รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม
หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สถาบัน/สานัก

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ศิลปกรรมศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม
: Doctoral of Arts Program in Arts and Culture
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (ศิลปวัฒนธรรม)
ชื่อย่อ : ศศ.ด.(ศิลปวัฒนธรรม)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Doctor of Arts (Arts and Culture )
ชื่อย่อ : D.A. (Arts and Culture)
3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ ามี)
4. จานวนหน่ วยกิตที่เรี ยนตลอดหลักสูตร
กาหนดให้ เรี ยนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสูตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสูตรระดับปริ ญญาเอก
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรั บเข้ าศึกษา
รับผู้เข้ าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ ภาษาไทยได้ เป็ นอย่างดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จดั การเรี ยนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ ูสาเร็จการศึกษา
ให้ ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัตเิ ห็นชอบหลักสูตร
เป็ นหลักสูตรปรับปรุ ง (หลักสูตรเดิม คือ ศศ.ด.ศิลปวัฒนธรรมวิจยั ปี พ.ศ. 2549) โดยจะเริ่ มใช้ หลักสูตรนี ้ใน
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปี การศึกษา 2556
ได้ รับอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยในการประชุม
ครัง้ ที่ 11/2554 เมื่อวันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554
ได้ รับอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุมครัง้ ที่ 1/2555
เมื่อวันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2555
ได้ รับอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครัง้ ที่ 3/2556
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2556

7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้ อมในการเผยแพร่ คณ
ุ ภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ใน ปี การศึกษา 2558
8. อาชีพที่ประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
1.อาจารย์ผ้ สู อนทางด้ านศิลปะและวัฒนธรรมในระดับอุดมศึกษา
2.นักวิชาการ นักวิจยั ทางด้ านศิลปวัฒนธรรม
3.นักพัฒนาผู้นาในวิชาชีพทางศิลปวัฒนธรรม
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบ
หลักสูตร
ลาดับ
คุณวุฒกิ ารศึกษา
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา เลขประจาตัว
ที่
รายชื่อคณาจารย์
ตรี -โท-เอก(สาขาวิชา)
ประชาชน
ปี ที่จบ
1

2

3

ผศ.ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง

ปร.ด. (ไทศึกษา) (2554)
กศ.ม.(ศิลปศึกษา) 2532
กศ.บ.(ศิลปศึกษา)2525
รศ.ดร.กาญจนา อินทรสุนานนท์ ปร.ด. วัฒนธรรมศาสตร์
(2553)
กศ.ม.(อุดมศึกษา) 2526
กศ.บ.(ศิลปศึกษา)2517
ผศ.ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน
ศศ.ด.(ศิลปวัฒนธรรมวิจยั ) 2553
Diploma.( Fashion Design
Flat Knitting)
Diploma. (Experimental
Fashion Design ) 2547
กศ.ม.(ศิลปศึกษา) 2545
กศ.บ.(ศิลปศึกษา)2533

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ xxxxxxxxxxxxx
Shima Seiki Design Center.
Japan.
Central Saint Martin’s
College of Art & Design. UK.
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
วิทยาลัยครู บ้านสมเด็จเจ้ าพระยา

10. สถานที่จัดการเรี ยนการสอน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
11.สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาที่จาเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปั จจุบนั กระแสสังคมเปลี่ยนแปลงไปโดยได้ รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมและความเป็ นอยู่ของมนุษย์ในยุค
หลังสมัยใหม่ แนวโน้ มเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปก่อให้ เกิดสภาวะการแข่งขัน และเศรษฐกิจตกต่า
การเข้ าร่ วมประชาคมอาเซียน ปี 2558 ซึง่ ความร่ วมมือ 3 ด้ าน ซึง่ ความร่ วมมือด้ าน ประชาคมสังคม-วัฒนธรรม
อาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC)มีจุดมุ่งหมายที่จะทาให้ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อยู่ร่วมกันในสังคมที่เอื ้ออาทร ประชากรมีสภาพความเป็ นอยู่ที่ดี ได้ รับการพัฒนาในทุกด้ าน และมีความมัน่ คง
ทางสังคม (Social security) สมาชิกในกลุ่มอาเซียนจึงได้ ร่วมกันหาแนวทางในการสร้ างความเข้ มแข็งด้ วยการ
สร้ างความร่ วมมือและเปิ ดโอกาสทางการค้ า รวมทังความสั
้
มพันธ์ ระหว่างประเทศ เพื่อการแข่งขันกับซีกโลกตะวันตก
จึงเกิดแนวคิดด้ านนวัตกรรมจากภูมิปัญญา โดยใช้ วฒ
ั นธรรมประจาท้ องถิ่น มีการแลกเปลี่ยนความคิดข้ าม
วัฒนธรรมและการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ระหว่างชุมชนที่พฒ
ั นามาจากรากเหง้ าเดียวกันตามภูมิลาเนาที่ใกล้ ชิดกัน
ในภูมิอากาศที่ไม่แตกต่างกัน ด้ วยเหตุนี ้จึงจาเป็ น ต้ องอาศัยนักวิจยั ทางด้ านศิลปวัฒนธรรม ในการพัฒนาผลงานวิจยั
ทางวัฒนธรรมเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาไปสูก่ ระบวนการเรี ยนการสอน โดยการบูรณาการความรู้ จากศาสตร์ ต่างๆ
ที่มีแนวทางการปฏิบตั ิในทิศทางเดียวกัน เป็ นการพัฒนากรอบแนวคิด ทักษะ ความสามารถเพื่อสืบสานและสร้ าง
เสริ มภูมิปั ญ ญาทางศิล ปวัฒ นธรรมให้ เหมาะสมกับ การเปลี่ ย นแปลงทางสังคม เศรษฐกิ จ การเมือง และ
เทคโนโลยีอย่างยัง่ ยืน
11.2 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สืบเนื่องจากการเปลี่ยนทางสังคมที่เป็ นไปอย่างรวดเร็ ว เพื่อให้ องค์กรสามารถดาเนินการ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ท่ามกลางกระแสสังคม ที่ต้องสร้ างความสมดุลระหว่างความเป็ นสากลและความเป็ นท้ องถิ่น จากการเรี ยกร้ อง
ความเท่าเทียมกัน ความต้ องการให้ วฒ
ั นธรรมและชุมชนเข้ มแข็ง และ วิกฤติทางสังคม การศึกษา ภูมิปัญญา
ตลอดจนการรุ กคืบของวัฒนธรรมภายนอก การจัดการศึกษาจึงควรเร่ งสร้ างภูมิค้ มุ กันที่เกิดจากภูมิปัญญา และพัฒนาใน
อนาคต โดยใช้ มมุ มองของศิลปะและวัฒนธรรมสร้ างความสมดุลระหว่างความจาเป็ น ในกระแสสากลและกระแสไทย
เพื่อให้ เกิดการพัฒนาที่สอดคล้ องกับสภาวะปั จจุบนั
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้ องกับ
พันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ทาให้ มีความจาเป็ นต้ องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุ กที่มีศกั ยภาพ และ
เท่าทันต่อการพัฒนาของสังคม เพื่อผลิตบุคลากรที่มีสมรรถนะ และมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการบูรณาการความรู้
จากศาสตร์ ตา่ งๆ ที่มีแนวทางการปฏิบตั ิทิศทางเดียวกัน ดังนันปรั
้ ชญาและสาระของหลักสูตร จึงจาเป็ นต้ องมี
การปรับเปลี่ยนการผลิตบุคลากรให้ สอดคล้ องกับกรอบมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาของมาตรฐานสากล
เพื่อให้ มีความพร้ อมที่จะปฏิบตั ิงานได้ ทนั ที และ มีศกั ยภาพสูงในการพัฒนาตนเอง ทังด้
้ านวิชาการและวิชาชีพ มุง่ สู่
ความเป็ นเลิศในการวิจยั ศิลปวัฒนธรรม

12.2 ความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม มีความสอดคล้ องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒในทุกประเด็น ได้ แก่ ด้ านการผลิตและพัฒนาบุคคลที่มีคณ
ุ ภาพและคุณธรรมให้ แก่สงั คม โดยผ่าน
กระบวนการเรี ยนรู้ และการสร้ างสรรค์สงั คมแห่งการเรี ยนรู้ มีแนวทางในการผลิตผู้เรี ยนให้ มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม ใช้
องค์ความรู้ ด้านการวิจยั สร้ างสรรค์งานวิจยั และนวัตกรรมที่มีคณ
ุ ภาพ เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อสังคมอย่างยัง่ ยืนทังใน
้
ระดับชาติและนานาชาติ โดยเฉพาะในกลุม่ ประชาคมอาเซียนตามนโยบายเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นอกจากนี ้
ผลงานวิจยั ของนิสิตและคณาจารย์ยงั สามารถสืบสานและทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมโดยมีการศึกษาวิเคราะห์และ
บริ การวิชาการอันเป็ นประโยชน์ ต่อสังคม ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (2553-2567)
อย่างชัดเจน
13.ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
ไม่มี

หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรั ชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
1.1 ปรั ชญา
วิจยั ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้ างฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1.2 ความสาคัญ
การเรี ยนการสอนในสาขาศิลปวัฒนธรรม ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็ นกระบวนการหนึง่ ในการพัฒนา
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเป็ นหลักสูตรที่ม่งุ เน้ นการสร้ างนักวิจยั ที่มีจิตสานึกวิจยั เป็ นผู้สร้ างสรรค์
งานวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพและลุม่ ลึกทางศิลปวัฒนธรรม มีมมุ มองทางศิลปะและวัฒนธรรมที่เชื่อมโยง ไปสูบ่ ริ บทสังคมและ
บริ บทศิลปกรรม ทังในเชิ
้ งอนุรักษ์ สืบสานเพื่อปั จจุบนั และพัฒนาไปสูอ่ นาคต ดังนันจุ
้ ดเด่นของหลักสูตร จึงให้
ความสาคัญกับการค้ นคว้ าวิจยั ทางด้ านศิลปวัฒนธรรม ซึง่ สะท้ อนองค์รวมของภูมิปัญญาที่สอดคล้ องกับโครงสร้ าง
ทางสังคม ท้ องถิ่น ชุมชน สภาพแวดล้ อมและพลวัตของสังคม เน้ นการนาความรู้ และการถ่ายทอดภูมิปัญญาทาง
ศิลปะทังที
้ ่มีความสอดคล้ องและความแตกต่าง ในแต่ละภูมิภาค รวมถึงการแสวงหาความเข้ าใจในการสืบสาน
วัฒนธรรมของกลุม่ อาเซียน เป็ นการส่งเสริ มแนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรม เพื่อสร้ างภูมิค้ มุ กันทาง
เศรษฐกิจและความก้ าวหน้ าทางศิลปวัฒนธรรมร่ วมกันสืบต่อไป
1.3 วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตให้ มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี ้
(1) เพื่อการสร้ างสรรค์งานวิจยั และมุง่ มัน่ ในการค้ นคว้ าวิจยั เพื่อส่งเสริ มงานวิจยั ทางด้ านศิลปวัฒนธรรมที่มีบริ บท
สังคมและ ศิลปวัฒนธรรม สอดคล้ อง กับโครงสร้ างและกระแสสังคม ท้ องถิ่น ชุมชน สภาพ แวดล้ อม พลวัตของ
สังคม และความรู้ ทางด้ านศิลปวัฒนธรรมที่มีกระบวนทัศน์และวิสยั ทัศน์กว้ างไกล
(2) เป็ นผู้มีความสามารถในการค้ นคว้ าวิจยั และการแสวงหาองค์ความรู้ ทางด้ านศิลปวัฒนธรรม ที่สง่ ผลไปสู่การพัฒนาสังคม
(3) มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม ตามแนวทางที่เน้ นความซาบซึ ้งในภูมิปัญญาและคุณค่าทรัพย์สินทางปั ญญาอย่างมี
มาตรฐานทางการศึกษา
2. แผนพัฒนาปรั บปรุ ง
แผนพัฒนา/แผนการเปลี่ยนแปลง

- พัฒนาการวิจยั

กลยุทธ์

- เชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกมหาวิทยาลัย ให้ มี
ส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตร
- มีการติดตามผลประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่าเสมอ
- ทาวิจยั เพื่อประเมินผลและติดตาม - นาผลประเมิน การดาเนินงานของรายงาน มคอ. 7
การใช้ หลักสูตร
มาเป็ นข้ อมูลการปรับปรุง
- กาหนดให้ นิสติ บัณฑิต อาจารย์ผ้ สู อน และ
อาจารย์พิเศษ
- ประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้
บัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพของหลักสูตร
- วิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกทีม่ ี
ผลกระทบต่อการผลิตบัณฑิต

ตัวบ่ งชี ้

- รายงานผลการดาเนินงานทุกปี
- มีหลักฐานหรื อเอกสารแสดงผล
การดาเนินงาน
- คาสัง่ แต่งตังคณะกรรมการ
้
ติดตามและประเมินผล
- มีหลักฐานรายงานการประเมินผล
ทุกรายวิชาแต่ละกลุม่ สาขา
- มีผลการประเมินอาจารย์ผ้ สู อน
จากนิสติ ปั จจุบนั และผู้ประกอบการ
- รายงานสรุปผลการวิเคราะห์
สถานการณ์ตงแต่
ั ้ นโยบายรัฐบาล
และนโยบายมหาวิทยาลัย

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1,1 ระบบ
ระบบการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค คือ ปี การศึกษาหนึง่ แบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึง่ ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 1 ข้ อที่ 7 และข้ อที่ 8
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรี ยนการสอน

ให้ เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
ผู้เข้ าเป็ นนิสิตต้ องเป็ นผู้สาเร็จการศึกษาระดับขันปริ
้ ญญาโท หรื อเทียบเท่า ในสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาภายในประเทศ หรื อต่างประเทศที่สานักงานการ
อุดมศึกษา (สกอ) รับรองและมีคณ
ุ สมบัติทวั่ ไปเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้ วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554 หมวดที่ 3 ข้ อที่ 17
มีคณ
ุ สมบัติเพิ่มเติม โดยพิจารณาคุณสมบัติตามข้ อมูลดังต่อไปนี ้
(1) แฟ้มประวัติและผลงานทางวิชาการ (Academic Portflio)
(2) ผลงานวิจยั ผลงานวิชาการ หรื อผลงานที่เกี่ยวข้ องด้ านศิลปวัฒนธรรม
(3) หนังสือแนะนา (Recommendation)
(4) เค้ าโครงปริ ญญานิพนธ์ (Dissertation Proposal)
(5) สัมภาษณ์วิชาการ ที่เกี่ยวข้ องกับวิสยั ทัศน์และฐานคิด
(6) ข้ อกาหนดอื่นๆ ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
2.3 ปั ญหาของนิสิตแรกเข้ า
นิสิตมีพื ้นฐานความรู้ ด้านการวิจยั ทางศิลปกรรมที่แตกต่างกันเนื่องจากการรับจากผู้สาเร็ จการศึกษาระดับ
ปริ ญญาโทที่หลากหลายสาขา
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปั ญหา/ข้ อจากัดของนิสิตในข้ อ 2.3
ปรับพื ้นฐานการวิจยั โดยการจัดการอบรมพิเศษเพื่อปรับพื ้นฐานการวิจยั ทางศิลปกรรมศาสตร์

2.5 แผนการรั บนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตที่คาดว่าจะเข้ ารับการศึกษา และที่คาดว่าจะสาเร็ จการศึกษาตามหลักสูตรที่เสนอเป็ นไปตามแผนดังนี ้
สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจยั
จานวนนิสิตแต่ละปี การศึกษา
จานวนนิสิต
2556 2557
2558
2559
2560
ชันปี
้ ที่ 1
10
10
10
10
10
ชันปี
้ ที่ 2
10
10
10
10
ชันปี
้ ที่ 3
10
10
10
รวม
10
20
30
30
30
คาดว่าจะสาเร็ จการศึกษา
10
10
2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณของหลักสูตรศิลปะศาสตร์ ดษุ ฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจยั

ค่าใช้ จา่ ย
หมวดค่ าการจัดการเรียนการสอน
ค่าตอบแทนผู้สอน
-ผู้สอนชาวไทย (18 หน่วยกิต x 1500 บาทต่อชัว่ โมง x 18 ครัง้ ต่อภาค)
-ผู้สอนชาวต่างประเทศ ( 6 นกx 18 ครัง้ x 1500 บาท/ชม )
ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทังหลั
้ กสูตร หรือ ค่าใช้ จา่ ยต่อปี x จานวนปี )
ค่าใช้ จา่ ยเพื่อการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสร้ างหลักสูตร (เช่น จัดสัมมนา ปฐมนิเทศ กิจกรรมนิสิต)
ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ใช้ สาหรับนิสติ
ค่าเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิ
หรืออื่นๆ แล้ วแต่หลักสูตร
→ ค่าใช้ จา่ ยรวม
→ ค่าใช้ จา่ ยต่อหัว (ค่าใช้ จา่ ยรวม/จานวนนิสิตขันต
้ า่ 10. คน)
หมวดค่ าใช้ จ่ายส่ วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สานัก
งบพัฒนาหน่วยงาน (ขันต
้ ่า 5%)
งบวิจยั ของหน่วยงาน (ขันต
้ า่ 5%)
ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค ร้ อยละ……
หมวดค่ าปริญญานิพนธ์ /สารนิพนธ์
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อัตราต่อหัว)
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ (อัตราต่อหัว)

486,000
162,000
570,000
200,000

600,000
400,000
750,000
3,168,000
316,800

2,500
2,500
2,000

12,000
12,000

หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%)
22,500

ยอดสะสม
(ต่อหัว)

หมวดค่ าใช้ จ่ายส่ วนกลาง
ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x จานวนปี )
ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x จานวนปี )
ค่าธรรมเนียมสานักคอมพิวเตอร์ (1,040 x จานวนปี )
ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x จานวนปี )

10,900
6,000
2,600
6,000
25,500
3,838,000

ค่ าธรรมเนียมเหมาจ่ ายตลอดหลักสูตร

390,000

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชันเรี
้ ยน
แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็ นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเทอร์ เน็ต
อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรี ยนข้ ามมหาวิทยาลัย (ถ้ ามี)
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 7 ข้ อที่ 38 และข้ อที่ 39
3. หลักสูตรและอาจารย์ ผ้ ูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
เป็ นหลักสูตรศิลปศาสตร์ ดษุ ฎีบณ
ั ฑิต โดยมีจานวนหน่วยกิตรายวิชาเท่ากับ 12 หน่วยกิต และ
ปริ ญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสูตร
หลักสูตรดุษฎีบณ
ั ฑิต แบบ 2.1 เป็ นหลักสูตร 3 ปี กาหนดให้ เรี ยนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
หมวดวิชา
1. วิชาบังคับ
2. วิชาเลือกไม่น้อยกว่า
3. ปริ ญญานิพนธ์
รวมไม่น้อยกว่า

หน่ วยกิต
6
6
36
48

3.1.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาบังคับ กาหนดให้ เรี ยน 6 หน่วยกิต ดังนี ้
ศว711 หลักการและกระบวนทัศน์การวิจยั พหุวฒ
ั นธรรม
3 (3-0-6)
RA711 Principles and Paradigms in Multicultural Research
ศว712 สัมมนาการวิจยั ศิลปวัฒนธรรมและมานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม 3 (2-2-6)
RA712 Seminar in Research on Arts and Culture , Social and Cultural Anthropology
2. หมวดวิชาเลือก กาหนดให้ เลือกเรี ยนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี ้
ศว 821 พัฒนาการความคิดในสังคม
3 (3-0-6)
RA821 Development of Thought in Society
ศว822 สัมมนาทางมานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
RA822 Seminar in Social and Cultural Anthropology
ศว823 สัมมนาทางศิลปะ
3 (3-0-6)
RA823 Seminar in Arts
ศว824 ภูมิปัญญาและศิลปะพื ้นบ้ าน
3 (3-0-6)
RA 824 Traditional Knowledge and Folk Art
ศว 825 การบริ หารองค์กรศิลปวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
RA 825 Arts and Culture Organizations and Administration
หมายเหตุ เลือกรายวิชาที่สมั พันธ์กบั ประเด็นปริ ญญานิพนธ์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิต
3. ปริ ญญานิพนธ์ กาหนดให้ เรี ยน 36 หน่วยกิต ดังนี ้
ศว999 ปริ ญญานิพนธ์
RA999 Dissertation

36 หน่วยกิต

หมายเหตุ นิสิตอาจได้ รับการพิจารณาให้ ลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริ หารหลักสูตรได้ ในกรณีที่ผ้ เู รี ยนไม่ได้ สาเร็ จหรื อไม่มีพื ้นฐานในการทางานที่เกี่ยวข้ องกับสาขาวิชา
ให้ เป็ นอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรในการจัดรายวิชาเพิ่มเติม ตามที่คณะ
กรรมการฯเห็นสมควร
ความหมายของรหัสวิชา
ศว
หมายถึงศิลปวัฒนธรม
เลขรหัสตัวแรก
หมายถึงประเภทของรายวิชา
7
หมายถึงรายวิชาบังคับ
8
หมายถึงรายวิชาเลือก
9
หมายถึง ปริ ญญานิพนธ์
เลขรหัสตัวกลาง
หมายถึงชันปี
้ ที่ศกึ ษา
เลขตัวสุดท้ าย
หมายถึงลาดับรายวิชาในหมวดวิชา

3.1.4 แผนการศึกษา
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ศว 711
หลักการและกระบวนทัศน์การวิจยั พหุวฒ
ั นธรรม
ศว 824
ภูมิปัญญาและศิลปะพื ้นบ้ าน
รวม

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3 (3-0-6)
6

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ศว 712 สัมมนาการวิจยั ศิลปวัฒนธรรมและมานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม
ศว
วิชาเลือก
รวม

หน่ วยกิต
3(2-2-4)
3
6

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ศว 999
ปริ ญญานิพนธ์
รวม

หน่ วยกิต
36
36

ชื่อวิชา

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาบังคับ
ศว 711 หลักการและกระบวนทัศน์การวิจยั พหุวฒ
ั นธรรม
3(3-0-6)
RA 711 Principles and Paradigms in Multicultural Research
แนวคิดและกระบวนทัศน์ในการวิจยั ทางด้ านพหุวฒ
ั นธรรม จัดทาโครงการวิจยั การออกแบบงานวิจยั
เครื่ องมือ การวิจยั การเก็บข้ อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลการวิจยั การเผยแพร่
เน้ นการวิจยั ภาคสนาม สหวิทยาการ และการบูรณาการ ด้ านศิลปะและวัฒนธรรม
ศว 712 สัมมนาการวิจยั ศิลปวัฒนธรรมและมานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม
3 (2-2-4)
RA 712 Seminar in Research on Arts and Culture , Social and Cultural Anthropology
สัมมนาวิจยั การศึกษาวิเคราะห์ ทางด้ านศิลปวัฒนธรรม และความสัมพันธ์เกี่ยวข้ องกับสังคม
และ วัฒนธรรม กรณีศกึ ษาและสภาพความเป็ นจริ ง การวิเคราะห์ปัญหาทางสังคมในส่วนที่เกี่ยวพันกับงาน
ศิลปะ ชุมชน ผู้เสพงานและผู้สร้ างงานอันส่งผลต่อสังคมและวัฒนธรรม
หมวดวิชาเลือก
ศว 821 พัฒนาการความคิดในสังคม
3(3-0-6)
RA 821 Development of Thought in Society
ศึกษาวิเคราะห์ และนาเสนอพัฒนาการความคิด ทังในกระแสโลกและสั
้
งคมไทย ปรัชญาศิลปศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม ตะวันตกและตะวันออก ในบริ บทที่สง่ ผลมาถึงพัฒนาการทางศิลปวัฒนธรรม จาก
กระแสคิดในยุคสังคมเกษตรกรรม ยุคอุตสาหกรรมเก่า ยุคอุตสาหกรรมใหม่ รวมทังลั
้ ทธิสมัยใหม่และลัทธิหลังสมัยใหม่

ศว822 สัมมนาทางมานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
RA822 Seminar in Social and Cultural Anthropology
สัมมนาวิจยั การศึกษาวิเคราะห์ และนาเสนอความคิดทางด้ านมานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรมขบวนการ
และปรากฏการณ์ ทางด้ านวัฒนธรรม ทฤษฎีทางมานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรมมานุษยวิทยาศาสนา
มานุษยวิทยาการปกครอง มานุษยวิทยาเศรษฐศาสตร์ การจัดระเบียบสังคมและชุมชน ระบบครอบครัว และ
มานุษยวิทยาประยุกต์ ที่สง่ ผลมาสูพ่ ฒ
ั นาการทางศิลปวัฒนธรรม
ศว823 สัมมนาทางศิลปะ
3(3-0-6)
RA823 Seminar in Arts
สัมมนาวิจยั ศึกษาวิเคราะห์งานศิลปะแขนงต่างๆ นาเสนอความคิดทางด้ านคุณค่าสุนทรี ยะใน
ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง และดนตรี คุณค่าองค์รวมที่เชื่อมโยงกับบริ บท และภูมิปัญญาสังคม ทังสุ
้ นทรี ยะในเชิง
ปรัชญา และสุนทรี ยะในเชิงวิทยาศาสตร์ ทรรศนะจากอดีต ตะวันตกและตะวันออก ลัทธิสมัยใหม่ ลัทธิหลังสมัยใหม่ และ
แนวโน้ มในอนาคต
ศว824 ภูมิปัญญาและศิลปะพื ้นบ้ าน
3(3-0-6)
RA824 Traditional Knowledge and Folk Art
ศึกษาวิเคราะห์ ศึกษาภาคสนาม ท้ องถิ่นศึกษา และนาเสนอความคิดทางด้ านภูมิปัญญาและศิลปะ
พื ้นบ้ าน ทังภู
้ มิปัญญาสังคมและภูมิปัญญาท้ องถิ่น กระแสการดารงชีวิต สภาพแวดล้ อม ที่มีผลกระทบต่อพัฒนาการ
ศิลปะพื ้นบ้ าน ศิลปะพื ้นบ้ านที่เป็ นองค์รวมของการดารงชีวิต ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อต่างๆ ศิลปะ
พื ้นบ้ านที่ครอบคลุมถึงศิลปะการแสดง ดนตรี วรรณกรรม การละเล่น งานช่างฝี มือ การก่อสร้ างอาคารบ้ านเรื อน
และการกาหนดพื ้นที่ในชุมชน
ศว825 การบริ หารองค์กรศิลปวัฒนธรรม
3(3-0-6)
RA825 Arts and Culture Organizations and Administration
ศึกษาวิเคราะห์ และนาเสนอความคิดทางด้ านการบริ หารจัดการและพัฒนาองค์กรศิลปวัฒนธรรม ทังองค์
้ กร
ภาครัฐและเอกชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลปกรรม สถานสะสมศิลปกรรม แกลเลอรี่ องค์กรในหน่วยงานของรัฐ องค์กรใน
สถานศึกษา องค์กรในการบริ หารส่วนท้ องถิ่น องค์กรในชุมชน องค์กรอิสระ รวมทังการบริ
้
หารจัดการและพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมในระบบสังคม ระบบสื่อสารมวลชน ระบบการศึกษา ระบบชุมชน และระบบครอบครัว
หมวดปริญญานิพนธ์
ศว999 ปริ ญญานิพนธ์
36 หน่วยกิต
RA999 Dissertation
การดาเนินการทาวิจยั ทางด้ านศิลปวัฒนธรรม การวิจยั ที่ศกึ ษาค้ นคว้ าในลักษณะสหวิทยาการ
บูรณาการ ระเบียบวิธีวิจยั และเป็ นการวิจยั ภาคสนาม มุง่ เน้ นประเด็นปั ญหาทางด้ านศิลปวัฒนธรรม แสวงหาองค์
ความรู้ ที่ลมุ่ ลึก คมชัด กว้ าง และหลากหลาย เพื่อการส่งเสริ มและพัฒนาการสังคมและชุมชนให้ เข้ มแข็ง
สันติสขุ และชอบธรรม ศิลปวัฒนธรรมภายใต้ บริ บทสังคมและวัฒนธรรม

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ งและคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ที่

รายชื่อคณาจารย์

คุณวุฒกิ ารศึกษา
ตรี -โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ที่จบ
ผศ.ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง ปร.ด. (ไทศึกษา) 2554
กศ.ม.(ศิลปศึกษา) 2532
กศ.บ.(ศิลปศึกษา)2525
รศ.ดร.กาญจนา อินทรสุนานนท์ ปร.ด. วัฒนธรรมศาสตร์ (2553)
กศ.ม.(อุดมศึกษา) 2526
กศ.บ.(ศิลปศึกษา)2517
ผศ.ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน
ศศ.ด.(ศิลปวัฒนธรรมวิจยั ) 2553
Diploma.( Fashion Design
Flat Knitting)
Diploma. (Experimental Fashion
Design ) 2547
กศ.ม.(ศิลปศึกษา) 2545
กศ.บ.(ศิลปศึกษา)2533
รศ.พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ
M.F.A.(Theatre & Costume Design) 2534
กศ.ม.(ภาษาและวรรณคดีไทย) 2522
กศ.บ.(ภาษาไทย)2518
รศ.อานาจ เย็นสบาย
กศ.ม.(ศิลปศึกษา) 2530
กศ.บ.ศิลปศึกษา 2513

*1

*2

*3

4

5


สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

เลขประจาตัว
ประชาชน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
Shima Seiki Design Center.
Japan.
Central Saint Martin’s
College of Art & Design. UK.
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
วิทยาลัยครู บ้านสมเด็จเจ้ าพระยา
Illinois State University
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

xxxxxxxxxxxxx

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

เลขประจาตัว
ประชาชน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2553
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
Illinois State University
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร

3.2.2 อาจารย์ ประจา
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5

รายชื่อคณาจารย์
ผศ.ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง
รศ.ดร.กาญจนา อินทรสุนานนท์
ผศ.ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน
รศ.พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ
รศ.อานาจ เย็นสบาย

คุณวุฒกิ ารศึกษา
(สาขาวิชา) และปี ที่จบ
ปร.ด. (ไทศึกษา) 2554
ปร.ด. วัฒนธรรมศาสตร์ (2553)
ศศ.ด.(ศิลปวัฒนธรรมวิจยั ) 2553
M.F.A.(Theatre&Costume Design)2534
กศ.ม.(ศิลปศึกษา) 2530

7

ผศ.ดร.เลิศศิริ บวรกิตติ

D.C.A. ( Creative Arts) 2548

Curtin University of
Technology, Australia.

xxxxxxxxxxxx

10

อ. ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย

ศป.ด.(วิจยั และสร้ างสรรค์ศลิ ปกรรม
ศาสตร์ ) 2554

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

xxxxxxxxxxxx

3.2.3 อาจารย์ พเิ ศษ
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7

รายชื่อคณาจารย์
ศ.พิเศษอารี สุทธิพนั ธุ์
ศ.ดร.วิรุณ ตังเจริ
้ ญ
ผศ.ดร.ศิริยภุ า พูลสุวรรณ
ศ. ดร.สุรพล วิรุฬหรักษ์
ศ.วิโชค มุกดามณี
รศ.ภิญโญ สุวรรณคีรี
รศ.รักษ์ศานติ วิวฒ
ั น์สินอุดม

คุณวุฒกิ ารศึกษา
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
(สาขาวิชา) และปี ที่จบ
M.F.A. (Painting)
Indiana University U.S.A.
Illinois State University,U.S. A.
Ed.D.(Art Edducation)
กศ.ด.(การวิจยั และพัฒนาหลักสูตร)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
Ph.D. Drama and Theatre :
University of Hawaii ,US.A.
ศ.ม.( จิตรกรรม)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
สถ.ม. (สถาปั ตยกรรม)
University of Pennsylvania
ศป.ด.(วิจยั และสร้ างสรรค์ศลิ ปกรรมศาสตร์ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เลขประจาตัว
ประชาชน
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx

4. องค์ ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรื อสหกิจศึกษา)(ถ้ ามี)
หลักสูตรจัดให้ มีการเพิ่มพูนประสบการณ์ภาคสนามแก่นิสิต ในการเรี ยนรายวิชา ศว 824 ภูมิปัญญาและ
ศิลปะพื ้นบ้ าน เพื่อให้ นิสิตได้ ศกึ ษาสภาพความเป็ นจริ งจากการลงภาคสนามในพื ้นที่จริ ง จากแหล่งวัฒนธรรม
และพิพิธภัณฑ์ตา่ ง ๆ ที่รวบรวม จากภูมิปัญญาสังคม ภูมิปัญญาท้ องถิ่น กระแสการดารงชีวิต สภาพแวดล้ อม
ที่มีผลกระทบต่อพัฒนาการศิลปะพื ้นบ้ าน ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีความเชื่อที่คลอบคลุมถึง ศิลปะการแสดง
ดนตรี วรรณกรรม การละเล่น งานช่างฝี มือ การก่อสร้ างอาคารบ้ านเรื อน โดยมีการกาหนดพื ้นที่ในชุมชนที่จะ
ศึกษา ภายใต้ การควบคุมนาเสนอของ อาจารย์ประจารายวิชา
4.1 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
ผลการเรี ยนรู้ จากการเพิ่มเติมประสบการณ์ภาคสนาม สามารถพัฒนาดังนี ้
1. ตระหนักในคุณค่าของการทางาน มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์ และอดทน
2. มีวินยั ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบตนเอง สามารถปฏิบตั ิตมกฎ ระเบียบ และปฏิบตั ิภารกิจที่
ได้ รับมอบหมายได้
3. มีภาวะผู้นาและผู้ตาม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานร่ วมกับผู้อื่น และแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ได้
4. มีความรู้ และทักษะในการใช้ เครื่ องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ อง กับการเพิ่มประสบการณ์ภาคสนาม
5. มีทกั ษะ การสื่อสารด่านการพูด เขียน และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม
6. สามารถใช้ ความรู้ การคิดวิเคราะห์ และการบูรณาการความรู้ ตา่ ง ๆ เพื่อการแก้ ปัญหาอย่าง
สร้ างสรรค์
7. สามรถสืบค้ น รวบรวม ศึกษา และติดตามความก้ าวหน้ าทางวิชาการ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ อง
อย่างเป็ นระบบ
8. มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ของตนเองและวิชาชีพ อย่างต่อเนื่อง
9. มีความสามารถ และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เป็ นบัณฑิตที่มีศกั ยภาพและความพร้ อมในการทางาน
4.2 ช่ วงเวลา
ภาคเรี ยนที่ 1 ตามแผนการเรี ยน
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน

5. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรื องานวิจัย (ถ้ ามี)
ข้ อมูลโดยทัว่ ไปของการทาโครงงานหรื อปริ ญญานิพนธ์ ที่นอกเหนือจากรายวิชาอื่น ๆ
5.1 คาอธิบายโดยย่ อ
การวิจยั ปริ ญญานิพนธ์และโครงงานด้ านการศึกษาเป็ นงานวิจยั ทางศิลปกรรม ที่มงุ่ เน้ นการศึกษา และ
แก้ ปัญหา พัฒนา ตลอดจนการสร้ างองค์ความรู้ ทางศิลปกรรม ตามความสนใจ และตามความจาเป็ น ของนิสิต โดยมี
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็ นผู้ควบคุม ดูแล ทังนี
้ ้กระบวนการขันตอนต่
้
าง ๆ เป็ นไปตามระเบียบ ของบัณฑิตวิทยาลัย ตังแต่
้
การเสนอเค้ าโครงวิจยั ต่อคณะกรรมการพิจารณาเค้ าโครงวิจยั การแต่งตังคณะกรรมการสอบปากเปล่
้
า
5.2 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
นิสิตสามารถกาหนดประเด็น ปั ญหา และการสืบค้ นข้ อมูลวิจยั การเขียนและเสนอโครงการวิจยั ดาเนินการ
วิจยั การสร้ างเครื่ องมือ และตรวจสอบประสิทธิภาพ และคุณภาพของเครื่ องมือวิจยั การวิเคราะห์ข้อมูล และการ
ใช้ สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุ ปและอภิปรายผลการวิจยั และการนาเสนอรายงานวิจยั สามารถทางานเป็ นทีม
มีความเชี่ยวชาญในการใช้ เครื่ องมือ โปรแกรม ในการทาโครงงานและสามารถนามาเป็ นต้ นแบบในการพัฒนาต่อได้
5.3 ช่ วงเวลา
นิสิตจะดาเนินการเสนอชื่อเรื่ อง ปริ ญญานิพนธ์ เมื่อได้ ลงทะเบียนเรี ยนในมหาวิทยาลัยมาแล้ วไม่น้อยกว่า
1 ปี การศึกษา ระยะเวลาการดาเนินการทาปริ ญญานิพนธ์ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นครนิทรวิโรฒ
ว่าด้ วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554
5.4 จานวนหน่ วยกิต
ปริ ญญานิพนธ์จานวน 36 หน่วยกิต
5.5 การเตรี ยมการ
มีการเตรี ยมการให้ คาแนะนาและช่วยเหลือทางด้ านวิชาการแก่นิสิต โดยแต่งตังอาจารย์
้
ที่ปรึกษาเป็ นผู้ให้
คาแนะนาช่วยเหลือนิสิต มีการกาหนดเวลานัดหมายให้ คาปรึกษาแก่นิสิต ทังทางตรงและจดหมายอี
้
เลคทรอนิค
แต่งตังคณะกรรมการพิ
้
จารณาโครงการวิจยั และแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบปากเปล่า มีการกาหนดขันตอนการ
้
จัดทาปริ ญญานิพนธ์ ตามปฏิทินการศึกษา และเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554
5.6 กระบวนการประเมินผล
มีการประเมินผลเป็ นระยะ จากการสนทนา ซักถาม ประเมินผลจากเอกสารการจัดเค้ าโครงการวิจยั
และรายงานวิจยั การประชุมพิจารณาเค้ าโครงวิจยั การสอบปากเปล่า โดยให้ มีการปรับปรุ งแก้ ไขเพิ่มเติมที่ยงั ไม่ได้
มาตรฐานโดยเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นครนิทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2554

หมวดที่ 4 ผลการเรี ยนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
- มีความเป็ นผู้นาทางศิลปวัฒนธรรมประกอบด้ วยคุณธรรม 1. สอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรมในกระบวนการเรี ยนการสอน การจัด
กิจกรรม ตลอดจน จัดสถานการณ์ ประสบการณ์ เพื่อเสริ มสร้ าง
จริ ยธรรม รวมทังตระหนั
้
กถึงคุณค่าแห่ง ภูมิปัญญา
ลักษณะความเป็ นผู้นาทางศิลปวัฒธรรม
ตอบสนองการยึดมัน่ ในการละเลยการละเมิดทรัพย์สินทาง
2. ศึกษาค้ นคว้ า วิจยั และเผยแพร่ องค์ความรู้ ใหม่ ๆ แก่สงั คม จรรโลง
ปั ญญาของแต่ละชุมชน
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ไม่ละเมิดองค์ความรู้ ที่เป็ นทรัพย์สิน
ทางปั ญญา
3. พัฒนาการเรี ยนรู้ การสร้ างสรรค์โดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ โดย
สอดแทรกกิจกรรมเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีการศึกษาค้ นคว้ า ตลอดไป
4. การจัดกิจกรรม การทางานเป็ นทีม การจัดอบรม สัมมนา การศึกษา
ดูงาน การลงภาคสนามต่าง ๆ
1. สามารถใช้ ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างชัดเจน ใช้ เทคโนโลยีสาหรับการ
- มีทกั ษะการสื่อสาร
สื่อสารได้ อย่างดี และมีความสามารถในการถ่ายทอดข้ อมูล
ความรู้ จากภาษาและเทคโนโลยี อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1 ด้ านคุณธรรมและจริยธรรม
ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม
1. ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริ ยธรรม
ความเสียสละ ความซื่อสัตย์สุจริ ต
ความสาคัญของกฎระเบียบและ
ข้ อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
2. มีวนิ ยั และมีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ ที่มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง วิชาชีพและสังคม
3. เคารพสิทธิและรับฟั งความคิดเห็น
ของผู้อื่น รวมทังเคารพในคุ
้
ณค่า
และศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์

กลยุทธ์ การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

- กาหนดให้ มีวฒ
ั นธรรมองค์กร
-เป็ นผู้ที่มี คุณธรรม จริ ยธรรมให้ นิสิต
และค่านิยมที่ดี โดยเน้ นการเข้ าชันเรี
้ ยน
ให้ ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็ น สากล
- รู้ หน้ าที่ และรับผิดชอบการทางาน
- ส่งเสริ มให้ นิสิต แสวงหาองค์ความรู้
ใหม่ๆ ที่สร้ างสรรค์ ในการเรี ยนฝึ กการ
ปฏิบตั งิ านในองค์กร ชุมชนและสังคม
เพื่อเป็ นตัวอย่างที่ดี
- เป็ นผู้นาทางด้ านวิชาการ นอกจากนี ้
- มีการสอดแทรกเรื่ อง คุณธรรมจริ ยธรรม
ในการสอนทุกรายวิชา
- มีการจัดกิจกรรม ส่งเสริ มคุณธรรม
จริ ยธรรม สร้ างวินยั และมีสานึก
จรรยาบรรณ ทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อ
ฝึ กให้ นิสิตเป็ นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต
ยุตธิ รรม เสียสละ อุทศิ ตน และคานึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวม

- ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิต การส่งงาน
ตามกาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และ
การร่ วมกิจกรรมที่ กาหนด
- ประเมินจากการมีวนิ ยั และพร้ อมเพรี ยง
ของนิสิตในการเข้ าร่ วมกิจกรรมเสริ ม
หลักสูตร ที่เน้ นไปที่การมีจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้ าที่ที่
ได้ รับมอบหมาย
- ให้ นิสิตได้ ประเมินตนเองในเรื่ องคุณธรรม
จริ ยธรรม

2.2 ด้ านความรู้
ผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
1. มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับเนื ้อหา
สาระ หลักการ ทฤษฎีการวิจยั ใน
ศาสตร์ ศลิ ปะ วัฒนธรรม อย่างถ่องแท้
ลึกซึ ้ง และกว้ างขวาง
2. สามารถนาความรู้ ไปประยุกต์ใน
การศึกษาค้ นคว้ าทางวิชาการและ
วิจยั การปฏิบตั ใิ นวิชาชีพและใน
การดาเนินชีวติ ตลอดจนมีความเข้ าใจ
ในวิธีการพัฒนาองค์ความรู้ ใหม่ ๆ
3. มีความเข้ าใจในผลกระทบของผล
การวิจยั ในปั จจุบนั ที่มีองค์ความรู้
ในสาขาวิชาของตนติดตาม ความ
เปลี่ยนแปลงทางวิชาการเพื่อการนา
มาใช้ เป็ นพื ้นฐานการวิจยั ทาง
ศิลปวัฒนธรรม
4. สามารถบูรณาการความรู้ ในสาขา
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับความรู้
ทางการด้ านศิลปวัฒนธรรมและ
ศาสตร์ ทางศิลปกรรมที่เกี่ยวข้ อง

2.3 ด้ านทักษะทางปั ญญา
ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทาง
ปั ญญา
1. มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับกระบวน
การค้ นหาข้ อเท็จจริ ง การทาความ
เข้ าใจและสามารถประเมินข้ อมูล
จากแหล่งข้ อมูลที่หลากหลายเพื่อใช้
ในการแก้ ปัญหาด้ วยตนเอง
2. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ ใน
การแก้ ปัญหาการวิจยั ที่ซบั ซ้ อน
ทางศิลปะ สังคม วัฒนธรรม และ
สิง่ แวดล้ อม เสนอแนะแนวทางใน
การแก้ ปัญหาต่างๆ ได้ อย่างสร้ างสรรค์
โดยนาหลักการระเบียบวิธี และวิธีวิจยั
มาอ้ างอิงอย่างเหมาะสม
3. สามารถใช้ ทกั ษะ ความเข้ าใจเกี่ยวกับ
วิชาชีพ และมีกระบวนการคิดอย่าง
เป็ นระบบ เพื่อพัฒนาตนเอง

กลยุทธ์ การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

- ใช้ การเรี ยนการสอนในหลากหลายรู ปแบบ - ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
โดยเน้ นหลักการทางทฤษฎีการบูรณาการ
และการปฏิบตั งิ านและการวิจยั ของ
ในสภาพแวดล้ อมจริ ง โดยทันต่อการ
นักศึกษา ในด้ าน ต่าง ๆ คือ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทังนี
้ ้ให้
(1) การทดสอบและการสอบ
เป็ นไปตามลักษณะของรายวิชา
ประมวลความรู้
ตลอดจนเนื ้อหาสาระของรายวิชานัน้ ๆ
(2) รายงานการวิจยั
- มีการเรี ยนรู้ จาก สถานการณ์จริ ง โดย
(3) โครงการและกิจกรรม
การศึกษาดูงานหรื อ เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี
รู ปแบบต่างๆ
ประสบการณ์ตรงมา เป็ นวิทยากรพิเศษ - การประเมินตนเองของนิสิต
เฉพาะเรื่ อง

กลยุทธ์ การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

- จัดกระบวนการเรี ยนรู้ ด้ านการวิจยั
- การประเมินผลที่สะท้ อนการคิดวิเคราะห์
เพื่อให้ นิสิตได้ ฝึกทักษะการวิเคราะห์
ของนิสิตโดยประเมินจากการเขียน
ทักษะการคิด จากสภาพ ปั ญหา หรื อ
รายงาน การ นาเสนอผลงาน และการ
สถานการณ์จริ งต่างๆ ทังในระดั
้
บบุคคล
ทดสอบ
และกลุ่ม เช่น สะท้ อนคิด อภิปรายกลุ่ม - ประเมินจากกิจกรรมทางการเรี ยนรู้
การทากรณีศกึ ษา การเสวนา การจัดทา การวิจยั ในด้ านความสามารถ
โครงการ ฯลฯ
ในการตัดสินใจ การแก้ ไขปั ญหาการ
- จัดกิจกรรมให้ นิสิตมีโอกาสเรี ยนรู้ การวิจยั
วิจยั ในสถานการณ์ตา่ ง ๆ
จากปั ญหา และประสบการณ์จริง เพื่อการ - .ให้ นิสิตได้ ประเมินตนเอง
เสนอแนะและหา แนวทางแก้ ไขจริ ง เพื่อการ
เสนอแนะ และหาแนวทางแก้ ไข

2.4 ด้ านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ
ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะ
กลยุทธ์ การสอน
ความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและ
ความรั บผิดชอบ
1. สามารถปรับตัวในการทางานร่ วมกับ
ผู้อื่น ได้ อย่างดีและมีความสุข
2. มีความเป็ นผู้นาและผู้ตามที่ดีสามารถ
ทางานเป็ นหมู่คณะ ให้ ความช่วยเหลือ
และอานวยความ สะดวกในการแก้ ปัญหา
สถานการณ์ต่างๆ ตามลาดับความสาคัญ
ทังในบทบาทของผู
้
้ นาและในบทบาทของ
ผู้ร่วมทางาน
3. สามารถใช้ ความรู้ ในศาสตร์ มาชี ้นา
สังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4. สามารถสร้ างทักษะความสัมพันธ์
ระหว่าง ตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
ได้ แก่ การสื่อสาร และการทางานเป็ นทีม
5. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการ
เรี ยนรู้ ทงของตนเองและทาง
ั้
วิชาชีพ
อย่างต่อเนื่องและ ทันสมัย

- อาจารย์ผ้ สู อนจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ที่เน้ นการทางานเป็ นกลุ่ม และงานที่ต้องมี
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคล จัดประสบการณ์
การเรี ยนรู้ ในภาคปฏิบตั ิ สอดแทรกเรื่ อง
ความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์
การเข้ าใจวัฒนธรรมขององค์กรในทุก
รายวิชา
- ฝึ กทักษะปฏิบตั แิ ละการอยู่ร่วม ในสังคม
ด้ วยการสร้ างความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่าง
บุคคล รวมทังการจั
้
ดการปั ญหา และความ
ขัดแย้ งอย่างเหมาะสม

วิธีการวัดและประเมินผล

- ประเมินจากโครงการและกิจกรรม
จากพฤติกรรมทางด้ านการสื่อสาร
การมีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบ
ในการเรี ยนและงานที่ได้ รับมอบหมาย
รวมทังการเข้
้
าร่ วม กิจกรรม /
โครงการต่าง ๆ และการประเมิน
ตนเองของนิสิต

2.5 ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการ
กลยุทธ์ การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. มีทกั ษะการใช้ ภาษาไทยได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ใช้ ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
3. สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลและ
การนาเสนอ
4. มีทกั ษะในการใช้ อปุ กรณ์
คอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษาค้ นคว้ า
ดาเนินการเกี่ยวกับข้ อมูลเชิงสถิติ
และสามารถวิเคราะห์และนาเสนอได้
อย่างเหมาะสม
5. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ทังปากเปล่
้
าและการเขียน พร้ อมทัง้
เลือกใช้ รูปแบบเทคโนโลยี ของสื่อ
การนาเสนอได้ อย่างเหมาะสม

- จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ในรายวิชาต่าง ๆ
ให้ นกั ศึกษาได้ วเิ คราะห์สถานการณ์
จาลอง และสถานการณ์ เสมือนจริ ง
- นาเสนอการแก้ ปัญหาที่เหมาะสม
เรี ยนรู้ เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์

- ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดย
ใช้ ทฤษฎี การเลือกใช้ เครื่ องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อคณิตศาสตร์
และสถิติ ที่เกี่ยวข้ อง ประเมินจาก
ความสามารถในการอธิบาย ถึง
ข้ อจากัดเหตุผลในการเลือกใช้
เครื่ องมือต่าง ๆ การอภิปราย
กรณีศกึ ษาต่าง ๆที่มีการนาเสนอ
และการประเมินตนเองของนิสิต

3. แผนที่แสดงการกระจายความรั บผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
สรุ ปมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ดังนี ้
ด้ านที่ 1 คุณธรรมและจริยธรรม
1. ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริ ยธรรม ความเสียสละ ความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ความสาคัญของกฎระเบียบและ
ข้ อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
2. มีวินยั และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
3. เคารพสิทธิและรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทังเคารพในคุ
้
ณค่าและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
ด้ านที่ 2 ความรู้
1. มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับ เนื ้อหา สาระ หลักการ ทฤษฎีการวิจยั ในศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม อย่างถ่องแท้
ลึกซึ ้ง และกว้ างขวาง
2. สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ในการศึกษาค้ นคว้ าทางวิชาการและวิจยั การปฏิบตั ใิ นวิชาชีพและในการดาเนิน
ชีวิต ตลอดจนมีความเข้ าใจในวิธีการพัฒนาองค์ความรู้ ใหม่ ๆ
3. มีความเข้ าใจในผลกระทบของผลการวิจยั ในปั จจุบนั ที่มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาของตน ติดตามความ
เปลี่ยนแปลงทางวิชาการ เพื่อการนามาใช้ เป็ นพื ้นฐานการวิจยั ทางศิลปวัฒนธรรม
4. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับความรู้ ทางการด้ านศิลปวัฒนธรรมและศาสตร์
ทางศิลปกรรม ที่เกี่ยวข้ อง
ด้ านที่ 3 ทักษะทางปั ญญา
1. มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับ กระบวนการค้ นหาข้ อเท็จจริ ง การทาความเข้ าใจและสามารถประเมินข้ อมูลจาก
แหล่งข้ อมูลที่หลากหลายเพื่อใช้ ในการแก้ ปัญหาด้ วยตนเอง
2. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ ในการแก้ ปัญหาการวิจยั ที่ซบั ซ้ อน ทางศิลปะ สังคม วัฒนธรรมและสิง่ แวดล้ อม เสนอแนะ
แนวทางในการแก้ ปัญหาต่างๆ ได้ อย่างสร้ างสรรค์ โดยนาหลักการระเบียบวิธี และวิธีวิจยั มาอ้ างอิงอย่างเหมาะสม
3. สามารถใช้ ทกั ษะ ความเข้ าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ และมีกระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบ เพื่อพัฒนาตนเอง
ด้ านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ
1. สามารถปรับตัวในการทางานร่วมกับผู้อื่น ได้ อย่างดีและมีความสุข
2. มีความเป็ นผู้นา และผู้ตามที่ดี สามารถทางานเป็ นหมูค่ ณะ ให้ ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการ
แก้ ปัญหาสถานการณ์ตา่ งๆ ตามลาดับความสาคัญ ทังในบทบาทของผู
้
้ นาและในบทบาทของผู้ร่วมทางาน
3. สามารถใช้ ความรู้ในศาสตร์ มาชี ้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4. สามารถสร้ างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ ได้ แก่ การสื่อสาร และการทางานเป็ นทีม
5. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรี ยนรู้ทงของตนเองและทางวิ
ั้
ชาชีพอย่างต่อเนื่องและทันสมัย
ด้ านที่ 5 การวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทกั ษะการใช้ ภาษาไทยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ใช้ ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
3. สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้ อมูลและการนาเสนอ
4. มีทกั ษะในการใช้ อปุ กรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษาค้ นคว้ า ดาเนินการเกี่ยวกับข้ อมูลเชิงสถิติ และ
สามารถวิเคราะห์และนาเสนอได้ อย่างเหมาะสม
5. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทังปากเปล่
้
า การเขียน พร้ อมทังเลื
้ อกใช้ รูปแบบเทคโนโลยีสื่อการนาเสนอได้ อย่างเหมาะสม

19

3. แผนที่แสดงการกระจายความรั บผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping)
ความรั บผิดชอบหลัก
oความรั บผิดชอบรอง
มาตรฐานผลการเรียนรู้

รายวิชา
หมวดวิชาบังคับ
ศว 711 หลักการและกระบวนทัศน์การวิจยั พหุวฒ
ั นธรรม
ศว 712 การวิจยั ศิลปวัฒนธรรมและมานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม
หมวดวิชาเลือก
ศว 821 พัฒนาการความคิดในสังคม
ศว 822 สัมมนาทางมานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม
ศว 823 สัมมนาทางศิลปะ
ศว 824 ภูมิปัญญาและศิลปะพื ้นบ้ าน
ศว 825 การบริ หารองค์กรศิลปวัฒนธรรม

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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คุณธรรม
จริยธรรม

หมวดปริญญานิพนธ์
ศว 999 ปริ ญญานิพนธ์
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 หมวดที่ 5
การวัดและประเมินผลการศึกษา สรุ ปดังนี ้
- การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ ใช้ ระบบค่าระดับขัน้ ดังนี ้
ระดับขัน้
ความหมาย
ค่าระดับขัน้
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
B

ดี (Good)

3.0

C+
C
D+
D
E

ดีพอใช้ (Fairly Good)
พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)

2.5
2.0
1.5
1.0
0.0

- การประเมินผลการสอบพิเศษตามข้ อกาหนดของหลักสูตร ได้ แก่ การสอบภาษา (Language Examination)
การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
และการประเมินคุณภาพปริ ญญานิพนธ์หรื อสารนิพนธ์ ให้ ผลการประเมินเป็ น ผ่าน P(Pass) หรื อ ไม่ผ่าน F(Fail)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 กาหนดระบบการวัดและประเมินผลในระดับรายวิชา และทบทวนระบบด้ วยคณะกรรมการ
2.2 อาจารย์ที่ผิดชอบรายวิชาเดียวกัน กาหนดระบบและมาตรฐานการประเมินผลร่ วมกัน และให้
สอดคล้ องกับตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร ทาการทวนสอบโดยการประชุมตัดสินผลการเรี ยนร่ วมกัน
2.3 จัดการวัดประมวลความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะของนิสิต ก่อนจบการศึกษา
2.4 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554
หมวดที่ 9 การขอรับปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตร ข้ อที่ 48
นิสิตที่จะสาเร็ จการศึกษาได้ สาหรับหลักสูตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1. มีเวลาเรี ยนที่มหาวิทยาลัยนี ้ไม่น้อยกว่า 1 ปี การศึกษา และมีระยะเวลาศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. สอบได้ จานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร
3. ได้ คา่ คะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ต่ากว่า 3.00
4. สอบภาษาต่างประเทศได้
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5. สอบวัดคุณสมบัติได้
6. เสนอปริ ญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการสอบปากเปล่าปริ ญญานิพนธ์ขนั ้
สุดท้ าย โดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริ ญญานิพนธ์ที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยแต่งตัง้
7. ส่งปริ ญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
8. ผลงานปริ ญญานิพนธ์จะต้ องได้ รับการตีพิมพ์หรื ออย่างน้ อยดาเนินการให้ ผลงานหรื อส่วนหนึง่ ของ
ผลงานได้ รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่ วมกลัน่ กรอง (Peer
Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานัน้

หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรี ยมการสาหรั บอาจารย์ ใหม่
จัดให้ มีการปฐมนิเทศ อาจารย์ใหม่ เพื่อแนะนาอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษ เพื่อให้ เข้ าใจนโยบาย
สถาบัน / คณะ หลักสูตรรายวิชาที่สอนในหลักสูตร และรายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน
1.1 กาหนดให้ คณาจารย์ใหม่เข้ าโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาคณาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ และโครงการพัฒนาคณาจารย์ใหม่ของคณะศิลปกรรมศาสตร์
1.2 จัดระบบอาจารย์พี่เลี ้ยงสาหรับอาจารย์ใหม่ เพื่อให้ คาแนะนาและให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย
โครงสร้ างหลักสูตรและรายวิชา และการพัฒนานิสิต เพื่อให้ อาจารย์ใหม่สามารถให้ คาแนะนานิสิตเกี่ยวกับ
หลักสูตร การจัดการเรี ยนการสอนของคณะ และการพัฒนานิสิตได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ส่งเสริ มให้ มีการอบรมเพิ่มความรู้ สร้ างเสริ มประสบการณ์การสอน และการวิจยั อย่างต่อเนื่อง สนับสนุน
การศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ การประชุมทางวิชาการทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผล
2.1.1จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาอาจารย์ในด้ านการจัดการเรี ยนการสอน
การพัฒนาสื่อการเรี ยนการสอน
2.1.2จัดสรรงบประมาณเพื่ อให้ คณาจารย์ ได้ พัฒนาความรู้ ความสามารถเพิ่ มเติม ตาม
สถานการณ์ ที่ เปลี่ ย นแปลง และตามความต้ องการของคณาจารย์ ที่ต้องการอบรม ซึ่งจะนาความรู้ มา
พัฒนาการเรี ยนการสอนให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
2.1.3 สนับสนุนให้ คณาจารย์เข้ าร่ วมโครงการพัฒนาความรู้ ในด้ านทักษะการจัดการสอน การใช้ สื่อ
การเรี ยนการสอน การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรู้และการทาวิจยั ของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
และภายนอกสถาบัน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอื่นๆ
2.2.1 ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ คณาจารย์พฒ
ั นาผลงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนาการเรี ยนการ
สอน และพัฒนาผลงานทางด้ านวิจยั เพื่อสร้ างองค์ความรู้ ใหม่และนวัตกรรม ทังในด้
้ านวิชาการและวิชาชีพ
โดยการสนับสนุนเงินทุนและส่งเสริ มการเผยแพร่ ในรู ปแบบต่างๆ
2.2.2 สร้ างกลไกกระตุ้นและจัดกิจกรรมแก่คณาจารย์ เพื่อส่งเสริ มทักษะ การเขียนเอกสารตารา
บทความ และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆ
2.2.3 ส่งเสริ มให้ ทนุ สนับสนุนการไปเข้ าร่ วมประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ
และการเข้ าร่ วมการสัมมนาระดับประเทศ/นานาชาติ
2.2.4 จัดโครงการสนับสนุนให้ คณาจารย์ศกึ ษาต่อ โดยให้ ทุนการศึกษาในรู ปแบบต่างๆ สาหรับ
ผู้เข้ าร่ วมโครงการ
2.2.5 สร้ างสัม พัน ธภาพกับ มหาวิ ท ยาลัย ในต่า งประเทศ รวมทัง้ ประเทศใกล้ เคี ย ง เพื่ อ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และพัฒนาองค์ความรู้ ในวิชาชีพ
2.2.6 สร้ างระบบและกลไกในการให้ บริ การวิชาการทางศิลปกรรมศาสตร์ แก่ชมุ ชน ในลักษณะ บูรณาการ
กับการเรี ยนการสอน การวิจยั และควบคูก่ บั การพัฒนาความรู้ และคุณธรรม

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 จัดให้ มีคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรระดับคณะ เพื่อกากับทิศทางการดาเนินงานให้ สอดคล้ องกับ
นโยบายและมาตรฐานการผลิตบัณฑิต
1.2 จัดให้ มีอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร ทาหน้ าที่ดแู ล รับผิดชอบการบริ หารจัดการการเรี ยนการสอน ให้
เป็ นไปตามข้ อกาหนดของหลักสูตรและมาตรฐาน
1.3 จัดให้ มีอาจารย์ผ้ ปู ระสานงานรายวิชา ทาหน้ าที่จดั ทา มคอ.3 วางแผนการจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกับ
อาจารย์ผ้ สู อน ดาเนินการจัดการเรี ยนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบให้ เป็ นไปอย่างมีคณ
ุ ภาพ
2. การบริหารทรั พยากรการเรี ยนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะ/หลักสูตรจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ เพื่อจัดซื ้อตารา สื่อการเรี ยน การสอน
โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอนในชันเรี
้ ยนและสร้ าง
สภาพแวดล้ อมให้ เหมาะสมกับการเรี ยนรู้ ด้วยตนเองของนิสติ
2.2 ทรั พยากรการเรี ยนการสอนที่มีอยู่เดิม
มหาวิทยาลัยมีความพร้ อมด้ านหนังสือ ตารา และการสืบค้ นผ่านฐานข้ อมูล โดยมีสานักหอสมุดกลาง ที่มี
หนังสือที่เกี่ยวข้ องกับศิลปกรรมศาสตร์ ด้านต่าง ๆ เช่น การออกแบบ ดนตรี ทัศนศิลป์ สุนทรี ยศาสตร์ ฯลฯ รวมถึง
ศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ อง โดยสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ มีจานวนหนังสืออ้ างอิง ตารา วารสาร
ทางด้ านศิลปกรรมศาสตร์ จานวนประมาณ 5,000 เล่ม และระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อค้ นหาฐานข้ อมูล ใน Internet
นอกจากนี ้คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีการสนับสนุน การเรี ยนการสอน โดยจัดทรัพยากรการเรี ยนรู้ เช่น หนังสือ
ตารา สื่อการเรี ยนรู้ เอกสาร อุปกรณ์การเรี ยนการสอน คอมพิวเตอร์ เพื่อการสืบค้ น รวมทังสื
้ ่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็ น
ต้ น ตามสาขาวิชาคณะศิลปกรรมศาสตร์ สานักหอสมุดกลางสานักสื่อและเทคโนโลยี สานักคอมพิวเตอร์ เครื อข่าย
ตลอดจนแหล่งเรี ยนรู้ ในชุมชน
2.3 การจัดหาทรั พยากรการเรี ยนการสอนเพิ่มเติม
1. ประสานงานกับสานักหอสมุดกลาง ในการจัดซื ้อหนังสือและตาราใหม่ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อบริ การให้
อาจารย์และนักศึกษาได้ ค้นคว้ าและใช้ ประกอบการเรี ยนการสอนในรายวิชาต่างๆ เป็ นประจาทุกปี
2. จัดซื ้อสื่อการสอนอื่นๆ เพื่อใช้ ประกอบการเรี ยนการสอน และการวิจยั เช่น เครื่ องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ แบบพกพา
3. ห้ องสาหรับการเรี ยนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ
- อาคาร 16 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ห้ องเรี ยนบรรยาย
จานวน 9 ห้ อง
ห้ องเรี ยนปฏิบตั ิการ
จานวน 35 ห้ อง
(ทัศนศิลป์ ออกแบบทัศนศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดง)
ห้ องปฎิบตั ิการคอมพิวเตอร์
จานวน 2 ห้ อง

ห้ องปฏิบตั ิการ หอศิลปกรรมศรี นคริ นทรวิโรฒ (นิทรรศการ) จานวน
ห้ องปฏิบตั ิการ หอนาฏลักษณ์ ( ปฏิบตั ิการการแสดง/ดนตรี ) จานวน
ห้ องสมุดคณะศิลปกรรมศาสตร์
จานวน
ครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรี ยน
จานวน
- ศูนย์วฒ
ั นธรรม หรื อแหล่งการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต ในสถานศึกษา และชุมชน

1 ห้ อง
1 ห้ อง
1 ห้ อง
40 เครื่ อง

2.4 การประเมินความพียงพอของทรั พยากร
2.4.1 ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรี ยน และบุคลากรที่เกี่ยวข้ อง
2.4.2 จัดระบบติดตามการใช้ ทรัพยากร เพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบการประเมิน
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรั บอาจารย์ ใหม่
การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้ เป็ นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยกาหนดให้ อาจารย์
ใหม่ต้องมีคณ
ุ วุฒิที่สอดคล้ องกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอนจะต้ องปรับปรุ งร่ วมกันในการวางแผนจัดการเรี ยนการสอน
ประเมินผลและให้ ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อเตรี ยมไว้ สาหรับการปรับปรุ ง
หลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารื อ หาแนวทางที่จะทาให้ บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้ บณ
ั ฑิตเป็ นไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์
3.3 การแต่ งตัง้ คณาจารย์ พเิ ศษ
อาจารย์พิเศษ คัดเลือกจากผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการที่มีตาแหน่งวิชาการตังแต่
้ ระดับรองศาสตราจารย์ขึ ้นไป
หรื อมีวฒ
ุ ิไม่ต่ากว่าระดับปริ ญญาเอก หรื อมีประสบการณ์ทางวิชาชีพไม่ต่ากว่า 10 ปี หรื อเป็ นผู้เชี่ยวชาญที่ได้ รับ
รางวัลในระดับชาติหรื อระดับนานาชาติ โดยจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตรทุกภาคการศึกษา
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรั บตาแหน่ ง
ให้ มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อทาหน้ าที่ประสานการดาเนินงานของหลักสูตรระหว่างคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีคณ
ุ วุฒิไม่ต่ากว่าระดับปริ ญญาตรี
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้ เพื่อการปฏิบัตงิ าน
จัดให้ มีการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ และประสบการณ์การปฏิบตั ิงาน ในด้ าน
ต่างๆอย่างน้ อยคนละ 1-2 ครัง้ ต่อปี ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

5. การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานิสิต
5.1 การให้ คาปรึกษาด้ านวิชาการ และอื่นๆ แก่ นิสิต
5.1.1มีร ะบบอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาด้ านวิ ช าการ เพื่ อท าหน้ าที่ ใ ห้ ค าแนะน าและค าปรึ ก ษาในการ
ลงทะเบียน การเรี ยน การร่ วมกิจกรรม การปรับตัว การพัฒนาทักษะชีวิต และอื่นๆ
5.1.2 มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจาโครงการในการทากิจกรรมของนิสติ
5.2 การอุทธรณ์ ของนิสิต
5.2.1 นิสิตสามารถยื่นคาร้ องเพื่อขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนนและวิธีการ
ประเมินผล
5.2.2จัดช่องทางรับคาร้ องเพื่อการขออุทธรณ์ของนิสิต
5.2.3จัดตังคณะกรรมการในการพิ
้
จารณาการอุทธรณ์ของนิสิต
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรื อความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
6.1 การสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตทุกปี เพื่อนาข้ อมูลไปปรับปรุ งหลักสูตร
6.2 มีการสารวจการได้ งานทาของบัณฑิตทุกปี
6.3 มีการสารวจเพื่อประเมินความต้ องการของตลาดงาน สังคม

7. ตัวบ่ งชีผ้ ลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
เพื่อให้ การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี ้ทังหมด
้
ในเบื ้องต้ นได้ กาหนดให้ มีการติดตามผลการดาเนินการ
ตามแนวคิดของ TQF โดยมีเกณฑ์การประเมินผ่านไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของตัวชี ้วัด
ตัวบ่งชี ้ผลการดาเนินงาน
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้ อยร้ อยละ 80 มีสว่ นร่วมใน การ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน หลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้ องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรื อ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้ อย
ก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผล
การดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ
มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปิ ดสอนให้ ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ ้นสุดปี การศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรี ยนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ ามี) อย่างน้ อย
ร้ อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรื อการประเมินผลการเรี ยนรู้ จากผลการประเมินการ
ดาเนินการที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ ามี) ทุกคน ได้ รับการปฐมนิเทศหรื อ
คาแนะนาด้ านการจัดการเรี ยนการสอน
(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้ รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรื อ
วิชาชีพอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน (ถ้ ามี) ได้ รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้ าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตที่มตี อ่ บัณฑิตใหม่เฉลีย่
ไม่น้อยกว่า3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรั บปรุ งการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
1.1.1 ประเมินคุณภาพการเรี ยนการสอนรายวิชา โดยนิสิตที่ลงทะเบียนเรี ยน
1.1.2 ประเมินประสิทธิภาพการสอนจากผลการเรี ยนของนิสิต
1.1.3 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเข้ าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนการสอนของนิสิต ทังในและนอกชั
้
นเรี
้ ยน
1.1.4 ประเมินจากผลงานของนิสิตที่ได้ รับมอบหมายในแต่ละรายวิชา
1.1.5 ประเมินวิธีการจัดการเรี ยนรู้ โดยคณาจารย์ผ้ สู อนในระดับรายวิชาและสาขาวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
1.2.1 ประเมินอาจารย์ผ้ สู อนในแต่ละรายวิชาโดยนิสิต ตามแบบประเมินคุณภาพการเรี ยนการสอน
1.2.2 รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้ แก่อาจารย์ผ้ สู อนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช้ ใน
การปรับปรุ งกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ตอ่ ไป
1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุ งทักษะกลยุทธ์การสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1. กลยุทธ์การประเมิน
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม มีการรวบรวมข้ อมูลทังหมดเพื
้
่อการปรับปรุ งหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร
ตลอดจนปรับปรุ งกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนทังในภาพรวมและในแต่
้
ละรายวิชา นอกจากนี ้ประเมินจากโดย
การสอบถามความคิดเห็นจากนิสิตและผู้ใช้ บณ
ั ฑิตด้ วย ซึง่ จะรวบรวมข้ อคิดเห็นทังหมดน
้
าไปปรับปรุ งหลักสูตรต่อไป
2.2 ดัชนีการประเมินผลการดาเนินงาน
มีการเก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อใช้ กาหนดดัชนีบ่งชี ้ผลการดาเนินงานดังนี ้
กาหนดให้ มีคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ซึง่ ประกอบไปด้ วยคณะกรรมการภายในและภายนอกสถาบัน
2.2.1 ประเมินหลักสูตรในแต่ละปี การศึกษา ซึง่ ประกอบไปด้ วย การประเมินการจัดการเรี ยนการ
สอน การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต และการประมวลความรู้ ของนิสิตก่อนจบ
การประเมินผลผลิต (Output) และประเมินผลที่ได้ (Outcome)
2.2.2 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
2.2.3 จัดทาการวิจยั เชิงประเมินหลักสูตร เพื่อนาผลไปใช้ ในการพัฒนาและปรับปรุ งหลักสูตร
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ดาเนินการประเมินตามตัวบ่งชี ้ที่ได้ กาหนดไว้ ในหมวดที่ 7 ข้ อ 7 ตัวบ่งชี ้ผลการดาเนินงาน โดยแต่งตัง้
คณะกรรมการประเมินอย่างน้ อย 3 คน โดยประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒินาขาวิชาเดียวกันอย่างน้ อย 1 คน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรั บปรุ ง
4.1 จัดทารายงานการประเมินหลักสูตร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการในระดับต่างๆ คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้ อง
4.2 จัดประชุม สัมมนา การวางแผนปรับปรุ งหลักสูตร และกลยุทธ์ การสอน โดยใช้ ผลการประเมินเป็ น
ฐานในการปรับปรุ ง
4.3 เชิญผู้มีสว่ นได้ เสีย (Stakeholders) มีสว่ นร่ วมในการให้ ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุ งหลักสูตรและ
กลยุทธ์การสอน

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ

ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
สาเนาคาสัง่ แต่งตังคณะกรรมการร่
้
าง/ ปรับปรุง หลักสูตร
รายงานผลการวิพากษ์ หลักสูตร
ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตารางเปรี ยบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร

ภาคผนวก ก ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554

ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์ หลักสูตร

ภาคผนวก ง ประวัตแิ ละผลงานของอาจารย์ ประจาหลักสูตร

ประวัตแิ ละผลงาน
อาจารย์ ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ชื่อ – นามสกุล
หมายเลขบัตรประชาชน
ตาแหน่ งทางวิชาการ
สังกัด

นายพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ
3-7499-00236-80-5
รองศาสตราจารย์
วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม

ประวัตกิ ารศึกษา
วุฒกิ ารศึกษา
M.F.A.(Theatre & Costume Design)
กศ.ม.(ภาษาไทยและวรรณคดี)
กศ.บ.(ภาษาไทย)

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Illinois State University
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
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หนึง่ ผลิตภัณฑ์ ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร. กรุ งเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม)
3) พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ. (2544). การศึกษาทัศนะต่อลักษณะอันพึงประสงค์ของนักแสดงและผู้กากับ
การแสดงละครโทรทัศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ. กรุ งเทพฯ :
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
4) พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริและคณะ. (2543). การพัฒนารู ปแบบการจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษด้ านทัศนศิลป์ กรณีศกึ ษา : โรงเรี ยนไผทอุดมศึกษา คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ . กรุ งเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
5) พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริและคณะ. (2542). การพัฒนาโฮมเพจและหนังสือชุดพัฒนาสังคมไทยตามแนว
พระราชดาริ คณะศิลปกรรมศาสตร์ . กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
6) พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ. (2528). ลักษณะตัวละครเอกในบทละครสามเรื่ องแรกของ แบร์ โทลด์ เบรท์
มหาวิทยาลัยแห่งมลรัฐอิลินอยส์ Blooming – Normal ,U.S.A. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ.

งานวิจัย (ต่ อ)
7) พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ. (2522). ลักษณะขัดแย้ งและความขัดแย้ ง ในพระราชนิพนธ์บทละครนอก ใน
รัชกาลที่ 2. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.

ภาระงานสอน

รายวิชาที่สอน / หน่ วยกิต

สอนภาค/ รวมชั่วโมงสอน(หน่ วยกิต)
ปี การศึกษา
ภาคต้ น
ภาคปลาย
บรรยาย ปฏิบัติ บรรยาย ปฏิบัติ

RA 711 Principles and Paradigms in Multicultural
Research

1

3

0

RA824 Traditional Knowledge and Folk Art
RA 712 Seminar in Research on Arts and Culture ,
Social and Cultural Anthropology
RA 823 Seminar in Arts
รวมหน่วยกิต

1
2

3

0

2
6

0

2

2

3
5

0
2

ประวัตแิ ละผลงาน
อาจารย์ ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ชื่อ – นามสกุล
เลขบัตรประจาตัวประชาชน
ตาแหน่ งทางวิชาการ
ที่ทางาน

นายสาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง
3-1012-02039-43-3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

ประวัตกิ ารศึกษา
วุฒกิ ารศึกษา
ปร.ด. (ไทศึกษา)
กศ.ม.(ศิลปศึกษา)
กศ.บ.(ศิลปศึกษา)

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

ปี พ.ศ.
2554
2532
2525

ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
1) สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง. (2555 ). คนเขียนภาพข้ างถนนเมืองเก่าต้ าลี่ : พื ้นที่คนชายขอบ. กรุ งเทพฯ :
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
2) สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง. (2554 ). ชีวิตคนเขียนภาพข้ างถนนกับการสร้ างพื ้นที่ทางสังคม (วิทยานิพนธ์)
การศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาไทศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
3) สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง. (2553). ติดตามผลผู้ได้ รับรางวัลศิลปิ นแห่งชาติจากสานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม สาขาวรรณศิลป์ / สาขาทัศนศิลป์ / สาขาศิลปะการแสดง
ปี พุทธศักราช 2550.
4) สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง. (2552). ติดตามผลผู้ได้ รับรางวัลศิลปิ นแห่งชาติจากสานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์
สื่อผสม) ตังแต่
้ ปี พ.ศ.2528 – พ.ศ. 2549.
5) สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง. (2551). องค์ความรู้ ศิลปิ นแห่งชาติ : ทวี รัชนีกร งานวิจยั นี ้ได้ รับทุนอุดหนุนการวิจยั
จากสานัก คณะกรรมการวัฒนธรรม แห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรม.

หนังสือ ตารา เอกสารประกอบการสอน
1) สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง. (2555). เอกสารประกอบคาสอนวิชา ศป 393 ศิลปะจินตทัศน์และสังคม. .
กรุ งเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
2) สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง. (2553). องค์ความรู้ ศิลปิ นแห่งชาติ : ทวี รัชนีกร. กรุ งเทพฯ : สานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม.
3) สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง. (2549). เอกสารประกอบการสอนวิชา ศป 392 ศิลปะจินตทัศน์และ
วัฒนธรรม. กรุ งเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
4) สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง. (2548) เอกสารประกอบการสอนวิชา ศป 323 จิตรกรรม 3. กรุงเทพฯ : คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
5) สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง. (2547). การเขียนภาพสีน ้ามัน . กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์

ภาระงานสอน
รายวิชาที่สอน / หน่ วยกิต

RA 614 PRACTICUM IN VISUAL ART EDUCATION

สอนภาค/ รวมชั่วโมงสอน(หน่ วยกิต)
ปี การศึกษา
ภาคต้ น
ภาคปลาย
บรรยาย ปฏิบัติ บรรยาย ปฏิบัติ

1/2555

1

4

AR 514 CONTEMPORARY ARTS EDUCATION
1/2556
CONCEPT
รวมหน่วยกิต

2

0

3

4

ประวัตแิ ละผลงาน
อาจารย์ ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ชื่อ – นามสกุล
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน
ตาแหน่ งทางวิชาการ
สังกัด

นายรวิเทพ มุสิกะปาน
3629900002775
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

ประวัตกิ ารศึกษา
วุฒกิ ารศึกษา
ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรมวิจยั )
กศ.ม. (ศิลปศึกษา)
กศ.บ. (ศิลปศึกษา)

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
วิทยาลัยครู บ้านสมเด็จเจ้ าพระยา

ปี พ.ศ.
2553
2543
2532

ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
1) รวิเทพ มุสิกะปาน. (2551). การศึกษากระบวนการเขียนภาพร่ างแฟชัน่ ในระบบอุตสาหกรรม
เครื่ องนุ่งห่มไทยด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์ ทุน งบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
2) รวิเทพ มุสิกะปาน. (2548). โครงการสร้ างฐานข้ อมูลทางด้ านการออกแบบแฟชัน่ : ศึกษาการ
ออกแบบเครื่ องนุ่งห่ม(ผ้ าไทย) เพื่อการส่งออก ทุน งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2548 ,
ประเทศไทย. กรุ งเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
3) รวิเทพ มุสิกะปาน. (2547). การศึกษากระบวนการออกแบบลวดลายผ้ าพิมพ์ในระบบ
อุตสาหกรรม ทุน บ. Pearl Beddings Co.,Ltd. ประเทศไทย. ปี พ.ศ. 2547. กรุ งเทพฯ :
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

เอกสารและตารา
1) รวิเทพ มุสิกะปาน. (2551). การออกแบบแฟชัน่ 1. กรุ งเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
2) รวิเทพ มุสิกะปาน. (2550). องค์ความรู้ การออกแบบเครื่ องนุ่งห่ม (ผ้ าไทย) สุภาพบุรุษ. กรุ งเทพฯ
: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
3) รวิเทพ มุสิกะปาน. (2550).FASHION SWU AND TREND. กรุ งเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
4) รวิเทพ มุสิกะปาน. (2549). Thailand Young Designer. กรุ งเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

ภาระงานสอน
รายวิชาที่สอน / หน่ วยกิต

สอนภาค/ รวมชั่วโมงสอน(หน่ วยกิต)
ปี การศึกษา
ภาคต้ น
ภาคปลาย
บรรยาย ปฏิบัติ บรรยาย ปฏิบัติ

FA 512 RESEARCH AND DEVELOPMENT IN
1/2555
DESIGN INNOVATION
FA 513 ANALYSIS IN HISTORY OF ART AND
1/2555
DESIGN
รวมหน่วยกิต

2

2

2

0

4

2

ประวัตแิ ละผลงาน
อาจารย์ ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ชื่อ – นามสกุล
นางกาญจนา อินทรสุนานนท์
หมายเลขประจาตัวประชาชน 3-1021-01586-41-3
ตาแหน่ งทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์

ที่ทางาน

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ศกึ ษา คณะศิลปกรรมศาสตร์

ประวัตกิ ารศึกษา
วุฒกิ ารศึกษา
ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์ )
กศ.ม. (การอุดมศึกษา)
กศ.บ. (ศิลปศึกษา)

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

ปี พ.ศ.
2553
2523
2517

ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัยตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1) กาญจนา อินทรสุนานนท์. (2554). The Hand Thread-Tying Ceremony-The Reassurance.งานสัมมนา
ดนตรี นานาชาติ The3rd International Rondalla Fastival ณ เมืองTagum ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ จัด
โดย National Commission for Culture and The Arts, มหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลปิ ปิ นส์ และ
Musicological Society of the Philippines ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์.
2) กาญจนา อินทรสุนานนท์. (2553). บทความวิจยั เรื่ องการศึกษาภูมิปัญญาการขับเสภาและการขับร้ องเพลง
ไทยเพื่อการสร้ างจิตสานึกในการอนุรักษ์ และเห็นคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม ชื่อเอกสาร 9 ภูมิ
ปั ญญาไทย.จัดพิมพ์โดย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
3) กาญจนา อินทรสุนานนท์. (2551). Vocal Music in Thai Classical Music.วารสาร Musika. ฉบับที 4.2008.
จัดพิมพ์โดย U.P.Center for Ethnomusicology มหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลปิ ปิ นส์.

บทความวิชาการ
1) กาญจนา อินทรสุนานนท์. (2553). ดนตรี ไทย:วัฒนธรรมไทยในสายตาคนต่างชาติ .เอกสารประชุมวิชาการ
คีตนาฏกรรมเอเชียอาคเนย์ งานดนตรี ไทยอุดมศึกษา ครัง้ ที่ 38 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
2) กาญจนา อินทรสุนานนท์. (2552). ครูศิริ วิชเวช. วารสารศิลปกรรมสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี ที่ 4 ฉบับที่ 1.
3) กาญจนา อินทรสุนานนท์. (2551). บทความวิชาการเรื่ องเพลงพื ้นบ้ าน .เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่ อง
เพลงพื ้นบ้ านภาคกลางในประเทศไทย สาขาดนตรี ชาติพนั ธุ์วิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .
4) กาญจนา อินทรสุนานนท์. (2551). บทความวิชาการเรื่ องเพลงระบาบ้ านนา. เอกสารประกอบการสัมมนา
เรื่ องเพลงพื ้นบ้ านภาคกลางในประเทศไทย สาขาดนตรี ชาติพนั ธุ์วทิ ยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .
งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ได้ รับ
1) กาญจนา อินทรสุนานนท์. (2552) . การศึกษาภูมิปัญญาการขับเสภาและการขับร้ องเพลงไทยเพือ่ การสร้ าง
จิตสานึกในการอนุรักษ์ และเห็นคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม .ทุนวิจยั 9 ภูมิปัญญามหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ ปี งบประมาณ 2552.
2) กาญจนา อินทรสุนานนท์. (2552). องค์ความรู้ศิลปิ น : นายศิริ วิชเวช ทุนสานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ปี งบประมาณ 2552.
3) กาญจนา อินทรสุนานนท์. (2553). รู ปแบบการสร้ างพิพิธภัณฑ์ที่ยงั่ ยืน :กลุม่ ชาติพนั ธุ์กะเหรี่ ยงโปภาคตะวันตก
ของประเทศไทย ปี งบประมาณ 2553.

ภาระงานสอน
รายวิชาที่สอน / หน่วยกิต
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รวมหน่วยกิต

สอน
ภาค/
ปี
การศึกษา
1/2555

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

3
3

0
0

ประวัตแิ ละผลงาน
อาจารย์ ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ชื่อ – นามสกุล
นายอานาจ เย็นสบาย
หมายเลขบัตรประจาตัวเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐผู้รับบาเหน็จ บานาญ
ตาแหน่ งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
สังกัด
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

3100602919596

ประวัตกิ ารศึกษา
วุฒกิ ารศึกษา
กศ.ม. (ศิลปศึกษา )
กศ.บ. (ศิลปศึกษา )

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
วิทยาลัยวิชาการศึกษา

ปี พ.ศ.
2531
2514

ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
1) อานาจ เย็นสบสาย. (2545). รู ปแบบการจัดการศึกษาสาหรับเด็กมีความสามารพิเศษด้ านทัศนศิลป์
กรณีศกึ ษา : โรงเรี ยนไผทอุดมศึกษา. กรุ งเทพฯ : สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
2) อานาจ เย็นสบาย. (2544). โครงการวิจยั แนวติด คุณลักษณะ และการตรวจวัดเด็กและเยาวชน
ผู้มีความสามารถพิเศษด้ านทัศนศิลป์. กรุ งเทพฯ : สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
3) อานาจ เย็นสบาย. (2543). โครงการวิจยั เพื่อสืบค้ น “ศิลปิ นของประชาชน” ทางด้ านทัศนศิลป์
กรุ งเทพฯ : สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
4) อานาจ เย็นสบาย. (2542). ศิลปวัฒนธรรม ศิลปกรรม และศิลปาชีพ. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ.
5) อานาจ เย็นสบาย. (2542). โครงการวิจยั นาวัฒนธรรม และอัตลักษณ์มาเป็ นกระบวนการในการ
คุ้มครองสิทธิและเสรี ภาพและการไกล่เกลี่ยระงับข้ อพิพาท. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ ร่ วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรี ภาพ กระทรวงยุติธรรม

เอกสารและตารา
1) อานาจ เย็นสบาย.
2) อานาจ เย็นสบาย.
3) อานาจ เย็นสบาย.
4) อานาจ เย็นสบาย.
5) อานาจ เย็นสบาย.
6) อานาจ เย็นสบาย.

(2540).
(2540).
(2536).
(2536).
(2532).
(2532).

ศิลปพิจารณ์ ( 2 ). กรุ งเทพฯ : บริ ษัทต้ นอ้ อ - แกรมมี่ จากัด
ศิลปพิจารณ์ ( 3 ). กรุ งเทพฯ : บริ ษัทต้ นอ้ อ - แกรมมี่ จากัด
สารานุกรม ทัศนศิลป์ตะวันตกสมัยเก่า. กรุ งเทพฯ : บริ ษัทต้ นอ้ อ จากัด
สารานุกรม ศิลปิ นไทยร่ วมสมัย. กรุ งเทพฯ : บริ ษัทต้ นอ้ อ จากัด
สีสนั และความงาม. กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์ต้นอ้ อ จากัด
ศิลปพิจารณ์ (1 ). สานักพิมพ์ต้นอ้ อ จากัด

ภาคผนวก จ ตารางเปรี ยบเทียบหลักสูตร

ตารางเปรี ยบเทียบการปรั บปรุ งหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรเดิม หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจยั
ชื่อหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม
เริ่มเปิ ดรับนิสิตในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษาที่ 2556
สาระสาคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง
ปรับโครงสร้ างหน่วยกิต ให้ เป็ นไปตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
เปรี ยบเทียบโครงสร้ างหลักสูตร
หมวดวิชา
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549
1.หมวดวิชาบังคับ
12
2.หมวดวิชาเลือก
12
3.ปริญญานิพนธ์
36
หน่วยกิตรวม
60
รายละเอียดการปรับปรุ ง
หมวดวิชาบังคับ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549.
ศว 712 การวิจยั ศิลปวัฒนธรรมและ
มานุษยวิทยาสังคมและ
วัฒนธรรม
ศว 713 สัมมนาการวิจยั ศิลปวัฒนธรรม
ท้ องถิ่นศึกษา และประชาสังคม
ศว 714 สัมมนาการวิจยั ศิลปวัฒนธรรม
สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
ศว 715 สัมมนาศิลปวัฒนธรรมและ
พลวัตสังคม

หมวดวิชาเลือก
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549.

หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2555
6
6
36
48

หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2555

หมายเหตุ

ศว 712 สัมมนาการวิจยั ศิลปวัฒนธรรม เปลีย่ นชื่อรายชื่อ และปรับ
และมานุษยวิทยาสังคมและ เนื ้อหารายวิชาให้ สอดคล้ อง

วัฒนธรรม
-

หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2555

ศว711 หลักการและกระบวนทัศน์การ
ศว711 หลักการและกระบวนทัศน์การ
วิจยั ศิลปวัฒนธรรม
วิจยั พหุวฒ
ั นธรรม
ศว823 มานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม ศว823 สัมมนาทางมานุษยวิทยาสังคม
และวัฒนธรรม

ปรับออก เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับโครงสร้ างของหลักสูตร
ปรับออก เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับโครงสร้ างของหลักสูตร
ปรับออก เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับโครงสร้ างของหลักสูตร

หมายเหตุ
เปลีย่ นชื่อรายชื่อ และปรับ
เนื ้อหารายวิชาให้ สอดคล้ อง
เปลีย่ นชื่อรายชื่อ และปรับ
เนื ้อหารายวิชาให้ สอดคล้ อง

หมวดวิชาเลือก (ต่ อ)
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549.
ศว 823 คุณค่าสุนทรี ยะในทัศนศิลป์
ศิลปะการแสดงและดนตรี
ศว 825 ศิลปวัฒนธรรมและประชาสังคม
ศว 826 ธรรมัตาภิบาลและศิลปวัฒนธรรม
ศว 827 การบริ หารองค์กรศิลปวัฒนธรรม

หมวดปริญญานิพนธ์
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549.
ศว999 ปริ ญญานิพนธ์ดษุ ฎีบณ
ั ทิต
ศิลปวัฒนธรรมวิจยั

หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2555

หมายเหตุ

ศว 823 สัมมนาทางศิลปะ

เปลีย่ นชื่อรายชื่อ และปรับ
เนื ้อหารายวิชาให้ สอดคล้ อง
ปรับออก เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับโครงสร้ างของหลักสูตร
ปรับออก เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับโครงสร้ างของหลักสูตร
ศว 825 การบริ หารองค์กรศิลปวัฒนธรรม เปลีย่ นรหัสวิชา เพื่อให้
สอดคล้ องกับหลักสูตร

หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2555
ศว999 ปริญญานิพนธ์

หมายเหตุ
เปลีย่ นชื่อรายชื่อ และปรับ
เนื ้อหารายวิชาให้ สอดคล้ อง

