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ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะ/สถาบนั/ส านกั  วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

1. รหสัและชื่อหลกัสูตร 

  รหัสหลักสูตร 25540091104566 

  ช่ือหลักสตูร   

  ภาษาไทย: หลักสตูรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ 

       ภาษาองักฤษ: Master of Fine and Applied Arts Program in Design Innovation 

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ภาษาไทย ช่ือเตม็: ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (นวัตกรรมการออกแบบ) 

      ช่ือย่อ: ศป.ม. (นวัตกรรมการออกแบบ) 

  ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็: Master of Fine and Applied Arts (Design Innovation) 

       ช่ือย่อ: M.F.A. (Design Innovation) 

 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถา้มี) 

               ไม่มี 

 

4.  จ านวนหน่วยกิตทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 

               ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 

 

5.  รูปแบบของหลกัสูตร 

 5.1   รูปแบบ  

              หลักสตูรระดับปริญญาโท 2 ปี แบบ ก 2 

 

 5.2  ภาษาทีใ่ช ้

          ภาษาไทย เอกสารและต าราเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
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 5.3  การรบัเขา้ศึกษา 

  รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารได้ 

 

 5.4  ความร่วมมือกบัสถาบนัอื่น 

  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

 

 5.5  การใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา 

  ให้ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ เพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร 

 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (โดยมีการปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหา

บัณฑติ สาขาวิชาศิลปกรรม  หลักสตูรใหม่  พ.ศ.2554) โดยจะเปิดใช้ ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2560 

 ได้รับอนุมัติ / เหน็ชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ในการประชุม

คร้ังที่ 4 / 2559 เม่ือวันที่ 28 เมษายน  2559  

  ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม  คร้ังที่ 4/2559  

 เม่ือวันที่ 13 เดือน กนัยายน พ.ศ.2559 

  ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  คร้ังที่ 2/2560  

      เม่ือวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2560 

  ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) ................................................... 

       เม่ือวันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ..............   

   

7.  ความพรอ้มในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 

  หลักสตูรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสตูรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับบัณฑติศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558  ในปีการศึกษา 2561  

 

8.  อาชีพทีป่ระกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา 

  8.1 นักออกแบบ 

 8.2 ศิลปิน 

  8.3 นักวิจัย 

  8.4 นักการศึกษา 

  8.5 นักวิชาการในองค์กรภาครัฐและเอกชน 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบ

หลกัสูตร 

 

ล าดบัที่ รายชื่อคณาจารย์ 

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวชิา),  

ปีที่จบ 

สถาบนั 

ที่ส  าเรจ็การศึกษา 

เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1 ผศ.ดร.รวิเทพ  มุสกิะปาน กศ.บ. (ศลิปศกึษา),  2534 

กศ.ม. (ศลิปศกึษา),  2540 

ศศ.ด. (ศลิปวัฒนธรรมวิจัย), 

2553 

วิทยาลัยครบู้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

310xxxxxxxxx 

2 ผศ.ดร.อรัญ  วานิชกร ศป.บ. (ออกแบบทศันศลิป์: 

การออกแบบผลิตภณัฑ)์, 2543 

กศ.ม. (อุตสาหกรรมศกึษา:       

การจัดการอุตสาหกรรม), 2550   

ปร.ด. (ทศันศลิป์และการ

ออกแบบ),  2557 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

525xxxxxxxxx 

3 อ.ดร.กรกลด  ค าสขุ ศป.บ. (ออกแบบทศันศลิป์ : การ

ออกแบบแฟช่ัน),  2546 

M.A. (Fashion),  2549 

   

Ph.D.  (Research in Arts & 

Design : Fashion Design),  

2554 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

University of Central England in 

Birmingham, UK 

Birmingham City University, UK   

310xxxxxxxxx 

 

10. สถานทีจ่ดัการเรียนการสอน 

       วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

11. สถานการณภ์ายนอกหรือการพฒันาที่จ าเป็นตอ้งน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

     11.1  สถานการณห์รือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

     ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศ

ไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปล่ียนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจาก

ภายในและภายนอกประเทศ อาท ิกระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่

สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่ รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหา

ผลิตภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหล่ือมล า้ทางสังคม เป็นต้น ท าให้

การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจ้าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่

ส าคัญ ดังน้ี  การน้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  คนเป็นศูนย์กลางของการ

พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏรูิปประเทศ และการพัฒนาสู่ความม่ันคง ม่ัง

คั่ง ย่ังยืน สงัคมอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข 
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               ปัจจุบันประเทศไทยเผชิญความท้าทาย 2 ประการที่ต้องรีบแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ 1. ความซบ

เซาทางเศรษฐกจิที่เกิดจากราคาสนิค้าเกษตรตกต ่าและ 2. ภาคส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่

ถดถอยอย่างต่อเน่ือง และยังขาด “ความสามารถเชิงแข่งขัน” ของโครงสร้างเศรษฐกิจไทย ที่ค่อยๆ เสื่อม

ถอยเม่ือเปรียบเทยีบกับประเทศอื่น สิ่งที่เราเคยคิดว่าได้เปรียบ กส็ูญเสียความได้เปรียบไป หลายอย่างเร่ิม

ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ก  าลังเกดิข้ึนในโลกภายนอก จากการปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลาง ที่

มหาอ านาจทางเศรษฐกิจเป็นผู้ก าหนดทศิทาง  รวมทั้งภมูิภาคเอเชียทวีความส าคัญเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม

ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ อาท ิฮ่องกง เกาหลี สิงคโปร์ ไต้หวัน และกลุ่มประเทศอาเซียน ที่มีแนวโน้มเป็น

ศูนย์กลางการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมโลกเพ่ิมมากขึ้ น และการเพ่ิมขึ้ นของชนช้ันกลางในภูมิภาคเอเชียจะ

เพ่ิมก าลังซ้ือในตลาดโลก การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยซ่ึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลาย

ด้านโดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนากลไกต่างๆ  นอกเหนือจากการด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ในอนาคตการลงทุนในประเทศ

ไทยจ าเป็นต้องเพ่ิมความสามารถในการผลิต ในเชิงนวัตกรรม ในเร่ืองนวัตกรรมใน 3 กลุ่มใหญ่ มีแนวคิด 

มีความคิดสร้างสรรค์ น าไปใช้ให้มีผลเชิงการผลิตและจ าหน่าย และประยุกต์นวัตกรรมสู่การบูรณาการใน

ภาคอื่นๆ ทั้งเกษตร สงัคม การศึกษา ฯลฯ เป็นต้น 

 

       และยังสอดคล้องกับการบริหารประเทศในหกมิติ ของภารกิจที่ส าคัญของรัฐบาล คือการสร้าง

โมเดล ซ่ึงประกอบด้วยภารกจิหลักที่อยู่ภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0”  

“ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุ่งมั่นของประเทศที่ต้องการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ 

“Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม” กล่าวคือ ในปัจจุบัน เรายังติดอยู่

ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ท ามากได้น้อย” เราต้องการปรับเปล่ียนเป็น “ท าน้อยได้มาก” น่ันหมายถึงการ

ขับเคล่ือนให้เกดิการเปล่ียนแปลงอย่างน้อยใน 3 มิติ ส าคัญคือ 

1. เปล่ียนจากการผลิตสนิค้า “โภคภัณฑ”์ ไปสู่สนิค้าเชิง “นวัตกรรม 

2. เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี 

ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 

3. เปล่ียนจากการเน้นภาคการผลิตสนิค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 

“ประเทศไทย 4.0”  จึงเป็นการเปล่ียนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบส าคัญ คือ 

1.เปล่ียนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่

เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร ่ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบ

เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)  

2.เปล่ียนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่

การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสงู 

3.เปล่ียนจาก Traditional Services ซ่ึงมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต ่าไปสู่ High Value Services 

4.เปล่ียนจากแรงงานทกัษะต ่าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และทกัษะสงู 
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โดยวิชาเอกนวัตกรรมการออกแบบ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เป็นสาขาวิชาที่มีบูรณา

การเรียนการสอน วิทยาการความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม สังคมและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และการวิจัย

และพัฒนา แล้วต่อยอดให้กับเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมในกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสงู (Creative, Culture & High Value Services) 

ด้วยเหตุน้ี การพัฒนาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ในระดับบัณฑิตศึกษาจึงจ าเป็นต้องจัดระบบการ

เรียนการสอนและวางแผนรูปแบบให้สอดคล้องกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพ่ือเป็นการพัฒนาองค์

ความรู้ทางศิลปกรรมให้สอดคล้องกบัการผลักดันทางเศรษฐกิจให้ย่ังยืนโดยมุ่งเน้นเพ่ิมความสามารถในการ

ผลิตในเชิงนวัตกรรมและเป็นผู้น าในกลุ่มประเทศในทวีปเอเชียเป็นเบ้ืองต้น และเพ่ิมความสามารถเชิงการ

แข่งขันในระบบเศรษฐกจิโลก ที่ส่งผลต่อสังคมเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนามนุษย์และการตระหนักในการอยู่

ร่วมกนัในสงัคม 

 

     11.2  สถานการณห์รือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 

     วิกฤตเศรษฐกิจและการเงินของโลกที่ผ่านมาได้ส่งผลให้เกิดการปรับเปล่ียนกฎระเบียบในการ

บริหารจัดการเศรษฐกจิโลกทั้งด้านการค้า การลงทุน การเงิน สิ่งแวดล้อม และสงัคมเพ่ือการจัดระเบียบใหม่

ที่ส าคัญของโลกครอบคลุมถึงกฎ ระเบียบด้านการค้า และแก้ปัญหาโลกร้อนมากข้ึน การคุ้มครองทรัพย์สิน

ทางปัญญา ความร่วมมือระหว่างประเทศ ระเบียบด้านสังคมมีบทบาทส าคัญมากขึ้ น โดยเฉพาะด้านสิทธิ

มนุษยชน ที่ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมให้เกิดความเคารพและรักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคน

อย่างเท่าเทียมกัน แนวโน้ม กฎ กติกาใหม่เหล่าน้ีจะเป็นเคร่ืองมือในการต่อรองทางการการขับเคล่ือน

ประเทศให้ไปอยู่ได้ในแนวหน้าของประชาคมโลก              

ส าหรับประเทศไทย โครงสร้างประชากรเปล่ียนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งใน

เชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย   ครัวเรือนไทยโดยเฉล่ียมีขนาดลดลงและรูปแบบของ

ครอบครัวเปล่ียนแปลงมีหลากหลายรูปแบบมากข้ึน   คนไทยยังมปัีญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสขุภาพ  การเรียนรู้

และคุณธรรมจริยธรรม สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงมีความเหล่ือมล ้าของการกระจาย

รายได้  ความเหล่ือมล า้ระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย คนไทยมีความม่ันคงทางสังคม

มากขึ้ น วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเร่ิมเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้ น 

ความเข้มแขง็ของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีข้ึนชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการของชุมชนด้วย

ตนเองได้ดีข้ึน ความไม่ยอมรับในความคิดเหน็ที่แตกต่างกนัส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสงัคม 

การเปล่ียนของสังคมที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว เพ่ือให้การด ารงอยู่สังคมโลก สามารถด าเนินได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ท่ามกลางกระแสสังคมที่ ต้องสร้างความสมดุลระหว่างความเป็นสากลและความเป็น

ท้องถิ่น  การเรียกร้องความเท่าเทียมกัน  ความต้องการให้วัฒนธรรมและชุมชนที่เข้มแขง็ ฯลฯ  วิกฤติทาง
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สงัคม การศึกษา ภมูิปัญญาและการรุกคืบของวัฒนธรรมภายนอก เพ่ือให้เกดิการพัฒนาที่สอดคล้องกบัสภาวะ

ปัจจุบัน  การจัดการศึกษาจึงเร่งสร้างภมิูคุ้มกนัที่เกดิจากภมิูปัญญาและพัฒนาในอนาคต  โดยใช้มุมมองของ

ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างความสมดุลระหว่างกระแสสากลผสมผสานกระแสความเป็นไทยให้ได้จา ก

รากฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภมูิปัญญาเชิงนวัตกรรมได้อย่างย่ังยืน  

12. ผลกระทบจาก ขอ้ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของ

สถาบนั 

 12.1 การพฒันาหลกัสูตร          

    จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรใน

เชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปล่ียนได้ตามวิวัฒนาการของสังคม    การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือการผลิต

บุคลากรที่มีสมรรถนะและที่มีความรู้และความเช่ียวชาญ  ในการบูรณาการความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ  มีการ

ปฏิบัติทิศทางเดียวกัน เพ่ือพัฒนากรอบแนวคิด ความรู้ ทักษะ ความสามารถ  คุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะอื่น ๆ   สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในปัจจุบันที่มีความหลากหลาย  ดังน้ัน 

ปรัชญา และสาระของหลักสูตร จึงต้องมีการปรับเปล่ียนให้ผลิตบุคลากรที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน

คุณภาพบัณฑติในระดับอุดมศึกษาของมาตรฐานสากล  มีความพร้อมที่จะปฏบัิติงานได้ทนัท ีและมีศักยภาพ

สูงในการพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการวิจัย และเป็นผู้สร้างนวัตกรรมได้

อย่างย่ังยืน 

 

 12.2 ความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 

     ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมและพันธกิจของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒต่อสังคมในการจัดการศึกษาและให้บริการทางวิชาการ รวมทั้งเข้าไปมีส่วนร่วมกับสังคมในการสืบสาน

และสร้างเสริมภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี โดยยึดหลักจริยธรรม ทางวิชาการ และการให้การศึกษาแก่ประชาชน การพัฒนาหลักสูตรจึง

ปรับเปล่ียนให้สอดคล้องการพัฒนาเทคโนโลยีในสังคม เน้นคุณภาพทางวิชาการเพ่ือแข่งขันในอนาคต โดย

การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านศิลปกรรมให้สอดคล้องกับการผลักดันทางเศรษฐกิจให้ย่ังยืนโดยมุ่งเน้นเพ่ิม

ความสามารถในการผลิต ในเชิงนวัตกรรม และเป็นผู้น าในกลุ่มประเทศในทวีปเอเชียเป็นเบ้ืองต้น และเพ่ิม

ความสามารถเชิงการแข่งขันในระบบเศรษฐกจิโลก 

 

13. ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอื่นทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบนั 

 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลกัสูตรนี้ ทีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอื่น 

      มีการเรียนรายวิชาที่มีการบูรณาการการสอนร่วมกันในภาพรวม ให้สอดคล้องกับแนวทางของ

หลักสูตรใหม่มีการบูรณาการการใช้ทรัพยากรทุกด้าน ใช้ความเช่ียวชาญจากองค์กรภายในให้มีประสทิธภิาพ

สูงสุด รวมทั้งการน าเอาความเช่ียวชาญจากภายนอกในภาครัฐ เช่น กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและ
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สหกรณ์  กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น ท าให้องค์กรมีความ

เข้มแขง็ ซ่ึงวัดได้จากงานวิจัย โครงการความร่วมมือด้านนวัตกรรมการออกแบบ   

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหภ้าควิชา/หลกัสูตรอื่นตอ้งมาเรียน  

ไม่ม ี

13.3 การบริหารจดัการ  

            อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรต้องประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากในคณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้าน

เน้ือหาสาระ  การจัดตารางเรียนและสอบและความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามคุณภาพบัณฑิต

ในระดับ อุดมศึกษาของมาตรฐานสากล 
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หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 

1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

 1.1 ปรชัญา 

  การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางนวัตกรรมการออกแบบ เพ่ือสร้างสรรคส์ังคม     

   

 1.2 ความส าคญั 

   การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของกระแสโลกในปัจจุบันและประกอบกับแนวโน้มของโลกใน

อนาคต เป็นกระบวนการพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ความสามารถในการน าการเรียนการสอนกับการแสวงหา

ความรู้ใหม่ประกอบกันเป็นระบบ ซ่ึงเป็นทั้งการถ่ายทอดความรู้และการเพ่ิมพูนความรู้ให้ผู้เรียนเกิดศักยภาพ

ทางภูมิปัญญา เพ่ือสร้างนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสั งคมโลกได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

   คณะศิลปกรรมศาสตร์ท าการเรียนการสอนในระดับบัณฑติศึกษาที่มีเป้าประสงค์ในการพัฒนาวิชาชีพ

ด้านศิลปกรรม ทั้งการเป็นศิลปิน นักออกแบบ และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีความเช่ือว่าการศึกษา

ศิลปะไม่ได้จ ากัดตัวอยู่เฉพาะในวงแคบของเน้ือหาสาระทางด้านศิลปะ แต่ต้องมีความสัมพันธ์กับศาสตร์

ด้านอื่นๆ  อีกทั้งมีความเช่ือมโยงกับสังคมและชุมชน นอกเหนือจากการปฏบัิติการทางศิลปะแล้วน้ันผู้เรียน

ต้องมีความรู้ด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรม มีการแสวงหาความรู้ใหม่โดยกระบวนการวิจัยทางศิลปกรรม

และนวัตกรรมด้านการสร้างสรรค์ให้เทา่ทนักบัการเปล่ียน แปลงของสงัคมโลกยุคปัจจุบัน 

โดยวิชาเอกนวัตกรรมการออกแบบ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เป็นสาขาวิชาที่มีบูรณา

การเรียนการสอน วิทยาการความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม สังคมและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และการวิจัย

และพัฒนา แล้วต่อยอดให้กับเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมในกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value Services) เพ่ือการน าไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ต่อสังคมการเรียนรู้ สามารถบูรณาการความคิดได้อย่างลุ่มลึก และตอบสนองความเทา่ทนัของการ

เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกจิ และการด ารงชีวิตในสงัคมอย่างมีความสขุอย่างย่ังยืน 

 

    1.3 วตัถุประสงค ์

(1)  มุ่งสร้างนักวิชาการทางด้านนวัตกรรมการออกแบบ นักออกแบบที่มีวิสัยทัศน์ มีกระบวนการ

คิด มีกระบวนการศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์วิจัย บูรณาการความรู้ด้านภมูิปัญญา และสร้างนวัตกรรมสร้างสรรค์

เพ่ือผลงานร่วมสมัย 

(2) มุ่งสร้างนักวิชาการทางด้านนวัตกรรมการออกแบบ นักออกแบบที่มีจิตส านึกสาธารณะ มีความ

อาทรต่อสงัคมและสภาพแวดล้อม  มีคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพ  มีส านึกสาธารณะและเหน็คุณค่าของการ

พัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ย่ังยืน 
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2.  แผนพฒันาปรบัปรุง 

 

แผนพฒันา กลยุทธ ์ ตวับ่งช้ี 

- พัฒนาการวิจัย และการสร้างสรรคง์าน
นวัตกรรม 

 

 

- เชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอก
มหาวิทยาลัย ให้มสีว่นร่วมการ

พัฒนาหลักสตูร 

- มกีารตดิตามผลประเมนิ
หลักสตูรอย่างสม ่าเสมอ 

- รายงานผลการด าเนนิงานทุกปี 

- มหีลักฐานหรือเอกสารแสดงผล
การด าเนนิงาน 

- ท าวิจัยเพ่ือประเมนิผลและตดิตามการใช้
หลักสตูร 

- น าผลประเมนิ การด าเนินงานของ
รายงานมคอ. 7 มาเป็นข้อมูล 

การปรับปรงุ 

- ก าหนดให้นิสติ บณัฑติ 
อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์

พิเศษ 

- ประเมนิความพึงพอใจของ
บณัฑติและผู้ใช้บณัฑติที่มี

คุณภาพของหลักสตูร 

- วิเคราะห์สถานการณภ์ายนอกที่
มผีลกระทบต่อการผลิตบณัฑติ 

- โครงการพัฒนาหลักสตูร

ศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑติ    

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
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หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

    1.1   ระบบ 

 ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  

หน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์   

 

   1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดูรอ้น   

      อาจจัดภาคฤดูร้อนเป็นพิเศษได้  โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สปัดาห์ (เป็นไปตาม

ดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสตูร) 

 

   1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค        

  การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

2.  การด าเนินการหลกัสูตร 

     2.1  วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  ภาคต้น           เดือนสงิหาคม – ธนัวาคม 

  ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

  ภาคฤดูร้อน      เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม (พิจารณาโดย คณะกรรมการบริหารหลักสตูร) 

   

 2.2 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

            2.2.1 มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา พ.ศ.2559 

             2.2.2 ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีด้านศิลปะ การออกแบบ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง   

การคดัเลือกผูเ้ขา้ศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสตูรพิจารณาคัดเลือกจากข้อมูลดังต่อไปนี้  

(1) แฟ้มประวัติและผลงานวิชาการ (Academic Portfolio) 

(2) ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ หรือผลงานที่เกี่ยวข้องด้านศิลปะและการออกแบบ 

(3) หนังสือแนะน า (Recommendation) จากผู้รับรอง จ านวน 3 คน 

(4) สมัภาษณ์วิชาการ ที่เกี่ยวข้องกบัวิสัยทศัน์และฐานคิด 

 

     2.3 ปัญหาของนสิิตแรกเขา้ 

  นิสติมาจากหลากหลายวิชาเอก ทางศิลปะ ท าให้มีความรู้ทางทกัษะปฏบัิติไม่เทา่กนั 
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    2.4 กลยุทธใ์นการด าเนินการเพือ่แกไ้ขปัญหา/ขอ้จ ากดัของนสิิตในขอ้ 2.3 

           จัดให้ลงทะเบียนเพ่ิมเติม ในกรณีที่นิสิตไม่มีพ้ืนฐานความรู้ทางทักษะปฏิบัติไม่เท่ากัน และจัด

โครงการปรับปรุงและพัฒนาความรู้พ้ืนฐานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ก่อนเร่ิมภาคการศึกษาแรก เพ่ือให้

นิสิต มีความเข้าใจในแนวทางการเรียนของหลักสูตร และแนะแนวทางการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมได้อย่าง

เหมาะสม 

 

 2.5 แผนการรบันสิิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

            

จ านวนนสิิต 
จ านวนนสิิตแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1 20 20 20 20 20 

ช้ันปีที่ 2 - 20 20 20 20 

รวม 20 40 40 40 40 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  20 20 20 20 

   

 2.6 งบประมาณตามแผน 

  2.6.1  งบประมาณรายรบั  เพ่ือใช้ในการบริหารหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑติ  

สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ 

 

รายละเอยีดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปีการศึกษา   

(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จ านวนรับ)  

110,000/ 

1/คน/ปี x 

20 คน 

110,000/ 

1/คน/ปี x 

20 คน 

110,000/ 

1/คน/ปี x 

40 คน 

110,000/ 

1/คน/ปี x 

40 คน 

110,000/ 

1/คน/ปี x 

40 คน 

รวมรายรับ 2,200,000 2,200,000 4,400,000 4,400,000 4,400,000 

 

  2.6.2  ประมาณการค่าใชจ่้าย 

งบประมาณของหลักสตูรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ 

     

ค่าใช้จ่าย ยอดสะสม  

(ต่อหัว) 

 หมวดค่าการจดัการเรียนการสอน    

  ค่าตอบแทนผู้สอน (เช่น 24 หน่วยกติ x 1,200 บาทต่อชั่วโมง x 15 คร้ังต่อภาค)  432,000 10,800 

  ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (4,846 x จ านวนปี)  9,692 



12 

 

  ค่าใช้จ่ายเพ่ือการประชาสมัพันธ ์ 26,000 650 

  

กจิกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสตูร (เช่น จัดสมัมนา ปฐมนิเทศ กจิกรรมนิสติ)        

1,000,000 25,000 

  ค่าวิจัยพัฒนา/บริหารหลักสตูร                                                                      150,000            3,750 

  ค่าครภุัณฑท์ี่ใช้ส าหรับนิสติ                                                                                  1,600,000 40,000 

  ทุนนิสติ   

  → ค่าใช้จ่ายรวม   

   → ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม)    51,000 

 หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลางระดบัคณะ/สถาบนั/ส านกั    

  งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต ่า 5%)   220,000 5,500 

  งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต ่า 5%)   220,000  5,500 

   ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณปูโภค ร้อยละ 10   440,000 11,000 

 หมวดค่าปริญญานิพนธ/์สารนพินธ ์    

  ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานพินธ ์(อตัราต่อหัว)    12,000 

 หมวดกองทุนพฒันามหาวิทยาลยั (15%)   

     660,000 16,500 

 หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลาง    

  ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x จ านวนปี)  8,720 

  ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x จ านวนปี)  6,000 

  ค่าธรรมเนียมส านักคอมพิวเตอร ์(1,040 x จ านวนปี)  2,080 

   ค่าธรรมเนียมบณัฑติวิทยาลัย (5,904 x จ านวนปี)  11,808 

 ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลกัสูตร   220,000  

 

     2.7 ระบบการศึกษา 

    แบบช้ันเรียน 

    แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

    แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่อหลัก 

    แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลัก (E-learning) 

    แบบทางไกลทางอนิเทอร์เนต็ 

    อื่นๆ (ระบุ) 

 

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั (ถา้มี) 

           การเทยีบเคียงหน่วยกติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
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3. หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 

  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม เป็นหลักสูตรตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559    

     3.1 หลกัสูตร   

            3.1.1  จ านวนหน่วยกิต  

                   รวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกติ  

 

            3.1.2  โครงสรา้งหลกัสูตร  

หมวดวิชา หน่วยกิต 

  หมวดวิชาบังคับ      15 หน่วยกติ 

  หมวดวิชาเลือก เรียนไม่น้อยกว่า            9หน่วยกติ 

  ปริญญานิพนธ ์ 12 หน่วยกติ 

รวมไม่น้อยกว่า                36 หน่วยกติ 

 

หมายเหตุ นิสิตอาจได้รับการพิจารณาให้ลงทะเบียนรายวิชาเพ่ิมตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรได้  ในกรณีที่ผู้เรียนไม่ได้ส าเร็จ หรือไม่มีพ้ืนฐานในการท างานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา   ให้เป็น

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร จัดหลักสตูรให้มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 

  3.1.3 รายวิชา                    

 1. หมวดวิชาบงัคบั 

   วิชาบังคับก าหนดให้เรียน  15 หน่วยกิต  จากรายวิชาดังต่อไปนี้  

        ศนอ501  การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ         3(2-2-5)                                                                    

    FDI501   Quantitative and Qualitative Research 

    ศนอ502  กระบวนทศัน์และการวิจัยทางศิลปกรรม               3(3-0-6)                                                                          

    FDI502   Paradigm and Research in Fine and Applied Arts 

    ศนอ503  ศิลปะและการออกแบบร่วมสมัย                    3(3-0-6)                                                                               

    FDI503   Contemporary Arts and Design 

    ศนอ504  ศิลปะประเพณีนิยมและภมูิปัญญาไทยส าหรับนวัตกรรมการออกแบบ 3(2-2-5)                                                                 

    FDI504   Traditional Arts and Thai Wisdom for Design Innovation    

    ศนอ505  การวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบ    3(3-0-6)  

    FDI505   Analysis in History of Art and Design  
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 2. หมวดวิชาเลือก 

             ก าหนดให้ เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ    โดยเลือกเรียนวิชาดังน้ี 

      ศนอ511   ปฏบัิติการสร้างสรรค์ด้านกรอบแนวคิดทางนวัตกรรมการออกแบบ 3(1-4-4)     

     FDI511    Creative Practice in Conceptual Framework for Design Innovation  

    ศนอ512   ปฏบัิติการสร้างสรรค์ด้านกระบวนการ เทคนิคและเทคโนโลยีทางนวัตกรรม3(1-4-4) 

        การออกแบบ          

    FDI512    Creative Practice in Process, Technique and Technology for Design  

        Innovation 

    ศนอ513   ปฏบัิติการสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมการออกแบบด้วยตนเอง  3(1-4-4) 

    FDI513    Self – Directed Creative Practice in Design Innovation 

    ศนอ514   การบริหารจัดการธุรกจิทางศิลปะและการออกแบบ   3(3-0-6) 

    FDI514    Business Management in Arts and Design 

     ศนอ515   สัมมนาประเดน็สงัคมทางนวัตกรรมการออกแบบ   3(1-4-4)    

     FDI515    Social Aspects Seminar in Design Innovation 

 

 3. หมวดปริญญานพินธ ์ ก าหนดให้เรียน  12 หน่วยกติ    

    ปพท691   ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท                  12 หน่วยกติ 

    GRT691  Master’s Thesis                  

 

ความหมายของรหสัวิชา  

เลขรหัสตัวแรก  หมายถึง  ระดับรายวิชา 

 5-6    รายวิชาระดับมหาบัณฑติ 

เลขรหัสตัวกลาง หมายถึง ระดับรายวิชา 

 0    กลุ่มวิชาบังคับ 

 1    กลุ่มวิชาเลือก 

 9    ปริญญานิพนธ ์

เลขรหัสสดุท้าย หมายถึง  ล าดับรายวิชา 

 

         3.1.4  แผนการศึกษา 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาบังคับ 

ศนอ501 

 

การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ     

 

3(2-2-5) 

ศนอ502 กระบวนทศัน์และการวิจัยทางศิลปกรรม            3(3-0-6) 
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หมวดวิชาเลือก  3 หน่วยกิต 

 รวม 9 หน่วยกิต 

 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาบังคับ 

ศนอ503 

 

ศิลปะและการออกแบบร่วมสมัย                       

 

3(3-0-6) 

ศนอ504 ศิลปะประเพณีนิยมและภมูิปัญญาไทยส าหรับนวัตกรรมการ

ออกแบบ        

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเลือก  3 หน่วยกิต 

 รวม 9 หน่วยกิต 

 หมายเหตุ 

*นิสติที่เข้ามาเรียนในปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2ไม่จ าเป็นต้องเรียน

วิชาในปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ก่อน แต่จะเรียนวิชาของภาค

การศึกษาที่ 1 ในภาคฤดูร้อน  

 

 

ปีที ่1 ภาคฤดูรอ้น* 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาบังคับ 

ศนอ501 

 

การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ     

 

3(2-2-5) 

ศนอ502 กระบวนทศัน์และการวิจัยทางศิลปกรรม            3(3-0-6) 

หมวดวิชาเลือก  3 หน่วยกิต 

 หมายเหตุ 

*ลงทะเบียนเฉพาะผู้ที่เร่ิมเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 โดยนิสติ

จะต้องผ่านโครงการปรับปรุงและพัฒนาความรู้พ้ืนฐานของนิสติ

ระดับบัณฑติศึกษา 

 

 รวม 9 หน่วยกิต 

 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาบงัคบั 

ศนอ505 

 

การวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบ 

 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเลือก  3 หน่วยกิต 

 รวม 6 หน่วยกิต 
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ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดปริญญา

นพินธ ์

ปพท691 

 

 

ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท 

 

 

12 หน่วยกติ 

 รวม 12 หน่วยกติ 

 

  3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

1. หมวดวิชาบงัคบั 

ศนอ501    การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ         3(2-2-5) 

FDI501     Quantitative and Qualitative Research 

      แนวคิด ปรัชญา กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ บูรณาการ ข้อมูล  

สังเคราะห์ข้อมูลในระบบการวิจัยและพัฒนา  การสร้างเคร่ืองมือ  การสัมภาษณ์ การสังเกต การจดบันทึกข้อมูล 

การเขียนรายงานการวิจัย การน าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยี  ให้ผู้เรียนบูรณาการความคิด ทางด้านนวัตกรรม

การออกแบบ เศรษฐศาสตร์ สงัคมศาสตร์บนฐานวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

 

ศนอ502    กระบวนทศัน์และการวิจัยทางศิลปกรรม     3(3-0-6) 

FDI502     Paradigm and Research in Fine and Applied Arts   

      ชุดความคิดการวิจัยด้านศิลปะ และการออกแบบ  องค์ความรู้ทางศิลปะทุกแขนง การเขียนเค้า

โครงการวิจัยทางนวัตกรรมการออกแบบ   ให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ด้านศิลปะและการออกแบบอย่างมี

ประสทิธภิาพและทนัสมัยต่อสถานการณ์โลก 

 

ศนอ503   ศิลปะและการออกแบบร่วมสมัย      3(3-0-6) 

FDI503    Contemporary Arts and Design 

      แนวคิด วิเคราะห์ พัฒนาการ รูปลักษณ์ใหม่ของศิลปะและการออกแบบร่วมสมัยที่เช่ือมโยงกับ

บริบทของสังคมไทย  ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และระบบสังคมโลก ที่เป็นผลกระทบจากยุค

โลกาภิวัฒน์ จนถึงช่วงเวลาปัจจุบัน 

 

ศนอ504   ศิลปะประเพณีนิยมและภมูิปัญญาไทยส าหรับนวัตกรรมการออกแบบ  3(2-2-5)  

FDI504    Traditional Arts and Thai Wisdom for Design Innovation    

    ค้นคว้า ปฏบัิติการภาคสนามในเชิงวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมการออกแบบกบัศิลปะประเพณี

นิยม ภมิูปัญญาไทยในมิติความคิดที่หลากหลาย 
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ศนอ505   การวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบ     3(3-0-6) 

FDI505    Analysis in History of Art and Design  

 แนวคิด วิเคราะห์ พัฒนาการ กระบวนการสร้างสรรค์และรูปแบบ สาระในประวัติศาสตร์ศิลป์ที่

เช่ือมโยงกระบวนการออกแบบ  บริบทสงัคมและศิลปกรรม ทั้งตะวันตกและตะวันออก  

 

2. หมวดวิชาเลือก       
ศนอ511    ปฏบัิติการสร้างสรรค์ด้านกรอบแนวคิดทางนวัตกรรมการออกแบบ  3(1-4-4) 

FDI511     Creative Practice in Conceptual Framework for Design Innovation  

     วิเคราะห์ ปฏบัิติการสร้างสรรค์ด้านกรอบแนวคิดทางนวัตกรรมการออกแบบ ธุรกจิ การตลาด 

และจิตส านึกสาธารณะ มีการศึกษาดูงานในประเทศ หรือต่างประเทศหรือมีเรียนการสอนโดยการเชิญ

วิทยากรต่างประเทศ แล้วแต่กรณี 

 

ศนอ512    ปฏบัิติการสร้างสรรค์ด้านกระบวนการ เทคนิคและเทคโนโลยีทางนวัตกรรมการออกแบบ 3(1-4-4) 

FDI512      Creative Practice in Process, Technique and Technology for Design Innovation 

     วิเคราะห์ปฏิบัติการสร้างสรรค์ด้านกระบวนการเทคนิคและเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบจาก

กรอบแนวคิดทางนวัตกรรมการออกแบบ มีการศึกษาดูงานในประเทศ หรือต่างประเทศหรือมีเรียนการสอน

โดยการเชิญวิทยากรต่างประเทศ แล้วแต่กรณี 

 

ศนอ513    ปฏบัิติการสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมการออกแบบด้วยตนเอง   3(1-4-4) 

FDI513     Self – Directed Creative Practice in Design Innovation 

       ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกปฏบัิติการด้านนวัตกรรมการออกแบบด้วยตนเอง  น าเสนอต่อสาธารณชน

ในรูปแบบของการวิจัยและพัฒนา ทั้งระบบเอกสาร ระบบการน าเสนอ และผลงานสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรม

การออกแบบ  

 

ศนอ514     การบริหารจัดการธุรกจิทางศิลปะและการออกแบบ    3(3-0-6) 

FDI514      Business Management in Arts and Design 

        ศึกษาแนวคิดการบริหารการจัดการธุรกิจ ทางศิลปะและนวัตกรรมการออกแบบ ที่มุ่งเน้นคุณธรรม 

จริยธรรม สงัคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ตามหลักธรรมาภิบาล 

 

ศนอ515 สมัมนาประเดน็สงัคมทางนวัตกรรมการออกแบบ    3(1-4-4) 

FDI515    Social Aspects Seminar in Design Innovation 

        สัมมนาประเด็นทางศิลปะและนวัตกรรมการออกแบบที่มีผลกระทบต่อสังคม อภิปราย

แลกเปล่ียนแนวคดิที่หลากหลาย สอดคล้องกบับริบทของสงัคม      
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3. หมวดปริญญานพินธ ์     

ปพท691      ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท      12  หน่วยกติ 

GRT691      Master’s Thesis   

 

 3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสูตร   

            3.2.1  อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสูตร  

ล าดบั

ท่ี 
รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1 ผศ.ดร.รวิเทพ  มุสกิะปาน กศ.บ. (ศลิปศกึษา),  2534 

กศ.ม. (ศลิปศกึษา),  2540 

ศศ.ด. (ศลิปวัฒนธรรมวิจัย), 

2553 

วิทยาลัยครบู้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

310xxxxxxxxx 

2 ผศ.ดร.อรัญ  วานิชกร ศป.บ. (การออกแบบทศันศลิป์: 

การออกแบบผลิตภณัฑ)์, 2543 

กศ.ม. (อุตสาหกรรมศกึษา:       

การจัดการอุตสาหกรรม), 2550   

ปร.ด. (ทศันศลิป์และการ

ออกแบบ),  2557 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

525xxxxxxxxx 

3 อ.ดร.กรกลด  ค าสขุ ศป.บ. (ออกแบบทศันศลิป์ : การ

ออกแบบแฟช่ัน),  2546 

M.A. (Fashion), 2549 

   

Ph.D.  (Research in Arts & 

Design: Fashion Design), 

2554 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

University of Central England in 

Birmingham, UK 

Birmingham City University, UK   

310xxxxxxxxx 

 

       3.2.2  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  

ล าดบัท่ี รายช่ือคณาจารย ์
คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวิชา) และปีท่ีจบ 
สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1 ผศ.ดร.รวิเทพ  มุสกิะปาน กศ.บ. (ศลิปศกึษา),  2534 

กศ.ม. (ศลิปศกึษา),  2540 

ศศ.ด. (ศลิปวัฒนธรรมวิจัย), 

2553 

วิทยาลัยครบู้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

362xxxxxxxxxx 

2 ผศ.ดร.อรัญ  วานิชกร ศป.บ. (การออกแบบ

ทศันศลิป์: การออกแบบ

ผลิตภณัฑ)์, 2543 

กศ.ม. (อุตสาหกรรมศกึษา:       

การจัดการอุตสาหกรรม), 

2550   

ปร.ด. (ทศันศลิป์และการ

ออกแบบ),  2557 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

525xxxxxxxxxx 
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3 อ.ดร.กรกลด  ค าสขุ ศป.บ. (ออกแบบทศันศลิป์ : การ

ออกแบบแฟช่ัน),  2546 

M.A. (Fashion),  2549 

   

Ph.D.  (Research in Arts & 

Design :      

Fashion Design),  2554 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

University of Central England in 

Birmingham, UK 

Birmingham City University, UK   

310xxxxxxxxxx 

               

4. องคป์ระกอบเกีย่วกบัประสบการณภ์าคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถา้มี) 

  ไม่มี 

 

     4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้องประสบการณภ์าคสนาม 

  ไม่มี 

 

     4.2 ช่วงเวลา 

  ไม่มี 

 

   4.3 การจดัเวลาและตารางสอน 

  ไม่มี 

 

5. ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั (ถา้มี) 

      5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

    การวิจัย ปริญญานิพนธ์และโครงงานด้านการศึกษาเป็นงานวิจัยทางศิลปกรรม ที่ มุ่งเน้น

การศึกษาและแก้ปัญหา พัฒนา ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ทางศิลปกรรม ตามความสนใจ และตามความ

จ าเป็นของนิสิต โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุม ดูแล ทั้งน้ีกระบวนการข้ันตอนต่าง ๆ เป็นไปตาม

ระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย   ตั้งแต่การเสนอเค้าโครงวิจัยต่อคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงวิจัย การ

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่า  

 

 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู ้ 

  นิสิต สามารถก าหนดประเดน็ ปัญหา และการสบืค้นข้อมูลวิจัย การเขียนและเสนอโครงการวิจัย 

ด าเนินการวิจัยการสร้างเคร่ืองมือ และตรวจสอบประสิทธิภาพ และคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย การวิเคราะห์

ข้อมูล และการใช้สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย และการน าเสนอรายงานวิจัย

สามารถท างานเป็นทมี มีความเช่ียวชาญในการใช้เคร่ืองมือ โปรแกรม ในการท าโครงงาน และสามารถน ามา

เป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 
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     5.3  ช่วงเวลา  

    นิสติจะด าเนินการเสนอช่ือเร่ือง  ปริญญานิพนธเ์มื่อได้ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่

น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา  ระยะเวลาการด าเนินการท าปริญญานิพนธ์ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย     

ศรีนครนิทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.2559  

 

     5.4  จ านวนหน่วยกิต   

     ปริญญานิพนธ ์ จ านวน 12 หน่วยกติ 

 5.5  การเตรียมการ  

    มีการเตรียมการให้ค าแนะน าและช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นิสิต โดยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

เป็นผู้ให้ค าแนะน าช่วยเหลือนิสิต  มีการก าหนดเวลานัดหมายให้ค าปรึกษาแก่นิสติ ทั้งทางตรงและจดหมาย

อเิลคทรอนิกส์  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยและแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบปากเปล่า มีการ

ก าหนดขั้นตอนการจัดท าปริญญานิพนธ์ ตามปฏิทินการศึกษาและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย        

ศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.2554  

     5.6  กระบวนการประเมินผล 

     มีการประเมินผลเป็นระยะ จากการสนทนา ซักถาม ประเมินผลจากเอกสารการจัดเค้าโครงการวิจัย 

และรายงานวิจัย การประชุมพิจารณาเค้าโครงวิจัย การสอบปากเปล่า โดยให้มีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมที่ยัง

ไม่ได้มาตรฐานโดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ.2559  
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

 

คุณลกัษณะพเิศษของนสิิต / 

สมรรถนะของหลกัสูตร 

กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

(ระบุมาตรฐานการเรียนรูที้่สอดคลอ้ง) 

1. มีทกัษะสื่อสาร  ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อที่ 5.2 สามารถสื่อสารอย่างมี 

ประสทิธภิาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้ง

เลือกใช้รูปแบบเทคโนโลยี ของสื่อการน าเสนอได้ 

อย่างเหมาะสม 

2. มีสมรรถนะของหลักสตูร  

มีความเป็นผู้น าทางวิชาการและสร้างสรรค์ด้าน

ศิลปกรรม ที่สามารถประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย

ร่วมสมัยและน าเสนอได้ในระดับสากล 

 

ด้านทกัษะพิสัย 

ข้อที่  

6.1 มีความรู้ความเข้าใจ วิเคราะห์และสังเคราะห์

ภมูิปัญญาไทยร่วมสมัย เพ่ือพัฒนาสร้างสรรค์

ผลงานศิลปกรรม 

6.2 บูรณาการองค์ความรู้ทางด้านภมูิปัญญาไทย

ร่วมสมัยให้สอดคล้องกบัความต้องการของชุมชน

และสังคมโดยผ่านการปฏบัิติจากประสบการณ์จริง 

 

การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น 

1. ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 

ผลการเรียนรูด้า้นคุณธรรมและจริยธรรม กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม 

ความเสยีสละ ความซื่อสตัย์สจุรติ 

ความส าคญัของกฎระเบยีบและข้อบงัคบั

ต่างๆขององคก์รและสงัคม 

2.มวีินัย และมจีรรยาบรรณทาง วิชาการและ

วิชาชีพ ที่มคีวาม รับผดิชอบต่อตนเอง 

วิชาชีพและสงัคม 

3. ความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ด ีสามารถ

ท างานเป็นหมู่คณะ และสามารถแก้ไขปัญหา

ได้ตามล าดบัความส าคญั 

4. เคารพสทิธแิละรับฟังความคดิเหน็ของ

ผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย ์

1. ก าหนดให้มวีฒันธรรมองคก์ร  

เป็นผู้ที่มคุีณธรรม  จริยธรรม  

ให้นิสติ  และค่านิยมที่ด ี โดย

เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา

ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไป

ตามกาลเทศะของสงัคมไทยและ

ความเป็นสากล 

2. รู้หน้าที่และรับผดิชอบการ

ท างาน ส่งเสริมให้นิสติแสวงหา

องคค์วามรู้ใหม่ๆ ที่สร้างสรรค ์

3. การเรียนฝึกการปฏบิตังิานใน

องคก์ร ชุมชน และสงัคม เพ่ือ

เป็นตวัอย่างที่ด ีและผู้น าทาง

วิชาการ  

1. ประเมนิจากการตรงเวลาของ

นิสติ การส่งงานตามก าหนด

ระยะเวลาที่ 

มอบหมาย และการร่วมกจิกรรม 

2. ประเมนิจากการมวีนิัยและ

พร้อม เพรียงของนิสติในการเข้า

ร่วม กจิกรรมเสริมหลักสตูร 

3. ประเมนิจากความรับผดิชอบ

ใน หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
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ผลการเรียนรูด้า้นคุณธรรมและจริยธรรม กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

4.มกีารสอดแทรกคุณธรรม 

จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา

รวมทั้งมกีารจัดกจิกรรมส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือฝึกให้

นิสติ เป็นผู้ที่มคีวามซื่อสตัย์ 

สจุริต ยุตธิรรมเสยีสละ อทุศิตน 

และค านงึถงึประโยชน์ส่วนรวม 

 

 2. ดา้นความรู ้

ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั 

 เนื้อหา สาระ หลักการ ทฤษฎ ี

และทกัษะปฏบิตั ิในศาสตร์ 

ศิลปกรรมอย่างถ่องแท้  

ลึกซึ้ งและกว้างขวาง 

2. มคีวามเข้าใจในผลกระทบ 

ของผลการวิจัยในปัจจุบนัที่ม ี

องคค์วามรู้ในสาขาวิชาของตน 

 ตดิตามความเปล่ียนแปลง 

ทางวิชาการ 

3. มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั

กระบวนการค้นหาข้อเทจ็จริง การท า

ความเข้าใจและสามารถประเมนิข้อมูล

จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพ่ือใช้

ในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

1. ใช้การเรยีนการสอนในหลากหลาย

รปูแบบโดยเน้นหลักการทางทฤษฎ ี

และประยุกตท์างปฏบิตัใิน

สภาพแวดล้อมจริง โดยทนัต่อการ

เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ ให้

เป็นไปตามลักษณะของรายวชิา

ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชา

นั้นๆ 

2. จัดให้มกีารเรียนรู้จากสถานการณ์

จริงโดยการศึกษา  ดูงานหรือเชญิ

ผู้เชี่ยวชาญที่มปีระสบการณต์รงมา

เป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 

ตลอดจนการฝึกปฏบิตัจิริง 

 

1. การทดสอบและการสอบประมวล 

ความรู้ 

2. รายงานการวิจัย  

3. โครงการและกจิกรรมรปูแบบ

ต่างๆ 

 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะทาง

ปัญญา 

กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. สามารถน าความรู้ไปประยุกตใ์น

การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการและ 

วิจัยการปฏบิตัใินวิชาชีพและในการ

ด าเนนิชวีิตตลอดจนมคีวามเข้าใจใน

วิธกีารหาองคค์วามรู้ใหม่ๆ 

2. สามารถวเิคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้ใน

การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ทางสงัคม 

วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

1. จัดกระบวนการเรียนรู้  เพ่ือให้นิสติ

ได้ฝึกทกัษะการวเิคราะห์ ทกัษะการ

คดิ จากสภาพ ปัญหา หรือ

สถานการณจ์ริงต่างๆ ทั้งในระดบั

บุคคลและกลุ่ม เช่น สะท้อนคดิ 

อภิปรายกลุ่ม การท ากรณศีึกษา  

การเสวนา การจัดท าโครงการ ฯลฯ 

2. จัดกจิกรรมให้นิสติมโีอกาส

1. การประเมนิผลที่สะท้อนการคดิ

วิเคราะห์ ผลงานสร้างสรรค ์โดย

ประเมนิจากการเขยีนรายงาน การ

น าเสนอผลงานสร้างสรรค ์และการ

ทดสอบ  

2. การสงัเกตนิสติ ด้านความสามารถ

ในการตดัสนิใจ การแก้ไขปัญหาใน

สถานการณต่์างๆ 
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ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะทาง

ปัญญา 

กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา

ต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค ์โดย

ค านึงถงึทฤษฎ ีและประสบการณ์

จากการปฏบิตั ิ 

3. สามารถใช้ทกัษะ ความเข้าใจ

เกี่ยวกบัวิชาชีพ  และมกีระบวนการ

คดิอย่างเป็นระบบ เพ่ือพัฒนาตนเอง 

เรียนรู้จากปัญหาและประสบการณ ์                          

จริง เพ่ือการเสนอแนะและหาแนว

ทางแก้ไข 

 

 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะความ 

สมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความ

รบัผิดชอบ 

กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. สามารถปรับตวัในการท างาน

ร่วมกบัผู้อื่น ได้อย่างดแีละมี

ความสขุ 

2. สามารถให้ความช่วยเหลือและ

อ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหา

สถานการณต่์างๆ ทั้งใน บทบาท

ของผู้น า และในบทบาทของผู้ ร่วม

ท างาน 

3. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มา

ชี้น าสงัคมในประเดน็ที่เหมาะสม 

4. สามารถสร้างทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างตวับุคคลและความรับผดิชอบ 

ได้แก่ การสื่อสาร และการท างานเป็น

ทมี  

5. มคีวามรับผดิชอบการพัฒนาการ

เรยีนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพ

อย่างต่อเนื่องและทนัสมยั 

1. อาจารย์ผู้สอนจัดกจิกรรมการเรียน

การสอน ที่เน้นการท างานเป็นกลุ่ม 

และงานที่ต้องมปีฏสิมัพันธร์ะหว่าง

บุคคล  

2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ใน

ภาคปฏบิตั ิสอดแทรกเรื่องความ

รับผิดชอบ การมีมนุษยสมัพันธก์าร

เข้าใจวัฒนธรรมขององคก์รในทุก

รายวิชา  

3. ฝึกทกัษะปฏบิตัแิละการอยู่ร่วมใน

สงัคมด้วยการสร้างความสมัพันธ ์

อนัดรีะหว่างบุคคล รวมทั้งการ

จัดการปัญหาและความขดัแย้งอย่าง

เหมาะสม 

ประเมนิจากพฤตกิรรมทางด้านการ

สื่อสาร มนุษยสมัพันธ ์ทกัษะทาง

สงัคมความรับผดิชอบในการเรียน

และงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง

การเข้าร่วมกจิกรรม / โครงการ

ต่างๆ 

 

 

 

5. ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื่อสาร

และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

 

1. มทีกัษะในการใช้เทคโนโลยี 1. จัดกจิกรรมการเรียนรู้ในรายวชิา ประเมนิจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้
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ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื่อสาร

และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

 

สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า 

ด าเนนิการเกี่ยวกบัข้อมูลเชงิสถติ ิ 

และสามารถวเิคราะห์และน าเสนอ 

ได้อย่างเหมาะสม 

2. สามารถสื่อสารอย่างม ี

ประสทิธภิาพทั้งปากเปล่าและการ

เขยีน พร้อมทั้งเลือกใช้รปูแบบ

เทคโนโลยี ของสื่อการน าเสนอได้ 

อย่างเหมาะสม 

ต่างๆให้นักศึกษาได้วเิคราะห์

สถานการณจ์ าลอง และสถานการณ์

เสมอืนจริง 

2. น าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 

เรียนรู้ เทคนิคการประยุกตเ์ทคโนโลยี

สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ ์

ทฤษฎ ีการเลือกใช้เคร่ืองมอืทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศหรือคณติศาสตร์

และสถติทิี่เกี่ยวข้อง   ประเมนิจาก

ความสามารถในการอธบิาย ถงึ

ข้อจ ากดั เหตผุลในการเลือกใช้

เคร่ืองมอืต่างๆ   การอภปิราย

กรณศีึกษาที่มกีารน าเสนอ 

 

6.    ดา้นทกัษะพสิยั 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะพสิยั กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. มคีวามรู้ความเข้าใจ วิเคราะห์

และสงัเคราะห์ภมูปัิญญาไทยร่วม

สมยั เพ่ือพัฒนาสร้างสรรคผ์ลงาน

ศิลปกรรม 

2. บูรณาการองคค์วามรู้ทางด้านภมูิ

ปัญญาไทยร่วมสมัยให้สอดคล้องกบั

ความต้องการของชุมชนและสงัคม

โดยผ่านการปฏบิตัจิากประสบการณ์

จริง 

1. จัดกระบวนการเรียนรู้  เพ่ือให้นิสติ

ได้ฝึกทกัษะ ด้านงานออกแบบและ

กระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานเกี่ยวกบั

นวัตกรรมการออกแบบ  

การสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ 

2. จัดประสบการณก์ารเรียนรู้ใน

ภาคปฏบิตั ิเพ่ือพัฒนางานสร้างสรรค์

ทางศิลปะเชงิบูรณาการภมูปัิญญาไทย

และบูรณาการแก่ชุมชน 

ประเมนิจากการปฏบิตัลิงพ้ืนที่จริง 

จากผลงานการสร้างสรรค ์  

ความรับผดิชอบในการเรียนและงานที่

ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการเข้าร่วม

กจิกรรม / โครงการต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

 

 

สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูข้องหลกัสูตร 

มาตรฐานผล

การเรียนรู ้

รายละเอียดผลการเรียนรู ้

1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม  

1. ตระหนักในคุณค่า  คุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ  ความซ่ือสัตย์สจุริต  ความส าคัญ

ของกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

2. มีวินัย และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 

วิชาชีพและสังคม 

3. มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  สามารถท างานเป็นหมู่คณะ และสามารถแก้ไขปัญหา

ได้ตามล าดับความส าคัญ 

4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเหน็ของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ

เป็นมนุษย์ 

2. ด้านความรู้ 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั เน้ือหา สาระ หลักการ ทฤษฎีและทกัษะปฏบัิติในศาสตร์
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มาตรฐานผล

การเรียนรู ้

รายละเอียดผลการเรียนรู ้

ศิลปกรรม อย่างถ่องแท้ ลึกซ้ึงและกว้างขวาง 

2. มีความเข้าใจในผลกระทบของผลการวิจัยในปัจจุบันที่มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาของตน 

ติดตามความเปล่ียนแปลงทางวิชาการ 

3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการค้นหาข้อเทจ็จริง การท าความเข้าใจและสามารถ

ประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

3. ด้านทกัษะ

ทางปัญญา  

1. สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ในการศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการและวิจัย การปฏบัิติใน

วิชาชีพและในการด าเนินชีวิตตลอดจนมีความเข้าใจในวิธกีารหาองค์ความรู้ใหม่ๆ 

2. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ทางสงัคม วัฒนธรรม และ

สิ่งแวดล้อม เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึง

ทฤษฎี และประสบการณ์จากการปฏบัิติ  

3. สามารถใช้ทกัษะ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ  และมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ เพ่ือ

พัฒนาตนเอง 

4. ด้านทกัษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

1. สามารถปรับตัวในการท างานร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างดีและมีความสขุ 

2. สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

ทั้งในบทบาทของผู้น า และในบทบาทของผู้ร่วมท างาน 

3. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีน าสงัคมในประเดน็ที่เหมาะสม 

4. สามารถสร้างทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ ได้แก่ การ

สื่อสาร และการท างานเป็นทมี  

5. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง

และทนัสมัย 

5. ด้านทกัษะ

การคิดวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

1. มีทกัษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า ด าเนินการเกี่ยวกบัข้อมูล

เชิงสถิติ  และสามารถวิเคราะห์และน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

2. สามารถสื่อสารอย่างมีประสทิธภิาพ ทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้

รูปแบบเทคโนโลยี ของสื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม  

6.  ด้านทกัษะ

พิสยั 

 

1. มีความรู้ความเข้าใจ ในการวิเคราะห์และสงัเคราะห์ภมูิปัญญาร่วมสมัย เพ่ือพัฒนา

สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม 

2. บูรณาการองค์ความรู้ทางด้านภมูิปัญญาไทยร่วมสมัยให้สอดคล้องกบัความต้องการของ

ชุมชนและสังคมโดยผ่านการวิจัยและพัฒนาที่สามารถน าไปใช้ได้จริง 





3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

ดา้นท่ี 1 

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ดา้นท่ี 2 

ความรู ้

ดา้นท่ี 3 

ทกัษะทาง

ปัญญา 

ดา้นท่ี 4 

ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความ

รบัผิดชอบ 

ดา้นท่ี 5 

การ

วิเคราะห์

เชิงตวัเลข 

การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ดา้นท่ี 6 

ทกัษะ

พสิยั 

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

1. หมวดวิชาบงัคบั                    

ศนอ501  การวิจัยเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ                    

ศนอ502  กระบวนทศัน์และการวิจัยทาง

ศิลปกรรม 
                   

ศนอ503  ศิลปะและการออกแบบร่วมสมยั                     

ศนอ504  ศิลปะประเพณนีิยมและภมูปัิญญา

ไทยส าหรับนวัตกรรมการออกแบบ 
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รายวิชา 

ดา้นท่ี 1 

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ดา้นท่ี 2 

ความรู ้

ดา้นท่ี 3 

ทกัษะทาง

ปัญญา 

ดา้นท่ี 4 

ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความ

รบัผิดชอบ 

ดา้นท่ี 5 

การ

วิเคราะห์

เชิงตวัเลข 

การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ดา้นท่ี 6 

ทกัษะ

พสิยั 

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

ศนอ 505  การวเิคราะห์ประวัตศิาสตร์ศิลป์และ

การออกแบบ 
                   

2. หมวดวิชาเลือก                    

ศนอ511  ปฏบิตักิารสร้างสรรคด้์านกรอบ

แนวคดิทางนวัตกรรมการออกแบบ 
                   

ศนอ512  ปฏบิตักิารสร้างสรรคด้์านกระบวนการ

เทคนิคและเทคโนโลยีทางนวัตกรรมการ

ออกแบบ 

                   

ศนอ513  ปฏบิตักิารสร้างสรรคด้์านนวัตกรรม                    
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รายวิชา 

ดา้นท่ี 1 

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ดา้นท่ี 2 

ความรู ้

ดา้นท่ี 3 

ทกัษะทาง

ปัญญา 

ดา้นท่ี 4 

ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความ

รบัผิดชอบ 

ดา้นท่ี 5 

การ

วิเคราะห์

เชิงตวัเลข 

การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ดา้นท่ี 6 

ทกัษะ

พสิยั 

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

การออกแบบด้วยตนเอง 

ศนอ514  การบริหารจัดการธรุกจิทางศิลปะและ

การออกแบบ 
                   

ศนอ515  สมัมนาประเดน็สงัคมทางนวัตกรรม

การออกแบบ 
                   

3. หมวดปริญญานิพนธ ์                    

ปพท691   ปริญญานพินธร์ะดบัปริญญาโท                    





 

หมวดที ่5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด) 

  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559  

(ภาคผนวก ก) 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิต 

2.1 ก าหนดระบบการวัดและประเมินผลในระดับรายวิชา และทบทวนระบบด้วยคณะกรรมการ 

2.2 อาจารย์ที่ผิดชอบรายวิชาเดียวกนั  ก าหนดระบบและมาตรฐานการประเมินผลร่วมกนั และให้ 

     สอดคล้องกบัตามกรอบมาตรฐานหลักสตูรท าการทวนสอบโดยการประชุมตัดสนิผลการเรียน 

     ร่วมกนั 

     2.3 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 

2.4 มีการทบทวนระบบประเมินผลสมัฤทธิ์ของนิสิตให้สอดคล้องกบัการก าหนดของมาตรฐาน 

      วิชาชีพ 

 

3. เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก  าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ต ่ากว่า 3.00 จาก

ระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย

คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษาน้ันแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือ

ส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับ

สมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว และ

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559  
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หมวดที ่6 การพฒันาอาจารย ์

 

1. การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 

 จัดให้มีการปฐมนิเทศ อาจารย์ใหม่ เพ่ือแนะน าอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษ เพ่ือให้เข้าใจ

หลักสตูร บทบาทของรายวิชาที่สอนในหลักสตูร และรายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน โดย 

 1.1 ก าหนดให้คณาจารย์ใหม่เข้าโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาคณาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัย       

ศรีนครินทรวิโรฒและโครงการพัฒนาคณาจารย์ใหม่ของคณะศิลปกรรมศาสตร์  

 1.2  จัดระบบอาจารย์พ่ีเล้ียงส าหรับอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ

จุดมุ่งหมายโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาและการพัฒนานิสติเพ่ือให้อาจารย์ใหม่สามารถให้ค าแนะน านิสิต

เกี่ยวกบัหลักสตูรและการจัดการเรียนการสอนของคณะและการพัฒนานิสติได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

 

2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์

  2.1 การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล 

1. จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏบัิติการ เพ่ือพัฒนาอาจารย์ในด้านการจัดการเรียนการสอน การ

พัฒนาสื่อการเรียนการสอน  

2.  สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ในด้านทกัษะการจัดการสอน การใช้สื่อ

การเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการความรู้และการท าวิจัยของมหาวิทยาลัย           

ศรีนครินทรวิโรฒและภายนอกสถาบัน  

 

  2.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพดา้นอื่นๆ  

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนาผลงานทางวิชาการ และพัฒนาผลงานทางด้านวิจัย 

โดยการสนับสนุนเงินทุนและส่งเสริมการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ 

2.จัดกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมทกัษะ การเขียนเอกสารต ารา บทความ และผลงานทางวิชาการในลักษณะ

อื่นๆ  

3. ให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ 

4. จัดโครงการสนับสนุนให้คณาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โดยให้ทุนการศึกษาใน

รูปแบบต่างๆ ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 

5. จัดสมัมนาระดับประเทศ/นานาชาติ 

6. สร้างสัมพันธภาพกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ รวมทั้งประเทศใกล้เคียง เพ่ือแลกเปล่ียน

เรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพ 
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หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพ 

1. การก ากบัมาตรฐาน 

1.1 จัดให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับคณะ เพ่ือก ากบัทศิทางการด าเนินงานให้ 

สอดคล้องกบันโยบายและมาตรฐานการผลิตบัณฑติ 

1.2 จัดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร ท าหน้าที่ดูแล รับผิดชอบการบริหารจัดการการเรียน

การสอนให้เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสตูรและมาตรฐาน 

1.3 จัดให้มีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ท าหน้าที่ จัดท า มคอ.3 วางแผนการจัดการเรียนการ

สอนร่วมกบัอาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบ

เป็นไปอย่างมีคุณภาพ 

2. บณัฑิต 

  ในการประกนัคุณภาพหลักสูตรในระดับบัณฑติศึกษา มีการด าเนินงานในสองประเดน็ คือ  

  2.1 ให้ผู้ใช้บัณฑติ ประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑติ ตามผลลัพธก์ารเรียนรู้ที่

หลักสตูรได้ตั้งไว้ เพ่ือน าผลที่ได้ มาปรับปรุงคุณภาพการด าเนินงานของหลักสตูร 

  2.2 ก ากบั และติดตาม การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานขอผู้ส าเรจ็การศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน เพ่ือสะท้อนคุณภาพ และการบริหารของหลักสูตร 

 

3. นสิิต 

 3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรมีการประชุมเพ่ือก าหนดคุณสมบัติเฉพาะ ของผู้เข้าศึกษาใน

หลักสตูร โดยพิจารณาโดยใช้เกณฑก์ารรับนิสติของบัณฑติวิทยาลัยเป็นบรรทดัฐาน และใช้ขั้นตอนการสอบ

คัดเลือก ที่ก  าหนดโดยหลักสตูร เพ่ือให้ได้ผู้เรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 

 3.2 หลักสตูร มีการจัดกจิกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ 

และเตรียมความพร้อมทางทศันคติที่เกี่ยวข้องกบัการเรียนในระดับบัณฑติศึกษา ด้านศิลปกรรม 

3.3 หลักสตูร มีการก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้ค าปรึกษา แนะแนว ต่อนิสติที่มีความ 

ต้องการ 

3.4 หลักสตูร มีการส ารวจจ านวนอตัราคงอยู่ อตัราการส าเรจ็การศึกษา เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าว 

มาปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสตูร 

3.5 หลักสตูร มีการส ารวจความพึงพอใจ และข้อรองเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินงาน

ของหลักสูตร เพ่ือน าผลที่ได้มาปรับปรุงการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ และมีประสทิธภิาพ 

 

4. อาจารย ์

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

                    การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑข์องมหาวิทยาลัย โดย

ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ต้องมีคุณวุฒิที่สอดคล้องกบัสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
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4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสตูร 

    คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอนจะต้องปรับปรุงร่วมกันในการวางแผนจัดการ

เรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเหน็ชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เกบ็รวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้

ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสตูร และ

ได้บัณฑติเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ 

4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

      ในกรณีที่คณะศิลปกรรมศาสตร์มีอาจารย์ประจ าไม่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนให้

แต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ โดยพิจารณาคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ที่สอดคล้องกับรายวิชา ทั้งน้ี

ขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

5. หลกัสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผูเ้รียน 

  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดแนวทางในการบริหารหลักสูตร

ในประเดน็ของ การออกแบบหลักสตูรและสาระรายวิชาในหลักสตูร การปรับปรุงหลักสตูรให้มีความทนัสมัย 

การก าหนดผู้สอน การก าหนดที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ให้มีประสิทธิภาพ 

การก ากับติดตาม และตรวจสอบ มคอ.3 และ 5 และการประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือให้การด าเนินงานด้าน 

หลักสตูร การเรียนการสอน และการผู้เรียน เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ 

 

6. สิง่สนบัสนุนการเรียนรู ้

  หลักสตูรมีการสอบถามความพึงพอใจในประเดน็ของ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  จากทั้งนิสติ และ

อาจารย์ประจ าหลักสตูร เพ่ือน าผลที่ได้มาพิจารณาปรับปรุง โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

  6.1 สอบถามความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ของผู้เรียน และคณาจารย์ประจ า

หลักสตูร 

  6.2 น าผลประเมินที่ได้ เข้าประชุมพิจารณาในระดับหลักสตูร เพ่ือสรุปถึงความต้องการ ด้านสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ 

  6.3 น าผลสรุปการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมคณะศิลปกรรมศาสตร์ทราบ เพ่ือให้พิจารณาอนุมัติ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลักสตูรต้องการ 

 

7. ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน  (Key  Performance Indicators) 

ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน  ปีท่ี 1 

2560 

ปีท่ี 2 

2561 

ปีท่ี 3 

2562 

ปีท่ี 4 

2563 

ปีท่ี 5 

2564 

(1) อาจารยผ์ู้รับผดิชอบหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80      

มสี่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ตดิตามและทบทวนการ

ด าเนนิงานหลักสตูร 
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ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน  ปีท่ี 1 

2560 

ปีท่ี 2 

2561 

ปีท่ี 3 

2562 

ปีท่ี 4 

2563 

ปีท่ี 5 

2564 

(2) มรีายละเอยีดของหลักสตูรตามแบบ มคอ.2 ที่

สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิหรือมาตรฐาน

คุณวุฒิสาขาศิลปกรรมศาสตร์ 

     

(3) มรีายละเอยีดของรายวิชาและรายละเอยีดของ

ประสบการณภ์าคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 

อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก

รายวิชา  

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา และรายงาน

ผลการด าเนนิการของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้าม)ี ตาม

แบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลงัสิ้นสดุภาค

การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสตูรตามแบบ 

มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา 

     

(6) มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล

การเรียนรู้  ที่ก  าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้าม)ี อย่าง

น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มกีารพัฒนา/ปรับปรงุการจดัการเรียนการสอน กลยุทธ์

การสอน หรือ การประเมนิผลการเรียนรู้  จากผลการประเมนิ

การด าเนนิงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

-     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง

วิชาการ  และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

     

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี 

ได้รบัการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

50 ต่อปี  

     

(11) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสดุท้าย /บณัฑติ

ใหม่ที่มต่ีอคุณภาพหลักสตูร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จาก

คะแนนเตม็ 5.0 

-     

(12) ระดบัความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑติที่มต่ีอบณัฑติใหม่

เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

- -    
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หมวดที ่8 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนนิการของหลกัสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธก์ารสอน 

 1. ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชา โดยนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน 

 2.  ประเมินประสิทธภิาพการสอนจากผลการเรียนของนิสติ 

    3.  ประเมินจากการสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกจิกรรมการเรียนการสอนของนิสติ ทั้งใน    

         และนอกช้ันเรียน 

    4.  ประเมินจากผลงานของนิสติที่ได้รับมอบหมายในแต่ละรายวิชา 

    5.  ประเมินวิธกีารจัดการเรียนรู้  โดยคณาจารย์ผู้สอนในระดับรายวิชาและสาขาวิชา 

  

 1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธก์ารสอน 

 1.   ประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยนิสติตามแบบประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 

    2.   รายงานผลการประเมินทกัษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสตูรเพ่ือใช้   

          ในการปรับปรุงกลยุทธก์ารสอนของอาจารย์ต่อไป 

   3.    คณะรวบรวมผลการประเมินทกัษะของอาจารย์ในการจัดกจิกรรมเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงทกัษะ 

     กลยุทธก์ารสอน 

 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

2.1 กลยุทธก์ารประเมิน 

     การประเมินหลักสูตรในภาพรวม มีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนา

หลักสูตร  ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา นอกจากน้ี

ประเมินโดยการสอบถามความคิดเห็นจากนิสิตและผู้ใช้บัณฑิตด้วย  ซ่ึงจะรวบรวมข้อคิดเห็นทั้งหมดน าไป

ปรับปรุงหลักสตูรต่อไป 

2.2  ดัชนีการประเมินผลการด าเนินงาน 

            มีการเกบ็รวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ก าหนดดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงานดังน้ี 

1. ก าหนดให้มีคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ซ่ึงประกอบไปด้วยคณะกรรมการภายในและ

ภายนอกสถาบัน 

2. ประเมินหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา ซ่ึงประกอบไปด้วย การประเมินการจัดการเรียนการ

สอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การปูระเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต และการประมวลความรู้ของนิสิตก่อนจบ 

การประเมินผลผลิต (Output)และประเมินผลที่ได้ (Outcome)    

 2.3   ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 

      2.4   จัดท าการวิจัยเชิงประเมินหลักสตูร เพ่ือน าผลไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสตูร 
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3. การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

  ไม่มี 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุง 

1.   จัดท ารายงานการประเมินหลักสตูรเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการในระดับต่าง  ๆคณาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง 

2.   จัดประชุม สัมมนา การวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ์การสอน โดยใช้ผลการประเมินเป็นฐาน

ในการปรับปรุง 

3. เชิญผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรและกล

ยุทธก์ารสอน 
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ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 

ภาคผนวก ข  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลักสตูร 

ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 

ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสตูร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 

ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ 

ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทยีบการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





รายงานผลการวิพากษห์ลกัสูตร 

 

แบบฟอรม์การตรวจสอบรายการวิพากษห์ลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 

คณะศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560) 

วันและเวลา : วนัที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 08.30 – 16.00 น. 

สถานที่ : ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  :  รองศาสตราจารย์วรรณรัตน ์  ตั้งเจรญิ 

 รายการท่ีตรวจสอบ เหมาะสม ไม่

เหมาะสม 

ขอ้คิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ 

1. ชื่อหลักสตูร    

2. ชื่อปริญญา    

3. หลักการและเหตผุลของหลักสตูร    

4. ปรัชญาและวัตถุประสงค ์    

5. คุณวุฒิและคุณสมบตัผิู้สมคัรเข้าเป็นนิสติ    

6. โครงสร้างหลักสตูร 

1. หมวดวิชาพ้ืนฐาน 

2. หมวดวิชาเอก 

2.1 หมวดวิชาเอกบงัคบั 

2.2 หมวดวิชาเอกเลือก 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี

   

7. ความเหมาะสมของรายวิชาในแต่ละหมวด

วิชา/กลุ่มวิชา 

   

8. แผนการศึกษาและจ านวนหน่วยกติในแต่ละ

ภาคการศึกษา 

   

9. ความเหมาะสมและความชัดเจนของ

รายละเอยีดเนื้อหาวชิา 

   

10. ล าดบัและความต่อเนื่องของรายวิชาใน

หลักสตูร 

   

11. ความสอดคล้องของเนื้อหารายวชิากบั

วัตถุประสงคข์องหลักสตูร 

   

 

ขอ้เสนอความคิดเห็น 

 ให้มกีารเน้นด้านศิลปวฒันธรรม ในหัวข้อสถานการณ ์หรือการพัฒนาทางสงัคมและวฒันธรรม และมรีายวิชาใน

หลักสตูรที่เกี่ยวเนื่องกบัศิลปะและภมูปัิญญา 

 

 

 



แบบฟอรม์การตรวจสอบรายการวิพากษห์ลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 

คณะศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560) 

 

วันและเวลา : วนัที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 08.30 – 16.00 น. 

สถานที่ : ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  :  รองศาสตราจารย์สนิีนาถ  เลิศไพรวนั 

 

 รายการท่ีตรวจสอบ เหมาะสม ไม่

เหมาะสม 

ขอ้คิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ 

1. ชื่อหลักสตูร    

2. ชื่อปริญญา    

3. หลักการและเหตผุลของหลักสตูร    

4. ปรัชญาและวัตถุประสงค ์    

5. คุณวุฒิและคุณสมบตัผิู้สมคัรเข้าเป็นนิสติ    

6. โครงสร้างหลักสตูร 

1. หมวดวิชาพ้ืนฐาน 

2. หมวดวิชาเอก 

2.1 หมวดวิชาเอกบงัคบั 

2.2 หมวดวิชาเอกเลือก 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี

   

7. ความเหมาะสมของรายวิชาในแต่ละหมวด

วิชา/กลุ่มวิชา 

   

8. แผนการศึกษาและจ านวนหน่วยกติในแต่ละ

ภาคการศึกษา 

   

9. ความเหมาะสมและความชัดเจนของ

รายละเอยีดเนื้อหาวชิา 

   

10. ล าดบัและความต่อเนื่องของรายวิชาใน

หลักสตูร 

   

11. ความสอดคล้องของเนื้อหารายวชิากบั

วัตถุประสงคข์องหลักสตูร 

   

 

หมายเหตุ ในข้อที่ 6 ได้ด าเนินการปรับเปล่ียนตามมตทิี่ประชุมเรียบร้อยแล้ว 

 

 

 

 

 



แบบฟอรม์การตรวจสอบรายการวิพากษห์ลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 

คณะศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560) 

 

วันและเวลา : วนัที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 8.30 – 16.00 น. 

สถานที่ : ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  :  อาจารย์ ดร.วิรัตน์  ป่ินแก้ว 

 

 รายการท่ีตรวจสอบ เหมาะสม ไม่

เหมาะสม 

ขอ้คิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ 

1. ชื่อหลักสตูร    

2. ชื่อปริญญา    

3. หลักการและเหตผุลของหลักสตูร    

4. ปรัชญาและวัตถุประสงค ์    

5. คุณวุฒิและคุณสมบตัผิู้สมคัรเข้าเป็นนิสติ    

6. โครงสร้างหลักสตูร 

1. หมวดวิชาพ้ืนฐาน 

2. หมวดวิชาเอก 

2.1 หมวดวิชาเอกบงัคบั 

2.2 หมวดวิชาเอกเลือก 

3 หมวดวิชาเลือกเสร ี

   

7. ความเหมาะสมของรายวิชาในแต่ละหมวด

วิชา/กลุ่มวิชา 

   

8. แผนการศึกษาและจ านวนหน่วยกติในแต่ละ

ภาคการศึกษา 

   

9. ความเหมาะสมและความชัดเจนของ

รายละเอยีดเนื้อหาวชิา 

   

10. ล าดบัและความต่อเนื่องของรายวิชาใน

หลักสตูร 

   

11. ความสอดคล้องของเนื้อหารายวชิากบั

วัตถุประสงคข์องหลักสตูร 

   

 

หมายเหตุ ในข้อที่ 6 ได้ด าเนินการปรับเปล่ียนตามมตทิี่ประชุมเรียบร้อยแล้ว 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสตูร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ 
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E-mail 

081-449-6976 
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 ท่ากระจาย ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สรุาษฏร์ธานี. มหกรรมงานวิจยัแห่งชาต ิประจ าปี 2557. กรงุเทพมหานคร.  

 19-20 

Teerakul S, Musikapan R and Kumsook K. The Study and Development of Eri-silk Textile Construction for  

 Fashion: Case Study Tuck Tor Mai Eri Cluster, Banrai District, Uthai Thani Province. AFAS2015,  

 ASEAN Fine Arts Symposium 2015. Bangkok. Thailand. 133-138 

mailto:ravitep@g.swu.ac.th


Morakotjinda K, Musikapan R, wanichakorn A. Research and Development of A Character for Public Relations  

 : Case Study  Department for Development of Thai Traditional and Alternative Medicine. AFAS2015,  

 ASEAN Fine Arts Symposium 2015. Bangkok. Thailand. 87-99 
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3.  หนงัสือ ต ารา 

รวิเทพ  มุสกิะปาน. หนงัสอืแฟชั่นไทยร่วมสมยั. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรงุเทพฯ  

 สนัตศิิริการพิมพ์. 2559 (276 หน้า) 

รวิเทพ  มุสกิะปาน. หนงัสอืโครงการพัฒนาลวดลายผ้าไหมไทยให้กบัชุมชนน าร่องปี 2558. กรมหม่อนไหม.  

 กรงุเทพฯ สไมล์ สยาม พริ้นติ้ง เซอร์วิส 2558. (144 หน้า) 

รวิเทพ  มุสกิะปาน. หนงัสอืโครงการวิจัยศึกษาและพัฒนาลวดลายผ้าขดิไทยอสีานเพ่ือสร้างสรรคผ์ลิตภัณฑ์ แฟชั่น 

 ไทยร่วมสมยั ของกรมหม่อนไหม ส านักวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม ร่วมกบัสาขาการออกแบบทศันศิลป์  
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4.ภาระงานสอน 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา 

ศนอ505 ศิลปะประเพณีนิยมและภูมิปัญญาไทยส าหรบันวตักรรมการออกแบบ 

ศนอ502 กระบวนทศันแ์ละการวิจยัทางศิลปกรรม 

ศนอ515 สมัมนาประเด็นสงัคมทางนวตักรรมการออกแบบ 

VSD224 การวาดภาพประกอบแฟชัน่และการน าเสนอ 

VSD101 เทคนิคการร่างภาพและการวาดภาพเสมือนจริง 

VDS402 นวตักรรมการออกแบบนิพนธ ์

FAS108 หลกัการวิจยัสรา้งสรรคท์างศิลปกรรม 

 

5. ทุนวิจยัท่ีไดร้บั  

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 
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ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

1.โครงการพัฒนาลวดลายผ้าไหมไทยให้กบัชุมชนน า

ร่อง ประจ าปี 2558 
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กรงุเทพฯ วารสารวิชาการศิลปะและการออกแบบ: คณะมณัฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,6,16-29 

อรัญ วานิชกร. (2557).องคค์วามรู้  ภมูปัิญญาไทย: การออกแบบและสร้างสรรคผ์ลิตภัณฑร่์วมสมยั. กรงุเทพฯ. 

       วารสารสถาบนัวัฒนธรรมและศิลปะ : สถาบนัวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , 

       15,22-28 

 



2.  บทความท่ีไดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชมุวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

  - 

 

3.  ต ารา/หนงัสือ  

อรัญ วานิชกร. การออกแบบผลิตภัณฑท้์องถิ่น.กรงุเทพฯ : ส านกัพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย ; 2559 (262 หน้า) 

อรัญ วานิชกร. ภมูปัิญญาไทยเพ่ือการออกแบบสร้างสรรค.์ กรงุเทพฯ :คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ ; 2557 (262 หน้า) 

 

4.ภาระงานสอน  

 

5.ทุนวิจยัท่ีไดร้บั  

 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

1.ศึกษาเพ่ือสร้างสรรคท์ศันศิลป์และการออกแบบ

ผลิตภัณฑส์ าหรับแสดงภาพลักษณแ์หล่งท่องเที่ยวกรงุ

เก่า อโยธยา (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

เงนิรายได้คณะศิลปกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนค

รินทรวิโรฒ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 

2559 หัวหน้า

โครงการวิจัย 

2.การศึกษากระบวนการเขยีนภาพร่างทศันียภาพเพ่ือ

การออกแบบผลิตภัณฑใ์นชุมชน  

เงนิรายได้คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 

2558 หัวหน้า

โครงการวิจัย 

3.ศิลปกรรมเพ่ือภาพลักษณก์ารแพทย์แผนไทย เงนิรายได้คณะศิลปกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนค

รินทรวิโรฒ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 

2558 หัวหน้า

โครงการวิจัย 

4.การศึกษาจิตรกรรมไทยเพ่ือบูรณาการและส่งเสริม

ภาพลักษณก์ารแพทย์แผนไทย 

กรมพัฒนาการแพทย์แผน

ไทย กระทรวงสาธารณสขุ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 

2558 หัวหน้า

โครงการวิจัย 

5.อตัลักษณหั์ตถเวชกรรมไทยสูก่ารออกแบบ 

ผลิตภัณฑใ์นสปาร่วมสมยั  

เงนิรายได้คณะศิลปกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนค

2557 หัวหน้า

โครงการวิจัย 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา 

DI611 ปฏิบติัการนวตักรรมการออกแบบ 1 

DI612 ปฏิบติัการนวตักรรมการออกแบบ 2 

DI614 นวตักรรมการออกแบบหลงัสมยัใหม่ 

DI616 นวตักรรมการออกแบบศิลปะประเพณีนิยมและภูมิปัญญาไทย 

https://www.naiin.com/product/detail/198927/


รินทรวิโรฒ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2557 

6.การศึกษาอตัลักษณเ์พ่ือพัฒนาปรับภาพลักษณ์

การแพทย์แผนไทย  

กรมพัฒนาการแพทย์แผน

ไทย กระทรวงสาธารณสขุ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557  

2557 หัวหน้า

โครงการวิจัย 

7.การสร้างต้นแบบทรัพย์สนิทางปัญญา มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒจากแนวคดิการออกแบบผลิตภัณฑ์

ภมูปัิญญาไทย 

เงนิรายได้ มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2557 

2557 หัวหน้า

โครงการวิจัย 

8.การพัฒนาผลิตภัณฑท์ี่ระลึกเคร่ืองป้ันดนิเผาร่วม

สมยัเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว ต าบลเกาะเกรด็  

จังหวัดนนทบุร ี

ส านักงานคณะกรรมการการ 

อดุมศึกษาเครือข่ายภาค

กลางตอนบน  

2556 หัวหน้า

โครงการวิจัย 

9.การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑท์ี่ระลึกองคก์ร 

จากภมูปัิญญาท้องถิ่น 

 

เงนิรายได้คณะศิลปกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนค

รินทรวิโรฒ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2556 

2556 หัวหน้า

โครงการวิจัย 

10.การศึกษากระบวนการเขยีนภาพร่างทศันียภาพ 

เพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑใ์นชุมชน  

เงนิรายได้คณะศิลปกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ  

2553 หัวหน้า

โครงการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ช่ือ – นามสกุล (ภาษาไทย) นายกรกลด ค าสขุ 

ช่ือ – นามสกุล (ภาษาองักฤษ) 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

ความเช่ียวชาญ 

Koraklod Kumsook 

อาจารย ์

ออกแบบแฟชั่น 

ท่ีท างาน สาขาวิชาการออกแบบทศันศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สขุมุวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  

เขตวัฒนา กรงุเทพ 10110 

โทรศพัท ์

E-mail 

081-421-5474 

koraklod@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดบัปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีท่ีส าเร็จ 

ศป.บ. ออกแบบทศันศิลป์ :  การ

ออกแบบแฟชั่น 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2546 

M.A. Fashion University of Central England 

in Birmingham, UK 

2549 

Ph.D.   Research in Arts & Design : 

Fashion Design 

Birmingham City University, 

UK 

2554 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  

Kumsook K, Musikapan R, Teerakul S, Jongruaysup S, Keawruang W, Pimpasalee S, Lertjirakul S, Limmanee  

S. Development of Creative and Design Thai Silk Products. Sericologia 55 (3) 2015; 195-8. 

 

2.  บทความท่ีไดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชมุวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

Virutamasen P, Wongpreedee K, Kumsook K, Phansuwan-Pujito P. Competency Assessment for Branding  

Programs Development in Thailand’s Higher Education. conference at International Conference on  

Higher Education Advances; 2016 Jun 21-23; Valencia, Spain. Procedia-Social and Behavioral 

Sciences, 208, 402-406 

สรุเดช ธรีกุล, รวเิทพ มุสกิะปาน, กรกลด ค าสขุ. โครงการวิจัยการศึกษาและพัฒนาลวดลายผ้าขดิไทยอสีานเพ่ือ 

สร้างสรรคผ์ลิตภัณฑแ์ฟชั่นไหมไทยร่วมสมยั, น าเสนอในการประชุมวิชาการหม่อน ไหม ประจ าปี 2559; 

กรงุเทพมหานคร. 360-367 

กรกลด ค าสขุ, รวิเทพ มุสกิะปาน. โครงการพัฒนาลวดลายผ้าไหมไทยให้กบัชุมชนน าร่อง กรมหม่อนไหม ปี 2556  

กรณศีึกษา กลุ่มทอผ้าบ้านโป่งถบีใน ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ และกลุ่มทอผ้าบ้านท่ากระจาย ต.ท่าชนะ  

อ.ท่าชนะ จ.สรุาษฏร์ธานี. มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ; 2557; กรงุเทพมหานคร. 19-20 

Kongngern N, Kumsook K, Laedpriwan S. The Study and Development of Tie-Dye Batik Motif Using  

Deconstruction Theory for Contemporary Fashion Product, The Case Study of Batik House, Muang  



District, Phuket Province. ASEAN Fine Arts Symposium; 2015; Bangkok, Thailand. 100-107 

Sakthongchai P, Kumsook K, Laedpriwan S. The Study and Development of Young Women’s Swimwear to  

Promote Thailand International Identity Case Study Thai Silk Thong Chai Village Pak Thong Chai  

District Nakhon Ratchasrima. ASEAN Fine Arts Symposium; 2015; Bangkok, Thailand. 117-124 

Teerakul S, Musikapan R, Kumsook K. The Study and Development of Eri-silk Textile Construction for Fashion:  

Case Study Tuck Tor Mai Eri Cluster, Banrai District, Uthai Thani Province. ASEAN Fine Arts  

Symposium; 2015; Bangkok, Thailand.133-138 

Thanasamban W, Kumsook K, Laedpriwan S. A Study and Development of Mixed Woven Pattern Print Using  

the Futurism Theory for Contemporary Fashion Product: Case Study: Silk from Handcraft Baan Du Group, 

Pak Thong Chai, Nakhonratchasima. ASEAN Fine Arts Symposium; 2015; Bangkok, Thailand. 148-154 

Manakul C, Musikapan R, Kumsook K. The Study and Development of Motifs Through The Illustration Process  

for Fashion's Products: A Case Study of Baan Krua Community. ASEAN Fine Arts Symposium; 2014; 

Bangkok, Thailand. 67-71 

Sangngam N, Kumsook K, Musikapan R, Vongchaisuwan S. The Study and Development of Interactive  

Smartphone Application for Promote Reading, Case study: Fiction Book. ASEAN Fine Arts Symposium;  

2014; Bangkok, Thailand. 48-54 

Kasekaew T, Laedpriwan S, Kumsook K, Vongchaisuwan S. Study and Development of Adaptable Modular  

Indoor Garden Set for Reduce Stress from Work Case Study Office in Siam Cement Group. ASEAN Fine 

Arts Symposium; 2014; Bangkok, Thailand. 145-153 

Junniwas A, Musikapan R, Kumsook K. The Study and Development of Traditional Thai Fabric "Dok Jok" to  

Contribute Fashion Product with The Case Study of Wat Nam Tao Support Art and Crafts Center, 

Ayutthaya. ASEAN Fine Arts Symposium; 2014; Bangkok, Thailand. 55-59 

Thepthungloung A, Kumsook K and Musikapan R, (2014). The Study and Development of  

Textile Design and Printing Techniques for Fashion Products, Case Study: Khomapastr Brand Prachuap 

Khiri Khan Province. ASEAN Fine Arts Symposium; 2014; Bangkok, Thailand. 60-66 

Kosolworrawattanakul K, Laedpriwan S, Kumsook K ,Saithong Y. The Study and Development of Corporate  

Identity for Homemade Food Business. ASEAN Fine Arts Symposium; 2014; Bangkok, Thailand. 

Sawadram C, Kumsook K, Musikapan R. The study and Development of Textiles Construction from 

Bamboo Fibers for Womenswear. ASEAN Fine Arts Symposium; 2014; Bangkok, Thailand. 146-152 

Ngeonart K, Laedpriwan S, Kumsook K, Saithong Y. The Study and Development of Multimedia Game and  

Simulations to Promote Creative Tourism: A Case Study of Koh Chang, The Special Area, Trat Province. 

ASEAN Fine Arts Symposium; 2014; Bangkok, Thailand.72-79 

 

3.  หนงัสือ ต ารา 

 - 

 

 

 

 

 



4.ภาระงานสอน  

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา 

ศนอ512 ปฏิบติัการสรา้งสรรคด์า้นกระบวนการ เทคนิคและเทคโนโลยีทางนวตักรรมการออกแบบ 

ศนอ511 ปฏิบติัการสรา้งสรรคด์า้นกรอบแนวคิดทางนวตักรรมการออกแบบ 

ศนอ503 ศิลปะและการออกแบบร่วมสมยั 

VDS402 นวตักรรมการออกแบบนิพนธ ์

FAS108 หลกัการวิจยัสรา้งสรรคท์างศิลปกรรม 

 

5.ทุนวิจยัท่ีไดร้บั  

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

1.โครงการออกแบบและจัดท าต้นแบบผ้าไหม ปี 

2558 

กรมหม่อนไหม 2558 ผู้ ร่วมวิจัย 

 

2. โครงการวิจัยการศึกษาและพัฒนาลวดลายผ้าขดิ

ไทยอสีานเพ่ือสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑแ์ฟชั่นไหมไทย

ร่วมสมยั 

2557-2558 

กรมหม่อนไหม 2557 ผู้ ร่วมวิจัย 

 

3. โครงการพัฒนาลวดลายผ้าไหมไทยให้กบัชุมชน

น าร่อง กรมหม่อนไหม ปี 2556 กรณศีึกษา กลุ่มทอ

ผ้าบ้านโป่งถบีใน ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ และ

กลุ่มทอผ้าบ้านท่ากระจาย ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.

สรุาษฏร์ธานี  

กรมหม่อนไหม  2556 ผู้ ร่วมวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทยีบการปรับปรุงหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรุงหลกัสูตร 

 

ช่ือหลกัสูตรเดิม หลักสตูรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาศิลปกรรม (หลักสตูรใหม่ พ.ศ.2554) 

ช่ือหลกัสูตรปรบัปรุง หลักสตูรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 

2560) เร่ิมเปิดรับนิสติในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2560 

สาระส าคญั / ภาพรวมในการปรบัปรุง 

 การศึกษาในระดับบณัฑติศึกษาของกระแสโลกในปัจจุบนัและประกอบกบัแนวโน้มของโลกในอนาคต เป็น

กระบวนการพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ความสามารถในการน าการเรียนการสอนกบัการแสวงหาความรู้ ใหม่ประกอบกนัเป็นระบบ 

ซึ่งเป็นทั้งการถ่ายทอดความรู้และการเพ่ิมพูนความรู้ให้ผู้เรียนเกดิศักยภาพทางภมูปัิญญา เพ่ือสร้างนวัตกรรมไปประยุกตใ์ช้

ให้เกดิประโยชน์ต่อตนเองและสงัคมโลกได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ท าการเรียนการสอนในระดบับณัฑติศึกษาที่มเีป้าประสงคใ์นการพัฒนาวชิาชีพด้านศิลปกรรม 

ทั้งการเป็นศิลปิน นักออกแบบ และบุคลากรทางการศึกษา โดยมคีวามเชื่อว่าการศึกษาศิลปะไม่ได้จ ากดัตวัอยู่เฉพาะในวง

แคบของเนื้อหาสาระทางด้านศิลปะ แต่ต้องมคีวามสมัพันธก์บัศาสตร์ด้านอื่นๆ  อกีทั้งมคีวามเชื่อมโยงกบัสงัคมและชุมชน   

นอกเหนือจากการปฏบิตักิารทางศิลปะแล้วนั้น  ผู้เรียนต้องมคีวามรู้ ด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรม มกีารแสวงหาความรู้

ใหม่โดยกระบวนการวิจัยทางศิลปกรรมและนวัตกรรมด้านการสร้างสรรค ์ ให้เท่าทนักบัการเปล่ียนแปลงของสงัคมโลกยุค

ปัจจุบนั  เพ่ือการน าไปใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อสงัคมการเรียนรู้   สามารถบูรณาการความคดิได้อย่างลุ่มลึก และตอบสนอง

ความเท่าทนัของการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกจิ และการด ารงชีวติในสงัคมอย่างมคีวามสขุอย่างยั่งยืน 

 

เปรียบเทียบโครงสรา้งหลกัสูตร 
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1.หมวดวิชาบงัคบั ศป501 การวิจัยเชงิปริมาณและการวจิัยเชิง

คุณภาพ                             3(3-0-6) 

FA501 Quantitative and Qualitative 

Research 

     ศึกษาปรัชญา หลักการกระบวนการวิจัย

เชิงปริมาณ และการวิจัยเชงิคุณภาพ โดย

บูรณาการแนวทางการวเิคราะห์ข้อมูลเพ่ือ

เป็นประโยชน์ต่อการสงัเคราะห์ข้อมูลใน

ระบบการวิจัยและพัฒนา  การสร้าง

เคร่ืองมอื  การสมัภาษณ ์ การสงัเกต และ

การจดบนัทกึข้อมูล ตลอดจนการเขยีน

รายงานการวิจัยอย่างเป็นระบบ  เพ่ือให้

ผู้เรียนบูรณาการความคดิทาง ด้าน

ศิลปกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 

สงัคมศาสตร์ บนฐานวัฒนธรรมที่

หลากหลายได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

ศนอ501   การวิจัยเชิงปริมาณและเชงิ

คุณภาพ      3(2-2-5) 

FDI501   Quantitative and Qualitative 

Research 

 แนวคิด ปรัชญา กระบวนการวิจัย

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ บูรณา

การข้อมูล  สังเคราะห์ข้อมูลในระบบการวิจัย

และพัฒนา  การสร้างเครื่องมือ  การสมัภาษณ ์

การสังเกต การจดบันทึกข้อมูล การเขียน

รายงานการวิจัย การน าเสนอผลงานโดยใช้

เทคโนโลยี  ให้ผู้ เรียนบูรณาการความคิด 

ท า ง ด้ า น น วั ต ก ร ร ม ก า ร อ อ ก แ บ บ 

เศ รษ ฐศ าสตร์  สั งคมศ าสต ร์บ น ฐาน

วัฒนธรรมที่หลากหลาย 

 

 ศป502  หลักการ กระบวนทศัน์และการ

วิจัยทางศิลปกรรม                 2(2-0-4) 

FA502  Principle, Paradigm and 

Research in Fine and Applied Arts   

ศนอ502    กระบวนทศัน์และการวิจัยทาง

ศิลปกรรม  3(3-0-6) 

FDI502    Paradigm and Research in 

Fine and Applied Arts   
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     ศึกษาหลักการ  กระบวนทศัน์ของการ

วิจัยพ้ืนฐานด้านศิลปะ และดนตรี  ตลอดจน

การวิจัยประยุกต ์โดยเน้นการบูรณาการ 

องคค์วามรู้ทางศิลปะทุกแขนงเพ่ือ

ประยุกตใ์ช้ประโยชน์ต่อสงัคมได้อย่างยั่งยืน    

ฝึกปฏบิตักิารเขยีนเค้าโครงการวจิัยทาง

ศิลปกรรมศาสตร์  ได้แก่ การวิจยักรณศีึกษา  

การวิจัยเอกสาร การวจิัยส ารวจ การวิจัย

ทดลอง การวิจัยและพัฒนา เพ่ือให้ผู้เรียน

บูรณาการความรู้  ด้านศิลปะ  ดุรยิางควิทยา 

อย่างมปีระสทิธภิาพ 

 ชุดความคิดการวิจัยด้านศิลปะ และ

การออกแบบ  องคค์วามรู้ทางศิลปะทุกแขนง 

การเขยีนเค้าโครงการวิจัยทางนวัตกรรมการ

ออกแบบ   ให้ผู้ เรียนบูรณาการความรู้  ด้าน

ศิลปะและการออกแบบอย่างมีประสทิธภิาพ

และทนัสมยัต่อสถานการณโ์ลก 

 

  ศนอ503   ศิลปะและการออกแบบร่วมสมยั

  3(3-0-6) 

FDI503  Contemporary Arts and Design 

 แนวคิด  วิ เคราะห์  พัฒนาการ 

รูปลักษณ์ใหม่ของศิลปะและการออกแบบ

ร่วมสมัยที่เชื่อมโยงกับบริบทของสงัคมไทย  

ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และ

ระบบสังคมโลก ที่ เป็นผลกระทบจากยุค

โลกาภิวัฒน์ จนถงึช่วงเวลาปัจจุบนั 

  ศนอ504   การวิเคราะห์ประวัตศิาสตร์ศิลป์

และการออกแบบ  3(3-0-6)                           

FDI504   Analysis in History of Art and 

Design 

 แนวคิด วิ เคราะห์  พัฒนาการ 

กระบวนการสร้างสรรค์และรปูแบบ สาระใน

ประวัติศาสตร์ศิลป์ที่ เชื่อมโยงกระบวนการ

ออกแบบ  บริบทสังคมและศิลปกรรม ทั้ง

ตะวันตกและตะวันออก 

 ศป503  สมัมนาประเดน็สาธารณะทาง

ศิลปกรรม                           2(0-4-2) 

FA503  Social Aspects Seminar in Fine 

and Applied Arts   

     สมัมนาประเดน็ทางสาธารณะ  โดยเน้น

หลักการและกระบวนทศัน์ทางศลิปกรรม ที่

มคีวามเป็นสากล  เพ่ือน าองคค์วามรู้ทาง

ศิลปะ ดนตรีและศิลปะประยุกต ์เพ่ือพัฒนา

สู่ผลงานวิจัยและสร้างสรรคผ์ลงานทาง

ศิลปกรรมและการออกแบบ  ที่มปีระโยชน์

ต่อชุมชน และสงัคมไทยได้อย่างมี

ศนอ515 สมัมนาประเดน็สงัคมทาง

นวัตกรรมการออกแบบ 3(1-4-4) 

FDI515    Social Aspects Seminar in 

Design Innovation 

 สัมมนาประเด็นทางศิลปะและ

นวัตกรรมการออกแบบที่มีผลกระทบต่อ

สังคม  อภิ ป รายแลกเป ล่ียนแนวคิดที่

หลากหลาย สอดคล้องกับบริบทของสังคม
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ประสทิธภิาพ 

 ศป511  นวัตกรรมการออกแบบร่วมสมยั  

                                        2(2-0-4) 

FA 511  Contemporary Design Innovation 

      ศึกษาพัฒนาการ  หลักการ  แนวคิด  

ทฤษฎี  และรูปลักษณ์ใหม่ของนวัตกรรม

การออกแบบร่วมสมัยที่เชื่อมโยงกับบริบท

ของสั งคมไทย ความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม  อัตลักษณ์ชุมชน วิถีสังคมร่วม

สมัย  และระบบสงัคมโลก  ที่น าไปสู่ความรู้

ความเข้าใจในเรื่องของการออกแบบ  การ

ครอบง าทางวัฒนธรรม การแข่งขันที่ ยัง

ซับซ้อนในระบบทุนนิยมโลกาภิวัฒน์ 

 

 ศป512   การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ

ออกแบบ                            3(2-2-5) 

FA512   Research and Development in 

Design Innovation 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา

ทางด้านนวัตกรรมการออกแบบ  ศึกษาทั้ง

แ น วคิ ด แ ล ะห ลั ก ก ารอ อ ก แบ บ วิ จั ย 

กระบวนการวิจัย   ปฏิบัติการวิจัย การ

รายงานผลงานวิจัย การน าเสนองานวิจัยต่อ

สาธารณชน 

 

 ศป513   วิเคราะห์ประวัตศิาสตร์ศิลป์และ

การออกแบบ                      2(2-0-4) 

FA513   Analysis in History of Art and 

Design 

     ศึกษาและวิเคราะห์พัฒนาการความคิด  

รูปแบบ สาระในประวัติศาสต ร์ศิ ล ป์ที่

สั ม พั น ธ์กั บ  ก ระบ วนก ารออกแบบที่

เชื่อมโยงกบับริบทสงัคมกบับริบทศิลปกรรม

ทั้งตะวันตก  ตะวันออกและสงัคมไทย 

 

 ศป514   จิตวิทยาศิลปะและนวตักรรมการ

ออกแบบ                            2(2-0-4) 

FA514   Psychology of Arts and Design 

Innovation 

   ศึกษาและวิเคราะห์จิตวิทยาศิลปะและ

นวัตกรรมการออกแบบ  จากรากฐาน

ความคิดการวิจัย เชิงจิตวิทยาสังคม ทั้งใน
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ฐานะผู้สร้างสรรค์และผู้ชื่นชมหรือผู้บริโภค 

ตลอดจนการวิเคราะห์ปัญหาการรับรู้ และ

การแสดงออกที่เกี่ยวข้องกบั องคค์วามรู้ของ

ศิลปะและการออกแบบ 

 ศป531   ทฤษฏสีนุทรียศาสตร์  2(2-0-4) 

FA531   Theories of Aesthetics 

     ศึกษาค้นคว้าแนวคิดหลักการ  และ

น าเสนอความคิดด้านสุนทรียศาสตร์เชิง

ปรัชญา หลักการแนวคิดปรัชญาที่ส  าคัญที่มี

ความ สัมพันธ์กับงานศิลปะจินตทัศน์

ประเภทต่างๆ  ที่เป็นการเชื่อมโยงกบับริบท

ทางสังคมจากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต  ทั้ง

ตะวันตกและตะวันออก บนฐานวัฒนธรรมที่

หลากหลาย และการพัฒนาที่ย่ังยืน 

 

 ศป532   การวิจัยและพัฒนาทางทศันศิลป์  

                                       2(2-0-4) 

FA 532  Research in  Visual Art 

     ศึกษา และฝึกปฏบิตัิการวิจัยและพัฒนา

ทางด้านทัศนศิลป์  ศึกษาทั้งแนวคิดและ

หลักการ    กระบวนการ วิจัยเชิงคุณภาพ 

ก ารวิ จั ย เชิ งป ริม าณ  วิ จั ย เชิ งท ด ลอ ง

ปฏิบัติการสร้างสรรค์การวิจัยพัฒนา การ

รายงานผลงานวิจัย การน าเสนองานวิจัยต่อ

สาธารณชน 

 

 ศป533   ทฤษฏศีิลปวจิารณ ์     2(2-0-4) 

FA533   Theories of Art Criticism 

     ศึกษาทฤษฏี หลักการ และแนวคิด

ทางด้านศิลปวิจารณ์ การเชื่อมโยงระหว่าง

ทฤษฏีและปฏิบัติ   ในประเด็นต่างๆ ที่

สามารถน าองค์ความรู้ มาบูรณาการ กับ

สภาพสังคม  สภาพแวดล้อม ด้วยการมี

คุณธรรมและจริยธรรม ทางวิชาชีพ 

 

 ศป534   ทศันศิลป์วเิคราะห์     2(1-2-3) 

FA 534  Analysis in Visual Art 

     ศึกษาและวิเคราะห์ทัศนศิลป์ในเชิง

สัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับสังคม อดีต ปัจจุบัน  

อนาคต ปรัชญาความเชื่ อ กระบวนการ

สร้างสรรค ์

 

 ศป535   สมัมนาเชงิปฏบิตักิารทศันศิลป์  
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นานาชาต ิ                           2(0-4-2)  

FA535  International Seminar in Visual 

Art Practicum 

     สั ม ม น า เชิ งป ฏิ บั ติ ก า รทั ศ น ศิ ล ป์             

ที่ สัม พันธ์กับพลวัตทางสังคมไทยและ

นานาชาติ  ที่ ส่งผลถึงพัฒนาการทางด้าน

ศิลปะ ทั้งด้านเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ 

ฯลฯ เพ่ือประมวลองค์ความรู้จากนักวิชาการ

จากต่างประเทศ เพ่ือน าเสนอต่อสังคม มี

การเรียนการสอนโดยการเชิญวิทยากร

ต่างประเทศมาสอน   หรือไปศึกษาใน

ประเทศนั้นๆ แล้วแต่กรณี 

2.หมวดวิชาเลือก นอ 611 ปฏบิตักิารนวัตกรรมการออกแบบ 

1                                     3(1-4-4) 

ID611  Practicum in Innovation Design 1 

     ศึ กษ า  วิ เค ราะ ห์   และ ฝึ กปฏิบั ต ิ 

น วัต กรรมการออกแบบทาง ด้ าน การ

ออกแบบสื่อสาร การออกแบบผลิตภัณฑ ์

ออกแบบบรรจุภัณฑ์  ออกแบบแฟชั่ น  

ออกแบบเคร่ืองประดบั  ออกแบบผลิตภัณฑ์

เซรามิกส์  โดยใช้ฐานคิดจากองค์ความรู้  

ทางด้านหลักการทัศนศิลป์และหลักการ

ออกแบบ  น าเสนอแนวคิด  รูปแบบ สาระ 

กระบวนการผลิต  และการน าเสนอในสงัคม

ที่เกี่ยวข้องกบัธุรกจิ การตลาด และจิตส านึก

สาธารณะ ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารร่วมสมยั  น าเสนอในรปูแบบ

ของการวิจัยและพัฒนา 

ศนอ511   ปฏบิตักิารสร้างสรรคด้์านกรอบ

แนวคดิทางนวัตกรรมการออกแบบ 3(1-

4-4)  

FDI511   Creative Practice in Conceptual 

Framework for Design Innovation  

 วิเคราะห์ ปฏิบัติการสร้างสรรค์

ด้ านกรอบแนวคิ ดทางน วัตกรรมการ

ออกแบบ ธุรกิจ การตลาด และจิตส านึก

สาธารณะ มีการศึกษาดูงานในประเทศ หรือ

ต่างประเทศหรือมีการสอนโดยการเชิญ

วิทยากรต่างประเทศ แล้วแต่กรณ ี

 

 นอ612 ปฏบิตักิารนวัตกรรมการออกแบบ 

2                                     3(1-4-4) 

ID 612 Practicum in Innovation Design 2 

     ศึ ก ษ า  วิ เค ร า ะ ห์  แ ล ะ ฝึ ก ป ฏิ บั ต ิ

น วัต กรรมการออกแบบทาง ด้ าน การ

ออกแบบสื่อสาร  การออกแบบผลิตภัณฑ ์  

ออกแบบบรรจุภัณฑ์   ออกแบบแฟชั่ น  

ออกแบบเคร่ืองประดบั  ออกแบบผลิตภัณฑ์

เซรามิกส์  แยกตามความสนใจของผู้ เรียน 

โดยใช้ฐานความคิดจากองค์ความรู้ทางด้าน

การออกแบบที่สอดคล้องกับบริบทในสงัคม

ศนอ512   ปฏบิตักิารสร้างสรรคด้์านกระบวนการ 

เทคนิคและเทคโนโลยีทางนวัตกรรมการออกแบบ

                             3(1-4-4) 

FDI512     Creative Practice in Process, 

Technique and Technology for Design 

Innovation 

 วิเคราะห์ปฏิบัติการสร้างสรรค์

ด้านกระบวนการเทคนิคและเทคโนโลยีการ

ส ร้ าง ต้ น แบบ จากก รอบ แน วคิ ด ท าง

นวัตกรรมการออกแบบ มกีารศึกษาดูงานใน

ประเทศ หรือต่างประเทศหรือมกีารสอนโดย
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ปัจจุบัน  ธุรกิจ การตลาด  และจิตส านึก

สาธารณะ ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารร่วมสมัย น าเสนอในรูปแบบ

ของการวิจัยและพัฒนามีการเรียนการสอน

โดยการเชิญวิทยากรต่างประเทศมาสอน 

หรือไปศึกษาในประเทศนั้นๆ แล้วแต่กรณี 

การเชิญวิทยากรต่างประเทศ แล้วแต่กรณี 

 

 นอ613  ปฏบิตักิารนวัตกรรมการออกแบบ 

3                                      3(1-4-4) 

ID613  Practicum in Innovation Design 3 

     สัมมนาและปฏิบัติการนวัตกรรมการ

ออกแบบตามปัจเจกภาพในกระแสสากล 

น าเสนอต่อสาธารณชนในรูปแบบของการ

วิจัยและพัฒนา ทั้งระบบเอกสาร ระบบการ

น าเสนอและผลงานสร้างสรรค์ทางด้านการ

ออกแบบ มีการเรียน  การสอนโดยการเชิญ

วิทยากรต่างประเทศมาสอน หรือไปศึกษาใน

ประเทศนั้น ๆ แล้วแต่กรณี 

ศนอ513 ปฏบิตักิารสร้างสรรคด้์านนวัต 

กรรมการออกแบบด้วยตนเอง  3(1-4-4) 

FDI513   Self – Directed Creative 

Practice in Design Innovation 

 ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกปฏบิตักิารด้าน

น วั ต ก รรม ก ารออกแบบ ด้ วยต น เอ ง  

น าเสนอต่อสาธารณชนในรูปแบบของการ

วิจัยและพัฒนา ทั้งระบบเอกสาร ระบบการ

น า เสน อ  และผลงาน ส ร้างสรรค์ ด้ าน

นวัตกรรมการออกแบบ  

 

 นอ614 นวัตกรรมการออกแบบหลัง

สมยัใหม่                            2(2-0-4) 

ID 614  Postmodern Innovation Design  

     ศึกษา  สัมมนา และน าเสนอการศึกษา

ค้นคว้าเกี่ ยวกับพัฒนาการแนวคิดและ

ป รากฏการณ์ ท าง ด้ านน วัต กรรมการ

ออกแบบ  ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาความเชื่อ

ร่วมสมัยที่หลากหลาย  ความแตกต่างของ

สังคม  ศักดิ์ศรีทางวัฒนธรรม และความ

เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี  เพ่ือสร้าง

ฐานความรู้ที่ เท่าทันและน าไปสู่นวัตกรรม

การออกแบบที่รังสรรค์บนฐานวัฒนธรรมที่

หลากหลายและจริยธรรมที่ดงีาม 

 

 นอ615   พฤตกิรรมผู้บริโภควิเคราะห์ 

                                        2(2-0-4) 

ID 615    Analysis in Consumer 

Behavior 

     ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า เกี่ ย ว กั บ จิ ต วิ ท ย า

พฤติกรรมและจิตวิทยาผู้บริโภค ที่เกี่ยวข้อง

กบัระบบโครงสร้าง นวัตกรรมการออกแบบ 

ที่สมัพันธก์บัสงัคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และ

ศิลปกรรมศาสตร์ 
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 นอ 616  นวัตกรรมการออกแบบศิลปะ

ประเพณนีิยมและภมูปัิญญาไทย3(2-2-5) 

ID616   Design Innovation  Traditional 

Art and Thai  Wisdom 

     ศึกษาและน าเสนอการศึกษาค้นคว้า

ภาคสนามในเชิงวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

การออกแบบที่ ผสานสัมพันธ์กับศิลปะ

ประเพณีนิยม ศิลปะประเพณีนิยมก้าวหน้า  

ภูมิปัญญาไทยในมิติความคิดที่หลากหลาย  

ในบริบทสังคม วัฒ นธรรมและสภาพ 

แวดล้อมร่วมสมัย ออกแบที่สัมพันธ์กับ 

นวัตกรรมการออกแบบเชิงภูมิปัญญาไทยที่

สะท้อนความเป็น อตัลักษณแ์ละมพีลวัต 

ศนอ505 ศิลปะประเพณนีิยมและภมูปัิญญา

ไทยส าหรับนวัตกรรมการออกแบบ  3(2-

2-5)  

FDI505   Traditional Arts and Thai 

Wisdom for Design Innovation    

              ค้นคว้า ปฏิบัติการภาคสนามใน

เชิ งวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมการ

ออกแบบกับศิลปะประเพณีนิยม ภูมิปัญญา

ไทยในมติคิวามคดิที่หลากหลาย 

 

 นอ617 การบริหารจัดการธรุกจินวัตกรรม

การออกแบบ                      2(2-0-4) 

ID 617   Design Business Management     

     ศึกษา สัมมนา และน าเสนอการศึกษา

ค้นคว้าภาคสนาม เกี่ยวกบัหลักการ แนวคิด 

และประสบการณ์ ในการบริหาร จัดการ

ธุรกิจ  ทั้ งธุรกิจองค์ รวมและธุรกิจทาง

นวัตกรรมการออกแบบ โดยการวิพากษ์

ความรู้   การบริหารจัดการ  การศึกษาดูงาน

จากองค์กร ภาคธุรกิจ ภาครัฐบาล สังคม 

หลากหลายประเภท  ภายในประเทศและ

ต่างประเทศ รวมทั้งจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ในรปูแบบของปัจจุบนั    บนฐานวัฒนธรรม

ที่หลากหลาย และจริยธรรมที่ดีงาม เพ่ือให้

ใช้คุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพได้อย่าง

ยั่งยืน 

ศนอ514   การบริหารจัดการธรุกจิทาง

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

FDI514   Business Management in Arts 

and Design 

 ศึกษาแนวคิดการบริหารการจัดการ

ธุรกิจ ทางศิลปะและนวัตกรรมการออกแบบ ที่

มุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม สังคม วัฒนธรรม 

และสิ่งแวดล้อม ตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 นอ618  กลยุทธก์ารตลาดทางด้าน

นวัตกรรมการออกแบบ           2(2-0-4) 

ID 618   Strategic  Marketing in 

Innovation Design  

     ศึกษา  สัมมนาและน าเสนอการศึกษา

ค้นค ว้าภาคสนาม  เกี่ ย วกับห ลักสูต ร  

แนวคดิ และประสบการณท์างด้านการตลาด

ที่เกี่ยวข้องกับทางนวัตกรรมการออกแบบ   

ก า ร ต ล าด ใน เชิ ง จ ริ ย ธ ร ร ม  (Ethical 

marketing) ในกระแสโลกาภิวัตน์  บนฐาน
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วัฒนธรรมที่หลากหลายและจริยธรรมที่ดี

งาม โดยการน าเสนอปัญหา การแก้ไข และ

น าไปสู่การปฏิบัติ การวิเคราะห์ การจัดท า

กลยุทธก์ารตลาดให้ตอบสนองความต้องการ

ทางด้านศิลปกรรม เพ่ื อให้มีวิสัยทัศน์ 

กระบวนการคิด มีกระบวนการสร้างสรรค ์

วิเคราะห์วิจัย และสร้างสรรคอ์ย่างร่วมสมยั 

 นอ619 จริยธรรมทางนวัตกรรมการ

ออกแบบ                            2(2-0-4) 

ID 619  Ethics in Innovation Design  

     การสร้างส านึกและจริยธรรมทางด้าน

นวัตกรรมการออกแบบร่วมสมัย ในกระแส

เศรษฐศาสตร์ใหม่ (new economy) เพ่ือ

แสวงหาความสมดุล การต่อรองในสงัคมทุน

นิยม  และการสร้างสรรค์การออกแบบที่

น าไปสู่การรังสรรคส์งัคมให้เกดิสนัตสิขุ 

 

3. ปรญิญานิพนธ ์ ศป691 ปริญญานิพนธ ์12 หน่วยกติ 

FA691  Thesis   

     นิสิตน าเสนอปริญญานิพนธ์ทางด้าน

นวัตกรรมการออกแบบสื่อ สาร  ออกแบบ

ผลิตภัณฑ์  ออกบรรจุภัณฑ์  ออกแบบ

เครื่องประดับ ออกแบบแฟชั่น เซรามิกส ์ 

และทัศนศิลป์  บนฐานองค์ความรู้จากการ

วิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย  ทั้ งนี้ โดยได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูร และอยู่ในความดูแลของอาจารย์ที่

ปรึกษา  น าเสนอทั้งรายงานการวิจัยและ

ผลงานต่อสาธารณชน 

ศนอ521   ปริญญานิพนธ ์ 12  หน่วยกติ 

FDI521   Thesis   

  นิ สิ ตท าปริญญ านิ พนธ์ทางด้ าน 

นวัตกรรมการออกแบบ บนฐานองค์ความรู้

จากการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย  ทั้งนี้ โดย

ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก ค ณ ะ

กรรมการบริหารหลักสูตร และอยู่ในความ

ดูแลของอาจารย์ที่ ป รึกษา  น าเสนอทั้ ง

รายงานการวิจัยและผลงานต่อสาธารณชน 

 

หน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

 

รายละเอียดการปรบัปรุง 
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ศป501 การวิจัยเชงิปริมาณและการ

วิจัยเชงิคุณภาพ               3(3-0-6) 

FA501 Quantitative and Qualitative 

Research 

     ศึกษาปรัชญา หลักการ กระบวน 

การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิง

คุณภาพ โดยบูรณาการแนวทางการ

ศนอ501   การวิจัยเชิงปริมาณและเชงิ

คุณภาพ      3(2-2-5) 

FDI501   Quantitative and Qualitative 

Research 

 แ น ว คิ ด  ป รั ช ญ า 

กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ วิ เคราะห์ บูรณาการ ข้อมูล  

สังเคราะห์ ข้อมูลในระบบการวิจัยและ

- ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชาให้มี

เนื้อหาครอบคลุม และทนัต่อ

สถานการณโ์ลก 

- ปรับรหัสตวัอกัษรและตวัเลข 

เพ่ือให้เรียงล าดบั สอดคล้องกบั

การเรียนการสอนของแต่ละชั้นปี

ให้มปีระสทิธภิาพมากขึ้น 
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วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการ

สังเคราะห์ข้อมูลในระบบการวิจัยและ

พัฒ น า  ก ารส ร้าง เครื่ อ งมื อ   ก าร

สมัภาษณ ์ การสงัเกต และการจดบนัทกึ

ข้อมูล ตลอดจนการเขียนรายงานการ

วิจัยอย่างเป็นระบบ  เพ่ือให้ผู้ เรียน

บูรณาการความคิดทาง ด้านศิลปกรรม

ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สงัคมศาสตร์ บน

ฐานวัฒนธรรมที่หลากหลายได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

พัฒนา  การสร้างเครื่องมือ  การสมัภาษณ ์

การสังเกต การจดบันทึกข้อมูล การเขียน

รายงานการวิจัย การน าเสนอผลงานโดยใช้

เทคโนโลยี  ให้ผู้ เรียนบูรณาการความคิด 

ท าง ด้ าน น วั ต ก รรม ก ารออกแบ บ 

เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์บนฐาน

วัฒนธรรมที่หลากหลาย 

 

ศป502  หลักการ กระบวนทศัน์และ

การวิจัยทางศิลปกรรม       2(2-0-4) 

FA502  Principle, Paradigm and 

Research in Fine and Applied Arts   

     ศึกษาหลักการ  กระบวนทัศน์ของ

การวิจัยพ้ืนฐานด้านศิลปะ และดนตรี  

ตลอดจนการวิจัยประยุกต์ โดยเน้น

การบูรณาการ องค์ความรู้ทางศิลปะทุก

แขนงเพ่ือประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อสงัคม

ได้อย่างยั่งยืน    ฝึกปฏบิัติการเขียนเค้า

โครงการวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์  

ได้แก่ การวิจัยกรณีศึกษา  การวิจัย

เอกสาร การวิจัยส ารวจ การวิจัยทดลอง 

การวิจัยและพัฒนา เพ่ือให้ผู้ เรียนบูรณา

การความรู้  ด้านศิลปะ ดุริยางควิทยา 

อย่างมปีระสทิธภิาพ 

ศนอ502    กระบวนทศัน์และการวิจัย

ทางศิลปกรรม                3(3-0-6) 

FDI502    Paradigm and Research in 

Fine and Applied Arts   

 ชุดความคิดการวิจัยด้านศิลปะ 

และการออกแบบ  องค์ความรู้ทางศิลปะ

ทุกแขนง การเขียนเค้าโครงการวิจัยทาง

นวัตกรรมการออกแบบ   ให้ผู้ เรียน

บูรณาการความรู้  ด้านศิลปะและการ

ออกแบบอย่างมีป ระสิทธิภ าพและ

ทนัสมยัต่อสถานการณโ์ลก 

 

- เพ่ิมหน่วยกติมากขึ้นเพ่ือเน้น

เนื้อหาในการศึกษากรณศีึกษาและ

การทดลองมากขึ้น 

- ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชาให้มี

เนื้อหาคลอบคลุม 

- ปรับรหัสตวัอกัษรและตวัเลข 

เพ่ือให้เรียงล าดบั สอดคล้องกบั

การเรียนการสอนของแต่ละชั้นปี

ให้มปีระสทิธภิาพมากขึ้น 

 ศนอ503   ศิลปะและการออกแบบร่วม

สมยั                3(3-0-6) 

FDI503  Contemporary Arts and 

Design 

 แนวคิด วิเคราะห์ พัฒนาการ 

รูป ลั กษณ์ ให ม่ ขอ งศิ ลป ะและการ

ออกแบบร่วมสมัยที่เชื่อมโยงกับบริบท

ของสงัคมไทย  ที่มีความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม และระบบสังคมโลก ที่เป็น

ผลกระทบจากยุคโลกาภิวัฒน์  จนถึง

ช่วงเวลาปัจจุบนั 

 

- เปล่ียนจากวิชาเอกบงัคบัมาเป็น

วิชาบงัคบั 

- ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชาให้มี

เนื้อหาครอบคลุมและทนัต่อ

สถานการณ ์

- ปรับรหัสตวัอกัษรและตวัเลข 

เพ่ือให้เรียงล าดบั สอดคล้องกบั

การเรียนการสอนของแต่ละชั้นปี

ให้มปีระสทิธภิาพมากขึ้น 

- เพ่ิมหน่วยกติมากขึ้นเพ่ือเป็น

การศึกษาหลักการกระบวนการ

สร้างสรรคแ์ละรปูแบบจากที่ผ่าน

มาจนถงึปัจจุบนัมากขึ้น 
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 ศนอ504   การวเิคราะห์ประวตัศิาสตร์

ศิลป์และการออกแบบ 3(3-0-6)                           

FDI504   Analysis in History of Art and 

Design 

 แนวคิด วิเคราะห์ พัฒนาการ 

กระบวนการสร้างสรรค์และรูปแบบ 

สาระในประวัติศาสตร์ศิลป์ที่ เชื่อมโยง

กระบวนการออกแบบ  บริบทสังคมและ

ศิลปกรรม ทั้งตะวันตกและตะวันออก 

 

- เปล่ียนจากวิชาเอกบงัคบัมาเป็น

วิชาบงัคบั 

- ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชาให้มี

เนื้อหาครอบคลุมและทนัต่อ

สถานการณ ์

- ปรับรหัสตวัอกัษรและตวัเลข 

เพ่ือให้เรียงล าดบั สอดคล้องกบั

การเรียนการสอนของแต่ละชั้นปี

ให้มปีระสทิธภิาพมากขึ้น 

- เพ่ิมหน่วยกติมากขึ้น เพ่ือเน้น

การศึกษา วเิคราะห์ กระบวนการ

สร้างสรรค ์และรปูแบบทาง

ประวัตศิาสตร์ให้มากขึ้น 

ศป503  สมัมนาประเดน็สาธารณะทาง

ศิลปกรรม                      2(0-4-2) 

FA503  Social Aspects Seminar in 

Fine and Applied Arts   

     สมัมนาประเดน็ทางสาธารณะ  โดย

เน้นหลักการและกระบวนทัศน์ทาง

ศิลปกรรม ที่มีความเป็นสากล  เพ่ือน า

องค์ ค วาม รู้ ท างศิ ลป ะ  ดนตรีและ

ศิลปะประยุกต์ เพ่ือพัฒนาสู่ผลงานวิจัย

และสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปกรรม

และการออกแบบ  ที่มีประโยชน์ ต่อ

ชุ ม ช น  แ ล ะ สั ง ค ม ไท ย ไ ด้ อ ย่ า ง มี

ประสทิธภิาพ 

ศนอ515 สมัมนาประเดน็สงัคม

ทางนวัตกรรมการออกแบบ 3(1-4-4) 

FDI515    Social Aspects 

Seminar in Design Innovation 

 สมัมนาประเดน็ทางศิลปะและ

นวัตกรรมการออกแบบที่มผีลกระทบต่อ

สังคม อภิปรายแลกเปล่ียนแนวคิดที่

หลากหลาย สอดคล้องกับบริบทของ

สงัคม    

  

 

- เปล่ียนจากวิชาเอกบงัคบัมาเป็น

วิชาบงัคบั 

- ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชาให้มี

เนื้อหาครอบคลุมและทนัต่อ

สถานการณ ์

- ปรับรหัสตวัอกัษรและตวัเลข 

เพ่ือให้เรียงล าดบั สอดคล้องกบั

การเรียนการสอนของแต่ละชั้นปี

ให้มปีระสทิธภิาพมากขึ้น 

- เพ่ิมหน่วยกติมากชึ้นเพ่ือเน้น

การปฏบิตักิารสมัมนามากขึ้น 

ศป511  นวัตกรรมการออกแบบร่วม

สมยั                             2(2-0-4) 

FA 511  Contemporary Design 

Innovation 

     ศึกษาพัฒนาการ  หลักการ  แนวคดิ  

ท ฤ ษ ฎี   แ ล ะ รู ป ลั ก ษ ณ์ ให ม่ ข อ ง

นวัตกรรมการออกแบบร่วมสมัยที่

เชื่อมโยงกับบริบทของสงัคมไทย ความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม  อัตลักษณ์

ชุมชน วิถีสังคมร่วมสมัย  และระบบ

สังคมโลก  ที่น าไปสู่ความรู้ความเข้าใจ

ในเรื่องของการออกแบบ  การครอบง า

ทางวัฒนธรรม การแข่งขันที่ยังซับซ้อน

 - เปล่ียนไปเป็นวิชาบงัคบั 
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ในระบบทุนนิยมโลกาภิวัฒน์ 

ศป512   การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

การออกแบบ                  3(2-2-5) 

FA512   Research and Development 

in Design Innovation 

     ศึกษาและฝึกปฏิบัติการวิจัยและ

พัฒนาทางด้านนวัตกรรมการออกแบบ  

ศึกษาทั้งแนวคิดและหลักการออกแบบ

วิจัย กระบวนการวิจัย  ปฏิบัติการวิจัย 

การรายงานผลงานวิจัย การน าเสนอ

งานวิจัยต่อสาธารณชน 

 - เปล่ียนไปเป็นวิชาบงัคบั 

ศป513   วิเคราะห์ประวัตศิาสตร์ศิลป์

และการออกแบบ             2(2-0-4) 

FA513   Analysis in History of Art 

and Design 

     ศึ กษ าและวิ เคราะห์ พัฒนาการ

ค ว า ม คิ ด   รู ป แ บ บ  ส า ร ะ ใ น

ป ระวั ติ ศ าสต ร์ศิ ล ป์ ที่ สั ม พั น ธ์กั บ 

กระบวนการออกแบบที่ เชื่ อมโยงกับ

บริบทสังคมกับบริบทศิลปกรรมทั้ ง

ตะวันตก  ตะวันออกและสงัคมไทย 

 - เปล่ียนไปเป็นวิชาบงัคบั 

ศป514   จิตวิทยาศิลปะและนวตักรรม

การออกแบบ                  2(2-0-4) 

FA514   Psychology of Arts and 

Design Innovation 

     ศึกษาและวิเคราะห์จิตวิทยาศิลปะ

และนวัตกรรมการออกแบบจากรากฐาน

ความคิดการวิจัย เชิงจิตวิทยาสงัคม ทั้ง

ในฐานะผู้ สร้างสรรค์และผู้ ชื่นชมหรือ

ผู้บริโภค  ตลอดจนการวิเคราะห์ปัญหา

การรับรู้ และการแสดงออกที่ เกี่ยวข้อง

กับองค์ค วามรู้ ของศิ ลป ะและการ

ออกแบบ 

 - ปิดรายวิชา 

นอ 611  ปฏบิตักิารนวัตกรรมการ

ออกแบบ 1                    3(1-4-4) 

ID611  Practicum in Innovation 

Design 1 

     ศึกษา  วิเคราะห์  และฝึกปฏิบัต ิ 

นวัตกรรมการออกแบบทางด้านการ

ศนอ511   ปฏบิตักิารสร้างสรรคด้์าน

กรอบแนวคดิทางนวัตกรรมการออก 

แบบ               3(1-4-4)  

FDI511   Creative Practice in 

Conceptual Framework for Design 

Innovation  

- ปรับปรงุชื่อรายวชิา และ

ค าอธบิายรายวิชาให้มเีนื้อหาคล

อบคลุม และทนัต่อสถานการณ์

โลก 

- ปรับรหัสตวัอกัษรและตวัเลข

เพ่ือให้เรียงล าดบัสอดคล้องกบั
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อ อ ก แ บ บ สื่ อ ส า ร  ก า ร อ อ ก แ บ บ

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  อ อ กแบ บบ รร จุ ภั ณ ฑ ์

อ อ ก แ บ บ แ ฟ ชั่ น   อ อ ก แ บ บ

เครื่องประดับ  ออกแบบผลิตภัณฑเ์ซรา

มิกส์  โดยใช้ฐานคิดจากองค์ความรู้  

ทางด้านหลักการทศันศิลป์และหลักการ

ออกแบบ  น าเสนอแนวคิด  รูปแบบ  

สาระ กระบวนการผลิต   และการ

น าเสนอในสังคมที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

การตลาด และจิตส านึกสาธารณะ ด้วย

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ

สื่อสารร่วมสมยั  น าเสนอในรูปแบบของ

การวิจัยและพัฒนา  

 วิ เ ค ร า ะ ห์  ป ฏิ บั ติ ก า ร

ส ร้างสรรค์ ด้ าน กรอบแนวคิ ดท าง

นวัตกรรมการออกแบบ ธรุกจิ การตลาด 

และจิตส านึกสาธารณะ มกีารศึกษาดูงาน

ในประเทศ หรือต่างประเทศหรือมีเรียน

ก า ร ส อ น โด ย ก า ร เชิ ญ วิ ท ย า ก ร

ต่างประเทศ แล้วแต่กรณ ี

 

การเรียนการสอนของแต่ละชั้นปี

ให้มปีระสทิธภิาพมากขึ้น 

- เปล่ียนจากหมวดวิชาเลือกเป็น 

หมวดวิชาเลือกกลุ่มนวัตกรรมการ

ออกแบบ 

นอ 612  ปฏบิตักิารนวัตกรรมการ

ออกแบบ 2                            

3(1-4-4) 

ID 612  Practicum in Innovation 

Design 2  

     ศึกษา วิ เคราะห์  และฝึกปฏิบัต ิ

นวัตกรรมการออกแบบทางด้านการ

ออ กแบ บ สื่ อ ส าร   ก ารอ อก แบ บ

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  อ อ กแบ บบ รร จุ ภั ณ ฑ ์ 

อ อ ก แ บ บ แ ฟ ชั่ น   อ อ ก แ บ บ

เครื่องประดับ  ออกแบบผลิตภัณฑเ์ซรา

มิกส์  แยกตามความสนใจของผู้ เรียน 

โดยใช้ฐานความคิดจากองค์ความรู้

ทางด้านการออกแบบที่สอดคล้องกับ

บ ริ บ ท ใน สั ง ค ม ปั จ จุ บั น   ธุ ร กิ จ 

การตลาด  และจิตส านึกสาธารณะ ด้วย

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารร่วมสมัย น าเสนอในรูปแบบของ

การวิจัยและพัฒนามีการเรียนการสอน

โดยการเชิญวิทยากรต่างประเทศมาสอน 

หรือไปศึกษาในประเทศนั้นๆ แล้วแต่

กรณ ี

ศนอ512    ปฏบิตักิารสร้างสรรคด้์าน 

กระบวนการเทคนิคและเทคโนโลยีทาง 

นวัตกรรมการออกแบบ 3(1-4-4) 

FDI512     Creative Practice in 

Process, Technique and Technology 

for Design Innovation 

 วิ เ ค ร า ะ ห์ ป ฏิ บั ติ ก า ร

สร้างสรรค์ด้านกระบวนการเทคนิคและ

เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบจากกรอบ

แนวคิดทางนวัตกรรมการออกแบบ มี

ก ารศึ ก ษ าดู ง าน ใน ป ระ เท ศ  ห รื อ

ต่างประเทศหรือมีเรียนการสอนโดยการ

เชิญวิทยากรต่างประเทศ แล้วแต่กรณี 

 

- ปรับปรงุชื่อรายวชิา และ

ค าอธบิายรายวิชาให้มเีนื้อหาคล

อบคลุม และทนัต่อสถานการณ์

โลก 

- ปรับรหัสตวัอกัษรและตวัเลข

เพ่ือให้เรียงล าดบัสอดคล้องกบั

การเรียนการสอนของแต่ละชั้นปี

ให้มปีระสทิธภิาพมากขึ้น 

- เปล่ียนจากหมวดวิชาเลือกเป็น 

หมวดวิชาเลือกกลุ่มนวัตกรรมการ

ออกแบบ 

นอ 613  ปฏบิตักิารนวัตกรรมการ

ออกแบบ 3                    3(1-4-4) 

ID 613   Practicum in Innovation 

Design 3  

ศนอ513   ปฏบิตักิารสร้างสรรคด้์าน

นวัตกรรมการออกแบบด้วยตนเอง                        

                                   3(1-4-4) 

FDI513   Self – Directed Creative 

- ปรับปรงุชื่อรายวชิา และ

ค าอธบิายรายวิชาให้มเีนื้อหาคล

อบคลุม และทนัต่อสถานการณ์

โลก 
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     สัมมนาและปฏิบัติการนวัตกรรม

การออกแบบตามปัจเจกภาพในกระแส

สากล น าเสนอต่อสาธารณชนในรูปแบบ

ของการวิจัยและพัฒนา ทั้งระบบเอกสาร 

ระบบการน าเสนอและผลงานสร้างสรรค์

ทางด้านการออกแบบ มีการเรียน  การ

สอนโดยการเชิญวิทยากรต่างประเทศมา

สอน หรือไปศึกษาในประเทศนั้ นๆ 

แล้วแต่กรณ ี

Practice in Design Innovation 

 ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกปฏบิัติการ

ด้านนวัตกรรมการออกแบบด้วยตนเอง  

น าเสนอต่อสาธารณชนในรูปแบบของ

การวิจัยและพัฒนา ทั้งระบบเอกสาร 

ระบบการน าเสนอ และผลงานสร้างสรรค์

ด้านนวัตกรรมการออกแบบ  

 

- ปรับรหัสตวัอกัษรและตวัเลข

เพ่ือให้เรียงล าดบัสอดคล้องกบั

การเรียนการสอนของแต่ละชั้นปี

ให้มปีระสทิธภิาพมากขึ้น 

- เปล่ียนจากหมวดวิชาเลือกเป็น 

หมวดวิชาเลือกกลุ่มนวัตกรรม      

การออกแบบ 

นอ614   นวัตกรรมการออกแบบหลัง

สมยัใหม่                        2(2-0-4) 

ID 614  Postmodern Innovation 

Design  

     ศึ กษ า   สั ม ม น า  แ ละน า เสน อ

การศึกษาค้นคว้า  เกี่ยวกับพัฒนาการ

แนวคิด  และปรากฏการณ์ทางด้าน

นวัตกรรมการออกแบบ  ที่เกี่ยวข้องกับ

ปรัชญาความเชื่อร่วมสมัยที่หลากหลาย  

ความแตกต่างของสังคม  ศักดิ์ศรีทาง

วัฒนธรรม และความเปล่ียนแปลงทาง

เทคโนโลยี  เพ่ือสร้างฐานความรู้ที่เท่า

ทนัและน าไปสู่นวัตกรรมการออกแบบที่

รังสรรค์บนฐานวัฒนธรรมที่หลากหลาย

และจริยธรรมที่ดงีาม 

 - ปิดรายวิชา 

นอ 615   พฤตกิรรมผู้บริโภควิเคราะห์                           

                                  2(2-0-4) 

ID 615    Analysis in Consumer 

Behavior 

     ศึ กษ าค้นคว้าเกี่ ยวกับจิตวิทยา

พฤติกรรมและจิตวิทยาผู้บริโภค ที่

เกี่ยวข้องกบัระบบโครงสร้าง  นวัตกรรม

การออกแบบที่สัมพันธ์กบัสงัคมศาสตร์         

มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

 - ปิดรายวิชา 

นอ 616  นวัตกรรมการออกแบบศิลปะ

ประเพณนีิยมและภมูปัิญญาไทย 

                                  3(2-2-5) 

ID 616   Design Innovation  

Traditional Art and Thai  Wisdom 

     ศึกษาและน าเสนอการศึกษาค้นคว้า

ศนอ505  ศิลปะประเพณนีิยมและภมูิ

ปัญญาไทยส าหรับนวัตกรรมการ

ออกแบบ            3(2-2-5)  

FDI505   Traditional Arts and Thai 

Wisdom for Design Innovation    

  ค้นคว้า ปฏบิัติการภาคสนาม

- ปรับปรงุชื่อรายวชิา และ

ค าอธบิายรายวิชาให้มเีนื้อหาคล

อบคลุม และทนัต่อสถานการณ์

โลก 

- ปรับรหัสตวัอกัษรและตวัเลข

เพ่ือให้เรียงล าดบัสอดคล้องกบั
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ภ าคสน าม ใน เชิ ง วิ จั ยแล ะ พั ฒ น า

นวัตกรรมการออกแบบที่ผสานสัมพันธ์

กบัศิลปะประเพณีนิยม ศิลปะประเพณี

นิยมก้าวหน้า ภูมิ ปัญญาไทยในมิติ

ความคิดที่หลากหลาย  ในบริบทสังคม 

วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมร่วมสมัย 

ออกแบที่สัมพันธ์กับ นวัตกรรมการ

ออกแบบเชิงภูมิปัญญาไทยที่สะท้อน

ความเป็น อตัลักษณแ์ละมพีลวัต 

ในเชิงวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมการ

อ อ ก แ บ บ กั บศิ ลป ะป ระเพณี นิ ยม          

ภมูปัิญญาไทยในมติคิวามคดิที่หลากหลาย 

 

การเรียนการสอนของแต่ละชั้นปี

ให้มปีระสทิธภิาพมากขึ้น 

- เปล่ียนจากหมวดวิชาเลือกเป็น 

หมวดวิชาเลือกกลุ่มนวัตกรรมการ

ออกแบบ 

นอ617   การบริหารจัดการธรุกจิ

นวัตกรรมการออกแบบ      2(2-0-4) 

ID 617   Design Business 

Management     

     ศึ ก ษ า  สั ม ม น า  แ ล ะน า เส น อ

การศึกษาค้นคว้าภาคสนาม เกี่ยวกับ

หลักการ แนวคิด และประสบการณ์ ใน

การบริหาร จัดการธุรกิจ ทั้งธุรกิจองค์

รวมและธุ รกิ จท างน วั ต ก รรมก าร

ออกแบบ โดยการวิพากษ์ความรู้   การ

บริหารจัดการ  การศึกษาดูงานจาก

องค์กร ภาคธุรกิจ ภาครัฐบาล สังคม 

หลากหลายประเภท  ภายในประเทศ

และต่างประเทศ รวมทั้งจรรยาบรรณ

ทางธรุกจิในรปูแบบของปัจจุบนั บนฐาน

วัฒนธรรมที่หลากหลาย และจริยธรรมที่

ดีงาม เพ่ือให้ใช้คุณธรรม จริยธรรมทาง

วิชาชีพได้อย่างยั่งยืน 

ศนอ514   การบริหารจัดการธรุกจิทาง

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

FDI514   Business Management in 

Arts and Design 

 ศึกษาแนวคิดการบริหารการ

จัดการธุรกิจ ทางศิลปะและนวัตกรรมการ

ออกแบบ ที่ มุ่ งเน้นคุณธรรม จริยธรรม 

สงัคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

- ปรับปรงุชื่อรายวชิา และ

ค าอธบิายรายวิชาให้มเีนื้อหาคล

อบคลุม และทนัต่อสถานการณ์

โลก 

- ปรับรหัสตวัอกัษรและตวัเลข

เพ่ือให้เรียงล าดบัสอดคล้องกบั

การเรียนการสอนของแต่ละชั้นปี

ให้มปีระสทิธภิาพมากขึ้น 

- เปล่ียนจากหมวดวิชาเลือกเป็น 

หมวดวิชาเลือกกลุ่มนวัตกรรมการ

ออกแบบ 

นอ618   กลยุทธก์ารตลาดทางด้าน

นวัตกรรมการออกแบบ      2(2-0-4) 

ID 618   Strategic  Marketing in 

Innovation Design  

     ศึ ก ษ า   สั ม ม น าแ ล ะน า เส น อ

การศึกษาค้นคว้าภาคสนาม  เกี่ยวกับ

หลักสูตร  แนวคิด และประสบการณ์

ทางด้านการตลาดที่ เกี่ยวข้องกับทาง

นวัตกรรมการออกแบบ   การตลาดใน

เชิงจริยธรรม (Ethical marketing) ใน

กระแสโลกาภิวัตน์  บนฐานวัฒนธรรมที่

หลากหลายและจริยธรรมที่ดีงาม โดย

 - ปิดรายวิชา 
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การน าเสนอปัญหา การแก้ไข และ

น าไปสู่การปฏิบัติ การวิเคราะห์ การ

จัดท ากลยุทธ์การตลาดให้ตอบสนอง

ความ ต้องการทางด้ านศิ ลปกรรม 

เพ่ือให้มีวิสัยทัศน์ กระบวนการคิด มี

กระบวนการสร้างสรรค์ วิเคราะห์วิจัย 

และสร้างสรรคอ์ย่างร่วมสมยั 

นอ 619  จริยธรรมทางนวัตกรรมการ

ออกแบบ                       2(2-0-4) 

ID 619  Ethics in Innovation Design  

     ก ารส ร้ างส านึ ก แล ะจริ ย ธรรม

ทางด้านนวัตกรรมการออกแบบร่วม

สมัย ในกระแสเศรษฐศาสตร์ใหม่ (new 

economy) เพ่ื อแสวงหาความสมดุล 

การต่อรองในสังคมทุนนิยม  และการ

สร้างสรรค์การออกแบบที่น าไปสู่การ

รังสรรคส์งัคมให้เกดิสนัตสิขุ 

 - ปิดรายวิชา 

ศป 691 ปริญญานิพนธ ์  12 หน่วยกติ 

FA 691  Thesis   

     นิสติน าเสนอปริญญานิพนธท์างด้าน

น วั ต ก รรม ก ารออ กแบ บ สื่ อ  ส าร  

ออกแบบผลิตภัณฑ์  ออกบรรจุภัณฑ ์ 

ออกแบบเคร่ืองประดบั ออกแบบแฟชั่น 

เซรามิกส์  และทัศนศิลป์  บนฐานองค์

ความรู้จากการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย  

ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร และอยู่ใน

ค ว าม ดู แ ล ขอ งอ าจ าร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า  

น าเสนอทั้งรายงานการวิจัยและผลงาน

ต่อสาธารณชน  

ศนอ521   ปริญญานิพนธ1์2  หน่วยกติ 

FDI521   Thesis   

        นิ สิ ต ท าป ริ ญ ญ านิ พ น ธ์

ทางด้าน นวัตกรรมการออกแบบ บนฐาน

องค์ความรู้ จากการวิจัยตามระเบียบวิธี

วิจัย  ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอยู่

ในความ ดูแลของอาจารย์ที่ ป รึกษ า  

น าเสนอทั้งรายงานการวิจัยและผลงานต่อ

สาธารณชน 

 

- ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชาให้มี

เนื้อหาครอบคลุม และทนัต่อ

สถานการณโ์ลก 

- ปรับรหัสตวัอกัษรและตวัเลข 

เพ่ือให้เรียงล าดบั สอดคล้องกบั

การเรียนการสอนของแต่ละชั้นปี

ให้มปีระสทิธภิาพมากขึ้น 
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