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หลักสู ตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตรกรรม
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชือสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
1. ชือหลักสู ตร
ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
2. ชือปริญญา
ภาษาไทย
ชือเต็ม :
ชือย่อ :
ภาษาอังกฤษ
ชือเต็ม :
ชือย่อ :

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Painting

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (จิตรกรรม)
ศป.บ. (จิตรกรรม)
Bachelor of Fine and Applied Arts (Painting)
B.F.A. (Painting)

3. หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร โครงสร้างหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม มี
รายละเอียดในหลักสูตร จํานวนหน่วยกิต รวม 130 หน่วยกิต ดังนี
ก. หมวดวิชาศึกษาทัวไป
30 หน่ วยกิต
รายวิชาหมวดศึกษาทัวไป ในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม นักศึกษาต้อง
ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาต่างๆ โดยมีเนื อหาสาระครอบคลุมตามทีกําหนดไว้ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต ดังนี
(1) วิชาภาษา
เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า
12 หน่วยกิต
(2) วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า
9 หน่วยกิต
(3) วิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า
9 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้ านไม่น้อยกว่า
94 หน่ วยกิต
1. วิชาแกน
30 หน่วยกิต
2. วิชาเฉพาะด้าน
46 หน่วยกิต
3. วิชาบังคับ
34 หน่วยกิต
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4. วิชาเลือก
12 หน่วยกิต
5. วิชาภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพ
6 หน่วยกิต
6. วิชาการจัดการ
6 หน่วยกิต
7. วิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
6 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า
6 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทาโดยไม่ซาํ กับรายวิชาทีเคย
เรี ยนมาแล้ว และต้องไม่เป็ นรายวิชาทีกําหนดให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็ จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี
ก. หมวดวิชาศึกษาทัวไป 30 หน่ วยกิต
รายวิชาหมวดศึกษาทัวไป ในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม นักศึกษาต้อง
ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาต่างๆ โดยมีเนื อหาสาระครอบคลุมตามทีกําหนดไว้ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต ดังนี
1. กลุ่มวิชาภาษา เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
ก. บังคับเรี ยน 3 รายวิชา 9 หน่วยกิต
GEL0101 การใช้ภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Usage
GEL0102
ภาษาอังกฤษเพือการสือสารและการสืบค้น
3(3-0-6)
English for Communication and Informal Retrieval
GEL0103
ภาษาอังกฤษเพือการสือสารและทักษะการเรี ยน
3(3-0-6)
English for Communication and Study Skills
ข. เลือกเรี ยน 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
GEL0201
ภาษาไทยเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
Thai for Academic Purposes
GEL0202
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
GEL0203 ภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Languages
GEL0204 ภาษาไทยเพือการประกอบวิชาชีพ
3(3-0-6)
Thai for Careers
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต
ก. บังคับเรี ยน 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต
GEH0101
สุนทรี ยภาพกับชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
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GEH0102

สังคมไทยในบริ บทโลก
Thai Society in Global Context
ข. เลือกเรี ยน 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
GEH0201
การพัฒนาตน
Self Development
GEH0202
ความจริ งของชีวิต
Truth of Life
GEH0203 ชีวิตในสังคมพหุวฒั นธรรม
Life in Multicultural Society
GEH0204 ความเป็ นพลเมือง
Civic Education
GEH0205 ทักษะชีวติ เพือความเป็ นมนุษย์ทีสมบูรณ์
Life Competencies for the Righteous
GEH0206 การพัฒนาทักษะชีวิตการเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัย
Life Skill Development for Undergraduate Student
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต
ก. บังคับเรี ยน 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต
GES0101
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการสือสารและการเรี ยนรู้
Information Technology for Communication and Learning
GES0102
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบั คุณภาพชีวิต
Science and Technology for Quality of Life
ข. เลือกเรี ยน 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
GES0201 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบั สิงแวดล้อม
Science and Technology for Environment
GES0202 การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
GES0203 ความรู้เท่าทันสารสนเทศ
Information Literacy
GES0204
คณิ ตศาสตร์เพือชีวิต
Mathematics for Life
GES0205 นันทนาการเพือคุณภาพชีวิต
Recreation for Quality of Life

3(3-0-6)

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

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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GES0206

ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้ าน เรียนไม่น้อยกว่า 94 หน่ วยกิต
1. วิชาแกน บังคับเรี ยน 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย
PAI1101
การวาดเส้น 1
Drawing 1
PAI1102
การวาดเส้น 2
Drawing 2
PAI1103
จิตรกรรม 1
Painting 1
PAI1104
ประติมากรรม 1
Sculpture 1
PAI1105
ภาพพิมพ์ 1
Printmaking 1
PAI1106
องค์ประกอบศิลป์ 1
Composition 1
PAI1107
องค์ประกอบศิลป์ 2
Composition 2
PAI1108
ประวัติศาสตร์ศิลป์ 1
History of Arts 1
PAI2101
ศิลปะไทย 1
Thai Art 1
PAI2102
ประวัติศาสตร์ศิลป์ 2
History of Arts 2
2. วิชาเฉพาะด้ าน เรียนไม่น้อยกว่า
2.1 วิชาบังคับ บังคับเรี ยน 34 หน่วยกิต ดังนี
PAI1201
จิตรกรรม 2
Painting 2
PAI2201
การวาดเส้น 3
Drawing 3
PAI2202
การวาดเส้น 4
Drawing 4

3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
46 หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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PAI2203

จิตรกรรม 3
Painting 3
PAI2204
จิตรกรรม 4
Painting 4
PAI3201
จิตรกรรม 5
Painting 5
PAI3202
จิตรกรรม 6
Painting 6
PAI4201
โครงการจิตรกรรม
Painting Terminal Project
PAI4204
สัมมนาจิตรกรรม
Seminar in Painting
PAI4203
ศิลปนิพนธ์
Art Thesis
2.2 วิชาเลือก ให้เลือกเรี ยนจากรายวิชาต่อไปนี 12 หน่วยกิต ดังนี
PAI2601
รู ปคนเหมือน
Portrait
PAI2628
ประติมากรรมไทย
Thai Sculpture
PAI2603
การวิเคราะห์จิตรกรรม
Analytical Painting
PAI2604
ประติมากรรมสร้างสรรค์
Creative Sculpture
PAI2605
PAI2606
PAI2607
PAI2608

จิตรกรรมประยุกต์
Applied Painting
จิตรกรรมสีชอล์ก
Pastel Painting
สีในงานศิลปะ
Color in Art
ศิลปะสือประสม
Mixed Media Art

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(2-4-6)
3(3-0-6)
6(4-8-12)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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PAI2609
PAI2610
PAI2611
PAI2612
PAI2613
PAI2614
PAI2615
PAI2629
PAI2630
PAI2631
PAI2619
PAI2620
PAI2621
PAI2622
PAI2623
PAI2624

การวาดเส้นสร้างสรรค์
Creative Drawing
กายวิภาคมนุษย์
Human Anatomy
ประติมากรรมไม้
Wood Sculpture
ประติมากรรมปัน – หล่อ
Modeling-Casting Sculpture
ประติมากรรมเครื องปันดินเผา
Ceramic Sculpture
ภาพพิมพ์แกะไม้
Woodcut
ภาพพิมพ์สกรี น
Screen Printing
ภาพถ่าย
Photography
ศิลปะคอมพิวเตอร์
Computer Art
ศิลปะวีดิทศั น์
Video Art
จิตรกรรมไทยประเพณี 1
Thai Traditional Painting 1
จิตรกรรมไทยประเพณี 2
Thai Traditional Painting 2
ทัศนศิลป์ 2 มิติ
Visual 2 Dimensions
ทัศนศิลป์ 3 มิติ
Visual 3 Dimensions
ศิลปวิจารณ์
Art Criticism
สุนทรี ยวิทยา
Aesthetic Study

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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PAI2625

องค์ประกอบศิลป์ 3
3(2-2-5)
Composition 3
PAI2626
องค์ประกอบศิลป์ 4
3(2-2-5)
Composition 4
PAI2627
การวิจยั ทางศิลปะ
3(2-2-5)
Art Research
3. วิชาภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพ เรียน
6 หน่ วยกิต
PAI3301
ภาษาอังกฤษศิลปะ 1
3(3-0-6)
English for Arts 1
PAI3302
ภาษาอังกฤษศิลปะ 2
3(3-0-6)
English for Arts 2
4. วิชาการจัดการ
เรียน
6 หน่ วยกิต
PAI2401
การบริ หารจัดการทางทัศนศิลป์
3(3-0-6)
Management in Visual Arts
PAI3401
การจัดการนิทรรศการศิลปะ
3(2-2-5)
Art Exhibition Management
5. วิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ เรียน
6 หน่ วยกิต
PAI3501
โครงการทัศนศิลป์ 1
3(2-2-5)
Visual Arts Project 1
PAI3502
โครงการทัศนศิลป์ 2
3(2-2-5)
Visual Arts Project 2
ค. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนจากรายวิชาทีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา โดยไม่ซากั
ํ บรายวิชาทีเคยเรี ยน
มาแล้ว และต้องไม่เป็ นรายวิชาทีกําหนดให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็ จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี
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คําอธิบายรายวิชา
GEL0101

การใช้ ภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Usage
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยทังการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพือการสือสาร การ
สืบค้นสารนิ เทศและการนําเสนอผลงาน การใช้ภาษาไทยในสื อร่ วมสมัย และการเชือมโยงภาษาไทยในกลุ่ม
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

ภาษาอังกฤษเพือการสือสารและการสืบค้น
3(3-0-6)
English for Communication and Information Retrieval
การใช้ภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร ในสถานการณ์ต่ างๆในชี วิ ตประจําวัน ตลอดจนความ
ตระหนักด้านวัฒนธรรมของไทยและวัฒนธรรมตะวันตก รวมทังการสื บค้นสารนิ เทศทางอิเล็กทรอนิ กส์ การ
อ้างอิง และเรี ยนรู้จากสือการเรี ยนรู้ต่างๆ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และสือสิ งพิมพ์

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

ภาษาอังกฤษเพือการสือสารและทักษะการเรียน
3(3-0-6)
English for Communication and Study Skills
การใช้ภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร การให้ขอ้ มูล การสรุ ปความ และแสดงความคิดเห็น
กลวิธีการอ่าน การเขียนในชีวิตประจําวัน การอ้างอิง และการใช้พจนานุกรม เพือการอ่านและการเขียน โดยใช้
สือระบบสารนิเทศ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

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

ภาษาไทยเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
Thai for Academic Purposes
ภาษาไทยเพือการศึกษาเรี ยนรู้ การเขียนรายงานและผลงาน การค้นคว้ารวบรวมข้อมูล และ
อ้างอิงจากสือหลากหลาย การใช้ภาษาเพือนําเสนองานเชิงวิชาการในรู ปแบบต่างๆ
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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

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
ภาษาอังกฤษเพือการศึกษาเรี ยนรู้ การเขียนรายงานและผลงานการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลและ
การอ้างอิงจากสือหลากหลาย การใช้ภาษาเพือนําเสนองานเชิงวิชาการในรู ปแบบต่างๆ

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
การพัฒนาทักษะทางภาษาของกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน ด้านการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขี ยน สําหรั บการสื อสารและทําความเข้าใจด้านสังคม ประเพณี และวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศ
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

ภาษาไทยเพือการประกอบวิชาชีพ
3(3-0-6)
Thai for Careers
ภาษาไทยในชีวิตประจําวัน การบันทึกเรื องราว การจดบันทึก การอ่าน การฟัง การดูและการ
พูด ทีมีความสําคัญต่อวิชาชีพ เพือเป็ นพืนฐานในการประกอบวิชาชีพ และพัฒนาอาชีพ

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

สุ นทรียภาพกับชีวติ
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
การสร้ างความเข้าใจ การเรี ย นรู้ การสร้างประสบการณ์ สุนทรี ยภาพ และการรั บรู้ พืนฐาน
สุนทรี ยศาสตร์ของศิลปะ โดยอาศัยหลักการพืนฐานของสุนทรี ยศาสตร์แขนงต่างๆ เพือนําไปสู่ความซาบซึงใน
คุณค่าด้านความงามและด้านอืนๆ ของศิลปกรรม ภาษาของศิลปะ จนสามารถเข้าใจศิลปะ มองเห็นตนเองหยัง
เห็นความสัมพันธ์เชิงคุณค่าและความหมายของชีวิตในการดํารงอยูเ่ พือการสร้างสรรค์
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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 selfreflexivity 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
แนวความคิดพืนฐานในเรื องวิวฒั นาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของไทยความสัมพันธ์
และบทบาทของประเทศไทยในบริ บทอาเซี ย นและระดับสากล โดยเน้น การศึก ษาด้านผลประโยชน์ และ
ผลกระทบจาการทีไทยได้เข้าเป็ นส่วนหนึงของประชาคมโลก

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

การพัฒนาตน
3(3-0-6)
Self Development
หลักการพืนฐานของพฤติกรรมมนุ ษ ย์ การเข้าใจตนเองและผูอ้ ืน ความภาคภูมิใจในตนเอง
แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาตน กระบวนการและวิธีการพัฒนาตน การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ทักษะการ
จัดการอารมณ์ การป้ องกันพฤติกรรมเสียงในชีวิต และการดําเนินชีวิตทีมีคุณค่าอย่างมีความสุข

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
แนวคิดและวิวฒั นาการการค้นหาความจริ งของชีวิต การเข้าใจตนเอง ผูอ้ ืน และความเป็ นไป
ของสรรพสิ ง เกณฑ์ตดั สินคุณค่าทางจริ ยธรรม อุดมคติของชีวิตและวิธีคิดทีดําเนินไปสู่เป้ าหมายทีกําหนด โดย
อยูบ่ นพืนฐานในมิติของปรัชญาและศาสนา รวมถึงการนําหลักปรัชญาและศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองเพือการดํารงตนในสังคมอย่างมีความสุขและสันติ
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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

ชีวติ ในสังคมพหุวฒ
ั นธรรม
3(3-0-6)
Life in Multicultural Society
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในการดําเนิ นชีวิต มีความรู้ ความเข้าใจ และมีเจตคติทีดีต่อ
การใช้ชีวิตร่ วมกับผูอ้ ืนในสังคมพหุวฒั นธรรม

Cultural diversity in way of living, knowledge, awareness and good attitudes towards
living with others in multicultural society.
GEH0204

ความเป็ นพลเมือง
3(3-0-6)
Civic Education
ความสําคัญของความเป็ นพลเมือง บทบาทหน้าทีของพลเมืองตามหลักประชาธิปไตย การ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ลักษณะของสังคมและวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย วัฒนธรรมของความ
เป็ นพลเมือง ทีมีความห่วงใยต่อสิ งแวดล้อม การสร้างจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เพือความเป็ นพลเมืองทีดี

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

ทักษะชีวติ เพือความเป็ นมนุษย์ทีสมบูรณ์
3(3-0-6)
Life Competencies for the Righteous
ความรู้ ความเข้าใจแนวคิดและการปฏิบตั ิเชิงประจักษ์ ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ทักษะการคิด
เพือรู้จกั ตนเองอย่างถ่องแท้ ทักษะการคิดด้านบวก ทักษะทางสังคม ทักษะทางพุทธิปัญญา และทักษะต่างๆที
จําเป็ นสําหรับการดํารงชีวิตในศตวรรษที 21 การดํารงชีพอยูไ่ ด้ดว้ ยตนเองและดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
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

การพัฒนาทักษะชีวติ การเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัย
3(3-0-6)
Life Skill Development for Undergraduate Student
ประวัติ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนนั ทากับเอกลักษณ์ของท้องถินและประเทศไทย การเข้าใจในชีวิตของการศึกษาเล่าเรี ยน การพัฒนา
นักศึกษาสู่การเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามทีดี การพัฒนาบุคลิกภาพและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย กระบวนการเรี ยนรู้
ของนักศึกษา องค์ประกอบการเรี ยนรู้ ทางสังคม จิ ตสาธารณะในมิติ ของเยาวชน จิต ตปั ญ ญาศึกษา โดยการ
เรี ยนรู้นเกิดค่านิยม มีโลกทัศน์กว้างไกลด้านสังคม ภาษาและคิดแบบองค์รวม เพือการพัฒนาความเป็ นมนุ ษย์
สําหรับสังคมคุณภาพ

History and identity of Suan Sunandha Rajabhat University, the relationship between
Suan Sunandha Rajabhat University and both local and national identity, understanding of lifeaffirming 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

เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการสือสารและการเรียนรู้
3(3-0-6)
Information Technology for Communication and Learning
หลัก การ ความสําคัญ ความรู้ เบื องต้น เกี ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิว เตอร์
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ การสือสารข้อมูลและเครื อข่าย การใช้งานอินเตอร์เน็ต การสืบค้นสารนิเทศ ความมันคง
กฏหมาย จริ ยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีแห่งอนาคต

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

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกบั คุณภาพชีวติ
3(3-0-6)
Science and Technology for Quality of Life
บทบาทการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี พลังงาน การสื อสารและโทรคมนาคม การ
ส่งเสริ มและดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต ความปลอดภัยในการใช้ยาและสารเคมีในชีวิตทังทางด้านกายภาพและ
ชีวภาพทีมีต่อคุณภาพชีวิต
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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

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกบั สิงแวดล้อม
3(3-0-6)
Science and Technology for Environment
ความสําคัญและผลกระทบของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสิ งแวดล้อมระบบ
นิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษ์ ปัญหามลพิษสิ งแวดล้อม แนวทางการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมอย่างยังยืน

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

การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
หลักการ และกระบวนการคิดของมนุษย์ การคิดขันวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า การให้
เหตุผลอย่างสมเหตุสมผลในการตัดสิ นใจ การใช้ขอ้ มูลและเหตุผลในกระบวนการแก้ปัญหา มีการบูรณาการ
เครื องมือคุณภาพร่ วมกับการคิดสําหรับการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน

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

ความรู้เท่ าทันสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Literacy
ความสําคัญ ของข้อมูลสารสนเทศ การเข้า ถึงแหล่งสารสนเทศได้เร็ ว และมีประสิ ทธิ ภ าพ
ประเมินสารสนเทศได้อย่างมีวิจารญาณ ใช้และจัดการสารสนเทศได้ตรงและสร้างสรรค์ ประยุกต์ความเข้าใจ
เชิงจริ ยธรรม และเชิงกฎหมายทีเกียวข้องกับการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศ

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

คณิตศาสตร์ เพือชีวติ
3(3-0-6)
Mathematics for Life
หลักการและวิธีทางคณิ ตศาสตร์ ทีเกียวข้องกับกิจกรรมในชีวิตประจําวัน นิ ติกรรม สัญญา
และตราสารหนี ต่าง ๆ ด้วยเครื องมืออิเล็กทรอนิกส์หรื อโปรแกรมสําเร็ จรู ปอย่างง่าย

Mathematical principles and approach related to daily life, making legal contract and
bond via electronic devices or basic instant program.
GES0205

นันทนาการเพือคุณภาพชีวติ
3(3-0-6)
Recreation for Quality of Life
แนวคิ ด ทฤษฎี ความหมายและความสําคัญ ของนัน ทนาการ ขอบข่ ายและประเภทของ
นัน ทนาการ หลัก การจัด และการออกแบบกิ จ กรรมนัน ทนาการ นัน ทนาการกลางแจ้ง และงานอดิ เ รก
นันทนาการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับบุคคลและชุมชน บทบาทของผูน้ าํ นันทนาการ

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

ชีวติ และสุ ขภาพ
3(3-0-6)
Life and Health
การดูแลชีวิตและสุขภาพในมิติการส่ งเสริ ม ป้ องกัน การรักษา และการฟื นฟู ปั จจัยทีเกียวกับ
ชีวิต เพศ วัย โภชนาการ สภาวะเสียงทางสุขภาพ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ สุขภาพตลอดจนนําความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในรู ปแบบสุขภาพองค์รวมกับชีวิตประจําวันได้

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

การวาดเส้ น 1
3(2-2-5)
Drawing 1
หลักการและวิธีการวาดเส้นเบืองต้น โดยการปฏิบตั ิการวาดเส้นจากหุ่นนิ ง ภาพหน้าคน และ
ทิวทัศน์ เน้นการฝึ กปฏิบตั ิเพือให้เกิดทักษะในลักษณะเหมือนจริ ง โดยใช้ ดินสอ และเกรยอง เป็ นหลัก

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

การวาดเส้ น 2
3(2-2-5)
Drawing 2
วิชาบังคับก่อน : PAI1101 วาดเส้น 1
การปฏิบัติการวาดเส้นจากหุ่ นนิ ง ภาพคนเต็มตัว และทิวทัศน์ เน้น การฝึ กฝน เพือให้เกิ ด
ทักษะยิงขึน รวมทังการรู้จกั ใช้วสั ดุอุปกรณ์การวาดเส้นต่างๆ เพิมขึ น ประเภท ปากกา พู่กนั หมึก หรื อวัสดุ
อุปกรณ์ประเภทอืนๆ ทีเกียวข้องกับการสร้างสรรค์งานวาดเส้น

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

จิตรกรรม 1
3(2-2-5)
Painting 1
ทฤษฎีสีเบืองต้นและหลักการเขียนภาพสีนาจากหุ
ํ
่นนิ ง ภาพหน้าคน และทิวทัศน์ เริ มจากการ
จัดภาพ การใช้สี แสงและเงา ระยะและบรรยากาศของภาพ เป็ นการฝึ กปฏิบตั ิให้เกิดทักษะ การเขียนภาพด้วย
สีนาํ

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

ประติมากรรม 1
3(2-2-5)
Sculpture 1
กรรมวิธีและเทคนิคในการสร้างงานประติมากรรมเบืองต้น การทําแม่พิมพ์ในลักษณะการปั น
นูน ตํา นูน สูง และลอยตัว โดยมีคนเป็ นแบบหรื อจากแบบจําลอง เพือฝึ กปฏิบตั ิ ให้เกิ ดทักษะการสร้ างงาน
ประติมากรรมแบบเหมือนจริ ง

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.
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PAI1105

ภาพพิมพ์ 1
3(2-2-5)
Printmaking 1
กรรมวิธี เทคนิคและการปฏิบตั ิงานภาพพิมพ์พืนฐาน (Monoprint, Woodcut, Collograph) และ
ภาพพิมพ์ร่องลึก (Intaglio) รวมถึงการศึกษาประวัติความเป็ นมาของภาพพิมพ์แต่ละประเภทเพือเป็ นพืนฐานการ
สร้างงานศิลปะในรู ปแบบอืนๆ 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
ทฤษฎีศิลปะพืนฐาน หลักการจัดภาพ การใช้ทศั นธาตุ และการจัดองค์ประกอบของศิลปะที
เกียวกับเส้น เนื อทีว่าง นําหนักอ่อนแก่ สี ลักษณะพืนผิว การฝึ กปฏิบตั ิงานด้วยเทคนิ คและวัสดุต่างๆ บนพืน
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
วิชาบังคับก่อน : PAI1106 องค์ประกอบศิลป์ 1
การจัดองค์ประกอบของศิลปะทีเกียวกับรู ปทรงและเนือทีว่าง การใช้ระนาบและปริ มาตรตาม
ประเภทของรู ปทรง การนําความรู้จากทฤษฎีมาสร้างแนวความคิดทีสัมพันธ์กบั รู ปทรง และเนื อทีว่าง เพือสร้าง
ความมีเอกภาพในงานศิลปะ โดยปฏิบตั ิงานด้วยสือวัสดุทีหลากหลาย

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

ประวัตศิ าสตร์ ศิลป์ 1
3(3-0-6)
History of Arts 1
ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก การศึกษาเรื องอารยธรรม โครงสร้างและรู ปแบบของศิลปะ
อินเดีย จีน และขอม ตลอดจนอิทธิพลทีมีต่องานศิลปกรรมไทย ประวัติศาสตร์ ศิลปกรรมไทยตังแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ตลอดจนความสัมพันธ์ทีมีต่องานศิลปกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ในปัจจุบนั

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.
รหัสวิชา
PAI2101

ชือวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(บ–ป–อ)
ศิลปะไทย 1
3(2-2-5)
Thai Art 1
คุณ ค่ าและวิ ว ฒ
ั นาการ การวิ เคราะห์เปรี ย บเที ยบศิลปะไทยแต่ละยุค สมัย ในรู ปแบบงาน
จิตรกรรม ประติ มากรรม สถาปั ตยกรรมและงานประณี ตศิลป์ โดยศึก ษาจากศิลปวัต ถุในพิพิธภัณฑ์ และ
โบราณสถานด้วยวิธีการทางศิลปะปฏิบตั ิ

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

ประวัตศิ าสตร์ ศิลป์ 2
3(3-0-6)
History of Arts 2
ประวัติศาสตร์ความเป็ นมาของงานศิลปะตะวันตก ตังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงสมัย
ปัจจุบนั เน้นให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและศาสนา ตลอดจนการพัฒนาการ
ในด้านโครงสร้าง และรู ปแบบของงานศิลปะแต่ละยุคสมัย และแต่ละลัทธิทางศิลปะ

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

จิตรกรรม 2
3(2-2-5)
Painting 2
วิชาบังคับก่อน : PAI1103 จิตรกรรม 1
การปฏิบตั ิการเขียนภาพด้วยสีอะคริ ลิกจากหุ่นนิ ง หน้าคน และทิวทัศน์ จากเทคนิคขันพืนฐาน
จนถึงเทคนิคขันสูง ด้วยการทดลองใช้คุณสมบัติของสีอะคริ ลิกทังแบบผสมนําเพือความบาง ใส และการใช้เนื อ
สีเข้มข้นเพือความทึบ หนา บนผ้าใบหรื อวัสดุอืนๆ ทีมีความเหมาะสม

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.
รหัสวิชา
PAI2201

ชือวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(บ–ป–อ)
การวาดเส้ น 3
3(2-2-5)
Drawing 3
วิชาบังคับก่อน : PAI1102 วาดเส้น 2
การปฏิบตั ิการวาดเส้นเรื องรู ปร่ างคนและสัตว์ในลักษณะของความถูกต้องของกายวิภาค เน้น
เรื องโครงสร้างของร่ างกาย บุคลิกลักษณะ ในลักษณะเหมือนจริ ง และการสร้างความมีชีวิตของงานวาดเส้นด้วย
กรรมวิธีการร่ างเส้นรอบนอก (Contour) และการร่ างเส้นทีแสดงท่าทาง (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

การวาดเส้ น 4
3(2-2-5)
Drawing 4
วิชาบังคับก่อน : PAI2201 วาดเส้น 3
การปฏิบตั ิการวาดเส้นเรื องรู ปร่ างคน เน้นการการฝึ กฝนเพือให้เกิดทักษะยิงขึ น โดยการฝึ ก
ปฏิบตั ิจากแบบผูช้ าย ผูห้ ญิ งและเด็ก ด้วยการเพิมเทคนิ คทีสัมพัน ธ์กบั การปฏิบตั ิ งานจิตรกรรม ในกลุ่มสี
ประเภท สีนาํ สีนามั
ํ น สีชอล์ก และสีอะคริ ลิก เพือการสร้างแนวทางงานวาดเส้นเฉพาะตน
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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

จิตรกรรม 3
3(2-2-5)
Painting 3
วิชาบังคับก่อน : PAI1201 จิตรกรรม 2
การปฏิบตั ิก ารเขียนภาพด้วยสี นามั
ํ นจากหุ่ นนิ ง หุ่ นคน และทิวทัศน์ เรี ยนรู้พืนฐานในการ
เตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ สาํ หรับสี นามั
ํ น เทคนิ คการระบายสี เพือให้เกิดพืนฐานและทักษะที ถูกต้องในการใช้สี
นํามัน

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

จิตรกรรม 4
3(2-2-5)
Painting 4
วิชาบังคับก่อน : PAI2203 จิตรกรรม 3
การปฏิบตั ิการเขียนภาพด้วยสีนามั
ํ นจากหุ่นนิง หุ่นคน และทิวทัศน์ โดยวิเคราะห์เทคนิคการ
เขียนสีนามั
ํ นในยุคต่างๆ หรื อลัทธิศิลปะต่างๆ มาเป็ นแนวทางเพือให้เกิดทักษะทีชํานาญยิงขึ นและได้กระบวน
แบบการเขียนภาพสีนามั
ํ นตามความถนัดของแต่ละบุคคล

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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รหัสวิชา
PAI3201

ชือวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(บ–ป–อ)
จิตรกรรม 5
3(2-2-5)
Painting 5
วิชาบังคับก่อน : PAI2204 จิตรกรรม 4
การปฏิบัติ การสร้างงานจิ ตรกรรมภาพหน้าคน และรู ปร่ างคนด้ว ยสี น ํามันหรื อสี อะคริ ลิก
เรี ยนรู้โครงสร้าง ส่วนสัด ลักษณะท่าทาง ตลอดจนองค์ประกอบอืนๆ ในสภาพแวดล้อมของคน เน้นเทคนิ ค
วิธีการทางจิตรกรรมเพือสร้างกระบวนแบบเฉพาะบุคคล

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

จิตรกรรม 6
3(2-2-5)
Painting 6
วิชาบังคับก่อน : PAI3201 จิตรกรรม 5
การปฏิบตั ิการสร้างงานจิตรกรรมภาพบุคคล ทีอยูใ่ นสภาพแวดล้อมของวัตถุในลักษณะหุ่ นนิ ง
หรื อในสภาพแวดล้อมของทิวทัศน์ โดยออกไปฝึ กปฏิบตั ิในสถานทีจริ ง เพือเรี ยนรู้ถึงภาพลักษณ์ทีหลากหลาย
โดยวิธีการทางจิตรกรรมสีนามั
ํ น หรื อสีอะคริ ลิก หรื อสือประสม ด้วยกระบวนแบบเฉพาะบุคคล

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

โครงการจิตรกรรม
4(2-4-6)
Painting Terminal Project
วิชาบังคับก่อน : PAI3202 จิตรกรรม 6
การปฏิบตั ิงานโครงการจิตรกรรม โดยนักศึกษาเป็ นผูเ้ สนอหัวข้อโครงการ พัฒนาเรี ยนรู้การ
สร้างสรรค์อย่างเป็ นระบบ และมีขนตอนการดํ
ั
าเนินงานทีชัดเจน เพือเตรี ยมความพร้อมไปสู่การทําศิลปนิพนธ์
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

การบริหารจัดการทางทัศนศิลป์
3(3-0-6)
Management of Visual Arts
การบริ ห ารจัด การของศิล ปิ นต่ อผลงานศิล ปะ การเรี ยนรู้ จ ากกรณี ศึก ษาของศิ ลปิ นหรื อ
หน่วยงานศิลปะทีเกียวข้อง ในเรื องทุนการดําเนินงาน การเผยแพร่ ผลงานศิลปะในระดับชาติและนานาชาติ เพือ
ใช้เป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการงานศิลปะของตนเองและการบริ หารจัดการในวิชาชีพทีเกียวข้อง

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

การจัดการนิทรรศการศิลปะ
3(2-2-5)
Art Exhibition Management
หลัก การและการปฏิบัติก ารเกี ยวกับการจัด นิ ทรรศการศิลปะในพิพิธภัณ ฑ์ หอศิลป์ หรื อ
สถานทีอืนๆ ทีมีความเหมาะสม การเรี ยนรู้วิธีการจัดแสดง การบันทึกข้อมูล เกียวกับผลงานศิลปะเพือทําสื อ
ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนบทบาทหน้าทีและจรรยาบรรณทีเกียวข้องกับการจัดนิทรรศการศิลปะ

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.

รหัสวิชา
PAI2601

ชือและคําอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
รูปคนเหมือน
3(2-2-5)
Portrait
การปฏิบัติ ก ารวาดภาพหน้า คน และอาจจัด ภาพในลัก ษณะรู ป คนเหมื อนครึ งตัว เน้น
ความสําคัญในเรื องของความใกล้เคียงกับแบบ การแสดงอารมณ์ บรรยากาศ แสงเงา พืนผิว เสื อผ้า รวมไป
ถึงการแก้ปัญหาเรื องวัสดุอุปกรณ์ประเภทต่างๆ สําหรับการสร้างสรรค์ผลงาน

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

ประติมากรรมไทย
3(2-2-5)
Thai Sculpture
ลักษณะความเป็ นมาของประติมากรรมในพระพุทธศาสนาในลัทธิต่างๆ โดยเริ มจากการรับ
เอาอิทธิพลทางการช่างและศาสนาเบืองแรกมา จนศึกษาวิวฒั นาการของประติมากรรมในแต่ละสมัย โดยศึกษา
ถึงเทคนิคและกรรมวิธีรูปแบบความเชือ อิทธิพลจากสิ งแวดล้อม ตลอดจนฝึ กปฏิบตั ิเพือให้เกิดทักษะเบืองต้น

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

การวิเคราะห์ จติ รกรรม
3(2-2-5)
Analytical Painting
การวิเคราะห์ผลงานจิตรกรรมทีปรากฏในลัทธิศิลปะต่างๆ เน้นการวิเคราะห์ทงด้
ั านเนื อหาและ
รู ปทรง จากผลงานจิตรกรรมทังแบบตะวันตกและตะวันออก ที แสดงอิทธิ พลความเชือ อิทธิพลจากสภาพ
เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและภูมิศาสตร์ รวมทังประวัติจิตรกรทีมีความเกียวข้องกับผลงานทีนํามาวิเคราะห์

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.
รหัสวิชา
PAI2604

ชือและคําอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ประติมากรรมสร้ างสรรค์
3(2-2-5)
Creative Sculpture
การสร้างสรรค์งานประติมากรรมทังแบบทีเน้นโครงสร้างจากวัสดุลวด เหล็กเส้น เหล็กแผ่น
ไม้ สังกะสี อะลูมิเนี ยมและแบบทีเน้นรู ปทรงจากวัสดุ ปูนพลาสเตอร์ ปูนซีเมนต์ ดิน ขีเลือย ผ้า กระดาษ
หรื อวัสดุอืนๆ ทีมีความเหมาะสม เพือเป็ นแนวทางในการสร้างสรรค์และพัฒนางานประติมากรรม

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

จิตรกรรมประยุกต์
3(2-2-5)
Applied Painting
การเลือกสรรวัสดุอุปกรณ์ เทคนิ ค วิธีการทางจิตรกรรมเพือสร้างสรรค์ลงบนวัสดุเครื องใช้
ต่างๆ ประเภท ผ้า กระจก กระดาษ ไม้ กํามะหยี หรื อวัสดุประเภทอืนๆ ทีมีความเหมาะสม ตลอดจนวิธีการ
ออกแบบลวดลายและนําไปปฏิบตั ิให้เกิดความชํานาญ

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

จิตรกรรมสีชอล์ก
3(2-2-5)
Pastel Painting
การปฏิบตั ิงานจิตรกรรมด้วยสี ชอล์ก เรี ยนรู้เทคนิ คเฉพาะของสี ชอล์ก เพือนําไปใช้ในการ
สร้างสรรค์งานศิลปะตามแนวทางส่วนบุคคล

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
การวิ เคราะห์ทฤษฎี สี การนําไปใช้ สี ในงานศิลปกรรมรู ปแบบต่ างๆ เน้น การวิ เคราะห์
เปรี ย บเที ย บการใช้สีข องศิลปิ นที สํา คัญ ในลัทธิ ศิ ลปะต่ า งๆ เพือเป็ นแนวทางต่ อการฝึ กปฏิ บัติ ก ารพัฒ นา
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

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

ศิลปะสือประสม
3(2-2-5)
Mixed Media Art
การปฏิบัติก ารสร้ างสรรค์งานศิลปะอัน เกิ ดจากการประสมกัน หลายรู ปแบบ จากสื อ วัสดุ
ประเภท จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย วีดีโอ หรื อสือ วัสดุอืนๆ ทีมีความเหมาะสม เพือค้นหา
แนวทางสร้างสรรค์ใหม่ ทีแตกต่างจากงานศิลปะทีเคยทํามาแต่เดิม

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

การวาดเส้ นสร้ างสรรค์
3(2-2-5)
Creative Drawing
การปฏิบตั ิการวาดเส้นสร้างสรรค์ เรี ยนรู้เทคนิคการวาดเส้นจากเครื องมือชนิ ดต่างๆ เน้นการ
แสดงออกของความคิดสร้างสรรค์ เพือให้สอดคล้องกับแนวทางการสร้างงานศิลปะของแต่ละบุคคล

Practice creative drawing; learn drawing techniques from various tools. Focus on
creativity to comply with the guideline of individual art works creation.
PAI2610

กายวิภาคมนุษย์
3(2-2-5)
Human Anatomy
โครงกระดูก และกล้ามเนื อของคน เรี ย นรู้ เรื องโครงสร้ าง ส่ วนสัด ลัก ษณะท่ าทาง การ
เคลือนไหว และศูนย์ถ่วงของร่ างกาย ฝึ กปฏิบตั ิโดยการวาดเส้นจากแบบ

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

ประติมากรรมไม้
3(2-2-5)
Wood Sculpture
การปฏิบตั ิงานประติมากรรมไม้ เรี ยนรู้ธรรมชาติของไม้ชนิ ดต่างๆ การย้อมสี ไม้ การทําผิว
ด้วยเทคนิคเฉพาะ การรู้จกั ใช้เครื องจักรกลงานไม้ในโรงงาน ฝึ กปฏิบตั ิเพือการสร้างงานประติมากรรมไม้ตาม
ความคิดสร้างสรรค์ส่วนบุคคล

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

ประติมากรรมปัน - หล่อ
3(2-2-5)
Modeling - Casting Sculpture
การปฏิบัติงานประติมากรรมด้วยดินเหนี ยวหรื อดิ นนํามัน เทคนิ ค การหล่อผลงานด้ว ยปูน
ปลาสเตอร์หรื อไฟเบอร์กลาส เป็ นกระบวนการฝึ กปฏิบตั ิงานเพือนําเทคนิ ควิธีการมาใช้ในการสร้างสรรค์งาน
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

ประติมากรรมเครืองปันดินเผา
(2-2-5)
Ceramic Sculpture
การปฏิบตั ิงานประติมากรรมโดยใช้เทคนิคเครื องปั นดินเผา เป็ นการศึกษาทีเน้นรู ปแบบของ
งานศิลปะ และความสัมพันธ์กบั การสร้างสรรค์เฉพาะบุคคล

Practice sculpture art works by using pottery sculpture. It is the study focused on a form
of art and relationships with individual creation.
PAI2614

ภาพพิมพ์แกะไม้
3(2-2-5)
Woodcut
การปฏิบตั ิงานภาพพิมพ์แกะไม้ การรู้จกั ใช้เครื องมือ และวัสดุในเทคนิ คนี การพิมพ์โดยใช้
เครื องพิมพ์และเครื องมือ ฝึ กปฏิบตั ิเพือหาแนวทางสร้างสรรค์จากงานภาพพิมพ์

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

ภาพพิมพ์สกรีน
3(2-2-5)
Screen Printing
การปฏิบตั ิงานภาพพิมพ์สกรี น เทคนิคและกระบวนสร้างแม่พิมพ์ การพิมพ์สีเชือนําและเชื อ
นํามัน ฝึ กปฏิบตั ิเพือใช้เทคนิคภาพพิมพ์ให้สมั พันธ์กบั แนวคิดสร้างสรรค์

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

ภาพถ่ าย
3(2-2-5)
Photography
การปฏิบตั ิงานภาพถ่าย เรี ยนรู้ในฐานะทีเป็ นสือรู ปแบบหนึงทางศิลปะ ทดลองฝึ กปฏิบตั ิการ
สร้างสรรค์จากสือซึงไม่คุน้ เคย เน้นเป้ าหมายไปในแนวทางสร้างสรรค์ 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

ศิลปะคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Art
การใช้ค อมพิว เตอร์ เพือการสร้ างสรรค์งานศิลปะ เรี ย นรู้ ก ารใช้เครื องมือเพือเป็ นสื ออี ก
รู ปแบบหนึง ฝึ กปฏิบตั ิเพือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดและเทคนิคงานคอมพิวเตอร์
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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

ศิลปะวีดิทัศน์
3(2-2-5)
Video Art
การใช้วีดิทัศน์ เพือสร้ างงานศิลปะ เรี ยนรู้การใช้เครื องมือ เพือเป็ นสื ออีกรู ปแบบหนึ ง ฝึ ก
ปฏิบตั ิเพือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดและสือวีดิทศั น์

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

จิตรกรรมไทยประเพณี 1
3(2-2-5)
Thai Traditional Painting 1
การปฏิบตั ิการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทย จากผลงานจิตรกรรมไทยสกุลช่างต่างๆ ทีอยูต่ าม
วัด โบราณสถานภายในประเทศไทย โดยฝึ กปฏิบตั ิการสร้างสรรค์เชิงอนุ รักษ์ ตามรู ปแบบและวิธีการแบบ
ประเพณี ดงเดิ
ั ม

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

จิตรกรรมไทยประเพณี 2
3(2-2-5)
Thai Traditional Painting 2
การวิ เคราะห์แ นวคิ ด เทคนิ ค วิ ธี ก าร จากผลงานจิ ต รกรรมไทยสกุ ลช่ างต่ างๆ เพื อการ
สร้ า งสรรค์ง านจิ ต รกรรมไทยแนวประเพณี หรื อแนวจิ ต รกรรมไทยร่ วมสมัย ที มี ค วามสัม พัน ธ์ ก ับ
สภาพแวดล้อมทางสังคมปัจจุบนั โดยเน้นการใช้วสั ดุ อุปกรณ์การปฏิบตั ิงานทีมีความสัมพันธ์กบั เนื 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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รหัสวิชา
PAI2621

ชือและคําอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ทัศนศิลป์ 2 มิติ
3(2-2-5)
Visual 2 Dimensions
การสืบค้นหลักการสร้างสรรค์งานศิลปะเบืองต้น เรี ยนรู้ส่วนมูลฐานทางการเห็น ทีเกิดขึ นจาก
เทคนิคและวัสดุศิลปะทีมีลกั ษณะ 2 มิติ เรี ยนรู้หลักการจัดภาพ ทฤษฎี เนื อหา และกระบวนแบบ ในงานศิลปะ
สมัยต่างๆ เพือการฝึ กปฏิบตั ิงานในการสร้างองค์ประกอบทางศิลปะทีมีความงาม

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 มิติ
3(2-2-5)
Visual 3 Dimensions
การสืบค้นหลักการและทฤษฎีการสร้างสรรค์งานศิลปะ ทีเกิดจากเทคนิคและวัสดุทีมีลกั ษณะ 3
มิติ เรี ยนรู้ลาํ ดับขันตอนของการสร้างสรรค์ การวิเคราะห์เนื อหา และกระบวนแบบ สู่การสร้างองค์ประกอบ
ทางศิลปะทีมีความงาม

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

ศิลปวิจารณ์
3(3-0-6)
Art Criticism
การสื บ สวนสอบสวนหลัก การพื นฐานและปรั ช ญาของการวิ จ ารณ์ ศิ ล ปะ เรี ยนรู้ จ าก
บทความ บทวิจารณ์และงานเขียนเกียวกับศิลปะของนักวิจารณ์ทีสําคัญ โดยการวิเคราะห์โครงสร้าง เนื อหา
กระบวนแบบ หรื อองค์ประกอบอืนๆ ทีมีความสําคัญ เพือเป็ นแนวทางในการฝึ กเขียนบทวิจารณ์ศิลปะ

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.
รหัสวิชา
PAI2624

ชือและคําอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
สุ นทรียวิทยา
3(2-2-5)
Aesthetic Study
ประสบการณ์สุนทรี ยภาพ โครงสร้างของความงามทีมีอยูใ่ นธรรมชาติ และศิลปกรรมตามแนว
ปรัชญาสุนทรี ยศาสตร์ ทีมีอยูใ่ นกระบวนการของวิวฒั นาการทางสังคมของตะวันออกและตะวันตก
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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
การประสานกัน ของเนื อหากับรู ปทรงทีมีค วามสัมพัน ธ์ก ับสภาพแวดล้อมในปั จจุ บัน การ
แก้ปัญหาเพือสร้างเอกภาพของความคิด โดยแสดงออกด้วยเทคนิคของงานทัศนศิลป์ ตามวิธีการจัดองค์ประกอบ
ศิลป์ เฉพาะตน

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
การประสานกัน ของข้อมูลที มีค วามหลากหลายทังในสัง คมไทยและสังคมโลก เน้น การ
วิเคราะห์ข ้อมูลเพือสร้ างแนวความคิ ด การแก้ปัญ หาของแนวความคิ ด โดยแสดงออกด้ว ยเทคนิ ค ของงาน
ทัศนศิลป์ หรื อสือเทคโนโลยี ตามวิธีการจัดองค์ประกอบศิลป์ เฉพาะตน

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

การวิจยั ทางศิลปะ
3(2-2-5)
Art Research
การหาข้อมูลและการวิเคราะห์ การทดลองสื อวัสดุ เทคนิ ค ด้วยกระบวนการวิจยั ทางศิลปะ
เป็ นการวิจยั เชิงสร้างสรรค์ ทีสามารถนําไปสนับสนุ นแนวคิดในการสร้างสรรค์งานศิลปะ และสามารถสรุ ป
ผลการวิจยั ในรู ปแบบเอกสาร 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

ภาษาอังกฤษศิลปะ1
3(3-0-6)
English for Arts 1
ภาษาอังกฤษเพือการศึกษาในด้านการฟัง การพูด การอ่าน เป็ นภาษาอังกฤษเบืองต้นในการ
ทํางานในสายอาชีพศิลปะ บทเรี ยนจะประกอบด้วย รู ปแบบการสนทนาทีนําไปใช้ได้จริ ง

English for education is basically for artistic career involved in listening, speaking, and
reading. Lessons are consisted of applicable conversational dialogues.
PAI3302

ภาษาอังกฤษศิลปะ 2
3(3-0-6)
English for Arts 2
การศึกษาต่อเนืองจากภาษาอังกฤษศิลปะ 1 โดยเน้นในด้านการฟัง การพูด การอ่าน นักศึกษา
จะได้ศึกษาในขอบข่ายทีกว้างขึน ฝึ กสนทนาในวิชาชีพอย่างง่ายๆ และทีใช้อยูเ่ สมอ

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
การปฏิบตั ิการสร้างสรรค์งานศิลปะในลักษณะ 2 มิติ หรื อ 3 มิติ ตามโครงการทีนักศึกษา
กําหนดขึนโดยมีอาจารย์เป็ นทีปรึ กษาแนะนําร่ วมแก้ปัญหาและควบคุมในเรื องของหัวข้อ รู ปทรง และเนื อหา
ตลอดจนเทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์ เพือเตรี ยมความพร้อมในการนําผลงานเผยแพร่ ออกสู่สงั คม

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
วิชาบังคับก่อน : PAI3501 : โครงการทัศนศิลป์ 1
การปฏิบัติก ารสร้ างสรรค์งานศิลปะแนวเดี ย วกับรายวิชาโครงการทัศนศิลป์ 1 และการฝึ ก
ปฏิบัติ ก ารนําผลงานเผยแพร่ อ อกสู่ สัง คม โดยวิ ธีก ารจัด นิ ท รรศการศิลปกรรม หรื อวิ ธี ก ารอืนที มีค วาม
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
วิชาบังคับร่ วม : PAI4204 สัมมนาจิตรกรรม
การปฏิบตั ิงานโครงการศิลปนิพนธ์ ตามระเบียบว่าด้วยการทําศิลปนิพนธ์ โดยโครงการ
ศิลปนิ พนธ์ประกอบด้วยผลงานสร้างสรรค์และภาคนิ พนธ์ และต้องนําผลงานเผยแพร่ สู่สาธารณะด้ว ย
วิธีการจัดนิทรรศการศิลปกรรม

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

สัมมนาจิตรกรรม
3(3-0-6)
Seminar in Painting
วิชาบังคับร่ วม : PAI4203 ศิลปนิพนธ์
การนําเสนอความเป็ นมาหรื อปัญหา โดยการอภิปรายและวิจารณ์งานร่ วมกันระหว่างอาจารย์
และนักศึกษา เริ มตังแต่หัวข้อ รู ปแบบ และเนื อหา การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาของการสร้างสรรค์ เพือ
นําไปสนับสนุนการทํางานโครงการศิลปนิพนธ์

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.

