มคอ. 2

1
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์ บัณฑิตวิทยาลัย
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
1.1 รหัสหลักสูตร
1.2 ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

25510081107519
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา
Master of Fine Arts Program in Visual Arts Education

ศิลปมหาบัณฑิต (ทัศนศิลปศึกษา)
Master of Fine Arts (Visual Arts Education)
ศล.ม. (ทัศนศิลปศึกษา)
M.F.A. (Visual Arts Education)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
ไม่น้อยกว่า
แผน ข
ไม่น้อยกว่า

36
36

หน่วยกิต
หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

2

มคอ. 2

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561
สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 5/2561 วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปีการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ผู้สอนศิลปะ
8.2 นักวิจารณ์ทางด้านศิลปะ
8.3 นักวิชาการด้านศิลปะ
8.4 นักสร้างสรรค์ทางศิลปะ
8.5 ผู้ประกอบการอาชีพอิสระด้านศิลปะ
8.6 ผู้สร้างสรรค์สื่อทางศิลปะ
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
9.1 นายทินกร กาษรสุวรรณ
เลขประจาตัวประชาชน
ตาแหน่ง รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ ศ.ม. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539)
ศ.บ. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2535)
9.2 นายวิสูตร โพธิ์เงิน*
เลขประจาตัวประชาชน
ตาแหน่ง อาจารย์
คุณวุฒิ ค.ด. (การอุดมศึกษาศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553)
ค.ม. (ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547)
กศ.บ. (ศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2543)
9.3 นางสาวริญญาภัทร์ นิธิภัทรอนันต์*
เลขประจาตัวประชาชน
ตาแหน่ง อาจารย์
คุณวุฒิ ปร.ด. (ทัศนศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2561)
อ.ม. (ศิลปะการละคร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552)
อ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2549)
หมายเหตุ* มีการเสนอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากฉบับเดิมที่เสนอ สกอ.
(เดิมคือ ศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง และอ.ดร.อภินภัศ จิตรกร)
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตาบลพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การศึกษาถือเป็นรากฐานที่สาคัญและมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติ สังคม และมนุ ษย์ให้มี
ความเข้มแข็ง เจริญก้าวหน้า ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคของเทคโนโลยีและการสื่อสารที่
ไร้พรมแดน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโลกของยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) โดยตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 8 (พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544) จนถึงแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12
(ฉบั บ ปั จ จุ บั น พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564) ได้ มุ่ งเน้ น ความส าคั ญ ในการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ซึ่ งถื อ ว่ าเป็ น
ทรัพยากรหลักที่สาคัญในการพัฒ นาทุกด้าน เพื่อ มุ่งสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน นอกจากนี้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก็ระบุไว้ชัดเจนว่า “จะมุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบู ร ณ์ ทั้ งทางร่ างกาย จิ ต ใจ สติ ปั ญ ญา ความรู้ และคุณ ธรรม มีจ ริย ธรรมและวัฒ นธรรมในการด าเนิ น ชี วิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข”
ประกอบกับการเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการเปิดเสรีการค้าบริการภายใต้ข้อตกลงเรื่อง
การเปิดเสรีภาคการค้าบริการตามหลักการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แม้ว่าการค้าสาขาบริการการศึกษาจะ
ยังไม่ใช่สาขาเร่ง รัดตามแผนงานการเปิดเสรีภ าคการค้าบริการที่กาหนดให้ ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องยกเลิ ก
ข้อจากัดทางการค้าบริการทั้งหมดภายในปี 2558 แต่อย่างไรก็ตามการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็จะ
ทาให้การเคลื่อนย้ายกาลังคนนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาเป็นไปโดยสะดวกมากขึ้น และการเปิดเสรีการค้า
บริการด้านการศึกษาจะส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายองค์ความรู้ ภาษา และวัฒนธรรมระหว่างกัน คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิล ปากร จึ งจาเป็ นต้องปรับ ตัวเพื่อผลิ ต
บัณฑิตที่มีความพร้อมสาหรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงดัง กล่าว โดยการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาให้มี
ทักษะที่เหมาะสม เพื่อเตรียมความพร้อมในการมีส่วนร่วมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะทักษะความ
ช านาญการที่ ส อดคล้ องกับ การปรั บ ตั ว และเปลี่ ย นแปลงของสั งคม การเมื อง และเศรษฐกิ จ โดยการพั ฒ นา
นักศึกษาให้เป็นผู้รอบรู้ในศาสตร์ข องการพัฒนา เพื่อนาไปสู่การพัฒนาสังคมในด้านต่าง ๆ และเพื่อให้นักศึกษา
เป็น ผู้รู้เท่าทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านต่าง ๆ ที่กาลังจะเกิดขึ้น ตลอดจนสามารถน าแนวคิดและ
หลักการทางการพัฒนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสต ร์
มหาวิทยาลัยศิลปากรระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2554 – 2563) ที่เสริมสร้างการผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง
ๆ โดยไม่ปิดกั้นทางการศึกษา และการพัฒนาในเชิงลึก เพื่อความเชี่ยวชาญและการประกอบวิชาชีพเฉพาะทาง
สามารถถ่ายทอดผลงานทางศิลปะเพื่อให้สามารถรักษามรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และ
สากล ในการพั ฒ นาตนเองให้ รู้เท่ าทั น การเปลี่ ยนแปลง ปลู กฝั งให้ นั กศึกษามี คุณ ธรรมจริยธรรม มีความคิ ด
สร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการนาความรู้ความสามารถไปใช้ในการพัฒนาและแก้ปัญหาสังคมในเชิง
บูรณาการได้เป็นอย่างดี และหนึ่งในนั้นคือความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะที่เหมาะสมกับบุคคล
ตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรมในการและมีจิตสานึกสาธารณะ ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒ นธรรม รู้จักการ
อนุ รักษ์และพัฒ นาศิล ปวัฒ นธรรมและสามารถให้ ความรู้เพื่อเป็ น วิท ยบริการแก่สั งคม ต่าง ๆ เพื่ อการพัฒ นา
ประเทศต่อไป
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สังคมและวัฒนธรรมปัจจุบันมีพัฒนการอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนและการเปิดเสรีทางการค้า ส่งผลให้วัฒนธรรมมีความหลากหลายผสมผสาน รวมทั้งการเจริญก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลปศึกษาได้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงนี้ จึงมุ่งผลิตบัณฑิตในระดับปริญญา
โท เพื่อรองรับแนวโน้มของสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคม ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความสามารถในการ
สอนวิชาศิลปศึกษา และเป็นผู้นาทางวิชาการศิลปศึกษา มีโลกทัศน์กว้างไกล สามารถคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
และมีระบบ สามารถน าความรู้ไปพัฒ นาสังคมบูรณาการความคิดทางด้านศิลปกรรม และเข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างศาสตร์ทางศิลปกรรมและศาสตร์อื่น ๆ เพื่อเป็นรากฐานสาคัญในการศึกษา และพัฒนาวิชาชีพทางด้านการ
สอนศิ ล ปศึ ก ษาให้ มี ค วามเป็ น สากล ตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า ของศิ ล ปวั ฒ นธรรม รู้ จั ก การอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นา
ศิลปวัฒนธรรมและสามารถให้ความรู้เพื่อเป็นวิทยบริการแก่สังคม
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ ภ ายนอกในการพัฒ นาหลักสูตรจึงจาเป็ นต้องพัฒ นาหลั กสู ตรในเชิงรุกที่มี
ศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของกระแสการเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์ของสังคมโลก และ
รองรับการแข่งขันทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และการพัฒนาทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้การศึกษาเป็นฐาน หลักสูตร
นี้จึงมุ่งเน้นครูสอนศิลปะ และตลอดจนบุ คคลในสาขาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและศิลปะประยุกต์ ซึ่งเป็นทรัพยากร
บุคคลที่มีความรอบรู้ที่สาคัญของประเทศ และมีความรู้ เข้าใจหลักการ ทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานในทางศิลปะ รวมถึง
ทักษะ คุณภาพ มาตรฐานในการเป็นครูสอนศิลปะ นักสร้างสรรค์ในทางศิลปะ และอาชีพที่เกี่ยวข้อง นั้นจาเป็น
จะต้องอาศัยพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ คุณธรรม จริยธรรม เพื่อที่จะสามารถศึกษาความรู้ในด้านศิลปะให้
ถูกต้องในการจัดการเรียนรู้เพี่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการประกอบอาชีพ อันจะส่งผลให้สังคมและประเทศชาติ
มีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติได้
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ตามที่มหาวิทยาลัยได้เน้นพันธกิจสาคัญในการผลิตบัณฑิต หลักสูตรนี้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ในด้านวิจักษ์ทางทัศนศิลป์ระดับสูง มีประสิทธิภาพทางการสอนศิลปะ ทั้งในด้านวิชาการ และเทคนิคการสอน
สามารถจัดบริหารการศึกษา การวิจัย วิจารณ์ และการเผยแพร่ศิลปะ ส่วนการวิจัยหลักสูตรนี้สามารถผลิตนักวิจัย
และผลงานวิจัย ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ใหม่ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ ศิลปะ และการบริการวิชาการแก่สังคม
จัดให้มีการสัมมนาศิลปะร่วมสมัย และทัศนศิลป์ ตลอดจนการนาเสนอผลการวิจัยด้านศิลปะ ตลอดจนการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม มีการสอดแทรกเกี่ยวกับ จรรยา ศรัทธาในวิชาชีพตลอดจนคุณธรรมจริยธรรมการเผยแพร่
ศิลปะ ทัศนคติที่ดี ศิลปะนิสัยให้เกิดขึ้นในตัวบัณฑิต
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
ไม่มี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้นาทางด้านทัศนศิลปศึกษา มีคุณธรรมในวิชาชีพและมีอุดมการณ์ในการให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชน
1.2 ความสาคัญ
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษามีความสาคัญ สาหรับบุคคลในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
ศิลปะ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปที่จะนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านศิลปะ และเทคนิคการสอนไปพัฒนาผลิตผลงาน
สร้างสรรค์ทางศิลปะ สามารถบริหารจัดการเรียนรู้ การวิจัยสร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้และเผยแพร่ผลงาน ในการ
ปฏิ บั ติ งานตามวิช าชี พ อัน จะส่ งผลต่อ คุณ ภาพการศึก ษาของผู้ เรี ยน คุ ณ ภาพของสั งคม ตลอดจนปลู กฝั ง
คุณ ธรรมและจริยธรรมในฐานะผู้ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านทัศนศิล ปศึ กษาที่ดีของสั งคมไทย พัฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษาและคุณภาพชีวิตของผู้เรียน รวมทั้งบุคคลอื่นที่จะเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิต ที่มีความสามารถวิจักษ์ทางทัศนศิลปศึกษาระดับสูง มีประสิทธิภาพ
ทางด้านวิชาการและการสร้างสรรค์ สามารถเชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์กับสาขาวิชาศิลปะอื่น ๆ และศาสตร์ในสาขาวิชา
ทั่วไป
1.3.2 เพื่อผลิตมหาบัณฑิต ที่มีความเป็นผู้นาทางทัศนศิลปศึกษาสามารถวิจัยสร้างสรรค์ วิจารณ์
และเผยแพร่ผลงานศิลปะ
1.3.3 เพื่อผลิตมหาบัณฑิต ที่มีประสิทธิภาพ มีจรรยาบรรณ คุณธรรม และศรัทธาในวิชาชีพ
1.3.4 เพื่อผลิตมหาบัณฑิต ที่สามารถเป็นผู้สอนศิลปะได้อย่างสร้างสรรค์
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชา
ทัศนศิลปศึกษา ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ สกอ. กาหนด
ภายในระยะเวลา 5 ปี
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
และสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี
3. พัฒนาแผนการส่งเสริมการ

กลยุทธ์
ติดตามและประเมินหลักสูตรเมื่อ
มีผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตร

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
2. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร

ติดตามการเปลี่ยนแปลงตามความ รายงานผลการประเมินความพึง
ต้องการของหน่วยงานและองค์กร พอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
1. เพิ่มพูนทักษะ/ความรู้แก่ผู้สอน 1. มีกิจกรรมการอบรมเพิ่มพูน
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ ภายในระยะเวลา 2 ปี

4. จัดทาแผนการพัฒนาทักษะ
การสอน/การประเมินผลของ
อาจารย์ตามผลการเรียนรู้ทั้ง 6
ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 ภายในระยะเวลา 2 ปี

กลยุทธ์
เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. พัฒนาระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริมการประเมินผลที่เน้น
พัฒนาการของผู้เรียน
4. จัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร
ที่เน้นทักษะการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน

พัฒนาทักษะการสอนของผู้สอนที่
เน้นการสอนด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะ
พิสัย/การสร้างสรรค์ศิลปะ

มคอ. 2
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ทักษะแก่ผู้สอน
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
3. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
4. จานวนรายวิชาที่ใช้การวัดและ
ประเมินผลที่เน้นพัฒนาการของ
ผู้เรียน
1. จานวนโครงการและการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาผู้สอน
ในด้านทักษะการสอนและการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 6
ด้าน
2. ความคิดเห็นของผู้เรียนต่อ
ทักษะการสอนของผู้สอนที่มุ่งผล
การเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ จัดการศึกษาระบบทวิภาค ข้อกาหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศการะทรวงศึกษาธิการ
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
1.2 การจัดการศึกษาภาคพิเศษฤดูร้อน อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน
ทั้งนีข้ ึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของสาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – สิงหาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
2.2.2 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
2.2.2.1 สาขาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ เช่น ศิลปบั ณฑิต ศิลปกรรมศาสตรบั ณ ฑิตหรือเทียบเท่า
หรือ
2.2.2.2 สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ด้านศิลปศึกษา หรือ
2.2.2.3 สาขาอื่น ๆ และมีประสบการณ์ด้านการสอนศิลปะ หรือการทางานศิลปะไม่น้อยกว่า
2 ปี ทั้งนีใ้ ห้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 นักศึกษามีพื้นความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ไม่ผ่านเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
2.3.2 นักศึกษามีปัญหาด้านการปรับตัวด้านการเรียนในด้านวิชาการ เช่น การวิจัย วัดและประเมินผล ฯลฯ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 นั กศึ กษาที่ มี พื้ น ความรู้ด้ านภาษาอังกฤษ ไม่ ผ่ านเกณฑ์ ต ามที่ บั ณ ฑิ ตวิท ยาลั ยก าหนดให้
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 466 503 ภาษาอังกฤษสาหรับครู จานวน 2 หน่วยกิต ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต รวมเป็น
ส่วนหนึ่งของหลักสูตร
2.4.2 นั ก ศึ ก ษามี ปั ญ หาด้ า นการปรั บ ตั ว ด้ านการเรี ย นในด้ า นวิ ช าการ จะมี อ าจารย์ ผู้ ส อนให้
คาปรึกษา แนะแนวนอกเวลาเรียน และมอบหมายงานให้นักศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นการพัฒนาทักษะ
เพิ่มเติม
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
ชั้นปีที่
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ชั้นปีที่ 1
30
30
30
30
ชั้นปีที่ 2
30
30
30
รวม
30
60
60
60
จานวนที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
30
30
30
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ(หน่วย บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

ปี 2561
60,000
2,700,000
2,520,000

ปี 2562
120,000
5,400,000
2,696,400

ปี 2565
30
30
60
30

ปีงบประมาณ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
120,000
120,000
120,000
5,400,000 5,400,000 5,400,000
2,885,148 3,087,108 3,303,206

รวมรายรับ
5,280,000 8,216,400 8,405,148 8,607,108 8,823,206
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)
หมวดเงิน
ปี 2561

ปีงบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ก. งบดาเนินการ
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 25%
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน 45%
ทุนวิจัยและพัฒนาบุคลากร 5%
รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 15%
รวม (ก)

1,320,000
2,376,000
264,000
792,000
4,752,000

2,054,100
3,697,380
410,820
1,232,460
7,394,760

2,101,287
3,782,317
420,257
1,260,772
7,564,633

2,151,777
3,873,199
430,355
1,291,066
7,746,398

2,205,801
3,970,443
441,160
1,323,481
7,940,885

ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ 10 %

528,000

821,640

840,515

860,711

882,321

9
หมวดเงิน
ปี 2561
ปี 2562
528,000
821,640
รวม (ข)
5,280,000 8,216,400
รวม (ก) + (ข)
30
60
จานวนนักศึกษา
176,000
136,940
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษา 97,178 บาทต่อปี

มคอ. 2
ปีงบประมาณ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
840,515
860,711
882,321
8,405,148 8,607,108 8,823,206
60
60
60
140,086
143,452
147,053
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่น ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็ นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยศิล ปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับ บัณ ฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
(ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
วิชาบังคับ
16
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
8
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)
12
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
36
แผน ข

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

วิชาบังคับ
16
หน่วยกิต
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
14
หน่วยกิต
การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า)
6
หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
36
หน่วยกิต
และสอบประมวลความรอบรู้
เงื่อนไขการสอบประมวลความรอบรู้
นักศึกษาที่เรียนแผน ข จะต้องสอบประมวลความรู้ ภายหลังจากที่เรียนรายวิชาครบ
ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร

11
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3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 รหัสวิชา กาหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละสามหลัก
เลขสามหลักแรก เป็นเลขประจาหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ ดังนี้
200
หมายถึง คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
463
หมายถึง ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์
465
หมายถึง สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์
466
หมายถึง สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์
468
หมายถึง ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
477
หมายถึง สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
เลขสามหลักหลัง เป็นเลขบอกรหัสวิชา ดังนี้
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
เลขตัวแรก หมายถึง ระดับการศึกษา
5
หมายถึง ระดับปริญญาโท สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา
ของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
เลขตัวที่สองและสาม หมายถึง กลุ่มของรายวิชาและลาดับที่ของรายวิชา
01-39
หมายถึง รายวิชาบังคับ
40-49
หมายถึง วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
50-99
หมายถึง รายวิชาเลือก
คณะศึกษาศาสตร์
เลขตัวแรก หมายถึง ระดับการศึกษา
5 และ 4
หมายถึง ระดับปริญญาโท ของคณะศึกษาศาสตร์
เลขตัวที่สองและสาม
01-39
หมายถึง
40-49
หมายถึง
50-99
หมายถึง

หมายถึง กลุ่มของรายวิชาและลาดับที่ของรายวิชา
รายวิชาบังคับ
วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
รายวิชาเลือก
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3.1.3.2 การคิดหน่วยกิต
รายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต เท่ากับ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
รายวิชาฝึกหรือทดลองหรือปฏิบัติการ ในกลุ่มวิชาบังคับ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์
รายวิชาฝึกหรือทดลองหรือปฏิบัติการ ในกลุ่มวิชาเลือก 1 หน่วยกิต เท่ากับ 2 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์
รายวิชาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 - 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 - 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ในแต่ละรายวิชากาหนดเกณฑ์ในการคานวณหน่วยกิตจาก จานวนชั่วโมงบรรยาย (บ)
ชั่วโมงปฏิบัติ (ป) และชั่วโมงที่นักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหารด้วย 3 ซึ่ง
มีวิธีคิด ดังนี้
จานวนหน่วยกิต =
บ+ป+น
3
การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ ประกอบด้วยเลข 4 ตัวคือ
เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ เป็นจานวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น
เลขตัวที่สอง สาม และสี่ อยู่ในวงเล็บบอกโดย
เลขตัวที่สองบอกจานวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์
เลขตัวที่สามบอกจานวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์
เลขตัวที่สี่บอกจานวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์

13
3.1.3.3 รายวิชา
1. แผน ก แบบ ก 2
1.1 วิชาบังคับ จานวน 16 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชา ดังต่อไปนี้
200 501
การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์
2(1-3-2)
(Experiments in Visual Arts)
200 502
สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์
2(1-3-2)
(Practical Seminar on Visual Arts)
200 503
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
2(1-3-2)
(Practical Seminar for Thesis and Independent Study Preparation)
200 504
ศิลปะวิจารณ์
2(2-0-4)
(Art Criticism)
477 501
การจัดการเรียนรู้สาหรับครูศิลปะ
2(2-0-4)
(Learning Provisions for Art Teachers)
477 502
วิธีวิจัยทางศิลปศึกษา
3(3-0-6)
(Research Methodology in Art Education)
477 503
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทางศิลปะ
3(3-0-6)
(Measurement and Evaluation in Art Education)
1.2 วิชาเลือก จานวนไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
นักศึกษาต้องเลือกเรียนกลุ่มวิชาศิลปะไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4
หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาในแต่ละกลุ่ม ดังนี้
1.2.1 กลุ่มวิชาศิลปะ ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
200 551
ทัศนศิลป์วิจักษ์
2(2-0-4)
(Visual Arts Appreciation)
200 552
สัมมนาศิลปะร่วมสมัย
2(2-0-4)
(Seminar on Contemporary Art)
200 553
ทัศนศิลป์ 2 มิติ
2(1-2-3)
(Two-dimensional Visual Arts)
200 554
ทัศนศิลป์ 3 มิติ
2(1-2-3)
(Three-dimensional Visual Arts)
200 555
ศิลปะไทย
2(1-2-3)
(Thai Art)

มคอ. 2
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1.2.2 กลุม่ วิชาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
463 423
จิตวิทยาการเรียนการสอน
2(2-0-4)
(Psychology of Learning and Instruction)
477 550
ทักษะการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศิลปศึกษา
2(1-2-3)
(Skills in Organizing Extracurricular Activities in Art Education)
477 551
ทฤษฎีและการพัฒนาหลักสูตรศิลปศึกษา
3(3-0-6)
(Theory and Curriculum Development in Art Education)
477 552
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการถ่ายทอดศิลปะ
3(2-2-5)
(Innovation and Technology for Art Transferring)
นอกเหนือจากรายวิชาเลือกดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาจากทุกรายวิชา
ในหลักสูตรสาขาวิชาอื่น ๆ ที่บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอน เพื่อทดแทนวิชาเลือกกลุ่มวิชาศิลปะและกลุ่มวิชา
การศึกษาได้ไม่เกินกลุ่มวิชาละ 2 หน่วยกิต โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
1.3 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต
200 540
วิทยานิพนธ์
(Thesis)

มีค่าเทียบเท่า

12

หน่วยกิต

1.4 วิชาภาษาต่างประเทศเฉพาะสาขา (ไม่นับหน่วยกิต) จานวน 2 หน่วยกิต
นั ก ศึ ก ษาที่ ส อบภาษาต่ า งประเทศได้ ค ะแนนตามเกณฑ์ ที่ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ก าหนด ไม่ ต้ อ ง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 466 503 ภาษาอังกฤษสาหรับครู (English for Teachers)
466 503
ภาษาอังกฤษสาหรับครู
2*(1-2-3)
(English for Teachers)
หมายเหตุ * หมายถึง ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U
2. แผน ข
2.1 วิชาบังคับ จานวน 16 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชา ดังต่อไปนี้
200 501
การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์
2(1-3-2)
(Experiments in Visual Arts)
200 502
สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์
2(1-3-2)
(Practical Seminar on Visual Arts)
200 503
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
2(1-3-2)
(Practical Seminar for Thesis and Independent Study Preparation)
200 504
ศิลปะวิจารณ์
2(2-0-4)
(Art Criticism)
477 501
การจัดการเรียนรู้สาหรับครูศิลปะ
2(2-0-4)
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(Learning Provisions for Art Teachers)
477 502
วิธีวิจัยทางศิลปศึกษา
3(3-0-6)
(Research Methodology in Art Education)
477 503
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทางศิลปะ
3(3-0-6)
(Measurement and Evaluation in Art Education)
2.2 วิชาเลือก จานวนไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต
นักศึกษาต้องเลือกเรียนกลุ่มวิชาศิลปะ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 หน่วย
กิต โดยเลือกจากรายวิชาในแต่ละกลุ่ม ดังนี้
2.2.1 กลุ่มวิชาศิลปะ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
200 551
ทัศนศิลป์วิจักษ์
2(2-0-4)
(Visual Arts Appreciation)
200 552
สัมมนาศิลปะร่วมสมัย
2(2-0-4)
(Seminar on Contemporary Art)
200 553
ทัศนศิลป์ 2 มิติ
2(1-2-3)
(Two-dimensional Visual Arts)
200 554
ทัศนศิลป์ 3 มิติ
2(1-2-3)
(Three-dimensional Visual Arts)
200 555
ศิลปะไทย
2(1-2-3)
(Thai Art)
2.2.2 กลุ่มวิชาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
463 423
จิตวิทยาการเรียนการสอน
2(2-0-4)
(Psychology of Learning and Instruction)
477 550
ทักษะการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศิลปศึกษา
2(1-2-3)
(Skills in Organizing Extracurricular Activities in Art Education)
477 551
ทฤษฎีและการพัฒนาหลักสูตรศิลปศึกษา
3(3-0-6)
(Theory and Curriculum Development in Art Education)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการถ่ายทอดศิลปะ
3(2-2-5)
(Innovation and Technology for Art Transferring)
นอกเหนือจากรายวิชาเลือกดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาสามารถเลือ กเรียนรายวิชาจากทุกรายวิชา
ในหลักสูตรสาขาวิชาอื่น ๆ ที่บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอน เพื่อทดแทนวิชาเลือกกลุ่มวิชาศิลปะและกลุ่มวิชา
การศึกษาได้ไม่เกินกลุ่มวิชาละ 2 หน่วยกิต โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

477 552

2.3 การค้นคว้าอิสระ มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต
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200 541

การค้นคว้าอิสระ
(Independent Study)

มีค่าเทียบเท่า

6

หน่วยกิต

2.4 วิชาภาษาต่างประเทศเฉพาะสาขา (ไม่นับหน่วยกิต) จานวน 2 หน่วยกิต
นั ก ศึ ก ษาที่ ส อบภาษาต่ า งประเทศได้ ค ะแนนตามเกณฑ์ ที่ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ก าหนด ไม่ ต้ อ ง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 466 503 ภาษาอังกฤษสาหรับครู (English for Teachers)
466 503
ภาษาอังกฤษสาหรับครู
2*(1-2-3)
(English for Teachers)
หมายเหตุ * หมายถึง ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2

รหัสวิชา
200 501
477 501

รหัสวิชา
200 502
200 504
477 502
477 503

รหัสวิชา
200 503

รหัสวิชา
200 540

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์
การจัดการเรียนรู้สาหรับครูศิลปะ
วิชาเลือก
รวมจานวน

จานวนหน่วยกิต (บ-ป-น)
2(1-3-2)
2(2-0-4)
2
6

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์
ศิลปะวิจารณ์
วิธีวิจัยทางศิลปศึกษา
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทางศิลปะ
วิชาเลือก
รวมจานวน

จานวนหน่วยกิต (บ-ป-น)
2(1-3-2)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2
12

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ
วิชาเลือก
รวมจานวน

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)
รวมจานวน

จานวนหน่วยกิต (บ-ป-น)
2(1-3-2)
4
6

จานวนหน่วยกิต (บ-ป-น)
12
12
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มคอ. 2

มคอ. 2
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แผน ข

รหัสวิชา
200 501
477 501

รหัสวิชา
200 502
200 504
477 502
477 503

รหัสวิชา
200 503

รหัสวิชา
200 541

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์
การจัดการเรียนรู้สาหรับครูศิลปะ
วิชาเลือก
รวมจานวน

จานวนหน่วยกิต (บ-ป-น)
2(1-3-2)
2(2-0-4)
2
6

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์
ศิลปะวิจารณ์
วิธีวิจัยทางศิลปศึกษา
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทางศิลปะ
วิชาเลือก
รวมจานวน

จานวนหน่วยกิต (บ-ป-น)
2(1-3-2)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2
12

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ
วิชาเลือก
รวมจานวน

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า)
วิชาเลือก
รวมจานวน

จานวนหน่วยกิต (บ-ป-น)
2(1-3-2)
4
6

จานวนหน่วยกิต (บ-ป-น)
6
6
12

20

มคอ. 2

21

มคอ. 2

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
200 501

การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์
2(1-3-2)
(Experiments in Visual Arts)
ทดลองสร้างสรรค์ งานทั ศนศิ ล ป์ ด้ว ยการศึกษาปั จจั ยพื้ น ฐานที่ เกี่ย วข้อ งกับ กระบวน
ความรู้ ทั้งทางด้านรูปแบบและเทคนิคต่าง ๆ ของงานทัศนศิลป์

200 502

สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์
2(1-3-2)
(Practical Seminar on Visual Arts)
วิชาบังคับก่อน: 200 501 การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์
ปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ วิเคราะห์ อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ปัญหาความสัมพันธ์
ระหว่างแนวคิดกับรูปแบบ พัฒนาวิธีการแสดงออก หรือการสื่อสาร
มีการศึกษานอกสถานที่

200 503

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
2(1-3-2)
(Practical Seminar for Thesis and Independent Study Preparation)
วิชาบังคับก่อน: 200 502 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์
ปฏิบั ติการทางทัศนศิลป์ โดยทดลองกาหนดโครงการสร้างสรรค์หรือวิจัยเฉพาะบุ คคล
วิเคราะห์ อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดกับรูปแบบ พัฒนา
วิธีการแสดงออก หรือการสื่อสารให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของโครงการ

200 504

ศิลปะวิจารณ์
2(2-0-4)
(Art Criticism)
การวิ เคราะห์ แ นวคิ ด ทฤษฎี ก ารวิ จ ารณ์ ที่ ส าคั ญ เนื้ อ หา และโครงสร้ า งของงาน
ศิลปะวิจารณ์ กาหนดกรอบเกณฑ์การจับใจความสาคัญ จุดประสงค์ และวิธีการเขียนวิจารณ์ เน้น
ที่งานทัศนศิลป์ และการเปรียบเทียบกับศิลปะในสาขาอื่น

200 540

วิทยานิพนธ์
มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต
(Thesis)
วิชาบังคับก่อน: 200 503 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
และ 477 502 วิธีวิจัยทางศิลปศึกษา
การวิจัยและสร้างสรรค์ในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจที่เกี่ยวข้องกับทัศนศิลปศึกษา ภายใต้การ
ควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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200 541

200 551

มคอ. 2

การค้นคว้าอิสระ
มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต
(Independent Study)
วิชาบังคับก่อน: 200 503 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
และ 477 502 วิธีวิจัยทางศิลปศึกษา
การวิจัยและสร้างสรรค์ในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจที่เกี่ยวข้องกับทัศนศิลปศึกษา ภายใต้การ
ควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
ทัศนศิลป์วิจักษ์
2(2-0-4)
(Visual Arts Appreciation)
คุ ณ ลั ก ษณะและสาระของงานทั ศ นศิ ล ป์ ในศิ ล ปะที่ ส าคั ญ ของไทยและสากล เรี ย นรู้
กระบวนการสร้างสรรค์ของศิล ปิ น นั บ แต่แรงบั น ดาลใจ แนวความคิด รูป แบบ เทคนิ ค การ
แสดงออก และคุณค่าทางสุนทรียะ จากตัวอย่างศิลปกรรมทั้งในอดีตจนถึงศิลปะร่วมสมัย

200 552

สัมมนาศิลปะร่วมสมัย
2(2-0-4)
(Seminar on Contemporary Art)
วิเคราะห์ปัญหาในงานศิลปะร่วมสมัยทั้งไทยและสากล โดยเน้นเนื้อหาที่สัมพันธ์กับทฤษฎี
แนวความคิด ความสัมพันธ์กับความบันดาลใจ สภาพแวดล้อม และกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ
ตลอดจนเทคนิคและวิธีการของศิลปินที่สาคัญในยุคปัจจุบัน

200 553

ทัศนศิลป์สองมิติ
2(1-2-3)
(Two-dimensional Visual Arts)
คุณลักษณะงานทัศนศิลป์ 2 มิติประเภทวาดเส้น จิตรกรรม ศิลปะภาพพิมพ์ ศิลปะสื่อผสม
ทดลองปฏิบัติงานทัศนศิลป์ 2 มิติในลักษณะโครงการส่ว นบุคคลด้วยสื่อ วัสดุ และเทคนิควิธีการ
โดยไม่จากัด

200 554

ทัศนศิลป์สามมิติ
2(1-2-3)
(Three-dimensional Visual Arts)
คุณลักษณะงานทัศนศิลป์ 3 มิติ ประเภทศิลปะสื่อผสม ทดลองปฏิบัติงานทัศนศิลป์ 3 มิติ
ในลักษณะโครงการส่วนบุคคลด้วยสื่อ วัสดุ และเทคนิควิธีการโดยไม่จากัด

200 555

ศิลปะไทย
2(1-2-3)
(Thai Art)
คติ ค วามเชื่ อ เรื่ อ งราวเนื้ อ หาในพุ ท ธศิ ล ป์ การใช้ วั ส ดุ เทคนิ ค ไทย เรี ย นรู้ คุ ณ ค่ า และ
เอกลักษณ์ของงานศิลปกรรมไทยประเภทต่าง ๆ ทดลองปฏิบัติงานศิลปะไทยในลักษณะโครงการ

23
ส่วนบุคคลทั้งในแนวประเพณีและศิลปะไทยร่วมสมัย
มีการศึกษานอกสถานที่

มคอ. 2

24

มคอ. 2

463 423

จิตวิทยาการเรียนการสอน
2(2-0-4)
(Psychology of Learning and Instruction)
ความรู้ ค วามเข้ า ใจในการปฏิ บั ติ ก ารโดยน าหลั ก การทางจิ ต วิ ท ยาพื้ น ฐาน จิ ต วิ ท ยา
พัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาสาหรับเด็กพิเศษ ตลอดจนจิต วิทยาการศึกษา
ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับพัฒนาการทางสมอง แบบการเรียนรู้ ศักยภาพและความ
ถนั ด ของผู้ เรี ย น โดยเน้ น การเรี ย นรู้ ส าหรั บ ผู้ เรี ย นในแต่ ล ะระดั บ การศึ ก ษา กลุ่ ม ผู้ เรี ย นที่ มี
ความสามารถแตกต่างกัน และการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนในสาขาวิชาที่แตกต่างกัน

466 503

ภาษาอังกฤษสาหรับครู
2(1-2-3)
(English for Teachers)
เงื่อนไข : 1. วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U
2. นักศึกษาที่สอบได้สัญลักษณ์ S มีสิทธิได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศอีก
การพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการพูดภาษาอังกฤษและการอ่านบทความวิชาการ
สาหรับครู การนาเสนอผลงานวิชาการ

477 501

การจัดการเรียนรู้สาหรับครูศลิ ปะ
2(2-0-4)
(Learning Provisions for Art Teachers)
วิเคราะห์ แนวคิด หลั กการ กระบวนการจั ดการเรี ยนรู้ ส าหรับ ครู ศิล ปะ ความสั มพั น ธ์
ระหว่า งปรั ช ญาการศึ ก ษากั บ การจั ด การเรี ย นรู้ สมองกั บ การเรี ย นรู้ แ ละการสร้ างสรรค์ การ
ออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ เทคนิ คและนวัตกรรมเกี่ยวกับ การจั ดการเรียนรู้ศิล ปศึกษา การ
วิเคราะห์หลักสูตร การเขียนและกาหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การสร้างบรรยากาศภายในชั้น
เรียน การทาบันทึกประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ศิลปะ การใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนอย่างเป็นระบบ

477 502

วิธีวิจัยทางศิลปศึกษา
3(3-0-6)
(Research Methodology in Art Education)
ทฤษฎี รูปแบบ การออกแบบ และกระบวนการวิจัยทางศิลปศึกษา สถิติเพื่อการวิจัย การ
วิจัยในชั้นเรียน ประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
การวิจัยทางศิลปศึกษา การเสนอโครงการวิจัย การดาเนินการวิจัย และการนาเสนอผลงานวิจัย

477 503

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทางศิลปะ
3(3-0-6)
(Measurement and Evaluation in Art Education)
ปรั ช ญา ทฤษฎี หลั ก การ การสร้ างสรรค์ ท างศิ ล ปศึ ก ษา เทคนิ ค วิ ธีก ารวั ด การสร้ า ง
เครื่องมือ และเกณฑ์การประเมินผลเชิงคุณภาพตามสภาพจริง
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มคอ. 2

26

มคอ. 2

477 550

ทักษะการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศิลปศึกษา
2(1-2-3)
(Skills in Organizing Extracurricular Activities in Art Education)
แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย แนวทางในการจั ดกิจกรรมเสริมหลั กสู ตร การจั ดท าโครงการเพื่ อ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรศิลปศึกษา การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัด
นิทรรศการ การจัดทาโครงงานศิลปศึกษา ชมรม ศูนย์การเรียนรู้ กิจกรรมค่าย การจัดทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ การศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

477 551

ทฤษฎีและการพัฒนาหลักสูตรศิลปศึกษา
3(3-0-6)
(Theory and Curriculum Development in Art Education)
แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ความสาคัญและองค์ประกอบของหลักสูตรศิลปศึกษา และ
การพั ฒ นาหลั กสู ต รระดับ การศึก ษาพื้ น ฐานและขั้น ตอนในการพั ฒ นาหลั กสู ตร การวิเคราะห์
หลักสูตร การนาหลักสูตรไปใช้ การปรับใช้หลักสูตรให้เข้ากับท้องถิ่น และการประเมินหลักสูตร
ศิลปศึกษา

477 552

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการถ่ายทอดศิลปะ
3(2-2-5)
(Innovation and Technology for Art Transferring)
คุณ ค่ าและบทบาทของนวัต กรรม และเทคโนโลยี การศึ ก ษา เพื่ อ เป็ น แนวทางในการ
ถ่ายทอด ความรู้ความเข้าใจ ความซาบซึ้ง และทักษะทางศิลปะแก่บุคคลต่าง ๆ ในลักษณะการ
บริการทางวิชาการแก่สังคม ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนผ่านสื่อการศึกษาลักษณะต่าง ๆ
ได้แก่สื่อการศึกษารายบุคคล สื่อการศึกษาในระบบโรงเรียน และสื่อการศึกษาเพื่อมวลชน
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ

ตาแหน่ง ชื่อ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีที่สาเร็จการศึกษา

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/
ปีการศึกษา)
ปัจจุบนั

ศ.ม. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539)
4
ศ.บ. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2535)
2 ผศ.ดร.วิสูตร โพธิ์เงิน
ค.ด. (การอุดมศึกษาศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณ์
4
มหาวิทยาลัย (2553)
ค.ม. (ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547)
กศ.บ. (ศิลปศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2543)
3 อ.ดร.ริญญาภัทร์
ปร.ด. (ทัศนศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2561)
4
นิธิภัทรอนันต์
อ.ม. (ศิลปะการละคร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(2552)
อ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2549)
หมายเหตุ มีการเสนอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากฉบับเดิมที่เสนอ สกอ.
(เดิมคือ ศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง และอ.ดร.อภินภัศ จิตรกร)
1

รศ.ทินกร กาษรสุวรรณ

ปรับปรุง

4
4

4

3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ตาแหน่ง ชื่อ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน

1

รศ.ทินกร กาษรสุวรรณ

2

ผศ.ดร.วิสูตร โพธิ์เงิน

3

อ.ดร.ริญญาภัทร์
นิธิภัทรอนันต์

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีที่สาเร็จการศึกษา
ศ.ม. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539)
ศ.บ. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2535)
ค.ด. (การอุดมศึกษาศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2553)
ค.ม. (ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547)
กศ.บ. (ศิลปศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2543)
ปร.ด. (ทัศนศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2561)
อ.ม. (ศิลปะการละคร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(2552)
อ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2549)

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/
ปีการศึกษา)
ปัจจุบนั

ปรับปรุง

4

4

4

4

4

4
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ลาดับ
4

5
6

7

8

9
10

11
12
13

ตาแหน่ง ชื่อ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
รศ.วิรัญญา ดวงรัตน์

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีที่สาเร็จการศึกษา

ศ.ม. (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543)
ศ.บ. (ศิลปไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2540)
อ.คงศักดิ์ กุลกลางดอน ศ.ม. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2542)
ศ.บ. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539)
อ.นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์ ศ.ม. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2542)
Dip. (Carveingmarble) Accademia di Belle
Arti, Italy (2000)
ศ.บ. (ประติมากรรม) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2538)
ผศ.วันทนีย์
Master of Pupil (Fine Art) University
ศิริพัฒนานันทกูร
of Arts Bremen, Germany (2007)
Diplom, Freie Kunst, University of Arts
Bremen, Germany (2006)
ศ.บ. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2541)
ศ.เกียรติคุณปรีชา
ศ.ม. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2521)
เถาทอง
Dip. (Drawing) Academy Bella Arte, Italy (1976)
ศ.บ. (จิตรกรรม) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2515)
ศ.เกียรติคุณพิษณุ
ศ.ม. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2523)
ศุภนิมิตร
ศ.บ. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2515)
ผศ.ชูศักดิ์ ศรีขวัญ
ศ.ม. (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2552)
ศ.บ. (ศิลปไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2549)
ผศ.นาวิน เบียดกลาง
ศ.ม. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2544)
ศ.บ. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2538)
อ.ณภัทร ธรรมนิยา
ศ.ม. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543)
ศ.บ. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2537)
ผศ.อภิชัย ภิรมย์รักษ์
ศ.ม. (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2535)
ศ.บ. (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2532)

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/
ปีการศึกษา)
ปัจจุบนั

ปรับปรุง

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

8

2

2

2

2

2

2

2

2
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ลาดับ

ตาแหน่ง ชื่อ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีที่สาเร็จการศึกษา

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/
ปีการศึกษา)
ปัจจุบนั

14.

อ.ดร.พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ ศศ.ด. (ศิลปกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2558)
2
ศป.ม. (ศิลปกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547)
ศ.บ. (ประยุกตศิลปศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2544)
15. รศ.ทิพเนตร์ แย้มมณีชัย ศ.ม. (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2542)
2
ศ.บ. (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2537)
หมายเหตุ มีการเสนอเพิ่มชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร ลาดับที่ 14-15 จากฉบับเดิมที่เสนอ สกอ.
3.2.3 อาจารย์พิเศษ อาจมีการเชิญอาจารย์พิเศษเป็นรายภาคการศึกษา
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา)
ไม่มี

ปรับปรุง

2

2

5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หลักสูตรกาหนดให้นักศึกษาทาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระในประเด็นปัญหาปัจจุบันที่นักศึกษา
สนใจซึ่งเกี่ยวข้องกับสาขาวิ ชาทัศนศิลปศึกษา หรือประเด็นที่เป็ นประโยชน์ ต่อองค์กรหรือสถานประกอบการ
สามารถอธิบายทฤษฎีที่นามาประยุกต์ในการทาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยมีขอบเขตที่สามารถทา
สาเร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด ภายใต้การแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ สามารถทาวิจัยเบื้องต้น และเขียน
รายงานผลการวิจัยเพื่อนาเสนอสู่สังคมได้
5.3 ช่วงเวลา
วิทยานิพนธ์ ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
การค้นคว้าอิสระ ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต
การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า) 6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
(1) มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล
(2) มีการกาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษา
(3) อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาวิจัย
(4) มีตัวอย่างงานวิจัยให้ศึกษา
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5.6 กระบวนการประเมินผล
(1) นักศึกษานาเสนอหัวข้อ โดยประเมินตามเกณฑ์/มาตรฐานการประเมินผลวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระของสาขาวิชา
(2) นักศึกษานาเสนอความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ /ค้นคว้าอิสระ และรับการประเมินโดย
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งเข้าร่วมฟังการนาเสนอ
(3) อาจารย์ ที่ป รึกษาวิท ยานิ พนธ์ /การค้น คว้าอิส ระ ประเมิน ผลความก้าวหน้ าวิทยานิ พนธ์ /
ค้นคว้าอิสระ ตามแบบฟอร์มจากผลงาน/รายงานตามที่ได้กาหนดรูปแบบการนาเสนอตามระยะเวลา
(4) หลังจากการสอบจบ ผู้ประสานงานนาคะแนนจากการประเมินความเห็นชอบจากกรรมการ
ผู้ตรวจวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ผ่านคณะกรรมการหลักสูตรและคณะกรรมการประจาคณะ
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
หลั ก สู ต รศิล ปมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าทั ศ นศิ ล ปศึก ษาเป็ น หลั ก สู ต รที่ มุ่ งเน้ น การผลิ ต นั ก ศึ กษาให้ เป็ น
บุคลากรที่ทางานด้านศิลปะในเชิงสร้างสรรค์ ผลิตผลงานศิลปะอย่างต่อเนื่อง สามารถน าเสนอและแสดงออก
ตลอดจนวิพากษ์ผลงานศิลปะสู่สังคมได้อย่างร่วมสมัย นอกจากนี้ ยังสามารถเป็นผู้สอนศิลปะอย่างสร้างสรรค์ใน
สถานศึกษาและสถาบันทางศิลปะอันจะช่วยสร้างสรรค์เยาวชนให้เป็นผู้รักงานศิลปะและสามารถสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะร่วมสมัยได้
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

1. มีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และ
การศึกษาวิจัยด้านศิลปะ

1. มีการสอนให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับทฤษฎีศิลปะ แนวทางในการสร้างสรรค์
ศิลปะอย่างลึกซึ้ง ตลอดจนการดาเนินการวิจัยทาง
ศิลปะตามระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
2. มีความสามารถในด้านการสอนศิลปะอย่าง
2. มีการศึกษาศาสตร์ด้านการสอนศิลปะตาม
สร้างสรรค์
หลักการและทฤษฎีการเรียนรู้ สามารถบูรณาการ
องค์ความรู้ทางศิลปะมาถ่ายทอดสู่ผู้เรียนได้อย่าง
สร้างสรรค์และสอดคล้องกับความถนัดและความ
สนใจของผู้เรียน
3. มีความสามารถวิพากษ์ผลงานด้านศิลปะได้อย่าง 3. มีการฝึกปฏิบัติการวิพากษ์ผลงานและคุณค่าของ
สร้างสรรค์และลุ่มลึก
งานศิลปะอย่างสร้างสรรค์และลุ่มลึกตามทฤษฎีทาง
ศิลปะมีการยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของผู้อื่นอย่างเต็มใจ
4. มีความคิดสร้างสรรค์
4. มีการมอบหมายให้นักศึกษาทาโครงงาน/
สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษา
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ผลงาน
รวมทั้งผลงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่นและ
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ผู้สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ทั้ง 4 ข้อ
เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ที่ศึกษา
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2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางด้านจริยธรรมที่ซับซ้อ นในทาง
วิชาชีพด้วยความเข้าใจในความรู้สึกของผู้อื่น
2) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม คานึงถึงความรู้สึกของ
ผู้อื่นที่จะได้รับผลกระทบ
3) ปฏิบั ติตามจรรยาบรรณ เคารพสิ ทธิและรั บ ฟั งความคิดเห็ น ของผู้ อื่น และมีความ
กระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มในการหยิบยกข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อให้เกิดการทบทวน
และแก้ไข
4) มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ แสดงออกซึ่งคุณธรรม จริยธรรมของผู้นา
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ปลูกฝังให้นักศึกษาในด้านความซื่อสัตย์สุจริต โดยเน้นย้าเรื่องจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
การไม่คัดลอกงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
2) ปลู กฝังให้ นักศึกษาต้องมีความรับ ผิดชอบในการทางานทั้งของตนเองและส่วนรวม
และเน้นย้าให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงเวลา ปฏิบัติตนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3) ให้ นั กศึกษาทางานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ ยนความรู้ และการร่ว มอภิป ราย การให้
เกียรติผู้อื่นในด้านความคิด
4) นักศึกษาร่วมกันใช้ทรัพยากรของคณะอย่างรู้คุณค่าและรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของ
ส่วนรวม
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากผลงานการสร้างสรรค์และทางวิชาการของนักศึกษา ที่ไม่คัดลอกงานของ
ผู้อื่นและไม่กระทาทุจริตในการสอบ
2) ประเมิน จากการมีวินั ยและพร้อมเพรียงของนั กศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริ ม
หลักสูตร การตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
3) ประเมินจากการทากิจกรรมในชั้นเรียน การร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น และการ
วิพากษ์งานของเพื่อนร่วมชั้นเรียน
4) ประเมินจากการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ของคณะ การใช้ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน หอ
ศิลป์ และห้องคอมพิวเตอร์

33

มคอ. 2

2.2 ด้านความรู้
นักศึกษาต้องมีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานทางศิลปะ และความรู้เกี่ยวกับ
สาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ด้วย
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีด้านทัศนศิลปศึกษาอย่างถ่องแท้ สามารถ
นามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
2) สามารถถ่ายทอดความคิดได้อย่างเป็นระบบ และมีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่
3) มีความรู้และความเข้าใจอย่างละเอียดในกระบวนการวิจัย การสร้างสรรค์ และการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพด้านทัศนศิลปศึกษา
4) สามารถประยุกต์ความรู้จากหลักการทฤษฎีในเชิงบูรณาการ ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
ส่วนรวม และตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น และในระดับนานาชาติที่อาจมีผลกระทบ
ต่อศาสตร์ด้านทัศนศิลปศึกษาทั้งในปัจจุบันและอนาคต
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ใช้การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและปฏิบัติการ
ทางวิชาการ
2) ให้ความรู้ศาสตร์ทางทัศนศิลปศึกษา ให้ทันต่อความก้าวหน้าทางวิ ทยาการ เป็นไป
ตามลักษณะและเนื้อหาของรายวิชา มีการมอบหมายงานให้นักศึกษาในการสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์หรือ
ทางวิชาการ โดยใช้กระบวนการสร้างสรรค์และการคิดอย่างมีระบบ
3) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมา
เป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
4) ให้นักศึกษาเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบนิทรรศการ หรือทางวิชาการในการ
นาเสนอผลงานวิจัยต่อสาธารณะ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ดังนี้
1) ประเมินจากผลงาน/แฟ้มผลงาน/รายงาน
2) ประเมินจากการอภิปราย/การนาเสนอรายงาน เป็นรายบุคคลและกลุ่มย่อย
3) การทดสอบย่อย
4) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
5) ประเมินจากการจัดนิทรรศการ สูจิบัตร แบบประเมินนิทรรศการ
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2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
พัฒนาทักษะทางปัญญา สามารถคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหา
รวมทั้งสรุปแนวคิดด้วยตนเอง นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ แนวคิด เทคนิคต่าง ๆ ที่หลากหลาย
แปลกใหม่ และไม่อาจทานายหรือคาดหมายได้ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาขั้นสูง
2) สามารถคิดวินิจฉัย วิเคราะห์ วิพากษ์ และวิจารณ์อย่างผู้รู้
3) สามารถคิดแบบองค์รวม คิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ อย่างบูรณาการ จับ
ประเด็นของแก่นความคิดสาคัญได้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินความรู้เพื่อการประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม
4) สามารถใช้เทคนิคการวิจัยและให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้ หรือแนวทาง
การปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ
5) สามารถคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และพัฒ นางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่เป็นต้นแบบได้
อย่างสร้างสรรค์สู่ระดับชาติอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน
6) มีความสามารถในการสังเคราะห์ ประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ หรือรายงาน
ผลของโครงการ และจากสิ่งพิมพ์หรือสื่อต่าง ๆ ที่อ้างอิงได้ ในวงวิชาการหรือวิชาชีพทางด้านทัศนศิลปศึกษา และ
พัฒนาความคิดใหม่ ๆ ที่สาคัญโดยการบูรณาการเข้ากับองค์ความรู้ที่มีอยู่หรือที่สร้างใหม่
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) มอบหมายงานให้นักศึกษาสืบค้น/ศึกษาความรู้ใหม่ ๆ ศึกษาจากกรณีศึกษา และให้
สร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์หรือทางวิชาการ
2) การอภิปรายกลุ่ม/สัมมนา
3) การเรียนรู้แบบโครงงาน ให้นักศึกษาทาโครงงานทั้งเฉพาะบุคคล และแบบกลุ่ม
4) มอบหมายงานที่ต้องอาศัยกระกวนการวิจัย การศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และ
สรุปผลในรูปแบบงานสร้างสรรค์หรือทางวิชาการ
5) กระตุ้นให้นักศึกษาสร้างสรรค์งานทั้งทางทัศนศิลป์และทางวิชาการ และนาเสนอใน
ระดับชาติและนานาชาติ
6) มอบหมายงานที่ต้องอาศัยกระบวนการวิจัย การศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และ
สรุปผลในรูปแบบงานสร้างสรรค์หรือทางวิชาการ
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากผลงาน/แฟ้มผลงาน/รายงาน
2) ประเมินจากการอภิปราย/การนาเสนอรายงาน เป็นรายบุคคลและกลุ่มย่อย
3) ประเมินจากโครงงาน
4) ประเมินจากงานสร้างสรรค์หรือวิชาการที่อาศัยกระบวนการวิจัยเป็นหลัก
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6) ประเมินจากงานสร้างสรรค์หรือวิชาการที่อาศัยกระบวนการวิจัยเป็นหลัก
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2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถเสริมสร้างแนวคิด ถ่ายทอดมุมมองที่มีคุณค่าต่อสังคม และเมื่อใดที่มีความ
ต้องการข่าวสารและทักษะเพิ่มเติม ก็สามารถดาเนินการได้อย่างเป็นอิสระในการแสวงหา และประยุกต์ใช้ข้อมูล
ข่าวสารและทักษะนั้น ๆ
2) มีความสามารถในการเข้าใจบทบาทและหน้าที่ ปรับตัว และอยู่ร่วมกับสังคมต่าง
วัฒนธรรม
3) สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่มใน
ภาพรวม และสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่หลากหลายโดยหลักธรรมาภิบาล
4) มีความรับผิดชอบต่อความคิด คาพูด และการกระทาของตนเอง และตามระเบียบ
ข้อบังคับทั้งองค์กรระดับชาติ และระดับนานาชาติ
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) มอบหมายให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าข้อมูลในการทางานด้วยตนเอง แนะแนวทางใน
การศึกษาค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ศึกษา/อภิปรายจากกรณีศึกษา
2) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน และ
กับบุคคลที่เกี่ยวข้องผู้ตาม
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทางานกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น
เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้นาและ
4) จัดให้มีกิจกรรมการร่วมอภิปราย วิพากษ์ ผลงานของเพื่อนร่วมชั้น และจากกรณีศึกษา
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ มีการประเมินหลายด้าน โดยให้ความสาคัญกับกลยุทธ์ ดังนี้
1) ประเมินผลจากผลงาน และการร่วมอภิปราย
2) การประเมินความสามารถในการทางานร่วมกับกลุ่มเพื่อน และทีมงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
3) การประเมินผู้เรียนในภาวะผู้นาและผู้ตามในกิจกรรม/สถานการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลาย
4) ประเมินผลจากการร่วมอภิปราย และการวิพากษ์งาน
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2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตั วเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) มีตรรกะทางความคิด มีความสามารถในการประเมินผลอย่างมีวิจารณาญาณสามารถ
นาแนวคิดทางสถิติมาประยุกต์ใช้ในการทางานได้อย่างเหมาะสม
2) สามารถสื่อสารภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และภาษาสื่สารอื่น ๆ เช่น ภาษาอักษร
ภาษาภาพ ภาษาเสียง ภาษากาย ภาษาคอมพิวเตอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) สามารถสื่อสาร ถ่ายทอดแนวความคิดได้อย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีการและรูปแบบที่
เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
4) สามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การสร้างสรรค์ผลงานการ
นาเสนอผลงาน ตรวจสอบปัญหา หาข้อสรุปและข้อเสนอแนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒ นาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
งานเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม เพื่อฝึกทักษะการสื่อสาร ทั้งการพูด ฟัง และการเขียน
2) มอบหมายให้มีการนาเสนองานหน้าชั้นเรียน โดยใช้เทคโนโลยีชว่ ยในการจัดการเรียน
การสอนอย่างเหมาะสม
3) มอบหมายงานที่ต้องใช้กระบวนการศึกษา วิเคราะห์ สร้างสรรค์และสรุปผลอย่างเป็น
ระบบ พร้อมนาเสนอหน้าชั้นเรียน
4) จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยใช้การสังเกตจากการมี
ส่วนร่วมของนักศึกษาในการนาเสนองานหน้าชั้นเรียน การวิเคราะห์วิจารณ์ การซักถาม การสนใจฟัง รวมถึงการ
ประเมินการเขียนรายงาน หรือการทาโครงการ
2) ประเมินจากความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อได้มาซึ่ง
ฐานข้อมูลเพื่อสร้างสรรค์งาน หรือเพื่อการสื่อสารทางทัศนศิลป์ได้อย่างเหมาะสม
3) ประเมินจากความสามารถในการคิดและทางานอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งการสื่อสาร
รายงานหน้าชั้นเรียน
4) ประเมินจากความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
การสร้างสรรค์ผลงานการนาเสนอผลงาน ตรวจสอบปัญหา หาข้อสรุปและข้อเสนอแนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2.6 ด้านทักษะพิสัย/การสร้างสรรค์ศิลปะ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย/การสร้างสรรค์ศิลปะ
1) สามารถคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ สู่ระดับชาติอย่างมี
คุณค่าและยั่งยืน
2) มีความสามารถในการรวบรวมผลการวิจัยจากวิทยานิพนธ์ หรือจากรายงานผลของ
โครงการ และจากสิ่งตีพิมพ์หรือสื่อต่าง ๆ ที่อ้างอิงได้ในวงวิชาการหรือวิชาชีพทางด้านทัศนศิลปศึกษา
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย/การสร้างสรรค์ศิลปะ
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสามารถนาองค์
ความรู้ทางทฤษฎีศิลปะมาบูรณาการกับแนวคิดของงานเพื่อผลิตผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะอย่างมีคุณค่า
2) มอบหมายงานที่ต้องอาศัยกระกวนการวิจัย การศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และ
สรุปผลในรูปแบบงานสร้างสรรค์หรือทางวิชาการ
2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย/การสร้างสรรค์ศิลปะ
1) ประเมิน ผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบสั งเกตและแบบประเมิน
คุณค่าผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ
2) ประเมิน จากงานที่มอบหมาย กระกวนการวิจัย การศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
และสรุปผล
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิ ดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping)
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีความซื่อสั ต ย์ สุ จริต สามารถจั ดการเกี่ ยวกั บ ปั ญ หาทางด้านจริ ยธรรมที่ซั บ ซ้อ นในทาง
วิชาชีพด้วยความเข้าใจในความรู้สึกของผู้อื่น
1.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม คานึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นที่
จะได้รับผลกระทบ
1.3 ปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณ เคารพสิ ท ธิ แ ละรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ อื่ น และมี ค วาม
กระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มในการหยิบยกข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่มีอยู่ใ นปัจจุบันเพื่อให้เกิดการทบทวน
และแก้ไข
1.4 มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ แสดงออกซึ่งคุณธรรม จริยธรรมของผู้นา
2. ด้านความรู้
2.1 มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีด้านทัศนศิลปศึกษาอย่างถ่องแท้ สามารถนามา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
2.2 สามารถถ่ายทอดความคิดได้อย่างเป็นระบบ และมีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่
2.3 มีความรู้และความเข้าใจอย่างละเอียดในกระบวนการวิจัย การสร้างสรรค์ และการปฏิบัติทาง
วิชาชีพด้านทัศนศิลปศึกษา
2.4 สามารถประยุกต์ความรู้จากหลักการทฤษฎีในเชิงบูรณาการ ให้เกิดประโยชน์ ต่อตนเองและ
ส่วนรวม และตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น และในระดับนานาชาติที่อาจมี
ผลกระทบต่อศาสตร์ด้านทัศนศิลปศึกษาทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ แนวคิด เทคนิคต่าง ๆ ทีห่ ลากหลายแปลก
ใหม่ และไม่อาจทานายหรือคาดหมายได้ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาขั้นสูง
3.2 สามารถคิดวินิจฉัย วิเคราะห์ วิพากษ์ และวิจารณ์อย่างผู้รู้
3.3 สามารถคิ ดแบบองค์ร วม คิด เชื่ อมโยงความสั ม พั น ธ์ของสิ่ งต่ าง ๆ อย่ างบู รณาการ จั บ
ประเด็นของแก่นความคิดสาคัญได้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินความรู้เพื่อการประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม
3.4 สามารถใช้เทคนิคการวิจัยและให้ ข้อสรุป ที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้ หรือแนวทางการ
ปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ
3.5 สามารถคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่เป็นต้นแบบได้อย่าง
สร้างสรรค์สู่ระดับชาติอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน
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3.6 มีความสามารถในการสังเคราะห์ ประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์หรือรายงานผลของ
โครงการ และจากสิ่งพิมพ์หรือสื่อต่าง ๆ ที่อ้างอิงได้ ในวงวิชาการหรือวิชาชีพทางด้านทัศนศิลปศึกษา และพัฒนา
ความคิดใหม่ ๆ ที่สาคัญโดยการบูรณาการเข้ากับองค์ความรู้ที่มีอยู่หรือที่สร้างใหม่
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 สามารถเสริมสร้างแนวคิด ถ่ายทอดมุมมองที่มีคุณค่าต่อสังคม และเมื่อใดที่มีความต้องการ
ข่าวสารและทักษะเพิ่มเติม ก็สามารถดาเนินการได้อย่างเป็นอิสระในการแสวงหา และประยุกต์ใช้ข้อมูลข่าวสาร
และทักษะนั้น ๆ
4.2 มีความสามารถในการเข้าใจบทบาทและหน้าที่ ปรับตัว และอยู่ร่วมกับสังคมต่างวัฒนธรรม
4.3 สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่มในภาพรวม
และสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่หลากหลายโดยหลักธรรมาภิบาล
4.4 มีความรับผิดชอบต่อความคิด คาพูด และการกระทาของตนเอง และตามระเบียบข้อบังคับ
ทั้งองค์กรระดับชาติ และระดับนานาชาติ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีตรรกะทางความคิด มีความสามารถในการประเมินผลอย่างมีวิจารณาญาณ สามารถนา
แนวคิดทางสถิติมาประยุกต์ใช้ในการทางานได้อย่างเหมาะสม
5.2 สามารถสื่อสารภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และภาษาสื่สารอื่น ๆ เช่น ภาษาอักษร ภาษา
ภาพ ภาษาเสียง ภาษากาย ภาษาคอมพิวเตอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 สามารถสื่อสาร ถ่ายทอดแนวความคิดได้อย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีการและรูปแบบที่เหมาะสม
กับเนื้อหาสาระ
5.4 สามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การสร้างสรรค์ผลงานการ
นาเสนอผลงาน ตรวจสอบปัญหา หาข้อสรุปและข้อเสนอแนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ด้านทักษะพิสัย/การสร้างสรรค์ศิลปะ
6.1 สามารถคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และพัฒ นางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ สู่ ระดับ ชาติอย่ างมี
คุณค่าและยั่งยืน
6.2 มีความสามารถในการรวบรวมผลการวิจัยจากวิทยานิพนธ์ หรือจากรายงานผลของโครงการ
และจากสิ่งตีพิมพ์หรือสื่อต่าง ๆ ที่อ้างอิงได้ในวงวิชาการหรือวิชาชีพทางด้านทัศนศิลปศึกษา
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
O ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะ
รายวิชา

5. ทักษะการ
6.
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิงตัวเลข ทักษะ
ระหว่างบุคคลและ การสื่อสาร และ พิสัย/
ความรับผิดชอบ การใช้เทคโนโลยี การ
สารสนเทศ
สร้าง
สรรค์
ศิลปะ

จริยธรรม

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

O

 O O

  O

O O O  O

  O

 O O

 O O

  O

O O   O

  

  

 O O    O

O O   O

    O O

200 552 สัมมนาศิลปะร่วมสมัย

O O O O O 
  
       O O       
       O O       
 O O
O O O O O  O   O
O O O O 
 O O O  O O O   O
  O

200 553 ทัศนศิลป์ 2 มิติ

 O O O  O O O   O

O O O O 

  O

200 554 ทัศนศิลป์ 3 มิติ

 O O O  O O O   O

O O O O 

  O

200 540 วิทยานิพนธ์
200 541 การค้นคว้าอิสระ
200 551 ทัศนศิลป์วิจักษ์

O
 O O
  O     
  O O    
 O O
 O O

O



  O
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
6.
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิงตัวเลข ทักษะ
ระหว่างบุคคลและ การสื่อสาร และ พิสัย/
ความรับผิดชอบ การใช้เทคโนโลยี การ
สารสนเทศ
สร้าง
สรรค์
ศิลปะ

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
200 555 ศิลปะไทย

 O O O  O O O   O

O O O O 

463 423 จิตวิทยาการเรียนการสอน
466 503 ภาษาอังกฤษสาหรับครู
477 501 การจัดการเรียนรู้สาหรับครูศิลปะ
477 502 วิธีวิจัยทางศิลปศึกษา
477 503 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ทางศิลปะ
477 550 ทักษะการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรศิลปศึกษา
477 551 ทฤษฎีและการพัฒนาหลักสูตร
ศิลปศึกษา
477 552 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการ
ถ่ายทอดศิลปะ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 4 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาขณะที่กาลังศึกษา
กาหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพภายใน
สถาบันอุดมศึกษา
1) การทวนสอบระดับรายวิชา การประเมิน จะมีความสัมพัน ธ์กับ มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ได้
กาหนดไว้ โดยมีคณะกรรมการพิจารณา ความเหมาะสมของเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและ
ประเมินผลให้เป็น ไปตามแผนการสอน และมีคณะกรรมการตรวจสอบผลการให้คะแนนกับ
เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลและงานอื่น ๆ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย
2) การทวนสอบในระดับ หลั ก สู ตรสามารถทาได้โดยมีร ะบบประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน
สถาบันการศึกษาดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
เน้นการทาวิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ทาอย่างต่อเนื่อง และนาผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดย
อาจดาเนินการได้ดังนี้
1) ภาวะการได้งานทาของบั ณ ฑิต ประเมิน จากบั ณ ฑิ ตแต่ล ะรุ่น ที่ส าเร็จการศึกษาในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบอาชีพ
2) การสารวจความเห็นของผู้ใช้บัณฑิต โดยการสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถามเพื่อประเมิน
ความพึงพอใจบั ณ ฑิ ตที่ส าเร็จการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนั้ น ๆ ในช่ว ง
ระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 3 เป็นต้น
3) การประเมินตาแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามระดับความพึงพอใจใน
ด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและเข้าศึกษา
ต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อ มและความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต
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การส ารวจความพึ งพอใจในหลั กสูตรที่ตนส าเร็จ และการประสบความส าเร็ จในอาชีพ ของ
มหาบัณฑิต รวมทัง้ การเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรืออาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อม
ของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการ
พัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
7) ผลงานของนั กศึกษาที่วัดเป็ น รูป ธรรมได้ เช่น จ านวนบทความที่ได้รับ การตีพิ มพ์ เผยแพร่
จานวนสิทธิบัตร จานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 7
(ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิ เทศและให้ คาแนะน าการเป็ น ครูแก่อาจารย์ ใหม่ให้ มีความรู้ ความเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตรที่สอน
1.2 จัดให้มีกระบวนการอบรมทักษะการสอนก่อนมอบหมายภาระงานสอน
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจาปี
2) เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้ นผู้เรียนเป็นสาคัญและการวัดประเมินผลให้
ทันสมัย
3) ส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง มีการฝึกอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ เข้าร่วมการ
ประชุมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4) กาหนดให้มีการวิจัยในชั้นเรียนหรือการวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
5) พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
6) พัฒนาระบบการประเมินโดยผู้ร่วมงาน (peer evaluation)
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการ
พัฒนาความรู้และคุณธรรม
2) ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ
วิจั ย อย่ า งต่ อ เนื่ อ งโดยผ่ านการท าวิจั ย สายตรงในสาขาวิ ช า สนั บ สนุ น ด้ านการศึ ก ษาต่ อ
ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ ในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ หรือการลาเพิ่มพูนประสบการณ์
3) มีการกระตุ้นสนับสนุนให้อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการและส่งเสริมให้ขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการที่สูงขึ้น
4) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาชีพ
5) จัดสรรงบประมาณสาหรับทาการวิจัย
6) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ
7) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
บริหารหลักสูตรโดยมี คณะกรรมการประจาหลักสูตร ของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
ร่ ว มกั บ คณะศึ ก ษาศาสตร์ ประกอบด้ ว ยคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร ประธานหลั ก สู ต ร และอาจารย์
ผู้ รับ ผิ ดชอบหลั กสู ตร โดยมี คณะกรรมการบริ ห ารหลั กสู ตรเป็ น ผู้ กากับ ดูแล ให้ คาแนะน า ตลอดจนกาหนด
นโยบายการปฏิบัติแก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูลสาหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทาทุกปีอย่าง
ต่อเนื่อง
เป้าหมาย
1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย
โดยอาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษา
สามารถก้าวทัน หรือเป็ น ผู้น า
ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ
ในสาขาวิชา ภายในระยะเวลา
5 ปี
2. กระตุ้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาเกิ ด
ความใฝ่รู้ มีแนวทางการเรียน
ที่ ส ร้ า ง ทั้ ง ค ว า ม รู้
ความสามารถในวิ ช าการที่
ทัน สมัย ภายในระยะเวลา 3
ปี

การดาเนินการ
1. จั ด หลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐาน
คุณวุฒิ TQF
2. ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ ทั น สมั ย โดยมี ก าร
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี

การประเมินผล
1. ห ลั กสู ต รที่ ส าม ารถ อ้ า งอิ งกั บ
มาตรฐานคุณวุฒิ TQF มีความทันสมัย
และมีการปรับปรุงสม่าเสมอ
2. จานวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติและ
วิ ช าเรี ย นที่ มี แ นวทางให้ นั ก ศึ ก ษาได้
ค้นคว้าความรู้ใหม่ด้วยตนเอง
1. จัดแนวทางการเรียนให้มีทั้งภาคทฤษฎีและ 1. จานวนและรายชื่อคณาจารย์ประจา
ภาคปฏิบั ติ รวมทั้ งกิจกรรมเสริ มให้ นั กศึ กษา ป ร ะ วั ติ อ า จ า ร ย์ ด้ า น คุ ณ วุ ฒิ
ได้รับความรู้ที่ทันสมัยด้วยตนเอง
ประสบการณ์ และการพัฒนาอบรม
2. ให้ มีผู้ ช่ วยสอนเพื่ อกระตุ้ น ให้ นั กศึกษาเกิ ด 2. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนรู้
ความใฝ่รู้
3. สนั บ สนุ น ให้ อ าจารย์ ผู้ ส อนเป็ น ผู้ น าทาง
วิชาการและ/หรือเป็ น ผู้เชี่ยวชาญทางวิช าชีพ
ด้านศิลปะหรือด้านที่เกี่ยวข้อง
3. ตรวจสอบและปรับปรุง
1. ส่งเสริมอาจารย์ประจาหลักสูตรให้ไปดูงาน 1. ผลการประเมินการเรียนการสอน
หลักสูตรให้มีคุณภาพและ
ในหลักสูตรหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องทั้งในและ อาจารย์ผู้สอน และการสนับสนุนการ
มาตรฐาน ภายในระยะเวลา 3 ต่างประเทศ
เรียนรู้ของผู้สนับสนุนการเรียนรู้
2. มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
2. ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่
ปี
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในทุกปี และภายนอกอย่าง
ประกอบด้วยอาจารย์ภายในคณะทุก
น้อยทุก 5 ปี
2 ปี
3. จัดทาฐานข้อมูลด้านนักศึกษา อาจารย์
อุปกรณ์ เครื่องมือวิจัย งบประมาณ ความ
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การดาเนินการ
การประเมินผล
ร่วมมือกับต่างประเทศ ผลงานทางวิชาการทุก
ภาคการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการประเมิน
ของคณะกรรมการ
1. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการ 1. ประเมินผลโดคณะกรรมการ
เรียนการสอนโดยบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
ภายนอกทุก ๆ 5 ปี
2. ประเมินผลโดยบัณฑิตทุก ๆ 2 ปี

4. มีการประเมินมาตรฐาน
ของหลักสูตรอย่างสม่าเสมอ
ภายในระยะเวลา 2 ปี
2. บัณฑิต
ผู้สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุฒิ อุ ด มศึ ก ษาแห่ งชาติ ที่ ก าหนดไว้ เป็ น ที่ ย อมรั บ อย่ างกว้ า งขวางในวงการศึ ก ษาและศิ ล ปะ สามารถ
ปฏิบั ติงานในหน่ วยงานต่าง ๆ ทางด้านการศึกษาและการสร้างสรรค์ ได้ครบทั้งประสิ ทธิผลและประสิ ทธิภ าพ
เพราะมีสมรรถนะสูงในการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะและความสามารถด้านวิชาการ มี การพัฒนาวิชาชีพ การ
เป็นผู้นาทางด้านศิลปะ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
ระบบและกลไก
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา มีแผนการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษา โดยมีระบบและ
กลไกดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศน
ศิลปศึกษา ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน
2. กาหนดคุณสมบัติผู้สมัคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. กาลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร หรือสาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและศิลปะประยุกต์ เช่น ศิลปบัณฑิต ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า หรือ
2. กาลังศึกษาระดับปริญญาตรีในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร หรือ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ด้านศิลปศึกษา หรือ
3. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่น ๆ และมีประสบการณ์ด้านการสอนศิลปะ หรือการทางาน
ศิลปะไม่น้อยกว่า 2 ปีจนถึงวันที่สมัคร

หลักฐานเพิ่มเติม (ส่งพร้อมใบสมัคร)
1. ให้ผู้สมัครนาเสนอแฟ้มประวัติผลงานศิลปะ (Portfolio) พร้อมจัดทาเป็น CD/ DVD/ VDO (กรณี
เป็นไฟล์ภาพให้ใช้ไฟล์สกุล JPEG โดยตั้งชื่อไฟล์ให้ตรงกับชื่อผลงาน)
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2. สาหรับผู้มีคุณสมบัติข้อที่ 2 ให้นาเสนอแฟ้มประวัติผลงานศิลปะและนวัตกรรมการเรียนการสอนศิลปะ
(แผนการสอน/เทคนิควิธีการสอน/สื่อการสอน) หรือโครงร่างการวิจัยทางทัศนศิลปศึกษาของผู้สมัคร พร้อมจัดทาเป็น
CD/ DVD/ VDO (กรณีเป็นไฟล์ภาพให้ใช้ไฟล์สกุล JPEG โดยตั้งชื่อไฟล์ให้ตรงกับชื่อผลงาน)
3. สาหรับผู้มีคุณสมบัติข้อ 3 ให้นาเสนอ
(1) แฟ้มประวัติผลงานศิลปะและนวัตกรรมการเรียนการสอนศิลปะ (แผนการสอน/เทคนิควิธีการ
สอน/สื่อการสอน) หรือโครงร่างการวิจัยทางทัศนศิลปศึกษาของผู้สมัคร พร้อมจัดทาเป็น CD/ DVD/ VDO (กรณี
เป็นไฟล์ภาพให้ใช้ไฟล์สกุล JPEG โดยตั้งชื่อไฟล์ให้ตรงกับชื่อผลงาน)
(2) เอกสารรับรองจากสถาบันการศึกษา / หน่วยงานต้นสังกัด หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงความ
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทางานศิลปะ และประสบการณ์ในการสอนศิลปะ
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หมายเหตุ :
1. ผลสอบภาษาอังกฤษจาก SEPT ไม่นามารวมกับผลการสอบคัดเลือก แต่ผู้สมัครจะต้องเข้าสอบทุกคน
(ยกเว้นผู้สมัครที่มีผลสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันอื่นตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด)
2. ในการสอบวิชา “การนาเสนอแนวคิดและผลงานศิลปะ” ผู้เข้าสอบอาจจะนาผลงานทางศิลปะในช่วง
ปริญญาบัณฑิตปีสุดท้าย หรือผลงานวิทยานิพนธ์หรือศิลปนิพนธ์ หรือผลงานหลังจากจบการศึกษาแล้ว หรือ
ผลงานนวัตกรรมการเรียนการสอน/โครงร่างการวิจัยทางทัศนศิลปศึกษา มาเสนอเพิ่มเติมจากหลักฐานที่เสนอไว้
ในวันสมัคร ในจานวนที่ผู้เข้าสอบคิดว่าเหมาะสม
ในกรณีที่เป็นผลงานติดอยู่กับสถานที่ หรือมีขนาดใหญ่ไม่สามารถนามาได้ ให้นาเสนอโดยการใช้
ภาพถ่าย/ภาพสไลด์ /CD/DVD/VDO
3. ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรผ่านบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. คณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร และแฟ้มประวัติผลงานศิลปะและนวัตกรรมการเรียน
การสอน
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้น ที่มีสิทธิ์เข้าสอบวิชาการนาเสนอแนวคิดและผลงาน
ศิลปะ และสอบสัมภาษณ์
6. สอบวิชาการนาเสนอแนวคิดและผลงานศิลปะ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนศิลปะ (แผนการสอน/
เทคนิควิธีการสอน/สื่อการสอน) หรือโครงร่างการวิจัยทางทัศนศิลปศึกษา (100 คะแนน)
7. คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาและรวมคะแนน
8. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ก. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา มีการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา
ดังนี้
ระบบและกลไก
ระบบในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา
1. การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
2. มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการจากทางคณะจิตรกรรมฯ และคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อให้
คาปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียน
ข. การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา
หลั ก สู ต รศิ ล ปมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าทั ศ นศิ ล ปศึ ก ษา มี ก ารด าเนิ น การควบคุ ม การให้ ค าปรึ ก ษา
วิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา
ระบบและกลไก
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หลักสูตรฯ มีการกาหนดระบบในการจัดสรรอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา โดยให้
1. นั ก ศึ ก ษาเสนอชื่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา และน ารายชื่ อ ที่ นั ก ศึ ก ษาเสนอพิ จ ารณาคั ด เลื อ กจั ด สรรให้
สอดคล้องกับภาระงานของอาจารย์และเหมาะสมกับลักษณะงานของนักศึกษาแต่ละคน
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์
3. กาหนดปฏิทินติดตามความก้า วหน้าของงานวิทยานิพนธ์อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยมีคณาจารย์ที่
เป็นที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ เข้าร่วมพิจารณา และประเมินผล
4. กาหนดเกณฑ์การพิจารณาผลงานศิลปนิพนธ์เพื่อเผยแพร่ โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
5. การควบคุมดูแลนักศึกษาโดยผ่านระบบออนไลน์ทาให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนกับหน่วยงานภายนอก
7. การแสดงผลงานศิลปะของนักศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยภายนอก
ค. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ระบบและกลไก
การพั ฒ นานั ก ศึ กษาและการส่ งเสริ ม ทั กษะการเรีย นรู้ ของหลั ก สู ต รศิ ล ปมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าทั ศ น
ศิลปศึกษา จะเป็นลักษณะของการจัดกิจกรรม ในรายวิชา เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ในแก่นักศึกษา ในรายวิชา
นั้น ๆ และการจัดนิทรรศการวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ซึ่งขั้นตอนกระบวนการดาเนินนักศึกษาเป็นผู้ดาเนินการ
ด้วยตนเอง มีการกาหนดบทบาทหน้ าที่ และร่วมกัน ดาเนิ น งานจั ดกิจกรรม โดยมีอาจารย์เป็ นที่ป รึกษาให้ คา
เสนอแนะและข้อคิดเห็น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาที่ครอบคลุมในทุก
ด้านของผลการเรียนรู้และเป็นการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
หลักสูตรฯ มีการดาเนินการด้านคุณภาพของนักศึกษา ดังต่อไปนี้
3.3.1 ใช้เทคนิควงจรคุณภาพ (PDCA) ในการบริหารและปรับปรุงกระบวนการทางานด้านการรับ
นักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
3.3.2 ใช้เทคนิ ค วงจรคุณ ภาพ (PDCA) ในการบริ ห ารและปรั บ ปรุ งกระบวนการท างานด้ านการ
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
3.3.3 สารวจการคงอยู่ การสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาและการจัดการต่อข้อร้องเรียนของนักศึกษา
3.3.4 ประเมินผลการดาเนินงานและหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสม
4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีคุณวุฒิ
การศึกษา ไม่ต่ากว่าระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาศิลปะ สาขาวิชาการศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
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4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนต้องประชุมร่วมกัน ดังนี้
1) วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลก่อนเปิดภาคการศึกษา
2) เก็บรวบรวมข้อมูลการดาเนินงานของหลักสูตรเพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร
3) ปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร และผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
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4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
คณาจารย์พิเศษถือว่ามีความสาคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติให้กับ
นักศึกษา ดังนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้กาหนดนโยบายการเชิญอาจารย์พิเศษ ดังนี้
1) ต้ องเป็ น อาจารย์ ป ระจ าหรื ออาจารย์ พิ เศษ ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ขั้ น ต่ าปริ ญ ญาโทหรื อเที ยบเท่ า ใน
สาขาวิ ช าหรื อ สาขาวิ ช าที่ สั ม พั น ธ์ กั น หรื อ ในสาขาวิ ช าของรายวิ ช าที่ ส อน และต้ อ งมี
ประสบการณ์ ด้ านการสอนและมี ผลงานทางวิ ช าการที่ ไม่ ใช่ ส่ วนหนึ่ งของการศึ กษาเพื่ อรั บ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคล ดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
2) การพิจารณาจะต้องผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารหลั กสูตร และต้องเสนอ
ประวัติและผลงานที่ตรงกับหัวข้อ/รายวิชาที่จะให้สอน
3) การเชิญอาจารย์พิเศษต้องวางแผนล่วงหน้าเป็นรายภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อย
4) ให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษทุกภาคการศึกษา/ทุกครั้งที่มีการสอน
5) อาจารย์ พิ เศษต้ องมี ชั่ ว โมงสอนไม่ เกิ น ร้ อ ยละ 50 ของรายวิช า โดยมี อาจารย์ ป ระจ าเป็ น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
4.4 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
การก าหนดคุ ณ สมบั ติ เฉพาะต าแหน่ งให้ เป็ น ไปตามความต้ อ งการของสาขาวิ ช าและนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยให้สอดคล้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ
4.5 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
1) จัดงบประมาณสนับสนุนการทางานวิจัยสถาบันและงานวิจัยเพื่อพัฒนาหน่วยงาน
2) นาผลการวิจัยสถาบันและวิเคราะห์ความต้องการของหน่วยงานและพัฒนาบุคลากร ให้
สอดคล้องกับการพัฒนาหน่วยงาน โดยจัดทาเป็นแผนประจาปี เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัย
สนับสนุนงบประมาณ
3) จัดการฝึกอบรมเฉพาะทางที่สอดคล้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ เพื่อสามารถให้บริการด้าน
การสนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชา
หลั ก สู ต รศิ ล ปมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าทั ศ นศิ ล ปศึ ก ษา (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2561) มุ่ ง ให้ มี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของ
สถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒ นานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มี
ความรู้ และความสามารถระดับ สู ง ในสาขาวิช าทัศนศิ ลปศึกษา โดยกระบวนการวิจัยและสร้างสรรค์ เพื่ อให้
สามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ
ทางทั ศ นศิ ล ป์ เชื่ อ มโยงและบู ร ณาการศาสตร์ ที่ ต นเชี่ย วชาญกับ ศาสตร์ อื่ น ได้ อ ย่ างต่ อ เนื่ อ ง มี คุ ณ ธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งนี้มุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้
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ใหม่เพื่อการสร้างสรรค์พัฒนางานทางทัศนศิลป์และทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการวิจัย และการ
พิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ดาเนินการตามขั้นตอนและข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย
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5.2 การวางระบบผู้สอนและการจัดการเรียนการสอน
5.2.1 การพิจารณากาหนดผู้สอน
ผู้ ส อนเป็ น อาจารย์ ป ระจ าของคณะจิ ต รกรรม ประติ ม ากรรมและภาพพิ ม พ์ และคณะ
ศึกษาศาสตร์ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยผ่านการพิจารณาของกรรมการบริหารหลักสูตร ให้
เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยมีการกากับติดตามและตรวจสอบการ
จัดทา มคอ.3 มคอ.4 ก่อนเปิดภาคการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
โดยผ่านการพิจารณาของกรรมการบริหารหลักสูตร ให้เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การ
วิจัย
5.2.2 การกากับกระบวนการเรียนการสอน
หลักสูตรฯ มีการติดตามการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เน้น Project based
Learning การมอบหมายงาน และกรณีศึกษา รวมถึงการเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมบรรยาย และเป็นไป
ตาม มคอ.3 และ มคอ.4
5.2.3 การช่วยเหลือ กากับ ติดตาม ในการทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์
ผลงาน
หลักสูตรฯ มีนโยบายและสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือในการทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ โดย
1. มีการควบคุมให้นักศึก ษาเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ ตามระยะเวลาที่กาหนด และนักศึกษาได้
ปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ กับอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับหัวข้อฯ ก่อนการ
เสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์กับกรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์
2. กรรมการพิจารณาหั วข้อวิทยานิพนธ์ที่ประกอบด้วยอาจารย์ป ระจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอน
ที่ประกอบด้วยอาจารย์จากคณะจิตรกรรมฯ และคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกันพิจารณาหัวข้อ
3. แต่งตั้งอาจารย์ ที่ป รึ กษาวิท ยานิ พ นธ์ที่ เหมาะสมกับ หั ว ข้อ วิท ยานิ พ นธ์ของนั กศึก ษา โดย
นักศึกษาเป็นผู้เสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก ผ่านการเห็นชอบของหลักสูตรฯ และหลักสูตรจะพิจารณาแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วมโดยนักศึกษาแต่ละคนจะมีที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของทั้ง 2 คณะ หลังจากที่หัวข้อ
วิทยานิพนธ์ได้รับการอนุมัติ
3. มีการประชุมเร่งรัดให้อาจารย์ที่ปรึกษากากับและติดตามให้นั กศึกษาทาวิทยานิพนธ์ได้ทันตาม
กาหนด แนะนา และติดตามความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ โดยให้นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาทุกเดือน
4. แนะน าให้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า จากผู้ เชี่ ย วชาญภายนอกตามหั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละรายงาน
ความก้าวหน้าอย่างสม่าเสมอ
5. ให้ คาปรึกษาและช่วยเหลือนั กศึกษาในการจัดหาสถานที่ในการจัดแสดงผลงาน และ/หรือ
วารสารวิชาการในการจัดพิมพ์ผลงานวิจัย ตามหลักเกณฑ์ในการขอจบการศึกษา
5.2.4 การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษา

56

มคอ. 2

(1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่งตั้งอาจารย์ที่ป รึ กษาทางวิชาการให้แก่นั กศึกษาทุกคน
พร้อมกาหนดบทบาทหน้าที่
(2) อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนต้องกาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษา พร้อมจัดทาตารางการทางานติดไว้
หน้าห้องทางานและในเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย

การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณี ที่ นั กศึ กษามี ค วามสงสั ยเกี่ ย วกั บ ผลการประเมิ น ในรายวิช าใด สามารถยื่ น ค าร้ อ งขอดู
กระดาษคาตอบ ในการสอบ คะแนน และวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
5.3 การประเมินผู้เรียน
หลักสูตรฯ กาหนดนโยบายการประเมินผลผู้เรียนตั้งแต่การออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ และทวนสอบ โดย
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการประเมินผลผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ และมี
การประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7
การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ มีการสอบเพื่ออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ การเสนอพิจารณาความก้าวหน้ าของวิทยานิ พนธ์และการค้นคว้าอิสระเป็ นระยะ และการสอบป้ องกัน
วิท ยานิ พนธ์และการค้น คว้าอิส ระ ตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ตรระดับ บั ณ ฑิ ตศึก ษาของ สกอ.และข้อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
5.4 ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
หลักสูตรฯ มีการดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของทุกรายวิชา
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ดาเนินการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับตามความต้องการของนักศึกษาและคณาจารย์ โดย
ใช้ผลการประเมินหลักสูตร ดังรายละเอียดต่อไปนี้
6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
6.1.1 การบริหารงบประมาณ
คณะศึกษาศาสตร์ และคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ จัดสรรงบประมาณประจาปี
ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพื่อจัดซื้อทรัพยากรการเรียนการสอนให้เพียงพอตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้ อม ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้
ด้วยตนเองของนักศึกษา
6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
มหาวิ ท ยาลั ย มี ค วามพร้ อ มด้ า นหนั ง สื อ ต ารา และการสื บ ค้ น ผ่ า นฐานข้ อ มู ล โดยมี ส านั ก
หอสมุดกลางที่มีหนังสือด้านศิลปะ และด้านอื่น ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ภาควิ ชาที่เกี่ยวข้องมีหนังสือ
ตาราเฉพาะทาง รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ ได้แก่
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1) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คณะศึกษาศาสตร์
2) ห้องปฏิบัติการทางศิลปะคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
3) ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย
4) ซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้อง
5) ห้องศึกษาค้นคว้าสาหรับบัณฑิตศึกษา
6) งานศิลปะที่เกี่ยวข้อง
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ และวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะศึกษาศาสตร์ มีจานวนหนังสือ ตาราเรียน และเอกสารอื่น ๆ
รวมทั้งฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
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1. หนังสือและตาราเรียน ด้าน

ทัศนศิลป์ และศิลปะทั่วไป
จานวน
8,441 เล่ม
การศึกษา
จานวน
17,521 เล่ม
จิตรกรรม และภาพพิมพ์
จานวน
6,777 เล่ม
วิจิตรศิลป์ งานกราฟิก และการออกแบบ จานวน
4,100 เล่ม
ประติมากรรม การแกะสลัก
จานวน
1,439 เล่ม
2. ฐานข้อมูลออนไลน์จาแนกตามสาขาวิชา
ARTSTOR ฐานข้ อ มู ล ภาพมากกว่ า 1 ล้ านภาพ ในสาขาศิ ล ปะ สถาปั ต ยกรรม มนุ ษ ยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ จากคอลเลกชั่นต่าง ๆ ในพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ทั่วโลก มากกว่า 150 แห่ง โดยจาแนกข้อมูลเพื่อการ
สืบค้นอย่างสะดวกรวดเร็วเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ กลุ่มขอบเขตเนื้ อหาวิชา และ
กลุ่มพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์
Education Research Complete ฐานข้ อ มู ล ที่ ค รอบคลุ ม งานวิ จั ย ด้ า นการศึ ก ษา โดยครอบคลุ ม
การศึกษาในทุกระดับ ตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาระดับที่สูงขึ้น และความชานาญพิเศษทางการศึกษาทั้งหมด
เช่น การ ศึกษาแบบพหุภาษา สุขศึกษา และการทดสอบ ให้บริการดัชนีและสาระสังเขปของวารสารกว่า 2,100
รายการ ตลอดจนวารสารฉบับเต็มกว่า 1,200 รายการ และรวมไปถึงหนังสือและบทความเฉพาะเรื่องอีกเกือบ
500 รายการ
ProQuest Dissertation and Thesis ฐานข้อมูล วิทยานิ พนธ์ร ะดับ ปริ ญ ญาโท และปริญ ญาเอกของ
สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีป
ยุโรป ออสเตรเลี ย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1000 แห่ ง ประกอบด้วย เอกสารฉบั บ เต็มของวิท ยานิ พนธ์
ปริญญาเอกและปริญญาโท ตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1.1 ล้าน รายการ และสาระสังเขปวิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ
วิทยานิพนธ์ออนไลน์ สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทาโดยสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
6.1.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
1) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน
2) ให้ อ าจารย์ ผู้ ส อนและผู้ เรี ย นเสนอรายชื่ อ สื่ อ และต าราในสาขาวิ ช าที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดสรรงบประมาณประจาปีและจัดซื้อตาราและสื่อต่าง ๆ
4) ประสานงานกับสานักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ และตาราที่เกี่ยวข้อง
5) สารวจความต้องการและการใช้ทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
6.1.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน และ
เจ้ าหน้ าที่ด้านโสตทัศนู ป กรณ์ ซึ่งทาหน้ าที่อานวยความสะดวกในการใช้สื่ อของอาจารย์ ร่ว มกันประเมินความ
เพียงพอและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เป้าหมาย
จัดให้มีห้องเรียนและช่องทางการ
เรียนรู้ที่เพียงพอเพื่อสนับสนุนทั้ง
การศึ ก ษ าใน ห้ อ งเรี ย น นอก
ห้องเรียน และเพื่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

การดาเนินการ
1. จัดให้มีห้องเรียนที่มีความพร้อม
ใช้งานอย่างมีป ระสิ ท ธิภ าพในการ
สอนการบัน ทึกเพื่อเตรียมจัดสร้าง
สื่อสาหรับทบทวนการเรียน
2 .จั ด ใ ห้ มี ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
คอมพิ ว เตอร์ ที่ นั ก ศึ ก ษาสามารถ
ศึ ก ษาหาความรู้ เ พิ่ ม เติ ม ได้ ด้ ว ย
ต น เ อ ง ด้ ว ย จ า น ว น แ ล ะ
ประสิทธิภาพเหมาะสมเพียงพอ
3. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้ง
หนังสือ ตารา และสื่อดิจิตอลเพื่อ
การเรียนรู้

การประเมินผล
1. รว บ รว ม จั ด ท าส ถิ ติ จ าน ว น
เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ต่ อ หั ว นั ก ศึ ก ษา
ชั่ ว โมงการใช้ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร และ
เค รื่ อ งมื อ ค ว าม เร็ ว ข อ งร ะ บ บ
เครือข่ายต่อหัวนักศึกษา
2. สถิติของจานวนหนังสือ ตาราและ
สื่อดิจิตอลที่มีให้บริการ และสถิติการ
ใช้งานหนังสือตารา สื่อดิจิทัล
3. ผล ส ารวจค วาม พึ งพ อใจขอ ง
นักศึกษาต่อการให้บริการทรัพยากร
เพื่อการเรียนรู้และปฏิบัติการ
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ. 3 อย่างน้อยก่อนเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ. 5 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วันหลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.
3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผล
การเรียนรู้จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียน
การสอน
(9) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ หลังจากทางานไปแล้วอย่าง
น้อย 1 ปี เฉลี่ยไม่น้อยว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องมีผลการดาเนินการ (ข้อที่ 1-5 )(ตัว) ในแต่ละปี
รวมตัวบ่งชี้(ตัว) ในแต่ละปี
เกณฑ์ประเมิน

ปี
ปี
ปี
2561 2562 2563
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

5
9

5

5

11

12
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หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้
ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายและมีจานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดาเนินการ
บรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมใน
แต่ละปี
ปีการศึกษา

หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ

2561

ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1 - 5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9 ตัว

2562

ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1 - 5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว

2563

ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1 - 5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิป รายโต้ตอบ
จากนักศึกษา การตอบคาถามของนักศึกษาในชั้นเรียน รวมทั้งการทดสอบกลางภาคและ
ปลายภาค
1.1.2 จัดให้มีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอน และประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนด
1.2.2 ผลการประเมินจะจัดส่งอาจารย์ผู้สอน และประธานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงต่อไป
1.2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวบรวมผลการประเมินที่เ ป็นความต้องการในการปรับปรุง
ทักษะการสอน เพื่อนามาวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอน
ให้เหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์ของสาขาวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต
2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผู้แทนทุกสาขาวิชา ผู้แทนนักศึกษา
ปัจจุบัน และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
2.1.2 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรวางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ
2.1.3 ดาเนินการสารวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปี และ
จากผู้สาเร็จการศึกษาที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น
2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก
คณะกรรมการประเมินหลักสูตรทาการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใช้ข้อมูล
ย้อนกลับของผู้เรียน ผู้สาเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิตประกอบการประเมิน
2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ
2.3.1 ติ ด ตามบั ณ ฑิ ต ใหม่ โดยส ารวจข้ อ มู ล จากนายจ้ า งและ/หรื อ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาโดยการใช้
แบบสอบถามและ/หรือการสัมภาษณ์
2.3.2 ติดตามจากผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ (ถ้ามี)
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในเป็ น ประจ าทุ ก ปี โดยองค์ ป ระกอบ คุ ณ สมบั ติ เฉพาะของ
คณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และเกณฑ์การประเมิน ให้เป็นไปตามคู่มือประกันคุณภาพ
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การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือที่
มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างน้อยตาม
รอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 การปรับปรุงรายวิชา
จากการรวบรวมข้อมูลและการประเมินการสอนของอาจารย์ อาจนาผลที่ได้มาปรับปรุงรายวิชาหรือเพิ่ม
รายวิชาเลือก ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่มีผลกระทบโครงสร้างของหลักสูตร
4.2 การปรับปรุงหลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับถือเป็นการปรับปรุงมาก และมีผลกระทบต่อโครงสร้างของหลักสูตรจะทาทุก 5 ปี
เมื่อครบรอบระยะเวลาการใช้ หลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้ องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต โดยมีขั้นตอนดังนี้
4.2.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรจัดทารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นที่จาเป็น
ในการปรับปรุง
4.2.2 จัดประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตร
4.2.3 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ
4.2.4 หลักสูตรที่ได้ปรับปรุงเสนอให้สภาวิชาการและคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณา
ก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2550
---------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาศัย
อานาจตามความในมาตรา 16 (2) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติม หาวิท ยาลั ยศิ ล ปากร พ.ศ.2530 สภามหาวิทยาลั ย
ศิลปากร ในการประชุมครั้งที่3/2550เมื่อวันที่9 พฤษภาคม 2550 จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ข้ อ บั ง คั บ นี้ เรี ย กว่ า " ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
พ.ศ.2550”
ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2542
3.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
3.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2545
3.4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่4) พ.ศ. 2548
บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง หรือประกาศอื่นใด ที่มีความกาหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัด หรือแย้งกับ
ความในข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 4 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจออกระเบียบได้เท่าที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้
หมวดที่ 1
บททั่วไป
ข้อ 5 การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ใช้ระบบหน่วยกิตแบบทวิภาค หรือระบบอื่นที่เทียบเท่า
ข้อ 6 นักศึกษา หมายถึง ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
6.1 นักศึกษาสามัญ ได้แก่ ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ หรือได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามข้อบังคับนี้
6.2 นั ก ศึก ษาทดลองศึ ก ษา ได้ แก่ ผู้ ที่ ส อบคัด เลื อกได้ หรื อ ได้รั บ การคัด เลื อ กเข้าศึก ษาตาม
ข้อบังคับนี้ในลักษณะทดลองศึกษาในภาคแรกของการศึกษา และเมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อ 16.1 แล้ว จึงจะ
ปรับสถานภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้
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6.3 นักศึกษาพิเศษ ได้แก่ ผู้ที่บัณฑิตวิทยาลัยได้อนุมัติให้เข้าทาการวิจัย หรือเข้าศึกษาเป็นกรณี
พิเศษโดยไม่รับปริญญา หรือเป็นผู้ที่ศึกษาเพื่อขอโอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาที่ตน
สังกัด ตามระเบียบว่าด้วยการรับสมัครนักศึกษาพิเศษของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร
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ข้อ 7 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาตามข้อ 6.1 และ 6.2 มีดังนี้
7.1 ระดับ ประกาศนี ยบั ตรบั ณ ฑิต ต้องส าเร็จการศึกษาขั้น ปริญ ญาบัณ ฑิ ตหรือเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรรับรอง
7.2 ระดั บ ปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต ต้ อ งส าเร็ จ การศึ ก ษาขั้ น ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต หรื อ เที ย บเท่ า จาก
มหาวิท ยาลัยหรื อสถาบั น การศึกษาที่ มหาวิท ยาลัยศิล ปากรรับ รองและมีคุณ สมบั ติอื่น เพิ่มเติมตามเงื่อนไข ที่
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ หรือคณะกรรมการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะกาหนด
7.3 ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง ต้ อ งส าเร็ จ การศึ ก ษาขั้ น ปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต หรื อ
เทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรรับรอง
7.4 ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องสาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต หรือปริญญามหาบัณฑิต
หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรรับรอง และผ่านการพิจารณาของ
สาขาวิชาแล้ว ดังนี้
7.4.1 สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต หรือเทียบเท่า ต้องมีผลการเรียนดี
มาก หรือดี และเป็นผู้มีประสบการณ์ในสาขาวิชานั้น ๆ ดีเด่น และมีพื้นความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียง
พอที่จะทาวิทยานิพนธ์ได้
7.4.2 สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า ต้องมีผลการ
เรียนดี หรือผู้ที่กาลังศึกษาหลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิตและเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามที่สาขาวิชากาหนด
ได้ผลดีเป็นพิเศษ หรือผ่านการพิจารณาของสาขาวิชาแล้ว
7.5 เป็นผู้มีความประพฤติดี
7.6 มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
7.7 มีคุณสมบัติอย่างอื่นเพิ่มเติมตามที่ภาควิชาและบัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
7.8 เป็นผู้สอบคัดเลือกได้ หรือได้รับการคัดเลือก
7.9 ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตามข้อ 9
ข้อ 8 ให้บัณฑิตวิทยาลัยดาเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ โดยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย เป็นนักศึกษาตามข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2
ข้อ 9 การลงโทษนักศึกษาที่กระทาผิด
9.1 ในกรณีที่นักศึกษากระทาผิดข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง หรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย หรือ
มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือมีความประพฤติเสียหาย ให้คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาลงโทษ
ตามควรแก่ความผิดนั้น ดังนี้
9.1.1 ภาคทัณฑ์
9.1.2 พักการศึกษา
9.1.3 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ระยะเวลาที่นักศึกษาถูกพักการศึกษาให้นับรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย
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9.2 ในกรณีที่นักศึกษากระทาผิดเกี่ยวกับการสอบทุกประเภทตามระเบียบการสอบของบัณฑิต
วิทยาลัย ให้คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับกรรมการควบคุมการสอบ เป็นผู้พิจารณาว่าเป็นความผิด
ประเภททุจริต หรือส่อเจตนาทุ จริต หรือเป็ น ความผิ ดอย่ างอื่น และให้ คณะกรรมการประจาบั ณ ฑิตวิทยาลั ย
พิจารณาลงโทษนักศึกษาที่กระทาผิดระเบียบการสอบดังนี้
9.2.1 หากเป็นความผิดประเภททุจริต ให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นสอบตกหมดทุกวิชาที่ได้
ลงทะเบียนศึกษาไว้ในภาคการศึกษานั้น และให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาด้วย
9.2.2 หากเป็นความผิดประเภทส่อเจตนาทุจริตหรือความผิดอย่างอื่นนอกจากข้อ 9.2.1
ให้คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้พิจารณาลงโทษตามควรแก่ความผิด ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้
สั่งลงโทษนักศึกษาผู้กระทาความผิดตามที่คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณาแล้ว
ข้อ 10 การนับวันต่าง ๆ ตามข้อบังคับนี้ ให้นับทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ และให้ถือกาหนดวันตาม
ปฏิทินการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป เว้นแต่วันสุดท้ายของ การนับวันตามกาหนดวัน
ในข้อบังคับนี้ตรงกัวันหยุดราชการให้ถือเอาวันทาการถัดไปเป็นวันสุดท้าย

หมวดที่ 2
การจัดการศึกษา
ข้อ 11 ในปี การศึกษาหนึ่ง แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาต้น และ ภาคการศึกษา
ปลาย แต่ละภาคการศึกษามีเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
บัณฑิตวิทยาลัยอาจจะจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาปลายอีกภาคหนึ่งก็
ได้ โดยมีเวลาการศึกษาประมาณ 8 สัปดาห์ แต่จะต้องไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ทั้งนี้ ให้จัดชั่วโมงการศึกษาในแต่ละ
รายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
บัณฑิตวิทยาลัยอาจเปิดสอนหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ และหลักสูตรนานาชาติซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ข้อ 12 การนั บ เวลาการศึ กษา ให้ นั บ เฉพาะภาคการศึกษาปกติที่ เปิ ดท าการสอน โดยนั บ รวมเวลาที่
นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตาม ข้อ 19.1.1.1
ข้อ 13 กาหนดระยะเวลาการศึกษาเป็นดังนี้
13.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ให้ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 3 ปีการศึกษา
13.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ให้ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
13.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาหรับกรณีรับจากนักศึกษาผู้สาเร็จการศึกษา
ปริญญาบั ณฑิต ให้ ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา และสาหรับกรณี รับจากนักศึกษาผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญามหาบัณฑิต ให้ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา ในกรณีที่เป็นโครงการพิเศษ หรือหลักสูตร
นานาชาติ ให้เป็นไปตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัยตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการบัณฑิ ตศึกษาประจาคณะหรือ
คณะกรรมการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากาหนด
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ทั้งนี้ “ปีการศึกษา” ให้นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาต้นถึงวันก่อนเปิดภาคการศึกษาต้นของปี
การศึกษาถัดไป หรือนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาปลายถึงวันก่อนเปิดภาคการศึกษาปลายของปีการศึกษาถัดไป
แล้วแต่กรณี
ข้อ 14 การวัดปริมาณการศึกษาตามลักษณะงานของแต่ละรายวิชาให้ใช้ระบบ "หน่วยกิต"
การกาหนดค่าหน่วยกิตของรายวิชาในหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ให้กาหนดตามเกณฑ์ดังนี้
14.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือไม่น้อย
กว่า 15 ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษาปกติ และมีการเตรียม หรือการศึกษานอกเวลาอีกไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
14.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึก หรือทดลอง 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือตั้งแต่ 30 ถึง
45 ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษาปกติ และเมื่อรวมกับการศึกษานอกเวลาแล้ว นักศึกษา ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
14.3 การฝึกงานหรือฝึก ภาคสนามที่ใช้ วลาฝึก 3 ถึง 6 ชั่วโมงต่อ สัปดาห์หรือตั้งแต่45 ถึง 90
ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
14.4 การค้น คว้าอิสระ หรือวิทยานิพนธ์ที่ใช้เวลาการศึกษาค้น คว้า 3 ถึง 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หรือตั้งแต่ 45 ถึง 60 ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
ข้อ 15 การกาหนดวิชาและหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา ให้เป็นไปตามหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา แต่
อย่างน้อยที่สุดในทุกสาขาวิชาจะต้องมีปริมาณการศึกษาดังต่อไปนี้
15.1 ระดับประกาศนี ยบัตรบัณ ฑิต หรือระดับ ประกาศนียบั ตรบั ณฑิตชั้นสูงจะต้อง มีจานวน
หน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
15.2 ระดับ ปริญ ญามหาบั ณ ฑิต จะต้องมีจ านวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลั กสู ตรไม่น้ อยกว่า 36
หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน ดังนี้
15.2.1 แผน ก. เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทาวิทยานิพนธ์การศึกษา
ตามแผน ก. แบ่งเป็น 2 แบบ คือ
15.2.1.1 แบบ ก 1 ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36
หน่วยกิต และอาจศึกษารายวิชาหรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต
15.2.1.2 แบบ ก 2 ท าวิทยานิ พนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้ อยกว่า 12 หน่ วยกิต
และต้องศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
15.2.2 แผน ข. เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชาโดยไม่ต้องทา
วิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 6 หน่วยกิต และมีการสอบประมวลความ
รอบรู้
15.3 ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ ดังนี้
15.3.1 แบบ 1 มีวิทยานิพนธ์ และอาจมีรายวิชาหรือกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มเติม
โดยไม่นับหน่วยกิต ทั้งนี้ จานวนหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้
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15.3.1.1 แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตต้อง
ทาวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
15.3.1.2 แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตต้องทา
วิท ยานิ พ นธ์ ไม่น้ อยกว่า 72 หน่ วยกิต ทั้ งนี้ วิท ยานิ พ นธ์ตามแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้ องมี คุณ ภาพและ
มาตรฐานเดียวกัน
15.3.2 แบบ 2 มีวิทยานิพนธ์ และมีรายวิชาที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมโดยมีจานวน
หน่วยกิตของวิทยานิพนธ์ และรายวิชาตามเกณฑ์ ดังนี้
15.3.2.1 แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตต้อง
ทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
15.3.2.2 แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตต้องทา
วิท ยานิ พ นธ์ไม่น้ อยกว่า 48 หน่ วยกิต และศึกษารายวิช าอีกไม่น้ อยกว่า 24
หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน
ข้อ 16 การปรับสถานภาพและการจาแนกสถานภาพนักศึกษา
16.1 นั กศึก ษาทดลองศึก ษาอาจได้รั บ การปรับ สถานภาพเป็ น นั กศึกษาสามั ญ ได้เมื่อสิ้ น ภาค
การศึกษาที่ 1 ตามเงื่อนไขต่อไปนี้
16.1.1 ได้ S ทุกรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตตามหลักสูตร
16.1.2 ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 และสาหรับระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ต้องได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ากว่า B ทุกรายวิชาที่นับหน่วยกิตตามหลักสูตรด้วย
16.1.3 นักศึกษาทดลองศึกษาแผน ก. แบบ ก 1 ในระดับปริญญามหาบัณฑิต
หรือแบบ 1 ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะต้องได้รับการประเมินความก้าวหน้าจากภาควิชาโดยได้รับสัญลักษณ์
SP 16.2 สถานภาพของนักศึกษาสามัญ ให้จาแนกสถานภาพเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาคดังนี้
16.2.1 นักศึกษาปกติ ได้แก่
16.2.1.1 นักศึกษาสามัญแผน ก. แบบ ก 1 ในระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือ
นักศึกษาสามัญแบบ 1 ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่ได้รับการประเมินความก้าวหน้าจากภาควิชาในระหว่างที่ยัง
ไม่ได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ โดยได้รับสัญลักษณ์ SP และหรือได้รับสัญลักษณ์ IP หลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
แล้ว
16.2.1.2 นั ก ศึ ก ษาสามั ญ ในระดั บ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต หรื อ ระดั บ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือนักศึกษาสามัญ แผน ก. แบบ ก 2 หรือแผน ข. ในระดับปริญญามหาบัณฑิต
หรือนักศึกษาสามัญแบบ 2 ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่สอบไล่ได้ค่าระดับเฉลี่ยประจาภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่
3.00 ขึ้นไปหรือได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมสาหรับภาคการศึกษาปกติ ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไป ตั้งแต่ 3.00
ขึ้นไปภายใต้ข้อบังคับข้อ 16.2.1.1 หรือ 16.2.1.2 แล้วแต่กรณี หากนักศึกษา ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ไม่นับ
หน่วยกิตในภาคการศึกษานั้น นักศึกษาจะต้องได้รับสัญลักษณ์ S ทุกรายวิชา และหากได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระแล้วแต่กรณี ก็จะต้องได้รับสัญลักษณ์ IP ด้วย
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16.2.2 นักศึกษารอพินิจ ได้แก่
16.2.2.1 นักศึกษาสามัญแผน ก. แบบ ก 1 ในระดับปริญญามหาบัณฑิต
หรือนักศึกษาสามัญแบบ 1 ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่ได้สัญลักษณ์ U ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง ที่ลงทะเบียน
เรียน และหรือได้รับการประเมินความก้าวหน้าจากภาควิชาในระหว่างที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ โดยได้
สัญลักษณ์ UP และหรือได้สัญลักษณ์ NP หลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธ์แล้ว
16.2.2.2 นั กศึ ก ษ าสามั ญ ระดั บ ป ระกาศนี ยบั ตรบั ณ ฑิ ต ห รื อ ระดั บ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือนักศึกษาสามัญแผน ก. แบบ ก 2 หรือ แผน ข. ในระดับปริญญามหาบัณฑิต
หรือนักศึกษาสามัญแบบ 2 ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่สอบไล่ได้ค่าระดับเฉลี่ยประจาภาคการศึกษาที่ 1 ต่า
กว่า 3.00 หรือได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมสาหรับภาคการศึกษาปกติตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2เป็นต้นไป ต่ากว่า 3.00
และหรือได้สัญลักษณ์ U ในรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่ลงทะเบียนเรียน และ หรือได้สัญลักษณ์ NP หลังจากลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระแล้ว
ข้อ 17 การเปลี่ยนแผนการศึกษา การเปลี่ยนสาขาวิชา การเปลี่ยนระดับการศึกษา การโอนหน่วยกิตของ
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร และการเทียบโอนผลการเรียนจาก
การศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เป็นไปตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย
ข้ อ 18 การรั บ โอนนั ก ศึ ก ษาต่ า งสถาบั น และการเที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต ให้ เป็ น ไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ข้อ 19 การลาพักการศึกษา การกลับเข้าศึกษา และการลาออกจากการศึกษา
19.1 การลาพักการศึกษาและการกลับเข้าศึกษา
19.1.1 นักศึกษาที่มีเหตุจาเป็นอันสมควร อาจลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาใดภาค
การศึกษาหนึ่งก็ได้ เมื่อได้ศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา โดยยื่นคาร้องต่อคณบดี
บัณ ฑิตวิทยาลัยภายใน 30 วัน นับ จากวันเปิดภาคการศึกษา หากพ้นกาหนดการยื่ นคาร้องขอลาพักการศึกษา
ดังกล่าวแล้ว นักศึกษาอาจขอลาพักการศึกษาเป็นกรณีพิเศษในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
19.1.1.1 นักศึกษาถูกเกณฑ์ หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
19.1.1.2 นักศึกษาเจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามคาสั่งแพทย์โดยมี
ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่ทางราชการรับรอง
ตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
19.1.1.3 นักศึกษามีเหตุจาเป็นอันสมควร หรือมีความจาเป็นสุดวิสัยในกรณีที่
นั กศึ กษาได้รั บ อนุ มัติ ให้ ล าพั กการศึก ษา ให้ นั บ ระยะเวลาที่ ล าพั กรวมอยู่ ในระยะเวลาการศึกษาด้ว ย ยกเว้น
นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาได้ตามข้อ 19.1.1.1 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องชาระ
ค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพทุกภาคการศึกษา ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาหลังจากที่ได้
ลงทะเบี ย นรายวิช าแล้ ว และในกรณี นี้ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ สั ญ ลั ก ษณ์ W ในทุ ก รายวิช าที่ ได้ ล งทะเบี ย นไว้ ในภาค
การศึกษา ที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
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19.1.2 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาเหตุจาเป็นอันสมควร หรือความจาเป็น
สุ ดวิสั ยในการลาพักการศึกษา และมี อานาจอนุ มัติ ให้ ล าพั กการศึกษาได้ค รั้งละไม่ เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ
ติดต่อกัน แต่รวมเวลาการลาพักการศึกษาทั้งหมดต้องไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติ
19.1.3 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งพักการศึกษา
เมื่อจะกลับเข้าศึกษาใหม่ จะต้องยื่นคาร้องขอกลับเข้าศึกษาต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยก่อนวันเปิด ภาคการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษานั้น ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ
19.2 การลาออกจากการศึกษา ให้นักศึกษาที่ประสงค์ลาออกยื่นคาร้องต่อบัณฑิตวิทยาลัยก่อน
การสอบประจาภาค และในระหว่างที่ยังไม่ได้รับอนุมัติให้ลาออกนี้ ให้ถือว่านักศึกษาผู้ประสงค์ขอลาออกนั้นยังคง
มีสถานภาพเป็นนักศึกษาที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคาสั่งต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกประการ
ข้อ 20 นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
20.1 นักศึกษาสามัญที่สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยประจาภาคการศึกษาที่ 1 ต่ากว่า 2.50 หรือ
นักศึกษาทดลองศึกษาที่สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยประจาภาคการศึกษาที่ 1 ต่ากว่า 3.00 และหรือได้รับสัญลักษณ์ U
ในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง
20.2 สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 2.50
20.3 เป็นนักศึกษารอพินิจ 2 ภาคการศึกษาปกติต่อเนื่องกัน
20.4 สอบประมวลความรอบรู้ไม่ผ่านเป็นครั้งที่ 2 ตามข้อ 34.1.6 สาหรับนักศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิต และตามข้อ 34.2.2 สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือสอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่านเป็นครั้ง
ที่ 2 ตามข้อ 33.5
20.5 ไม่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระภายใน 3 ปีการศึกษา
สาหรับการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต และระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกรณีที่มาจากพื้นฐานระดับปริญญา
มหาบัณฑิต หรือภายใน 5 ปีการศึกษา สาหรับการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกรณีที่มาจากพื้นฐานระดับ
ปริญญาบัณฑิตของกาหนดเวลาการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้น
20.6 ไม่สามารถสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในกาหนดเวลาตามข้อ 13
20.7 ถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 9
20.8 ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลาพักการศึกษาและการกลับเข้าศึกษาตามข้อ 19.1
หรือไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติตามข้อ 22.1 และข้อ 22.2
20.9 สอบวิทยานิพนธ์ตก
20.10 ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากการเป็นนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
20.11 ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อ 7
20.12 ตาย
นั ก ศึ ก ษาที่ พ้ น สภาพตามข้ อ 20.8 หรื อ ข้ อ 20.10 อาจขอกลั บ เข้ า เป็ น นั ก ศึ ก ษาใหม่ ภ ายใน
กาหนดระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควร ก็อาจ
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อนุมัติให้กลับเข้าศึกษาใหม่ได้ โดยให้คิดระยะเวลาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษานั้นรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษา
ทั้งหมด ในกรณีเช่นนี้นักศึกษาจะต้องเสียค่ าธรรมเนียมเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา รวมทั้งค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
ที่ต้องชาระหรือค้างชาระด้วย
หมวดที่ 3
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนรายวิชา
ข้อ 21 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
21.1 ผู้ที่สอบคัดเลือกหรือได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษา ให้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามที่บัณฑิต
วิทยาลัยประกาศกาหนด
21.2 ผู้ที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวัน เวลาที่กาหนดโดยไม่แจ้งสาเหตุอันสมควร
ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนักศึกษา
ข้อ 22 การลงทะเบียนรายวิชา
22.1 นักศึกษาต้องลงทะเบี ยนทุกภาคการศึกษาตามกาหนดเวลาในปฏิทินการศึกษาโดยต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือหัวหน้าภาควิชา ทั้งนี้ นักศึกษาต้องชาระค่าธรรมเนียมและหนี้สิน
ต่าง ๆ (ถ้ ามี ) ให้ เรี ยบร้ อ ยตามวิธีก ารที่ บั ณ ฑิ ต วิท ยาลั ย และมหาวิท ยาลั ย ศิล ปากรกาหนด จึ งจะถือ ว่าการ
ลงทะเบียนนั้นสมบูรณ์
22.2 นักศึกษาต้องลงทะเบียนภายใน 14 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 7 วันแรก
ของภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อนนับจากวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะไม่มีสิทธิลงทะเบียน ในภาคการศึกษานั้น
เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิ ทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ
ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องมีเวลาศึกษาต่อไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาศึกษาทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น
22.3 นักศึกษาที่ลงทะเบียนหลังจากวันที่กาหนดจะต้องชาระค่าธรรมเนียมเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
ตามอัตราที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ในบัณฑิตวิทยาลัย
22.4 นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาใดจะต้องลาพักการศึกษาสาหรับภาค
การศึกษานั้น ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 19.1 หากไม่ปฏิบัติดังกล่าว ให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
22.5 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาอาจอนุมัติให้นักศึกษาปกติ
ตามข้อ 16.2.1 ลงทะเบียนศึกษารายวิชาใดในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอื่นได้ ในกรณีที่รายวิชา
นั้นไม่ได้เปิดสอนอยู่ในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
22.5.1 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
หรือระดับปริญญามหาบัณฑิต จะลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต และให้นามานับหน่วยกิตและคานวณ
ค่าระดับเฉลี่ยด้วย
22.5.2 นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะไม่นามานับหน่วยกิตในหลักสูตร
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22.6 นักศึกษาแผน ก. แบบ ก 1 ในระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือนักศึกษาแบบ 1 ในระดับ
ปริ ญ ญาดุ ษฎี บั ณ ฑิ ต ที่ ไม่มีการลงทะเบี ยนรายวิช าหรือวิท ยานิ พ นธ์ ให้ ล งทะเบี ย นรั กษาสถานภาพ ทุกภาค
การศึกษาตามกาหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา
22.7 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือระดับ
ปริญญามหาบัณฑิตแผน ก. แบบ ก 2 หรือแผน ข. หรือระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตแบบ 2 ที่ศึกษารายวิชาครบตาม
หลักสูตรแล้วแต่ยังไม่สาเร็จการศึกษา หรือยังไม่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือ การค้นคว้าอิสระ ต้องลงทะเบียนรักษา
สถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติ
22.8 จ านวนหน่ วยกิตที่ นั กศึกษาลงทะเบี ยนแต่ล ะภาคการศึกษาซึ่งไม่ นั บ รวมหน่ ว ยกิตของ
รายวิชาที่ต้องศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต มีดังนี้
22.8.1 ภาคการศึกษาปกติ
22.8.1.1 นักศึกษาปกติต้องลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตแต่ไม่เกิน 15
หน่วยกิต
22.8.1.2 นักศึกษารอพินิจต้องลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตแต่ไม่เกิน 9
หน่วยกิต
22.8.1.3 นักศึกษาทดลองศึกษาต้องลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1 ไม่น้อย
กว่า 6 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ตามคาแนะนาของหัวหน้าภาควิชา
22.8.1.4 นักศึกษาพิเศษให้ลงทะเบียนตามคาแนะนาของหัวหน้าภาควิชา
22.8.2 ภาคการศึ ก ษาพิ เศษฤดู ร้ อ น ให้ นั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นได้ ไม่ เกิ น 6 หน่ ว ยกิ ต
นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนน้อยกว่า หรือเกินกว่าที่กาหนดไว้ในข้อ 22.8.1และข้อ 22.8.2 ให้ยื่นคาร้องต่อ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษในกรณีที่นักศึกษาเหลือหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนตามหลักสูตร
น้อยกว่า ตามที่กาหนดไว้ใน ข้อ 22.8.1.1 และข้อ 22.8.1.2 ให้ลงทะเบียนเรียนได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ
ข้อ 23 การขอถอน และขอเพิ่มรายวิชา
23.1 การขอถอนรายวิชาให้กระทาได้โดยมีเงื่อนไขและมีผลดังต่อไปนี้
23.1.1 ในกรณีที่ขอถอนภายใน 14 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 7 วัน
แรกของภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา รายวิชาที่ขอถอนนั้นจะไม่
ปรากฏในระเบียน
23.1.2 ในกรณีที่ขอถอนภายใน 84 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 42 วัน
แรกของภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาจะ
ได้รับสัญลักษณ์ W ในรายวิชาที่ขอถอน
23.1.3 การขอถอนรายวิชาใดเมื่อพ้นกาหนดตามข้อ 23.1.2 จะกระทามิได้เว้นแต่จะ
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้ส อนและอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา
แล้วเห็นสมควรอนุมัติให้ถอนได้ ในกรณีเช่นนี้นักศึกษาจะได้รับสัญลักษณ์ W ในรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ถอนนั้น
23.2 การขอเพิ่มรายวิชาให้กระทาภายใน 14 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ
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ภายใน 7 วันแรกของภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา
เว้นแต่ในกรณีที่นักศึกษาขอเพิ่มรายวิชาเมื่อพ้นระยะเวลาที่กาหนดจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน
และอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยก่อน ทั้งนี้ นักศึกษา ผู้นั้นจะต้องมีเวลาศึกษา
ต่อไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาศึกษาทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น
ข้อ 24 กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งกรณีที่นักศึกษาอาจได้รับ ค่าธรรมเนียมคืน
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในบัณฑิต
วิทยาลัย
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หมวดที่ 4
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา
ข้อ 25 การวัดผลการศึกษา
25.1 ให้มีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนไว้แต่ละภาคการศึกษาโดยอาจ
ทาการวัดผลระหว่างภาคการศึกษาด้วยวิธีการทดสอบ การเขียนรายงาน การมอบหมายงานให้ทา หรือวิธีอื่น ๆ
และเมื่อสิ้น ภาคการศึกษาให้มีการสอบไล่สาหรับแต่ละรายวิชาที่ศึกษาในภาคการศึกษานั้น หรือจะใช้วิธีการวัดผล
อย่างอื่นที่เหมาะสมกับลักษณะวิชานั้น ๆ ก็ได้
บัณฑิตวิทยาลัยอาจกาหนดระเบียบที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้ เพื่อใช้ในการวัดผล ตามความ
เหมาะสมของแต่ละสาขาวิชาหรือรายวิชา
25.2 เมื่อสิ้ น ภาคการศึกษาแต่ล ะภาค นั กศึกษาจะมีสิทธิ์เข้าสอบไล่ หรือได้รับ การวัดผลใน
รายวิชาใดต่อเมื่อมีเวลาศึกษาในรายวิชานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาศึกษา ทั้งหมดในภาคการศึกษา
นั้น หรือมีผลการทดสอบระหว่างภาคการศึกษา หรือมีผลงานที่ได้รับมอบหมายเป็นที่พอใจของอาจารย์ผู้สอน
ข้อ 26 การประเมินผลการศึกษา
26.1 รายวิชาที่มีการวัดผลเป็นระดับ ให้แบ่งค่าระดับโดยมีสัญลักษณ์ดังนี้
ผลการศึกษา
สัญลักษณ์
ค่าระดับ
ดีมาก
A
4.0
ดี
B+
3.5
B
3.0
พอใช้
C+
2.5
C
2.0
อ่อน
D+
1.5
D
1.0
ตก
F
0
26.2 ในกรณีที่หลักสูตรกาหนดให้มีการวัดผลในรายวิชาใดโดยไม่มีค่าระดับให้แสดงผลการศึกษา
ในรายวิชานั้นด้วยสัญลักษณ์ดังนี้
สัญลักษณ์
ผลการศึกษา
S (satisfactory)
เป็นที่พอใจ
U (unsatisfactory)
ไม่เป็นที่พอใจ
26.3 ในกรณีที่รายวิชาใดยังมิได้ทาการวัดผล หรือไม่มีการวัดผล ให้รายงานผลการศึกษารายวิชา
นั้นด้วยสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
สัญลักษณ์
ผลการศึกษา
I (incomplete)
ไม่สมบูรณ์
W (withdrawn)
ถอนรายวิชา
Au (audit)
ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต

79

มคอ. 2

ความก้าวหน้า (สาหรับรายวิชาที่ใช้เวลาปฏิบัติงาน
ต่อเนื่องและไม่สามารถดาเนินการให้เสร็จก่อนสิ้น
ภาคการศึกษา)
SP (satisfactory progress)
ความก้าวหน้าเป็นที่พอใจ
UP (unsatisfactory progress) ความก้าวหน้าไม่เป็นที่พอใจ
26.4 การประเมินผลวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
26.4.1 ให้ใช้สัญลักษณ์ IP (in progress) หรือ NP (no progress) สาหรับวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระซึ่งอยู่ในระหว่างการเรียบเรียง โดยนักศึกษาได้ลงทะเบียนแล้ว
26.4.2 การประเมินผลวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระซึ่งเรียบเรียงเสร็จเรียบร้อย
แล้ว ให้กาหนดเป็น 4 ระดับ ดังนี้
ดีมาก Excellent
ดี Good
ผ่าน Passed
ตก Failed
26.5 การให้สัญลักษณ์ F จะให้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
26.5.1 นักศึกษาไม่ผ่านการวัดผลหรือสอบไม่ผ่านตามข้อ 25.1
26.5.2 นักศึกษาไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ หรือไม่ได้รับการวัดผลตามข้อ 25.2
26.5.3 นักศึกษาทาผิดระเบียบการสอบ และได้รับโทษให้สอบตกตามข้อ 9.2.1
26.5.4 นักศึกษาไม่แก้ค่า I ตามข้อ 26.6
26.5.5 นักศึกษาขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย
26.5.6 นักศึกษาไม่ได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาตามข้อ 23.1.3
26.6 การให้สัญลักษณ์ I จะให้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
26.6.1 นั กศึกษาป่ วยระหว่างการสอบรายวิชานั้ น หรือขาดสอบเนื่ องจากป่ วยโดยมี
ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่ทางราชการ
รับรองตามที่กระทรวงการคลังกาหนด หรือขาดสอบโดยได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
26.6.2 นั กศึกษาท างานที่เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของการศึกษารายวิช านั้ นยั งไม่ครบถ้วนและ
อาจารย์ผู้สอนเห็นว่ายังไม่สมควรวัดผลการศึกษาขั้นสุดท้ายของนักศึกษาการแก้ค่า I นักศึกษาจะต้องสอบและ/
หรือปฏิบัติงานที่ ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้สอนให้ครบถ้วน เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนวัดผลและส่งผลการศึกษา
ของนักศึกษาแก่บัณฑิตวิทยาลัยภายใน 10 วันหลังจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติถัดไป หากพ้นกาหนดดังกล่าว
บัณ ฑิตวิทยาลั ยจะเปลี่ยนสัญ ลักษณ์ I เป็น F หรือ U โดยอัตโนมัติ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ประจาบัณฑิตวิทยาลัย ให้ขยายเวลาได้เป็น กรณีพิเศษเมื่อเห็นว่ามีเหตุผลสาคัญและจาเป็น โดยอาจารย์ผู้สอน
ต้องแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
IP (in progress)
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26.7 การให้สัญลักษณ์ S จะให้ในกรณีที่รายวิชาซึ่งมีผลการศึกษาเป็นที่พอใจและหลักสู ตรระบุ
ให้วัดผลการศึกษาโดยไม่มีค่าระดับหรือในกรณีได้รับอนุมัติให้โอนหน่วยกิต ตามข้อ 17 การให้สัญลักษณ์ U จะให้
เฉพาะรายวิชาซึ่งมีผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจ และหลักสูตรระบุให้วัดผลการศึกษาโดยไม่มีค่าระดับ
26.8 การให้ สัญ ลั กษณ์ SP จะให้ เฉพาะกรณี ที่ นั กศึกษายังไม่ได้ล งทะเบี ยนวิทยานิ พนธ์ และ
ภาควิชาพิจารณาผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษามีความก้าวหน้าเป็นที่พอใจ การให้สัญลักษณ์ UP จะให้เฉพาะ
กรณี ที่ นั กศึ ก ษายั งไม่ได้ ล งทะเบี ย นวิท ยานิ พ นธ์ และภาควิช าพิ จ ารณาผลการศึ ก ษาเมื่ อ สิ้ น ภาคการศึ กษามี
ความก้าวหน้าไม่เป็นที่พอใจ
26.9 การให้สัญลักษณ์ IP จะให้สาหรับวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ หรือรายวิชาที่การเรียน
การสอนมีลักษณะเฉพาะ ดังนี้
26.9.1 ให้เพื่อแสดงฐานะของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ที่อยู่ระหว่างการเรียบ
เรียงว่ามีความก้าวหน้ าเมื่อสิ้น ภาคการศึกษาปกติทุกภาค นั บ ตั้งแต่ ภ าคการศึกษาแรกที่นั กศึกษาลงทะเบี ยน
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
26.9.2 ให้ ส าหรั บ รายวิช าที่ ก ารเรี ยนการสอนมี ลั ก ษณะเฉพาะ โดยมี ข้ อ กาหนดให้
นักศึกษาใช้เวลาปฏิบัติงานต่อเนื่อง และไม่สามารถดาเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนภาคการศึกษานั้น ๆ ตามที่กาหนด
ไว้ในหลักสูตร หรือตามที่อธิการบดีโดยอนุมัติของที่ประชุมคณบดีจะได้ประกาศกาหนดไว้นั้น เมื่อได้ทาการวัดผล
แล้ว ให้ใช้ค่าระดับจากการวัดผลนั้นแทนสัญลักษณ์ IP
26.10 การให้สัญลักษณ์ NP จะให้เพื่อแสดงฐานะของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่อยู่ใน
ระหว่างการเรี ยบเรี ยงว่าไม่มี ความก้าวหน้ าเมื่ อสิ้ น ภาคการศึ กษาปกติทุ กภาคนั บ ตั้ งแต่ ภ าคการศึ กษาแรกที่
นักศึกษาลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
26.11 การให้สัญลักษณ์ W จะให้เฉพาะกรณีที่ระบุไว้ในข้อ 19.1.1 ข้อ 23.1.2 และ ข้อ 23.1.3
26.12 การให้สัญลักษณ์ Au จะให้ในรายวิชาที่ลงทะเบียนศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต
ข้อ 27 การนับหน่วยกิตและการลงทะเบียนรายวิชาซ้า
27.1 การนับหน่วยกิตเพื่อให้ครบหลักสูตรตามข้อบังคับนี้ สาหรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือระดับปริญญามหาบัณฑิต
ให้นับหน่วยกิตเฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาสอบได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ากว่า C หรือได้รับสัญลักษณ์ S เท่านั้น
เว้น แต่รายวิช าที่ห ลั กสู ตรกาหนดไว้เป็ น วิช าบั งคับ หรือรายวิช าบั งคับ เลื อก นั กศึกษาต้องสอบได้ค่าระดับ ผล
การศึกษาไม่ต่ากว่า B หรือได้รับสัญลักษณ์ S ในกรณีที่หลักสูตรกาหนดไว้ว่าต้องได้ S ส่วนนักศึกษาระดับปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต ให้นับหน่วยกิตเฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาสอบได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ากว่า B
27.2 นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับผลการศึกษาต่ากว่า B หรือได้รับสัญลักษณ์ U ใน รายวิชาที่เป็น
วิชาบังคับต้องลงทะเบียนรายวิชานั้นใหม่ให้ได้ค่าระดั บผลการศึกษาไม่ต่ากว่า B หรือได้รับสัญลักษณ์ S แล้วแต่
กรณี
27.3 ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาสอบได้ ค่ าระดั บ ผลการศึ ก ษาต่ ากว่า B หรื อ ได้ รั บ สั ญ ลั ก ษณ์ U ใน
รายวิชาบังคับเลือก นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนรายวิชาเดิมนั้นใหม่ หรืออาจลงทะเบียนรายวิชาอื่นในกลุ่มเดียวกัน
ก็ได้
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27.4 รายวิชาบังคับ หรือรายวิชาบังคับเลือกที่นักศึกษาสอบได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ากว่า B
นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนรายวิชานั้นอีก
27.5 นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับผลการศึกษาต่ากว่า B หรือได้รับสัญลักษณ์ U ในรายวิชาที่เป็น
วิชาเลือกมีสิทธิลงทะเบียนรายวิชาเดิมนั้นใหม่ หรืออาจลงทะเบียนรายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได้
27.6 ในกรณีที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาใดซ้า หรือแทนตามที่หลักสูตรกาหนดการนับ
หน่วยกิตตามข้อ 27.1 ให้นับหน่วยกิตได้เพียงครั้งเดียว
ข้อ 28 ให้มีการประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค โดยคานวณหาค่าระดับเฉลี่ย
ประจาภาคของรายวิชาที่นั กศึกษาได้ลงทะเบี ยนไว้ในภาคการศึกษานั้น และคานวณหา ค่าระดับ เฉลี่ ยสะสม
สาหรับรายวิชาทั้งหมดทุกภาคการศึกษา ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปัจจุบัน
ข้อ 29 การคิดค่าระดับเฉลี่ยประจาภาคให้คานวณโดยนาผลรวมของผลคูณระหว่ างค่าระดับของแต่ละ
รายวิชาที่ได้รับในภาคการศึกษานั้นกับจานวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น แล้วหารด้วยจานวนหน่วยกิตทั้งหมดที่
ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานั้น โดยให้คิดทศนิยมสองตาแหน่ง หากทศนิยมตาแหน่งที่สาม มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไป
ให้เพิ่มค่าทศนิยมในตาแหน่งที่สองขึ้นอีกหนึ่งหน่วยการคิดค่าระดับเฉลี่ยสะสม ให้คานวณโดยนาผลรวมของผลคูณ
ระหว่างค่าระดับของแต่ละรายวิชา ที่ลงทะเบียนตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษารวมถึงภาคการศึกษาปัจจุบันกับหน่วยกิตของ
รายวิชานั้น แล้วหารด้วยจานวนหน่วยกิตทั้งหมดที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยให้คิดทศนิยมสองตาแหน่ง หากทศนิยม
ตาแหน่งที่สามมีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไป ให้เพิ่มค่าทศนิยมในตาแหน่งที่สองขึ้นอีกหนึ่งหน่วย
ข้อ 30 รายวิชาใดที่มีการรายงานผลการศึกษาโดยใช้สัญลักษณ์ I, S, U, SP, UP, IP, NP และ Au ไม่ให้
นารายวิชานั้นมาคานวณหาค่าระดับเฉลี่ยประจาภาค และค่าระดับเฉลี่ยสะสมตาม ข้อ 29
ข้อ 31 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนศึกษารายวิชาใดซึ่งคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ได้เทียบให้
เท่ากับรายวิชาที่อนุมัติให้โอนหน่วยกิต ตามข้อ 17 และข้อ 18 มิให้นาผลการศึกษารายวิชานั้นมาคานวณค่าระดับ
เฉลี่ย
หมวดที่ 5
การสอบภาษาต่างประเทศ การสอบประมวลความรอบรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ
ข้อ 32 การสอบภาษาต่างประเทศ
32.1 นักศึกษาทุกสาขาวิชาในระดับปริญญามหาบัณฑิต และระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตต้องสอบ
ภาษาต่างประเทศอย่างน้อยหนึ่งภาษาตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
32.1.1 นักศึกษาชาวต่างประเทศต้องสอบผ่านการสอบภาษาอื่นที่ไม่ใ ช่ภาษาของตน
ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
32.1.2 ให้ บั ณ ฑิ ตวิท ยาลั ยกาหนดระยะเวลาการสอบภาษาต่างประเทศไว้ในปฏิทิ น
การศึก ษา ให้ ค ณบดี บั ณ ฑิ ตวิท ยาลั ย แต่ งตั้ งคณะกรรมการสอบภาษาต่ างประเทศ และให้ แ สดงผลการสอบ
ภาษาต่างประเทศโดยใช้สัญลักษณ์ S หรือ U ในกรณีที่นักศึกษาสอบได้สัญลักษณ์ U นักศึกษามีสิทธิขอสอบได้อีก
32.2 นักศึกษาอาจได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศ โดยได้ศึกษา และหรือสอบผ่าน
ภาษาต่างประเทศในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
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32.2.1 นักศึกษาสามารถสอบผ่านภาษาต่างประเทศที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้สอบในการ
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในบัณฑิตวิทยาลัย
32.2.2 นักศึกษาศึกษาและสอบผ่านภาษาต่างประเทศที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมนอก
หลักสูตร
32.2.3 นักศึกษาศึกษาและสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร โดย
ไม่นับหน่วยกิตสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง โดยให้แสดงผลการสอบเป็นสัญลักษณ์ S หรือ U นักศึกษาที่สอบได้
สัญลักษณ์ S มีสิทธิได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศอีก
32.2.4 นักศึกษาศึกษาและสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรไม่
น้อยกว่า 2 หน่วยกิต และกาหนดให้วัดผลเป็นค่าระดับ นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ากว่า B มีสิทธิ์
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศอีก
32.2.5 นักศึกษาสอบผ่านภาษาต่างประเทศจากสถาบันอื่น ทั้งในและต่างประเทศที่
บัณฑิตวิทยาลัยรับรองมาตรฐาน
ข้ อ 33 การสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ (Qualifying Examination) หมายถึ ง การสอบเพื่ อ วั ด ความรอบรู้ ใน
วิชาการตามที่หลักสูตรระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกาหนด และวัดความสามารถในการวิเคราะห์ความรู้ตลอดจน
การนาไปใช้ในการวิจัยต่อไป
33.1 ให้นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตแบบ 1 สอบวัดคุณสมบัติก่อนที่จะทาวิทยานิพนธ์
ส่วนนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตแบบ 2 ให้สอบวัดคุณสมบัติหลังจากสอบผ่านรายวิชาบังคับตามที่หลักสูตร
กาหนด
33.2 ให้บัณฑิตวิทยาลัยกาหนดระยะเวลาการสอบวัดคุณสมบัติไว้ในปฏิทินการศึกษา
33.3 ให้ ค ณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย แต่ งตั้ งคณะกรรมการสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ ต ามค าแนะน าของ
ภาควิชา
33.4 ให้แสดงผลการสอบโดยใช้สัญลักษณ์ S หรือ U
33.5 นั กศึกษาที่สอบวัดคุณ สมบัติไม่ผ่านเป็ นครั้งที่ 2 จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหรืออาจ
ได้รับการพิจารณาให้เปลี่ยนระดับการศึกษาเป็นนักศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาเดียวกัน
ข้อ 34 การสอบประมวลความรอบรู้ ให้นักศึกษาซึ่งได้ศึกษารายวิชาและได้หน่วยกิตสะสมครบถ้ วนตามที่
กาหนดไว้ในหลักสูตร มีสิทธิสอบประมวลความรอบรู้
34.1 นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต
34.1.1 นักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตรแผน ก. แบบ ก 2 จะต้องสอบประมวล
ความรอบรู้ หากหลักสูตรกาหนดว่ามีการสอบประมวลความรอบรู้
34.1.2 นักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตรแผน ข. ต้องสอบประมวลความรอบรู้
34.1.3 ให้บัณฑิตวิทยาลัยกาหนดระยะเวลาการสอบประมวลความรอบรู้ไว้ในปฏิทิน
การศึกษา
34.1.4 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้ตาม
คาแนะนาของภาควิชา
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34.1.5 ให้แสดงผลการสอบประมวลความรอบรู้โดยใช้สัญลักษณ์ S หรือ U
34.1.6 หากนักศึกษาสอบประมวลความรอบรู้ไม่ผ่านเป็นครั้งที่ 2 ให้พ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา
34.2 นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
34.2.1 การสอบประมวลความรอบรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตให้เป็นไป
ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา
34.2.2 นั กศึกษาที่สอบประมวลความรอบรู้ไม่ผ่านเป็ น ครั้งที่ 2 ให้ พ้นสภาพการเป็ น
นั กศึกษา หรืออาจได้รั บ การพิ จารณาให้ เปลี่ ยนระดับ การศึกษาเป็ น นั กศึกษาในระดับ ปริญ ญามหาบั ณ ฑิ ตใน
สาขาวิชาเดียวกัน
หมวดที่ 6
การทาวิทยานิพนธ์
ข้อ 35 การทาวิทยานิพนธ์
35.1 การอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์
35.1.1 นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต
35.1.1.1 นั ก ศึ ก ษาแผน ก. แบบ ก 1 ผู้ มี สิ ท ธิข ออนุ มั ติ หั ว ข้อ และโครงการ
วิทยานิพนธ์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากภาควิชาก่อน
35.1.1.2 นั ก ศึ ก ษาแผน ก. แบบ ก 2 ผู้ มี สิ ท ธิข ออนุ มั ติ หั ว ข้อ และโครงการ
วิทยานิพนธ์จะต้องศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา และมีจานวน
หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
35.1.1.3 นักศึกษาต้องได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ภายใน 3 ปี
การศึกษาของกาหนดเวลาการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้น มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
35.1.2 นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
35.1.2.1 นักศึกษาผู้มีสิทธิขออนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์จะต้องสอบ
ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติและการสอบภาษาต่างประเทศ รวมทั้งต้องผ่านเงื่อนไขตามที่สาขาวิชากาหนดและผ่าน
ความเห็นชอบจากภาควิชาแล้ว
35.1.2.2 นักศึกษาต้องได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ภายใน 3 ปี
การศึกษาของกาหนดเวลาการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้น กรณีมาจากพื้นฐานปริญญามหาบัณฑิตหรือภายใน 5 ปี
การศึกษาของกาหนดเวลาการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้น กรณีมาจากพื้นฐานปริญญาบัณฑิต มิฉะนั้นจะพ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษา หรือได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยให้เปลี่ยนระดับการศึกษาไปเป็นนักศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิตสาขาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
35.1.3 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหัวข้อและโครงการ
วิทยานิพนธ์ตามคาแนะนาของภาควิชา

84

มคอ. 2

35.1.4 ให้ ค ณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ป ระจ าเป็ น อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์หลักของวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์แล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่จาเป็นอย่างยิ่ง
บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักก็ได้ ส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจเป็นอาจารย์ประจา หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ทั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะต้องไม่เกิน 3 คน
35.1.5 หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับโครงการวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติแล้วที่ไม่
เป็ น การเปลี่ ยนแปลงสาระส าคัญ ของวิทยานิ พนธ์ ให้ นั กศึกษายื่ น คาร้องขออนุ มัติการเปลี่ ยนแปลงต่อคณบดี
บั ณ ฑิ ตวิท ยาลั ยโดยได้รั บ ความเห็ น ชอบจากอาจารย์ ที่ ป รึกษาวิท ยานิ พ นธ์ห ลั ก แต่ ถ้าเป็ น การเปลี่ ยนแปลง
สาระสาคัญของวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องขออนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ที่เปลี่ยนแปลงให้คณะกรรมการ
ตามข้อ 35.1.3 เพื่อพิจารณาใหม่
35.2 การลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์
35.2.1 ผู้ มี สิ ท ธิ ล งทะเบี ย นท าวิ ท ยานิ พ นธ์ คื อ นั ก ศึ ก ษาที่ ได้ รั บ อนุ มั ติ หั ว ข้ อ และ
โครงการวิทยานิพนธ์แล้ว
35.2.2 การลงทะเบี ยนทาวิทยานิ พ นธ์ให้ เป็ น ไปตามกาหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา
โดยอาจลงทะเบี ยนทั้งหมดในครั้งเดียว หรือลงทะเบี ยนบางหน่วยกิตเป็นงวด ๆ ตามที่ภ าควิชาหรือสาขาวิช า
พิจารณาโดยความเห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย
35.2.3 ในระหว่างการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักเป็นผู้
ประเมินผลความก้าวหน้าการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาคการศึกษาที่นักศึกษา
ได้ลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ โดยรายงานผลเป็นสัญลักษณ์ IP หรือ NP แล้วแต่กรณี
35.3 การเสนอและการขออนุมัติวิทยานิพนธ์
35.3.1 การเสนอวิท ยานิ พ นธ์ที่ ได้ เรี ย บเรี ยงเสร็ จเรี ยบร้ อ ยแล้ ว เพื่ อ ขอรั บ อนุ มั ตินั้ น
นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรและสอบผ่านการสอบประมวลความรอบรู้ ในกรณีที่มี
กาหนดไว้ในหลักสูตรหรือสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ รวมทั้งสอบผ่านภาษาต่างประเทศ และจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
35.3.2 รูปแบบของวิทยานิพนธ์ที่เสนอให้เป็นไปตามแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
35.3.3 การเสนอวิทยานิพนธ์อาจเสนอเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ ก็ได้ ตามที่
หลักสูตรกาหนด ในกรณีที่ไม่ได้กาหนดไว้ในหลักสูตรอาจใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้หากประสงค์จะใช้
ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากบัณฑิตวิทยาลัยก่อน
35.3.4 ให้ ค ณะกรรมการประจ าบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ จานวนอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยประกอบด้วยหัวหน้าภาควิชาหรือผู้ที่หัวหน้าภาควิชา
มอบหมาย ซึ่งต้องมิใช่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นประธาน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นกรรมการ และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกิน 3 คน ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ศิลปากรอย่างน้อย 1 คน
35.3.5 ถ้าคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ได้ตรวจพิจารณาและสอบวิ ทยานิพนธ์
แล้วเห็นควรให้แก้ไขปรับปรุงเล็กน้อย ให้ถือว่าการประเมินผลนั้นปราศจากเงื่อนไขมาตั้งแต่แรกถ้าวิทยานิพนธ์นั้น
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มี ข้ อ บกพร่ อ งที่ ต้ อ งแก้ ไขมาก ให้ นั ก ศึ ก ษาแก้ ไขวิ ท ยานิ พ นธ์ ต ามค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจสอบ
วิท ยานิ พ นธ์ ให้ เสร็ จ สิ้ น ภายใน 45 วัน นั บ แต่ วั น สอบวิ ท ยานิ พ นธ์ หรื อ ตามเวลาที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบ
วิท ยานิ พ นธ์ เห็ น สมควร ทั้ งนี้ ให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ แ จ้ งให้ บั ณ ฑิ ต วิท ยาลั ย ทราบและให้
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ประเมินผลหลังจากวันที่นักศึกษาได้แก้ไขวิทยานิพนธ์ตามคาแนะนาของ
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว
35.3.6 การวินิจฉัยตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ให้ถือมติให้ผ่านเป็น
เอกฉันท์ หากกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์มีความเห็นไม่ตรงกัน ให้คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้
พิจารณาชี้ขาด
35.3.7 การประเมิน ผลวิทยานิ พนธ์ที่เรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ เป็ นไปตามข้อ
26.4.2
35.3.8 นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์ที่ผ่านการประเมินผลจากคณะกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์พร้อมทั้งบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และหรือภาษาต่างประเทศตามที่กาหนดในหลักสูตร ให้
บัณฑิตวิทยาลัยตามจานวนและรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนดเพื่อให้บัณฑิ ตวิทยาลัยอนุมัติ กรณีที่ไม่ได้กาหนด
ไว้ในหลักสูตรอาจใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ หากประสงค์จะใช้ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากบัณฑิตวิทยาลัยก่อน
35.3.9 วิทยานิพนธ์ซึ่งได้รับอนุมัติแล้วให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ระดับบัณฑิตศึกษา การนาออกโฆษณาเผยแพร่ต้องได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยก่อน
35.3.10 ลิขสิทธิ์ของวิทยานิพนธ์เป็นของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
35.3.11 ให้บัณฑิตวิทยาลัยออกระเบียบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ได้โดยไม่ขัด
กับข้อบังคับนี้
ข้อ 36 การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต หมายถึง สารนิพนธ์หรือรายงานอื่นใดที่มี
ลักษณะเป็นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามหลักสูตรแผน ข.
36.1 ผู้ที่จะมีสิทธิลงทะเบียนการค้นคว้าอิสระ ต้องมีคุณสมบัติครบตามที่ภาควิชากาหนด
36.2 ให้ภาควิชาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยกาหนดระเบียบ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการค้นคว้าอิสระที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้
36.3 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 1 คน
36.4 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการค้นคว้าอิสระจานวนไม่เกิน 3
คน
36.5 รูปแบบของการค้นคว้าอิสระให้นารูปแบบของวิทยานิพนธ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนดมาใช้
โดยอนุโลม
36.6 การประเมินผลการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามข้อ 26.4.2
หมวดที่ 7
การสาเร็จการศึกษา
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ข้อ 37 คุณสมบัติของผู้สาเร็จการศึกษา
37.1 มีเวลาศึกษาไม่เกินกว่าที่กาหนดไว้ในข้อ 13
37.2 มีปริมาณการศึกษาตามที่กาหนดไว้ในข้อ 15
37.3 ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตแผน ก.
แบบ ก 1 และนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตแบบ 1
37.4 ได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ากว่า B ในรายวิชาบังคับ หรือบังคับเลือกทุกวิชาที่หลักสูตร
กาหนดให้มีการวัดผลเป็นระดับ ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องได้ค่าระดับ ผลการศึกษาไม่ต่ากว่า
B ในทุกรายวิชา
37.5 ได้สัญลักษณ์ S ในรายวิชาที่หลักสูตรกาหนดให้วัดผลเป็น S หรือ U
37.6 ได้สัญลักษณ์ S ในการสอบภาษาต่างประเทศ หรือได้รับการยกเว้นการสอบภาษาต่างประเทศ
ตามข้อ 32.2
37.7 ได้สัญลักษณ์ S ในการสอบประมวลความรอบรู้ในหลักสูตรที่ระบุว่ามีการสอบประมวล
ความรอบรู้ และสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะต้องได้สัญลักษณ์ S ในการสอบวัดคุณสมบัติอีกด้วย
37.8 สอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่ต่ากว่าระดับผ่าน
37.9 ได้ส่งวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ ซึ่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้อนุมัติแล้ว
ต่อบัณฑิตวิทยาลัย
37.10 ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตแผน ก. แบบ ก 1 และแบบ ก
2 จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceeding) หรือผลงาน
สร้างสรรค์ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาดุษฏีบัณฑิ ตจะต้องได้รับ
การตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงาน ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้น หรือผลงานสร้างสรรค์ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชน
ข้อ 38 เมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 37 แล้ว ให้ยื่นคาร้องขอจบการศึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัย
เพื่อขอให้คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาการสาเร็จการศึกษา
ข้อ 39 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับปริญญา
39.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 37
39.2 ไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย
39.3 มีความประพฤติดี
บทเฉพาะกาล
ข้อ 40 นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2550 ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม จนกว่าจะสาเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
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ข้อ 41 ในระหว่างที่ยังไม่มีระเบียบและประกาศที่ออกใช้บังคับโดยอาศัยอานาจตามข้อบังคับนี้ ให้น า
ระเบียบและประกาศตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542 และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

ชุมพล ศิลปอาชา
(นายชุมพล ศิลปอาชา)
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

(ลงนาม)

ภาคผนวก ข
ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
1. ชื่อ-นามสกุล
นายญาณวิทย์ กุญแจทอง
ตาแหน่งทางวิชาการ
ศาสตราจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
M.F.A. (Graphic Design) Aichi Prefectural University of Fine Arts and Music, Japan (1988)
ศ.บ. (ภาพพิมพ์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2526)
สังกัด
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ญาณวิทย์ กุญแจทอง. (2558). รายงานการวิจัย โครงการด้านศิลปกรรมศาสตร์และงานสร้างสรรค์
“พิ ม พ์ จ ากป่ า สงวน Print from Paa Sa-nguan” กรุ ง เทพฯ: โรงพิ ม พ์ ค อมแพคท์
พริ้นท์. ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) พ.ศ.
2558. จานวน 195 หน้า.
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
ไม่มี
หนังสือรวมบทความวิจัย
ไม่มี
Proceedings
ไม่มี
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผลงานสร้างสรรค์
ญาณวิท ย์ กุ ญ แจทอง. (2560). ธ สถิ ตในดวงใจนิ รั นดร์ Forever in Our Hearts [Acrylic on
canvas 110x95 cm.] “In Loving Remembrance” การแสดงศิ ล ปกรรมอาจารย์ ค ณะ
จิตรกรรมฯ ครั้งที่ 34 ณ PSG Art Gallery. วันที่ 15 กันยายน-31ตุลาคม 2560. หน้า 79.
ญาณวิ ท ย์ กุ ญ แจทอง. (2559). ป่ า ฝน 2 [Organic print (Indigo, Honey, Gum Arabic)]
“Under His Graciousness” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 33 ณ
PSG Art Gallery. วันที่ 15 กันยายน-15 ตุลาคม 2559. หน้า 60-61.
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ญาณวิทย์ กุญ แจทอง. (2558). แถบสีทดลอง [กระดาษ คลิ ป สีธ รรมชาติ] CUBIC MUSEUM
International Exchange Exhibition between Aichi University of the Arts and
Silpakorn University ณ แซทเทิลไลท์แกลเลอรี่ มหาวิทยาลัยศิลปะไอจิ ประเทศญี่ปุ่น.
30 ตุลาคม-7 พฤศจิกายน 2558. หน้า 85.
ญาณวิทย์ กุญแจทอง. (2558). แรงบันดาลใจจากภาพถ่ายในสมเด็จพระเทพฯ [ภาพพิมพ์ซิลค์
สกรีนด้วยสีจ ากผลมะพลับ] การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 32 ณ
PSG Art Gallery. วันที่ 15 กันยายน-15 ตุลาคม 2558. หน้า 70.
ญาณวิท ย์ กุ ญ แจทอง. (2557). ปราสาทตาพรหม [Organic print from Rosewood, 76x56
cm.] นิ ท รรศการ Print in ANGKOR WAT 2014 ณ หอศิ ล ป์ ก รุ งไทย ธนาคารกรุ งไทย
อาคารสาขาเยาวราช. วันที่ 9-30 กันยายน 2557. หน้า 29.
ญาณวิท ย์ กุ ญ แจทอง. (2557). ปราสาทพระโค [Acrylic on aluminium plate, 40.3x30.3
cm.] นิ ท รรศการ Print in ANGKOR WAT 2014 ณ หอศิ ล ป์ ก รุ งไทย ธนาคารกรุ งไทย
อาคารสาขาเยาวราช. วันที่ 9-30 กันยายน 2557. หน้า 103.
งานแปล (ถ้ามี)
ไม่มี
ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี)
ไม่มี
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 26 ปี
ระดับปริญญาตรี
200 201 สัมมนา
200 241 ศิลปนิพนธ์ 1
200 242 ศิลปนิพนธ์ 2
213 221 ภาพพิมพ์ขั้นสูง 1
213 222 ภาพพิมพ์ขั้นสูง 2
213 251 ภาพพิมพ์ทดลองแนวใหม่
ระดับบัณฑิตศึกษา
103 502 เทคนิคในงานทัศนศิลป์
200 401 การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 1
200 402 การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 2
200 504 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
200 553 สัมมนาศิลปะร่วมสมัย
200 606 สัมนาศิลปนิพนธ์
213 421 ภาพพิมพ์ขั้นสูง 1

91
213 422 ภาพพิมพ์ขั้นสูง 2
213 423 โครงการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์
ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ อาจารย์ประจาหลักสูตร

(ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง)
วันที่..15..เดือน...มกราคม...พ.ศ..2561...
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
2. ชื่อ-นามสกุล
นายทินกร กาษรสุวรรณ
ตาแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ศ.ม. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539)
ศ.บ. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2535)
สังกัด
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ไม่มี
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
ไม่มี
หนังสือรวมบทความวิจัย
ไม่มี
Proceedings
ไม่มี
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผลงานสร้างสรรค์
ทิ น กร กาษรสุ ว รรณ. (2560). ตามรอยพระบาท ทรงเสด็ จ ประพาสภู ก ระดึ ง พ.ศ. 2498
[Woodcut&gold leaves, 63x90 cm.] “ In Loving Remembrance” ก า ร แ ส ด ง
ศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯครั้งที่ 34 ณ PSG Art Gallery. วันที่ 15 กันยายน-31
ตุลาคม 2560. หน้า 83.
ทิ น กร กาษรสุ ว รรณ. (2560). นกบนลู ก เตยปาหนั น ที่ เกาะลั น ตา [Woodcut, 60x90 cm.]
นิทรรศการ “คาสอนของพ่อ” ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดาเนิน กรุงเทพมหานคร วันที่ 4-29
กรกฎาคม 2560. หน้า 63.
ทินกร กาษรสุ วรรณ. (2559). พู ดจริ ง ท าจริง [Acrylic, Screen] “Under His Graciousness”
การแสดงศิ ล ปกรรมอาจารย์ คณะจิ ตรกรรมฯ ครั้ งที่ 33 ณ PSG Art Gallery. วัน ที่ 15
กันยายน-15 ตุลาคม 2559. หน้า 68-69.
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ทิน กร กาษรสุ วรรณ. (2558). Home [สื่ อผสมบนกระดาษ] CUBIC MUSEUM International
Exchange Exhibition between Aichi University of the Arts and Silpakorn
University ณ แซทเทิ ล ไลท์ แกลเลอรี่ มหาวิทยาลั ยศิล ปะไอจิ ประเทศญี่ ปุ่ น. วัน ที่ 30
ตุลาคม-7 พฤศจิกายน 2558. หน้า 86.
ทินกร กาษรสุวรรณ. (2558). นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร [สีอะคริลิคบนผ้าใบ, 100x80 cm.] “แรง
บันดาลใจจากสมเด็จพระเทพรัตนฯ” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่
32 ณ PSG Art Gallery. วันที่ 15 กันยายน-15 ตุลาคม 2558. หน้า 74.
ทิ น กร กาษรสุ ว รรณ. (2557) Buddha Ta Prohm [Photo Etching & Collograph, 80x60 cm.]
นิ ทรรศการ Print in ANGKOR WAT 2014 ณ หอศิ ลป์ กรุ งไทย ธนาคารกรุ งไทย อาคารสาขา
เยาวราช. วันที่ 9-30 กันยายน 2557. หน้า 31.
ทิ น กร กาษรสุ ว รรณ. (2557) นครวั ด [Plywoodgraphy, 23x30 cm.] นิ ท รรศการ Print in
ANGKOR WAT 2014 ณ หอศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช. วันที่ 9-30
กันยายน 2557. หน้า 109.
ทิ น กร กาษรสุ ว รรณ. (2557) นครธม [Plywoodgraphy, 23x30 cm.] นิ ท รรศการ Print in
ANGKOR WAT 2014 ณ หอศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช. วันที่ 9-30
กันยายน 2557. หน้า 109.
งานแปล (ถ้ามี)
ไม่มี
ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี)
ไม่มี
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 21 ปี
ระดับปริญญาตรี
200 201 สัมมนา
200 241 ศิลปนิพนธ์ 1
200 242 ศิลปนิพนธ์ 2
213 121 ภาพพิมพ์ 1
213 122 ภาพพิมพ์ 2
213 221 ภาพพิมพ์ขั้นสูง 1
213 222 ภาพพิมพ์ขั้นสูง 2
ระดับบัณฑิตศึกษา
200 401 การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 1
200 402 การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 2
200 501 การทดลองสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ด้านเทคนิค
200 504 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
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200 554 ทัศนศิลป์ 2 มิติ
200 605 สัมมนาทัศนศิลป์
213 421 ภาพพิมพ์ขั้นสูง 1
213 422 ภาพพิมพ์ขั้นสูง 2
213 423 โครงการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์
ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ อาจารย์ประจาหลักสูตร

(รองศาสตราจารย์ทินกร กาษรสุวรรณ)
วันที่..15..เดือน...มกราคม...พ.ศ..2561...
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
3. ชื่อ-นามสกุล
นางสาวอภินภัศ จิตรกร
ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2555)
M.A. (Graphic Design) California State University, Los Angeles, USA (2005)
สถ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2541)
สังกัด
คณะศึกษาศาสตร์
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
เผยแพร่เป็นบทความวิจัยแล้ว
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
อภินภัศ จิตรกร. (2561). “การประเมินหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษาคณะ
จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยศิลปากร”
วารส ารวิ ช าการ Viridian E-Journal, ปี ที่ 10 ฉบั บที่ 3 (2017): ฉบั บภาษาไทย
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ (กันยายน – ธันวาคม 2560) หน้า 2270-2287 (TCI
1)
อภิน ภัศ จิ ตรกร. (2560) "การพัฒ นาการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมกันแบบผสมผสานที่ใช้
เทคนิ คการคิดแก้ปั ญหาอนาคต เพื่อพัฒ นาความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบกราฟิ ก
สาหรับสื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ " วารสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับภาษาไทย) ปีที่ 37, ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม-เมษายน 2560).
หน้า 23-41. (TCI 1)
อภินภัศ จิตรกร. (2559). "การประเมินความต้องการจาเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ข องนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา หลั ก สู ต รศิ ล ปมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าทั ศ น
ศิ ล ปศึ ก ษา คณะจิ ต รกรรมประติ ม ากรรมแล ะภาพพิ ม พ์ และคณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร" วารสารศิ ล ปากรศึ ก ษาศาสตร์ วิ จั ย ปี ที่ 8, ฉบั บ ที่ 2 (เดื อ น
กรกฎาคม –ธันวาคม 2559). หน้า 19-35. (TCI 2)
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 12 ปี
ระดับปริญญาตรี
363 203 การวิจัยสาหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์
462 200 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
462 201 การพัฒนาหลักสูตร
468 101 นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา
468 201 สื่อการศึกษา การจัดแหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
468 212 พื้นฐานวาดเส้นสาหรับผลิตสื่อ
ระดับบัณฑิตศึกษา
200 504 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
477 502 วิธีวิจัยทางศิลปศึกษา
477 505 ทฤษฎีและการพัฒนาหลักสูตรศิลปศึกษา
ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ อาจารย์ประจาหลักสูตร

(อาจารย์ ดร.อภินภัศ จิตรกร)
วันที่..15..เดือน...มกราคม...พ.ศ..2561...
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
4. ชื่อ-นามสกุล
นางสาววิรัญญา ดวงรัตน์
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ศ.ม. (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543)
ศ.บ. (ศิลปไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2540)
สังกัด
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ไม่มี
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
ไม่มี
หนังสือรวมบทความวิจัย
ไม่มี
Proceedings
ไม่มี
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
วิรัญญา ดวงรัตน์. (2560). ส่งท่านสู่สวรรคาลัย แต่ใจข้าดั่งตกร่วงสู่นิรยภพ [Acrylic and gold
leaves on canvas, 85x85 cm.] “In Loving Remembrance” การแสดงศิ ล ปกรรม
อาจารย์ คณะจิ ตรกรรมฯ ครั้งที่ 34 ณ PSG Art Gallery. วันที่ 15 กันยายน-31ตุล าคม
2560. หน้า 89.
วิรัญญา ดวงรัตน์. (2560). The Only Way [Acrylic on canvas, 80x120 cm.] The Spirit of
Thailand from traditional to contemporary ณ Insa Art Center Gallery, Seoul,
Korea. วันที่ 12-18 กรกฎาคม 2560. หน้า 32-33.
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วิรัญญา ดวงรัตน์. (2560). Jambudvipa 2 [Acrylic on canvas, 100x80 cm.] The Spirit of
Thailand from traditional to contemporary ณ Insa Art Center Gallery, Seoul,
Korea. วันที่ 12-18 กรกฎาคม 2560. หน้า 34-35.
วิรัญญา ดวงรัตน์. (2560). Blooming in the land of Dharma [Acrylic on canvas, 85x85
cm. ] The Spirit of Thailand from traditional to contemporary ณ Insa Art
Center Gallery, Seoul, Korea. วันที่ 12-18 กรกฎาคม 2560. หน้า 34-35.
วิรัญญา ดวงรัตน์. (2559). ผลิบาน ณ แก่นกลาง [สีฝุ่นผสมน้ากาวบนพื้นเม็ดมะขามดินสอพอง,
45x45 cm.] นิทรรศการ “จากธรรมชาติ” From nature พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ สานักงานใหญ่ (รัชโยธิน). วันที่ 10 ตุลาคม-11 พฤศจิกายน 2559. หน้า 47.
วิรัญญา ดวงรัตน์. (2558). ร่มโพธิ์ ร่มเย็น เป็นสุข [สีอะคริลิคบนผ้า, 120x150 cm.] นิทรรศการ
พระสาทิ ส ลั ก ษณ์ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จพระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
พุทธศักราช 2558 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดาเนิน จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม. วันที่ 15-30
พฤศจิกายน 2558. หน้า 124-125.
วิ รั ญ ญา ดวงรั ต น์ . (2557). สู่ สุ ค ติ [จิ ต รกรรมบนไม้ แ ละปะติ ด วั ส ดุ ] CUBIC MUSEUM
International Exchange Exhibition between Aichi University of the Arts and
Silpakorn University ณ แซทเทิลไลท์ แกลเลอรี่ มหาวิทยาลัยศิลปะไอจิ ประเทศญี่ปุ่น.
วันที่ 30 ตุลาคม-7 พฤศจิกายน 2557. หน้า 90.
งานแปล (ถ้ามี)
ไม่มี
ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี)
วิรัญญา ดวงรัตน์. (2559). มรรคา สิ่งเดียวกันนั้นคือหนทาง. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: อมรินทร์
พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง. 155 หน้า.
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 14 ปี
ระดับปริญญาตรี
200 201 สัมมนา
200 241 ศิลปนิพนธ์ 1
200 242 ศิลปนิพนธ์ 2
214 181 ลายไทย
214 221 ศิลปะไทย 3
214 222 ศิลปะไทย 4
ระดับบัณฑิตศึกษา
200 502 การทดลองสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ด้านเทคนิค
200 504 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
200 556 ศิลปะไทย
214 421 ศิลปะไทยขั้นสูง 1
214 422 ศิลปะไทยขั้นสูง 2
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214 423 โครงการสร้างสรรค์ศิลปะไทย
214 462 ไตรภูมิกับศิลปกรรมไทย
ลงชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัญญา ดวงรัตน์)
วันที่..15..เดือน...มกราคม...พ.ศ..2561...
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
5. ชื่อ-นามสกุล
นายคงศักดิ์ กุลกลางดอน
ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ศ.ม. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2542)
ศ.บ. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539)
สังกัด
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ไม่มี
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
ไม่มี
หนังสือรวมบทความวิจัย
ไม่มี
Proceedings
ไม่มี
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผลงานสร้างสรรค์
คงศัก ดิ ์ กุล กลางดอน. (2560). ส่ง เสด็จ [Acrylic on canvas, 121.7x101.5 cm.] “In
Loving Remembrance” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 34 ณ PSG
Art Gallery. วันที่ 15 กันยายน-31 ตุลาคม 2560. หน้า 99.
คงศักดิ์ กุลกลางดอน. (2559). ใต้ ร่ มพระบารมี [Photographs and Black Pencils on Paper in
Wooden Frames with Glass, 36x32 cm.] “Under His Graciousness” ก า รแ ส ด ง
ศิล ปกรรมอาจารย์ คณะจิ ตรกรรมฯ ครั้ งที่ 33 ณ PSG Art Gallery. วันที่ 15 กั นยายน-15
ตุลาคม 2559. หน้า 102-103.
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คงศั ก ดิ์ กุ ล กลางดอน. (2558). ธงไทย [ดอกไม้ พ ลาสติ ก ] CUBIC MUSEUM International
Exchange Exhibition between Aichi University of the Arts and Silpakorn
University ณ แซทเทิ ล ไลท์ แกลเลอรี่ มหาวิทยาลั ยศิล ปะไอจิ ประเทศญี่ ปุ่ น. วัน ที่ 30
ตุลาคม-7 พฤศจิกายน 2558. หน้า 94.
คงศักดิ์ กุลกลางดอน. (2558). ดอกโบตั๋น [สีอิคริลิคบนกระดาษ, 65x55 cm.] “แรงบันดาลใจ
จากสมเด็จพระเทพรัตนฯ” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 32 ณ PSG
Art Gallery. วันที่ 15 กันยายน-15 ตุลาคม 2558. หน้า 88.
คงศักดิ์ กุลกลางดอน. (2557). July Rain [วาดเส้นและจัดวาง, ผันแปรตามการติดตั้ง.] ASEAN
WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 31 ณ PSG Art Gallery. วันที่
15 กันยายน-15 ตุลาคม 2557. หน้า 76, 79.
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 12 ปี
ระดับปริญญาตรี
200 101 ศิลปะพื้นฐาน 1
200 102 ศิลปะพื้นฐาน 2
200 103 วาดเส้น 1
200 104 วาดเส้น 2
200 105 วาดเส้น 3
200 106 องค์ประกอบศิลป์ 1
200 107 องค์ประกอบศิลป์ 2
200 201 สัมมนา
200 241 ศิลปนิพนธ์ 1
200 242 ศิลปนิพนธ์ 2
216 121 สื่อผสม 1
216 122 สื่อผสม 2
216 182 วัสดุในงานทัศนศิลป์
216 222 สื่อผสม 4
ระดับบัณฑิตศึกษา
200 401 การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 1
200 402 การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 2
200 501 การทดลองสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ด้านเทคนิค
200 554 ทัศนศิลป์ 2 มิติ
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216 421 สื่อผสมขั้นสูง 1
216 422 สื่อผสมขั้นสูง 2
216 423 โครงการสร้างสรรค์สื่อผสม
ลงชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร

(อาจารย์คงศักดิ์ กุลกลางดอน)
วันที่..15..เดือน...มกราคม...พ.ศ..2561...
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
6. ชื่อ-นามสกุล
นายนภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์
ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ศ.ม. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2542)
Dip. (Carveingmarble) Accademia di Belle Arti, Italy (2000)
ศ.บ. (ประติมากรรม) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2538)
สังกัด
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ไม่มี
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
ไม่มี
หนังสือรวมบทความวิจัย
ไม่มี
Proceedings
นภดล วิรุฬห์ ชาตะพันธ์ . (2559) “การศึกษาพื้นที่สาหรับ ประติมากรรมร่วมสมัยในสาธารณรัฐ
สิงคโปร์, O-182-O183. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรค์ระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 9: บูรณาการศาสตรและศิลป์”, 11-21 กุมภาพันธ์ 2559.
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผลงานสร้างสรรค์
นภดล วิรุ ฬ ห์ ช าตะพั น ธ์. (2560). ในความทรงจ า In Loving Memory [Acrylic, gold leaves,
and alloy frame 12x10 cm.] “In Loving Remembrance” ก ารแ ส ด งศิ ล ป ก รรม
อาจารย์ คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 34 ณ PSG Art Gallery. วัน ที่ 15 กัน ยายน-31ตุล าคม
2560. หน้า 74.
นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์. (2559). พระราชาและพระราชินี : 2 พระสถูป [Silkscreen] “Under
His Graciousness” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 33 ณ PSG Art
Gallery. วันที่ 15 กันยายน-15 ตุลาคม 2559. หน้า 54-55.
นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์. (2558). เมื่อครั้งทรงเป็นนักศึกษา [ปลาสเตอร์, 25 cm. height] “แรง
บันดาลใจจากสมเด็จพระเทพรัตนฯ” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์ค ณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่
32 ณ PSG Art Gallery. วันที่ 15 กันยายน-15 ตุลาคม 2558. หน้า 65.
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นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์. (2557) ในองค์พระปฐมเจดีย์ [ตัวประกอบแผ่นอะคริลิก , 20x20x22
cm.] ASEAN WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 31 ณ PSG Art
Gallery. วันที่ 15 กันยายน-15 ตุลาคม 2557. หน้า 55, 57.
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 17 ปี
ระดับปริญญาตรี
200 173 ศิลปวิจักษ์
200 241 ศิลปนิพนธ์ 1
200 242 ศิลปนิพนธ์ 2
212 101 ประติมากรรม
212 152 ประติมากรรมจากคน
212 181 ประติมากรรมรูปเหมือน
360 104 วาดเส้น 2
362 243 วาดเส้นกายวิภาค
ระดับบัณฑิตศึกษา
200 401 การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 1
200 402 การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 2
200 501 การทดลองสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ด้านเทคนิค
200 555 ทัศนศิลป์ 3 มิติ
ลงชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร

(อาจารย์นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์)
วันที่..15..เดือน...มกราคม...พ.ศ..2561...
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
7. ชื่อ-นามสกุล
นางสาววันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
Master of Pupil (Fine Art) University of the Arts Bremen, Germany (2007)
Diplom, Freie Kunst, University of Arts Bremen, Germany (2006)
ศ.บ. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2541)
สังกัด
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
เตยงาม คุปตะบุตร, อรอนงค์ กลิ่นศิริ และวันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร. (2558) “รายงานการวิจัย
บท บาท ของวั ฒ นธรรมไทยในงานศิ ล ปะร่ ว มสมั ย The role of Thai culture in
contemporary art” นครปฐม : คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย
ศิล ปากร. ได้ รับ ทุ น อุด หนุ น การวิจั ย จากสถาบั น วิจั ยและพั ฒ นา มหาวิท ยาลั ย ศิล ปากร
ประจาปีงบประมาณ 2553-2554. 153 หน้า.
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
ไม่มี
หนังสือรวมบทความวิจัย
ไม่มี
Proceedings
ไม่มี
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผลงานสร้างสรรค์
วันทนีย์ ศิริพัฒ นานันทกูร. (2560). That’s why we’ve got the H.M. Blues [Inkjet on clear
sheets, 121.7x101.5 cm] “In Loving Remembrance” การแสดงศิ ล ปกรรมอาจารย์
คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 34 ณ PSG Art Gallery. วันที่ 15 กันยายน-31ตุลาคม 2560. หน้า
100.
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วั น ท นี ย์ ศิ ริ พั ฒ น านั น ท กู ร . (2558). Theater [เซรามิ กบ น กล่ อ ง] CUBIC MUSEUM
International Exchange Exhibition between Aichi University of the Arts and
Silpakorn University ณ แซทเทิ ลไลท์ แกลเลอรี่ มหาวิทยาลั ยศิลปะไอจิ ประเทศญี่ ปุ่ น .
วันที่ 30 ตุลาคม-7 พฤศจิกายน 2558. หน้า 91.
วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร. (2558). The void I can't explain [ink printing on transparent
film 4.8x5 cm.] "แรงบันดาลใจจาก สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ" การแสดงศิลปกรรมอาจารย์
คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 32 ณ PSG Art Gallery. วันที่ 16 กันยายน-15 ตุลาคม 2558. หน้า 89.
วัน ทนี ย์ ศิริพัฒ นานั นทกูร. (2557). DYMO+3+8+6 [วัสดุสาเร็จรูป ] ASEAN WAY การแสดง
ศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 31 ณ PSG Art Gallery. วันที่ 15 กันยายน-15
ตุลาคม 2557. หน้า 78-79.
งานแปล (ถ้ามี)
ไม่มี
ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี)
ไม่มี
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 8 ปี
ระดับปริญญาตรี
200 108 องค์ประกอบศิลป์ 3
200 201 สัมมนา
200 241 ศิลปนิพนธ์ 1
200 242 ศิลปนิพนธ์ 2
216 184 ประวัติศาสตร์สื่อสมัยใหม่
ระดับบัณฑิตศึกษา
200 402 การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 2
200 501 การทดลองสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ด้านเทคนิค
200 504 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
216 421 สื่อผสมขั้นสูง 1
216 422 สื่อผสมขั้นสูง 2
216 423 โครงการสร้างสรรค์สื่อผสม
216 464 ประเด็นร่วมสมัยทางทัศนศิลป์
ลงชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร)
วันที่..15..เดือน...มกราคม...พ.ศ..2561...
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พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
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8. ชื่อ-นามสกุล
นายปรีชา เถาทอง
ตาแหน่งทางวิชาการ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ศ.ม. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2521)
Dip. (Drawing) Academia Belle Arti, Italy (1976)
ศ.บ. (จิตรกรรม) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2515)
สังกัด
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ไม่มี
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
ไม่มี
หนังสือรวมบทความวิจัย
ไม่มี
Proceedings
ไม่มี
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผลงานสร้างสรรค์ (ถ้ามี)
ปรีชา เถาทอง. (2560). 89/70/4447+=๙10 (รูปสัญลักษณ์ ของธรรมราชา พระผู้มีความ
เพียรอันบริสุทธิ์) [Bronze, 259x40x250 cm.] “In Loving Remembrance” การแสดง
ศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 34 ณ PSG Art Gallery. วันที่ 15 กันยายน-31
ตุลาคม 2560. หน้า 58.
ปรี ช า เถาทอง. (2560). Cabinet of Perseverance [Golden black laquer and terracotta, 98x78x170 cm. ] The Spirit of Thailand from traditional to
contemporary ณ Insa Art Center Gallery, Seoul, Korea. วั น ที่ 12-18 กรกฎาคม
2560. หน้า 14-15.
ปรี ช า เถาทอง. (2560). Art, Beauty, Meaning [Acrylic on wood, 41x45x85 cm.] The
Spirit of Thailand from traditional to contemporary ณ Insa Art Center Gallery,
Seoul, Korea. วันที่ 12-18 กรกฎาคม 2560. หน้า 16-17.
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ปรีช า เถาทอง. (2559). 70 พรรษา ครองแผ่น ดิ น ณศริน ทร์สุวรรณภูมิ [สีอะคริลิคบนผ้ าใบ]
“Under His Graciousness” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 33 ณ
PSG Art Gallery. วันที่ 15 กันยายน-15 ตุลาคม 2559. หน้า 24-25.
ปรีชา เถาทอง. (2559). โครงสร้างสุวรรณภูมิ 2558 [สีฝุ่นผสมน้ากาว บนพื้นเม็ดมะขามดินสอ
พอง, 45x45 cm.] นิ ทรรศการ “จากธรรมชาติ ” From nature พิ พิธภั ณ ฑ์ธ นาคารไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ สานักงานใหญ่ (รัช โยธิน). วันที่ 10 ตุลาคม-11 พฤศจิกายน 2559.
หน้า 41.
ปรี ช า เถาทอง. (2558). เทพรั ต น์ แ ห่ งสุ ว รรณภู มิ [สี อ ะคริ ลิ ค บนผ้ าใบ, 120x90 cm.] “แรง
บันดาลใจจากสมเด็จพระเทพรัตนฯ” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่
32 ณ PSG Art Gallery. วันที่ 15 กันยายน-15 ตุลาคม 2558. หน้า 43.
ปรี ช า เถาทอง. (2558). แสงสุ ว รรณภู มิ (อิ น โดนี เ ซี ย ) [กระดาษและสี อ ะคริ ลิ ค ] CUBIC
MUSEUM International Exchange Exhibition between Aichi University of the
Arts and Silpakorn University ณ แซทเทิ ล ไลท์ แ กลเลอรี่ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปะไอจิ
ประเทศญี่ปุ่น. วันที่ 30 ตุลาคม-7 พฤศจิกายน 2558. หน้า 81.
ปรีชา เถาทอง. (2558). “แสงสุวรรณภูมิ สู่วัฒนธรรมอาเซียน” นิทรรศการศิลปกรรม โดย ปรีชา
เถาทอง ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดาเนิน วันที่ 27 เมษายน-15 มิถุนายน 2558. จานวน 77
หน้า.
ปรีชา เถาทอง. (2557). แสงสุวรรณภูมิ [Acrylic on canvas, 90x70 cm.] แสงสุวรรณภูมิ 2/แสง
สุวรรณภูมิ 3 [Monoprint, 40.5x30.5 cm.] นิ ทรรศการ Print in ANGKOR WAT 2014 ณ
หอศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช ณ หอศิลป์กรุงไทย กรุงเทพฯ. วันที่
9-30 กันยายน 2557. หน้า 22.
ปรีชา เถาทอง. (2557). แสงสุวรรณภูมิ 4 [Plywoodgraphy, 30x23 cm.] นิทรรศการ Print in
ANGKOR WAT 2014 ณ หอศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช. วันที่ 930 กันยายน 2557. หน้า 109.
งานแปล (ถ้ามี)
ไม่มี
ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี)
ไม่มี
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 38 ปี
ระดับปริญญาตรี
200 110 การสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 2
200 201 สัมมนา
200 241 ศิลปนิพนธ์ 1
200 242 ศิลปนิพนธ์ 2
214 181 ลายไทย
214 221 ศิลปะไทย 3
214 222 ศิลปะไทย 4
ระดับบัณฑิตศึกษา
200 463 ปัญหาทางทัศนศิลป์
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200 550 ทัศนศิลป์วิจักษ์
200 553 สัมมนาศิลปะร่วมสมัย
200 601 เตรียมศิลปนิพนธ์ 1
200 602 เตรียมศิลปนิพนธ์ 2
200 604 การศึกษาพิเศษ
214 421 ศิลปะไทยขั้นสูง 1
214 422 ศิลปะไทยขั้นสูง 2
214 423 โครงการสร้างสรรค์ศิลปะไทย
ลงชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง)
วันที่..15..เดือน...มกราคม...พ.ศ..2561...
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
9.ชื่อ-นามสกุล
นายพิษณุ ศุภนิมิตร
ตาแหน่งทางวิชาการ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ศ.ม. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2523)
ศ.บ. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2515)
สังกัด
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ไม่มี
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
ไม่มี
หนังสือรวมบทความวิจัย
ไม่มี
Proceedings
ไม่มี
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผลงานสร้างสรรค์
พิ ษ ณุ ศุ ภ นิ มิ ตร. (2560). ดุ จดวงตะวั น ดั บ [Mixed technique, photograph, print & drawing,
150x98 cm.] “In Loving Remembrance” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้ง
ที่ 34 ณ PSG Art Gallery. วันที่ 15 กันยายน-31ตุลาคม 2560. หน้า 57.
พิษณุ ศุภนิมิตร. (2560). ล้างหน้าพระพุทธมหามัยมุนี หมายเลข 1 และ หมายเลข 2 [digital print,
60x90 cm.] See Saw Seen VI. by 13 Photographers ณ ARDEL’s Third Place Gallery
วันที่ 30 มีนาคม-29 เมษายน 2560. หน้า 8-9.
พิ ษ ณุ ศุ ภ นิ มิ ต ร. (2559). พระราชาและพระราชิ นี : 2 พระสถู ป [Silkscreen] “Under His
Graciousness” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 33 ณ PSG Art Gallery.
วันที่ 15 กันยายน-15 ตุลาคม 2559. หน้า 22-23.
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พิ ษ ณุ ศุ ภ นิ มิ ตร. (2558). หนั งสื อของฉั น : การเดิ น ทางของหมึ กพิ มพ์ [พิ ม พ์ ดิ จิ ทั ล ] CUBIC
MUSEUM International Exchange Exhibition between Aichi University of the Arts
and Silpakorn University ณ แซทเทิลไลท์แกลเลอรี่ มหาวิทยาลัยศิลปะไอจิ ประเทศญี่ปุ่น.
วันที่ 30 ตุลาคม-7 พฤศจิกายน 2558. หน้า 80.
พิษณุ ศุภนิมิตร. (2558). ศิลปินร่วมใจน้อมถวายพระพร 60 พระชันษา [เทคนิคผสม] “แรงบันดาล
ใจจากสมเด็จพระเทพรัตนฯ” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 32 ณ PSG
Art Gallery. วันที่ 15 กันยายน-15 ตุลาคม 2558. หน้า 42.
พิษณุ ศุภนิมิตร. (2557). เขาทะมึนแห่งนครวัด [Monoprint, 30.3x40.5 cm.] นิ ทรรศการ Print in
ANGKOR WAT 2014 ณ หอศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช. วันที่ 9-30
กันยายน 2557. หน้า 102.
พิษณุ ศุภนิมิตร. (2557). เขาทะมึนแห่งนครธม [Monoprint, 30.5x40.5 cm.] นิทรรศการ Print in
ANGKOR WAT 2014 ณ หอศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช. วันที่ 9-30
กันยายน 2557. หน้า 102.
พิ ษณุ ศุ ภ นิ มิ ตร. (2557). รุ่ งอรุ ณ ที่ นครวั ด 3 [Screenprint, 31x41.5 cm.] นิ ทรรศการ Print in
ANGKOR WAT 2014 ณ หอศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช. วันที่ 9-30
กันยายน 2557.หน้า 102.
พิ ษณุ ศุ ภ นิ มิ ตร. (2557). รุ่ งอรุ ณ ที่ นครวั ด 4 [Screenprint, 31x41.5 cm.] นิ ทรรศการ Print in
ANGKOR WAT 2014 ณ หอศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช” วันที่ 9-30
กันยายน 2557. หน้า 21.
พิ ษณุ ศุ ภนิ มิ ตร. (2557). นครวั ด [Plywoodgraphy, 30x23 cm.] นิ ทรรศการ Print in ANGKOR
WAT 2014 ณ หอศิลป์ กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช. วันที่ 9-30 กันยายน
2557. หน้า 109.
พิ ษณุ ศุ ภนิ มิ ตร. (2557). นครธม [Plywoodgraphy, 23x30 cm.] นิ ทรรศการ Print in ANGKOR
WAT 2014 ณ หอศิลป์ กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช. วันที่ 9-30 กันยายน
2557. หน้า 109.
งานแปล (ถ้ามี)
ไม่มี
ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี)
ไม่มี
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 39 ปี
ระดับปริญญาตรี
200 110 การสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 2
200 201 สัมมนา
200 241 ศิลปนิพนธ์ 1
200 242 ศิลปนิพนธ์ 2
213 221 ภาพพิมพ์ขั้นสูง 1
213 222 ภาพพิมพ์ขั้นสูง 2
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114
ระดับบัณฑิตศึกษา
200 401 การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 1
200 402 การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 2
200 503 ศิลปะวิจารณ์
200 504 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
200 550 ทัศนศิลป์วิจักษ์
200 553 สัมมนาศิลปะร่วมสมัย
200 601 เตรียมศิลปนิพนธ์ 1
200 602 เตรียมศิลปนิพนธ์ 2
213 421 ภาพพิมพ์ขั้นสูง 1
213 422 ภาพพิมพ์ขั้นสูง 2
213 423 โครงการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์
213 424 สัมมนาภาพพิมพ์
ลงชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร)
วันที่..15..เดือน...มกราคม...พ.ศ..2561...
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
10. ชื่อ-นามสกุล
นายชูศักดิ์ ศรีขวัญ
ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ศ.ม. (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2552)
ศ.บ. (ศิลปไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2549)
สังกัด
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ไม่มี
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
ไม่มี
หนังสือรวมบทความวิจัย
ไม่มี
Proceedings
ไม่มี
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผลงานสร้างสรรค์
ชู ศั ก ดิ์ ศรี ข วั ญ . (2560). ส่ ง เสด็ จ /In Loving Remembrance [Pen&tempera on canvas,
90x70 cm.] “In Loving Remembrance” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ
ครั้งที่ 34 ณ PSG Art Gallery. วันที่ 15 กันยายน-31ตุลาคม 2560. หน้า 90.
ชูศักดิ์ ศรีขวัญ. (2560). เมืองกระบี่ หมายเลข 2 [Acrylic on Canvas, 120x100 cm.] นิทรรศการ
“คาสอนของพ่อ” ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดาเนิน กรุ งเทพมหานคร วันที่ 4-29 กรกฎาคม
2560. หน้า 66.
ชูศักดิ์ ศรีขวัญ. (2559). ไผ่เขียวบนพื้นดินแดง [สีฝุ่นผสมน้ากาว บนพื้นเม็ดมะขามดินสอพอง,
45x45 cm.] นิทรรศการ “จากธรรมชาติ” From nature พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ สานักงานใหญ่ (รัชโยธิน). วันที่ 10 ตุลาคม-11 พฤศจิกายน 2559. หน้า 48.
ชูศักดิ์ ศรีขวัญ. (2559). รักพ่อ [Acrylic on Canvas, 90x70 cm.] “Under His Graciousness”
การแสดงศิ ล ปกรรมอาจารย์ คณะจิ ตรกรรมฯ ครั้ งที่ 33 ณ PSG Art Gallery. วัน ที่ 15
กันยายน-15 ตุลาคม 2559. หน้า 78-79.

116

มคอ. 2

ชู ศั กดิ์ ศรี ขวัญ . (2558). "เจ้ า ฟ้ า หญิ ง กั บ จิ น ตนาการ" [สี อ ะคริ ลิ ก บนผ้ าใบ, 150x120 cm.]
นิทรรศการพระสาทิสลั กษณ์ เฉลิ มพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี พุทธศักราช 2558 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดาเนิน จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม. วันที่ 1530 พฤศจิกายน 2558. หน้า 62-63.
ชูศักดิ์ ศรีขวัญ. (2558). สมุดพระราชทาน : แรงบันดาลใจจากสมเด็จพระเทพรัตน์ [สีอะคริลิ
คบนผ้าใบ, 100x80 cm.] “แรงบันดาลใจจากสมเด็จพระเทพรัตนฯ” การแสดงศิลปกรรม
อาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 32 ณ PSG Art Gallery. วันที่ 15 กันยายน-15 ตุลาคม
2558. หน้า 79.
ชู ศั กดิ์ ศรี ขวั ญ . (2558). ช้ างไทย [วาดเส้ นปากกาบนกระดาษ] CUBIC MUSEUM International
Exchange Exhibition between Aichi University of the Arts and Silpakorn
University ณ แซทเทิ ล ไลท์ แ กลเลอรี่ มหาวิ ทยาลั ยศิ ลปะไอจิ ประเทศญี่ ปุ่ น. วั นที่ 30
ตุลาคม-7 พฤศจิกายน 2558. หน้า 99.
งานแปล (ถ้ามี)
ไม่มี
ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี)
ไม่มี
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 7 ปี
ระดับปริญญาตรี
200 109 การสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 1
200 110 การสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 2
200 201 สัมมนา
200 241 ศิลปนิพนธ์ 1
200 242 ศิลปนิพนธ์ 2
214 102 ศิลปะไทย
214 121 ศิลปะไทย 1
214 122 ศิลปะไทย 2
214 151 ศิลปกรรมไทยศึกษา
214 221 ศิลปะไทย 3
214 222 ศิลปะไทย 4
ระดับบัณฑิตศึกษา
200 401 การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 1
200 402 การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 2
200 504 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
200 550 ทัศนศิลป์วิจักษ์
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214 421 ศิลปะไทยขั้นสูง 1
214 422 ศิลปะไทยขั้นสูง 2
214 423 โครงการสร้างสรรค์ศิลปะไทย
ลงชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร

(อาจารย์ชูศักดิ์ ศรีขวัญ)
วันที่..15..เดือน...มกราคม...พ.ศ..2561...
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
11. ชื่อ-นามสกุล
นายนาวิน เบียดกลาง
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ศ.ม. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2544)
ศ.บ. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2538)
สังกัด
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ไม่มี
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
ไม่มี
หนังสือรวมบทความวิจัย
ไม่มี
Proceedings
ไม่มี
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผลงานสร้างสรรค์
นาวิ น เบี ย ดกลาง. (2560). แสงเที ย น/The Candle Light [Oil and acrylic on canvas,
50x50 cm.] “In Loving Remembrance” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ
ครั้งที่ 34 ณ PSG Art Gallery. วันที่ 15 กันยายน-31ตุลาคม 2560. หน้า 68.
นาวิน เบียดกลาง. (2560). รัชกาลที่ 9 [Oil on linen, 100x120 cm.] นิทรรศการ “คาสอนของ
พ่อ” ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดาเนิน กรุงเทพมหานคร วันที่ 4-29 กรกฎาคม 2560. หน้า
57.

120

มคอ. 2

นาวิน เบี ยดกลาง. (2559). ใต้ ร่มพระบารมี องค์อัค รศิลปิ น [Oil, Acrylic on Canvas, 37x52
cm.] “Under His Graciousness” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 33
ณ PSG Art Gallery. วันที่ 15 กันยายน-15 ตุลาคม 2559. หน้า 44-45.
นาวิน เบียดกลาง. (2559). หน้ากากผีเสื้อ [สีน้ามันบนผ้าใบ, 100x120 cm.] การแสดงศิลปกรรม
คณาจารย์ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมฯ จัดแสดง ณ PSG Art Gallery. วันที่ 4-25
มกราคม 2559. หน้า 21.
นาวิน เบียดกลาง. (2559). ผมยาวสีม่วง [สีน้ามันบนผ้าใบ, 100x120 cm.] การแสดงศิลปกรรม
คณาจารย์ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมฯ จัดแสดง ณ PSG Art Gallery. วันที่ 4-25
มกราคม 2559. หน้า 22.
น าวิ น เบี ย ดก ลาง. (2558). Double Eyes [วาด เส้ น บ น ก ระดาษ ] CUBIC MUSEUM
International Exchange Exhibition between Aichi University of the Arts and
Silpakorn University ณ แซทเทิลไลท์แกลเลอรี่ มหาวิทยาลัยศิลปะไอจิ ประเทศญี่ปุ่น.
วันที่ 30 ตุลาคม-7 พฤศจิกายน 2558. หน้า 89.
นาวิน เบียดกลาง. (2558). ในอ้อมพระกร [สีน้ามันบนผ้าใบ, 120x100 cm.] “แรงบันดาลใจจาก
สมเด็จพระเทพรัตนฯ” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 32 ณ PSG Art
Gallery.
วันที่ 15 กันยายน-15 ตุลาคม 2558. หน้า 57.
งานแปล (ถ้ามี)
ไม่มี
ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี)
ไม่มี
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 15 ปี
ระดับปริญญาตรี
200 201 สัมมนา
200 241 ศิลปนิพนธ์ 1
200 242 ศิลปนิพนธ์ 2
211 121 จิตรกรรม 1
211 122 จิตรกรรม 2
211 181 จิตรกรรมภาพเหมือนและภาพเปลือย
211 221 จิตรกรรม 3
211 222 จิตรกรรม 4
ระดับบัณฑิตศึกษา
200 401 การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 1
200 402 การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 2
200 554 ทัศนศิลป์ 2 มิติ
211 421 จิตรกรรมขั้นสูง 1

121
211 422 จิตรกรรมขั้นสูง 2
211 423 โครงการสร้างสรรค์จิตรกรรม
ลงชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวิน เบียดกลาง)
วันที่..15..เดือน...มกราคม...พ.ศ..2561...
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
12. ชื่อ-นามสกุล
นายณภัทร ธรรมนิยา
ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ศ.ม. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543)
ศ.บ. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2537)
สังกัด
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ไม่มี
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
ไม่มี
หนังสือรวมบทความวิจัย
ไม่มี
Proceedings
ไม่มี
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผลงานสร้างสรรค์
ณภัทร ธรรมนิ ยา. (2558). ปริมาณในรูปสี่เหลี่ยม [ปลาสเตอร์] CUBIC MUSEUM International
Exchange Exhibition between Aichi University of the Arts and Silpakorn
University ณ แซทเทิ ล ไลท์ แกลเลอรี่ มหาวิทยาลั ยศิล ปะไอจิ ประเทศญี่ ปุ่ น . วัน ที่ 30
ตุลาคม-7 พฤศจิกายน 2558. หน้า 98.
ณภัทร ธรรมนิยา. (2558). ทรงพระเจริญ [ภาพถ่ายประกอบไม้, 90x80 cm.] “แรงบันดาลใจจาก
สมเด็จพระเทพรัตนฯ” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 32 ณ PSG Art
Gallery. วันที่ 15 กันยายน-15 ตุลาคม 2558. หน้า 66.
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ณภั ท ร ธรรมนิ ยา. (2557). สเก็ต 2535 (ลี ล า) [ปั้ น ดิน ] ASEAN WAY การแสดงศิ ล ปกรรม
อาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 31 ณ PSG Art Gallery. วันที่ 15 กันยายน-15 ตุล าคม
2557. หน้า 54, 57.
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 6 ปี
ระดับปริญญาตรี
200 101 ศิลปะพื้นฐาน 1
200 106 องค์ประกอบศิลป์ 1
200 109 การสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 1
200 110 การสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 2
200 241 ศิลปนิพนธ์ 1
200 242 ศิลปนิพนธ์ 2
212 221 ประติมากรรม 3
212 222 ประติมากรรม 4
ระดับบัณฑิตศึกษา
200 401 การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 1
200 402 การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 2
200 555 ทัศนศิลป์ 3 มิติ
ลงชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร

(อาจารย์ณภัทร ธรรมนิยา)
วันที่..15..เดือน...มกราคม...พ.ศ..2561...
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
13. ชื่อ-นามสกุล
นายอภิชัย ภิรมย์รักษ์
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ศ.ม. (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2535)
ศ.บ. (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2532)
สังกัด
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผลงานสร้างสรรค์
อภิชัย ภิรมย์รักษ์. (2560). นิทรรศการศิลปะ "ศิลปะ...ชีวิต...ความรัก : ONE AFFECTION ONE
LIFETIME" นิทรรศการเดี่ยว ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า วันที่ 7-30
ธันวาคม 2560. แผ่นพับ.
อภิ ชั ย ภิ ร มย์ รั ก ษ์ . (2560). King of King (1-2-3-4) [Offset Lithograph, 74x54 cm.] “In
Loving Remembrance” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 34 ณ PSG
Art Gallery. วันที่ 15 กันยายน-31ตุลาคม 2560. หน้า 88.
อภิชัย ภิรมย์รักษ์. (2559). มารแดง [สีฝุ่นผสมน้ากาว บนพื้นเม็ดมะขามดินสอพอง, 45x45 cm.]
นิทรรศการ “จากธรรมชาติ” From nature พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์
สานักงานใหญ่ (รัชโยธิน). วันที่ 10 ตุลาคม-11 พฤศจิกายน 2559. หน้า 45.
อภิชัย ภิรมย์รักษ์. (2559). พระศรีอาริยเมตไตรย [Cement, Metal, Pyramid Models, Glass,
and Crystal] “Under His Graciousness” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ
ครั้งที่ 33 ณ PSG Art Gallery. วันที่ 15 กันยายน-15 ตุลาคม 2559. หน้า 76-77.
อภิชัย ภิรมย์รักษ์. (2558). Mule [สานผักตบชวา] CUBIC MUSEUM International Exchange
Exhibition between Aichi University of the Arts and Silpakorn University ณ
แซทเทิ ล ไลท์ แ กลเลอรี่ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปะไอจิ ประเทศญี่ ปุ่ น . วั น ที่ 30 ตุ ล าคม-7
พฤศจิกายน 2558. หน้า 93.
อภิ ชั ย ภิ รมย์ รั กษ์ . (2558). สมเด็ จพระเทพรั ตนฯ กั บพระเศวตสุ รคชาธารฯ [ขี้ ผึ้ ง ดิ นน้ ามั น ,
22x66x39 cm.] “แรงบัน ดาลใจจากสมเด็จพระเทพรัตนฯ” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์
คณะจิ ตรกรรมฯ ครั้ งที่ 32 ณ PSG Art Gallery. วัน ที่ 15 กันยายน-15 ตุล าคม 2558.
หน้า 78.
อภิชัย ภิรมย์ รักษ์. (2557). ช้างไทย 3 (สวัสดี ) [บรอนซ์, 66x30x35 cm.] ASEAN WAY การ
แสดงศิ ล ปกรรมอาจารย์ ค ณะจิ ต รกรรมฯ ครั้ ง ที่ 31 ณ PSG Art Gallery. วั น ที่ 15
กันยายน-15 ตุลาคม 2557. หน้า 68, 69.
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งานแปล (ถ้ามี)
ไม่มี
ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี)
ไม่มี
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 25 ปี
ระดับปริญญาตรี
200 201 สัมมนา
200 241 ศิลปนิพนธ์ 1
200 242 ศิลปนิพนธ์ 2
214 121 ศิลปะไทย 1
214 122 ศิลปะไทย 2
214 152 คติความเชื่อในงานศิลปกรรมไทย
214 153 ศิลปะไทยวิจักษ์
214 182 งานช่างสิบหมู่
214 221 ศิลปะไทย 3
214 222 ศิลปะไทย 4
ระดับบัณฑิตศึกษา
103 523 การตรวจสอบและบันทึกข้อมูล
200 550 ทัศนศิลป์วิจักษ์
214 421 ศิลปะไทยขั้นสูง 1
214 422 ศิลปะไทยขั้นสูง 2
214 423 โครงการสร้างสรรค์ศิลปะไทย
ลงชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชัย ภิรมย์รักษ์)
วันที่..15..เดือน...มกราคม...พ.ศ..2561...
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
14. ชื่อ-นามสกุล
นายวิสูตร โพธิ์เงิน
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ค.ด. (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553)
ค.ม. (ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547)
กศ.บ. (ศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2543)
สังกัด
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
วิสูตร โพธิ์เงิน. (2560). “การพัฒนาเยาวชนไทยระดับประถมศึกษาโดยใช้รูปแบบกิจกรรมศิลปะพหุ
ปัญญาส่งเสริมความเป็นพลเมืองอาเซียน”. นครปฐม, ทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะกรรมการ
การวิจัยแห่งชาติ. 285 หน้า.
วรรณวีร์ บุญคุ้ม, วิสูตร โพธิ์เงิน, และมนัสนันท์ น้าสมบูรณ์. (2558). “การพัฒนาทักษะการเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์แบบองค์รวมของผู้สูงอายุในชนบทไทย: ด้านอาชีพ” นครปฐม, ทุนสนับสนุนจาก
สานักคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร.
250 หน้า.
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยในรูปแบบบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
วิสูตร โพธิ์เงิน. (2560). “ความเป็นพลเมืองอาเซียนของเยาวชนไทยระดับประถมศึกษา”. วารสาร
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ปีที่ 20 ฉบับเดือน มกราคม – ธันวาคม 2560.
หน้า 246 -256. (TCI) กลุ่มที่ 1
วิสูตร โพธิ์เงิน, วิสาข์ จัติวัตร์, มาเรียม นิลพันธุ์, อรพิณ สิริสัมพันธ์, และอธิกมาส มากจุ้ย. (2560).
“การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” วารสาร E-Veridian, Silpakorn University.
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน ถึง ธันวาคม ปี 2560. หน้า 1180 – 1196.(TCI) กลุ่มที่ 1
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วรรณวีร์ บุญคุ้ม, วิสูตร โพธิ์เงิน, และพจนา บุญคุ้ม. (2559). “การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้
กศน.ตาบลในภูมิภาคตะวันตกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน” วารสาร E-Veridian,
Silpakorn University. ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน ถึง ธันวาคม ปี 2559. pp.840 –
856.(TCI) กลุ่มที่ 1
WISUD PO NGERN. (2016).“Conceptual framework in Art Education”. The Silpakorn
University Journal of Social Science, Humanities, and Arts, Volume 16 no.3.
pp. 53 – 76. (TCI) กลุ่มที่ 1
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
บทความวิชาการ
วิสูตร โพธิ์เงิน. (2560). “STEAM ศิลปะเพื่อสะเต็มศึกษา:การพัฒนาการรับรู้ความสามารถและแรง
บันดาลใจให้เด็ก”. วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ปีที่ 45 ฉบับที่ 1 (ม.ค. –
มี.ค. 60). หน้า 320 - 334 . (TCI กลุ่ม 1)
Proceedings
WANAWEE BOONKHUM, WISUD PO NGERN, AND MANASSANAN NAMSOMBOON. (2015).
Development of Holistic Creative Learning Skills for Elderly People in Rural
Area of Thailand: Career Dimension. ECCS 2015: The European Conference on
Social Science 2015 Official Conference Proceedings 2015. pp.149 – 162.
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 5 ปี
ระดับปริญญาตรี
471 102 เทคนิคส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
471 202 วรรณกรรมสาหรับเด็ก
471 205 ศิลปะสาหรับเด็ก
471 304 การสอนศิลปะในระดับประถมศึกษา
471 406 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
471 410 สัมมนาประถมศึกษา
471 413 การศึกษารายบุคคลสาขาวิชาการประถมศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา

128
200 504 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
473 535 สัมมนานวัตกรรมด้านหลักสูตรและการสอน
473 538 หลักสูตรและการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิด
477 502 วิธีวิจัยทางศิลปศึกษา
477 505 ทฤษฎีและการพัฒนาหลักสูตรศิลปศึกษา
ลงชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสูตร โพธิ์เงิน)
วันที่..15..เดือน...มกราคม...พ.ศ..2561...
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
15. ชื่อ-นามสกุล
นายอติยศ สรรคบุรานุรักษ์
ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2559)
ศ.ม. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548)
ศ.บ. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546)
สังกัด
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ไม่มี
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ
อติยศ สรรคบุรานุรักษ์. (2560). “ซินเนคติกส์: รูปแบบการสอนที่ส่งเสริมนวัตกรรมและ
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ทักษะจาเป็นในศตวรรษที่ 21” วารสารวิชาการVeridian
E-Journal. ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปะ ปีที่ 10, ฉบับที่
3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2560. หน้า 2555-2566. (TCI 1)
อติยศ สรรคบุรานุรักษ์. (2560). การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้
ศิลปะเป็นฐาน. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือน
มกราคม-มิถุนายน 2560. หน้า 135-147. (TCI 1)
ศศิณัฏฐ์ สรรคบุรานุรักษ์ และอติยศ สรรคบุรานุรักษ์. (2558). “การบริหารจัดการหลักสูตรใน
ศตวรรษที่ 21: ห้องเรียนที่กว้างเท่ากับโลก Curriculum Management in 21st
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century: A Classroom as Wide as the World”. วารสารวิชาการและวิจัย
สั งคมศาสตร์ Social Sciences Research and Academic Journal ปี ที่ 10, ฉบั บ ที่ 28
มกราคม – เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. หน้า 1-14. (TCI 1)
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แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ชั้นปีที่

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
30
30
30
30
30
30
60
60
60

ปี 2554
30

ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม

30

จานวนที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

-

30

30

ปี 2558
30
30
60

30

30

จานวนนักศึกษาคงอยู่ (จานวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา
ปีการศึกษาที่รับเข้า

รับเข้า
37
29
32
34
33

2558
2557
2556
2555
2554

จานวนนักศึกษาคงอยู่ (จานวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
25
29
20
32
28
34
29
33
26

ตกค้าง
5
19
17

หมายเหตุ: นักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2556 ถึง 2558 เป็นนักศึกษา หลักสูตรฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556)

จานวนรับเข้า จานวนสาเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา (2 ปี) และจานวนพ้นสภาพ
ปี
จานวน
การศึกษา รับเข้าใน
ที่รับเข้า
รุ่น
2558
37
2557
29
2556
32
2555
34
2554

33

ปีการศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
2558 2557 2556 2555 2554

จานวน
พ้นสภาพ

จานวน
จบรวม

จานวน
จบในรุ่น

ร้อยละ
จบในรุ่น

12
9
4
6

12
46
30
7

23
23

71.87
67.64

3
2

20
11

10

-

-

10

2

21

63.63

3

1

13

4

-
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รายงานการประเมินผลของหลักสูตร
การวิจัยเรื่อง “การประเมินหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา คณะจิตรกรรม
ประติ ม ากรรมและภาพพิ ม พ์ และคณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร” เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ประเมิ น (
Evaluation Research) โดยมีรายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อประเมินหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา ในด้านบริบท ด้านปัจจัยนาเข้า
ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิภาพ ด้านความยั่งยืน และด้านการถ่ายโยงความรู้
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาและแนวทางการพั ฒ นา ปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต รศิ ล ปมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าทั ศน
ศิลปศึกษา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิธีดาเนินการวิจัย
คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการประเมินหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยใช้วิธีการประเมินของ Danial L.
Stufflebeam รูปแบบการประเมินแบบ CIPPIEST Model โดยประเมิลผลหลักสูตรใน 8 ด้านคือ ในด้านบริบท
ด้านปัจจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล ด้านความยั่งยืน ด้านการ
ถ่ายโยงความรู้ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสอบถามความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตร 5 กลุ่ม ได้แก่ โดย
ผู้ตอบแบบสอบถามประกอบไปด้วยผู้เกี่ยวข้อง 5 กลุ่ม ได้แก่ บัณฑิต จานวน 29 คน, นักศึกษา จานวน 23 คน,
คณาจารย์ผู้สอน จานวน 17 คน, คณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 14 คน และผู้ใช้
บัณฑิต จานวน 17 คน กลุ่มเป้าหมายได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามทั้งแบบ chick list และคาถามปลายเปิด การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติคือ
ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)
สรุปผลการวิจัย
การประเมินหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในครั้งนี้สรุปได้ดังต่อไปนี้
1. ผลการประเมินหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา ที่ได้จากบัณฑิต นักศึกษา
อาจารย์ผู้สอน ผู้ใช้บั ณฑิต คณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจาหลักสูตร ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับเหมาะสมมากที่สุด ( X = 4.52, S.D.= 0.52 ) โดยนักศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต มีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ตามลาดับ ดังนี้ ( X = 4.38, S.D.= 0.60), ( X = 4.43, S.D.= 0.47) ส่วนคณะกรรมการบริหาร บัณฑิต
และอาจารย์ผู้สอน มีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด ตามลาดับ ดังนี้ ( X = 4.59, S.D.= 0.58 ), ( X =
4.60, S.D.= 0.56), ( X = 4.61, S.D.= 0.43)
เมื่อพิจารณาผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ด้านที่มีความเหมาะสมมากที่สุด มี 6
ด้าน ได้แก่ ด้านด้านบริบท ( X = 4.60, S.D. = 0.47) ด้านการถ่ายโยงความรู้ ( X = 4.59, S.D. = 0.54 ) ด้าน
กระบวนการ ( X = 4.58, S.D. = 0.53) ด้านผลกระทบ ( X = 4.53, S.D. = 0.46) ด้านประสิทธิผล ( X = 4.50,
S.D. = 0.57) และด้านปัจจัยนาเข้า ( X = 4.50, S.D. = 0.59) ตามลาดับ และด้านที่มีความเหมาะสมระดับมาก
ได้แก่ ด้านความยั่งยืน ( X = 4.47, S.D. = 0.57) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ด้านผลผลิต ( X = 4.41,
S.D. = 0.42)
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2. ผลการประเมินด้านบริบท พบว่า ภาพรวมของความคิดเห็นของบัณฑิต นักศึกษา คณะกรรมการ
บริหารและอาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ที่มีต่อหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา
ด้านบริบทมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.60, S.D. = 0.47) โดย อาจารย์ผู้สอนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
( X = 4.85, S.D. = 0.36) รองลงมาได้แก่ กรรมการบริหาร/อาจารย์ประจาหลักสูตร ( X = 4.65, S.D. = 0.54),
บัณฑิต ( X =4.54, S.D.= 0.41) และลาดับสุดท้ายคือ นักศึกษา ( X = 4.37, S.D. = 0.58) ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ในด้านเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.64,
S.D. = 0.54) รองลงมาได้แก่ ด้านการดาเนินงานหลักสูตร ( X = 4.60, S.D. = 0.47) และด้านวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร ( X = 4.56, S.D. = 0.53) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านโครงสร้างหลักสูตร ( X = 4.54, S.D. =
0.52)
3. ผลการประเมิน ด้านปั จจั ยน าเข้า พบว่า ในภาพรวม บั ณ ฑิ ต นั กศึกษา อาจารย์ ผู้ ส อน และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีความคิดเห็นต่อหลักสู ตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา ด้านปัจจัย
นาเข้าอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.50, S.D. = 0.59) โดยความคิดเห็นจากบัณฑิตมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.76,
S.D. = 0.50) รองลงมาคื อ อาจารย์ ผู้ ส อน ( X = 4.54, S.D. = 0.46) และนั ก ศึ ก ษา ( X = 4.48, S.D. =
0.73) และที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ( X = 4.40, S.D. = 0.70)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ในด้านคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
( X = 4.71, S.D. = 0. 45) รองลงมาได้แก่ ด้านงบประมาณในการจัดดาเนิ น การหลักสูตร ( X = 4.51, S.D. =
0.59) และด้านคุณลักษณะของผู้เรียนก่อนเรียนในหลักสูตร ( X = 4.43, S.D. = 0.59) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดคือ ด้านทรัพยากร/สภาพแวดล้อมที่ใช้ในการดาเนินการตามหลักสูตร ( X = 4.20, S.D. = 0.58)
4. ผลการประเมิน ด้านกระบวนการ พบว่า ในภาพรวม บั ณ ฑิต นั กศึกษา กรรมการผู้ บ ริห าร/
อาจารย์ ป ระจ า และผู้ ส อน มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ หลั ก สู ต รศิ ล ปมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าทั ศ นศิ ล ปศึ ก ษา ด้ า น
กระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด ( X = 4.58 , S.D. = 0.53) โดย กรรมการผู้ บ ริห าร/อาจารย์
ประจ า มี ค่าเฉลี่ ยมากที่ สุ ด ( X = 4.68, S.D. = 0.54) รองลงมาคือ บั ณ ฑิ ต ( X = 4.54, S.D. = 0.62) และ
อาจารย์ผู้สอน ( X = 4.49, S.D. = 0.45) ตามลาดับ ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ นักศึกษา ( X = 4.32, S.D. = 0.58)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ในด้านพฤติกรรมของผู้สอนและพฤติกรรมของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด ( X = 4.69, S.D. = 0.47) รองลงมาได้แก่ ด้านประกันคุณภาพ ( X = 4.66, S.D. = 0.53), ด้านการบริหาร
หลักสูตร ( X = 4.62, S.D. = 0.50), ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตร ( X = 4.50, S.D. = 0.56) และ
ด้านการให้บริการและการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ( X = 4.44, S.D. = 0.52) ตามลาดับ ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ( X = 4.40, S.D. = 0.56)
5. ผลการประเมินด้านผลผลิ ต พบว่า ในภาพรวม บั ณ ฑิต นักศึกษา กรรมการผู้ บริห าร/อาจารย์
ประจา ผู้สอน และผู้ใช้บัฑิต มีความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา ด้านผลผลิต
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.41 , S.D. = 0.42) โดย กรรมการ/อาจารย์ประจา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
( X = 4.64, S.D. = 0.52) รองลงมาคือ บั ณ ฑิต ( X = 4.59, S.D. = 0.69), อาจารย์ ผู้ ส อน ( X = 4.55, S.D. =
0.46), ผู้ใช้บัณฑิต ( X = 4.40, S.D. = 0.41) ตามลาดับ และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ นักศึกษา ( X = 4.35, S.D. =
0.52)
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เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ในด้านคุณภาพของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.53, S.D. =
0.55) รองลงมาคือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของบัณฑิต ( X = 4.52, S.D. = 0.41), ด้านความรู้/ความสามารถ
ของบัณฑิต ( X = 4.42, S.D. = 0.43), ด้านเชาว์ปัญญาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ของบัณฑิต ( X = 4.31, S.D. =
0.40) และด้านทักษะความสั มพั น ธ์ระหว่างบุ คคลและความรับ ผิ ดชอบ ของบั ณ ฑิต ( X = 4.34, S.D. = 0.39)
ตามลาดับ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี ของ
บัณฑิต ( X = 4.30, S.D. = 0.22)
6. ผลการประเมินด้านผลกระทบ พบว่า ในภาพรวม บัณฑิตและผู้ใช้บัฑิตมีความคิดเห็นต่อหลักสูตร
ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา ด้านผลกระทบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.53, S.D. =
0.46) โดย บัณฑิต มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.65, S.D. = 0.52) และผู้ใช้บัฑิตมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.35, S.D. = 0.38)
เมื่อพิจารณาเป็ น รายข้อ พบว่า ในข้อคาถาม ท่านสามารถน าผลที่เกิดจากการเรียนไปใช้ในการ
ทางานหรือพัฒนาหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.69, S.D. = 0.62) รองลงมาคือ ท่านได้ผลิต
และเผยแพร่งานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ หรือผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ ( X = 4.66, S.D. = 0.49), ท่านได้นา
ความรู้ที่ได้เรียนมาไปสร้างผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทางการเรียนการสอน ( X =
4.59, S.D. = 0.45), หน่วยงานได้รับผลประโยชน์จากการทางานของบัณฑิตตรงตามที่คาดหมาย ( X = 4.41, S.D.
= 0.42) ตามลาดับ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ บัณฑิตใช้ความรู้ความสามารถในสายวิชาชีพอย่างเต็มที่ในการ
ช่วยพัฒนาหน่วยงานหรือองค์กร ( X = 4.29, S.D. = 0.33)
7. ผลการประเมินด้านประสิทธิผล พบว่า ในภาพรวม บัณฑิตและผู้ใช้บัฑิตมีความคิดเห็นต่อหลักสูตร
ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา ด้านประสิทธิผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.50, S.D. =
0.57) โดย บัณฑิต มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.56, S.D. = 0.50) และผู้ใช้บัฑิตมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.43, S.D. = 0.63)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ในข้อประสิทธิภาพด้านการจัดการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.63,
S.D. = 0.55) รองลงมาคือ ประสิทธิภาพด้านการด าเนินงานที่คุ้มค่า ( X = 4.60, S.D. = 0.66), ประสิทธิภ าพด้าน
ทั ก ษะในวิ ช าชี พ ( X = 4.58, S.D. = 0.58), ประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นวิ ช าการ ( X = 4.49, S.D. = 0.52) และ
ประสิ ท ธิภ าพด้ านการสร้ างความสั มพั น ธ์ ( X = 4.40, S.D. = 0.50) ตามล าดั บ ด้านที่ มี ค่าเฉลี่ ย น้ อยที่ สุ ด คื อ
ประสิทธิภาพด้านการริเริ่มสร้างสรรค์ ( X = 4.30, S.D. = 0.60)
8. ผลการประเมินด้านความยั่งยืน พบว่า ในภาพรวม บัณฑิตและผู้ใช้บัฑิตมีความคิดเห็นต่อหลักสูตร
ศิลปมหาบั ณ ฑิต สาขาวิช าทัศนศิลปศึกษา ด้านความยั่งยืน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( X = 4.47, S.D. =
0.57) โดย บัณฑิต มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.52, S.D. = 0.65) และผู้ใช้บัฑิตมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.42, S.D. = 0.48)
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เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ในข้อ มีความรู้ในสาระของสาขาวิชา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.61,
S.D. = 0.50) รองลงมาคือ มีความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชาอย่างเหมาะสม ( X = 4.58, S.D. =
0.51), มีการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างเหมาะสม ( X = 4.52, S.D. = 0.74), สามารถประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้รับจาก
การศึกษาไปสู่งานอื่นๆ ได้ ( X = 4.51, S.D. = 0.50), มีการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างเหมาะสม ( X =
4.47, S.D. = 0.66), สามารถนาความรู้ที่ได้จากการศึกษามาใช้ในการพัฒนางานของตนเองและหน่วยงานได้อย่าง
ดี ( X = 4.41, S.D. = 0.52), มีการพัฒ นาด้านเทคโนโลยีแหล่งข้อมูลอย่างเหมาะสม ( X = 4.40, S.D. = 0.55)
และ มีการพัฒนาด้านทักษะด้านภาษาอย่างเหมาะสม ( X = 4.39, S.D. = 0.52) ตามลาดับ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดคือ มีการทางานเป็นทีมได้อย่างเหมาะสม ( X = 4.37, S.D. = 0.61)
9. ผลการประเมินด้านการถ่ายโยงความรู้ พบว่า ในภาพรวม บัณฑิตและผู้ใช้บัฑิตมีความคิดเห็นต่อ
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา ด้านการถ่ายโยงความรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
( X = 4.59, S.D. = 0.54) โดย บัณฑิต มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.65, S.D. = 0.62) และผู้ใช้บัฑิตมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.53, S.D. = 0.45)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ในข้อ สามารถ/มีกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาต่างๆ ในการทางานได้
อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.64, S.D. = 0.59) รองลงมาคือ มีการปรับปรุงความรู้และการนาไปใช้
เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีใหม่ในการทางาน ( X = 4.62, S.D. = 0.47) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ สามารถ
ปรับความรู้ให้เหมาะสมกับองค์กรภายนอกหรือในสถานที่ทางาน ( X = 4.52, S.D. = 0.55)
ผลการศึ ก ษาปั ญ หา และแนวทางการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รศิ ล ปมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ทัศนศิลปศึกษา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จาก
ข้อคาถามปลายเปิด 9 ข้อ พบว่า มีปัญหาและข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ท่านคิดว่า วัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีความชัดเจน เหมาะสม และสามารถนาไปปฏิบัติใช้ได้จริง
หรือไม่มากน้อยเพียงใด
ความคิดเห็นของ บัณฑิต นักศึกษาอาจารย์ผู้สอนและกรรมการ/อาจารย์ประจา ส่วนใหญ่มีความเห็น
สอดคล้ องกัน ว่าเหมาะสมชัดเจนดีแล้ วและสามารถน าไปใช้ได้จริง มีผู้ เสนอให้ ตัดเรื่องการสอนศิล ปะออกใน
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ส่วนในข้อที่ 2 มีผู้เสนอให้ปรับในประเด็นมีจรรยาอาจกล่าวถึงจรรยาบรรณวิชาชีพครูตาม
หลักคุณธรรมการผลิตครู ของคณะศึกษาศาสตร์อย่างชัดเจน และถ้าสามารถแยกความสามารถให้เป็นสร้างสรรค์
และวิชาการหรือวิชาการและสร้างสรรค์ได้ก็จะดีเพราะความสามารถแต่ละคนในการสร้างสรรค์และวิชาการจะ
มากน้อยไม่เท่ากัน และควรเพิ่มข้อ 5. เป็นมหาบัณฑิตที่มีความสามารถทั้งการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์และการจัดการ
ทางการศึกษาได้
เพราะเหตุใด

2. ท่านคิดว่าควรเพิ่มหรือลดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร/ รายวิชา/ เนื้อหา/ ระยะเวลา อย่างไรบ้าง

ความคิดเห็นของ บัณฑิต นักศึกษาอาจารย์ผู้สอนและกรรมการ/อาจารย์ประจา ส่วนใหญ่มีความเห็น
สอดคล้องกันว่า มีความเหมาะสม แต่อาจปรับแก้ไขรายวิชาภาษาอังกฤษพื้น ฐานเรียนที่เน้ นเป็ นวิชาการมาก
เกินไปส่งผลให้นักศึกษาบางคนที่ไม่ได้เรียนมานานเรียนไม่เข้าใจ ควรเพิ่มระยะเวลาการเรียนในส่วนรายวิชาหรือ
เนื้อหาของฝั่งทางวิชาศึกษาศาสตร์และทางสร้างสรรค์และช่วงเวลาในการปฏิบัติการเรียนการสอนให้มากขึ้นกว่า
ปัจจุบัน ควรจัดให้มีการศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในหลักสูตรหรือการศึกษาดูงานต่างประเทศ และมีผู้
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เสนอให้ควรเพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุนทรียศาสตร์ ในหมวดวิชาบังคับเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเรื่องของ
ศิลปะทั้ง 4 แกนให้มากยิ่งขึ้น ได้แก่ศิลปะปฏิบัติประวัติศาสตร์ศิลป์ศิลปะวิจารณ์และสุนทรียศาสตร์
3. ท่านคิดว่าปั จจัยนาเข้าในด้านต่างๆ ได้แก่ บุ คลากร เนื้ อหาหลักสูตร วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ สิ่ ง
อานวยความสะดวก แหล่งข้อมูลการค้นคว้า คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
ความคิดเห็นของ บัณฑิต นักศึกษาอาจารย์ผู้สอนและกรรมการ/อาจารย์ประจา ส่วนใหญ่มีความเห็น
สอดคล้ องกัน ว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมทุ กประเด็น มีความเหมาะสมเป็ น อย่ างมากทั้งบุ คลากรมีความ
เชี่ยวชาญ ให้ความรู้ที่ผู้เรียนสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง บุคลากรและเนื้อหาหลักสูตรเหมาะสมดี แต่วัสดุ
อุปกรณ์และสถานที่สิ่งอานวยความสะดวกมีความเหมาะสมปานกลาง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนค่อนข้างมีปั ญ หาอาจเนื่ องจากการใช้งานมานาน เครื่องมือสื่อสารสนเทศที่ เก่าและค่อนข้างชารุดใน
ห้องเรียน คุณสมบัติผู้เรียนต้องรับผู้เรียนที่ไปทางานหรือต้องการหรือมีใจในการอยากเรียนจริงๆ เพื่อลดปัญหา
การออกหรื อ ไม่ ม าเรี ย นกลางคั น ท าให้ เกิ ด ปั ญ หาและมี ผ ลต่ อ หลั ก สู ต ร คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ เรี ย นระหว่ า งผู้ มี
ประสบการณ์ครูกับไม่มีประสบการณ์ครูทาให้เกิดการปรับตัวค่อนข้างมากเพราะเนื้อหาของฝั่งศึกษาศาสตร์และ
เวลาเรียนทาให้เกิดความแตกต่างต่อการรับรู้ของผู้เรียนค่อนข้างมาก ควรเพิ่มแหล่งค้นคว้าวิจัยทางด้านศิลปะมาก
ขึ้น และการเข้าสู่การค้ นคว้าทางออนไลน์ของมหาวิทยาลัย เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยควรปรับปรุง ควรมีการคัด
สรรผู้เข้าศึกษาหลายแขนงวิช ามากกว่านี้ ภ ายในสาขาวิชาเช่น ศิล ปะไทย จิตรกรรมไทยจิตรกรรมสากล และ
ออกแบบ ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกมีความเหมาะสมน้อยที่สุด ควรปรับปรุงให้สามารถปฏิบัติ งาน
ทางศิลปะได้สะดวกยิ่งขึ้น เพราะในบางครั้งการทางานจาเป็น ต้องใช้สถานที่ต้องการให้ เพิ่มห้องปฏิบัติการเพื่อ
สะดวกต่อการทางานและการขนย้าย ควรมีระบบการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาให้เป็นรูปธรรม และปัญหาเรื่อง
ของเวลาการเรียนในหลักสูตรที่มีน้อยเกินไป
4. ท่านคิดว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้แก่นักศึกษาของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศน
ศิลปศึกษา มีความเหมาะสมหรือไม่เพราะเหตุใด
ความคิดเห็นของ บัณฑิต นักศึกษาอาจารย์ผู้สอนและกรรมการ/อาจารย์ประจา ส่วนใหญ่มีความเห็น
สอดคล้องกันว่าการจัดการเรียนรู้แก่นักศึกษาของหลักสูตรเหมาะสมดีแล้ว กิจกรรมที่ทั้งจัดให้นักศึกษาเพื่อศึกษา
เทคนิคและแนวคิดในทางการศึกษาและการสร้างสรรค์งานศิลปะและนักศึกษาก็สามารถนาความรู้ไปปรับใช้ได้จริง
ทาให้ผู้เรียนที่ไม่มีประสบการณ์ได้เกิดความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมกับตนเองได้ มีการใช้บุคลากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ หลากหลายคนจากทั้งทางศึกษาศาสตร์และทางสร้างสรรค์เข้าร่วมกันสอน แต่ต้องการให้มีการจัด
กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่เช่น ไปต่างจังหวัด หรือไปต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ใน
สถานที่จริง ควรเพิ่มการนาเสนอผลงานของผู้เรียนผ่านนิทรรศการและเวทีงานวิจั ยให้บ่อยขึ้น เนื่องจากระยะเวลา
ในการจัดการเรียนการสอนมีแค่ 2 วันต่อสัปดาห์และรายวิชาเนื้อหานั้นมีมาก ทาให้ได้ทางานแบบจากัด ได้ผลงาน
ไม่มีคุณภาพ ควรให้ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น การศึกษาทางด้านศิลปะบางรายวิชาเช่นความเป็ น
สุนทรียภาพในการทางศิลปะ ด้านการสร้างสรรค์จะต้องบ่มเพาะและนักศึกษาต้องการเวลาในการทาความเข้าใจ
ตนเองมากกว่านี้ และช่วงเวลาที่ทาวิทยานิพนธ์อาจจะน้อยเกินไป
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5. ท่านคิดว่าจุดเด่น/ จุดด้อยในหลักสูตรนี้คืออะไร เพราะเหตุใด
ความคิดเห็นของ บัณฑิต นักศึกษาอาจารย์ผู้สอนและกรรมการ/อาจารย์ประจา โดยส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นว่าจุดเด่น คือมีการสอนร่วมกันระหว่าง 2 คณะทาให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้ง ด้านทางสายวิชาการและสาย
สร้างสรรค์ ผู้เรียนสามารถจบออกไปแล้วเป็นครูและเป็นศิลปินได้ การปฏิบัติมีความหลากหลาย เชื่อมโยงศิลปะ
กับครูได้อย่างเข้าใจชัดเจน ผู้เรียนมีความสนใจและตั้งใจและมีความต้องการเรียนรู้ เป็ นหลักสูตรที่บู รณาการ
สร้างสรรค์ศิลปะและการถ่ายทอดให้ผล ทั้งอาจารย์ผู้สอนมีชื่อเสียงและมีประสบการณ์สูง และนักศึกษามีอิสระใน
การนาเสนอสาระในวิทยานิพนธ์ได้
ส่วนจุดด้อย มีประเด็นในเรื่องของเนื้อหารายวิชาที่มากเกินไป เพราะวิชาชีพครูไม่สามารถเรียนจบได้
ภายใน 2 ปี ถ้าจะให้ได้ครูที่มีคุณภาพและเนื่องจากนักศึกษาบางคนจบศิลปะในระดับปริญญาตรีมาอย่างเดียว
นักศึกษาบางคนขาดความรู้พื้นฐานด้านศึกษาศาสตร์อย่างมาก จะทาให้รู้สึกว่าเนื้อหาทางวิชาการนั้นยาก เกิด
ความรู้สึ กไม่อยากเรีย นเพราะเนื้ อหาบรรยายยากเกิน ไป ส่ งผลต่อ ปั ญ หาการลาออกกลางคั น เนื่ องจากเป็ น
หลักสูตรที่เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์สาหรับ ผู้ที่ทางานไปเรียนไปด้วยจึงต้องจัดสรรเวลาให้ มากยิ่งขึ้น
เนื่องจากเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรมีปริมาณมาก จึงต้องการให้เพิ่มเวลาในการศึกษาให้มากขึ้น อีกทั้งด้านปัจจัย
นาเข้า ยังขาดอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเรียน และไม่มีกิจกรรมนอกพื้นที่กิจกรรมต่างจังหวัด เรื่อง
สถานที่ในการปฏิบัติงานยังไม่มีเพียงพอทาให้งานเคลื่อนย้ายลาบากหรืออาจชารุดได้ นักศึกษามีทักษะทางศิลปะที่
แตกต่างกันมาก สถานที่และเวลาในการเผยแพร่งานของผู้จบการศึกษายังขาดแคลนไม่เพียงพอ และควรเพิ่มใน
เรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษให้มากยิ่งขึ้นในทุกรายวิชา
6. ท่านคิดว่าปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ คืออะไร เพราะเหตุใด
ความคิดเห็นของ บัณฑิต นักศึกษาอาจารย์ผู้สอนและกรรมการ/อาจารย์ประจา โดยส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นว่ารายวิชาที่ระบุในหลักสูตรมีมากเกินไป ระยะเวลาช่วงเวลาของการจัดการเรียนการสอนที่จากัด วันเวลา
ในการเรียนเสาร์อาทิตย์น้อยเกินไป มีเพียง 2 วันต่อสัปดาห์ ปริมาณงานที่มอบหมายมากเกินไป ช่วงเวลาการเรียน
อาจจะไม่เพียงพอกับ เนื้ อหาที่ สอน ระยะเวลาที่น้ อยเกิน ไปส่ งผลทาให้ การเรียนไม่ต่อเนื่ อง ทั้งพื้นความรู้ของ
นักศึกษามีความแตกต่างหลากหลาย บางคนไม่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านศึกษาศาสตร์เลย ทาให้เรียนไม่ทันเพื่อนที่
มีพื้น ฐานความรู้มาบ้ างแล้ว สถานที่ ร้านอาหารและร้านค้าร้านอาหารและสถานที่ในการปฏิ บั ติงานศิลปะไม่
เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา สื่อในการจัดการเรียนการสอนไม่พร้อมเช่น คอมพิวเตอร์มีปัญหาระบบ
ขัดข้องในบางครั้ง
7. ท่านมีข้อเสนอแนะอื่นใดในการบริหารจัดการหลักสูตรนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อหลักสูตรในอนาคต
หรือไม่ อย่างไร
หลักสูตรควรปรับให้นักศึกษาสามารถได้ใบประกอบวิชาชีพครู โดยอาจเน้นเรียนศิลปะน้อยลง แล้ว
เรียนรายวิชาที่เน้นตามมาตรฐานที่ครุสภากาหนด และความเป็นครูทาให้สามารถนาไปใช้ได้จริง และสอนด้านวิจัย
ให้สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการทาวิทยฐานะหรือทาวิจัยในชั้นเรียนได้จริง ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
นอกสถานที่จากสถานที่จริง เช่นศึกษาดูงานบ้านศิลปิน ศึกษาดูงานต่างประเทศ โดยมีคณาจารย์เป็นผู้นาทีม ควร
จัดให้มีสถานที่สาหรับการทางานหรือปฏิบัติงานของนักศึกษาภาคพิเศษ เพิ่มให้มากขึ้น ควรเพิ่มระยะเวลาในการ
เรียนวิช าในหลั กสู ตรทางฝั่ งคณะศึกษาศาสตร์ เพราะเนื้ อหารายวิช าค่อนข้างยากและมาก ควรปรั บ รายวิช า
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน เพื่อให้สามารถนาไปใช้ได้จริง ควรปรับปรุงเรื่องระยะเวลาการทางานที่ได้รับมอบหมายและ
ระยะเวลาในการเข้าเรียน เนื้อหาที่เรียนมากเกินไปบางวิชาอาจไม่จาเป็นเท่าที่ควรทาให้วิชาเรียนกระชั้นชิดกันการ
สอนเป็นไปอย่างเร่งรีบ เสนอให้รายวิชาลดลงและกาหนดให้เป็นรายวิชาที่มีความต่อเนื่องกันต้องการให้มีการสอน
ร่วมกันของอาจารย์ทั้งสองฝั่งให้มากยิ่งขึ้น ควรจัดการสัมมนาผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน เพิ่ม สร้างความ
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เข้าใจและประเมิน กระบวน การจัดหลักสูตรร่วมกัน ควรมีการจัดสัมมนาหรือศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเชื่อม
ความสัมพันธ์คณาจารย์ทั้ง 2 คณะให้เกิดความเข้าใจในระบบการทางานให้มากยิ่งขึ้น
8. ท่านคิดว่าการบริหารจัดการหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด อย่างไร
ความคิดเห็นของ บัณฑิต นักศึกษาอาจารย์ผู้สอนและกรรมการ/อาจารย์ประจา โดยส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็ น ว่าโดยรวมมีป ระสิ ทธิภ าพมาก โดยเฉพาะอาจารย์ผู้ ส อน มีการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นที มทาให้ เกิด
คุณภาพในการเรียนการสอนในครบทุกด้าน สามารถพัฒนาผู้เรียนหรือนักศึกษาที่จบใหม่หรือผู้ที่อยู่ในอาชีพต่างๆ
ทาให้เพิ่มพูนความรู้มากยิ่งขึ้นเป็นการพัฒนาศักยภาพการทางานการดาเนินงานและการดารงอาชีพต่อไป แต่ควร
บริหารเรื่องระยะเวลาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้มากขึ้น เน้นในเรื่องการสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อนาไปใช้ได้
จริงทั้งพัฒนางานตนเองและนาไปสอนในวิชาชีพ
9. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม บัณฑิตเสนอควรปรับให้มีใบประกอบวิชาชีพเพิ่มให้ในหลักสูตร
ผลจากการประเมินหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา คณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิล ปากร จากความคิดเห็ นของ บัณ ฑิตผู้สาเร็จการศึกษา
นักศึกษา คณาจารย์ ผู้ส อน คณะกรรมการบริห ารและอาจารย์ป ระจาหลั กสู ตร มีป ระเด็นที่คณะผู้ วิจัยน ามา
อภิปรายผล ดังนี้
1. ผลการประเมินหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา คณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลั ยศิลปากร โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุ ด
หลั กสู ตรมีความสอดคล้ องกับ กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (TQF) และ กรอบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีผลการดาเนินการตามมาตรฐานและเป็นไปตาม เกณฑ์ทุกข้อ ทั้งนี้เป็นเพราะว่า
หลั กสูตรศิล ปมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าทัศนศิลปศึกษา มีวัตถุประสงค์ และโครงสร้างของหลั กสูตรที่ชัดเจน การ
วางแผนการใช้ห ลั ก สู ต รที่ เหมาะสม มีก ารบริ ห ารจั ดการหลั ก สู ต รที่ ดี ทั้ งความร่ ว มมื อ ที่ ดีจ ากคณาจารย์ ที่
ทรงคุณ วุฒิ ทั้งจาก 2 คณะวิช า ส่ งผลให้ การด าเนิ น งานด้านหลั ก สู ตรมีป ระสิ ท ธิภ าพ ประกอบกับ หลั กสู ตรที่
พัฒนาขึ้นตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและสถานศึกษา/ผู้ประกอบการได้อย่างครบถ้วน กล่าวคือ เนื้อหา
ของหลั กสู ตรครอบคลุ มทั้งด้านการสร้างสรรค์งานศิลปะ แนวคิด และรูป แบบ เทคนิ คต่างๆ ทางศิล ปะ และ
ทางด้านวิชาการ การศึกษา การจัดการเรียนการสอน กระบวนการวิจัย และการพัฒ นาคุณธรรมจริยธรรมใน
วิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดของ วิชัย วงษ์ใหญ่ (2554 : 16-20) และไทเลอร์ (1969:37) กล่าวว่า การ
ออกแบบหลักสูตรที่ชัดเจนและสอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจของผู้เรียน และสอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมนั้น ต้องพิจารณาสิ่งที่มากาหนดหลักสูตร ทั้งนี้รวมถึง ด้านวิช าการ และด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
ผู้เรียนด้วย
เมื่อพิจารณาผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ด้านที่มีความเหมาะสมมากที่สุด มี 6
ด้าน ได้แก่ ด้านด้านบริบท ด้านการถ่ายโยงความรู้ ด้านกระบวนการ ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล และด้าน
ปัจจัยนาเข้า ตามลาดับ ผลที่ได้ดังนี้เนื่องจากหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา เกิดขึ้นโดยความ
ร่วมมือระหว่าง 2 คณะวิชา คือคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิ ล ปากร ซึ่ งท าการเปิ ด ใช้ ห ลั ก สู ต รปี 2552 และท าการปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต รในปี 2556 ท าให้ ได้ ห ลั ก สู ต รที่ มี
ประสิทธิภาพ มีการจัดการวางแผนที่ดี คณาจารย์และทรัพยากรจากทั้ง 2 คณะ จึงส่งผลให้ผลการประเมินโดย
รวมอยู่ในระดับดีมาก ส่วนในด้านที่มีความเหมาะสมระดับมากมีทั้งหมด 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความยั่งยืน และ ด้าน
ผลผลิต ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า บัณฑิตที่จบการศึกษาได้ ผ่านกระบวนการศึกษาที่เข้มข้นจากอาจารย์ผู้สอนที่มี
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คุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์โดยตรงประกอบกับกระบวนการทาศิลปนิพนธ์ /วิทยานิพนธ์ซึ่งบัณฑิต
ได้รับคาปรึกษาจากที่ปรึกษาและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้บัณฑิต มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ความสามารถในการสร้างสรรค์งานศิลปะและทางด้านวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนางานและต่อ
ยอดองค์ ค วามรู้ ต่ า งๆ ในหน่ ว ยงาน ซึ่ ง ผลการประเมิ น หลั ก สู ต รสอดคล้ อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ในระดับมหาบัณฑิตด้านคุณภาพของบัณฑิต และเกณฑ์การประเมินคุณภาพของ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
2. ผลการประเมินหลักสูตรด้านบริบท พบว่า บัณฑิต นักศึกษา กรรมการผู้บริหาร/อาจารย์ประจา
และผู้สอน มีความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา ด้านบริบท อยู่ในระดับเหมาะสม
มากที่สุด โดยในด้านเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องมาจาก คณะกรรมการผู้ร่างหลักสูตร
ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านทัศนศิลปศึกษา ซึ่งมาจากทั้งทางสายศิลปะและการศึกษาจากทั้ง
สองคณะ มีการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพด้านการพัฒนา การศึกษาแนวโน้มและความต้องการของสังคม ส่งผลให้
สามารถร่างเนื้อหารายวิชาของหลักสูตรที่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน เป็นที่ต้องการของผู้เรียนและสังคมได้ ทั้งนี้
ผลจากแบบสอบถามปลายเปิดในด้านรายวิชาพบว่า ในรายวิชาปฏิบัติมีการให้งานนักศึกษามากเกินไป ทาให้ เวลา
การทางานไม่เพียงพอ ผลนั กศึกษางานจึ งด้อยคุณ ภาพลง มีข้อเสนอให้ เพิ่มเวลาในการเรียนขึ้น แต่เนื่ องจาก
หลักสูตรเป็น โครงการพิเศษ ดาเนิน การจัดการเรียนการสอนเพียง 2 วันคือ วันเสาร์และวันอาทิตย์เท่านั้น ไม่
สามารถเปิดทาการได้ในวันธรรมดา ในการนี้คณะผู้วิจัยจึงเสนอให้ตัดและ/หรือรวมรายวิชาที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน
แต่ไม่กระทบต่อโครงสร้างโดยรวมของหลักสูตร เพื่อให้ ได้รายวิช าปฏิบั ติที่เข้มข้นในเนื้ อหาและภาระงานที่ไม่
ซ้าซ้อนแก่ผู้เรียนเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การประเมินในด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ได้ผ ลเฉลี่ ย อยู่ ในระดับ ดีมาก ผลจากแบบสอบถามปลายเปิ ด พบว่า นั กศึ กษา บั ณ ฑิ ต คณาจารย์ ผู้ ส อนและ
ผู้บริหารหลักสูตร มีความเห็นว่าวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเหมาะสมดีแล้ว แต่มีบางข้อที่มีความซ้าซ้อนกับข้ออื่น
อยู่บ้าง เห็นสมควรปรับปรุงให้กระชับมากยิ่งขึ้น ซึ่งปริ้นท์ (Print. 1993: 32) กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่
ดีนั้นควรมีลักษณะสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชาติ สอดคล้องกับวัฒนธรรม และต้องสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน ต้องเน้นและส่งเสริมคุณสมบัติส่วนบุคคลของผู้เรียนให้มีความเจริญงอกงามหลายด้าน
ซึ่งสอดคล้ อ งกับ แนวคิด ของทาบา (Taba 1962: 10) กล่ าวว่า “หลั กสู ต ร” หมายถึง เอกสารที่ จั ดทาขึ้น เพื่ อ
กาหนดและระบุเป้าหมายและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาสาระ กิจกรรมหรือประสบการณ์การเรียนรู้ และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่ชัดเจน นอกจากนี้ผลการประเมินพบว่าในส่วนด้านโครงสร้างหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
แต่ผลรวมยังอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องมาจากนักศึกษาส่วนใหญ่ต้องการเรียนแผน ก แบบ ก 2 จึงไม่ให้ความ
สนใจแก่ แผน ข จึงทาให้ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่นๆ
3. ผลการประเมินหลักสูตรด้านปัจจัยนาเข้า พบว่า บัณฑิต นักศึกษา กรรมการผู้บริหาร/อาจารย์
ประจา และผู้สอน มีความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา ด้านปัจจัยนาเข้า อยู่ใน
ระดับเหมาะสมมากที่สุด โดยในด้านคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า การกาหนดผู้ สอนตามหลั กสู ตรทัศนศิล ปศึกษานี้ มีอาจารย์ ผู้ ส อนที่ มีคุณ วุฒิ จบการศึกษาทางด้าน
ทัศนศิลป์และการศึกษาโดยตรง มีตาแหน่งทั้งศาสตรจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มีความรู้และ
ประสบการณ์ รวมทั้งมีผลงานสร้างสรรค์งานวิชาการและงานวิจัยที่มีศักยภาพ มีการร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้
และการสอนร่วมกันกันระหว่างคณาจารย์ทั้ง 2 คณะ หลักสูตรจึงเป็น Best Practice คือ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ในการทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สาเร็จ ซึ่งเป็นผลมาจาก การนาความรู้ที่คณาจารย์ทั้ง 2 คณะแลกเปลี่ยนกันนาไปปฏิบัติ
จริง แล้วสรุปความรู้และประสบการณ์ นั้น เป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของตนเอง (บูรชัย ศิริมหาสาคร, 2548) Best
Practice จึงเป็นบทสรุปของวิธีการปฏิบัติที่เป็น Tacit Knowledge (ความรู้ใน ตัวคน) ซึ่งเผยแพร่เป็น Explicit
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Knowledge (ความรู้ที่ปรากฏให้เห็นชัดแจ้งในรูปแบบต่างๆ) เพื่อให้ผู้อื่นได้นาไปทดลองปฏิบัติ คณาจารย์เป็น
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จากทั้งคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์และจากคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่ง
เป็ น ไปตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2558
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2558: 16) อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็ น อาจารย์ป ระจาหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณ วุฒิ ขั้นต่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมี
ประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
ผลการประเมินสอดคล้องกับผลจากการตอบแบบสอบถามปลายเปิด พบว่า จุดเด่นของหลักสูตร คือ
มีการสอนร่วมระหว่าง 2 คณะทาให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้ง ด้านทางสายวิชาการและสายสร้างสรรค์ ผู้เรียนสามารถ
จบออกไปแล้วเป็นครูและเป็นศิลปินได้ การปฏิบัติมีความหลากหลาย เชื่อมโยงศิลปะกับครูได้อย่างเข้าใจชัดเจน
และผู้ ส อนมี ค วามเหมาะสมเป็ น อย่ างมากทั้ งบุ ค ลากรมี ค วามเชี่ ย วชาญ ให้ ค วามรู้ ที่ ผู้ เรี ย นสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง
นอกจากนี้ยังพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านทรัพยากร/สภาพแวดล้อมที่ใช้ในการดาเนินการ
ตามหลักสูตร ซึ่งผลการประเมินสอดคล้องกับผลจากการตอบแบบสอบถามปลายเปิด พบว่า ด้านสิ่งอานวยความ
สะดวกในการจัดการเรียนการสอนยังขาดอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่ ทันสมัยในการเรียน คอมพิวเตอร์ค่อนข้างมี
ปัญหาซึ่งอาจเนื่องจากการใช้งานมานาน ระบบอินเตอร์เน็ตยังไม่เหมาะสม ควรเพิ่มแหล่งค้นคว้าวิจัยทางด้าน
ศิลปะมากกว่านี้ และการเข้าสู่การค้นคว้าทางออนไลน์ของมหาวิทยาลัย เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยควรปรับปรุง ซึ่ง
ทางคณะผู้วิจัยได้นาเสนอผลการประเมินในส่วนนี้แก่คณะและมหาวิทยาลัยเพื่อดาเนินการปรับปรุงต่อไป ในส่วน
ของแหล่งค้นคว้าทางวิชาการทางห้องสมุดของมหาวิทยาลัวิทยาเขตสนามจันทร์ ได้มีการจัดหนังสือและฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ไว้รองรับการศึกษาในระดับปริญญาโทไว้อย่างพอเพียง เช่น หนังสือและตาราเรียน ด้านทัศนศิลป์
และศิลปะทั่วไป จานวน 8,441 เล่ม ด้านการศึกษา จานวน 17,521 เล่ม ด้านจิตรกรรม และภาพพิมพ์จานวน
6,777 เล่ ม ด้ านวิจิ ต รศิ ล ป์ งานกราฟิ ก และการออกแบบ จ านวน 4,100 เล่ ม และด้ านประติ ม ากรรม การ
แกะสลัก จานวน 1,439 เล่ม (ข้อมูลเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560) อีกทั้งมีฐานข้อมูลออนไลน์จาแนกตามสาขาวิชาที่
เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น ARTSTOR, Education Research Complete, ProQuest Dissertation and Thesis และ
วิทยานิพนธ์ออนไลน์ ซึ่งเพียงพอให้นักศึกษาและบุคลากรในการศึกษาค้นคว้า ทั้งนี้ผลการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยใน
ส่ ว นสิ่ งสนั บ สนุ น การเรี ยนการสอนน้ อยเนื่ องจากนั กศึ กษาไม่ ทราบข้ อมู ล ตรงส่ ว นนี้ และท าการสื บ ค้ นไม่ เป็ น
คณะผู้วิจัยจึงแนะนาให้อาจารย์ผู้สอนแนะนานักศึกษาแหล่งสืบค้นวิชาการในต้นรายวิชาหรือแจ้งนักศึกษาในการ
ปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ให้ทราบ
4. ผลการประเมินด้านกระบวนการ บัณฑิต นักศึกษา กรรมการผู้บริหาร/อาจารย์ประจา และผู้สอน
มีความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา ด้านกระบวนการ อยู่ในระดับเหมาะสมมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านพฤติกรรมของผู้สอนและพฤติกรรมของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ทั้งนี้
เนื่องมาจากผู้สอนในหลักสูตรเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆ อย่างลึกซึ้ง และมี
ประสบการณ์ในการสอนจึงสามารถถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนการควบคุมงานวิทยานิพนธ์ มีความตั้งใจและอุทิศ
ตนให้กับการสอน เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียน ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าในการเรียน
และงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาอย่างสม่าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูปลัดไทรทอง สุธมฺโม (เนียม
มั่นคง) (2555) เรื่องคุณลักษณะของครูตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรปราการ คุณลักษณะจรรยาบรรณวิชาชีพครู ดังนี้ ผู้บริหารและครูต้องอบรมสั่งสอน ฝึกฝน
สร้างเสริมความรู้ให้กับตนเอง มีความรักและเมตตาศิษย์ ครูไม่กระทาตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญต่อวิชาชีพ
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ตนเองประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ มีการพัฒนาตนด้านวิชาชีพ คอยช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนครูและ
ชุมชนในทางสร้างสรรค์สามัคคี และงานวิจัยของ เฉลียว บุรีภักดี และคณะ ได้ทาการวิจัยเรื่อง ลักษณะวิชาชีพที่ดี
ของครูผลการวิจัย พบว่า ครูที่ดีต้องมีความรู้ มีการค้นคว้าหาความรู้ และนาความรู้ไปใช้ให้ก่อประโยชน์อยู่เสมอ
สอนดี สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี มีเทคนิคในการโน้มน้าวจิตใจคนและสามารถประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างได้ไม่
เพียงแต่พูดอย่างเดียว สุขภาพดี รู้จักป้องกันโรคติดต่อ งดเว้นสิ่งเสพติดทั้งปวง ไม่เสเพล และรู้จักรักษาอารมณ์ให้
มั่นคง ประพฤติดี มีความซื่อสัตย์เที่ยงธรรม มีเมตตา ขยัน อดทน และมีน้าใจเป็นประชาธิปไตย มีเหตุผล กล้าพูด
กล้าทา กล้าเผชิญกับความจริง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์
ซึ่ง วิชัย วงษ์ใหญ่ (2554 : 26) กล่าวว่า บทบาทของผู้สอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรคือ เป็นผู้อานวยความสะดวก
ในการเรียนรู้ (Facilitator) ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้ คือ มีความสามารถในการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ มีความจริงใจ มี
ความเข้าใจ มีการยอมรับ มีไหวพริบ และมีทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล
5. ผลการประเมินด้านผลผลิ ต ในภาพรวม พบว่า บั ณ ฑิต นักศึกษา กรรมการผู้ บริห าร/อาจารย์
ประจา ผู้สอน และผู้ใช้บัฑิต มีความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา ด้านผลผลิต
อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ในด้านคุณภาพของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ปัจจัยนาเข้าด้านผู้เรียน ทางหลักสูตรได้มีกระบวนการคัดสรรผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรอย่าง
เข้มข้น ทั้งจากการนาเสนอแฟ้มผลงานและจากการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทาให้ผู้เรียนใน
หลักสูตรนี้มีคุณภาพด้านปัจจัยนาเข้าสูง อีกทั้งบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ได้ศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวกับ
ทัศนศิลป์และการศึกษาที่ ถูกออกแบบการจัดรายวิชามาเป็นอย่างดี และทาการสอนโดยคณาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิ
จากทั้ ง 2 คณะ จึ งส่ งผลให้ บั ณ ฑิ ต ที่ จ บจากการศึ ก ษาในหลั ก สู ต รนี้ เป็ น ผู้ ที่ มี ความรู้ ค วามสามารถทั้ งในการ
สร้างสรรค์งานทางทัศนศิลป์ การจัดการเรียนการสอนและการทาวิจัย มีความรู้ความสามารถและมีคุณ ลักษณะ
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) (กระทรวง ศึกษาธิการ สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552: 1-3) ด้านคุณภาพของบัณฑิตที่จะต้องมีมาตรฐานตามผลการเรียนรู้ 5 ด้าน
คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพั นธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับปณิธานของ
คณะศึกษาศาสตร์ ที่กล่าวว่า “คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศในวิชาชีพ
ระดับสากล เป็นผู้นาในการพัฒนาบุคลากร การวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษา อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และเป็นแหล่ง การเรียนรู้ตลอดชีวิต ” และปณิธานของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ที่
กล่าวว่า "สร้างศิลปะบัณฑิตผู้มีพุทธิปัญญา"
นอกจากนี้ผลการประเมินด้านผลผลิตยังพบว่า ด้านที่ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี ของบัณฑิตเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่านักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาทัศนศิลปศึกษาส่วนใหญ่มีพื้นฐานมาจากสาขาทางสายทัศนศิลป์ และการศึกษา จึงทาให้นักศึกษาอาจไม่มี
ทักษะทางด้านคณิ ตศาสตร์มากนัก เพราะมิได้มีพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์มา และสาเหตุอีกประการหนึ่งอาจ
เป็นเพราะนักศึกษามิได้ใช้เทคนิคทางสิถิติและคณิตศาสตร์ในการทางานในชีวิตประจาวันมากนักจึงไม่มีโอกาส
ฝึกฝนทักษะทางด้านนี้ จึงทาให้ทักษะทางด้านนี้ด้อยกว่าด้านอื่นๆ
6. ผลการประเมินด้านผลกระทบ ในภาพรวม พบว่า บัณฑิตและผู้ใช้บัฑิตมีความคิดเห็นต่อหลักสูตร
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา ด้านผลกระทบ อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ในข้อคาถาม ท่านสามารถนาผลที่เกิดจากการเรียนไปใช้ในการทางานหรือพัฒนาหน่วยงานให้ดียิ่ง ขึ้น มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบัณฑิตของหลักสูตรเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ได้ศึกษาเล่าเรียนในสายวิชา
ด้านทัศนศิลป์และการศึกษาจากหลักสูตรอย่างเข้มข้น จากคณาจารย์ที่มีประสบการณ์และเป็นผู้มีคุณวุฒิในสาย
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วิชาที่สอน จึงทาให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างต็ มที่ และสามารถนาความรู้ที่ได้จากการเรียนไปใช้ในการทางานหรือ
พัฒนาหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นได้ ทั้งการนาความรู้ไปใช้ในการทางานหลังสาเร็จการศึกษา และการพัฒนาตนเองหลัง
สาเร็จการศึกษา ซึ่งผลการประเมินหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบ ที่ 2 การผลิต
บัณฑิต ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. [Online]
http://www.educ.su.ac.th/images/stories/Download_document/quality_assurance/manual_sar_2
553_nov.pdf คู่มือการประกัน คุณ ภาพการศึกษาภายในระดับ อุดมศึกษาของส านั กงาน คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) (2553) ได้ กล่าวถึงเหตุผลของการประกันคุณภาพในระดับ อุดมศึกษาไว้ 4 ประการ คือ (1)
คุณภาพของสถาบัน อุดมศึกษาและบัณฑิตมีแนวโน้มที่จะมีความแตกต่างกัน มากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียแก่
ประเทศไทยโดย ส่วนรวมในระยะยาว (2) การแข่งขันกันในเชิ งคุณภาพ ของการจัดการศึกษาและคุณภาพของ
บัณฑิตภายในและ ภายนอกประเทศมีมากขึ้น (3) สถาบันอุดมศึกษามีความ จาเป็นที่จะต้องพัฒนาองค์ความรู้ให้
เป็นสากลเพื่อให้ ได้รับการยอมรับจากนานาชาติและ (4) สถาบัน อุดมศึกษามีความจาเป็นที่จะต้องสร้างความ
มั่นใจให้แก่ สังคมว่าสามารถผลิตบัณ ฑิตที่มีคุณ ภาพ ดังจะเห็น ได้จากปรัชญาของหลักสู ตรที่กล่าวว่า "พัฒ นา
นักศึกษาให้เป็นครูสอนศิลปะ ที่มีความสามารถทั้งในด้านปฏิบัติและด้านวิจักษ์ทางทัศนศิลป์ในระดับสูง ตลอดจน
เป็นผู้มีคุณธรรม ศรัทธาในวิชาชีพ และมีอุดมการณ์ในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
การเข้าใจเข้าถึงทัศนศิลปศึกษา เป็นแหล่งรวบรวม และผลิตผลงานสร้างสรรค์ เอกสารตาราทางทัศนศิลปศึกษา"
7. ผลการประเมิน ด้ านประสิ ท ธิผ ล พบว่า บั ณ ฑิ ต และผู้ ใช้บั ฑิ ต มีค วามคิ ดเห็ น ต่ อหลั ก สู ต รศิล ป
มหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา ด้านประสิทธิผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ในข้อประสิทธิภาพด้านการจัดการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตมีประสิทธิภาพด้าน
การจัดการมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องจากบัณฑิตส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทางานมาก่อนเข้ารับการศึกษาในหลักสูต ร
และกระบวนการเรียนการสอนมุ่งฝึกฝนให้ผู้เรียนนั้นมีการทางานเป็นขั้นตอน รู้จักแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ จึงทาให้
การจัดการในงานต่างๆ ของบัณฑิตนั้นเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีประสิทธิภาพของการบริหารงาน
(จิราภา วิชาชาญ, 2550 : 21-27) ได้ อธิบายถึงการพิจารณาประสิทธิภาพการบริหารงานตามกรอบแนวคิดของไล
เคิร์ธ โดยพิจารณาในด้านทั้ง 8 ประการ คือ ภาวะผู้นา แรงจูงใจ การติดต่อสื่อสาร การปฏิสัมพันธ์และ อิทธิพลที่
มีต่อการตัดสิน ใจ การกาหนดเป้าหมายหรือการสั่ งการ การควบคุมการปฏิบั ติงาน การกาหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและการฝึกอบรม จาคอบส์ (Jacobs, 2010 : 171-173) กล่าวถึงหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 ต้องมีการ
เตรี ย มความพร้ อ มให้ ผู้ เรี ย นในประเด็ น ความยั่ ง ยื น ของความรู้ ที่ ผู้ เรี ย นจะน าไปใช้ ในการท างานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ หลักสูตรจึงให้ความสาคัญกับรายวิชาบังคับแกน รายวิชาเอกที่ต้องส่งเสริมทั้ งความรู้และทักษะไป
พร้อมกัน
8. ผลการประเมิ น ด้ านความยั่ งยื น พบว่า บั ณ ฑิ ต และผู้ ใช้ บั ฑิ ตมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ หลั ก สู ต รศิ ล ป
มหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา ด้านความยั่งยืน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ในข้อ มีความรู้ในสาระของสาขาวิชา มีค่าเฉลี่ ยมากที่สุด ทั้งนี้เนื่ องมาจากหลักสู ตรทัศนศิลปศึกษานี้ มี
วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ผลิ ต มหาบั ณ ฑิ ต สาขาทั ศ นศิ ล ปศึ ก ษา ที่ มี ค วามสามารถวิจั ก ษ์ ท างทั ศ นศิ ล ป์ ร ะดั บ สู ง มี
ประสิทธิภาพทางการสอนศิลปะ ทั้งในด้านปฏิบัติ ด้านวิชาการ และเทคนิคการสอน พัฒนาคุณภาพครูสอนศิลปะ
ที่มีประสิ ทธิภ าพ มีจรรยา และศรัทธาในวิชาชีพ ตลอดจนมีคุณ ธรรมในฐานะผู้ ที่จะเป็ นครูสอนศิลปะที่ดีของ
สังคมไทย ซึ่งคณาจารย์ผู้สอนได้จัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรทั้งนี้โดยใช้วิธีการ
สอนหลากหลายวิธี เช่น การบรรยาย การอภิปราย ค้นคว้าด้วยตนเอง การฝึกปฏิบัติงานจริงทั้งศาสตร์และศิลป์
ส่ งผลให้ นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ ความรู้ อ ย่ า งเข้ ม ข้ น ส่ งผลต่ อ การพั ฒ นาวิ ช าชี พ เฉพาะทาง อี ก ทั้ งนั ก ศึ ก ษาเองมี ก าร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน จึงนาไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้อย่าง
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แท้จริง เป็ นผลให้ ผู้ ใช้บั ณ ฑิตเห็ นว่า หลักสูตรนี้สามารถพัฒ นาบุ คลากรให้เกิดประสิทธิภ าพด้านวิช าชีพและมี
ความรู้ในสาระของสาขาวิชาของตน
9. ผลการประเมินด้านการถ่ายโยงความรู้ พบว่า บัณฑิตและผู้ใช้บัฑิตมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลป
มหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา ด้านการถ่ายโยงความรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ในข้อ สามารถ/มีกลยุทธ์ในการแก้ปั ญหาต่างๆ ในการทางานได้อย่างเหมาะสม มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องจาก การศึกษาในระดับมหาบัณฑิต เป็นการศึกษาที่ต้องมีการประยุกต์ความรู้ต่างๆ
รอบตัว มีระบบการคิดที่เป็นกระบวนการขั้นตอนและเป็นระบบ ตลอดจนการมีความสามารถ/มีกลยุทธ์ในการ
แก้ปัญหาต่างๆ ในการทางานได้อย่างเหมาะสม ซึ่งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนี้ได้ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะและ
ความสามารถดังกล่าว โดยการสอดแทรกเข้ากับรายวิชาที่สอน จึงส่งผลให้บัณฑิตของหลักสูตร สามารถนาความรู้
และทักษะในการแก้ปัญหาไปใช้และเปลี่ยนแปลงประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์และความต้องการของหน่วยงาน/
ชุมชน ได้อย่างเหมาะสมตลอดจนการทางานที่ได้รับมอบหมายได้สาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับทักษะ
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะประการหนึ่งที่ต้องมีคือ Critical Thinking
and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา) สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา (2550) ได้ให้ความหมายของทักษะการแกปัญหา หมายถึง ่ การใช้ประสบการณ์ที่ค้นพบด้วยตนเอง
ที่เกิดจากการสังเกต การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การตีความ และการสรุปความเพื่อนาไปสู่การแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผล ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรและการทาวิทยานิพนธ์ ฝึกฝนทักษะการแก้ปัญหาให้กับ
ผู้เรียนของหลักสูตรได้
ผลการศึกษาปัญหา และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
ผลการศึ กษาปั ญ หา และแนวทางการพั ฒ นาปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต รศิ ล ปมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าทั ศ น
ศิล ปศึกษา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิ มพ์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลั ยศิล ปากร จาก
แบบสอบถามปลายเปิด พบว่า มีปัญหาและข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ ดังนี้
2.1 ด้านบริบทพบว่า พบว่า วัตถุประสงค์ของหลักสูตรบางข้อมีความซ้าซ้อนกัน ดังจะเห็นได้จาก
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้
1. เพื่ อผลิ ตมหาบั ณ ฑิ ต สาขาทั ศ นศิล ปศึ กษา ที่ มี ความสามารถวิจั กษ์ ท างทั ศ นศิล ป์ ร ะดั บ สู ง มี
ประสิทธิภาพทางการสอนศิลปะ ทั้งในด้านปฏิบัติ ด้านวิชาการ และเทคนิคการสอน
2. เพื่ อพั ฒ นาคุณ ภาพครูส อนศิล ปะที่มีป ระสิทธิภ าพ มีจรรยา และศรัทธาในวิชาชีพ ตลอดจนมี
คุณธรรมในฐานะผู้ที่จะเป็นครูสอนศิลปะที่ดีของสังคมไทย
3. เพื่อผลิตผู้มีความสามารถในการจัดการบริหารการศึกษา การวิจัย วิจารณ์ และการเผยแพร่ศิลปะ
มีทัศนคติที่ดี มีศิลปะนิสัย ซึ่งจะเป็นแนวทางนาคุณประโยชน์มาสู่การศึกษาและการพัฒนางานด้านศิลปะ
4. เพื่อผลิตผู้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทั้งด้านวิชาการ และภาคปฏิบัติ สามารถ
เชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์กับสาขาวิชาศิลปะอื่นๆ และศาสตร์ในสาขาวิชาทั่วไปได้
จะเห็นได้ว่า วัตถุประสงค์ข้อ 1 และข้อ 4 มีความซ้าซ้อนกัน แนวทางการพัฒนาปรับปรุงคือ ตัดรวม
วัตถุประสงค์ข้อที่ซ้าซ้อนกัน เพื่อให้ได้วัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่กระชับ ไม่ซ้าซ้อน ส่วนวัตถุประสงค์ในข้อ 2
เพื่อพัฒนาคุณภาพครูสอนศิลปะที่มีประสิทธิภาพ มีจรรยา ควรปรับปรุงให้ชัดเจน คือ จรรยาบรรณในวิชาชีพ
ในด้านโครงสร้างของหลั กสู ตร โครงสร้างหลักสูตร (แผนก แบบ ก 2) มีผู้ เสนอให้ เพิ่มระยะเวลา
สร้างสรรค์และช่วงเวลาในการปฏิบัติการให้มากขึ้นกว่า เดิม ทั้งนี้เนื่องจากรายวิชาปฏิบัติมีการให้งานนักศึกษาใน
ทุกๆ รายวิช า บางวิช าอาจมีความซ้อนเหลื่ อมกัน ทางเนื้ อหา อาจเป็ น เพราะว่า คณะกรรมการร่างหลั กสู ตร
ต้องการให้ผู้ที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้มีความรู้ ความสามารถทั้งทางวิชาการและการปฏิบัติงานสร้างสรรค์
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ทั้งนี้การศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติ จาเป็นต้องฝึกฝนปฏิบัติให้มากจนเชี่ยวชาญ
อาจารย์ จึ งมอบหมายงานให้ นั กศึก ษาเป็ น จ านวนมากเพื่ อฝึ กฝน ซึ่งผลในทางกลั บ กัน คือ นั กศึกษาไม่ มีเวลา
เพียงพอในการสร้างสรรค์ผลงานในแต่ละรายวิชา ทาให้ได้ผลงานที่ด้อยคุณภาพ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงคือ
ปรับรายวิชาที่มีลักษณะซ้าซ้อนกัน บูรณาการเนื้อหาวิชาเป็นรายวิชาเดียวกัน รายวิชาปฏิบัติบางรายวิชาทาให้
รายวิชากระชับขึ้น เช่น รายวิชา 200 501 การทดลองสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ด้านเทคนิค และรายวิชา 200 502
การทดลองสร้างสรรค์รูปแบบทัศนศิลป์ สอดคล้องกับงานวิจัยของจันทิมา เย็นสุขใจ (2548) ได้ทาการประเมิน
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มีข้อคิดเห็นว่า ในการจัดการ
เรียนการสอน การประเมินผล วิธีการจัดการเรียนการสอน เนื้อหา รายวิชานั้น ควรมีการประเมินรายวิชาเมื่อ
สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้วนามาปรับปรุงแก้ไข ควรมีการ พิจารณาเนื้อหาแต่ละรายวิชาเพื่อลดความซ้าซ้อน
ดังนั้นการจัดการโครงสร้างของหลักสูตรควรปรับปรุงรายวิชาที่มีลักษณะเนื้อหารายวิชาที่ซ้าซ้อนกัน
ในรายวิชา 200 504 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ นักศึกษาต้องเปรียบเทียบระบบและระเบียบวิธีการวิจัย
กับการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ที่มีทั้งส่วนพ้องและส่วนต่างกัน โดยการมองจากมุมเฉพาะบุคคล วิเคราะห์ แลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิด ประสบการณ์ เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติการวิจัยและสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ ซึ่งเป็นรายวิชาที่นาเข้า
สู่การทาวิทยานิพนธ์ จากการสอบถามนักศึกษา บัณฑิต และคณาจารย์ผู้สอน ต่างเห็นพ้องกันว่า เวลาใน 1 ภาค
การศึกษานั้น ไม่เพียงพอต่อการที่นักศึกษาจะพัฒนาสร้างสรรค์งานคุณภาพเพื่อนาไปสู่วิทยานิพนธ์ได้ ช่วงเวลาที่
ทาวิทยานิพนธ์อาจจะน้อยเกินไป ดังนั้นแนวทางปรับปรุง คือ การเพิ่มรายวิชาสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียม
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระขึ้นอีก 1 รายวิชา เพื่อให้นักศึกษามีเวลามากเพียงพอในการตกผลึกทางความคิด
และการสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพ ก่อนเข้าสู่กระบวนการนาเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาถัดไป ชูศักดิ์
เอกเพชร (2548) ได้ประเมินหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา พบว่าควรกาหนดแนว
ทางการทาวิทยานิพนธ์ให้ชัดเจน จัดให้มีการประชุม ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ ทั้งก่อนนาเสนอหัวข้อ ขณะ
ทาวิทยานิ พนธ์และการนาเสนอผลการวิจัยของนักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดของ ไทเลอร์ (Ralph Tyler.
1970) กล่าวว่า การจัดประสบการณ์ (Educational Experience) โดยการเลือกเนื้อหาประสบการณ์เรียนรู้ต่างๆ
ที่คาดว่าจะให้ผู้เรียนพัฒนาไปสู่จุดม่งหมายที่กาหนดไว้ โดยทาการเลือกเนื้อหาและประสบการณ์ การเรียงลาดับ
เนื้อหาสาระ พร้อมทั้งการกาหนดระยะเวลาเรียนที่เหมาะสม จะเห็นว่าหลักสูตรที่ดีควรมีการวางแผนโครงสร้าง
ระยะเวลาการศึกษาให้เหมาะสม และมีการดาเนินการจัดเนื้อหาสาระเป็นลาดับที่ชัดเจน
รายวิชาในบางรายวิชาที่ไม่ได้มีการเปิดสอน และมีคะแนนในการประเมินต่ากว่ารายวิชาอื่นๆ เช่น
รายวิชา 468 431 การออกแบบกราฟิกสาหรับระบบสื่อการสอน รายวิชา 468 441 การผลิตรายการโทรทัศน์และ
วี ดิ ทั ศ น์ เพื่ อ การศึ ก ษา รายวิ ช า 468 443 การผลิ ต สไลด์ เพื่ อ การศึ ก ษา ผลิ ต สื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ รายวิ ช า 468 445
สื่อสารมวลชนสาหรับการศึกษานอกระบบ รายวิชา 468 451คอมพิวเตอร์กราฟิกสาหรับสื่อการเรียนการสอน
รายวิช า 461 432 การจั ด การการศึกษา แนวทางการปรับ ปรุงคือ ตัดรายวิช าที่ ไม่ได้มี การเปิ ด สอนจริ งออก
เนื่องจากเป็นวิชาเลือกและไม่มีนักศึกษาเลือกเรียน เพื่อทาให้หลักสูตรกระชับขึ้น
บั ณ ฑิ ตได้เสนอว่าควรปรั บ รายวิช าภาษาอังกฤษพื้น ฐาน เพื่ อให้ ส ามารถน าไปใช้ได้จริง แนวทาง
ปรั บ ปรุ ง คื อ การเปลี่ ย นรายวิ ช า 466 425 ภาษาอั งกฤษเพื่ อ การสื่ อ สารส าหรั บ ครู เป็ น รายวิ ช า 466 503
ภาษาอังกฤษสาหรับครู ซึ่งเน้น การฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษและการอ่านบทความวิชาการสาหรับครู การ
นาเสนอผลงานวิชาการ การพัฒนาทักษะการสื่อสารและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสาหรับครู สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ รัตนศิริ เข็มราช และคณะ (2558:107) เรื่องการประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็ น ภาษาโลก กล่ าวว่า การพั ฒ นาทั กษะด้านภาษาอั งกฤษ ควรเปิ ด รายวิช า
ภาษาอังกฤษส าหรับ บัณฑิตศึกษาให้มากขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกส าหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานความรู้ไม่เท่ากันและจ
าเป็นต้อง พัฒนาในทักษะที่ต่างกัน โดยจัดสอบระดับความรู้ภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรี ยน หรือสอนเสริมตาม ความ
เหมาะสม
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ในกรณีที่มีข้อเสนอให้ควรเพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุนทรียศาสตร์ ในหมวดวิชาบังคับเพื่อให้ผู้เรียน
เกิดความเข้าใจในเรื่องของศิลปะทั้ง 4 แกนให้มากยิ่งขึ้น ได้แก่ศิลปะปฏิบัติประวัติศาสตร์ศิลป์ศิลปะวิจารณ์และ
สุนทรียศาสตร์ แนวทางในการปรับปรุง คือ การเพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุนทรียศาสตร์ในหลักสูตร หรือการระบุ
เพิ่ มในรายวิช าที่ มีอยู่ แล้ ว ที่ เกี่ย วข้ องเพื่ อให้ มี การเรีย นเรื่องที่ เกี่ยวข้อ งกับ สุ น ทรี ยศาสตร์ในรายวิช านั้ นๆ ซึ่ ง
นักศึกษาจะได้ไม่ต้องลงรายวิชาเพิ่มเติม ซึ่งรายวิชาที่มีอยู่ปั จจุบันก็มีจานวนมากอยู่แล้ว ซึ่งรายวิชาที่เหมะสม
ได้แก่ รายวิชา 200 550 ทัศนศิลป์วิจักษ์ ซึ่งปรับคาอธิบายรายวิชาดังนี้ คุณลักษณะและสาระของงานทัศนศิลป์ใน
ศิลปะที่สาคัญของไทยและสากล เรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์ของศิลปินนั บแต่แรงบันดาลใจ แนวความคิด
รูปแบบ เทคนิค การแสดงออก และคุณค่าทางสุนทรียะ จากตัวอย่างศิลปกรรมทั้งในอดีตจนถึงศิลปะร่วมสมัย
ในประเด็นที่นักศึกษาเสนอต้องการได้ใบประกอบวิชาชีพครูภายหลังการจบหลักสูตร หลักสูตรศิลป
มหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลปศึกษานั้น เป็นหลักสูตร 2 ปี ซึ่งไม่มีการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูแต่อย่างใด และไม่สามารถ
เพิ่มรายวิชาใดเพื่อให้ได้ใบประกอบวิชาชีพครูได้ตามระเบียบของครุสภา จึงไม่สามารถปรับปรุงหลักสูตรได้ตาม
ข้อเสนอนี้
2.2 ด้านปัจจัยนาเข้า พบว่า นักศึกษาที่เข้าเรียนในหลักสูตร มีพื้นฐานที่แตกต่างกันมาก ทั้ง
ทางด้านวิชาการทางด้านศึกษาศาสตร์ และทางด้านสร้างสรรค์ ทั้งนี้เนื่องมาจากนักศึกษาบางคนเป็นครูมาก่อน จึง
ทาให้มีพื้นฐานทางการจัดการเรียนการสอน การเขียนแผนการสอน การทาวิจัยในชั้นเรียน ดีกว่านักศึกษาบางคน
ที่มีพื้นฐานแต่ทางด้านสร้างสรรค์เพียงอย่างเดียว ในทางกลับกัน นักศึกษาบางคนจบมาโดยตรงทางด้านทัศนศิลป์
และทางานทางสายอาชีพสร้างสรรค์ จึงมีความเชี่ยวชาญชานาญพิเศษทางด้านการปฏิบัติมากกว่าผู้ที่ทางานเป็น
ครู แนวทางปรับปรุง/พัฒนาจุดอ่อนของหลักสูตรในด้านนี้ คือ การจัดกลุ่มระดับพื้นฐานความรู้ความสามารถ
หรือมีการจัดกิจกรรมเสริมเพื่อปรับพื้นฐานก่อนเปิดภาคการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรทิพย์ ไชยโส
และคณะ (2559) เรื่องการประเมินและพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและ
ประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาเรื่อง
พื้นฐานของผู้เรียนที่ไม่เท่ากันว่า ควรตรวจสอบพื้นฐานของนิสิตก่อนเปิดภาคเรียน และควรเป็นการเรียนแบบไม่
นับหน่วยกิต การส่งเสริมพื้นฐานทางการเรียน เฉพาะในแต่ละด้านที่นิสิตยังมีพื้นฐานไม่เพียงพอเท่านั้น และไม่ควร
ให้นิสิตลงทะเบียนเรียนเพื่อส่งเสริมพื้นฐานทางการเรียนไปพร้อมกับการลงทะเบี ยน เรียนตามแผนการเรียนใน
หลักสูตรฯ
นอกจากนี้ พบว่ า นั ก ศึ ก ษายั ง ไม่ เข้ า ใช้ ห้ อ งสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ของนั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโท ที่ มี ข้ อ มู ล
วิทยานิพนธ์ของหลักสูตร อาจเป็นเพราะ มีสื่อ อุปกรณ์ ไม่สอดคล้องกับการศึกษาค้นคว้า และไม่มีความพร้อมใน
การเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ส่วนใหญ่นักศึกษาใช้ห้องเรียนเป็นสถานที่ในการ
สืบค้น ตลอดจนการทากิจกรรมต่างๆ มากกว่ามาใช้ห้องสืบค้นข้อมูลที่จัดให้ จึงทาให้ห้องสืบค้นข้อมูลขาดการดูแล
ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจา ดังนั้นแนวการปรับปรุง/พัฒนา คือ ควรจัดอุปกรณ์ สื่อ เช่น โต๊ ะ เก้าอี้ จุดเชื่อมต่อระบบ
ไฟฟ้าสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จุดเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) และสิ่งอานวยความสะดวก
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่ออานวยความสะดวกของนักศึกษาในการสืบค้นข้อมูล
ในส่วนของแหล่งค้นคว้าทางวิ ชาการทางห้องสมุดของมหาวิทยาลัวิทยาเขตสนามจันทร์ ได้มีการจัด
หนังสือและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไว้รองรับการศึกษาในระดับปริญญาโทไว้อย่างเพียงพอ แต่นักศึกษาอาจไม่
ทราบจึงไม่ไปใช้บริการ ดังนั้นแนวการแก้ไข คือ การแจ้งให้นักศึกษาทราบในวันปฐมนิเทศน์หรือมีการจัดนักศึ กษา
เข้าฟังอบรมการใช้บริการฐานข้อมูลของห้องสมุด
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ประเด็นเรื่องเครื่องมือสื่อสารสนเทศที่เก่าและค่อนข้างชารุดภายในห้องเรียน ทาให้การจัดการเรียน
การสอนไม่สะดวกราบรื่น แนวทางปรับปรุง คือ หลักสูตรควรเสนอข้อร้องเรียนในด้านนี้แก่คณะ เพื่อทาการสารวจ
ตรวจสอบ เครื่องมือสื่อสารสนเทศ และทาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้พร้อมต่อการใช้งานต่อไป
ในด้านสถานที่ในการปฏิบัติงานที่ยังไม่มีเพียงพอ ทาให้งานเคลื่อนย้ายลาบากหรืออาจชารุดได้ นั้น
แนวทางปรับปรุง/แก้ไข คือ การเสนอขอต่อผู้บริหารในการปรับปรุงแก้ใขเรื่องพื้นที่ โดยได้จัดพื้นที่ห้อง ศร.สธ.นฐ.
403 และพื้นที่ห้องปฏิบัติการอื่นๆ ให้นักศึกษาได้มีพื้นที่ในการพบปะ แลกเปลี่ยนสนทนาและสร้างสรรค์ผลงาน
ตามความต้องการที่นักศึกษาได้แจ้งความประสงค์ไว้
2.3 ด้านกระบวนการ พบว่า การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ไม่มีการนานักศึกษาออกไปทัศน
ศึกษาภายนอกห้องเรียน จากการสอบถามนักศึกษาและบัณฑิต อยากให้มีการพานักศึกษาออกไปศึกษาเรียนรู้จาก
สถานที่จริงบ้าง เช่น ศึกษาการจัดการเรียนการสอนศิลปะภายในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยต่างๆ ศึกษาดูงานจาก
แหล่งเรียนรู้บ้านศิลปิน จากพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น หรือจากหอศิลป์ต่างๆ ทั้งนี้ การศึกษานอกสถานที่มีวัตถุประสงค์
เพื่ อให้ นั ก ศึก ษาได้ เห็ น ประสบการณ์ ใหม่ ๆ การได้ เห็ น รู ป แบบการท างานที่ มี วิธี ป ฏิ บั ติ ที่ เป็ น เป็ น เลิ ศ (Best
Practice) เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ ที่ดีจากองค์การภายนอก ซึ่งวิธีการดังกล่าวนี้จะทาให้
นักศึกษาเกิดมุมมองใหม่ๆ เป็นการเสริมสร้างแนวคิด หรือวิสัยทัศน์ในการสร้างสรรค์งาน สามารถนาแนวคิดที่
ได้รับจากการศึกษานอกสถานที่ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาความสามารถของตน อีกทั้งนักศึกษายัง
สามารถนาความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ได้รับรู้มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์งานให้ดีขึ้น ดังนั้น
แนวทางปรับ ปรุง /พั ฒ นา หลั กสู ตรจึ งควรจั ดให้ มีการพานั กศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยบรรจุ ล งใน
รายวิชาสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเป็นรายวิชาก่อนการทาวิทยานิพนธ์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาดูงานมาเป็นแนวทางในการนาเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ต่อไป
ในประเด็นที่นักศึกษาเสนอว่าควรเพิ่มการนาเสนอผลงานของผู้เรียนผ่านนิทรรศการและเวทีงานวิจัย
ให้บ่อยขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาผลิตผลงานสร้างสรรค์หรือผลงานวิชาการที่มีคุณภาพออกมาให้มาก
ยิ่งขึ้น และเป็นการเปิดเวทีการนาเสนองานของนักศึกาออกสู่สายตาคนภายนอก แนวทางในการปรับปรุง คือ ควร
บรรจุลงในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยระบุให้นักศึกษาที่สร้างสรรค์ผลงานในรายวิชานั้นๆ ต้องแสดงผลงานในรูปแบบ
นิทรรศการท้ายภาคการศึกษา เช่น ในรายวิชาสัมมนาทางทัศนศิลป์ เป็นต้น
2.4 ด้านผลผลิต เมื่อสอบถามจากอาจารย์ผู้สอนและผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ปัญหาที่พบ คือ
จานวนนักศึกษาที่เลือกทาวิทยานิพนธ์ทางด้านวิจัยทางศิลปศึกษามีจานวนน้อยกว่านักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์ด้าน
สร้ า งสรรค์ ม าก เช่ น ในปี ก ารศึ ก ษา 2558 มี นั ก ศึ ก ษาท าวิ ท ยานิ พ นธ์ 34 คน มี ผู้ ที่ เลื อ กท างานวิ จั ย ทาง
ศึกษาศาสตร์ 7 คน มีผู้เลือกทาวิทยานิพนธ์ด้านสร้างสรรค์ 27 คน จะเห็นได้ว่าสัดส่วนของผู้ทาวิจัยและสร้างสรรค์
ไม่สมดุลกัน เนื่องจากนักศึกษาไม่มีความมั่นใจในการทาวิจัยทางด้านศึกษาศาสตร์ เพราะนักศึกษาส่วนใหญ่จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีจากหลักสูตรที่เน้นการสร้างผลงานสร้างสรรค์ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์
หรื อมัณ ฑนศิล ป์ ถึงแม้ว่าจะได้เรี ยนรายวิช าทางด้ านศึกษาศาสตร์ และระเบี ยบวิธีการวิจั ยในหลั ก สู ตรทัศ น
ศิลปศึกษา แต่ก็ยังขาดความมั่นใจและมักจะเลือกทาวิทยานิพนธ์ทางด้านสร้างสรรค์ที่ตนเองถนัดมากกว่า ทาให้
ผลิตผลของหลักสูตรมีแนวโน้มของผู้ที่ทาวิจัยทางด้านศึกษาศาสตร์น้อย แนวทางในการปรับปรุง /แก้ไข คือ ควร
เพิ่มการฝึกปฏิบัติการทาวิจัยทางด้านศึกษาศาสตร์ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น รายวิชาระเบียบวิธีการวิจัยทาง
ศิลปศึกษา เพื่อฝึกฝนการทาวิจัยและเพิ่มความมั่นใจให้กับนักศึกษา ทั้งอาจกระตุ้นให้นักศึกษาเข้ารับฟังสัมมนา
ทางวิชาการต่างๆ เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้นักศึกษาในการคิดหาหัวข้อการวิจัยใหม่ๆ ได้
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2.5 ด้านผลกระทบ ปัญหาที่พบ คือ ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณและเวทีนาเสนอผลงาน
วิชาการระดับนานาชาติ รวมทั้งหอศิลป์ให้นักศึกษาหรือบัณฑิตจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ เนื่องมาจากขาดการ
ประสานความร่ ว มมื อระหว่างหน่ ว ยงาน และให้ ค วามส าคั ญ กับ การพั ฒ นานั ก ศึก ษาในด้านนี้ แนวทางการ
ปรับปรุง/พัฒนา คือ ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย และคณะทั้ง 2 คณะ ควรประสานความ
ร่วมมือ สนับสนุนการนาเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ และการแสดงผลงานสร้างสรรค์ในหอศิลป์ที่
ได้รับการรับรอง โดยการสนับสนุนงบประมาณ และ/หรือการหาข้อมูลประชาสัมพันธ์เพื่อให้นักศึกษาทราบ และมี
การติดตามข้อมูลด้านนี้เป็นระยะ
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ภาคผนวก ง
คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
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ภาคผนวก จ
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
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1. ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรระหว่างหลักสูตรเดิม (2556) กับหลักสูตรปรับปรุง (2561)
สูตรเดิม (2556)
หลักสูตรปรับปรุง (2561)
แผน ก แบบ ก 2
แผน ก แบบ ก 2
วิชาบังคับ
16
หน่วยกิต วิชาบังคับ
16
หน่วยกิต
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
8
หน่วยกิต วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
8
หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)
12
หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)
12
หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
แผน ข
วิชาบังคับ
16
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
14
การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า) 6
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
และสอบประมวลความรอบรู้

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

แผน ข
วิชาบังคับ
16
หน่วยกิต
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
14
หน่วยกิต
การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า) 6
หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
และสอบประมวลความรอบรู้
เงื่อนไขการสอบประมวลความรอบรู้
นั กศึกษาที่เรียนแผน ข จะต้องสอบประมวล
ความรู้ ภายหลังจากที่เรียนรายวิชาครบตามที่กาหนดไว้
ในหลักสูตร
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2. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิม (2556) และหลักสูตรปรับปรุง (2561)
ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดรายวิชาหลักสูตรเดิม (2556) กับหลักสูตรปรับปรุง (2561)
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556)

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561)

หมายเหตุ

3.1.3.3 รายวิชา
แผน ก แบบ ก 2
รายวิชาบังคับ จานวน 16 หน่วยกิต ประกอบด้วย
รายวิชา ดังต่อไปนี้
200 501 การทดลองสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ด้านเทคนิค 2(1-3-2)
(Technical Experiment in Visual Arts)
200 502 การทดลองสร้างสรรค์รูปแบบทัศนศิลป์ 2(1-3-2)
(Experiments in Visual Arts Genres)
200 503 ศิลปะวิจารณ์
2(2-0-4)
(Art Criticism)
200 504 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
2(1-3-2)
(Practical Seminar)
477 501 การจัดการเรียนรู้สาหรับครูศิลปะ
2(2-0-4)
(Management of Learning for Art Teachers)
477 502 วิธีวิจัยทางศิลปศึกษา
3(3-0-6)
(Research Methodology in Art Education)
477 503 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทางศิลปะ 3(3-0-6)
(Measurement and Evaluation in Art
Education)

3.1.3.3 รายวิชา
แผน ก แบบ ก 2
รายวิชาบังคับ จานวน 16 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชา
ดังต่อไปนี้
200 501 การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์
2(1-3-2)
(Experiments in Visual Arts)
200 502 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์
2(1-3-2)
(Practical Seminar on Visual Arts)
200 503 สัมมนาเชิงปฏิ บัติการเพื่อเตรียมวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระ 2(1-3-2)
(Practical Seminar for Thesis and Independent
Study Preparation)
200 504 ศิลปะวิจารณ์
2(2-0-4)
(Art Criticism)
477 501 การจัดการเรียนรู้สาหรับครูศิลปะ
2(2-0-4)
(Learning Provisions for Art Teachers)
477 502 วิธีวิจัยทางศิลปศึกษา
3(3-0-6)
(Research Methodology in Art Education)
477 503 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทางศิลปะ 3(3-0-6)
(Measurement and Evaluation in Art
Education)

- รวมรายวิชา
200 501 การ
ทดลอง
สร้างสรรค์
ทัศนศิลป์ด้าน
เทคนิค กับ
รายวิชา 200
502 การ
ทดลอง
สร้างสรรค์
รูปแบบ
ทัศนศิลป์ เป็น
รายวิชา 200
501 การ
ทดลอง
สร้างสรรค์ทาง
ทัศนศิลป์
- เพิ่มรายวิชา
200 502
สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการทาง
ทัศนศิลป์
- เปลี่ยนรายวิชา
200 504
สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เป็น
200 503
สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
เตรียม
วิทยานิพนธ์
และการค้นคว้า
อิสระ
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556)

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561)

รายวิชาเลือก จานวนไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
นักศึกษาต้องเลือกเรียนกลุ่มวิชาศิลปะไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
และกลุ่มวิชาการศึกษาไม่ น้อยกว่า 4 หน่วยกิต โดยเลือกจาก
รายวิชาในแต่ละกลุ่ม ดังนี้

รายวิชาเลือก จานวนไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
นักศึกษาต้องเลือกเรียนกลุ่มวิชาศิลปะไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
และกลุ่ มวิชาการศึกษาไม่ น้ อยกว่า 4 หน่ วยกิต โดยเลื อกจาก
รายวิชาในแต่ละกลุ่ม ดังนี้

กลุ่มวิชาศิลปะ ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
200 550 ทัศนศิลป์วิจักษ์
(Visual Arts Appreciation)
200 551 ปัญหาทางทัศนศิลป์
(Problems in Visual Arts)
200 552 สัมมนาทัศนศิลป์เฉพาะบุคคล
(Individual Visual Art Seminar)
200 553 สัมมนาศิลปะร่วมสมัย
(Seminar on Contemporary Art)

กลุ่มวิชาศิลปะ ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
200 551 ทัศนศิลป์วิจักษ์
(Visual Arts Appreciation)
200 552 สัมมนาศิลปะร่วมสมัย
(Seminar on Contemporary Art)
200 553 ทัศนศิลป์ 2 มิติ
(Two-dimensional Visual Arts)
200 554 ทัศนศิลป์ 3 มิติ
(Three-dimensional Visual Arts)
200 555 ศิลปะไทย
(Thai Art)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

200 554 ทัศนศิลป์ 2 มิติ
2(1-2-3)
(Two-dimensional Visual Arts)
200 555 ทัศนศิลป์ 3 มิติ
2(1-2-3)
(Three-dimensional Visual Arts)
200 556 ศิลปะไทย
2(1-2-3)
(Thai Art)
กลุ่มวิชาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
1. วิชาชีพครู
461 432 การจัดการการศึกษา
2(2-0-4)
(Educational Management)
463 423 จิตวิทยาการเรียนการสอน
2(2-0-4)
(Psychology of Learning and Instruction)
465 451 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
2(1-2-3)
(Communicative Thai for Teachers)
466 425 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับครู 2*(2-0-4)
(Communicative English for Teachers)
หมายเหตุ * นักศึกษาที่สอบรายวิชา 466 425 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารสาหรับครู ได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ากว่า B

หมายเหตุ

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

- ปรับรหัส
รายวิชา
- ตัดรายวิชา
200 551
ปัญหาทาง
ทัศนศิลป์
200 552
สัมมนา
ทัศนศิลป์
เฉพาะบุคคล
200 553
สัมมนาศิลปะ
ร่วมสมัย

กลุ่มวิชาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต

- รวมหัวข้อ
วิชาชีพครู วิชา
463 423 จิตวิทยาการเรียนการสอน
2(2-0-4) พื้นฐานการจัด
(Educational Psychology)
การศึกษา
477 550 ทักษะการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศิลปศึกษา 2(1-2-3) และ วิชา
(Skills in Organizing Extracurricular
เทคโนโลยีและ
Activities in Art Education)
สื่อสาร
477 551 ทฤษฎีและการพัฒนาหลักสูตรศิลปศึกษา 3(3-0-6) การศึกษา เข้า
(Theory and Curriculum Development in
ด้วยกัน
Art Education)
- ตัดรายวิชา
477 552 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการถ่ายทอดศิลปะ
461 432 การ
3(2-2-5)

มคอ. 2

158
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556)
มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศอีก ตาม
ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 32.2.4
2. วิชาพื้นฐานการจัดการศึกษา
477 504 ทักษะการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศิลปศึกษา
2(1-2-3)
(Skills in Organizing Extracurricular
Activities in Art Education)
477 505 ทฤษฎีและการพัฒนาหลักสูตรศิลปศึกษา
2(2-0-4)
(Theory and Curriculum Development in
Art Education)
477 511 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการถ่ายทอดศิลปะ
3(2-2-5)
(Innovation and Technology for Art
Transferring)
3. วิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
468 431 การออกแบบกราฟิกสาหรับระบบสื่อการสอน
3(3-0-6)
(Graphic Design for Instructional Media
System)
468 441 การผลิตรายการโทรทัศน์และวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา
2(1-2-3)
(Television and Video Program
Production for Education)
468 443 การผลิตสไลด์เพื่อการศึกษา
3(3-0-6)
(Production of Slides for Education)
468 444 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
2(1-2-3)
(Production of Printed Materials)
468 445 สื่อสารมวลชนสาหรับการศึกษานอกระบบ
2(2-0-4)
(Mass Communication for Non-Formal
Education)
468 451 คอมพิวเตอร์กราฟิกสาหรับสื่อการเรียนการสอน
2(1-2-3)
(Computer Graphics for Instructional Media)
นอกเหนื อ จากรายวิ ช าเลื อ กดั ง กล่ า วข้ า งต้ น

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561)

หมายเหตุ

จัดการ
การศึกษา,
465 451
ภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสาร
สาหรับครู
และตัด
รายวิชาใน
1.3 วิชาภาษาต่างประเทศเฉพาะสาขา
นั ก ศึ ก ษาที่ ส อบภาษาต่ า งประเทศได้ ค ะแนนตามเกณฑ์ ที่ หัวข้อ วิชา
บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 466 เทคโนโลยีและ
สื่อสาร
503 ภาษาอังกฤษสาหรับครู (English for Teachers)
466 503 ภาษาอังกฤษสาหรับครู
2* (2-0-4) การศึกษาออก
ทั้งหมด
(English for Teachers)
(Innovation and Technology for Art
Transferring)
นอกเหนือจากรายวิชาเลือกดังกล่าวข้างต้น
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาจากทุกรายวิชาในหลักสูตร
สาขาวิชาอื่น ๆ ที่บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอน เพื่อทดแทนวิชา
เลือกกลุม่ วิชาศิลปะและกลุ่มวิชาการศึกษาได้ไม่เกินกลุม่ วิชา
ละ 2 หน่วยกิต โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

หมายเหตุ * หมายถึ ง ลงทะเบี ย นเรี ย นโดยไม่ นั บ

หน่วยกิต วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U

- เปลีย่ น
รายวิชา 466
425
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
สาหรับครู
เป็น466 503
ภาษาอังกฤษ
สาหรับครูแล้ว
แยกออกจาก
กลุ่มวิชาเลือก
ให้เป็นวิชา
ภาษาต่าง
ประเทศเฉพาะ
สาขา และเพิ่ม
หมายเหตุข้อ
2
ปรับเลขรหัส
รายวิชาเลือก
ของคณะ
ศึกษาศาสตร์
477504 เป็น
477550
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นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาจากทุกรายวิชาในหลักสูตร
สาขาวิชาอื่น ๆ ที่บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอน เพื่อทดแทนวิชา
เลือกกลุ่มวิชาศิลปะและกลุ่มวิชาการศึกษาได้ไม่เกินกลุ่มวิชา
ละ 2 หน่วยกิต โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

หมายเหตุ
477505 เป็น
477551
477511 เป็น
477552

ศิลปนิพนธ์
มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต
200 540 วิทยานิพนธ์
(Thesis)

ศิลปนิพนธ์
มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต
200 540 วิทยานิพนธ์
(Thesis)

แผน ข
รายวิชาบังคับ จ านวน 16 หน่ ว ยกิ ต ประกอบด้ ว ย
รายวิชา ดังต่อไปนี้
200 501 การทดลองสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ด้านเทคนิค 2(1-3-2)
(Technical Experiment in Visual Arts)
200 502 การทดลองสร้างสรรค์รูปแบบทัศนศิลป์ 2(1-3-2)
(Experiments in Visual Arts Genres)
200 503 ศิลปะวิจารณ์
2(2-0-4)
(Art Criticism)
200 504 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
2(1-3-2)
(Practical Seminar)
477 501 การจัดการเรียนรู้สาหรับครูศิลปะ
2(2-0-4)
(Management of Learning for Art Teachers)
477 502 วิธีวิจัยทางศิลปศึกษา
3(3-0-6)
(Research Methodology in Art Education)
477 503 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทางศิลปะ 3(3-0-6)
(Measurement and Evaluation in Art
Education)

แผน ข
รายวิชาบังคับ จ านวน 16 หน่ ว ยกิ ต ประกอบด้ ว ย
รายวิชา ดังต่อไปนี้
200 501 การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์
2(1-3-2)
(Experiments in Visual Arts)
200 502 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์
2(1-3-2)
(Practical Seminar on Visual Arts)
200 503 สัมมนาเชิงปฏิ บัติการเพื่อเตรียมวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระ 2(1-3-2)
(Practical Seminar for Thesis and Independent
Study Preparation)
200 504 ศิลปะวิจารณ์
2(2-0-4)
(Art Criticism)
477 501 การจัดการเรียนรู้สาหรับครูศิลปะ
2(2-0-4)
(Learning Provisions for Art Teachers)
477 502 วิธีวิจัยทางศิลปศึกษา
3(3-0-6)
(Research Methodology in Art Education)
477 503 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทางศิลปะ 3(3-0-6)
(Measurement and Evaluation in Art
Education)

- รวมรายวิชา
200 501 การ
ทดลอง
สร้างสรรค์
ทัศนศิลป์ด้าน
เทคนิค กับ
รายวิชา 200
502 การ
ทดลอง
สร้างสรรค์
รูปแบบ
ทัศนศิลป์ เป็น
รายวิชา 200
501 การ
ทดลอง
สร้างสรรค์ทาง
ทัศนศิลป์
- เพิ่มรายวิชา
200 502
สัมมนาเชิง
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หมายเหตุ
ปฏิบัติการทาง
ทัศนศิลป์
- เปลี่ยนรายวิชา
200 504
สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เป็น
200 503
สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
เตรียม
วิทยานิพนธ์
และการค้นคว้า
อิสระ

รายวิชาเลือก จานวนไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต
นักศึกษาต้องเลือกเรียนกลุ่มวิชาศิลปะ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
และกลุ่มวิชาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต โดยเลือกจาก
รายวิชาในแต่ละกลุ่ม ดังนี้
กลุ่มวิชาศิลปะ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
200 550 ทัศนศิลป์วิจักษ์
2(2-0-4)
(Visual Arts Appreciation)
200 551 ปัญหาทางทัศนศิลป์
2(2-0-4)
(Problems in Visual Arts)
200 552 สัมมนาทัศนศิลป์เฉพาะบุคคล
2(2-0-4)
(Individual Visual Art Seminar)
200 553 สัมมนาศิลปะร่วมสมัย
2(2-0-4)
(Seminar on Contemporary Art)
200 554 ทัศนศิลป์ 2 มิติ

2(1-2-3)

รายวิชาเลือก จานวนไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต
นักศึกษาต้องเลือกเรียนกลุ่มวิชาศิลปะ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
และกลุ่มวิชาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต โดยเลือกจาก
รายวิชาในแต่ละกลุ่ม ดังนี้
กลุ่มวิชาศิลปะ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
200 551 ทัศนศิลป์วิจักษ์
2(2-0-4)
(Visual Arts Appreciation)
200 552 สัมมนาศิลปะร่วมสมัย
2(2-0-4)
(Seminar on Contemporary Art)
200 553 ทัศนศิลป์ 2 มิติ
2(1-2-3)
(Two-dimensional Visual Arts)
200 554 ทัศนศิลป์ 3 มิติ
2(1-2-3)
(Three-dimensional Visual Arts)
200 555 ศิลปะไทย
2(1-2-3)

- ปรับรหัส
รายวิชา
- ตัดรายวิชา
200 551
ปัญหาทาง
ทัศนศิลป์
200 552
สัมมนา
ทัศนศิลป์
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(Two-dimensional Visual Arts)
200 555 ทัศนศิลป์ 3 มิติ
(Three-dimensional Visual Arts)
200 556 ศิลปะไทย
(Thai Art)
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(Thai Art)
2(1-2-3)

หมายเหตุ
เฉพาะบุคคล
200 553
สัมมนาศิลปะ
ร่วมสมัย

2(1-2-3)

กลุ่มวิชาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
1. วิชาชีพครู
461 432 การจัดการการศึกษา
2(2-0-4)
(Educational Management)
463 423 จิตวิทยาการเรียนการสอน
2(2-0-4)
(Psychology of Learning and Instruction)
465 451 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
2(1-2-3)
(Communicative Thai for Teachers)
466 425 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
2*(2-0-4)
(Communicative English for Teachers)
หมายเหตุ *
นั ก ศึ ก ษ า ที่ ส อ บ ร า ย วิ ช า 466 425
ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารส าหรั บ ครู ได้ ค่ า ระดั บ ผล
การศึ ก ษาไม่ ต่ ากว่ า B มี สิ ท ธิ์ ไ ด้ รั บ การยกเว้ น ไม่ ต้ อ งสอบ
ภาษาต่างประเทศอีก ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 32.2.4

กลุ่มวิชาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต

- รวมหัวข้อ
วิชาชีพครู วิชา
463 423 จิตวิทยาการเรียนการสอน
2(2-0-4) พื้นฐานการจัด
(Educational Psychology)
การศึกษา
477 550 ทักษะการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศิลปศึกษา 2(1-2-3) และ วิชา
(Skills in Organizing Extracurricular
เทคโนโลยีและ
Activities in Art Education)
สื่อสาร
477 551 ทฤษฎีและการพัฒนาหลักสูตรศิลปศึกษา 3(3-0-6) การศึกษา เข้า
(Theory and Curriculum Development in
ด้วยกัน
Art Education)
- ตัดรายวิชา
477 552 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการถ่ายทอดศิลปะ
461 432 การ
3(2-2-5) จัดการ
(Innovation and Technology for Art
การศึกษา,
Transferring)
465 451
นอกเห นื อ จากรายวิ ช าเลื อ กดั งกล่ า วข้ า งต้ น ภาษาไทยเพื่อ
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาจากทุกรายวิชาในหลักสูตร การสื่อสาร
สาขาวิชาอื่น ๆ ที่บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอน เพื่อทดแทนวิชา สาหรับครู
เลือกกลุ่มวิชาศิลปะและกลุ่มวิชาการศึกษาได้ไม่เกินกลุ่มวิชา และตัด
ละ 2 หน่วยกิต โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา รายวิชาใน

2. วิชาพื้นฐานการจัดการศึกษา
477 504 ทักษะการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศิลปศึกษา
2(1-2-3)
(Skills in Organizing Extracurricular
Activities in Art Education)
477 505 ทฤษฎีและการพัฒนาหลักสูตรศิลปศึกษา
2(2-0-4)
(Theory and Curriculum Development in
Art Education)
477 511 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการถ่ายทอดศิลปะ
3(2-2-5)
(Innovation and Technology for Art

2.3 วิชาภาษาต่างประเทศเฉพาะสาขา
นั ก ศึ ก ษาที่ ส อบภาษาต่ า งประเทศได้ ค ะแนนตามเกณฑ์ ที่
บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 466
503 ภาษาอังกฤษสาหรับครู (English for Teachers)
466 503* ภาษาอังกฤษสาหรับครู 2(2-0-4)
(English for Teachers)
หมายเหตุ * หมายถึง ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับ หน่วยกิต
วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U

หัวข้อ วิชา
เทคโนโลยีและ
สื่อสาร
การศึกษาออก
ทั้งหมด
- เปลี่ยน
รายวิชา 466
425
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
สาหรับครู
เป็น466 503
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ภาษาอังกฤษ
สาหรับครูแล้ว
แยกออกจาก
กลุ่มวิชาเลือก
ให้เป็นวิชา
ภาษาต่าง
ประเทศเฉพาะ
สาขา และเพิ่ม
หมายเหตุข้อ
2

Transferring)
3. วิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
468 431 การออกแบบกราฟิกสาหรับระบบสื่อการสอน
3(3-0-6)
(Graphic Design for Instructional Media
System)
468 441 การผลิตรายการโทรทัศน์และวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา
2(1-2-3)
(Television and Video Program
Production for Education)
468 443 การผลิตสไลด์เพื่อการศึกษา
3(3-0-6)
(Production of Slides for Education)
468 444 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
2(1-2-3)
(Production of Printed Materials)
468 445 สื่อสารมวลชนสาหรับการศึกษานอกระบบ
2(2-0-4)
(Mass Communication for Non-Formal
Education)
468 451 คอมพิวเตอร์กราฟิกสาหรับสื่อการเรียนการสอน
2(1-2-3)
(Computer Graphics for Instructional Media)
นอกเหนื อ จากรายวิ ช าเลื อ กดั ง กล่ า วข้ า งต้ น
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาจากทุกรายวิชาในหลักสูตร
สาขาวิชาอื่น ๆ ที่บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอน เพื่อทดแทนวิชา
เลือกกลุ่มวิชาศิลปะและกลุ่มวิชาการศึกษาได้ไม่เกินกลุ่มวิชา
ละ 2 หน่วยกิต โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

การค้นคว้าอิสระ
มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต
200 541 การค้นคว้าอิสระ
(Independent Study)
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
200 501 การทดลองสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ด้านเทคนิค
2(1-3-2)
(Technical Experiment in Visual Arts)
ปั จ จั ย พื้ น ฐานความรู้ ในการสร้ า งงานทั ศ นศิ ล ป์
คุณ ลั กษณะของศิลปะสาขาจิตรกรรม ประติม ากรรม ภาพ
พิ ม พ์ ศิ ล ปะไทย และสื่ อ ผสม ปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยเทคนิ ค
จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสม เพื่อให้ได้
เข้ า ใจถึ ง การแสดงออกของสื่ อ ศิ ล ปะ และกระบวนการ
ถ่ายทอดในเชิงเทคนิคปฏิบัติการของงานทัศนศิลป์
มีการอภิปรายเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม
The basic factors affecting the creation of
visual art work, especially painting, sculpture,
graphic art, Thai art and mixed-media art; using a
variety of techniques relating to painting, sculpture,
graphic art, Thai art and mixed-media art;
understanding of media art expression and technical
transference of visual art practice.
Class activities involve individual and group
discussions.

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
200 501 การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 2(1-3-2)
(Experiments in Visual Arts)
ทดลองสร้ า งสรรค์ ง านทั ศ นศิ ล ป์ ด้ ว ยการศึ ก ษา
ปั จ จั ย พื้ น ฐานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนความรู้ ทั้ งทางด้ า น
รูป แบบและเทคนิ ค ต่ า ง ๆ ของงานทั ศ นศิ ล ป์ เพื่ อ ให้ เกิ ด
ความเข้ าใจเรื่อ งการแสดงออกของสื่ อ ศิ ล ปะ และเป็ น การ
เปิดทางไปสู่การสร้างสรรค์ในแนวทางเฉพาะบุคคล
มีการอภิปรายเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม
Experiments in visual arts through the
study of fundamentals factors related to knowledge
processes of various visual art genres and
techniques for the understanding of expressions in
art media and for individual art creations.
Individual and group discussions required.
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200 502 การทดลองสร้างสรรค์รูปแบบทัศนศิลป์2(1-3-2)
(Experiments in Visual Arts Genres)
แนวความคิดและกระบวนความรู้ของการสร้างงาน
ทัศนศิลป์ ในรูปแบบของศิลปะต่าง ๆ ศิลปะแนวประเพณี
ศิลปะเหมือนจริง ศิลปะแนวอิมเพรสชั่นนิสม์ ศิลปะแนวเอ็กซ์
เพรสชั่นนิสม์ ศิลปะแนวเหนือจริง ศิลปะนามธรรม หรือศิลปะ
คอนเซ็ปต์ฌวล และฝึกการปฏิบัติงานด้วยเทคนิคต่าง ๆ ของ
งานทัศนศิลป์
มีการอภิปรายเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม
Concepts and processes of the different
genres of visual art including traditionalism, realism,
impressionism, expressionism, surrealism and
conceptual art; practices of a variety of techniques
to create visual arts work.
Class activities involve individual and group
discussions.

200 502 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ 2(1-3-2)
(Practical Seminar on Visual Arts)
วิชาบังคับก่อน: 200 501 การทดลองสร้างสรรค์
ทางทัศนศิลป์
ปฏิ บั ติ ก ารทางทั ศ นศิ ล ป์ วิ เ คราะห์ อภิ ป ราย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดกับ
รูปแบบ พัฒนาวิธีการแสดงออก หรือการสื่อสาร เพื่อนาไปสู่
การปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย หรื อ การสร้ า งสรรค์ ทางทั ศ นศิ ล ป์ ใ น
แนวทางเฉพาะบุ ค คล โดยการจั ด การน าเสนอผลงานใน
รูปแบบนิทรรศการ
วิจารณ์และอภิปรายเป็นรายบุคคลและเป็นกลุม่
การศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องนอกสถานที่
Visual arts practices, analysis, discussions,
knowledge sharing, problem solving of relationships
between concepts and genres, development of
expression or communication methods entailing
practices in visual arts individual research and
creativity through presentations in the form of
exhibitions.
Individual and group critiques, discussions
and relevant field study required.
200 504 ศิลปะวิจารณ์
2(2-0-4)
(Art Criticism)
การวิ เคราะห์ แ นวคิ ด ทฤษฎี ก ารวิ จ ารณ์ ที่ ส าคั ญ
เนื้อหา และโครงสร้างของงานศิลปะวิจารณ์ กาหนดกรอบ
เกณฑ์ การจั บ ใจความส าคัญ จุ ดประสงค์ และวิธีการเขี ย น
วิจารณ์ เน้นที่งานทัศนศิลป์ และการเปรียบเทียบกับศิลปะใน
สาขาอื่น ฝึกการเขียนวิจารณ์
Analysis of essential criticism theories and
concepts, contents, and structure of art work

200 503 ศิลปะวิจารณ์
2(2-0-4)
(Art Criticism)
การวิเคราะห์ แ นวคิ ด ทฤษฎี ก ารวิ จ ารณ์ ที่ ส าคั ญ
เนื้ อหา และโครงสร้างของงานศิ ลปะวิจารณ์ กาหนดกรอบ
เกณฑ์ ก ารจั บ ใจความส าคั ญ จุ ด ประสงค์ และวิ ธีก ารเขี ย น
วิจารณ์ เน้นที่งานทัศนศิลป์และ การเปรียบเทียบกับศิลปะใน
สาขาอื่น ฝึกการเขียนวิจารณ์ การศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องนอก
สถานที่
An analytical and exploration of the
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content and structure of important art criticism
theories involving the main idea, objectives and
writing styles with emphasis on visual art work and
a comparison between visual arts and other creative
subjects; a practice of critical writing. Field study is
required.

criticism; establishing framework criteria for main
ideas, objectives, and critical writing styles, with the
emphasis on visual art works and on comparison of
arts in other areas; practices of critical writing.

200 504 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
2(1-3-2)
(Practical Seminar)
วิชาบังคับก่อน: 200 501 การทดลอง
สร้างสรรค์ทัศนศิลป์ดา้ นเทคนิค หรือ
200 502 การทดลองสร้างสรรค์รูปแบบทัศนศิลป์
เปรียบเทียบระบบและระเบียบวิธีการวิจัยกับการ
สร้างสรรค์ทัศนศิลป์ที่มีทั้งส่วนพ้องและส่วนต่างกัน โดยการ
มองจากมุ ม เฉพาะบุ ค คล วิ เ คราะห์ แลกเปลี่ ย นความรู้
ความคิด ประสบการณ์ เพื่อน าไปสู่ การปฏิบั ติการวิจัยและ
สร้างสรรค์ ท างทั ศ นศิ ล ป์ สาขาต่ าง ๆ ในลั ก ษณะโครงการ
เฉพาะบุคคล
A comparative study of research
methodology and the processes involved in creating
art work; an exploration of an individual’s
perspectives; an analysis and exchange of opinions,
thoughts and experiences to enhance research
practice and initiate an individual art project.

200 503 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระ
2(1-3-2)
(Practical Seminar for Thesis and
Independent Study Preparation)
วิชาบังคับก่อน: 200 502 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ทางทัศนศิลป์
ปฏิ บั ติ ก ารทางทั ศ นศิ ล ป์ โดยทดลองก าหนด
โครงการสร้างสรรค์หรือวิจัยเฉพาะบุคคล วิเคราะห์ อภิปราย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดกับ
รูป แบบ พั ฒ นาวิธีการแสดงออก หรือการสื่อสารให้ เป็ นไป
ตามจุดมุ่งหมายของโครงการ เพื่อกาหนดเป็นแนวทางสาหรับ
การทาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระต่อไป
วิจารณ์ แ ละอภิ ป รายเป็ น รายบุ ค คลและเป็ น กลุ่ ม
โดยมีเอกสารเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์
Visual arts practices, experiments of creative
art projects or individual research, analysis,
knowledge sharing discussions, problem solving of
relationships between concepts and genres,
development of expression or communication
methods in accordance with project objectives
stipulated for thesis or independent study.
Individual and group critiques and
discussions required with thesis topic proposals.

200 540 ศิลปนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์
200 540 วิทยานิพนธ์
มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต
มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต
(Art Thesis/ Thesis)
(Thesis)
ร า ย วิ ช าบั งคั บ ก่ อ น : 200 504 สั ม ม น า เชิ ง
รายวิชาบังคับก่อน: 200 503 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ และ477 502 วิธีวิจัยทางศิลปศึกษา
เพื่อเตรียมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิส ระ และ 477 502
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ปฏิบัติโครงการศิลปะนิพนธ์ สาหรับคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ หรือวิทยานิพนธ์ สาหรับคณะ
ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษาเฉพาะบุคคลในหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์งานศิลปะ กระบวนการเรียน และ
เทคนิคการสอนศิลปะ ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมด้านทัศน
ศิลปศึกษา
An independent study of practice in an
individual art on thesis project (Faculty of Painting,
Sculpture and Graphic Arts) or thesis (Faculty of
Education) in the field of visual arts involving
learning processes, techniques in teaching arts and
innovation in visual arts education.

วิธีวิจัยทางศิลปศึกษา
ปฏิบัติโครงการศิลปนิพนธ์ สาหรับคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ หรือวิทยานิพนธ์ สาหรับคณะ
ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษาเฉพาะบุคคลในหัวข้อ
ที่เกี่ยวข้องกับ การสร้างสรรค์งานศิลปะ กระบวนการเรีย น
และเทคนิคการสอนศิลปะ ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมด้าน
ทัศนศิลปศึกษา
Art thesis projects for the Faculty of
Painting, Sculpture and Graphic Arts or thesis for the
Faculty of Education, in the field of visual arts
education for individual study with topics related to
creation of art works, learning processes, techniques
in teaching arts, and initiation of innovations in
visual arts education.
200 541 การค้นคว้าอิสระ
มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต
(Independent Study)
รายวิชาบังคับก่อน: 200 503 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเตรียมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และ 477 502
วิธีวิจัยทางศิลปศึกษา
ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย สาขาวิ ช าทั ศ นศิ ล ปศึ ก ษาเฉพาะ
บุคคลในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับผลงานศิลปะ กระบวนการเรียน
และเทคนิคการสอนศิลปะ ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมด้าน
ทัศนศิลปศึกษา
Research in visual arts education for
individual study with topics related to art works,
learning processes, techniques in teaching arts, and
initiation of innovations in visual arts education.

200 541 การค้นคว้าอิสระ
มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต
(Independent Study)
รายวิชาบังคับก่อน: 200 504 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย สาขาวิ ช าทั ศ นศิ ล ปศึ ก ษาเฉพาะ
บุคคลในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับผลงานศิลปะ กระบวนการเรียน
และเทคนิคการสอนศิลปะ ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมด้าน
ทัศนศิลปศึกษา
Practice in visual art research based on art
work, learning processes, art techniques and art
education innovation. in the field of visual arts
involving learning processes, techniques in teaching
arts and innovation in visual art education.

200 550 ทัศนศิลป์วิจักษ์
2(2-0-4)
(Visual Arts Appreciation)
คุณลักษณะและสาระของงานทัศนศิลป์ในศิลปะที่
สาคัญของไทยและสากล เรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์ของ
ศิลปินนับแต่แรงบันดาลใจ แนวความคิดรูปแบบ เทคนิค
และการแสดงออก จากตัวอย่างศิลปกรรมทั้งในอดีตจนถึง
ศิลปะร่วมสมัย การศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องนอกสถานที่

200 551 ทัศนศิลป์วิจักษ์
2(2-0-4)
(Visual Arts Appreciation)
คุณลักษณะและสาระของงานทัศนศิลป์ในศิลปะที่
สาคัญของไทยและสากล เรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์ของ
ศิลปินนับแต่แรงบันดาลใจ แนวความคิ ด รูปแบบ เทคนิค
การแสดงออก และคุ ณ ค่ า ทางสุ น ทรี ย ะ จากตั ว อย่ า ง
ศิลปกรรมทั้งในอดีตจนถึงศิลปะร่วมสมัย
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The attributes and the content of
important international and Thai visual art involving
the artists’ creative processes, inspirations,
concepts, techniques and expression through past
and contemporary art works. Field study is
required.

Attributes and contents of visual art works
in significant Thai and international arts, learning of
the artists’ creative processes from inspirations,
concepts, genres, techniques, expressions and
aesthetic values through examples of past as well
as contemporary art works.

200 553 สัมมนาศิลปะร่วมสมัย
2(2-0-4)
(Seminar on Contemporary Art)
วิเคราะห์ปั ญ หาในงานศิ ลปะร่วมสมั ยทั้ งไทยและ
สากล โดยเน้ น เนื้ อ หาที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ทฤษฎี แนวความคิ ด
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ความบั น ดาลใจ สภาพแวดล้ อ ม และ
กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ ตลอดจนเทคนิคและวิธีการของ
ศิลปินที่สาคัญ ๆ ในยุคปัจจุบัน
An analytical study of issues relating to
Thai and international contemporary art with the
focus on the relationships between the content of
the art being discussed and relevant theories,
concepts, inspirations, environments, creative
processes, techniques and methodologies
employed by current renowned artists.

200 552 สัมมนาศิลปะร่วมสมัย
2(2-0-4)
(Seminar on Contemporary Art)
วิเคราะห์ปัญ หาในงานศิลปะร่วมสมั ยทั้งไทยและ
สากล โดยเน้ น เนื้ อ หาที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ทฤษฎี แนวความคิ ด
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ความบั น ดาลใจ สภาพแวดล้ อ ม และ
กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ ตลอดจนเทคนิคและวิธีการของ
ศิลปินที่สาคัญ ๆ ในยุคปัจจุบัน
Analysis of problematic issues in Thai and
international contemporary art works focusing on
contents related to theories, concepts, inspirations,
environments, creative art processes, techniques
and methods by current notable artists.
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200 554 ทัศนศิลป์ 2 มิติ
2(1-2-3)
(Two-dimensional Visual Arts)
คุณลักษณะงานทัศนศิลป์ 2 มิติประเภทวาดเส้น
จิตรกรรม ศิลปะภาพพิมพ์ ศิลปะสื่อผสม ทดลองปฏิบตั ิงาน
ทัศนศิลป์ 2 มิติในลักษณะโครงการส่วนบุคคลด้วยสื่อ วัสดุ
และเทคนิควิธีการโดยไม่จากัด
มีการอภิปรายเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม
The characteristics of two-dimensional art
including drawing, graphic art and mixed-media art;
an individual practice of two-dimensional art work
creation using media, material, and techniques
unlimited.
Class activities involve individual and group
discussions.

200 553 ทัศนศิลป์ 2 มิติ
2(1-2-3)
(Two-dimensional Visual Arts)
คุณ ลั กษณะงานทัศ นศิล ป์ 2 มิติ ป ระเภทวาดเส้ น
จิตรกรรม ศิลปะภาพพิมพ์ ศิลปะสื่อผสม ทดลองปฏิบัติงาน
ทัศนศิลป์ 2 มิติในลักษณะโครงการส่วนบุคคลด้วยสื่อ วัสดุ
และเทคนิควิธีการโดยไม่จากัด
มีการอภิปรายเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม
Characteristics of two-dimensional art
works including drawing, painting, graphic arts, and
mixed-media arts; individual experimental projects
to practice two-dimensional visual art works using
unrestricted media, materials and techniques.
Individual and group discussions required.

200 555 ทัศนศิลป์ 3 มิติ
2(1-2-3)
(Three-dimensional Visual Arts)
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ งา น ทั ศ น ศิ ล ป์ 3 มิ ติ ป ร ะ เภ ท
ประติมากรรม ศิลปะสื่อผสม ทดลองปฏิบัติงานทัศนศิลป์ 3
มิติในลักษณะโครงการส่วนบุคคลด้วยสื่อ วัสดุ และเทคนิ ค
วิธีการโดยไม่จากัด
มีการอภิปรายเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม
Exploration of the characteristics of threedimensional art including sculpture and mixedmedia art; an individual experiment in creating
three-dimensional work using appropriate media,
material and techniques unlimited.

200 554 ทัศนศิลป์ 3 มิติ
2(1-2-3)
(Three-dimensional Visual Arts)
คุณ ลัก ษณะงานทั ศ นศิ ล ป์ 3 มิ ติ ประเภท ศิ ลปะ
สื่อผสม ทดลองปฏิบัติงานทัศนศิลป์ 3 มิติในลักษณะโครงการ
ส่วนบุคคลด้วยสื่อ วัสดุ และเทคนิควิธีการโดยไม่จากัด
มีการอภิปรายเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม
Characteristics of three-dimensional art
works in mixed-media; individual experimental
projects to practice three-dimensional visual art
works using unrestricted media, materials and
techniques.
Individual and group discussions required.
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Class activities involve individual and group
discussions.

200 556 ศิลปะไทย
2(1-2-3)
(Thai Art)
คติ ค วามเชื่ อ เรื่ อ งราวเนื้ อ หาในพุ ท ธศิ ล ป์ การใช้
วั ส ดุ เ ทคนิ ค ไทย เรี ย นรู้ คุ ณ ค่ า และเอกลั ก ษณ์ ของงาน
ศิลปกรรมไทยประเภทต่าง ๆ ทดลองปฏิบัติงานศิลปะไทยใน
ลักษณะโครงการส่วนบุคคลทั้งในแนวประเพณีและศิลปะไทย
ร่วมสมัย
มี การอภิ ป รายเป็ นราย บุ ค ค ล และเป็ นกลุ่ ม
การศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องนอกสถานที่
The tradition and ideology of Buddhist art
along with the employed techniques, the value and
the identity of Thai art; an individual experimental
practice in creating Thai art work in both traditional
and contemporary styles.
Class activities involve individual and group
discussions. Field study is required.

200 555 ศิลปะไทย
2(1-2-3)
(Thai Art)
คติ ค วามเชื่ อ เรื่องราวเนื้ อ หาในพุ ท ธศิ ล ป์ การใช้
วั ส ดุ เ ทคนิ ค ไทย เรี ย นรู้ คุ ณ ค่ า และเอกลั ก ษณ์ ข องงาน
ศิลปกรรมไทยประเภทต่าง ๆ ทดลองปฏิบัติงานศิลปะไทยใน
ลักษณะโครงการส่วนบุคคลทั้งในแนวประเพณีและศิลปะไทย
ร่วมสมัย
มี ก ารอภิ ป รายเป็ นรายบุ ค คลและเป็ นกลุ่ ม
การศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องนอกสถานที่
Concepts and beliefs; narrative accounts in
Buddhist art; Thai techniques of using materials;
learning of values and identities of various Thai art
works; individual experimental projects to practice
Thai art work, traditional and contemporary styles.
Individual and group discussions and
relevant field study required.

477 501 การจัดการเรียนรู้สาหรับครูศิลปะ 2(2-0-4)
(Management of Learning for Art
Teachers)
วิ เคราะห์ แ นวคิ ด หลั ก การ กระบวนการจั ด การ
เรี ย นรู้ ส าหรั บ ครู ศิ ล ปะ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปรั ช ญ า
การศึกษากับการจัดการเรียนรู้ สมองกับการเรียนรู้และการ

477 501 การจัดการเรียนรู้สาหรับครูศิลปะ
2(2-0-4)
(Learning Provisions for Art Teachers)
วิ เคราะห์ แ นวคิ ด หลั ก การ กระบวนการจั ด การ
เรี ย นรู้ ส าหรั บ ครู ศิ ล ปะ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปรั ช ญา
การศึกษากับการจัดการเรียนรู้ สมองกับการเรียนรู้และการ
สร้างสรรค์ การออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ เทคนิค
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สร้างสรรค์ การออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ เทคนิ ค
และนวั ต กรรมเกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นรู้ ศิ ล ปศึ ก ษา การ
วิ เคราะห์ ห ลั ก สู ต ร การเขี ย นและก าหนดแผนการจั ด การ
เรียนรู้ การสร้างบรรยากาศภายในชั้น เรีย น การท าบั น ทึ ก
ประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ศิลปะ การใช้สื่อเทคโนโลยีและ
นวั ต กรรมเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการพั ฒ นาการจั ด การ
เรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนอย่างเป็นระบบ
Analysis of concepts, principles, meanings
and processes of management for art teachers; the
relationship between educational philosophy and
the methods of teaching art; brain and creativity
techniques; management of learning activities;
innovation and styles of art learning; curriculum
design; lesson plan writing; creating a suitable
atmosphere in teaching art; the record of
experience in art creation; use of technologies in
developing and enhancing art teaching and systems
of art teaching evaluation.

และนวั ต กรรมเกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นรู้ ศิ ล ปศึ ก ษา การ
วิ เคราะห์ ห ลั ก สู ต ร การเขี ย นและก าหนดแผนการจั ด การ
เรียนรู้ การสร้างบรรยากาศภายในชั้น เรียน การทาบันทึ ก
ประสบการณ์ ในการสร้างสรรค์ศิลปะ การใช้สื่อเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนอย่างเป็นระบบ
Analysis of concepts, principles, learning
provision processes for art teachers; relationships
between educational philosophy and learning
provisions; brain, learning and creativity; learning
activity designs; techniques and innovations related
to learning provisions for art education; curriculum
analysis; writing and implementing plans for
learning provisions; creating classroom atmosphere;
developing records of experience in creating arts;
implementing media technologies and innovations
to enhance efficiency in improvement of learning
provisions and in systematic evaluation of learning.

477 502 วิธีวิจัยทางศิลปศึกษา
477 502 วิธีวิจัยทางศิลปศึกษา
3(3-0-6)
3(3-0-6)
(Research Methodology in Art Education)
(Research Methodology in Art Education)
ท ฤ ษ ฎี รู ป แ บ บ ก า ร อ อ ก แ บ บ แ ล ะ
ท ฤ ษ ฎี รู ป แ บ บ ก า ร อ อ ก แ บ บ แ ล ะ
กระบวนการวิจัยทางศิลปศึกษา สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยใน กระบวนการวิจัยทางศิลปศึกษา สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยใน
ชั้นเรียน ประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญ หา และ ชั้นเรียน ประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา และ
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พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติการวิจัยทาง
ศิลปศึกษา เสนอโครงการวิจัย การดาเนินการวิจัย และการ
นาเสนอผลงานวิจัย
Theories, models, design and the process
of the research in art education; statistic for
research; classrom research; application of research
to solve the problem and to develop the learning
process; practicum in research of art education;
proposal of the research project, procedure of the
research and presentation of the findings of the
research.

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติการวิจัยทาง
ศิลปศึกษา เสนอโครงการวิจัย การดาเนินการวิจัย และการ
นาเสนอผลงานวิจัย
Theories, models, designs and research
methodology in art education; statistics for
research; classroom research; applications of
research methodology for problem solving and for
developing learning provision processes; practicum
in art education research; proposal of research
projects; procedures of research; and presentations
of research findings.

477 503 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทางศิลปะ
3(3-0-6)
(Measurement and Evaluation in Art
Education)
ปรั ช ญา ทฤษฎี หลั ก การ การสร้ า งสรรค์ ท าง
ศิลปศึกษา เทคนิควิธีการวัด การสร้างเครื่องมือ และเกณฑ์
การ ประเมินผลเชิงคุณภาพตามสภาพจริง โดยใช้ปัจจัยทาง
พัฒนาการ การสร้างสรรค์ศิลปะของผู้เรียน
Educational philosophy, theories, principles
of art creation; techniques, methods, tools and
criteria in measurement; qualitative and authentic
evaluation with the focus on factors affecting
learners’ development and the creation of art
work.

477 503 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทางศิลปะ
3(3-0-6)
(Measurement and Evaluation in Art
Education)
ปรั ช ญา ทฤษฎี หลั ก การ การสร้ า งสรรค์ ท าง
ศิลปศึกษา เทคนิควิธีการวัด การสร้างเครื่องมือ และเกณฑ์
การประเมิน ผลเชิงคุณ ภาพตามสภาพจริงโดยใช้ปั จจัยทาง
พัฒนาการการสร้างสรรค์ศิลปะของผู้เรียน
Philosophy, theories, principles and
creativity in art education; techniques and methods
for measurement; construction of measurement
tools and authentic qualitative evaluation criteria
using factors of learners’ improvements in creating
art work.

477 504 ทักษะการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศิลปศึกษา
477 550 ทักษะการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศิลปศึกษา
2(1-2-3)
2(1-2-3)
(Skills in Organizing Extracurricular
(Skills in Organizing Extracurricular
Activities in Art Education)
Activities in Art Education)
แนวคิดทฤษฎีความหมายแนวทางในการจัดกิจกรรม
แนวคิ ด ทฤษฎี ความหมาย แนวทางในการจั ด
เสริมหลักสูตรการจัดทาโครงการเพื่อกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร การจัดทาโครงการเพื่อกิจกรรมเสริม
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ศิลปศึกษา การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน การจัดนิทรรศการ การจัดทาโครงงานศิลปศึกษา
ชมรม ศูนย์การเรียนรู้ กิจกรรมค่าย การจัดทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ การศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อนามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษา
The principles and theories in designing and
organizing projects for extra-curricular activities;
extra-curricular activities at a basic education level;
organization of art exhibitions, art education project,
clubs, learning resources, art camps, and field trip;
coordination of local wisdom with knowledge
management in art education.

หลั ก สู ต รศิ ล ปศึ ก ษา การจั ด กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดนิทรรศการ การจัดทาโครงงาน
ศิลปศึกษา ชมรม ศูนย์การเรียนรู้ กิจกรรมค่าย การจัดทัศน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ การศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษา
Concepts, theories, definitions, and
guidelines for organizing extracurricular activities,
projects for extracurricular activities in art
education, extracurricular activities in basic
education institutions, exhibitions, art education
projects, clubs, learning centers, camp activities,
study trips, natural learning resources, and local
insights to be implemented in the provision of art
education.

477 505 ทฤษฎีและการพัฒนาหลักสูตรศิลปศึกษา
2(2-0-4)
(Theory and Curriculum Develop- ment
in Art Education)
แนวคิ ด ทฤษฎี ความหมาย ความส าคั ญ และ
องค์ประกอบของหลักสูตรศิลปศึกษา และการพัฒนาหลักสูตร
ระดั บ การศึก ษาพื้ น ฐานและขั้น ตอนในการพั ฒ นาหลัก สูต ร
การวิ เคราะห์ ห ลั ก สู ต ร การน าหลั ก สู ต รไปใช้ การปรั บ ใช้
หลั ก สู ต รให้ เ ข้ า กั บ ท้ อ งถิ่ น และการประเมิ น หลั ก สู ต ร
ศิลปศึกษา
Theoretical concepts, definition,
importance and elements of curriculum and
curriculum development of art education for basic
education level; processes of curriculum
development; curriculum analysis, curriculum
implementation, curriculum adaptation according to
community settings and an evaluation of the art
education curriculum.

477 551 ทฤษฎีและการพัฒนาหลักสูตรศิลปศึกษา
3(3-0-6)
(Theory and Curriculum Develop- ment
in Art Education)
แนวคิ ด ทฤษฎี ความหมาย ความส าคั ญ และ
องค์ประกอบของหลักสูตรศิลปศึกษา และการพัฒนาหลักสูตร
ระดับการศึกษาพื้น ฐานและขั้นตอนในการพั ฒ นาหลักสูต ร
การวิ เคราะห์ ห ลั ก สู ต ร การน าหลั ก สู ต รไปใช้ การปรับ ใช้
หลั ก สู ต รให้ เ ข้ า กั บ ท้ อ งถิ่ น และการประเมิ น หลั ก สู ต ร
ศิลปศึกษา
Concepts, theories, definitions, significance
and components of curriculum in art education;
basic education curriculum development and its
process; curriculum analysis; curriculum
implementation; curriculum modifications to
localities; and evaluations of art education
curriculum.

477 511 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการถ่ายทอดศิลปะ
3(2-2-5)
(Innovation and Technology for Art

477 552 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการถ่ายทอดศิลปะ
3(2-2-5)
(Innovation and Technology for Art
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Transferring)
คุณ ค่าและบทบาทของนวัตกรรม และเทคโนโลยี
การศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการถ่ายทอด ความรู้ความเข้าใจ
ความซาบซึ้ ง และทั ก ษะทางศิ ล ปะแก่ บุ ค คลต่ าง ๆ ทั้ งใน
ระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนผ่านสื่อการศึกษาลักษณะต่าง
ๆ ได้ แ ก่ สื่ อ การศึ ก ษารายบุ ค คล สื่ อ การศึ ก ษาในระบบ
โรงเรียน และสื่อการศึกษาเพื่อมวลชน
The values and roles of educational
innovation and technology; transmittance of
knowledge, appreciation and art skills to people in
the school system as well as the public through
educational media and mass communication.

Transferring)
คุณ ค่าและบทบาทของนวัตกรรม และเทคโนโลยี
การศึ ก ษา เพื่ อ เป็ น แนวทางในการถ่ ายทอด ความรู้ค วาม
เข้าใจ ความซาบซึ้ง และทักษะทางศิลปะแก่บุคคลต่าง ๆ ใน
ลักษณะการบริการทางวิชาการแก่สังคม ทั้งในระบบโรงเรียน
และนอกโรงเรีย นผ่ านสื่ อ การศึ ก ษาลั ก ษณะต่ าง ๆ ได้ แ ก่
สื่อการศึกษารายบุคคล สื่อการศึกษาในระบบโรงเรียน และ
สื่อการศึกษาเพื่อมวลชน
Values and roles of educational innovation
and technology as guidelines for disseminations of
knowledge, comprehension, appreciation, and skills
in arts as public educational services, both formal
and non-formal education, through different
educational media for individuals, schools and
general public.
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463 423 จิตวิทยาการเรียนการสอน
2(2-0-4)
(Psychology of Learning and Instruction)
แนวคิด หลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยาที่นามาใช้
กับการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้
ที่สัมพันธ์กับ
วัย พัฒนาการ ความแตกต่างระหว่างบุคคลและความต้องการ
พิ เ ศษทางการศึ ก ษาของผู้ เ รี ย น การสร้ า งแรงจู ง ใจและ
บรรยากาศการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียน การแนะแนว การ
ให้ ก ารปรึ ก ษาและบริ ก ารช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น การพั ฒ นา
บุคลิกภาพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู การประยุกต์แนวคิด
ทางจิตวิทยา เพื่อการวิจัยในชั้นเรียน
The psychological concepts, principles and
theories for teaching and instruction; learning
management in accordance with student’s age
level, development, individual differences and
special needs in education; the promotion of
student motivation and learning atmosphere;
classroom management; student guidance,
counseling, and helping service; teacher personality
and professional ethic development; an application
of psychological practice for classroom research.

463 423 จิตวิทยาการเรียนการสอน
2 (2-0-4)
(Psychology of Learning and Instruction)
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติการโดยนาหลักการ
ทางจิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยา
การเรี ย นรู้ จิ ต วิ ท ยาส าหรั บ เด็ ก พิ เศษ ตลอดจนจิ ต วิ ท ยา
การศึ ก ษา ไปใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นรู้ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ
พัฒนาการทางสมอง แบบการเรียนรู้ ศักยภาพและความถนัด
ของผู้เรียน โดยเน้นการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนในแต่ละระดับ
การศึกษา กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน และการ
จัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนในสาขาวิชาที่แตกต่างกัน
Knowledge and understanding of
procedures by implementing the principles of basic
psychology, human development psychology,
psychology of learning, psychology of exceptional
children, and educational psychology into the
learning provisions suitable for brain development,
learning methods, and learners’ potentials and
aptitudes, with an emphasis on learning of the
learners at different educational levels and those
with different abilities, and on the learning
provisions for learners in different areas of study.
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466 425 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารสาหรับครู
2(2-0-4)
(Communicative English for Teachers)
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และ เขียนภาษาอังกฤษ
เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ในการสื่ อ สารและวิ ชาการที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
การศึกษา ประยุกต์ กลวิธีการอ่านเพื่ อความเข้าใจเพื่อ งาน
วิชาการในสาขาวิชาเฉพาะ
A practice of listening, speaking, reading
and writing skills for communicative and academic
purposes; the application of reading comprehension
strategies in specific academic areas.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

466 503 ภาษาอังกฤษสาหรับครู
2 (2-0-4)
(English for Teachers)
เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U
การฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษและการอ่าน
บทความวิชาการสาหรับครู การนาเสนอผลงานวิชาการ การ
พัฒนาทักษะการสื่อสารและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
สาหรับครู
Practice of English speaking skills and
academic article reading skills for teachers;
academic presentations; development of
communication and critical thinking skills for
teachers.
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200 501

Experiments in Visual Arts
Experiments in visual arts through the study of fundamental factors
related to knowledge processes of various visual art genres and techniques.

200 502

Practical Seminar on Visual Arts
Visual arts practices, analyses, discussions, knowledge sharing, problem
solving of relationships between concepts and genres, development of expression
or communication.
Field trip required.

200 503

Practical Seminar for Thesis and Independent Study Preparation
Visual arts practices, experiments of creative art projects or individual
research, analysis, knowledge sharing discussions, problem solving of relationships
between concepts and genres, development of expression or communication
methods in accordance with project objectives.

200 504

Art Criticism
Analysis of essential criticism theories and concepts, contents, and
structure of art work criticism; establishing framework criteria for main ideas,
objectives, and method of writing critiques, with the emphasis on visual art works
and on comparison of arts in other areas.

200 540

Thesis
An individual and creation research based on student’s interests with
topics related to visual art education under the supervision of an advisory thesis.

200 541

Independent Study
A study on topics based on student’s interests with topics related to
visual art education under the supervision of an advisory independent study.

200 551

Visual Arts Appreciation
Attributes and contents of visual art works in significant Thai and
international arts, learning of the artists’ creative processes from inspirations,
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concepts, genres, techniques, expressions and aesthetic values through examples
of the past as well as contemporary art works.
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200 552

Seminar on Contemporary Art
Analysis of problematic issues in Thai and international contemporary art
works focusing on contents related to theories, concepts, inspirations,
environments, creative art processes, techniques and methods by current notable
artists.

200 553

Two-dimensional Visual Arts
Characteristics of two-dimensional art works including drawing, painting,
graphic arts, and mixed-media arts; individual experimental projects to practice
two-dimensional visual art works using unrestricted media, materials and
techniques.

200 554

Three-dimensional Visual Arts
Characteristics of three-dimensional art works in mixed-media; individual
experimental projects to practice three-dimensional visual art works using
unrestricted media, materials and techniques.

200 555

Thai Art
Concepts and beliefs; narrative accounts in Buddhist art; Thai techniques
of using materials; learning of values and identities of various Thai art works;
individual experimental projects to practice Thai art work, traditional and
contemporary styles.
Field trip required.

463 423

Psychology of Learning and Instruction
Knowledge and understanding of procedures by implementing the
principles of basic psychology, human development psychology, psychology of
learning, psychology of exceptional children, and educational psychology into the
learning provisions suitable for brain development, learning methods, and
learners’ potentials and aptitudes, with an emphasis on learning of the learners at
different educational levels and those with different abilities, and on the learning
provisions for learners in different areas of study.

466 503

English for Teachers
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Development of communication skills, English speaking skills, and reading
academic articles for teachers; academic presentations.
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477 501

Learning Provisions for Art Teachers
Analysis of concepts, principles, learning provision processes for art
teachers; relationships between educational philosophy and learning provisions;
brain, learning and creativity; learning activity designs; techniques and innovations
related to learning provisions for art education; curriculum analysis; writing and
implementing plans for learning provisions; creating classroom atmosphere;
developing records of experience in creating arts; implementing media
technologies and innovations to enhance efficiency in improvement of learning
provisions and in systematic evaluation of learning.

477 502

Research Methodology in Art Education
Theories, models, designs and research methodology in art education;
statistics for research; classroom research; applications of research methodology
for problem solving and for developing learning provision processes; art education
research; proposal of research projects; procedures of research; and presentations
of research findings.

477 503

Measurement and Evaluation in Art Education
Philosophy, theories, principles and creativity in art education; techniques
and methods for measurement; construction of measurement tools and
authentic qualitative evaluation criteria.

477 550

Skills in Organizing Extracurricular Activities in Art Education
Concepts, theories, definitions, and guidelines for organizing extracurricular
activities, projects for extracurricular activities in art education, extracurricular
activities in basic education institutions, exhibitions, art education projects, clubs,
learning centers, camp activities, study trips, natural learning resources, and local
wisdom.

477 551

Theory and Curriculum Development in Art Education
Concepts, theories, meanings, significance and components of curriculum
in art education; basic education curriculum development and its process;
curriculum analysis; curriculum implementation; curriculum modifications to
localities; and evaluations of art education curriculum.
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Innovation and Technology for Art Transferring
Values and roles of educational innovation and technology as guidelines
for disseminations of knowledge, comprehension, appreciation, and skills in arts
as public educational services, both formal and non-formal education through
different educational media for individuals, schools and general public.
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ข้อตกลงความร่วมมือ
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา
ระหว่าง คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กับ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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