
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) 
 สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
 สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
 สาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
 สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม 
 

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร ์

TCAS65 MSU : V1 5-10-64 



สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
                                                                                           

ชื่อหลักสูตร > ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
อักษรย่อ     > ศป.บ. ทัศนศิลป์ (จ านวนไมน่้อยกว่า 131 หน่วยกิต) 
 

แยกสาขาวิชาดังนี้ 
1.  วิชาเอกจิตรกรรม  2.  วิชาเอกประติมากรรม 
3.  วิชาเอกศิลปะไทย                4.  วิชาเอกภาพพิมพ์                                           
5.  วิชาเอกศิลปะสื่อประสม 

ขอบเขตเนื้อหาหลักสตูร 
 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการสรา้งสรรค์งานทัศนศิลป์ สามารถท าการวิเคราะห์และ
อธิบายเก่ียวกับงานศิลปะได้ มีความความคิดสรา้งสรรค์ ประโยชน์ต่อสังคม มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏบิัติ 
เน้นความรู้และทักษะดา้นวชิาการ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์ มีทักษะการ
ท างานที่ดี มีวสิัยทัศน์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
 
จุดเด่นของหลักสูตร 
 1. เป็นหลักสูตรที่มีกลุ่มวิชาที่หลากหลายเพื่อตอบสนองธรรมชาติการเรียนรู้ และการแสดงออกทางศิลปะ 
ที่หลากหลายของนสิิต 
 2. มีอาจารย์ที่มีประสบการณ์สร้างสรรค์สูง มีผลงานได้รบัการยอมรับในวงการศิลปกรรมในระดับชาติ 
 2. มีกระบวนการในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยผลงานสร้างสรรค์ของนิสิต และศษิย์เก่าๆ ได้รับรางวัล
ในระดับชาต ิ
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
 1.  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสถานศึกษา/สถาบัน 
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากวา่  2.00  
 2.  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2557  หมวด 3  ข้อ 11   
 3.  ผู้ที่มีคุณสมบัตไิม่ตรงกับที่กล่าวในข้อ (1)–(2) แต่มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ทศันศิลป์  
และมีหลักฐานเป็นทีป่ระจักษ์ อาจได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาได้ ทัง้นี้ ให้อยู่ในดุลยพนิิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 
แนวทางในการศึกษาต่อ 
 สามารถศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท และปริญญาเอก ได้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในสาขา
ทัศนศิลป์ สาขาการวิจัยและสรา้งสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะและวัฒนธรรม และสาขาอ่ืนๆ ที่สัมพันธ์กัน 
 
แนวทางในการประกอบอาชีพ 

ศิลปินสาขาทัศนศิลป์ ครู อาจารย์ด้านศิลปะในสถาบนัการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน นักวชิาการศิลปะ 
และผู้ประกอบการ กิจการเกี่ยวกับศิลปะ 
 
 

 



สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
 

ชื่อหลักสูตร > ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวชิาศิลปะการแสดง 
อักษรย่อ    > ศป.บ. ศิลปะการแสดง [จ านวนไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต] 
 

     แยกสาขาวิชา ดังนี้ 
1. วิชาเอกนาฏยศิลปไ์ทย  2.  วิชาเอกนาฏยศิลป์พืน้เมือง 
3.  วิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก 4.  วิชาเอกศิลปะการละคร 

 

ขอบเขตเนื้อหาหลักสตูร 
หลักสูตรศิลปะการแสดงเป็นหลกัสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรูค้วามสามารถ ด้านการคิด วิเคราะห์ ทักษะ 

การสื่อสาร และสร้างสรรค์ผลงานดา้นศิลปะการแสดง ที่มปีระสิทธิภาพเปน็แรงผลักดนัเศรษฐกิจของชาติให้
สอดคล้องกับการพัฒนาสงัคมและเทคโนโลยีที่ควบคู่กันไป พรอ้มทั้งมีความรอบรู้และสามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆ 
เพื่อพัฒนาผลงานสรา้งสรรค์ที่ตอบสนองความต้องการทางการตลาดและสังคมได้อย่างกวา้งขวางภายใต้จรรยาบรรณ
และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิง่แวดล้อม 
 

จุดเด่นของหลักสูตร 
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มคีวามรู้ ความสามารถ ความเชีย่วชาญด้านศิลปะการแสดง ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ศิลปะ ให้สอดคล้องกับกระบวนการและ
เทคนิควิทยาทางการออกแบบศลิปะการแสดง ภูมิภาค ระดบัชาติหรือนานาชาติความสามารถบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นสู่การแสดงรูปแบบตา่งๆ หลักและวิธีการต่างๆ ในการด าเนินธุรกิจการออกแบบศิลปะการแสดง 
ความรับผิดชอบต่อสังคม และศลิปวัฒนธรรม ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัติ เนน้ความรู้และทักษะดา้นวิชาการ 
สามารถน าความรูไ้ปประยุกต์ใชใ้นสถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์ 
 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 1.  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากวา่ 2.50  
 2.  เป็นผู้มีความสามารถด้านศลิปะการแสดงเบื้องต้น ไม่มีร่างกายอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียน กรณีที่เป็น
ชาวตา่งชาติต้องเปน็ผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากวา่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าและสามารถใช้
ภาษาไทยในการสื่อสารไดด้ี  
 3.  มีคุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามก าหนด   
 

แนวทางในการศึกษาต่อ 
สามารถศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ และในหลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปะการแสดง 
 

แนวทางในการประกอบอาชีพ 
 1. ประกอบวิชาชีพในสถานศึกษาด้านศิลปะและวัฒนธรรมทุกระดับ  

2.  ผู้ประกอบการหรือพนักงานในอุตสาหกรรมผลิตงานบันเทิง  
3.  ศิลปินอิสระ หรือนักแสดงอาชีพ 
4.  นักออกแบบ สร้างสรรค์งานบันเทิงด้านศิลปะการแสดง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ฯลฯ 
5.  วิทยากร พิธีกร  
6.  นักจัดการวัฒนธรรม  
7. นักสื่อสารมวลชน  
8.  นักวิจารณ์ทางด้านศิลปะการแสดง 



สาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 

ชื่อหลักสูตร > ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลติภัณฑ์ 
อักษรย่อ     >   ศป.บ. การออกแบบและพฒันาผลิตภัณฑ์  (จ านวน 137 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนื้อหาหลักสตูร 
      เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในหลักการ ทฤษฎี และการปฏบิตัิการทางการออกแบบและพัฒนาการบริหาร
จัดการการตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ การเป็นผูป้ระกอบการที่ดีมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เป็น
ทรัพยากรมนุษย์ผู้มีความสามารถทางการออกแบบ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม ในรูปแบบงาน
หัตถกรรม หัตถอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรม รวมถึงเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ สามารถ
เชื่อมโยงองค์ความรู้กับทุนทางวฒันธรรมไทย และวฒันธรรมอาเซียนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าและ 
คุณค่าเชิงพาณชิยไ์ด้อย่างมปีระสิทธิภาพ  
 
จุดเด่นของหลักสูตร 
        1.  เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลติภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะสามารถสร้างสรรค์งาน 
ที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสงัคม  
          2.  มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏบิัติ มีสมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพ ทางการออกแบบ 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นฟนัเฟืองส าคัญในการเสริมสรา้งและพัฒนาเศรษฐกิจ 

3.  ฐานรากท้องถิ่นของไทยและภูมิภาคอาเซียน พร้อมทั้งเป็นทรัพยากรมนุษย์ผู้มีคุณธรรม  
และจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 4.  ตระหนักถึงคุณค่าศิลปะ วฒันธรรม และภูมปิัญญาไทยและอาเซียน มีความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม  
ทั้งในรูปแบบของศิลปะดั้งเดิม ศิลปะร่วมสมัย สามารถน ามาประยุกต์และบูรณาการใช้ในงานออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ในบริบทของความทนัสมัย 
 5.  มีความสามารถสร้างสรรค์งานในระดบัท้องถิ่นและสากล  
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 1.  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)  โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า  2.00  
 2.  รับนิสิตไทยและนิสิตชาวต่างประเทศ ที่สามารถใช้ภาษาไทยดี และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
 3.  มีคุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามก าหนด   
 4.  เป็นผู้มีความประพฤติดีและร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 
แนวทางในการศึกษาต่อ 

สามารถศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
 
 
 
 
 
 



แนวทางในการประกอบอาชีพ 
 1.  สามารถประกอบอาชพีในภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน หรือประกอบอาชีพส่วนตัว  
 2.  ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง –ขนาดย่อม ด้านสนิค้าผลิตภัณฑ ์
 3.  นักออกแบบผลิตภัณฑ ์
 4.  นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
 5.  นักออกแบบนิเทศศิลป์ ฯลฯ 
 6.  อาจารย์ นักวิจัย นักวชิาการด้านการออกแบบและพฒันาผลิตภัณฑ์ในสถาบนัการศึกษาทุกระดับ 
 7.  ที่ปรึกษาด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และวชิาชพีอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการออกแบบ 

     ในสถานประกอบการวิสาหกิจชุมชน และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม 
 
ชื่อหลักสูตร  >    ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการวัฒนธรรม 
อักษรย่อ      >    ศศ.บ. การจัดการวัฒนธรรม (จ านวนไมน่้อยกว่า 135 หน่วยกิต) 
 
จุดเด่นของหลักสูตร 

1. เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบตัิจริงผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 
2. เน้นบุคคลที่มีจิตใจใฝ่เรียนรูด้้านศิลปวัฒนธรรมโดยมีเปา้หมายของหลักสูตร คือ ผู้เรียนสามารถเป็น

นักวิชาการ ผู้ประกอบการ น าเอาผลิตภัณฑท์างวฒันธรรมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เชงิเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
เพื่อสร้างรายได ้

3. เน้นการจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะในศตวรรษ 21 ผ่านกระบวนการเรียนการสอน
ด้วยกระบวนการทางวฒันธรรม 

4. เน้นการบริหารจัดการน าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมของชาต ิ
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในทุกสถาบันการศึกษา 
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 
 2. มีสัญชาตไิทย 
 3. ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง และโรคอ่ืนๆที่เปน็อุปสรรคต่อการศึกษา 
 4. มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 
แนวทางการศึกษาต่อ 

สามารถศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทและเอกในสาขาวชิาวฒันธรรมศาสตร์ และสาขาที่เก่ียวขอ้ง 
 
แนวทางการประกอบอาชีพ 
  1. อาจารย์สอนในระดับอุดมศึกษา 
 2.  ครู หรือบุคลากรทางการศึกษาด้านสังคม วัฒนธรรม 
 3. นักวิชาการ เจ้าหนา้ที ่งานเก่ียวกับวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรม องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย งานเก่ียวกับวฒันธรรมของหน่วยงานระดบัอ าเภอ จังหวัด และกระทรวง 
การท่องเที่ยวและกีฬา และพิพธิภัณฑ์ทั้งระดบัชาติและระดับทอ้งถิ่น 
  4. การประกอบอาชีพอิสระโดยการเป็น นักธุรกิจ เจ้าของกิจการ นักบริหาร พนักงาน  
นักจัดการของหน่วยงานธุรกิจภาคเอกชน 
 

 
 

 


