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กุลนันทน์ ทองนิ่ม
หัวใจของบ้าน, 2562, ประติมากรรมสื่อผสม, 150 X 200 X 50  ซม.

ทัศนศิลปศึกษา
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กุลนันทน์ ทองนิ่ม
ช่วงเวลาของครอบครัว, 2562
ประติมากรรมสื่อผสม 
130 X 130 X 70 ซม.

แดดร่ม ลมตก, 2562
ประติมากรรมสื่อผสม
130 X 800 X 180  ซม.

ทัศนศิลปศึกษา

VISUAL ARTS  
EDUCATION
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ภัทรริญญา พรงผอง
ความไม่สมดุลของอวัยวะในร่างกาย หมายเลข 1, 2562
จิตรกรรมสื่อผสม, 80 X 60 ซม.

ทัศนศิลปศึกษา

VISUAL ARTS  
EDUCATION
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ภัทรริญญา พรงผอง
ความไม่สมดุลของอวัยวะในร่างกาย หมายเลข 2, 2562
จิตรกรรมสื่อผสม, 90 X 70 ซม.

ทัศนศิลปศึกษา

VISUAL ARTS  
EDUCATION
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มัดหมี่ ศรีธรรมา 
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรม
ศิลปะตามแนวคิดการศึกษาอิงสถานที่: 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชนเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมสุนทรียภาพ
และการเห็นคุณค่าในทรัพยากรท้องถ่ิน 
ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
ในโรงเรียนชนบทอีสานตอนกลาง:  
กรณีศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ทัศนศิลปศึกษา

VISUAL ARTS  
EDUCATION



สุรศักดิ์ ลอยใหม่
พื้นที่โนรา ความเท่าเทียมทางเพศ, 2562 
ศิลปะการแสดงทางทัศนศิลป์ (Performance Art), วีดิทัศน์ ความยาว 9.19 นาที

ทัศนศิลปศึกษา

VISUAL ARTS  
EDUCATION
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เอกชัย ไกรงาม
ภาพทรงจ�าจากกันทรลักษ์ (4), 2562
ดินสอขาวบนพื้นด�า, 120 X 150 ซม.

ทัศนศิลปศึกษา

VISUAL ARTS  
EDUCATION
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เอกชัย ไกรงาม
ภาพทรงจ�าจากกันทรลักษ์ (2), 2562
ดินสอขาวบนพื้นด�า, 150 X 180 ซม.

ทัศนศิลปศึกษา

VISUAL ARTS  
EDUCATION



ปริญญาโท (ทัศนศิลปศึกษา)
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา

ปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ทัศนศิลปศึกษา เป็นความร่วมมือระหว่างคณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ ์  และคณะศึกษาศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิต ผู้สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ทางด้านศิลปะได้อย่างมืออาชีพ นักศึกษาจะ
ได ้ลงมือทดลองสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทุกสื่ออย่าง
ครอบคลุม เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในกระบวนการ
สร้างสรรค์จากประสบการณ์จริง ในขณะเดียวกัน นักศึกษา
จะได้เรยีนรูก้ระบวนการการจัดการเรยีนรูท้างศลิปะและการท�า
วิจัยทางศิลปศึกษา อันจะน�าไปสู่การพัฒนาการเรียนศิลปะที่
เหมาะสมกับช่วงอายุของผู้เรียน ผู้ที่จบหลักสูตรนี้สามารถ
ประกอบอาชีพครูสอนศิลปะ ศิลปิน นักวิจัยและนักวิชาการที่
เกีย่วข้องกบัการสอนศิลปะและการถ่ายทอดความรูท้างศิลปะ



MASTER 
OF FINE ARTS
PROGRAM 
IN VISUAL ARTS 
EDUCATION

Master of Fine Art in Visual Art Education is co- 
designed by the Faculty of Paintin g, Sculpture, and 
Graphic Arts and the Faculty of Education, Silpakorn 
University. The curriculum is aimed at cultivating  
graduates who are capable of conveying art  
knowledge to others. Students will experiment on  
creating all types of art media in order to gain a good 
understanding about creating processes from  
hand-on experiences. In the meantime, students will 
learn about art learning management and art  
education research that lead to the development of 
art teaching that accommodates learners of all ages. 
Career paths for our graduates include art teachers, 
artists, researchers, and academicians whose job is 
related to art teaching and conveying art knowledge.



หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

พระราชวังสนามจันทร์
วิทยาเขต

บัณฑิตวิทยาลัย  
คณะ / ภาควิชา



หมวดที่ 1

ข้อมูลทั่วไป



 

1.	ชื่อหลักสูตร

 ภาษาไทย	 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา

	 ภาษาอังกฤษ	 Master of Fine Arts  Program in Visual Arts Education

 

2.	ชื่อปริญญาและสาขาวิชา	

	 ภาษาไทย	 ศิลปมหาบัณฑิต (ทัศนศิลปศึกษา)  

	 ภาษาอังกฤษ	 Master of Fine Arts (Visual Arts Education)  

	 ชื่อย่อภาษาไทย	 ศล.ม. (ทัศนศิลปศึกษา)   

	 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ	 M.F.A. (Visual Arts Education)

3.	วิชาเอก	

	 ไม่มี

 

4.	จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร	

	 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	 

   รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ	ที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

	 	 	 สามารถดูรายละเอียดได้จาก			คลิก
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	 5.4	ความร่วมมือกับสถาบันอื่น	เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

	 5.5	การให้ปริญญาแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา	

	 	 	 	ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6.	สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

  หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2561	 

	 	 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาต้น	ปีการศึกษา	2561

 	สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที	่2/2561	 

	 	 วันที	่6	เดือน	มกราคม	พ.ศ.	2561

 	สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที	่5/2561	

	 	 วันที	่13	เดือน	พฤษภาคม	พ.ศ.	2561

7.	อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�าเร็จการศึกษา

	 ผู้สอนศิลปะ

	 นักวิจารณ์ทางด้านศิลปะ

	 นักวิชาการด้านศิลปะ

	 นักสร้างสรรค์ทางศิลปะ

	 ผู้ประกอบการอาชีพอิสระด้านศิลปะ

	 ผู้สร้างสรรค์สื่อทางศิลปะ

8.	สถานที่จัดการเรียนการสอน

คณะจิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ	์และคณะศึกษาศาสตร์		 

มหาวิทยาลัยศิลปากร	วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร	์ 

เลขที	่6	ถนนราชมรรคาใน	ต�าบลพระปฐมเจดีย	์อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครปฐม
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9.	ทุนการศึกษา

9.1	ทุนคณะจิตรกรรมฯ	มีทั้งทุนแบบเฉพาะกิจและทุนต่อเนื่อง	ส�าหรับ	

9.1.1	นักศึกษาที่มีความขัดสนและประสงค์รับทุน	

9.1.2	นักศึกษาที่มีความประพฤติด	ีมีผลการเรียนดี

9.2	ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ	 

(Inbound	-	Outbound)	สนับสนุนค่าเดินทาง	และยกเว้นค่าธรรมเนียม 

การศึกษาในต่างประเทศ	ระยะเวลา	1	ภาคการศึกษา	กับสถาบันต่าง	ๆ	ดังนี้

Tama	Art	University	(ญี่ปุ่น)

Musashino	Art	University	(ญี่ปุ่น)

Tokyo	University	of	the	Arts	(ญี่ปุ่น)

Aichi	University	of	the	Arts	(ญี่ปุ่น)

Joshibi	University	of	Art	and	Design	(ญี่ปุ่น)	

University	of	the	Arts	Bremen	(เยอรมัน)

École	des	Beaux-Arts,	Paris	(ฝรั่งเศส)
Taipei	Artist	Village	(ไต้หวัน)

9.3	ทุนการศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย

10.	ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าลงทะเบียนรายวิชาแบบราคาเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ	45,000	บาท	 

(ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ)
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หมวดที่ 2

ข้อมูลเฉพาะ
ของหลักสูตร



ปรัชญา ความส�าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.	ปรัชญา

ผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้น�าทางด้านทัศนศิลปศึกษา	 มีคุณธรรมในวิชาชีพและมี

อดุมการณ์ในการให้บรกิารวิชาการแก่ชมุชน

2.	ความส�าคัญ

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษามีความส�าคัญส�าหรับบุคคลใน

สาขาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ	ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปที่จะน�าองค์ความรู้ทางวิชาการด้าน

ศลิปะ	และเทคนคิการสอนไปพัฒนาผลิตผลงานสร้างสรรค์ทางศลิปะ	สามารถบรหิาร

จดัการเรยีนรู	้การวจิยัสร้างสรรค์	ประยกุต์ใช้และเผยแพร่ผลงาน	ในการปฏิบตังิาน

ตามวิชาชีพ		อันจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน	คุณภาพของสังคม	ตลอด

จนปลกูฝังคณุธรรมและจรยิธรรมในฐานะผูถ่้ายทอดความรูท้างด้านทศันศลิปศกึษา

ทีด่ขีองสงัคมไทย	พัฒนาคณุภาพการศกึษาและคุณภาพชวิีตของผูเ้รยีน	รวมทัง้บคุคล

อื่นที่จะเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

3.	วัตถุประสงค์

3.1	 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิต	 ที่มีความสามารถวิจักษ์ทางทัศนศิลปศึกษาระดับสูง	 มี

ประสทิธิภาพทางด้านวิชาการและการสร้างสรรค์	สามารถเชือ่มโยงปฏิสมัพันธ์

กับสาขาวิชาศิลปะอื่น	ๆ	และศาสตร์ในสาขาวิชาทั่วไป

3.2	 เพ่ือผลติมหาบณัฑติ	ทีม่คีวามเป็นผูน้�าทางทศันศลิปศกึษาสามารถวจิยัสร้างสรรค์	

วิจารณ์	และเผยแพร่ผลงานศิลปะ

3.3	เพื่อผลิตมหาบัณฑิต	ที่มีประสิทธิภาพ	มีจรรยาบรรณ	คุณธรรม	และศรัทธาใน

วิชาชีพ	

3.4	เพื่อผลิตมหาบัณฑิต	ที่สามารถเป็นผู้สอนศิลปะได้อย่างสร้างสรรค์
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หมวดที่ 3

การด�าเนินการและโครงสร้าง
ของหลักสูตร



 

1.	การด�าเนินการหลักสูตร	

 1.1 วัน - เวลาในการด�าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาต้น		 	 	 	 	 เดือนกรกฎาคม	-	พฤศจิกายน 

ภาคการศึกษาปลาย		 	 	 	 เดือนพฤศจิกายน	-	เมษายน 

ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน		 เดือนเมษายน	-	มิถุนายน

 1.2 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยศลิปากร	ว่าด้วยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา	

พ.ศ.2550	(ภาคผนวก	ก)	และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

 1.3 จ�านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต

2.	หลักสูตรและโครงสร้างของหลักสูตร	

 แผน ก แบบ ก 2 
วิชาบังคับ 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 16	 หน่วยกิต 

วิชาเลือก	ไม่น้อยกว่า	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	8	 หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ	์(มีค่าเทียบเท่า)		 	 	 	 	 	 	 	 	 12	 หน่วยกิต 

จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	มีค่าเทียบเท่า	 36	 หน่วยกิต

 แผน ข 
วิชาบังคับ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 16	 หน่วยกิต 

วิชาเลือก	ไม่น้อยกว่า	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 14	 หน่วยกิต 

การค้นคว้าอิสระ	(มีค่าเทียบเท่า)		 	 	 	 	 	 	 	 6	 หน่วยกิต 

จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	 	 36		หน่วยกิต 

และสอบประมวลความรอบรู้

เงื่อนไขการสอบประมวลความรอบรู้
นักศึกษาที่เรียนแผน	ข	จะต้องสอบประมวลความรู้	

ภายหลังจากที่เรียนรายวิชาครบตามที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตร
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ�านวนหน่วยกิต (บ-ป-น)

200 503 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมวิทยานิพนธ์ 2(1-3-2)

และการค้นคว้าอิสระ

วิชาเลือก 4

รวมจ�านวน 6

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ�านวนหน่วยกิต (บ-ป-น)

200 540 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12

รวมจ�านวน 12

3.	แสดงแผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ�านวนหน่วยกิต (บ-ป-น)

200 501 การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 2(1-3-2)

200 501 การจัดการเรียนรู้ส�าหรับครูศิลปะ 2(2-0-4)

วิชาเลือก 2

รวมจ�านวน 6

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ�านวนหน่วยกิต (บ-ป-น)

200 502 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ 2(1-3-2)

200 504 ศิลปะวิจารณ์ 2(2-0-4)

477 502 วิธีวิจัยทางศิลปศึกษา 3(3-0-6)

477 503 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทางศิลปะ 3(3-0-6)

วิชาเลือก 2

รวมจ�านวน 12
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ�านวนหน่วยกิต (บ-ป-น)

200 503 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมวิทยานิพนธ์ 2(1-3-2)

และการค้นคว้าอิสระ

วิชาเลือก 4

รวมจ�านวน 6

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ�านวนหน่วยกิต (บ-ป-น)

200 540 การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า) 6
วิชาเลือก 6

รวมจ�านวน 12

แผน ข
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ�านวนหน่วยกิต (บ-ป-น)

200 501 การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 2(1-3-2)

200 501 การจัดการเรียนรู้ส�าหรับครูศิลปะ 2(2-0-4)

วิชาเลือก 2

รวมจ�านวน 6

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ�านวนหน่วยกิต (บ-ป-น)

200 502 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ 2(1-3-2)

200 504 ศิลปะวิจารณ์ 2(2-0-4)

477 502 วิธีวิจัยทางศิลปศึกษา 3(3-0-6)

477 503 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทางศิลปะ 3(3-0-6)

วิชาเลือก 2

รวมจ�านวน 12
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4.	ค�าอธิบายรายวิชา

 ชื่อรายวิชา การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์
 (Experiments in Visual Arts)

2(1-3-2)

ทดลองสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ด้วยการศึกษาปัจจัยพื้นฐานที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนความรู้ ทั้งทางด้านรูปแบบและเทคนิคต่าง ๆ 
ของงานทัศนศิลป์

 ชื่อรายวิชา 200 502 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป ์
 (Practical Seminar on Visual Arts)

2(1-3-2)

เงื่อนไขรายวิชา วิชาบังคับก่อน:  200 501  การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์
ปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ วิเคราะห์ อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
แก้ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดกับรูปแบบ พัฒนาวิธีการ
แสดงออก หรือการสื่อสาร 
มีการศึกษานอกสถานที่

 ชื่อรายวิชา 200 503  สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียม
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

 (Practical Seminar for Thesis  
and Independent Study Preparation)

2(1-3-2)

เงื่อนไขรายวิชา วิชาบังคับก่อน: 200 502 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์
ปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ โดยทดลองก�าหนดโครงการสร้างสรรค์หรือ
วิจัยเฉพาะบุคคล วิเคราะห์ อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ปัญหา 
ความสมัพนัธ์ระหว่างความคดิกบัรปูแบบ พฒันาวธิกีารแสดงออก หรอื
การสื่อสารให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของโครงการ
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 ชื่อรายวิชา 200 504 ศิลปะวิจารณ์
 (Art Criticism)

2(2-0-4)

การวเิคราะห์แนวคดิทฤษฎกีารวจิารณ์ทีส่�าคญั เนือ้หา และโครงสร้าง
ของงานศิลปะวิจารณ์ ก�าหนดกรอบเกณฑ์การจับใจความส�าคัญ 
จุดประสงค์ และวิธีการเขียนวิจารณ์ เน้นที่งานทัศนศิลป์ 
และการเปรียบเทียบกับศิลปะในสาขาอื่น

 ชื่อรายวิชา 200 540  วิทยานิพนธ์ 
 (Thesis)

มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต

เงื่อนไขรายวิชา วิชาบังคับก่อน: 200 503 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ และ 477 502 วิธีวิจัยทางศิลปศึกษา
การวิจัยและสร้างสรรค์ในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจที่เกี่ยวข้องกับ 
ทัศนศิลปศึกษา ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

 ชื่อรายวิชา 200 541  การค้นคว้าอิสระ 
 (Independent Study)

มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต

เงื่อนไขรายวิชา วิชาบังคับก่อน: 200 503 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ และ 477 502 วิธีวิจัยทางศิลปศึกษา
การวิจัยและสร้างสรรค์ในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจที่เกี่ยวข้องกับทัศน
ศิลปศึกษา ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ

 ชื่อรายวิชา 200 551  ทัศนศิลป์วิจักษ์
 (Visual Arts Appreciation)

2(2-0-4)

คุณลักษณะและสาระของงานทัศนศิลป์ในศิลปะที่ส�าคัญของไทยและ
สากล เรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์ของศิลปินนับแต่แรงบันดาลใจ  
แนวความคิด รูปแบบ เทคนิค การแสดงออก และคุณค่าทางสุนทรียะ 
จากตัวอย่างศิลปกรรมทั้งในอดีตจนถึงศิลปะร่วมสมัย 
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 ชื่อรายวิชา 200 552  สัมมนาศิลปะร่วมสมัย
 (Seminar on Contemporary Art)

2(2-0-4)

วเิคราะห์ปัญหาในงานศลิปะร่วมสมยัทัง้ไทยและสากล โดยเน้นเนือ้หา
ที่สัมพันธ์กับทฤษฎี แนวความคิด ความสัมพันธ์กับความบันดาลใจ 
สภาพแวดล้อม และกระบวนการสร้างสรรค์ศลิปะ ตลอดจนเทคนคิและ
วิธีการของศิลปินที่ส�าคัญในยุคปัจจุบัน

 ชื่อรายวิชา 200 553  ทัศนศิลป์สองมิติ
 (Two-dimensional Visual Arts)

2(1-2-3)

คุณลักษณะงานทัศนศิลป์ 2 มิติประเภทวาดเส้น จิตรกรรม ศิลปะ 
ภาพพิมพ์ ศิลปะสื่อผสม ทดลองปฏิบัติงานทัศนศิลป์ 2 มิติในลักษณะ
โครงการส่วนบุคคลด้วยสื่อ วัสดุ และเทคนิควิธีการโดยไม่จ�ากัด

 ชื่อรายวิชา 200 554  ทัศนศิลป์สามมิติ 
 (Three-dimensional Visual Arts)

2(1-2-3)

คุณลักษณะงานทัศนศิลป์ 3 มิติ ประเภทศิลปะสื่อผสม ทดลองปฏิบัติ
งานทัศนศิลป์ 3 มิติในลักษณะโครงการส่วนบุคคลด้วยสื่อ วัสดุ และ
เทคนิควิธีการโดยไม่จ�ากัด

 ชื่อรายวิชา 200 555  ศิลปะไทย 
 (Thai Art)

2(1-2-3)

คติความเชื่อ เรื่องราวเนื้อหาในพุทธศิลป์ การใช้วัสดุเทคนิคไทย 
เรียนรู้คุณค่าและเอกลักษณ์ของงานศิลปกรรมไทยประเภทต่าง ๆ 
ทดลองปฏิบัติงานศิลปะไทยในลักษณะโครงการส่วนบุคคลทั้งในแนว
ประเพณีและศิลปะไทยร่วมสมัย มีการศึกษานอกสถานที่
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 ชื่อรายวิชา 463 423  จิตวิทยาการเรียนการสอน
 (Psychology of Learning and Instruction)

2(2-0-4)

ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติการโดยน�าหลักการทางจิตวิทยา 
พื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยา
ส�าหรับเด็กพิเศษ ตลอดจนจิตวิทยาการศึกษา ไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับพัฒนาการทางสมอง แบบการเรียนรู้ ศักยภาพ
และความถนัดของผู้เรียน โดยเน้นการเรียนรู้ส�าหรับผู้เรียน 
ในแต่ละระดับการศึกษา กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน 
และการจัดการเรียนรู้ส�าหรับผู้เรียนในสาขาวิชาที่แตกต่างกัน 

 ชื่อรายวิชา 466 503  ภาษาอังกฤษส�าหรับครู
 (English for Teachers)

2(1-2-3)

เงื่อนไขรายวิชา 1. วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U
2. นักศึกษาที่สอบได้สัญลักษณ์ S มีสิทธิได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบ 

ภาษาต่างประเทศอีก
การพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการพูดภาษาอังกฤษและการอ่าน
บทความวิชาการ ส�าหรับครู การน�าเสนอผลงานวิชาการ

 ชื่อรายวิชา 477 501  การจัดการเรียนรู้ส�าหรับครูศิลปะ
 (Learning Provisions for Art Teachers)

2(2-0-4)

วิเคราะห์แนวคิด หลักการ กระบวนการจัดการเรียนรู้ส�าหรับครู
ศิลปะ ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาการศึกษากับการจัดการเรียนรู้ 
สมองกับการเรียนรู้และการสร้างสรรค์ การออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ เทคนิคและนวัตกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษา 
การวิเคราะห์หลักสูตร การเขียนและก�าหนดแผนการจัดการเรียนรู้  
การสร้างบรรยากาศภายในชั้นเรียน การท�าบันทึกประสบการณ์ใน
การสร้างสรรค์ศิลปะ การใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และการประเมินผล 
การเรียนอย่างเป็นระบบ
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 ชื่อรายวิชา 477 502  วิธีวิจัยทางศิลปศึกษา
 (Research Methodology in Art Education)

3(3-0-6)

ทฤษฎี รูปแบบ การออกแบบ  และกระบวนการวิจัยทางศิลปศึกษา 
สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยในชั้นเรียน ประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัย 
ในการแก้ปัญหา และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ การวิจัย 
ทางศิลปศึกษา การเสนอโครงการวิจัย การด�าเนินการวิจัย และ
การน�าเสนอผลงานวิจัย

 ชื่อรายวิชา 477 503   
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทางศิลปะ

 (Measurement and Evaluation  
in Art Education)

3(3-0-6)

ปรัชญา ทฤษฎี หลักการ การสร้างสรรค์ทางศิลปศึกษา  
เทคนิควิธีการวัด การสร้างเครื่องมือ และเกณฑ์การประเมินผล 
เชิงคุณภาพตามสภาพจริง 

 ชื่อรายวิชา 477 550  ทักษะการจัดกิจกรรม 
เสริมหลักสูตรศิลปศึกษา

 (Skills in Organizing Extracurricular  
Activities in Art Education)

2(1-2-3)

แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย แนวทางในการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร การจัดท�าโครงการเพื่อกิจกรรมเสริมหลักสูตรศิลปศึกษา 
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัด
นิทรรศการ การจัดท�าโครงงานศิลปศึกษา ชมรม ศูนย์การเรียนรู้
กิจกรรมค่าย การจัดทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ การศึกษาแหล่งเรียนรู ้
ที่เป็นธรรมชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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 ชื่อรายวิชา 477 551   
ทฤษฎีและการพัฒนาหลักสูตรศิลปศึกษา

 (Theory and Curriculum Development  
in Art Education)

2(1-2-3)

แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ความส�าคัญและองค์ประกอบของ
หลักสูตรศิลปศึกษา และการพัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาพื้นฐาน
และขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตร   
การน�าหลักสูตรไปใช้ การปรับใช้หลักสูตรให้เข้ากับท้องถิ่น   
และการประเมินหลักสูตรศิลปศึกษา

 ชื่อรายวิชา 477 552   
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการถ่ายทอดศิลปะ

 (Innovation and Technology for Art 
Transferring)

2(2-2-3)

คุณค่าและบทบาทของนวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อเป็น
แนวทางในการถ่ายทอด ความรู้ความเข้าใจ ความซาบซึ้ง และทักษะ
ทางศิลปะแก่บุคคลต่าง ๆ ในลักษณะการบริการทางวิชาการ 
แก่สังคม ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนผ่านสื่อการศึกษา
ลักษณะต่าง ๆ ได้แก่สื่อการศึกษารายบุคคล สื่อการศึกษาในระบบ
โรงเรียน และสื่อการศึกษาเพื่อมวลชน
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หมวดที่ 4

ผลการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การสอน
และการประเมินผล



การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา1

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา 

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการผลิตนักศึกษาให้เป็นบุคลากร 

ที่ท�างานด้านศิลปะในเชิงสร้างสรรค์  

ผลิตผลงานศิลปะอย่างต่อเนื่อง สามารถน�าเสนอและแสดงออก 

ตลอดจนวิพากษ์ผลงานศิลปะสู่สังคมได้อย่างร่วมสมัย  

นอกจากนี้ยังสามารถเป็นผู้สอนศิลปะ 

อย่างสร้างสรรค์ในสถานศึกษาและสถาบันทางศิลปะ 

อันจะช่วยสร้างสรรค์เยาวชนให้เป็นผู้รักงานศิลปะ 

และสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยได้
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

 มีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะ และการศึกษาวิจัย 
ด้านศิลปะ

1. มีการสอนให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ ยวกับทฤษฎีศิลปะ แนวทางในการ
สร้างสรรค์ศิลปะอย่างลึกซึ้ง ตลอดจนการ
ด�าเนินการวิจัยทางศิลปะตามระเบียบวิธีวิจัย
ทางการศึกษา

 มีความสามารถในด้านการสอน
ศิลปะอย่างสร้างสรรค์

2. มีการศึกษาศาสตร์ด้านการสอนศิลปะ 
ตามหลักการและทฤษฎีการเรียนรู้ สามารถ
บูรณาการองค์ความรู้ทางศิลปะมาถ่ายทอด 
สู่ผู้เรียนได้อย่างสร้างสรรค์และสอดคล้องกับ
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน

 มีความสามารถวิพากษ์ผลงาน
ด้านศิลปะได้อย่างสร้างสรรค์
และลุ่มลึก

3. มีการฝึกปฏิบัติการวิพากษ์ผลงานและคุณค่า
ของงานศลิปะอย่างสร้างสรรค์และลุม่ลกึตาม
ทฤษฎทีางศลิปะมกีารยอมรบัฟังความคิดเหน็
และข้อเสนอแนะของผู้อื่นอย่างเต็มใจ

 มีความคิดสร้างสรรค์ 4. มีการมอบหมายให้นักศึกษาท�าโครงงาน/
สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ โดยมุ่งเน้นให้
นักศึกษาใช ้ความคิดสร ้างสรรค ์ในการ
สร้างสรรค์ผลงาน รวมทั้งผลงานวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ
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2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม	 จริยธรรมเพ่ือให้สามารถด�าเนินชีวิตร่วมกับ 
ผูอ้ืน่ในสังคมอย่างราบรืน่และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม	อาจารย์ผูส้อน
ในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ทั้ง	4	ข้อ		
เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถพัฒนาคณุธรรม	จรยิธรรมไปพร้อมกบัวิทยาการ
ต่าง	ๆ	ที่ศึกษา

 2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

1)	มคีวามซือ่สตัย์สุจรติ	สามารถจดัการเกีย่วกบัปัญหาทาง
ด้านจริยธรรมที่ซับซ้อนในทางวิชาชีพด้วยความเข้าใจ 
ในความรู้สึกของผู้อื่น

2)	มีความรับผิดชอบต่อตนเอง	 สังคม	 วัฒนธรรมและ 
ส่ิงแวดล้อม	 ค�านึงถึงความรู ้สึกของผู้อื่นที่จะได้รับ 
ผลกระทบ

3)	ปฏิบตัติามจรรยาบรรณ	เคารพสิทธิและรบัฟังความคดิ
เห็นของผู้อื่น	และมีความกระตือรือร้น	มีความคิดริเริ่ม
ในการหยิบยกข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่มีอยู ่
ในปัจจุบันเพื่อให้เกิดการทบทวนและแก้ไข

4)	มีจิตสาธารณะ	มีความเสียสละ	แสดงออก 
ซึ่งคุณธรรม	จริยธรรมของผู้น�า

 2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ละด้าน2
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และจริยธรรม

1)	ปลูกฝังให้นักศึกษาในด้านความซื่อสัตย์สุจริต	โดยเน้นย�้า
เรื่องจรรยาบรรณทางวิชาชีพ	การไม่คัดลอกงานของผู้อื่น
มาเป็นของตนเอง	

2)	ปลูกฝังให้นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบในการท�างานทั้ง
ของตนเองและส่วนรวม	และเน้นย�้าให้นักศึกษามีระเบียบ
วินัย	ตรงเวลา	ปฏิบัติตนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย	

3)	 ให้นักศึกษาท�างานร่วมกัน	มีการแลกเปลี่ยนความรู	้ 
และการร่วมอภิปราย	การให้เกียรติผู้อื่นในด้านความคิด

4)	นักศึกษาร่วมกันใช้ทรัพยากรของคณะอย่างรู้คุณค่า 
และรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของส่วนรวม

 2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

1)	ประเมินจากผลงานการสร้างสรรค์และทางวิชาการของ
นักศึกษา	 ที่ไม่คัดลอกงานของผู้อื่นและไม่กระท�าทุจริต 
ในการสอบ

2)	ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษา 
ในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร	 การตรงเวลาของ
นกัศกึษาในการเข้าชัน้เรยีน	การส่งงานตามก�าหนดระยะเวลา
ทีม่อบหมายและการเข้าร่วมกจิกรรมต่าง	ๆ 	ของมหาวิทยาลัย

3)	ประเมินจากการท�ากิจกรรมในชั้นเรียน	 การร่วมอภิปราย
แสดงความคดิเหน็	และการวิพากษ์งานของเพ่ือนร่วมชัน้เรยีน	

4)	ประเมินจากการใช้ทรัพยากรต่าง	 ๆ	 ของคณะ	 การใช้ 
ห้องปฏิบัติการ	ห้องเรียน	หอศิลป์	และห้องคอมพิวเตอร์
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2.2  ด้านความรู้
นกัศกึษาต้องมคีวามรูแ้ละความเข้าใจในศาสตร์ทีเ่ป็นพ้ืนฐานทางศลิปะ	และ
ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม	
ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ด้วย

 2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้

1)	มีความรู ้	 ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีด้านทัศน
ศิลปศึกษาอย่างถ่องแท้	 สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในการ
ศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ

2)	สามารถถ่ายทอดความคดิได้อย่างเป็นระบบ	และมคีวามเข้าใจ
ในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่

3)	มีความรู้และความเข้าใจอย่างละเอียดในกระบวนการวิจัย	
การสร้างสรรค์	และการปฏิบตัทิางวิชาชพีด้านทศันศลิปศกึษา

4)	สามารถประยกุต์ความรูจ้ากหลักการทฤษฎีในเชงิบรูณาการ	
ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม	 และตระหนักใน
ระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น	 และ
ในระดับนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อศาสตร์ด้านทัศน
ศิลปศึกษาทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้

1)	 ใช้การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ	 โดยเน้นหลักการ
ทางทฤษฎีและปฏิบัติการทางวิชาการ

2)	 ให้ความรูศ้าสตร์ทางทศันศลิปศกึษา	ให้ทนัต่อความก้าวหน้า
ทางวิทยาการ	เป็นไปตามลักษณะและเนื้อหาของรายวิชา	มี
การมอบหมายงานให้นักศึกษาในการสร้างสรรค์ผลงานทาง
ทศันศลิป์หรอืทางวิชาการ	โดยใช้กระบวนการสร้างสรรค์และ
การคิดอย่างมีระบบ

3)	จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง	หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญ
ที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง		

4)	 ให้นกัศกึษาเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในรปูแบบนทิรรศการ	
หรือทางวิชาการในการน�าเสนอผลงานวิจัยต่อสาธารณะ	 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 37



 2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติ

ของนักศึกษา	ดังนี้

1)	ประเมินจากผลงาน/แฟ้มผลงาน/รายงาน	

2)	ประเมินจากการอภิปราย/การน�าเสนอรายงาน	เป็นราย
บุคคลและกลุ่มย่อย	

3)	การทดสอบย่อย	

4)	การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน

5)	ประเมินจากการจัดนิทรรศการ	สูจิบัตร	แบบประเมิน
นิทรรศการ

2.3  ด้านทักษะทางปัญญา
พัฒนาทักษะทางปัญญา	สามารถคิดหาเหตุผล	เข้าใจที่มาและสาเหตุของ
ปัญหา	วิธีการแก้ปัญหา	รวมทั้งสรุปแนวคิดด้วยตนเอง	นักศึกษาจะต้อง 
มีคุณสมบัติต่าง	ๆ	ดังนี้

 2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา

1)	สามารถบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎี	 ภาคปฏิบัติ	 แนวคิด	
เทคนิคต่าง	 ๆ	 ที่หลากหลายแปลกใหม่	 และไม่อาจท�านาย
หรือคาดหมายได้	 ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่
ศึกษาขั้นสูง

2)	สามารถคิดวินิจฉัย	วิเคราะห์	วิพากษ	์และวิจารณ์อย่างผู้รู้

3)	สามารถคิดแบบองค์รวม	 คิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่าง	ๆ	อย่างบูรณาการ	จับประเด็นของแก่นความคิดส�าคัญ
ได้	สามารถวเิคราะห์	สังเคราะห์	และประเมนิความรูเ้พ่ือการ
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
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4)	สามารถใช้เทคนิคการวิจัยและให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยาย
องค์ความรู้	 หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้
อย่างมีนัยส�าคัญ

5)	สามารถคิดริเริ่ม	 สร้างสรรค์	 และพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทีเ่ป็นต้นแบบได้อย่างสร้างสรรค์สู่ระดบัชาตอิย่าง
มีคุณค่าและยั่งยืน

6)	มคีวามสามารถในการสังเคราะห์	ประยกุต์ใช้ผลงานวจิยัจาก
วิทยานิพนธ์หรือรายงานผลของโครงการ	 และจากส่ิงพิมพ์
หรือสื่อต่าง	ๆ	ที่อ้างอิงได	้ในวงวิชาการหรือวิชาชีพทางด้าน
ทัศนศิลปศึกษา	 และพัฒนาความคิดใหม่	 ๆ	 ที่ส�าคัญโดย 
การบูรณาการเข้ากับองค์ความรู้ที่มีอยู่หรือที่สร้างใหม่

 2.3.2 กลยทุธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรยีนรูด้้านทกัษะทางปัญญา

1)	มอบหมายงานให้นกัศกึษาสืบค้น/ศกึษาความรูใ้หม่	ๆ 	ศกึษา
จากกรณีศึกษา	และให้สร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์หรือ
ทางวิชาการ

2)	การอภิปรายกลุ่ม/สัมมนา	

3)	การเรียนรู้แบบโครงงาน	 ให้นักศึกษาท�าโครงงานทั้งเฉพาะ
บุคคล	และแบบกลุ่ม

4)	มอบหมายงานที่ต้องอาศัยกระกวนการวิจัย	 การศึกษา	
รวบรวมข้อมลู	วิเคราะห์	และสรปุผลในรปูแบบงานสร้างสรรค์
หรือทางวิชาการ

5)	กระตุ้นให้นักศึกษาสร้างสรรค์งานทั้งทางทัศนศิลป์และทาง
วิชาการ	และน�าเสนอในระดับชาติและนานาชาติ

6)	มอบหมายงานที่ต้องอาศัยกระบวนการวิจัย	 การศึกษา	
รวบรวมข้อมลู	วิเคราะห์	และสรปุผลในรปูแบบงานสร้างสรรค์
หรือทางวิชาการ
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 2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา

1)	ประเมินจากผลงาน/แฟ้มผลงาน/รายงาน	

2)	ประเมินจากการอภิปราย/การน�าเสนอรายงาน	 
เป็นรายบุคคลและกลุ่มย่อย	

3)	ประเมินจากโครงงาน	

4)	ประเมินจากงานสร้างสรรค์หรือวิชาการที่อาศัย
กระบวนการวิจัยเป็นหลัก

5)	ประเมนิจากจ�านวนผลงานทีเ่สนอในระดบัชาตแิละนานาชาติ

6)	ประเมนิจากงานสร้างสรรค์หรอืวิชาการทีอ่าศยักระบวนการ
วิจัยเป็นหลัก

2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

 2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ

1)	สามารถเสริมสร้างแนวคิด	 ถ่ายทอดมุมมองที่มีคุณค่าต่อ
สังคม	และเมือ่ใดทีม่คีวามต้องการข่าวสารและทกัษะเพ่ิมเตมิ	
ก็สามารถด�าเนินการได้อย่างเป็นอิสระในการแสวงหา	 และ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลข่าวสารและทักษะนั้น	ๆ	

2)	มีความสามารถในการเข้าใจบทบาทและหน้าที	่ปรับตัว	
และอยู่ร่วมกับสังคมต่างวัฒนธรรม

3)	สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้น�าในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
ในการท�างานของกลุ่มในภาพรวม	และสามารถแก้ปัญหา
ในสถานการณ์ที่หลากหลายโดยหลักธรรมาภิบาล

4)	มีความรับผิดชอบต่อความคิด	ค�าพูด	และการกระท�าของ
ตนเอง	และตามระเบียบข้อบังคับทั้งองค์กรระดับชาติ	 
และระดับนานาชาติ
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 2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ ใช้พัฒนาการเรียนรู ้ด้านทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

1)	มอบหมายให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าข้อมูลในการท�างานด้วย
ตนเอง	 แนะแนวทางในการศึกษาค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม	ศึกษา/อภิปรายจากกรณีศึกษา

2)	กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ 
ผู้เรียน	ผู้เรียนกับผู้สอน	และกับบุคคลที่เกี่ยวข้องผู้ตาม

3)	จดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีม่กีารท�างานกลุม่	การท�างาน
ที่ต้องประสานงานกับผู้อื่นเพื่อส่งเสริมการเป็นผู้น�าและ

4)	จัดให้มีกิจกรรมการร่วมอภิปราย	วิพากษ์	ผลงานของเพื่อน
ร่วมชั้น	และจากกรณีศึกษา

 2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

มีการประเมินหลายด้าน		โดยให้ความส�าคัญกับกลยุทธ์	ดังนี้

1)	ประเมินผลจากผลงาน	และการร่วมอภิปราย

2)	การประเมินความสามารถในการท�างานร่วมกับกลุ่มเพื่อน		
และทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์	

3)	การประเมินผู ้เรียนในภาวะผู ้น�าและผู ้ตามในกิจกรรม/
สถานการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย

4)	ประเมินผลจากการร่วมอภิปราย	และการวิพากษ์งาน
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2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตวัเลข การสือ่สารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ

 2.5.1 ผลการเรียนรูด้้านทกัษะการวิเคราะห์เชงิตวัเลข การสือ่สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)	มีตรรกะทางความคิด	 มีความสามารถในการประเมินผล 
อย่างมวีจิารณาญาณสามารถน�าแนวคดิทางสถติมิาประยกุต์
ใช้ในการท�างานได้อย่างเหมาะสม

2)	สามารถสือ่สารภาษาไทย	ภาษาต่างประเทศ	และภาษาสือ่สาร
อื่น	 ๆ	 เช่น	ภาษาอักษร	ภาษาภาพ	ภาษาเสียง	ภาษากาย	
ภาษาคอมพิวเตอร	์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3)	สามารถส่ือสาร	 ถ่ายทอดแนวความคิดได้อย่างเป็นระบบ	 
ด้วยวิธีการและรูปแบบที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ

4)	สามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล	
การสร้างสรรค์ผลงานการน�าเสนอผลงาน	ตรวจสอบปัญหา	
หาข้อสรุปและข้อเสนอแนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 2.5.2 กลยทุธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรยีนรูด้้านทกัษะการวเิคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1)	จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่เน้นให้ผู ้เรียน 
ได้มส่ีวนร่วมในการวิเคราะห์งานเป็นรายบคุคลและเป็นกลุม่	 
เพื่อฝึกทักษะการสื่อสาร	ทั้งการพูด	ฟัง	และการเขียน

2)	มอบหมายให้มกีารน�าเสนองานหน้าชัน้เรยีน	โดยใช้เทคโนโลยี
ช่วยในการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม

3)	มอบหมายงานที่ต้องใช้กระบวนการศึกษา	วิเคราะห์	
สร้างสรรค์และสรุปผลอย่างเป็นระบบ	พร้อมน�าเสนอหน้า
ชั้นเรียน

4)	จดัการเรยีนการสอนทีส่่งเสรมิให้ผูเ้รยีนได้เลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
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 2.5.3 กลยทุธ์การประเมนิผลการเรยีนรูด้้านทกัษะการวเิคราะห์เชงิ
ตวัเลข การสือ่สารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1)	ประเมนิผลงานตามกจิกรรมการเรยีนการสอนในชัน้เรยีนโดย
ใช้การสังเกตจากการมส่ีวนร่วมของนกัศกึษาในการน�าเสนอ
งานหน้าชัน้เรยีน	การวเิคราะห์วจิารณ์	การซกัถาม	การสนใจ
ฟัง	รวมถงึการประเมนิการเขยีนรายงาน	หรอืการท�าโครงการ

2)	ประเมินจากความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ	เพื่อได้มาซึ่งฐานข้อมูลเพื่อสร้างสรรค์งาน	หรือ
เพื่อการสื่อสารทางทัศนศิลป์ได้อย่างเหมาะสม

3)	ประเมินจากความสามารถในการคิดและท�างานอย่างเป็น
ระบบ	พร้อมทั้งการสื่อสารรายงานหน้าชั้นเรียน

4)	ประเมินจากความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมลู	การสร้างสรรค์ผลงานการน�า
เสนอผลงาน	 ตรวจสอบปัญหา	 หาข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.6 ด้านทักษะพิสัยทางศิลปะ 

 2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัยทางศิลปะ

1)	สามารถคิดริเริ่ม	 สร้างสรรค์	 และพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์	สู่ระดับชาติอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน

2)	มีความสามารถในการรวบรวมผลการวิจัยจากวิทยานิพนธ	์
หรือจากรายงานผลของโครงการ	 และจากส่ิงตีพิมพ์หรือ 
ส่ือต่าง	 ๆ	 ที่อ้างอิงได้ในวงวิชาการหรือวิชาชีพทางด้าน 
ทัศนศิลปศึกษา
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 2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
พิสัยทางศิลปะ

1)	จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์
ผลงานศิลปะสามารถน�าองค์ความรู้ทางทฤษฎีศิลปะมา
บูรณาการกับแนวคิดของงานเพื่อผลิตผลงานสร้างสรรค์
ทางศิลปะอย่างมีคุณค่า

2)	มอบหมายงานที่ต้องอาศัยกระกวนการวิจัย	การศึกษา	
รวบรวมข้อมูล	วิเคราะห์	และสรุปผลในรูปแบบ 
งานสร้างสรรค์หรือทางวิชาการ

 2.6.3 กลยทุธ์การประเมนิผลการเรยีนรูด้้านทกัษะพสิยัทางศลิปะ

1)	ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบ
สังเกตและแบบประเมินคุณค่าผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ

2)	ประเมินจากงานที่มอบหมาย	 กระกวนการวิจัย	 การศึกษา	
รวบรวมข้อมูล	วิเคราะห์	และสรุปผล
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ผลการเรียนรู้ ในตารางมีความหมายดังนี้

3.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1)	มีความซื่อสัตย์สุจริต	 สามารถจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางด้าน

จริยธรรมที่ซับซ้อนในทางวิชาชีพด้วยความเข้าใจในความรู้สึกของ 
ผู้อื่น

2)	มีความรับผิดชอบต่อตนเอง	 สังคม	 วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม	 
ค�านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นที่จะได้รับผลกระทบ

3)	ปฏิบตัติามจรรยาบรรณ	เคารพสิทธิและรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ืน่	
และมคีวามกระตอืรอืร้น	มคีวามคดิรเิริม่ในการหยิบยกข้อบกพร่อง
ของจรรยาบรรณที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อให้เกิดการทบทวนและแก้ไข

4)	มีจิตสาธารณะ	มีความเสียสละ	 แสดงออกซึ่งคุณธรรม	 จริยธรรม
ของผู้น�า

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ 
มาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวชิา  
(Curriculum Mapping)3
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3.2  ด้านความรู้
1)	มีความรู้	 ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีด้านทัศนศิลปศึกษาอย่าง

ถ่องแท้	สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
2)	สามารถถ่ายทอดความคิดได้อย่างเป็นระบบ	 และมีความเข้าใจในวิธีการ

พัฒนาความรู้ใหม่
3)	มคีวามรูแ้ละความเข้าใจอย่างละเอยีดในกระบวนการวิจยั	การสร้างสรรค์	

และการปฏิบัติทางวิชาชีพด้านทัศนศิลปศึกษา
4)	สามารถประยุกต์ความรู้จากหลักการทฤษฎีในเชิงบูรณาการ	 ให้เกิด

ประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม	และตระหนกัในระเบยีบข้อบงัคบัที่ใช้อยู่
ในสภาพแวดล้อมของท้องถิน่	และในระดบันานาชาตทิีอ่าจมผีลกระทบต่อ
ศาสตร์ด้านทัศนศิลปศึกษาทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3.3  ด้านทักษะทางปัญญา
1)	สามารถบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎ	ีภาคปฏิบัติ	แนวคิด	เทคนิคต่าง	ๆ		

ทีห่ลากหลายแปลกใหม่	และไม่อาจท�านายหรอืคาดหมายได้	ทัง้จากภายใน
และภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาขั้นสูง

2)	สามารถคิดวินิจฉัย	วิเคราะห์	วิพากษ์	และวิจารณ์อย่างผู้รู้

3)	สามารถคิดแบบองค์รวม	คิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง	ๆ	อย่าง 
บูรณาการ	 จับประเด็นของแก่นความคิดส�าคัญได้	 สามารถวิเคราะห์	
สังเคราะห์	และประเมินความรู้เพื่อการประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

4)	สามารถใช้เทคนิคการวิจัยและให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู	้ 
หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยส�าคัญ

5)	สามารถคิดริเริ่ม	 สร้างสรรค์	 และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
เป็นต้นแบบได้อย่างสร้างสรรค์สู่ระดับชาติอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน

6)	มีความสามารถในการสังเคราะห์	ประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยจาก
วิทยานิพนธ์หรือรายงานผลของโครงการ	และจากสิ่งพิมพ์หรือสื่อต่าง	ๆ		
ที่อ้างอิงได้	ในวงวิชาการหรือวิชาชีพทางด้านทัศนศิลปศึกษา	และ
พัฒนาความคิดใหม	่ๆ	ที่ส�าคัญโดยการบูรณาการเข้ากับองค์ความรู ้
ที่มีอยู่หรือที่สร้างใหม่

46



3.4   ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1)	สามารถเสริมสร้างแนวคิด	 ถ่ายทอดมุมมองที่มีคุณค่าต่อสังคม	 และ 

เมื่อใดที่มีความต้องการข่าวสารและทักษะเพิ่มเติม	ก็สามารถด�าเนินการ
ได้อย่างเป็นอสิระในการแสวงหา	และประยุกต์ใช้ข้อมลูข่าวสารและทกัษะ
นั้น	ๆ	

2)	มีความสามารถในการเข้าใจบทบาทและหน้าที่	 ปรับตัว	 และอยู่ร่วมกับ
สังคมต่างวัฒนธรรม

3)	สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้น�าในการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท�างาน
ของกลุ่มในภาพรวม	 และสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่หลากหลาย
โดยหลักธรรมาภิบาล

3.5   ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1)	มีตรรกะทางความคิด	มีความสามารถในการประเมินผลอย่างม ี

วิจารณาญาณ	สามารถน�าแนวคิดทางสถิติมาประยุกต์ใช้ในการท�างาน
ได้อย่างเหมาะสม

2)	สามารถสื่อสารภาษาไทย	ภาษาต่างประเทศ	และภาษาสื่อสารอื่น	ๆ	เช่น	
ภาษาอกัษร	ภาษาภาพ	ภาษาเสยีง	ภาษากาย	ภาษาคอมพวิเตอร์	ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

3)	สามารถสื่อสาร	ถ่ายทอดแนวความคิดได้อย่างเป็นระบบ	ด้วยวิธีการและ
รูปแบบที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ

4)	สามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล	 
การสร้างสรรค์ผลงานการน�าเสนอผลงาน	ตรวจสอบปัญหา	 
หาข้อสรุปและข้อเสนอแนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3.6  ด้านทักษะพิสัยทางศิลปะ 
1)	สามารถคิดริเริ่ม	สร้างสรรค์	และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

สู่ระดับชาติอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน

2)	มีความสามารถในการรวบรวมผลการวิจัยจากวิทยานิพนธ	์หรือจาก
รายงานผลของโครงการ	และจากสิ่งตีพิมพ์หรือสื่อต่าง	ๆ	ที่อ้างอิงได ้
ในวงวิชาการหรือวิชาชีพทางด้านทัศนศิลปศึกษา
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา	
(Curriculum Mapping)

รายวิชา

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

200	501	การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์

200	502	สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์

200	503	สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียม

วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

200	504	ศิลปะวิจารณ์

200	540	วิทยานิพนธ์			

200	541	การค้นคว้าอิสระ

200	551	ทัศนศิลป์วิจักษ์

200	552	สัมมนาศิลปะร่วมสมัย

200	553	ทัศนศิลป์	2	มิติ

200	554	ทัศนศิลป์	3	มิติ

200	555	ศิลปะไทย

463	423	จิตวิทยาการเรียนการสอน

466	503	ภาษาอังกฤษส�าหรับครู

477	501	การจัดการเรียนรู้ส�าหรับครูศิลปะ

477	502	วิธีวิจัยทางศิลปศึกษา

477	503	การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ทางศิลปะ

477	550	ทักษะการจัดกิจกรรม

เสริมหลักสูตรศิลปศึกษา

477	551	ทฤษฎีและการพัฒนา

หลักสูตรศิลปศึกษา

477	552	นวัตกรรมและเทคโนโลยี

การถ่ายทอดศิลปะ

6. ทักษะพิสัยทางศิลปะ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสือ่สาร  
  

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
  

และความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญ
ญ

า

2. ความรู้

1. คุณ
ธรรม จริยธรรม

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 



หมวดที่ 5

หลักเกณฑ์
ในการประเมินผล
นักศึกษา



1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)

การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ศิลปากร	ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	พ.ศ.	2550	หมวดที่	4	 

(ภาคผนวก	ก)	และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้ณะนักศึกษายงัไม่ส�าเรจ็การศึกษา
ก�าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วน

หนึ่งของระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา		

1)	 การทวนสอบระดับรายวิชา	 การประเมินจะมีความสัมพันธ์กับ

มาตรฐานผลการเรยีนรูท้ี่ได้ก�าหนดไว้		โดยมคีณะกรรมการพิจารณา		

ความเหมาะสมของเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลให้เป็นไป

ตามแผนการสอน	 และมีคณะกรรมการตรวจสอบผลการให้คะแนน

กับเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลและงานอื่น	ๆ	ที่ผู้เรียนได้

รับมอบหมาย

2)	 การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท�าได้โดยมีระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาด�าเนินการทวนสอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล

 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส�าเร็จการศึกษา
เน้นการท�าวิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ท�าอย่าง

ต่อเนื่อง	และน�าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการเรียน 

การสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร	รวมทั้งการประเมินคุณภาพ 

ของหลักสูตร	โดยอาจด�าเนินการได้ดังนี้
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1)	 ภาวะการได้งานท�าของบณัฑิต		ประเมนิจากบณัฑติแต่ละรุน่ทีส่�าเรจ็

การศกึษาในด้านของระยะเวลาในการหางานท�า	 ความเหน็ต่อความรู้	

ความสามารถ	ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ

2)	 การส�ารวจความเห็นของผู้ใช้บัณฑิต	 โดยการสัมภาษณ์หรือการส่ง

แบบสอบถามเพ่ือประเมนิความพึงพอใจบณัฑติทีส่�าเรจ็การศกึษาและ

เข้าท�างานในสถานประกอบการนั้น	ๆ	ในช่วงระยะเวลาต่าง	ๆ	เช่น		

ปีที่	1	ปีที่	3	เป็นต้น

3)	 การประเมนิต�าแหน่ง	และ/หรอืความก้าวหน้าในสายงานของบณัฑติ

4)	 การประเมนิจากสถานศกึษาอืน่	โดยการส่งแบบสอบถามหรอืสอบถาม

ระดับความพึงพอใจในด้านความรู ้	 ความพร้อม	 และคุณสมบัติ 

ด้านอื่น	 ๆ	 ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและเข้าศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น	ๆ	

5)	 การประเมนิจากบณัฑติที่ไปประกอบอาชพี	ในแง่ของความพร้อมและ

ความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน	รวมทั้งสาขาอื่น	ๆ	ที่ก�าหนดในหลักสูตร

ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต	 การส�ารวจความพึง

พอใจในหลกัสูตรทีต่นส�าเรจ็	และการประสบความส�าเรจ็ในอาชพีของ

มหาบัณฑิต	รวมทั้งการเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุง

หลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น

6)	 ความเหน็จากผูท้รงคณุวุฒภิายนอกทีม่าประเมนิหลักสูตรหรอือาจารย์

พิเศษ	ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน	และคุณสมบัติอื่น	ๆ		

ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้	 และการพัฒนาองค์ความรู้ของ

นักศึกษา

7)	 ผลงานของนกัศกึษาทีว่ดัเป็นรปูธรรมได้	เช่น	จ�านวนบทความที่ได้รบั

การตีพิมพ์เผยแพร่	 จ�านวนสิทธิบัตร	 จ�านวนรางวัลทางสังคมและ

วิชาชีพ
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3. เกณฑ์การส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยศลิปากร	ว่าด้วยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา		

พ.ศ.	2550	หมวดที่	7	(ภาคผนวก	ก)	และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง	

และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	เรื่อง	เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา	พ.ศ.	2558	และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
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มคอ. 2
ฉบบัเต็ม

http://www.finearts.su.ac.th/cms/files/program/program_570657.pdf

