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หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 1.1 รหัสหลักสูตร  25580081700044 
 1.2 ชื่อหลักสูตร 

      ภาษาไทย          หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม 
       ภาษาอังกฤษ         Master of Arts Program in Conservation of Fine Art 

 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็มภาษาไทย     ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (อนุรักษ์ศิลปกรรม) 

 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ   Master of Arts (Conservation of Fine Art) 
ชื่อย่อภาษาไทย ศศ.ม. (อนุรักษ์ศิลปกรรม)  
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   M.A. (Conservation of Fine Art) 

 

3. วิชาเอก  
 ไม่มี 
 

4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร   
 แผน ก แบบ ก 1   มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก 2   ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 
 แผน ข             ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ        
    หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี 
 5.2  ภาษาที่ใช้    ภาษาไทย 

5.3 การรับเข้าศึกษา  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร  

          5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ .4. /.2563. เมื่อวันที่ .26. เดือน .พฤษภาคม. พ.ศ. .2563. 
 และครั้งที่ .5. /.2563. เมื่อวันที่ .23. เดือน .มิถุนายน. พ.ศ. .2563. 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ...... / ....... วันที่ ..... เดือน ....... พ.ศ. ......... 
 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ           
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ปีการศึกษา 2564  
 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1  นักวิจัย/นักวิชาการด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม 

8.2  ผู้ประกอบการและผู้ท างานที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์ 

8.3  ที่ปรึกษาด้านอนุรักษ ์

 
 

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
           

          9.1 นางสาวรัชฎา  บญุเต็ม  
  เลขประจ าตัวประชาชน X-XXXX-XXXXX-XX-X 
       ต าแหน่ง ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 
             คุณวุฒิ   Ph.D. (Inorganic Chemistry) University of Cambridge, UK (1995)  
       วท.บ. (เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2534) 
 
 9.2  นายถนอมจิตร์ ชุ่มวงค์  
    เลขประจ าตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X  
      ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
      คุณวุฒ ิ ปร.ด. (ทัศนศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2561) 

        ศ.ม. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2536) 
       ศ.บ. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2532) 
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 9.3 นายพงษ์พันธ์ จันทนมัฏฐะ       
                เลขประจ าตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X 
      ต าแหน่ง อาจารย์ 
           คุณวุฒ ิ ปร.ด. (ทัศนศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2560) 

ศศ.ม. (บริหารงานวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2553) 
ศ.บ. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2540)    

 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร   
          ที่อยู่ เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกต่างมีเป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านการศึกษาตลอดชีพ และ
การพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นความสามารถในการน าความรู้และความคิด มาสร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจที่สร้างรายได้
อย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชนและสังคม หรือเรียกว่ายุคสังคมฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

ส าหรับประเทศไทย การพัฒนาที่ตอบรับสถานการณ์ดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา กล่าวคือ การเน้นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและ
ยั่งยืน โดยมุ่ง “พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของการสร้างและใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญา
ที่เชื่อมโยงกับพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการผลิตสินค้าและบริการ
ใหม่ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ” (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555) และใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีความสอดคล้องและปรับเปลี่ยนเพ่ิม การก าหนดยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย มีทิศทางท่ีมุ้งเน้นศักยภาพการเพ่ิมมูลค่าที่เกิดจากองค์ความรู้แบบบูรณาการ 
โดยผ่านระบบการศึกษา การวิจัย สู่งการสร้างสรรค์ที่เรียกว่า นวัตกรรม ในกรอบแนวคิด ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
 

   11.1.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาสู่ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศไทย ฉบับที่ 12 โดยส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท าบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-
2579) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ 
นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องเพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ และทิศทางการพัฒนา
ประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
  ดังแสดงในส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยรายละเอียดส่วนยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศพัฒนาเข้าสู่สังคมนวัตกรรมและเตรียมการก้าวสู่ประเทศ
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รายได้สูงในอนาคต แนวทางการพัฒนาในช่วงระยะเวลา 5 ปี การให้ความส าคัญกับการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ 
ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความส าคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพ้ืนฐาน ที่เอ้ืออ านวยทั้งการ
ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และการบริหาร
จัดการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้สามารถ
ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ฉบับที ่12 พ.ศ. 2560-
2564 วันที่ 2 ก.พ. 2560) 
  การอนุรักษ์ศิลปกรรม (Conservation of fine Art) หมายถึง การอนุรักษ์ผลงานศิลปกรรมและวัตถุ
ทางวัฒนธรรม (Art and Culture Material Conservation) เป็นสัญลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรม ในรูปแบบผลงาน
ทางด้านศิลปกรรม ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ ที่มีอยู่ในประเทศไทย เป็นการบ่งบอกถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึง
เรื่องราวในประวัติศาสตร์อันสวยงาม เสมือนเป็นจดหมายเหตุบอกเล่าเรื่องราวในแต่ละช่วงระยะเวลาวัฒนธรรมและ
สังคม ดังนั้นศาสตร์ด้านการอนุรักษ์จึงมีความส าคัญ ในการบริหารจัดการ การบูรณาการด้านการดูแลด้านการจัดเก็บและ
บ ารุงรักษา ที่เป็นระบบระเบียบ และความรู้ความสามารถท่ีจะรักษาศิลปกรรมที่ทรงคุณค่า องค์ความรู้ในการจัดการด้าน
การจัดเก็บ การอนุรักษ์เชิงป้องกัน การบูรณะซ่อมแซมหากเกิดการช ารุดเสียหาย จ าต้องมีระบบ และกระบวนการเรียนรู้
ที่ก้าวสู่ด้านการวิจัย และสร้างสรรค์ที่เรียกว่านวัตกรรม เพ่ือการประยุกต์ให้เข้ากับการอนุรักษ์ศิลปกรรม ซึ่งส่งผลต่อการ
พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับปัจจุบัน 
  เป็นช่วงระยะเวลากว่า 70 ปี ของวิวัฒนาการศิลปกรรมแบบร่วมสมัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และ
ศิลปกรรมแบบไทยประเพณี หรือหัตถศิลป์แขนงต่าง ๆ และสิ่งประดิษฐ์ที่ทรงคุณค่าทางสุนทรียะมีจ านวนมากมายที่มีให้
เห็นทั่วไป และมีจ านวนบางส่วนที่จัดเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ นักสะสมภาคเอกชน หรือบุคคลทั่วไปที่ชื่นชอบในงาน
ศิลปกรรมได้สะสมเป็นจ านวนมากมาย ซึ่งผลงานศิลปกรรมที่ถูกผลิตอย่างต่อเนื่องของศิลปิน นักประดิษฐ์ เป็นสิ่งที่
สะท้อนพัฒนาการทางวัฒนธรรม และเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทางศิลปวัฒนธรรม  แต่ด้วยสภาวะความ
ขาดแคลนผู้มีความรู้เฉพาะด้านการอนุรักษ์ที่จะท าหน้าที่ดูแลรักษาศิลปกรรมที่มีอยู่ และท่ีจะเกิดขึ้นอีกจ านวนมากอย่าง
ต่อเนื่องในภายหน้า ดังนั้นการผลิตมหาบัณฑิตที่จะมาท าหน้าที่วิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่  ๆ เพ่ือการอนุรักษ์
ศิลปกรรมจึงมีความส าคัญ เพ่ือความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
   สืบเนื่องด้วยยุทธศาสตร์หลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม ที่สอดคล้องกับระบบการศึกษา ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม ที่เกิดจาก
การบูรณาการองค์ความรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม วัสดุเคมี และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีใหม่  ๆ เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มี
ความสามารถและประสบการณ์เชิงพหุวิทยาการในด้านการอนุรักษ์ศิลปกรรม โดยพัฒนาความสอดคล้องกับสถานการณ์
ของสังคม และการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใหม่ คือองค์ความรู้ประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการ
อนุรักษ์ศิลปกรรมที่สามารถชี้น าสังคมและประเทศชาติ ไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน 
 

  11.1.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาประเทศสู่ยุคประเทศไทย 4.0  
  จากสถานการณ์ความถดถอยทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในโลก และสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่าง 

เร็วจนมีผลอย่างรวดเร็วกับหลายประเทศที่ก าหนดแผนพัฒนาระยะยาว ซึ่งมีผลท าให้ประเทศหยุดอยู่กับที่หรือถดถอยอยู่
ในระดับท้าย ๆ ของโลกในการพัฒนาประเทศ การลงทุนภาคอุตสาหกรรมด้วยงบต้นทุนสูง คือ “ท ามาก ได้น้อย” และ
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ประเทศไทยปัจจุบันก็ติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจดังกล่าว จึงมีแนวทางการปรับเปลี่ยนเป็น “ท าน้อย ได้มาก” ก็ต้องเปลี่ยน
จากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” โดยเส้นทางของการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม ซึ่งหมายถึง ความรู้สูง ทักษะสูง ศักยภาพสูง และมูลค่าที่เพ่ิมสูง เป็นโมเดลของไทยแลนด์ 4.0 
คือ มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน          

  เพ่ือความสอดคล้องของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการอนุรักษ์ศิลปกรรม ซึ่งได้เปิด 
ด าเนินการสอนมาได้เป็นเวลา 5 ปี (2558-2562) พร้อม ๆ กับรัฐบาลไทยได้ออกนโยบายประเทศไทย 4.0 ในช่วงปี พ.ศ. 
2560 นโยบายดังกล่าวส่งผลให้เป้าหมาย โครงสร้าง กลยุทธ์การสอน ของหลักสูตรในการปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ผลสัมฤทธิ์ในการผลิตมหาบัณฑิต ที่มีความรู้ ทักษะ และศักยภาพในการวิจัย เรื่องการอนุรักษ์ศิลปกรรมที่เป็นมรดก อัต
ลักษณ์ของประเทศไทยให้เห็นประจักษ์ในคุณค่านวัตกรรมศิลปกรรม การผลิตนักวิจัยด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม ซึ่ง
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้มหาบัณฑิต หรือสังคม ด้วยเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศสู่ยุคประเทศไทย 
4.0  

  ปัจจุบันประเทศไทยมีสภาวะความขาดแคลนนักวิจัยอนุรักษ์ศิลปกรรม ที่มีความรู้ความสามารถในการ 
ดูแล ปกป้อง บ ารุง บูรณะรักษาศิลปกรรมที่มีในประเทศไทยจ านวนมากมาย ซึ่งสร้างผลเสียให้คุณค่าในผลงานศิลปกรรม
เหล่านั้นอาจสิ้นคุณค่าสภาวะของความเป็นศิลปกรรม และมูลค่าที่เป็นสัญลักษณ์ของอารยธรรมไทยที่สั่งสมมายาวนาน 
การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ในระดับอาชีพด้านอนุรักษ์ศิลปกรรมอาจก่อผลให้เกิดการขาดประสิทธิภาพในการ
จัดการอนุรักษ์ศิลปกรรมให้คงอยู่ ขาดการจัดการยกระดับในคุณค่าด้านมรดกเชิงวัฒนธรรม ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้
ผลงานศิลปกรรมที่มีในองค์กร หน่วยงานทางศิลปกรรม หอศิลป์ และห้องแสดงของนักสะสมศิลปกรรม ซึ่งล้วนแต่เป็น
ต้นทุนในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศไทยเสียหาย และด้อยคุณค่าได้ 
 

  ดังนั้นการขาดแคลนนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม เป็นความไม่ส่งเสริม ร่วม 
การพัฒนาประเทศสู่ยุคประเทศไทย 4.0 นักวิจัยอนุรักษ์ศิลปกรรมจะเป็นผู้สร้างและน าเสนอนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์
ศิลปกรรม หากด้วยความสามารถในการปฏิบัติภารกิจไม่ได้ท าหน้าที่เพียงแค่การดูแลรักษา แต่ส าคัญคือการหยิบยก
คุณค่าศิลปกรรมประเพณีที่มีจัดเก็บในหอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ และรวมถึงศิลปกรรมที่ถูกละเลยไม่ได้อยู่ในขอบเขตของ
หน่วยงาน องค์กร ทางศิลปะและวัฒนธรรมจัดเก็บรักษา หรือส่งเสริมเผยแพร่ และทั้งนี้ด้วยหน้าที่จรรยาบรรณของ
นักวิจัยอนุรักษ์ศิลปกรรมจะท าหน้าที่ที่ขาดหายไป คือการหยิบยก เชิดชู คุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม ด้วยความสอดคล้อง
กับนโยบายประเทศไทย 4.0 

 

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
   11.2.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาประเทศไทยตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ 
ค านึงถึง    สถานการณ์หรือการพัฒนาประเทศทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งนี้ยังให้ความส าคัญกับสถานการณ์หรือการพัฒนา
ประเทศทางด้านสังคมและวัฒนธรรมด้วย ตามแผนการพัฒนาประเทศไทยทางด้านสังคม กล่าวว่าในปี พ.ศ.  2560 
รัฐบาลได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และด้วยแผนดังกล่าวเป็นแผนการปฏิบัติในระยะเวลา 5 ปี
แรก ในนาม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 



6 

 

 
 

ความสอดคล้องกับระบบการศึกษา ด้วยจุดเน้นและประเด็นพัฒนา ในช่วง 5 ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทย 
มีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ การปฏิรูปและปรับเปลี่ยน การพัฒนานวัตกรรมและการน ามาใช้เป็นปัจจัย
ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติ โดยมุ่งเน้นการน าความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือให้เกิดสิ่งใหม่ที่มี
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และสอดคล้องวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมทั้งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ถอนรากถอนโคนและการพัฒนาต่อยอด นวัตกรรมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมขีดความสามารถของมนุษย์และ  
สังคม มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม 14 นวัตกรรมซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้าง  ทั้งนี้
โดยมีแนวทางหลักในการผลักดันการพัฒนานวัตกรรมและการน ามาใช้ คือ การก าหนด “วาระการวิจัยแห่งชาติ” 
(National Research Agenda) ให้มีจุดเน้นที่ชัดเจนสอดคล้องกับหลายสาขาเป้าหมาย และการใช้กลยุทธ์ด้านนวัตกรรม
บูรณาการ โดยส่งเสริมความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชนในทุกสาขาการ
ผลิตและบริการ รวมทั้งชุมชน ในการสร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมให้
เข้มแข็ง และต้องบูรณาการการวิจัยและพัฒนากับการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และการพัฒนานวัตกรรม โดยต้อง 
ก าหนดวาระการวิจัยของประเทศท่ีสอดคล้องกับสาขาเป้าหมายหรือประเด็นการพัฒนาทางสังคมที่ส าคัญ ๆ  

การปรับหลักสูตรอนุรักษ์ศิลปกรรมครั้งนี้ โดยมุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีศักยภาพในการวิจัยด้านการ 
อนุรักษ์ศิลปกรรมซึ่งรองรับทิศทางแผนพัฒนาประเทศที่มีการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในช่วง 5 ปีนี้ที่มุ่งเน้นในเรื่องส าคัญด้านการวิจัย ที่มีองค์ประกอบรอบด้านแบบบูรณาการบน
พ้ืนฐานแนวทางประเทศไทย 4.0 กล่าวคือ  การเร่งนักวิจัยพัฒนาการด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม ด้วยการประยุกต์ และต่อ
ยอดการพัฒนา จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี โดยยุทธศาสตร์ที่มีความส าคัญเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับศาสตร์การ
อนุรักษ์ศิลปกรรม ต่อยอดไปสู่ความเป็นอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีแบบพ้ืนฐานและขั้นสูง การผสมผสานกลุ่มเครื่องมือ
อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ท าการวิเคราะห์ ประเมินสภาพวัสดุ และการน าระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 
กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ หรือเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 
ในการปกป้องควบคุม ดูแล รักษา บูรณะซ่อมแซมศิลปกรรม อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัยเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับ
การเทคนิค วัสดุ ศิลปกรรม หรือวัตถุทางวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ๆท่ีพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และท่ีส าคัญรองรับศิลปกรรม 
รูปแบบดั้งเดิม  

ด้วยความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ ระยะ 5 ปี ที่มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรวิจัยในสาขา  
STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) ซึ่งสาขาด้านการอนุรักษ์มีองค์ความรู้บูรณาการ 
เป็นการส่งเสริมห้องปฏิบัติการวิจัยเพ่ือสอดคล้องกับของภาคเอกชนที่ได้ มาตรฐานและในแขนงวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพในการสร้างนวัตกรรม ด้านการอนุรักษ์ศิลปกรรมของประเทศใน 
อนาคต  
   คุณสมบัตินักวิจัยอนุรักษ์ศิลปกรรม เพ่ือตอบสนองการปรับกลไกระบบวิจัยและพัฒนาของประเทศทั้ง
ระบบ ทั้งกลไกการให้ทุนวิจัย การสร้างเครือข่ายวิจัย กระบวนการวิจัย การน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยต้องมุ่งเน้นการ
ประสานพลัง และศักยภาพของนักวิจัยเชิงบูรณาการในสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
ภาคเอกชนในการยกระดับศักยภาพนักวิจัยด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม ประกอบด้วยองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีได้อย่างแท้จริง
และมีประสิทธิภาพเพ่ือการอนุรักษ์ศิลปกรรม เป็นบุคคลที่มีคุณภาพท าหน้าที่ปกป้องศิลปกรรมที่เป็นเครื่องแสดง
วัฒนธรรมในสังคมและประเทศชาติ 
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12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
 จากที่กล่าวในข้อ 11 แผนการพัฒนาของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรวิจัยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่มา
จาก STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) เป็นบริบทประเทศไทย 4.0 ที่มีโจทย์ agenda-   
based research เป็นยุทธศาสตร์ปลายทาง “นวัตกรรมเพ่ือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบยั่งยืน” และในกาลนี้เป็นช่วง 
ระยะเวลาของการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม มีเป้าหมายที่มุ่งเน้นผลิต
มหาบัณฑิตด้านการอนุรักษ์ศิลปกรรม ให้มีระบบอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ คือ มีความรอบรู้ เข้าใจในหลายศาสตร์
เป็นพ้ืนฐานแล้วน ามาประยุกต์เฉพาะทาง วิเคราะห์ ประเมิน และเห็นถึงกระบวนการอย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีการที่
ทันสมัยมีประสิทธิภาพ และให้ผลลัพธ์คุณภาพตามมาตรฐานสากล ซึ่งการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรมมีทิศทางเพ่ือสร้างมหาบัณฑิตท่ีเป็นนักวิจัยด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการที่
สอดคล้องและรองรับแผนพัฒนาสังคมฐานความรู้และเศรษฐกิจที่เกิดจากการวิจัยสร้างนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์เป็น
ส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 
 ความสอดคล้อง และความต้องการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวส่งผลให้หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
อนุรักษ์ศิลปกรรม จึงต้องปรับปรุงให้เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิต ที่สามารถเป็นนักอนุรักษ์ศิลปกรรม นักวิจัย ที่
มีความพร้อมการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  ศิลปกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (embedded 
system) ในรูปแบบอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ใกล้ตัวในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการค้นหาข้อมูล จดจ าตลอดจน
ท าการวิเคราะห์ประเมินผลวัสดุศิลปกรรม และจะเป็นการง่ายต่อการศึกษาวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือตอบสนองด้าน
การอนุรักษ์ศิลปกรรม แบบป้องกัน บูรณะซ่อมแซม ให้กลับคืนดังเดิม ในเนื้อหาวิชาต่าง  ๆ ที่ให้ความรู้ ประสบการณ์
ทักษะ การวิเคราะห์ สู่การวิจัยที่ก้าวล้ า รู้ทันเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการอนุรักษ์ศิลปกรรม 
 

 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน   
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการอนุรักษ์ศิลปกรรม 
และวัตถุศิลปกรรม ที่แสดงบ่งบอกถึงศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย และประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมไทย การผลิต
มหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะและสมรรถภาพสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยหลักสูตรได้ด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้ 
 1. ด้านการผลิตบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรมได้น าปรัชญาทางการศึกษา
ที่ก าหนดไว้ว่า “ศิลป์และศาสตร์สร้างสรรค์ยั่งยืน” และคุณสมบัติของมหาบัณฑิตศิลปากรที่พึงประสงค์ที่เน้นผลิตบัณฑิต
ที่คิดอย่างเป็นระบบเชิงวิทยาศาสตร์ หรือ Critical Thinking มีศักดิ์ศรีแห่งตน มีสติปัญญา มีจิตสาธารณะ ตระหนักซึ่งใน
คุณค่าแห่งศิลปะ มีความรอบรู้ มุ่งเน้นผลลัพธ์ของงานที่เป็นเลิศ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรับผิดชอบสูง และเป็นผู้ที่มี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มาเป็นองค์ประกอบหลักองค์ประกอบหนึ่งในการก าหนดคุณสมบัติของมหาบัณฑิตในหลักสูตรนี้ 
 2. ด้านการวิจัย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรมได้น าปณิธานของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรที่ว่า “สร้างสรรค์ศิลปะ วิทยาการ และภูมิปัญญาเพ่ือสังคม” และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่มุ่งเน้น
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์ และสืบเนื่องในหลักการรักษา การอนุรักษ์จึงเป็นองค์ประกอบส าคัญหลักใน
การผลิตผลงานวิจัยของมหาบัณฑิตและคณาจารย์ในหลักสูตร โดยหลักสูตรมีระบบ และแผนที่มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมให้
มหาบัณฑิตและคณาจารย์ของหลักสูตร ผลิตผลงานวิจัยด้านอนุรักษ์ศิลปกรรมโดยการน าองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  
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เทคโนโลยี วิศวกรรม และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในผลงานศิลปกรรม เพ่ือการอนุรักษ์ศิลปกรรมในรูปแบบแนวทาง
วิธีการ และอุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิผลในการอนุรักษ์ศิลปกรรม และวัตถุที่ส าคัญทางวัฒนธรรม ทั้งของไทย
และนานาชาติ 
 3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม ได้น าปรัชญา
ของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ว่า “ศิลป์และศาสตร์ สร้างสรรค์ชาติยั่งยืน” มีขอบเขตความรับผิดชอบนอกเหนือจากการ
ผลิตมหาบัณฑิต พันธกิจที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่มุ่งเน้นการให้บริการวิชาการแก่สังคมเป็นองค์ประกอบหลัก
ในการก าหนดแผนการบริการวิชาการสู่สังคมของหลักสูตร โดยหลักสูตรมีแผนก าหนดให้มหาบัณฑิตและคณาจารย์ ของ
หลักสูตรเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ศิลปกรรมแก่สังคม เช่น พิพิธภัณฑสถาน หอศิลป์ นักสะสม
ผลงานศิลปกรรม ห้องแสดงผลงานศิลปกรรมของเอกชน และศิลปินเจ้าของผลงานศิลปกรรม ตลอดจนศาสนสถานที่มีผล 
งานศิลปกรรมจัดเก็บ ด้วยการน าองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ศิลปกรรม และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือการเห็นถึงความส าคัญ
ในการอนุรักษ์ศิลปกรรมเหล่านั้นด้วยองค์ความรู้ที่ถูกต้อง เป็นการรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันมีคุณค่า ส่งเสริมสังคม
และสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ยั่งยืน 
 4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรมมีเป้าหมายที่
สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่เน้นการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยหลักสูตรวิชา การอนุรักษ์
ศิลปกรรมมุ่งเน้นให้มหาบัณฑิตและคณาจารย์ตระหนักถึงความส าคัญของหลักสูตรที่เป็นผลิตผลหรือกลไกลของพันธ
กิจการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในรูปแบบแนวทางของการสร้างองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ศิลปกรรม เพ่ือการท านุบ ารุง
วัฒนธรรมสู่สังคมและประเทศ ด้วยความรับผิดชอบโดยตรงในด้านการท านุบ ารุง อนุรักษ์ ดูแลรักษา ซึ่งเป็นเครื่องแสดง
หรือสื่อสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมคู่ไทยยาวนาน  
 

  

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
ไม่มี 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญา 
   อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยการบูรณาการศาสตร์และศิลป์ ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและ
แหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

1.2  ความส าคัญ 
 หลักสูตรอนุรักษ์ศิลปกรรมเป็นหลักสูตรที่เกิดจากการบูรณาการองค์ความรู้ในศาสตร์ทางศิลปะและ

วิทยาศาสตร์ เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถและประสบการณ์เชิงพหุวิทยาการในด้านการอนุรักษ์ศิลปกรรม โดยมี
ความตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคมและการพัฒนาขององค์ความรู้ใหม่ ๆ ในศาสตร์สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม 
และสามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่สามารถชี้น าสังคมและประเทศชาติ ไปสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
 1.3  วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
         1.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 (1) ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการอนุรักษ์งานศิลปกรรมด้านจิตรกรรม 
ประติมากรรม และวัสดุอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปกรรม เช่น ภาพถ่าย ผ้า และกระดาษ เป็นต้น 
 (2) ผลิตนักวิจัยด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม 

       (3) ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ศิลปกรรม
กับวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 

1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLO) 
การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ได้ด าเนินอยู่บนพ้ืนฐานวิธีการจัดการศึกษาแบบ Outcome-Based Education (OBE) 
โดยยึดหลักการออกแบบหลักสูตรในลักษณะที่เรียกว่า Backward Curriculum Design โดยเริ่มต้นจากการออกแบบ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes - PLO) ทีน่ักศึกษาจะต้องบรรลุเมื่อเรียนจบ
ตามหลักสูตร แล้วจึงน าผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes - PLO) ดังกล่าวมา
ออกแบบรายวิชา วิธีการสอน และวิธีการประเมินผล เพ่ือสร้างให้มหาบัณฑิตที่จบออกไปสามารถบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes - PLO) และมีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรต้องการในการ
ออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes - PLO) ยึดหลักการประมวลเอา
ความต้องการของ (1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหลักสูตรอันประกอบด้วย คณาจารย์ผู้บริหารและสอนในหลักสูตร นักศึกษา
ปัจจุบัน มหาบัณฑิต และผู้ใช้มหาบัณฑิตซึ่งเป็นตลาดแรงงานของมหาบัณฑิตในหลักสูตร (2) ปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน์ 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ อัตลักษณ์นักศึกษาและมาตรฐานการศึกษาและวัตถุประสงค์ในการผลิตมหาบัณฑิตและ
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร (3) ผลการเรียนรู้  5 ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(Thai Qualification Framework: Higher Education - TQF: Hed) (4) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
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พ.ศ. 2558 ของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) (5) ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 จากความต้องการของทั้ง 5 ภาคส่วนดังกล่าว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯจึงได้ก าหนดออกมาเป็น
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร(Programme expected Learning Outcomes - PLO) จ านวนทั้งสิ้น 9 ข้อที่
ชัดเจนและสามารถประเมินได้ว่าผู้เรียนบรรลุตาม PLO ข้อนั้น ๆ หรือไม่  
 PLO ทั้ง 9 ข้อดังกล่าว ประกอบไปด้วยผลลัพธ์การเรียนรู้ทั่วไปที่ เป็นทักษะจ าเป็นต่อการท างานใน
อนาคต (generic outcomes) จ านวน 1 ข้อ นอกจากนี้แล้ว คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ยังได้น าหลักการเรียนรู้ 3 
ด้านของ Bloom (Three Domains of Learning) มาก าหนดลักษณะของ PLO ในแต่ละข้อเพ่ือจะได้ก าหนดวิธีการสอน
และประเมินผลที่สามารถท าให้นักศึกษาบรรลุ PLO ข้อนั้นได้จริง ส าหรับ PLO ข้อที่จัดอยู่ในประเภทพัฒนาสติปัญญา 
(Cognitive Domain) จะถูกเรียงล าดับตามระดับการเรียนรู้ 6 ระดับของ Bloom’s Taxonomy (Revised) เพ่ือที่จะได้
ออกแบบรายวิชา การจัดการเรียนการสอนและประเมินผลที่สอดคล้องกับระดับการพัฒนาด้านสติปัญญา (Cognitive 
domain) ของมนุษย์นั้นเอง 

PLO ทั้ง 9 ข้อของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม มีดังนี้ 
 

ล าดับที ่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(PLO) 

Cognitive Domain 
(Knowledge) 

 (Bloom’s Taxonomy 
(Revised)) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 

R U Ap An E C S At 
PLO1 สามารถอธิบายและเปรียบเทียบแนวคิด 

ทฤษฎีในการอนุรักษ์ศิลปกรรม ✓ ✓       

PLO2 มีจรรยาบรรณในการอนุรักษ์ศิลปกรรม ✓ ✓      ✓ 
PLO3 สามารถเลือกใช้วัสดุ เครื่องมือ และ

เทคโนโลยทีี่เหมาะสมในการอนรุักษ์และ
งานวิจยัด้านอนุรักษ ์

  ✓      

PLO4  สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุที่ท าให้เกิดการ
เสื่อมสภาพ ตรวจสอบ บันทึกขอ้มูลและ
ประเมินสภาพด้านต่าง ๆ ของงาน
ศิลปกรรมเพื่อการอนุรักษ์ 

  ✓ ✓   ✓  

PLO5 สามารถประเมนิประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ของวัสดุและสร้างสรรค์วิธีการอนุรักษ์ 

    ✓ ✓   

PLO6 รับฟังความคิดเห็น ปฏบิัติงานรว่มกับผู้อื่น
และท างานเป็นทีม  

   ✓    ✓ 

PLO7 สามารถน าผลงานวิจัยมาสื่อสารและ
น าเสนอในงานประชุมวิชาการ 
 

      ✓ ✓ 
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ล าดับที ่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(PLO) 

Cognitive Domain 
(Knowledge) 

 (Bloom’s Taxonomy 
(Revised)) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 

R U Ap An E C S At 
PLO8 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้ก้าวทัน
ต่อความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดา้น
การอนุรักษ์ 

  ✓ ✓   ✓  

PLO9 บูรณาการและสร้างสรรค์องค์ความรู้จาก
งานวิจยัด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเพื่อการ
น าเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาการ
อนุรักษ์ศิลปกรรม  

    ✓ ✓ ✓  

หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ์  ในช่อง “Cognitive Domain” ระดับต่าง ๆ  หรือช่อง “Psychomotor Domain” และ 
“Affective Domain” ตามความเหมาะสม 

 
  นอกจากนี้แล้ว เพ่ือสร้างความมั่นใจว่า หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรมจะ
สามารถผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ทวนสอบว่า
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) ที่ก าหนดไว้ทั้ง 9 ข้อนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรหรือไม่ 
ดังนี้ 
 1.3.3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLO) 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 
1.ผลิตมหาบัณฑติที่มีความรู้
ความสามารถในการอนุรักษ์งาน
ศิลปกรรมด้านจิตรกรรม 
ประติมากรรม และ วสัดุอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวข้องกับงานศิลปกรรม เช่น 
ภาพถ่าย ผา้ และกระดาษ เปน็ต้น 

✓  ✓ ✓ ✓     

2. ผลิตนักวิจัยดา้นอนุรักษ์
ศิลปกรรม 

    ✓ ✓ ✓ ✓  
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 
3. ผลิตมหาบัณฑติที่มีความรู้
ความสามารถในการประยุกต์องค์
ความรู้ด้านการอนุรักษ์ศิลปกรรม
กับวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 

 ✓     ✓ ✓ ✓ 

หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ์ ในช่องที่วัตถุประสงค์สัมพันธ์กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO)  

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ปรับปรุงหลักสูตรอนุรักษ์ศิลปกรรม
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ สป.อว.
ก าหนดทุก5 ป ี

ติดตามและประเมินหลักสูตรเมือ่มีผู้ส าเร็จ
การศึกษาในหลักสูตร 

1. รายงานผลการประเมนิหลักสูตร  
2. เอกสารการปรับปรุงหลักสตูร 

ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ภายในระยะเวลา 5 ปี 

1. ติดตามการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการ
ของหน่วยงานและองค์กรที่เก่ียวข้องกับ
สาขาวชิา 
2. จัดสัมมนาหลักสูตร ผู้เข้าสัมมนา
ประกอบด้วย อาจารย์ นักศึกษา ผู้ส าเร็จ
การศึกษา (ศิษย์เก่า) และผู้ใชบ้ณัฑิต 

1. รายงานผลการประเมนิความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
2. รายงานผลการจัดสัมมนา
หลักสูตร 

พัฒนาแผนการส่งเสริมการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ภายใน
ระยะเวลา 2 ป ี
 
 
 
 
 
 

1. เพิ่มพูนทักษะ/ความรู้แก่ผู้สอน  เพื่อ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศที่สนบัสนนุการ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3. ส่งเสริมการประเมินผลที่เน้นพัฒนาการของ
ผู้เรียน 
4. จัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรที่เน้นทักษะ
การเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 

1. มีกิจกรรมการอบรมเพิ่มพูน
ทักษะแก่ผู้สอน 
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
จัดการสอนที่เนน้ผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
3. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
ระบบสารสนเทศที่สนบัสนุนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
4.จ านวนรายวิชาที่ใช้การวัดและ
ประเมินผลที่เน้นพฒันาการของ
ผู้เรียน 

จัดท าแผนการพัฒนาทักษะการสอน/
การประเมินผลของอาจารย์ตามผล
การเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2552  ทุก 5 ปี 

พัฒนาทักษะการสอนของผู้สอนที่เน้นการสอน 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม  ด้านความรู้ ด้าน 
ทักษะทางปัญญา  ด้านทักษะความสัมพนัธ์ 
ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ และด้าน 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 

1. จ านวนโครงการพัฒนาผูส้อนใน
ด้านทักษะการสอนและการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ความคิดเห็นของผู้เรียนต่อทักษะ

การสอนของผู้สอนที่มุ่งผลการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน  
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ  จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  ข้อก าหนดต่าง ๆ   ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 8 
สัปดาห์ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เห็นสมควร 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  ไม่มี 
 
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร  
 2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน    
                   ภาคการศึกษาต้น     เดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 
         ภาคการศึกษาปลาย    เดือนธันวาคม – เมษายน 
         ภาคการศึกษาฤดูร้อน   เดือนเมษายน – มิถุนายน 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

  2.2.1  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2561 ข้อ 6 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

2.2.2 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จุลชีววิทยา 
เทคโนโลยีชีวภาพ ทัศนศิลป์ ประยุกตศิลป์ ศิลปะและการออกแบบ โบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ สถาปัตยกรรม วัสดุ
ศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

2.2.3 ผ่านการคัดเลือกตามกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   
  ขาดทักษะด้านการสร้างสรรค์ศิลปกรรม และขาดความรู้ด้านเคมี กรณีนักศึกษาไม่ได้ส าเร็จการศึกษา
สาขาทัศนศิลป์ และ เคมี 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 2.4.1.ก าหนดวิชาพ้ืนฐานทักษะด้านทัศนศิลป์ และความรู้ด้านเคมี ในหมวดวิชาเลือก  
 2.4.2.แนะน าให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ขาดความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการท า
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ด้านวิชาอ่ืนๆนอกหลักสูตร ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการหรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  
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2.5   แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   
        2.5.1 แผน ก แบบ ก 1  

ชั้นปีที ่
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 
ชั้นปทีี่ 1 5 5 5 5 5 
ชั้นปทีี่ 2 - 5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 10 10 10 10 

         

  2.5.2 แผน ก แบบ ก 2  

ชั้นปีที ่
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 
ชั้นปทีี่ 1 5 5 5 5 5 
ชั้นปทีี่ 2 - 5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 10 10 10 10 

          

 2.5.3 แผน ข  

ชั้นปีที ่
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 
ชั้นปทีี่ 1 5 5 5 5 5 
ชั้นปทีี่ 2 - 5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 10 10 10 10 

 
2.6  งบประมาณตามแผน  

 2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 
ค่าบ ารุงการศึกษา 35,000 70,000 70,000 70,000 70,000 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

464,500 929,000 929,000 929,000 929,000 
ค่าลงทะเบียน 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 

รวมรายรับ 499,500 999,000 999,000 999,000 999,000 

        หมายเหตุ  ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย (รวมค่าบ ารุงการศึกษา) ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท  
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 2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

 

  
 2.7 ระบบการศึกษา 
  แบบชั้นเรียน 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
  แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
  แบบอ่ืน ๆ (ระบุ) 
 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 
และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน   
 3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม มี 3 แผนการศึกษา คือ  
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข 
 
 
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 
รายจ่ายระดบัมหาวิทยาลัย 62,870 125,740 125,740 125,740 125,740 
ค่าตอบแทนบุคลากร 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 
ค่าใช้จ่ายด าเนนิงาน ทนุการศึกษา 
และค่าใช้จา่ยอื่น ๆ  

334,000 568,800 568,800 568,800 568,800 

รวม 540,870 838,540 838,540 838,540 838,540 
จ านวนนักศึกษา 15 30 30 30 30 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา   54,087 41,927 41,927 41,927 41,927 
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       หมายเหตุ   
1. การเลือกแผนการศึกษาของนักศึกษาขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
2. นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ต้องเรียนรายวิชาจ านวน 2 รายวิชา ดังนี้ รายวิชา 103 516 สัมมนาทางด้าน

อนุรักษ์ศิลปกรรม และ รายวิชา 103 517 ระเบียบวิธีวิจัย โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร 
3. นักศึกษาแผน ข จะต้องสอบประมวลความรู้ และจะต้องฝึกการปฏิบัติงานด้านอนุรักษ์ในห้องปฏิบัติงาน

จ านวน 40 ชั่วโมง นอกสถานที่และ/หรือเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 120 ชั่วโมง โดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตรฯ   
 3.1.3 รายวิชา 
 3.1.3.1 รหัสวิชา  ก าหนดไว้เป็นเลข 6 หลัก โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละสามหลัก 

เลขสามหลักแรก เป็นเลขประจ าหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ   ดังนี ้
103 สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม บัณฑิตวิทยาลัย 
เลขสามหลักหลัง เป็นเลขบอกรหัสวิชา ดังนี้ 
เลขตัวแรก   หมายถงึ  ระดับการศึกษา 
      5 หมายถึง ระดับปริญญาโท 

 เลขตัวทีส่อง หมายถึง  กลุ่มรายวิชา    
  1-2 หมายถึง  หมวดวิชาบังคับ    
  3-5 หมายถึง   หมวดวิชาเลือก   
  6 หมายถึง   วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

เลขตัวทีส่าม หมายถึง  ล าดับที่ของรายวิชา   
3.1.3.2 การคิดหน่วยกิต 

รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต  

รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต  

การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกตใิห้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต  

หมวดวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
หมวดวิชาบังคับ 6 (ไม่นับหน่วยกิต) 21 21 
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  3 9 
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 36 12  
การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า)    6 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร มีค่าเทียบเท่า 36 ไม่น้อยกว่า 36 ไม่น้อยกว่า 36 



18 

 

 
 

การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต  

การค้นคว้าอิสระที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มี
ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต  

วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 

 

ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิต จาก จ านวนชั่วโมงบรรยาย (บ) 
ชั่วโมงปฏิบัติ (ป) และชั่วโมงท่ีนักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหารด้วย 3 ซึ่งมีวิธีคิด 
ดังนี้ 

จ านวนหน่วยกิต   =   บ + ป + น 
                            3 

การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ  ประกอบด้วยเลข 4 ตัว คือ 
 เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
 เลขตัวที่สอง สาม และสี่ อยู่ในวงเล็บบอกโดย 

        เลขตัวที่สองบอกจ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
เลขตัวที่สามบอกจ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
เลขตัวที่สี่บอกจ านวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 

  3.1.3.3  รายวิชา  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ออกแบบรายวิชาเพ่ือผลักดันให้บรรลุ PLO ทั้ง 9 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

ก. หมวดวิชาบังคับ  

นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ต้องเรียนรายวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 6 หน่วยกิต คือ 

103 516      สัมมนาทางด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม   3*(3-0-6) 
           (Seminar in Conservation of Fine Art)  

103 517  ระเบียบวิธีวิจัย        3*(3-0-6) 
(Research Methodology)  

     นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ต้องเรียนรายวิชาบังคับต่อไปนี้จ านวน 21 หน่วยกิต 
  

103 511 หลักการและแนวคิดในการอนุรักษ์ศิลปกรรม    3(3-0-6) 
(Principles and Concepts in Conservation of Fine Art) 
 

103 512  สมบัติและโครงสร้างของวัสดุศิลปกรรม      3(3-0-6) 
(Properties and Structures of Artistic Materials) 

_________________________ 
หมายเหตุ *หมายถึง รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
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103 513 วัสดุและเทคนิคในการอนุรักษ์ศิลปกรรม      3(3-0-6) 
(Materials and Techniques in Conservation of Fine Art)  

 

103 514 การบันทึกข้อมูลและการประเมินสภาพ     3(2-2-5) 
(Documentation and Condition Assessment) 
    

103 515 การอนุรักษ์เชิงป้องกัน       3(3-0-6) 
(Preventive Conservation)  

 

103 516  สัมมนาทางด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม       3(3-0-6) 
(Seminar in Conservation of Fine Art)  

 

103 517 ระเบียบวิธีวิจัย        3(3-0-6) 
(Research Methodology)  
 

ข. หมวดวิชาเลือก 
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้ จ านวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และแผน ข ต้อง

เลือกเรียนรายวิชาที่มีจ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ ในรายวิชาต่อไปนี้ จ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต (รวมจ านวน
ชั่วโมงปฏิบัติ 90 ชั่วโมง) 

 
103 531 การปฏิบัติงานอนุรักษ์ศิลปกรรม      3(2-2-5) 

(Conservation Treatments of Fine Art)  
 

103 532 กรณีศึกษาในการอนุรักษ์งานศิลปกรรม     3(2-2-5) 
(Case Studies in Fine Art Conservation) 
 

103 533 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม     3(3-0-6) 
(Selected Topics in Conservation of Fine Art) 

   

103 534 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการอนุรักษ์    3(3-0-6) 
(Information and Communication Technology for Conservation) 
 

103 535 เคมีประยุกต์เพ่ือการอนุรักษ์งานศิลปะและโบราณวัตถุ   3(1-4-4) 
  (Applied Chemistry for Conservation of Art and Artifacts) 
 

103 536 เทคนิคในงานทัศนศิลป์       3(2-2-5) 
  (Techniques in Visual Arts) 
 
 
 

 
 



20 

 

 
 

ค. วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
  วิทยานิพนธ์  ส าหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 

103 561 วิทยานิพนธ์   มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
 

 วิทยานิพนธ์  ส าหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 
103 562 วิทยานิพนธ์   มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
  

 การค้นคว้าอิสระ  ส าหรับนักศึกษาแผน ข 
103 563 การค้นคว้าอิสระ มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต 
 (Independent Study) 
 
หมายเหตุ หากนักศึกษาแผน ข  เลือกเรียนวิชา 103 533 หรือ 103 534 ซึ่งเป็นวิชาไม่มีจ านวนชั่วโมงปฏิบัติ ดังนั้น
นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนวิชาอ่ืน ๆ ที่มีชั่วโมงปฏิบัติอีก 2 วิชา เพื่อให้ได้ชั่วโมงปฏิบัติครบจ านวน 90 ชั่วโมง 
 
 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
        3.1.4.1 แผน ก แบบ ก 1 

 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บ-ป-น) 
103 516 สัมมนาทางด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม 3*(3-0-6) 
103 517 ระเบียบวิธีวิจัย 3*(3-0-6) 
103 561 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 9 

รวมจ านวนหน่วยกิต 9 
 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บ-ป-น) 
103 561 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 9 

รวมจ านวนหน่วยกิต 9 
 

 
 

_________________________ 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บ-ป-น) 
103 561 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 9 

รวมจ านวนหน่วยกิต 9 
 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บ-ป-น) 
103 561 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 9 

รวมจ านวนหน่วยกิต 9 
 
 

3.1.4.2 แผน ก แบบ ก 2  
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บ-ป-น) 
103 511 หลักการและแนวคิดในการอนุรักษ์ศิลปกรรม  3(3-0-6) 
103 512 สมบัติและโครงสร้างของวัสดุศิลปกรรม  3(3-0-6) 
103 514 การบันทึกข้อมูลและการประเมินสภาพ 3(2-2-5) 
103 515 การอนุรักษ์เชิงป้องกัน 3(3-0-6) 

รวมจ านวนหน่วยกิต 12 
 

 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บ-ป-น) 
103 513 วัสดุและเทคนิคในการอนุรักษ์ศิลปกรรม   3(3-0-6) 
103 516 สัมมนาทางด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม   3(3-0-6) 
103 517 ระเบียบวิธีวิจัย 3(3-0-6) 

 วิชาเลือก  3 
รวมจ านวนหน่วยกิต 12 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บ-ป-น) 
103 562 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 6 

รวมจ านวนหน่วยกิต 6 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บ-ป-น) 
103 562 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 6 

รวมจ านวนหน่วยกิต 6 
 

 
3.1.4.3 แผน ข 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บ-ป-น) 
103 511 หลักการและแนวคิดในการอนุรักษ์ศิลปกรรม  3(3-0-6) 
103 512 สมบัติและโครงสร้างของวัสดุศิลปกรรม  3(3-0-6) 
103 514 การบันทึกข้อมูลและการประเมินสภาพ 3(2-2-5) 
103 515 การอนุรักษ์เชิงป้องกัน 3(3-0-6) 

รวมจ านวนหน่วยกิต 12 
 

 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บ-ป-น) 
103 513 วัสดุและเทคนิคในการอนุรักษ์ศิลปกรรม   3(3-0-6) 
103 516 สัมมนาทางด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม   3(3-0-6) 
103 517 ระเบียบวิธีวิจัย 3(3-0-6) 
 วิชาเลือก  3 

รวมจ านวนหน่วยกิต 12 
 

 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บ-ป-น) 
 วิชาเลือก 6 
 สอบประมวลความรู้  

รวมจ านวนหน่วยกิต 6 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บ-ป-น) 
103 563 การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า) 6 

รวมจ านวนหน่วยกิต 6 

 

    3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
 

103 511 หลักการและแนวคิดในการอนุรักษ์ศิลปกรรม    3(3-0-6) 
(Principles and Concepts in Conservation of Fine Art) 

หลักการ แนวคิด ประวัติการอนุรักษ์งานศิลปกรรม ความรู้พ้ืนฐานส าหรับการอนุรักษ์ 
                      ศิลปกรรม  และประวัติศาสตร์ศิลปะ จริยธรรมของนักอนุรักษ์ รวมทั้งกฎหมาย กฎระเบียบ 
   และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ศิลปกรรม 
 

103 512  สมบัติและโครงสร้างของวัสดุศิลปกรรม      3(3-0-6) 
(Properties and Structures of Artistic Materials) 

   เคมีพ้ืนฐานส าหรับวัสดุ สมบัติทางกายภาพและเคมีของวัสดุที่ใช้สร้างงานศิลปกรรม สาเหตุ 
                     และกระบวนการเสื่อมสภาพของงานศิลปกรรม 
 
 

103 513 วัสดุและเทคนิคในการอนุรักษ์ศิลปกรรม      3(3-0-6) 
(Materials and Techniques in Conservation of Fine Art)  

วัสดุและเทคนิคที่ใช้ในการอนุรักษ์ศิลปกรรม ข้อดีและข้อเสียของวัสดุและเทคนิคประเภท 
ต่าง ๆ  
 

 

103 514 การบันทึกข้อมูลและการประเมินสภาพ     3(2-2-5) 
(Documentation and Condition Assessment) 

การตรวจสอบสภาพ กระบวนการและวิธีการบันทึกข้อมูล การบรรยายลักษณะงานศิลปกรรม    
และการประเมินสภาพปัญหาของงานศิลปกรรมโดยใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์  

มีการศึกษานอกสถานที่ 
 

103 515 การอนุรักษ์เชิงป้องกัน       3(3-0-6) 
(Preventive Conservation)  

การป้องกันการช ารุดและการเสื่อมสภาพของศิลปกรรม การควบคุมสภาพแวดล้อม วิธีการ  
จัดเก็บและจัดแสดง การเลือกใช้วัสดุ การวางแผนรับมืออุบัติภัย 
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103 516  สัมมนาทางด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม      3(3-0-6) 
(Seminar in Conservation of Fine Art)  

สัมมนาประเด็น องค์ความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการอนุรักษ์ศิลปกรรม 
 

 

103 517 ระเบียบวิธีวิจัย        3(3-0-6) 
(Research Methodology)  

การออกแบบงานวิจัย กระบวนการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย และการเขียนโครงการวิจัย    
ทิศทางและแนวโน้มของการวิจัยด้านการอนุรักษ์ศิลปกรรม 

 
 

103 531 การปฏิบัติงานอนุรักษ์ศิลปกรรม      3(2-2-5) 
(Conservation Treatments of Fine Art)  

การฝึกทักษะ เทคนิค การเลือกใช้วัสดุ และสารเคมีในการอนุรักษ์ศิลปกรรม  
มีการศึกษานอกสถานที่ 
 

 

103 532 กรณีศึกษาในการอนุรักษ์งานศิลปกรรม     3(2-2-5) 
(Case Studies in Fine Art Conservation) 

ตัวอย่างการอนุรักษ์งานศิลปกรรม การวิเคราะห์ปัญหา ผลดี ผลเสีย ที่เกิดจากการอนุรักษ์ใน
อดีต และเสนอวิธีการแก้ไข 

 
 

103 533 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม     3(3-0-6) 
(Selected Topics in Conservation of Fine Art) 

   หัวข้อด้านการอนุรักษ์ศิลปกรรม และประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
 
 

103 534 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการอนุรักษ์   3(3-0-6) 
(Information and Communication Technology for Conservation) 

แนวคิด ทฤษฎีโครงสร้าง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการอนุรักษ์ 
การประมวลผลสารสนเทศและการจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือการบันทึกข้อมูล  

 
103 535 เคมีประยุกต์เพื่อการอนุรักษ์งานศิลปะและโบราณวัตถุ   3(1-4-4) 
  (Applied Chemistry for Conservation of Art and Artifacts) 
   ความรู้เกี่ยวกับสารเคมี ปฏิกิริยาเคมี และปฏิบัติการทางเคมีที่น ามาใช้กับการอนุรักษ์งาน 

ศิลปะ และโบราณวัตถุ 
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103 536 เทคนิคในงานทัศนศิลป ์       3(2-2-5) 
  (Techniques in Visual Arts) 

 

   ความเข้าใจกระบวนการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของศิลปิน จากผลงานแต่ละประเภท ผลงาน 
จิตรกรรมสีฝุ่น จิตรกรรมสีน้ ามัน จิตรกรรมสีน้ า ผลงานประติมากรรมในเทคนิคต่าง ๆ ผลงานภาพพิมพ์
กระบวนการพิมพ์ ผลงานวาดเส้น และผลงานสื่อผสม สร้างความเข้าใจในการใช้วัสดุและเทคนิควิธีการ
ต่าง ๆ ของผลงานในแต่ละประเภท ตั้งแต่เริ่มต้นผลิตจนส าเร็จเป็นชิ้นผลงาน 

 
 

103 561  วิทยานิพนธ์       มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 
(Thesis)  

วิจัยในหัวข้อเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปกรรม ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 
 

103 562  วิทยานิพนธ์       มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
(Thesis)  

วิจัยในหัวข้อเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปกรรม ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 
 

103 563  การค้นคว้าอิสระ       มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต 
(Independent Study)  

การศึกษารายบุคคลในประเด็นที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปกรรม ภายใต้การควบคุมของอาจารย์
ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์   
    3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ 
ต าแหน่ง ชื่อ สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

1 ผศ.ดร.รัชฎา บุญเต็ม Ph.D. (Inorganic Chemistry) 
University of Cambridge, UK (1995) 
วท.บ. (เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (2534) 

26 3 
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ล าดับ 
ต าแหน่ง ชื่อ สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

2 ผศ.ดร.ถนอมจิตร์ ชุ่มวงค์ 
 
 

ปร.ด. (ทัศนศิลป)์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(2561) 
ศ.ม. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2536) 
ศ.บ. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2532) 

8 3 

3 อ.ดร.พงษ์พันธ์ จันทนมัฏฐะ ปร.ด. (ทัศนศิลป)์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(2560) 
ศศ.ม. (บริหารงานวัฒนธรรม) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2553) 
ศ.บ. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2540) 

6 3 

 

 
 3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ต าแหน่ง  ช่ือ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 
ปัจจุบัน    ปรับปรุง 

1 ผศ.ดร.รัชฎา บุญเต็ม Ph.D. (Inorganic Chemistry) 
University of Cambridge, UK (1995) 
วท.บ. (เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (2534) 

26 3 

2 ผศ.ดร.ถนอมจิตร์ ชุ่มวงค์ ปร.ด. (ทัศนศิลป)์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(2561) 
ศ.ม. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2536) 
ศ.บ. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2532) 

8 3 

3 อ.ดร.พงษ์พันธ์ จันทนมัฏฐะ ปร.ด. (ทัศนศิลป)์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(2560) 

6 3 
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ล าดับ ต าแหน่ง  ช่ือ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 
ปัจจุบัน    ปรับปรุง 

ศศ.ม. (บริหารงานวัฒนธรรม) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2553) 
ศ.บ. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2540) 

              
  3.2.3  อาจารย์พิเศษ  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ อาจพิจารณาเชิญอาจารย์พิเศษที่มีความรู้ ประสบการณ์ และ
ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีคุณวุฒิตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 เป็นรายภาคการศึกษา 

 

4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติงาน (Laboratory) และภาคสนาม (การฝึกงาน 
หรือสหกิจศึกษา) 

การก าหนดให้นักศึกษาต้องมีประสบการณ์ปฏิบัติงานอนุรักษ์การวิเคราะห์วัสดุเคมีในห้องปฏิบัติงาน และ
ปฏิบัติงานภาคสนาม ด้วยวิธีการฝึกงานกับหน่วยงานที่มีหน้าที่การอนุรักษ์ศิลปกรรมด้านจิตรกรรม ประติมากรรม และ 
วัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปกรรม  

 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ปฏิบัติงานในห้องฏิบัติงาน และภาคสนาม 
 ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณน์ักศึกษามีดังนี ้

1) มีความสามารถในการปฏิบัติงานตามที่หลักสูตรก าหนด 

2) มีความสามารถในการปฏิบัติการด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม 

3) มีความสามารถในการแก้ปัญหา และบูรณาการกับองค์ความรู้ด้านอ่ืน ๆ 
            

4.2 ช่วงเวลา 
     4.2.1 ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติงาน จ านวน 5 รายวิชา 
 วิชา 103 514 การบันทึกข้อมูลและการประเมินสภาพ    3(2-2-5) 

- ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 (แผน ก แบบ ก 2 / แผน ข) 
วิชา 103 531 การปฏิบัติงานอนุรักษ์ศิลปกรรม  3(2-2-5) 
- ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 (แผน ก แบบ ก 2) / แผน ข 
วิชา 103 532 กรณีศึกษาในการอนุรักษ์  3(2-2-5) 
- ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 (แผน ข) 
วิชา 103 535 เคมีประยุกต์เพื่อการอนุรักษ์งานศิลปะและโบราณวัตถุ  3(1-4-4) 
วิชา 103 536 เทคนิคในงานทัศนศิลป์ 3(2-2-5) 
- ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 (แผน ข) 
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     4.2.2 ปฏิบัติงานภาคสนาม  
           -  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 เป็นต้นไป 

 4.3 การจัดก าหนดสัดส่วนการฝึกปฏิบัติงาน 
แผน ลักษณะการฝึกปฏิบัตงิาอนุรักษ์ศิลปกรรม จ านวนชั่วโมง 
ก 1  ฝึกปฏิบัติงานดา้นอนุรักษ์ภาคสนาม (ภายนอกสถานที่) ไม่ต่ ากว่า 80 ชัว่โมง 
ก 2 ฝึกปฏิบัติการดา้นอนุรักษ์ในห้องปฏิบัติการ ไม่ต่ ากว่า 40 ชัว่โมง 

ฝึกปฏิบัติงานดา้นงานอนุรักษ์ภาคสนาม (ภายนอกสถานที่) ไม่ต่ ากว่า 80 ชัว่โมง 
แผน ข ฝึกปฏิบัติการดา้นอนุรักษ์ในห้องปฏิบัติการ (ในรายวชิาที่มชีั่วโมง

ปฏิบัติจ านวนไม่ต่ ากว่า 3 รายวชิา) 
ไม่ต่ ากว่า 90 ชัว่โมง 

ฝึกปฏิบัติงานดา้นงานอนุรักษ์ภาคสนาม (ภายนอกสถานที่) ไม่ต่ ากว่า 120 ชั่วโมง 

 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
        หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระในประเด็นปัญหาปัจจุบันที่นักศึกษาสนใจ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม หรือประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรหรือสถานประกอบการ โดยมีขอบเขต
ที่สามารถท าส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
   5.2.1 วิทยานิพนธ์ ตามหลักวิชาการ สามารถท าการค้นคว้าอิสระและน าเสนอวิทยานิพนธ์เพ่ือแสดง

ผลการวิจัยที่แสดงความสามารถในการบูรณาการความรู้ด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม กับศาสตร์อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง มีการเผยแพร่
ในเวทีวิชาการ 

 5.2.2 การค้นคว้าอิสระ นักศึกษามีกระบวนการที่มุ่งเน้นการปฏิบัติการเชิงวิจัยอย่างเป็นระบบตามหลัก
วิชาการ สามารถท าวิจัยเบื้องต้นเพ่ือศึกษาประเด็นที่นักศึกษาสนใจเฉพาะด้านที่แสดงความสามารถในการบูรณาการ
ความรู้ด้านอนุรักษ์ศิลปกรรมกับศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเขียนรายงานผลการศึกษาเพ่ือน าเสนอสู่สังคมได้ 

 5.2.3 การประเมินผลวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระได้น าผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(PLO) ทั้ง 9 ข้อมาเป็นเงื่อนไขในการวัดผล 
  5.3 ช่วงเวลา   
   วิทยานิพนธ์ 
    แผน ก แบบ ก 1 ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 - ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
    แผน ก แบบ ก 2 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 - ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
   การค้นคว้าอิสระ   
    แผน ข ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต     

แผน ก แบบ ก 1 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 36 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต 
แผน ข การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า)  6 หน่วยกิต 

 5.5 การเตรียมการ 
 5.5.1 มีการก าหนดให้นักศึกษาเรียนรายวิชาที่เก่ียวกับวิธีการท าวิจัยจ านวน 2 วิชา ได้แก่ 
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 103 516 สัมมนาทางด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม 
 103 517 ระเบียบวิธีวิจัย 
 โดยวางล าดับขั้นการศึกษาตาม Bloom’s Taxonomy (Revised) คือเริ่มจากเรียนวิชา 103 516 
สัมมนาทางด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม  และ 103 517 ระเบียบวิธีวิจัย เพ่ือให้สามารถประเมินหัวข้องานวิจัยและโครงสร้าง
ร่างงานวิจัยที่เป็นของตนเองได้ 
 5.5.2 มีการสอบเพ่ืออนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระโดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทจ านวนไม่
น้อยกว่า 3 คน ตามค าแนะน าของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือผู้ที่คณบดีคณะวิชามอบหมาย  ทั้งนี้คณะกรรมการ
พิจารณาหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ จะต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานวิชาการตาม
หลักเกณฑ์เดียวกันกับคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
  5.5.3 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 5.5.4 ก าหนดให้นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระแล้ว จะต้อง
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระตามก าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา ในระหว่างการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระเป็ นผู้ประเมินผล
ความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาคการศึกษาหลังจาก
นักศึกษาได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระแล้ว โดยรายงานผลเป็นสัญลักษณ์ IP หรือ NP แล้วแต่กรณี 
 5.5.5 ส าหรับนักศึกษาแผน ข มีการก าหนดดังนี้ 
         - ต้องผ่านวิชาที่มีชั่วโมงปฏิบัติไม่ต่ ากว่า 12 หน่วยกิต (วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต และ วิชาเลือก 9 
หน่วยกิต) 
         - ต้องผ่านการปฏิบัติงานภาคสนาม (นอกสถานที่) จ านวน 120 ชั่วโมง และ/หรือการเข้าร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านอนุรักษ์ศิลปกรรมทั้งในระดับประเทศ หรือ ระด้บนานาชาติ 
         - ต้องสอบผ่านสอบประมวลความรอบรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียน และ/
หรือ สอบปากเปล่า 
          - การค้นคว้าอิสระจะต้องเป็นโครงการที่เน้นการปฏิบัติเชิงวิจัยพร้อมน าเสนอรายงานการค้นคว้า
อิสระ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการหลักสูตรแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าฟังได้
และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่
สืบค้นได้ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558) 
  5.6 กระบวนการประเมินผล 
   5.6.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระประเมินผลความก้าวหน้าการท า
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาคการศึกษาหลังจากที่นักศึกษาได้ลงทะเบียน
ท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระแล้ว โดยรายงานผลเป็นสัญลักษณ์ IP (in progress) หรือ NP (no progress) แล้วแต่
กรณ ี
   5.6.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
  5.6.3 การประเมินผลวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระที่เรียบเรียงส าเร็จเรียบร้อยแล้ว ก าหนดเป็น 4 
ระดับ คือ ดีเยี่ยม (Excellent) ดี (Good) ผ่าน (Pass) ตก (Fail) โดยน าการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
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หลักสูตร (Programme expected Learning Outcomes -PLO) ทั้ง 9 ข้อมาเป็นตัวชี้วัดและก าหนดระดับคะแนนโดย
ระดับผ่าน (Pass) จะต้องผ่านเกณฑ์ต่ าสุดของการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Programme expected 
Learning Outcomes -PLO) 

หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ก าหนดอัตลักษณ์นักศึกษาสาขาอนุรักษ์ศิลปกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็น
คนที่มีความคิดสร้างสรรค์ กล่าวคือ จะต้องเป็นบุคคลที่สามารถพัฒนาหรือสร้างสรรค์แนวทางการอนุรักษ์ศิลปกรรม ที่
เป็นระบบของการอนุรักษ์ศิลปกรรม ที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานและเป็นไปตามความต้องการขององค์กรด้าน
ศิลปกรรม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ก าหนดคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่
ต้องได้รับการพัฒนา เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตร จะต้องมีคุณลักษณะพิเศษเหล่านั้นซึ่งจะแสดงถึงอัตลักษณ์ของ
มหาบัณฑิตหลักสูตรนี้นั้นเอง  
 คุณลักษณะพิเศษและวิธีการในการพัฒนาคุณลักษณะเหล่านั้น มีดังต่อไปนี้ 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1 .  มีความรู้ ความเข้ า ใจ ในการอนุ รั กษ์ศิ ลปกรรมใน
ส่วนประกอบของศิลปกรรมนั้น ๆ คือ เทคนิควิชาชีพ และ 
วัสดุเคมี 

เรียนรู้วิธีการบันทึกประเมินสภาพในเบื้องต้นและ
สมบัติโครงสร้างทางวัสดุและเคมี โดยการเรียน
ปฏิบัติในห้องปฏิบัติการและนอกสถานที่ 

2. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้หลักการวิธีการ และ
ทฤษฎีในการอนุรักษ์โดยผ่านการวิเคราะห์ส่วนประกอบ 
ต่าง ๆ ของศิลปกรรม 

การค้นหาสืบค้น หลักการทฤษฎีของการอนุรักษ์ใน
รูปแบบต่าง ๆ ทั้งหมดจากการประชุมสัมมนาและ
การปฏิบัติ ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยการทดลอง
การประเมินและวิเคราะห์ผลเพ่ือหาความเป็นไปได้
ในการน าไปใช้ในการอนุรักษ์ศิลปกรรมในวิชา
วิทยานิพนธ์โดยเฉพาะตน 

3. มคีวามสามารถในการประเมินผลจากการอนุรักษ์
ศิลปกรรม และท าการสร้างสรรค์ด้วยองค์ความรู้สห
วิทยาการ หรือ พหุวิทยาการ (Interdisciplinary or 
Multidisciplinary) 
 

เลือกใช้หลักการวิธีการทฤษฎีที่ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพผลงานศิลปกรรมเ พ่ือการ
อนุรักษ์โดยท าองค์ความรู้จากศาสตร์และศิลป์ด้าน
ต่าง ๆ ทีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ศิลปกรรม 

 

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) 
 การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม ใช้แนวทางการจัดการศึกษาแบบ 
Outcome Based Education (OBE) กล่าวคือ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
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ของหลักสูตร (PLO) ก่อนที่จะออกแบบรายวิชา กลวิธีการสอน และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม และสามารถ
ผลักดันให้นักศึกษาสามารถบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) ได้ 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) ทั้ง 9 ข้อ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้วิเคราะห์แล้วว่า
สามารถผลักดันให้มหาบัณฑิตของหลักสูตรมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการของ (1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (2) 
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (3) ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยศิลปากร (4) คุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (5) ผลการเรียนรู้ 5 ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(Thai Qualification Framework: Higher Education – TQF: Hed) (6) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้วางแผนกลยุทธการสอนและวิธีการวัดและประเมินผลที่จะสามารถผลักดัน
ให้นักศึกษาบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) ดังต่อไปนี้ 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLO) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 
และประเมินผล 

PLO 1 สามารถอธิบายและ
เปรียบเทียบ แนวคิด
ทฤษฎีในการอนุรักษ์
ศิลปกรรม 

1.อภิปรายในชั้นเรียน 
2.การสอนแบบ Active Learning เพ่ือ
ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองและเรียนรู้ได้ตลอดชีพ 

1.ผลการศึกษาซึ่งประเมินตามวิธีที่
เลือกโดยอาจารย์ประจ าวิชาใน
รายวิชา ดังนี้ 
103 511หลักการและแนวคิดใน
การอนุรักษ์ศิลปกรรม  
103 515 การอนุรักษ์เชิงป้องกัน 
103 516 สัมมนาทางด้านอนุรักษ์
ศิลปกรรม 
103 535 เคมีประยุกต์เพ่ือการ
อนุรักษ์งานศิลปะและโบราณวัตถุ 
103 536 เทคนิคในงานทัศนศิลป์ 
2.การน าเสนอผลงาน,รายงาน 

PLO 2 มีจรรยาบรรณในการ   
         อนุรักษ์ศิลปกรรม 

1.ยกตัวอยา่งกรณีศึกษาที่แสดงให้เห็นถึง
ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชิ้นงานที่ได้รับการ
อนุรักษ์ โดยนักอนุรักษ์ท่ีไร้จรรยาบรรณ
และชี้แจงรายละเอียดและวิธีการที่ถูกต้อง
เพ่ือป้องกันความเสียหายหรือแก้ไขความ
เสียหายที่เกิดข้ึนนั้น 
2.อภิปรายในชั้นเรียนเกี่ยวกับกรณีงาน
อนุรักษ์ที่เป็นข้อขัดแย้ง 

1.ผลการศึกษาซึ่งประเมินตามวิธีที่
เลือกโดยอาจารย์ประจ าวิชาใน
รายวิชา ดังนี้ 
103 511 หลักการและแนวคิดใน
การอนุรักษ์ศิลปกรรม 
103 514 การบันทึกข้อมูลและการ
ประเมินสภาพ 
103 515 การอนุรักษ์เชิงป้องกัน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLO) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 
และประเมินผล 

3.การเรียนรู้กฎหมาย พระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปะวัตถุ และ
อนุสัญญาต่าง ๆ ทางศิลปวัฒนธรรม 

103 516 สัมมนาทางด้านอนุรักษ์
ศิลปกรรม 
103 517 ระเบียบวิธีวิจัย 
2.ประเมินจากแนวคิดของนักศึกษา 

PLO 3 สามารถเลือกใช้วัสดุ 
เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการอนุรักษ์
และงานวิจัยด้านอนุรักษ์ 

1.การท าโครงการขนาดเล็ก โครงงานขนาด
ย่อมทางด้านงานอนุรักษ์ 
2.การท าวิจัย 
3.การสอนแบบ Active Learning เพ่ือ
ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองและเรียนรู้ได้ตลอดชีพ 

1.ผลการศึกษาซึ่งประเมินตามวิธีที่
เลือกโดยอาจารย์ประจ าวิชาใน
รายวิชา ดังนี้ 
103 512 สมบัติและโครงสร้างของ
วัสดุศิลปกรรม 
103 513 วัสดุและเทคนิคในการ
อนุรักษ์ศิลปกรรม 
103 516 สัมมนาทางด้านอนุรักษ์
ศิลปกรรม 
103 531 การปฏิบัติงานอนุรักษ์
ศิลปกรรม 
103 535 เคมีประยุกต์เพ่ือการ
อนุรักษ์งานศิลปะและโบราณวัตถุ 
103 536 เทคนิคในงานทัศนศิลป์ 
2.การน าเสนอผลงาน,รายงาน  

PLO 4 สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุ  
          ที่ท าให้เกิดการเสื่อมสภาพ  
          ตรวจสอบ บนัทึกข้อมูล 
          และประเมินสภาพดา้น 
          ต่าง ๆ ของงานศิลปกรรม   
         เพื่อการอนุรักษ์ 

1.การท าวิจัย 
2.การเขียนผลงานวิจัย 

1.ผลการศึกษาซึ่งประเมินตามวิธีที่
เลือกโดยอาจารย์ประจ าวิชาใน
รายวิชา ดังนี้ 
103 513 วัสดุและเทคนิคในการ
อนุรักษ์ศิลปกรรม 
103 514 การบันทึกข้อมูลและการ
ประเมินสภาพ 
103 516 สัมมนาทางด้านอนุรักษ์
ศิลปกรรม 
103 517 ระเบียบวิธีวิจัย 
103 532 กรณีศึกษาในการอนุรักษ์
งานศลิปกรรม 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLO) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 
และประเมินผล 

103 533 เรื่องคัดเฉพาะทางด้าน
อนุรักษ์ศิลปกรรม 
2.ผลงานวิจัยในรูปเอกสารตีพิมพ์ 
3.การน าเสนอผลงานในงานประชุม
วิชาการ 

PLO5 สามารถประเมิน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

         ของวัสดุและสร้างสรรค์
วิธีการอนุรักษ์ 

1.ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
2.อภิปรายในชั้นเรียน และทัศนศึกษา 
บันทึกข้อมูลนอกสถานที่ 
3.การสอนแบบ Active Learning เพ่ือ 
ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วย 
ตนเองและเรียนรู้ได้ตลอดชีพ 

1.ผลการศึกษาซึ่งประเมินตามวิธีที่
เลือกโดยอาจารย์ประจ าวิชาใน
รายวิชา ดังนี้ 
103 512 สมบัติและโครงสร้างของ
วัสดุศิลปกรรม 
103 513 วัสดุและเทคนิคในการ
อนุรักษ์ศิลปกรรม 
103 514 การบันทึกข้อมูลและการ
ประเมินสภาพ 
103 516 สัมมนาทางด้านอนุรักษ์
ศิลปกรรม 
103 532 กรณีศึกษาในการอนุรักษ์
งานศิลปกรรม 
103 533 เรื่องคัดเฉพาะทางด้าน
อนุรักษ์ศิลปกรรม  

PLO6   รับฟังความคิดเห็น 
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น
และท างานเป็นทีม 

1.ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
2.อภิปรายในชั้นเรียน และทัศนศึกษา 
บันทึกข้อมูลนอกสถานที่ 
3.การสอนแบบ Active Learning เพ่ือ 
ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วย 
ตนเองและเรียนรู้ได้ตลอดชีพ 

1.ผลการศึกษาซึ่งประเมินตามวิธีที่
เลือกโดยอาจารย์ประจ าวิชาใน
รายวิชา ดังนี้ 
103 516 สัมมนาทางด้านอนุรักษ์
ศิลปกรรม 
103 531 การปฏิบัติงานอนุรักษ์
ศิลปกรรม 
103 532 กรณีศึกษาในการอนุรักษ์
งานศิลปกรรม 
103 533 เรื่องคัดเฉพาะทางด้าน
อนุรักษ์ศิลปกรรม 
2.การน าเสนอผลงาน,รายงาน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLO) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 
และประเมินผล 

PLO 7 สามารถน าผลงานวิจัยมา 
          สื่อสารและน าเสนอในงาน  
          ประชุมวชิาการ 
 
          
 

1.มอบหมายงานกลุ่ม 
2.การสอนแบบ Active Learning เพ่ือ 
ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วย 
ตนเองและเรียนรู้ได้ตลอดชีพ 

1.ผลการศึกษาซึ่งประเมินตามวิธีที่
เลือกโดยอาจารย์ประจ าวิชาใน
รายวิชา ดังนี้ 
103 516 สัมมนาทางด้านอนุรักษ์
ศิลปกรรม 
103 534 เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือการอนุรักษ์ 
103 561 วิทยานิพนธ์ 
103 562 วิทยานิพนธ์ 
103 563 การค้นคว้าอิสระ 
2.การน าเสนอผลงาน, รายงาน 

PLO 8 สามารถใช้เทคโนโลย ี
          สารสนเทศในการแสวงหา 
          ความรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้ 
          ก้าวทันต่อความ 
          เจริญก้าวหน้าทาง 
          เทคโนโลยดี้านการอนุรักษ์ 

1.การท าโครงการขนาดเล็ก โครงงานขนาด 
ย่อมทางด้านงานอนุรักษ์ 
2.การท าวิจัย 

1.ผลการศึกษาซึ่งประเมินตามวิธีที่
เลือกโดยอาจารย์ประจ าวิชาใน
รายวิชา ดังนี้ 
103 534 เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือการอนุรักษ์ 
103 561 วิทยานิพนธ์ 
103 562 วิทยานิพนธ์ 
103 563 การค้นคว้าอิสระ 
2.การน าเสนอผลงาน,รายงาน  

PLO 9 บูรณาการและสร้างสรรค์
องค์ความรูจ้ากงานวิจัยดา้น
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อการ
น าเสนอแนวทางในการ
แก้ปัญหาการอนุรักษ์
ศิลปกรรม 

          

1.การท าวิจัย 
2.การสอนแบบ Active Learning เพ่ือ 
ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วย 
ตนเองและเรียนรู้ได้ตลอดชีพ 

1.ผลการศึกษาซึ่งประเมินตามวิธีที่
เลือกโดยอาจารย์ประจ าวิชาใน
รายวิชา ดังนี้ 
103 517 ระเบียบวิธีวิจัย 
103 532 กรณีศึกษาในการอนุรักษ์
งานศิลปกรรม 
103 561 วิทยานิพนธ์ 
103 562 วิทยานิพนธ์ 
103 563 การค้นคว้าอิสระ 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯได้น า PLO ทั้ง 9 ข้อดังกล่าวมาทวนสอบความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ทั้ง 5 ด้านแล้วพบความสอดคล้องกัน ดังนี้ 
 



35 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 PLO 2,6 และ 7 สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม TQF และการก าหนดล าดับขั้น

การพัฒนาตามหลัก Bloom’s Taxonomy (Revised) ได้ดังนี ้
1.1 มีความรู้และความเข้าใจเนื้อหาที่เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมด้านวิชาชีพการอนุรักษ์ศิลปกรรม 
1.2 สามารถก าหนดแนวทาง หรือการออกระเบียบข้อปฏิบัติที่สร้างกรอบจรรยาบรรณการอนุรักษ์ศิลปกรรม 
1.3 สามารถตัดสินใจในการปฏิบัติการ ด าเนินการในหน้าที่ความรับผิดชอบให้อยู่บนกรอบการปฏิบัติตามหลัก 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพการอนุรักษ์ศิลปกรรม 
 

2. ด้านความรู้ 
 PLO 1, 3 , 8 และ 9 สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ของ TQF และการก าหนดล าดับขั้นการ

พัฒนาตามหลัก Bloom’s Taxonomy (Revised)ได้ดังนี ้
2.1 มีความรู้ความเข้าใจวิเคราะห์ แยกแยะ หลักการ แนวคิด และความรู้พื้นฐานส าหรับการอนุรักษ์ศิลปกรรม   
2.2 มีความรู้ความเข้าใจสังเคราะห์ รูปแบบ วิธีการ กระบวนการทางเทคนิคท่ีใช้ในการอนุรักษ์ศิลปกรรมให้ 

เป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยสอดคล้องกับบริบทของงานศิลปกรรมในประเทศไทย 
2.3 สามารถอนุรักษ์ สงวนรักษา ป้องกัน และจัดท าฐานข้อมูลการด าเนินการการอนุรักษ์ศิลปกรรมอย่างเป็น 

ระบบ 
2.4 สามารถท าการวิจัยเพื่อสร้างแนวทางในการปฏิบัติหรือค้นคว้าวิธีการใหม่ ๆ ในการแก้ไข สร้างสรรค์ หรือ 

พัฒนากระบวนการการอนุรักษ์ศิลปกรรมที่หลากหลาย 
 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 PLO 1, 4, 5, 7, 8 และ 9 สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาของ TQF และการ

ก าหนดล าดับขั้นการพัฒนาตามหลัก Bloom’s Taxonomy (Revised)ได้ดังนี ้
 3.1 สามารถน าทฤษฎี และหลักการด้านการอนุรักษ์ศิลปกรรมมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์กระบวนการการ

อนุรักษ์ท่ีเหมาะสมและปฏิบัติได้จริงกับศิลปกรรมในประเทศไทย 
 3.2 สามารถน าองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และศิลปกรรม มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์กระบวนการ

อนุรักษ์ศิลปกรรม 
 3.3 สามารถน าเอาทักษะหรือองค์ความรู้หลายด้าน และการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การ

สื่อสาร และความคิดสร้างสรรค์ของตนมาประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์ศิลปกรรมได้อย่างเหมาะสมตามหลักการการอนุรักษ์
สากล 

 3.4 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการวิจัยที่ได้มาตรฐาน เพ่ือน ามาสั งเคราะห์ปัญหา และ
พิจารณาหาทางแก้ไขให้เหมาะสมในการปฏิบัติ และจัดการการอนุรักษ์ศิลปกรรมอย่างมีคุณภาพ 
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 PLO 2 ,6 และ 7 สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ ของ TQF คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ ได้ก าหนดเป็นล าดับขั้นตอนการพัฒนาตามหลัก Bloom’s 
Taxonomy (Revised) ได้ดังนี ้

 4.1 สามารถวิเคราะห์กับบทบาทหน้าที่ของนักวิชาการอนุรักษ์ศิลปกรรมที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน  
 4.2 สามารถสื่อสารเพ่ือนร่วมงานในองค์กรตนเอง และตลอดจนสังคมให้เข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของ

ความเป็นนักวิชาการอนุรักษ์ศิลปกรรม 
 4.3 สามารถพัฒนาสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นด้วยตนเอง โดยการเรียนรู้ทั้งในต าราและเอกสารอ่ืน ๆ ที่

ส าคัญอย่างต่อเนื่อง     
 

      5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 PLO  3, 4 , 5 , 7,  8 และ 9 สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ TQF คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ ได้ก าหนดเป็นล าดับขั้นตอนการพัฒนา
ตามหลัก Bloom’s Taxonomy (Revised) ได้ดังนี้ 

 5.1 สามารถน าทักษะการวิเคราะห์วัสดุ เคมี ที่แสดงผลเชิงตัวเลข สร้างความเข้าใจสมบัติของวัสดุชิ้นงาน
อนุรักษ์ศิลปกรรม  

 5.2 การสื่อสารเพื่อนๆผู้ปฏิบัติงานร่วมกัน และในสังคมให้รู้ถึงหน้าที่ของนักวิชาการอนุรักษ์ศิลปกรรม ใน
บทบาทความรับผิดชอบของนักวิชาการอนุรักษ์ศิลปกรรม ที่มองเห็นความส าคัญในระบบ และกระบวนการอนุรักษ์
ศิลปกรรม 

 5.3 สามารถน าเอาทักษะด้านการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และความคิดสร้างสรรค์ของตนมา
ประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในกระบวนการของการอนุรักษ์ศิลปกรรม
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            ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
                           ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)                   

 
 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

PLO1 สามารถอธิบายและเปรยีบเทียบ แนวคิด ทฤษฎีในการอนุรักษ์ 
ศิลปกรรม 

    

       
      

PLO2 มีจรรยาบรรณในการอนุรักษ์ศิลปกรรม                  

PLO3 สามารถเลือกใช้วัสดุ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการอนุรักษ์
และงานวิจัยดา้นอนุรักษ ์

                 

PLO4 สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุที่ท าให้เกิดการเสื่อมสภาพ ตรวจสอบ บนัทึก
ข้อมูลและประเมินสภาพดา้นตา่งๆ ของงานศิลปกรรมเพื่อการอนุรักษ์ 

                 

PLO5 สามารถประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของวัสดุและสร้างสรรค์วิธีการ 
อนุรักษ์ 

                 

PLO6 รับฟังความคิดเห็น ปฏิบตัิงานร่วมกับผู้อื่นและท างานเปน็ทีม                  

PLO7 สามารถน าผลงานวิจัยมาสื่อสารและน าเสนอในงานประชุมวิชาการ                  

PLO8 สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง เพื่อให้         
ก้าวทันต่อความเจริญก้าวหนา้ทางเทคโนโลยีดา้นการอนุรักษ์ 

                 

PLO9 บูรณาการและสรา้งสรรค์องค์ความรู้ จากงานวิจัยด้านตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
เพื่อการน าเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาการอนุรักษ์ศิลปกรรม 

                 

      หมายเหตุ :  ระบุสัญลักษณ์   ในช่องที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) สัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)  
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping) จ าแนกตามรายวิชา กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLO : Program 

Learning Outcomes 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLO: 

Program-Level Learning Outcomes 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

103 511 หลักการและแนวคิดในการ  
            อนุรักษ์ศิลปกรรม          

103 512 สมบัติและโครงสร้างของวัสดุ 
            ศิลปกรรม 

         

103 513 วัสดุและเทคนิคในการ 
            อนุรักษ์ศิลปกรรม  

         

103 514 การบันทึกข้อมูลและการ 
            ประเมินสภาพ 

         

103 515 การอนุรักษ์เชิงป้องกัน          
103 516 สัมมนาทางด้านอนุรกัษ์ 
            ศิลปกรรม           

103 517 ระเบียบวิธีวิจัย          
103 531 การปฏิบัติงานอนุรักษ์  
            ศิลปกรรม 

         

103 532 กรณีศึกษาในการอนุรักษ์งาน 
            ศิลปกรรม  

         

103 533 เร่ืองคัดเฉพาะทางดา้น 
            อนุรักษ์ศิลปกรรม 

         

103 534 เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
            การสื่อสารเพื่อการอนุรักษ์ 

         

103 535 เคมีประยุกต์เพื่อการอนุรักษ์ 
            งานศิลปะและโบราณวัตถุ          

103 536 เทคนิคในงานทัศนศิลป์          

103 561 วิทยานิพนธ ์          
103 562 วิทยานิพนธ ์          
103 563 การค้นคว้าอิสระ          
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หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ์  “” หมายถึง มีการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลว่าผู้เรียนบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) และมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLO : Program Learning Outcomes  

จ าแนกตามรายวิชาบังคับ (ตามล าดับชั้นปี) 
 

ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 
จ านวน 

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLO : Program-Level Learning Outcomes 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 
แผน ก แบบ ก 1           
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1           
103 516 สัมมนาทางด้านอนุรกัษ์ศิลปกรรม 3 (ไม่นับหน่วย

กิต) 
R/U R,U/Ap Ap 

Ap/An
/S 

E/C An/At S/At 
  

103 517 ระเบียบวิธีวิจัย 3 (ไม่นับหน่วย
กิต) 

 R,U/Ap  
Ap/An

/S 
   

 E/C/S 

103 561 วิทยานิพนธ ์ มีค่าเทียบเท่า 
9 หน่วยกิต 

R/U R,U/Ap Ap 
Ap/An

/S 
E/C An/At S/At 

Ap/An
/S 

E/C/S 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2           
103 561 วิทยานิพนธ ์ มีค่าเทียบเท่า 

9 หน่วยกิต 
R/U R,U/Ap Ap 

Ap/An
/S 

E/C An/At S/At 
Ap/An

/S 
E/C/S 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1           
103 561 วิทยานิพนธ ์ มีค่าเทียบเท่า 

9 หน่วยกิต 
R/U R,U/Ap Ap 

Ap/An
/S 

E/C An/At S/At 
Ap/An

/S 
E/C/S 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2           
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ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 
จ านวน 

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLO : Program-Level Learning Outcomes 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 
103 561 วิทยานิพนธ ์ มีค่าเทียบเท่า 

9 หน่วยกิต 
 
 
 

R/U R,U/Ap Ap 
Ap/An

/S 
E/C An/At S/At 

Ap/An
/S 

E/C/S 

แผน ก แบบ ก 2           
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1           
103 511 หลักการและแนวคิดในการอนุรักษ ์
            ศิลปกรรม 

3 R/U R,U/Ap        

103 512 สมบัติและโครงสร้างของวัสดุศิลปกรรม 3   Ap  E/C     
103 514 การบันทึกข้อมูลและการประเมินสภาพ 3  R,U/Ap  Ap/An

/S 
E/C     

103 515 การอนุรักษ์เชิงป้องกัน 3 R/U R,U/Ap        
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2           
103 513 วัสดุและเทคนิคในการอนุรักษ์ศิลปกรรม 3   Ap Ap/An

/S 
E/C 

    

103 516 สัมมนาทางด้านอนุรกัษ์ศิลปกรรม 3 
R/U R,U/At Ap 

Ap/An
/S 

E/C An/At S/At 
  

103 517 ระเบียบวิธีวิจัย 3 
 

R,U/At 
 

Ap/An
/S 

    E/C/S 
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ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 
จ านวน 

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLO : Program-Level Learning Outcomes 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1           
103 562 วิทยานิพนธ์  มีค่าเทียบเท่า 

6 หน่วยกิต 
R/U R,U/Ap Ap 

Ap/An
/S 

E/C An/At S/At 
Ap/An

/S 
E/C/S 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2           

103 562 วิทยานิพนธ์  
 
 
 
 

มีค่าเทียบเท่า 
6 หน่วยกิต 

R/U R,U/Ap Ap 
Ap/An

/S 
E/C An/At S/At 

Ap/An
/S 

E/C/S 

แผน ข           

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1           

103 511 หลักการและแนวคิดในการอนุรักษ ์
            ศิลปกรรม 

3 R/U R,U/Ap        

103 512 สมบัติและโครงสร้างของวัสดุศิลปกรรม 3   Ap  E/C     
103 514 การบันทึกข้อมูลและการประเมินสภาพ 3  R,U/Ap  Ap/An

/S 
E/C     

103 515 การอนุรักษ์เชิงป้องกัน 3 R/U R,U/Ap        
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2           
103 513 วัสดุและเทคนิคในการอนุรักษ์ศิลปกรรม 3   Ap Ap/An

/S 
E/C 
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ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 
จ านวน 

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLO : Program-Level Learning Outcomes 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 
103 516 สัมมนาทางด้านอนุรกัษ์ศิลปกรรม 3 

R/U R,U/Ap Ap 
Ap/An

/S 
E/C An/At S/At 

  

103 517 ระเบียบวิธีวิจัย 3 
 

R,U/Ap 
 

Ap/An
/S 

   
 E/C/S 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2           
103 563 การค้นคว้าอิสระ มีค่าเทียบเท่า 

6 หน่วยกิต 
R/U R,U/Ap Ap 

Ap/An
/S 

E/C An/At S/At 
Ap/An

/S 
E/C/S 

หมายเหตุ *  หมายถึง  ระบุรายวิชาเรียงตามชั้นปี ตามระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy (Revised) โดยระบุสัญลักษณ์ดังนี้ ในตารางช่อง PLO 
Remembering แทนด้วยสัญลักษณ์ “R” Understanding แทนด้วยสัญลักษณ์ “U”  Applying  แทนด้วยสัญลักษณ์ “Ap” Analyzing  แทนด้วยสัญลักษณ์ 
“An”  Evaluating  แทนด้วยสัญลักษณ์ “E”  Creating แทนด้วยสัญลักษณ์ “C” ส าหรับ  Psychomotor Domain (Skills) แทนด้วยสัญลักษณ์ “S”  
Affective  Domain (Attitude)  แทนด้วยสัญลักษณ์ “At”           
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ตารางข้อมูลความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา  
ชั้นปีที่ 1 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

1 

มีความสามารถในการอธิบาย และความเข้าใจจรรยาบรรณ แนวคิด ทฤษฎีการอนุรักษ์ การ
เลือกใช้วัสดุ เครื่องมือ เทคนิควิธีการที่เหมาะสมในการอนุรักษ์ การวิเคราะห์ การประเมิน 
ประสิทธิภาพ ประสิทธผิลของวสัดุต่าง ๆ ในงานศิลปกรรม อย่างถูกต้องตามหลักการอนุรักษ์ และ
การวิจัยด้านการอนุรักษ์ผลงานศิลปกรรม และวัสดุอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับศิลปกรรม ทั้งนั้นอยูบ่น
ความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น องค์กร หน่วยงาน และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์ศิลปกรรม 

2 
การบูรณาการและสร้างสรรค์องค์ความรู้ การเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ การเลือกใช้เทคโนโลยีทีท่ันสมัย 
เพื่อเสนอแนวทาง วิธีการ กระบวนการอนุรักษ์ศิลปกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 
 

 
 

หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 หมวด 4 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 มีการจัดท า Assessment Rubric เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการให้คะแนนในทุกรายวิชา โดยน าผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่คาดหวังในระดับรายวิชา (CLO) มาเป็นตัวก าหนดเกณฑ์  
 

2. การประเมินผลนักศึกษา  
   การวัดและประเมินผลนักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ AUN-QA เกณฑ์ท่ี 5 การประเมินนักศึกษา โดยทาง
หลักสูตรฯ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา ดังนี้ 

2.1 น าผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังในระดับรายวิชา (CLO) มาเป็นตัวก าหนดเกณฑ์ในการวัดผล 
รายวิชาต่าง ๆ โดยให้ผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ ด าเนินการจัดท า Assessment Rubric ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังในระดับรายวิชา (CLO) ที่ก าหนดไว้ในรายวิชาของตน 

2.2 น าผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) มาเป็นตัวก าหนดเกณฑ์ในการวัดผลนักศึกษา
ก่อนจบการศึกษา โดยหลักสูตรฯด าเนินการจัดท า Assessment Rubric ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร(PLO)  

2.3 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาทุกภาคการศึกษา 
3. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

3.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา  
ก าหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาทั้งในระดับรายวิชาทุกรายวิชา

และในระดับหลักสูตร ดังนี้ 
3.1.1 การทวนสอบฯ ระดับรายวิชา มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

(1) ทุกรายวิชาในหลักสูตรต้องมีการก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLO)  
ซึ่งต้องก าหนดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังที่ได้รับมอบหมายมาจากหลักสูตร (ดังแสดงในตารางแสดงการ
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) จ าแนกตาม
รายวิชา กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLO : Program Learning Outcomes) 

(2) ทุกรายวิชาในหลักสูตรต้องจัดท าเกณฑ์การประเมินที่เรียกว่า Assessment Rubric โดย 
น า CLO ในรายวิชามาเป็นเกณฑ์ในการจัดท า และชี้ให้นักศึกษารับทราบในเกณฑ์ดังกล่าวในชั่วโมงแรกของ
การจัดการเรียนการสอน 

(3) ทุกรายวิชาในหลักสูตรต้องประเมินผลและให้ระดับคะแนน (เกรด) ตาม Assessment  
Rubric ที่ก าหนดไว้ 

(4) ในทุกภาคการศึกษา ภายหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนและการประเมินผล 
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จะต้องจัดประชุมเพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ รายงานผลการ
ประเมินและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ชี้แจงก าหนดการทวนสอบมาตรฐานสัมฤทธิ์ของนักศึกษาใน
รายวิชาต่าง ๆ 

(5) ให้จัดการทวนสอบฯ ในรายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในภาคการศึกษาต้นในภาคการศึกษา 
ปลาย และรายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในภาคการศึกษาปลายในภาคการศึกษาต้นของปีการศึกษาถัดมา โดยในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯจะก าหนดวิธีการทวนสอบฯ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

      (5.1) ให้ด าเนินการทวนสอบฯ ในรายวิชาที่เป็นรายวิชาล าดับถัดไปของรายวิชานั้นๆ  
โดยวิธีสัมภาษณ์นักศึกษาในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชานั้น ๆ เช่น ทวนสอบรายวิชา 103 516 สัมมนา
ทางด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม, 103 517 ระเบียบวิธีวิจัย โดยมีผลบรรลุเป็นไปตาม CLO ของรายวิชานั้น ๆ จึง
สามารถลงเรียนในรายวิชา 103 562 วิทยานิพนธ์, หรือ 103 563 การค้นคว้าอิสระ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับมติในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

      (5.2) ให้ใช้ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (PLO) นั้นมาเป็นเกณฑ์ในการทวน 
สอบฯ โดยจัดทวนสอบฯ ในสัปดาห์แรกของการเรียนการสอน 

      (5.3) ในการทวนสอบฯ หากพบว่านักศึกษายังไม่บรรลุ PLO ข้อใด ให้อาจารย์ผู้สอนใน
รายวิชาที่ถูกก าหนดให้เป็นวิชาทวนสอบฯ พัฒนาเพ่ิมเติม PLO  ข้อนั้น ๆ ให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์แรกของ
การเรียนการสอน ทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษามีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้บรรลุ PLO ในวิชาล าดับถัดไป 
       3.1.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร มีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
     (1) จัดให้มีการทวนสอบฯระดับหลักสูตรในรายวิชา 103 561 วิทยานิพนธ์   
103 562  วิทยานิพนธ์  103 563 การค้นคว้าอิสระ 
     (2) จัดท าเกณฑ์การประเมินผลคุณภาพวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ในรูปแบบ  
Assessment Rubric ที่ใช้ PLO ทัง้ 9 ข้อเป็นเกณฑ์ในการวัดผล 
     (3) นักศึกษาต้องบรรลุเกณฑ์ขั้นต่ าสุดของ PLO ทั้ง 9 ข้อจึงสามารถได้ระดับผ่าน(Pass) 
ในรายวิชา 103 561 วิทยานิพนธ์ 103 562  วิทยานิพนธ์  103 563 การค้นคว้าอิสระ 
           3.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา    

เน้นการท าวิจัยดูผลสัมฤทธิ์ของการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิต  และน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับ
มาปรับปรุงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) กระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบ
วงจร  รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร  โดยอาจด าเนินการได้ดังนี้ 

3.2.1 การรวบรวมภาวการณ์ได้งานท าของมหาบัณฑิต โดยประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่
ส าเร็จการศึกษาในด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของ
มหาบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 

3.2.2 การส ารวจความเห็นของผู้ใช้มหาบัณฑิต โดยการสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจมหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ 

3.2.3 การเปิดโอกาสให้มหาบัณฑิตเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
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3.2.4 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรืออาจารย์พิเศษ ต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์
ความรู้ของนักศึกษา 
 

4.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
แผน ก แบบ ก 1 

 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษา
นั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 แผน ก แบบ ก 2 
 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จาก
ระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 
 แผน ข 
 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จาก
ระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบ
ปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
 อ่ืน ๆ  
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
(ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และมีเงื่อนไข
การส าเร็จการศึกษาเพ่ิมเติม ส าหรับนักศึกษาแผน ข คือ ผลงานการค้นคว้าอิสระที่มีกระบวนการปฏิบัติงาน
เชิงวิจัยพร้อมเอกสารและบทความ จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่ง
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ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม (proceedings)  
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 มีการวางแผนรับอาจารย์ใหม่ตามแผนอัตราก าลังคน 
 1.2 มีการปฐมนิเทศและมีการให้ค าแนะน าการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตรที่สอน 
 1.3 มีการชี้แจงให้เข้าใจถึงหลักการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรแบบ Outcome Based 
Education (OBE) วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) การก าหนดผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLO) กลวิธีการสอน การประเมินผล การพัฒนานักศึกษา และการวิจัยเพ่ือ
หลักสูตรที่สอน 
 1.4 จัดให้มีกระบวนการอบรมทักษะการสอนก่อนมอบหมายภาระงานสอน 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 มีการวางแผนพัฒนาอาจารย์โดยก าหนดให้อาจารย์แต่ละท่านสร้างแผนพัฒนาตนเอง (IDP)  

2.2 น าแผนพัฒนาตนเองดังกล่าวมาก าหนดเป็นแผนการพัฒนาคณาจารย์ของหลักสูตรประจ าปี 
2.3 สร้างกระบวนการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลทุกปีการศึกษา 

ดังนี้ 
 2.3.1 มีการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ประจ าปี    
 2.3.2 ส่งเสริมให้มีการวิจัยในชั้นเรียน 
 2.3.3 พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
 2.3.4 พัฒนาทักษะการวัดและประเมินผล  

2.4 ส่งเสริมในคณาจารย์พัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ โดย 
 2.4.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนหน่วยงานด้านการอนุรักษ์ศิลปกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ด้านการอนุรักษแ์ละคุณธรรม 

 2.4.2 ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ หรือการลาเพ่ิมพูน
ประสบการณ ์
 2.4.3 กระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการและส่งเสริมให้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   
 2.4.4 จัดสรรงบประมาณส าหรับท าการวิจัยนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อการอนุรักษ์ศิลปกรรม 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การก ากับมาตรฐาน 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯได้ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตาม (1) เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (2) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai 
Qualification Framework: Higher Education – TQF: Hed) และ (3) เกณฑ์ AUN-QA VERSION 3.0 โดย
ก าหนดกลไกการบริหารจัดการหลักสูตรตามวิธีแบบ PDCA ดังนี้    
  1.1 การวางแผนปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ทั้งสามเกณฑ์ (P)  
  ขั้นตอนการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรฯ มี 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

1.1.1 ขั้นตอนการจัดท าหลักสูตร 
     การจัดท าหลักสูตร ประกอบด้วยขั้นตอนทั้งหมด 7 ขั้นตอน ดังนี้  
  (1) ก าหนดกรอบแนวคิดของหลักสูตร 
       คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จัดประชุมสัมนาคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร

และผู้เกี่ยวข้อง (stakeholders) ต่าง ๆ เพ่ือระดมความคิดและสร้างความเข้าใจร่วมกันในการมองภาพรวม
และก าหนดทิศทางตลอดจนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้เกิดกับผู้เรียนของหลักสูตรที่จะพัฒนาขึ้น 

          (2) ร่างหลักสูตร 
       ที่ประชุมก าหนดภาพรวมของหลักสูตรและแต่งตั้งให้คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรฯด าเนินการร่างหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ทั้งสามเกณฑ์ โดยยึดหลักการการจัดการศึกษาแบบ 
Outcome Based Education (OBE) มาเป็นกรอบแนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตร (ดังท่ีได้อธิบายไว้ในหมวด
ที่ 1-6) และจัดท าหลักสูตรให้มีหัวข้อของหลักสูตรตามที่ก าหนดไว้ในแบบ มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(3) เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรพิจารณา โดยจัดให้มีการวิพากษ์  
หลักสูตร 

      จัดให้มีการประชุมพิจารณาหลักสูตร เพ่ือให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
หลักสูตรโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรซึ่ งบัณฑิตวิทยาลัยเสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดย
คณะกรรมการชุดดังกล่าวประกอบไปด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกใน
สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรมจ านวน 3 คน เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการจ านวน 2 คน  

     ระหว่างการประชุมพิจารณาหลักสูตร เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการท าหน้าที่
บันทึกรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาในขั้นตอน
ต่อไป 
            คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯน าข้อเสนอแนะที่ได้จากบันทึกรายงานการ
ประชุมของคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรมาสรุปประมวลเพ่ือน าไปปรับแก้ และส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
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          (4) เสนอผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษฯ 
      เมื่อหลักสูตรผ่านความเห็นชอบของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรฯได้น าหลักสูตรเสนอผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษฯ พิจารณา โดยจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษฯ กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ที่เป็นผู้จัดท าค าอธิบายรายวิชาของ
หลักสูตร เพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษฯ สามารถสอบถามให้เกิดความชัดเจนจากผู้จัดท าค าอธิบาย
รายวิชาได้อย่างครบถ้วน  

         (5) เสนอคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา 
               (6) เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
               (7) เสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รับทราบหลักสูตร 
1.1.2 ขั้นตอนการน าเสนอหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอสภา

มหาวิทยาลัย และส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม          
        ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากรครั้งที่ 5/ 2552 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 

ได้ก าหนดไว้ว่าหลักสูตรทุกหลักสูตรที่จะเปิดสอนต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยก่อนการเปิดสอน
ประมาณ 2-3 เดือน ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดดังกล่าว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  จึง
ด าเนินการตามขั้นตอนการเสนอหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย
และส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือให้ทันก าหนดการเปิดสอนในปี
การศึกษา 2563 ดังนี้ 

               (1) บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังงานพัฒนาหลักสูตร
และการสอน  

  (2) งานพัฒนาหลักสูตรและการสอนตรวจสอบหลักสูตรในเรื่องความถูกต้องของ
รูปแบบ หัวข้อ และความสอดคล้องของเอกสารกับแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย 

       เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
พิจารณา 

  (3) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรให้บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาปรับแก้ และ/หรือชี้แจงเหตุผลกรณียืนยันขอไม่แก้ไข 

                  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯปรับแก้และส่งคืนงานพัฒนาหลักสูตรและการ
สอน 

     งานพัฒนาหลักสูตรและการสอนตรวจสอบการแก้ไขหลักสูตรตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

  (4) งานพัฒนาหลักสูตรและการสอนเสนอหลักสูตรและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ปรับแก้
แล้วต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
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  (5) งานพัฒนาหลักสูตรและการสอนเสนอหลักสูตรพร้อมมติสภามหาวิทยาลัยให้
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
  1.2 การด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ทั้งสามเกณฑ์ (D) 
 ขั้นตอนการด าเนินการจัดการเรียนการสอน มีดังนี้ 
       1.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ อันประกอบไปด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน โดยด าเนินการออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่คาดหวังของรายวิชา (CLO) กลวิธีการสอนและการประเมินผลในรายวิชาต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแนวทางที่
ก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรฯ (มคอ. 2) 
      1.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก าหนดอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ โดยยึดหลักตาม
เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
      1.2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมชี้แจงให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ น าผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLO) กลวิธีการสอนและการประเมินผลในรายวิชาต่าง ๆ ที่ได้ออกแบบไว้ไป
จัดท าเป็นรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) และด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางดังกล่าว 

1.3 การตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานที่ก าหนด (C) 
ขั้นตอนการด าเนินการตรวจสอบและประเมินผล มีดังนี้ 
 1.3.1 ทุกรายวิชาจะต้องมีการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่

หลักสูตรก าหนด กล่าวคือ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLO) กลวิธีการสอนและการประเมินผล
เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ก าหนดไว้  

 1.3.2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และอาจารย์ผู้สอน 1 สัปดาห์ก่อนเปิด
ภาคการศึกษาเพ่ือทวนสอบความถูกต้องของรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) และชี้แจงการทวนสอบสัมฤทธิ์
ผลของนักศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ  

 1.3.3 ทุกรายวิชาจะต้องมีการจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา (มคอ. 5) 
ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ก าหนดไว้ 

 1.3.4 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และอาจารย์ผู้สอน 2 สัปดาห์ภายหลัง
ปิดภาคการศึกษาเพ่ือทวนสอบผลการจัดการเรียนการสอน ปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน และ
แนวทางการแก้ไขและพัฒนา 

 1.3.5 มีการจัดทวนสอบสัมฤทธิ์ผลของนักศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ทุกรายวิชาตามมาตรฐานที่
ได้ก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2)   
 1.4 การน าผลการประเมินไปพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLO) กลวิธีการ
สอนและการประเมินผล (A) 
 ขั้นตอนการด าเนินการน าผลไปพัฒนา มีดังนี้ 
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  1.4.1 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือพิจารณาน าผลการประเมินของ
อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา มาพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLO) 
กลวิธีการสอนและการประเมินผลในปีการศึกษาถัดไป 
  1.4.2 มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน 
ต่าง ๆ และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.  บัณฑิต 
 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ ก าหนดกลไกในการควบคุมคุณภาพมหาบัณฑิตของหลักสูตรฯ ให้
เป็นไปตาม (1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) (2) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (Thai Qualification Framework: Higher Education – TQF: Hed) (3) คุณลักษณะพิเศษของ
นักศึกษาในหลักสูตร และ (4) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยก าหนดกลไกการควบคุมคุณภาพตามแบบ PDCA 
ดังนี้ 

2.1 การวางแผนพัฒนาคุณภาพมหาบัณฑิตของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (P) 
 ขั้นตอนการวางแผนพัฒนาคุณภาพมหาบัณฑิตของหลักสูตร มีดังนี้ 
  2.1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ อันประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวางแผนพัฒนาคุณภาพมหาบัณฑิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งแผนพัฒนาฯ
ดังกล่าว ประกอบด้วย  

(1) แผนพัฒนานักศึกษาให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) ทั้ง 9 
ข้อ กล่าวคือ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ใช้กลไกการออกแบบรายวิชา กลวิธีการสอน และการ
ประเมินผลในรายวิชาต่าง ๆ มาเป็นแผนงานหลักในการผลักดันให้นักศึกษาบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLO) ทั้ง 9 ข้อ 

(2) แผนพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(Thai Qualification Framework: Higher Education – TQF: Hed) ทั้ง 5 ด้าน กล่าวคือ คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯได้น า (PLO) ทั้ง 9 ข้อมาวิเคราะห์ความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน TQF 5 ด้าน และ
ก าหนดออกมาเป็นล าดับขั้นในการพัฒนาคุณลักษณะทั้ง 5 ด้านดังกล่าว (ดังแสดงในหมวดที่ 4) และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ใช้กลไกการออกแบบรายวิชา กลวิธีการสอน การประเมินผลในรายวิชา 
ต่าง ๆ มาเป็นแผนงานหลักในการผลักดันให้นักศึกษาบรรลุคุณลักษณะทั้ง 5 ด้านที่ก าหนดไว้ 

(3) แผนพัฒนานักศึกษาให้บรรลุคุณลักษณะพิเศษ กล่าวคือ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ ได้ก าหนดคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาในหลักสูตร ก าหนดกลยุทธ์และวิธีการในการพัฒนา
คุณลักษณะพิเศษเหล่านั้น (ดังแสดงในหมวดที่ 4) มาเป็นกลไกขับเคลื่อนให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาคุณลักษณะ
พิเศษเหล่านั้น     

(4) แผนส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพได้ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร กล่าวคือ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้วางแผน (1) การประชาสัมพันธ์ (2) มี
แผนการผลักดันให้นักศึกษาปฏิบัติงานกับนักอนุรักษ์มืออาชีพในองค์กร พิพิธภัณฑสถาน และหอศิลป์ใน
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ประเทศไทย และ องค์กรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง (3) การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้านการอนุรักษ์ศิลปกรรม โดย
เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถท่ีมีประสบการณ์ตรงทางด้านอนุรักษ์ทั้งในและนอกหลักสูตร เพ่ือเผยแพร่
องค์ความรู้ทางด้านการอนุรักษ์ศิลปกรรมเป็นกลไกส าคัญในการผลักดันให้นักศึกษาค้นพบแนวทางในการ
ประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษา 
 2.2 การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพมหาบัณฑิตของหลักสูตรตามแผนที่ก าหนดไว้ทั้ง 4 แผน (D) 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน มีดังนี ้
  2.2.1 ออกแบบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ในรายวิชาต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ก าหนดไว้ทั้งในเรื่อง CLO กลวิธีการสอนและการประเมินผล 
  2.2.2 จัดการเรียนการสอนตามที่วางแผนไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) 
  2.2.3 ประเมินผลการเรียนการสอนตาม Assessment Rubric ซึ่งจะถูกออกแบบให้เป็น
เกณฑ์การประเมินที่สามารถวัดพัฒนาการของนักศึกษาตามแผนที่ก าหนดไว้ได้ 
  2.2.4 ก าหนดให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา วิทยานิพนธ์ หรือ การค้นคว้าอิสระ
น าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติอย่าง
น้อย 1 ครั้ง 
  2.2.5 หลักสูตรร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยจัดให้มีสัมมนาและหรือส่งเสริมให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรเผยแพร่ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง   
 2.3 การทวนสอบสัมฤทธิ์ผลของแผนพัฒนาคุณภาพมหาบัณฑิตทั้ง 4 แผน (C) 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน มีดังนี้ 
  2.3.1 ในทุกสิ้นปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ทวนสอบนักศึกษาในหลักสูตร
ว่าได้รับการพัฒนา PLO คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐาน TQF และคุณลักษณะพิเศษไปถึงระดับไหนแล้ว  
  2.3.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประเมินผลการจัดสัมมนาและการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการชองอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกปีการศึกษา พร้อมทั้งน าผลการประเมินมาวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนเพ่ือ
การพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป 
 2.4 การน าผลการประเมินไปพัฒนาแผนการพัฒนาคุณภาพมหาบัณฑิตของหลักสูตร (A) 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน มีดังนี้ 
  2.4.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ น าผลการทวนสอบนักศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
มาปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ในรายวิชาต่าง ๆ ในปีการศึกษาถัดมาให้สอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ที่นักศึกษายังไม่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
  2.4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ น าจุดแข็งจุดอ่อนที่ค้นพบมาพัฒนาการจัดงานสัมมนา
และการเผยแพร่ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยน าเอาผลด้านการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
และความรู้ความสามารถของมหาบัณฑิตในหลักสูตรมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาแผนงานด้านนี้  หาก
นักศึกษาในหลักสูตรสามารถบรรลุเกณฑ์คุณภาพท่ีหลักสูตรได้ก าหนดไว้ นักศึกษาเหล่านั้นจะเป็นมหาบัณฑิตที่
มีคุณลักษณะสอดคล้องกับ (1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) (2) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ



55 
 

 
 

ระดับ อุดมศึ กษาแห่ งช าติ  (Thai Qualification Framework:  Higher Education –  TQF:  Hed)  (3) 
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาในหลักสูตร และ (4) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยมหาบัณฑิตในหลักสูตรจะ
สามารถ 
3.  นักศึกษา 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ อันประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้ก าหนดกลไกการดูแลนักศึกษาในหลักสูตรตามหลักการ PDCA  ดังนี้ 

3.1 การวางแผนรับนักศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (P) 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้วางแผนรับนักศึกษาและเตรียมความพร้อม ดังนี้ 
 3.1.1 ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและวิธีการรับนักศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของหลักสูตร กล่าวคือ ผู้เข้าศึกษาจะต้องผ่านการประเมินทั้งการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ที่แสดงให้
เห็นถึงการมีพ้ืนฐานความรู้และทักษะในการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม 

 3.1.2 ก าหนดจ านวนนักศึกษาให้สอดคล้องกับศักยภาพของหลักสูตรฯ ในการพัฒนานักศึกษา
เหล่านั้นให้บรรลุ PLO ของหลักสูตร และงบประมาณในการบริหารหลักสูตร 

 3.1.3 ในกรณีไม่สามารถด าเนินงานตามแผนในข้อ 3.1.1 กล่าวคือ นักศึกษาที่ผ่านการ
คัดเลือกเข้ามาศึกษาต่อบางคนอาจมีองค์ความรู้และทักษะในการศึกษาต่อไม่เพียงพอ ให้ด าเนินการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา กล่าวคือ ให้ด าเนินการประเมินความพร้อมของนักศึกษาแรกเข้า และจัดการสอน
เสริมในส่วนที่นักศึกษาแรกเข้ายังมีไม่เพียงพอในภาคการศึกษาแรกของหลักสูตร ทั้ งนั้นให้เป็นไปตามความ
คิดเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ (ดังแสดงในหมวดที่ 3) 

 3.2.4 ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินงานตามแผนในข้อ 3.1.2 กล่าวคือ จ านวนผู้สมัครไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ให้ปรับแผนงบประมาณการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจ านวนนักศึกษาที่มี
อยู่  

3.2 การด าเนินงานดูแลนักศกึษาระหว่างการเรียนการสอน (D) 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ก าหนดกระบวนการดูแลนักศึกษา ดังนี้ 
  3.2.1 กระบวนการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว 
   (1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่
นักศึกษาทุกคน พร้อมก าหนดบทบาทหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาและแนะแนวทางในการเรียน 
   (2) อาจารย์ที่ปรึกษาดังกล่าวจะต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา พร้อมจัดท าตาราง
การท างานที่สามารถติดต่อได้สะดวก ผ่านทางสื่อออนไลน์ ทั้งในเวลาและนอกเวลาท าการ 
  3.2.2 กระบวนการรักษานักศึกษาให้คงอยู่ 
   (1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จัดให้มีการประชุมรายงานผลความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนข้อร้องเรียนของนักศึกษาและปัญหาด้านการเรียนของนักศึกษาใ น
หลักสูตร เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาทุกภาคการศึกษา 
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   (2) อาจารย์ที่ปรึกษารายงานผลการให้ค าปรึกษา สถานภาพ ปัญหาและข้อร้องเรียน
ของนักศึกษาในที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ รายงานพัฒนาการของนักศึกษาและปัญหาที่ค้นพบ
ในระหว่างการจัดการเรียนการสอน 
  3.2.3 กระบวนการอุทธรณ์และร้องเรียนของนักศึกษา 
   (1) ในคาบแรกของการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนในทุกรายวิชาต้องแจกและชี้แจง
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ทั้งในเรื่องวัตถุประสงค์ของรายวิชา CLO ที่นักศึกษาต้องบรรลุ กลวิธีการสอน 
วิธีการเก็บคะแนน และวิธีการประเมินผล ซึ่งต้องมีการแสดง Assessment Rubric หรือเกณฑ์และเงื่อนไขการ
ให้คะแนนที่ชัดเจน 
   (2) รายงานหรือการเก็บคะแนนระหว่างเรียนในรูปแบบอ่ืน ๆ จะตอ้งแจ้งผลการ
ประเมินให้นักศึกษารับทราบภายใน 1 สัปดาห์หลังจากนักศึกษาได้ส่งงาน เพ่ือนักศึกษาจะได้น าผลการประเมิน
นั้นไปปรับปรุงงานในครั้งต่อ ๆ ไป 
   (3) ในการสอบกลางภาค และปลายภาค หากนักศึกษาไม่พอใจในผลการประเมิน
นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ คะแนน และวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละ
รายวิชาได้  

3.3 การทวนสอบแผนการดูแลนักศึกษา (C) 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ก าหนดกระบวนการทวนสอบแผนการดูแลนักศึกษา ดังนี้ 
 3.3.1 กระบวนการทวนสอบผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียน

การสอน ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ และแนวทางการแก้ไข 
  (1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ น าผลการประเมินด้านต่าง ๆ ดังกล่าวมา

ก าหนดแนวทางการแก้ไขและแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป 
  (2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ชี้แจงแนวทางการแก้ไขและพัฒนาให้อาจารย์

และนักศึกษารับทราบทุกภาคการศึกษา 
 3.3.2 กระบวนการทวนสอบสัมฤทธิ์ผลของนักศึกษา 
  (1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก าหนดให้มีการทวนสอบสัมฤทธิ์ผลของ

นักศึกษาในระดับรายวิชาทุกภาคการศึกษา (หมวดที่ 5) 
  (2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก าหนดให้มีการทวนสอบสัมฤทธิ์ผลของ

นักศึกษาในระดับหลักสูตรก่อนจบการศึกษา (หมวดที่ 5) 
 3.3.3 กระบวนการท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
  (1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก าหนดให้มีการทวนสอบการด าเนินการตาม

ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ (หมวดที่ 3) 
  (2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก าหนดให้มีการทวนสอบผลการประเมิน

วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
 3.3.4 กระบวนการส าเร็จการศึกษา 
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  (1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ทวนสอบสัมฤทธิ์ผลของนักศึกษาตามเกณฑ์การ
ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (หมวดที่ 5) 

  (2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ทวนสอบสัมฤทธิ์ผลของนักศึกษาในเรื่องการ
บรรลุ PLO กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 5 ด้าน และคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาในหลักสูตร 

  (3) นักศึกษาด าเนินตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการส าเร็จการศึกษา 
3.4 การน าผลการทวนสอบไปปรับปรุงแผนการดูแลนักศึกษา (A) 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ก าหนดกระบวนการน าผลการทวนสอบไปปรับปรุงแผนการดูแล

นักศึกษา ดังนี้ 
 3.4.1กระบวนการปรับปรุงแผนการรับนักศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
  (1) ในแต่ละปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จะน าแผนการรับนักศึกษา

และจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาจริงมาทบทวนเพ่ือปรับแผนการรับนักศึกษาในปีการศึกษาถัดไป 
  (2) ในแต่ละปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จะน ารายงานผลการ

จัดการเรียนการสอนในรายวิชาพ้ืนฐานและผลการทวนสอบสัมฤทธิ์ผลในรายวิชาพ้ืนฐานเหล่านั้นมาทบทวน
เพ่ือปรับแผนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพ้ืนฐานในปีการศึกษาถัดไป 

 3.4.2 กระบวนการปรับปรุงแผนการให้ค าปรึกษาและแนะแนว 
 ในแต่ละปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ น ารายงานผลการให้ค าปรึกษาและ

แนะแนวของอาจารย์ที่ปรึกษา และข้อร้องเรียนของนักศึกษามาทบทวนเพื่อปรับแผนการให้ค าปรึกษาและแนะ
แนวในปีการศึกษาถัดไป 

 3.4.3 กระบวนการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนการสอน 
 ในแต่ละปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ น ารายงานผลการทวนสอบสัมฤทธิ์ผล

ของนักศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ รายงานผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในแต่ละรายวิชา รายงานการ
ประเมินผลการสอนของนักศึกษา และรายงานความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนมา
ทบทวนเพื่อปรับแผนการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป 
4.  อาจารย์ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ อันประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้ก าหนดกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์ตามหลักการ PDCA ดังนี้ 

4.1 การวางแผนอัตราก าลังอาจารย์ (P) 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้วางแผนอัตราก าลังอาจารย์ในหลักสูตรให้เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ว่าด้วยจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และสอดคล้อง
กับแผนการรับนักศึกษา และจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาจริง  
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4.2 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์พิเศษ และการรับ
อาจารยใ์หม่ (D) 

 4.2.1 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ประชุมร่วมกันและก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ

แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
(1) สรรหาอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ 

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ว่าด้วยคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

    (2) ด าเนินการทาบทามและออกค าสั่งแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

              (3) ชี้แจงบทบาทและหน้าที่การเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

4.2.2 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
อาจารย์พิเศษถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการ

ปฏิบัติให้กับนักศึกษา ดังนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จึงได้ก าหนดนโยบายการเชิญอาจารย์พิเศษ ดังนี้ 
      (1) ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง  และมีความเชี่ยวชาญพิเศษ  หรือมีวุฒิการศึกษาเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ว่าด้วยคุณสมบัติของอาจารย์พิเศษ 
              (2) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ทั้งนีต้้องเสนอประวัติและ
ผลงานทีเ่กี่ยวข้องกับหัวข้อ/รายวิชาที่จะให้สอน  
              (3) ให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษทุกภาคการศึกษา/ทุกครั้งที่มีการสอน 
      (4) อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ า
เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
       4.2.3 การรับอาจารย์ใหม่ 
       (1) มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่เพ่ือมาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่ดังกล่าวจะต้องมีคุณวุฒการศึกษาไม่ต่ า
กว่าระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและมีผลงานเป็น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ว่าด้วยคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
       (2) มีการขอทุนจากโครงการพัฒนาก าลังคนด้านศิลปะศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรืออ่ืน ๆ 
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถเด่นชัดในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องเพ่ือไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม และกลับมาเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

4.3 การพัฒนาอาจารย์ (D) 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ด าเนินการพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตร ดังนี้ 
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 4.3.1 ก าหนดให้อาจารย์ในหลักสูตรท าวิจัยและผลิตผลงานวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 4.3.2 จัดสรรงบประมาณในการท าวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ รวมทั้งอ านวยความสะดวก
ในการสรรหาแหล่งเผยแพร่ผลงานวิชาการให้แก่อาจารย์ในหลักสูตร 

 4.3.3 กระตุ้นและส่งเสริมให้อาจารย์ในหลักสูตรขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
           4.3.4 ก าหนดให้อาจารย์ในหลักสูตรเข้าร่วมการสัมมนาหรืออบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการ 

พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 
4.4 การมีส่วนร่วมของอาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร (D) 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต้องประชุมร่วมกัน 
ดังนี้ 
         4.4.1 วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลก่อนเปิดภาคการศึกษา    
         4.4.2 เก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานของหลักสูตรเพื่อเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุง
หลักสูตร 
         4.4.3 ปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร และได้มหาบัณฑิตเป็นไป
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

4.5 การทวนสอบคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญของอาจารย์ (C) 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จัดให้มีการประชุมทวนสอบคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง เพ่ือ
ประเมินผลความก้าวหน้าทางวิชาการของอาจารย์ ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา ก าหนดแนวทางแก้ไข 
รวมทั้งสรรหาอาจารย์ใหม่ ๆ มาประจ าหลักสูตร 

4.6 การพัฒนาแผนอัตราก าลังและการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ (A) 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ น าผลการทวนสอบคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญของอาจารย์

มาเป็นข้อมูลในการปรับแผนอัตราก าลังและการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่
ได้ค้นพบ 

 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ อันประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้วางกลไกการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนานักศึกษาในหลักสูตรให้สามารถ
บรรลุ PLO ทั้ง 9 ข้อ และมีประสิทธิผลในการผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของตลาด 
มีคุณลักษณะพิเศษที่สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรและมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อีกทั้งกลไกดังกล่าวยังใช้หลักการ PDCA มาขับเคลื่อนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนี้ 
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 5.1 การออกแบบหลักสูตรและวางระบบการจัดการเรียนการสอน (P) 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้วางแผนและออกแบบปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้ทันสมัยและตอบ
โจทย์ความต้องการของประเทศ ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้น าหลักการ
จัดการศึกษาแบบ Outcomes Based Education (OBE) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
เกณฑ์มาตรฐาน ANUQA version 3.0 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มาเป็นเกณฑ์หลัก
ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
  5.1.1 ออกแบบ PLO คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ซึ่งได้มา
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร และเกณฑ์
มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  5.1.2 น า PLO คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มาออกแบบ
รายวิชาและแผนการจัดการศึกษา โดยยึดหลักการของ Bloom’s Taxonomy (Revised) ในการจัดแผนการ
ศึกษา 
  5.1.3 ออกแบบ CLO วิธีการสอน และการประเมินผลในทุกรายวิชา โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(1) CLO ในแต่ละรายวิชาจะต้องผลักดันให้นักศึกษาสามารถบรรลุ PLO ในส่วนที่
รายวิชานั้น ๆ รับมอบมา  

(2) วัตถุประสงค์ของรายวิชา เนื้อหาวิชา บทเรียน วิธีการและเกณฑ์ในการ
ประเมินผลต้องสอดคล้องและผลักดันให้นักศึกษาบรรลุ CLO ที่ก าหนดไว้ในรายวิชานั้น ๆ  

(3) กิจกรรมการเรียนการสอนต้องสอดคล้องกับหลักการสอนแบบ Active Learning 
เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ได้ตลอดชีพ  
  5.1.4 จัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือร่วมกันก าหนดผู้รับผิดชอบในรายวิชาต่าง ๆ 
ของหลักสูตร และชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) แผนการจัดการศึกษา และแนวทางในการจัดท า
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้  
  5.1.5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชาต่าง ๆ จัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด และส่งให้แก่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯเพ่ือทวนสอบความถูกต้องอย่างน้อย 1 
อาทิตย์ก่อนเปิดภาคการศึกษา  

5.2 การด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผน (D) 
ในระหว่างการจัดการเรียนการสอน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ควบคุม ก ากับและติดตามการ

จัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผน ดังนี้  
 5.2.1 จัดให้มีการสังเกตการณ์ในชั้นเรียน อย่างน้อย 1 รายวิชา 1 ครั้งต่อภาคการศึกษา 
 5.2.2 จัดให้มีการประชุมรายงานผลการจัดการเรียนการสอนทุกสิ้นภาคการศึกษา 
5.3 การด าเนินการประเมินผลการเรียนการสอน(C) 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ด าเนินการประเมินผลการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา ดังนี้ 
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 5.3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่าง ๆ ต้องจัดส่งรายงานผลการด าเนินงานรายวิชา (มคอ. 
5) ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนให้แก่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

 5.3.2 จัดให้มีการประชุมรายงานผลการจัดการเรียนการสอนทุกสิ้นภาคการศึกษา โดยน าเอา
รายงานผลการด าเนินงานรายวิชา (มคอ. 5) ในรายวิชาต่าง ๆ มาพิจารณาเพ่ือทวนสอบประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ   

 5.3.3 จัดให้มีการทวนสอบสัมฤทธิ์ผลของนักศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ทุกรายวิชา (หมวดที่ 5) 
5.4 การน าผลการประเมินไปปรับปรุงกลวิธีการสอน (A) 

  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ น าผลการประเมินมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการจัดท า
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ในรายวิชานั้น ๆ ในปีการศึกษาถัดไป 
 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ อันประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยในการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นในการพัฒนาให้นักศึกษาใน
หลักสูตรสามารถบรรลุ PLO ทั้ง 9 ข้อได้ ดังนี้ 
 
     6.1 การบริหารงบประมาณ 
 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพ่ือ
จัดซื้อทรัพยากรการเรียนการสอนที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีมติเห็นชอบว่าจ าเป็นต่อการสนับสนุน
การเรียนการสอนในชั้นเรียน สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา และ
สามารถพัฒนาให้นักศึกษาบรรลุ PLO ทั้ง 9 ข้อได ้

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยได้ส ารวจทรัพยากรการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีความพร้อมรองรับและส่งเสริมการเรียนการสอนของหลักสูตรฯให้บรรลุ PLOs ทั้ง 
9 ข้อ กล่าวคือห้องสมุดที่พร้อมด้วยหนังสือ ต ารา ที่มีเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์ศิลปกรรม ซึ่งมีระบบ
การสืบค้นระบบออนไลน์ผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านักหอสมุดกลางที่มีหนังสือครบทุกศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และ
ทรัพยากรบูรณการกับคณะวิชาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 1. มีห้องส าหรับปฏิบัติงานอนุรักษ์ รวมทั้งสารเคมี วัสดุและอุปกรณ์เพ่ืองานอนุรักษ์ศิลปกรรม 
 2. มีระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ 
 3. มีศูนย์เครื่องมือกลางของมหาวิทยาลัยส าหรับการวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ 
  6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีแผนจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน สร้างความพร้อมรองรับ
ระบบการเรียนการสอนของหลักสูตร ที่มีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องต่อการพัฒนา PLO ทั้ง 
9 ข้อ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยได้วางแผนการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน
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เพ่ิมเติมในแต่ละปีการศึกษา ทั้งนี้เพื่อสอดคล้องและรองรับในเนื้อหาของวิชาด้านการอนุรักษ์ศิลปกรรม โดย
รายละเอียดดังนี้ต่อไปนี้ 
 1.   เครื่องมือส าหรับห้องปฏิบัติงานอนุรักษ์ศิลปกรรม เช่น กล้องจุลทรรศน์ เครื่องมือวัดอุณหภูมิ 
และเครื่องมือวัดแสง เป็นต้น 
 2. หนังสือ ต ารา ทางด้านงานอนุรักษ์ข้ันสูง 
  6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ วางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน และ
เจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศนูปกรณ์ซึ่งท าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการใช้สื่อ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ และนอก
สถานที ่(กรณีจ าเป็น) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
ห้องสัมมนา ห้องปฏิบัติงาน 
สื่อการสอนระบบเครือข่าย
และช่องทางการเรียนรู้ที่
เพียงพอเพ่ือสนับสนุน
การศึกษาในและนอก
ห้องเรียน 

1.จัดห้องเรียนที่มีความพร้อมในการเรียน
และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.มีเครื่องมือ อุปกรณ์เทคโนโลยี ระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
3.จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้งหนังสือ 
ต ารา และโสตทัศนวัสดุเพื่อการเรียนรู้ 

1.ส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการให้บริการ ทั้ง
ทางกายภาพ และอุปกรณ์ สื่อ
การสอน 

 
7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี  
2565 

ปี  
2566 

ปี 
2567  

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วม
ประชุมด้วย 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี  
2565 

ปี  
2566 

ปี 
2567  

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา ยกเว้นรายวิชาที่เรียนข้ามสถาบัน 

X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 45 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา ยกเว้นรายวิชาที่เรียนข้ามสถาบัน 

X X X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.
7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

 (6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา ยกเว้นรายวิชาที่
เรียนข้ามสถาบัน 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ของปีการศึกษาก่อนหน้านี้ 

  X X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อ
ปี 

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
 

 X X X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X X 

รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี 9 11 12 12 12 
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เกณฑ์ประเมิน 
หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 
มีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม      

โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
 

ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 
2563 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9  ตัว 
2564 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว 
2565 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 
2566 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 

2567 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
   
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
     1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 1.1.1    ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน รวมทั้งการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
 1.1.2    ประเมินจากคุณภาพของรายงานในรายวิชาต่าง ๆ  
 1.1.3    ประเมินจากการทวนสอบสัมฤทธิผลของนักศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ  
 1.1.4    ประเมินจากคุณภาพของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
 1.1.5    ประเมินจากการน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระในเวทีการประชุมระดับชาติ
และนานาชาติ 
 1.1.6    ประเมินจากการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) ของนักศึกษา 
 1.1.7    จัดให้มีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอน และประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชา 
     1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 1.2.1 ประเมินจากผลการประเมินของนักศึกษา 
  หลักสูตรฯจัดให้นักศึกษาท าการประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียน
การสอนรายวิชาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก าหนด
แบบฟอร์มดังกล่าวจะครอบคลุมค าถามที่เน้นถึงวิธีการสอน สื่อที่ใช้ในการสอน วิธีการประเมินผล องค์ความรู้
และทักษะที่นักศึกษาได้รับการพัฒนา และการบรรลุ PLO ของนักศึกษา 
  ผลการประเมินจะส่งให้อาจารย์ผู้สอนและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือปรับปรุง
ต่อไป 
 1.2.2 ประเมินจากการสังเกตการณ์ในห้องเรียน 
  หลักสูตรฯจัดให้มีการสังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนอย่างน้อย 1 วิชา 1 
ครั้งต่อภาคการศึกษา การสังเกตการณ์ดังกล่าวจะครอบคลุมถึงวิธีการสอน สื่อที่ใช้ในการสอน เทคนิคการสอน
และการควบคุมชั้นเรียน 
  ผลการประเมินจะส่งให้อาจารย์ผู้สอนและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือปรับปรุง
ต่อไป 
 1.2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ รวบรวมผลการประเมินทั้งสองแบบที่เกี่ยวข้องกับความ
ต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน มาวางแผนพัฒนาให้สอดคล้อง และหรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้
เหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์ของสาขาวิชาฯ 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตร เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้แทนนักศึกษาปัจจุบัน  
ผู้แทนมหาบัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินภายนอก ผู้ใช้มหาบัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ   
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 2.1 โดยนักศึกษาและมหาบัณฑิต 
2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผู้แทนมหาบัณฑิต ผู้แทนนักศึกษา

ปัจจุบัน และผู้ใช้มหาบัณฑิต 
2.1.2 คณะกรรมการฯ วางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ 
2.1.3 ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพ่ือประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบัน และจาก

ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น   
 2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 

คณะกรรมการประเมินหลักสูตรท าการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใช้ข้อมูล
ย้อนกลับของผู้เรียน ผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ใช้มหาบัณฑิตประกอบการประเมิน 

2.3 โดยผู้ใชม้หาบัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ  
2.3.1 ติดตามมหาบัณฑิตใหม่โดยส ารวจข้อมูลจากนายจ้างและ/หรือผู้บังคับบัญชาโดย 

แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 
2.3.2 ติดตามจากผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี  โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA หรือเกณฑ์อ่ืนที่
มหาวิทยาลัยเห็นชอบ โดยองค์ประกอบ  คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ   และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 4.1 การปรับปรุงรายวิชา 

จากการรวบรวมข้อมูลและการประเมินการสอนของอาจารย์ อาจน าผลที่ได้มาปรับปรุงรายวิชา
หรือเพ่ิมรายวิชาเลือก ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่มีผลกระทบโครงสร้างของหลักสูตร 

4.2 การปรับปรุงหลักสูตร 
การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับถือเป็นการปรับปรุงมาก และมีผลกระทบต่อโครงสร้างของ

หลักสูตร จะท าทุก 5 ปีเมื่อครบรอบระยะเวลาการใช้หลักสูตร  เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้มหาบัณฑิต  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

4.2.1  คณะกรรมการประเมินหลักสูตรฯ จัดท ารายงานการประเมินผล  และเสนอประเด็นที่
จ าเป็นในการปรับปรุง 

4.2.2  จัดประชุมสัมมนาเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร 
4.2.3  เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 
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4.2.4. หลักสูตรที่ได้ปรับปรุงเสนอให้สภาวิชาการและคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณา 
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
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ภาคผนวก  
 
(ก)   
 (ก1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
 (ก2) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและการทดสอบความรู้ความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษเพ่ือส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
(ก3) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑ์การเทียบคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบัน

ทดสอบภาษาที่มีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ์มาตรฐานของ The Common European 
Framework of Reference for Languages (CEFR) ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรยอมรับ 

(ข)  ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
(ค)    

(ค1) ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษากับจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริงและผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระยะเวลา 5 ปี 

(ค2) รายงานผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม ฉบับปี พ.ศ. 
2558 

(ง)   ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม 
(หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 

(จ) ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง  
(ฉ)  ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning  
       Outcomes: PLO) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLO)  
 (ช) ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ  
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ภาคผนวก ก 
 

 (ก1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
 (ก2) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและการทดสอบความรู้ความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษเพื่อส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
(ก3) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑ์การเทียบคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษจาก

สถาบันทดสอบภาษาที่มีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ์มาตรฐานของ The Common European 
Framework of Reference for Languages (CEFR) ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรยอมรับ 
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ภาคผนวก ข 
ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
ชื่อ-นามสกุล  
           นางสาวรชัฎา บุญเตม็ 
  

ต าแหน่งทางวิชาการ  
           ผูช้่วยศาสตราจารย์   
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 Ph.D. (Inorganic Chemistry) University of Cambridge, UK (1995) 
             วท.บ. (เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2534) 
 

สังกัด   
             คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี 
 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี) 
           ผลงานวิจัย 
           แยกประเภทเป็น 
           ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
           บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
                    อลีนา มาแสง, สีร์ดาภัทร์ ไกรภัสสร์พงษ์, ภารดี สุวรรณแก้ว, ธัญรัตน์ ด าเกาะ, รัชฎา  
                           บุญเต็ม และ อรวรรณ ปิยะบุญ (2561) “การพัฒนาแผ่นปิดแผลจากสารสกัดใบชะพลู 
                            ที่มีประสิทธิผลในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus สาเหตุของการ  
                            อักเสบของแผล”วารสารวิชาการสาธารณสุข, ปีที่ 27 , ฉบับที่ 1 (มกราคม- 
                            กุมภาพันธ์ 2561) : 156-161. (TCI 2) 
           Proceedings 
                   Semthaun, K.,Maliyarn, R.,Kaewdang, C. and Buntem, R. (2018) “The thermal  
                            durability of the SiO2-modified papers and photodegradation study of  
                            coated curcumin dye” Materials Today: Proceedings (Proceedings of 
                            the 5th Thailand International Nanotechnology Conference   
                            (NanoThailand2016), Vol. 5(5 Part 1), pp. 11074-11082. 
                   Kanthamoon, T. and Buntem, R. (2018) “Surface thansformation of porous  
                            bioactive glass” Proceedings of Pure and Applied Chemistry  
                           International Conference (PACCON2018), Hat Yai, Songkhla, Thailand,  
                            pp. MN119-MN204, February 7-9, 2018. 
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                   Sasana, M. and Buntem, R. (2018) “Studies on the preparation and bioactivity  
                            of hight of highly porous bioactive glass” Proceedings of Pure and   
                           Applied Chemistry International Conference (PACCON2018), Hat Yai, 
                            Songkhla, Thailand, pp. IN20-IN25, February 7-9, 2018. 
 
ประสบการณ์สอน  ระยะเวลา 27 ปี 
            ระดับปริญญาตรี 
            513 101 เคมีทั่วไป 1 
             513 102 เคมีทั่วไป 2 
             513 108 เคมีทั่วไปส าหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 
             513 311 เคมีอนินทรีย์ 1 
             513 312 เคมีอนินทรีย์ 2 
             513 313 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 
             513 491 สัมมนา 
             513 493 โครงงานวิจัย 
            
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 103 501 เคมีประยุกต์เพ่ือการอนุรักษ์งานศิลปะและโบราณวัตถุ 
 103 524 สารเคมีและวัสดุในการอนุรักษ์ 
 103 551 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม 1 
            513 501 สัมมนาส าหรับเคมีศึกษา 1 
 513 511 เคมีอนินทรีย์ส าหรับเคมีศึกษา 
 513 513 เคมีอนินทรีย์ของกระบวนการทางชีวภาพ 
             513 591 วิทยานิพนธ์ 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ชื่อ-นามสกุล 
 นายถนอมจิตร์ ชุ่มวงค์ 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
   ปร.ด. (ทัศนศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2561) 
   ศ.ม. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2536) 
             ศ.บ. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2532) 
 
สังกัด 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์   
 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
ผลงานสร้างสรรค ์
ถนอมจิตร์ ชุ่มวงค์.(2561).ออกแบบ ปั้น พระราชานุสาวรีย์พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม  

 ราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี [ประติมากรรม].  ณ หน้าอาคารสถาบัน
แพทยศาสตรและสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี.2561. 

การแสดงนิทรรศการกลุ่ม 
ถนอมจิตร์ ชุ่มวงค์. (2562). Anthropocene [ประติมากรรม].  The 36th Art Exhibition by Members of   
            the Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts. Silpakorn University. at Nakhon  
            Pathom. วันที่ 15 กันยายน 2562 (93) 
ถนอมจิตร์ ชุ่มวงค์. (2561). (Untitled) [ประเภทผลงานศิลปะ].นิทรรศการแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ 
            จิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ครั้งที่ 35 ณ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  
            มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐม. วันที่ 15 กันยายน 2561 - 30 ตุลาคม 2561 (30) 
ถนอมจิตร์ ชุ่มวงค์. (2560).ส่งเสด็จ [ประติมากรรม] . คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  
            มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ. วันที่ 15 กันยายน 2560 - 30 ตุลาคม 2560 (105) 
ถนอมจิตร์ ชุ่มวงค์. (2559). (Untitled) [ประเภทผลงานศิลปะ].นิทรรศการ “การแสดงศิลปกรรมคณาจารย์ 
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            ครั้งที่ 33” ณ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,กรุงเทพฯ. 
            วันที่ 9 ธันวาคม 2559. (52-53) 
 
ประสบการณ์สอน  ระยะเวลา 22  ปี 
 ระดับปริญญาตรี 
 212 183 Casting in Sculpture 
 212 251  Sculpture Design and Environment 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 103 502 เทคนิคในงานทัศนศิลป์ 
 200 462  โครงการศิลปะชุมชนและสาธารณะ 
 212 421  ประติมากรรมชั้นสูง 1 
 212 422 สัมมนาประติมากรรม 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
ชื่อ – นามสกุล 

นายพงษ์พันธ์ จันทนมัฏฐะ 

 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
  อาจารย์  
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ปร.ด. (ทัศนศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2560) 
ศศ.ม. (บริหารงานวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2553) 

      ศ.บ. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2540) 
 

สังกัด 
 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์   
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
         ผลงานสร้างสรรค ์
          พงษ์พันธ์ จันทนมัฏฐะ.(2561).นิทรรศการแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรม ประติมากรรม  
                       และภาพพิมพ์ ครั้งที่ 35 ณ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย  
                       ศิลปากร, นครปฐม. วันที่ 15 กันยายน 2561 - 30 ตุลาคม 2561 (66) 
          พงษ์พันธ์ จันทนมัฏฐะ.(2560).นิทรรศการ “ส่งเสด็จ” ณ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพ  
                       พิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ. วันที่ 15 กันยายน 2560 - 30 ตุลาคม 2560 
                       (105) 
          พงษ์พันธ์ จันทนมัฏฐะ.(2559).นิทรรศการ “ใต้ร่มพระบารม”ี ณ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ  
                       ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ. วันที่ 15 กันยายน 2559 - 15 ตุลาคม   
                       2559 (114-115) 
           พงษ์พันธ์ จันทนมัฏฐะ.(2559).นิทรรศการ “Coronet สี แสงเทียน” ณ คณะจิตรกรรม           
                       ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ. วันที่ 28 พฤศจิกายน   
                       2558 - 23 มกราคม 2559 (38) 
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ประสบการณ์สอน  ระยะเวลา 3 ปี 
 ระดับปริญญาตรี 
 200 103 วาดเส้น 1 
 200 104 วาดเส้น 2 
 200 106 องค์ประกอบศิลป์ 1 
 200 107 องค์ประกอบศิลป์ 2 
 215 181 กายวิภาคมนุษย์ 
  ระดับบัณฑิตศึกษา 

200 461 ปัญหาทางทัศนศิลป์  
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ภาคผนวก ค 
(ค1) ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษากับจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริงและผู้ส าเร็จ

การศึกษาในระยะเวลา 5 ปี 
(ค2) รายงานผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม 
      ฉบับปี พ.ศ. 2558  
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ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษา กับจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง และผู้ส าเร็จการศึกษาใน 
ระยะเวลา 5 ปี  

 

ปีการศึกษา จ านวนรับ จ านวนนักศึกษา 
ตามแผน รับ

จริง 
พ้นสภาพ/ลาออก จบการศึกษา ก าลังศึกษา 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
2558 20 3 1 33.33 2 66.67 - - 
2559 20 5 3 60 - - 2 40 
2560 20 4 1 25 - - 3 75 
2561 20 12 4 33.33 - - 8 66.67 
2562 20 4  -  -  -  - 4 100 
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รายงานผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม  
ฉบับปี พ.ศ. 2558 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ในการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากรครั้งนี้ ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยข้อมูลเชิงปริมาณใช้
แบบสอบถามกับอาจารย์ผู้สอน นักศึกษาปัจจุบัน และผู้ส าเร็จการศึกษา และข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการประเมินพบว่า 
 ในด้านบริบทของหลักสูตร ซึ่งประเมินในด้านเกี่ยวกับปรัชญาของหลักสูตร วัตถุประสงค์ โครงสร้าง
หลักสูตร และเนื้อหารายวิชา ในส่วนของอาจารย์ผู้สอนและผู้ส าเร็จการศึกษา มีความคิดเห็นว่ามีคุณภาพอยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนนักศึกษาในปัจจุบันมีความคิดเห็นว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับมาก เมื่อประเมินปัจจัย
สนับสนุนในหลักสูตร ซึ่งประเมินเกี่ยวกับทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินการตามหลักสูตร พบว่า อาจารย์ผู้สอน
และผู้ส าเร็จการศึกษา มีความคิดเห็นว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนผู้เรียนในปัจจุบันมีความคิดเห็นว่า
มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก 
 เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับด้านสิ่งที่เกี่ยวข้องในหลักสูตร ซึ่งเป็นการประเมินเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้สอน 
พบว่าอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษามีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ส่วนผู้ส าเร็จ
การศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ในส่วนของการประเมินด้านกิจกรรมการเรียนในหลักสูตร ซึ่ง
ครอบคลุมการจัดกิจกรรมการเรียนและการวัดและประเมินผลการเรียนในหลักสูตรพบว่า พบว่าอาจารย์ผู้สอน
และนักศึกษามีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ส่วนผู้ส าเร็จการศึกษามีความคิดเห็นอยู่
ในระดับปานกลาง 
 ในส่วนของผลผลิตของหลักสูตรทั้ง 5 ด้านได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้าน
ทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งอาจารย์ผู้สอนและผู้ส าเร็จการศึกษามี
ความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าผลผลิตของหลักสูตรมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก รายละเอียดปรากฏดังตาราง 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ประเด็นการประเมิน 
ผู้สอน นักศึกษา ผู้ส าเร็จ 

M S 
แปล
ความ 

M S 
แปล
ความ 

M S 
แปล
ความ 

1. ด้านบริบทหลักสูตร 
3.48 0.24 ปาน

กลาง 
3.65 0.42 มาก 3.28 0.48 ปาน

กลาง 
1.1 ด้านปรัชญาของ
หลักสูตร 

3.50 0.00 มาก 3.71 0.00 มาก 3.00 0.00 ปาน
กลาง 

1.2 ด้านวัตถุประสงค์
หลักสูตร 

3.75 0.00 มาก 3.73 0.35 มาก 3.31 0.43 ปาน
กลาง 

1.3 ด้านโครงสร้างหลักสูตร 
3.42 0.27 ปาน

กลาง 
3.77 0.48 มาก 3.29 0.33 ปาน

กลาง 
1.4 ด้านเนื้อหาวิชาใน
หลักสูตร 

3.35 0.14 ปาน
กลาง 

3.26 0.12 ปาน
กลาง 

3.20 0.84 ปาน
กลาง 

2. ด้านปัจจัยสนับสนุนใน
หลักสูตร 

2.91 0.30 ปาน
กลาง 

3.48 0.25 มาก 2.63 0.52 ปาน
กลาง 

2.1 ด้านทรัพยากรที่ใช้ใน
การด าเนินการตามหลักสูตร 

2.91 0.30 ปาน
กลาง 

3.48 0.25 มาก 2.63 0.52 ปาน
กลาง 

3. ด้านสิ่งท่ีเกี่ยวข้องใน
หลักสูตร 

3.80 0.11 มาก 3.88 0.24 มาก 2.60 0.55 ปาน
กลาง 

3.1 ด้านคุณลักษณะผู้สอน 3.80 0.11 มาก 3.88 0.24 มาก 2.60 0.55 ปาน
กลาง 

4. ด้านกิจกรรมการเรียนใน
หลักสูตร 

3.71 0.09 มาก 3.61 0.07 มาก 3.29 0.49 ปาน
กลาง 

4.1 ด้านกระบวนการเรียน
การสอน 

3.67 0.14 มาก 3.66 0.08 มาก 3.00 0.00 ปาน
กลาง 

4.2 ด้านการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 
 
 

3.75 0.00 มาก 3.57 0.00 มาก 3.50 0.58 มาก 
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ประเด็นการประเมิน 
ผู้สอน นักศึกษา ผู้ส าเร็จ 

M S 
แปล
ความ 

M S 
แปล
ความ 

M S 
แปล
ความ 

5. ด้านผลผลิตหลักสูตร 3.78 0.09 มาก    3.78 0.52 มาก 
5.1 คุณธรรม จริยธรรม 3.88 0.14 มาก    3.00 0.00 ปาน

กลาง 
5.2 ความรู้ 3.75 0.00 มาก    3.83 0.29 มาก 
5.3 ทักษะทางปัญญา 3.75 0.00 มาก    4.00 0.00 มาก 
5.4 ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

3.75 0.00 มาก    4.33 0.29 มาก 

5.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.75 0.00 มาก    4.00 0.00 มาก 
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ภาคผนวก ง 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม 
(หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 
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ภาคผนวก จ 
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
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ภาคผนวก จ 
ตารางเปรียบเทียบ 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) กับ  
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

 

1. โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2558) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) การเปลี่ยนแปลง 

แผน ก แบบ ก 1 
      สัมมนาทางด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม (ไม่นับหน่วยกิต)        3  หน่วยกิต 
       
      วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)                                  42  หน่วยกิต 
      จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                         42  หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 1 
      วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)                                        6  หน่วยกิต 
       
      วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)                                     36  หน่วยกิต 
      จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                            36  หน่วยกิต 

 
เพิ่มจ านวนหน่วยกิตรายวิชาไม่นบั
หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
ลดจ านวนหน่วยกติ 6 หน่วยกิต 
ลดจ านวนหน่วยกติ 6 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 
        วิชาบังคับ                                                     24  หน่วยกิต 
        วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า                                         6  หน่วยกิต 
        วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)                                12  หน่วยกิต 
        จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า         42  หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 
        วิชาบังคับ                                                         21  หน่วยกิต 
        วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า                                             3  หน่วยกิต 
        วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)                                   12  หน่วยกิต 
        จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า            36  หน่วยกิต 

 
ลดจ านวนหน่วยกติ 3 หน่วยกิต 
ลดจ านวนหน่วยกติ 3 หน่วยกิต 
คงเดิม 
ลดจ านวนหน่วยกติ 6 หน่วยกิต 

แผน ข 
        วิชาบังคับ                                                     24  หน่วยกิต 
        วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า                                       12  หน่วยกิต 
        การค้นคว้าอิสระ (มคี่าเทียบเท่า)                           6  หน่วยกิต 
        จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า        42  หน่วยกิต 

แผน ข 
        วิชาบังคับ                                                         21  หน่วยกิต 
        วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า                                             9  หน่วยกิต 
        การค้นคว้าอิสระ (มคี่าเทียบเท่า)                               6  หน่วยกิต 
        จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า             36  หน่วยกิต 

 
ลดจ านวนหน่วยกติ 3 หน่วยกิต 
ลดจ านวนหน่วยกติ 3 หน่วยกิต 
คงเดิม 
ลดจ านวนหน่วยกติ 6 หน่วยกิต 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2558) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) การเปลี่ยนแปลง 
รายวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหนว่ยกิต) 6 หน่วยกิต   

103 501 เคมีประยุกตเ์พื่อการอนุรักษ์งานศิลปะและโบราณวัตถุ    3(1-4-4) 
            (Applied Chemistry for Conservation of Art and Artifact) 

 -ย้ายไปเป็นวิชาเลือก และ
เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชาใหม ่

103 502 เทคนิคในงานทัศนศิลป์                                         3(2-2-5) 
            (Techniqueas in Visual Arts) 

 -ย้ายไปเป็นวิชาเลือก และ
เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชาใหม ่

1. แผน ก แบบ ก 1 1. แผน ก แบบ ก 1  
    1.1 วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 3 หน่วยกิต     1.1 วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 6 หน่วยกิต  
103 527 สัมมนาทางด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม                             3(3-0-6) 
            (Seminar in Conservation of Fine Art) 

103 516 สัมมนาทางด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม                              3(3-0-6) 
            (Seminar in Conservation of Fine Art) 

-เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชาและ
เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

 103 517 ระเบียบวิธีวิจัย                                                     3(3-0-6) 
            (Research Methodology)  

-เพ่ิมรายวิชา,เปลี่ยนแปลงรหัส
รายวิชา และเปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา 

     1.2 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 42 หน่วยกิต     1.2 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 36 หน่วยกิต  
103 591 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)                                42 หน่วยกิต 
            (Thesis) 

103 561 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)                                 36 หน่วยกิต 
            (Thesis) 

-เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา และ
ปรับจ านวนหน่วยกิต 

2. แผน ก แบบ ก 2 2. แผน ก แบบ ก 2  
   2.1 วิชาบังคับ จ านวน 24 หน่วยกิต    2.1 วิชาบังคับ จ านวน 21 หน่วยกิต  
103 521 หลักการและจรรยาบรรณในการอนุรักษ์ศลิปกรรม         3(3-0-6) 
            (Principles and Ethics in Conservation of Fine Art) 

 -ตัดรายวิชาออก 

 103 511 หลักการและแนวคดิในการอนุรักษ์ศิลปกรรม                 3(3-0-6) 
            (Principles and Concepts in Conservation of Fine Art) 

-เพ่ิมรายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2558) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) การเปลี่ยนแปลง 
 103 512 สมบัติและโครงสร้างของวัสดุศิลปกรรม                        3(3-0-6) 

            (Properties and Structures of Artistic Materials) 
-เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

103 522 วัสดุและเทคนิคในการอนุรักษ์                                 3(2-2-5) 
            (Materials and Techniques in Conservation) 

 -ตัดรายวิชาออก 

103 523 การตรวจสอบและบันทกึข้อมูล                                3(2-2-5) 
            (Technical Examination and Documentation) 

 -ตัดรายวิชาออก 

 103 513 วัสดุและเทคนิคในการอนุรักษ์ศิลปกรรม                      3(3-0-6) 
            (Materials and Techniques in Conservation of Fine Art) 
 

-เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

 103 514 การบันทึกข้อมูลและการประเมินสภาพ                        3(2-2-5) 
            (Documentation and Condition Assessment) 

-เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

103 524 สารเคมีและวัสดุในการอนุรักษ์                                3(2-2-5) 
            (Chemical and Materials for Conservation) 

 -ตัดรายวิชาออก 

 103 515 การอนุรักษ์เชิงป้องกัน                                           3(3-0-6) 
            (Preventive Conservation) 

-ย้ายมาเป็นรายวิชาบังคับ,
เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา,
ค าอธิบายรายวิชา และปรับ
จ านวนหน่วยกิต 

103 525 การปฏิบัติการเชิงวิเคราะห์เพื่อการอนุรักษ์ 1               3(2-2-5) 
            (Practice in Conservation Analysis I) 

 -ตัดรายวิชาออก 

103 526 การฝึกงานอนุรักษ์                          3(ไม่น้อยกว่า 135 ช่ัวโมง) 
            (Conservation Intership) 

 -ตัดรายวิชาออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2558) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) การเปลี่ยนแปลง 
103 527 สัมมนาทางด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม                            3(3-0-6) 
            (Seminar in Conservation of Fine Art) 

103 516 สัมมนาทางด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม                              3(3-0-6) 
            (Seminar in Conservation of Fine Art) 

-เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชา 
 
  

103 528 ระเบียบวิธีวิจัย                                                   3(3-0-6) 
            (Research Methodology) 

103 517 ระเบียบวิธีวิจัย                                                     3(3-0-6) 
            (Research Methodology) 

-เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชา  

   2.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต    2.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  
103 551 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม 1                  3(3-0-6) 
            (Selected Topics in Conservation of Fine Art I) 

 -ตัดรายวิชาออก 

103 552 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม 2                  3(3-0-6) 
            (Selected Topics in Conservation of Fine Art II) 

 -ตัดรายวิชาออก 

103 553 การอนุรักษ์เชิงป้องกัน                                          3(2-2-5) 
            (Preventive Conservation) 

 -ย้ายไปเป็นวิชาบังคับ 
เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชา 

103 554 การประเมินสภาพและปฏิบัติงานอนุรักษ์วัสดุเฉพาะอยา่ง 3(2-2-5) 
            (Conservation Assessments and Treatments of  
            Specialize Materials) 

 -ตัดรายวิชาออก 

103 555 การปฏิบัติการเชิงวิเคราะห์เพื่อการอนุรักษ์ 2               3(2-2-5) 
            (Practice in Conservation Analysis II) 

 -ตัดรายวิชาออก 

103 556 ศิลปะและงานฝีมือแบบประเพณี                              3(3-0-6) 
            (Traditional Arts and Crafts) 

 -ตัดรายวิชาออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2558) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) การเปลี่ยนแปลง 
 103 531 การปฏิบัติงานอนุรักษ์ศลิปกรรม                                3(2-2-5) 

            (Conservation Treatments of Fine Art) 
-เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

 103 532 กรณีศึกษาในการอนุรักษ์งานศิลปกรรม                       3(2-2-5) 
            (Case Studies in Fine Art Conservation) 

-เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

 103 533 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม                      3(3-0-6) 
            (Selected Topics in Conservation of Fine Art) 

-เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

103 557 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการอนรุักษ์      3(3-0-6) 
            (Information and Communication Technology for  
            Conservation) 

103 534 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการอนรุักษ์        3(3-0-6) 
            (Information and Communication Technology for  
            Conservation) 

-เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชา  

103 558 การสร้างมโนภาพส าหรบัการบันทึกและอนุรักษ์            3(3-0-6)  
            (Visualization for Record and Conservation) 

 -ตัดรายวิชาออก 

 103 535 เคมีประยุกตเ์พื่อการอนุรักษ์งานศิลปะและโบราณวัตถุ      3(1-4-4) 
            (Applied Chemistry for Conservation of Art and Artifact) 

-ย้ายมาเป็นวิชาเลือก และ
เปลี่ยนรหัสใหม ่

 103 536 เทคนิคในงานทัศนศิลป์                                          3(2-2-5) 
            (Techniqueas in Visual Arts) 

-ย้ายมาเป็นวิชาเลือก และ
เปลี่ยนรหัสใหม ่

   2.3 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต    2.3 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต  
103 592 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)                               12 หน่วยกิต 
            (Thesis) 

103 562 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)                                12 หน่วยกิต 
            (Thesis) 

-เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา  

3. แผน ข 3. แผน ข  
   3.1 วิชาบังคับ จ านวน 24 หน่วยกิต    3.1 วิชาบังคับ จ านวน 21 หน่วยกิต  
103 521 หลักการและจรรยาบรรณในการอนุรักษ์ศลิปกรรม         3(3-0-6)  -ตัดรายวิชาออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2558) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) การเปลี่ยนแปลง 
            (Principles and Ethics in Conservation of Fine Art) 
103 522 วัสดุและเทคนิคในการอนุรักษ์                                 3(2-2-5) 
            (Materials and Techniques in Conservation) 

 -ตัดรายวิชาออก 

103 523 การตรวจสอบและบันทกึข้อมูล                                3(2-2-5) 
            (Technical Examination and Documentation) 

 -ตัดรายวิชาออก 

103 524 สารเคมีและวัสดุในการอนุรักษ์                                3(2-2-5) 
            (Chemical and Materials for Conservation) 

 -ตัดรายวิชาออก 

103 525 การปฏิบัติการเชิงวิเคราะห์เพื่อการอนุรักษ์ 1               3(2-2-5) 
            (Practice in Conservation Analysis I) 

 -ตัดรายวิชาออก 

103 526 การฝึกงานอนุรักษ์                          3(ไม่น้อยกว่า 135 ช่ัวโมง) 
            (Conservation Intership) 
 

 -ตัดรายวิชาออก 

 103 511 หลักการและแนวคดิในการอนุรักษ์ศิลปกรรม                 3(3-0-6) 
            (Principles and Concepts in Conservation of Fine Art) 

-เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

 103 512 สมบัติและโครงสร้างของวัสดุศิลปกรรม                        3(3-0-6) 
            (Properties and Structures of Artistic Materials) 

-เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

 103 513 วัสดุและเทคนิคในการอนุรักษ์ศิลปกรรม                      3(3-0-6) 
            (Materials and Techniques in Conservation of Fine Art) 

-เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

 103 514 การบันทึกข้อมูลและการประเมินสภาพ                        3(2-2-5) 
            (Documentation and Condition Assessment) 

-เพ่ิมรายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2558) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) การเปลี่ยนแปลง 
 103 515 การอนุรักษ์เชิงป้องกัน                                           3(3-0-6) 

            (Preventive Conservation) 
-ย้ายมาเป็นรายวิชาบังคับ,
เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา,
ค าอธิบายรายวิชา และปรับ
จ านวนหน่วยกิต 

103 527 สัมมนาทางด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม                            3(3-0-6) 
            (Seminar in Conservation of Fine Art) 

103 516 สัมมนาทางด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม                              3(3-0-6) 
            (Seminar in Conservation of Fine Art) 

-เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชา  

103 528 ระเบียบวิธีวิจัย                                                   3(3-0-6) 
            (Research Methodology) 

103 517 ระเบียบวิธีวิจัย                                                    3(3-0-6) 
            (Research Methodology) 

-เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชา  

   3.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต    3.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  
103 551 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม 1                  3(3-0-6) 
            (Selected Topics in Conservation of Fine Art I) 

 -ตัดรายวิชาออก 

103 552 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม 2                  3(3-0-6) 
            (Selected Topics in Conservation of Fine Art II) 

 -ตัดรายวิชาออก 
 

103 553 การอนุรักษ์เชิงป้องกัน                                          3(2-2-5) 
            (Preventive Conservation) 

 -ย้ายมาเป็นรายวิชาบังคับ,
เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา,
ค าอธิบายรายวิชา และปรับ
จ านวนหน่วยกิต 

103 554 การประเมินสภาพและปฏิบัติงานอนุรักษ์วัสดุเฉพาะอยา่ง 3(2-2-5) 
            (Conservation Assessments and Treatments of  
            Specialize Materials) 

 -ตัดรายวิชาออก 

103 555 การปฏิบัติการเชิงวิเคราะห์เพื่อการอนุรักษ์ 2               3(2-2-5)  -ตัดรายวิชาออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2558) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) การเปลี่ยนแปลง 
            (Practice in Conservation Analysis II) 
103 556 ศิลปะและงานฝีมือแบบประเพณี                              3(3-0-6) 
            (Traditional Arts and Crafts) 

 -ตัดรายวิชาออก 

 103 531 การปฏิบัติงานอนุรักษ์ศลิปกรรม                                3(2-2-5) 
            (Conservation Treatments of Fine Art) 

-เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

 103 532 กรณีศึกษาในการอนุรักษ์งานศิลปกรรม                       3(2-2-5) 
            (Case Studies in Fine Art Conservation) 

-เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

 103 533 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม                      3(3-0-6) 
            (Selected Topics in Conservation of Fine Art) 
 

-เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

103 557 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการอนรุักษ์      3(3-0-6) 
            (Information and Communication Technology for  
            Conservation) 

103 534 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการอนรุักษ์        3(3-0-6) 
            (Information and Communication Technology for  
            Conservation) 

-เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชา  

103 558 การสร้างมโนภาพส าหรบัการบันทึกและอนุรักษ์            3(3-0-6)  
            (Visualization for Record and Conservation) 

 -ตัดรายวิชาออก 

 103 535 เคมีประยุกตเ์พื่อการอนุรักษ์งานศิลปะและโบราณวัตถุ      3(1-4-4) 
            (Applied Chemistry for Conservation of Art and Artifact) 

-ย้ายมาเป็นวิชาเลือก และ
เปลี่ยนรหัสใหม ่

 103 536 เทคนิคในงานทัศนศิลป์                                          3(2-2-5) 
            (Techniqueas in Visual Arts) 

-ย้ายมาเป็นวิชาเลือก และ
เปลี่ยนรหัสใหม ่
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2558) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) การเปลี่ยนแปลง 
   3.3 การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า) 6 หน่วยกิต    3.3 การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า) 6 หน่วยกิต  
103 593 การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า)                           6 หน่วยกิต 
            (Independent Study) 

103 563 การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า)                            6 หน่วยกิต 
            (Independent Study) 

-เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา 
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ภาคผนวก ฉ 
ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning  

Outcomes: PLO) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLO) 
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ภาคผนวก ฉ 
ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLO)  

กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLO) 

PLO รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLO) หมายเหตุ 

PLO1  สามารถอธิบายและเปรียบเทียบแนวคิด ทฤษฎีในการอนุรักษ์ศิลปกรรม 
 103 511 หลักการและแนวคิดในการอนุรักษ์ศิลปกรรม 
                     CLO1 สามารถอธิบายหลักการและแนวคิดในการอนุรักษ์ศิลปกรรมได้ 

CLO3 เลือกใช้แนวคิด ทฤษฎีที่เหมาะสมในการอนุรักษ์ศิลปกรรม 
 

103 515  การอนุรักษ์เชิงป้องกัน 
CLO1 อธิบายแนวคิด ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการอนุรักษ์เชิงป้องกันได้ 
CLO2 อธิบายความส าคัญของการอนุรักษ์เชิงป้องกันได้ 

 
103 516  สัมมนาทางด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม 

CLO1 สามารถอธิบายและเปรียบเทียบแนวคิดทฤษฎีในการอนุรักษ์ศิลปกรรมในการประชุมสัมมนา 
CLO2 สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียนด้วยความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎี ในการอนุรักษ์ศิลปกรรม 

 
103 535 เคมีประยุกต์เพ่ือการอนุรักษ์งานศิลปะและโบราณวัตถุ 
                     CLO1 สามารถอธิบายสมบัติของเคมีประยุกต์เพ่ือการอนุรักษ์ศิลปะและวัตถุ 
                     CLO2 สามารถอธิบายเปรียบเทียบเคมีที่เหมาะสมสอดคล้องกับหลักการอนุรักษ์ศิลปกรรมและโบราณวัตถุ 
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PLO รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLO) หมายเหตุ 

103 536 เทคนิคในงานทัศน์ศิลป์ 
                     CLO1 สามารถอธิบายกระบวนการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์แต่ละประเภทเทคนิค 
                     CLO2 สามารถอธิบายเทคนิควิธีการต่าง ๆ ในงานทัศนศิลป์เพื่อการอนุรักษ์ 
 
103 561 วิทยานิพนธ์ 
                     CLO1 สามารถอธิบายและเปรียบเทียบแนวคิด ทฤษฎีการอนุรักษ์ศิลปกรรมในงานวิทยานิพนธ์ 
 
103 562 วิทยานิพนธ์ 
                     CLO1 สามารถอธิบายและเปรียบเทียบแนวคิด ทฤษฎีการอนุรักษ์ศิลปกรรมในงานวิทยานิพนธ์ 
 
103 563 การค้นคว้าอิสระ 
                     CLO1 สามารถอธิบายและเปรียบเทียบแนวคิด ทฤษฎีการอนุรักษ์ศิลปกรรมในงานวิทยานิพนธ์ 
 

PLO2 มีจรรยาบรรณในการอนุรักษ์ศิลปกรรม 
 103 511 หลักการและแนวคิดในการอนุรักษ์ศิลปกรรม 

                      CLO1 อธบิายความรู้และความเข้าใจจรรยาบรรณของหลักการและแนวคิดในการอนุรักษ์ศิลปกรรมได้ 
                      CLO2 อธบิายประเด็นด้านคุณธรรมจริยธรรมในการอนุรักษ์ศิลปกรรม 
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PLO รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLO) หมายเหตุ 

103 514 การบันทึกข้อมูลและการประเมินสภาพ 
                      CLO7 อธบิายแนวคิด ทฤษฎีและหลักการด้านการอนุรักษ์เพ่ือการบันทึกข้อมูลและประเมินสภาพศิลปกรรมและวัสดุอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
                      CLO8 น าหลักการจรรยาบรรณในการบันทึกและประเมินสภาพศิลปกรรมเพื่อคุณภาพวิจัย 
 
103 515 การอนุรักษ์เชิงป้องกัน 
                      CLO1 อธบิายหลักการจรรยาบรรณของแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการอนุรักษ์เชิงป้องกันได้ 
                      CLO2 อธบิายความส าคัญของจรรยาบรรณเพื่อการอนุรักษ์เชิงป้องกันได้ 
 
103 516 การสัมมนาด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม 
                      CLO3 อธบิายความรู้ความเข้าใจกฏระเบียบและทฤษฎีด้านจรรยาบรรณที่เก่ียวกับการอนุรักษ์ศิลปกรรมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
                      CLO4 สามารถอธิบายหลักการ ทฤษฎีและกฏระเบียบต่าง ๆ ด้านจรรยาบรรณในการประชุมสัมมนา แก่ชุมชน สังคม 
 
103 517 ระเบียบวิธีวิจัย 
                    CLO1 สามารถใช้ความรู้ความเข้าใจจรรยาบรรณตามระเบียบวิธีวิจัยเพื่ออนุรักษ์ศิลปกรรม 
                    CLO2 สามารถอธิบายการคัดเลือกและรวบรวมข้อมูลวิจัยตามระเบียบการวิธีการโดยค านึงถึงหลักจรรยาบรรณการอนุรักษ์ศิลปกรรม 
                    CLO3 สามารถเขียนโครงสร้างวิทยานิพนธ์ อ้างอิงฯ โดยค านึงความถูกต้องตามกฎระเบียบ การวิจัย 
 
103 561 วิทยานิพนธ์ 
                    CLO2 มีจรรยาบรรณการอนุรักษ์ศิลปกรรม ส าหรับการวิจัย และหรืองานวิทยานิพนธ์ 
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PLO รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLO) หมายเหตุ 

103 562 วิทยานิพนธ์ 
                    CLO2 มีจรรยาบรรณการอนุรักษ์ศิลปกรรม ส าหรับการวิจัย และหรืองานวิทยานิพนธ์ 
 
103 563 การค้นคว้าอิสระ 
                    CLO2 มีจรรยาบรรณการอนุรักษ์ศิลปกรรม ส าหรับการค้นคว้าอิสระ 
 

PLO 3 สามารถเลือกใช้วัสดุ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการอนุรักษ์และงานวิจัยด้านอนุรักษ์ 
 103 512 สมบัติและโครงสร้างของวัสดุศิลปกรรม 
                     CLO1 สามารถเลือกใช้วัสดุ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่มีคุณสมบัติและโครงสร้างที่เหมาะสมเพ่ือการอนุรักษ์ศิลปกรรม 
                     CLO2 สามารถประยุกต์ใช้วัสดุ เครื่องมือ ที่มีคุณสมบัติและโครงสร้างที่เหมาะสมกับการอนุรักษ์ศิลปกรรม 
 
103 513  วัสดุและเทคนิคในการอนุรักษ์ศิลปกรรม 
                     CLO1 สามารถอธิบายวิธีการใช้เครื่องมือ วัสดุ ด้วยเทคนิคที่เหมาะสมในการอนุรักษ์ศิลปกรรมได้ 

CLO2 สามารถเลือกใช้วัสดุ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสมในการอนุรักษ์และงานวิจัยด้านอนุรักษ์ 
 
103 516 สัมมนาทางด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม 
                    CLO5 สามารถอธิบายการเลือกใช้และวิธีการใช้วัสดุ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการอนุรักษ์ในการประชุมสัมมนา 
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PLO รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLO) หมายเหตุ 

103 531 การปฏิบัติด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม 
CLO1 สามารถเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการปฏิบัติงานเพื่อการอนุรักษ์ 
CLO2 สามารถประยุกต์ใช้วัสดุ เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานเพื่อการวิจัยด้านอนุรักษ์ 
 

103 535  เคมีประยุกต์เพ่ือการอนุรักษ์งานศิลปะและโบราณวัตถุ 
                    CLO3 สามารถเลือกใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับเคมี เพ่ือประยุกต์ใช้กับการอนุรักษ์งานศิลปะและโบราณวัตถุ 
 
103 536 เทคนิคในงานทัศนศิลป์ 
                    CLO3 สามารถอธิบายเทคนิควิธีการใช้วัสดุ เครื่องมือและเทคโนโลยีในงานทัศนศิลป์เพ่ือการอนุรักษ์ศิลปกรรมและวัตถุอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
                    CLO4 สามารถเลือกใช้เทคนิคในงานทัศนศิลป์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการอนุรักษ์ศิลปกรรมและวัสดุอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
103 561 วิทยานิพนธ์ 
                    CLO3 สามารถเลือกใช้วัสดุ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการอนุรักษ์ศิลปกรรม ส าหรับการท าวิจัย และหรืองานวิทยานิพนธ์ 
 
103 562 วิทยานิพนธ์ 
                    CLO3 สามารถเลือกใช้วัสดุ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการอนุรักษ์ศิลปกรรม ส าหรับการท าวิจัย และหรืองานวิทยานิพนธ์ 
 
103 563 การค้นคว้าอิสระ 
                    CLO3 สามารถเลือกใช้วัสดุ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการอนุรักษ์ศิลปกรรม ส าหรับการค้นคว้าอิสระ 
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PLO รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLO) หมายเหตุ 

PLO 4 สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุที่ท าให้เกิดการเสื่อมสภาพ ตรวจสอบบันทึกข้อมูล และประเมินสภาพด้านต่าง ๆ ของงานศิลปกรรมเพ่ือการอนุรักษ์ 
 103 513 วัสดุและเทคนิคในการอนุรักษ์ศิลปกรรม 
                    CLO3 สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุที่ท าให้เกิดการเสื่อมสภาพของวัสดุ และเทคนิค ส าหรับการอนุรักษ์ศิลปกรรม 
                    CLO4 สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของการเสื่อมสภาพของวัสดุและเทคนิคด้วยการตรวจข้อมูลและประเมินสภาพในการอนุรักษ์ศิลปกรรม     
                             และวัสดุอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
103 514  การบันทึกข้อมูลและการประเมินสภาพ 

CLO3 สามารถวิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้เกิดการเสื่อมสภาพจากการบันทึกข้อมูลและการประเมินสภาพ 
CLO4 สามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลที่ได้จากการบันทึกข้อมูลและการประเมินสภาพในการน าเสนอผลงาน 
 

103 516 สัมมนาทางด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม 
                     CLO6 สามารถอธิบายผลการวิเคราะห์หาสาเหตุที่ท าให้เกิดการเสื่อมสภาพของงานศิลปกรรม เพื่อการอนุรักษ์ ในที่ประชุมสัมมนา 
 
103 517  ระเบียบวิธีวิจัย 

CLO4 สามารถน าเสนอผลวิเคราะห์การเสื่อมสภาพและข้อมูลการประเมินสภาพด้านต่าง ๆ เพ่ือสู่หลักการและทฤษฎีระเบียบวิธีวิจัย 
CLO5 สามารถเขียนโครงสร้างวิทยานิพนธ์ จากผลวิเคราะห์หาสาเหตุที่ท าให้เกิดการเสื่อมสภาพและประเมินสภาพด้านต่าง ๆ ของงาน  

                             ศิลปกรรมเพ่ือการอนุรักษ์ 
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PLO รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLO) หมายเหตุ 

103 532 กรณีศึกษาในการอนุรักษ์ศิลปกรรม 
                    CLO1 สามารถอธิบายผลการวิเคราะห์ที่เป็นสาเหตุเพื่อการอนุรักษ์และสงวนรักษาในกรณีศึกษาการอนุรักษ์งานศิลปกรรมในบริบทต่าง ๆ     
                            ได ้
                    CLO2 สามารถอธิบาย วิเคราะห์และประเมินสาเหตุที่ท าให้เกิดการเสื่อมสภาพในกรณีศึกษาเพ่ือการน าเสนอวิทยานิพนธ์ 
 
103 533 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม 
                    CLO1 สามารถอธิบายผลวิเคราะห์หาสาเหตุที่ท าให้เกิดการเสื่อมสภาพเรื่องคัดเฉพาะประเด็นส าคัญที่ท าให้สามารถประเมินสภาพด้าน 
                             ต่าง ๆ ในผลงานศิลปกรรม 
                    CLO2 สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุที่ท าให้เกิดการเสื่อมสภาพเรื่องคัดเฉพาะ ประเด็นส าคัญที่จะน าไปสู่กระบวนการอนุรักษ์ในผลงาน 
                            ศิลปกรรม 
 
103 561 วิทยานิพนธ์ 
                    CLO4 สามารถตรวจสอบข้อมูล วิเคราะห์หาสาเหตุการเสื่อมสภาพ และประเมินสภาพของงานศิลปกรรม ส าหรับการวิจัย และหรืองาน       
                             วิทยานิพนธ์ 
 

103 562 วิทยานิพนธ์ 
                    CLO4 สามารถตรวจสอบข้อมูล วิเคราะห์หาสาเหตุการเสื่อมสภาพ และประเมินสภาพของงานศิลปกรรม ส าหรับการวิจัย และหรืองาน       
                             วิทยานิพนธ์ 
103 563 การค้นคว้าอิสระ 
                    CLO4 สามารถตรวจสอบข้อมูล วิเคราะห์หาสาเหตุการเสื่อมสภาพ และประเมินสภาพของงานศิลปกรรม ส าหรับการค้นคว้าอิสระ 
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PLO รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLO) หมายเหตุ 

PLO5 สามารถประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของวัสดุและสร้างสรรค์วิธีการอนุรักษ์ 
 103 512 สมบัติและโครงสร้างของวัสดุศิลปกรรม 
                   CLO3 สามารถประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลในสมบัติและโครงสร้างของวัสดุ เพ่ือการอนุรักษ์ศิลปกรรม 
                   CLO4 สามารถน าผลประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลในสมบัติและโครงสร้างของวัสดุ เพื่อการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับการอนุรักษ์  
                           ศิลปกรรม 
 
103 513 วัสดุและเทคนิคในการอนุรักษ์ศิลปกรรม 
                    CLO3 สามารถประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของวัสดุ และเทคนิค ส าหรับการอนุรักษ์ศิลปกรรม                    
                    CLO4 สามารถน าผลประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของวัสดุ และเทคนิค เพ่ือการอนุรักษ์ศิลปกรรมและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
103 514  การบันทึกข้อมูลและการประเมินสภาพ          

CLO5 สามารถประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของผลงานศิลปกรรมเพ่ือการบันทึกข้อมูล 
                    CLO6 สามารถน าผลการบันทึกข้อมูลของงานศิลปกรรมเพ่ือน าไปสู่ขั้นตอนการสร้างสรรค์วิธีการอนุรักษ์ 
 
103 516  สัมมนาทางด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม 
                    CLO7 สามารถอธิบายผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลจากการบันทึกข้อมูลและประเมินสภาพด้านต่าง ๆ ของงานศิลปกรรมเพ่ือ  
                             การอนุรักษ์ในการประชุมสัมมนา 
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PLO รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLO) หมายเหตุ 

103 532  กรณีศึกษาในการอนุรักษ์งานศิลปกรรม 
                     CLO3 สามารถประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของวัสดุ กรณีศึกษาผลงานการอนุรักษ์งานศิลปกรรมในบริบทต่าง ๆ ได้ 

CLO4 สามารถประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของวัสดุ  กรณีศึกษาเพ่ือการพัฒนาสร้างสรรค์วิธีการอนุรักษ์ศิลปกรรมในโครงการ  
                             วิทยานิพนธ์ 
 
103 533  เรื่องคัดเฉพาะทางด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม 
                     CLO3 สามารถประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของวัสดุในประเด็นส าคัญเฉพาะทางด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม 
                     CLO4 สามารถประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของวัสดุในประเด็นส าคัญเฉพาะทางเพ่ือการน าเสนอการวิจัยการอนุรักษ์ศิลปกรรม 
 
103 561 วิทยานิพนธ์ 
                     CLO5 สามารถประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของวัสดุเพ่ือการอนุรักษ์ ส าหรับการท าวิจัย และหรืองานวิทยานิพนธ์ 
 
103 562 วิทยานิพนธ์ 
                     CLO5 สามารถประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของวัสดุเพ่ือการอนุรักษ์ ส าหรับการท าวิจัย และหรืองานวิทยานิพนธ์ 
 
103 563 การค้นคว้าอิสระ 
                     CLO5 สามารถประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของวัสดุเพ่ือการอนุรักษ์ ส าหรับการค้นคว้าอิสระ 
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PLO รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLO) หมายเหตุ 

PLO6 รับฟังความคิดเห็น ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนและท างานเป็นทีม 
 103 516  สัมมนาทางด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม 

CLO8 สามารถวิเคราะห์หัวข้อ ประเด็นจากการรับฟังความคิดเห็น และแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน 
 
103 531 การปฏิบัติงานอนุรักษ์ศิลปกรรม 
                     CLO3 สามารถรับฟังความคิดเห็น วิธีการและแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนและเป็นทีมเพ่ือการอนุรักษ์ศิลปกรรม 
                     CLO4 สามารถรับฟังความคิดเห็นและปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีเจตคติที่ส่งเสริมสู่ความส าเร็จในการอนุรักษ์ศิลปกรรม 
 
103 532 กรณีศึกษาในการอนุรักษ์งานศิลปกรรม 
                    CLO5 สามารถรับฟังความคิดเห็น และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนจากกรณีศึกษาผลงานการอนุรักษ์งานศิลปกรรมในบริบทต่าง ๆ ได้ 
                    CLO6 สามารถรับฟังความคิดเห็น และปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีม ในกรณีศึกษาเพ่ือแนวทางการวิจัย โครงการวิทยานิพนธ์ 
 
103 533  เรื่องคัดเฉพาะทางด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม 
                     CLO5 สามารถรับฟังและแสดงความคิดเห็นในประเด็นเรื่องเฉพาะทางเพ่ือการอนุรักษ์ 
                     CLO6 สามารถรับฟังข้อคิดเห็นร่วมกัน และวิธีการปฏิบัติงานร่วมและทีมเพ่ือประโยชน์ส าหรับงานวิจัย วิทยานิพนธ์ 
 
103 561 วิทยานิพนธ์ 
                     CLO6 รับฟังความคิดเห็น ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนและท างานเป็นทีม เพ่ือการท าวิจัย และหรืองานวิทยานิพนธ์ 
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103 562 วิทยานิพนธ์ 
                     CLO6 รับฟังความคิดเห็น ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนและท างานเป็นทีม เพ่ือการท าวิจัย และหรืองานวิทยานิพนธ์ 
 
103 563 การค้นคว้าอิสระ 
                     CLO6 รับฟังความคิดเห็น ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนและท างานเป็นทีม เพ่ือการค้นคว้าอิสระ 

PLO7 สามารถน าผลงานวิจัยมาสื่อสารและน าเสนอในงานประชุมวิชาการ 
 103 516  สัมมนาอนุรักษ์ศิลปกรรม 

CLO9 สามารถน าเสนอผลงานวิจัย มาสื่อสารหัวข้อหรือประเด็นต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ในห้องสัมมนา และ/หรือในที่ประชุมวิชาการ 
 
103 534 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการอนุรักษ์ 
                    CLO1 สามารถน าเสนอผลงานวิจัย โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างช านาญการในที่ประชุมวิชาการ 
                    CLO2 สามารถน าเสนอผลงานโดยสื่อสารอย่างมีเจตคติด้านอนุรักษ์ศิลปกรรมในที่ประชุมวิชาการ              
 
103 561 วิทยานิพนธ์ 
                     CLO7 สามารถน าเสนอผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์มาสื่อสาร ในที่ประชุมวิชาการ 
                      
103 562 วิทยานิพนธ์ 
                     CLO17 สามารถน าเสนอผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์มาสื่อสาร ในที่ประชุมวิชาการ              
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103 563 การค้นคว้าอิสระ 
                     CLO7 สามารถน าเสนอผลงานการค้นคว้าอิสระ มาสื่อสาร ในที่ประชุมวิชาการ 
                      

PLO8 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพ่ือให้ก้าวทันต่อความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์ 
 103 534 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการอนุรักษ์ 
                    CLO3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างช านาญการและเท่าทันวิวัฒนาการเพื่อการอนุรักษ์ 
                    CLO4 สามารถวิเคราะห์ สมบัติและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เพ่ือความเหมาะสม 
                            กับการอนุรักษ์ศิลปกรรม             
103 561  วิทยานิพนธ์ 
                   CLO8 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจากการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  และเท่าทันต่อความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อการวิจัย  
                            และหรือวิทยานิพนธ์       
                                 
103 562  วิทยานิพนธ์ 
                   CLO8 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจากการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  และเท่าทันต่อความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อการวิจัย  
                            และหรือวิทยานิพนธ์       
 
103 563  การค้นคว้าอิสระ 
                   CLO8 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจากการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  และเท่าทันต่อความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อการค้นคว้า 
                           อิสระ       
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PLO 9 บูรณาการและสร้างสรรค์องค์ความรู้ จากงานวิจัยด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือการน าเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาการอนุรักษ์ศิลปกรรม 
 103 517 ระเบียบวิธีวิจัย 

CLO6 สามารถบูรณาการและสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการอนุรักษ์ศิลปกรรมจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่มีหลักการและทฤษฎีของการวิจัย 
CLO7 สามารถเขียนโครงสร้างวิทยานิพนธ์ จากการบูรณาการและสร้างองค์ความรู้ใหม่ ถูกต้องตามระเบียบวิธีการวิจัยของงานอนุรักษ์ 
 

103 532  กรณีศึกษาในการอนุรักษ์งานศิลปกรรม 
CLO7 สามารถบูรณาการและสร้างองค์ความรู้ จากการประเมินและสร้างสรรค์ ในกรณีศึกษการอนุรักษ์งานศิลปกรรมในบริบทต่าง ๆ 

                     CLO8 สามารถบูรณาการและสร้างองค์ความรู้ ในกรณีศึกษาประเด็นที่น่าสนใจในการอนุรักษ์งานศิลปกรรม 
 
 
103 561  วิทยานิพนธ์ 
                   CLO9 สามารถบูรณาการและสร้างองค์ความรู้ จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ศิลปกรรม เพื่อการวิจัย และหรือผลงานวิทยานิพนธ์ 
                    
103 562  วิทยานิพนธ์ 
                   CLO9 สามารถบูรณาการและสร้างองค์ความรู้ จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ศิลปกรรม เพื่อการวิจัย และหรือผลงานวิทยานิพนธ์ 
 
103 563  การค้นคว้าอิสระ 
                   CLO9 สามารถบูรณาการและสร้างองค์ความรู้ จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ศิลปกรรม เพื่อการค้นคว้าอิสระ 
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หมายเหต ุ: สามารถปรบั CLOs ใหผ้า่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร พรอ้มทัง้มีการบนัทกึไวใ้นรายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูรหากปรบัเกินกวา่ 1 ครัง้ ใหเ้สนอท่ีประชมุคณะกรรมการวิชาการพิจารณา โดยใหอ้ธิบายว่าหลกัสตูรมีปัญหาหรืออปุสรรคใดจงึจ าเป็นตอ้งปรบั CLOs
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ภาคผนวก ช 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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103 511 หลักการและแนวคิดในการอนุรักษ์ศิลปกรรม                  3(3-0-6)  
            (Principles and Concepts in Conservation of Fine Art)  
    หลักการ แนวคิด ประวัติการอนุรักษ์งานศิลปกรรม ความรู้พ้ืนฐานส าหรับการอนุรักษ์  
             ศิลปกรรม จริยธรรมของนักอนุรักษ์ 

Principles, concepts, and history of fine art conservation. Fundamentals    
              in fine art conservation. Ethics of conservationists. 
 
103 512  สมบัติและโครงสร้างของวัสดุศิลปกรรม          3(3-0-6)  
               (Properties and Structures of Artistic Materials)   
  เคมีพ้ืนฐานส าหรับวัสดุ สมบัติทางกายภาพและเคมีของวัสดุที่ใช้สร้างงานศิลปกรรม สาเหตุ  
                และกระบวนการเสื่อมสภาพของงานศิลปกรรม 

       Basic chemistry for meterials. Physical and chemical properties of artistic   
      Materials. Causes, and degenerative processes of fine art. 
 

103 513 วัสดุและเทคนิคในการอนุรักษ์ศิลปกรรม          3(3-0-6) 
  (Materials and Techniques in Conservation of Fine Art))   
 วัสดุและเทคนิคที่ใช้ในการอนุรักษ์ศิลปกรรม ข้อดีและข้อเสียของวัสดุและเทคนิคประเภท  
   ต่าง ๆ 
    Materials and techniques in conservation of fine art. Pros and cons of  
  different materials and techniques. 
  

103 514 การบันทึกข้อมูลและการประเมินสภาพ         3(2-2-5)  
(Documentation and Condition Assessment)  
 การตรวจสอบสภาพ กระบวนการและวิธีการบันทึกข้อมูล การบรรยายลักษณะงาน 
 ศิลปกรรมและการประเมินสภาพปัญหาของงานศิลปกรรมโดยใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์  
 มีการศึกษานอกสถานที่     

Condition examination. Documentation process and methodology. Fine art 
characteristic description, and condition assessment of fine art using scientific 
techniques. 

  Field trip required. 
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103 515 การอนุรักษ์เชิงป้องกัน            3(3-0-6)  
  (Preventive Conservation)   
 การป้องกันการช ารุดและการเสื่อมสภาพของศิลปกรรม การควบคุมสภาพแวดล้อม วิธีการ 
  จัดเก็บและจัดแสดง การเลือกใช้วัสดุ การวางแผนรับมืออุบัติภัย 
   Prevention of damage and decay of fine art. Control of surroundings. Methods   
for collecting and display. Selection of materials. Preparation for disaster. 
  

103 516  สัมมนาทางด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม           3(3-0-6)  
   (Seminar in Conservation of Fine Art)   
 สัมมนาประเด็น องค์ความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการอนุรักษ์ศิลปกรรม 
  Seminar on topics, knowledge, and academic advance in conservation of fine  
   art. 
 

103 517 ระเบียบวิธีวิจัย              3(3-0-6)  
  (Research Methodology)  
 การออกแบบงานวิจัย กระบวนการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย และการเขียนโครงการวิจัย
ทิศทางและแนวโน้มของการวิจัยด้านการอนุรักษ์ศิลปกรรม  
   Research design. Methodology. Publication. Writing research proposal. Fine  
art  conservation research directions and trends. 
  

103 531  การปฏิบัติงานอนุรักษ์ศิลปกรรม         3(2-2-5)  
   (Conservation Treatments of Fine Art)  
 การฝึกทักษะ เทคนิค การเลือกใช้วัสดุ และสารเคมีในการอนุรักษ์ศิลปกรรม  
 มีการศึกษานอกสถานที่ 
    Training on skills, techniques, selection of materials and chemicals in  
    conservation of fine art. 
 Field trip required. 

  

103 532  กรณีศึกษาในการอนุรักษ์งานศิลปกรรม       3(2-2-5)  
   (Case Studies in Fine Art Conservation)  
 ตัวอย่างการอนุรักษ์งานศิลปกรรม การวิเคราะห์ปัญหา ผลดี ผลเสีย ที่เกิดจากการอนุรักษ์ใน 
    อดีต และเสนอวิธีการแก้ไข 
    Examples of fine art conservation; problem analysis, advantages and  
    disadvantages of the previous conservation treatments, and solution suggestions. 
  



141 
 

 
 

103 533  เรื่องคัดเฉพาะทางด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม        3(3-0-6)  
   (Selected Topics in Conservation of Fine Art)  
 หัวข้อด้านการอนุรักษ์ศิลปกรรม และประเด็นที่เกี่ยวข้อง  
  Special topics in conservation of fine art and relevant issues. 

  

103 534  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการอนุรักษ์         3(3-0-6)  
    (Information and Communication Technology for Conservation)  
  แนวคิด ทฤษฎีโครงสร้าง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการ 
             อนุรักษ์ การประมวลผลสารสนเทศและการจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือการบันทึกข้อมูล 

   Concepts. Structure theory. Application of information and communication  
   technology for conservation. IT assessment and management for documentation. 
 

103 535  เคมีประยุกต์เพื่อการอนุรักษ์งานศิลปะและโบราณวัตถุ    3(1-4-4) 
             (Applied Chemistry for Conservation of Art and Artifacts) 
  ความรู้เกี่ยวกับสารเคมี ปฏิกิริยาเคมี และปฏิบัติการทางเคมีที่น ามาใช้กับการอนุรักษ์งาน  
             ศิลปะ และโบราณวัตถุ  
  An understanding of chemicals. Chemical reactions and chemical practices  
             applied to conservation of art and cultural material. 
 

103 536  เทคนิคในงานทัศนศิลป์       3(2-2-5) 
           (Techniques in Visual Arts) 
  ความเข้าใจกระบวนการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของศิลปิน จากผลงานแต่ละประเภท  
             ผลงานจิตรกรรมสีฝุ่น จิตรกรรมสีน้ ามัน จิตรกรรมสีน้ า ผลงานประติมากรรมในเทคนิคต่าง ๆ  
             ผลงานภาพพิมพ์กระบวนการพิมพ์ ผลงานวาดเส้น และผลงานสื่อผสม สร้างความเข้าใจในการ 
             ใช้วัสดุและเทคนิควิธีการต่าง ๆ ของผลงานในแต่ละประเภท ตั้งแต่เริ่มต้นผลิตจนส าเร็จเป็นชิ้น 
             ผลงาน 
   An understanding of creative processes of visual artists on tempera painting,  
             oil painting, watercolor painting. Sculpture using various techniques.  Printed  
             products and printing processes. Drawings and mixed media works. Building an   
             understanding of materials and techniques used from the start of the work to   
             the finished products. 
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 103 561  วิทยานิพนธ์                     มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต  
    (Thesis)  

วิจัยในหัวข้อเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปกรรม ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่   
               ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

     Research on the specific topic of fine art conservation under advisors’  
     Supervision. 

 

103 562  วิทยานิพนธ์             มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต  
     (Thesis)   

วิจัยในหัวข้อเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปกรรม ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่   
               ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

    Research on the specific topic of fine art conservation under thesis advisors’      
     Supervision.  

 

 103 563  การค้นคว้าอิสระ            มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต  
    (Independent Study)   

การศึกษารายบุคคลในประเด็นที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปกรรม ภายใต้การควบคุมของ 
               อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
                      Individual studies on  a topic related fine art conservation under   
               research advisors’ supervision.  

 
 
 
 
 
 
 


