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ปริญญาเอก 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
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ฤทัยรัตน์ ค�าศรีจันทร์
แม่จูงมือลูกเดิน 1 ขวบ, 2563
เย็บปักถักร้อย, 50 X 50 X 180 ซม.



3

การแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “โลกของแม่” (Mother’s World)  

เทคนคิกระบวนการท�างานสร้างสรรค์วทิยานพินธ์
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การน�าเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ครั้งที่ 2  
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ
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พิสณฑ์ สุวรรณภักดี
ศิวิไลซ์ / ไร้ส�านึก: เงาสะท้อนกาล Content#1, 2563
Mixed Media, เฟอร์นิเจอร์, TV14”, Video 7 Channels 
ไม้, ผ้ายาง, น�้า, ขนาดปรับเปลี่ยนตามพื้นที่ (ภาพภายนอกของผลงาน))

การแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ ชุด “ศิวิไลซ์ / ไร้ส�านึก” (Civilization / Unconscious
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พิสณฑ์ สุวรรณภักดี
ศิวิไลซ์ / ไร้ส�านึก: เงาสะท้อนกาล Content#1, 2563
Mixed Media,เฟอร์นิเจอร์, TV14”, Video 7 Channels ไม้, ผ้ายาง, น�้า,
ขนาดปรับเปลี่ยนตามพื้นที่ (ภาพภายในของผลงาน)
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พิสณฑ์ สุวรรณภักดี
ศิวิไลซ์ / ไร้ส�านึก: เงาสะท้อนกาล Content#2, 2562
Mixed Media, เฟอร์นิเจอร์, เครื่องเล่น Cassette Tape, Cassette Tape
ไม้, กระดาษฉลุ, นิตยสาร, ขนาดปรับเปลี่ยนตามพื้นที่
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ภาพบรรยากาศการถ่ายท�าภาพยนตร์ส่วนหนึ่งในผลงานวิทยานิพนธ์ ศิวิไลซ์ / ไร้ส�านึก (2)
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สุขุมาล นิธิภัทรอนันต์
The Spiritual of Red, 
ผลงานชุด อารมณ์ เทวนารี : อ�านาจแห่งอิตถีเพศ 
(EMOTION OF GODDESS : WOMAN’s POWER), 2560
ศิลปะการแสดงทางทัศนศิลป์ (Performance Art) ผสมสื่อใหม่
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การแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ชุด อารมณ์ เทวนารี : อ�านาจแห่งอิตถีเพศ 
(EMOTION OF GODDESS : WOMAN’s POWER)  
นิทรรศการ Art Way Asean Way International Exhibition, Art Mill Sonkla 
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The Spiritual of Red Series, 2561
การแสดงสดผสมสื่อวีดิทัศน์ 25 นาที
แผ่นอะคริลิก และถุงผ้ายืดสีขาว ขนาด 2 X 2 เมตร
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The Spiritual of Red Series, 2561
การแสดงสดผสมสื่อวีดิทัศน์ 25 นาที
แผ่นอะคริลิก และถุงผ้ายืดสีขาว ขนาด 2 X 2 เมตร
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การแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ชุด 
“ภาพสะท้อนหายนะของเมือง” 
(The Reflection Of City Disaster) 
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
จังหวัดนครปฐม
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วิทยา หอทรัพย์ 
สะพานพระราม 8, 2562
สีอะคริลิกและปากกาเคมีบนผ้าใบ, 220 X 280 ซม.
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วิทยา หอทรัพย์ 
Me and My World, 2562
สีอะคริลิกและปากกาเคมีบนผ้าใบ, 180 X 140 ซม.
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การไปทัศนศึกษาดูงานศิลปะเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เพื่อส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพในการสร้างสรรค์ ด้วยการจัดทัศนศึกษาให้นักศึกษาเปิดประสบการณ์ศึกษาดูงานศิลปะชิ้นส�าคัญของ
ศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลกในต่างประเทศ

ทัศนศึกษาดูงานศิลปะ 
ณ ประเทศอิตาลี
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ปริญญาเอก 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาทัศนศิลป์

ปรญิญาเอก หลกัสูตรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาทศันศิลป์ 
มุ ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่สามารถสร้างองค์ความรู ้ใหม่ให้กับ
วงการศิลปะร่วมสมัย นักศึกษาจะได้มีโอกาสพัฒนารากฐาน
การวิจัยที่เข้มแข็ง โดยการฝึกมองย้อนหลังไปยังอดีตที ่
ถูกบันทึกไว้ในรูปของอักษรและวัตถุ ส�ารวจเวลาปัจจุบัน 
ที่เปล่ียนแปลงเลื่อนไหล และมองไปยังอนาคตที่ยังมาไม่ถึง  
การส�ารวจดังกล่าวเป็นฐานที่ส�าคัญในการสร้างหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะได้เรียนรู้การออกแบบกระบวนการ
ค้นคว้า อันน�าไปสู่ผลงานศิลปะที่สามารถสะท้อนให้เห็น 
หลักการและกระบวนการขยายองค์ความรู้เดิม เพื่อสร้าง 
ความรู้ใหม่ หลักสูตรส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้น�าทางศิลปะ 
ที่สามารถชี้น�า เสนอแนะ และสร้างทางออกให้กับวงการศิลปะ
และสังคมวงกว้างได้



 DOCTOR 
OF PHILOSOPHY
PROGRAM
IN VISUAL ARTS 

Our Doctor of Philosophy in Visual Arts is aimed  
at cultivating graduates who are capable of  
contributing a new knowledge to contemporary art 
society. Students will develop and strengthen their 
research parameter by inquiring about the past that 
was recorded in the forms of writing and objects,  
investigating the present that is in a state of flux, and 
envisioning the future that is yet to come. This  
investigating process is considered important, as it 
leads to their research topics. Students will design 
their own learning and investigating processes of 
which results can be seen from artworks reflecting 
principles and processes of expanding existing  
knowledge in order to create a new one. The  
curriculum supports students to be art leaders who 
can suggest new directions and propose new  
solutions to the public.



หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาทัศนศิลป์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

วังท่าพระ และพระราชวงัสนามจนัทร์
วิทยาเขต

บัณฑิตวิทยาลัย
คณะ / ภาควิชา



หมวดที่ 1

ข้อมูลทั่วไป



 

1.	ชื่อหลักสูตร

 ภาษาไทย	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

	 ภาษาอังกฤษ	 Doctor of Philosophy Program in Visual Arts

 

2.	หลักสูตรและโครงสร้างของหลักสูตร	

	 ภาษาไทย	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทัศนศิลป์) 

	 ภาษาอังกฤษ	 Doctor of Philosophy (Visual Arts) 

	 ชื่อย่อภาษาไทย	 ปร.ด. (ทัศนศิลป์)    

	 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ	 Ph.D. (Visual Arts)

3.	วิชาเอก	

	 ไม่มี

 

4.	จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร	

	 แบบ	1.1	(ผู้เข้าศึกษาที่ส�าเร็จปริญญาโท)		 มีค่าเทียบเท่า	48	หน่วยกิต

5.	รูปแบบของหลักสูตร

	 5.1	รูปแบบ		หลักสูตรระดับปริญญาเอก	แบบ	1.1	หลักสูตร	3	ปี

	 5.2	ภาษาที่ใช้	ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

	 5.3	การรับเข้าศึกษา	 

   รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ	ที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

	 	 	 สามารถดูรายละเอียดได้จาก			คลิก
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	 5.4	ความร่วมมือกับสถาบันอื่น	เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

	 	 	 ที่มีความร่วมมือกับ	Graduate	School	of	Fine	Arts	of	Tokyo	University	

	 	 	 of	the	Arts	ประเทศญี่ปุ่น

	 5.5	การให้ปริญญาแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา	

	 	 	 ให้ปริญญาสองสาขาวิชา	โดยแบ่งเป็น	2	แผน	ดังนี้

	 	 	 แผนที่	1	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาทัศนศิลป	์มหาวิทยาลัยศิลปากร

	 	 	 แผนที่	2	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาทัศนศิลป	์มหาวิทยาลัยศิลปากร	 

	 	 	 และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	ของ	Graduate	School	of	Fine	Arts	of	Tokyo	 

	 	 	 University	of	the	Arts	ประเทศญี่ปุ่น

หมายเหตุ:	 ข้อ	5.2-5.5		หลักสูตรมีการปรับปรุงแก้ไข	
	 	 และเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น	ปีการศึกษา	2564	เป็นต้นไป

6.	สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

  หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2561	 

	 	 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาต้น	ปีการศึกษา	2561

 	สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที	่1/2561	 

	 	 วันที	่9	เดือน	มกราคม	พ.ศ.	2561

 	สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที	่4/2561	

	 	 วันที	่9	เดือน	พฤษภาคม	พ.ศ.	2561

7.	อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�าเร็จการศึกษา

	 ศิลปิน

	 นักวิชาการ/นักวิจัยทางด้านศิลปะ

	 ผู้สอนทางด้านทัศนศิลป์

	 นักเขียน/นักวิจารณ์ศิลปะ
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8.	สถานที่จัดการเรียนการสอน

คณะจิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ	์มหาวิทยาลัยศิลปากร	วังท่าพระ	 

และพระราชวังสนามจันทร์

ที่อยู่		 เลขที	่31	ถนนหน้าพระลาน	แขวงพระบรมมหาราชวัง	เขตพระนคร	กรุงเทพฯ	10200	

เลขที	่6	ถนนราชมรรคาใน	ต�าบลพระปฐมเจดีย	์อ�าเภอเมืองนครปฐม	จังหวัดนครปฐม	73000

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	100,000	บาท	 

(ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ)
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หมวดที่ 2

ข้อมูลเฉพาะ
ของหลักสูตร



ปรัชญา ความส�าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.	ปรัชญา

สร้างบคุคลให้เป็นศิลปินและผูเ้ชีย่วชาญระดบัสูง	มคีวามสามารถสร้างองค์ความรูใ้หม่	

เป็นผู้น�าในการสร้างสรรค์	 นักวิชาการ	 และนักจัดการทางทัศนศิลป์	 ที่มีคุณธรรม	

จริยธรรม	และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

2.	ความส�าคัญ

ตอบสนองความต้องการและการพัฒนาการเปลีย่นแปลงของสังคมทางด้านทศันศลิป์	

โดยผลิตดุษฎีบัณฑิตผู้มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์และงานวิชาการ 

ที่มีความเป็นเลิศในระดับสูง	 เพ่ือรักษาสืบสานและพัฒนางานทัศนศิลป์ให้เกิด 

ความลุ่มลึก	 เพื่อน�าไปสู่ความเข้มแข็งก้าวหน้าต่อการพัฒนาประเทศทางด้านศิลปะ

และวัฒนธรรม

3.	วัตถุประสงค์

3.1	 เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู ้น�าในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ระดับสูง	

ประยุกต์ใช้ความรู้ระดับสูงเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่

3.2	 เพือ่ผลิตดษุฎีบณัฑติผูม้คีวามรูท้างวิชาการด้านทศันศลิป์	สามารถวเิคราะห์	วิจัย	

อธิบายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป	์ รวมทั้งมีความคิดริเริ่มในการจัดการกับประเด็น

ทางทัศนศิลป์ที่ซับซ้อน	 แสดงออกซึ่งความคิดเห็นผ่านกระบวนการทางศิลปะ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.3	 เพ่ือผลิตดษุฎีบณัฑติให้เป็นผูเ้ชีย่วชาญระดบัสูง	แสดงออกซึง่ภาวะผูน้�าในสาขา

ศิลปะและวัฒนธรรม	สามารถขยายขอบเขตและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาติ
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หมวดที่ 3

การด�าเนินการและโครงสร้าง
ของหลักสูตร



 

1.	การด�าเนินการหลักสูตร	

 1.1 วัน - เวลาในการด�าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาต้น		 	 เดือนกรกฎาคม	-	พฤศจิกายน 

ภาคการศึกษาปลาย		 เดือนพฤศจิกายน	-	เมษายน

 1.2 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยศลิปากร	ว่าด้วยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา	

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

 1.3 จ�านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต

2.	หลักสูตรและโครงสร้างของหลักสูตร	

 แบบ 1.1 

วิชาบังคับ 	 (ไม่นับหน่วยกิต)		 	 	 	 	 	 12	 หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ	์	 (มีค่าเทียบเท่า)	 	 	 	 	 	 	 48	 หน่วยกิต 

จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	มีค่าเทียบเท่า	 48	 หน่วยกิต
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3.	แสดงแผนการศึกษา	

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

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

200 601 สัมมนา 1 3(2-2-5) 

200 603 วิธีวิจัยทางทัศนศิลป์ 3(2-2-5) 

200 604 สัมมนาทัศนศิลป์ 3(3-0-6)

รวมจ�านวน -

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

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

200 602 สัมมนา 2 3(2-2-5)

รวมจ�านวน -

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

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

200 651 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12

รวมจ�านวน 12

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

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

200 651 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12

รวมจ�านวน 12
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

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

200 651 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12

รวมจ�านวน 12

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

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

200 651 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12

รวมจ�านวน 12

หมายเหตุ: *	หมายถึง	ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต	และวัดผลการศึกษาเป็น	S	หรือ	U
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4.	ค�าอธิบายรายวิชา

 ชื่อรายวิชา 200 601 สัมมนา 1
 (Seminar I)

3(2-2-5)

เงื่อนไขรายวิชา วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U
ประเด็นทางทัศนศิลป์ที่ลุ่มลึก หลักการและทฤษฎีทางด้านศิลปะและ
ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องในระดับสูง หลักการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเป็น
ระบบและเป็นอสิระ การสร้างสรรค์ผลงานทศันศลิป์อย่างมตีรรกะและ
จินตนาการ การก�าหนดโครงการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์

 ชื่อรายวิชา 200 602 สัมมนา 2 
 (Seminar II)

3(2-2-5)

เงื่อนไขรายวิชา วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U
การค้นคว้าและการวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นการสร้างสรรค์ท่ีพัฒนา
ต่อเนื่องจากรายวิชาสัมมนา 1 การก�าหนดหัวข้อและโครงการ
วิทยานิพนธ์
มีการศึกษาดูงานในและต่างประเทศ 

 ชื่อรายวิชา 200 603  วิธีวิจัยทางทัศนศิลป์
 (Research Methodology in Visual Arts)

3(2-2-5)

เงื่อนไขรายวิชา วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U
หลกัการของวธิวิีทยาทีเ่กดิจากการผสมผสานระหว่างวธีิวทิยาทางสาย
สังคมศาสตร์ และการสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์ในห้องปฏิบัติ
งาน การเก็บข้อมูล การสัมภาษณ์ การลงพื้นที่ การจัดระเบียบและ
วิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์ผลงาน กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน 
การบันทึกกระบวนการสร้างสรรค์อย่างครบถ้วน และการน�าเสนอผล
งานวิจัยในรูปแบบของนิทรรศการและการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
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 ชื่อรายวิชา 200 604 สัมมนาทัศนศิลป์
 (Seminar in Visual Arts)

3(3-0-6)

เงื่อนไขรายวิชา วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U
ทฤษฎแีละประเดน็ทางทศันศลิป์ระดบัสงู ความเชือ่มโยงระหว่างทฤษฎี
และประเดน็ทางทศันศลิป์กบัวฒันธรรม สงัคม ศาสนา การเมอืง และ
ปัญหาทางจริยธรรมที่ซับซ้อนในบริบทของสังคม การถ่ายทอดความ
คิดที่ซับซ้อนได้อย่างเป็นระบบและรูปธรรม ความคิดริเริ่มเชิงบูรณา
การในการอภปิรายทางเลอืกทีเ่หมาะสม การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอ
แนะให้แก่ผู้ศึกษา วงการทัศนศิลป์ และสังคม

 ชื่อรายวิชา 200 651  วิทยานิพนธ์ 
 (Thesis)

มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต

เงื่อนไขรายวิชา 1. ศึกษาวิชาบังคับผ่านครบทุกรายวิชา
2. ในระหว่างการศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อาจก�าหนดให้

ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมหรือท�ากิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ  
โดยไม่นับหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ สาขาทัศนศิลป์ องค์ความรู้ใหม่และมีคุณภาพสูง 
โดยการควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

5.	ข้อก�าหนดเกี่ยวกับการท�าโครงงานหรืองานวิจัย	

 5.1 ค�าอธิบายโดยย่อ

หลักสูตรก�าหนดให้นักศึกษาท�าวิทยานิพนธ์ในประเด็นปัญหาปัจจุบันที่

นักศึกษาสนใจ	สามารถอธิบายทฤษฎีที่น�ามาประยุกต์ในการท�าวิทยานิพนธ์	

มีขอบเขตที่สามารถท�าส�าเร็จภายในระยะเวลาที่ก�าหนด	ภายใต้การแนะน�า

ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	พร้อมเผยแพร่ในรูปแบบนิทรรศการโดยมี

สูจิบัตรหรือสิ่งพิมพ์ประกอบการน�าเสนอ
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 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้

นกัศกึษามคีวามรูค้วามเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์และการวิจยั	สามารถ

สร้างสรรค์งานศลิปะและการท�าวจิยัระดบัสูงอย่างเป็นระบบ	สามารถเผยแพร่

เพื่อน�าเสนอสู่สังคมได้

 5.3 ช่วงเวลา ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 – ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

 5.4 จ�านวนหน่วยกิต วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)  48 หน่วยกิต

 5.5 การเตรียมการ

(1)	มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล		

(2)	มีการก�าหนดชั่วโมงให้ค�าปรึกษาและระยะเวลาในการศึกษา

(3)	อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค�าปรึกษาในการเลือกหัวข้อ 

	 และกระบวนการศึกษาค้นคว้า

(4)	ในปีการศึกษาแรก	นักศึกษาต้องเตรียมตัวเสนอขออนุมัติหัวข้อ 

	 และโครงการวิทยานิพนธ	์โดยลงทะเบียนศึกษารายวิชาตามหลักสูตร	

	 และตามค�าแนะน�าของอาจารย์ที่ปรึกษา	รวมทั้งศึกษาค้นคว้าข้อมูลจาก 

	 แหล่งข้อมูลและจากเอกสารต่าง	ๆ	ด้วยตนเอง		เพื่อเสริมความรู้เชิงลึก 

	 ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและสอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

	 เฉพาะบุคคล		

 5.6 กระบวนการประเมินผล

(1)	ส�ารวจและประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท�าวิทยานิพนธ์ 

	 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาคการศึกษาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียน 

	 ท�าวิทยานิพนธ	์โดยรายงานผลเป็นสัญลักษณ์	IP	หรือ	NP	

(2)	ก�าหนดให้มีการสอบวิทยานิพนธ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร	 

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

	 หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
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หมวดที่ 4

ผลการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การสอน
และการประเมินผล



การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา1

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป ์

เน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้น�าในการสร้างสรรค์ 

มีความรู้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในองค์ความรู้ทางวิชาการ 

ด้านทัศนศิลป์ในระดับสูง สามารถสร้างองค์ความรู้และแปลความหมาย

ขององค์ความรู้ใหม่ทางการสร้างสรรค์ที่มีลักษณะเฉพาะ  

โดยจัดระเบียบความรู้ความเข้าใจอย่างเป็นระบบ  

เพื่อการเผยแพร่ผลงานของตนสู่วงวิชาการและวงการศิลปะ 

ทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติ ตลอดจนน�าไปสู่การขยายขอบเขต

ของการสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์ เพื่อพัฒนาวงการศิลปะและวัฒนธรรม

ให้เข้มแข็งและเกิดคุณประโยชน์แก่ชาติได้
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

 ด้านบุคลิกภาพ 1. มีการสอดแทรกเรื่องการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
การพูดหรือการน�าเสนองานในที่สาธารณะ 
การรับฟังความคิดเห็น และกล้าแสดงออก 
โดยค�านึงถึงความรู้สึกผู้อื่น

2. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ
ทางด้านทฤษฎีศิลป์ ในระดับชาติ

 ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

ให้ความรู้ที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพทางด้าน
วิชาการศิลปะ และผลกระทบต่อสังคม

 ด้านภาวะผู้น�า ความรับผิดชอบ 
และมีวินัยในตนเอง

1. แนะน�าให ้นักศึกษามีแผนการปฏิบัติงาน
วิทยานิพนธ์ รับผิดชอบ และสามารถด�าเนิน
งานวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามแผนและเกิด
ความก้าวหน้า

2. มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง และเสริม
ความกล้าในการแสดงความคิดเห็นหรือการ
เปิดประเด็นใหม่

 ด้านความคิดสร้างสรรค์  
วิสัยทัศน์ทางด้านศิลปะ

1. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างสรรค์งาน
วิทยานิพนธ์ที่มีลักษณะเฉพาะต้น แสดง 
ความเป็นผูน้�าในการสร้างสรรค์ และสร้างองค์
ความรู้ใหม่

2. มีการจัดการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้นักศึกษาตั้ง 
ข้อสังเกต อภิปรายและวิเคราะห์ เกี่ยวกับ
พฒันาการความก้าวหน้าทางด้านศลิปะในโลก
ปัจจุบัน
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2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม

 2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

1)	มคีวามซือ่สัตย์	สุจรติ	สามารถใช้ดลุยพินจิอย่างผูรู้ด้้วย
ความยุตธิรรม	ชดัเจนด้วยหลักฐานและจดัการกบัปัญหา
บนพื้นฐานของหลักการที่มีเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม

2)	มีความรับผิดชอบต่อตนเอง	 สังคม	 วัฒนธรรมและ 
ส่ิงแวดล้อม	สามารถวินจิฉยัอย่างผูรู้	้ด้วยความยุตธิรรม
และชัดเจนด้วยหลักฐาน	 บนพ้ืนฐานของหลักการ 
ที่มีเหตุผล

3)	มีความคิดริเริ่มในการชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยา
บรรณ	 เพ่ือการทบทวนและแก้ไขระเบียบวินัย	 และ
จรรยาบรรณด้วยความกระตือรือร้น

4)	มีจิตสาธารณะ	มีความเสียสละ	แสดงออกซึ่ง 
คุณธรรม	จริยธรรมของผู้น�าในที่ท�างานและในชุมชน
ที่กว้างขวางขึ้น

การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ละด้าน2
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 2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
และจริยธรรม

ก�าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร	 เพ่ือปลูกฝังให้นักศึกษาเคารพ 
กฎระเบียบและมีวินัย	รู้จักบทบาทหน้าที่ของตน	มีความซื่อสัตย์
สุจริตไม่ลอกผลงานของผู้อื่น	ค�านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อ
สังคมและส่ิงแวดล้อม	มกีารสอดแทรกเรือ่งความซือ่สัตย์	สุจรติ	
การใช้ดุลยพินิจด้วยความยุติธรรม	 สามารถจัดการกับปัญหา 
บนพื้นฐานของหลักการที่มีเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม	 กระตุ้น
ให้เกดิความกล้าหาญในการชี้ให้เหน็ข้อบกพร่องของจรรยาบรรณ	
เพ่ือการทบทวนและแก้ไขระเบียบวินัย	 และจรรยาบรรณด้วย
ความกระตือรือร ้น	 สุดท ้ายส ่งเสริมและกระตุ ้นให ้เกิด 
จิตสาธารณะ	 สามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นและในชุมชนได้อย่าง
เหมาะสม

 2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

1)	ประเมนิจากการให้ความร่วมมอืในการเข้าร่วมกจิกรรมเสรมิ
หลักสูตร

2)	ประเมนิจากการกระท�าทจุรติในการคดัลอกผลงานผูอ้ืน่และ
การสอบ

3)	ประเมนิจากความซือ่สัตย์	และความรบัผดิชอบในการส่งงาน	
การสอบ	และงานที่ได้รับมอบหมาย

4)	ประเมนิจากพฤตกิรรมการแสดงออกด้านคณุธรรมจรยิธรรม
ของนักศึกษาทั้งในและนอกชั้นเรียน
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2.2  ด้านความรู้

 2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้

1)	มีความรู้	ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎี 
ด้านศิลปกรรมศาสตร์ระดับสูงอย่างถ่องแท้	และกว้างขวาง
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพทั้งในประเทศ
และประเทศอื่น	ๆ

2)	สามารถถ่ายทอดความคดิซบัซ้อนได้อย่างเป็นระบบและเป็น
รูปธรรม

3)	มีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้ง	
รวมถึงเทคนิคการค้นคว้าวิจัยและความท้าทายที่มีอยู ่ 
การพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วไป

4)	สามารถวิเคราะห์ความรู้เชิงบูรณาการ	เพื่อสร้างองค์ความรู้
หรือนวัตกรรมใหม่ทางวิชาการและทางวิชาชีพ	 อันเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม	ประเทศชาต	ิและนานาชาติ

 2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้

ใช้การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ	 โดยเน้นเนื้อหาทั้งทาง
ด้านปฏิบัติและทฤษฎี	 ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น	 ๆ	 กระตุ้นให้นักศึกษา
สามารถถ่ายทอดความคิดซับซ้อนได้อย่างเป็นระบบ	นอกจากนี้
ยังมกีารเรยีนรูจ้ากสถานการณ์จรงิโดยการศกึษานอกสถานที	่ให้
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา	 หรือเชิญผู้
เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงสาขาวิชาทัศนศิลป์	 และผู ้
เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในศาสตร์อื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องมาเป็นวิทยากร
พิเศษเฉพาะเรือ่ง	เพ่ือเพิม่พูนความรูใ้นสาขาวชิาทศันศลิป์อย่าง
รอบด้าน	จนน�าไปสู่การสร้างองค์ความรูใ้หม่ทีเ่ป็นประโยชน์และ
สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน	
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 2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้

1)	ประเมินจากผลงาน/แฟ้มผลงาน/รายงาน	ตามหัวข้อ/
โครงการที่รายวิชาก�าหนด

2)	ประเมินจากการอภิปราย/การน�าเสนอรายงาน	 
เป็นรายบุคคลและกลุ่มย่อย

3)	การสอบวัดคุณสมบัติ	การประเมินความก้าวหน้า	 
และการสอบวิทยานิพนธ์

2.3  ด้านทักษะทางปัญญา

 2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา

1)	สามารถบรูณาการแนวคดิต่าง	ๆ 	ทัง้จากภายในและภายนอก
สาขาวิชาที่ศึกษาในขั้นสูง

2)	สามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎี	
เพ่ือสร้างสรรค์และพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่บนพ้ืนฐาน
ของการบูรณาการแนวคิดอย่างมีวิจารณญาณ

3)	สามารถคิดแบบองค์รวม	 คิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ 
ส่ิงต่าง	ๆ 	อย่างบรูณาการจบัประเดน็ของแก่นความคดิส�าคญั
ได้	 สามารถวิเคราะห์	 สังเคราะห์	 และประเมินความรู้เพ่ือ 
การประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

4)	สามารถออกแบบและด�าเนินการโครงการวิจัยที่ส�าคัญ 
เพ่ือจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อน	 สร้างองค์ความรู ้ใหม	่ 
แนวคิดใหม่	และนวัตกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพ

5)	สามารถคดิรเิริม่	ค้นคว้า	สร้างสรรค์	และพัฒนางานวิจยัหรอื
งานสร้างสรรค์ในระดับสูง

6)	บรูณาการความรู	้ทกัษะและกระบวนการค้นคว้าอย่างเข้มข้น	
ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล
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 2.3.2 กลยทุธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรยีนรูด้้านทกัษะทางปัญญา

1)	การเรียนรู้แบบการสัมมนา/การอภิปรายกลุ่ม	 
โดยให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการน�าเสนอประเด็นหรือ
ข้อคิดเห็น	เพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญา

2)	การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ	 (ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
ตรงสาขาวิชาทัศนศิลป์/ความรู้ในศาสตร์อื่น	ๆ)

3)	การเรียนรู้จากประสบการณ์/สถานการณ์จริง
4)	 ให้นักศึกษาก�าหนดโครงสร้างและวางแผนการด�าเนินงาน

สร้างสรรค์ด้วยตนเอง	เพื่อให้เกิดองค์ความรู้	ทักษะ	เทคนิค
วิธีการที่หลากหลาย/ใหม่

 2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา

1)	 ประเมินจากผลงาน/แฟ้มผลงาน/รายงาน	 ตามหัวข้อ/
โครงการ	ที่รายวิชาก�าหนด

2)	 ประเมินจากการอภิปราย/การน�าเสนอรายงาน	 เป็นราย
บุคคลและกลุ่มย่อย

3)	 การสอบวัดคุณสมบัติ	การประเมินความก้าวหน้า	และการ
สอบวิทยานิพนธ์
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2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

 2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ

1)	 	มีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ภาวะผู้น�าและผู้ตาม	
สามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นโดยหลักธรรมาภิบาล

2)	สามารถเสริมสร้างแนวคิด	แสดงออกอย่างสม�า่เสมอในการ
ถ่ายทอดมุมมองด้วยความเป็นอิสระ	และด้วยความคิดริเริ่ม
ในระดับสูงที่มีคุณค่าต่อสังคม

3)	มีความสามารถในการเข้าใจ	ปรับตัว	และอยู่ร่วมกับสังคม
ต่างวัฒนธรรมพร้อมทั้งมีการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิภาพของตนเองโดยใช้ข้อมูลย้อนกลับ	มีการ
วางแผนปรับปรุงแก้ไขอย่างสร้างสรรค	์ในสภาพสังคมที ่
ซับซ้อน

 2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ ใช้พัฒนาการเรียนรู ้ด้านทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

1)	จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการท�างานเป็นกลุ่ม	 การ
ท�างานทีต้่องประสานงานกบัผูอ้ืน่เพ่ือพัฒนาความสามารถใน
การวางแผนและด�าเนินงานร่วมกัน

2)	มีการสอนที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน		ผู้
เรียนกับผู้เรียน/ผู้เรียนกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

3)	สอดแทรกกจิกรรมการเรยีนการสอนที่ให้ผูเ้รยีนได้แสดงออก
ถึงความเป็นผู้น�า	 ผู้ริเริ่ม	 ในการด�าเนินงานโครงการหรือ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาธารณะ
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 2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1)	ประเมินผลจากพฤติกรรมของนักศึกษาในชั้นเรียน	เช่น	
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน	การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน
ร่วมชั้นเรียนและกับผู้สอน	เป็นต้น

2)	ประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของนักศึกษา	โดย
พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ที่นักศึกษาได้รับจากประสบการณ์
การร่วมงานกับบุคคลอื่นหรือในพื้นที่สาธารณะ

2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตวัเลข การสือ่สารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ

 2.5.1 ผลการเรียนรูด้้านทกัษะการวิเคราะห์เชงิตวัเลข การสือ่สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)	มตีรรกะทางความคดิ	สามารถน�าแนวคิดเชงิสถติมิาประยกุต์
ใช้ในการท�างานและการศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม

2)	สามารถสือ่สารภาษาไทย	ภาษาต่างประเทศ	และภาษาสือ่สาร
อืน่	ๆ 	เช่น	ภาษาอกัษร	ภาษาภาพ	ภาษากาย	ภาษาคอมพวิเตอร์	
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3)	สามารถส่ือสาร	ถ่ายทอดแนวความคดิได้อย่างเป็นระบบด้วย
วิธีการและรูปแบบที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ

4)	สามารถบรูณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูล	 การสร้างสรรค์ผลงาน	 และการน�าเสนอผลงานได้
อย่างกว้างขวาง	และมีประสิทธิภาพ
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 2.5.2 กลยทุธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรยีนรูด้้านทกัษะการวเิคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1)	จดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่น้นให้ผูเ้รยีนได้มส่ีวนร่วมใน
การวิเคราะห์งานเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม	 เพ่ือพัฒนา
ทักษะการสื่อสาร	ทั้งการพูด	การฟัง	และการเขียน

2)	จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ได้มาซึง่ฐานข้อมลู		เพ่ือการศกึษา
และการสร้างสรรค์งาน		หรือเพื่อการเผยแพร่งานทัศนศิลป	์
ได้อย่างเหมาะสม

 2.5.3 กลยทุธ์การประเมนิผลการเรยีนรูด้้านทกัษะการวเิคราะห์เชงิ
ตวัเลข การสือ่สารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1)	ประเมนิผลงานตามกจิกรรมการเรยีนการสอนในชัน้เรยีนโดย
ใช้แบบสังเกตจากการมส่ีวนร่วมของนกัศกึษาในการน�าเสนอ
งาน	การวิเคราะห์วิจารณ	์การซักถาม	การสนใจฟัง		รวมถึง
การประเมินจากการเขียนรายงาน		หรือการท�าโครงการ

2)	ประเมินจากความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ	 เพ่ือได้มาซึ่งฐานข้อมูล	 เพ่ือการศึกษาวิจัยและ
การสร้างสรรค์งาน	 หรือเพ่ือการเผยแพร่งานทัศนศิลป์	 ได้
อย่างเหมาะสม

2.6 ด้านทักษะพิสัยทางศิลปะ 

 2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัยทางศิลปะ

1)	สามารถใช้ความรู้และทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์จน
เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 และพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ

2)	สามารถบรูณาการความรู	้ทกัษะปฏิบตัทิางศลิปกรรมศาสตร์
และกระบวนการค้นคว้าอย่างลุ่มลึก	 ตามความเชี่ยวชาญ
เฉพาะบุคคล
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 2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
พิสัยทางศิลปะ

1)	จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญระดับสูง	ในการสร้างสรรค์ตามหลัก
กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ

2)	จัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนสามารถด�าเนินการ
ออกแบบ	ค้นคว้า	หาแนวทางสร้างกระบวนการทางศิลปะที่
เป็นแนวทางใหม่อันมีรูปแบบเฉพาะตนได้ด้วยตนเอง

3)	จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถ 
ในการประยุกต์การสร้างสรรค์ในระดับสูง	และเผยแพร่ให้
เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

 2.6.3 กลยทุธ์การประเมนิผลการเรยีนรูด้้านทกัษะพสิยัทางศลิปะ

1)	ประเมินจากผลงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์

2)	ประเมินจากผลงาน/แฟ้มผลงาน/รายงาน	 ตามหัวข้อ/
โครงการ	ที่รายวิชาก�าหนด

3)	ประเมินจากการอภิปราย/การน�าเสนอรายงาน	 
เป็นรายบุคคลและกลุ่มย่อย

4)	การสอบวัดคุณสมบัติ	การประเมินความก้าวหน้า	 
และการสอบวิทยานิพนธ์
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ผลการเรียนรู้ ในตารางมีความหมายดังนี้

3.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1)	มคีวามซือ่สัตย์	สุจรติ	สามารถใช้ดลุยพินจิอย่างผูรู้ด้้วยความยุตธิรรม	

ชัดเจนด้วยหลักฐานและจัดการกับปัญหาบนพ้ืนฐานของหลักการที่
มีเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม

2)	มีความรับผิดชอบต่อตนเอง	 สังคม	 วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม	
สามารถวินจิฉยัอย่างผูรู้	้ด้วยความยุตธิรรมและชดัเจนด้วยหลักฐาน	
บนพื้นฐานของหลักการที่มีเหตุผล

3)	มคีวามคดิรเิริม่ในการชี้ให้เหน็ข้อบกพร่องของจรรยาบรรณ	เพ่ือการ
ทบทวนและแก้ไขระเบียบวินัย	 และจรรยาบรรณด้วยความ
กระตือรือร้น

4)	มีจิตสาธารณะ	มีความเสียสละ	 แสดงออกซึ่งคุณธรรม	 จริยธรรม
ของผู้น�าในที่ท�างานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ 
มาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวชิา  
(Curriculum Mapping)3

45



3.2  ด้านความรู้
1)	มีความรู้	 ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีด้านศิลปกรรมศาสตร์ระดับ

สูงอย่างถ่องแท้	และกว้างขวางเกีย่วกบัแนวปฏิบตัทิีเ่ปล่ียนแปลงในวิชาชพี
ทั้งในประเทศและประเทศอื่น	ๆ

2)	สามารถถ่ายทอดความคิดซับซ้อนได้อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม
3)	มคีวามรูแ้ละความเข้าใจในการปฏิบตัทิางวิชาชพีอย่างลกึซึง้	รวมถงึเทคนคิ

การค้นคว้าวิจยัและความท้าทายทีม่อียู่การพัฒนาข้อสรปุซึง่เป็นทีย่อมรบั
ทั่วไป

4)	สามารถวิเคราะห์ความรูเ้ชงิบรูณาการ	เพ่ือสร้างองค์ความรูห้รอืนวัตกรรม
ใหม่ทางวิชาการและทางวิชาชีพ	อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม	ประเทศชาติ	
และนานาชาติ

3.3  ด้านทักษะทางปัญญา
1)	สามารถบูรณาการแนวคิดต่าง	 ๆ	 ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชา 

ที่ศึกษาในขั้นสูง

2)	สามารถคดิวเิคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจยัและทฤษฎี	เพ่ือสร้างสรรค์
และพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่บนพ้ืนฐานของการบูรณาการแนวคิด
อย่างมีวิจารณญาณ

3)	สามารถคิดแบบองค์รวม	คิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง	ๆ	อย่าง 
บูรณาการจับประเด็นของแก่นความคิดส�าคัญได้	 สามารถวิเคราะห์	
สังเคราะห์	และประเมินความรู้เพื่อการประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

4)	สามารถออกแบบและด�าเนินการโครงการวิจัยที่ส�าคัญเพ่ือจัดการกับ
ปัญหาที่ซับซ้อน	 สร้างองค์ความรู้ใหม่	 แนวคิดใหม่	 และนวัตกรรมทาง
วิชาการหรือวิชาชีพ

5)	สามารถคดิรเิริม่	ค้นคว้า	สร้างสรรค์	และพัฒนางานวจิยัหรอืงานสร้างสรรค์
ในระดับสูง

6)	บูรณาการความรู้	ทักษะและกระบวนการค้นคว้าอย่างเข้มข้น	 
ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล
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3.4   ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1)	มคีวามเข้าใจในบทบาทและหน้าทีภ่าวะผูน้�าและผูต้าม	สามารถท�างานร่วม

กับผู้อื่นโดยหลักธรรมาภิบาล

2)	สามารถเสริมสร้างแนวคิด	 แสดงออกอย่างสม�่าเสมอในการถ่ายทอดมุม
มองด้วยความเป็นอิสระ	 และด้วยความคิดริเริ่มในระดับสูงที่มีคุณค่าต่อ
สังคม

3)	มีความสามารถในการเข้าใจ	ปรับตัว	และอยู่ร่วมกับสังคมต่างวัฒนธรรม
พร้อมทัง้มกีารประเมนิและปรบัปรงุประสิทธิภาพของตนเองโดยใช้ข้อมลู
ย้อนกลับ	มีการวางแผนปรับปรุงแก้ไขอย่างสร้างสรรค	์ในสภาพสังคมที่
ซับซ้อน

3.5   ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1)	มีตรรกะทางความคิด	 สามารถน�าแนวคิดเชิงสถิติมาประยุกต์ใช้ใน 

การท�างานและการศกึษาเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาทีซ่บัซ้อนได้
อย่างเหมาะสม

2)	สามารถสื่อสารภาษาไทย	ภาษาต่างประเทศ	และภาษาสื่อสารอื่น	ๆ	เช่น	
ภาษาอักษร	 ภาษาภาพ	 ภาษากาย	 ภาษาคอมพิวเตอร์	 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

3)	สามารถสื่อสาร	ถ่ายทอดแนวความคิดได้อย่างเป็นระบบ	ด้วยวิธีการและ
รูปแบบที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ

4)	สามารถส่ือสาร	 ถ่ายทอดแนวความคิดได้อย่างเป็นระบบด้วยวิธีการและ
รูปแบบที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
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3.6  ด้านทักษะพิสัยทางศิลปะ 
1)	สามารถใช้ความรู้และทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์จนเกิดความคิด

รเิริม่สร้างสรรค์	และพัฒนางานวิจยัหรอืงานสร้างสรรค์ในระดบันานาชาติ

2)	สามารถบูรณาการความรู ้	 ทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์และ
กระบวนการค้นคว้าอย่างลุ่มลึก	ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา	
(Curriculum Mapping)

รายวิชา

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

200	601	สัมมนา	1

200	602	สัมมนา	2

200	603	วิธีวิจัยทางทัศนศิลป์

200	604	สัมมนาทัศนศิลป์

200	651	วิทยานิพนธ์		

6. ทักษะพิสัยทางศิลปะ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสือ่สาร  
  

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
  

และความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญ
ญ

า

2. ความรู้

1. คุณ
ธรรม จริยธรรม

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดที่ 5

หลักเกณฑ์
ในการประเมินผล
นักศึกษา



1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)

การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	พ.ศ.	2550	หมวดที่	4	 

(ภาคผนวก	ก)	และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้หมายถึงกระบวนการหาหลักฐาน 

เพ่ือยืนยันหรือสนับสนุนว่านักศึกษาทุกคนมีผลสัมฤทธ์ิการศึกษาตรงตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นอย่างน้อย	 ซึ่งอาจได้จากการประเมินข้อสอบว่า

ครอบคลุมมาตรฐานการเรยีนรู	้การให้คะแนนตามความจรงิ	การให้ข้อมลูย้อน

กลับของผู้ส�าเร็จการศึกษา	 การประสบความส�าเร็จในการท�างานของผู้ส�าเร็จ

การศึกษา	

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้ณะนักศึกษายงัไม่ส�าเรจ็การศึกษา
ก�าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วน

หนึ่งของระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา		

(1)	ในทกุรายวชิามีการประเมนิผลการสอนของอาจารย์โดยนกัศกึษา	และ

น�าผลการประเมนิดงักล่าวไปใช้ในการปรบัปรงุการเรยีนการสอนต่อ

ไป	

(2)	มีคณะกรรมการตรวจสอบผลการให้คะแนนกับข้อสอบ	 

	รายงานโครงการและอื่น	ๆ	ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย
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2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส�าเร็จการศึกษา
มีการติดตามสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ท�าอย่าง 

ต่อเนื่อง	และน�าผลที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและ

หลักสูตรแบบครบวงจร	รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร	 

โดยอาจด�าเนินการได้ดังนี้

(1)	ประเมนิจากผลงานของบณัฑติทีวั่ดเป็นรปูธรรมได้	เช่น	ผลสร้างสรรค์

ของบัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษา	 และการน�าเสนอผลงานทั้งระดับชาติ

และระดับนานาชาติ	จ�านวนรางวัลทางวิชาการและวิชาชีพ			

(2)	การประเมนิจากบณัฑติที่ไปประกอบอาชพี	ในแง่ของความพร้อมและ

ความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน	รวมทั้งสาขาอื่น	ๆ	ที่ก�าหนดในหลักสูตร

ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต	 รวมทั้งเปิดโอกาสให้

เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น

(3)	ความเหน็จากผูท้รงคณุวุฒภิายนอกทีม่าประเมนิหลกัสูตรหรอือาจารย์

พิเศษ	ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน	และคุณสมบัติอื่น	ๆ	

ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้	 และการพัฒนาองค์ความรู้ของ

นักศึกษา	

(4)	การส�ารวจความเห็นของผู้ใช้บัณฑิต	 โดยการสัมภาษณ์หรือการส่ง

แบบสอบถามเพ่ือประเมนิความพึงพอใจบณัฑติทีส่�าเรจ็การศกึษาและ

เข้าท�างานในสถานประกอบการนั้น	ๆ	ในช่วงระยะเวลาต่าง	ๆ	เช่น	

ปีที่	1	ปีที่	3	เป็นต้น

(5)	ภาวะการได้งานท�าของบัณฑิต	ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส�าเร็จ

การศกึษาในด้านของระยะเวลาในการหางานท�า	ความเหน็ต่อความรู	้

ความสามารถ	ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
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3. เกณฑ์การส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

3.1	 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่หลักสูตรก�าหนด

3.2	 ได้ระดบัแต้มคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต�า่กว่า	3.00	(จากระบบ	4	ระดบัคะแนน)

3.3	 เสนอวิทยานิพนธ์	และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย

3.4	 การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์	 ต้องได้รับ

การตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

หรอืระดบันานาชาต	ิทีม่คุีณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอดุมศกึษา	

เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส�าหรับการเผยแพร ่

ผลงานทางวิชาการ	 หรือน�าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที ่

น�าเสนอฉบับสมบูรณ์	(Full	Paper)	ได้รับการตีพิมพ์ในงาน	สืบเนื่องจาก

ที่ประชุมวิชาการ	(Proceeding)	ดังกล่าว

3.5	 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร	ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต

ศกึษา	พ.ศ.	2550	(ภาคผนวก	ก)	และ/หรอืทีม่กีารเปลีย่นแปลงภายหลงั	

3.6	 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ	เรือ่ง	เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร

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

http://www.finearts.su.ac.th/cms/files/program/program_126615.pdf

