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ปริญญาโท (ทัศนศิลป์)
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

 MASTER 
 OF 
 FINE ARTS
 PROGRAM 
 IN 
VISUAL 
ARTS 



จิตรกรรม
PAINTING



3จิตรกรรม
PAINTING



4จิตรกรรม
PAINTING



5จิตรกรรม
PAINTING



6จิตรกรรม
PAINTING

ญาณิศา เทิดรัตนพงศ์
Truth to Truth, 2563
เยื่อกระดาษ ผงหิน ทราย, 21 X 29.7 ซม 
(302 แผ่น)
ผลงานนักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 
ภาควิชาจิตรกรรม



7จิตรกรรม
PAINTING

ขจรศักดิ์ รุ่งสุริยัน
Inside, 2563, สีน�้ามันบนผ้าลินิน, 180 X 120 ซม. 
ผลงานนักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาจิตรกรรม



8จิตรกรรม
PAINTING

ขจรศักดิ์ รุ่งสุริยัน 
Again, 2563, สีน�า้มันบนผ้าลินิน, 55 X 30 ซม.
ผลงานนักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาจิตรกรรม



ประติมากรรม
SCULPTURE



10ประติมากรรม
SCULPTURE



11ประติมากรรม
SCULPTURE



12ประติมากรรม
SCULPTURE



13ประติมากรรม
SCULPTURE

ชลิตพงษ์ สีสองห้อง
ค่านิยมที่สะท้อนพฤติกรรมในสังคม, 2563 
ประติมากรรมหล่อไฟเบอร์กลาส, 80 X 70 X 60 ซม.
ผลงานนกัศึกษาระดับปรญิญาโท ชัน้ปีที ่2 ภาควชิาประติมากรรม



14ประติมากรรม
SCULPTURE

คมสันต์ เพ็ชรสิทธิ์
แสงจากเยาวราช, 2563, เชื่อมโลหะ ฉลุแผ่นอะคริลิก
ผลงานนักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาประติมากรรม



15ประติมากรรม
SCULPTURE

ภาราดา วิรัสวีร์
เขา...กลายเป็นเหยื่อ, 2563, สื่อผสม, 42 X 85 X 100 ซม.
ผลงานนกัศึกษาระดับปรญิญาโท ชัน้ปีที ่2 ภาควชิาประตมิากรรม



ภาพพิมพ์
GRAPHIC ARTS



17ภาพพิมพ์
GRAPHIC ARTS



18ภาพพิมพ์
GRAPHIC ARTS



19ภาพพิมพ์
GRAPHIC ARTS



20ภาพพิมพ์
GRAPHIC ARTS

อภิรัฐ ฤกษ์ดี
The Vastness of Narrow Space No.2, 2564, ภาพพิมพ์สกรีน, 70 X 100 ซม.
ผลงานนักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาภาพพิมพ์



21ภาพพิมพ์
GRAPHIC ARTS

ณัฐกาญจน์ วาจาสัตย์ 
Suspicion, 2563, ภาพพิมพ์หิน, 100 X 71 ซม.
ผลงานนักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาภาพพิมพ์



ศิลปไทย
THAI ARTS



23ศิลปไทย
THAI ARTS



24ศิลปไทย
THAI ARTS



ศิลปไทย
THAI ARTS
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26ศิลปไทย
THAI ARTS

อรุณกมล ทองมอญ
สุนทรียภาพของการแปลงรูป, 2563
สื่อผสม (พับกระดาษ วัตถุและวัสดุ), 70 x 180 x 110 ซม.
ผลงานนักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาศิลปไทย



27ศิลปไทย
THAI ARTS

ธีรพล สีสังข์
ยักษ์, 2563
สื่อผสม (ถัก, ขด, ขมวดเส้นใยโลหะ)
51 x 51 x 230 ซม.



สื่อผสม
MIXED MEDIA



29สื่อผสม
MIXED MEDIA



30สื่อผสม
MIXED MEDIA



31สื่อผสม
MIXED MEDIA



32สื่อผสม
MIXED MEDIA

วินัย นามวงศ์
Mr.Fail : cartoon for inter-human relationship, 2563, การ์ตูน
ผลงานนักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 โครงการจัดตั้งภาควิชาสื่อผสม



33สื่อผสม
MIXED MEDIA

จุฬญาณนนท์ ศริริผล
ภาพเหมือนของกีรติ หมายเลข 1, 2559 
Live Action ศิลปะวีดิทัศน์
ผลงานนักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 
โครงการจัดตั้งภาควิชาสื่อผสม



ปริญญาโท หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป ์ 
ได้รับการยอมรับและความไว้ใจจากนักศึกษาศิลปะระดับ
ปริญญาตรีทั่วประเทศ หลักสูตรมุ่งผลักดันให้บัณฑิตเป็น
ศิลปินผู้สร้างสรรค์ ที่ตอบโจทย์กับความเปล่ียนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนให้สร้างโครงการ
ศิลปะ โดยเริ่มต้นจากการส�ารวจแรงบันดาลใจอย่างเป็นขั้น 
เป็นตอน การค้นคว้าหาความรู้ทางทฤษฎี การเก็บข้อมูล  
การสังเคราะห์ ตลอดจนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่แสดง
ให้เหน็ถึงอัตลักษณ์ส่วนบคุคล และทกัษะเฉพาะทางทีเ่ชีย่วชาญ 
หลักสูตรส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นนักสร้างสรรค์ ศิลปิน  
นักเขียน นักวิชาการ และนักวิจัย ที่กล้าน�าเสนอแนวความคิด
ใหม่ผ่านผลงานศิลปะสู่สังคมวงกว้างอย่างมั่นใจ

ปริญญาโท (ทัศนศิลป์)
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาทัศนศิลป์



Our Master of Fine Art in Visual Arts extensively  
gains acknowledgement and confidence from visual 
art undergraduates from all over the country. The 
curriculum is aimed at encouraging our graduates  
to be artists that well respond to various types of 
changes in the 21st century. Students will be trained on 
generating an art project, starting from investigating 
their inspiration, exploring related theories, collecting 
data, synthesizing their artistic framework, and  
creating artworks that show their identity as well as 
professional artistic skills. The curriculum supports  
students to be creators, artists, academicians, and 
researchers who confidently present their new ideas 
through artworks to wider society.

MASTER 
OF FINE ARTS
PROGRAM 
IN VISUAL ARTS 



หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

วังท่าพระ และพระราชวังสนามจันทร์
วิทยาเขต

บัณฑิตวิทยาลัย
คณะ / ภาควิชา



หมวดที่ 1

ข้อมูลทั่วไป



 
1.	รหัสและชื่อหลักสูตร

 ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย	 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

	 ภาษาอังกฤษ	 Master of Fine Arts Program in Visual Arts

 
2.	หลักสูตรและโครงสร้างของหลักสูตร	

	 ภาษาไทย	 ศิลปมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป์) 

	 ภาษาอังกฤษ	 Master of Fine Arts (Visual Arts) 

	 ชื่อย่อภาษาไทย	 ศล.ม. (ทัศนศิลป์) 

	 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ	 M.F.A. (Visual Arts)

3.	วิชาเอก	

	 3.1	 จิตรกรรม

	 3.2	 ประติมากรรม

	 3.3	 ภาพพิมพ์

	 3.4	 ศิลปะไทย

	 3.5	 สื่อผสม

 
4.	จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร	

	 แผน	ก	แบบ	ก	1	 มีค่าเทียบเท่า	36	หน่วยกิต

	 แผน	ก	แบบ	ก	2	 ไม่น้อยกว่า	36	หน่วยกิต
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5.	รูปแบบของหลักสูตร

	 5.1	รูปแบบ	หลักสูตรระดับปริญญาโท	หลักสูตร	2	ปี

	 5.2	ภาษาที่ใช้	ภาษาไทย

	 5.3	การรับเข้าศึกษา	รับทั้งนักศึกษาไทย	และนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
	 	 	 สามารถดูรายละเอียดได้จาก			

6.	สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

  หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2561	 
	 	 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาต้น	ปีการศึกษา	2561

  สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุม	ครั้งที่	1/2561	
	 	 วันที	่9	เดือน	มกราคม	พ.ศ.	2561

  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุม	ครั้งที	่4/2561	
	 	 วันที	่9	เดือน	พฤษภาคม	พ.ศ.	2561

7.	อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�าเร็จการศึกษา

	 ศิลปิน

	 นักวิจัยและนักวิชาการทางด้านศิลปะ

	 ผู้สอนทางด้านทัศนศิลป์

	 นักเขียน	/	นักวิจารณ์ศิลปะ

8.	สถานที่จัดการเรียนการสอน

	 คณะจิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิทยาลัยศิลปากร	

  วิทยาเขตวังท่าพระ 

เลขที	่31	ถนนหน้าพระลาน	แขวงพระบรมมหาราชวัง	เขตพระนคร	กรุงเทพฯ	10200

  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  

	เลขที	่6	ถนนราชมรรคาใน	ต�าบลพระปฐมเจดย์ี	อ�าเภอเมอืงนครปฐม	จงัหวดันครปฐม	73000

คลิก
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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

หลักสูตร	ก	1	ค่าลงทะเบียนรายวิชาแบบราคาเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ	59,000	บาท 
(ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ)

หลักสูตร	ก	2	ค่าลงทะเบียนรายวิชาแบบราคาเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ	35,000	บาท 
(ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ)
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หมวดที่ 2

ข้อมูลเฉพาะ
ของหลักสูตร



ปรัชญา ความส�าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.	ปรัชญา

พัฒนาบคุคลให้เป็นศลิปินผูม้คีวามรูค้วามสามารถในการค้นคว้า	วิจัย	และสร้างสรรค์

ทางทัศนศิลป์ในระดับสูง	เป็นมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม	จริยธรรม	เห็นแก่ประโยชน์

ของสังคมส่วนรวม	เป็นผู้น�าทางวิชาการและการสร้างสรรค์

2.	ความส�าคัญ

เป็นหลักสูตรทีต่อบสนองความต้องการในการพัฒนาและการเปล่ียนแปลงของสงัคม

ทางด้านทัศนศิลป	์ โดยผลิตมหาบัณฑิตผู้มีความรู้ความสามารถในการค้นคว้า	 วิจัย	

และสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์ในระดับสูง	โดยบูรณาการความรู้ทางทัศนศิลป์

ร่วมกับศาสตร์อื่น	ๆ	เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาองค์ความรู้ที่มีอยู่

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.	วัตถุประสงค์

3.1	 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตผู้มีความสามารถในการค้นคว้าประเด็นทางทัศนศิลป์ที่ 
ซับซ้อน	และสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ด้วยดุลยพินิจที่เหมาะสม

3.2	 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตผู้มีความตระหนักรู้เท่าทันกับความเปล่ียนแปลงในสังคม

ร่วมสมัย	 สามารถแสดงออกต่อความเปล่ียนแปลงนั้นได้อย่างมีระบบและเป็น

อิสระภายในเวลาเดียวกัน

3.3	 เพ่ือผลิตมหาบณัฑติผูม้คีวามกระตอืรอืร้นในการสนบัสนนุและส่งเสรมิการวจิยั

และการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ให้เกิดขึ้นในวงกว้าง
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หมวดที่ 3

การด�าเนนิการและโครงสร้าง
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

2.	หลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตร

 หลักสูตร

จ�านวนหน่วยกิต	รวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	36	หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 2

วิชาพื้นฐาน	(ไม่นับหน่วยกิต)	 12	หน่วยกิต

วิชาบังคับ	(ไม่นับหน่วยกิต)	 		3	หน่วยกิต

วิทยานิพนธ	์(มีค่าเทียบเท่า)	 36	หน่วยกิต

จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	(มีค่าเทียบเท่า)	 36	หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 2

วิชาบังคับ		 		6	หน่วยกิต

วิชาบังคับเฉพาะวิชาเอก	 14	หน่วยกิต

วิชาเลือก	ไม่น้อยกว่า	 		4	วิทยานิพนธ	์

(มีค่าเทียบเท่า)	 12	หน่วยกิต

จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	 36	หน่วยกิต
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3.	ค�าอธิบายรายวิชา

แผน ก แบบ ก 1

วิชาบังคับ	จ�านวน	36	หน่วยกิต	ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้

 ชื่อรายวิชา	 200	404	การเตรียมวิทยานิพนธ์	
 (Thesis Preparation)

3*(1-4-4)
ไม่นับหน่วยกจิ

ค�าอธบิายรายวชิา ศึกษาหัวข้อที่จ�าเป็นเพื่อก�าหนดเป็นแนวทางในการท�าวิทยานิพนธ์  
มีการศึกษานอกสถานที่

เงื่อนไขรายวิชา วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U

วิธีการประเมิน ประเมนิคณุภาพจากการน�าเสนอข้อมลูค้นคว้า แนวทางสร้างสรรค์
ผลงานทัศนศิลป์ และการน�าเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์

 ชื่อรายวิชา	 200	451	วิทยานิพนธ์	(Thesis)	 36 หน่วยกิต

ค�าอธบิายรายวชิา ศึกษาและปฏิบัติโครงการวิทยานิพนธ์สาขาวิชาทัศนศิลป์เฉพาะบุคคล 
ตามหัวข้อและจุดมุ่งหมายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณา
หัวข้อวิทยานิพนธ์สาขาวิชาทัศนศิลป์ ภายใต้การควบคุมของอาจารย ์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
มีการศึกษานอกสถานที่

วิธีการประเมิน ประเมินคุณภาพการสร้างสรรค์จากผลงานทัศนศิลป์ พร้อมเอกสาร
เล่มวิทยานิพนธ์
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แผน ก แบบ ก 2

วิชาบังคับ	จ�านวน	6	หน่วยกิต	ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้

 ชื่อรายวิชา	 200	401	การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์
 (Experiment in Visual Arts)

2(1-2-3)

ค�าอธบิายรายวชิา ทดลองสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์หรือนวัตกรรมทางทัศนศิลป์  
ด้วยการหาข้อมูล ประมวลความคิด และสร้างประเด็นในการสร้าง 
ผลงาน ให้ความส�าคัญกับเนื้อหาสาระทั้งในด้านจิตใจและกายภาพที่มี
ความสมัพนัธ์ต่อกนั ไม่จ�ากดัทัง้รปูแบบและเทคนคิในลกัษณะทีเ่ป็นทัง้
ผลงานเดี่ยวและผลงานกลุ่ม 
มีการศึกษานอกสถานที่

วิธีการประเมิน ประเมินคุณภาพการสร้างสรรค์จากผลงานทัศนศิลป์

 ชื่อรายวิชา	 200	402	การวิจัยเชิงปฏิบัติทางทัศนศิลป์	
 (Practice-based Research in Visual Arts)

2(1-2-3)

ค�าอธบิายรายวชิา หลกัการและวธิกีารเตรยีมโครงการวจัิยเชงิปฏบิตัทิางทศันศลิป์ โดยเริม่
ตัง้แต่การก�าหนดชือ่เรือ่ง การระบทุีม่าและความส�าคัญของปัญหา การ
ตั้งเป้าหมายของการสร้างสรรค์ การคัดเลือกและเก็บข้อมูล การ
สงัเคราะห์ผลงานศลิปะ การบนัทกึกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะ 
การวเิคราะห์ผลงานศลิปะ การสรปุผลการวจิยั การอ้างองิอย่างครบถ้วน 
และการเรยีบเรยีงเอกสารวิจยัอย่างถกูต้องตามแบบฉบบัของการวจัิย
มีการศึกษานอกสถานที่

วิธีการประเมิน ประเมินจากการสัมมนา และรายงาน

 ชื่อรายวิชา	 200	403	การเขียนบทความศิลปะ
 (Academic Writing for Art Articles) 

2(2-0-4)

ค�าอธบิายรายวชิา ประเภทของบทความวิชาการทางสาขาทัศนศิลป์ โครงสร้างของ
บทความแต่ละประเภท การวางแผนโครงสร้างของบทความ การฝึก
ทักษะการเขียนเชิงวิชาการ การอ้างอิงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
และการค้นหาวารสารทางวชิาการสายทศันศลิป์และสายทีส่มัพนัธ์จาก
ฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพ
มีการศึกษานอกสถานที่

วิธีการประเมิน ประเมนิจากการอภปิราย / การน�าเสนอรายงาน เป็นรายบคุคลและกลุม่ย่อย
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วิชาบังคับเฉพาะวิชาเอก	จ�านวน	14	หน่วยกิต	
ให้เลือกศึกษาจากวิชาเอกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	ดังต่อไปนี้

วิชาเอกจิตรกรรม

 ชื่อรายวิชา	 211	421	จิตรกรรมขั้นสูง	1	
 (Advanced Painting I) 

4(1-6-5)

ค�าอธบิายรายวชิา การค้นคว้าในประเด็นทางทัศนศิลป์ รวบรวมข้อมูลเชิงกว้างอย่างเป็น
ระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้จากข้อมูลและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง ในการ
ทดลองการแสดงออกทางจิตรกรรมอย่างสร้างสรรค์ 
มีการศึกษานอกสถานที่

วิธีประเมิน ประเมินคุณภาพการสร้างสรรค์จากผลงานทัศนศิลป์ พร้อมเอกสาร
แสดงการค้นคว้าตลอดทั้งภาคการศึกษา

 ชื่อรายวิชา	 211	422	จิตรกรรมขั้นสูง	2	
 (Advanced Painting II) 

4(1-6-5)

ค�าอธบิายรายวชิา วิชาบังคับก่อน: 211 421 จิตรกรรมขั้นสูง 1
การวิเคราะห์ประเด็นทางทัศนศิลป์ที่ซับซ้อน การวิเคราะห์ประเด็น 
ทางทัศนศิลป์ที่ซับซ้อน คัดเลือกข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง บูรณาการ
ความรู้ทางจิตรกรรมร่วมกับความรู้จากศาสตร์อื่น ในการสร้างสรรค์
ผลงานจิตรกรรมเฉพาะบุคคลอย่างเหมาะสม 
มีการศึกษานอกสถานที่

วิธีประเมิน ประเมินคุณภาพการสร้างสรรค์จากผลงานทัศนศิลป์ พร้อมเอกสาร
แสดงการค้นคว้าตลอดทั้งภาคการศึกษา
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วิชาเอกประติมากรรม

 ชื่อรายวิชา	 212	421	ประติมากรรมขั้นสูง	1
 (Advanced Sculpture I) 

4(1-6-5)

ค�าอธบิายรายวชิา การค้นคว้าในประเด็นทางทัศนศิลป์ รวบรวมข้อมูลเชิงกว้างอย่างเป็น
ระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้จากข้อมูลและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง ในการ
ทดลองการแสดงออกทางประติมากรรมอย่างสร้างสรรค์
มีการศึกษานอกสถานที่

วิธีประเมิน ประเมินคุณภาพการสร้างสรรค์จากผลงานทัศนศิลป์ พร้อมเอกสาร
แสดงการค้นคว้าตลอดทั้งภาคการศึกษา

 ชื่อรายวิชา	 211	423	โครงการสร้างสรรค์จิตรกรรม	
 (Creative Painting Project) 

4(1-6-5)

ค�าอธบิายรายวชิา วิชาบังคับก่อน: 211 422 จิตรกรรมขั้นสูง 2
การสร้างแนวความคิดทางศิลปะที่ลุ่มลึก สังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ สร้างสรรค์วธิกีารแสดงออกท่ีเป็นอสิระ จนได้ผลงานสร้างสรรค์
หรือนวัตกรรมทางจิตรกรรม ที่แสดงให้เห็นวิธีการคิดและประเด็น
ปัญหาที่ชัดเจน เพื่อก�าหนดเป็นแนวทางส�าหรับการท�าวิทยานิพนธ์ 
มีการศึกษานอกสถานที่

วิธีประเมิน ประเมินคุณภาพการสร้างสรรค์จากผลงานทัศนศิลป์ พร้อมรายงาน
ประกอบการสร้างสรรค์

 ชื่อรายวิชา	 211	424	สัมมนาจิตรกรรม	
 (Seminar in Painting) 

2(2-0-4)

ค�าอธบิายรายวชิา การน�าเสนอ อภิปรายเกี่ยวกับการสร้างสรรค์สาขาจิตรกรรม และ
ศาสตร์อื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์
มีการศึกษานอกสถานที่

วิธีประเมิน ประเมินจากการสัมมนา และรายงาน
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 ชื่อรายวิชา	 212	422	ประติมากรรมขั้นสูง	2	
 (Advanced Sculpture II) 

4(1-6-5)

ค�าอธบิายรายวชิา วิชาบังคับก่อน: 212 421 ประติมากรรมขั้นสูง 1
การวิเคราะห์ประเด็นทางทัศนศิลป์ที่ซับซ้อน คัดเลือกข้อมูลเชิงลึก 
ทีเ่กีย่วข้อง บรูณาการความรูท้างประตกิรรมร่วมกบัความรูจ้ากศาสตร์
อืน่ ในการสร้างสรรค์ผลงานประตมิากรรมเฉพาะบคุคลอย่างเหมาะสม 
มีการศึกษานอกสถานที่

วิธีประเมิน ประเมินคุณภาพการสร้างสรรค์จากผลงานทัศนศิลป์ พร้อมเอกสาร
แสดงการค้นคว้าตลอดทั้งภาคการศึกษา

 ชื่อรายวิชา	 212	423	โครงการสร้างสรรค์ประติมากรรม	
(Creative Sculpture Project) 

4(1-6-5)

ค�าอธบิายรายวชิา วิชาบังคับก่อน: 212 422 ประติมากรรมขั้นสูง 2
การสร้างแนวความคิดทางศิลปะที่ลุ่มลึก สังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ สร้างสรรค์วธิกีารแสดงออกท่ีเป็นอสิระ จนได้ผลงานสร้างสรรค์
หรอืนวตักรรมทางประตมิากรรม ทีแ่สดงให้เหน็วธิกีารคดิและประเดน็
ปัญหาที่ชัดเจน เพื่อก�าหนดเป็นแนวทางส�าหรับการท�าวิทยานิพนธ์ 
มีการศึกษานอกสถานที่

วิธีประเมิน ประเมินคุณภาพการสร้างสรรค์จากผลงานทัศนศิลป์ พร้อมรายงาน
ประกอบการสร้างสรรค์

 ชื่อรายวิชา	 212	424	สัมมนาประติมากรรม
 (Seminar in Sculpture) 

2(2-0-4)

ค�าอธบิายรายวชิา การน�าเสนอ อภปิรายเกีย่วกบัการสร้างสรรค์สาขาประตมิากรรม และ
ศาสตร์อื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์
มีการศึกษานอกสถานที่

วิธีประเมิน ประเมินจากการสัมมนา และรายงาน
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วิชาเอกภาพพิมพ์

 ชื่อรายวิชา	 213	421	ภาพพิมพ์ขั้นสูง	1	
 (Advanced Graphic Arts I) 

4(1-6-5)

ค�าอธบิายรายวชิา การค้นคว้าในประเด็นทางทัศนศิลป์ รวบรวมข้อมูลเชิงกว้างอย่างเป็น
ระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้จากข้อมูลและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง ในการ
ทดลองการแสดงออกทางภาพพิมพ์อย่างสร้างสรรค์ 
มีการศึกษานอกสถานที่

วิธีประเมิน ประเมินคุณภาพการสร้างสรรค์จากผลงานทัศนศิลป์ พร้อมเอกสาร
แสดงการค้นคว้าตลอดทั้งภาคการศึกษา

 ชื่อรายวิชา	 213	422	ภาพพิมพ์ขั้นสูง	2
  (Advanced Graphic Arts II) 

4(1-6-5)

ค�าอธบิายรายวชิา การวิเคราะห์ประเด็นทางทัศนศิลป์ที่ซับซ้อน คัดเลือกข้อมูลเชิงลึกที่
เกีย่วข้อง บรูณาการความรูท้างภาพพมิพ์ร่วมกบัความรูจ้ากศาสตร์อืน่ 
ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์เฉพาะบุคคลอย่างเหมาะสม  
มีเอกสารประกอบผลงาน
มีการศึกษานอกสถานที่

วิธีประเมิน ประเมินคุณภาพการสร้างสรรค์จากผลงานทัศนศิลป์ พร้อมเอกสาร
แสดงการค้นคว้าตลอดทั้งภาคการศึกษา

 ชื่อรายวิชา	 213	423	โครงการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์
 (Creative Graphic Arts Project) 

4(1-6-5)

ค�าอธบิายรายวชิา วิชาบังคับก่อน: 213 422 ภาพพิมพ์ขั้นสูง 2
การสร้างแนวความคิดทางศิลปะที่ลุ่มลึก สังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ สร้างสรรค์วธิกีารแสดงออกท่ีเป็นอสิระ จนได้ผลงานสร้างสรรค์
หรือนวัตกรรมทางภาพพิมพ์ ที่แสดงให้เห็นวิธีการคิดและประเด็น
ปัญหาที่ชัดเจน เพื่อก�าหนดเป็นแนวทางส�าหรับการท�าวิทยานิพนธ์
มีการศึกษานอกสถานที่

วิธีประเมิน ประเมินคุณภาพการสร้างสรรค์จากผลงานทัศนศิลป์ พร้อมรายงาน
ประกอบการสร้างสรรค์
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 ชื่อรายวิชา	 213	424	สัมมนาภาพพิมพ์	
 (Seminar in Graphic Arts) 

2(2-0-4)

ค�าอธบิายรายวชิา การน�าเสนอ อภิปรายเกี่ยวกับการสร้างสรรค์สาขาภาพพิมพ์ และ
ศาสตร์อื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ 
มีการศึกษานอกสถานที่

วิธีประเมิน ประเมินจากการสัมมนา และรายงาน

วิชาเอกศิลปะไทย

 ชื่อรายวิชา	 214	421	ศิลปะไทยขั้นสูง	1	
 (Advanced Thai Art I) 

4(1-6-5)

ค�าอธบิายรายวชิา การค้นคว้าในประเด็นทางทัศนศิลป์ รวบรวมข้อมูลเชิงกว้างอย่างเป็น
ระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้จากข้อมูลและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง ในการ
ทดลองการแสดงออกทางศิลปะไทยอย่างสร้างสรรค์
มีการศึกษานอกสถานที่

วิธีประเมิน ประเมินคุณภาพการสร้างสรรค์จากผลงานทัศนศิลป์ พร้อมเอกสาร
แสดงการค้นคว้าตลอดทั้งภาคการศึกษา

 ชื่อรายวิชา	 214	422	ศิลปะไทยขั้นสูง	2	
 (Advanced Thai Art II) 

4(1-6-5)

ค�าอธบิายรายวชิา วิชาบังคับก่อน: 214 421 ศิลปะไทยขั้นสูง 1
การวิเคราะห์ประเด็นทางทัศนศิลป์ที่ซับซ้อน คัดเลือกข้อมูลเชิงลึกที่
เกีย่วข้อง บรูณาการความรูท้างศิลปะไทยร่วมกบัความรูจ้ากศาสตร์อืน่ 
ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทยเฉพาะบุคคลอย่างเหมาะสม
มีการศึกษานอกสถานที่

วิธีประเมิน ประเมินคุณภาพการสร้างสรรค์จากผลงานทัศนศิลป์ พร้อมเอกสาร
แสดงการค้นคว้าตลอดทั้งภาคการศึกษา
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 ชื่อรายวิชา	 214	423	โครงการสร้างสรรค์ศิลปะไทย	
 (Creative Thai Art Project) 

4(1-6-5)

ค�าอธบิายรายวชิา วิชาบังคับก่อน: 214 422 ศิลปะไทยขั้นสูง 2
การสร้างแนวความคิดทางศิลปะที่ลุ่มลึก สังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ สร้างสรรค์วธิกีารแสดงออกท่ีเป็นอสิระ จนได้ผลงานสร้างสรรค์
หรือนวัตกรรมทางศิลปะไทย ที่แสดงให้เห็นวิธีการคิดและประเด็น
ปัญหาที่ชัดเจน เพื่อก�าหนดเป็นแนวทางส�าหรับการท�าวิทยานิพนธ์
มีการศึกษานอกสถานที่

วิธีประเมิน ประเมินคุณภาพการสร้างสรรค์จากผลงานทัศนศิลป์ พร้อมรายงาน
ประกอบการสร้างสรรค์

 ชื่อรายวิชา	 214	424	สัมมนาศิลปะไทย	
 (Seminar in Thai Art) 

2(2-0-4)

ค�าอธบิายรายวชิา น�าเสนอ อภิปรายเกี่ยวกับการสร้างสรรค์สาขาศิลปะไทย และศาสตร์
อื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์
มีการศึกษานอกสถานที่

วิธีประเมิน ประเมินจากการสัมมนา และรายงาน

วิชาเอกสื่อผสม

 ชื่อรายวิชา	 216	421	สื่อผสมขั้นสูง	1	
 (Advanced Mixed Media I) 

4(1-6-5)

ค�าอธบิายรายวชิา การค้นคว้าในประเด็นทางทัศนศิลป์ รวบรวมข้อมูลเชิงกว้างอย่างเป็น
ระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้จากข้อมูลและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง ในการ
ทดลองการแสดงออกทางศิลปะสื่อผสมอย่างสร้างสรรค์
มีการศึกษานอกสถานที่

วิธีประเมิน ประเมินคุณภาพการสร้างสรรค์จากผลงานทัศนศิลป์ พร้อมเอกสาร
แสดงการค้นคว้าตลอดทั้งภาคการศึกษา
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 ชื่อรายวิชา	 216	422	สื่อผสมขั้นสูง	2	 
(Advanced Mixed Media II) 

4(1-6-5)

ค�าอธบิายรายวชิา วิชาบังคับก่อน:  216 421 สื่อผสมขั้นสูง 1
 การวิเคราะห์ประเด็นทางทัศนศิลป์ที่ซับซ้อน คัดเลือกข้อมูลเชิงลึก
ที่เกี่ยวข้อง บูรณาการความรู้ทางศิลปะสื่อผสมร่วมกับความรู้จาก
ศาสตร์อื่น ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสื่อผสมเฉพาะบุคคลอย่าง
เหมาะสม
มีการศึกษานอกสถานที่

วิธีประเมิน ประเมินคุณภาพการสร้างสรรค์จากผลงานทัศนศิลป์ พร้อมเอกสาร
แสดงการค้นคว้าตลอดทั้งภาคการศึกษา

 ชื่อรายวิชา	 216	423	โครงการสร้างสรรค์สื่อผสม	
 (Creative Mixed Media Project) 

4(1-6-5)

ค�าอธบิายรายวชิา วิชาบังคับก่อน: 216 422 สื่อผสมขั้นสูง 2
การสร้างแนวความคิดทางศิลปะที่ลุ่มลึก สังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ สร้างสรรค์วธิกีารแสดงออกท่ีเป็นอสิระ จนได้ผลงานสร้างสรรค์
หรือนวตักรรมทางศิลปะสื่อผสม ที่แสดงให้เหน็วิธีการคดิและประเด็น
ปัญหาที่ชัดเจน เพื่อก�าหนดเป็นแนวทางส�าหรับการท�าวิทยานิพนธ์
มีการศึกษานอกสถานที่

วิธีประเมิน ประเมินคุณภาพการสร้างสรรค์จากผลงานทัศนศิลป์ พร้อมรายงาน
ประกอบการสร้างสรรค์

 ชื่อรายวิชา	 216	424	สัมมนาสื่อผสม	
 (Seminar in Mixed Media) 

2(2-0-4)

ค�าอธบิายรายวชิา การน�าเสนอ อภปิรายเกีย่วกบัการสร้างสรรค์สาขาสือ่ผสม และศาสตร์
อื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์
มีการศึกษานอกสถานที่

วิธีประเมิน ประเมินจากการสัมมนา และรายงาน
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วิชาเลือก จ�านวนไม่น้อยกว่า	4	หน่วยกิต	ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้

 ชื่อรายวิชา	 200	461	ปัญหาทางทัศนศิลป์	
 (Problems in Visual Arts) 

2(2-0-4)

ค�าอธบิายรายวชิา ปัญหาในการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์เฉพาะบุคคล การวิเคราะห์ถึง
ปัญหาทางความคิด รูปแบบ และการแสดงออก ค้นหาแนวทางในการ
แก้ปัญหา เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์
มีการศึกษานอกสถานที่

วิธีประเมิน ประเมินผลจากการอภิปราย และจากรายงานภาคเอกสาร

 ชื่อรายวิชา	 200	462	โครงการศลิปะชมุชนและศลิปะสาธารณะ	
(Public and Community Art Project) 

2(1-2-3)

ค�าอธบิายรายวชิา สร้างสรรค์โครงการศิลปะบนพื้นที่สาธารณะที่ส่งเสริมให้เกิดส�านึกใน
คุณค่าของประชาคม และพัฒนาการด้านสิทธิและการด�ารงอยู่ของวิถี
ชุมชน
มีการศึกษานอกสถานที่

วิธีประเมิน ประเมินคุณภาพการสร้างสรรค์จากผลงานทัศนศิลป์ พร้อมรายงาน
ประกอบการสร้างสรรค์
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 ชื่อรายวิชา	 200	463	การทดลองสร้างสรรค์ทางศิลปะ
	 สิง่แวดล้อม	(Experiment	in	Environmental	Art)	

2(1-2-3)

ค�าอธบิายรายวชิา ทดลองสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ด้วยการค้นคว้าข้อมูลด้านพื้นที่ 
สถานที่ สิ่งแวดล้อม ในชนบทและเมือง ศึกษาถึงองค์ประกอบของ
มนษุย์และสิง่มชีวีติทีส่มัพนัธ์กบัธรรมชาติแวดล้อม ทัง้แสงสว่าง อากาศ 
และน�้า เพื่อเป็นความบันดาลใจในการทดลองสร้างสรรค์ทางศิลปะ 
ประมวลความคดิ และการสร้างประเดน็ปัญหา ไม่จ�ากดัท้ังรปูแบบและ
วิธีการแสดงออก ทั้งที่เป็นผลงานเดี่ยวและกลุ่ม
มีการศึกษานอกสถานที่

วิธีประเมิน ประเมินจากคุณภาพผลงาน และการน�าเสนอในชั้นเรียน

 ชื่อรายวิชา	 200	464	ไตรภูมิกับศิลปกรรมไทย	
 (Tri Bhumi and Thai Art) 

2(2-0-4)

ค�าอธบิายรายวชิา เนื้อหา คติความเชื่อจากไตรภูมิ วิเคราะห์ที่มาของความบันดาลใจ ต้น
ก�าเนิดทางความคิด รูปแบบการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมไทยแบบ
ประเพณีทุกประเภทในอดีตจนถึงศิลปะไทยร่วมสมัยในปัจจุบัน 
มีการศึกษานอกสถานที่

วิธีประเมิน ประเมินจากการอภิปรายในชั้นเรียน/การน�าเสนอรายงานเป็นราย
บุคคล

 ชื่อรายวิชา	 200	465	ประเด็นร่วมสมัยทางทัศนศิลป์	
 (Contemporary Issues in Visual Arts) 

2(2-0-4)

ค�าอธบิายรายวชิา ประเดน็ร่วมสมยัทางด้านศลิปะและศาสตร์ทีสั่มพนัธ์กบัศลิปะ ทีม่คีวาม
เกี่ยวข้องเชื่อมโยงถงึสถานการณ์ปัจจบุัน ตัง้แตป่ระเด็นทางเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรมหลัก วัฒนธรรมรอง รวมทั้งกระแสโลกาภิวัตน์กับ
ศิลปะ
มีการศึกษานอกสถานที่

วิธีประเมิน ประเมินจากการอภิปรายในชั้นเรียน/การน�าเสนอรายงานเป็นราย
บุคคล
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 ชื่อรายวิชา	 200	466	อิทธิพลของสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่
ในงานทัศนศิลป์	(Influences	of	Modernism	
and Postmodernism on Visual Arts) 

2(2-0-4)

ค�าอธบิายรายวชิา แนวคิดสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่ในฐานะทฤษฎีทางสังคมและ
วัฒนธรรม ที่ส่งผลต่อศิลปิน วิธีการคิด วิธีการแสดงออก บทบาทของ
ผู้ชม และการบริโภคศิลปะ โดยการเปลี่ยนแปลงเริ่มจากโลกตะวันตก
และขยายไปจนครอบคลุมทุกภูมิภาคของทั่วโลก 
มีการศึกษานอกสถานที่

วิธีประเมิน ประเมินจากการอภิปรายในชั้นเรียน/การน�าเสนอรายงานเป็นราย
บุคคล
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นอกจากรายวิชาเลือกดังกล่าวข้างต้น	 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา 
จากทุกรายวิชา	 ในหลักสูตรของสาขาวิชาอื่น	 ๆ	 ที่บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอน	 โดยได้ 
รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ	์(มีค่าเทียบเท่า)	12	หน่วยกิต	

 ชื่อรายวิชา	 200	452	วิทยานิพนธ์		(Thesis)	 12 หน่วยกิต

ค�าอธบิายรายวชิา ศึกษาและปฏิบัติโครงการวิทยานิพนธ์สาขาวิชาทัศนศิลป์เฉพาะบุคคล 
ตามหัวข้อและจุดมุ่งหมายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณา
หวัข้อวทิยานพินธ์สาขาวชิาทัศนศลิป์ ภายใต้การควบคมุของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
มีการศึกษานอกสถานที่

เงื่อนไข 1. สอบผ่านรายวิชาบังคับและรายวิชาบังคับเฉพาะวิชาเอกครบตามที่
หลักสูตรก�าหนด

2. นกัศกึษาน�าเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางทศันศลิป์ หรอืนวตักรรมทาง
ทัศนศิลป์ต่อสาธารณชน

วิธีประเมิน ประเมินคุณภาพการสร้างสรรค์จากผลงานทัศนศิลป์ พร้อมเอกสาร
เล่มวิทยานิพนธ์
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

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

200 404 การเตรียมวิทยานิพนธ์ 3*(1-4-4)

รวมหน่วยกิต - 

ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

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

200 451 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12

รวมหน่วยกิต 12

ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

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

200 451 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12

รวมหน่วยกิต 12

ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

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

200 451 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12

รวมหน่วยกิต 12

หมายเหตุ:	 *หมายถึง	รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต	และวัดผลการศึกษาเป็น	S	หรือ	U

 
4.	แสดงแผนการศึกษา	

แผน ก แบบ ก 1
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

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

200 401 การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 2(1-2-3)

วิชาบังคับเฉพาะวิชาเอก 4

วิชาเลือก 2

รวมหน่วยกิต 8

ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

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

200 402 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12

วิชาบังคับเฉพาะวิชาเอก 4

วิชาเลือก 2

รวมหน่วยกิต 8

ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

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

200 403 การเขียนบทความศิลปะ 2(2-0-4)

วิชาบังคับเฉพาะวิชาเอก (2 วิชา) 6
รวมหน่วยกิต 8

ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

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

200 452 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12

รวมหน่วยกิต 12

แผน ก แบบ ก 2
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หมวดที่ 4

ผลการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การสอน
และการประเมินผล



การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา1

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 

เน้นการผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้น�าในการสร้างสรรค์ 

และมีความรู้ความเข้าใจในวิชาการด้านทัศนศิลป์ 

สามารถก�าหนดโครงการสร้างสรรค์ที่มีลักษณะเฉพาะ 

โดยจัดระเบียบความรู้ความเข้าใจอย่างเป็นระบบ

เพื่อการเผยแพร่ผลงานของตนสู่วงการวิชาการ

และวงการศิลปะทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติ 

ตลอดจนน�าไปสู่การขยายขอบเขตของการสร้างสรรค์ 

การวิจัยด้านทัศนศิลป์ เพื่อพัฒนาวงการศิลปะและวัฒนธรรม

ให้เข้มแข็งและเกิดคุณประโยชน์แก่ชาติได้
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

 การแก้ไขปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์

มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกแนวทาง
การแก้ไขปัญหาในเชงิความคดิสร้างสรรค์ เพือ่น�า
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

 มีความสามารถในการบริการ
ทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้
ทางทัศนศิลป์สู่สาธารณชน

1. มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้
มีโอกาสน�าเสนอผลงาน/โครงการของตนเอง
ทั้งในและนอกชั้นเรียน

2. มกีจิกรรม/โครงการ เพือ่ปลกูฝังให้นกัศกึษามี
จิตสาธารณะ เช่น โครงการศิลปะกับชุมชน/
สิ่งแวดล้อม โครงการศิลปะบ�าบัด

 มีความสามารถในความเป็นผู้น�า
ทางด้านศิลปะอย่างโดดเด่น

1. มกีารจดัการเรยีนการสอนโดยเน้นให้นกัศกึษา
รู้จักการก�าหนดหัวข้อ/โครงการ อย่างมีระบบ
ขั้นตอนในการด�าเนินงาน มีการแสดงออกใน
ทางศิลปะเพื่อน�าไปสู่ลักษณะแนวทางเฉพาะ
ตน และมีความกล้าในการแสดงความคิดเห็น 

2. มี กิจกรรมทางด ้านศิลปะที่มอบหมายให ้
นกัศกึษาหมนุเวยีนกันเป็นหวัหน้าในการด�าเนนิ
กจิกรรม เพือ่ฝึกให้นกัศกึษามคีวามรบัผดิชอบ

 มีความรู้ความสามารถที่
สอดคล้องกับความก้าวหน้าใน
ปัจจุบัน และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล
ทางด้านศิลปะ

มีรายวิชาที่เรียนรู้และกระตุ้นให้นักศึกษาตั้งข้อ
สงัเกต อภปิรายและวเิคราะห์ เกีย่วกบัพฒันาการ
ความก้าวหน้าทางด้านศิลปะในโลกปัจจุบัน

 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มกีารสอดแทรกในการเรยีนการสอนเพ่ือให้ความ
รูแ้ละสร้างจติส�านกึให้เคารพสทิธต่ิอตนเองและผู้
อืน่ เช่น ไม่คดัลอกเลยีนแบบผลงานผูอ้ืน่ หรอืการ
ท�างานศิลปะที่ไม่สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ของบุคคลอื่นและสาธารณะ 
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2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม

 2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

1)	มคีวามซือ่สตัย์สุจรติ	สามารถจดัการเกีย่วกบัปัญหาทาง
ด้านจรยิธรรมทีซ่บัซ้อนในทางวิชาชพีด้วยความเข้าใจใน
ความรู้สึกของผู้อื่น

2)	มีความรับผิดชอบต่อตนเอง	 สังคม	 วัฒนธรรมและ 
ส่ิงแวดล้อม	 ค�านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นที่จะได้รับผล 
กระทบ

3)	ปฏิบตัติามจรรยาบรรณ	เคารพสิทธิและรบัฟังความคดิ
เห็นของผู้อื่น	และมีความกระตือรือร้น	มีความคิดริเริ่ม
ในการหยิบยกข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันเพื่อให้เกิดการทบทวนและแก้ไข

4)	มีจิตสาธารณะ	มีความเสียสละ	แสดงออกซึ่งคุณธรรม	
จริยธรรมของผู้น�า

 2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
และจริยธรรม

ก�าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร	 เพ่ือปลูกฝังให้นักศึกษา 
มีระเบียบวินัย	โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา	แต่งกาย
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานและเป็นไปตามระเบียบของ
คณะจิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ	์มหาวิทยาลัย
ศลิปากร	นกัศกึษาต้องมคีวามรบัผดิชอบ	โดยในการท�างาน
กลุ่มนัน้ต้องฝึกให้รูห้น้าทีข่องการเป็นผูน้�ากลุม่และการเป็น

การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ละด้าน2
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สมาชิกกลุ่ม	มีความซื่อสัตย	์ไม่ลอกผลงานของผู้อื่น	ไม่กระท�า
การทุจริตในการสอบ	 เป็นต้น	 มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม	
จรยิธรรมในการสอนทกุรายวชิา	ตลอดจนมกีารยกย่องนกัศกึษา
ที่ท�าดี	ท�าประโยชน์แก่ส่วนรวม	และเสียสละ

 2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

1)	ประเมนิจากการตรงเวลาในการเข้าชัน้เรยีน	การส่งงาน	และ
การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา

2)	ประเมนิจากการมวีนิยัและการให้ความร่วมมอืในการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร

3)	ประเมนิจากการกระท�าทจุรติในการคดัลอกผลงานผูอ้ืน่และ
การสอบ

4)	ประเมินจากความซื่อสัตย์	 และความรับผิดชอบของการ 
ส่งงาน	การสอบ	และงานที่ได้รับมอบหมาย

5)	ประเมนิจากพฤตกิรรมการแสดงออกด้านคณุธรรมจรยิธรรม
ของนักศึกษาทั้งในและนอกชั้นเรียน	

2.2  ด้านความรู้

 2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้

1)	มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีด้านศิลปกรรม
ศาสตร์อย่างถ่องแท	้ สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าทางวิชาการ

2)	สามารถถ่ายทอดความคดิได้อย่างเป็นระบบ	และมคีวามเข้าใจ
ในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่

3)	มีความรู้และความเข้าใจอย่างละเอียดในกระบวนการวิจัย	
การสร้างสรรค์	 และการปฏิบัติทางวิชาชีพด้านศิลปกรรม
ศาสตร์
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4)	สามารถประยกุต์ความรูจ้ากหลักการทฤษฎีในเชงิบรูณาการ	
ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม	 และตระหนักใน
ระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น	 และ
ในระดบันานาชาต	ิทีอ่าจมผีลกระทบต่อศาสตร์ด้านศลิปกรรม
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้

ใช้การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ	 โดยเน้นเนื้อหาทั้งทาง
ด้านปฏิบัติและทฤษฎี	 ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา	
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น	 ๆ	 นอกจากนี้ยังจัดให้ม ี
การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษานอกสถานที่	 หรือ
เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงสาขาวิชาทัศนศิลป์	 กับ
ความรูใ้นศาสตร์อืน่	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องมาเป็นวทิยากรพิเศษเฉพาะเรือ่ง	
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในสาขาวิชาทัศนศิลป์อย่างรอบด้าน	 และ
สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

 2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้

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

2)	ประเมนิจากการอภิปราย/การน�าเสนอรายงาน	เป็นรายบคุคล
และกลุ่มย่อย

3)	การทดสอบย่อย

4)	การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
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2.3  ด้านทักษะทางปัญญา

 2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา

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

2)	สามารถคิดวินิจฉัย	วิเคราะห์	วิพากษ	์และวิจารณ์อย่างผู้รู้

3)	สามารถคิดแบบองค์รวม	 คิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่าง	ๆ	อย่างบูรณาการ	จับประเด็นของแก่นความคิดส�าคัญ
ได้	สามารถวเิคราะห์	สังเคราะห์	และประเมนิความรูเ้พ่ือการ
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

4)	สามารถใช้เทคนิคการวิจัย	และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยาย
องค์ความรู้	 หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้
อย่างมีนัยส�าคัญ

5)	สามารถคิดริเริ่ม	 สร้างสรรค์	 และพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทีเ่ป็นต้นแบบได้อย่างสร้างสรรค์สู่ระดบัชาตอิย่าง
มีคุณค่าและยั่งยืน

6)	มคีวามสามารถในการสังเคราะห์	ประยกุต์ใช้ผลงานวจิยัจาก
วิทยานิพนธ์หรือรายงานผลของโครงการ	 และจากส่ิงพิมพ์
หรอืส่ือต่าง	ๆ 	ทีอ้่างองิได้	ในวงวชิาการ	หรอืวิชาชพีทางด้าน
ศิลปกรรมศาสตร์	 และพัฒนาความคิดใหม่	 ๆ	 ที่ส�าคัญโดย
การบูรณาการเข้ากับองค์ความรู้ที่มีอยู่หรือที่สร้างใหม่
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 2.3.2 กลยทุธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรยีนรูด้้านทกัษะทางปัญญา

1)	การเรียนรู ้แบบการสัมมนา/การอภิปรายกลุ ่ม	 โดยให้
นักศึกษาได้มีส่วนร่วม	เพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญา

2)	การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ	 (ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
ตรงสาขาวิชาทัศนศิลป์/ความรู้ในศาสตร์อื่น	ๆ)	

3)	การเรียนรู้จากประสบการณ์/สถานการณ์จริง

4)	การท�ากรณศึีกษาโดยทดลอง	ค้นคว้าเพ่ือให้เกดิความรู	้ทกัษะ	
เทคนิควิธีการที่หลากหลาย/ใหม่	

 2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา

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

2)	ประเมินจากการอภิปราย/การน�าเสนอรายงาน	 เป็นราย
บุคคลและกลุ่มย่อย

3)	การทดสอบย่อย

4)	การสอบกลางภาคเรียนและปลาย
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2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

 2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ

1)	สามารถเสริมสร้างแนวคิด	 ถ่ายทอดมุมมองที่มีคุณค่าต่อ
สังคม	และเมือ่ใดทีม่คีวามต้องการข่าวสารและทกัษะเพ่ิมเตมิ	
ก็สามารถด�าเนินการได้อย่างเป็นอิสระ	ในการแสวงหา	และ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลข่าวสารและทักษะนั้น	ๆ

2)	มีความสามารถในการเข้าใจบทบาทและหน้าที	่ปรับตัว	และ
อยู่ร่วมกับสังคมต่างวัฒนธรรม

3)	สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้น�าในการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ
ในการท�างานของกลุ่มในภาพรวม	และสามารถแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ที่หลากหลายโดยหลักธรรมาภิบาล

4)	มีความรับผิดชอบต่อความคิด	 ค�าพูด	 และการกระท�าของ
ตนเอง	และตามระเบียบข้อบังคับทั้งองค์กรระดับชาติ	และ
ระดับนานาชาติ

 2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ ใช้พัฒนาการเรียนรู ้ด้านทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

1)	จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการท�างานเป็นกลุ ่ม	 
การท�างานที่ต ้องประสานงานกับผู ้อื่นเพ่ือพัฒนาความ
สามารถในการวางแผนและด�าเนินงานร่วมกัน

2)	มีการสอนที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน	 
ผู้เรียนกับผู้เรียน/ผู้เรียนกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

3)	จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้างภาวะการเป็นผู้น�า	
กล้าเสนอความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
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 2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1)	ประเมนิผลจากผลของกจิกรรมและพฤตกิรรมการแสดงออก
ของนักศึกษาที่เป็นผู้น�าและสมาชิกในกลุ่ม

2)	ประเมินผลจากพฤติกรรมของนักศึกษาในชั้นเรียน	 เช่น	 
การเข้าชั้นเรียน	 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน	 ความตั้งใจใน 
การเรียน	เป็นต้น	

2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตวัเลข การสือ่สารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ

 2.5.1 ผลการเรียนรูด้้านทกัษะการวิเคราะห์เชงิตวัเลข การสือ่สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)	มีตรรกะทางความคิด	 มีความสามารถในการประเมินผล 
อย่างมีวิจารณญาณ	สามารถน�าแนวคิดเชิงสถิติมาประยุกต์
ใช้ในการท�างานได้อย่างเหมาะสม

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

3)	สามารถส่ือสาร	 ถ่ายทอดแนวความคิดได้อย่างเป็นระบบ	 
ด้วยวิธีการและรูปแบบที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ

4)	สามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล	
การสร้างสรรค์ผลงาน	การน�าเสนอผลงาน	ตรวจสอบปัญหา	
หาข้อสรุปและข้อเสนอแนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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 2.5.2 กลยทุธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรยีนรูด้้านทกัษะการวเิคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1)	จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนได้มี
ส่วนร่วมในการวิเคราะห์งานเป็นรายบคุคลและเป็นกลุม่	เพือ่
ฝึกทักษะการสื่อสาร	ทั้งการพูด	การฟัง	และการเขียน

2)	จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือได้มาซึ่งฐานข้อมูล	 เพ่ือการ
สร้างสรรค์งาน	 หรือเพ่ือการสื่อสารทางทัศนศิลป์	 ได้อย่าง
เหมาะสม

 2.5.3 กลยทุธ์การประเมนิผลการเรยีนรูด้้านทกัษะการวเิคราะห์เชงิ
ตวัเลข การสือ่สารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1)	ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน	
โดยใช้แบบสังเกตจากการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการน�า
เสนองานหน้าชัน้เรยีน	การวเิคราะห์วจิารณ์	การซกัถาม	การ
สนใจฟัง	 รวมถึงการประเมินการเขียนรายงาน	 หรือการท�า
โครงการ

2)	ประเมินจากความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ	 เพื่อได้มาซึ่งฐานข้อมูล	 เพื่อการสร้างสรรค์งาน	
หรือเพื่อการสื่อสารทางทัศนศิลป์ได้อย่างเหมาะสม
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2.6 ด้านทักษะพิสัยทางศิลปะ 

 2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัยทางศิลปะ

1)	สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 และพัฒนางานวิจัยหรือ 
งานสร้างสรรค์	สู่ระดับชาติอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน

2)	มีความสามารถในการรวบรวมผลการวิจัยจากวิทยานิพนธ	์
หรือจากรายงานผลของโครงการ	 และจากสิ่งตีพิมพ์หรือสื่อ
ต่าง	ๆ 	ทีอ้่างองิได้ในวงวิชาการหรอืวิชาชพีทางด้านศลิปกรรม
ศาสตร์

 2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
พิสัยทางศิลปะ

1)	จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู ้เรียนมีความสามารถใน 
การสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์

2)	จัดการเรียนการสอนเชิงวิเคราะห์ที่เน้นให้ผู ้เรียนมีความ
เข้าใจและเข้าถงึคณุค่าและความงามของศลิปะของไทยและ
สากล

3)	จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู ้เรียนมีความสามารถใน 
การสื่อสารอย่างเป็นระบบเพ่ือสร้างความเข้าใจในเรื่อง 
คุณค่าและความงามของศิลปะแก่สาธารณชน	

 2.6.3 กลยทุธ์การประเมนิผลการเรยีนรูด้้านทกัษะพสิยัทางศลิปะ

1)	ประเมินจากผลงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์

2)	ประเมินจากผลงาน/แฟ้มผลงาน/รายงานตามหัวข้อ/
โครงการที่รายวิชาก�าหนด

3)	ประเมนิจากการอภิปราย/การน�าเสนอรายงานเป็นรายบคุคล
และกลุ่มย่อย

4)	การทดสอบย่อย

5)	การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
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ผลการเรียนรู้ ในตารางมีความหมายดังนี้

3.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1)	มีความซื่อสัตย์สุจริต	 สามารถจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางด้าน

จริยธรรมที่ซับซ้อนในทางวิชาชีพด้วยความเข้าใจในความรู้สึกของ 
ผู้อื่น

2)	มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเอง	สังคม	วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม	ค�านงึ
ถึงความรู้สึกของผู้อื่นที่จะได้รับผลกระทบ

3)	ปฏิบตัติามจรรยาบรรณ	เคารพสิทธิและรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ืน่	
และมคีวามกระตอืรอืร้น	มคีวามคดิรเิริม่ในการหยิบยกข้อบกพร่อง
ของจรรยาบรรณที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อให้เกิดการทบทวนและแก้ไข

4)	มีจิตสาธารณะ	มีความเสียสละ	 แสดงออกซึ่งคุณธรรม	 จริยธรรม
ของผู้น�า

3.2  ด้านความรู้
1)	มีความรู้	 ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีด้านศิลปกรรมศาสตร์

อย่างถ่องแท้	 สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทาง
วิชาการ

2)	สามารถถ่ายทอดความคดิได้อย่างเป็นระบบ	และมคีวามเข้าใจในวธีิ
การพัฒนาความรู้ใหม่

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ 
มาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวชิา  
(Curriculum Mapping)3
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3)	มคีวามรูแ้ละความเข้าใจอย่างละเอยีดในกระบวนการวิจยั	การสร้างสรรค์	
และการปฏิบัติทางวิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์

4)	สามารถประยุกต์ความรู้จากหลักการทฤษฎีในเชิงบูรณาการ	 ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม	และตระหนกัในระเบยีบข้อบงัคบัที่ใช้อยู่
ในสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น	และในระดับนานาชาติ	ที่อาจมีผลกระทบ
ต่อศาสตร์ด้านศิลปกรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3.2  ด้านทักษะทางปัญญา
1)	สามารถบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎ	ีภาคปฏิบัติ	แนวคิด	เทคนิคต่าง	ๆ	

ที่หลากหลาย	 แปลกใหม่	 และไม่อาจท�านายหรือคาดหมายได้	 ทั้งจาก
ภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาขั้นสูง

2)	สามารถคิดวินิจฉัย	วิเคราะห์	วิพากษ์	และวิจารณ์อย่างผู้รู้

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

4)	สามารถใช้เทคนิคการวิจัย	 และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู	้
หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยส�าคัญ

5)	สามารถคิดริเริ่ม	 สร้างสรรค์	 และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
เป็นต้นแบบได้อย่างสร้างสรรค์สู่ระดับชาติอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน

6)	มีความสามารถในการสังเคราะห์	ประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์
หรือรายงานผลของโครงการ	และจากสิ่งพิมพ์หรือสื่อต่าง	ๆ	ที่อ้างอิงได	้
ในวงวิชาการ	หรือวิชาชีพทางด้านศิลปกรรมศาสตร์	และพัฒนาความคิด
ใหม่	ๆ 	ทีส่�าคญัโดยการบรูณาการเข้ากบัองค์ความรูท้ีม่อียูห่รอืทีส่ร้างใหม่
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3.4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1)	สามารถเสริมสร้างแนวคิด	ถ่ายทอดมุมมองที่มีคุณค่าต่อสังคม	และเมื่อ

ใดที่มีความต้องการข่าวสารและทักษะเพ่ิมเติม	 ก็สามารถด�าเนินการได้
อย่างเป็นอิสระ	ในการแสวงหา	และประยุกต์ใช้ข้อมูลข่าวสารและทักษะ
นั้น	ๆ

2)	มีความสามารถในการเข้าใจบทบาทและหน้าที่	 ปรับตัว	 และอยู่ร่วมกับ
สังคมต่างวัฒนธรรม

3)	สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้น�าในการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท�างาน
ของกลุ่มในภาพรวม	 และสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่หลากหลาย
โดยหลักธรรมาภิบาล

4)	มคีวามรบัผดิชอบต่อความคดิ	ค�าพดู	และการกระท�าของตนเอง	และตาม
ระเบียบข้อบังคับทั้งองค์กรระดับชาติ	และระดับนานาชาติ

3.4   ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
1)	มีตรรกะทางความคิด	 มีความสามารถในการประเมินผลอย่างมี

วิจารณญาณ	 สามารถน�าแนวคิดเชิงสถิติมาประยุกต์ใช้ในการท�างานได้
อย่างเหมาะสม

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

3)	สามารถสื่อสาร	ถ่ายทอดแนวความคิดได้อย่างเป็นระบบ	ด้วยวิธีการและ
รูปแบบที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ

4)	สามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล	 การ
สร้างสรรค์ผลงาน	การน�าเสนอผลงาน	ตรวจสอบปัญหา	หาข้อสรุปและ
ข้อเสนอแนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3.6   ด้านทักษะพิสัยทางศิลปะ 
1)	สามารถคิดริเริ่ม	 สร้างสรรค์	 และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์	 

สู่ระดับชาติอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน

2)	มีความสามารถในการรวบรวมผลการวิจัยจากวิทยานิพนธ์	 หรือจาก
รายงานผลของโครงการ	 และจากสิ่งตีพิมพ์หรือส่ือต่าง	 ๆ	 ที่อ้างอิงได ้
ในวงวิชาการหรือวิชาชีพทางด้านศิลปกรรมศาสตร์
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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	401	การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์

200	402	การวิจัยเชิงปฏิบัติทางทัศนศิลป์

200	403	การเขียนบทความศิลปะ

200	404	การเตรียมวิทยานิพนธ์

200	451	วิทยานิพนธ์	

	(มีค่าเทียบเท่า)	36	หน่วยกิต

200	452	วิทยานิพนธ์

(มีค่าเทียบเท่า)	12	หน่วยกิต

200	461	ปัญหาทางทัศนศิลป์

200	462	โครงการศิลปะชุมชน

	และศิลปะสาธารณะ

200	463	การทดลองสร้างสรรค์ทางศิลปะ

	สิ่งแวดล้อม

200	464	ไตรภูมิกับศิลปกรรมไทย

200	465	ประเด็นร่วมสมัยทางทัศนศิลป์

200	466	อิทธิพลของสมัยใหม่และ

 หลังสมัยใหม่ในงานทัศนศิลป์
211	421	จิตรกรรมขั้นสูง	1

211	422	จิตรกรรมขั้นสูง	2

211	423	โครงการสร้างสรรค์จิตรกรรม

211	424	สัมมนาจิตรกรรม

212	421	ประติมากรรมขั้นสูง	1

212	422	ประติมากรรมขั้นสูง	2

212	423	โครงการสร้างสรรค์ประติมากรรม

6. ทักษะพิสัยทางศิลปะ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสือ่สาร  
  

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
  

และความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญ
ญ

า

2. ความรู้

1. คุณ
ธรรม จริยธรรม

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
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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

212	424	สัมมนาประติมากรรม

213	421	ภาพพิมพ์ขั้นสูง	1

213	422	ภาพพิมพ์ขั้นสูง	2

213	423	โครงการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์

213	424	สัมมนาภาพพิมพ์

214	421	ศิลปะไทยขั้นสูง	1

214	422	ศิลปะไทยขั้นสูง	2

214	423	โครงการสร้างสรรค์ศิลปะไทย

214	424	สัมมนาศิลปะไทย

216	421	สื่อผสมขั้นสูง	1

216	422	สื่อผสมขั้นสูง	2

216	423	โครงการสร้างสรรค์สื่อผสม

216	424	สัมมนาสื่อผสม

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

ศลิปากร	ว่าด้วยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา	พ.ศ.	2550	(ภาคผนวก	ก)	และ/

หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง	

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

ก�าหนดให้มรีะบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรยีนรูข้องนกัศกึษาเป็นส่วนหนึง่

ของระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาขณะที่ก�าลังศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชา	มีการประเมินผล	โดยผลการประเมินจะมี

ความสัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู ้ที่ได้ก�าหนดไว้	 และมีคณะ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความถูกต้องของการสอน	ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้	 ส่วนการทวนสอบระดับหลักสูตร	 มีระบบกลไก

การประกนัคณุภาพการศึกษาภายในสถาบนัอดุมศกึษาเป็นเครือ่งมอืทวน

สอบ

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส�าเร็จการศึกษา
การก�าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลัง

ส�าเร็จการศึกษาเพ่ือน�ามาใช้ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและ

หลกัสูตร	รวมทัง้ประเมนิคณุภาพหลักสตูรอาจใช้การประเมนิจากตวัอย่าง

ต่อไปนี้
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2.2.1	 การได้งานท�าของมหาบณัฑติ	โดยประเมนิจากผูท้ีส่�าเรจ็การศกึษา

ทุกรุ่นด้านระยะเวลาในการหางานท�า

2.2.2	 การทวนสอบจากผู้ประกอบการ	 เพ่ือประเมินความพึงพอใจใน 
มหาบัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษา	 และได้ร่วมงานกับสถานประกอบ

การนั้น	ๆ

2.2.3		ความพึงพอใจในหลักสูตรที่ตนศึกษาส�าเร็จ	และการประสบความ

ส�าเร็จในการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิต

3. เกณฑ์การส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

3.1 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต 
	 ศึกษา	พ.ศ.	2550	(ภาคผนวก	ก)	และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง	

3.2 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 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_236787.pdf

