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 ปจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปดสอนท้ังระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตรายละเอียดของหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน สามารถศึกษาไดจากคูมือหลักสูตร

การศึกษาระดับปริญญาตรีและคูมือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดมีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 

การศึกษาและเปนศูนยกลางการพัฒนาสูภูมิภาคอินโดจีน เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล มหาวิทยาลัย

ก
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 6.  รานยามหาวิทยาลัย เปนแหลงบริการดานยา เครื่องมือแพทย และผลิตภัณฑสุขภาพ ที่มีคุณภาพ

ไดมาตรฐาน อีกทั้ง เปนแหลงบริการใหความรูในเรื่องยาและสุขภาพแกประชาชน

ข

เสริมความรู ความคิด ภูมิปญญา”

จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี
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 7. ฟารมมหาวทิยาลยั เปนหนวยงานท่ีจดัต้ังข้ึนเพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั

เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนหนวยงานที่สนับสนุน

การเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนิสิตในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและเทคโนโลยีใหมีความเหมาะสมกอน

ที่จะเผยแพรแกชุมชน

 8.  สถานวีิทยุกระจายเสียง ใหบริการความรู ความบันเทิง เผยแพรขาวสารทางราชการ สงเสริมศิลปะ

และวัฒนธรรมให บริการวิชาการแกชุมชน สงกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม. (F.M.) ความถ่ี 102.25 MHz 

พืน้ทีท่ีส่ามารถรับฟงไดม ี7 จงัหวัด ไดแก มหาสารคาม รอยเอ็ด กาฬสินธุ ขอนแกน ยโสธร มกุดาหาร และสกลนคร

 9.  โรงเรียนสาธิต เปนสถานศึกษาเพ่ือวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน รับนักเรียนทองถ่ิน

ในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

 10. ศนูยบรรพชวีนิ ศกึษาวจิยัซากดึกดําบรรพไดโนเสารทีค่นพบเปนจาํนวนมากในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื

และสรางบุคลากรดานบรรพชีวินวิทยา

 11.  ศูนยนวัตกรรรมไหม เปนหนวยงานที่ศึกษาวิจัยเพาะเลี้ยงไหมใหมีคุณภาพ และพัฒนาการเล้ียงไหม

ซึ่งเปนอาชีพดั้งเดิมของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 12.  ศูนยหนังสือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนศูนยจําหนายตํารา หนังสือเรียน หนังสือทั่วไป อุปกรณ 

การศึกษา ชุดนิสิต ชุดกีฬา ของที่ระลึกมหาวิทยาลัย และสินคาอุปโภคบริโภค

 13. งานบริการหอพักนิสิต เปนหนวยงานท่ีใหบริการและอํานวยความสะดวกเก่ียวกับท่ีพักอาศัยของ

อาจารยขาราชการ พนักงาน และนิสิต

ค
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ง

ปรัชญา
พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว

ผูมีปญญา พึงเปนอยูเพื่อมหาชน

วิสัยทัศน
“เปนเลิศทางวิชาการ บูรณาการความรูจากทองถิ่นสูสากล”

พันธกิจ
1)  จัดการศึกษาและวิชาชีพช้ันสูงโดยมุงเนนพัฒนาคุณภาพการศึกษาการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน
 และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
2)  สรางผลิตผลจากงานวิจัยที่เปนองคความรูใหมและมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
 การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และนําไปใชประโยชนตามความเหมาะสม
3)  ใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม เพื่อใหชุมชนและสังคมสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน
4)  อนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

ปณิธาน
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนสถาบันท่ีมุงม่ันในการสั่งสมแสวงหาความเปนเลิศทางวิชาการ โดยศึกษา
ภูมิปญญาทองถ่ินผสานกับวิทยาการท่ีเปนสากลให เ กิดความงอกงามทางสติปญญา สามารถพัฒนาตนเอง
ใหเพียบพรอมดวยวิชาการ จริยธรรมและคุณธรรม

สัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย

ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ปณิธาน ของมหาวิทยาลัย

สีและตนไมสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย
“สีเหลือง”  หมายถึง  ความเจริญรุงเรือง ความดีงาม ความอุดมสมบูรณ
“สีเทา”  หมายถึง  ความคิด หรือ ปญญา
“สีเหลือง-เทา”  หมายถึง  การมีปญญาและความคิดที่ดีงาม อันนําไปสูความเจริญรุงเรือง
“ตนราชพฤกษ” หรือ ตนคูน หมายถึง  ความคําคูน หรือ ความรุงเรือง

ใบเสมา หมายถึง ความรูหรือภูมิปญญา
องคพระธาตนุาดูน เปนปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเปนสัญลักษณ

แทนคุณธรรมและความดีงาม
สุริยรังสี หมายถึง ความเจริญรุงเรือง
ลายขิด หมายถึง ภูมิปญญาและมรดกทางวัฒนธรรมอีสาน

 “ตราโรจนากร”  หมายถึง  สัญลักษณแหงความเจริญรุงเรือง
 ตราโรจนากรมอีงคประกอบ เปนรูปใบเสมา ภายในมสีญัลักษณขององคพระธาตนุาดนู ดานลางมสีรุยิรังสีทีแ่ผขึน้
จากลายขิดซึ่งอยูเหนือปรัชญาภาษาบาลี วา “พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว” ซึ่งหมายความวา ผูมีปญญาพึงเปนอยูเพื่อมหาชน
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาคารราชนครินทร (RN) ชั้น 2 ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

โทรศัพท :  043-754412-3, 043-754333 ตอ 2012, 2013, 2014, 2015
โทรสาร :  043-754412-3
Website :  http://grad.msu.ac.th

จ

และความเปนสากลภายใตระบบการบริหารจัดการที่มีความคลองตัว มีประสิทธิภาพ และพึ่งตนเองได”

พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว
ผูมีปญญา พึงเปนอยูเพื่อมหาชน
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โครงสรางการบร�หาร

บุคลากรบัณฑิตว�ทยาลัย

	 เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยมีบทบาทหน้าที่หลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับสูงของประเทศ	จึงต้อง

มีการวางนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร	 และจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นหนวยงาน

ประสานและสนับสนุน	ได้แก	สนับสนุนการปรับปรุงและเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่หลากหลายและทันสมัย

และมีความเป็นสหวิทยาการให้มากยิ่งขึ้น	 พร้อมทั้งมี	 การประกันคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

มีการกำาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการทำางานที่สะดวก	 รวดเร็ว	 ดังนั้น	 บัณฑิตวิทยาลัยจึงมีการปรับเปลี่ยน

โครงสร้างการบริหาร	 โครงสร้างการปฏิบัติงาน	 แนวคิดในการปฏิบัติงาน	 ปรับปรุงสื่ออุปกรณ์เครื่องใช้ให้มี

ประสิทธิภาพ	ตลอดจนปรับปรุงความสามารถของบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีได้อยางเหมาะสม

ผู้บริห�ร
	 ศาสตราจารย์	ดร.ประดิษฐ์	 เทอดทูล	 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
	 ผู้ชวยศาสตราจารย์	ดร.โสภา	 แคนสี	 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	ฝายบริหาร
	 ผู้ชวยศาสตราจารย์	ดร.กริสน์	 ชัยมูล	 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	ฝายวิชาการ

กลุ่มง�นบริห�รและธุรก�ร
	 นางพิกุลศิลป์	 งามสูงเนิน	 นักวิชาการศึกษา	ชำานาญการพิเศษ
	 นางกนกนวล	 นรินยา	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
	 นางสาวสุภาภัทร	 บุตรไทย	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
	 นางสาวณัฏวรรณ์	 จันทะพิมพ์	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
	 นางลภัสรดา	 นรินยา	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
	 นางสาวสายฝน	 ทัพขวา	 นักวิชาการศึกษา
	 นางสาวสุพัตรา	 ตั้งวิเชียร	 เจ้าหน้าที่การเงิน
	 นายอนุสิษฐ์	 จันทร์หอม	 พนักงานขับรถ

กลุ่มง�นบริก�รก�รศึกษ�
	 นางศรินทร์ยา	 เกียงขวา	 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
	 นางวิชชุลดา	 ลดาวัลย์	 นักประชาสัมพันธ์
	 นายจักรกฤษณ์	 บุญสีลา	 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มง�นม�ตรฐ�นบทนิพนธ์
	 นางสาวอรไท	 สีหาบุญมี	 นักวิชาการศึกษา
	 นางอุบลรัตน์	 ป้านภูมิ	 นักวิชาการศึกษา
	 นางสาวศิริจรรยา	 ใจการ	 นักวิชาการศึกษา
	 นางสุนทรี	 เซ็นเมืองปัก	 เจ้าหน้าที่ประจำาโครงการ
	 นางสาววรรณวิษา	 ปินะสา	 เจ้าหน้าที่ประจำาโครงการ
	 นางสาวรัตนาภรณ์	 สมนึก	 เจ้าหน้าที่ประจำาโครงการบริการวิชาการ

ผู้บริหาร
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กริสน์	 ชัยมูล	 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
	 รองศาสตราจารย์	ดร.มณีรัตน์	 องค์วรรณด	ี	 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	ฝ่ายบริหาร
	 รองศาสตราจารย์	ดร.สุมัทนา	 กลางคาร	 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	ฝ่ายวิชาการ
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธัชชัย	 จิตรนันท์	 รองคณบดบีณัฑติวทิยาลยั	ฝา่ยประกนัคณุภาพการศกึษา
	 	 	 และกิจการพิเศษ
	 นางพิกุลศิลป์		 งามสูงเนิน		 หัวหน้าสำานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย	

กลุ่มงานบริหาร
	 นางกนกนวล		 นรินยา		 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
	 นางสาวสุภาภัทร		 บุตรไทย		 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
	 นางสาวณัฏวรรณ์		 จันทะพิมพ	์	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
	 นางสาวลภัสรดา		 ชัยประสิทธิ	์	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
	 นางสาวสายฝน	 ทัพขวา	 นักวิชาการศึกษา	ชำานาญการ
	 นายวัฒนชัย	 สร้อยดั้น	 นักวิชาการเงินและบัญชี

กลุ่มงานบริการการศึกษา
	 นางศรินทร์ยา		 เกียงขวา		 นักวิชาการคอมพิวเตอร	์ชำานาญการ
	 นางวิชชุลดา		 ลดาวัลย	์	 นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
	 นายจักรกฤษณ์		 บุญสีลา		 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มงานมาตรฐานบทนิพนธ์
	 นางสาวอรไท		 สีหาบุญม	ี	 นักวิชาการศึกษาฏิบัติการ
	 นางภัทรวรรธน์	 ชนพัฒน์จิรโชติ	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ชำานาญการพิเศษ
	 นางอุบลรัตน์		 ป้านภูม	ิ	 นักวิชาการศึกษาฏิบัติการ
	 นางสาวศิริจรรยา		 ใจการ		 นักวิชาการศึกษา
	 นางสาววัลภา	 โชคบัณฑิต	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ฉ
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หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.)
สาขาวิชาทัศนศิลป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ชื่อหลักสูตร
 ภาษาไทย  : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป

 ภาษาอังกฤษ  : Master of Fine Arts Program in Visual Arts

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป)

  (ชื่อยอ) : ศป.ม.(ทัศนศิลป)

 ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Master of Fine Arts (Visual Arts)

  (ชื่อยอ) : M.F.A. (Visual Arts)

โครงสรางหลักสูตร

หมวดวิชา
หลักสูตร (หนวยกิต)

แผน ก แบบ ก2

 1. หมวดวิชาเอก 

     1.1 วิชาบังคับ

     1.2 วิชาเลือก 

26 หนวยกิต

24 หนวยกิต

 2 หนวยกิต

 2. หมวดประสบการณการวิจัย 

     วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต

 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 38 หนวยกิต
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รายวิชา
1. หมวดวิชาเอก  26 หนวยกิต

 1.1 วิชาบังคับ  24 หนวยกิต

0602 101 ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 2(2-0-4)

 Local Art and Culture 

0602 102 สุนทรียศาสตรและศิลปวิจารณ 2(2-0-4)

 Aesthetics and Art Criticism 

0602 103 ศิลปะรวมสมัยเชิงวิเคราะห 2(2-0-4)

 Analytical Contemporary Art 

0602 104 ทดลองสรางสรรคทัศนศิลปขั้นสูง 1 3(1-4-4)

 Advanced Visual Arts Experimentation 1

0602 105 ทดลองสรางสรรคทัศนศิลปขั้นสูง 2  3(1-4-4)

 Advanced Visual Arts Experimentation 2

0602 106 การสรางสรรคทัศนศิลปขั้นสูง 1 3(1-4-4)

 Advanced Visual Arts 1 

0602 107 การสรางสรรคทัศนศิลปขั้นสูง 2 3(1-4-4)

 Advanced Visual Arts 2

0602 208  การวิจัยสรางสรรคทางทัศนศิลป  2(2-0-4)

 Creation Research in Visual Arts

0602 209 สัมมนาทัศนศิลป 2(2-0-4)

 Seminar in Visual Arts

0602 210 การปฏิบัติวิชาชพีทางศิลปะระดับมืออาชีพ 2(2-0-4)

 Visual Arts Professional Practice

 1.2 วิชาเลือก  ไมนอยกวา 2 หนวยกิต

 ใหนิสิตเลือกศึกษา ไมตํ่ากวา 2 หนวยกิต จากรายวิชา ดังตอไปนี้

0602 111 ศิลปะกับสิ่งแวดลอม 2(2-0-4)

 Art and Environment

0602 112 วาดเสนสรางสรรคขั้นสูง 2(1-2-3)

 Advanced Creative Drawing

2. หมวดประสบการณวิจัย แผน ก แบบ ก2  12 หนวยกิต 

0602 213  วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต

 Thesis
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รายวิชาสําหรับแผนการศึกษา แผน ก แบบ ก2

 1. หมวดวิชาเอก  26 หนวยกิต

  1.1 หมวดวิชาบังคับ  24 หนวยกิต

0602 101 ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 2(2-0-4)

 Local Art and Culture

 ศึกษาวิวัฒนาการดานภูมิปญญา สังคมและศิลปวัฒนธรรม

ของทองถิ่น ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เพื่อเปนแนวทางสูการสรางสรรคทาง

ทัศนศิลป

 Study the evolution of local knowledge, society, art 

and culture from past to present as a guide to visual creation.

 

0602 102 สุนทรียศาสตรและศิลปวิจารณ 2(2-0-4)

 Aesthetics and Art Criticism 

 ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับคุณคาทางสุนทรียศาสตร การรับรูทาง

สุนทรีย การตัดสินคุณคาทางสุนทรียศาสตร ศึกษาหลักการพ้ืนฐานและ

ปรัชญาของการวิจารณศิลปะ เรียนรูจากบทความ บทวิจารณ และงานเขียน

เกี่ยวกับศิลปะของนักวิจารณที่สําคัญ โดยการวิเคราะหโครงสราง เนื้อหา

รูปแบบ ฯลฯ เพ่ือเปนแนวทางในการฝกเขียนบทวิจารณศิลปะ

 Theoretical studies of aesthetic values, aesthetic 

perception, issues on aesthetic value evaluation, fundamental 

principles of criticisms and philosophy of criticisms, art criticisms 

from articles, critical papers, and art writings of famous critics 

applied with the analyses on structures, contexts and forms, 

a guideline for art critical paper practice

 

0602 103 ศิลปะรวมสมัยเชิงวิเคราะห 2(2-0-4)

 Analytical Contemporary Art

 การวเิคราะหประเดน็ กระแส ทีน่าสนใจในประวตัศิาสตรศลิปะ 

การเช่ือมโยงขอมูลความรูเกี่ยวกับศิลปะรวมสมัย ทั้งศิลปะตะวันตกและ

ศิลปะตะวันออก สรุปความรูในเหตุปจจัยของและผลอันเปนวิวัฒนาการ

ของโลกศิลปะ 

 Analysis of issue and interesting movement in the art 

history. Linking knowledge of contemporary art with Western Art 

and Oriental Art. Then, to summarize knowledge on why factors 

and lead to the evolution of the art world.

 

0602 104 ทดลองสรางสรรคทัศนศิลปขั้นสูง 1 3(1-4-4)

 Advanced Visual Arts Experimentation 1

 การปฏิบัติการทดลองสรางสรรค โดยใชแนวคิด วัสดุและ

กลวิธี เพื่อผลสัมฤทธิ์ในผลงาน การวิเคราะห วิจารณ แนะนําแนวทางการ

สรางสรรคเปนรายบุคคล

 Experiments in creative visual arts by using the 

concept materials and processes for best outcome of art products; 

including the use of analysis and criticism for individual creative 

work

 

0602 105 ทดลองสรางสรรคทัศนศิลปขั้นสูง 2 3(1-4-4)

 Advanced Visual Arts Experimentation 2

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0602 104 ทดลองสรางสรรคทัศนศิลป

 ขั้นสูง 1

 Prerequisite : Advanced Visual Arts Experimentation 1

 การปฏิบตักิารทดลองสรางสรรค ขยายขอบเขตการสรางสรรค

ในการใชวสัดแุละกลวธิ ีเพือ่ผลสมัฤทธิใ์นผลงาน การนาํเสนอ การวเิคราะห 

วิจารณ แนะนําแนวทางการพัฒนาสรางสรรค เปนรายบุคคล 

 Experiments in creative visual arts, expanding the 

creativities in the using of concept materials and processes for 

best outcome of art products; including the use of analysis and 

criticism for individual creative work

 

0602 106 การสรางสรรคทัศนศิลปขั้นสูง 1 3(1-4-4)

 Advanced Visual Arts 1 

 ศึกษาผลงาน หลักการ และฝกฝนปฏิบัติงานทัศนศิลป 

ดานกรรมวิธีการถายทอด เพื่อใหมีความสามารถในการถายทอดรูป

แบบ ที่สัมพันธกับเนื้อหา เรื่องราว ความรูสึก และจินตนาการของนิสิต 

โดยไมจํากัดวัสดุ และวิธีการ วิจารณแนะนําเปนรายบุคคล

 Art works, principles, and practices on visual arts, 

manipulative competence and demonstration related to context, 

theme, emotion, and imagination without a concern on materials 

and procedures, individual supervision and critique

 

คําอธิบายรายวิชาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
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0602 107 การสรางสรรคทัศนศิลปขั้นสูง 2 3(1-4-4)

 Advanced Visual Arts 2

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0602 106 การสรางสรรคทัศนศิลป

 ขั้นสูง 1

 Prerequisite : 0602 106 Advanced Visual Arts 1 

 ศึกษาผลงาน หลักการ และฝกฝนปฏิบัติงานทัศนศิลป

เชิงวิเคราะห ดานกรรมวิธีการถายทอดในขั้นสูง เพื่อใหมีความสามารถใน

การถายทอดรปูแบบ ทีส่มัพนัธกบัเนือ้หา เร่ืองราว ความรูสกึ และจนิตนาการ

ของนิสิต โดยไมจํากัดวัสดุ และวิธีการ วิจารณแนะนําเปนรายบุคคล

 Exploration on art works, principles, and analytical 

practices on visual arts, advanced visual art process, advanced 

visual art communication, enabling design creation in conjunction 

with context, issue, attitude, and imagination without a concern 

on materials and procedure, individual supervision and critique

 

0602 208 การวิจัยสรางสรรคทางทัศนศิลป  2(2-0-4)

 Creation Research in Visual Arts

 ศึกษาและปฏิบัติ ก าร วิจั ยสร  า งสรรค ทาง ทัศนศิลป  

ดานความหมาย หลักการและวิธีการวิจัยเพื่อมุงไปสูการพัฒนาผลงาน

สรางสรรคที่มีคุณภาพขั้นสูง และสามารถนําเสนอไดทั้งนิทรรศการศิลปะ

และตีพิมพบทความวิจัยสรางสรรค

 Study and creative research in visual arts on meaning, 

principles and methods aim to develop high-quality creative work. 

And can also present both art exhibitions and creative research 

papers in further.

 

0602 209 สัมมนาทัศนศิลป 2(2-0-4)

 Seminar in Visual Arts

 การนําเสนอ อภิปราย และการวิจารณ เกี่ยวกับการพัฒนา

ความคิด การสรางสรรคผลงานทัศนศิลป หรือผลงานศิลปกรรม

ในรูปแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อสนับสนุนการทํางานเฉพาะบุคคล

 Presentation, critical debate participation, critical 

discussion, conceptually innovative attitudes, development of 

creative visual art independence or other forms of art

 

0602 210 การปฏิบัติการทางทัศนศิลประดับมืออาชีพ 2(2-0-4) 

 Visual Arts Professional Practice

 การปฏิบัติการทางทัศนศิลประดับมืออาชีพ ดานการบริหาร

จัดการผลงานศิลปะ การตลาดศิลปะ ศิลปะกับกฎหมาย การจัดการ

พิพิธภัณฑศิลปะและหอศิลป เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการนําเสนอ

ผลงาน การจัดนิทรรศการ รวมถึงการทําฐานขอมูลศิลปน 

 Visual arts professional practice about artistic 

management, art market, art with law, management of museum 

of art and art galleries, using technology and innovation with 

presentations, exhibitions including database artist.

 

 1.2 หมวดวิชาเลือก  ไมนอยกวา 2 หนวยกิต 

0602 111 ศลิปะกับสิ่งแวดลอม 2(2-0-4)

 Art and Environment

 ศึกษาวิวัฒนาการ แนวความคิด อิทธิพลตางๆ ของศิลปะ

แบบศิลปะกับสิ่งแวดลอมตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน 

 Evolution, concepts, and influences of Environment 

Arts of the past and present

 

0602 112 วาดเสนสรางสรรคขั้นสูง 2(1-2-3)

 Advanced Creative Drawing

 ศึกษาแนวคิด  รูปแบบ  เทคนิค  และความสําคัญของ

การวาดเสน ปฏบิตักิารวาดเสนสรางสรรค เพือ่พฒันาไปสูแนวความคดิและ

การแสดงออกทางศิลปะ 

 Study the concept, style, technique and importance 

of drawing, practicing advanced creative drawing for the 

development of concept and expression.

 

 2. หมวดวิชาประสบการณวิจัย  

0602 213 วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต

 Thesis

 การสรางสรรคผลงาน และเอกสารประกอบการสรางสรรค

ของนิสิตทางดานทัศนศิลป ที่มีลักษณะเฉพาะตัวภายใตการกํากับดูแลของ

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ

 The individually documents and creative work of 

students in visual arts under the advices of the supervisors
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 Fine and Applied Arts of Thai and Internationalism 

 Fine and Applied Arts Research Methodology

 Aesthetics and Art Criticism 

 Management in Fine and Applied Arts

 Arts in The Context of Local Social Culture 

 Seminar on Research and Creation in Fine 
 and Applied Arts
0601 107 
 Interdisciplinary Research and Creation in
 Fine and Applied Arts
0601 108 
 Presentation of Research and Creation in 
 Fine and Applied Arts  

 Fine and Applied Arts Research Project

 Fine and Applied Arts Creation Project
 

 Thesis
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 The study of phenomenological appearance 

of contemporary arts both in regional, national and  

international culture at present day; including an analysis 

in future trends in relation to context and systems of society, 

regions and their international relation with different groups 

from other countries

 Qualitative research methodology focuses on  

 

dimensions together with cultural anthropology methods, 

processes, documentation studies, synthesis data, analysis 

discussion and decoding data and phenomena in Fine and 

Applied Arts humanities and social theory. This concept 

leads to research outcome and pathway of Fine and Applied 

Arts creation

  Philosophies and theories in aesthetics, analyze 

the relationship with the context of Fine and Applied Arts 

methods of arts criticism theories and concepts which have 

analytical value in Fine and Applied Arts according to the 

concepts of aesthetics 

 Principles and methods of management in Fine 

and Applied Arts as well as visual arts, applied arts, and 

performing arts, both management section and process of 

 

general



ระดับบัณฑิตศึกษา 2561
คู  มื  อ  ห  ลั  ก  สู  ต  ร

682

 

 

 

 Principles and methods of analytical study in the 

context of Local Social Culture; both visual arts; applied arts 

and performing arts which relates to the relationship with 

 

culture cultural history with attention to the indigenous in 

a cultural community and cultural community which relates 

to national culture at present

 

 

 

 Seminar on academic issues; research processes; 

artists, art historians, art commentators; and importantly 

administrators in managing arts leading to understanding 

in research phenomena and current creation of Fine and 

Applied Arts in Thailand and ASEAN region 

 

 Principles and processes of constructing new 

creation which derives from employing various bodies 

 

methodology and creative invention in various branches 

of arts 

 

 

 Seminar for principle studies and presentation 

consists of authorship through literature, exhibition and 

performance including to research presentation and creative 

 

 Principles, processes, and Fine and Applied 

Arts research project design which consists of the study of 

phenomenological status, exalting phenomena to the issue 

project proposal in Fine and Applied Arts 
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 Principles, processes, and Fine and Applied 

Arts research project design which consists of a study of 

phenomenological status, exalting phenomenon to the issue 

project proposal in Fine and Applied Art

 Advanced research and creation in Fine and 

 

Arts encompassing learning methodology, analysis,  

accelerate research concept development; innovative 

processes of creation, and presentation of new bodies 

 

academics, and Fine and Applied Arts creation progress



                     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพจ

043-754412

http://grad.msu.ac.th




