


 
 

 

    รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑติ 

     สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะ/สถาบัน/ส านัก  ศิลปกรรมศาสตร์ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลกัสตูรศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาศิลปวฒันธรรม 
                             :  Doctoral of Arts Program in Arts and Culture 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย      ช่ือเตม็ : ศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิต (ศิลปวฒันธรรม) 
      ช่ือย่อ  : ศศ.ด.(ศิลปวฒันธรรม) 

ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็ : Doctor of Arts (Arts and Culture ) 
      ช่ือย่อ  : D.A. (Arts and Culture) 
 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ามี) 
                                - 
 

4. จ านวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลักสูตร 
           ก าหนดให้เรียนไมน้่อยกวา่   48  หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
   5.1 รูปแบบ  
           หลกัสตูรระดบัปริญญาเอก  
   5.2 ภาษาที่ใช้ 
          ภาษาไทย 
   5.3 การรับเข้าศึกษา 
          รับผู้ เข้าศกึษาชาวไทยและชาวตา่งประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
   5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

เป็นหลกัสตูรเฉพาะของสถาบนัท่ีจดัการเรียนการสอนโดยตรง 
    5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 



 
 

 

 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัตเิหน็ชอบหลักสูตร 
     เป็นหลกัสตูรปรับปรุง (หลกัสตูรเดิม คือ ศศ.ด.ศิลปวฒันธรรมวิจยั ปี พ.ศ. 2549)  โดยจะเร่ิมใช้หลกัสตูรนีใ้น
ภาคการศกึษาท่ี  1 ของปีการศกึษา 2556 

ได้รับอนมุตัิ/เห็นชอบหลกัสตูรจากคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยัในการประชมุ 
ครัง้ท่ี 11/2554  เม่ือวนัท่ี 24  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554   
 ได้รับอนมุตั/ิเห็นชอบหลกัสตูรจากสภาวิชาการในการประชมุครัง้ท่ี  1/2555   
เม่ือวนัท่ี   13   เดือน   มกราคม  พ.ศ. 2555 

ได้รับอนมุตั/ิเห็นชอบหลกัสตูรจากสภามหาวิทยาลยัในการประชมุครัง้ท่ี 3/2556   
เมื่อวนัท่ี   8    มีนาคม  พ.ศ. 2556  

 7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
    หลกัสตูรมีความพร้อมในการเผยแพร่คณุภาพตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ                      
ใน ปีการศกึษา 2558 

 

 8. อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
1.อาจารย์ผู้สอนทางด้านศิลปะและวฒันธรรมในระดบัอดุมศกึษา 
2.นกัวิชาการ นกัวิจยั ทางด้านศิลปวฒันธรรม 
3.นกัพฒันาผู้น าในวิชาชีพทางศิลปวฒันธรรม 

 

 9. ช่ือ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ล าดับ
ที่ 

 
รายชื่อคณาจารย์ 

คุณวุฒกิารศึกษา 
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)  

ปีที่จบ 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตัว
ประชาชน 

1 ผศ.ดร.สาธิต ทมิวฒันบรรเทงิ ปร.ด. (ไทศกึษา)  (2554) 
กศ.ม.(ศลิปศกึษา) 2532 
กศ.บ.(ศลิปศกึษา)2525 

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

2 รศ.ดร.กาญจนา  อินทรสุนานนท์ ปร.ด. วฒันธรรมศาสตร์  
(2553) 
กศ.ม.(อดุมศกึษา) 2526
กศ.บ.(ศลิปศกึษา)2517 

  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

3 ผศ.ดร.รวเิทพ มสุิกะปาน ศศ.ด.(ศลิปวฒันธรรมวิจยั) 2553 
 Diploma.( Fashion Design          
Flat Knitting)  
Diploma. (Experimental 
Fashion Design ) 2547               
กศ.ม.(ศลิปศกึษา) 2545 
กศ.บ.(ศลิปศกึษา)2533 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
Shima Seiki Design Center. 
Japan.                 
Central Saint  Martin’s 
College of Art & Design. UK.                           
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
วทิยาลยัครูบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

xxxxxxxxxxxxx 

  



 
 

 

 10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 11.สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลักสูตร 
    11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกจิ 

ปัจจบุนักระแสสงัคมเปลี่ยนแปลงไปโดยได้รับอิทธิพลจากวฒันธรรมและความเป็นอยู่ของมนุษย์ในยุค
หลงัสมยัใหม่ แนวโน้มเศรษฐกิจและสงัคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปก่อให้เกิดสภาวะการแข่งขัน  และเศรษฐกิจตกต ่า 
การเข้าร่วมประชาคมอาเซียน ปี 2558  ซึง่ความร่วมมือ 3 ด้าน  ซึง่ความร่วมมือด้าน ประชาคมสงัคม-วฒันธรรม
อาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC)มีจุดมุ่งหมายท่ีจะท าให้ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
อยู่ร่วมกนัในสงัคมท่ีเอือ้อาทร ประชากรมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดี ได้รับการพฒันาในทุกด้าน และมีความมัน่คง
ทางสงัคม (Social security)  สมาชิกในกลุ่มอาเซียนจึงได้ร่วมกนัหาแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งด้วยการ
สร้างความร่วมมือและเปิดโอกาสทางการค้า รวมทัง้ความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ เพ่ือการแข่งขันกับซีกโลกตะวนัตก    
จึงเกิดแนวคิดด้านนวตักรรมจากภูมิปัญญา  โดยใช้วฒันธรรมประจ าท้องถ่ิน   มีการแลกเปลี่ยนความคิดข้าม
วฒันธรรมและการเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ระหว่างชุมชนท่ีพฒันามาจากรากเหง้าเดียวกนัตามภูมิล าเนาท่ีใกล้ชิดกนั  
ในภมูิอากาศท่ีไม่แตกต่างกนั  ด้วยเหตนีุจ้ึงจ าเป็น ต้องอาศยันกัวิจยัทางด้านศิลปวฒันธรรม ในการพฒันาผลงานวิจยั 
ทางวฒันธรรมเพ่ือถ่ายทอดภมูิปัญญาไปสูก่ระบวนการเรียนการสอน โดยการบูรณาการความรู้จากศาสตร์ต่างๆ  
ท่ีมีแนวทางการปฏิบตัิในทิศทางเดียวกนั เป็นการพฒันากรอบแนวคิด ทกัษะ ความสามารถเพ่ือสืบสานและสร้าง
เสริมภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง  และ
เทคโนโลยีอย่างยัง่ยืน 
    11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
              สืบเน่ืองจากการเปลี่ยนทางสงัคมท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็ว เพ่ือให้องค์กรสามารถด าเนินการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ท่ามกลางกระแสสงัคม ท่ีต้องสร้างความสมดลุระหว่างความเป็นสากลและความเป็นท้องถ่ิน  จากการเรียกร้อง
ความเท่าเทียมกัน  ความต้องการให้วฒันธรรมและชุมชนเข้มแข็ง และ  วิกฤติทางสงัคม  การศึกษา  ภูมิปัญญา 
ตลอดจนการรุกคืบของวฒันธรรมภายนอก   การจดัการศกึษาจึงควรเร่งสร้างภูมิคุ้มกนัท่ีเกิดจากภูมิปัญญา และพฒันาใน
อนาคต  โดยใช้มมุมองของศิลปะและวฒันธรรมสร้างความสมดลุระหว่างความจ าเป็น ในกระแสสากลและกระแสไทย 
เพ่ือให้เกิดการพฒันาท่ีสอดคล้องกบัสภาวะปัจจบุนั       
                                                                                                                                                                                                        

 12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับ 
     พันธกจิของสถาบัน 
     12.1 การพัฒนาหลักสูตร                                                            
               ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ท าให้มีความจ าเป็นต้องพฒันาหลกัสตูรในเชิงรุกท่ีมีศกัยภาพ และ
เท่าทนัตอ่การพฒันาของสงัคม เพ่ือผลิตบคุลากรท่ีมีสมรรถนะ และมีความรู้ ความเช่ียวชาญ ในการบรูณาการความรู้
จากศาสตร์ตา่งๆ ท่ีมีแนวทางการปฏิบตัิทิศทางเดียวกนั   ดงันัน้ปรัชญาและสาระของหลกัสตูร  จงึจ าเป็นต้องมี
การปรับเปลี่ยนการผลิตบคุลากรให้สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคณุภาพบณัฑิตในระดบัอดุมศกึษาของมาตรฐานสากล  
เพ่ือให้มีความพร้อมท่ีจะปฏิบตัิงานได้ทนัที และ มีศกัยภาพสงูในการพฒันาตนเอง ทัง้ด้านวิชาการและวิชาชีพ มุง่สู่
ความเป็นเลิศในการวิจยัศิลปวฒันธรรม  



 
 

 

     12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกจิของสถาบัน 
               หลกัสตูรศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาศิลปวฒันธรรม  มีความสอดคล้องกบัพนัธกิจมหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒในทกุประเดน็ ได้แก่ ด้านการผลิตและพฒันาบคุคลท่ีมีคณุภาพและคณุธรรมให้แก่สงัคม โดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้และการสร้างสรรค์สงัคมแห่งการเรียนรู้  มีแนวทางในการผลิตผู้ เรียนให้มีคณุธรรม จริยธรรม ใช้
องค์ความรู้ด้านการวิจยั  สร้างสรรค์งานวิจยัและนวตักรรมท่ีมีคณุภาพ  เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสงัคมอย่างยัง่ยืนทัง้ใน
ระดบัชาติและนานาชาติ โดยเฉพาะในกลุม่ประชาคมอาเซียนตามนโยบายเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ นอกจากนี ้
ผลงานวิจยัของนิสิตและคณาจารย์ยงัสามารถสืบสานและท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมโดยมีการศกึษาวิเคราะห์และ
บริการวิชาการอนัเป็นประโยชน์ ตอ่สงัคม ตามพนัธกิจของมหาวิทยาลยัและแผนยทุธศาสตร์ 15 ปี (2553-2567) 
อย่างชดัเจน 

  
 13.ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

ไมม่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     1.1 ปรัชญา 
            วิจยัศิลปวฒันธรรมเพ่ือสร้างฐานการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 
    1.2 ความส าคัญ 

การเรียนการสอนในสาขาศลิปวฒันธรรม  ของคณะศลิปกรรมศาสตร์    เป็นกระบวนการหนึง่ในการพฒันา
การศกึษาในระดบับณัฑิตศกึษา โดยเป็นหลกัสตูรท่ีมุ่งเน้นการสร้างนกัวิจยัท่ีมีจิตส านกึวิจยั  เป็นผู้สร้างสรรค์
งานวิจยัท่ีมีคณุภาพและลุม่ลกึทางศิลปวฒันธรรม  มีมมุมองทางศิลปะและวฒันธรรมท่ีเช่ือมโยง ไปสูบ่ริบทสงัคมและ
บริบทศิลปกรรม ทัง้ในเชิงอนรัุกษ์ สืบสานเพ่ือปัจจบุนั  และพฒันาไปสูอ่นาคต   ดงันัน้จดุเดน่ของหลกัสตูร จงึให้
ความส าคญักบัการค้นคว้าวิจยัทางด้านศิลปวฒันธรรม ซึง่สะท้อนองค์รวมของภมูิปัญญาท่ีสอดคล้องกบัโครงสร้าง
ทางสงัคม ท้องถ่ิน ชมุชน สภาพแวดล้อมและพลวตัของสงัคม  เน้นการน าความรู้และการถ่ายทอดภมูิปัญญาทาง
ศิลปะทัง้ท่ีมีความสอดคล้องและความแตกตา่ง ในแตล่ะภมูิภาค รวมถงึการแสวงหาความเข้าใจในการสบืสาน
วฒันธรรมของกลุม่อาเซียน  เป็นการสง่เสริมแนวทางการพฒันาภมูิปัญญาและวฒันธรรม เพ่ือสร้างภมูิคุ้มกนัทาง
เศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางศิลปวฒันธรรมร่วมกนัสืบตอ่ไป  

    1.3 วัตถุประสงค์ เพ่ือผลติบณัฑิตให้มีคณุลกัษณะ ดงันี ้
(1) เพ่ือการสร้างสรรค์งานวิจยั และมุง่มัน่ในการค้นคว้าวิจยัเพ่ือสง่เสริมงานวิจยัทางด้านศิลปวฒันธรรมท่ีมีบริบท

สงัคมและ ศิลปวฒันธรรม สอดคล้อง กบัโครงสร้างและกระแสสงัคม ท้องถ่ิน ชมุชน สภาพ แวดล้อม พลวตัของ
สงัคม และความรู้ทางด้านศลิปวฒันธรรมท่ีมีกระบวนทศัน์และวิสยัทศัน์กว้างไกล   

(2) เป็นผู้มีความสามารถในการค้นคว้าวิจยัและการแสวงหาองค์ความรู้ทางด้านศิลปวฒันธรรม ท่ีสง่ผลไปสู่การพฒันาสงัคม  
(3) มีคณุธรรม จริยธรรม ตามแนวทางท่ีเน้นความซาบซึง้ในภมูิปัญญาและคณุคา่ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมี

มาตรฐานทางการศกึษา 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนพัฒนา/แผนการเปล่ียนแปลง กลยุทธ์ ตัวบ่งชี ้

- พฒันาการวจิยั  
 

- เชิญผู้ เช่ียวชาญภายนอกมหาวิทยาลยั ให้มี
สว่นร่วมการพฒันาหลกัสตูร 

- มีการตดิตามผลประเมินหลกัสตูรอยา่ง
สม ่าเสมอ 

- รายงานผลการด าเนินงานทกุปี 
- มีหลกัฐานหรือเอกสารแสดงผล
การด าเนินงาน 

- ท าวิจยัเพื่อประเมินผลและติดตาม
การใช้หลกัสตูร 

- น าผลประเมิน การด าเนินงานของรายงาน มคอ. 7 
มาเป็นข้อมลูการปรับปรุง 

- ก าหนดให้นิสติ บณัฑิต อาจารย์ผู้สอน และ
อาจารย์พิเศษ 

- ประเมินความพงึพอใจของบณัฑติและผู้ใช้
บณัฑิตที่มีคณุภาพของหลกัสตูร 

- วิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกทีม่ี
ผลกระทบตอ่การผลติบณัฑิต 

- ค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล 

- มีหลกัฐานรายงานการประเมินผล
ทกุรายวิชาแตล่ะกลุม่สาขา 

- มีผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน 
    จากนิสติปัจจบุนัและผู้ประกอบการ 
- รายงานสรุปผลการวิเคราะห์
สถานการณ์ตัง้แตน่โยบายรัฐบาล 
และนโยบายมหาวิทยาลยั 



 
 

 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

 1. ระบบการจัดการศึกษา 
    1,1 ระบบ 

  ระบบการศกึษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศกึษาหนึง่แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศกึษาปกติ หนึง่ภาค
การศกึษาปกติมีระยะเวลาการศกึษาไมน้่อยกวา่ 15 สปัดาห์   

    1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  ไมม่ี 

    1.3 การเทยีบเคียงหน่วยกติในระบบทวิภาค 
  การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ด้วยการศกึษาระดบั

บณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2554 หมวดท่ี 1 ข้อท่ี 7 และข้อท่ี 8 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
    2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

                  ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

     2.2 คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา 
ผู้ เข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัขัน้ปริญญาโท หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ 

มนษุยศาสตร์ สงัคมศาสตร์ ศกึษาศาสตร์ จากสถาบนัการศกึษาภายในประเทศ หรือต่างประเทศท่ีส านกังานการ
อดุมศกึษา (สกอ) รับรองและมีคณุสมบตัิทัว่ไปเป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ด้วย
การศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554 หมวดท่ี 3 ข้อท่ี 17 

มีคณุสมบตัิเพ่ิมเติม โดยพิจารณาคณุสมบตัิตามข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้
(1) แฟ้มประวตัิและผลงานทางวิชาการ (Academic Portflio) 
(2) ผลงานวิจยั ผลงานวิชาการ หรือผลงานท่ีเก่ียวข้องด้านศิลปวฒันธรรม 
(3) หนงัสือแนะน า (Recommendation)  
(4) เค้าโครงปริญญานิพนธ์ (Dissertation Proposal) 
(5) สมัภาษณ์วิชาการ ท่ีเก่ียวข้องกบัวิสยัทศัน์และฐานคิด 
(6) ข้อก าหนดอ่ืนๆ ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั 
ทัง้นี ้ ให้เป็นไปตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 
 

     2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
      นิสิตมีพืน้ฐานความรู้ด้านการวิจยัทางศิลปกรรมท่ีแตกตา่งกนัเน่ืองจากการรับจากผู้ ส าเร็จการศกึษาระดบั
ปริญญาโทท่ีหลากหลายสาขา 

      2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
           ปรับพืน้ฐานการวิจยัโดยการจดัการอบรมพิเศษเพ่ือปรับพืน้ฐานการวิจยัทางศิลปกรรมศาสตร์ 
       
 



 
 

 

2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
           จ านวนนิสิตท่ีคาดวา่จะเข้ารับการศกึษา และท่ีคาดวา่จะส าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูรท่ีเสนอเป็นไปตามแผนดงันี ้
             สาขาวิชาศิลปวฒันธรรมวิจยั 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตแตล่ะปีการศกึษา 

2556 2557 2558 2559 2560 
ชัน้ปีท่ี 1 10 10 10 10 10 
ชัน้ปีท่ี 2 - 10 10 10 10 
ชัน้ปีท่ี 3  - 10 10 10 
รวม 10 20 30 30 30 
คาดวา่จะส าเร็จการศกึษา    10 10 

       
       2.6 งบประมาณตามแผน 
             งบประมาณของหลกัสตูรศิลปะศาสตร์ดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาศิลปวฒันธรรมวิจยั 
 

 
    คา่ใช้จา่ย 

ยอดสะสม  
(ตอ่หวั) 

 
หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน     

  

คา่ตอบแทนผู้สอน  
  

  

  -ผู้สอนชาวไทย (18 หน่วยกิต x 1500 บาทตอ่ชัว่โมง x 18 ครัง้ตอ่ภาค) 486,000   
 

  

  -ผู้สอนชาวตา่งประเทศ ( 6 นกx 18 ครัง้x  1500 บาท/ชม ) 162,000 
 

  

คา่วสัดปุระกอบการเรียนการสอน (ทัง้หลกัสตูร หรือ คา่ใช้จา่ยตอ่ปี x จ านวนปี) 570,000 
 

  

คา่ใช้จา่ยเพ่ือการประชาสมัพนัธ์  200,000 
 

  

กิจกรรมตามที่ระบใุนโครงสร้างหลกัสตูร (เชน่ จดัสมัมนา ปฐมนิเทศ กิจกรรมนิสิต)                       600,000 
 

  

คา่ครุภณัฑ์ที่ใช้ส าหรับนิสติ 400,000 
 

  

คา่เดินทางของผู้ทรงคณุวฒิุ 
หรืออ่ืนๆ แล้วแตห่ลกัสตูร 750,000 

 

  

→ คา่ใช้จา่ยรวม 3,168,000 
 

 
  → คา่ใช้จา่ยตอ่หวั (คา่ใช้จา่ยรวม/จ านวนนิสิตขัน้ต า่ 10. คน)  316,800   

     
 

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/ส านัก     

  
งบพฒันาหน่วยงาน (ขัน้ต ่า 5%) 2,500 

 
  

งบวิจยัของหน่วยงาน (ขัน้ต า่ 5%) 2,500 
 

 

  คา่สว่นกลางคณะ หรือคา่สาธารณปูโภค ร้อยละ……  2,000   

     
 

หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์     

  

คา่ตอบแทนกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ (อตัราตอ่หวั)  12,000 
 

 
  คา่ตอบแทนกรรมการควบคมุสารนิพนธ์ (อตัราตอ่หวั)              

   

12,000 
 

 
หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%) 

 
  

   

22,500 
 



 
 

 

 
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 

 
  

  

คา่สว่นกลางมหาวิทยาลยั (4,360 x จ านวนปี) 10,900 

 
  

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

 
  

คา่ธรรมเนียมส านกัคอมพิวเตอร์ (1,040 x จ านวนปี)   2,600 

 
 

  คา่ธรรมเนียมบณัฑิตวิทยาลยั (5,904 x จ านวนปี)   6,000   

   
25,500 

 
 

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร  3,838,000  390,000 
 

    
      2.7 ระบบการศึกษา 

    แบบชัน้เรียน 

     แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลกั 

     แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลกั 

     แบบทางไกลทางอิเลก็ทรอนิกส์เป็นสื่อหลกั (E-learning) 

     แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 

     อื่นๆ (ระบ)ุ 
 
     2.8 การเทยีบโอนหน่วยกติ รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
          การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ด้วยการศกึษาระดบั
บณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2554 หมวดท่ี 7 ข้อท่ี 38 และข้อท่ี 39 
          
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
     3.1 หลักสูตร 
           3.1.1 จ านวนหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 48 หน่วยกิต 

                 เป็นหลกัสตูรศิลปศาสตร์ดษุฎีบณัฑิต โดยมีจ านวนหน่วยกิตรายวิชาเท่ากบั 12 หน่วยกิต และ
ปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต รวมตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 48 หน่วยกิต 

 

           3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
                     หลกัสตูรดษุฎีบณัฑิต แบบ 2.1 เป็นหลกัสตูร 3 ปี ก าหนดให้เรียนไมน้่อยกวา่ 48 หน่วยกิต 
 

หมวดวิชา หน่วยกติ 
1.  วิชาบงัคบั 6 
2.  วิชาเลือกไมน้่อยกวา่ 6 
3.  ปริญญานิพนธ์ 36 
       รวมไมน้่อยกวา่ 48 

           
 
 



 
 

 

           3.1.3 รายวิชา   
1. หมวดวิชาบงัคบั ก าหนดให้เรียน 6 หน่วยกิต ดงันี ้

       ศว711     หลกัการและกระบวนทศัน์การวิจยัพหวุฒันธรรม                                 3 (3-0-6) 
      RA711  Principles and Paradigms  in Multicultural  Research  
       ศว712  สมัมนาการวิจยัศิลปวฒันธรรมและมานษุยวิทยาสงัคมและวฒันธรรม     3 (2-2-6) 
      RA712  Seminar in Research on Arts and Culture  , Social and Cultural Anthropology 
         

2. หมวดวิชาเลือก ก าหนดให้เลือกเรียนไมน้่อยกวา่ 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดงัตอ่ไปนี ้
       ศว 821   พฒันาการความคิดในสงัคม                                                              3 (3-0-6) 
 RA821   Development of Thought in Society 
 ศว822   สมัมนาทางมานษุยวิทยาสงัคมและวฒันธรรม                                     3 (3-0-6) 
 RA822   Seminar in Social and Cultural Anthropology 
 ศว823   สมัมนาทางศิลปะ                                                                              3 (3-0-6) 
 RA823   Seminar in Arts  
 ศว824   ภมูิปัญญาและศิลปะพืน้บ้าน                                                              3 (3-0-6) 
 RA 824  Traditional Knowledge and Folk Art 
 ศว 825   การบริหารองค์กรศิลปวฒันธรรม                                                        3 (3-0-6) 
 RA 825   Arts and Culture Organizations and Administration  
      หมายเหตุ เลือกรายวิชาท่ีสมัพนัธ์กบัประเดน็ปริญญานิพนธ์ดษุฎีบณัฑิต 
 

3. ปริญญานิพนธ์  ก าหนดให้เรียน 36 หน่วยกิต ดงันี ้
                   ศว999  ปริญญานิพนธ์                                                                               36  หน่วยกิต 
                    RA999  Dissertation 
 

หมายเหตุ  นิสิตอาจได้รับการพิจารณาให้ลงทะเบียนรายวิชาเพ่ิมตามความเหน็ชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลกัสตูรได้ ในกรณีท่ีผู้ เรียนไมไ่ด้ส าเร็จหรือไมม่ีพืน้ฐานในการท างานท่ีเก่ียวข้องกบัสาขาวิชา  
ให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรในการจดัรายวิชาเพ่ิมเติม ตามท่ีคณะ
กรรมการฯเห็นสมควร 

         
      ความหมายของรหสัวิชา  
            ศว                          หมายถงึศิลปวฒันธรม      
       เลขรหสัตวัแรก              หมายถงึประเภทของรายวิชา 
              7                           หมายถงึรายวิชาบงัคบั  
              8                           หมายถงึรายวิชาเลือก 
              9                           หมายถงึ ปริญญานิพนธ์ 
        เลขรหสัตวักลาง         หมายถงึชัน้ปีท่ีศกึษา 

              เลขตวัสดุท้าย              หมายถงึล าดบัรายวิชาในหมวดวิชา 
 



 
 

 

            3.1.4 แผนการศึกษา 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ 
ศว 711 หลกัการและกระบวนทศัน์การวิจยัพหวุฒันธรรม   3(3-0-6) 
ศว  824 ภมูิปัญญาและศิลปะพืน้บ้าน 3 (3-0-6) 
 รวม 6 
  
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ 
ศว 712 สมัมนาการวิจยัศิลปวฒันธรรมและมานษุยวิทยาสงัคมและวฒันธรรม                                                  3(2-2-4)  
ศว   วิชาเลือก 3 
 รวม 6 

 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ 
ศว 999   ปริญญานิพนธ์                                 36 
 รวม 36 

 

           3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา                          
                     หมวดวิชาบังคับ 
ศว 711   หลกัการและกระบวนทศัน์การวิจยัพหวุฒันธรรม                                                      3(3-0-6) 
RA 711   Principles and Paradigms in Multicultural Research 
    แนวคิดและกระบวนทศัน์ในการวิจยัทางด้านพหวุฒันธรรม  จดัท าโครงการวิจยั การออกแบบงานวิจยั
เคร่ืองมือ การวิจยั การเก็บข้อมลู การวิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลู  การประมวลผลการวิจยั   การเผยแพร่ 
เน้นการวิจยัภาคสนาม  สหวิทยาการ  และการบรูณาการ ด้านศิลปะและวฒันธรรม 
 

ศว 712   สมัมนาการวิจยัศิลปวฒันธรรมและมานษุยวิทยาสงัคมและวฒันธรรม                       3 (2-2-4) 
 RA 712   Seminar in Research  on Arts and Culture  , Social and Cultural Anthropology 
    สมัมนาวิจยั การศกึษาวิเคราะห์ ทางด้านศิลปวฒันธรรม และความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกบัสงัคม
และ วฒันธรรม  กรณีศกึษาและสภาพความเป็นจริง การวิเคราะห์ปัญหาทางสงัคมในสว่นท่ีเก่ียวพนักบังาน
ศิลปะ ชมุชน ผู้ เสพงานและผู้สร้างงานอนัสง่ผลตอ่สงัคมและวฒันธรรม 
 

 หมวดวิชาเลือก 
ศว 821  พฒันาการความคิดในสงัคม                                                                                    3(3-0-6) 
RA 821  Development of Thought in Society 
   ศกึษาวิเคราะห์ และน าเสนอพฒันาการความคิด ทัง้ในกระแสโลกและสงัคมไทย ปรัชญาศิลปศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ และศลิปวฒันธรรม ตะวนัตกและตะวนัออก ในบริบทท่ีสง่ผลมาถงึพฒันาการทางศิลปวฒันธรรม จาก
กระแสคิดในยุคสงัคมเกษตรกรรม ยคุอตุสาหกรรมเก่า ยคุอตุสาหกรรมใหม ่รวมทัง้ลทัธิสมยัใหมแ่ละลทัธิหลงัสมยัใหม่ 



 
 

 

ศว822  สมัมนาทางมานษุยวิทยาสงัคมและวฒันธรรม                                                         3(3-0-6) 
RA822  Seminar in  Social and Cultural Anthropology 
  สมัมนาวิจยั การศกึษาวิเคราะห์  และน าเสนอความคิดทางด้านมานษุยวิทยาสงัคมและวฒันธรรมขบวนการ
และปรากฏการณ์ ทางด้านวฒันธรรม ทฤษฎีทางมานษุยวิทยาสงัคมและวฒันธรรมมานษุยวิทยาศาสนา 
มานษุยวิทยาการปกครอง มานษุยวิทยาเศรษฐศาสตร์  การจดัระเบียบสงัคมและชมุชน ระบบครอบครัว และ
มานษุยวิทยาประยกุต์ ท่ีสง่ผลมาสูพ่ฒันาการทางศิลปวฒันธรรม 
 
ศว823  สมัมนาทางศิลปะ                                                                                                  3(3-0-6) 
RA823  Seminar in Arts  
               สมัมนาวิจยั ศกึษาวิเคราะห์งานศิลปะแขนงตา่ง  ๆ น าเสนอความคิดทางด้านคณุคา่สนุทรียะใน
ทศันศลิป์ ศิลปะการแสดง และดนตรี  คณุคา่องค์รวมท่ีเช่ือมโยงกบับริบท  และภมูิปัญญาสงัคม ทัง้สนุทรียะในเชิง
ปรัชญา   และสนุทรียะในเชิงวิทยาศาสตร์ ทรรศนะจากอดีต ตะวนัตกและตะวนัออก ลทัธิสมยัใหม ่ลทัธิหลงัสมยัใหม ่และ
แนวโน้มในอนาคต 
 
ศว824  ภมูิปัญญาและศิลปะพืน้บ้าน                                                                                   3(3-0-6) 
RA824  Traditional Knowledge and Folk Art 
  ศกึษาวิเคราะห์  ศกึษาภาคสนาม ท้องถ่ินศกึษา และน าเสนอความคิดทางด้านภมูิปัญญาและศิลปะ
พืน้บ้าน ทัง้ภมูิปัญญาสงัคมและภมูิปัญญาท้องถ่ิน กระแสการด ารงชีวิต  สภาพแวดล้อม  ท่ีมีผลกระทบตอ่พฒันาการ
ศิลปะพืน้บ้าน   ศิลปะพืน้บ้านท่ีเป็นองค์รวมของการด ารงชีวิต ศาสนา วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือตา่งๆ ศลิปะ
พืน้บ้านท่ีครอบคลมุถงึศิลปะการแสดง  ดนตรี  วรรณกรรม  การละเลน่  งานช่างฝีมือ  การก่อสร้างอาคารบ้านเรือน
และการก าหนดพืน้ท่ีในชมุชน           
           
ศว825  การบริหารองค์กรศิลปวฒันธรรม                                                                             3(3-0-6) 
RA825  Arts and Culture Organizations and  Administration 
  ศกึษาวิเคราะห์  และน าเสนอความคิดทางด้านการบริหารจดัการและพฒันาองค์กรศิลปวฒันธรรม ทัง้องค์กร
ภาครัฐและเอกชน พิพิธภณัฑ์ หอศิลปกรรม สถานสะสมศิลปกรรม แกลเลอร่ี  องค์กรในหน่วยงานของรัฐ  องค์กรใน
สถานศกึษา องค์กรในการบริหารส่วนท้องถ่ิน องค์กรในชุมชน องค์กรอิสระ รวมทัง้การบริหารจดัการและพฒันา
ศิลปวฒันธรรมในระบบสงัคม ระบบสื่อสารมวลชน ระบบการศกึษา ระบบชมุชน และระบบครอบครัว  
 
  

 หมวดปริญญานิพนธ์ 
ศว999  ปริญญานิพนธ์                                                                                                  36  หน่วยกิต 
RA999  Dissertation 
   การด าเนินการท าวิจยัทางด้านศิลปวฒันธรรม การวิจยัท่ีศกึษาค้นคว้าในลกัษณะสหวิทยาการ  
บรูณาการ ระเบียบวิธีวิจยั และเป็นการวิจยัภาคสนาม มุง่เน้นประเดน็ปัญหาทางด้านศิลปวฒันธรรม  แสวงหาองค์
ความรู้ท่ีลุม่ลกึ คมชดั กว้าง และหลากหลาย  เพ่ือการสง่เสริมและพฒันาการสงัคมและชมุชนให้เข้มแข็ง 
สนัติสขุ  และชอบธรรม ศิลปวฒันธรรมภายใต้บริบทสงัคมและวฒันธรรม 

 



 
 

 

       3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒขิองอาจารย์ 
            3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 

ล าดับ
ที่ 

รายช่ือคณาจารย์ คุณวุฒกิารศกึษา 
ตรี-โท-เอก(สาขาวชิา)  

ปีที่จบ 

สถาบันท่ีส าเร็จการศกึษา เลขประจ าตัว
ประชาชน 

*1 ผศ.ดร.สาธิต ทมิวฒันบรรเทงิ ปร.ด. (ไทศกึษา)  2554 
กศ.ม.(ศลิปศกึษา) 2532 
กศ.บ.(ศลิปศกึษา)2525 

  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

*2 รศ.ดร.กาญจนา  อินทรสุนานนท์ ปร.ด. วฒันธรรมศาสตร์  (2553) 
กศ.ม.(อดุมศกึษา) 2526
กศ.บ.(ศลิปศกึษา)2517 

  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

xxxxxxxxxxxx 

*3 ผศ.ดร.รวเิทพ  มสุิกะปาน ศศ.ด.(ศลิปวฒันธรรมวจิยั) 2553 
 Diploma.( Fashion Design          
Flat Knitting)  
Diploma. (Experimental Fashion 
Design ) 2547               
กศ.ม.(ศลิปศกึษา) 2545 
กศ.บ.(ศลิปศกึษา)2533 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
Shima Seiki Design Center. 
Japan.                 
Central Saint  Martin’s 
College of Art & Design. UK.                           
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
  วทิยาลยัครูบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

xxxxxxxxxxxxx 

4 รศ.พฤทธ์ิ  ศภุเศรษฐศริิ M.F.A.(Theatre & Costume Design) 2534 
กศ.ม.(ภาษาและวรรณคดีไทย) 2522 
กศ.บ.(ภาษาไทย)2518 

   Illinois State University  
  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

5 รศ.อ านาจ เย็นสบาย  กศ.ม.(ศลิปศกึษา) 2530 
กศ.บ.ศลิปศกึษา 2513 

  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ   
  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ   

xxxxxxxxxxxxx 

      อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
3.2.2 อาจารย์ประจ า  

ล าดับ
ที่ 

รายช่ือคณาจารย์ คุณวุฒกิารศกึษา 
 (สาขาวชิา) และปีที่จบ 

สถาบันท่ีส าเร็จการศกึษา เลขประจ าตัว
ประชาชน 

1 ผศ.ดร.สาธิต ทมิวฒันบรรเทงิ ปร.ด. (ไทศกึษา) 2554   มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  xxxxxxxxxxxxx 

2 รศ.ดร.กาญจนา อินทรสุนานนท์ ปร.ด. วฒันธรรมศาสตร์  (2553)  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 2553 xxxxxxxxxxxx 

3 ผศ.ดร.รวเิทพ  มสุิกะปาน ศศ.ด.(ศลิปวฒันธรรมวจิยั) 2553   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ xxxxxxxxxxxxx 

4 รศ.พฤทธ์ิ  ศภุเศรษฐศริิ M.F.A.(Theatre&Costume Design)2534   Illinois State University  xxxxxxxxxxxxx 

5 รศ.อ านาจ เย็นสบาย  กศ.ม.(ศลิปศกึษา) 2530 
 

  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ   
 

xxxxxxxxxxxxx 

7 ผศ.ดร.เลิศศริิ บวรกิตต ิ D.C.A. ( Creative Arts) 2548 
 

  Curtin  University of       
  Technology, Australia.  
 

xxxxxxxxxxxx 

10 อ. ดร.ระววิรรณ วรรณวไิชย ศป.ด.(วจิยัและสร้างสรรค์ศลิปกรรม
ศาสตร์) 2554                                                                                                 

  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  

xxxxxxxxxxxx 

 
 
 



 
 

 

              3.2.3 อาจารย์พเิศษ 
ล าดับ
ที่ 

รายช่ือคณาจารย์ คุณวุฒกิารศกึษา 
 (สาขาวชิา) และปีที่จบ 

สถาบันท่ีส าเร็จการศกึษา เลขประจ าตัว
ประชาชน 

1 ศ.พิเศษอารี  สทุธิพนัธุ์ M.F.A. (Painting)  Indiana University U.S.A. xxxxxxxxxxxxx 
2 ศ.ดร.วรุิณ  ตัง้เจริญ Ed.D.(Art Edducation)   Illinois State University,U.S. A.    xxxxxxxxxxxxx 
3 ผศ.ดร.ศริิยภุา  พลูสวุรรณ กศ.ด.(การวิจยัและพฒันาหลกัสตูร) มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ   xxxxxxxxxxxxx 
4 ศ. ดร.สรุพล  วรุิฬหรักษ์ Ph.D. Drama and Theatre :  University of Hawaii ,US.A. xxxxxxxxxxxxx 
5 ศ.วโิชค     มกุดามณี ศ.ม.( จิตรกรรม) มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ xxxxxxxxxxxxx 
6 รศ.ภิญโญ    สวุรรณคีรี สถ.ม. (สถาปัตยกรรม)  University of Pennsylvania xxxxxxxxxxxxx 
7 รศ.รักษ์ศานต ิ วิวฒัน์สินอดุม ศป.ด.(วจิยัและสร้างสรรค์ศลิปกรรมศาสตร์) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั xxxxxxxxxxxxx 

 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถ้ามี) 
         หลกัสตูรจดัให้มีการเพ่ิมพนูประสบการณ์ภาคสนามแกนิ่สิต ในการเรียนรายวิชา ศว 824 ภมูิปัญญาและ
ศิลปะพืน้บ้าน  เพ่ือให้นิสิตได้ศกึษาสภาพความเป็นจริงจากการลงภาคสนามในพืน้ท่ีจริง  จากแหลง่วฒันธรรม 
และพิพิธภณัฑ์ตา่ง ๆ ท่ีรวบรวม จากภมูิปัญญาสงัคม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน กระแสการด ารงชีวิต  สภาพแวดล้อม  
ท่ีมีผลกระทบตอ่พฒันาการศิลปะพืน้บ้าน ศาสนา วฒันธรรม ประเพณีความเช่ือท่ีคลอบคลมุถงึ ศิลปะการแสดง 
ดนตรี วรรณกรรม การละเลน่ งานช่างฝีมือ การก่อสร้างอาคารบ้านเรือน  โดยมีการก าหนดพืน้ท่ีในชมุชนท่ีจะ
ศกึษา  ภายใต้การควบคมุน าเสนอของ อาจารย์ประจ ารายวิชา  
 
      4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
              ผลการเรียนรู้จากการเพ่ิมเติมประสบการณ์ภาคสนาม  สามารถพฒันาดงันี ้

1. ตระหนกัในคณุคา่ของการท างาน มีคณุธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสตัย์ และอดทน 
2. มีวินยั  ตรงตอ่เวลา มีความรับผิดชอบตนเอง สามารถปฏิบตัิตมกฎ ระเบียบ และปฏิบตัิภารกิจที่

ได้รับมอบหมายได้ 
3. มีภาวะผู้น าและผู้ตาม มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี สามารถท างานร่วมกบัผู้อื่น และแก้ไขปัญหาตา่งๆ ได้ 
4.  มีความรู้ และทกัษะในการใช้เคร่ืองมืออปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง กบัการเพ่ิมประสบการณ์ภาคสนาม 
5. มีทกัษะ การสื่อสารดา่นการพดู เขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม 
6. สามารถใช้ความรู้  การคิดวิเคราะห์ และการบรูณาการความรู้ตา่ง ๆ เพ่ือการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ 
7. สามรถสืบค้น  รวบรวม ศกึษา และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง

อย่างเป็นระบบ 
8. มีความรับผิดชอบในการพฒันาการเรียนรู้ของตนเองและวิชาชีพ อย่างตอ่เน่ือง 
9. มีความสามารถ และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เป็นบณัฑิตท่ีมีศกัยภาพและความพร้อมในการท างาน 

      4.2 ช่วงเวลา 
              ภาคเรียนท่ี 1 ตามแผนการเรียน 
      4.3 การจัดเวลาและตารางสอน              
 
  



 
 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
 ข้อมลูโดยทัว่ไปของการท าโครงงานหรือปริญญานิพนธ์  ท่ีนอกเหนือจากรายวิชาอื่น ๆ  

    
    5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

การวิจยั ปริญญานิพนธ์และโครงงานด้านการศกึษาเป็นงานวิจยัทางศิลปกรรม ท่ีมุง่เน้นการศกึษา และ
แก้ปัญหา พฒันา ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ทางศิลปกรรม ตามความสนใจ และตามความจ าเป็น ของนิสิต โดยมี
อาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นผู้ควบคมุ ดแูล ทัง้นีก้ระบวนการขัน้ตอนต่าง ๆ เป็นไปตามระเบียบ ของบณัฑิตวิทยาลยั  ตัง้แต่
การเสนอเค้าโครงวิจยัตอ่คณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงวิจยั การแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบปากเปลา่  

 
      5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
               นิสิตสามารถก าหนดประเดน็ ปัญหา และการสืบค้นข้อมลูวิจยั การเขียนและเสนอโครงการวิจยั ด าเนินการ
วิจยั การสร้างเคร่ืองมือ และตรวจสอบประสิทธิภาพ และคณุภาพของเคร่ืองมือวิจยั การวิเคราะห์ข้อมลู และการ
ใช้สถิติการวิเคราะห์ข้อมลู การสรุปและอภิปรายผลการวิจยั และการน าเสนอรายงานวิจยัสามารถท างานเป็นทีม 
มีความเช่ียวชาญในการใช้เคร่ืองมือ โปรแกรม ในการท าโครงงานและสามารถน ามาเป็นต้นแบบในการพฒันาตอ่ได้ 
 
       5.3 ช่วงเวลา  
             นิสิตจะด าเนินการเสนอช่ือเร่ือง  ปริญญานิพนธ์  เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลยัมาแล้วไมน้่อยกว่า  
1  ปีการศกึษา  ระยะเวลาการด าเนินการท าปริญญานิพนธ์ เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
วา่ด้วยการศกึษา ระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ.2554  
 
       5.4 จ านวนหน่วยกติ   
             ปริญญานิพนธ์จ านวน  36 หน่วยกิต 
 
       5.5 การเตรียมการ  
            มีการเตรียมการให้ค าแนะน าและช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นิสิต โดยแตง่ตัง้อาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นผู้ให้
ค าแนะน าช่วยเหลือนิสิต  มีการก าหนดเวลานดัหมายให้ค าปรึกษาแก่นิสิต ทัง้ทางตรงและจดหมายอีเลคทรอนิค  
แตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจยัและแตง่ตัง้ คณะกรรมการสอบปากเปลา่ มีการก าหนดขัน้ตอนการ
จดัท าปริญญานิพนธ์ ตามปฏิทินการศกึษา และเป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  วา่ด้วยการศกึษา 
ระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ.2554  
 
       5.6 กระบวนการประเมินผล 

      มีการประเมินผลเป็นระยะ จากการสนทนา ซกัถาม  ประเมินผลจากเอกสารการจดัเค้าโครงการวิจยั 
และรายงานวิจยั การประชมุพิจารณาเค้าโครงวิจยั การสอบปากเปล่า โดยให้มีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมท่ียงัไมไ่ด้
มาตรฐานโดยเป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ วา่ด้วยการศึกษา ระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ.
2554  

 
 
 

 



 
 

 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนิสิต   

คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
-  มีความเป็นผู้น าทางศลิปวฒันธรรมประกอบด้วยคณุธรรม  
   จริยธรรม  รวมทัง้ตระหนกัถงึคณุคา่แหง่  ภมูิปัญญา   
    ตอบสนองการยดึมัน่ในการละเลยการละเมิดทรัพย์สินทาง 
    ปัญญาของแตล่ะชมุชน  
 

1. สอดแทรกคณุธรรม จริยธรรมในกระบวนการเรียนการสอน  การจดั 
    กิจกรรม ตลอดจน จดัสถานการณ์ ประสบการณ์ เพ่ือเสริมสร้าง 
    ลกัษณะความเป็นผู้น าทางศลิปวฒัธรรม 
2. ศกึษาค้นคว้า วิจยัและเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ ๆ แก่สงัคม จรรโลง 
    วฒันธรรมและภมูิปัญญา ไม่ละเมิดองค์ความรู้ท่ีเป็นทรัพย์สิน 
     ทางปัญญา 
3. พฒันาการเรียนรู้ การสร้างสรรค์โดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั โดย 
    สอดแทรกกิจกรรมเพ่ือให้ผู้ เรียนมีการศกึษาค้นคว้า ตลอดไป 
4. การจดักิจกรรม การท างานเป็นทีม การจดัอบรม  สมัมนา การศกึษา  
    ดงูาน การลงภาคสนามต่าง ๆ 

- มีทกัษะการส่ือสาร 1. สามารถใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสารอย่างชดัเจน ใช้เทคโนโลยีส าหรับการ  
    ส่ือสารได้อย่างดี และมีความสามารถในการถ่ายทอดข้อมลู  
    ความรู้จากภาษาและเทคโนโลยี อย่างมีประสิทธิภาพ   

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
       2.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 

กลยุทธ์การสอน วธีิการวัดและประเมินผล 

1. ตระหนกัในคณุคา่  คณุธรรม จริยธรรม  
    ความเสียสละ  ความซื่อสตัย์สุจริต      
    ความส าคญัของกฎระเบียบและ 
    ข้อบงัคบัตา่ง ๆ ขององค์กรและสงัคม 
2. มีวนิยั และมีจรรยาบรรณทางวชิาการ  
    และวชิาชีพ ท่ีมีความรับผิดชอบตอ่ 
    ตนเอง วชิาชีพและสงัคม 
3.  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น 
     ของผู้ อ่ืน รวมทัง้เคารพในคณุค่า 
     และศกัดิ์ศรีของความเป็นมนษุย์ 
 
 
 
 
 
 

- ก าหนดให้มีวฒันธรรมองค์กร 
-   เป็นผู้ ท่ีมี คณุธรรม จริยธรรมให้นิสิต 

   และคา่นิยมท่ีด ีโดยเน้นการเข้าชัน้เรียน    
  ให้ตรงเวลา ตลอดจนการแตง่กายท่ีเป็น สากล  

- รู้หน้าท่ี และรับผิดชอบการท างาน  
- ส่งเสริมให้นิสิต แสวงหาองค์ความรู้ 
  ใหม่ๆ ท่ีสร้างสรรค์ ในการเรียนฝึกการ 
  ปฏิบตังิานในองค์กร  ชมุชนและสงัคม  
เพ่ือเป็นตวัอย่างท่ีดี  
- เป็นผู้น าทางด้านวิชาการ นอกจากนี ้ 
- มีการสอดแทรกเร่ือง คณุธรรมจริยธรรม 
  ในการสอนทกุรายวชิา  
- มีการจดักิจกรรม ส่งเสริมคณุธรรม  

   จริยธรรม สร้างวนิยั และมีส านกึ  
   จรรยาบรรณ ทางวชิาการและวชิาชีพเพ่ือ 
     ฝึกให้นิสิตเป็นผู้ ท่ีมีความซื่อสตัย์  สจุริต  
    ยตุธิรรม เสียสละ อทุศิตน และค านงึถงึ 
    ประโยชน์ส่วนรวม  

-  ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิต  การส่งงาน 
   ตามก าหนดระยะเวลาท่ีมอบหมาย และ 
    การร่วมกิจกรรมท่ี  ก าหนด 
-  ประเมินจากการมีวนิยัและพร้อมเพรียง  
   ของนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม   
   หลกัสตูร ท่ีเน้นไปท่ีการมีจรรยาบรรณ 
   ทางวชิาการและวชิาชีพ 
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหมาย 

-  ให้นิสิตได้ประเมินตนเองในเร่ืองคณุธรรม 
จริยธรรม 

 
 
 



 
 

 

2.2 ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัเนือ้หา  
    สาระ หลกัการ ทฤษฎีการวจิยัใน 
    ศาสตร์ศลิปะ วฒันธรรม อย่างถ่องแท้  
    ลกึซึง้ และกว้างขวาง  
2. สามารถน าความรู้ไปประยกุต์ใน 
    การศกึษาค้นคว้าทางวชิาการและ 
    วจิยั การปฏิบตัใินวิชาชีพและใน 
    การด าเนินชีวติ ตลอดจนมีความเข้าใจ  
     ในวธีิการพฒันาองค์ความรู้ใหม่ ๆ  
3. มีความเข้าใจในผลกระทบของผล  
    การวจิยัในปัจจุบนัท่ีมีองค์ความรู้ 
    ในสาขาวชิาของตนตดิตาม ความ 
    เปล่ียนแปลงทางวิชาการเพ่ือการน า  
    มาใช้เป็นพืน้ฐานการวจิยัทาง 
    ศลิปวฒันธรรม 
4. สามารถบรูณาการความรู้ในสาขา  
    วชิาเทคโนโลยีสารสนเทศกบัความรู้  
    ทางการด้านศลิปวฒันธรรมและ 
    ศาสตร์ทางศลิปกรรมที่เก่ียวข้อง 

- ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ    
  โดยเน้นหลกัการทางทฤษฎีการบรูณาการ   
  ในสภาพแวดล้อมจริง โดยทนัตอ่การ 
   เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ทัง้นีใ้ห้ 
   เป็นไปตามลกัษณะของรายวชิา 
   ตลอดจนเนือ้หาสาระของรายวิชานัน้ ๆ  
- มีการเรียนรู้จาก สถานการณ์จริง โดย 
การศกึษาดงูานหรือ   เชิญผู้ เช่ียวชาญท่ีมี
ประสบการณ์ตรงมา เป็นวิทยากรพิเศษ
เฉพาะเร่ือง  

 

-  ประเมินจากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
  และการปฏิบตังิานและการวจิยัของ 
  นกัศกึษา ในด้าน ต่าง ๆ คือ 

(1) การทดสอบและการสอบ 
      ประมวลความรู้ 
(2) รายงานการวจิยั  
(3) โครงการและกิจกรรม 
      รูปแบบตา่งๆ  

- การประเมินตนเองของนิสิต 
 

 
 
 

 
2.3 ด้านทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทาง
ปัญญา 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบักระบวน  
   การค้นหาข้อเท็จจริง  การท าความ 
   เข้าใจและสามารถประเมินข้อมลู 
   จากแหล่งข้อมลูที่หลากหลายเพ่ือใช้ 
   ในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง  
2. สามารถวเิคราะห์ข้อมลูเพ่ือใช้ใน 
    การแก้ปัญหาการวจิยั ท่ีซบัซ้อน  
    ทางศลิปะ สงัคม วฒันธรรม และ 
     สิง่แวดล้อม เสนอแนะแนวทางใน 
    การแก้ปัญหาต่าง  ๆได้อย่างสร้างสรรค์    
    โดยน าหลกัการระเบียบวธีิ และวธีิวิจยั  
    มาอ้างอิงอย่างเหมาะสม   
3. สามารถใช้ทกัษะ ความเข้าใจเก่ียวกบั  
    วชิาชีพ  และมีกระบวนการคิดอย่าง 
    เป็นระบบ เพ่ือพฒันาตนเอง 

- จดักระบวนการเรียนรู้ ด้านการวจิยั  
  เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกทกัษะการวเิคราะห์   
  ทกัษะการคดิ จากสภาพ ปัญหา หรือ   
  สถานการณ์จริงตา่ง  ๆทัง้ในระดบับคุคล   
  และกลุ่ม เช่น สะท้อนคดิ อภิปรายกลุ่ม  
  การท ากรณีศกึษา การเสวนา การจดัท า 
  โครงการ ฯลฯ 
-  จดักิจกรรมให้นิสิตมีโอกาสเรียนรู้  การวจิยั   
   จากปัญหา และประสบการณ์จริง เพ่ือการ 
   เสนอแนะและหา  แนวทางแก้ไขจริง เพ่ือการ 
  เสนอแนะ และหาแนวทางแก้ไข 
  

-  การประเมินผลท่ีสะท้อนการคดิวเิคราะห์  
   ของนิสิตโดยประเมินจากการเขียน 
   รายงาน การ น าเสนอผลงาน และการ 
   ทดสอบ  
-  ประเมินจากกิจกรรมทางการเรียนรู้ 
   การวจิยั ในด้านความสามารถ 
   ในการตดัสินใจ การแก้ไขปัญหาการ 
   วจิยัในสถานการณ์ตา่ง ๆ 
- .ให้นิสิตได้ประเมินตนเอง 

 
 
 
 

 
 

                                      



 
 

 

2.4 ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. สามารถปรับตวัในการท างานร่วมกบั 
    ผู้ อ่ืน ได้อย่างดีและมีความสขุ 
2. มีความเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดีสามารถ      
    ท างานเป็นหมู่คณะ ให้ ความช่วยเหลือ 
    และอ านวยความ สะดวกในการแก้ปัญหา  
    สถานการณ์ต่างๆ ตามล าดบัความส าคญั  
   ทัง้ในบทบาทของผู้น าและในบทบาทของ 
    ผู้ ร่วมท างาน 
3. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชีน้ า 
    สงัคมในประเดน็ท่ีเหมาะสม 
4.  สามารถสร้างทกัษะความสมัพนัธ์    
      ระหว่าง ตวับุคคลและความรับผิดชอบ   
      ได้แก่ การส่ือสาร และการท างานเป็นทีม 
5. มีความรับผิดชอบการพฒันาการ 
    เรียนรู้ทัง้ของตนเองและทาง วชิาชีพ 
    อย่างตอ่เน่ืองและ ทนัสมยั 

- อาจารย์ผู้สอนจดักิจกรรมการเรียนการสอน   
  ท่ีเน้นการท างานเป็นกลุ่ม และงานท่ีต้องมี  
  ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล จดัประสบการณ์  
 การเรียนรู้ในภาคปฏิบตั ิสอดแทรกเร่ือง 
 ความรับผิดชอบ การมีมนษุยสมัพนัธ์    
 การเข้าใจวฒันธรรมขององค์กรในทกุ
รายวิชา  
- ฝึกทกัษะปฏิบตัแิละการอยู่ร่วม ในสงัคม 
ด้วยการสร้างความสมัพนัธ์อนัดี ระหวา่ง
บคุคล รวมทัง้การจดัการปัญหา และความ
ขดัแย้งอย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
 

- ประเมินจากโครงการและกิจกรรม 
  จากพฤติกรรมทางด้านการส่ือสาร  
  การมีมนษุยสมัพนัธ์ มีความรับผิดชอบ  
  ในการเรียนและงานท่ีได้รับมอบหมาย  
  รวมทัง้การเข้าร่วม  กิจกรรม /  
  โครงการตา่ง ๆ และการประเมิน 
  ตนเองของนิสิต 
 

 
 
 
 

 

2.5 ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการ

วิเคราะห์เชงิตัวเลข การส่ือสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
 

1. มีทกัษะการใช้ภาษาไทยได้อย่างมี 
        ประสิทธิภาพ 
   2. ใช้ภาษาองักฤษในการส่ือสารได้ 
   3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       ในการเก็บรวบรวมข้อมลูและ 
       การน าเสนอ 
  4. มีทกัษะในการใช้อปุกรณ์ 
     คอมพิวเตอร์เพ่ือการศกึษาค้นคว้า 
     ด าเนินการเก่ียวกบัข้อมลูเชิงสถิต ิ    
     และสามารถวิเคราะห์และน าเสนอได้  
     อย่างเหมาะสม 
5.  สามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
    ทัง้ปากเปล่าและการเขียน พร้อมทัง้ 
    เลือกใช้รูปแบบเทคโนโลยี ของส่ือ 
    การน าเสนอได้อย่างเหมาะสม  

-  จดักิจกรรมการเรียนรู้ในรายวชิาตา่ง ๆ   
   ให้นกัศกึษาได้วเิคราะห์สถานการณ์ 
   จ าลอง และสถานการณ์ เสมือนจริง  
- น าเสนอการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสม   
   เรียนรู้เทคนิคการประยกุต์เทคโนโลยี 
   สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 

 

- ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดย 
   ใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เคร่ืองมือทาง 
   เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์  
   และสถิต ิท่ีเก่ียวข้อง  ประเมินจาก 
   ความสามารถในการอธิบาย ถงึ 
   ข้อจ ากดัเหตผุลในการเลือกใช้ 
   เคร่ืองมือตา่ง ๆ การอภิปราย  
   กรณีศกึษาตา่ง ๆท่ีมีการน าเสนอ 
  และการประเมินตนเองของนิสิต 

 
 
 

 
 
 



 
 

 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังนี ้
ด้านที่ 1  คุณธรรมและจริยธรรม 
1. ตระหนกัในคณุคา่  คณุธรรม จริยธรรม ความเสียสละ  ความซื่อสตัย์สจุริต  ความส าคญัของกฎระเบียบและ

ข้อบงัคบัตา่ง ๆ ขององค์กรและสงัคม 
2. มีวินยั และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ท่ีมีความรับผิดชอบตอ่ตนเอง วิชาชีพและสงัคม 
3. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน รวมทัง้เคารพในคณุคา่และศกัด์ิศรีของความเป็นมนษุย์ 

 

ด้านที่ 2  ความรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั เนือ้หา สาระ หลกัการ ทฤษฎีการวิจยัในศาสตร์ศิลปะ วฒันธรรม อย่างถ่องแท้ 

ลกึซึง้ และกว้างขวาง  
2. สามารถน าความรู้ไปประยกุต์ในการศกึษาค้นคว้าทางวิชาการและวิจยั การปฏิบตัใินวิชาชีพและในการด าเนิน

ชีวิต ตลอดจนมีความเข้าใจในวิธีการพฒันาองค์ความรู้ใหม ่ๆ  
3. มีความเข้าใจในผลกระทบของผลการวิจยัในปัจจบุนัท่ีมีองค์ความรู้ในสาขาวิชาของตน ติดตามความ

เปลี่ยนแปลงทางวิชาการ เพ่ือการน ามาใช้เป็นพืน้ฐานการวิจยัทางศิลปวฒันธรรม 
4. สามารถบรูณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกบัความรู้ ทางการด้านศิลปวฒันธรรมและศาสตร์

ทางศิลปกรรม ท่ีเก่ียวข้อง 
 

ด้านที่ 3  ทกัษะทางปัญญา 
1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั กระบวนการค้นหาข้อเท็จจริง  การท าความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมลูจาก

แหลง่ข้อมลูที่หลากหลายเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง  
2. สามารถวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาการวิจยัท่ีซบัซ้อน ทางศิลปะ สงัคม วฒันธรรมและสิง่แวดล้อม เสนอแนะ 

แนวทางในการแก้ปัญหาตา่ง  ๆได้อย่างสร้างสรรค์ โดยน าหลกัการระเบียบวิธี และวิธีวิจยัมาอ้างองิอย่างเหมาะสม   
3. สามารถใช้ทกัษะ ความเข้าใจเก่ียวกบัวิชาชีพ  และมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ เพ่ือพฒันาตนเอง 
 

ด้านที่ 4  ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. สามารถปรับตวัในการท างานร่วมกบัผู้อื่น ได้อย่างดีและมีความสขุ 
2. มีความเป็นผู้น า และผู้ตามท่ีด ีสามารถท างานเป็นหมูค่ณะ ให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการ

แก้ปัญหาสถานการณ์ตา่งๆ ตามล าดบัความส าคญั ทัง้ในบทบาทของผู้น าและในบทบาทของผู้ ร่วมท างาน 
3. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชีน้ าสงัคมในประเดน็ท่ีเหมาะสม 
4. สามารถสร้างทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งตวับคุคลและความรับผิดชอบ  ได้แก่ การสื่อสาร และการท างานเป็นทีม                                
5. มีความรับผิดชอบการพฒันาการเรียนรู้ทัง้ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างตอ่เน่ืองและทนัสมยั 
 

ด้านที่ 5  การวิเคราะห์เชงิตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. มีทกัษะการใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ใช้ภาษาองักฤษในการสื่อสารได้ 
3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมลูและการน าเสนอ 
4. มีทกัษะในการใช้อปุกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือการศกึษาค้นคว้า ด าเนินการเก่ียวกบัข้อมลูเชิงสถิติ  และ 
     สามารถวิเคราะห์และน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
5. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทัง้ปากเปลา่ การเขียน พร้อมทัง้เลือกใช้รูปแบบเทคโนโลยีสื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม  
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping)  

ความรับผิดชอบหลัก  oความรับผิดชอบรอง 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 

 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ     
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขฯ  

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

หมวดวิชาบังคับ                     

ศว 711   หลกัการและกระบวนทศัน์การวิจยัพหวุฒันธรรม   o    o   o  o  o o   o o o 

ศว 712   การวิจยัศิลปวฒันธรรมและมานษุยวิทยาสงัคมและวฒันธรรม   o    o   o    o o  o o   

                     

หมวดวิชาเลือก                     

ศว 821  พฒันาการความคิดในสงัคม o    o  o  o o o o  o    o o o 

ศว 822  สมัมนาทางมานษุยวิทยาสงัคมและวฒันธรรม  o o  o o   o   o  o o  o o o o 

ศว 823   สมัมนาทางศิลปะ      o o  o o  o  o o   o o o 

ศว 824   ภมูิปัญญาและศิลปะพืน้บ้าน  o  o o o   o o  o  o o   o o o 

ศว 825  การบริหารองค์กรศิลปวฒันธรรม  o o   o o o   o o   o  o  o o 

                     

หมวดปริญญานิพนธ์                     
ศว 999  ปริญญานิพนธ์  o  o o  o     o  o o  o o o o 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ.2554 หมวดท่ี 5 

การวดัและประเมินผลการศกึษา สรุปดงันี ้

- การประเมินผลการศกึษาของแตล่ะรายวิชาให้ใช้ระบบคา่ระดบัขัน้ ดงันี ้
ระดบัขัน้ ความหมาย คา่ระดบัขัน้ 

A ดีเย่ียม (Excellent) 4.0  
  B+  ดีมาก (Very Good) 3.5  

B  ดี (Good) 3.0  

  C+  ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5  
C  พอใช้ (Fair) 2.0  

  D+  ออ่น (Poor) 1.5  
D  ออ่นมาก (Very Poor) 1.0  
E  ตก (Fail) 0.0  

- การประเมินผลการสอบพิเศษตามข้อก าหนดของหลกัสตูร ได้แก่ การสอบภาษา (Language Examination) 
การสอบวดัคณุสมบตัิ (Qualifying Examination) และการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)  
และการประเมินคณุภาพปริญญานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ให้ผลการประเมินเป็น ผ่าน P(Pass) หรือ ไมผ่่าน F(Fail)  
  

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต 

2.1 ก าหนดระบบการวดัและประเมินผลในระดบัรายวิชา  และทบทวนระบบด้วยคณะกรรมการ 
2.2 อาจารย์ท่ีผิดชอบรายวิชาเดียวกนั  ก าหนดระบบและมาตรฐานการประเมินผลร่วมกนั และให้

สอดคล้องกบัตามกรอบมาตรฐานหลกัสตูร ท าการทวนสอบโดยการประชมุตดัสินผลการเรียนร่วมกนั 
2.3 จดัการวดัประมวลความรู้ ความสามารถ และคณุลกัษณะของนิสิต ก่อนจบการศกึษา 
2.4 การประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ.2554                    
หมวดท่ี 9 การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบตัร ข้อท่ี 48  

นิสิตท่ีจะส าเร็จการศกึษาได้ส าหรับหลกัสตูรปริญญาดษุฎีบณัฑิต ต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้
1. มีเวลาเรียนท่ีมหาวิทยาลยันีไ้มน้่อยกว่า 1 ปีการศกึษา และมีระยะเวลาศกึษาตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 
2. สอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลกัสตูร  
3. ได้คา่คะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมต่ ่ากว่า 3.00  
4. สอบภาษาตา่งประเทศได้ 



 
 

 

5. สอบวดัคณุสมบตัิได้  
6. เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลยัและสอบผ่านการสอบปากเปลา่ปริญญานิพนธ์ขัน้

สดุท้าย โดยคณะกรรมการสอบปากเปลา่เก่ียวกบัปริญญานิพนธ์ท่ีบณัฑิตวิทยาลยัแตง่ตัง้  
7. สง่ปริญญานิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์ตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด  
8. ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือสว่นหนึง่ของ

ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลัน่กรอง (Peer 
Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานัน้       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์ 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

จดัให้มีการปฐมนิเทศ อาจารย์ใหม่ เพ่ือแนะน าอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษ เพ่ือให้เข้าใจนโยบาย
สถาบนั / คณะ หลกัสตูรรายวิชาท่ีสอนในหลกัสตูร และรายวิชาท่ีตนรับผิดชอบสอน  

1.1 ก าหนดให้คณาจารย์ใหมเ่ข้าโครงการปฐมนิเทศและสมัมนาคณาจารย์ใหมข่องมหาวิทยาลยั    
ศรีนครินทรวิโรฒ และโครงการพฒันาคณาจารย์ใหมข่องคณะศิลปกรรมศาสตร์  

1.2 จดัระบบอาจารย์พ่ีเลีย้งส าหรับอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัจดุมุ่งหมาย 
โครงสร้างหลกัสตูรและรายวิชา และการพฒันานิสิต เพ่ือให้อาจารย์ใหมส่ามารถให้ค าแนะน านิสิตเก่ียวกบั
หลกัสตูร การจดัการเรียนการสอนของคณะ และการพฒันานิสิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

1.3 สง่เสริมให้มีการอบรมเพ่ิมความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์การสอน และการวิจยัอย่างตอ่เน่ือง สนบัสนนุ 
การศกึษาตอ่ ฝึกอบรม ดงูานทางวิชาการและวิชาชีพ การประชมุทางวิชาการทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
2.1.1 จดัการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาอาจารย์ในด้านการจดัการเรียนการสอน 

การพฒันาสื่อการเรียนการสอน  
2.1.2 จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้คณาจารย์  ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถเพ่ิมเติม ตาม

สถานการณ์ ท่ีเปลี่ยนแปลง  และตามความต้องการของคณาจารย์ท่ีต้องการอบรม ซึ่งจะน าความรู้มา
พฒันาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 

2.1.3 สนบัสนนุให้คณาจารย์เข้าร่วมโครงการพฒันาความรู้ในด้านทกัษะการจดัการสอน การใช้สื่อ
การเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจดัการความรู้และการท าวิจยัของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
และภายนอกสถาบนั  

 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  

2.2.1 สง่เสริมและสนบัสนนุให้คณาจารย์พฒันาผลงานทางวิชาการ เพ่ือพฒันาการเรียนการ
สอน และพฒันาผลงานทางด้านวิจยั  เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหมแ่ละนวตักรรม ทัง้ในด้านวิชาการและวิชาชีพ  
โดยการสนบัสนนุเงินทนุและสง่เสริมการเผยแพร่ในรูปแบบตา่งๆ 

2.2.2 สร้างกลไกกระตุ้นและจดักิจกรรมแก่คณาจารย์ เพ่ือส่งเสริมทกัษะ การเขียนเอกสารต ารา 
บทความ และผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่นๆ  

2.2.3 สง่เสริมให้ทนุสนบัสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ   
และการเข้าร่วมการสมัมนาระดบัประเทศ/นานาชาติ 

2.2.4 จดัโครงการสนบัสนนุให้คณาจารย์ศกึษาตอ่  โดยให้ทุนการศกึษาในรูปแบบต่างๆ ส าหรับ
ผู้ เข้าร่วมโครงการ 

2.2.5 สร้างสัมพันธภาพกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ รวมทัง้ประเทศใกล้เคียง เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพฒันาองค์ความรู้ในวิชาชีพ 

2.2.6 สร้างระบบและกลไกในการให้บริการวิชาการทางศิลปกรรมศาสตร์แก่ชมุชน ในลกัษณะ บรูณาการ 
กบัการเรียนการสอน การวิจยั และควบคูก่บัการพฒันาความรู้และคณุธรรม 



 
 

 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ 
 

1. การบริหารหลักสูตร 
1.1 จดัให้มีคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรระดบัคณะ เพ่ือก ากบัทิศทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกบั

นโยบายและมาตรฐานการผลติบณัฑิต 
1.2 จดัให้มีอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร ท าหน้าท่ีดแูล รับผิดชอบการบริหารจดัการการเรียนการสอน  ให้

เป็นไปตามข้อก าหนดของหลกัสตูรและมาตรฐาน 
1.3  จดัให้มีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ท าหน้าท่ีจดัท า มคอ.3 วางแผนการจดัการเรียนการสอนร่วมกบั

อาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจดัการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาท่ีรับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีคณุภาพ 
 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1 การบริหารงบประมาณ 
คณะ/หลกัสตูรจดัสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพ่ือจดัซือ้ต ารา สื่อการเรียน การสอน 

โสตทศันปูกรณ์ และวสัดคุรุภณัฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนบัสนนุการเรียนการสอนในชัน้เรียนและสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกบัการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสติ 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดมิ 
มหาวิทยาลยัมีความพร้อมด้านหนงัสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมลู โดยมีสานกัหอสมดุกลาง ท่ีมี

หนงัสือท่ีเก่ียวข้องกบัศลิปกรรมศาสตร์ด้านตา่ง ๆ เชน่ การออกแบบ  ดนตรี ทศันศิลป์ สนุทรียศาสตร์ ฯลฯ รวมถงึ
ศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง โดยส านกัหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  มีจ านวนหนงัสืออ้างอิง  ต ารา วารสาร
ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ จ านวนประมาณ  5,000 เลม่  และระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือค้นหาฐานข้อมลู ใน Internet 
นอกจากนีค้ณะศิลปกรรมศาสตร์ มีการสนบัสนนุ  การเรียนการสอน โดยจดัทรัพยากรการเรียนรู้ เช่น หนงัสือ 
ต ารา สื่อการเรียนรู้ เอกสาร อปุกรณ์การเรียนการสอน  คอมพิวเตอร์เพ่ือการสืบค้น รวมทัง้สื่ออิเลก็ทรอนิกส์ เป็น
ต้น ตามสาขาวิชาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ส านกัหอสมดุกลางส านกัสื่อและเทคโนโลยี ส านกัคอมพิวเตอร์ เครือข่าย 
ตลอดจนแหลง่เรียนรู้ในชมุชน   

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเตมิ 
1. ประสานงานกบัส านกัหอสมดุกลาง ในการจดัซือ้หนงัสือและต าราใหม ่ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือบริการให้

อาจารย์และนกัศกึษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาตา่งๆ เป็นประจ าทกุปี  
2. จดัซือ้สื่อการสอนอื่นๆ เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน และการวิจยั เช่น เคร่ืองมลัติมีเดีย

โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์แบบพกพา  
3.   ห้องส าหรับการเรียนการสอนในรายวิชาตา่ง ๆ  
     -  อาคาร 16   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

  ห้องเรียนบรรยาย              จ านวน     9   ห้อง 
  ห้องเรียนปฏิบตัิการ               จ านวน   35  ห้อง  
                    (ทศันศิลป์ ออกแบบทศันศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดง)  
  ห้องปฎิบตัิการคอมพิวเตอร์      จ านวน     2  ห้อง 



 
 

 

  ห้องปฏิบตัิการ หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ (นิทรรศการ)   จ านวน     1  ห้อง 
  ห้องปฏิบตัิการ หอนาฏลกัษณ์ ( ปฏิบตัิการการแสดง/ดนตรี)       จ านวน     1  ห้อง 
  ห้องสมดุคณะศิลปกรรมศาสตร์      จ านวน     1  ห้อง 
  ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียน                   จ านวน   40  เคร่ือง 
     -  ศนูย์วฒันธรรม หรือแหลง่การเรียนรู้ตลอดชีวิต  ในสถานศกึษา และชมุชน 

 
2.4 การประเมินความพียงพอของทรัพยากร 

2.4.1 ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้ เรียน และบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง 
            2.4.2 จดัระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพ่ือเป็นข้อมลูประกอบการประเมิน 

 
3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
การคดัเลือกอาจารย์ใหมใ่ห้เป็นไปตามระเบียบและหลกัเกณฑ์ของมหาวิทยาลยั โดยก าหนดให้อาจารย์

ใหมต้่องมีคณุวฒิุท่ีสอดคล้องกบัสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง 
 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การตดิตามและทบทวนหลักสูตร 
คณาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร และผู้สอนจะต้องปรับปรุงร่วมกนัในการวางแผนจดัการเรียนการสอน 

ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทกุรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมลูเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุง
หลกัสตูร ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางท่ีจะท าให้บรรลเุป้าหมายตามหลกัสตูร และได้บณัฑิตเป็นไปตาม
คณุลกัษณะบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ 

 
3.3 การแต่งตัง้คณาจารย์พเิศษ 

              อาจารย์พิเศษ คดัเลือกจากผู้ เช่ียวชาญทางวิชาการท่ีมีต าแหน่งวิชาการตัง้แตร่ะดบัรองศาสตราจารย์ขึน้ไป 
หรือมีวฒิุไมต่ ่ากวา่ระดบัปริญญาเอก หรือมีประสบการณ์ทางวิชาชีพไมต่ ่ากวา่ 10 ปี หรือเป็นผู้ เช่ียวชาญท่ีได้รับ
รางวลัในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริหาร
หลกัสตูรทกุภาคการศกึษา 
 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ให้มีบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ เพ่ือท าหน้าท่ีประสานการด าเนินงานของหลกัสตูรระหว่างคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ คณะศกึษาศาสตร์และบณัฑิตวิทยาลยั โดยมีคณุวฒิุไมต่ ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี 
 

4.2 การเพิ่มทกัษะความรู้เพื่อการปฏบิัตงิาน 
 จดัให้มีการอบรม สมัมนา ศกึษาดงูาน เพ่ือเพ่ิมทกัษะความรู้และประสบการณ์การปฏิบตัิงาน ในด้าน
ตา่งๆอย่างน้อยคนละ 1-2 ครัง้ตอ่ปีวา่ด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา   
 



 
 

 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 
5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นิสิต 

5.1.1 มีระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาด้านวิชาการ  เพ่ือท าหน้าท่ีให้ค าแนะน าและค าปรึกษาในการ
ลงทะเบียน การเรียน การร่วมกิจกรรม การปรับตวั การพฒันาทกัษะชีวิต และอื่นๆ 

5.1.2  มีอาจารย์ท่ีปรึกษาประจ าโครงการในการท ากิจกรรมของนิสติ 
5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 

5.2.1 นิสิตสามารถย่ืนค าร้องเพ่ือขออทุธรณ์ในกรณีท่ีมีข้อสงสยัเก่ียวกบัการสอบ ผลคะแนนและวิธีการ
ประเมินผล 

5.2.2 จดัช่องทางรับค าร้องเพ่ือการขออทุธรณ์ของนิสิต 
5.2.3 จดัตัง้คณะกรรมการในการพิจารณาการอทุธรณ์ของนิสิต 

 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 

6.1 การส ารวจความพงึพอใจของผู้ ใช้บณัฑิตทกุปีเพ่ือน าข้อมลูไปปรับปรุงหลกัสตูร 
6.2 มีการส ารวจการได้งานท าของบณัฑิตทกุปี 
6.3 มีการส ารวจเพ่ือประเมินความต้องการของตลาดงาน สงัคม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

7. ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
      เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลเุป้าหมายตวับ่งชีท้ัง้หมด  ในเบือ้งต้นได้ก าหนดให้มีการติดตามผลการด าเนินการ
ตามแนวคิดของ TQF  โดยมีเกณฑ์การประเมินผ่านไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของตวัชีว้ดั 

ตวับง่ชีผ้ลการด าเนินงาน 2555 2556 2557 2558 2559 
(1) อาจารย์ประจ าหลกัสตูรอยา่งน้อยร้อยละ 80 มีสว่นร่วมใน การ  
     ประชมุเพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนินงาน หลกัสตูร 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

(2) มีรายละเอียดของหลกัสตูรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกบั 
     กรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ หรือ 
     มาตรฐานคณุวฒุิสาขา/สาขาวิชา (ถ้าม)ี 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

(3) มีรายละเอียดของรายวชิาและรายละเอยีดของประสบการณ์ 
     ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อยา่งน้อย 
     ก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาคการศกึษาให้ครบทกุรายวชิา  

X X X X X 

(4) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผล 
     การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ  
     มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงัสิน้สดุภาคการศกึษา 
    ที่เปิดสอนให้ครบทกุรายวิชา 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

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

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษาตามมาตรฐานผล 
      การเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อยา่งน้อย  
      ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศกึษา 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

(7) มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน  
     หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ 
     ด าเนินการท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

 
- 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

(8) อาจารย์ใหม ่(ถ้าม)ี ทกุคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ 
     ค าแนะน าด้านการจดัการเรียนการสอน 

X X X X X 

(9) อาจารย์ประจ าทกุคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือ 
     วิชาชีพอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

X X X X X 

(10) จ านวนบคุลากรสนบัสนนุการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รับ 
      การพฒันาวิชาการ และ/หรือวชิาชีพไมน้่อยกวา่ร้อยละ  50 ตอ่ปี 

X X X X X 

(11) ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปีสดุท้าย/บณัฑิตใหมท่ี่มี    
       ตอ่คณุภาพหลกัสตูรเฉลีย่ไม่น้อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 

- 
 

- 
X X X 

(12) ระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิตที่มตีอ่บณัฑิตใหมเ่ฉลีย่ 
       ไมน้่อยกวา่3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - X X 

 
 



 
 

 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 ประเมินคณุภาพการเรียนการสอนรายวิชา โดยนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียน 
1.1.2 ประเมินประสิทธิภาพการสอนจากผลการเรียนของนิสิต 
1.1.3 ประเมินจากการสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนิสิต ทัง้ในและนอกชัน้เรียน 
1.1.4 ประเมินจากผลงานของนิสิตท่ีได้รับมอบหมายในแตล่ะรายวิชา 
1.1.5 ประเมินวิธีการจดัการเรียนรู้ โดยคณาจารย์ผู้สอนในระดบัรายวิชาและสาขาวิชา 

 
1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 ประเมินอาจารย์ผู้สอนในแตล่ะรายวิชาโดยนิสิต ตามแบบประเมินคณุภาพการเรียนการสอน 
1.2.2 รายงานผลการประเมินทกัษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรเพ่ือใช้ใน

การปรับปรุงกลยทุธ์การสอนของอาจารย์ตอ่ไป 
1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินทกัษะของอาจารย์ในการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันา/ปรับปรุงทกัษะกลยทุธ์การสอน 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
          2.1. กลยทุธ์การประเมิน 

          การประเมินหลกัสตูรในภาพรวม มีการรวบรวมข้อมลูทัง้หมดเพ่ือการปรับปรุงหลกัสตูรและพฒันาหลกัสตูร  
ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการจดัการเรียนการสอนทัง้ในภาพรวมและในแตล่ะรายวิชา นอกจากนีป้ระเมินจากโดย
การสอบถามความคิดเห็นจากนิสิตและผู้ใช้บณัฑิตด้วย  ซึง่จะรวบรวมข้อคิดเห็นทัง้หมดน าไปปรับปรุงหลกัสตูรตอ่ไป 

 2.2  ดชันีการประเมินผลการด าเนินงาน 
         มีการเก็บรวบรวมข้อมลูเพ่ือใช้ก าหนดดชันีบ่งชีผ้ลการด าเนินงานดงันี ้

ก าหนดให้มีคณะกรรมการประเมินหลกัสตูร ซึง่ประกอบไปด้วยคณะกรรมการภายในและภายนอกสถาบนั 
2.2.1 ประเมินหลกัสตูรในแตล่ะปีการศกึษา ซึง่ประกอบไปด้วย การประเมินการจดัการเรียนการ

สอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การประเมินผลสมัฤทธ์ิของนิสิต และการประมวลความรู้ของนิสิตก่อนจบ 
การประเมินผลผลิต (Output) และประเมินผลที่ได้ (Outcome) 

2.2.2 ประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 
2.2.3 จดัท าการวิจยัเชิงประเมนิหลกัสตูร เพ่ือน าผลไปใช้ในการพฒันาและปรับปรุงหลกัสตูร 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ด าเนินการประเมินตามตวับ่งชีท่ี้ได้กาหนดไว้ในหมวดท่ี 7 ข้อ 7 ตวับ่งชีผ้ลการดาเนินงาน โดยแตง่ตัง้
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน โดยประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒิุนาขาวิชาเดียวกนัอย่างน้อย 1 คน 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1  จดัท ารายงานการประเมินหลกัสตูร เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการในระดบัตา่ง  ๆคณาจารย์และผู้ เก่ียวข้อง 
4.2 จดัประชมุ สมัมนา การวางแผนปรับปรุงหลกัสตูร และกลยุทธ์การสอน โดยใช้ผลการประเมินเป็น

ฐานในการปรับปรุง  
4.3 เชิญผู้มีสว่นได้เสีย (Stakeholders) มีสว่นร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลกัสตูรและ

กลยทุธ์การสอน                                 



 
 

 

 
 
 
 

 

 
ภาคผนวก 

 
 

ภาคผนวก ก  ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2554 
ภาคผนวก ข  ส าเนาค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลกัสตูร  
ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์หลกัสตูร 
ภาคผนวก ง   ประวตัิและผลงานของอาจารย์ประจ าหลกัสตูร 
ภาคผนวก จ  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลกัสตูร 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก  ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  
ว่าด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2554 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค  รายงานผลการวพิากษ์หลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง ประวัตแิละผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

ประวัตแิละผลงาน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
ชื่อ – นามสกุล นายพฤทธ์ิ  ศภุเศรษฐศิริ 
หมายเลขบัตรประชาชน 3-7499-00236-80-5 
ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
สังกัด วิทยาลยันวตักรรมการสื่อสารสงัคม 
 
ประวัตกิารศึกษา 

วุฒกิารศึกษา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบนั ปี พ.ศ. 

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

Illinois State University  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2534 
2522 
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หนึง่ผลิตภณัฑ์ ในเขตจงัหวดัสมทุรสาคร.   กรุงเทพฯ : กระทรวงวฒันธรรม) 

3) พฤทธ์ิ  ศภุเศรษฐศิริ.  (2544).  การศกึษาทศันะตอ่ลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัแสดงและผู้ก ากบั
การแสดงละครโทรทศัน์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  กรุงเทพฯ : 
คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.   

4) พฤทธ์ิ  ศภุเศรษฐศิริและคณะ.  (2543).  การพฒันารูปแบบการจดัการศกึษาส าหรับเดก็ท่ีมี
ความสามารถพิเศษด้านทศันศิลป์ กรณีศกึษา : โรงเรียนไผทอดุมศกึษา คณะศิลปกรรม
ศาสตร์. กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.   

5) พฤทธ์ิ  ศภุเศรษฐศิริและคณะ.  (2542).  การพฒันาโฮมเพจและหนงัสือชดุพฒันาสงัคมไทยตามแนว
พระราชด าริ คณะศิลปกรรมศาสตร์.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.   

6) พฤทธ์ิ  ศภุเศรษฐศิริ.  (2528).  ลกัษณะตวัละครเอกในบทละครสามเร่ืองแรกของ  แบร์โทลด์  เบรท์  
มหาวิทยาลยัแห่งมลรัฐอิลินอยส์  Blooming – Normal ,U.S.A.   กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ.   



 
 

 

งานวิจัย  (ต่อ) 
7) พฤทธ์ิ  ศภุเศรษฐศิริ.  (2522).  ลกัษณะขดัแย้งและความขดัแย้ง ในพระราชนิพนธ์บทละครนอก ใน

รัชกาลที่  2.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.   
    
ภาระงานสอน 
 
 

รายวิชาที่สอน / หน่วยกิต 
สอนภาค/ 
ปีการศึกษา 

รวมชั่วโมงสอน(หน่วยกติ) 
ภาคต้น ภาคปลาย 

บรรยาย ปฏิบัต ิ บรรยาย ปฏิบัต ิ

RA 711   Principles and Paradigms in Multicultural 
Research 

1 3 0   

RA824  Traditional Knowledge and Folk Art 1 3 0   
RA 712   Seminar in Research  on Arts and Culture  , 
Social and Cultural Anthropology 

2   2 2 

RA 823  Seminar in Arts  2   3 0 
รวมหน่วยกิต  6 0 5 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ประวัตแิละผลงาน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
ชื่อ – นามสกุล นายสาธิต  ทิมวฒันบรรเทิง 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3-1012-02039-43-3 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ที่ท างาน สาขาวิชาศิลปะจินตทศัน์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 
ประวัตกิารศึกษา 
 

วุฒกิารศึกษา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

ปร.ด. (ไทศกึษา)  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 2554 
กศ.ม.(ศิลปศกึษา) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2532 
กศ.บ.(ศิลปศกึษา)  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2525 
 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 

1) สาธิต  ทิมวฒันบรรเทิง.  (2555 ).  คนเขียนภาพข้างถนนเมืองเก่าต้าลี่ : พืน้ท่ีคนชายขอบ.  กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

2) สาธิต  ทิมวฒันบรรเทิง.  (2554 ).  ชีวิตคนเขียนภาพข้างถนนกบัการสร้างพืน้ท่ีทางสงัคม (วิทยานิพนธ์) 
การศกึษาหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต  สาขาวิชาไทศกึษา มหาวิทยาลยัมหาสารคาม. 

3) สาธิต  ทิมวฒันบรรเทิง.  (2553).   ติดตามผลผู้ได้รับรางวลัศิลปินแห่งชาติจากส านกังานคณะกรรมการ
วฒันธรรมแห่งชาติ กระทรวงวฒันธรรม สาขาวรรณศิลป์ / สาขาทศันศิลป์ / สาขาศิลปะการแสดง 
ปีพทุธศกัราช 2550. 

4) สาธิต   ทิมวฒันบรรเทิง.  (2552).  ติดตามผลผู้ ได้รับรางวลัศลิปินแห่งชาติจากส านกังานคณะกรรมการ
วฒันธรรมแห่งชาติ กระทรวงวฒันธรรม สาขาทศันศิลป์ (จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์  
สื่อผสม) ตัง้แตปี่ พ.ศ.2528 – พ.ศ. 2549. 

5) สาธิต    ทิมวฒันบรรเทิง.  (2551).  องค์ความรู้ศิลปินแห่งชาติ : ทวี  รัชนีกร งานวิจยันีไ้ด้รับทนุอดุหนนุการวิจยั
จากส านกั คณะกรรมการวฒันธรรม แห่งชาติกระทรวงวฒันธรรม.   

 
  
  



 
 

 

หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน 
1)   สาธิต  ทิมวฒันบรรเทิง.  (2555).  เอกสารประกอบค าสอนวิชา  ศป 393  ศิลปะจินตทศัน์และสงัคม.  .

กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
2)   สาธิต  ทิมวฒันบรรเทิง.  (2553).  องค์ความรู้ศิลปินแห่งชาติ : ทวี  รัชนีกร.  กรุงเทพฯ : ส านกังาน

คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ  กระทรวงวฒันธรรม. 
3)   สาธิต  ทิมวฒันบรรเทิง.  (2549).  เอกสารประกอบการสอนวิชา  ศป 392  ศิลปะจินตทศัน์และ

วฒันธรรม.  กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.   
4)   สาธิต  ทิมวฒันบรรเทิง.  (2548)  เอกสารประกอบการสอนวิชา ศป 323  จิตรกรรม 3.  กรุงเทพฯ : คณะ

ศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

5)   สาธิต  ทิมวฒันบรรเทิง.  (2547).  การเขียนภาพสีน า้มนั .  กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์โอเดียนสโตร์ 
 

 
ภาระงานสอน 
 

รายวิชาที่สอน / หน่วยกิต 
สอนภาค/ 
ปีการศึกษา 

รวมชั่วโมงสอน(หน่วยกติ) 
ภาคต้น ภาคปลาย 

บรรยาย ปฏิบัต ิ บรรยาย ปฏิบัต ิ

RA 614  PRACTICUM IN VISUAL ART EDUCATION 1/2555 1 4   

AR 514  CONTEMPORARY ARTS EDUCATION 
CONCEPT 

1/2556 2 0   

รวมหน่วยกิต  3 4   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ประวัตแิละผลงาน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
ชื่อ – นามสกุล นายรวิเทพ  มสุิกะปาน 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3629900002775 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาการออกแบบทศันศิลป์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 
ประวัตกิารศึกษา 

วุฒกิารศึกษา ส าเร็จการศึกษาจาก 
 สถาบัน ปี พ.ศ. 

  ศศ.ด. (ศิลปวฒันธรรมวิจยั)  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2553 
กศ.ม. (ศิลปศกึษา) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2543 
กศ.บ. (ศิลปศกึษา) วิทยาลยัครูบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 2532 
 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 

1) รวิเทพ  มสุิกะปาน.  (2551).  การศกึษากระบวนการเขียนภาพร่างแฟชัน่ในระบบอตุสาหกรรม
เคร่ืองนุ่งห่มไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกส์  ทนุ งบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2551.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

2) รวิเทพ  มสุิกะปาน.  (2548).  โครงการสร้างฐานข้อมลูทางด้านการออกแบบแฟชัน่ : ศกึษาการ
ออกแบบเคร่ืองนุ่งห่ม(ผ้าไทย) เพ่ือการสง่ออก  ทนุ งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2548 , 
ประเทศไทย.  กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

3) รวิเทพ  มสุิกะปาน.  (2547).   การศกึษากระบวนการออกแบบลวดลายผ้าพิมพ์ในระบบ
อตุสาหกรรม  ทนุ บ. Pearl Beddings Co.,Ltd. ประเทศไทย. ปี พ.ศ. 2547.  กรุงเทพฯ : 
คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 
  



 
 

 

เอกสารและต ารา 
1) รวิเทพ  มสุิกะปาน.  (2551).  การออกแบบแฟชัน่ 1.  กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2) รวิเทพ  มสุิกะปาน.  (2550).  องค์ความรู้การออกแบบเคร่ืองนุ่งห่ม (ผ้าไทย) สภุาพบรุุษ. กรุงเทพฯ 

: คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
3) รวิเทพ  มสุิกะปาน.  (2550).FASHION SWU AND TREND.  กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
4) รวิเทพ  มสุิกะปาน.  (2549).  Thailand Young Designer.  กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
  
 
ภาระงานสอน 
 

รายวิชาที่สอน / หน่วยกิต 
สอนภาค/ 
ปีการศึกษา 

รวมชั่วโมงสอน(หน่วยกติ) 
ภาคต้น ภาคปลาย 

บรรยาย ปฏิบัต ิ บรรยาย ปฏิบัต ิ

FA 512  RESEARCH AND DEVELOPMENT IN 
DESIGN INNOVATION 

1/2555 2 2   

FA 513  ANALYSIS IN HISTORY OF ART AND 
DESIGN 

1/2555 2 0   

รวมหน่วยกิต  4 2   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ประวัตแิละผลงาน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศลิปวัฒนธรรม  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ชื่อ – นามสกุล   นางกาญจนา อินทรสนุานนท์ 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน     3-1021-01586-41-3 

ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 

ที่ท างาน   สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์ศกึษา คณะศิลปกรรมศาสตร์  

ประวัตกิารศึกษา 

วุฒกิารศึกษา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
ปร.ด. (วฒันธรรมศาสตร์) มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 2553 
กศ.ม. (การอดุมศกึษา) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2523 
กศ.บ. (ศิลปศกึษา) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2517 

 
ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  

1) กาญจนา  อินทรสนุานนท์.   (2554).  The  Hand Thread-Tying  Ceremony-The Reassurance.งานสมัมนา
ดนตรีนานาชาติ The3rd International  Rondalla  Fastival ณ เมอืงTagum ประเทศฟิลปิปินส์ จดั
โดย National  Commission for Culture and The Arts, มหาวิทยาลยัแหง่ชาติฟิลปิปินส์ และ
Musicological  Society of the Philippines ประเทศฟิลปิปินส์. 

2) กาญจนา  อินทรสนุานนท์.  (2553).  บทความวจิยัเร่ืองการศกึษาภมูิปัญญาการขบัเสภาและการขบัร้องเพลง
ไทยเพื่อการสร้างจิตส านกึในการอนรัุกษ์และเห็นคณุคา่มรดกทางวฒันธรรม ช่ือเอกสาร 9 ภมูิ
ปัญญาไทย.จดัพิมพ์โดย มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

3) กาญจนา  อินทรสนุานนท์.   (2551).  Vocal  Music in Thai Classical  Music.วารสาร Musika. ฉบบัที 4.2008.
จดัพิมพ์โดย U.P.Center for Ethnomusicology มหาวิทยาลยัแหง่ชาติฟิลปิปินส์. 

 
  



 
 

 

บทความวิชาการ 

1) กาญจนา  อินทรสนุานนท์.  (2553).  ดนตรีไทย:วฒันธรรมไทยในสายตาคนตา่งชาติ .เอกสารประชมุวชิาการ
คีตนาฏกรรมเอเชียอาคเนย์ งานดนตรีไทยอดุมศกึษา  ครัง้ที่ 38  มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์. 

2) กาญจนา  อินทรสนุานนท์.  (2552).   ครูศิริ  วิชเวช. วารสารศิลปกรรมสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบบัท่ี 1. 

3) กาญจนา  อินทรสนุานนท์.  (2551).   บทความวชิาการเร่ืองเพลงพืน้บ้าน .เอกสารประกอบการสมัมนา เร่ือง
เพลงพืน้บ้านภาคกลางในประเทศไทย สาขาดนตรีชาติพนัธุ์วิทยา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

4) กาญจนา อินทรสนุานนท์.  (2551).   บทความวชิาการเร่ืองเพลงระบ าบ้านนา. เอกสารประกอบการสมัมนา 
เร่ืองเพลงพืน้บ้านภาคกลางในประเทศไทย สาขาดนตรีชาติพนัธุ์วทิยา  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

  
งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ได้รับ 

1) กาญจนา อินทรสนุานนท์.  (2552) .  การศกึษาภมูิปัญญาการขบัเสภาและการขบัร้องเพลงไทยเพือ่การสร้าง
จิตส านกึในการอนรัุกษ์และเห็นคณุคา่มรดกทางวฒันธรรม .ทนุวิจยั 9 ภมูิปัญญามหาวิทยาลยั                 
ศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2552. 

2) กาญจนา อินทรสนุานนท์. (2552).  องค์ความรู้ศิลปิน : นายศิริ  วิชเวช  ทนุส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรม
แหง่ชาติ  กระทรวงวฒันธรรม  ปีงบประมาณ 2552. 

3) กาญจนา อินทรสนุานนท์.  (2553).   รูปแบบการสร้างพิพิธภณัฑ์ที่ยัง่ยืน :กลุม่ชาติพนัธุ์กะเหร่ียงโปภาคตะวนัตก
ของประเทศไทย  ปีงบประมาณ 2553. 

 

ภาระงานสอน 
 

รายวิชาท่ีสอน / หน่วยกิต 
 
สอน
ภาค/ 
ปี

การศกึษา 

รวมชัว่โมงสอน(หน่วยกิต) 
ภาคต้น ภาคปลาย 

บรรยาย ปฏิบตัิ บรรยาย ปฏิบตัิ 

FA 501  QUANTITATIVE AND QUALITATIVE RESEARCH 1/2555 3 0   
รวมหน่วยกิต  3 0   

 
 

  



 
 

 

ประวัตแิละผลงาน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศลิปวัฒนธรรม  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
ชื่อ – นามสกุล นายอ านาจ  เย็นสบาย 
หมายเลขบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบ าเหน็จ บ านาญ      3100602919596 
ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
สังกัด วิทยาลยัโพธิวิชชาลยั 
 
ประวัตกิารศึกษา 

วุฒกิารศึกษา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
กศ.ม. (ศิลปศกึษา )     มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  2531 
กศ.บ. (ศิลปศกึษา ) วิทยาลยัวิชาการศกึษา   2514 
   

 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 

1) อ านาจ  เย็นสบสาย.  (2545).  รูปแบบการจดัการศกึษาส าหรับเดก็มีความสามารพิเศษด้านทศันศิลป์ 
กรณีศกึษา : โรงเรียนไผทอดุมศกึษา.  กรุงเทพฯ : ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ 

2) อ านาจ  เย็นสบาย.  (2544).  โครงการวิจยั แนวติด คณุลกัษณะ และการตรวจวดัเดก็และเยาวชน                           
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านทศันศิลป์.  กรุงเทพฯ :  ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ 

3) อ านาจ  เย็นสบาย.  (2543).  โครงการวิจยัเพ่ือสืบค้น “ศิลปินของประชาชน” ทางด้านทศันศิลป์ 
กรุงเทพฯ : ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ 

4) อ านาจ  เย็นสบาย.  (2542).   ศิลปวฒันธรรม ศิลปกรรม และศิลปาชีพ.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยั                        
ศรีนครินทรวิโรฒ.     

5) อ านาจ  เย็นสบาย.  (2542).  โครงการวิจยัน าวฒันธรรม และอตัลกัษณ์มาเป็นกระบวนการในการ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและการไกลเ่กลี่ยระงบัข้อพิพาท.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยั                               
ศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกบักรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยตุิธรรม 

 
  



 
 

 

เอกสารและต ารา 
1) อ านาจ  เย็นสบาย.  (2540).  ศิลปพิจารณ์ ( 2 ).  กรุงเทพฯ : บริษัทต้นอ้อ - แกรมมี่ จ ากดั 
2) อ านาจ  เย็นสบาย.  (2540).  ศิลปพิจารณ์ ( 3 ).  กรุงเทพฯ :  บริษัทต้นอ้อ - แกรมมี่ จ ากดั 
3) อ านาจ  เย็นสบาย.  (2536).  สารานกุรม  ทศันศิลป์ตะวนัตกสมยัเก่า.  กรุงเทพฯ :  บริษัทต้นอ้อ จ ากดั 
4) อ านาจ  เย็นสบาย.  (2536).  สารานกุรม ศิลปินไทยร่วมสมยั.  กรุงเทพฯ :  บริษัทต้นอ้อ จ ากดั 
5) อ านาจ  เย็นสบาย.  (2532).  สีสนัและความงาม. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์ต้นอ้อ  จ ากดั 

6) อ านาจ  เย็นสบาย.  (2532).  ศิลปพิจารณ์ (1 ).  ส านกัพิมพ์ต้นอ้อ จ ากดั 
 
 
 

 
 
 
 
 

  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ   ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 

ตารางเปรียบเทยีบการปรับปรุงหลักสูตร 
 

ช่ือหลักสูตรเดมิ  หลกัสตูรศลิปศาสตรดษุฎีบณัฑิต  สาขาวิชาศลิปวฒันธรรมวิจยั 
ช่ือหลักสูตรปรับปรุง   หลกัสตูรศลิปศาสตรดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาศลิปวฒันธรรม 
            เร่ิมเปิดรับนิสิตในภาคการศกึษาท่ี  1  ปีการศกึษาท่ี  2556 
สาระส าคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง 
 ปรับโครงสร้างหนว่ยกิต ให้เป็นไปตาม กรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติท่ี 
ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาก าหนด 
 

เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 
หมวดวิชา หลักสูตรเดมิ พ.ศ. 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

1.หมวดวิชาบงัคบั 12 6 
2.หมวดวิชาเลือก 12 6 
3.ปริญญานิพนธ์ 36 36 
หนว่ยกิตรวม 60 48 

 

รายละเอียดการปรับปรุง 
หมวดวิชาบังคับ 

หลักสูตรเดมิ พ.ศ. 2549. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หมายเหตุ 
ศว 712  การวิจยัศิลปวฒันธรรมและ 
              มานษุยวิทยาสงัคมและ 
             วฒันธรรม 

ศว 712  สมัมนาการวิจยัศิลปวฒันธรรม  
            และมานษุยวิทยาสงัคมและ 
            วฒันธรรม                       

เปลีย่นช่ือรายช่ือ และปรับ
เนือ้หารายวชิาให้สอดคล้อง 

ศว 713 สมัมนาการวิจยัศิลปวฒันธรรม  
             ท้องถ่ินศกึษา และประชาสงัคม 

- ปรับออก เพื่อให้สอดคล้อง
กบัโครงสร้างของหลกัสตูร 

ศว 714 สมัมนาการวิจยัศิลปวฒันธรรม  
             สงัคม เศรษฐกิจ และการเมือง 

- ปรับออก เพื่อให้สอดคล้อง
กบัโครงสร้างของหลกัสตูร 

ศว 715 สมัมนาศิลปวฒันธรรมและ 
             พลวตัสงัคม 

- ปรับออก เพื่อให้สอดคล้อง
กบัโครงสร้างของหลกัสตูร 

 

หมวดวิชาเลือก 
หลักสูตรเดมิ พ.ศ. 2549. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หมายเหตุ 

ศว711 หลกัการและกระบวนทศัน์การ
วิจยัศิลปวฒันธรรม 

ศว711 หลกัการและกระบวนทศัน์การ
วิจยัพหวุฒันธรรม 

เปลีย่นช่ือรายช่ือ และปรับ
เนือ้หารายวชิาให้สอดคล้อง 

ศว823 มานษุยวิทยาสงัคมและวฒันธรรม ศว823 สมัมนาทางมานษุยวิทยาสงัคม
และวฒันธรรม 

เปลีย่นช่ือรายช่ือ และปรับ
เนือ้หารายวชิาให้สอดคล้อง 

 



 
 

 

หมวดวิชาเลือก (ต่อ) 
หลักสูตรเดมิ พ.ศ. 2549. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หมายเหตุ 

ศว 823 คณุคา่สนุทรียะในทศันศลิป์  
            ศิลปะการแสดงและดนตรี 

ศว 823  สมัมนาทางศิลปะ เปลีย่นช่ือรายช่ือ และปรับ
เนือ้หารายวชิาให้สอดคล้อง 

ศว 825 ศิลปวฒันธรรมและประชาสงัคม - ปรับออก เพื่อให้สอดคล้อง
กบัโครงสร้างของหลกัสตูร 

ศว 826 ธรรมตัาภิบาลและศิลปวฒันธรรม - ปรับออก เพื่อให้สอดคล้อง
กบัโครงสร้างของหลกัสตูร 

ศว 827 การบริหารองค์กรศิลปวฒันธรรม ศว 825 การบริหารองค์กรศิลปวฒันธรรม เปลีย่นรหสัวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกบัหลกัสตูร 

 

หมวดปริญญานิพนธ์ 
หลักสูตรเดมิ พ.ศ. 2549. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หมายเหตุ 

ศว999 ปริญญานิพนธ์ดษุฎีบณัทิต
ศิลปวฒันธรรมวิจยั 

ศว999 ปริญญานิพนธ์ เปลีย่นช่ือรายช่ือ และปรับ
เนือ้หารายวชิาให้สอดคล้อง 

 


