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หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาจิตรกรรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

ชื�อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

1.  ชื�อหลกัสูตร 

 ภาษาไทย :  ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม 

 ภาษาองักฤษ :  Bachelor of Fine and Applied Arts  Program  in Painting 

2.  ชื�อปริญญา 

 ภาษาไทย 

 ชื�อเต็ม :  ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต (จิตรกรรม) 

 ชื�อยอ่ :   ศป.บ. (จิตรกรรม) 

 ภาษาองักฤษ 

 ชื�อเต็ม :  Bachelor  of  Fine  and  Applied  Arts  (Painting) 

 ชื�อยอ่ :   B.F.A.  (Painting) 

 

3.  หลกัสูตร 

 3.1.1  จาํนวนหน่วยกติ  รวมตลอดหลกัสูตร    130  หน่วยกิต 

 3.1.2  โครงสร้างหลกัสูตร  โครงสร้างหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาจิตรกรรม  มี

รายละเอียดในหลกัสูตร  จาํนวนหน่วยกิต  รวม  130  หน่วยกิต  ดงันี�  

 ก. หมวดวชิาศึกษาทั�วไป      30  หน่วยกติ 

 รายวิชาหมวดศกึษาทั�วไป  ในหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาจิตรกรรม  นกัศกึษาตอ้ง

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ  โดยมีเนื�อหาสาระครอบคลุมตามที�กาํหนดไวไ้ม่นอ้ยกว่า  30  หน่วยกิต  ดงันี�  

(1) วิชาภาษา                  เรียนไม่นอ้ยกว่า               12 หน่วยกิต 

(2) วิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์     เรียนไม่นอ้ยกว่า     9 หน่วยกิต 

(3) วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    เรียนไม่นอ้ยกว่า    9 หน่วยกิต 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า                                           94 หน่วยกติ 

1.  วิชาแกน                   30 หน่วยกิต 

2.  วิชาเฉพาะดา้น                                                       46 หน่วยกิต 

3.  วิชาบงัคบั                                                                                       34 หน่วยกิต 
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4.  วิชาเลือก                                                                                        12 หน่วยกิต 

5.  วิชาภาษาองักฤษสาํหรับวิชาชีพ                   6 หน่วยกิต 

6.  วิชาการจดัการ                                                                                 6 หน่วยกิต 

7.  วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                            6 หน่วยกิต 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสรีไม่น้อยกว่า                                          6 หน่วยกติ 

 ใหเ้ลือกเรียนรายวิชาใดๆ  ในหลกัสูตรของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทาโดยไม่ซํ�า  กบัรายวิชาที�เคย

เรียนมาแลว้  และตอ้งไม่เป็นรายวิชาที�กาํหนดใหเ้รียนโดยไม่นบัหน่วยกิตรวมในเกณฑก์ารสาํเร็จหลกัสูตรของ

สาขาวิชานี�  

ก.  หมวดวชิาศึกษาทั�วไป  30  หน่วยกติ 

 รายวิชาหมวดศกึษาทั�วไป  ในหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาจิตรกรรม  นกัศกึษาตอ้ง

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ  โดยมีเนื�อหาสาระครอบคลุมตามที�กาํหนดไวไ้ม่นอ้ยกว่า  30  หน่วยกิต  ดงันี�  

 1. กลุ่มวชิาภาษา   เรียนไม่นอ้ยกว่า 12  หน่วยกิต 

  ก. บงัคบัเรียน 3 รายวิชา      9  หน่วยกิต 

  GEL0101 การใชภ้าษาไทย 3(3-0-6) 

   Thai Usage 

 GEL0102 ภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสารและการสืบคน้ 3(3-0-6) 

   English for Communication and Informal Retrieval 

 GEL0103 ภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสารและทกัษะการเรียน 3(3-0-6) 

   English for Communication and Study Skills 

  ข. เลือกเรียน  1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 

 GEL0201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

   Thai for Academic Purposes 

 GEL0202 ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

   English for Academic Purposes 

 GEL0203        ภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน     3(3-0-6)        

                   ASEAN Languages 

GEL0204        ภาษาไทยเพื�อการประกอบวิชาชีพ                                                   3(3-0-6) 

                         Thai for Careers 

 2. กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนไม่นอ้ยกว่า  9  หน่วยกิต 

  ก. บงัคบัเรียน 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต 

 GEH0101 สุนทรียภาพกบัชีวิต 3(3-0-6) 

   Aesthetic Appreciation 
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 GEH0102 สงัคมไทยในบริบทโลก 3(3-0-6) 

   Thai Society in Global Context 

  ข. เลือกเรียน  1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 

 GEH0201 การพฒันาตน 3(3-0-6) 

   Self Development 

 GEH0202 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 

   Truth of Life 

 GEH0203       ชีวิตในสงัคมพหุวฒันธรรม                                                             3(3-0-6) 

                                     Life in Multicultural Society 

 GEH0204      ความเป็นพลเมือง                                                                             3(3-0-6) 

                                     Civic Education 

 GEH0205      ทกัษะชีวติเพื�อความเป็นมนุษยที์�สมบูรณ์                                         3(3-0-6) 

                                     Life Competencies for the Righteous 

 GEH0206      การพฒันาทกัษะชีวิตการเป็นนกัศกึษามหาวทิยาลยั                        3(3-0-6) 

            Life Skill Development for Undergraduate Student                    

3. กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ เรียนไม่นอ้ยกว่า 9 หน่วยกิต 

  ก. บงัคบัเรียน 2 รายวิชา  6  หน่วยกิต 

 GES0101 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อการสื�อสารและการเรียนรู้ 3(3-0-6) 

   Information Technology for Communication and Learning 

 GES0102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีบัคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 

   Science and Technology for Quality of Life 

  ข. เลือกเรียน  1 รายวิชา  3  หน่วยกิต 

 GES0201       วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีบัสิ�งแวดลอ้ม       3(3-0-6)        

           Science and Technology for Environment 

GES0202       การคิดและการตดัสินใจ         3(3-0-6)        

           Thinking and Decision Making 

GES0203        ความรู้เท่าทนัสารสนเทศ                                                         3(3-0-6)        

           Information Literacy 

             GES0204          คณิตศาสตร์เพื�อชีวิต                                                               3(3-0-6)              

                                      Mathematics for Life 

GES0205        นนัทนาการเพื�อคุณภาพชีวิต           3(3-0-6)        

                        Recreation for Quality of Life 
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       GES0206        ชีวิตและสุขภาพ                       3(3-0-6)  

                                      Life and Health  

ข.  หมวดวชิาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกติ 

 1.  วชิาแกน     บงัคบัเรียน 30 หน่วยกิต ประกอบดว้ย   

 PAI1101  การวาดเสน้ 1       3(2-2-5) 

                 Drawing 1     

 PAI1102  การวาดเสน้ 2       3(2-2-5) 

                  Drawing 2      

 PAI1103 จิตรกรรม 1       3(2-2-5) 

                 Painting 1      

 PAI1104  ประติมากรรม 1       3(2-2-5) 

                 Sculpture 1 

 PAI1105  ภาพพิมพ ์1       3(2-2-5) 

                 Printmaking 1  

PAI1106  องคป์ระกอบศิลป์ 1          3(2-2-5) 

                   Composition 1 

PAI1107 องคป์ระกอบศิลป์ 2          3(2-2-5) 

                   Composition 2 

PAI1108  ประวติัศาสตร์ศิลป์ 1          3(3-0-6) 

                   History of Arts 1  

 PAI2101  ศิลปะไทย 1       3(2-2-5) 

                 Thai Art 1   

PAI2102  ประวติัศาสตร์ศิลป์2          3(3-0-6) 

                   History of Arts 2 

 2.  วชิาเฉพาะด้าน  เรียนไม่น้อยกว่า                 46 หน่วยกติ   

  2.1  วชิาบังคบั    บงัคบัเรียน 34 หน่วยกิต  ดงันี�  

  PAI1201  จิตรกรรม 2       3(2-2-5) 

                 Painting 2      

PAI2201 การวาดเสน้ 3       3(2-2-5) 

                   Drawing 3    

 PAI2202  การวาดเสน้ 4       3(2-2-5) 

    Drawing 4   
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PAI2203  จิตรกรรม 3       3(2-2-5) 

                  Painting 3  

 PAI2204  จิตรกรรม 4       3(2-2-5) 

                  Painting 4  

PAI3201  จิตรกรรม 5       3(2-2-5) 

                   Painting 5   

 PAI3202  จิตรกรรม 6       3(2-2-5) 

                  Painting 6  

 PAI4201 โครงการจิตรกรรม      4(2-4-6) 

                 Painting Terminal Project  

 PAI4204  สมัมนาจิตรกรรม      3(3-0-6) 

                   Seminar in Painting 

 PAI4203  ศิลปนิพนธ ์       6(4-8-12) 

                 Art Thesis 

   2.2  วชิาเลอืก ใหเ้ลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี�  12 หน่วยกิต  ดงันี�  

  PAI2601  รูปคนเหมือน       3(2-2-5) 

                 Portrait  

       PAI2628             ประติมากรรมไทย                                                                               3(2-2-5) 

    Thai  Sculpture      

 PAI2603  การวิเคราะห์จิตรกรรม      3(2-2-5) 

                   Analytical Painting  

       PAI2604  ประติมากรรมสร้างสรรค ์     3(2-2-5) 

                   Creative Sculpture  

 

  PAI2605  จิตรกรรมประยกุต ์      3(2-2-5) 

                 Applied Painting     

 PAI2606  จิตรกรรมสีชอลก์      3(2-2-5) 

                 Pastel Painting      

 PAI2607  สีในงานศิลปะ       3(2-2-5) 

                Color in Art 

 PAI2608  ศิลปะสื�อประสม       3(2-2-5) 

                  Mixed Media Art   
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 PAI2609  การวาดเสน้สร้างสรรค ์      3(2-2-5) 

                  Creative Drawing   

 PAI2610  กายวภิาคมนุษย ์       3(2-2-5) 

                   Human Anatomy 

PAI2611  ประติมากรรมไม ้      3(2-2-5) 

                  Wood Sculpture     

 PAI2612  ประติมากรรมปั� น – หล่อ      3(2-2-5) 

                 Modeling-Casting Sculpture  

 PAI2613  ประติมากรรมเครื�องปั� นดินเผา      3(2-2-5) 

                 Ceramic Sculpture   

 PAI2614  ภาพพิมพแ์กะไม ้      3(2-2-5) 

                 Woodcut     

 PAI2615  ภาพพิมพส์กรีน       3(2-2-5) 

                  Screen Printing  

       PAI2629 ภาพถ่าย        3(2-2-5) 

                   Photography  

       PAI2630  ศิลปะคอมพิวเตอร์       3(2-2-5) 

                  Computer Art  

       PAI2631  ศิลปะวีดิทศัน์        3(2-2-5) 

                  Video Art     

 PAI2619 จิตรกรรมไทยประเพณี 1      3(2-2-5) 

    Thai  Traditional Painting 1 

 PAI2620 จิตรกรรมไทยประเพณี 2                                                                     3(2-2-5) 

                  Thai  Traditional Painting 2                              

 PAI2621  ทศันศิลป์ 2 มิติ         3(2-2-5) 

                 Visual 2 Dimensions    

 PAI2622  ทศันศิลป์ 3 มิติ         3(2-2-5) 

                Visual 3 Dimensions 

   PAI2623  ศิลปวิจารณ์       3(3-0-6) 

                  Art  Criticism    

PAI2624  สุนทรียวิทยา       3(2-2-5) 

                    Aesthetic Study   
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PAI2625 องคป์ระกอบศิลป์ 3          3(2-2-5) 

                   Composition 3 

PAI2626 องคป์ระกอบศิลป์ 4          3(2-2-5) 

                   Composition 4 

 PAI2627 การวจิยัทางศิลปะ      3(2-2-5) 

   Art Research   

3.  วชิาภาษาองักฤษสําหรับวชิาชีพ    เรียน                    6 หน่วยกติ 

 PAI3301   ภาษาองักฤษศิลปะ 1      3(3-0-6) 

                  English for Arts 1 

 PAI3302   ภาษาองักฤษศิลปะ 2      3(3-0-6) 

                     English for Arts 2 

 4.  วชิาการจดัการ      เรียน                    6 หน่วยกติ 

PAI2401  การบริหารจดัการทางทศันศิลป์          3(3-0-6) 

                  Management in Visual Arts 

PAI3401   การจดัการนิทรรศการศิลปะ     3(2-2-5) 

                    Art Exhibition Management   

 5.  วชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ   เรียน      6 หน่วยกติ 

PAI3501   โครงการทศันศิลป์ 1              3(2-2-5) 

                   Visual Arts Project  1   

 PAI3502   โครงการทศันศิลป์ 2                 3(2-2-5) 

                 Visual Arts Project 2 

 ค.  หมวดวชิาเลอืกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 

 ใหเ้ลือกเรียนจากรายวิชาที�เปิดสอนในมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา โดยไม่ซํ�ากบัรายวิชาที�เคยเรียน

มาแลว้  และตอ้งไม่เป็นรายวิชาที�กาํหนดใหเ้รียนโดยไม่นบัหน่วยกิตรวมในเกณฑก์ารสาํเร็จหลกัสูตรของ

สาขาวิชานี�  
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คาํอธิบายรายวชิา 

GEL0101  การใช้ภาษาไทย         3(3-0-6) 

                Thai Usage 

                    การพฒันาทกัษะการใชภ้าษาไทยทั�งการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน เพื�อการสื�อสาร การ

สืบคน้สารนิเทศและการนาํเสนอผลงาน การใชภ้าษาไทยในสื�อร่วมสมยั และการเชื�อมโยงภาษาไทยในกลุ่ม

ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 

                         The development of Thai language skills in listening, speaking, reading and writing for 

communication; information retrieval and presentation; Thai usage in contemporary media and; Thai 

language in the context of ASEAN.  

GEL0102 ภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสารและการสืบค้น     3(3-0-6) 

English for Communication and Information Retrieval 

การใช้ภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสาร ในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจาํวนั ตลอดจนความ

ตระหนกัดา้นวฒันธรรมของไทยและวฒันธรรมตะวนัตก รวมทั�งการสืบคน้สารนิเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ การ

อา้งอิง และเรียนรู้จากสื�อการเรียนรู้ต่างๆ ฐานขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกส์ และสื�อสิ�งพิมพ ์

                          English for daily life communication with Thai and western cultural concerns; 

electronic information retrieval; making references and learning from electronic databases and printing 

materials. 

GEL0103 ภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสารและทักษะการเรียน    3(3-0-6) 

English for Communication and Study Skills 

การใชภ้าษาองักฤษเพื�อการสื�อสาร  การให้ขอ้มูล  การสรุปความ   และแสดงความคิดเห็น 

กลวิธีการอ่าน การเขียนในชีวิตประจาํวนั การอา้งอิง และการใชพ้จนานุกรม เพื�อการอ่านและการเขียน โดยใช้

สื�อระบบสารนิเทศ และฐานขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกส์ 

                          English for communication, including giving information, making summary and 

expressing opinion; Reading strategies; Writing in daily life; Making references and dictionary 

application for reading and writing; Information system and electronic databases application.  

GEL0201   ภาษาไทยเชิงวชิาการ         3(3-0-6) 

                 Thai for Academic Purposes 

                  ภาษาไทยเพื�อการศึกษาเรียนรู้ การเขียนรายงานและผลงาน การคน้ควา้รวบรวมขอ้มูล และ

อา้งอิงจากสื�อหลากหลาย การใชภ้าษาเพื�อนาํเสนองานเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ 
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                         Thai for study skills; writing reports and academic work; information retrieval and 

making references using a variety of media; Thai usage for academic presentation in various forms. 

GEL0202   ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ          3(3-0-6) 

                   English for Academic Purposes 

                   ภาษาองักฤษเพื�อการศึกษาเรียนรู้  การเขียนรายงานและผลงานการคน้ควา้รวบรวมขอ้มูลและ

การอา้งอิงจากสื�อหลากหลาย การใชภ้าษาเพื�อนาํเสนองานเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ 

                         English for study skills; writing reports and academic work; information retrieval and 

making references using a variety of media; English usage for academic presentation in various forms. 

GEL0203  ภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน       3(3-0-6)  

ASEAN Languages  

                            การพฒันาทกัษะทางภาษาของกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน ดา้นการฟัง การพูด การอ่าน 

และการเขียน สําหรับการสื�อสารและทาํความเข้าใจด้านสังคม ประเพณี และวฒันธรรมของกลุ่มประเทศ

ประชาคมอาเซียน (ตามความสนใจ 1 ภาษา)  

                           Development of skill of ASEAN language on listening, speaking, reading and writing 

for communication and understanding on ASEAN society, tradition and culture (depending on 

individual interest)  

GEL0204  ภาษาไทยเพื�อการประกอบวชิาชีพ      3(3-0-6)  

Thai  for Careers 

                           ภาษาไทยในชีวิตประจาํวนั การบนัทึกเรื�องราว การจดบนัทึก การอ่าน การฟัง การดูและการ

พดู ที�มีความสาํคญัต่อวิชาชีพ เพื�อเป็นพื�นฐานในการประกอบวิชาชีพ และพฒันาอาชีพ 

                         Thai in daily life, journal keeping, note taking, reading, listening, viewing and speaking 

essential for career studies as foundation for future careers and career development. 

GEH0101 สุนทรียภาพกบัชีวติ        3(3-0-6) 

                    Aesthetic Appreciation 

                   การสร้างความเขา้ใจ การเรียนรู้ การสร้างประสบการณ์สุนทรียภาพ และการรับรู้พื�นฐาน

สุนทรียศาสตร์ของศิลปะ โดยอาศยัหลกัการพื�นฐานของสุนทรียศาสตร์แขนงต่างๆ เพื�อนาํไปสู่ความซาบซึ� งใน

คุณค่าดา้นความงามและดา้นอื�นๆ ของศิลปกรรม ภาษาของศิลปะ จนสามารถเขา้ใจศิลปะ มองเห็นตนเองหย ั�ง

เห็นความสมัพนัธเ์ชิงคุณค่าและความหมายของชีวิตในการดาํรงอยูเ่พื�อการสร้างสรรค ์
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                         Having comprehension, aesthetic acquisition, aesthetic experience, and perception of 

the aesthetic principles of art through aesthetics to appreciate the value of beauty and other value of 

artworks and the art language as the mediation in order to understand art, contemplate the self-

reflexivity to gain insights into what is relationship between the meaning of live and the living for 

creation.  

GEH0102  สังคมไทยในบริบทโลก         3(3-0-6) 

                    Thai Society in Global Context 

                    แนวความคิดพื�นฐานในเรื�องวิวฒันาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของไทยความสัมพนัธ ์

และบทบาทของประเทศไทยในบริบทอาเซียนและระดับสากล โดยเน้นการศึกษาดา้นผลประโยชน์ และ

ผลกระทบจาการที�ไทยไดเ้ขา้เป็นส่วนหนึ�งของประชาคมโลก 

                          Basic notion on Thai social, economic and politics; Relationship and role of Thailand 

in global and ASEAN contexts with concentration on benefits and impaction from engagement gained 

as global member.  

GEH0201   การพฒันาตน          3(3-0-6) 

                    Self Development 

                   หลกัการพื�นฐานของพฤติกรรมมนุษย ์ การเข้าใจตนเองและผูอ้ื�น ความภาคภูมิใจในตนเอง 

แนวคิดทฤษฎีการพฒันาตน กระบวนการและวิธีการพฒันาตน การสร้างสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล ทกัษะการ

จดัการอารมณ์ การป้องกนัพฤติกรรมเสี�ยงในชีวิต และการดาํเนินชีวิตที�มีคุณค่าอยา่งมีความสุข 

                         Basic principle of human behavior; self and others understanding; self dignity; self 

development theories; self development process and methods; Interpersonal skills development; 

emotional management; Risk behavior prevention and ways to live a happy life.  

GEH0202    ความจริงของชีวติ         3(3-0-6) 

                    Truth of Life 

                   แนวคิดและวิวฒันาการการคน้หาความจริงของชีวิต การเขา้ใจตนเอง ผูอ้ื�น และความเป็นไป

ของสรรพสิ�ง เกณฑต์ดัสินคุณค่าทางจริยธรรม อุดมคติของชีวิตและวิธีคิดที�ดาํเนินไปสู่เป้าหมายที�กาํหนด โดย

อยูบ่นพื�นฐานในมิติของปรัชญาและศาสนา รวมถึงการนาํหลกัปรัชญาและศาสนธรรมไปประยุกต์ใชใ้นการ

พฒันาตนเองเพื�อการดาํรงตนในสงัคมอยา่งมีความสุขและสนัติ 
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                         Concept and evolution on discovering the truth of life; self-understanding, 

understanding others and the movements of things; the criterion for ethics value judgment; life ideology 

and concept for identified goal on the basis of philosophical religious aspects; the application of 

philosophy and religious dhamma for self development and performing oneself in the society happily 

and peacefully.  

GEH0203 ชีวติในสังคมพหุวฒันธรรม      3(3-0-6)  

Life  in  Multicultural  Society 

                          ความหลากหลายทางวฒันธรรมในการดาํเนินชีวิต  มีความรู้  ความเขา้ใจ  และมีเจตคติที�ดีต่อ

การใชชี้วิตร่วมกบัผูอ้ื�นในสงัคมพหุวฒันธรรม 

                         Cultural diversity in way of living, knowledge, awareness and good attitudes  towards  

living  with others in  multicultural society. 

GEH0204 ความเป็นพลเมอืง       3(3-0-6) 

  Civic   Education 

                           ความสาํคญัของความเป็นพลเมือง บทบาทหน้าที�ของพลเมืองตามหลกัประชาธิปไตย การ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ลกัษณะของสงัคมและวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย วฒันธรรมของความ

เป็นพลเมือง ที�มีความห่วงใยต่อสิ�งแวดลอ้ม การสร้างจิตอาสาและสาํนึกสาธารณะ เพื�อความเป็นพลเมืองที�ดี 

                         Essentials of citizenship, status and roles of people in the context of democracy, 

democratic form of government, democratic socialization, culture of citizenship, particularly in the 

environment, and public conscience and a sense of social responsibility in order to be a civilized human 

being. 

GEH0205 ทักษะชีวติเพื�อความเป็นมนุษย์ที�สมบูรณ์     3(3-0-6)  

Life Competencies for the Righteous 

                          ความรู้ ความเขา้ใจแนวคิดและการปฏิบติัเชิงประจกัษ ์ทกัษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ทกัษะการคิด

เพื�อรู้จกัตนเองอยา่งถ่องแท ้ทกัษะการคิดดา้นบวก ทกัษะทางสังคม ทกัษะทางพุทธิปัญญา และทกัษะต่างๆที�

จาํเป็นสาํหรับการดาํรงชีวิตในศตวรรษที� 21 การดาํรงชีพอยูไ่ดด้ว้ยตนเองและดาํเนินชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมี

ความสุข 

                         Knowledge, comprehension on concepts and empirical practices, critical thinking skills, 

thinking skills to fully understand themselves, positive thinking skills, social skills, cognitive skills and 

other skills that can generate competencies for the 21st Century, living on their own and living in society 

with happiness. 
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GEH0206 การพฒันาทักษะชีวติการเป็นนักศึกษามหาวทิยาลยั   3(3-0-6) 

  Life Skill Development for Undergraduate Student 

  ประวติั อตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ความสมัพนัธร์ะหว่างมหาวิทยาลยัราช

ภฏัสวนสุนนัทากบัเอกลกัษณ์ของทอ้งถิ�นและประเทศไทย การเขา้ใจในชีวิตของการศึกษาเล่าเรียน การพฒันา

นกัศึกษาสู่การเป็นผูน้าํและผูต้ามที�ดี การพฒันาบุคลิกภาพและการใชชี้วิตในมหาวิทยาลยั กระบวนการเรียนรู้

ของนักศึกษา องค์ประกอบการเรียนรู้ทางสังคม จิตสาธารณะในมิติของเยาวชน จิตตปัญญาศึกษา โดยการ

เรียนรู้นเกิดค่านิยม มีโลกทศัน์กวา้งไกลดา้นสังคม ภาษาและคิดแบบองค์รวม เพื�อการพฒันาความเป็นมนุษย์

สาํหรับสงัคมคุณภาพ 

  History and identity of Suan Sunandha Rajabhat University, the relationship between 

Suan Sunandha Rajabhat University and both local and national identity, understanding of life-

affirming experience on education, undergraduate student development for leadership and responsible 

supporter, character and self-esteem delopment for university life, way to connect with academic 

facilities of the University community and social skills, community service and volunteering, and 

contemplative practices, each of which is student’s self-motivation for holistic world view to develop 

her / his own quality of life. 

 

GES0101    เทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อการสื�อสารและการเรียนรู้    3(3-0-6) 

                Information Technology for Communication and Learning 

                    หลกัการ ความสําคัญ ความรู้เบื�องต้นเกี�ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์

ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ การสื�อสารขอ้มลูและเครือข่าย การใชง้านอินเตอร์เน็ต การสืบคน้สารนิเทศ ความมั�นคง

กฏหมาย จริยธรรมทางเทคโนโลยสีารสนเทศ และเทคโนโลยแีห่งอนาคต 

                          Principles and importance of basic knowledge on information technology, computer 

systems, computer software data, data communications and networking, internet usage, information 

searching process through the internet, information system security, laws and ethics in information 

systems and technology in the future. 

GES0102 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีบัคุณภาพชีวติ     3(3-0-6) 

                  Science and Technology for Quality of Life 

                 บทบาทการพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลงังาน การสื�อสารและโทรคมนาคม การ

ส่งเสริมและดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต ความปลอดภยัในการใชย้าและสารเคมีในชีวิตทั�งทางดา้นกายภาพและ

ชีวภาพที�มีต่อคุณภาพชีวิต 
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                          Role and development of science and technology, energy, communication and 

telecommunication, physical and mental health cares and promotion, safety on drugs and chemicals 

application in daily life on both physically and biologically.  

GES0201  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีบัสิ�งแวดล้อม     3(3-0-6) 

                  Science and Technology for Environment 

                 ความสาํคญัและผลกระทบของการพฒันาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยต่ีอสิ�งแวดลอ้มระบบ

นิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษ ์ปัญหามลพิษสิ�งแวดลอ้ม แนวทางการ

จดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มอยา่งย ั�งยนื 

                         Importance and effects of science and technology development towards environment, 

ecosystem and natural resources; biodiversity and conservation; environmental pollution, natural 

resources and eco-environments management.  

GES0202   การคดิและการตดัสินใจ        3(3-0-6) 

                    Thinking and Decision Making   

                   หลกัการ และกระบวนการคิดของมนุษย ์การคิดขั�นวิเคราะห์ สงัเคราะห์และประเมินค่า การให้

เหตุผลอยา่งสมเหตุสมผลในการตดัสินใจ การใชข้อ้มูลและเหตุผลในกระบวนการแกปั้ญหา มีการบูรณาการ

เครื�องมือคุณภาพร่วมกบัการคิดสาํหรับการตดัสินใจในชีวิตประจาํวนั 

  Principles and process of human thoughts; Analytical, synthetic and evaluative 

thinking; rational for decision making, application of data and reason for problem solving process, 

integration of qualitative tools for decision making in daily life. 

GES0203  ความรู้เท่าทันสารสนเทศ        3(3-0-6) 

Information Literacy  

                          ความสําคัญของข้อมูลสารสนเทศ  การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศได้เร็วและมีประสิทธิภาพ  

ประเมินสารสนเทศไดอ้ยา่งมีวิจารญาณ  ใชแ้ละจดัการสารสนเทศไดต้รงและสร้างสรรค์ ประยุกต์ความเขา้ใจ

เชิงจริยธรรม  และเชิงกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการเขา้ถึงและการใชส้ารสนเทศ 

                        Importance of information data, efficient access to information sources, considerate 

information assessment, creative information usage and management, ethical and legal application on 

information access and usage.  
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GES0204  คณติศาสตร์เพื�อชีวติ        3(3-0-6)  

Mathematics for Life  

                           หลกัการและวิธีทางคณิตศาสตร์  ที�เกี�ยวขอ้งกบักิจกรรมในชีวิตประจาํวนั  นิติกรรม สัญญา  

และตราสารหนี� ต่าง ๆ ดว้ยเครื�องมืออิเลก็ทรอนิกส์หรือโปรแกรมสาํเร็จรูปอยา่งง่าย 

                         Mathematical principles and approach related to daily life, making legal contract and 

bond via electronic devices or basic instant program.  

GES0205 นันทนาการเพื�อคุณภาพชีวติ       3(3-0-6)  

Recreation for Quality of Life  

                           แนวคิด  ทฤษฎี ความหมายและความสําคัญของนันทนาการ ขอบข่ายและประเภทของ

นันทนาการ หลักการจัดและการออกแบบกิจกรรมนันทนาการ นันทนาการกลางแจ้งและงานอดิเรก 

นนัทนาการกบัการพฒันาคุณภาพชีวิตระดบับุคคลและชุมชน บทบาทของผูน้าํนนัทนาการ  

                         Concepts, theories, meaning and importance of recreation, the scope and type of 

recreation principles and activity design, outdoor recreation and hobby, recreation and quality of life of 

individuals and communities, the role of leader recreation. 

GES0206 ชีวติและสุขภาพ        3(3-0-6)  

Life  and Health 

                          การดูแลชีวิตและสุขภาพในมิติการส่งเสริม ป้องกนั การรักษา  และการฟื� นฟู ปัจจยัที�เกี�ยวกบั

ชีวิต  เพศ  วยั  โภชนาการ  สภาวะเสี�ยงทางสุขภาพ ความกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์สุขภาพตลอดจนนาํความรู้

ไปประยกุตใ์ชใ้นรูปแบบสุขภาพองคร์วมกบัชีวิตประจาํวนัได ้

                   Health care in the dimension of health promotion, health prevention curative and 

rehabilitation in terms of life health factors on genders, ages, nutrition, health risk, including the 

application of health science in term of holistic in daily life.  

PAI1101 การวาดเส้น 1         3(2-2-5) 

   Drawing 1    

           หลกัการและวิธีการวาดเสน้เบื�องตน้ โดยการปฏิบติัการวาดเสน้จากหุ่นนิ�ง  ภาพหน้าคน  และ

ทิวทศัน์  เนน้การฝึกปฏิบติัเพื�อใหเ้กิดทกัษะในลกัษณะเหมือนจริง โดยใช ้ดินสอ และเกรยอง  เป็นหลกั 

   The basic drawing methods and principal; by practicing drawing lines from still-life, 

human face, and landscape. This is to focus on practice skills in realistic manner; using pencil and 

crayon as the main materials. 
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PAI1102  การวาดเส้น 2         3(2-2-5)  

   Drawing 2   

   วิชาบงัคบัก่อน : PAI1101 วาดเสน้ 1           

              การปฏิบัติการวาดเส้นจากหุ่นนิ�ง  ภาพคนเต็มตวั  และทิวทศัน์  เน้นการฝึกฝน  เพื�อให้เกิด

ทกัษะยิ�งขึ�น  รวมทั�งการรู้จกัใชว้สัดุอุปกรณ์การวาดเส้นต่างๆ เพิ�มขึ�น ประเภท ปากกา  พู่กนั  หมึก หรือวสัดุ 

อุปกรณ์ประเภทอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการสร้างสรรคง์านวาดเสน้ 

   Prerequisite  :  PAI1101 Drawing 1 

   Practice the line drawing based on still-life, full-sized figure of man, and landscape. 

This is to emphasis on practice to be more skilled as well as to know more about using drawing 

materials; pens, paintbrush, ink, or others related to drawing creation. 

PAI1103  จติรกรรม 1         3(2-2-5)  

   Painting 1    

             ทฤษฎีสีเบื�องตน้และหลกัการเขียนภาพสีนํ� าจากหุ่นนิ�ง  ภาพหนา้คน และทิวทศัน์  เริ�มจากการ

จดัภาพ  การใชสี้  แสงและเงา  ระยะและบรรยากาศของภาพ  เป็นการฝึกปฏิบติัใหเ้กิดทกัษะ   การเขียนภาพดว้ย

สีนํ� า 

   The basic color theory and principle of water color painting based on still life, human 

face and landscape starting from arranging image, using color, light and shade, range and atmosphere of 

image. This is to practice to be skillful in watercolor painting. 

PAI1104  ประตมิากรรม 1         3(2-2-5) 

   Sculpture 1  

   กรรมวิธีและเทคนิคในการสร้างงานประติมากรรมเบื�องตน้  การทาํแม่พิมพใ์นลกัษณะการปั� น

นูนตํ�า  นูนสูง และลอยตัว โดยมีคนเป็นแบบหรือจากแบบจาํลอง เพื�อฝึกปฏิบติัให้เกิดทักษะการสร้างงาน

ประติมากรรมแบบเหมือนจริง 

   The processes and techniques in creating the basic sculpture, creating the casting mold; 

bas relief, high relief, and round relief,  by people or something as a model. That is to practice to be 

skillful in creating realistic sculpture works. 

 

 

 

 



16 
 

PAI1105      ภาพพมิพ์ 1         3(2-2-5)  

        Printmaking 1    

                  กรรมวิธี เทคนิคและการปฏิบติังานภาพพิมพพ์ื�นฐาน (Monoprint, Woodcut, Collograph) และ

ภาพพิมพร่์องลึก (Intaglio) รวมถึงการศึกษาประวติัความเป็นมาของภาพพิมพแ์ต่ละประเภทเพื�อเป็นพื�นฐานการ

สร้างงานศิลปะในรูปแบบอื�นๆ ต่อไป 

   Methods, techniques and practices of the basic printmaking (Monoprint, Woodcut, 

Collograph) and the Intaglio including study about history of each category of printmaking, as the basis 

in creating artworks in other form. 

PAI1106 องค์ประกอบศิลป์ 1       3(2-2-5) 

   Composition 1 

   ทฤษฎีศิลปะพื�นฐาน หลกัการจดัภาพ การใช้ทศันธาตุ และการจดัองค์ประกอบของศิลปะที�

เกี�ยวกบัเส้น เนื�อที�ว่าง นํ� าหนักอ่อนแก่ สี ลกัษณะพื�นผิว การฝึกปฏิบติังานดว้ยเทคนิคและวสัดุต่างๆ บนพื�น

ระนาบ 

   The basic art theory, the principle of imaging, the use of visual elements and the art 

composition regarding line, space, weight, color, texture and light. Practice with techniques and 

materials on the plane. 

PAI1107 องค์ประกอบศิลป์ 2        3(2-2-5) 

   Composition 2 

   วิชาบงัคบัก่อน : PAI1106 องคป์ระกอบศิลป์ 1 

   การจดัองคป์ระกอบของศิลปะที�เกี�ยวกบัรูปทรงและเนื�อที�ว่าง การใชร้ะนาบและปริมาตรตาม

ประเภทของรูปทรง การนาํความรู้จากทฤษฎีมาสร้างแนวความคิดที�สมัพนัธก์บัรูปทรง และเนื�อที�ว่าง เพื�อสร้าง

ความมีเอกภาพในงานศิลปะ โดยปฏิบติังานดว้ยสื�อวสัดุที�หลากหลาย 

   Prerequisite  :   PAI1106 Composition 1 

   The composition of art elements on shape and space; apply the planar and volumetric 

based on types of shapes. Apply knowledge from theory to form concepts related with shape and space 

to create a unique art work by working with a variety of materials. 
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PAI1108   ประวตัศิาสตร์ศิลป์ 1        3(3-0-6) 

   History of Arts 1   

             ประวติัศาสตร์ศิลปะตะวนัออก  การศึกษาเรื�องอารยธรรม  โครงสร้างและรูปแบบของศิลปะ

อินเดีย  จีน  และขอม ตลอดจนอิทธิพลที�มีต่องานศิลปกรรมไทย  ประวติัศาสตร์ศิลปกรรมไทยตั�งแต่สมยัก่อน

ประวติัศาสตร์ จนถึงสมยัรัตนโกสินทร์ ตลอดจนความสมัพนัธที์�มีต่องานศิลปกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก

เฉียงใตใ้นปัจจุบนั 

   The history of western arts; to study the civilizations, structure and style of arts of 

Indian, Chinese and Khmer, as well as its influence toward arts in Thailand. Study Thailand’s art 

history since prehistoric times to the period of Rattanakosin, including the relationship with the arts in 

Southeast Asia at present. 

รหัสวชิา ชื�อวชิาและคาํอธิบายรายวชิา      น(บ–ป–อ) 

PAI2101    ศิลปะไทย 1         3(2-2-5)   

   Thai Art 1 

             คุณค่าและวิวฒันาการ  การวิเคราะห์เปรียบเทียบศิลปะไทยแต่ละยุคสมยั  ในรูปแบบงาน

จิตรกรรม ประติมากรรม  สถาปัตยกรรมและงานประณีตศิลป์  โดยศึกษาจากศิลปวตัถุในพิพิธภัณฑ์  และ

โบราณสถานดว้ยวิธีการทางศิลปะปฏิบติั 

   Value and evolution, compare and analyze Thai arts in each period which are in the 

form of paintings, sculpture, architecture and fine arts, by studying the artifacts in the museum and 

archaeological sites using artistic methods. 

PAI2102   ประวตัศิาสตร์ศิลป์ 2        3(3-0-6) 

      History of Arts 2   

               ประวติัศาสตร์ความเป็นมาของงานศิลปะตะวนัตก  ตั�งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์จนถึงสมยั

ปัจจุบนั  เนน้ใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธข์องสภาพสงัคม  เศรษฐกิจการเมืองและศาสนา  ตลอดจนการพฒันาการ

ในดา้นโครงสร้าง  และรูปแบบของงานศิลปะแต่ละยคุสมยั  และแต่ละลทัธิทางศิลปะ 

  The history of Western art from prehistoric times to the present, to highlight the 

relationship of society, economic, politics and religions as well as the development of infrastructure and 

forms of art in each period and each cult of art. 
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PAI1201    จติรกรรม 2         3(2-2-5) 

     Painting 2    

   วิชาบงัคบัก่อน : PAI1103 จิตรกรรม 1 

                การปฏิบติัการเขียนภาพดว้ยสีอะคริลิกจากหุ่นนิ�ง หนา้คน และทิวทศัน์ จากเทคนิคขั�นพื�นฐาน

จนถึงเทคนิคขั�นสูง ดว้ยการทดลองใชคุ้ณสมบติัของสีอะคริลิกทั�งแบบผสมนํ� าเพื�อความบาง ใส และการใชเ้นื�อ

สีเขม้ขน้เพื�อความทึบ หนา บนผา้ใบหรือวสัดุอื�นๆ ที�มีความเหมาะสม 

                           Prerequisite  :   PAI1103 Painting 1  

  Practice painting still-life, human face and landscape with acrylic using technique from 

basic to advance by applying the properties of acrylic both by mixing with water for clear color result 

and by using intense color for solid and thick color painted on canvas or other materials that are 

appropriate. 

รหัสวชิา ชื�อวชิาและคาํอธิบายรายวชิา      น(บ–ป–อ) 

PAI2201   การวาดเส้น 3         3(2-2-5)  

   Drawing 3 

   วิชาบงัคบัก่อน : PAI1102 วาดเสน้ 2   

             การปฏิบติัการวาดเสน้เรื�องรูปร่างคนและสตัวใ์นลกัษณะของความถูกตอ้งของกายวิภาค เน้น

เรื�องโครงสร้างของร่างกาย บุคลิกลกัษณะ ในลกัษณะเหมือนจริง และการสร้างความมีชีวิตของงานวาดเสน้ดว้ย

กรรมวิธีการร่างเสน้รอบนอก (Contour) และการร่างเสน้ที�แสดงท่าทาง (Gesture) 

   Prerequisite  :  PAI1102 Drawing 2  

   Practice drawing shapes of person and animal in the accuracy of the anatomy. 

Emphasize on body structure and individuality in a realistic manner, and establishing the viability of the 

drawing by creating contour and gesture line process. 

PAI2202   การวาดเส้น 4         3(2-2-5) 

  Drawing 4     

  วิชาบงัคบัก่อน : PAI2201 วาดเสน้ 3 

             การปฏิบติัการวาดเส้นเรื� องรูปร่างคน  เน้นการการฝึกฝนเพื�อให้เกิดทกัษะยิ�งขึ�น โดยการฝึก

ปฏิบติัจากแบบผูช้าย  ผูห้ญิงและเด็ก  ด้วยการเพิ�มเทคนิคที�สัมพนัธ์กบัการปฏิบติังานจิตรกรรม  ในกลุ่มสี

ประเภท สีนํ� า สีนํ� ามนั  สีชอลก์  และสีอะคริลิก เพื�อการสร้างแนวทางงานวาดเสน้เฉพาะตน 
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   Prerequisite  :  PAI2201 Drawing 3 

   Practice in drawing men’s figure focusing on practicing to achieve more skills. The 

practice starting from  drawing men, women and children, adding techniques related to drawing using 

in the following color category; water color, oil paint, chalk, and acrylic to create painter’s unique 

drawings. 

PAI2203 จติรกรรม 3         3(2-2-5)            

     Painting 3 

   วิชาบงัคบัก่อน : PAI1201 จิตรกรรม 2     

                การปฏิบติัการเขียนภาพดว้ยสีนํ� ามนัจากหุ่นนิ�ง หุ่นคน  และทิวทศัน์  เรียนรู้พื�นฐานในการ

เตรียมวสัดุ อุปกรณ์สาํหรับสีนํ� ามนั  เทคนิคการระบายสี เพื�อให้เกิดพื�นฐานและทกัษะที�ถูกตอ้งในการใช้สี

นํ� ามนั 

   Prerequisite  :  PAI1201 Painting 2 

   Practice oil painting techniques based on still life, figure and landscape. Learn the basic 

in preparation of oil paint material, oil painting techniques in order to gain basic and correct oil painting 

skills. 

PAI2204    จติรกรรม 4         3(2-2-5) 

     Painting 4 

   วิชาบงัคบัก่อน : PAI2203 จิตรกรรม 3    

              การปฏิบติัการเขียนภาพดว้ยสีนํ� ามนัจากหุ่นนิ�ง  หุ่นคน  และทิวทศัน์  โดยวิเคราะห์เทคนิคการ

เขียนสีนํ� ามนัในยคุต่างๆ หรือลทัธิศิลปะต่างๆ มาเป็นแนวทางเพื�อใหเ้กิดทกัษะที�ชาํนาญยิ�งขึ�นและไดก้ระบวน

แบบการเขียนภาพสีนํ� ามนัตามความถนดัของแต่ละบุคคล 

   Prerequisite  :   PAI2203  Painting 3 

   Practice oil painting techniques based on still life, portrait and landscape by analyzing 

oil painting techniques from each art periods or styles in order to improve painting skill and gain 

processes by individual aptitudes. 
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รหัสวชิา ชื�อวชิาและคาํอธิบายรายวชิา      น(บ–ป–อ) 

PAI3201    จติรกรรม 5         3(2-2-5) 

     Painting 5 

   วิชาบงัคบัก่อน : PAI2204 จิตรกรรม 4   

              การปฏิบัติการสร้างงานจิตรกรรมภาพหน้าคน  และรูปร่างคนดว้ยสีนํ� ามนัหรือสีอะคริลิก 

เรียนรู้โครงสร้าง  ส่วนสดั  ลกัษณะท่าทาง  ตลอดจนองคป์ระกอบอื�นๆ  ในสภาพแวดลอ้มของคน  เน้นเทคนิค

วิธีการทางจิตรกรรมเพื�อสร้างกระบวนแบบเฉพาะบุคคล   

     Prerequisite  :   PAI2204 Painting 4 

   Practice painting human face and body figure with oil or acrylic paint. Learn the 

structural shape, appearance and gesture as well as other elements of human environment. Emphasize 

on painting techniques to create a personalized process. 

PAI3202    จติรกรรม 6         3(2-2-5)  

     Painting 6   

    วิชาบงัคบัก่อน : PAI3201 จิตรกรรม 5    

               การปฏิบติัการสร้างงานจิตรกรรมภาพบุคคล ที�อยูใ่นสภาพแวดลอ้มของวตัถุในลกัษณะหุ่นนิ�ง 

หรือในสภาพแวดลอ้มของทิวทศัน์ โดยออกไปฝึกปฏิบติัในสถานที�จริง  เพื�อเรียนรู้ถึงภาพลกัษณ์ที�หลากหลาย  

โดยวิธีการทางจิตรกรรมสีนํ� ามนั หรือสีอะคริลิก หรือสื�อประสม ดว้ยกระบวนแบบเฉพาะบุคคล 

   Prerequisite  :   PAI3201 Painting 5 

   Practice painting portraits surrounded by still-life objects or scenery environment, by 

painting in a real place to learn the diverse image using oil or acrylic painting method, or multimedia 

with a specific procedures. 

PAI4201    โครงการจติรกรรม         4(2-4-6) 

   Painting Terminal Project  

   วิชาบงัคบัก่อน : PAI3202 จิตรกรรม 6  

             การปฏิบติังานโครงการจิตรกรรม  โดยนกัศึกษาเป็นผูเ้สนอหวัขอ้โครงการ  พฒันาเรียนรู้การ

สร้างสรรคอ์ยา่งเป็นระบบ  และมีขั�นตอนการดาํเนินงานที�ชดัเจน  เพื�อเตรียมความพร้อมไปสู่การทาํศิลปนิพนธ ์ 

ต่อไป 

                           Prerequisite  :   PAI3202 Painting 6 

   Performing the Painting Terminal Project, students are the one who propose the project 

topic, learn, develop and systematically create it with clear operating procedures to prepare doing a 

thesis in the future. 
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PAI2401   การบริหารจดัการทางทัศนศิลป์      3(3-0-6) 

  Management of Visual Arts  

   การบริหารจัดการของศิลปินต่อผลงานศิลปะ การเรียนรู้จากกรณีศึกษาของศิลปินหรือ

หน่วยงานศิลปะที�เกี�ยวขอ้ง ในเรื�องทุนการดาํเนินงาน  การเผยแพร่ผลงานศิลปะในระดบัชาติและนานาชาติ เพื�อ

ใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารจดัการงานศิลปะของตนเองและการบริหารจดัการในวิชาชีพที�เกี�ยวขอ้ง 

   The artist’s management on their artworks, learning the operating cost, and publishing 

of national and international artworks from case studies of artists or artistic organizations that involved, 

to be used as a guideline of artwork management and administration in related careers. 

PAI3401           การจดัการนิทรรศการศิลปะ      3(2-2-5)        

       Art Exhibition Management      

                หลกัการและการปฏิบัติการเกี�ยวกบัการจัดนิทรรศการศิลปะในพิพิธภัณฑ์  หอศิลป์หรือ

สถานที�อื�นๆ  ที�มีความเหมาะสม  การเรียนรู้วิธีการจดัแสดง  การบนัทึกขอ้มูล เกี�ยวกบัผลงานศิลปะเพื�อทาํสื�อ

ประชาสมัพนัธ ์ ตลอดจนบทบาทหนา้ที�และจรรยาบรรณที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดันิทรรศการศิลปะ 

  The principle and practice on managing art exhibitions in the museum, galleries or 

other suitable venues. Learn how to manage art exhibition, collecting data from artwork to create media 

of public relation as well as the roles, responsibilities and ethics related to art exhibitions. 

 

 

รหัสวชิา ชื�อและคาํอธิบายรายวชิา                    น(บ-ป-อ) 

PAI2601  รูปคนเหมอืน         3(2-2-5)  

   Portrait     

             การปฏิบัติการวาดภาพหน้าคน และอาจจัดภาพในลักษณะรูปคนเหมือนครึ� งตัว เน้น

ความสาํคญัในเรื�องของความใกลเ้คียงกบัแบบ  การแสดงอารมณ์   บรรยากาศ  แสงเงา  พื�นผิว  เสื�อผา้  รวมไป

ถึงการแกปั้ญหาเรื�องวสัดุอุปกรณ์ประเภทต่างๆ  สาํหรับการสร้างสรรคผ์ลงาน 

  Practice drawing portraits which might be in half body. Importantly emphasize on 

similarity or sameness to prototypes or models, emoting, atmosphere, light, shades, surface, clothing 

including problems solving about various type of equipment for portrait creation. 
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PAI2628    ประตมิากรรมไทย         3(2-2-5) 

     Thai Sculpture    

     ลกัษณะความเป็นมาของประติมากรรมในพระพุทธศาสนาในลทัธิต่างๆ  โดยเริ�มจากการรับ

เอาอิทธิพลทางการช่างและศาสนาเบื�องแรกมา  จนศึกษาวิวฒันาการของประติมากรรมในแต่ละสมยั  โดยศึกษา

ถึงเทคนิคและกรรมวิธีรูปแบบความเชื�อ  อิทธิพลจากสิ�งแวดลอ้ม   ตลอดจนฝึกปฏิบติัเพื�อใหเ้กิดทกัษะเบื�องตน้ 

   Study the history of Buddhist sculptures in various styles starting by admitting the very 

first religious and technical influence, study the evolution of sculpture in each period, its techniques, 

methods, belief patterns, influence of the environment as well as practice to be basic skillful. 

 

PAI2603   การวเิคราะห์จติรกรรม        3(2-2-5) 

   Analytical Painting      

             การวิเคราะห์ผลงานจิตรกรรมที�ปรากฏในลทัธิศิลปะต่างๆ เนน้การวิเคราะห์ทั�งดา้นเนื�อหาและ

รูปทรง  จากผลงานจิตรกรรมทั�งแบบตะวนัตกและตะวนัออก  ที�แสดงอิทธิพลความเชื�อ อิทธิพลจากสภาพ

เศรษฐกิจ การเมือง สงัคมและภูมิศาสตร์ รวมทั�งประวติัจิตรกรที�มีความเกี�ยวขอ้งกบัผลงานที�นาํมาวิเคราะห ์

   Analyze the painting art works appeared in each style. Emphasize analyzing both in 

content and form of the East and Western painting that showed influence of faith, and were influenced 

by political, economic, social, and geography, as well as to analyze painter’s bibliography associated 

with that art works. 

รหัสวชิา ชื�อและคาํอธิบายรายวชิา                    น(บ-ป-อ) 

PAI2604    ประตมิากรรมสร้างสรรค์       3(2-2-5) 

   Creative Sculpture   

                 การสร้างสรรคง์านประติมากรรมทั�งแบบที�เนน้โครงสร้างจากวสัดุลวด  เหล็กเส้น  เหล็กแผ่น  

ไม ้ สังกะสี  อะลูมิเนียมและแบบที�เน้นรูปทรงจากวสัดุปูนพลาสเตอร์  ปูนซีเมนต์  ดิน  ขี� เลื�อย  ผา้ กระดาษ 

หรือวสัดุอื�นๆ ที�มีความเหมาะสม  เพื�อเป็นแนวทางในการสร้างสรรคแ์ละพฒันางานประติมากรรม 

   Create sculptures both emphasizing on the structures made of the material, steel wire, 

galvanized iron sheets, wood and aluminum; and emphasizing on shapes made of cement, plaster 

cement, clay, sawdust, paper, cloth or other suitable materials to be a guide line in development of 

creative sculpture. 
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PAI2605   จติรกรรมประยุกต์        3(2-2-5) 

   Applied Painting     

             การเลือกสรรวสัดุอุปกรณ์  เทคนิค วิธีการทางจิตรกรรมเพื�อสร้างสรรค์ลงบนวสัดุเครื�องใช้

ต่างๆ ประเภท ผา้  กระจก  กระดาษ  ไม ้ กาํมะหยี�  หรือวสัดุประเภทอื�นๆ ที�มีความเหมาะสม  ตลอดจนวิธีการ

ออกแบบลวดลายและนาํไปปฏิบติัใหเ้กิดความชาํนาญ 

   Select painting materials, techniques and methods to create art works on various 

materials as cloths, paper, glass, wood, velvet cloth or other suitable materials, as well as how to design 

patterns and apply it to be skillful. 

PAI2606     จติรกรรมสีชอล์ก        3(2-2-5)  

      Pastel Painting     

               การปฏิบติังานจิตรกรรมดว้ยสีชอลก์  เรียนรู้เทคนิคเฉพาะของสีชอลก์  เพื�อนาํไปใชใ้นการ

สร้างสรรคง์านศิลปะตามแนวทางส่วนบุคคล  

  Practice pastel painting; learn pastel’s specific techniques to be used in creating art 

work based on personal approach. 

PAI2607    สีในงานศิลปะ         3(2-2-5)  

   Color in Art   

   การวิเคราะห์ทฤษฎีสี  การนําไปใช้  สีในงานศิลปกรรมรูปแบบต่างๆ  เน้นการวิเคราะห์

เปรียบเทียบการใช้สีของศิลปินที�สําคัญในลทัธิศิลปะต่างๆ เพื�อเป็นแนวทางต่อการฝึกปฏิบัติการพฒันา

สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ 

   Analyze color theory, color applications in various art forms. Focus on comparative 

analysis of the major artists in various styles to be a guide line in practice creating and developing art 

works. 

PAI2608   ศิลปะสื�อประสม        3(2-2-5)  

   Mixed Media Art    

   การปฏิบัติการสร้างสรรค์งานศิลปะอนัเกิดจากการประสมกนัหลายรูปแบบ จากสื�อ วสัดุ

ประเภท  จิตรกรรม  ประติมากรรม  ภาพพิมพ ์ ภาพถ่าย  วีดีโอ หรือสื�อ วสัดุอื�นๆ ที�มีความเหมาะสม  เพื�อคน้หา

แนวทางสร้างสรรคใ์หม่  ที�แตกต่างจากงานศิลปะที�เคยทาํมาแต่เดิม 

   Create art works mixed with multiple forms of media, and material types for painting, 

sculpture, printmaking, photography, video or other appropriated materials, to find new innovative 

ways which are different from the original art works.  
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PAI2609   การวาดเส้นสร้างสรรค์        3(2-2-5) 

   Creative Drawing   

             การปฏิบติัการวาดเสน้สร้างสรรค ์ เรียนรู้เทคนิคการวาดเสน้จากเครื�องมือชนิดต่างๆ  เน้นการ

แสดงออกของความคิดสร้างสรรค ์ เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการสร้างงานศิลปะของแต่ละบุคคล 

   Practice creative drawing; learn drawing techniques from various tools. Focus on 

creativity to comply with the guideline of individual art works creation. 

PAI2610   กายวภิาคมนุษย์         3(2-2-5)  

     Human Anatomy    

            โครงกระดูกและกลา้มเนื�อของคน  เรียนรู้เรื� องโครงสร้าง  ส่วนสัด  ลกัษณะท่าทาง  การ

เคลื�อนไหว  และศนูยถ์่วงของร่างกาย  ฝึกปฏิบติัโดยการวาดเสน้จากแบบ 

   Man’s skeleton and muscles; learn the body structure, composition, appearance, 

movement and the body’s gravity center. To practice by drawing lines by models. 

PAI2611   ประตมิากรรมไม้        3(2-2-5)  

   Wood Sculpture     

            การปฏิบติังานประติมากรรมไม ้ เรียนรู้ธรรมชาติของไมช้นิดต่างๆ  การยอ้มสีไม ้ การทาํผิว

ดว้ยเทคนิคเฉพาะ  การรู้จกัใชเ้ครื�องจกัรกลงานไมใ้นโรงงาน  ฝึกปฏิบติัเพื�อการสร้างงานประติมากรรมไมต้าม

ความคิดสร้างสรรคส่์วนบุคคล  

   Practice on wood sculpture; learn the nature of various types of wood, wood skin 

coloring and making by specific techniques to know how to use the woodworking machinery in factory. 

Practice to create wooden sculptures based on personal creativity. 

PAI2612    ประตมิากรรมปั�น - หล่อ        3(2-2-5) 

   Modeling - Casting Sculpture    

              การปฏิบัติงานประติมากรรมด้วยดินเหนียวหรือดินนํ� ามนั  เทคนิคการหล่อผลงานดว้ยปูน

ปลาสเตอร์หรือไฟเบอร์กลาส  เป็นกระบวนการฝึกปฏิบติังานเพื�อนาํเทคนิควิธีการมาใชใ้นการสร้างสรรค์งาน

ศิลปะ 

   Practice on modeling clay or plasticine; the casting technique with plaster or fiberglass 

is a process of practice to apply such technique in creating art works. 
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PAI2613    ประตมิากรรมเครื�องปั�นดินเผา       (2-2-5) 

   Ceramic Sculpture     

              การปฏิบติังานประติมากรรมโดยใชเ้ทคนิคเครื�องปั� นดินเผา  เป็นการศึกษาที�เน้นรูปแบบของ

งานศิลปะ  และความสมัพนัธก์บัการสร้างสรรคเ์ฉพาะบุคคล 

   Practice sculpture art works by using pottery sculpture. It is the study focused on a form 

of art and relationships with individual creation. 

PAI2614  ภาพพมิพ์แกะไม้         3(2-2-5)  

   Woodcut       

             การปฏิบติังานภาพพิมพแ์กะไม ้ การรู้จกัใชเ้ครื�องมือ  และวสัดุในเทคนิคนี�   การพิมพโ์ดยใช้

เครื�องพิมพแ์ละเครื�องมือ  ฝึกปฏิบติัเพื�อหาแนวทางสร้างสรรคจ์ากงานภาพพิมพ ์

   Performing woodcuts, this technique is to know how to use tools and materials.  

Printing by using printers and tools. Practice to find guidelines to create art works from printed works. 

PAI2615   ภาพพมิพ์สกรีน         3(2-2-5)  

   Screen Printing     

             การปฏิบติังานภาพพิมพส์กรีน  เทคนิคและกระบวนสร้างแม่พิมพ ์ การพิมพสี์เชื�อนํ� าและเชื�อ

นํ� ามนั  ฝึกปฏิบติัเพื�อใชเ้ทคนิคภาพพิมพใ์หส้มัพนัธก์บัแนวคิดสร้างสรรค ์

  Practice screen printing, mold creation procedure and technique, water based color 

screen ink and oil color screening. Practice to apply screen printing technique and make it related to 

creative ideas. 

PAI2629  ภาพถ่าย        3(2-2-5)  

   Photography    

             การปฏิบติังานภาพถ่าย  เรียนรู้ในฐานะทีเป็นสื�อรูปแบบหนึ�งทางศิลปะ  ทดลองฝึกปฏิบติัการ

สร้างสรรคจ์ากสื�อซึ�งไม่คุน้เคย  เนน้เป้าหมายไปในแนวทางสร้างสรรค ์ เฉพาะคน 

   Practice and learn photography as it is one of the artistic media. Experiment and 

practice creative photographing from unfamiliar media and focus on the individual creative purpose. 

PAI2630  ศิลปะคอมพวิเตอร์         3(2-2-5) 

   Computer Art            

             การใช้คอมพิวเตอร์  เพื�อการสร้างสรรค์งานศิลปะ เรียนรู้การใช้เครื� องมือเพื�อเป็นสื�ออีก

รูปแบบหนึ�ง ฝึกปฏิบติัเพื�อสร้างความสมัพนัธร์ะหว่างแนวคิดและเทคนิคงานคอมพิวเตอร์ 
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   Use computer to create art work; learn to use implement as another form of media, and 

practice to build relationships between computing concepts and techniques. 

PAI2631  ศิลปะวดีิทัศน์          3(2-2-5)  

   Video Art       

            การใช้วีดิทัศน์เพื�อสร้างงานศิลปะ เรียนรู้การใชเ้ครื�องมือ  เพื�อเป็นสื�ออีกรูปแบบหนึ� ง  ฝึก

ปฏิบติัเพื�อสร้างความสมัพนัธร์ะหว่างแนวคิดและสื�อวีดิทศัน์ 

   Use video to create art works; learn to use implement as another form of media, and 

practice to build relationships between computing concepts and video media. 

PAI2619   จติรกรรมไทยประเพณ ี1                   3(2-2-5) 

   Thai Traditional Painting 1      

                 การปฏิบติัการสร้างสรรคง์านจิตรกรรมไทย  จากผลงานจิตรกรรมไทยสกุลช่างต่างๆ  ที�อยูต่าม

วดั  โบราณสถานภายในประเทศไทย  โดยฝึกปฏิบติัการสร้างสรรค์เชิงอนุรักษ์  ตามรูปแบบและวิธีการแบบ

ประเพณีดั�งเดิม 

   Act in creating Thai traditional painting from various Thai painters’ art works appeared 

at ruined temples in Thailand, by practicing creative conservation according to the original form and 

tradition. 

PAI2620  จติรกรรมไทยประเพณ ี2                                                                       3(2-2-5) 

   Thai Traditional Painting 2    

              การวิเคราะห์แนวคิด  เทคนิควิธีการ จากผลงานจิตรกรรมไทยสกุลช่างต่างๆ  เพื�อการ

สร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทยแนวประเพณี หรือแนวจิตรกรรมไทยร่วมสมัย  ที�มีความสัมพันธ์กับ

สภาพแวดลอ้มทางสงัคมปัจจุบนั  โดยเนน้การใชว้สัดุ อุปกรณ์การปฏิบติังานที�มีความสมัพนัธก์บัเนื�อหา 

   Analyze concepts and techniques of painting art works by various Thai painters for the 

Thai semi-traditional painting or Thai contemporary creation that related with current social 

environment, by focusing on using materials and implement related to the content. 
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รหัสวชิา ชื�อและคาํอธิบายรายวชิา                    น(บ-ป-อ) 

PAI2621 ทัศนศิลป์ 2 มติ ิ        3(2-2-5) 

   Visual 2 Dimensions 

   การสืบคน้หลกัการสร้างสรรคง์านศิลปะเบื�องตน้ เรียนรู้ส่วนมลูฐานทางการเห็น ที�เกิดขึ�นจาก

เทคนิคและวสัดุศิลปะที�มีลกัษณะ 2 มิติ เรียนรู้หลกัการจดัภาพ ทฤษฎี เนื�อหา และกระบวนแบบ ในงานศิลปะ

สมยัต่างๆ เพื�อการฝึกปฏิบติังานในการสร้างองคป์ระกอบทางศิลปะที�มีความงาม 

   To search for basic of art work creation, learn visual basic formed by techniques and 2 

dimensioned art materials. Learn the principles of image element, theory and processes in various 

periods of art work to practice visual art creating beautiful art element. 

PAI2622 ทัศนศิลป์ 3 มติ ิ         3(2-2-5) 

Visual 3 Dimensions 

 การสืบคน้หลกัการและทฤษฎีการสร้างสรรคง์านศิลปะ ที�เกิดจากเทคนิคและวสัดุที�มีลกัษณะ 3 

มิติ   เรียนรู้ลาํดบัขั�นตอนของการสร้างสรรค ์การวิเคราะห์เนื�อหา  และกระบวนแบบ  สู่การสร้างองค์ประกอบ

ทางศิลปะที�มีความงาม 

  To search for basic and principal of art work creation formed by techniques and 3 

dimensioned art materials. Learn the series of creation, content analyzing and to create beautiful artistic 

element. 

PAI2623  ศิลปวจิารณ์          3(3-0-6) 

  Art Criticism 

  การสืบสวนสอบสวนหลักการพื�นฐานและปรัชญาของการวิจารณ์ศิลปะ เรียนรู้จาก             

บทความ บทวิจารณ์และงานเขียนเกี�ยวกบัศิลปะของนักวิจารณ์ที�สาํคญั  โดยการวิเคราะห์โครงสร้าง  เนื�อหา 

กระบวนแบบ หรือองคป์ระกอบอื�นๆ ที�มีความสาํคญั เพื�อเป็นแนวทางในการฝึกเขียนบทวิจารณ์ศิลปะ 

  Investigation of the basic principles and philosophy of art criticism; learn from articles, 

reviews and written works about art of the major critics, by analyzing the structure, contents, process or 

other important elements to be a guideline in practice writing the art criticism. 

รหัสวชิา ชื�อและคาํอธิบายรายวชิา                    น(บ-ป-อ) 

PAI2624  สุนทรียวทิยา        3(2-2-5) 

  Aesthetic Study 

 ประสบการณ์สุนทรียภาพ โครงสร้างของความงามที�มีอยูใ่นธรรมชาติ และศิลปกรรมตามแนว

ปรัชญาสุนทรียศาสตร์ ที�มีอยูใ่นกระบวนการของวิวฒันาการทางสงัคมของตะวนัออกและตะวนัตก 
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  The aesthetic experience, structure of the beauty that exists in nature and fine arts along 

the aesthetics philosophy existing in the process of the Eastern and Western social evolution. 

PAI2625 องค์ประกอบศิลป์ 3           3(2-2-5) 

                  Composition 3 

  การประสานกนัของเนื�อหากบัรูปทรงที�มีความสัมพนัธ์กับสภาพแวดลอ้มในปัจจุบัน การ

แกปั้ญหาเพื�อสร้างเอกภาพของความคิด โดยแสดงออกดว้ยเทคนิคของงานทศันศิลป์ตามวิธีการจดัองคป์ระกอบ

ศิลป์เฉพาะตน 

  The combination of content and shapes associated with the current environment. 

Solving problems to create a unity of thought by expressing visual arts techniques based on individual 

identity of composition approach. 

PAI2626 องค์ประกอบศิลป์ 4           3(2-2-5) 

                  Composition 4 

 การประสานกันของข้อมูลที�มีความหลากหลายทั� งในสังคมไทยและสังคมโลก เน้นการ

วิเคราะห์ข้อมูลเพื�อสร้างแนวความคิด การแกปั้ญหาของแนวความคิด โดยแสดงออกดว้ยเทคนิคของงาน

ทศันศิลป์หรือสื�อเทคโนโลย ีตามวิธีการจดัองคป์ระกอบศิลป์เฉพาะตน 

  The combination of diverse data both from Thailand’s and world community focusing 

on data analysis to generate ideas and its solution by expressing visual art techniques or technological 

media along the individual identity of composition approach. 

PAI2627 การวจิยัทางศิลปะ       3(2-2-5) 

 Art Research 

 การหาขอ้มูลและการวิเคราะห์  การทดลองสื�อวสัดุ เทคนิค ดว้ยกระบวนการวิจยัทางศิลปะ 

เป็นการวิจยัเชิงสร้างสรรค์  ที�สามารถนาํไปสนับสนุนแนวคิดในการสร้างสรรค์งานศิลปะ และสามารถสรุป

ผลการวิจยัในรูปแบบเอกสาร ตามระเบียบวิธีของงานวิจยั 

  Collect and analyze data, experiment material and techniques with the artistic research 

process. It’s the creative research that can be used to the support concepts in creating artworks and 

summarize the final report in the form of document according from the methodology of research. 
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PAI3301    ภาษาองักฤษศิลปะ1        3(3-0-6) 

       English for Arts 1     

               ภาษาองักฤษเพื�อการศึกษาในดา้นการฟัง  การพดู  การอ่าน  เป็นภาษาองักฤษเบื�องตน้ในการ

ทาํงานในสายอาชีพศิลปะ  บทเรียนจะประกอบดว้ย  รูปแบบการสนทนาที�นาํไปใชไ้ดจ้ริง 

            English for education is basically for artistic career involved in listening, speaking, and 

reading. Lessons are consisted of applicable conversational dialogues. 

PAI3302    ภาษาองักฤษศิลปะ 2        3(3-0-6) 

       English for Arts 2  

               การศึกษาต่อเนื�องจากภาษาองักฤษศิลปะ 1 โดยเนน้ในดา้นการฟัง  การพดู  การอ่าน  นกัศึกษา

จะไดศ้ึกษาในขอบข่ายที�กวา้งขึ�น  ฝึกสนทนาในวิชาชีพอยา่งง่ายๆ  และที�ใชอ้ยูเ่สมอ 

  Study continuously from English for Art 1 focusing on listening, speaking, and reading. 

Students will study it in a broader scope, and keep practicing easy conversations in the career. 

PAI3501   โครงการทัศนศิลป์ 1        3(2-2-5) 

   Visual Arts Project 1    

             การปฏิบติัการสร้างสรรค์งานศิลปะในลกัษณะ 2 มิติ หรือ 3 มิติ ตามโครงการที�นักศึกษา

กาํหนดขึ�นโดยมีอาจารยเ์ป็นที�ปรึกษาแนะนาํร่วมแกปั้ญหาและควบคุมในเรื�องของหัวขอ้ รูปทรง และเนื�อหา  

ตลอดจนเทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค ์ เพื�อเตรียมความพร้อมในการนาํผลงานเผยแพร่ออกสู่สงัคม 

             Practice creating two or three-dimensioned art works based on projects set up by 

students having professors as consultants to recommend, share solutions and control over the topics, 

shapes and contents as well as creation techniques in order to prepare publishing their art works. 

PAI3502   โครงการทัศนศิลป์ 2        4(2-4-5) 

   Visual Arts Project 2 

    วิชาบงัคบัก่อน : PAI3501 : โครงการทศันศิลป์ 1   

             การปฏิบัติการสร้างสรรค์งานศิลปะแนวเดียวกับรายวิชาโครงการทัศนศิลป์1 และการฝึก

ปฏิบัติการนําผลงานเผยแพร่ออกสู่สังคม  โดยวิธีการจัดนิทรรศการศิลปกรรม  หรือวิธีการอื�นที�มีความ

เหมาะสม 

  The performance of artworks creation which are in the same line with the Visual Art 

Project 1, and practice to publish artworks by holding exhibitions or any other method that is 

appropriate. 
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PAI4203            ศิลปนิพนธ์                   6(4-8-12) 

  Art Thesis 

  วิชาบงัคบัร่วม : PAI4204 สมัมนาจิตรกรรม 

  การปฏิบติังานโครงการศิลปนิพนธ ์ตามระเบียบว่าดว้ยการทาํศิลปนิพนธ ์โดยโครงการ  

ศิลปนิพนธ์ประกอบดว้ยผลงานสร้างสรรค์และภาคนิพนธ์  และตอ้งนาํผลงานเผยแพร่สู่สาธารณะดว้ย

วิธีการจดันิทรรศการศิลปกรรม 

 Prerequisite  :   PAI4204 Seminar in Painting 

   Perform the art thesis project accordance with the art thesis project’s regulation. The 

project consists of creative works and term papers, and has to be published through fine art exhibitions. 

PAI4204 สัมมนาจติรกรรม        3(3-0-6) 

   Seminar in Painting  

  วิชาบงัคบัร่วม : PAI4203 ศิลปนิพนธ ์

             การนาํเสนอความเป็นมาหรือปัญหา โดยการอภิปรายและวิจารณ์งานร่วมกนัระหว่างอาจารย์

และนักศึกษา  เริ�มตั�งแต่หัวขอ้  รูปแบบ  และเนื�อหา การวิเคราะห์และการแกปั้ญหาของการสร้างสรรค์ เพื�อ

นาํไปสนบัสนุนการทาํงานโครงการศิลปนิพนธ ์

   Prerequisite  :   PAI4203 Art Thesis 

   To present history or problems by having discussions and comments shared between 

teachers and students starting from title, format and content. Analyze and solve problem in painting 

creation to support the art thesis making. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


