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öĀćüĉì÷ćúĆ÷öĀćÿćøÙćöÖŠĂêĆĚÜöćÝćÖüĉì÷ćúĆ÷üĉßćÖćøýċÖþćöĀćÿćøÙćöàċęÜêĆĚÜ×ċĚîđöČęĂüĆîìĊęöĊîćÙö
óý ēé÷öĊÝčéöčŠÜĀöć÷đóČęĂ×÷ć÷ÖćøýċÖþćßĆĚîÿĎÜĕðÿĎŠêŠćÜÝĆÜĀüĆé đøĉęöĒøÖêĆĚÜĂ÷ĎŠìĊę  ëîîîÙøÿüøøÙŤ
êĞćïúêúćé ĂĞćđõĂđöČĂÜ ÝĆÜĀüĆéöĀćÿćøÙćö ïîđîČĚĂìĊę  ĕøŠ êŠĂöćĕéšøĆïÖćø÷Öåćîą×ċĚîđðŨîöĀćüĉì÷ćúĆ÷
ýøĊîÙøĉîìøüĉēøçüĉì÷ćđ×êöĀćÿćøÙćöđöČĂę ðŘóýĒúąĕéšĒ÷ÖêĆüđðŨîđĂÖđìýßČĂę ĶöĀćüĉì÷ćúĆ÷öĀćÿćøÙćöķ
đöČęĂüĆîìĊę  íĆîüćÙö óý  ēé÷óøąïćìÿöđéĘÝóøąđÝšćĂ÷ĎŠĀĆü ìøÜúÜóøąðøöćõĉĕí÷ĔîóøąøćßïĆââĆêĉ
×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ àċęÜðøąÖćýĔîøćßÖĉÝÝćîčđïÖþć đúŠöìĊę  êĂîìĊę  Ö îĆïđðŨîöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĒĀŠÜìĊę 
×ĂÜðøąđìýĕì÷Ēúąđøĉęö÷šć÷ÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîïćÜĀîŠü÷ÜćîĕðĕüšìĊęêĆĚÜĒĀŠÜĔĀöŠìĊęêĞćïú×ćöđøĊ÷ÜĂĞćđõĂÖĆîìøüĉßĆ÷
ÝĆÜĀüĆéöĀćÿćøÙćö ïîđîČĚĂìĊęðøąöćè   ĕøŠ ðŦÝÝčïĆîýĎî÷Ť ÖúćÜÖćøïøĉĀćøÖćøýċÖþć ìĆĚÜøąéĆïðøĉââćêøĊ
ðøĉââćēìĒúąðøĉââćđĂÖ Ă÷ĎŠìĊęêĞćïú×ćöđøĊ÷Ü ĂĞćđõĂÖĆîìøüĉßĆ÷ îĂÖÝćÖîĆĚî÷ĆÜöĊÿëćïĆîüĉÝĆ÷üúĆ÷øčÖ×đüß
ÿëćîĊðäĉïĆêĉÖćøĂĞćđõĂîćéĎîđîČĚĂìĊęðøąöćèĕøŠ ÿëćîĊðäĉïĆêĉÖćøïšćîđÖĉĚÜĂĞćđõĂđöČĂÜÝĆÜĀüĆéöĀćÿćøÙćö
đîČĂĚ ìĊðę øąöćèĕøŠĒúąēÙøÜÖćøôćøŤööĀćüĉì÷ćúĆ÷êĞćïúîćÿĊîüîĂĞćđõĂÖĆîìøüĉß÷Ć đîČĂĚ ìĊðę øąöćè ĕøŠ

ÿöĆ÷ìĊđę ðŨîüĉì÷ćúĆ÷üĉßćÖćøýċÖþćöĀćÿćøÙćöĕéšéćĞ đîĉîÜćîêĆÜĚ ĒêŠðÖŘ ćøýċÖþćëċÜðŘÖćøýċÖþć
ēé÷øĆïîĆÖýċÖþćìĊöę ñĊ úÖćøýċÖþćđøĊ÷îéĊÝćÖüĉì÷ćúĆ÷ÙøĎìüĆę ðøąđìýđ×šćýċÖþćêŠĂĔîßĆîĚ ðŘìĊę ĀúĆÖÿĎêøÖćøýċÖþćïĆèæĉê
üĉßćđĂÖìĊęđðŗéÿĂîĔîßŠüÜđüúćéĆÜÖúŠćü ĕéšĒÖŠ üĉßćđĂÖßĊüüĉì÷ć õćþćĂĆÜÖùþ õćþćĕì÷ ÿĆÜÙöýċÖþć õĎöĉýćÿêøŤ
ÙèĉêýćÿêøŤđÙöĊĒúąôŗÿĉÖÿŤ

ĀúĆÜÝćÖĕéšøĆïÖćø÷ÖåćîąöćđðŨîüĉì÷ćúĆ÷ýøĊîÙøĉîìøüĉēøçüĉì÷ćđ×êöĀćÿćøÙćöĔîðŘÖćøýċÖþć
öĀćüĉì÷ćúĆ÷ĕéšđðúĊę÷îĀúĆÖÿĎêøĒúąÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîđðŨîøąïïìüĉõćÙĒúąĔßšüĉíĊÿĂïÙĆéđúČĂÖîĉÿĉêđ×šćđøĊ÷îĔî
 øąéĆï ÙČĂ ßĆĚîðŘìĊę  ĒúąßĆĚîðŘìĊę  ÝċÜîĆïĕéšüŠćöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĕéšéĞćđîĉîÖćøđðŗéÿĂî ĀúĆÖÿĎêøÖćøýċÖþćïĆèæĉê
đêĘöøĎðĒïïêćöđÖèæŤöćêøåćîĔîÖćøđðŗéÿĂîĀúĆÖÿĎêøðŘÿć×ćüĉßćìĊđę ðŗéÿĂîĕéšĒÖŠÿć×ćüĉßćßĊüüĉì÷ćõćþćĂĆÜÖùþ
õćþćĕì÷ÿĆÜÙöýċÖþćõĎöýĉ ćÿêøŤðøąüĆêýĉ ćÿêøŤÙèĉêýćÿêøŤđÙöĊôŗÿÖĉ ÿŤüĉì÷ćýćÿêøŤÖćøðøąëöýċÖþćýĉúðýċÖþć
óúýċÖþćđìÙēîēú÷ĊìćÜÖćøýċÖþćĒúąÙĀÖøøöýćÿêøŤĔîðŘÖćøýċÖþćöĀćüĉì÷ćúĆ÷đðŗéÿĂîøąéĆïïĆèæĉêýċÖþć
đðŨîÙøĆÜĚ ĒøÖēé÷đðŗéÿĂîĀúĆÖÿĎêøÖćøýċÖþćöĀćïĆèæĉêüĉßćđĂÖÖćøöĆí÷öýċÖþćđîšîÖćøÿĂîüĉì÷ćýćÿêøŤÖćøÿĂî
ÿĆÜÙöýċÖþćĒúąÖćøÿĂîõćþćĕì÷
ปจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปดสอนทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตรายละเอียดของหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน สามารถศึกษาไดจากคูมือหลักสูตร
การศึกษาระดับปริญญาตรีและคูมือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดมีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท
การศึกษาและเปนศูนยกลางการพัฒนาสูภูมิภาคอินโดจีน เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล มหาวิทยาลัย
คู มื อ ห ลั ก สู ต ร
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ÝċÜĕéšéĞćđîĉîÖćø ×÷ć÷ēĂÖćÿìćÜÖćøýċÖþćĕð÷ĆÜýĎî÷ŤÝĆéÖćøýċÖþćîĂÖìĊęêĆĚÜ ĀšĂÜđøĊ÷îðøąÝĞćÝĆÜĀüĆéêŠćÜė ĕéšĒÖŠ
ĀüĆดéอุĂčดéรธานี
øíćîĊ ÝĆ
ÜĀüĆงéหวั
îÙøøćßÿĊ
öćĒúąÝĆÜĀüĆéĂčïúøćßíćîĊ
จัÝĆงÜหวั
และจั
ดอุบลราชธานี

öĀćüĉì÷ćúĆ÷öĀćÿćøÙćöĕéšÝéĆ êĆÜĚ ĀîŠü÷ÜćîìĊÿę îĆïÿîčîÖćøýċÖþćüĉÝ÷Ć ĒúąĔĀšïøĉÖćøìćÜüĉßćÖćøĒÖŠÿÜĆ Ùö
đðŨîÝĞćîüîöćÖĕéšĒÖŠ
 ÿëćïĆîüĉÝ÷Ć ýĉúðąĒúąüĆçîíøøöĂĊÿćîýċÖþćüĉÝ÷Ć đÖĊ÷ę üÖĆïýĉúðąĒúąüĆçîíøøöìšĂÜëĉîę ĂĊÿćîìčÖÿć×ć
đðŨîýĎî÷ŤÖúćÜÖćøýċÖþćÙšîÙüšćÿŠÜđÿøĉöđñ÷ĒóøŠĂîčøĆÖþŤöøéÖìćÜüĆçîíøøöõĎöĉðŦââćßćüïšćîĒúąĒúÖđðúĊę÷î
ýĉúðąĒúąüĆçîíøøöìĆĚÜĔîðøąđìýĒúąêŠćÜðøąđìý
 ÿëćïĆîüĉÝ÷Ć üúĆ÷øčÖ×đüßýċÖþćüĉÝ÷Ć đÖĊ÷ę üÖĆïóĆîíŤĕč öšĒúąÿĆêüŤìÿĊę öĆ óĆîíŤÖïĆ ßĊüêĉ ÙüćöđðŨîĂ÷ĎŠ×ĂÜßčößî
õćÙĂĊÿćîĒúąñúÖøąìïìĊöę êĊ ĂŠ øąïïîĉđüýđðŨîĀîŠü÷ÜćîìĊÿę îĆïÿîčîÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîĒúąÖćøüĉÝ÷Ć ×ĂÜîĉÿêĉ îĆÖýċÖþć
ĒúąĂćÝćø÷ŤĔîöĀćüĉì÷ćúĆ÷
 ÿĞćîĆÖüĉì÷ïøĉÖćø đðŨîĒĀúŠÜÝĆéĀć ÝĆéđÖĘï ÿøšćÜÿö ĂîčøĆÖþŤ ĒúąĔĀšïøĉÖćøÿćøÿîđìýìčÖøĎðĒïï
éšü÷đìÙēîēú÷ĊÿćøÿîđìýìĊęđĀöćąÿöĒúąìĆîÿöĆ÷ đóČęĂÿîĆïÿîčîÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîĒúąÖćøüĉÝĆ÷×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷
øüöìĆĚÜđðŨîĒĀúŠÜđøĊ÷îøĎšêćöĂĆí÷ćýĆ÷ĒúąÖćøđøĊ÷îøĎšêúĂéßĊüĉê×ĂÜßčößî õć÷ĔêšðøĆßâć×ĂÜÿĞćîĆÖüĉì÷ïøĉÖćø
öĀćüĉì÷ćúĆ÷öĀćÿćøÙćöìĊęüŠćĶĒĀúŠÜđøĊ÷îøĎšêúĂéßĊüĉêđÿøĉ
üćöÙĉéดõĎöภูĉðมŦâ
เสริöมÙüćöøĎ
ความรูšÙ ความคิ
ิปญâćķ
ญา”

ìĊęêĆĚÜÿĞćîĆÖüĉì÷ïøĉÖćøĂćÙćøÿĞćîĆÖüĉì÷ïøĉÖćø" êĞćïú×ćöđøĊ÷Ü ēìøýĆóìŤ êŠĂ
ēìøÿćø
 ÿĞćîĆÖÙĂöóĉüđêĂøŤĔĀšïøĉÖćøĀšĂÜðäĉïêĆ Öĉ ćøĒúąđÙøČĂę ÜÙĂöóĉüđêĂøŤîĞćøąïïÙĂöóĉüđêĂøŤöćðøą÷čÖêŤ
ĔßšéšćîÖćøïøĉÖćø×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ ĕéšĒÖŠ ïøĉÖćøÿćøÿîđìýđóČęĂïøĉĀćøÝĆéÖćø úÜìąđïĊ÷î øąïïÜïðøąöćè
ÖćøÝĆéàČĂĚ ÝĆéÝšćÜøąïïÖćøđÜĉîøąïïïĆâßĊøąïïïčÙúćÖøĄúĄïøĉÖćøÝĆéòřÖĂïøöĀúĆÖÿĎêøêŠćÜėĔĀšÖïĆ ×šćøćßÖćø
îĉÿĉê îĆÖýċÖþć ĒúąðøąßćßîìĆęüĕð ĒúąïøĉÖćøđÙøČĂ×Šć÷ÙĂöóĉüđêĂøŤ×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ìĆĚÜõć÷ĔîĒúąõć÷îĂÖ
îĂÖÝćÖîĊĚ ÝĆéĔĀšöĊðøąßčöìćÜĕÖúøąĀüŠćÜĀšĂÜðøąßčöÿõćöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÖøčÜđìóöĀćîÙø ÖĆïĀšĂÜðøąßčöÖúćÜ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷öĀćÿćøÙćöÝĆÜĀüĆéöĀćÿćøÙćöēé÷ñŠćîøąïïđÙøČĂ×Šć÷*OUFSOFUđóČęĂđðŨîÖćøðøąĀ÷ĆéÙŠćĔßšÝŠć÷
 ÿĞćîĆÖïøĉÖćøüĉßćÖćø đðŨîĀîŠü÷ÜćîðøąÿćîÜćîÖćøĔĀšÙćĞ ðøċÖþćìćÜüĉßćÖćø đìÙîĉÙĒúąüĉßćßĊó
ÝĆéïøĉÖćøđðŨîìĊęðøċÖþćéšćîüĉßćÖćøìĊęÝąđðŨîðøąē÷ßîŤêĂŠ ïčÙúćÖøìĆĚÜõć÷ĔîĒúąõć÷îĂÖöĀćüĉì÷ćúĆ÷ øüöĕðëċÜ
ðøąÿćîÜćîÖćøÝĆéòřÖĂïøöÿĆööîć Ăõĉðøć÷ ĀøČĂïøø÷ć÷ àċęÜđðŨîÖćøÖøąÝć÷ÖćøĔĀšïøĉÖćøÙüćöøĎšĒúąüĉßćÖćø
ÿĎÿŠ ÜĆ ÙöìčÖøąéĆïìĆÜĚ ĔîøĎðĒïïÖćøĀćøć÷ĕéšïøĉÖćøÿćíćøèąĒúąðøąÿćîÜćîÖĆïÙèąĀîŠü÷ÜćîÿŠÜđÿøĉöÖćøüĉÝ÷Ć
đóČęĂÿøšćÜĂÜÙŤÙüćöøĎšĔĀöŠĒúąóĆçîćõĎöĉðŦââćĕì÷ĔĀšöĊÙüćöÿćöćøëđßĉÜÖćøĒ×ŠÜ×Ćî
6. รานยามหาวิทยาลัย เปนแหลงบริการดานยา เครื่องมือแพทย และผลิตภัณฑสุขภาพ ที่มีคุณภาพ
ไดมาตรฐาน อีกทั้ง เปนแหลงบริการใหความรูในเรื่องยาและสุขภาพแกประชาชน

ข
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7. ฟารมมหาวิทยาลัย เปนหนวยงานทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ เปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนหนวยงานที่สนับสนุน
การเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนิสิตในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและเทคโนโลยีใหมีความเหมาะสมกอน
ที่จะเผยแพรแกชุมชน
8. สถานีวิทยุกระจายเสียง ใหบริการความรู ความบันเทิง เผยแพรขาวสารทางราชการ สงเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรมให บริการวิชาการแกชุมชน สงกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม. (F.M.) ความถี่ 102.25 MHz
พืน้ ทีท่ สี่ ามารถรับฟงไดมี 7 จังหวัด ไดแก มหาสารคาม รอยเอ็ด กาฬสินธุ ขอนแกน ยโสธร มุกดาหาร และสกลนคร
9. โรงเรียนสาธิต เปนสถานศึกษาเพื่อวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน รับนักเรียนทองถิ่น
ในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
10. ศูนยบรรพชีวนิ ศึกษาวิจยั ซากดึกดําบรรพไดโนเสารทคี่ น พบเปนจํานวนมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และสรางบุคลากรดานบรรพชีวินวิทยา
11. ศูนยนวัตกรรรมไหม เปนหนวยงานที่ศึกษาวิจัยเพาะเลี้ยงไหมใหมีคุณภาพ และพัฒนาการเลี้ยงไหม
ซึ่งเปนอาชีพดั้งเดิมของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
12. ศูนยหนังสือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนศูนยจําหนายตํารา หนังสือเรียน หนังสือทั่วไป อุปกรณ
การศึกษา ชุดนิสิต ชุดกีฬา ของที่ระลึกมหาวิทยาลัย และสินคาอุปโภคบริโภค
13. งานบริการหอพักนิสิต เปนหนวยงานที่ใหบริการและอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับที่พักอาศัยของ
อาจารยขาราชการ พนักงาน และนิสิต
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ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ปณิธาน ของมหาวิทยาลัย
ปรัชญา
พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว
ผูมีปญญา พึงเปนอยูเพื่อมหาชน

วิสัยทัศน
“เปนเลิศทางวิชาการ บูรณาการความรูจากทองถิ่นสูสากล”

พันธกิจ
1) จั ด การศึ ก ษาและวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง โดยมุ ง เน น พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน
และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
2) สรางผลิตผลจากงานวิจัยที่เปนองคความรูใหมและมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และนําไปใชประโยชนตามความเหมาะสม
3) ใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม เพื่อใหชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
4) อนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

ปณิธาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนสถาบันที่มุงมั่นในการสั่งสมแสวงหาความเปนเลิศทางวิชาการ โดยศึกษา
ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ผสานกั บ วิ ท ยาการที่ เ ป น สากลให เ กิ ด ความงอกงามทางสติ ป ญ ญา สามารถพั ฒ นาตนเอง
ใหเพียบพรอมดวยวิชาการ จริยธรรมและคุณธรรม

สัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย
“ตราโรจนากร” หมายถึง สัญลักษณแหงความเจริญรุงเรือง
ตราโรจนากรมีองคประกอบ เปนรูปใบเสมา ภายในมีสญ
ั ลักษณขององคพระธาตุนาดูน ดานลางมีสรุ ยิ รังสีทแี่ ผขนึ้
จากลายขิดซึ่งอยูเหนือปรัชญาภาษาบาลี วา “พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว” ซึ่งหมายความวา ผูมีปญญาพึงเปนอยูเพื่อมหาชน
ใบเสมา
หมายถึง ความรูหรือภูมิปญญา
องคพระธาตุนาดูน เปนปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเปนสัญลักษณ
แทนคุณธรรมและความดีงาม
สุริยรังสี
หมายถึง ความเจริญรุงเรือง
ลายขิด
หมายถึง ภูมิปญญาและมรดกทางวัฒนธรรมอีสาน

สีและตนไมสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย
“สีเหลือง”
หมายถึง ความเจริญรุงเรือง ความดีงาม ความอุดมสมบูรณ
“สีเทา”
หมายถึง ความคิด หรือ ปญญา
“สีเหลือง-เทา” หมายถึง การมีปญญาและความคิดที่ดีงาม อันนําไปสูความเจริญรุงเรือง
“ตนราชพฤกษ” หรือ ตนคูน หมายถึง ความคําคูน หรือ ความรุงเรือง
ง
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โครงสรางการบร�หาร
เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยมีบทบาทหน้าที่หลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับสูงของประเทศ จึงต้อง
มีการวางนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร และจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นหนวยงาน
ประสานและสนับสนุน ได้แก สนับสนุนการปรับปรุงและเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่หลากหลายและทันสมัย
และมีความเป็นสหวิทยาการให้มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมี การประกันคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มีการกำาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการทำางานที่สะดวก รวดเร็ว ดังนั้น บัณฑิตวิทยาลัยจึงมีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการบริหาร โครงสร้างการปฏิบัติงาน แนวคิดในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงสื่ออุปกรณ์เครื่องใช้ให้มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนปรับปรุงความสามารถของบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีได้อยางเหมาะสม

บุคลากรบัณฑิตว�ทยาลัย
ผู้บริหาร
�ร

ผูศาสตราจารย์
้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.กริ
ดร.ประดิ
ษฐ์สน์
รองศาสตราจารย์
รัตน์
ผู้ชวยศาสตราจารย์ดร.มณี
ดร.โสภา
ผู้ชวยศาสตราจารย์ดร.สุ
ดร.กริ
รองศาสตราจารย์
มัทสนาน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย
กลุ่มง�นบริห�รและธุรก�ร
นางพิกุลศิลป์
นางกนกนวล
กลุ่มงานบรินางสาวสุ
หาร ภาภัทร
นางสาวณัฏวรรณ์
นางกนกนวล
นางลภัสรดา
นางสาวสุ
ภาภัทร
นางสาวสายฝน
นางสาวณั
ฏวรรณ์
นางสาวสุพสัตรดา
รา
นางสาวลภั
นายอนุสิษฐ์
นางสาวสายฝน
นายวัฒนชัย
กลุ่มง�นบริก�รก�รศึกษ�
นทร์ยกาษา
กลุ่มงานบรินางศริ
การการศึ
นางวิชนชุลทร์ดายา
นางศริ
นายจัชกชุรกฤษณ์
นางวิ
ลดา
นายจักรกฤษณ์
กลุ่มง�นม�ตรฐ�นบทนิพนธ์
นางสาวอรไท พนธ์
กลุ่มงานมาตรฐานบทนิ
นางอุบลรัตน์
นางสาวอรไท
นางสาวศิ
ริจรรยา
นางภั
ทรวรรธน์
นางสุนบทรี
นางอุ
ลรัตน์
นางสาววรรณวิ
ษา
นางสาวศิ
ริจรรยา
นางสาวรัตลนาภรณ์
นางสาววั
ภา
ฉ
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เทอดทู
องค์วรรณดี
แคนสี
ชักลางคาร
ยมูล
จิตรนันท์
งามสูงเนิน
นรินยา
บุตรไทย
จันรินนทะพิ
ยา มพ์
นริ
ยา
บุตนรไทย
ทัจันพทะพิ
ขวา มพ์
ตัชัย้งวิประสิ
เชียรทธิ์
ทัจันพทร์
ขวาหอม
สร้อยดั้น

คณบดีคณบดี
บัณฑิบตัณวิทฑิยาลั
ตวิทยยาลัย
รองคณบดี
บัณฑิบตัณวิทฑิยาลั
ฝ่ายยบริ
าร หาร
รองคณบดี
ตวิทยยาลั
ฝาหยบริ
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เจ้าหน้นักาทีวิช่บาการศึ
ริหารงานทั
่การเงิน ่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้เจ้าาทีหน้
่บริาหทีารงานทั
กงานขั
นักวิชพนั
าการศึ
กษาบรถชำ�นาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี

เกียงขวา
ลดาวั
ลย์
เกียงขวา
บุลดาวั
ญสีลาย์
บุญสีลา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กประชาสัมวพัเตอร์
นธ์ ชำ�นาญการ
นักวิชนัาการคอมพิ
นักวิชาการคอมพิ
นักประชาสั
มพันธ์ปฏิบวัตเตอร์
ิการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
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ĎĈĔâčĜøĆþĆĔëîĕ÷ěČðĘýĔöôėø þĆ÷
čĕãĕĊėëĕâĕĆĊėéĔąĠĈēčĆňĕèčĆĆåŋċėĈþâĆĆĄċĕčøĆŋ ĎĈĔâčĜøĆþĆĔýþĆěèāċ
ëĚħĐĎĈĔâčĜøĆ

ăĕČĕģúą


ăĕČĕĐĔèâćČ 

 ĎĈĔâčĜøĆþĆĔëîĕ÷ěČðĘýĔöôėøčĕãĕĊėëĕâĕĆĊėéĔąĠĈēčĆňĕèčĆĆåŋċėĈþâĆĆĄċĕčøĆŋ
 &QEVQTQH2JKNQUQRJ[2TQITCOKP(KPGCPF#RRNKGF#TVU4GUGCTEJCPF%TGCVKQP

ëĚħĐþĆėîîĕĠĈēčĕãĕĊėëĕ

ăĕČĕģúą



ăĕČĕĐĔèâćČ



ëĚħĐğøĦĄ
ëĚħĐąŇĐ
ëĚħĐğøĦĄ
ëĚħĐąŇĐ






ĊėëĕğĐâ 



 âĕĆĊėéĔąĠĈēčĆňĕèčĆĆåŋċėĈþâĆĆĄċĕčøĆŋ

éĬĕüĊüĎüŇĊąâėøúĘħğĆĘąüøĈĐ÷ĎĈĔâčĜøĆ







þĆĔëîĕ÷ěČðĘýĔöôėø âĕĆĊėéĔąĠĈēčĆňĕèčĆĆåŋċėĈþâĆĆĄċĕčøĆŋ
þĆ÷ âĕĆĊėéĔąĠĈēčĆňĕèčĆĆåŋċėĈþâĆĆĄċĕčøĆŋ
&QEVQTQH2JKNQUQRJ[ (KPGCPF#RRNKGF#TVU4GUGCTEJCPF%TGCVKQP
2J& (KPGCPF#RRNKGF#TVU4GUGCTEJCPF%TGCVKQP 

 ĠýýģĄŇüňĐąâĊŇĕĎüŇĊąâėø
 ĠýýģĄŇüňĐąâĊŇĕĎüŇĊąâėø

ġåĆèčĆňĕèĎĈĔâčĜøĆ
Āöüéøć÷üĉßć
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üĉßćïĆÜÙĆï
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ĆĕąĊėëĕ
âĕĆċęâČĕĠýý úĬĕĊėúąĕüėāüûŋ 
ĎüŇĊąâėøĆĊĄøĈĐ÷ĎĈĔâčĜøĆ
ģĄŇüňĐąâĊŇĕĎüŇĊąâėø
 Ċėúąĕüėāüûŋ
6JGUKU
âĕĆċęâČĕĠýý úĬĕĊėúąĕüėāüûŋĠĈēċęâČĕĆĕąĊėëĕ
ĎüŇĊąâėøĆĊĄøĈĐ÷ĎĈĔâčĜøĆ
ģĄŇüňĐąâĊŇĕĎüŇĊąâėø
ĎĄĊ÷Ċėëĕğêāĕē
ĊėëĕýĔèåĔýĠýý
ĎüŇĊąâėø
 ĊėúąĕĆēğýĘąýĊėûĘĊėéĔąğëėèåěöăĕāúĕè
 

ċėĈþâĆĆĄċĕčøĆŋãĔĨüčĜè


#FXCPEGF3WCNKVCVKXG4GUGCTEJ/GVJQFQNQI[

KP(KPGCPF#RRNKGF#TVU
 čĔĄĄüĕâĕĆĊėéĔąĠĈēčĆňĕèčĆĆåŋ
  

čĎĊėúąĕċėĈþâĆĆĄċĕčøĆŋ


5GOKPCTKP+PVGTFKUEKRNKPCT[4GUGCTEJCPF

%TGCVKQPKP(KPGCPF#RRNKGF#TVU
 ĊėčĔąúĔċüŋċėĈþâĆĆĄċĕčøĆŋëĕøėĢüýĆėýúăĜĄėăĕå  

ĠĈēčĕâĈ


0CVKQP8KUKQPQH(KPGCPF#RRNKGF#TVUKP

6JG4GIKQPCPF+PVGTPCVKQPCNKUO
 čĔĄĄüĕčěüúĆĘąċĕčøĆŋĠĈēċėĈþĊėéĕĆöŋ
 

ğāĚħĐâĕĆĊėéĔąĠĈēčĆňĕèčĆĆåŋċėĈþâĆĆĄċĕčøĆŋ

5GOKPCTKP#GUVJGVKEUCPF#TVU%TKVKEKUO

HQT4GUGCTEJCPF%TGCVKQPKP(KPGCPF

#RRNKGF#TVU

 čĔĄĄüĕġåĆèâĕĆüĬĕğčüĐĊėéĔąĠĈēčĆňĕèčĆĆåŋ  

ċėĈþâĆĆĄċĕčøĆŋ


5GOKPCTKP2TGUGPVCVKQP2TQLGEVHQT4GUGCTEJ

CPF%TGCVKQPQH(KPGCPF#RRNKGF#TVU
ĊėëĕğĈĚĐâĠýýĢĎňüėčėøğĈĚĐâċęâČĕ
ĎüŇĊąâėø
 ġåĆèâĕĆĊėéĔąċėĈþâĆĆĄċĕčøĆŋ
 

(KPGCPF#RRNKGF#TVU4GUGCTEJ2TQLGEV
 ġåĆèâĕĆčĆňĕèčĆĆåŋċėĈþâĆĆĄċĕčøĆŋ
 

(KPGCPF#RRNKGF#TVU%TGCVKXG2TQLGEV
ĎĄĊ÷ĊėëĕþĆēčýâĕĆöŋĊėéĔąĠýýâ
 Ċėúąĕüėāüûŋ
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ĎüŇĊąâėø
6JGUKU

åĬĕĐûėýĕąĆĕąĊėëĕĎĈĔâĈĔâčĜøĆþĆĔëîĕ÷ěČðĘýĔöôėø
čĕãĕĊėëĕâĕĆĊėéĔąĠĈēčĆňĕèčĆĆåŋċėĈþâĆĆĄċĕčøĆŋ ĎĈĔâčĜøĆþĆĔýþĆěèāċ
ĎĄĊ÷ĊėëĕýĔèåĔý
ĆĕąĊėëĕčĬĕĎĆĔýĠÿüâĕĆċęâČĕĠýý
 Ċėúąĕüėāüûŋ
ĎüŇĊąâėø

6JGUKU

âĕĆĊė éĔ ą ĠĈēčĆň ĕ èčĆĆåŋ ċė Ĉ þâĆĆĄċĕčøĆŋ ãĨĔ ü čĜ è
ğāĚħĐĠčĊèĎĕĐèåŋåĊĕĄĆĜňĢĎĄŇ÷ňĕüâĕĆĊėéĔąĠĈēĎĆĚĐâĕĆčĆňĕèčĆĆåŋ
ãĔĨ ü čĜ è úĕèċė Ĉ þâĆĆĄċĕčøĆŋ  ÷ň Ċ ąâĆēýĊüâĕĆċę â Čĕ Ċė ğ åĆĕēĎŋ
čĔèğåĆĕēĎŋĢüþĆēğ÷ĦüþĆĕâñâĕĆöŋĠĈēčùĕüâĕĆöŋĐĔüéĔââŇĐĢĎňğâė÷
âĕĆāĔ õ üĕĠüĊåė ÷ âĕĆĊė éĔ ą  üĊĔ ø âĆĆĄâĆēýĊüâĕĆčĆň ĕ èčĆĆåŋ
ĠĈēâĕĆüĬĕğčüĐÿĈèĕüúĘħğþŎüĐèåŋåĊĕĄĆĜňĢĎĄŇĠĈēĄĘþĆēčėúûėăĕā
ğāĚħĐąâĆē÷ĔýåĊĕĄâňĕĊĎüňĕúĕèâĕĆĊėéĔąĊėëĕâĕĆĠĈēâĕĆčĆňĕèčĆĆåŋ
ċėĈþâĆĆĄċĕčøĆŋ

#FXCPEGFTGUGCTEJCPFETGCVKQPKP(KPGCPF
#RRNKGFCTVUUGGMUPGYDQFKGUQHMPQYNGFIGKPTGUGCTEJ
CPFYJGVJGTCFXCPEGFETGCVKQPQH(KPGCPF#RRNKGF#TVU
GPEQORCUUKPINGCTPKPIOGVJQFQNQI[CPCN[UKUCPFU[PVJGUKU
KP URGEKÌE RJGPQOGPQNQIKECN KUUWGU YJKEJ CEEGNGTCVG
TGUGCTEJEQPEGRVFGXGNQROGPVETGCVKXGKPPQXCVKQPRTQEGUU
CPFRTGUGPVCVKQPQHPGYDQFKGUQHMPQYNGFIGGHHGEVKXGN[
KPVGTOUQHGZCNVKPITGUGCTEJCECFGOKEUKPVJG(KPGCPF
#RRNKGF#TVUETGCVKQPRTQITGUU
ĆĕąĊėëĕýĔèåĔýčĬĕĎĆĔýĠÿüâĕĆċęâČĕĠýý
 ĊėúąĕĆēğýĘąýĊėûĘĊėéĔąğëėèåěöăĕāúĕè
 

ċėĈþâĆĆĄċĕčøĆŋãĔĨüčĜè


#FXCPEGF3WCNKVCVKXG4GUGCTEJ/GVJQFQNQI[

KP(KPGCPF#RRNKGF#TVU

ĊėúąĕĆēğýĘąýĊėûâĘ ĕĆĊėéąĔ ğëėèåěöăĕāĄěèŇ ċęâČĕþĆĕâñâĕĆöŋ
úĕèċė Ĉ þâĆĆĄċĕčøĆŋ Ģ üĄė øė ĈĔ â Čöŋ úĘħ Ď ĈĕâĎĈĕą ÷ň Ċ ąĊė ûĘ Ċė ú ąĕ
Ąĕüě Č ąĊė ú ąĕĊĔõ üûĆĆĄ Ąĕüě Č ąĊėúąĕúĕèċėĈ þâĆĆĄ ĎĈĔ âĠĈē
âĆēýĊüâĕĆèĕüčüĕĄ èĕüċęâČĕãňĐĄĜĈğĐâčĕĆ âĕĆčĔèğåĆĕēĎŋ
Ċė ğ åĆĕēĎŋ ã ň Đ ĄĜ Ĉ  âĕĆĐăė þ ĆĕąĠĈēùĐ÷ĆĎĔ č ĎĄĕąãň Đ ĄĜ Ĉ ĠĈē
þĆĕâñâĕĆöŋ  ÷ň Ċ ąúćČðĘ Ġ ĈēĠüĊåė ÷ úĕèċė Ĉ þâĆĆĄċĕčøĆŋ
ĄüěČąċĕčøĆŋĠĈēčĔèåĄċĕčøĆŋğāĚħĐüĬĕģþčĜŇÿĈâĕĆĊėéĔąĠĈēĠüĊúĕè
âĕĆčĆňĕèčĆĆåŋúĕèċėĈþâĆĆĄċĕčøĆŋ



(KPG CPF #RRNKGF #TVU SWCNKVCVKXG TGUGCTEJ
OGVJQFQNQI[ HQEWUGU QP OWNVKFKOGPUKQPCN RJGPQOGPC
VQIGVJGTYKVJ EWNVWTCNCPVJTQRQNQI[OGVJQF(KPG CPF
#RRNKGF#TVUCPVJTQRQNQI[RTKPEKRNGCPFÌGNFYQTMURTQEGUU
FQEWOGPVCVKQPUVWF[FCVCU[PVJGUKUCPCN[UKUFKUEWUUKQP
CPFFGEQFKPIFCVCCPFRJGPQOGPC6JGUGCNKIPYKVJ(KPG
CPF#RRNKGF#TVUJWOCPKVKGUCPFUQEKCNVJGQT[CPFEQPEGRVU
NGCFKPIVQTGUGCTEJQWVEQOGCPFCTTCPIGOGPVVQYCTFOGVJQF
QH(KPGCPF#RRNKGF#TVUETGCVKQP
 čĔĄĄüĕâĕĆĊėéĔąĠĈēčĆňĕèčĆĆåŋčĎĊėúąĕ
  

ċėĈþâĆĆĄċĕčøĆŋ


5GOKPCTKP+PVGTFKUEKRNKPCT[4GUGCTEJCPF

%TGCVKQPKP(KPGCPF#RRNKGF#TVU

âĕĆčĔĄĄüĕâĕĆĊėéĔąĠĈēčĆňĕèčĆĆåŋċėĈþâĆĆĄċĕčøĆŋ
÷ňĊąâĕĆýĜĆöĕâĕĆčĆĆāċĕčøĆŋ ĊėûĘĊėúąĕĊėéĔą ĠĈēâĆēýĊüâĕĆ
ċėĈþâĆĆĄúĘħĠøâøŇĕèğāĚħĐüĬĕģþčĜŇğþŃĕĎĄĕąâĕĆĊėéĔąčĆňĕèčĆĆåŋ ĠĈē
üĬĕğčüĐÿĈèĕüúĘĄħ åĘ ö
ě ăĕāãĔüĨ čĜèĐąŇĕèĄĘþĆēčėúûėăĕāğëėèčĎĊėúąĕâĕĆ

4GUGCTEJUGOKPCTCPFETGCVKQPKP(KPGCPF#RRNKGF
#TVUVQIGVJGTYKVJCPKPVGITCVKQPQHKPVGTFKUEKRNKPCT[UEKGPEG
TGUGCTEJOGVJQFQNQI[CPF(KPGCPF#RRNKGF#TVURTQEGUUGU
KP FKHHGTGPV CRRTQCEJGU NGCFKPI VQ TGUGCTEJ QDLGEVKXG
ETGCVKQP CPF RTGUGPVKPI CFXCPEGF SWCNKVCVKXG YQTMU
GHHGEVKXGN[KPVGTOUQHKPVGTFKUEKRNKPCT[VJGQT[
 ĊėčĔąúĔċüŋċėĈþâĆĆĄċĕčøĆŋëĕøėĢüýĆėýúăĜĄėăĕå   

ĠĈēčĕâĈ

0CVKQP8KUKQPQH(KPGCPF#RRNKGF#TVUKP

6JG4GIKQPCNCPF+PVGTPCVKQPCNKUO

âĕĆċęâČĕþĆĕâñâĕĆöŋċė ĈþâĆĆĄĆŇĊĄčĄĔ ąĠĈēċė Ĉþ
ĊĔõüûĆĆĄãĐèëĕøėăĜĄăė ĕåĠĈēčĕâĈĢüþŌééěýüĔ ĆĊĄúĔèĨ âĕĆĊėğåĆĕēĎŋ
ĠüĊġüňĄĢüĐüĕåøĐąŇĕèĄĘåĊĕĄčĔĄāĔüûŋâĔýýĆėýúâĕĆğþĈĘħąüĠþĈè
úĕèčĔèåĄĊĔõüûĆĆĄğċĆČòâėéâĕĆğĄĚĐèąěúûċĕčøĆŋëĕøė ăĜĄėăĕå
ĠĈēåĊĕĄčĔĄāĔüûŋĆēĎĊŇĕèþĆēğúċĎĆĚĐâĈěŇĄþĆēğúċĢüĆē÷ĔýøŇĕèĥ

6JGUVWF[QHEQPVGORQTCT[RJGPQOGPCQH(KPG
CPF#RRNKGF#TVUCTVUCPFEWNVWTGQHVJGPCVKQPTGIKQPCPF
KPVGTPCVKQPCNEQPVGZVCVVJGEWTTGPVVKOGKPENWFGYKVJHWVWTG
VTGPFCPCN[UKUKPTGNCVKQPVQVJGEQPVGZVQHUQEKCNEJCPIG
EWNVWTGGEQPQO[RQNKVKEUUVTCVGI[QHPCVKQPCPFTGIKQPCPF
KPVGTPCVKQPCNTGNCVKQPYKVJITQWRUQHEQWPVTKGUQPFKHHGTGPV
EQPVKPGPVU
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 čĔĄĄüĕčěüúĆĘąċĕčøĆŋĠĈēċėĈþĊėéĕĆöŋ
 

ğāĚħĐâĕĆĊėéĔąĠĈēčĆňĕèčĆĆåŋċėĈþâĆĆĄċĕčøĆŋ

5GOKPCTKP#GUVJGVKEUCPF#TVU%TKVKEKUO

HQT4GUGCTEJCPF%TGCVKQPKP(KPGCPF

#RRNKGF#TVU


âĕĆčĔĄĄüĕğāĚħĐåňüĎĕĆēýýåěöåŇĕ ĄĜĈåŇĕ ğĎøěþŌééĔą
ĠĈēĐėúûėāĈúĘħčŇèÿĈøŇĐĆēýýåěöåŇĕĠĈēĄĜĈåŇĕúĕèċėĈþâĆĆĄċĕčøĆŋ
ĢüĄėøĈė âĔ ČöŋøĕŇ èĥĐĕúėĄėøþė ĆēĊĔøċė ĕčøĆŋğċĆČòâėéâĕĆğĄĚĐèčĔèåĄ
ĊĔõüûĆĆĄâĆēĠčúňĐèùėħüüėąĄýĆėġăåüėąĄĎĆĚĐġĈâĕăėĊĔøüŋ ĒĈĒ
ğāĚħĐüĬĕģþčĜŇâĕĆāėğåĆĕēĎŋ ĊėéĕĆöŋâĕĆĊėéĔąĠĈēčĆňĕèčĆĆåŋģ÷ňĐąŇĕè
ĈěŇĄĈęâĆĐý÷ňĕü

5GOKPCTUGGMUHQTXCNWGU[UVGOYQTVJHCEVQTCPF
KPÍWGPEGVJCVJCUCPGHHGEVQP(KPGCPF#RRNKGF#TVUKP
OWNVKFKOGPUKQPUUWEJCUJKUVQT[GEQPQO[RQNKVKEUUQEKGV[
EWNVWTCNNQECNKUOEQPUWOGTKUOQTINQDCNK\CVKQPGVECPFNGCF
VQCPCN[UKUTGUGCTEJETKVKEKUOCPFETGCVKQP
 čĔĄĄüĕġåĆèâĕĆüĬĕğčüĐĊėéĔąĠĈēčĆňĕèčĆĆåŋ  

ċėĈþâĆĆĄċĕčøĆŋ

5GOKPCTKP2TGUGPVCVKQP2TQLGEVHQT4GUGCTEJ

CPF%TGCVKQPQH(KPGCPF#RRNKGF#TVU

âĕĆčĔĄĄüĕğāĚħĐċęâČĕĎĈĔââĕĆĠĈēâĆēýĊüâĕĆüĬĕğčüĐ
ÿĈèĕüĊėéąĔ ĠĈēâĕĆčĆňĕèčĆĆåŋċĈė þâĆĆĄċĕčøĆŋččŇĜ ĕûĕĆöëüúĔèĨ ăĕå
ĊėëĕâĕĆĠĈēþñėýĔøėâĕĆčĆňĕèčĆĆåŋ þĆēâĐý÷ňĊąâĕĆğãĘąüĎüĔèčĚĐ
øĬĕĆĕýúåĊĕĄĊėëĕâĕĆâĕĆüėúĆĆċâĕĆğĊúĘĠĈēâĕĆĠč÷èĆĊĄúĔĨè
âĕĆüĬĕğčüĐÿĈèĕüĊėéĔąĠĈēčĆňĕèčĆĆåŋċėĈþâĆĆĄċĕčøĆŋĢüĆĜþĠýý
ğĊúĘþĆēëěĄčĔĄĄüĕĊėëĕâĕĆ

5GOKPCTHQTRTKPEKRNGUVWFKGUCPFRTGUGPVCVKQP
RTQEGUUGUQHTGUGCTEJYQTMUCPFETGCVKQPKP(KPGCPF#RRNKGF
#TVUVQRWDNKEDQVJCECFGOKECPFRTCEVKECNYQTMUYJKEJ
EQPUKUVUQHCWVJQTUJKRVJTQWIJNKVGTCVWTGGZJKDKVKQPCPF
RGTHQTOCPEGKPENWFKPIRTGUGPVCVKQPKPTGUGCTEJCPFETGCVKXG
YQTMVJTQWIJCECFGOKEEQPHGTGPEG
 Ċėúąĕüėāüûŋ
ĎüŇĊąâėø

6JGUKU

âĕĆĊė éĔ ą ĠĈēčĆň ĕ èčĆĆåŋ ċė Ĉ þâĆĆĄċĕčøĆŋ ãĨĔ ü čĜ è
ğāĚħĐĠčĊèĎĕĐèåŋåĊĕĄĆĜňĢĎĄŇ÷ňĕüâĕĆĊėéĔąĠĈēĎĆĚĐâĕĆčĆňĕèčĆĆåŋãĔĨü
čĜèúĕèċėĈþâĆĆĄċĕčøĆŋ÷ňĊąâĆēýĊüâĕĆċęâČĕĊėğåĆĕēĎŋčĔèğåĆĕēĎŋ
ĢüþĆēğ÷ĦüþĆĕâñâĕĆöŋĠĈēčùĕüâĕĆöŋĐĔüéĔââŇĐĢĎňğâė÷âĕĆāĔõüĕ
ĠüĊåė÷âĕĆĊėéĔąüĊĔøâĆĆĄâĆēýĊüâĕĆčĆňĕèčĆĆåŋĠĈēâĕĆüĬĕğčüĐ
ÿĈèĕüúĘħğþŎüĐèåŋåĊĕĄĆĜňĢĎĄŇĠĈēĄĘþĆēčėúûėăĕāğāĚħĐąâĆē÷ĔýåĊĕĄ
âňĕĊĎüňĕúĕèâĕĆĊėéĔąĊėëĕâĕĆĠĈēâĕĆčĆňĕèčĆĆåŋċėĈþâĆĆĄċĕčøĆŋ
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#FXCPEGFTGUGCTEJCPFETGCVKQPKP(KPGCPF
#RRNKGF#TVUUGGMUPGYDQFKGUQHMPQYNGFIGKPTGUGCTEJ
CPFYJGVJGTCFXCPEGFETGCVKQPKP(KPGCPF#RRNKGF#TVU
GPEQORCUUKPIUVWF[RTQEGUUQHU[PVJGUKUCPCN[UKUKPVJG
RJGPQOGPQNQIKECNKUUWGUCPFUKVWCVKQPNGCFKPIVQTGUGCTEJ
EQPEGRV FGXGNQROGPV  KPPQXCVKQP ETGCVKXG RTQEGUU
CPFRTGUGPVCVKQPQHYQTMUYJKEJCTGGHHGEVKXGN[EQPUKFGTGF
CUCPGYDQF[QHMPQYNGFIGKPQTFGTVQGZCNVKPIVJGTGUGCTEJ
CECFGOKEUCPFRTQITGUUQHETGCVKQPKP(KPGCPF#RRNKGF#TVU
ĎĄĊ÷ĊėëĕğĈĚĐâ
 ġåĆèâĕĆĊėéĔąċėĈþâĆĆĄċĕčøĆŋ
  

(KPGCPF#RRNKGF#TVU4GUGCTEJ2TQLGEV

ĎĈĔââĕĆâĆēýĊüâĕĆĠĈēâĕĆĐĐâĠýýġåĆèâĕĆĊėéĔą
ċėĈþâĆĆĄċĕčøĆŋ þĆēâĐý÷ňĊąâĕĆċęâČĕčùĕüăĕāþĆĕâñâĕĆöŋ
âĕĆąâĆē÷Ĕ ý þĆĕâñâĕĆöŋ čĜ Ň þ Ćēğ÷Ħ ü þŌ î ĎĕĠĈēġéúąŋ â ĕĆĊė éĔ ą
þñėýĔøėâĕĆĐĐâĠýýĠĈēğãĘąüġåĆèâĕĆĊėéĔąúĕèċėĈþâĆĆĄċĕčøĆŋ
ĠýýøŇĕèĥ

2TKPEKRNGUCPFRTQEGUUGUQH(KPGCPF#RRNKGF#TVU
TGUGCTEJRTQLGEVFGUKIPEQPUKUVUQHVJGUVWF[QHRJGPQOGPC
UVCVWUGZCNVCVKQPQHRJGPQOGPCVQVJGKUUWGCPFTGUGCTEJ
SWGUVKQPUCUVQRTCEVKECNFGUKIPQHVJGTGUGCTEJRTQLGEV
RTQRQUCNKP(KPGCPF#RRNKGF#TVU
 ġåĆèâĕĆčĆňĕèčĆĆåŋċėĈþâĆĆĄċĕčøĆŋ
  

(KPGCPF#RRNKGF#TVU%TGCVKXG2TQLGEV

ĎĈĔ â âĕĆ âĆēýĊüâĕĆ ĠĈēâĕĆĐĐâĠýýġåĆèâĕĆ
čĆňĕèčĆĆåŋċėĈþâĆĆĄċĕčøĆŋ þĆēâĐý÷ňĊąâĕĆċęâČĕčùĕüăĕā
þĆĕâñâĕĆöŋ âĕĆąâĆē÷ĔýþĆĕâñâĕĆöŋčĜŇþĆēğ÷ĦüâĕĆčĆňĕèčĆĆåŋ
þñėýøĔ âė ĕĆĐĐâĠýýġéúąŋĠĈēğãĘąüġåĆèâĕĆčĆňĕèčĆĆåŋúĕèċėĈþâĆĆĄ
ċĕčøĆŋĠýýøŇĕèĥ

2TKPEKRNGUCPFRTQEGUUGUQH(KPGCPF#RRNKGF
#TVU TGUGCTEJ RTQLGEV FGUKIP EQPUKUVU QH C UVWF[ QH
RJGPQOGPCUVCVWUGZCNVCVKQPQHRJGPQOGPCVQVJGKUUWGCPF
TGUGCTEJSWGUVKQPUCUVQRTCEVKECNFGUKIPCPFETGCVKXG
RTQLGEVRTQRQUCNKP(KPGCPF#RRNKGF#TVU
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หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.)
สาขาวิชาทัศนศิลป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป
: Master of Fine Arts Program in Visual Arts

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)
(ชื่อยอ)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม)
(ชื่อยอ)

:
:
:
:

ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป)
ศป.ม.(ทัศนศิลป)
Master of Fine Arts (Visual Arts)
M.F.A. (Visual Arts)

โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาเอก
1.1 วิชาบังคับ
1.2 วิชาเลือก
2. หมวดประสบการณการวิจัย
วิทยานิพนธ
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

หลักสูตร (หนวยกิต)
แผน ก แบบ ก2
26 หนวยกิต
24 หนวยกิต
2 หนวยกิต
12 หนวยกิต
38 หนวยกิต
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รายวิชา
1. หมวดวิชาเอก
26 หนวยกิต
1.1 วิชาบังคับ
24 หนวยกิต
0602 101 ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
2(2-0-4)
Local Art and Culture
0602 102 สุนทรียศาสตรและศิลปวิจารณ
2(2-0-4)
Aesthetics and Art Criticism
0602 103 ศิลปะรวมสมัยเชิงวิเคราะห
2(2-0-4)
Analytical Contemporary Art
0602 104 ทดลองสรางสรรคทัศนศิลปขั้นสูง 1
3(1-4-4)
Advanced Visual Arts Experimentation 1
0602 105 ทดลองสรางสรรคทัศนศิลปขั้นสูง 2
3(1-4-4)
Advanced Visual Arts Experimentation 2
0602 106 การสรางสรรคทัศนศิลปขั้นสูง 1
3(1-4-4)
Advanced Visual Arts 1
0602 107 การสรางสรรคทัศนศิลปขั้นสูง 2
3(1-4-4)
Advanced Visual Arts 2
0602 208 การวิจัยสรางสรรคทางทัศนศิลป
2(2-0-4)
Creation Research in Visual Arts
0602 209 สัมมนาทัศนศิลป
2(2-0-4)
Seminar in Visual Arts
2(2-0-4)
0602 210 การปฏิบัติวิชาชีพทางศิลปะระดับมืออาชีพ
Visual Arts Professional Practice
1.2 วิชาเลือก
ไมนอยกวา 2 หนวยกิต
ใหนิสิตเลือกศึกษา ไมตํ่ากวา 2 หนวยกิต จากรายวิชา ดังตอไปนี้
0602 111 ศิลปะกับสิ่งแวดลอม
2(2-0-4)
Art and Environment
0602 112 วาดเสนสรางสรรคขั้นสูง
2(1-2-3)
Advanced Creative Drawing
2. หมวดประสบการณวิจัย แผน ก แบบ ก2
0602 213 วิทยานิพนธ
Thesis

676

คู มื อ ห ลั ก สู ต ร

ระดับบัณฑิตศึกษา 2561

12 หนวยกิต
12 หนวยกิต

คําอธิบายรายวิชาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
รายวิชาสําหรับแผนการศึกษา แผน ก แบบ ก2
1. หมวดวิชาเอก
26 หนวยกิต
1.1 หมวดวิชาบังคับ
24 หนวยกิต
0602 101 ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
2(2-0-4)
Local Art and Culture
ศึกษาวิวัฒนาการดานภูมิปญญา สังคมและศิลปวัฒนธรรม
ของทองถิ่น ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เพื่อเปนแนวทางสูการสรางสรรคทาง
ทัศนศิลป
Study the evolution of local knowledge, society, art
and culture from past to present as a guide to visual creation.
0602 102 สุนทรียศาสตรและศิลปวิจารณ
2(2-0-4)
Aesthetics and Art Criticism
ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับคุณคาทางสุนทรียศาสตร การรับรูทาง
สุนทรีย การตัดสินคุณคาทางสุนทรียศาสตร ศึกษาหลักการพื้นฐานและ
ปรัชญาของการวิจารณศิลปะ เรียนรูจากบทความ บทวิจารณ และงานเขียน
เกี่ยวกับศิลปะของนักวิจารณที่สําคัญ โดยการวิเคราะหโครงสราง เนื้อหา
รูปแบบ ฯลฯ เพื่อเปนแนวทางในการฝกเขียนบทวิจารณศิลปะ
Theoretical studies of aesthetic values, aesthetic
perception, issues on aesthetic value evaluation, fundamental
principles of criticisms and philosophy of criticisms, art criticisms
from articles, critical papers, and art writings of famous critics
applied with the analyses on structures, contexts and forms,
a guideline for art critical paper practice
0602 103 ศิลปะรวมสมัยเชิงวิเคราะห
2(2-0-4)
Analytical Contemporary Art
การวิเคราะหประเด็น กระแส ทีน่ า สนใจในประวัตศิ าสตรศลิ ปะ
การเชื่อมโยงขอมูลความรูเกี่ยวกับศิลปะรวมสมัย ทั้งศิลปะตะวันตกและ
ศิลปะตะวันออก สรุปความรูในเหตุปจจัยของและผลอันเปนวิวัฒนาการ
ของโลกศิลปะ
Analysis of issue and interesting movement in the art
history. Linking knowledge of contemporary art with Western Art
and Oriental Art. Then, to summarize knowledge on why factors
and lead to the evolution of the art world.

0602 104 ทดลองสรางสรรคทัศนศิลปขั้นสูง 1
3(1-4-4)
Advanced Visual Arts Experimentation 1
การปฏิบัติการทดลองสรางสรรค โดยใชแนวคิด วัสดุและ
กลวิธี เพื่อผลสัมฤทธิ์ในผลงาน การวิเคราะห วิจารณ แนะนําแนวทางการ
สรางสรรคเปนรายบุคคล
Experiments in creative visual arts by using the
concept materials and processes for best outcome of art products;
including the use of analysis and criticism for individual creative
work
0602 105 ทดลองสรางสรรคทัศนศิลปขั้นสูง 2
3(1-4-4)
Advanced Visual Arts Experimentation 2
เงื่อนไขของรายวิชา : 0602 104 ทดลองสรางสรรคทัศนศิลป
ขั้นสูง 1
Prerequisite : Advanced Visual Arts Experimentation 1
การปฏิบตั กิ ารทดลองสรางสรรค ขยายขอบเขตการสรางสรรค
ในการใชวสั ดุและกลวิธี เพือ่ ผลสัมฤทธิใ์ นผลงาน การนําเสนอ การวิเคราะห
วิจารณ แนะนําแนวทางการพัฒนาสรางสรรค เปนรายบุคคล
Experiments in creative visual arts, expanding the
creativities in the using of concept materials and processes for
best outcome of art products; including the use of analysis and
criticism for individual creative work
0602 106 การสรางสรรคทัศนศิลปขั้นสูง 1
3(1-4-4)
Advanced Visual Arts 1
ศึ ก ษาผลงาน หลั ก การ และฝ ก ฝนปฏิ บั ติ ง านทั ศ นศิ ล ป
ด า นกรรมวิ ธี ก ารถ า ยทอด เพื่ อ ให มี ค วามสามารถในการถ า ยทอดรู ป
แบบ ที่สัมพันธกับเนื้อหา เรื่องราว ความรูสึก และจินตนาการของนิสิต
โดยไมจํากัดวัสดุ และวิธีการ วิจารณแนะนําเปนรายบุคคล
Art works, principles, and practices on visual arts,
manipulative competence and demonstration related to context,
theme, emotion, and imagination without a concern on materials
and procedures, individual supervision and critique
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0602 107 การสรางสรรคทัศนศิลปขั้นสูง 2
3(1-4-4)
Advanced Visual Arts 2
เงื่อนไขของรายวิชา : 0602 106 การสรางสรรคทัศนศิลป
ขั้นสูง 1
Prerequisite : 0602 106 Advanced Visual Arts 1
ศึ ก ษาผลงาน หลั ก การ และฝ ก ฝนปฏิ บั ติ ง านทั ศ นศิ ล ป
เชิงวิเคราะห ดานกรรมวิธีการถายทอดในขั้นสูง เพื่อใหมีความสามารถใน
การถายทอดรูปแบบ ทีส่ มั พันธกบั เนือ้ หา เรือ่ งราว ความรูส กึ และจินตนาการ
ของนิสิต โดยไมจํากัดวัสดุ และวิธีการ วิจารณแนะนําเปนรายบุคคล
Exploration on art works, principles, and analytical
practices on visual arts, advanced visual art process, advanced
visual art communication, enabling design creation in conjunction
with context, issue, attitude, and imagination without a concern
on materials and procedure, individual supervision and critique
0602 208 การวิจัยสรางสรรคทางทัศนศิลป
2(2-0-4)
Creation Research in Visual Arts
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย สร า งสรรค ท างทั ศ นศิ ล ป
ดานความหมาย หลักการและวิธีการวิจัยเพื่อมุงไปสูการพัฒนาผลงาน
สรางสรรคที่มีคุณภาพขั้นสูง และสามารถนําเสนอไดทั้งนิทรรศการศิลปะ
และตีพิมพบทความวิจัยสรางสรรค
Study and creative research in visual arts on meaning,
principles and methods aim to develop high-quality creative work.
And can also present both art exhibitions and creative research
papers in further.
0602 209 สัมมนาทัศนศิลป
2(2-0-4)
Seminar in Visual Arts
การนําเสนอ อภิปราย และการวิจารณ เกี่ยวกับการพัฒนา
ความคิ ด การสร า งสรรค ผ ลงานทั ศ นศิ ล ป หรื อ ผลงานศิ ล ปกรรม
ในรูปแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อสนับสนุนการทํางานเฉพาะบุคคล
Presentation, critical debate participation, critical
discussion, conceptually innovative attitudes, development of
creative visual art independence or other forms of art
0602 210 การปฏิบัติการทางทัศนศิลประดับมืออาชีพ
2(2-0-4)
Visual Arts Professional Practice
การปฏิบัติการทางทัศนศิลประดับมืออาชีพ ดานการบริหาร
จัดการผลงานศิลปะ การตลาดศิลปะ ศิลปะกับกฎหมาย การจัดการ
พิพิธภัณฑศิลปะและหอศิลป เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการนําเสนอ
ผลงาน การจัดนิทรรศการ รวมถึงการทําฐานขอมูลศิลปน
Visual arts professional practice about artistic
management, art market, art with law, management of museum
of art and art galleries, using technology and innovation with
presentations, exhibitions including database artist.
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1.2 หมวดวิชาเลือก
ไมนอยกวา 2 หนวยกิต
2(2-0-4)
0602 111 ศิลปะกับสิ่งแวดลอม
Art and Environment
ศึกษาวิวัฒนาการ แนวความคิด อิทธิพลตางๆ ของศิลปะ
แบบศิลปะกับสิ่งแวดลอมตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน
Evolution, concepts, and influences of Environment
Arts of the past and present
0602 112 วาดเสนสรางสรรคขั้นสูง
2(1-2-3)
Advanced Creative Drawing
ศึ ก ษาแนวคิ ด รู ป แบบ เทคนิ ค และความสํ า คั ญ ของ
การวาดเสน ปฏิบตั กิ ารวาดเสนสรางสรรค เพือ่ พัฒนาไปสูแ นวความคิดและ
การแสดงออกทางศิลปะ
Study the concept, style, technique and importance
of drawing, practicing advanced creative drawing for the
development of concept and expression.
2. หมวดวิชาประสบการณวิจัย
0602 213 วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
Thesis
การสรางสรรคผลงาน และเอกสารประกอบการสรางสรรค
ของนิสิตทางดานทัศนศิลป ที่มีลักษณะเฉพาะตัวภายใตการกํากับดูแลของ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ
The individually documents and creative work of
students in visual arts under the advices of the supervisors

ĎĈĔâčĜøĆċėĈþċĕčøĆĄĎĕýĔöôėø ċċĄ
čĕãĕĊėëĕâĕĆĊėéĔąĠĈēčĆňĕèčĆĆåŋċėĈþâĆĆĄċĕčøĆŋ ĎĈĔâčĜøĆþĆĔýþĆěèāċ
ëĚħĐĎĈĔâčĜøĆ

ăĕČĕģúą


ăĕČĕĐĔèâćČ 







ċėĈþċĕčøĆĄĎĕýĔöôėøčĕãĕĊėëĕâĕĆĊėéĔąĠĈēčĆňĕèčĆĆåŋċėĈþâĆĆĄċĕčøĆŋ
/CUVGTQH#TVU2TQITCOKP(KPGCPF#RRNKGF#TVU4GUGCTEJCPF%TGCVKQP

ëĚħĐþĆėîîĕĠĈēčĕãĕĊėëĕ

ăĕČĕģúą



ăĕČĕĐĔèâćČ



ëĚħĐğøĦĄ
ëĚħĐąŇĐ
ëĚħĐğøĦĄ
ëĚħĐąŇĐ











ĎĈĔâčĜøĆċėĈþċĕčøĆĄĎĕýĔöôėø âĕĆĊėéĔąĠĈēčĆňĕèčĆĆåŋċėĈþâĆĆĄċĕčøĆŋ
ċċĄ âĕĆĊėéĔąĠĈēčĆňĕèčĆĆåŋċėĈþâĆĆĄċĕčøĆŋ
/CUVGTQH#TVU (KPGCPF#RRNKGF#TVU4GUGCTEJCPF%TGCVKQP
/# (KPGCPF#RRNKGF#TVU4GUGCTEJCPF%TGCVKQP

ĊėëĕğĐâ 





 âĕĆĊėéĔąĠĈēčĆňĕèčĆĆåŋċėĈþâĆĆĄċĕčøĆŋ

éĬĕüĊüĎüŇĊąâėø

ĎüŇĊąâėøĆĊĄøĈĐ÷ĎĈĔâčĜøĆĠÿüâĠýýâ čĬĕğĆĦéþĆėîîĕġúúĬĕĊėúąĕüėāüûŋĠĈēċęâČĕĆĕąĊėëĕ ĆĊĄĎüŇĊąâėø
ġåĆèčĆňĕèĎĈĔâčĜøĆ
ĎĄĊ÷ĆĕąĊėëĕ
ĎĄĊ÷Ċėëĕğêāĕē

ĊėëĕýĔèåĔý

ĊėëĕğĈĚĐâ
ĎĄĊ÷þĆēčýâĕĆöŋĊėéĔą

Ċėúąĕüėāüûŋ
éĬĕüĊüĎüŇĊąâėøĆĊĄøĈĐ÷ĎĈĔâčĜøĆ

ĎĈĔâčĜøĆ ĎüŇĊąâėø
ĠÿüâĠýýâ
15
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ĆĕąĊėëĕ
ĎĄĊ÷Ċėëĕğêāĕē
ĊėëĕýĔèåĔýĠÿüâĠýýâ
ĎüŇĊąâėø
 ċėĈþâĆĆĄċĕčøĆŋģúąĠĈēčĕâĈ
 
Fine and Applied Arts of Thai and Internationalism
 ĊėúąĕĆēğýĘąýĊėûĘĊėéĔąúĕèċėĈþâĆĆĄċĕčøĆŋ  
Fine and Applied Arts Research Methodology
 čěüúĆĘąċĕčøĆŋĠĈēċėĈþĊėéĕĆöŋ
 
Aesthetics and Art Criticism
 âĕĆýĆėĎĕĆéĔ÷âĕĆúĕèċėĈþâĆĆĄċĕčøĆŋ
 
Management in Fine and Applied Arts
 ċėĈþâĆĆĄĢüýĆėýúĊĔõüûĆĆĄčĔèåĄúňĐèùėħü  
Arts in The Context of Local Social Culture
ĎĄĊ÷ĊėëĕğĈĚĐâ
ĠÿüâĠýýâ  ĢĎňüėčėøğĈĚĐâċęâČĕ
ĎüŇĊąâėø
 čĔĄĄüĕâĕĆĊėéĔąĠĈēčĆňĕèčĆĆåŋċėĈþâĆĆĄċĕčøĆŋ 
Seminar on Research and Creation in Fine
and Applied Arts
0601 107 čĎĊėúąĕâĕĆĊėéĔąĠĈēčĆňĕèčĆĆåŋċėĈþâĆĆĄċĕčøĆŋ  
Interdisciplinary Research and Creation in
Fine and Applied Arts
0601 108 âĕĆüĬĕğčüĐèĕüĊėéĔąĠĈēčĆňĕèčĆĆåŋċėĈþâĆĆĄċĕčøĆŋ 
Presentation of Research and Creation in
Fine and Applied Arts
 ġåĆèâĕĆĊėéĔąċėĈþâĆĆĄċĕčøĆŋ
 
Fine and Applied Arts Research Project
 ġåĆèâĕĆčĆňĕèčĆĆåŋċėĈþâĆĆĄċĕčøĆŋ
 
Fine and Applied Arts Creation Project
ĎĄĊ÷ĊėëĕþĆēčýâĕĆöŋĊėéĔąĠÿüâĠýýâ
 Ċėúąĕüėāüûŋ
Thesis
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ĎüŇĊąâėø
ĎüŇĊąâėø

åĬĕĐûėýĕąĆĕąĊėëĕĎĈĔâčĜøĆċėĈþċĕčøĆĄĎĕýĔöôėø
čĕãĕĊėëĕâĕĆĊėéĔąĠĈēčĆňĕèčĆĆåŋċėĈþâĆĆĄċĕčøĆŋ ĎĈĔâčĜøĆþĆĔýþĆěèāċ
ĎĄĊ÷Ċėëĕğêāĕē
ĊėëĕýĔèåĔýģĄŇüňĐąâĊŇĕ
ĎüŇĊąâėø
 ċėĈþâĆĆĄċĕčøĆŋģúąĠĈēčĕâĈ
 

(KPGCPF#RRNKGF#TVUQH6JCKCPF

+PVGTPCVKQPCNKUO

âĕĆċę â ČĕþĆĕâñâĕĆöŋċėĈ þâĆĆĄĆŇĊ ĄčĄĔąĠĈēċėĈþ
ĊĔõüûĆĆĄãĐèëĕøėăĜĄėăĕåĠĈēčĕâĈĢüþŌééěýĔüĆĊĄúĔĨèâĕĆĊėğåĆĕēĎŋ
ĠüĊġüňĄĢüĐüĕåø ĐąŇĕèĄĘåĊĕĄčĔĄāĔüûŋâĔýýĆėýúĠĈēĆēýýãĐè
čĔèåĄĊĔõüûĆĆĄğċĆČòâėéâĕĆğĄĚĐèąěúûċĕčøĆŋëĕøėăĜĄėăĕåĠĈē
åĊĕĄčĔĄāĔüûŋĆēĎĊŇĕèþĆēğúċĎĆĚĐâĈěŇĄþĆēğúċĢüĆē÷ĔýøŇĕèĥ
The study of phenomenological appearance
of contemporary arts both in regional, national and
international culture at present day; including an analysis
in future trends in relation to context and systems of society,
EWNVWTGGEQPQO[RQNKVKEUPCVKQPCNCYCTGPGUUQHURGEKÌE
regions and their international relation with different groups
from other countries
 ĊėúąĕĆēğýĘąýĊėûĘĊėéĔąúĕèċėĈþâĆĆĄċĕčøĆŋ  

(KPGCPF#RRNKGF#TVU4GUGCTEJ/GVJQFQNQI[

ĊėúąĕĆēğýĘąýĊėûĘĊėéĔąğëėèåěöăĕāĄěŇèċęâČĕþĆĕâñâĕĆöŋ
úĕèċė Ĉ þâĆĆĄċĕčøĆŋ Ģ üĄė øė ĈĔ â Čöŋ úĘħ Ď ĈĕâĎĈĕą ÷ň Ċ ąĊė ûĘ Ċė ú ąĕ
ĄĕüěČ ąĊėú ąĕĊĔõ üûĆĆĄ Ąĕüě Č ąĊė úąĕúĕèċėĈ þâĆĆĄ ĎĈĔâĠĈē
âĆēýĊüâĕĆèĕüčüĕĄ èĕüċęâČĕãňĐĄĜĈğĐâčĕĆ âĕĆčĔèğåĆĕēĎŋ
Ċė ğ åĆĕēĎŋ ã ň Đ ĄĜ Ĉ  âĕĆĐăė þ ĆĕąĠĈēùĐ÷ĆĎĔ č ĎĄĕąãň Đ ĄĜ Ĉ ĠĈē
þĆĕâñâĕĆöŋ  ÷ň Ċ ąúćČðĘ Ġ ĈēĠüĊåė ÷ úĕèċė Ĉ þâĆĆĄċĕčøĆŋ
ĄüěČąċĕčøĆŋĠĈēčĔèåĄċĕčøĆŋ ğāĚħĐüĬĕģþčĜŇÿĈâĕĆĊėéĔąĠĈēĠüĊ
úĕèâĕĆčĆňĕèčĆĆåŋúĕèċėĈþâĆĆĄċĕčøĆŋ
Qualitative research methodology focuses on
VJG RJGPQOGPC QH (KPG CPF #RRNKGF #TVU KP OWNVK
dimensions together with cultural anthropology methods,
ÌPGCPFCRRNKGFCTVUCPVJTQRQNQI[RTKPEKRNGCPFÌGNFYQTMU
processes, documentation studies, synthesis data, analysis
discussion and decoding data and phenomena in Fine and
Applied Arts humanities and social theory. This concept
leads to research outcome and pathway of Fine and Applied
Arts creation

 čěüúĆĘąċĕčøĆŋĠĈēċėĈþĊėéĕĆöŋ
 

#GUVJGVKEUCPF#TV%TKVKEKUO

þĆĔëîĕĠĈēúćČðĘúĕèčěüúĆĘąċĕčøĆŋâĕĆĊėğåĆĕēĎŋåö
ě åŇĕ
ÿĈèĕüċėĈþēĠĈēâĕĆĠč÷èúĕèċėĈþēúĘĄħ åĘ ĊĕĄčĔĄāĔüûŋâýĔ ýĆėýúúĕè
ċėĈþâĆĆĄċĕčøĆŋčĔèåĄĊĔõüûĆĆĄĢüĆē÷ĔýøŇĕèĥĠĈēâĕĆċęâČĕĎĈĔâ
âĕĆĠĈēĊėûâĘ ĕĆĊėéĕĆöŋċĈė þâĆĆĄ÷ňĊąúćČðĘĠĈēĠüĊåė÷âĕĆĊėğåĆĕēĎŋ
åěöåŇĕċėĈþâĆĆĄøĕĄĠüĊúĕèčěüúĆĘąċĕčøĆŋ
Philosophies and theories in aesthetics, analyze
VJGXCNWGQHYQTMUCTVCPFCTVRGTHQTOCPEGYJKEJTGNCVGUVQ
the relationship with the context of Fine and Applied Arts
UQEKQEWNVWTGKPFKHHGTGPVFGITGGUCPFUVWFKGURTKPEKRNGUCPF
methods of arts criticism theories and concepts which have
analytical value in Fine and Applied Arts according to the
concepts of aesthetics
 âĕĆýĆėĎĕĆéĔ÷âĕĆúĕèċėĈþâĆĆĄċĕčøĆŋ
 

/CPCIGOGPVKP(KPGCPF#RRNKGF#TVU

ĎĈĔââĕĆĠĈēĊėûâĘ ĕĆýĆėĎĕĆéĔ÷âĕĆċėĈþâĆĆĄúĔèĨ úĔċüċėĈþņ
þĆēąěâøŋċėĈþņ ĠĈēċėĈþēâĕĆĠč÷è úĔĨèĢüčŇĊüâĕĆýĆėĎĕĆéĔ÷âĕĆ
âĆēýĊüâĕĆčĆňĕèčĆĆåŋ ĠĈēâĆēýĊüâĕĆüĬĕğčüĐÿĈâĕĆčĆňĕèčĆĆåŋ
øŇĐâĈěŇĄğþŃĕĎĄĕąĠĈēčĕûĕĆöëüĐąŇĕèĄĘþĆēčėúûėăĕāĄĘ÷ěĈąăĕāúĔĨè
÷ňĕüĄĜĈåŇĕĠĈēåěöåŇĕøŇĐċėĈþľüĊèâĕĆċėĈþēĠĈēčĔèåĄ
Principles and methods of management in Fine
and Applied Arts as well as visual arts, applied arts, and
performing arts, both management section and process of
ETGCVKQPCPFRTQEGUUQHRTGUGPVCVKQPQHETGCVKQPYQTMVQC
VCTIGVITQWRCPFRWDNKEGHÌEKGPVN[JCXKPIGSWKNKDTKWO
XCNWGUCPFSWCNKV[VQCTVKUVUCTVUUQEKGV[CPFUQEKGV[KP
general
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 ċėĈþâĆĆĄĢüýĆėýúĊĔõüûĆĆĄčĔèåĄúňĐèùėħü  

#TVUKP6JG%QPVGZVQH.QECN5QEKCN%WNVWTG

ĎĈĔ â ĠĈēĊė ûĘ â ĕĆċę â ČĕĊė ğ åĆĕēĎŋ þ ĆĕâñâĕĆöŋ ċė Ĉ þē
ĢüýĆėýúčĔèåĄĊĔõüûĆĆĄúňĐèùėħüúĔĨè÷ňĕüúĔċüċėĈþņ þĆēąěâøŋċėĈþņ
ĠĈēċėĈþēâĕĆĠč÷è ĐąŇĕèĄĘåĊĕĄčĔĄāĔüûŋâĔýĈĔâČöēăĜĄėüėğĊċüŋ
ĐĔøĈĔâČöŋëĕøėāĔüûěŋ âĈěŇĄåüâĈěŇĄčĔèåĄĊĔõüûĆĆĄþĆēĊĔøėċĕčøĆŋ
ĊĔ õ üûĆĆĄ úĔĨ è ĢüĆē÷Ĕ ý āĚĨ ü ýň ĕ ü āĚĨ ü ùėħ ü ĢüĊĔ õ üûĆĆĄúň Đ èùėħ ü
ĠĈēĊĔõüûĆĆĄúňĐèùėħüúĘħčĔĄāĔüûŋâĔýĊĔõüûĆĆĄĆē÷ĔýëĕøėĢüþŌééěýĔü
Principles and methods of analytical study in the
context of Local Social Culture; both visual arts; applied arts
and performing arts which relates to the relationship with
IGQITCRJKEGVJPQEWNVWTCNKFGPVKV[QHITQWRUYKVJUQEKQ
culture cultural history with attention to the indigenous in
a cultural community and cultural community which relates
to national culture at present
ĎĄĊ÷ĊėëĕğĈĚĐâĢĎňüėčėøğĈĚĐâċęâČĕģĄŇüňĐąâĊŇĕĎüŇĊąâėø
 čĔĄĄüĕâĕĆĊėéĔąĠĈēčĆňĕèčĆĆåŋċėĈþâĆĆĄċĕčøĆŋ  

5GOKPCTQP4GUGCTEJCPF%TGCVKQPKP

(KPGCPF#RRNKGF#TVU

čĔĄĄüĕþĆēğ÷ĦüĊėëĕâĕĆâĆēýĊüâĕĆĊėéĔąĠĈēčĆňĕèčĆĆåŋ
ÿĈèĕüĊėéąĔ ÿĈèĕüčĆňĕèčĆĆåŋüĔâĊėéąĔ ċėĈþľüüĔâþĆēĊĔøċė ĕčøĆŋċĈė þē
üĔâčěüúĆĘąċĕčøĆŋ üĔâĊėéĕĆöŋċėĈþē ĠĈēüĔâýĆėĎĕĆéĔ÷âĕĆċėĈþē
úĘħčĬĕåĔîğāĚħĐüĬĕģþčĜŇâĕĆúĬĕåĊĕĄğãňĕĢéþĆĕâñâĕĆöŋúĕèâĕĆĊėéĔą
ĠĈēâĕĆčĆňĕèčĆĆåŋċėĈþâĆĆĄċĕčøĆŋúĘħúĔüčĄĔąĢüþĆēğúċģúąĠĈē
ăĜĄėăĕåĐĕğìĘąü
Seminar on academic issues; research processes;
CPFETGCVKPITGUGCTEJYQTMUETGCVKXGYQTMUTGUGCTEJGTU
artists, art historians, art commentators; and importantly
administrators in managing arts leading to understanding
in research phenomena and current creation of Fine and
Applied Arts in Thailand and ASEAN region
 čĎĊėúąĕâĕĆĊėéĔąĠĈēčĆňĕèčĆĆåŋċėĈþâĆĆĄċĕčøĆŋ   

+PVGTFKUEKRNKPCT[4GUGCTEJCPF%TGCVKQPKP

(KPGCPF#RRNKGF#TVU

ĎĈĔââĕĆĠĈēâĆēýĊüâĕĆčĆňĕèĐèåŋåĊĕĄĆĜňĢĎĄŇ÷ňĕüâĕĆĊėéĔą
ĠĈēâĕĆčĆňĕèčĆĆåŋċėĈþâĆĆĄċĕčøĆŋúĘħğâė÷éĕââĕĆĢëňĐèåŋåĊĕĄĆĜň
úĕèċėĈþēĎĈĕąčĕãĕýĜĆöĕâĕĆâĔýĐèåŋåĊĕĄĆĜňĠĈēċĕčøĆŋčĕãĕĐĚħüĥ
ğāĚħ Đ ąâĆē÷Ĕ ý âĆēýĊüâĕĆĊė éĔ ą  ĠĈēčĆň ĕ èčĆĆåŋ ü ĊĔ ø âĆĆĄúĕè
ċėĈþâĆĆĄčĕãĕøŇĕèĥ
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Principles and processes of constructing new
DQFKGUQHMPQYNGFIGKP(KPGCPF#RRNKGF#TVUTGUGCTEJCPF
creation which derives from employing various bodies
QHMPQYNGFIGKPCTVUCPFKPVGITCVKPI YKVJVJGDQF[QH
MPQYNGFIGCPFQVJGTUEKGPEGUKPVGTOUQHGZCNVKPITGUGCTEJ
methodology and creative invention in various branches
of arts
 âĕĆüĬĕğčüĐĊėéĔąĠĈēčĆňĕèčĆĆåŋċėĈþâĆĆĄċĕčøĆŋ  

2TGUGPVCVKQPQH4GUGCTEJCPF%TGCVKQPKP(KPG

CPF#RRNKGF#TVU

âĕĆčĔĄĄüĕğāĚħĐċęâČĕĎĈĔââĕĆĠĈēâĆēýĊüâĕĆüĬĕğčüĐ
ÿĈèĕüĊėéĔąĠĈēâĕĆčĆňĕèčĆĆåŋ  ċė ĈþâĆĆĄċĕčøĆŋčĜŇčĕûĕĆöëü
úĔĨèăĕåĊėëĕâĕĆĠĈēþñėýĔøėâĕĆčĆňĕèčĆĆåŋ þĆēâĐý÷ňĊąâĕĆğãĘąü
ĎüĔèčĚĐøĬĕĆĕýúåĊĕĄĊėëĕâĕĆâĕĆüėúĆĆċâĕĆğĊúĘĠĈēâĕĆĠč÷è
ĆĊĄúĔèĨ âĕĆüĬĕğčüĐÿĈèĕüĊėéąĔ ĠĈēčĆňĕèčĆĆåŋċĈė þâĆĆĄċĕčøĆŋĢüĆĜþ
ĠýýğĊúĘþĆēëěĄčĔĄĄüĕĊėëĕâĕĆ
Seminar for principle studies and presentation
RTQEGUUGUQHTGUGCTEJYQTMUCPFETGCVKQPKP(KPGCPF#RRNKGF
#TVUVQRWDNKEDQVJCECFGOKECPFRTCEVKECNYQTMUYJKEJ
consists of authorship through literature, exhibition and
performance including to research presentation and creative
YQTMUVJTQWIJCECFGOKEEQPHGTGPEG
 ġåĆèâĕĆĊėéĔąċėĈþâĆĆĄċĕčøĆŋ
 

(KPGCPF#RRNKGF#TVU4GUGCTEJ2TQLGEV

ĎĈĔââĕĆâĆēýĊüâĕĆĠĈēâĕĆĐĐâĠýýġåĆèâĕĆĊėéĔą
ċėĈþâĆĆĄċĕčøĆŋ þĆēâĐý÷ňĊąâĕĆċęâČĕčùĕüăĕāþĆĕâñâĕĆöŋ
âĕĆąâĆē÷ĔýþĆĕâñâĕĆöŋčĜŇþĆēğ÷ĦüþŌîĎĕĠĈēġéúąŋâĕĆĊėéĔąþñėýĔøė
âĕĆĐĐâĠýýĠĈēğãĘąüġåĆèâĕĆĊėéąĔ úĕèċėĈþâĆĆĄċĕčøĆŋĠýýøŇĕèĥ
Principles, processes, and Fine and Applied
Arts research project design which consists of the study of
phenomenological status, exalting phenomena to the issue
CPFTGUGCTEJSWGUVKQPUCUVQRTCEVKECNFGUKIPCPFTGUGCTEJ
project proposal in Fine and Applied Arts

 ġåĆèâĕĆčĆňĕèčĆĆåŋċėĈþâĆĆĄċĕčøĆŋ
 

(KPGCPF#RRNKGF#TVU%TGCVKQP2TQLGEV

ĎĈĔ â âĕĆ âĆēýĊüâĕĆ ĠĈēâĕĆĐĐâĠýýġåĆèâĕĆ
čĆňĕèčĆĆåŋċėĈþâĆĆĄċĕčøĆŋ þĆēâĐý÷ňĊąâĕĆċęâČĕčùĕüăĕā
þĆĕâñâĕĆöŋ âĕĆąâĆē÷ĔýþĆĕâñâĕĆöŋčĜŇþĆēğ÷ĦüâĕĆčĆňĕèčĆĆåŋ
þñėýøĔ âė ĕĆĐĐâĠýýġéúąŋĠĈēğãĘąüġåĆèâĕĆčĆňĕèčĆĆåŋúĕèċėĈþâĆĆĄ
ċĕčøĆŋĠýýøŇĕèĥ
Principles, processes, and Fine and Applied
Arts research project design which consists of a study of
phenomenological status, exalting phenomenon to the issue
CPFTGUGCTEJSWGUVKQPUCUVQRTCEVKECNFGUKIPUCPFETGCVKXG
project proposal in Fine and Applied Art
ĎĄĊ÷ĊėëĕþĆēčýâĕĆöŋĊėéĔąĎüŇĊąâėø
 Ċėúąĕüėāüûŋ
ĎüŇĊąâėø

6JGUKU

âĕĆĊėéąĔ ĠĈēčĆňĕèčĆĆåŋċĈė þâĆĆĄċĕčøĆŋğāĚĐħ ĠčĊèĎĕĐèåŋ
åĊĕĄĆĜĢň ĎĄŇ÷ĕň üâĕĆĊėéąĔ ĠĈēĎĆĚĐâĕĆčĆňĕèčĆĆåŋúĕèċėĈþâĆĆĄċĕčøĆŋ
÷ňĊąâĆēýĊüâĕĆċęâČĕĊėğåĆĕēĎŋčĔèğåĆĕēĎŋĢüþĆēğ÷ĦüþĆĕâñâĕĆöŋ
ĠĈēčùĕüâĕĆöŋĐĔüéĔââŇĐĢĎňğâė÷âĕĆāĔõüĕĠüĊåė÷âĕĆĊėéąĔ üĊĔøâĆĆĄ
âĆēýĊüâĕĆčĆňĕèčĆĆåŋĠĈēâĕĆüĬĕğčüĐÿĈèĕüúĘğħ þŎüĐèåŋåĊĕĄĆĜĢň ĎĄŇ
ĠĈēĄĘþĆēčėúûėăĕāğāĚħĐąâĆē÷ĔýåĊĕĄâňĕĊĎüňĕúĕèâĕĆĊėéĔąĊėëĕâĕĆ
ĠĈēâĕĆčĆňĕèčĆĆåŋċėĈþâĆĆĄċĕčøĆŋ
Advanced research and creation in Fine and
#RRNKGF #TVU HQT UGGMKPI PGY DQFKGU QH MPQYNGFIGKP
TGUGCTEJCPFYJGVJGTCFXCPEGFETGCVKQPQH(KPGCPF#RRNKGF
Arts encompassing learning methodology, analysis,
U[PVJGUKUKPVJGURGEKÌERJGPQOGPQNQIKECNKUUWGUYJKEJ
accelerate research concept development; innovative
processes of creation, and presentation of new bodies
QHMPQYNGFIGGHHGEVKXGN[ KPVGTOUQHGZCNVKPITGUGCTEJ
academics, and Fine and Applied Arts creation progress
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