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อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 
  

 ศิลปิน 
 นักวิจัยและนักวิชาการทางด้านศิลปะ 
 ผู้สอนทางด้านทัศนศิลป ์  
       นักเขียน/นักวิจารณ์ศิลปะ 
        



หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  

 แบ่งออกเป็น 5 เอก ดังนี ้
 1. จิตรกรรม 
 2. ประติมากรรม 
 3. ภาพพิมพ์ 
 4. ศิลปะไทย 
 5. สื่อผสม



แผนการศึกษาและจํานวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษา  
 แผน ก แบบ ก 1 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 36 หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชา 24 หน่วยกิต  
 และวิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต 

จํานวนนักศึกษาที่จะรับ 
        แผน ก แบบ ก 1 จํานวน 5 คน 
   แผน ก แบบ ก 2 จํานวน 55 คน 



กลุ่มวิชาเอก
แผนการศึกษา

แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2

จิตรกรรม 01311 01312

ประติมากรรม 01321 01322

ภาพพิมพ์ 01331 01332

ศิลปะไทย 01341 01342

สื่อผสม 01351 01352

ขอให้ผู้สมัครระบุรหัสการสมัคร ตามกลุ่มวิชาเอกและแผนการศึกษาที่ต้องการศึกษา ดังนี้ 



คุณสมบัติผู้สมัคร  

แผน ก แบบ ก 1 
 1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และ 
 2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์   
 โดยต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

 - เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลหรือได้รับการคัดเลือก ในการประกวดงานศิลปกรรมระดับชาติ  
   และ/หรือระดับนานาชาติ 
 - เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนําเสนองานศิลปกรรมระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ 
 - มีประสบการณ์ในการแสดงงานศิลปะในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ 
 - มีประสบการณ์ในการแสดงผลงานเดี่ยวต่อสาธารณชน 
 - มีประสบการณ์ในการสร้างสรรค์โครงการศิลปะต่อสาธารณชน 
 - มีประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ยอมรับ



หลักฐานเพิ่มเติม (ส่งพร้อมใบสมัคร) 
แผน ก แบบ ก 1 
 1. แฟ้มประวัติผลงานศิลปะ (Portfolio) ของผู ้สมัคร และแนวความคิดในการ
ทําวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์  
 2. เอกสารรับรองความเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการ
สร้าง สรรค์งานทัศนศิลป์ จากผู้ทรงคุณวุฒิทางทัศนศิลป์ (ผู้ทรงคุณวุฒิทางทัศนศิลป์ 
ได้แก่ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ศิลปินชั้นเยี่ยมจากงานศิลปกรรมแห่งชาติ ศิลปิน
อิสระผู้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในการแสดงงานศิลปะในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ 
ผู้เคยได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินงานศิลปกรรมระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ) 
 3. ภาพถ่าย/ ภาพสไลด์/ CD/ VDO/ DVD ผลงานศิลปะในสาขาวิชาที่
สมัครสอบ ที่ทําข้ึนระหว่างการศึกษา และที่ทําหลังจากสําเร็จการศึกษา จํานวนแล้วแต่ผู้
สมัครเห็นสมควร



คุณสมบัติผู้สมัคร  

แผน ก แบบ ก 2 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

 1. กําลังศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาศิลปะ เช่น ศิ ลปบัณฑิต ศิ ลปกรรมศาสตร
บัณฑิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยอมรับ
ว่าเทียบเท่า หลักสูตร 4 ปี ในชั้นปีสุดท้ายและกําลังทําวิทยานิพนธ์หรือศิลปนิพนธ์ ต้องมีค่าระดับ
เฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาต้นของปีการศึกษาสุดท้ายไม่น้อยกว่า 3.00 และเมื่อสําเร็จการศึกษา
ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 และต้องได้คะแนนวิทยานิพนธ์หรือศิลปนิพนธ์ไม่น้อย
กว่า 3.00  
  



คุณสมบัติผู้สมัคร (ต่อ)   

แผน ก แบบ ก 2 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

 2. กําลังศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาศิลปะ เช่น ศิลปบัณฑิต ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยอมรับ
ว่าเทียบเท่า หลักสูตร 4 ปี ในชั้นปีสุดท้าย และต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ตามคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 - เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลหรือได้รับการคัดเลือกในการประกวดงานศิลปกรรมระดับชาติ  
                และ/หรือระดับนานาชาติ 
 - เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนําเสนองานศิลปกรรมระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ 
 - เป็นผู้มีประสบการณ์ในการแสดงงานศิลปะในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ 
 หมายเหต ุการแสดงหรือการประกวดศิลปกรรมระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ  
 ต้องมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางทัศนศิลป์พิจารณาไม่ตํ่ากว่า 3 คน 



คุณสมบัติผู้สมัคร (ต่อ) 
แผน ก แบบ ก 2 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

 3. กําลังศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาศิลปะ เช่น ศิลปบัณฑิต ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยอมรับ
ว่าเทียบเท่า หลักสูตร 5 ปี ในชั้นปีสุดท้ายและกําลังทําวิทยานิพนธ์หรือศิลปนิพนธ์ ต้องมีค่าระดับ
เฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาต้นของปีการศึกษาสุดท้ายไม่น้อยกว่า 2.80 และเมื่อสําเร็จการศึกษา
ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.80 และต้องได้คะแนนวิทยานิพนธ์หรือศิลปนิพนธ์ไม่น้อย
กว่า 3.00  
   4. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาศิลปะ เช่น  ศิลปบัณฑิต  ศิลปกรรม
ศาสตรบัณฑิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ยอมรับว่าเทียบเท่า หลักสูตร 4 ปี และต้องสําเร็จการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 
ต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.80 ถ้าค่าระดับเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 2.80 ต้องได้คะแนน
วิทยานิพนธ์หรือศิลปนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 3.00  



คุณสมบัติผู้สมัคร (ต่อ) 

แผน ก แบบ ก 2 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

 5. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาศิลปะ เช่น ศิลปบัณฑิต ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยอมรับว่า
เทียบเท่า หลักสูตร 5 ปี และสําเร็จการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา ต้องมีค่าระดับเฉลี่ย
สะสมไม่น้อยกว่า 2.50 ถ้าค่าระดับเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 2.50 ต้องได้คะแนนวิทยานิพนธ์หรือศิลป
นิพนธ์ไม่น้อยกว่า 3.00  
 6. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.80 



หลักฐานเพิ่มเติม (ส่งพร้อมใบสมัคร) 

แผน ก แบบ ก 2 
 1. แฟ้มประวัติผลงานศิลปะ (Portfolio) ของผู้สมัคร และ/หรือ 
 2. ภาพถ่าย/ ภาพสไลด์/ CD/ VDO/ DVD ผลงานศิลปะในสาขาวิชาที่สมัครสอบ ที่
ทําข้ึนระหว่างการศึกษา และที่ทําหลังจากสําเร็จการศึกษา จํานวนแล้วแต่ผู้สมัครเห็นสมควร 
 3. สําหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามข้อ 6 ที่ไม่ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีใน
สาขาวิชาศิลปะ ให้ส่งเอกสารรับรองความเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการ
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์จากผู้ทรงคุณวุฒิทางทัศนศิลป์ และ/หรือสูจิบัตร หรือเอกสารสิ่งพิมพ์
อื่น ๆ



การสอบคัดเลือก
ผู้สมัครแผน ก แบบ ก 1   
หลังจากสมัครและมีประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเบ้ืองต้นที่มีสิทธ์ิเข้าสอบวิชา 
- การนําเสนอแนวคิดและผลงานศิลปะ (100 คะแนน)  
- สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)  

ผู้สมัครแผน ก แบบ ก 2 
หลังจากสมัครและมีประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเบ้ืองต้นที่มีสิทธ์ิเข้าสอบวิชา 
- ความรู้วิชาการทางศิลปะ (100 คะแนน) 
- การนําเสนอแนวคิดและผลงานศิลปะ (100 คะแนน) 
- สัมภาษณ์ (100 คะแนน) 

สถานที่สอบ  
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ หรือ 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม (แต่ละภาควิชาจะแจ้งให้ทราบ) 



การสอบคัดเลือก (ต่อ)

หมายเหตุ          
1. ผลสอบวิชา “ความรู้วิชาการทางศิลปะ” ไม่นํามารวมกับผลการสอบคัดเลือก แต่ผู้สมัคร 
แผน ก แบบ ก 2 จะต้องเข้าสอบทุกคน  

2. ในการสอบวิชา “การนําเสนอแนวคิดและผลงานศิลปะ” ผู้เข้าสอบอาจจะนําผลงานจริง 
ทั้งในช่วงปริญญาตรีปีสุดท้าย หรือผลงานวิทยานิพนธ์หรือศิลปนิพนธ์ และผลงานหลังจาก
จบการศึกษาแล้ว มาเสนอเพิ่มเติมจากหลักฐานที่ยื่นไว้ในวันสมัคร ในจํานวนที่ผู้เข้าสอบคิด
ว่าเหมาะสม ในกรณีที่เป็นผลงานติดอยู่กับสถานที่หรือมีขนาดใหญ่ไม่สามารถนํามาได้ ให้นํา
เสนอโดยการใช้ภาพถ่าย/ ภาพสไลด์/ CD/ VDO/ DVD 

3. หลักฐานเพิ่มเติมที่ผู้สมัครยื่นพร้อมใบสมัคร ขอรับคืนได้ที่คณะจิตรกรรมฯ ภายใน 2 
สัปดาห์หลังจากประกาศผลสอบแล้ว 

4. หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครหรือหลักสูตร ติดต่อได้ที่  
คณะจิตรกรรมฯ  โทร. 0 3427 1379 หรือคุณเกวลี แพ่งต่าย โทร. 09 5116 5298 
ดูรายละเอียด กําหนด วันเวลา การสมัครสอบได้ที่:  

http://www.graduate.su.ac.th/


