2-0-4) 
 FA521   History of Thai Music  
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                 ศป522   สมัมนาทางมานษุยดริุยางควิทยา       2(0-4-2) 
 FA522   Seminar on Ethnomusicology 
                ศป523   ดนตรีเอเชีย         2(1-2-3) 
 FA 523   Asian Music 
 ศป524   การวจิยัทางมานษุยดริุยางควิทยา      2(2-0-4) 
 FA524   Research in Ethnomusicology 
 ศป525   มานษุยดริุยางวิทยาวฒันธรรม      2(2-0-4) 

 FA525   Cultural Ethnomusicology 
 

   วิชาเอกศิลปะจินตทศัน์ 
 ศป531    ทฤษฎีสนุทรียศาสตร์        2(2-0-4) 
 FA 531    Theories of Aesthetics  
 ศป532 การวจิยัและพฒันาทางศิลปะจินตทศัน์     2(2-0-4) 
 FA532 Research and Development  in Imaging Art 
 ศป533 ทฤษฎีศิลปวจิารณ์        2(2-0-4) 
 FA533 Theories of Art Criticism  
 ศป534 ศิลปะจินตทศัน์วิเคราะห์       2(1-2-3) 
 FA 534 Analysis in Imaging Art  
                ศป535 สมัมนาเชิงปฏิบตักิารศิลปะจินตทศัน์นานาชาติ     2(0-4-2) 
 FA535 International Seminar in Imaging Art Practicum 
 

  2.2 วิชาเอกเลอืก 
 ก าหนดให้ เรียนไมน้่อยกวา่   6  หนว่ยกิต    โดยเลอืกเรียนตามสาขาวิชาดงันี ้
   วิชาเอกนวตักรรมการออกแบบ : ออกแบบ 

 นอ611    ปฏิบตัิการนวตักรรมการออกแบบ 1     3(1-4-4) 
 DI 611  Practicum in Design Innovation 1 
                นอ612    ปฏิบตัิการนวตักรรมการออกแบบ 2      3(1-4-4) 
  DI 612  Practicum in Design Innovation 2 
                นอ613    ปฏิบตัิการนวตักรรมการออกแบบ 3     3(1-4-4) 
 DI613   Practicum in Design Innovation 3 
  

วิชาเอกมานษุยดริุยางควิทยา    
 ดร 621   ปฏิบตัิการมานษุยดริุยางวิทยาภาคสนาม      3(1-4-4) 

 MU621    Field Work 
 ดร 622 การแสดงผลงานทางดนตรี  1       3(2-2-5)  
 MU622  Recital  1  
 ดร 623 การแสดงผลงานทางดนตรี  2       3(2-2-5)  
 MU623  Recital  2  
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 ดร 624 การศกึษาเฉพาะประเด็น         3(2-2-5)  
 MU624    Independent  Study 
    
 วิชาเอกศิลปะจินตทศัน์  
 ศจ631 ปฏิบตัิการศิลปะจินตทศัน์ 1      3(1-4-4) 
 IA 631 Practicum in Imaging Art 1  
 ศจ632 ปฏิบตัิการศิลปะจินตทศัน์ 2       3(3-0-6) 
 IA 632 Practicum in Imagine Art 2   
 ศจ633 ปฏิบตัิการศิลปะจินตทศัน์  3       3(3-0-6) 
  IA 633 Practicum in Imagine  Art 3  
                
 3. หมวดวิชาเลอืก  เรียนไมน้่อยกวา่   3 หนว่ยกิต  
    วิชาเอกนวตักรรมการออกแบบ 
 นอ614    นวตักรรมการออกแบบหลงัสมยัใหม ่     2(2-0-4) 
  DI 614   Postmodern Design Innovation 
  นอ615   พฤติกรรมผู้บริโภควิเคราะห์      2(2-0-4) 
  DI 615   Analysis in Consumer Behavior   
  นอ616   นวตักรรมการออกแบบศิลปะประเพณีนิยมและภมูิปัญญาไทย   3(2-2-5) 
  DI 616   Design Innovation  Traditional Art and Thai Wisdom  

 นอ617   การบริหารจดัการธุรกิจทางนวตักรรมการออกแบบ    2(2-0-4) 
 DI 617   Design Business Management     
 นอ618   กลยทุธ์การตลาดทางด้านนวตักรรมการออกแบบ    2(2-0-4) 
 DI618   Strategic  Marketing in Design Innovation   
นอ619    จริยธรรมทางนวตักรรมการออกแบบ     2(2-0-4) 
 DI 619    Ethics in Design Innovation   

 
 วิชาเอกมานษุยดริุยางควิทยา   
 ดร 625 สมัมนาดนตรีนานาชาต ิ       3(3-0-6)  
 MU625  Seminar on World Music 
 ดร 626 สมัมนาดนตรีพืน้บ้านและดนตรีชนเผา่ในประเทศไทย     3(3-0-6)  
 MU626  Seminar on Folk and Ethnic Music in Thailand 
   ดร 627     ประวตัิศาสตร์ดนตรีตะวนัตก  3(3-0-6) 
    MU627   History of  Western  Music 
 ดร 628 การบริหารและการนิเทศก์ทางดริุยางคศกึษา           3(3-0-6) 
 MU628   Administration and Supervision in music Education  
 
 วิชาเอกศิลปะจินตทศัน์ 
 ศจ634 ปฏิบตัิการศิลปะจินตทศัน์  4      3(1-4-4) 
 IA 634 Practicum in Imaging Art  4 
 ศจ635 ปัญหากระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะจินตทศัน์     3(2-2-5) 
 IA 635 Problem in Process of Imaging Art  
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 ศจ636 การบริหารพิพิธภณัฑ์และหอศิลปกรรม 3(3-0-6) 
 IA 636 Art Museum and Gallery Administration  
 ศจ637 การบริหารทางด้านศิลปะจินตทศัน์ 3(3-0-6) 
 IA 637 Imaging  Art Administration  
 ศจ638 ศิลปะพืน้บ้านและภมูิปัญญาไทย 3(3-0-6) 
 IA 638 Thai Folk Art and Wisdom  
  

 4. หมวดปริญญานิพนธ์  ก าหนดให้เรียน  12 หนว่ยกิต     
 ศป699   ปริญญานิพนธ์                                12  หนว่ยกิต 
 FA 699   Thesis    
 

3.14 ค าอธิบายระบบรหัสรายวิชา 
1. รหสัตวัอกัษร 

 ความหมายของรหสัตวัอกัษรรายวิชาของคณะศิลปกรรมศาสตร์      
 ศป   มาจาก   ศิลปกรรมศาสตร์ 
 FA    มาจาก   Fine and Applied Arts 

นอ    มาจาก   นวตักรรมการออกแบบ 
DI     มาจาก   Design Innovation 
ดร    มาจาก   มานษุยดริุยางควทิยา 

   MU   มาจาก   Ethnomusicology  
ศจ    มาจาก  ทศันศิลป์  

  IA    มาจาก   Imaging Art 
2. รหสัตวัอกัษรรายวิชา 

 ความหมายของเลขรหสัวิชา 
 เลขรหสัตวัแรก      หมายถึง ระดบัรายวิชา 

   5-6   รายวชิาระดบัมหาบณัฑิต         
  เลขรหสัตวักลาง       หมายถึง ระดบัรายวิชา 
   0   กลุม่วิชาพืน้ฐานศิลปกรรม 

 1   สาขานวตักรรมการออกแบบ 
 2   สาขามานษุยดริยางควิทยา   
 3   สาขาศิลปะจินตทศัน์ 
 9   ปริญญานิพนธ์ 

 เลขรหสัสดุท้าย หมายถึง ล าดบัรายวิชาในแตล่ะสาขาวิชา 
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3.1.5  แผนการศึกษา 
               วิชาเอกนวัตกรรมการออกแบบ 

ปีที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 1 ปีที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 2 
หมวดวิชาบงัคบั 
ศป 501  การวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคณุภาพ  3(3-0-6) 
ศป 502 หลกัการ กระบวนทศัน์และการวิจยัทางศิลปกรรม   2(2-0-4) 
หมวดวิชาเอกบงัคบั 
ศป 513 ประวตัศิาสตร์ศิลป์และการออกแบบวเิคราะห์   2(2-0-4) 
หมวดวิชาเอกเลอืก                                         3  หนว่ยกิต 

รวมจ านวนหนว่ยกิต    10 หนว่ยกิต 

หมวดวิชาบงัคบั 
ศป 503 สมัมนาประเด็นสาธารณะทางศิลปกรรม    2(0-2-4) 
ศป 511 นวตักรรมการออกแบบร่วมสมยั                 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเอกบงัคบั 
ศป  512 การวิจยัและพฒันานวตักรรมการออกแบบ    3(2-2-5) 
หมวดวิชาเอกเลอืก                                         3  หนว่ยกิต 

รวมจ านวนหนว่ยกิต   11 หนว่ยกิต 
ปีที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 3  

หมวดวิชาเอกบงัคบั 
ศป 514 จิตวิทยาศิลปะและนวตักรรมการออกแบบ  2(2-0-4) 
ศป 515 จริยธรรมนวตักรรมการออกแบบ               2(2-0-4) 
หมวดวิชาเลอืกเสรี                                         3  หนว่ยกิต 

รวมจ านวนหนว่ยกิต   7  หนว่ยกิต 

 

ปีที่ 2 ภาคการศกึษาที่ 1 ปีที่ 2 ภาคการศกึษาที่ 2 
ศป 699 ปริญญานิพนธ์                                12 หนว่ยกิต 
                               รวมจ านวนหนว่ยกิต    12  หนว่ยกิต 

 

  
      วิชาเอกมานุษยดุริยางควทิยา    

ปีที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 1 ปีที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 2 
หมวดวิชาบงัคบั 
ศป 501  การวิจยัเชิงปริมาณและการวจิยัเชิงคณุภาพ    3(3-0-6) 
ศป 502 หลกัการกระบวนทศัน์และการวิจยัทางศิลปกรรม   2(2-0-4) 
หมวดวิชาเอกบงัคบั 
ศป 521 ประวตัิศาสตร์ดนตรีไทย                          2(2-0-4) 
หมวดวิชาเอกเลอืก                                           3 หนว่ยกิต 

รวมจ านวนหนว่ยกิต  10  หนว่ยกิต 

หมวดวิชาบงัคบั 
ศป 503 สมัมนาประเด็นสาธารณะทางศิลปกรรม     2(0-2-4) 
ศป 525 มานษุยดริุยางควิทยาวฒันธรรม           2(2-0-4) 
หมวดวิชาเอกบงัคบั 
ศป 524 การวจิยัทางมานษุยดริุยางควิทยา       2(2-0-4) 
หมวดวิชาเอกเลอืก                                     3 หนว่ยกิต 

รวมจ านวนหนว่ยกิต  9  หนว่ยกิต 
ปีที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 3  

หมวดวิชาเอกบงัคบั 
ศป 522 สมัมนาทางมานายดริุยางควิทยา           2(2-0-4) 
ศป 523 ดนตรีเอเชีย                                          2(1-2-3) 
หมวดวิชาเลอืกเสรี                                      3 หนว่ยกิต 

รวมจ านวนหนว่ยกิต   7  หนว่ยกิต 

 

ปีที่ 2 ภาคการศกึษาที่ 1 ปีที่ 2 ภาคการศกึษาที่ 2 
ศป 699 ปริญญานิพนธ์                              12 หนว่ยกิต 
                               รวมจ านวนหนว่ยกิต    12  หนว่ยกิต 
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 วิชาเอกศิลปะจินตทัศน์ 
ปีที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 1 ปีที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 2 

หมวดวิชาบงัคบั 
ศป 501 การวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคณุภาพ   3(3-0-6) 
ศป 502 หลกัการ กระบวนทศัน์และการวจิยัทางศิลปกรรม  2(2-0-4) 
หมวดวิชาเอกบงัคบั 
ศป 533 ทฤษฎีศิลปวจิารณ์                                  2(2-0-4) 
ศป 534 ศิลปะจินตทศัน์วิเคราะห์                         2(1-2-3) 

รวมจ านวนหนว่ยกิต    9 หนว่ยกิต 

หมวดวิชาบงัคบั 
ศป 503 สมัมนาประเด็นสาธารณะทางศิลปกร    2(0-2-4) 
หมวดวิชาเอกบงัคบั 
ศป 531 ทฤษฎีสนุทรียศาสตร์                           2(2-0-4) 
ศป 532 การวจิยัและพฒันาทางศิลปะจินตทศัน์  2(2-0-4) 
หมวดวิชาเอกเลอืก                                3    หนว่ยกิต 

รวมจ านวนหนว่ยกิต   9 หนว่ยกิต 
ปีที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 3  

หมวดวิชาเอกบงัคบั 
ศป 632 สมัมนาเชิงปฏิบตักิารศลิปะจินตทศัน์ระดบั 2(0-4-2) 
นานาชาติ  
หมวดวิชาเอกเลอืก                                          3 หนว่ยกิต 
หมวดวิชาเลอืกเสรี                                          3  หนว่ยกิต                              

รวมจ านวนหนว่ยกิต  8 หนว่ยกิต 

 

ปีที่ 2 ภาคการศกึษาที่ 1 ปีที่ 2 ภาคการศกึษาที่ 2 
ศป 699 ปริญญานิพนธ์                              12 หนว่ยกิต 
                           รวมจ านวนหนว่ยกิต    12  หนว่ยกิต 

 

   
ค าอธิบายรายวิชา 

1 หมวดวชิาพืน้ฐาน 
ศป501 การวจิยัเชิงปริมาณและการวจิยัเชิงคณุภาพ      3(3-0-6) 
FA501 Quantitative and Qualitative Research 
 ศกึษาปรัชญา หลกัการ กระบวนการวิจยัเชิงปริมาณ และการวิจยัเชิงคณุภาพ โดยบรูณาการแนวทางการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสงัเคราะห์ข้อมลูในระบบการวิจัยและพฒันา  การสร้างเคร่ืองมือ  การสมัภาษณ์  การสงัเกต และ
การจดบนัทกึข้อมลู ตลอดจนการเขียนรายงานการวิจยัอยา่งเป็นระบบ  เพื่อให้ผู้ เรียนบรูณาการความคิด ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ สงัคมศาสตร์บนฐานวฒันธรรมที่หลากหลายได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 
ศป502  หลกัการ กระบวนทศัน์และการวจิยัทางศิลปกรรม     2(2-0-4) 
FA502  Principle, Paradigm and Research in Fine and Applied Arts   
 ศกึษาหลกัการ  กระบวนทศัน์ของการวิจยัพืน้ฐานด้านศิลปะ และดนตรี  ตลอดจนการวิจยัประยกุต์ โดยเน้นการบรูณาการ 
องค์ความรู้ทางศิลปะทุกแขนงเพื่อประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อสงัคมได้อย่างยัง่ยืน  ฝึกปฏิบตัิการเขียนเค้าโครงการวิจัยทาง
ศิลปกรรมศาสตร์  ได้แก่ การวิจยักรณีศึกษา  การวิจัยเอกสาร การวิจยัส ารวจ การวิจัยทดลอง การวิจยัและพฒันา เพื่อให้
ผู้ เรียนบรูณาการความรู้ ด้านศิลปะ ดริุยางควิทยา อยา่งมีประสทิธิภาพ 
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ศป503  สมัมนาประเด็นสาธารณะทางศลิปกรรม      2(0-2-4) 
FA503  Social Aspects Seminar in Fine and Applied Arts   
 สมัมนาประเด็นทางสาธารณะ  โดยเน้นหลกัการและกระบวนทศัน์ทางศิลปกรรม ที่มีความเป็นสากล  เพื่อน าองค์ความรู้
ทางศิลปะ ดนตรีและศิลปะประยกุต์ เพื่อพฒันาสูผ่ลงานวิจยัและสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปกรรมและการออกแบบ  ที่มีประโยชน์ตอ่ชมุชน 
และสงัคมไทยได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 
 2. หมวดวชิาเอกบังคบั 
 วิชาเอกนวตักรรมการออกแบบ 
ศป511  นวตักรรมการออกแบบร่วมสมยั       2(2-0-4) 
FA 511  Contemporary Design Innovation 
    ศกึษาพฒันาการ  หลกัการ  แนวคิด  ทฤษฎี  และรูปลกัษณ์ใหม่ของนวตักรรมการออกแบบร่วมสมยัที่เช่ือมโยงกบั
บริบทของสงัคมไทย ความหลากหลายทางวฒันธรรม อตัลกัษณ์ชุมชน วิถีสงัคมร่วมสมยั  และระบบสงัคมโลก  ที่น าไปสู่
ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของการออกแบบ  การครอบง าทางวฒันธรรม การแขง่ขนัท่ียงัซบัซ้อนในระบบทนุนิยมโลกาภิวฒัน์ 
 
ศป512   การวจิยัและพฒันานวตักรรมการออกแบบ      3(2-2-5) 
FA512    Research and Development in Design Innovation 
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาทางด้านนวัตกรรมการออกแบบ  ศึกษาทัง้แนวคิดและหลกัการออกแบบวิจัย 
กระบวนการวิจยั ปฏิบตัิการวิจยั การรายงานผลงานวิจยั การน าเสนองานวิจยัตอ่สาธารณชน 
 
ศป513    วิเคราะห์ประวตัิศาสตร์ศิลป์และการออกแบบ      2(2-0-4) 
FA513    Analysis in History of Art and Design 

ศกึษาและวิเคราะห์พฒันาการความคิด  รูปแบบ   สาระในประวตัิศาสตร์ศิลป์ที่สมัพนัธ์กบั  กระบวนการออกแบบที่
เช่ือมโยง กบับริบทสงัคมกบับริบทศิลปกรรม ทัง้ตะวนัตก  ตะวนัออกและสงัคมไทย 
 
ศป514    จิตวิทยาศิลปะและนวตักรรมการออกแบบ       2(2-0-4) 
FA514     Psychology of Arts and Design Innovation 
 ศึกษาและวิเคราะห์จิตวิทยาศิลปะและนวตักรรมการออกแบบ  จากรากฐานความคิดการวิจยั เชิงจิตวิทยาสงัคม   
ทัง้ในฐานะผู้สร้างสรรค์และผู้ ช่ืนชมหรือผู้บริโภค  ตลอดจนการวิเคราะห์ปัญหาการรับรู้และการแสดงออกที่ เก่ียวข้องกบัองค์
ความรู้ของศิลปะและการออกแบบ 
 
 วิชาเอกมานุษยดุริยางควทิยา 
ศป521 ประวตัิศาสตร์ดนตรีไทย        2(2-0-4) 
FA521    History of  Thai Music 
 ศกึษาประวตัิศาสตร์ดนตรีไทยและดนตรีสากล     ที่มีแหลง่ก าเนิดและการก าเนิดเก่ียวกบัเคร่ืองดนตรี  การประสมวง  
บทเพลง  คีตกวีส าคญั  บริบทของดนตรีประเภทตา่ง ๆ ของไทยรวมทัง้อิทธิพลของดนตรีตะวนัตก  ที่มีตอ่สงัคมและวฒันธรรม
ไทย  ตัง้แตส่มยัก่อนสโุขทยั  สมยัสโุขทยั สมยัอยธุยา สมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น  และสมยัปัจจบุนั 
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ศป522  สมัมนาทางมานษุยดริุยางควิทยา        2(0-4-2) 
FA522    Seminar in Ethnomusicology 
 สมัมนาทางด้านประวตัิที่มา การก าเนดิ  ขอบเขต  จดุมุง่หมาย วธีิวิทยา ทฤษฎีและแนวคิดทาง ดนตรี ท่ีเก่ียวข้อง
มานษุยวิทยาทัง้ในยโุรป อเมริกา และเอเซีย  ตัง้แตอ่ดีตถงึปัจจบุนั รวมทัง้การเปลีย่นแปลงแนวโน้ม ของสาขาวชิานีใ้น
อนาคต  ซึง่เป็นการสมัมนาระดบันานาชาติโดยมี นกัวิชาการจากตา่งประเทศมาร่วมการสมัมนาด้วย  อาจเป็นการสมัมนาใน
ประเทศหรือตา่งประเทศก็ได้ 
 
ศป523 ดนตรีเอเชีย                             2(1-2-3) 
FA 523  Asian Music  
 ศกึษาแหลง่อารยธรรมดนตรีที่ส าคญัในเอเชีย โดยศกึษาเคร่ืองดนตรี วงดนตรี บทเพลง ทฤษฎีและแนวคิดทาง ดนตรีของ
แหลง่อารยธรรมนัน้ ๆ  รวมทัง้ศกึษาบทบาทของดนตรีในแตล่ะ สงัคมวฒันธรรม รายวชิานีเ้ป็น collaboration course นิสติต้องเรียนรู้
การปฏิบตัิเคร่ืองดนตรีทีก่ าหนด โดยเชิญวิทยากรตา่งประเทศมาสอนหรือไปศกึษาในประเทศนัน้ ๆ แล้วแตก่รณี 
 
ศป524 การวจิยัทางมานษุดริุยางควิทยา         2(2-0-4) 
FA524   Research in  Ethnomusicology  
 ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี วิธีการท าวจิยัทางด้านดริุยางคศิลป์  และแนวคิด ทฤษฎีอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง การลงพืน้ที่
ปฏิบตัิการภาคสนามเพื่อศกึษาจากพืน้ที่จริง การเก็บข้อมลูทางดนตรีและข้อมลูอื่น ๆ  ที่ส าคญัจากงานภาคสนาม 
 
ศป525 มานษุยดริุยางควิทยาวฒันธรรม                                2(2-0-4) 
FA 525   Cultural  Ethnomusicology 
 ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการ ทางด้านมานษุยวิทยา และทางด้านวฒันธรรมศาสตร์ โดยศกึษาชีวิตความเป็นอยู่ 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม ระบบความเช่ือ ของแหลง่วฒันธรรมที่ส าคญัของโลก และของไทย การเช่ือมโยงระหวา่ง
มานษุยวิทยา วฒันธรรม และดนตรี ทัง้ในอดตีและปัจจบุนั 

                                                 
 วิชาเอกศิลปะจินตทัศน์ 
ศป531   ทฤษฏีสนุทรียศาสตร์          2(2-0-4) 
FA531   Theories of Aesthetics   
 ศกึษาค้นคว้าแนวคิดหลกัการ  และน าเสนอความคิดด้านสนุทรียศาสตร์เชิงปรัชญา หลกัการแนวคิดปรัชญาที่ส าคญั   
ที่มีความสมัพนัธ์กบังานศิลปะจินตทศัน์ประเภทตา่งๆ  ที่เป็นการเช่ือมโยงกบับริบททางสงัคฒจากอดีต ปัจจบุนั สูอ่นาคต          
ทัง้ตะวนัตกและตะวนัออก บนฐานวฒันธรรมที่หลากหลาย และการพฒันาที่ยัง่ยืน 

 
ศป532   การวจิยัและพฒันาทางศิลปะจินตทศัน์                                   2(2-0-4) 
FA 532   Research in  Imaging Art 
 ศกึษา และฝึกปฏิบตัิการวิจยัและพฒันาทางด้านศิลปะจินตทศัน์  ศกึษาทัง้แนวคิดและหลกัการ    กระบวนการ วิจยัเชิงคณุภาพ 
การวจิยัเชิงปริมาณ วจิยัเชิงทดลองปฏิบตัิการสร้างสรรค์การวิจยัพฒันา   การรายงานผลงานวิจยั การน าเสนองานวิจยัตอ่
สาธารณชน 
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ศป533   ทฤษฏีศิลปวจิารณ์         2(2-0-4) 
FA533   Theories of Art Criticism 
 ศกึษาทฤษฏี หลกัการ และแนวคิดทางด้านศิลปวิจารณ์ การเช่ือมโยงระหวา่งทฤษฏีและปฏิบตัิ  ในประเด็นตา่ง ๆ            
ที่สามารถน าองค์ความรู้มาบรูณาการ กบัสภาพสงัคม  สภาพแวดล้อม ด้วยการมีคณุธรรมและจริยธรรม ทางวิชาชีพ 
 
ศป534   ศิลปะจินตทศัน์วิเคราะห์        2(1-2-3) 
FA 534   Analysis in Imaging Art 
 ศกึษาและวิเคราะห์ศิลปะจินตทศัน์ในเชิงสมัพนัธ์ที่เก่ียวข้องกบัสงัคม อดีต ปัจจบุนั  อนาคต ปรัชญาความเช่ือ 
กระบวนการสร้างสรรค์ 
 
ศป535   สมัมนาเชิงปฏิบตักิารศิลปะจินตทศัน์นานาชาติ      2(0-4-2)  
FA535  International Seminar in Imaging Art Practicum 
 สมัมนาเชิงปฏิบตัิการศิลปะจินทศัน์  ที่สมัพนัธ์กบัพลวตัทางสงัคมไทยและนานาชาติ  ท่ีสง่ผลถึงพฒันาการทางด้าน
ศิลปะ ทัง้ด้านเศรษฐศาสตร์ สงัคมศาสตร์ ฯลฯ   เพื่อประมวลองค์ความรู้จากนกัวิชาการจากตา่งประเทศ เพื่อน าเสนอตอ่สงัคม 
มีการเรียนการสอนโดยการเชิญวิทยากรตา่งประเทศมาสอน  หรือไปศกึษาในประเทศนัน้ ๆ แล้วแตก่รณี 
 

หมวดวิชาเอกเลือก 
วิชาเอกนวตักรรมการออกแบบ 

นอ 611  ปฏิบตัิการนวตักรรมการออกแบบ 1       3(1-4-4) 
DI 611   Practicum in Design Innovation 1 
 ศกึษา  วิเคราะห์  และฝึกปฏิบตัิ  นวตักรรมการออกแบบทางด้านการออกแบบสือ่สาร  การออกแบบผลติภณัฑ์   
ออกแบบบรรจภุณัฑ์ ออกแบบแฟชัน่  ออกแบบเคร่ืองประดบั  ออกแบบผลติภณัฑ์เซรามิกส์  โดยใช้ฐานคดิจากองค์ความรู้ 
ทางด้านหลกัการทศันศิลป์และหลกัการออกแบบ  น าเสนอแนวคดิ  รูปแบบ  สาระ กระบวนการผลติ  และการน าเสนอใน
สงัคมที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ การตลาด และจิตส านกึสาธารณะ ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่สารร่วมสมยั  
น าเสนอในรูปแบบของการวิจยัและพฒันา  
  
นอ 612   ปฏิบตัิการนวตักรรมการออกแบบ 2        3(1-4-4) 
DI 612   Practicum in Design Innovation 2  
 ศกึษา วิเคราะห์ และฝึกปฏิบตัิ นวตักรรมการออกแบบทางด้านการออกแบบสือ่สาร  การออกแบบผลติภณัฑ์   
ออกแบบบรรจภุณัฑ์  ออกแบบแฟชัน่  ออกแบบเคร่ืองประดบั  ออกแบบผลติภณัฑ์เซรามิกส์    แยกตามความสนใจของ
ผู้ เรียน โดยใช้ฐานความคดิจากองค์ความรู้ทางด้านการออกแบบ ที่สอดคล้องกบับริบทในสงัคมปัจจบุนั  ธุรกิจ การตลาด  
และจิตส านกึสาธารณะ  ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารร่วมสมยั น าเสนอในรูปแบบของการวิจยัและพฒันามี
การเรียนการสอนโดยการเชิญวิทยากรตา่งประเทศมาสอน หรือไปศกึษาในประเทศนัน้ ๆ แล้วแตก่รณี 
 
นอ 613   ปฏิบตัิการนวตักรรมการออกแบบ 3         3(1-4-4) 
DI 613   Practicum in Design Innovation 3  
 สมัมนาและปฏิบตัิการนวตักรรมการออกแบบตามปัจเจกภาพ  ในกระแสสากล น าเสนอตอ่สาธารณชนในรูปแบบของ
การวิจยัและพฒันา ทัง้ระบบเอกสาร ระบบการน าเสนอ  และผลงานสร้างสรรค์ทางด้านการออกแบบ มกีารเรียนการสอนโดยการเชิญ
วิทยากรตา่งประเทศมาสอน หรือไปศกึษาในประเทศนัน้ ๆ แล้วแต่กรณี 
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นอ614   นวตักรรมการออกแบบหลงัสมยัใหม ่       2(2-0-4) 
DI 614   Postmodern Design Innovation 
 ศกึษา  สมัมนา และน าเสนอการศกึษาค้นคว้า  เก่ียวกบัพฒันาการแนวคิด  และปรากฏการณ์ทางด้านนวตักรรมการ
ออกแบบ  ที่เก่ียวข้องกบัปรัชญาความเช่ือร่วมสมยัที่หลากหลาย  ความแตกตา่งของสงัคม  ศกัดิ์ศรีทางวฒันธรรม และความ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  เพื่อสร้างฐานความรู้ที่เท่าทนัและน าไปสูน่วตักรรมการออกแบบที่รังสรรค์ บนฐานวฒันธรรมที่
หลากหลายและจริยธรรมที่ดีงาม 
  
นอ 615   พฤติกรรมผู้บริโภควิเคราะห์        2(2-0-4) 
DI 615    Analysis in Consumer Behavior 
  ศกึษาค้นคว้าเก่ียวกบัจิตวิทยาพฤติกรรมและจิตวิทยาผู้บริโภค ที่เก่ียวข้องกบัระบบโครงสร้าง  นวตักรรมการออกแบบ    
ที่สมัพนัธ์กบัสงัคมศาสตร์  มนษุยศาสตร์  และศิลปกรรมศาสตร์ 
 
นอ 616   นวตักรรมการออกแบบศิลปะประเพณีนิยมและภมูิปัญญาไทย    3(3-0-6) 
DI 616   Design Innovation  Traditional Art and Thai  Wisdom 

ศกึษาและน าเสนอการศกึษาค้นคว้าภาคสนามในเชิงวิจยัและพฒันานวตักรรมการออกแบบที่ผสานสมัพนัธ์กบั
ศิลปะประเพณีนิยม ศิลปะประเพณีนิยมก้าวหน้า ภมูิปัญญาไทยในมิติความคดิที่หลากหลาย  ในบริบทสงัคม วฒันธรรม และ
สภาพแวดล้อมร่วมสมยั ออกแบบ  ที่สมัพนัธ์กบั นวตักรรมการออกแบบเชิงภมูิปัญญาไทยที่สะท้อนความเป็น อตัลกัษณ์และมีพลวตั 
  
นอ617    การบริหารจดัการธุรกิจนวตักรรมการออกแบบ      2(2-0-4) 
DI 617    Design Business Management     
 ศกึษา สมัมนา และน าเสนอการศกึษาค้นคว้าภาคสนาม เก่ียวกบัหลกัการ แนวคิด และประสบการณ์ ในการบริหาร จดัการ
ธุรกิจ ทัง้ธุรกิจองค์รวมและธุรกิจทางนวตักรรมการออกแบบ โดยการวิพากษ์ความรู้  การบริหารจดัการ  การศกึษาดงูานจาก
องค์กร ภาคธุรกิจ ภาครัฐบาล สงัคม หลากหลายประเภท  ภายในประเทศและตา่งประเทศ รวมทัง้จรรยาบรรณทางธุรกิจในรูปแบบ
ของปัจจบุนั  บนฐานวฒันธรรมที่หลากหลาย และจริยธรรมที่ดีงาม เพื่อให้ใช้คณุธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพได้อยา่งยัง่ยืน  
 
นอ618    กลยทุธ์การตลาดทางด้านนวตักรรมการออกแบบ     2(2-0-4) 
DI618    Strategic  Marketing in Design Innovation    
  ศกึษา  สมัมนาและน าเสนอการศกึษาค้นคว้าภาคสนาม  เก่ียวกบัหลกัสตูร  แนวคดิ และประสบการณ์ทางด้านการตลาดที่
เก่ียวข้องกบัทางนวตักรรมการออกแบบ   การตลาดในเชิงจริยธรรม (Ethical marketing) ในกระแสโลกาภิวตัน์  บนฐานวฒันธรรมที่
หลากหลายและจริยธรรมที่ดีงาม โดยการน าเสนอปัญหา การแก้ไข และน าไปสูก่ารปฏิบตัิ การวิเคราะห์ การจดัท ากลยทุธ์
การตลาดให้ตอบสนองความต้องการทางด้านศิลปกรรม เพื่อให้มีวิสยัทศัน์ กระบวนการคิด มีกระบวนการสร้างสรรค์ วิเคราะห์
วิจยั และสร้างสรรค์อยา่งร่วมสมยั 
 
นอ 619   จริยธรรมทางนวตักรรมการออกแบบ         2(2-0-4) 
DI 619    Ethics in Design Innovation  
 การสร้างส านกึและจริยธรรมทางด้านนวตักรรมการออกแบบร่วมสมยั ในกระแสเศรษฐศาสตร์ใหม่ (new economy) เพื่อ
แสวงหาความสมดลุย์ การตอ่รองในสงัคมทนุนิยม  และการสร้างสรรค์การออกแบบที่น าไปสูก่ารรังสรรค์สงัคมให้เกิดสนัติสขุ 
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วิชาเอกมานษุยดริุยางควิทยา 
ดร 621 ปฏิบตัิการมานษุยดริุยางควิทยาภาคสนาม      3(1-4-4) 
MU621  Field  Work 
 ศกึษาและ ลงพืน้ท่ีปฏิบตัิงานภาคสนาม เพื่อเก็บข้อมลู วฒันธรรมดนตรี ที่เก่ียวข้องทางมนษุย์  สงัคม  ในแหลง่
ชมุชน  กลุม่ชนตา่งๆ   โดยศกึษาชีวิต ความเป็นอยู ่ขนบประเพณี วฒันธรรม ความเช่ือ  ตามกระบวนการวิจยั ปฏิบตัิการวิจยั  
การรายงานผลงานวิจยั การน าเสนองานวิจยัตอ่สาธารณชน 
  
ดร 622  การแสดงผลงานทางดนตรี 1        3(2-2-5)  
MU622   Recital  1 
 ศกึษา วิเคราะห์ และฝึกปฏิบตัิ  การแสดงผลงานทางดนตรีทีเ่ป็นวฒันธรรมดนตรี ท่ีเก่ียวข้องทางมนษุย์ สิง่แวดล้อม 
บริบททางสงัคม  นิสติต้องสามารถปฏิบตัิเคร่ืองดนตรีได้ตามแบบฉบบัของสงัคมวฒันธรรมดนตรีที่เลอืกปฏิบตัิ  โดยต้องมี
การจดัการแสดง ตามระเบยีบวิธีของการจดัการแสดงดนตรีส าหรับสาธารณชน   
 
ดร 623  การแสดงผลงานดนตรี 2          3(2-2-5)  
MU623  Recital 2 
 ศกึษา วิเคราะห์ และฝึกปฏิบตัเิคร่ืองดนตรีได้ตามแบบฉบบัของสงัคมวฒันธรรมดนตรีที่เลอืกปฏิบตัิ  ตามปัจเจก
ภาพ  การแสดงผลงานทางดนตรีที่เป็นวฒันธรรมดนตรี ท่ีเก่ียวข้องกบับริบท ทางสงัคม วฒันธรรม โดยต้องมีการจดัการแสดง
ตามระบบสากล  น าเสนอตอ่สาธารณชนในรูปแบบของการวจิยัและพฒันา ทัง้ระบบเอกสาร ระบบการน าเสนอ  และผลงาน
สร้างสรรค์ทางดนตรี ตามระเบยีบวิธีของการจดัการแสดงดนตรีส าหรับสาธารณชน    
  
ดร 624 การศกึษาเฉพาะประเด็น         3(2-2-5)  
MU624  Independent  Study  
 ศกึษาประเด็นทางดริุยางค์ โดยเน้นกระบวนการวิจยั ในหวัข้อที่เหมาะสม โดยการมคีวามหลากหลายของ 
วฒันธรรมดนตรีในแง่เคร่ืองดนตรี  พืน้ที่วฒันธรรมดนตรีที่เก่ียวข้องกบับริบท ทางสงัคม วฒันธรรม   ระบบดนตรีและ อตั
ลกัษณ์ของดนตรี ที่สมัพนัธ์กบัชมุชน กลุม่ชน การเปลีย่นแปลงทางสงัคม เทคโนโลยี จิตส านกึสาธารณะ เพื่อให้เห็นความ
หลากหลายของวฒันธรรมดนตรี และส านกึในคณุคา่ของการพฒันาที่ยัง่ยืน   
 
ดร625 สมัมนาดนตรีนานาชาต ิ        3(3-0-6)  
MU625  Seminar on World Music 

 สมัมนาดนตรีนานาชาติในหวัข้อที่เหมาะสม โดยการสมัมนาต้องมีความหลากหลายของ วฒันธรรมดนตรีในแง่
เคร่ืองดนตรี พืน้ที่วฒันธรรม ระบบดนตรี และอตัลกัษณ์ของดนตรี  เพื่อให้เห็นความหลากหลายของวฒันธรรมดนตรี ที่มี
กระบวนการศกึษาวิเคราะห์ และส านกึในคณุคา่ของการพฒันาทีย่ัง่ยืน   
  
ดร626 สมัมนาดนตรีพืน้บ้านและดนตรีชนเผา่ในประเทศไทย       3(3-0-6)  
MU626  Seminar on Folk and Ethnic Music in Thailand 
 สมัมนาเชิงปฏิบตักิารดนตรีและศกึษาดนตรีพืน้บ้านไทยและดนตรีชนเผา่ตา่ง ๆ ในประเทศไทย ตามทีก่ าหนด โดย
ศกึษาบริบทของดนตรีในสงัคม ชุมชน กลุม่ชน รวมทัง้ปฏิบตัิเคร่ืองดนตรีตามระเบียบ ประเพณี ปฏิบตัิของวฒันธรรมดนตรีนัน้ ๆ  
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ดร627 ประวตัิศาสตร์ดนตรีตะวนัตก  3(3-0-6) 
MU627   History of  Western  Music 
 ศกึษา แนวคิด ทฤษฎี  ของดนตรีตะวนัตกยคุคริสเตียนตอนต้น  ยคุกลาง  ยคุเรนาซองส์ ยคุบาโร๊ค  ยคุคลาสสคิ ยคุโร
แมนติค  และยคุปัจจบุนั ที่มีอิทธิพลตอ่แนวโน้มการเปลีย่นแปลง ดนตรีตะวนัตกของไทย  เพื่อให้เห็นถึงความหลากหลายของ
ยคุสมยัของดนตรี โดยมีการเช่ือมโยงบริบททางสงัคม จากอดีต ปัจจบุนั สูอ่นาคต  บนฐานวฒันธรรมที่หลากหลาย 
 

ดร628  การบริหารและการนิเทศก์ทางดริุยางคศกึษา           3(3-0-6) 
 MU628   Administration and Supervision in music Education  

ศกึษา แนวคดิ ทฤษฎี การบริหารการศกึษาและการนิเทศทางดนตรีระดบัตา่งๆ ทัง้ของไทยและตา่งประเทศการ
พฒันาด้านบริหารการศกึษาและการนิเทศที่สมัพนัธ์กบัการเปลีย่นแปลงของบริบทของสงัคมไทย   เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการ 
การปฏิบตัิจริง จากการศกึษาจากดงูาน  และน าเสนอผลงาน 
  
 วิชาเอกศิลปะจินตทศัน์  
ศจ 631   ปฏิบตัิการศิลปะจินตะทศัน์ I        2(2-0-4) 
IA 631   Practicum in Imaging Art 1 
 ศกึษาและปฏิบตัิการศิลปะจินตทศัน์ น าเสนอแนวคิด  รูปแบบ กระบวนการสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ศิลปะ-จินตทศัน์
ในเชิงสมัพนัธ์ที่เก่ียวข้องกบัสงัคม อดีต ปัจจบุนั  อนาคต  การเปลีย่นแปลงทางสงัคม เทคโนโลยี  จิตส านกึสาธารณะ และ 
น าเสนอสูส่งัคม  
  

ศจ632   ปฏิบตัิการศิลปะจินตทศัน์  2        3(3-0-6) 
IA632   Practicum in  Imaging Art 2 
 ศกึษาและวิเคราะห์การพฒันาองค์ความรู้  กระบวนการคิด  กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะจินตทศัน์  โดยมุง่เน้น
กระบวนการสร้างสรรค์ทัง้ด้านเนือ้หา รูปแบบและกลวิธี โดยน าเสนอในรูปแบบของการวจิยัและพฒันา 
 

ศจ633 ปฏิบตัิการศิลปะจินตทศัน์  3        3(3-0-6) 
IA633 Practicum in Imaging Art  3 
 ศกึษาและปฏิบตัิการศิลปะจินตทศัน์  น าเสนอแนวคิด รูปแบบ กระบวนการ การวิเคราะห์ ที่สงัเคราะห์พฒันาแนวคิด 
จากปรัชญาลทัธิความเช่ือ บนฐานวฒันธรรม  การเปลีย่นแปลงทางสงัคม เทคโนโลยี  จิตส านกึสาธารณะ ที่สามารถบรูณาการ 
และน าเสนอสูส่งัคม มกีารเรียนการสอนโดยการเชิญวิทยากรตา่งประเทศมาสอน  หรือไปศกึษาในประเทศนัน้ ๆ แล้วแตก่รณี
  

ศจ634 ปฏิบตัิการศิลปะจินตทศัน์  4        3(3-0-6) 
IA634 Practicum in Imaging Art  4 
 ศกึษาและปฏิบตัิการศิลปะจินตทศัน์  น าเสนอแนวคิด รูปแบบ กระบวนการ การวิเคราะห์ ที่สงัเคราะห์พฒันาแนวคิด 
จากปรัชญาลทัธิความเช่ือ บนฐานวฒันธรรม ตามปัจเจกภาพในกระแสสากล  และการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม เทคโนโลยี  จิตส านกึ
สาธารณะ ที่สามารถบรูณาการ และน าเสนอตอ่สงัคมในรูปแบบของการวิจยัและพฒันา  
 

ศจ635   ปัญหากระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะจินตทศัน์       3(2-2-2) 
IA635   Problem in Process of Imaging Art 
 ศกึษาและวิเคราะห์การพฒันาองค์ความรู้  กระบวนการคิด  กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะจินตทศัน์  โดยมุง่เน้น
กระบวนการสร้างสรรค์ทัง้ด้านเนือ้หา รูปแบบและกลวิธี โดยน าเสนอในรูปแบบของการวจิยัและพฒันา 
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ศจ636 การบริหารพิพิธภณัฑ์และหอศิลปกรรม 3(3-0-6) 
IA636 Art Museum and Gallery Administration 

 ศึกษา สมัมนา แนวคิด ทางด้านการบริหารจดัการและบริหารพิพิธภณัฑ์ศิลปกรรมและหอศิลปกรรม สถานสะสม
ศิลปกรรม  ของภาครัฐ สถานศึกษา องค์กรสว่นท้องถ่ิน  องค์กรเอกชน และองค์อิสระ  โดยเน้นกระบวนการจดัการและการ
บริหารที่ก้าวทนัสมยั  พฒันาการท่ีมีผลกระทบตอ่ สงัคม ชมุชน และน าเสนอผลงาน 
  
ศจ637 การบริหารทางด้านศิลปะจินตทศัน์ 3(3-0-6) 
IA637 Imaging  Art Administration 

 ศกึษา สมัมนา และน าเสนอ การศกึษาค้นคว้าภาคสนาม  ศกึษาดงูาน เก่ียวกบั แนวคิด  หลกัการ และประสบการณ์  
ในการบริหารทางด้านศิลปะจินตทศัน์  ซึง่สมัพนัธ์กบัศิลปิน ภาคธรุกิจ ภาครัฐบาล สงัคม ภายในประเทศและตา่งประเทศ  
รวมทัง้การบริหารจดัการ จรรยาบรรณในรูปแบบของธุรกิจ  บนฐานของวฒันธรรมที่หลากหลายและจริยธรรมที่ดงีามเพื่อให้ใช้
คณุธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพได้อยา่งยัง่ยืน 

 

ศจ 638 ศิลปะพืน้บ้านและภมูิปัญญาไทย 3(3-0-6) 
IA 638 Thai Folk Art and Wisdom  
 ศกึษา ค้นคว้าในรูปแบบของกระบวนการวิจยั คณุคา่ของศิลปะพืน้บ้าน  และภมูิปัญญาไทย  ทัง้ภมูิปัญญาท้องถ่ิน  
ภมูิปัญญาสงัคม การสบืทอดคา่นิยมจากอดตีสูปั่จจบุนั ความสมัพนัธ์ระหวา่งศิลปะพืน้บ้าน ภมูิปัญญาและการด ารงชีวิต   
สภาพแวดล้อม ท่ีมีผลกระทบตอ่ พฒันาการศิลปะพืน้บ้านและภมูิปัญญาไทย  และน าเสนอรายงาน 
    

3. หมวดปริญญานิพนธ์                                                 
ศป699   ปริญญานิพนธ์              12  หนว่ยกิต 
FA 699   Thesis   
  นิสติน าเสนอปริญญานิพนธ์ทางด้าน นวตักรรมการออกแบบสือ่สาร  ออกแบบผลติภณัฑ์  ออกบรรจุภณัฑ์  ออกแบบ
เคร่ืองประดบั ออกแบบแฟชัน่ เซรามิกส์  ดริุยางคศิลป์เอเชีย  และศิลปะจินตทศัน์  บนฐานองค์ความรู้จากการวิจยัตามระเบียบ 
วิธีวจิยั  ทัง้นีโ้ดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร และอยูใ่นความดแูลของอาจารย์ที่ปรึกษา  น าเสนอทัง้
รายงานการวิจยัและผลงานตอ่สาธารณชน  

 

3.2. ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒขิองอาจารย์  
      3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
      สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ 

ล าดบัที่ ช่ือ-นามสกลุ คณุวฒุ ิ(สาขาวิชา),  ปีที่จบ สถาบนัท่ีส าเร็จการศกึษา 
เลขประจ าตวั
ประชาชน 

*1 รศ.จิตรพี  ชวาลาวณัย์ Ed.S. (Educational Media),  2523 
 
M.A.HE.(Clothing & Textile), 2521 
 
BS.HE. (Clothing & Textile),  2517 

The University of Northern 
Colorado,  USA 
The University of Northern 
Colorado,  USA 
The Philippine woman,s 
University, ปิลปิปินส์ 

310xxxxxxxxxx 
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      สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ (ต่อ) 

ล าดบัที่ ช่ือ-นามสกลุ คณุวฒุ ิ(สาขาวิชา),  ปีที่จบ สถาบนัท่ีส าเร็จการศกึษา 
เลขประจ าตวั
ประชาชน 

*2 ผศ.สนิีนาถ เลศิไพรวนั M.S. (Interior Design),  2528 
สถ.บ. (ศิลปอตุสาหกรรม), 2520 

Pratt  Institute,  Usa 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

310 xxxxxxxxxx 

*3 ดร.กรกลด  ค าสขุ Ph.D.  (Art & Design : Fashion Design),  
2554 
M.A. (Fashion),  2553 
   
ศป.บ. (ออกแบบทศันศิลป์ :              
การออกแบบแฟชัน่),  2546 

Birmingham City University  
สหราชอาณาจกัร 
University of Central 
England in Bermingham, 
สหราชอาณาจกัร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

310 xxxxxxxxxx 

4 ดร.รวิเทพ  มสุกิะปาน ศศ.ด. (ศิลปวฒันธรรมวจิยั), 2553 
กศ.ม. (ศิลปศกึษา),  2540 
  กศ.บ. (ศิลปศกึษา),  2534 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาลยัครูบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

362 xxxxxxxxxx 

5 อ.อรญั  วานิชกร กศ.ม. (อุตสาหกรรมศกึษา:       
การจดัการอุตสาหกรรม), 2550   

 ศป.บ.(การออกแบบทศันศลิป์:      
การออกแบบผลติภณัฑ)์, 2543 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 

525 xxxxxxxxxx 

 อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
 สาขาวชิามานุษยดุริยางควิทยา 

ล าดบัท่ี ช่ือ-นามสกลุ คณุวฒุ ิ(สาขาวิชา),  ปีที่จบ สถาบนัท่ีส าเร็จการศกึษา 
เลขประจ าตวั
ประชาชน 

*1 รศ.มานพ    วิสทุธิแพทย์ Ph.D  (Music),  2545 
M.of Music ( Music Education ),  
2531 
กศ.บ.(ดริุยางคศาสตร์),  2521 

University  of  Delhi,  India 
University of the 
Philippines 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

323 xxxxxxxxxx 

*2 ผศ.รุจี  ศรีสมบตัิ ปร.ด. (วฒันธรรมศาสตร์),  2554 
ศป.ม. (มานษุยดริุยางควิทยา), 2543 
กศ.บ. (ดริุยางคศาสตร์ไทย),  2528 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

310 xxxxxxxxxx 

*3 ดร.ชนิดา   ตงัเดชะหิรัญ D.M.A. (Piano Performance), 
2535 
M.M. (Piano Performance),  2530 
 
ค.บ. (ดนตรี),  2526 

The Ohio State University,  
USA 
The Ohio State University,  
USA 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

310 xxxxxxxxxx 

4 รศ.กาญจนา อินทรสนุานนท์ ปร.ด. (วฒันธรรมศาสตร์),  2553 
กศ.ม.(อดุมศกึษา),  2523 
กศ.บ.(ศิลปศกึษา),  2517 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาลยัวิชาการศกึษา 

310 xxxxxxxxxx 
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 สาขาวชิามานุษยดุริยางควิทยา (ต่อ) 

ล าดบัท่ี ช่ือ-นามสกลุ คณุวฒุ ิ(สาขาวิชา),  ปีที่จบ สถาบนัท่ีส าเร็จการศกึษา 
เลขประจ าตวั
ประชาชน 

5 อ.สรุศกัดิ์ จ านงค์สาร ศป.ม. (มานษุยดริุยางควิทยา),  2542 
กศ.บ. (ดริุยางคศาสตร์ไทย),  2539 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

314 xxxxxxxxxx 

 อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
 
สาขาวชิาศิลปะจินตทัศน์ 

ล าดบัท่ี ช่ือ-นามสกลุ คณุวฒุ ิ(สาขาวิชา),  ปีที่จบ สถาบนัท่ีส าเร็จการศกึษา 
เลขประจ าตวั
ประชาชน 

*1 รศ.สมศกัดิ์  ชวาลาวณัย์ กศ.ม.(ศิลปศกึษา ),  2532
ค.บ.(อตุสาหกรรมศิลป์),  2520 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาลยัครูพระนคร 

310 xxxxxxxxxx 

*2 ผศ.สาธิต ทิมวฒันบรรเทิง ปร.ด. (ไทศกึษา),  2554 
กศ.ม. (ศิลปศกึษา),  2532 
กศ.บ.(ศิลปศกึษา),  2525 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

310 xxxxxxxxxx 

*3 อ.ถนอม ชาภกัด ี M.A. (Art Criticism and Theory),  
2542 
กศ.บ. (ศิลปศกึษา),  2524 

Kent Institute of Art and 
Design,  England 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

310 xxxxxxxxxx 

4 อ.เดน่พงษ์ วงศาโรจน์ ศป.ม. (ศิลปะสมยัใหม)่, 2546 
ศป.บ. (ทศันศิลป์: จิตรกรรม), 2539 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

310 xxxxxxxxxx 

5 อ.ศภุชยั  อารีรุ่งเรือง ศศ.บ. (จิตรกรรมไทย) เกียรตินิยม  
2538 
ศป.ม.(ประวตัิศาสตร์ :
สถาปัตยกรรมศาสตร์) 2545 

สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 
 
มหาวิทยาลยัศิลปากร  

310xxxxxxxxxx 

 อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
 

3.2.2 อาจารย์ผู้สอน มีหน้าทีใ่นการสอน ควบคมุปริญญานิพนธ์ วิจยัและปฏิบตังิานเต็มเวลา 
      สาขาวชิานวัตกรรมการออกแบบ 

ล าดบัที่ ช่ือ-นามสกลุ คณุวฒุ ิ(สาขาวิชา),  ปีที่จบ สถาบนัท่ีส าเร็จการศกึษา 
1 รศ.สมศกัดิ์  ชวาลาวณัย์ กศ.ม.(ศิลปศกึษา ),  2532 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2 รศ.พฤทธ์ิ  ศภุเศรษฐศิริ M.F.A.(Theatre & Costume Design),  2534 Illinois  State  University,  USA 
3 ผศ.สนิีนาถ เลศิไพรวนั M.S. (Interior Design),  252 Pratt  Institute,  Usa 

4 ผศ.ดร.รวิเทพ  มสุกิะปาน ศศ.ด. (ศิลปวฒันธรรมวจิยั), 2553 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
5 ดร.กรกลด  ค าสขุ Ph.D.  (Art & Design : Fashion Design),  2554 Birmingham City University UK. 
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สาขาวชิามานุษยดุริยางควิทยา 
ล าดบัท่ี ช่ือ-นามสกลุ คณุวฒุ ิ(สาขาวิชา),  ปีที่จบ สถาบนัท่ีส าเร็จการศกึษา 

1 รศ.มานพ    วิสทุธิแพทย์ Ph.D  (Music),  2545 University  of  Delhi,  India 
2 รศ.กาญจนา อินทรสนุานนท์ ปร.ด. (วฒันธรรมศาสตร์),  2553 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
3 ผศ.ประทีป  เล้ารัตนอารีย์ กศ.ม.(อดุมศกึษา),  2525 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
4 ผศ.รุจี  ศรีสมบตัิ ปร.ด. (วฒันธรรมศาสตร์),  2554 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
5 ดร.ชนิดา   ตงัเดชะหิรัญ D.M.A. (Piano Performance), 2535 The Ohio State University,  USA 
6 ดร.วีระ พนัธุ์เสอื Ph.D (Music),  2554 University  of  Delhi,  India 
7 อ.สรุศกัดิ์ จ านงค์สาร ศป.ม. (มานษุยดริุยางควิทยา),  2542 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 
สาขาวชิาศิลปะจินตทัศน์  

ล าดบัท่ี ช่ือ-นามสกลุ คณุวฒุ ิ(สาขาวิชา),  ปีที่จบ สถาบนัท่ีส าเร็จการศกึษา 
1 รศ.สมศกัดิ์  ชวาลาวณัย์ กศ.ม.(ศิลปศกึษา ),  2532 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2 ผศ.สาธิต ทิมวฒันบรรเทิง ปร.ด. (ไทศกึษา),  2554 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
3 อ.ถนอม ชาภกัด ี M.A. (Art Criticism and Theory),  2542 Kent Institute of Art and 

Design,  England 
4 อ.เดน่พงษ์ วงศาโรจน์ ศป.ม. (ศิลปะสมยัใหม)่,  2546 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
5 อ.ศภุชยั  อารีรุ่งเรือง ศป.ด.(วจิยัและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์) 2555 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
3.1.3  อาจารย์พิเศษ 
  สาขาวิชานวตักรรมการออกแบบ 

ล าดบัท่ี ช่ือ-นามสกลุ คณุวฒุิและสาขาวิชา 
1 รองศาสตราจารย์วรรณรัตน์   ตัง้เจริญ M.S. (Art Education) 

2 รองศาสตราจารย์บญุสนอง  รัตนสนุทรากลุ M.A.(Social Development) 
3 รองศาสตราจารย์อจัฉรา  วรรณสถิตย์ M.A.in Ed. (Clothing & Textile) 

4 รองศาสตราจารย์จนัทร์จรัส  ศรีศิริ M.A.(Social Development) 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กลัยาณี  กาญจนดลุ M.A.(Arts) 
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา   ศาสตระรุจิ กศ.ด. (การศกึษาผู้ใหญ่) 
7 อาจารย์ฉตัรเมือง  เผา่มานะเจริญ M.B.A. (Information Systems) 
8 อาจารย์วรรณวรุณ   ตัง้เจริญ M.A. (Publications Design : Media) 
9 อาจารย์ยศไกร    ไทรทอง M.A. (Publications Design) 
10 อาจารย์สิทธิพงษ์  วงศ์ไชยสวุรรณ M.S. Manufacturing Engineering 
11 อาจารย์ปิยศกัดิ์  มานะสนัต์ Ph.D.Economics. 
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สาขาวชิามานุษยดุริยางควิทยา   
ล าดบัท่ี ช่ือ-นามสกลุ คณุวฒุิและสาขาวิชา 

1 รองศาสตราจารย์ปัญญา รุ่งเรือง Ph.D. (Ethnomusicology) 
2 รองศาสตราจารย์ณรงค์ชยั  ปิฎกรัตน์ ศศ.ม. (วฒันธรรมดนตรี) 
3 รองศาสตราจารย์ปิยพนัธ์  แสนทวีสขุ ศป.ม.(มานษุยดริุยางวิทยา ) 
4 รองศาสตราจารย์สพุรรณี เหลอืบญุช ู Ph.D. (music) 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลมิพล  งามสทุธิ Ph.D. (Music Ed.) 
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญชยั  ชนไพโรจน์ Ph.D. (Ethnomusicology) 
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัญ  นกัรบ Ph.D. (Music) 
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนรรฆ จรัณยานนท์ M.M.(Musicology) 
9 Prof. Dr. Ramon P. Santos Ph.D. (Music) 
10 Prof. Dr. Sam-ang Sam Ph. D. (Music) 

 
สาขาวชิาศิลปะจินตทัศน์ 

ล าดบัท่ี ช่ือ-นามสกลุ คณุวฒุิและสาขาวิชา 
1 ศาสตราจารย์.พิเศษอารี  สทุธิพนัธุ์ M.F.A (Painting) 
2 ศาสตราจารย์วิรุณ  ตัง้เจริญ Ed.D. (Art Education) 
3 ศาสตราจารย์วิโชค   มกุดามณี ศ.ม.( จิตรกรรม) 
4 รองศาสตราจารย์กมล  เผา่สวสัดิ์ M.F.A. (Intermedia) 
5 รองศาสตราจารย์ศรีวรรณ  เจนหตัถการกิจ   ศ.ม.(ภาพพิมพ์)   
6 รองศาสตราจารย์อ านาจ  เย็นสบาย กศ.ม. (การอดุมศกึษา) 
7 อาจารย์.เกษม เพ็ญภินนัท์ Ph.D.(New School for Social Research) 
8 อาจารย์บณัฑิต จนัทรโรจนกิจ Ph.D. (รัฐศาสตร์) 
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ  มิลนิทสตูร M.F.A.(Painting) 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
 ไมม่ี 

4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
 ไมม่ี 

4.2. ช่วงเวลา  
      ไมม่ี  

4.3. การจัดเวลาและตารางสอน  
       ไมม่ี  

 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  

 ข้อมลูโดยทัว่ไปของการท าโครงงานหรือปริญญานิพนธ์  ที่นอกเหนือจากรายวิชาอื่น ๆ  
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5.1. ค าอธิบายโดยย่อ  
การวจิยั ปริญญานิพนธ์และโครงงานด้านการศกึษาเป็นงานวจิยัทางศิลปกรรม ที่มุง่เน้นการศกึษาและแก้ปัญหา 

พฒันา ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ทางศิลปกรรม ตามความสนใจ และตามความจ าเป็นของนสิติ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา
เป็นผู้ควบคมุ ดแูล ทัง้นีก้ระบวนการขัน้ตอนตา่ง ๆ เป็นไปตามระเบียบของบณัฑิตวิทยาลยั   ตัง้แตก่ารเสนอเค้าโครงวจิยัตอ่
คณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงวิจยั การแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบปากเปลา่  

 
5.2. มาตรฐานผลการเรียนรู้  

 นิสติ สามารถก าหนดประเด็น ปัญหา และการสบืค้นข้อมลูวิจยั การเขียนและเสนอโครงการวิจยั ด าเนินการวจิยั 
การสร้างเคร่ืองมือ และตรวจสอบประสทิธิภาพ และคณุภาพของเคร่ืองมือวิจยั การวิเคราะห์ข้อมลู และการใช้สถิติการ
วิเคราะห์ข้อมลู การสรุปและอภิปรายผลการวจิยั และการน าเสนอรายงานวจิยัสามารถท างานเป็นทีม มีความเช่ียวชาญใน
การใช้เคร่ืองมือ โปรแกรม ในการท าโครงงาน และสามารถน ามาเป็นต้นแบบในการพฒันาตอ่ได้ 
 

5.3. ช่วงเวลา  
 นิสิตจะด าเนินการเสนอช่ือเร่ือง  ปริญญานิพนธ์  เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลยัมาแล้วไม่น้อยกว่า 1  ปี
การศกึษา  ระยะเวลาการด าเนินการท าปริญญานิพนธ์ เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา 
ระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ.2554  
 

5.4. จ านวนหน่วยกิต 
   ปริญญานิพนธ์  จ านวน 12 หนว่ยกิต 

 
5.5. การเตรียมการ  

 มีการเตรียมการให้ค าแนะน าและช่วยเหลอืทางด้านวิชาการแก่นิสติ โดยแตง่ตัง้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ ให้ค าแนะน า
ช่วยเหลอืนิสติ  มีการก าหนดเวลานดัหมายให้ค าปรึกษาแก่นิสติ ทัง้ทางตรงและจดหมายอีเลคทรอนิค  แตง่ตัง้คณะกรรมการ
พิจารณาโครงการวิจัยและแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบปากเปล่า มีการก าหนดขัน้ตอนการจัดท าปริญญานิพนธ์ ตามปฏิทิน
การศกึษา และเป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ วา่ด้วยการศกึษา ระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ.2554  
 

5.6. กระบวนการประเมินผล  
 มีการประเมินผลเป็นระยะ จากการสนทนา ซกัถาม  ประเมินผลจากเอกสารการจดัเค้าโครงการวิจยั และรายงานวิจยั 

การประชมุพิจารณาเค้าโครงวิจยั การสอบปากเปลา่ โดยให้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมที่ยงัไม่ได้มาตรฐาน โดยเป็นไปตาม
ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ วา่ด้วยการศึกษา ระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ.2554  
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หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.ด้านความเป็นผู้น าทางวิชาการ 1. สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน การจดักิจกรรม ตลอดจน   

    จดัสถานการณ์ ประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างลกัษณะความเป็นผู้น า 
    ทางวิชาการ 
2. ศกึษาค้นคว้า วิจยัและเผยแพร่องค์ความรู้ใหม ่ๆ แก่สงัคม 
3. การจดักิจกรรม การท างานเป็นทีม การจดัอบรม  สมัมนา  
    การศกึษาดงูาน การลงภาคสนามตา่ง ๆ 

2.ด้านจิตส านกึสาธารณะ 1. สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน และ จดัสถานการณ์  
    ประสบการณ์ เพื่อสง่เสริมการมีจิตส านกึสาธารณะ 
2. การจดักิจกรรมตา่ง ๆ เพื่อให้การมีสว่นรวม  และการเคารพสทิธิของผู้อื่น 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1.ตระหนกัในคณุคา่  คณุธรรม 
จริยธรรม ความเสยีสละ  ความซือ่สตัย์
สจุริต  ความส าคญัของกฎระเบยีบและ
ข้อบงัคบัตา่ง ๆ ขององค์กรและสงัคม 

2.มีวินยั และมจีรรยาบรรณทางวชิาการ
และวิชาชีพ ที่มีความรับผิดชอบตอ่
ตนเอง วิชาชีพและสงัคม 
3.มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  
สามารถท างานเป็นหมูค่ณะ และ
สามารถแก้ไขปัญหาได้ตามล าดบั
ความส าคญั 
4.เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น รวมทัง้เคารพในคณุคา่และศกัดิ์ศรี
ของความเป็นมนษุย์ 
 

1.ก าหนดให้มวีฒันธรรมองค์กร   เป็นผู้ที่
มีคณุธรรม  จริยธรรม  ให้นิสติ  และ
คา่นิยมที่ดีี  โดยเน้นการเข้าชัน้เรียนให้
ตรงเวลาตลอดจนการแตง่กายที่เป็นไป
ตามระเบียบของมหาวิทยาลยั   
2.รู้หน้าที่และรับผิดชอบการท างาน 
สง่เสริมให้นิสติแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ  ที่
สร้างสรรค์  
3.การเรียนฝึกการปฏิบตัิงานในองค์กร 
ชมุชน และสงัคม  เพื่อเป็นตวัอยา่งที่ดี 
และผู้น าทางวิชาการ  
4.มีการสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรมใน
การสอนทกุรายวิชา รวมทัง้มีการจดั
กิจกรรมสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรม   เพื่อ
ฝึกให้นิสติ เป็นผู้ที่มีความซื่อสตัย์ สจุริต 
ยตุิธรรมเสยีสละ อทุิศตน และค านงึถึง
ประโยชน์สว่นรวม 

1.ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิต การ
สง่งานตามก าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 
และการร่วมกิจกรรม 
2.ประเมินจากการมวีินยัและพร้อม
เพรียงของนิสติในการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลกัสตูร 
3.ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

 
 



 30 

2.2. ด้านความรู้ 
 

1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวดัและประเมินผล 
1.มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั เนือ้หา 
สาระ หลกัการ ทฤษฎีและทกัษะปฏิบตัิ 
ในศาสตร์ศิลปกรรม อยา่งถ่องแท้ ลกึซึง้
และกว้างขวาง 
2.สามารถน าความรู้ไปประยกุต์ใน
การศกึษา ค้นคว้าทางวชิาการและวิจยั 
การปฏิบตัิในวิชาชีพและในการด าเนิน
ชีวิต ตลอดจนมีความเข้าใจในวิธีการ
พฒันาองค์ความรู้ใหม ่ๆ  

3.มีความเข้าใจในผลกระทบของผลการวิจยั 
ในปัจจบุนัที่มีองค์ความรู้ในสาขาวชิา 
ของตน ติดตามความเปลีย่นแปลงทาง
วิชาการ 
4.สามารถบรูณาการความรู้ในสาขาวชิา
เทคโนโลยีสารสนเทศกบัความรู้ในศาสตร์
ทางศิลปกรรม ที่เก่ียวข้อง 

1.ใช้การเรียนการสอนในหลากหลาย
รูปแบบ โดยเน้นหลกัการทางทฤษฎี และ
ประยกุต์ ทางปฎิบตัิในสภาพแวดล้อม
จริง โดยทนัตอ่การเปลีย่นแปลงทาง
เทคโนโลยี ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามลกัษณะ
ของรายวิชาตลอดจนเนือ้หาสาระของ
รายวชิานัน้ ๆ  
2.จดัให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
โดยการศกึษาดงูานหรือเชิญ
ผู้ เช่ียวชาญทีม่ีประสบการณ์ตรงมาเป็น
วิทยากรพิเศษเฉพาะเร่ือง ตลอดจนการ
ฝึกปฏิบตัิจริง 
 

1.การทดสอบและการสอบประมวลความรู้ 
2.รายงานการวจิยั  
3.โครงการและกิจกรรมรูปแบบ
ตา่งๆ  
 
 
 

 
2.3  ด้านทกัษะทางปัญญา 

 
1  ผลการเรียนรู้ด้านปัญญา กลยุทธ์การสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1.มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั 
กระบวนการค้นหาข้อเท็จจริง  การท า
ความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมลู
จากแหลง่ข้อมลูที่หลากหลายเพือ่ใช้ใน
การแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
2.สามารถวเิคราะห์ข้อมลูเพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาที่ซบัซ้อน ทางสงัคม 
วฒันธรรม และสิง่แวดล้อม เสนอแนะ
แนวทางในการแก้ปัญหาตา่งๆ ได้อยา่ง
สร้างสรรค์ โดยค านงึถงึทฤษฎี และ
ประสบการณ์จากการปฏิบตัิ  
3.สามารถใช้ทกัษะ ความเข้าใจเก่ียวกบั
วิชาชีพ  และมีกระบวนการคิดอยา่งเป็น
ระบบ เพื่อพฒันาตนเอง 

1.จดักระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้นสิติได้
ฝึกทกัษะการวเิคราะห์ ทกัษะการคิด 
จากสภาพ ปัญหา หรือสถานการณ์จริง
ตา่งๆ  ทัง้ในระดบับคุคลและกลุม่ เช่น 
สะท้อนคิด อภิปรายกลุม่ การท า
กรณีศกึษา การเสวนา การจดัท า
โครงการ ฯลฯ 
2. จัดกิจกรรมให้นิสิตมีโอกาสเรียนรู้
จากปัญหา และประสบการณ์จริง เพื่อ
การเสนอแนะและหาแนวทางแก้ไข 
 
 

1.การประเมินผลที่สะท้อนการคิด
วิเคราะห์ โดยประเมินจากการเขียน
รายงาน การน าเสนอผลงาน และ การ
ทดสอบ  
2.การสงัเกตนิสติ ด้านความสามารถใน
การตัดสินใจ  การแ ก้ ไข ปัญหาใน
สถานการณ์ตา่ง ๆ 
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2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะ
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวับุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1.สามารถปรับตวัในการท างานร่วมกบั
ผู้อื่น ได้อยา่งดีและมีความสขุ 
2.สามารถให้ความชว่ยเหลอืและอ านวย
ความสะดวกในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ตา่ง ๆ ทัง้ใน บทบาทของ
ผู้น า และในบทบาทของผู้ ร่วมท างาน 
3.สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชีน้ า
สงัคมในประเด็นทีเ่หมาะสม 
4.สามารถสร้างทกัษะความสมัพนัธ์ 
ระหวา่งตวับคุคลและความรับผิดชอบ 
ได้แก่ การสือ่สาร และการท างานเป็นทีม  
5.มีความรับผิดชอบการพฒันาการ
เรียนรู้ทัง้ของตนเองและทางวชิาชีพอยา่ง
ตอ่เนื่องและทนัสมยั 

1.อาจารย์ผู้สอนจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน ที่เน้นการท างานเป็นกลุม่ และงาน
ที่ต้องมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล  
2.จดัประสบการณ์การเรียนรู้ใน
ภาคปฏิบตัิ สอดแทรกเร่ืองความ
รับผิดชอบ การมีมนษุยสมัพนัธ์การ
เข้าใจวฒันธรรม ขององค์กรในทกุ
รายวชิา  
3.ฝึกทกัษะปฏิบตัิและการอยูร่่วมใน
สงัคม ด้วยการสร้างความสมัพนัธ์อนัดี
ระหวา่งบคุคล รวมทัง้การจดัการ
ปัญหาและความขดัแย้งอยา่ง
เหมาะสม 
 

ประเมินจากพฤติกรรมทางด้านการ
สือ่สาร มนษุยสมัพนัธ์ ทกัษะทางสงัคม
ความรับผิดชอบในการเรียนและงานท่ี
ได้รับมอบหมาย รวมทัง้การเข้าร่วม
กิจกรรม / โครงการตา่ง ๆ 
 

 
2.5. ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการ

วิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1.มีทกัษะการใช้ภาษาไทยได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพ 
2.สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เก็บรวบรวมข้อมลูและการน าเสนอ 
3.มีทกัษะในการใช้อปุกรณ์คอมพิวเตอร์
เพื่อการศกึษาค้นคว้า ด าเนินการเก่ียวกบั
ข้อมลูเชิงสถิติ  และสามารถวเิคราะห์และ
น าเสนอได้อยา่งเหมาะสม 
4..สามารถสือ่สารอยา่งมีประสทิธิภาพทัง้
ปากเปลา่และการเขียน พร้อมทัง้เลอืกใช้
รูปแบบเทคโนโลยี ของสือ่การน าเสนอได้
อยา่งเหมาะสม  

1.จดักิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาตา่ง ๆ  ให้
นกัศกึษาได้วเิคราะห์สถานการณ์จ าลอง 
และสถานการณ์เสมือนจริง  
2.น าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
เรียนรู้เทคนคิการประยกุต์เทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลาย สถานการณ์ 

 ประเมินจากเทคนคิการน าเสนอโดยใช้
ทฤษฎี การเลอืกใช้เคร่ืองมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์
และสถิติ ที่เก่ียวข้อง   ประเมินจาก
ความสามารถในการอธิบาย ถงึข้อจ ากดั 
เหตผุลในการเลอืกใช้เคร่ืองมือตา่ง ๆ   
การอภิปราย กรณีศกึษาที่มกีารน าเสนอ 
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2.6ด้านทกัษะพสัิย 
 

ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะพิสัย กลยุทธ์การสอน วิธีการวดัและประเมินผล 
1.มีความรู้พืน้ฐานท่ีเก่ียวกบั งาน
ออกแบบและกระบวนการสร้างสรรค์
ผลงานเก่ียวกบันวตักรรมการออกแบบ  
การสร้างสรรค์งานทศันศิลป์ และการ
สร้างสรรค์งานดนตรี 
2.มีความรู้ในการวิเคราะห์และสงัเคราะห์ 
เพื่อพฒันาและสร้างสรรค์เชิงบรูณาการ
ภมูิปัญญาไทยให้สอดคล้องกบัความ
ต้องการทางสงัคมและสงัเคราะห์เพือ่การ
พฒันาผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะเชิง
บรูณาการแก่ชมุชน 

 

1.จดักระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้นสิติได้
ฝึกทกัษะ ด้านงานออกแบบและ
กระบวนการ สร้างสรรค์ผลงานเก่ียวกบั
นวตักรรมการออกแบบ  การสร้างสรรค์
งานทศันศิลป์ และการสร้างสรรค์งาน
ดนตรี  
2.จดัประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบตัิ 
เพื่อพฒันางานสร้างสรรค์ทางศิลปะเชิง
บรูณาการภมูิปัญญาไทยและบรูณาการ
แก่ชมุชน 

 

ประเมินจากพฤติกรรมทางด้านทกัษะ
พิสยั จากผลงานการสร้างสรรค์  ความ
รับผิดชอบในการเรียนและงานท่ีได้รับ
มอบหมาย รวมทัง้การเข้าร่วมกิจกรรม / 
โครงการตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

 
  
 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping)  
สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดงันี ้
ด้านที่ 1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
1. ตระหนกัในคณุคา่  คณุธรรม จริยธรรม ความเสียสละ  ความซื่อสตัย์สจุริต  ความส าคญัของกฎระเบียบและข้อบงัคบัตา่ง ๆ ของ 
    องค์กรและสงัคม 

2. มีวินยั และมจีรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ที่มีความรับผิดชอบตอ่ตนเอง วชิาชีพและสงัคม 
3. มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  สามารถท างานเป็นหมูค่ณะ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ตามล าดบัความส าคญั 
4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน รวมทัง้เคารพในคณุคา่และศกัดิ์ศรีของความเป็นมนษุย์ 
 
ด้านที่ 2 ด้านความรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั เนือ้หา สาระ หลกัการ ทฤษฎีและทกัษะปฏิบตัิ ในศาสตร์ศิลปกรรม อยา่งถ่องแท้ ลกึซึง้และ 
    กว้างขวาง 
2. สามารถน าความรู้ไปประยกุต์ในการศกึษา ค้นคว้าทางวิชาการและวิจยั การปฏิบตัิในวิชาชีพและในการด าเนินชีวิต ตลอดจน   
     มีความเข้าใจในวิธีการพฒันาองค์ความรู้ใหม ่ๆ 
3.  มีความเข้าใจในผลกระทบของผลการวิจยั ในปัจจบุนัที่มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาของตน ติดตามความเปลีย่นแปลงทางวชิาการ 
4.  สามารถบรูณาการความรู้ในสาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศกบัความรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม ทีเ่ก่ียวข้อง 
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ด้านที่ 3 ด้านทกัษะทางปัญญา 
1.  มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั กระบวนการค้นหาข้อเท็จจริง  การท าความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมลูจากแหลง่ข้อมลู 
     ที่หลากหลายเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
2.  สามารถวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาที่ซบัซ้อน ทางสงัคม วฒันธรรม และสิง่แวดล้อม เสนอแนะแนวทางในการ 
     แก้ปัญหาตา่งๆ ได้อยา่งสร้างสรรค์ โดยค านงึถึงทฤษฎี และประสบการณ์จากการปฏิบตัิ  
3. สามารถใช้ทกัษะ ความเข้าใจเก่ียวกบัวิชาชีพ  และมีกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ เพื่อพฒันาตนเอง 
 
ด้านที่ 4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1.  สามารถปรับตวัในการท างานร่วมกบัผู้อื่นได้อยา่งดแีละมีความสขุ 
2.  สามารถให้ความช่วยเหลอืและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ตา่ง ๆ ทัง้ในบทบาทของผู้น า และใน 
     บทบาทของผู้ ร่วมท างาน 
3.  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชีน้ าสงัคมในประเด็นที่เหมาะสม 
4.  สามารถสร้างทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งตวับคุคลและความรับผิดชอบ ได้แก่ การสือ่สาร และการท างานเป็นทีม  
5.  มีความรับผิดชอบการพฒันาการเรียนรู้ทัง้ของตนเองและทางวิชาชีพอยา่งตอ่เนื่องและทนัสมยั 
 
ด้านที่ 5  ด้านการวิเคราะห์เชงิตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1.  มีทกัษะการใช้ภาษาไทยได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
2.  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมลูและการน าเสนอ 
3.  มีทกัษะในการใช้อปุกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการศกึษาค้นคว้า ด าเนินการเก่ียวกบัข้อมลูเชิงสถิติ  และสามารถวิเคราะห์และ 
    น าเสนอได้อยา่งเหมาะสม 
4..สามารถสือ่สารอยา่งมีประสทิธิภาพทัง้ปากเปลา่และการเขียน พร้อมทัง้เลอืกใช้รูปแบบเทคโนโลยี ของสือ่การน าเสนอได้ 
    อยา่งเหมาะสม 
 
ด้านที่ 6 ด้านทกัษะพิสัย 
1. มีความรู้พืน้ฐานท่ีเก่ียวกบั งานออกแบบและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานเก่ียวกบันวตักรรมการออกแบบ  การสร้างสรรค์ 
    งานทศันศิลป์ และการสร้างสรรค์งานดนตรี 
2. มีความรู้ในการวิเคราะห์และสงัเคราะห์ เพื่อพฒันาและสร้างสรรค์เชิงบรูณาการภมูิปัญญาไทยให้สอดคล้องกบัความต้องการ 
     ทางสงัคมและสงัเคราะห์เพื่อการพฒันาผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะเชิงบรูณาการแก่ชมุชน 
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 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา(Curriculum Mapping)  

ความรับผิดชอบหลัก  oความรับผิดชอบรอง 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 

 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ     
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขฯ  

ทักษะพิสัย 

รายวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 

วิชาพืน้ฐาน                       

ศป 501 การวจิยัเชิงปริมาณและการวจิยัเชิงคณุภาพ                     o o 

ศป 502 หลกัการ กระบวนทศัน์และการวจิยัทางศิลปกรรม                      o o 

ศป 503 สมัมนาประเด็นสาธารณะทางศิลปกรรม    o o    o     o  o    o o o o 

                       

วิชาเอกบังคับ                       

ศป  511  นวตักรรมการออกแบบร่วมสมยั     o     o     o      o  o o 

ศป  512  การวิจยัและพฒันานวตักรรมการออกแบบ   o       o o  o o o      o o 

ศป  513  ประวตัิศาสตร์ศิลป์และการออกแบบวิเคราะห์   o o    o     o o o o   o  o o 

ศป  514  จิตวิทยาศิลปะและนวตักรรมการออกแบบ             o        o o 

                       

วิชาเอกมานุษยดุริยางควทิยา                       

ศป  521  ประวตัิศาสตร์ดนตรีไทย   o o         o o    o   o o 

ศป 522  สมัมนาทางมานษุยดริุยางควิทยา   o o         o o    o   o o 

ศป 523  ดนตรีเอเชีย   o o         o o    o   o o 

ศป 524  การวจิยัทางมานษุยดริุยางควิทยา   o o         o o    o   o o 

ศป 525  มานษุยดริุยางวิทยาวฒันธรรม    o o         o o    o   o o 

                       
 

 



 

 

35 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 

 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ     
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขฯ 

ทักษะ
พิสัย 

รายวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 

วิชาเอกศิลปะจินตทัศน์                       

ศป 531   ทฤษฎีสนุทรียศาสตร์   o o         o o o   o   o o 

ศป 532 การวจิยัและพฒันาทางศิลปะจินตทศัน์   o o         o o o   o   o o 

ศป 533  ทฤษฎีศิลปวิจารณ์   o o         o o o   o   o o 

ศป 534  ศิลปะจินตทศัน์วเิคราะห์   o o         o o o   o   o o 

ศป535  สมัมนาเชิงปฏิบตัิการศิลปะจินตทศัน์นานาชาต ิ   o o         o o    o   o o 

                       
วิชาเอกเลอืก                       
วิชาเอกนวตักรรมการออกแบบ                       

นอ 611    ปฏิบตัิการนวตักรรมการออกแบบ 1   o o          o       o o 

นอ 612   ปฏิบตัิการนวตักรรมการออกแบบ 2   o o          o       o o 

  นอ 613   ปฏิบตัิการนวตักรรมการออกแบบ 3    o o          o       o o 

                       

วิชาเอกมานุษยดุริยางควทิยา                          

ดร  621   ปฏิบตัิการมานษุยดริุยางวิทยาภาคสนาม   o o          o     o  o o 

ดร  622 การแสดงผลงานทางดนตรี  1   o o          o     o  o o 

ดร  623  การแสดงผลงานทางดนตรี  2     o o          o     o  o o 

ดร  624 การศกึษาเฉพาะประเด็น      o o          o     o  o o 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 

 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ     
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขฯ 

ทักษะ
พิสัย 

รายวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 
วิชาเอกศิลปะจินตทัศน์                       

ศจ 631  ปฏิบตัิการศิลปะจินตทศัน์ 1   o o         o o o    o  o o 

ศจ 632  ปฏิบตัิการศิลปะจินตทศัน์ 2   o o         o o o    o  o o 

ศจ 633 ปฏิบตัิการศิลปะจินตทศัน์  3   o o         o o o    o  o o 

                       
วิชาเลือก                         
วิชาเอกนวตักรรมการออกแบบ                       

นอ 614  นวตักรรมการออกแบบหลงัสมยัใหม ่   o o          o o   o   o o 

นอ 615  พฤติกรรมผู้บริโภควิเคราะห์   o o          o o   o   o o 

นอ 616  นวตักรรมการออกแบบศิลปะประเพณีนิยมและภมูิปัญญาไทย   o o          o o   o   o o 

นอ 617   การบริหารจดัการธุรกิจทางนวตักรรมการออกแบบ   o o          o o   o   o o 

นอ 618   กลยทุธ์การตลาดทางด้านนวตักรรมการออกแบบ    o o          o o   o   o o 

นอ 619   จริยธรรมทางนวตักรรมการออกแบบ   o o          o o   o   o o 

                       
วิชาเอกมานุษยดุริยางควทิยา                         

ดร  625  สมัมนาดนตรีนานาชาติ   o o         o o     o  o o 

ดร  626  สมัมนาดนตรีพืน้บ้านและดนตรีชนเผา่ในประเทศไทย     o o         o o     o  o o 

ดร  627  ประวตัศิาสตร์ดนตรีตะวนัตก   o o         o o     o  o o 

ดร  628  การบริหารและการนิเทศก์ทางดริุยางคศกึษา   o o         o o     o  o o 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 

 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ     
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขฯ 

ทักษะ
พิสัย 

รายวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 
                       

วิชาเอกศิลปะจนิตทศัน์                       

  ศจ  634  ปฏบิตักิารศลิปะจนิตทศัน์  4    o o         o o o    o  o o 

ศจ  635  ปญัหากระบวนการสรา้งสรรคศ์ลิปะจนิตทศัน์   o o         o o o    o  o o 

ศจ  636  การบรหิารพพิธิภณัฑแ์ละหอศลิปกรรม   o o         o o o    o  o o 

ศจ  637  การบรหิารทางดา้นศลิปะจนิตทศัน์   o o         o o o    o  o o 

ศจ  638  ศลิปะพืน้บา้นและภมูปิญัญาไทย   o o         o o o    o  o o 

                       

ศป  691  ปรญิญานพินธ ์    o           o   o     
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หมวดที่ 5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

 
1.   กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  

เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  วา่ด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา  พ.ศ. 2554 

2.   กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต 
2.1 ก าหนดระบบการวดัและประเมินผลในระดบัรายวิชา  และทบทวนระบบด้วยคณะกรรมการ 
2.2 อาจารย์ที่ผิดชอบรายวิชาเดียวกนั  ก าหนดระบบและมาตรฐานการประเมินผลร่วมกนั และให้สอดคล้อง

กบัตามกรอบมาตรฐานหลกัสตูร ท าการทวนสอบโดยการประชมุตดัสนิผลการเรียนร่วมกนั 
2.3 ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหวา่งเรียนและหลงัเรียน จากอาจารย์ผู้สอน และผู้ เก่ียวข้องใน

สถานศกึษาเครือขา่ย  
2.4 จดัการวดัประมวลความรู้ ความสามารถ และคณุลกัษณะของความเป็นครูก่อนจบการศกึษา 
2.5 การประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 
2.6 มีการทบทวนระบบประเมินผลสมัฤทธ์ิของนิสติให้สอดคล้องกบัการก าหนดของมาตรฐานวิชาชีพ 

3.   เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
3.1 เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒวา่ด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2554 เข้าร่วม
กิจกรรมตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
3.2 ผา่นการประเมินมาตรฐานบณัฑติตามเกณฑ์มาตรฐานวชิาชีพครู 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.   การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่      

จดัให้มีการปฐมนิเทศ อาจารย์ใหม ่เพื่อแนะน าอาจารย์ใหมแ่ละอาจารย์พิเศษ เพื่อให้เข้าใจหลกัสตูร บทบาทของ
รายวิชาที่สอนในหลกัสตูร และรายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน โดย 

1.1 ก าหนดให้คณาจารย์ใหมเ่ข้าโครงการปฐมนิเทศและสมัมนาคณาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และ
โครงการพฒันาคณาจารย์ใหมข่องคณะศิลปกรรมศาสตร์  

1.2 จดัระบบอาจารย์พี่เลีย้งส าหรับอาจารย์ใหม ่เพื่อให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัจดุมุง่หมาย โครงสร้าง
หลกัสตูรและรายวิชา และการพฒันานิสติ เพื่อให้อาจารย์ใหมส่ามารถให้ค าแนะน านิสิตเก่ียวกบัหลกัสตูรและการจดัการ
เรียนการสอนของคณะและการพฒันานิสติได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

2. การพัฒนาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

2.1.1 จดัการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ เพื่อพฒันาอาจารย์ในด้านการจดัการเรียนการสอน การพฒันา
สือ่การเรียนการสอน  

2.1.2 สนบัสนนุให้คณาจารย์เข้าร่วมโครงการพฒันาความรู้ในด้านทกัษะการจดัการสอน การใช้สื่อการเรียน
การสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจดัการความรู้และการท าวิจยัของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒและภายนอก
สถาบนั  

2.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 
2.2.1 สง่เสริมและสนบัสนนุให้คณาจารย์พฒันาผลงานทางวิชาการ และพฒันาผลงานทางด้านวิจยั โดยการ

สนบัสนนุเงินทนุและสง่เสริมการเผยแพร่ในรูปแบบตา่งๆ 
2.2.2 จดักิจกรรม เพื่อสง่เสริมทกัษะ การเขียนเอกสารต ารา บทความ และผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่นๆ  
2.2.3 ให้ทนุสนบัสนนุการไปเข้าร่วมประชมุเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการในตา่งประเทศ 
2.2.4 จดัโครงการสนบัสนนุให้คณาจารย์ศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาเอก โดยให้ทนุการศกึษาในรูปแบบต่างๆ 

ส าหรับผู้ เข้าร่วมโครงการ 
2.2.5 จดัสมัมนาระดบัประเทศ/นานาชาติ 
2.2.6  สร้างสมัพนัธภาพกบัมหาวิทยาลยัในตา่งประเทศ รวมทัง้ประเทศใกล้เคียง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

พฒันาองค์ความรู้ในวิชาชีพ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลกัสูตร 
 

1. การบริหารหลกัสตูร 
1.1  จดัให้มคีณะกรรมการบริหารหลกัสตูรระดบัคณะ เพื่อก ากบัทิศทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกบันโยบาย

และมาตรฐานการผลติบณัฑิต 
1.2  จดัให้มคีณะกรรมการจดัการเรียนการสอนหมวดวชิาชีพครู เพื่อก ากบัดแูลคณุภาพการจดัการเรียนการสอน 
1.3  จดัให้มีอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร ท าหน้าที่ดแูล รับผิดชอบการบริหารจดัการการเรียนการสอนให้เป็นไป

ตามข้อก าหนดของหลกัสตูรและมาตรฐาน 
1.4  จดัให้มีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ท าหน้าที่ จดัท า มคอ.3 วางแผนการจดัการเรียนการสอนร่วมกบั

อาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจดัการเรียนการสอน และตดิตามประเมนิผลรายวิชาที่รับผิดชอบเป็นไปอยา่งมีคณุภาพ 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1  การบริหารงบประมาณ 

 คณะ/หลกัสตูรจดัสรรงบประมาณแผน่ดินและงบประมาณเงินรายได้เพื่อจดัซือ้ต ารา สือ่การเรียน การสอน 
โสตทศันปูกรณ์ และวสัดคุรุภณัฑ์คอมพิวเตอร์อยา่งเพียงพอเพื่อสนบัสนนุการเรียนการสอนในชัน้เรียนและสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกบัการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสติ 

2.2  ทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีอยู่เดมิ 
 มหาวิทยาลยัมีความพร้อมด้านหนงัสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมลู โดยมีสานกัหอสมดุกลางท่ี
มีหนงัสือท่ีเก่ียวข้องกบัศิลปกรรมศาสตร์ ด้านตา่ง ๆ เช่น การออกแบบ  ดนตรี  ทศันศิลป์ สนุทรียศาสตร์   ฯลฯ 
รวมถงึศาสตร์ที่เก่ียวข้อง โดยส านกัหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีจ านวนหนงัสืออ้างอิงและต ารา
ด้านศิลปกรรมสาสตร์  จ านวนประมาณ  5,000 เลม่  และระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือค้นหาฐานข้อมลูใน Internet 
นอกจากนีค้ณะศิลปกรรมศาสตร์ มีการสนบัสนนุ  การเรียนการสอน โดยจดัทรัพยากรการเรียนรู้ เช่น หนงัสอื ต ารา สือ่
การเรียนรู้ เอกสาร อปุกรณ์การเรียนการสอน  คอมพิวเตอร์เพื่อการสบืคนั รวมทัง้สือ่อเิลก็ทรอนิกส์ เป็นต้น ตามสาขาวิชา 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ส านกัหอสมดุกลางส านกัสือ่และเทคโนโลยี ส านกัคอมพวิเตอร์ เครือขา่ย ตลอดจนแหลง่เรียนรู้ใน
ชมุชน   

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
2.3.1 ให้อาจารย์ผู้สอนและผู้ เรียนสามารถเสนอรายช่ือหนงัสือ สื่อ และต ารา  ไปยงัแหลง่ค้นคว้าทัง้ในและ

นอกมหาวิทยาลยั 
2.3.2 จดัสรรงบประมาณและสนบัสนนุการผลติเอกสาร ต ารา และสือ่การเรียนการสอน  
2.3.3 จดัระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
2.4.1 ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้ เรียน และบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง 
2.4.2 จดัระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพื่อเป็นข้อมลูประกอบการประเมิน 
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3. การบริหารคณาจารย์ 
3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

       การคดัเลอืกอาจารย์ใหมใ่ห้เป็นไปตามระเบียบและหลกัเกณฑ์ของมหาวิทยาลยั โดยก าหนดให้อาจารย์ใหม่
ต้องมีคณุวฒุิที่สอดคล้องกบัสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
  คณาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสูตร และผู้ สอนจะต้องปรับปรุงร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 
ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทกุรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมลูเพื่อเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลกัสตูร 
ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางที่จะท าให้บรรลเุป้าหมายตามหลกัสตูร และได้บณัฑิตเป็นไปตามคณุลกัษณะบัณฑิตที่
พงึประสงค์ 

3.3 คณาจารย์ที่สอนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ 
  ในกรณีที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีอาจารย์ประจ าไม่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน ให้แต่งตัง้
คณาจารย์พิเศษ โดยพิจารณาคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ที่สอดคล้องกบัรายวิชา ทัง้นีข้ึน้อยู่กับดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 

 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ให้มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อท าหน้าที่ประสานการด าเนินงานของหลักสูตรระหว่างคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ คณะศกึษาศาสตร์และบณัฑิตวิทยาลยั โดยมีคณุวฒุิไมต่ ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี 

4.2 การเพิ่มทกัษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
 จดัให้มีการอบรม สมัมนา ศกึษาดงูาน เพื่อเพิ่มทกัษะความรู้และประสบการณ์การปฏิบตังิาน ในด้านตา่งๆ
อยา่งน้อยคนละ 1-2 ครัง้ตอ่ปีวา่ด้วยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา   
 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นิสติ 
5.1.1 มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ เพื่อท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาในการลงทะเบียน การ

เรียน การร่วมกิจกรรม การปรับตวั การพฒันาทกัษะชีวิต และอื่นๆ 
5.1.2  มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าโครงการในการท ากิจกรรมของนิสติ 

5.2 การอุทธรณ์ของนิสติ 
5.2.1 นิสติสามารถยื่นค าร้องเพื่อขออทุธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสยัเก่ียวกบัการสอบ ผลคะแนนและวิธีการประเมินผล 
5.2.2 จดัช่องทางรับค าร้องเพื่อการขออทุธรณ์ของนิสติ 
5.2.3 จดัตัง้คณะกรรมการในการพิจารณาการอทุธรณ์ของนิสติ 

 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

6.1 มีการส ารวจความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑติทกุปีเพื่อน าข้อมลูไปปรับปรุงหลกัสตูร 
6.2 มีการส ารวจการได้งานท าของบณัฑิตทกุปี 
6.3 มีการส ารวจเพื่อประเมินความต้องการของตลาดงาน สงัคม 
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7. ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินการ (Key Performance Indicators) 
 เพื่อให้การด าเนินงานบรรลเุป้าหมายตวับ่งชีท้ัง้หมด  ในเบือ้งต้นได้ก าหนดให้มีการติดตามผลการด าเนินการ
ตามแนวคิดของ TQF  โดยมีเกณฑ์การประเมินผา่นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของตวัชีว้ดั 
 

ตวับง่ชีผ้ลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
(1) อาจารย์ประจ าหลกัสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ  
      ประชมุเพ่ือวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนินงานหลกัสตูร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลกัสตูรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกบักรอบ 
      มาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิหรือมาตรฐาน 
      คณุวฒุสิาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวชิาและรายละเอียดของประสบการณ์ 
     ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ 
     เปิดสอนในแตล่ะภาคการศกึษาให้ครบทกุรายวชิา  

     

(4) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิาและรายงานผลการ 
      ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5  
      และมคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงัสิน้สดุภาคการศกึษาท่ีเปิดสอนให้ 
      ครบทกุรายวิชา 

     

(5) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูรตามแบบ มคอ.7  
      ภายใน 60 วนั หลงัสิน้สดุปีการศกึษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษาตามมาตรฐานผลการ 
     เรียนรู้ท่ีก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)อย่างน้อยร้อยละ 25  
     ของรายวชิาที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศกึษา 

     

(7) มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน 
     หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินการ 
     ท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทกุคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า 
      ด้านการจดัการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารย์ประจ าทกุคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือ 
      วชิาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

     

(10) จ านวนบคุลากรสนบัสนนุการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ 
        พฒันาวิชาการ และ/หรือวชิาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ตอ่ปี 

     

(11) ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปีสดุท้าย/บณัฑติใหม่ท่ีมีตอ่ 
        คณุภาพหลกัสตูรเฉล่ียไม่น้อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

     

(12) ระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑติท่ีมีตอ่บณัฑติใหม่เฉล่ีย 
        ไม่น้อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1.1.1 ประเมินคณุภาพการเรียนการสอนรายวิชา โดยนิสติที่ลงทะเบียนเรียน 
1.1.2 ประเมินประสทิธิภาพการสอนจากผลการเรียนของนิสติ 
1.1.3 ประเมินจากการสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนิสติ ทัง้ในและนอกชัน้เรียน 
1.1.4 ประเมินจากผลงานของนิสติที่ได้รับมอบหมายในแตล่ะรายวิชา 
1.1.5 ประเมินวิธีการจดัการเรียนรู้ โดยคณาจารย์ผู้สอนในระดบัรายวิชาและสาขาวิชา 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1 ประเมินอาจารย์ผู้สอนในแตล่ะรายวิชาโดยนิสติ ตามแบบประเมินคณุภาพการเรียนการสอน 
1.2.2 รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้ สอนและผู้ รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช้ในการ

ปรับปรุงกลยทุธ์การสอนของอาจารย์ตอ่ไป 
1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินทกัษะของอาจารย์ในการจดักิจกรรมเพื่อพฒันา/ปรับปรุงทกัษะกลยทุธ์การสอน 

 
2. การประเมินหลกัสตูรในภาพรวม 

2.1  กลยทุธ์ิการประเมิน 
          การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม มีการรวบรวมข้อมูลทัง้หมดเพื่อการปรับปรุงหลกัสูตรและพัฒนาหลกัสูตร  

ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการจดัการเรียนการสอนทัง้ในภาพรวมและในแตล่ะรายวิชา นอกจากนีป้ระเมินจารกโดยการสอบถาม
ความคิดเห็นจากนิสติและผู้ใช้บณัฑิตด้วย  ซึง่จะรวบรวมข้อคิดเห็นทัง้หมดน าไปปรับปรุงหลกัสตูรตอ่ไป 

2.2  ดชันีการประเมินผลการด าเนินงาน 
         มีการเก็บรวบรวมข้อมลูเพื่อใช้ก าหนดดชันีบง่ชีผ้ลการด าเนินงานดงันี ้
2.2.1  ก าหนดให้มีคณะกรรมการประเมินหลกัสตูร ซึง่ประกอบไปด้วยคณะกรรมการภายในและภายนอกสถาบนั 
2.1 .2  ประเมินหลกัสตุรในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย การประเมินการจัดการเรียนการสอน การฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ การปูระเมินผลสมัฤทธ์ิของนิสิต และการประมวลความรู้ของนิสิตก่อนจบ การประเมินผลผลิต 
(Output) และประเมินผลที่ได้ (Outcome) 

2.3   ประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 
2.4   จดัท าการวิจยัเชิงประเมินหลกัสตูร เพื่อน าผลไปใช้ในการพฒันาและปรับปรุงหลกัสตูร 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลกัสตูร 
ไมม่ี 
  

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
4.1 จดัท ารายงานการประเมินหลกัสตูร เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการในระดบัตา่งๆ คณาจารย์และผู้ เก่ียวข้อง 
4.2 จดัประชมุ สมัมนา การวางแผนปรับปรุงหลกัสตูร และกลยทุธ์การสอน โดยใช้ผลการประเมินเป็นฐานในการปรับปรุง  
4.3 เชิญผู้มีสว่นได้เสยี (Stakeholders) มีสว่นร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลกัสตูรและกลยทุธ์การสอน 
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 ภาคผนวก   
                       ภาคผนวก  ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
  ภาคผนวก  ข  ค าส่ังแต่งตัง้คณะกรรมการร่างหลักสูตร 
  ภาคผนวก  ค  รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
  ภาคผนวก  ง  รายงานส ารวจความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตร 
  ภาคผนวก  จ  ประวัตแิละผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
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ภาคผนวก  ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
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   ภาคผนวก  ข  ค าส่ังแต่งตัง้คณะกรรมการร่างหลักสูตร 
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    ภาคผนวก  ค  รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
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แบบฟอร์มการตรวจสอบรายการวิพากษ์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2554) 

 
วนัและเวลา :วนัท่ี  8 เมษายน 2554  เวลา 8.30 – 12.00 น. 
สถานท่ี : ณ ห้องประชมุชัน้ 15 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ช่ือผู้ทรงคณุวฒุ ิ : รศ.กมล  เผา่สวสัดิ์ 
 

 รายการที่ตรวจสอบ เหมาะสม ไม่
เหมาะสม 

ข้อคดิเห็นของผู้ทรงคุณวุฒ ิ

1. ช่ือหลกัสตูร    
2. ช่ือปริญญา    
3. หลกัการและเหตผุลของหลกัสตูร    
4. ปรัชญาและวตัถปุระสงค์    
5. คณุวฒุิและคณุสมบตัิผู้สมคัรเข้าเป็นนิสติ    
6. โครงสร้างหลกัสตูร 

1. หมวดวิชาพืน้ฐาน 
2. หมวดวิชาเอก 

2.1 หมวดวิชาเอกบงัคบั 
2.2 หมวดวิชาเอกเลอืก 

3. หมวดวิชาเลอืกเสรี 

  
 

 
 
 

- มีความซ า้ซ้อนในรายวชิา
ระหวา่งวิชาบงัคบักบัวิชาเอก
ในวิชาเอก FA 531 และ FA 
532 ควรมกีารปรับ โดยเฉพาะ
วิชา 531 ควรเอาออก ** 
- วิชาเลอืก ควรมีความชดัเจน
ของเนือ้หา (IA 533 และ 
IA534 ) 

7. ความเหมาะสมของรายวชิาในแตล่ะหมวดวิชา/
กลุม่วิชา 

  - ควรเพิ่มรายวชิาที่เก่ียวข้อง
กบัประวตัิศาสตร์และทฤษฎีที่
เก่ียวข้อง 

8. แผนการศกึษาและจ านวนหนว่ยกิตในแตล่ะ
ภาคการศกึษา 

  - ปรับปรุงให้สอดคล้องกนัใน
รายวชิาของหลกัสตูร 

9. ความเหมาะสมและความชดัเจนของ
รายละเอียดเนือ้หาวชิา 

  - ควรให้มีลกัษณะเฉพาะมาก
ขึน้ 

10. ล าดบัและความตอ่เนื่องของรายวิชาใน
หลกัสตูร 

  - ไมจ่ าเป็นต้องตอ่เนื่องเสมอ
ไป แตใ่นรายวิชาต้องจบใน
ตวัเอง 

11. ความสอดคล้องของเนือ้หารายวชิากบั
วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ** 
 
หมวดวิชาบังคับ  
              (1) FA 501 ไมม่ีความจ าเป็นต้องมี , FA 502 ควรปรับเป็นการศกึษาวิธีวิทยาการวิจยัศลิปกรรม , FA 503 ควร
ปรับเนือ้หาให้มีความชดัเจน เพราะรายวิชายงัตีความไมไ่ด้ 
               (2) วิชาเอกศิลปะจินตทศัน์ FA 531 มีความซ า้ซ้อนกบั FA 502 และ FA 503 วิชาเฉพาะ FA 532 ใน
รายละเอียดครอบคลมุ FA 531 อยูแ่ล้ว 
              ในหมวดนี ้สมควรจะมกีารพิจารณาเพิ่มรายวชิาทีเ่ก่ียวกบัประวตัิศาสตร์ศิลปะและทฤษฎีศิลป์ที่เก่ียวข้อง 
 
หมวดวิชาเอก 

FA 634 ไมม่ีความจ าเป็นต้องใสว่งเลบ็ โครงการความร่วมมือก็ได้ 
 
หมวดวิชาเลือก 

IA 533 ในระดบัปริญญาโท นา่จะพิจารณาความชดัเจนวา่ ปรัชญาอะไร ควรระบใุห้เกิดความชดัเจนตอ่องค์
ความรู้ที่จะน าไปประยกุต์ใช้ 

IA 534 ทฤษฎีสนุทรียศาสตร์ นา่จะพิจารณาวา่ควรจะเน้นการเรียนการสอนในยคุสมยัใด เพื่อให้สอดคล้องกบั
หมวดวิชา และความทนัสมยัของวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 
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แบบฟอร์มการตรวจสอบรายการวิพากษ์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2554) 

 
วนัและเวลา :วนัท่ี 8 เมษายน 2554  เวลา 8.30 – 12.00 น. 
สถานท่ี : ณ ห้องประชมุชัน้ 15 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ช่ือผู้ทรงคณุวฒุ ิ : รศ.บญุสนอง  รัตนสนุทรากลุ 
 
 รายการที่ตรวจสอบ เหมาะสม ไม่

เหมาะสม 
ข้อคดิเห็นของผู้ทรงคุณวุฒ ิ

1. ช่ือหลกัสตูร    
2. ช่ือปริญญา    
3. หลกัการและเหตผุลของหลกัสตูร    
4. ปรัชญาและวตัถปุระสงค์    
5. คณุวฒุิและคณุสมบตัิผู้สมคัรเข้าเป็นนิสติ    
6. โครงสร้างหลกัสตูร 

1. หมวดวิชาพืน้ฐาน 
2. หมวดวิชาเอก 

2.1 หมวดวิชาเอกบงัคบั 
2.2 หมวดวิชาเอกเลอืก 

3. หมวดวิชาเลอืกเสรี 

 
 
 
 

  

7. ความเหมาะสมของรายวชิาในแตล่ะหมวดวิชา/
กลุม่วิชา 

  - จดุดี คือ ผู้ เรียนมีทางเลอืก
หลากหลาย 
- ควรเพิม่รายวชิากรณีศกึษา
ในชัน้เรียน 

8. แผนการศกึษาและจ านวนหนว่ยกิตในแตล่ะ
ภาคการศกึษา 

  - จดักลุม่รายวิชาให้มีความ
ตอ่เนื่อง 

9. ความเหมาะสมและความชดัเจนของ
รายละเอียดเนือ้หาวชิา 

   

10. ล าดบัและความตอ่เนื่องของรายวิชาใน
หลกัสตูร 

   

11. ความสอดคล้องของเนือ้หารายวชิากบั
วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 

   

 
 
 
 
 



51 
 

 

 
แบบฟอร์มการตรวจสอบรายการวิพากษ์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2554) 

 
วนัและเวลา :วนัท่ี 8 เมษายน 2554  เวลา 8.30 – 12.00 น. 
สถานท่ี : ณ ห้องประชมุชัน้ 15 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ช่ือผู้ทรงคณุวฒุ ิ : รศ.ณรงค์ชยั  ปิฎกรัชต์ 
 
 รายการที่ตรวจสอบ เหมาะสม ไม่

เหมาะสม 
ข้อคดิเห็นของผู้ทรงคุณวุฒ ิ

1. ช่ือหลกัสตูร    
2. ช่ือปริญญา    
3. หลกัการและเหตผุลของหลกัสตูร    
4. ปรัชญาและวตัถปุระสงค์    
5. คณุวฒุิและคณุสมบตัิผู้สมคัรเข้าเป็นนิสติ   - ข้อ 7.2 ได้น าเสนอใน

เอกสารแล้ว 
6. โครงสร้างหลกัสตูร 

1. หมวดวิชาพืน้ฐาน 
2. หมวดวิชาเอก 

2.1 หมวดวิชาเอกบงัคบั 
2.2 หมวดวิชาเอกเลอืก 

3. หมวดวิชาเลอืกเสรี 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
- น้อยไป และไมใ่ห้นิสติเลอืก 
- ไมพ่บ 

7. ความเหมาะสมของรายวชิาในแตล่ะหมวดวิชา/
กลุม่วิชา 

   

8. แผนการศกึษาและจ านวนหนว่ยกิตในแตล่ะ
ภาคการศกึษา 

  - มีบางรายวิชาเป็นวิชา
พืน้ฐาน ควรศกึษาก่อนใน
ภาคเรียนแรกๆ 

9. ความเหมาะสมและความชดัเจนของ
รายละเอียดเนือ้หาวชิา 

  - แตม่ีบางสว่นท่ีมิใช่
ค าอธิบายรายวชิา 

10. ล าดบัและความตอ่เนื่องของรายวิชาใน
หลกัสตูร 

   

11. ความสอดคล้องของเนือ้หารายวชิากบั
วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 
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ภาคผนวก ง   
รายงานส ารวจความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตร  
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รายงานส ารวจความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตร  

 ความต้องการในการเปิดหลกัสตูรศิลปกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ จากผล
ส ารวจความต้องการในการศกึษาตอ่ ของบณัฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ท่ีเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ปี
การศกึษา 2548 -2550  โดยการกรอกแบบสอบถาม และประเมินผลจาก  งานบริการการศกึษา คณะศิลปกรรมศาสตร์  
 จากข้อมลูปีการศกึษา 2548  ส ารวจพบวา่ บณัฑิตสว่นใหญ่  ร้อยละ 68.5  มีความประสงค์ท่ีจะศกึษา
ตอ่  เมื่อจ าแนกตามกลุม่สาขาวิชา พบว่า บณัฑิตกลุ่มสาขาวิชาออกแบบ มีความประสงค์ท่ีจะศกึษาตอ่  ร้อยละ  66 
บณัฑิตกลุม่สาขาวิชาดนตรี  มีความประสงค์ท่ีจะศกึษาตอ่ ร้อยละ 46.7 บณัฑิตกลุม่สาขาวิชาทศันศิลป์ มีความประสงค์
ท่ีจะศกึษาตอ่ ร้อยละ 68.5 และบณัฑิตกลุ่มสาขาวิชาศิลปะการแสดง มีความประสงค์ท่ีจะศกึษาต่อ ร้อยละ  76.8  ดงั
ตารางท่ี 1  
 

ตารางท่ี 1     ผลส ารวจความต้องการศกึษาตอ่ ของบณัฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ท่ีเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร  
                      ปีการศกึษา 2548 

ความประสงค์ในการ 
ศกึษาต่อ 

ออกแบบ ดนตรี ทัศนศลิป์ การแสดง รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ต้องการศกึษาตอ่ 35 66 7 46.7 37 68.5 43 76.8 122 68.5 
2. ไม่ต้องการศกึษาตอ่ 18 34 8 53.3 17 31.5 13 23.2 56 31.5 

รวม 53 100 15 100 54 100 56 100 177 100 

 จากข้อมลูปีการศกึษา 2549 ส ารวจพบวา่ บณัฑิตสว่นใหญ่  ร้อยละ 64.7  มีความประสงค์ท่ีจะศกึษาตอ่  
เม่ือจ าแนกตามกลุม่สาขาวิชา พบว่า บณัฑิตกลุ่มสาขาวิชาออกแบบ มีความประสงค์ท่ีจะศกึษาต่อ  ร้อยละ 75.8 
บณัฑิตกลุ่มสาขาวิชาดนตรี  มีความประสงค์ท่ีจะศกึษาตอ่ ร้อยละ 68.75 บณัฑิตกลุ่มสาขาวิชาทศันศิลป์ มีความ
ประสงค์ท่ีจะศกึษาตอ่ ร้อยละ 68.75  และบณัฑิตกลุม่สาขาวิชาศิลปะการแสดง มีความประสงค์ท่ีจะศกึษาตอ่ ร้อยละ  
76.8  ดงัตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2     ผลส ารวจความต้องการศกึษาตอ่ ของบณัฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ท่ีเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร  
                      ปีการศกึษา  2549 

ผลส ารวจความต้องการศกึษาตอ่ ของบณัฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ท่ีเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ปีการศกึษา 2549 

ความประสงค์ในการ 
ศกึษาต่อ 

ออกแบบ ดนตรี ทัศนศลิป์ การแสดง รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ต้องการศกึษาตอ่ 32 71.1 6 46.2 24 54.5 48 70.6 110 64.7 
2. ไม่ต้องการศกึษาตอ่ 13 28.9 7 53.8 20 45.5 20 29.4 60 35.3 

รวม 45 100 13 100 44 100 68 100 170 100 

 จากข้อมลูปีการศกึษา 2550 ส ารวจพบวา่ บณัฑิตสว่นใหญ่  ร้อยละ 70.6  มีความประสงค์ท่ีจะศกึษาตอ่  
เม่ือจ าแนกตามกลุม่สาขาวิชา พบว่า บณัฑิตกลุ่มสาขาวิชาออกแบบ มีความประสงค์ท่ีจะศกึษาต่อ  ร้อยละ 74.6 
บณัฑิตกลุ่มสาขาวิชาดนตรี  มีความประสงค์ท่ีจะศกึษาตอ่ ร้อยละ 68.7 บณัฑิตกลุ่มสาขาวิชาทศันศิลป์ มีความ
ประสงค์ท่ีจะศกึษาต่อ ร้อยละ 69.4 และบณัฑิตกลุม่สาขาวิชาศิลปะการแสดง มีความประสงค์ท่ีจะศกึษาตอ่ ร้อยละ  
67.7  ดงัตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3  ผลส ารวจความต้องการศกึษาตอ่ ของบณัฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ท่ีเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร  
ปีการศกึษา 2550  

ความประสงค์ในการ 
ศกึษาต่อ 

ออกแบบ ดนตรี ทัศนศลิป์ การแสดง รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ต้องการศกึษาตอ่ 47 74.6 11 68.7 36 69.4 42 67.7 125 70.6 

2. ไม่ต้องการศกึษาตอ่ 16 25.4 65 31.3 25 30.6 20 32.3 52 29.4 

รวม 63 100 16 100 36 100 62 100 177 100 

 
ความจ าเป็นในการศึกษาต่อระดับบัณฑติศึกษา ของบุคคลที่จบจากสถาบันการศึกษาอื่น และ 
สถานประกอบการ 
 ในปัจจบุนัมีสถาบนัระดบัอดุมศกึษาท่ี เปิดสอนทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ หลายสถาบนั  ซึง่ผลิตบณัฑิต
ในระดบัปริญญาตรีและมีความต้องการท่ีจะศกึษาตอ่ในระดบัสงู รวมทัง้ บคุคลทัว่ไปทีท างานในองค์กรของรัฐ
และเอกชน เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้  ท่ีมีความทนัสมยั  ความรู้ทางด้านวิจยั และสามารถน าไปใช้ในการปฏิบตัิงาน ซึง่
ขณะนีม้ีความจ าเป็นอย่างมากทกุองค์กร  ดงันัน้หลกัสตูรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต จงึเป็นหลกัสตูรท่ีต้องการ 
และมีความจ าเป็นในการ การพฒันาความรู้ทางการศกึษา ค้นคว้า และวิจยั ด้านศิลปกรรมศาสตร์  เพ่ือให้
ตอบสนองความต้องขององค์กรของรัฐและเอกชน 
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ภาคผนวก  จ 
ประวัตแิละผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัตแิละผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตรศลิปกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาศลิปกรรม  วิชาเอกนวัตกรรมการออกแบบ 

 
ชื่อ - นามสกุล   นายสมศกัดิ์ ชวาลาวณัย์  
หมายเลขประจ าตัวประชาชน   3100503234978 
ต าแหน่งทางวชิาการ   รองศาสตราจารย์ 
ที่ท างาน          สาขาวชิาศิลปะจินตทศัน์    คณะศิลปกรรมศาสตร์   

วุฒกิารศึกษา   

วุฒกิารศึกษา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

กศ.ม.(ศิลปศกึษา) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2532 
ค.บ.(อตุสาหกรรมศิลป์) วิทยาลยัครูพระนคร 2520 

ต าแหน่งบริหาร               

 ประธานกรรมการบริหารหลกัสตูร ศป.ม.(ทศันศิลป์:ศิลปะสมยัใหม)่ 

งานวิจัย 
1) สมศกัดิ์  ชวาลาวณัย์.  (2554).  การออกแบบผลติภณัฑ์เซรามิกส์ที่ขึน้รูปบนแป้นหมนุ. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์โอ

เดียนสโตร์. 
2) สมศกัดิ์  ชวาลาวณัย์.  (2549).  การศกึษาน า้เคลอืบผลกึเพื่อใช้กบัประติมากรรมเซรามกิส์.  กรุงเทพฯ : คณะ

ศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
3) สมศกัดิ์  ชวาลาวณัย์.  (2549).  เซรามิกส์.  กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์โอเดียนสโตร์ 
4) สมศกัดิ์  ชวาลาวณัย์.  (2541).  เซรามิกส์เบือ้งต้น. กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 

วิโรฒ. 
 

ภาระงานสอนใหม่ 
 

รายวชิาที่สอน / หนว่ยกิต 
สอนภาค/ 
ปีการศกึษา 

รวมชัว่โมงสอน(หนว่ยกิต) 
ภาคต้น ภาคปลาย 

บรรยาย ปฏิบตัิ บรรยาย ปฏิบตัิ 

FA 534 Analysis in Imaging  Art                             
IA  632 Practicum in Imaging Art 2                        

 1 
 2 

1.00 
- 

2.00 
- 

- 
3.00 

- 
- 

รวมหนว่ยกิต  1.00 4.00 3.00 - 
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ประวัตแิละผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตรศลิปกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาศลิปกรรม  วิชาเอกนวัตกรรมการออกแบบ 

 
ชื่อ – นามสกุล             นางจิตรพ ี       ชวาลาวณัย์  

หมายเลขประจ าตัวประชาชน    3100203171130 
ต าแหน่งทางวชิาการ       รองศาสตราจารย์  
ที่ท างาน    สาขาวชิาการออกแบบทศันศิลป์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

วุฒกิารศึกษา               

วุฒกิารศึกษา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
Ed.S.  (Educational Media) The University of Northern Colorado,  USA 2523 
MA.HE. (Clothing & Textile) The University of Northern Colorado,  USA 2521 
BS.HE. (Clothing & Textile) The Philippine woman,s University, ฟิลปิปินส์ 2517 

ต าแหน่งทางด้านบริหาร  
คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร วท.บ.คหกรรมศาสตร์  
คณะกรรมการประกนัคณุภาพการศกึษา  
คณะกรรมการพิจารณาภาระงานประจ าภาควิชาฯ 

ผลงานการเขียนเอกสารค าสอน และ ต ารา  
1) จิตรพี  ชวาลาวณัย์.  (2554).  การท าแบบเสือ้ผ้าบนหุน่  Draping  for  Apparel.  กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์โอ

เดียนสโตร์. 
2) จิตรพี  ชวาลาวณัย์.  (2550).  ตดัเย็บเสือ้ผ้าบรุุษเบือ้งต้น.  กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์โอเดียนสโตร์. 
3) จิตรพี  ชวาลาวณัย์.  (2539).  เสือ้สทูสตรีเบือ้งต้น.  กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ  แกรมมี่. 
4) จิตรพี  ชวาลาวณัย์.  (2539).  ตดัเย็บเสือ้ผ้าสตรีเบือ้งต้น. กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ  แกรมมี่. 
5) จิตรพี  ชวาลาวณัย์.  (2539).  เสือ้ผ้าอตุสาหกรรม.  กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ  แกรมมี่. 
6) จิตรพี  ชวาลาวณัย์.  (2539).  เสือ้ผ้าเด็กเบือ้งต้น. กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ  แกรมมี่. 

ภาระงานสอนใหม่ 
 

รายวชิาที่สอน / หนว่ยกิต 
สอนภาค/ 
ปีการศกึษา 

รวมชัว่โมงสอน(หนว่ยกิต) 
ภาคต้น ภาคปลาย 

บรรยาย ปฏิบตัิ บรรยาย ปฏิบตัิ 
DI 611  Practicum in Design Innovation 1 3(1-4-4) 
DI 611  Practicum in Design Innovation 1 3(1-4-4) 
 

1 
 2 

1.00 

- 

4.00 

- 
 

- 
1.00 

- 
4.00 

รวมหนว่ยกิต  1.00 4.00 1.00 4.00 
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ประวัตแิละผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตรศลิปกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาศลิปกรรม  วิชาเอกนวัตกรรมการออกแบบ 

 
ชื่อ – นามสกุล             นางสนิีนาถ  เลศิไพรวนั  

หมายเลขประจ าตัวประชาชน   3100902444143 
ต าแหน่งทางวชิาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ที่ท างาน    สาขาวชิาการออกแบบทศันศิลป์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

วุฒกิารศึกษา               

วุฒกิารศึกษา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
M.S.(Interior Design)                                        Pratt Institute, NYC, USA 2527 
สถ.บ.(ศิลปะอตุสาหกรรม) เกียรตินิยม 
อนัดบั 2   

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 2520     

 

ต าแหน่งบริหาร               
 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 รองคณบดีฝ่ายบริหารและจดัการทรัพย์สนิ 
 
ผลงานวิจัย 

1) สนิีนาถ  เลศิไพรวนัและคณะ.  (2552).  โครงการศกึษาและพฒันาบรรจภุณัฑ์เคร่ืองส าอางค์สมนุไพรเพื่อการ
สง่ออก. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

2) สนิีนาถ  เลศิไพรวนัและคณะ.  (2551). การวจิยัและพฒันารูปแบบกระเป๋าหนงัประกอบเคร่ืองประดบัตกแตง่ : 
กรณีศกึษาโลหะเงินภมูิปัญญาไทย. กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

3) สนิีนาถ  เลศิไพรวนัและคณะ.  (2551). ศกึษาและพฒันารูปแบบผลติภณัฑ์จกัรสานไทยเพื่อประยกุต์ใช้ในงาน
ออกแบบกระเป๋าหนงัสตรี. กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

4) สนิีนาถ  เลศิไพรวนัและคณะ.  (2550).  การศกึษาแนวโน้มความนิยมในการเลอืกใช้รูปแบบกระเป๋าหนงัของสตรี
ในธุรกิจไทย. กรุงเทพฯ : คณะศลิปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
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ต ารา หนังสือ เอกสารค าสอน  
1) สนิีนาถ เลศิไพรวนั.  (2539).  เอกสารค าสอนวิชาหลกัการออกแบบ.  กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์   

   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
2) สนิีนาถ เลศิไพรวนั.  (2540).  เอกสารค าสอนวิชาการออกแบบบรรจภุณัฑ์. กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์  

  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
3) สนิีนาถ เลศิไพรวนั.(2550).องค์ความรู้ในการออกแบบเคร่ืองหนงั เลม่ 1.ศนูย์ศกึษาและพฒันาแฟชัน่  

  (บก 3). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลนัศรีนครินทรวิโรฒ   
4) สนิีนาถ เลศิไพรวนั.(2551).องค์ความรู้ในการออกแบบเคร่ืองหนงั เลม่ 2.ศนูย์ศกึษาและพฒันาแฟชัน่  

  (บก 3).  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   
 
บทความวิชาการ      

1)   สนิีนาถ  เลศิไพรวนั.  (2551).  แนวโน้มการเลอืกใช้กระเป๋าหนงัของสตรีนกัธุรกิจไทย.  วารสารมหาวิทยาลยั 
   ศรีนครินทรวิโรฒ เลม่ 2.  หน้า 283-290.   กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2)   สนิีนาถ  เลศิไพรวนั.  (2539).  การสร้างภาพดิจิตอล.วารสารศิลปกรรมศาสตร์ ปีที่ 3 (ฉบบัท่ี 4) . หน้า 28-45   
 กรุงเทพมหานคร :คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

  

ภาระงานสอนใหม่ 
 

รายวชิาที่สอน / หนว่ยกิต 
สอนภาค/ 
ปีการศกึษา 

รวมชัว่โมงสอน(หนว่ยกิต) 
ภาคต้น ภาคปลาย 

บรรยาย ปฏิบตัิ บรรยาย ปฏิบตัิ 
FA501  การวิจยัเชิงปริมาณและการวจิยัเชิงคณุภาพ     
FA503  สมัมนาประเด็นสาธารณะทางศิลปกรรม 
FA502  หลกัการ กระบวนทศัน์และการวจิยัทางศิลปกรรม 
DI615   พฤติกรรมผู้บริโภควเิคราะห์ 

1 
1 
2 
2 

3.00 
2.00 

- 
- 

- 
- 
- 
- 
 

- 
- 

2.00 
2.00 

 

- 
- 
- 
- 

รวมหนว่ยกิต  5.00 - 4.00 - 
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ประวัตแิละผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตรศลิปกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาศลิปกรรม  วิชาเอกนวัตกรรมการออกแบบ 

 

ชื่อ - นามสกุล    นายรวิเทพ   มสุิกะปาน 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน 3629900002775 

ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
ที่ท างาน     สาขาวิชาการออกแบบทศันศิลป์   คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

วุฒกิารศึกษา   

วุฒิการศึกษา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบนั ปี พ.ศ. 
ศศ.ด. (ศิลปวฒันธรรมวิจยั)    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2553 
กศ.ม. (ศิลปศกึษา)   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2540 
กศ.บ. (ศิลปศกึษา)   วิทยาลยัครูบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 2534 

ต าแหน่งบริหาร               
 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร  ศป.ม. (นวตักรรมการออกแบบ) 

งานวิจัย 
1) รวิเทพ   มสุิกะปาน.  (2552).  การศกึษากระบวนการเขียนภาพร่างแฟชัน่  ในระบบอตุสาหกรรม            

เคร่ืองนุ่มห่มไทย  ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
2) รวิเทพ   มสุิกะปาน.  (2551).  โครงการสร้างองค์ความรู้การออกแบบเคร่ืองนุ่มห่ม  (ผ้าไทย)  สภุาพบรุุษ. 

กรุงเทพฯ : โครงการจดัตัง้ศนูย์พฒันาแฟชัน่และอญัมณีแห่งมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

3) รวิเทพ   มสุิกะปาน.  (2548).  การศกึษาการออกแบบเคร่ืองนุ่งห่อม  (ผ้าไทย)  เพ่ือการสง่ออก. กรุงเทพฯ 
: โครงการจดัตัง้ศนูย์พฒันาแฟชัน่และอญัมณีแห่งมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ. 

ปริญญานิพนธ์ 
1) รวิเทพ   มสุิกะปาน.  (2554). ผู้ทรงอิทธิพลแฟชัน่ไทยร่วมสมยั. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยั                                

ศรีนครินทรวิโรฒ.  ปริญญานิพนธ์ 
หนังสือ / ต ารา 

1) รวิเทพ   มสุิกะปาน.  (2551).  Fashion  SWU  and  Trend. กรุงเทพฯ : โครงการจดัตัง้ศนูย์พฒันาแฟชัน่
และอญัมณีแห่งมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

2) รวิเทพ   มสุิกะปาน.  (2550).  Young  Desinger  Thailand.  กรุงเทพฯ : โครงการจดัตัง้ศนูย์พฒันา
แฟชัน่และอญัมณีแห่งมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
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ภาระงานสอนใหม่ 
 

รายวชิาที่สอน / หนว่ยกิต 
 
สอนภาค/ 
ปีการศกึษา 

รวมชัว่โมงสอน(หนว่ยกิต) 
ภาคต้น ภาคปลาย 

บรรยาย ปฏิบตัิ บรรยาย ปฏิบตัิ 

FA   511   Contemporary Design Innovation   2(2-0-4) 1/2554 2 0   

DI  616   Design Innovation  Traditional Art and Thai 
Wisdom                                                            3(2-2-5) 

2/2554 2 2   

      

 รวม 
หนว่ยกิต 

4 2   
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ประวัตแิละผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตรศลิปกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาศลิปกรรม  วิชาเอกนวัตกรรมการออกแบบ 
 

ชื่อ – นามสกุล   นายกรกลด  ค าสขุ 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน   3100503591959 
ต าแหน่งทางวชิาการ  อาจารย์ 
ที่ท างาน     สาขาวชิาการออกแบบทศันศิลป์   คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 
ประวัติการศึกษา 

วุฒกิารศึกษา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

Ph.D. (Art & Design : Fashion Design)  Birmingham City University สหราชอาณาจกัร 2553 
M.A. (Fashion) University of Central England in Birmingham 

   สหราชอาณาจกัร 
2553 

ศป.บ. (ออกแบบทศันศิลป์ : การออกแบบ
แฟชัน่ ) 

   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  2546 

 

ต าแหน่งบริหาร 
 คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร  ศป.ม. (นวตักรรมการออกแบบ) 
 
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  ค าสขุ.  (2548).  โครงการสร้างฐานข้อมลูทางด้านการออกแบบแฟชัน่ : ศกึษาการออกแบบเคร่ืองนุง่หม่
 (ผ้าไทย) เพื่อการสง่ออก.ทนุงบประมาณแผน่ดิน พ.ศ. 2548 .กรุงเทพมหานคร. 

 
เอกสารและต ารา 

1) กรกลด  ค าสขุ.  (2554).  เอกสารประกอบรายวชิา VDS 226 Concept of Fashion Design.  กรุงเทพมหานคร :
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2) กรกลด  ค าสขุ.  (2554).  เอกสารประกอบรายวชิา VDS 292 Three Dimension Drawing.  กรุงเทพมหานคร :
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาระงานสอนใหม่ 
 

รายวชิาที่สอน / หนว่ยกิต 
สอนภาค/ 
ปีการศกึษา 

รวมชัว่โมงสอน(หนว่ยกิต) 
ภาคต้น ภาคปลาย 

บรรยาย ปฏิบตัิ บรรยาย ปฏิบตัิ 
DI613  ปฏิบตัิการนวตักรรมการออกแบบ 3 
FA514 จิตวิทยาศิลปะและนวตักรรมการออกแบบ 

1 
2 

1.00 

- 

4.00 

- 

- 
2.00 

- 

- 
รวมหนว่ยกิต  1.00 4.00 2.00 - 
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ประวัตแิละผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตรศลิปกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาศลิปกรรม  วิชาเอกมานุษยดุริยางควิทยา 
 

ชื่อ – นามสกุล   นายมานพ  วิสทุธิแพทย์  
หมายเลขประจ าตัวประชาชน   3230100039726 
ต าแหน่งทางวชิาการ  รองศาสตราจารย์ 
ที่ท างาน    สาขาวชิาดริุยางคศาสตร์ศกึษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 
ประวัติการศึกษา 

วุฒกิารศึกษา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
PH.D.(Music)   University of Delhi. India 2545 
  M.M. (Music Education)  University of the Philippines, Philippines 2531 
กศ.บ. (ดริุยางคศาสตร์)  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร 2521 
ป.กศ. วิทยาลยัครูสวนสนุนัทา   วิทยาลยัครูสวนสนุนัทา  

 

ต าแหน่งบริหาร               
 ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร  ศป.ม. (มานษุยดริุยางควิทยา) 
 หวัหน้าสาขาวิชาดริุยางคศาสตร์ศกึษา 

  
งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ได้รับ 

1) มานพ  วิสทุธิแพทย์.  (2553).  ดนตรีในพิธีกรรมแก้เหมฺรยหนงัตะลงุ : กรณีศกึษาหนงัตะลงุคณะอาจารย์
ณรงค์  ตะลงุบณัฑิต : คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

2) มานพ  วิสทุธิแพทย์.  (2553).  การศกึษาบทเพลงของ พร ภิรมย์  และการประพนัธ์เพลงเถาจากท านอง
ของ พร ภิรมย์.  กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

3) มานพ  วิสทุธิแพทย์.  (2552).  องค์ความรู้ศิลปินแห่งชาติ : นายจิรัส  อาจณรงค์.  กรุงเทพฯ : คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

4) มานพ  วิสทุธิแพทย์.  (2552).  การศกึษาความต้องการศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาเอก  สาขาวิชามานษุย
ดริุยางควิทยา.  กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

5) มานพ  วิสทุธิแพทย์.  (2549).  การสืบทอดเพลงไทยบ้านบางล าพ ู: วฒันธรรมมขุปาฐะ.  กรุงเทพฯ : 
คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

6) มานพ  วิสทุธิแพทย์.  (2543).  การศกึษาวิเคราะห์เพลงระบ าบ้านนา ต าบลบางลกูเสือ  
 อ าเภอองค์รักษ์ จงัหวดันครนายก.  กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยั                    
 ศรีนครินทรวิโรฒ. 
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หนังสือ ต ารา 
1) มานพ  วิสทุธิแพทย์.  (2553).  เอกสารประกอบการสอนรายวิชา มน336  ฆ้องวง.   

 กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  ถ่ายเอกสาร 
2) มานพ  วิสทุธิแพทย์.  (2550).  เอกสารประกอบการสอนรายวิชาดนตรีไทยวิเคราะห์.   

 กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  ถ่ายเอกสาร 
3) มานพ  วิสทุธิแพทย์.  (2549).  เอกสารประกอบการสอนรายวิชาทฤษฎีการบนัทกึโน้ตเพลง ไทย.  

กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  ถ่ายเอกสาร 
4) มานพ  วิสทุธิแพทย์.  (2549).  เอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลกัการประพนัธ์เพลงไทย.  

 กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  ถ่ายเอกสาร 
 

ภาระงานสอนใหม่ 
 

รายวชิาที่สอน / หนว่ยกิต 
สอนภาค/ 
ปีการศกึษา 

รวมชัว่โมงสอน(หนว่ยกิต) 
ภาคต้น ภาคปลาย 

บรรยาย ปฏิบตัิ บรรยาย ปฏิบตัิ 

FA524 การวิจยัทางมานยุดริุยางควิทยา 
MU628 การบริหารและการนิเทศก์ทางดริุยางคศกึษา 

 1 
 2 

2.00 
3.00 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

รวมหนว่ยกิต  5.00 - - - 
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ประวัตแิละผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตรศลิปกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาศลิปกรรม  วิชาเอกมานุษยดุริยางควิทยา 

 
ชื่อ - นามสกุล    นางกาญจนา  อินทรสนุานนท์ 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน   3102101586413 
ต าแหน่งทางวชิาการ   รองศาสตราจารย์ 
ที่ท างาน     สาขาวชิาดริุยางคศาสตร์ศกึษา  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

วุฒกิารศึกษา   

วุฒิการศึกษา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบนั ปี พ.ศ. 
ปร.ด. (วฒันธรรมศาสตร์)   มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 2553 
กศ.ม.(อดุมศกึษา)   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2523 
กศ.บ.(ศิลปศกึษา) วิทยาลยัวิชาการศกึษา 2517 

ต าแหน่งบริหาร               
 คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร  ศป.ม. (มานษุยดริุยางควิทยา) 

งานวิจัย 
1) กาญจนา  อิทนทรสนุานนท์.   (2553).  “ดนตรีและการแสดงของชาวกะเหร่ียง”  กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรม

ศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
2) กาญจนา  อิทนทรสนุานนท์และคณะ.   (2552).  “การศกึษาภมูปัิญญาการขบัเสภาและการขบัร้องเพลงไทยเพื่อ

การสร้างจิตส านกึในการอนรัุกษ์และเห็นคณุคา่มรดกทางวฒันธรรม”  กรุงเทพฯ :                    
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

วิทยานิพนธ์ 
1) กาญจนา  อิทนทรสนุานนท์และคณะ.  (2553).  “รูปแบบในการสร้างพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินกลุม่ชาตพินัธุ์กะเหร่ียงโป  

ภาคตะวนัตกของประเทศไทย”  มหาสารคาม : มหาวิทยาลยัมหาสารคาม.  วิทยานิพนธ์. 

หนังสือ / ต ารา 
1) กาญจนา  อินทรสนุานนท์  (2548). สารานกุรมดนตรีและเพลงไทย.  กรุงเทพฯ : พ.ศ.พฒันา. 
2) กาญจนา  อินทรสนุานนท์  (2547). การแกะสลกัสบู.่  กรุงเทพฯ : พฒันาศกึษา. 
3) กาญจนา  อินทรสนุานนท์  (2543). ร าวงมาตรฐาน.  กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานชิ 
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ภาระงานสอนใหม่ 
 

รายวชิาที่สอน / หนว่ยกิต 
 
สอนภาค/ 
ปีการศกึษา 

รวมชัว่โมงสอน(หนว่ยกิต) 
ภาคต้น ภาคปลาย 

บรรยาย ปฏิบตัิ บรรยาย ปฏิบตัิ 

FA  501 Quantitative and Qualitative Research  

         3(3-0-6) 

1/2554 3 0   

FA 525   Cultural Ethnomusicology             2(2-0-4) 2/2554   2 0 

 รวม 
หนว่ยกิต 

3 0 2 0 
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ประวัตแิละผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตรศลิปกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาศลิปกรรม  วิชาเอกมานุษยดุริยางควิทยา 

 
ชื่อ – นามสกุล   นางรุจี  ศรีสมบตั ิ
หมายเลขประจ าตัวประชาชน   3101203288194  
ต าแหน่งทางวชิาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ที่ท างาน    สาขาวชิาดริุยางคศาสตร์ศกึษา  คณะศิลปกรรมศาสตร์  

ประวัติการศึกษา 

วุฒกิารศึกษา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
ปร.ด. (วฒันธรรมศาสตร์)   มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 2554 
ศป.ม. (มานษุยดริุยางควิทยา) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2543 
กศ.บ. (ดริุยางคศาสตร์ไทย)  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2528 

ประวัติการบริหาร  
 หวัหน้ากลุม่สาระศิลปะ (นาฏศิลป์) โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 
 หวัหน้างานศิลปวฒันธรรมโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมติร (ฝ่ายมธัยม) 

ความช านาญพิเศษ    

 ขบัร้อง      นาฏศิลป์ไทย 

งานวิจัย  

1) รุจี  ศรีสมบตัิ.  (2554).  การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนขบัร้องเพลงไทยตามเกณฑ์มาตรฐาน สาขาวชิาชีพ
ดนตรีไทย ขัน้ท่ี 4 ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา ปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยั 
ศรีนรินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ที่ได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยชดุทกัษะการออกเสยีง
พืน้ฐานและเทคนิคการขบัร้องเพลงไทย.  กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ.   

2) รุจี  ศรีสมบตัิ.  (2554).  ผ้าทอลาวคร่ัง :การอนรัุกษ์ฟืน้ฟแูละพฒันาผลติภณัฑ์ผ้าทอในวิถีชีวิต. กรุงเทพฯ : คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

3) รุจี  ศรีสมบตัิ.  (2552). การศกึษาภมูิปัญญาการขบัเสภาและการขบัร้องเพลงไทยเพื่อการสร้างจิตส านกึในการ
อนรัุกษ์และเห็นคณุคา่มรดกทางวฒันธรรม. กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยั 
 ศรีนครินทรวิโรฒ. 

4) รุจี  ศรีสมบตัิ.  (2543). การศกึษาทางร้องเพลงชดุเสภาของครูศิริ  วิชเวช. กรุงเทพฯ :   คณะศิลปกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

5) รุจี  ศรีสมบตัิ.  (2543).  แรงจงูใจของผู้ปกครองในการเลอืกให้นกัเรียนเข้าศกึษาตอ่ระดบัมธัยมศกึษาปีที่ 1 ปี
การศกึษา 2543 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม). กรุงเทพฯ :   คณะศิลปกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
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ภาระงานสอนใหม่ 
 

รายวชิาที่สอน / หนว่ยกิต 
 
สอนภาค/ 
ปีการศกึษา 

รวมชัว่โมงสอน(หนว่ยกิต) 
ภาคต้น ภาคปลาย 

บรรยาย ปฏิบตัิ บรรยาย ปฏิบตัิ 
MU 625 สมัมนาดนตรีนานาชาติ 
MU 626 สมัมนาดนตรีพืน้บ้านและดนตรีชนเผา่ใน   
           ประเทศไทย 

 1 
 2 

3.00 
3.00 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

รวมหนว่ยกิต  6.00 - - - 
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ประวัตแิละผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตรศลิปกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาศลิปกรรม  วิชาเอกมานุษยดุริยางควิทยา 

 
ชื่อ - นามสกุล   นางชนดิา  ตงัเดชะหิรัญ  
หมายเลขประจ าตัวประชาชน   3102202006994 
ต าแหน่งทางวชิาการ   อาจารย์ 
ที่ท างาน          สาขาวชิาดริุยางคศาสตร์สากล    คณะศิลปกรรมศาสตร์   

วุฒกิารศึกษา   

วุฒกิารศึกษา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

D.M.A. (Piano Performance)  The Ohio State University,  USA 2535 
M.M. (Piano Performance)  The Ohio State University,  USA 2530 
ค.บ. (ดนตรี) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2526 

ต าแหน่งบริหาร               

 คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร  ศป.ม. (มานษุยดริุยางควิทยา) 

งานวิจัย 
1) ชนิดา  ตงัเดชะหิรัญ.  (2556). การศกึษาวรรณกรรมเปียโนเพื่อการสร้างแบบฝึกหดัส าหรับ                            

 การฝึกคย์ีบอร์ดขัน้พืน้ฐาน. กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ภาระงานสอนใหม่ 
 

รายวชิาที่สอน / หนว่ยกิต 
สอนภาค/ 
ปีการศกึษา 

รวมชัว่โมงสอน(หนว่ยกิต) 
ภาคต้น ภาคปลาย 

บรรยาย ปฏิบตัิ บรรยาย ปฏิบตัิ 

MU472  CONTEMPORARY MUSIC THESIS 
MUE337  KEY BOARD 

2 
2 

- 
- 

- 
- 

1.00 
1.00 

8.00 
1.00 

รวมหนว่ยกิต  - - 2.00 9.00 
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ประวัตแิละผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตรศลิปกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาศลิปกรรม  วิชาเอกมานุษยดุริยางควิทยา 

 
ชื่อ - นามสกุล   นายสรุศกัดิ์  จ านงค์สาร  
หมายเลขประจ าตัวประชาชน   3141500136151 
ต าแหน่งทางวชิาการ   อาจารย์ 
ที่ท างาน          สาขาวชิาดริุยางคศาสตร์ศกึษา    คณะศิลปกรรมศาสตร์   

วุฒกิารศึกษา   

วุฒกิารศึกษา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

ศป.ม. (มานษุยดริุยางควิทยา)  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2542 
กศ.บ. (ดริุยางคศาสตร์ไทย) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2539 

ต าแหน่งบริหาร               

 หวัหน้าสาขาวชิาดริุยางคศาสตร์ศกึษา 

งานวิจัย 
1) สรุศกัดิ์  จ านงสาร.  (2548). การผลติซ า้ทางวฒันธรรมดนตรีพืน้บ้านของชาติพนัธุ์บางกลุม่ : กรณีศกึษาชมุชน

กะเหร่ียง เขมร ม้ง และมอญ. กรุงเทพฯ : ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาติ. 

2) สรุศกัดิ์  จ านงสาร.  (2548). การศกึษาความเข้มแข็งทางวฒันธรรมของชมุชนคนไทยในประเทศ เดนมาร์ก : 
กรณีศกึษาวดัไทยเดนมาร์กพรหมวิหาร กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ. 

3) สรุศกัดิ์  จ านงสาร.  (2548). ศกึษาดนตรีและนาฏศิลป์พืน้บ้าน  หมูบ้่านซอก  เมืองคนัธบรีุ  แขวงสวุรรณเขต  
สปป ลาว  ปีที่ 2. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

 
ปริญญานิพนธ์ 

1) สรุศกัดิ์  จ านงสาร.  (2542). ศกึษาการแปรทางระนาดเอกเพลงแป๊ะ ๓ ชัน้ กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยั                 
ศรีนครินทรวิโรฒ.  ปริญญานิพนธ์ 

 

ภาระงานสอนใหม่ 
 

รายวชิาที่สอน / หนว่ยกิต 
สอนภาค/ 
ปีการศกึษา 

รวมชัว่โมงสอน(หนว่ยกิต) 
ภาคต้น ภาคปลาย 

บรรยาย ปฏิบตัิ บรรยาย ปฏิบตัิ 

FA  521   History of Thai Music                      2(2-0-4) 1/2554 2 0   
 รวม 

หนว่ยกิต 

2 0   
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ประวัตแิละผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตรศลิปกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาศลิปกรรม  วิชาเอกศิลปะจนิตทศัน์ 

 
ชื่อ - นามสกุล   นายสมศกัดิ์ ชวาลาวณัย์  
หมายเลขประจ าตัวประชาชน   3100503234978 
ต าแหน่งทางวชิาการ   รองศาสตราจารย์ 
ที่ท างาน          สาขาวชิาศิลปะจินตทศัน์    คณะศิลปกรรมศาสตร์   

วุฒกิารศึกษา   

วุฒกิารศึกษา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

กศ.ม.(ศิลปศกึษา) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2532 
ค.บ.(อตุสาหกรรมศิลป์) วิทยาลยัครูพระนคร 2520 

ต าแหน่งบริหาร               

 ประธานกรรมการบริหารหลกัสตูร ศป.ม.(ทศันศิลป์:ศิลปะสมยัใหม)่ 

งานวิจัย 

1) สมศกัด์ิ  ชวาลาวณัย์.  (2554). การออกแบบผลิตภณัฑ์เซรามิกส์ท่ีขึน้รูปบนแป้นหมนุ. กรุงเทพฯ : 
 ส านกัพิมพ์โอเดียนสโตร์. 

2) สมศกัด์ิ  ชวาลาวณัย์.  (2549). การศกึษาน า้เคลือบผลกึเพ่ือใช้กบัประติมากรรมเซรามิกส์. กรุงเทพฯ : 
คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

3) สมศกัด์ิ  ชวาลาวณัย์.  (2549). เซรามิกส์. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์โอเดียนสโตร์ 
4) สมศกัด์ิ  ชวาลาวณัย์.  (2541). เซรามิกส์เบือ้งต้น. กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยั           

ศรีนครินทรวิโรฒ. 
 

ภาระงานสอนใหม่ 
 

รายวชิาที่สอน / หนว่ยกิต 
สอนภาค/ 
ปีการศกึษา 

รวมชัว่โมงสอน(หนว่ยกิต) 
ภาคต้น ภาคปลาย 

บรรยาย ปฏิบตัิ บรรยาย ปฏิบตัิ 

FA 534 Analysis in Imaging  Art                             
IA  632 Practicum in Imaging Art 2                        

 1 
 2 

1.00 
- 

2.00 
- 

- 
3.00 

- 
- 

รวมหนว่ยกิต  1.00 4.00 3.00 - 
 

  



73 
 

 

ประวัตแิละผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตรศลิปกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาศลิปกรรม  วิชาเอกศิลปะจนิตทศัน์ 

 
ชื่อ – นามสกุล   นายสาธิต  ทิมวฒันบรรเทงิ  
หมายเลขประจ าตัวประชาชน   3101202039433 
ต าแหน่งทางวชิาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ที่ท างาน    สาขาวชิาศิลปะจินตทศัน์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 
ประวัติการศึกษา 

วุฒกิารศึกษา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
ปรด. (ไทศกึษา) มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 2522 
กศ.ม.  (ศิลปศกึษา) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร   2525 
กศ.บ.  (ศิลปศกึษา) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร   2532 
ปวช.  ปวส.  ปม.   โรงเรียนเพาะช่าง 2554 

 
ผลงานทางวิชาการ 

งานวิจัย 
1) สาธิต  ทิมวฒันบรรเทิง.  (2553). ติดตามผลผู้ ท่ีรับรางวลัศิลปินแห่งชาติจากส านกังานคณะกรรมการ

วฒันธรรมแห่งชาติ  กระทรวงวฒันธรรม  สาขาทศันศิลป์  / สาขาทศันศิลป์ / สาขา
ศิลปะการแสดง  ปีพทุธศกัราช 2550. กรุงเทพฯ : ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ  
กระทรวงวฒันธรรม. 

2) สาธิต  ทิมวฒันบรรเทิง.  (2552). ติดตามผลผู้ ท่ีรับรางวลัศิลปินแห่งชาติจากส านกังานคณะกรรมการ
วฒันธรรมแห่งชาติ  กระทรวงวฒันธรรม  สาขาทศันศิลป์  (จิตรกรรม  ประติมากรรม  ภาพพิมพ์  
สื่อผสม)  ตัง้แตปี่ พ.ศ.2528 – พ.ศ. 2549. กรุงเทพฯ : ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรม
แห่งชาติ  กระทรวงวฒันธรรม. 

3) สาธิต  ทิมวฒันบรรเทิง.  (2551). องค์ความรู้ศิลปินแห่งชาติ : ทวี  รัชนีกร. กรุงเทพฯ : ส านกังาน
คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ  กระทรวงวฒันธรรม. 

วิทยานิพนธ์ 
1) สาธิต  ทิมวฒันบรรเทิง.  (2554).  “ชีวิตคนเขียนภาพข้างถนนกบัการสร้างพืน้ท่ีทางสงัคม”  มหาสารคาม 

: มหาวิทยาลยัมหาสารคาม.  วิทยานิพนธ์. 
หนังสือ / ต ารา 

1) สาธิต  ทิมวฒันบรรเทิง.  (2550).  “การเขียนภาพสนี า้มนั”  กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์โอเดียนสโตร์. 
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ภาระงานสอนใหม่ 

 
รายวชิาที่สอน / หนว่ยกิต 

 
สอนภาค/ 
ปีการศกึษา 

รวมชัว่โมงสอน(หนว่ยกิต) 
ภาคต้น ภาคปลาย 

บรรยาย ปฏิบตัิ บรรยาย ปฏิบตัิ 
IA  632 Practicum in Imaging Art 1                         1 

  
1.00 
 

4.00 
 

- - 

รวมหนว่ยกิต  1.00 4.00 - - 
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ประวัตแิละผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตรศลิปกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาศลิปกรรม  วิชาเอกศิลปะจนิตทศัน์ 

 
ชื่อ – นามสกุล   นายถนอม ชาภกัดี  
หมายเลขประจ าตัวประชาชน   3101502258459 
ต าแหน่งทางวชิาการ  อาจารย์ 
ที่ท างาน    สาขาวชิาศิลปะจินตทศัน์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 
ประวัติการศึกษา 

วุฒกิารศึกษา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
M.A. Fine Art ; Art Criticism and 
Theory 

University of Kent at Canterbury (UKC) 2542 

Cert. in History of Art The History of Art Study 2533 
กศ.บ. (ศิลปศกึษา) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2526 
ปวส.  วิทยาลยัช่างศิลป์ กรมศิลปากร  ระทรวงศกึษาธิการ 2524 
 
ประวัติการบริหาร 
  หวัหน้าสาขาวชิาศิลปะจินตทศัน์ 
 
ผลงานทางวิชาการ 

งานวิจัย 
1) ถนอม   ชาภกัดี.  (2555).  การสถาปนาพืน้ท่ีทางศิลปะในการบริบทของชมุชนเมือง กรณีศกึษาการเปลีย่น

 ถ่ายจากโรงงานสูพ่ืน้ท่ีทางศิลปะ 798 กรุงปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน. กรุงเทพฯ : คณะ
 ศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

2) ถนอม   ชาภกัดี.  (2553). ศิลปะชมุชนกบับริบททางนิเวศวิทยาวฒันธรรม  กรณีศกึษาผลงานศิลปะใน
ชมุชนโดยรอบอทุยานแห่งชาติผาแต้ม  จงัหวดัอบุลราชธานี. กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
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ภาระงานสอนใหม่ 

 
รายวชิาที่สอน / หนว่ยกิต 

 
สอนภาค/ 
ปี การศกึษา 

รวมชัว่โมงสอน(หนว่ยกิต) 
ภาคต้น ภาคปลาย 

บรรยาย ปฏิบตัิ บรรยาย ปฏิบตัิ 
FA533 ทฤษฎีศิลปวิจารณ์ 
FA534  ศิลปะจินตทศัน์วเิคราะห์ 

1 
2 

2.00 
- 

- 
- 

- 
2.00 

- 
- 

รวมหนว่ยกิต  2.00 - 2.00 - 
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ประวัตแิละผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตรศลิปกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาศลิปกรรม  วิชาเอกศิลปะจนิตทศัน์ 

 
ชื่อ - นามสกุล   นายเดน่พงษ์   วงศาโรจน์  
หมายเลขประจ าตัวประชาชน   3209900026279 
ต าแหน่งทางวชิาการ   อาจารย์ 
ที่ท างาน          สาขาวชิาศิลปะจินตทศัน์    คณะศิลปกรรมศาสตร์   

วุฒกิารศึกษา   

วุฒกิารศึกษา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

ศป.บ. (ทศันศิลป์: จิตรกรรม) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  2546 

ศป.ม. (ศิลปะสมยัใหม)่ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2539 

ต าแหน่งบริหาร               

 กรรมการบริหารหลกัสตูร ศป.ม.(ทศันศิลป์:ศิลปะสมยัใหม)่ 
 หวัหน้าศนูย์ศิลปวิทยาบริการ 
 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

งานวิจัย 

1) เดน่พงษ์  วงศาโรจน์.  (2546). จิตรกรรมภาพคน : กรณีศกึษาผลงานจิตกรรมของ พอล  คลี.            
 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ภาระงานสอนใหม่ 
 

รายวชิาที่สอน / หนว่ยกิต 
สอนภาค/ 
ปีการศกึษา 

รวมชัว่โมงสอน(หนว่ยกิต) 
ภาคต้น ภาคปลาย 

บรรยาย ปฏิบตัิ บรรยาย ปฏิบตัิ 

VA406  IMAGING ART THESIS   
VAT443 PRACTICUM AND SEMINAR IN IMAGING ART  

 2 
 2 

- 
- 

- 
- 

2.00 
2.00 

6.00 
2.00 

รวมหนว่ยกิต  - - 4.00 8.00 
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ประวัตแิละผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตรศลิปกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาศลิปกรรม  วิชาเอกศิลปะจนิตทศัน์ 

 
ชื่อ - นามสกุล   นายศภุชยั   อารีรุ่งเรือง  
หมายเลขประจ าตัวประชาชน   3101202115202 
ต าแหน่งทางวชิาการ   อาจารย์ 
ที่ท างาน          สาขาวชิาศิลปศกึษา    คณะศิลปกรรมศาสตร์   

วุฒกิารศึกษา   

วุฒกิารศึกษา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

ศป.ด. (ทศันศิลป์) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2555 
ศป.ม.(ประวตัิศาสตร์ :สถาปัตยกรรม
ศาสตร์)  

มหาวิทยาลยัศิลปากร  2545 

ศศ.บ. (จิตรกรรมไทย) เกียรตินิยม  สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 2538 

ต าแหน่งบริหาร               

 หวัหน้าสาขาวชิาศิลปศกึษา 

งานวิจัย 

1) ศภุชยั  อารีรุ่งเรือง.  (2556). การวิจยัและสร้างสรรค์วีดีโออาร์ต : ศิลปะเมืองเก่าและชีวิต. กรุงเทพฯ : 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

2) ศภุชยั  อารีรุ่งเรือง.  (2550). การวิจยัและสร้างสรรค์ภาพยนตร์อนิเมชัน่เพ่ือสง่เสริมการท่องเท่ียว
 ประจ าปีสริินธร  จงัหวดัลพบรีุ. กรุงเทพฯ : ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา  เครือข่าย
 การวิจยัภาคกลางตอนบน 

3) ศภุชยั  อารีรุ่งเรือง.  (2549). การวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์จากดินสอพองเพ่ือเป็นสีรองพืน้การเขียน
 ภาพ. กรุงเทพฯ : ส านกังานคณะกรรมการการวิจยัแห่งชาติ 

ภาระงานสอนใหม่ 
 

รายวชิาที่สอน / หนว่ยกิต 
สอนภาค/ 
ปีการศกึษา 

รวมชัว่โมงสอน(หนว่ยกิต) 
ภาคต้น ภาคปลาย 

บรรยาย ปฏิบตัิ บรรยาย ปฏิบตัิ 

VAE221   DEVELOPMENT TO THAI VISUAL ART 
VAE372  PRACTICUM : CREATIVE THAI VISUAL ART 

 2 
 2 

- 
- 

- 
- 

2.00 
1.00 

2.00 
2.00 

รวมหนว่ยกิต  - - 3.00 4.00 
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