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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1.  รหัสและชื่อหลักสตูร 
 1.1 รหัสหลักสูตร 25510081107519 
 1.2 ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย              หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา 
 ภาษาอังกฤษ       Master of Fine Arts  Program in Visual Arts Education 
 
2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย       ศิลปมหาบัณฑิต (ทัศนศิลปศึกษา)  
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Fine Arts (Visual Arts Education)  
 ชื่อย่อภาษาไทย   ศล.ม. (ทัศนศิลปศึกษา) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   M.F.A. (Visual Arts Education) 
 
3.  วิชาเอก    
 ไม่มี 
 
4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร       
 แผน ก แบบ ก 2   ไม่น้อยกว่า   36  หน่วยกิต 
 แผน ข    ไม่น้อยกว่า   36  หน่วยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาโท  หลักสูตร 2 ปี   
 5.2  ภาษาที่ใช้  ภาษาไทย   

5.3  การรับเข้าศึกษา  รับทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างด ี 
5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
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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 
 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2562  
 
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1  ผู้สอนศิลปะ 
 8.2  นักวิจารณ์ทางด้านศิลปะ 
 8.3  นักวิชาการด้านศิลปะ 
 8.4  นักสร้างสรรค์ทางศิลปะ 
 8.5  ผู้ประกอบการอาชีพอิสระด้านศิลปะ 
 8.6  ผู้สร้างสรรค์สื่อทางศิลปะ 
 
9.  ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 9.1  นายญาณวิทย์ กุญแจทอง 
  เลขประจ าตัวประชาชน 3-1016-00255-XX-X 
  ต าแหน่ง  ศาสตราจารย์ 
  คุณวุฒิ M.F.A. (Graphic Design) Aichi Prefectural University of Fine Arts and Music, 

 Japan (1988) 
    ศ.บ. (ภาพพิมพ์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2526)  
 9.2  นายทินกร  กาษรสุวรรณ 
  เลขประจ าตัวประชาชน 3-4209-01144-XX-X 
  ต าแหน่ง  รองศาสตราจารย์ 
  คุณวุฒิ ศ.ม. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2539) 
   ศ.บ. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2535) 
 9.3 นางสาวอภินภัศ จิตรกร 
  เลขประจ าตัวประชาชน  3-1006-02436-XX-X 
  ต าแหน่ง  อาจารย์ 
  คุณวุฒิ ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2555) 
    M.A. (Graphic Design) California State University, Los Angeles, USA (2005) 

 สถ.บ. (ศิลปอตุสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 (2541) 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  และคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์  เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม    
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 การศึกษาถือเป็นรากฐานที่ส าคัญและมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติ สังคม และมนุษย์ให้มี
ความเข้มแข็ง เจริญก้าวหน้า ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคของเทคโนโลยีและการสื่อสารที่
ไร้พรมแดน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโลกของยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) โดยตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544) จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(ฉบับปัจจุบัน พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564) ได้มุ่งเน้นความส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถือว่าเป็น
ทรัพยากรหลักที่ส าคัญในการพัฒนาทุกด้าน เพ่ือมุ่งสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน นอกจากนี้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก็ระบุไว้ชัดเจนว่า “จะมุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด า เนินชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข”  

ประกอบกับการเกิดข้ึนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการเปิดเสรีการค้าบริการภายใต้ข้อตกลงเรื่อง
การเปิดเสรีภาคการค้าบริการตามหลักการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แม้ว่าการค้าสาขาบริการการศึกษาจะ
ยังไม่ใช่สาขาเร่งรัดตามแผนงานการเปิดเสรีภาคการค้าบริการที่ก าหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องยกเลิก
ข้อจ ากัดทางการค้าบริการทั้งหมดภายในปี 2558 แต่อย่างไรก็ตามการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็จะ
ท าให้การเคลื่อนย้ายก าลังคนนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาเป็นไปโดยสะดวกมากขึ้น และการเปิดเสรีการค้า
บริการด้านการศึกษาจะส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายองค์ความรู้ ภาษา และวัฒนธรรมระหว่างกัน คณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงจ าเป็นต้องปรับตัวเพ่ือผลิต
บัณฑิตที่มีความพร้อมส าหรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาให้มี
ทักษะที่เหมาะสม เพ่ือเตรียมความพร้อมในการมีส่วนร่วมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะทักษะความ
ช านาญการที่สอดคล้องกับการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงของสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ  โดยการพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นผู้รอบรู้ในศาสตร์ของการพัฒนา เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาสังคมในด้านต่าง ๆ  และเพ่ือให้นักศึกษา
เป็นผู้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านต่าง ๆ  ที่ก าลังจะเกิดขึ้น ตลอดจนสามารถน าแนวคิดและ
หลักการทางการพัฒนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสต ร์
มหาวิทยาลัยศิลปากรระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2554 – 2563) ที่เสริมสร้างการผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง 
ๆ โดยไม่ปิดกั้นทางการศึกษา และการพัฒนาในเชิงลึก เพ่ือความเชี่ยวชาญและการประกอบวิชาชีพเฉพาะทาง
สามารถถ่ายทอดผลงานทางศิลปะเพ่ือให้สามารถรักษามรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และ
สากล ในการพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  ปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม มีความคิด
สร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการน าความรู้ความสามารถไปใช้ในการพัฒนาและแก้ปัญหาสังคมในเชิง
บูรณาการได้เป็นอย่างดี และหนึ่งในนั้นคือความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะที่เหมาะสมกับบุคคล  
ตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรมในการและมีจิตส านึกสาธารณะ ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม  รู้จักการ
อนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและสามารถให้ความรู้เพ่ือเป็นวิทยบริการแก่สังคม  ต่าง ๆ เพ่ือการพัฒนา
ประเทศต่อไป 

http://blog.spu.ac.th/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://blog.spu.ac.th/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://blog.spu.ac.th/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_8&action=edit&redlink=1
http://blog.spu.ac.th/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_8&action=edit&redlink=1
http://blog.spu.ac.th/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_8&action=edit&redlink=1
http://blog.spu.ac.th/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2540
http://blog.spu.ac.th/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2544
http://blog.spu.ac.th/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_10&action=edit&redlink=1
http://blog.spu.ac.th/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2550
http://blog.spu.ac.th/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2554
http://blog.spu.ac.th/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2542&action=edit&redlink=1
http://blog.spu.ac.th/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2542&action=edit&redlink=1
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 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 สังคมและวัฒนธรรมปัจจุบันมีพัฒนการอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนและการเปิดเสรีทางการค้า ส่งผลให้วัฒนธรรมมีความหลากหลายผสมผสาน รวมทั้งการเจริญก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลปศึกษาได้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงนี้ จึงมุ่งผลิตบัณฑิตในระดับปริญญา
โท เพ่ือรองรับแนวโน้มของสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคม ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความสามารถในการ
สอนวิชาศิลปศึกษา และเป็นผู้น าทางวิชาการศิลปศึกษา มีโลกทัศน์กว้างไกล สามารถคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
และมีระบบ สามารถน าความรู้ไปพัฒนาสังคมบูรณาการความคิดทางด้านศิลปกรรม และเข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างศาสตร์ทางศิลปกรรมและศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือเป็นรากฐานส าคัญในการศึกษา และพัฒนาวิชาชีพทางด้านการ
สอนศิลปศึกษาให้มีความเป็นสากล ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม รู้จักการอนุรักษ์และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมและสามารถให้ความรู้เพ่ือเป็นวิทยบริการแก่สังคม  
 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
 ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจ า เป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มี
ศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของกระแสการเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์ของสังคมโลก และ
รองรับการแข่งขันทางธุรกิจ  เศรษฐกิจ  และการพัฒนาทั้งในและต่างประเทศ  โดยใช้การศึกษาเป็นฐาน หลักสูตร
นี้จึงมุ่งเน้นครูสอนศิลปะ และตลอดจนบุคคลในสาขาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและศิลปะประยุกต์ ซึ่งเป็นทรัพยากร
บุคคลที่มีความรอบรู้ที่ส าคัญของประเทศ  และมีความรู้ เข้าใจหลักการ ทฤษฎีที่เป็นพ้ืนฐานในทางศิลปะ  รวมถึง
ทักษะ คุณภาพ มาตรฐานในการเป็นครูสอนศิลปะ นักสร้างสรรค์ในทางศิลปะ และอาชีพที่เกี่ยวข้อง  นั้นจ าเป็น
จะต้องอาศัยพ้ืนฐานความรู้ ความเข้าใจ  คุณธรรม  จริยธรรม  เพ่ือที่จะสามารถศึกษาความรู้ในด้านศิลปะให้
ถูกต้องในการจัดการเรียนรู้เพ่ีอพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการประกอบอาชีพ อันจะส่งผลให้สังคมและประเทศชาติ
มีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติได้ 

 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน   
 ตามที่มหาวิทยาลัยได้เน้นพันธกิจส าคัญในการผลิตบัณฑิต  หลักสูตรนี้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ    
ในด้านวิจักษ์ทางทัศนศิลป์ระดับสูง  มีประสิทธิภาพทางการสอนศิลปะ ทั้งในด้านวิชาการ และเทคนิคการสอน 
สามารถจัดบริหารการศึกษา  การวิจัย วิจารณ์ และการเผยแพร่ศิลปะ ส่วนการวิจัยหลักสูตรนี้สามารถผลิตนักวิจัย
และผลงานวิจัย  ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ใหม่ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ และการบริการวิชาการแก่สังคม    
จัดให้มีการสัมมนาศิลปะร่วมสมัย และทัศนศิลป์ ตลอดจนการน าเสนอผลการวิจัยด้านศิลปะ ตลอดจนการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม  มีการสอดแทรกเกี่ยวกับจรรยา ศรัทธาในวิชาชีพตลอดจนคุณธรรมจริยธรรมการเผยแพร่
ศิลปะ ทัศนคติที่ดี ศิลปะนิสัยให้เกิดข้ึนในตัวบัณฑิต 
 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

 ไม่มี 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญา 

ผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้น าทางด้านทัศนศิลปศึกษา มีคุณธรรมในวิชาชีพและมีอุดมการณ์ในการให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชน 

1.2  ความส าคัญ 
 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษามีความส าคัญส าหรับบุคคลในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
ศิลปะ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปที่จะน าองค์ความรู้ทางวิชาการด้านศิลปะ และเทคนิคการสอนไปพัฒนาผลิตผลงาน
สร้างสรรค์ทางศิลปะ  สามารถบริหารจัดการเรียนรู้  การวิจัยสร้างสรรค์  ประยุกต์ใช้และเผยแพร่ผลงาน  ในการ
ปฏิบัติงานตามวิชาชีพ  อันจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน  คุณภาพของสังคม  ตลอดจนปลูกฝัง
คุณธรรมและจริยธรรมในฐานะผู้ถ่ายทอดความรู้ทางด้านทัศนศิลปศึกษาที่ดีของสังคมไทย  พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและคุณภาพชีวิตของผู้เรียน  รวมทั้งบุคคลอื่นที่จะเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 

 1.3  วัตถุประสงค์ 
  1.3.1 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิต ที่มีความสามารถวิจักษ์ทางทัศนศิลปศึกษาระดับสูง  มีประสิทธิภาพ
ทางด้านวิชาการและการสร้างสรรค์ สามารถเชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์กับสาขาวิชาศิลปะอ่ืน ๆ  และศาสตร์ในสาขาวิชา
ทั่วไป 
  1.3.2 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิต ที่มีความเป็นผู้น าทางทัศนศิลปศึกษาสามารถวิจัยสร้างสรรค์ วิจารณ์ 
และเผยแพร่ผลงานศิลปะ     
  1.3.3 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิต ที่มีประสิทธิภาพ มีจรรยาบรรณ คุณธรรม และศรัทธาในวิชาชีพ  
  1.3.4 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิต ที่สามารถเป็นผู้สอนศิลปะได้อย่างสร้างสรรค์ 
 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชา 
ทัศนศิลปศึกษา ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด  
ภายในระยะเวลา 5 ปี 
 

ติดตามและประเมินหลักสูตรเมื่อ
มีผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร 

1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร  

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
และสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี 

ติดตามการเปลี่ยนแปลงตามความ
ต้องการของหน่วยงานและองค์กร
ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชา 

 รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

3. พัฒนาแผนการส่งเสริมการ
เรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ภายในระยะเวลา 2  ปี 
 

1. เพ่ิมพูนทักษะ/ความรู้แก่ผู้สอน  
เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศท่ี
สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
3. ส่งเสริมการประเมินผลที่เน้น
พัฒนาการของผู้เรียน 
4. จดักิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร
ที่เน้นทักษะการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน 

1. มีกิจกรรมการอบรมเพ่ิมพูน
ทักษะแก่ผู้สอน 
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
 
3. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
4. จ านวนรายวิชาที่ใช้การวัดและ
ประเมินผลที่เน้นพัฒนาการของ
ผู้เรียน 

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

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

1. จ านวนโครงการและการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาผู้สอน
ในด้านทักษะการสอนและการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 6 
ด้าน 
2. ความคิดเห็นของผู้เรียนต่อ
ทักษะการสอนของผู้สอนที่มุ่งผล
การเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน  
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ  จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  ข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศการะทรวง
ศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  
 1.2  การจัดการศึกษาภาคพิเศษฤดูร้อน  อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ไม่
น้อยกว่า 8 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ของสาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา 
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค    

ไม่มี 
 
2.  การด าเนินการหลักสูตร  
 2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน    
 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 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   
  2.2.2.1 สาขาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ เช่น ศิลปบัณฑิต ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่า  
หรือ 
  2.2.2.2 สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ด้านศิลปศึกษา  หรือ 
  2.2.2.3 สาขาอ่ืน ๆ และมีประสบการณ์ด้านการสอนศิลปะ หรือการท างานศิลปะไม่น้อยกว่า 
2 ปี  ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
 2.3.1  นักศึกษามีพ้ืนความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ไม่ผ่านเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด  
 2.3.2  นักศึกษามีปัญหาด้านการปรับตวัด้านการเรียนในด้านวชิาการ เชน่ การวิจัย วดัและประเมินผล ฯลฯ  
 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 2.4.1  นักศึกษาที่มีพ้ืนความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดให้
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 466 503 ภาษาอังกฤษส าหรับครู จ านวน 2 หน่วยกิต ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต รวมเป็น
ส่วนหนึ่งของหลักสูตร 
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 2.4.2  นักศึกษามีปัญหาด้านการปรับตัวด้านการเรียนในด้านวิชาการ จะมีอาจารย์ผู้สอนให้
ค าปรึกษา   แนะแนวนอกเวลาเรียน และมอบหมายงานให้นักศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นการพัฒนาทักษะ
เพ่ิมเติม  

 
2.5   แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   
 แผน ก แบบ ก2 

ชั้นปีที่ 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ชั้นปีที่ 1 28 28 28 28 28 

ชั้นปีที่ 2  28 28 28 28 
รวม 28 56 56 56 56 

จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 28 28 28 28 

 แผน ข 

ชั้นปีที่ 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ชั้นปีที่ 1 2 2 2 2 2 

ชั้นปีที่ 2  2 2 2 2 

รวม 2 4 4 4 4 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 2 2 2 2 

 
2.6  งบประมาณตามแผน 

 2.6.1  งบประมาณรายรับ(หน่วย  บาท) 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ค่าบ ารุงการศึกษา  60,000      120,000      120,000      120,000     120,000  

ค่าลงทะเบียน 2,700,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 2,520,000  2,696,400  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 
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 2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย  บาท) 

หมวดเงิน ปีงบประมาณ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ก.  งบด าเนินการ  

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 25% 1,320,000 2,054,100 2,101,287 2,151,777 2,205,801 

ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 45% 2,376,000 3,697,380 3,782,317 3,873,199 3,970,443 

ทุนวิจัยและพัฒนาบุคลากร 5% 264,000 410,820 420,257 430,355 441,160 

รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 15% 792,000 1,232,460 1,260,772 1,291,066 1,323,481 

รวม (ก) 4,752,000 7,394,760 7,564,633 7,746,398 7,940,885 

ข. งบลงทุน                                                                                                                     
ค่าครุภัณฑ์ 10 % 528,000 821,640 840,515 860,711 882,321 

รวม (ข) 528,000 821,640 840,515 860,711 882,321 

รวม (ก) + (ข) 5,280,000 8,216,400 8,405,148 8,607,108 8,823,206 

จ านวนนักศึกษา 30 60 60 60 60 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา   176,000 136,940 140,086 143,452 147,053 

หมายเหตุ      ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษา   97,178  บาทต่อปี 
 

2.7  ระบบการศึกษา  
  แบบชั้นเรียน 
       แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
       แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
       แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
       แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
   อ่ืน ๆ  (ระบุ) 
 
 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2550 
(ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน   
 3.1  หลักสูตร 
  3.1.1  จ านวนหน่วยกิต     รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
  3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก 2 
   วิชาบังคับ      16 หน่วยกิต 
   วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า        8 หน่วยกิต 
   วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)    12 หนว่ยกิต   
   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   36  หน่วยกิต 
 
  แผน ข 
   วิชาบังคับ      16 หน่วยกิต 
   วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     14 หน่วยกิต 
   การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า)       6 หน่วยกิต   
   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 
   และสอบประมวลความรอบรู้ 
   เงื่อนไขการสอบประมวลความรอบรู้ 
   นักศึกษาที่เรียนแผน ข จะต้องสอบประมวลความรู้ ภายหลังจากที่เรียนรายวิชาครบ
ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร  
 
  3.1.3  รายวิชา 
     3.1.3.1  รหัสวิชา ก าหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละสามหลัก 
         เลขสามหลักแรก  เป็นเลขประจ าหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ  ดังนี้ 
 200 หมายถึง คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย 
   ศิลปากร 
 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 
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 เลขตัวที่สองและสาม หมายถึง   กลุ่มของรายวิชาและล าดับที่ของรายวิชา 
 01-39 หมายถึง รายวิชาบังคับ 
 40-49 หมายถงึ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
 50-99 หมายถึง รายวิชาเลือก 
 
 คณะศึกษาศาสตร์ 
 เลขตัวแรก หมายถึง ระดับการศึกษา 
 5 และ 4 หมายถึง ระดับปริญญาโท ของคณะศึกษาศาสตร์ 

 เลขตัวที่สองและสาม หมายถึง   กลุ่มของรายวิชาและล าดับที่ของรายวิชา 
 01-39 หมายถึง รายวิชาบังคับ 
 40-49 หมายถึง วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
 50-99 หมายถึง รายวิชาเลือก 
 
 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  
   ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจาก จ านวนชั่วโมงบรรยาย (บ) 
ชั่วโมงปฏิบัติ (ป) และชั่วโมงที่นักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหารด้วย 3  ซึ่ง
มีวิธีคิด  ดังนี้ 
            จ านวนหน่วยกิต   =       บ + ป + น 
                         3 
   การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ   ประกอบด้วยเลข 4 ตัวคือ 
    เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ  เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
    เลขตัวที่สอง  สาม  และสี่  อยู่ในวงเล็บบอกโดย 
             เลขตัวที่สองบอกจ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
    เลขตัวที่สามบอกจ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
    เลขตัวที่สี่บอกจ านวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 
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   3.1.3.3  รายวิชา 
1. แผน ก แบบ ก 2  
 1.1 วิชาบังคับ จ านวน  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 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  2(1-3-2) 
   (Practical Seminar for Thesis and Independent Study Preparation) 
 200 504 ศิลปะวิจารณ ์       2(2-0-4) 
   (Art Criticism) 
 477 501 การจัดการเรียนรู้ส าหรับครูศิลปะ     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) 
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 1.2 วิชาเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า    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) 
  1.2.2 กลุ่มวิชาการศึกษา  ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต  
 463 423 จติวิทยาการเรียนการสอน     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

ในหลักสูตรสาขาวิชาอ่ืน ๆ  ที่บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอน เพ่ือทดแทนวิชาเลือกกลุ่มวิชาศิลปะและกลุ่มวิชา
การศึกษาได้ไม่เกินกลุ่มวิชาละ 2 หน่วยกิต โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
 1.3 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต 
 200 540 วิทยานิพนธ์                  มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
   (Thesis) 
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1.4 วิชาภาษาต่างประเทศเฉพาะสาขา (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 2 หน่วยกิต 
นักศึกษาที่สอบภาษาต่างประเทศได้คะแนนตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด ไม่ต้อง

ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 466 503 ภาษาอังกฤษส าหรับครู (English for Teachers) 
 

466 503 ภาษาอังกฤษส าหรับครู              2*(1-2-3) 
   (English for Teachers) 
 
2. แผน ข 
 2.1 วิชาบังคับ จ านวน 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 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  2(1-3-2) 
   (Practical Seminar for Thesis and Independent Study Preparation) 
 200 504 ศิลปะวิจารณ ์       2(2-0-4) 
   (Art Criticism) 
 477 501 การจัดการเรียนรู้ส าหรับครูศิลปะ     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) 
 
 2.2 วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 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) 
 
หมายเหตุ * หมายถึง ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
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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) 
 477 552 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการถ่ายทอดศิลปะ    3(2-2-5) 
   (Innovation and Technology for Art Transferring) 
 

นอกเหนือจากรายวิชาเลือกดังกล่าวข้างต้น  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาจากทุกรายวิชา
ในหลักสูตรสาขาวิชาอ่ืน ๆ  ที่บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอน  เพ่ือทดแทนวิชาเลือกกลุ่มวิชาศิลปะและกลุ่มวิชา
การศึกษาได้ไม่เกินกลุ่มวิชาละ 2 หน่วยกิต  โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
  2.3 การค้นคว้าอิสระ มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต 
 200 541 การค้นคว้าอิสระ               มีค่าเทียบเท่า    6 หน่วยกิต 
   (Independent Study) 
 

2.4 วิชาภาษาต่างประเทศเฉพาะสาขา (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 2 หน่วยกิต 
นักศึกษาที่สอบภาษาต่างประเทศได้คะแนนตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด ไม่ต้อง

ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 466 503 ภาษาอังกฤษส าหรับครู (English for Teachers) 
466 503 ภาษาอังกฤษส าหรับครู          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 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บ-ป-น) 
200 501 การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 2(1-3-2) 
477 501 การจัดการเรียนรู้ส าหรับครูศิลปะ 2(2-0-4) 

 วิชาเลือก 2 

 รวมจ านวน 6 

 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บ-ป-น) 

200 502 
200 504 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ 
ศิลปะวิจารณ์ 

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

477 502 วิธีวิจัยทางศิลปศึกษา 3(3-0-6) 
477 503 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทางศิลปะ 3(3-0-6) 

 วิชาเลือก 2 
 รวมจ านวน 12 

 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บ-ป-น) 

200 503 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ 

2(1-3-2) 

  วิชาเลือก 4 

 รวมจ านวน 6 
 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บ-ป-น) 

200 540 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 
 รวมจ านวน 12 
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แผน ข 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่  1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บ-ป-น) 

200 501 การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 2(1-3-2) 
477 501 การจัดการเรียนรู้ส าหรับครูศิลปะ 2(2-0-4) 

 วิชาเลือก 2 

 รวมจ านวน 6 
 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บ-ป-น) 
200 502 
200 504 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ 
ศิลปะวิจารณ์ 

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

477 502 วิธีวิจัยทางศิลปศึกษา 3(3-0-6) 
477 503 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทางศิลปะ 3(3-0-6) 

 วิชาเลือก 2 

 รวมจ านวน 12 
 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บ-ป-น) 

200 503 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ 

2(1-3-2) 

  วิชาเลือก 4 
 รวมจ านวน 6 

 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บ-ป-น) 

200 541 การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า) 
วิชาเลือก 

6 
6 

 รวมจ านวน 12  
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  3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 

200 501 การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 2(1-3-2) 
  (Experiments in Visual Arts) 
   ทดลองสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ด้วยการศึกษาปัจจัยพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับกระบวน

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 
    ปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ โดยทดลองก าหนดโครงการสร้างสรรค์หรือวิจัยเฉพาะบุคคล 

วิเคราะห์ อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดกับรูปแบบ พัฒนา
วิธีการแสดงออก หรือการสื่อสารให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของโครงการ  
    

200 504 ศิลปะวิจารณ์ 2(2-0-4) 
   (Art Criticism) 
    การวิ เคราะห์แนวคิดทฤษฎีการวิจารณ์ที่ ส าคัญ  เนื้ อหา และโครงสร้างของงาน

ศิลปะวิจารณ์ ก าหนดกรอบเกณฑ์การจับใจความส าคัญ จุดประสงค์ และวิธีการเขียนวิจารณ์ เน้น
ที่งานทัศนศิลป์ และการเปรียบเทียบกับศิลปะในสาขาอ่ืน  

    
200 540 วิทยานิพนธ์                                                              มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
   (Thesis) 
  วิชาบังคับก่อน: 200 503 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ   
       และ 477 502 วิธีวิจัยทางศิลปศึกษา 
    การวิจัยและสร้างสรรค์ในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจที่เกี่ยวข้องกับทัศนศิลปศึกษา ภายใต้การ

ควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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200 541 การค้นคว้าอิสระ                                         มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต 
  (Independent Study) 
  วิชาบังคับก่อน: 200 503 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ   
     และ 477 502 วิธีวิจัยทางศิลปศึกษา 
   การวิจัยและสร้างสรรค์ในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจที่เกี่ยวข้องกับทัศนศิลปศึกษา ภายใต้การ

ควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
 
200 551 ทัศนศิลป์วิจักษ์ 2(2-0-4) 
   (Visual Arts Appreciation)   
   คุณลักษณะและสาระของงานทัศนศิลป์ในศิลปะที่ส าคัญของไทยและสากล เรียนรู้

กระบวนการสร้างสรรค์ของศิลปินนับแต่แรงบันดาลใจ  แนวความคิด  รูปแบบ  เทคนิค  การ
แสดงออก และคุณค่าทางสุนทรียะ จากตัวอย่างศิลปกรรมทั้งในอดีตจนถึงศิลปะร่วมสมัย  

 
200 552 สัมมนาศิลปะร่วมสมัย 2(2-0-4) 
  (Seminar on Contemporary Art) 
   วิเคราะห์ปัญหาในงานศิลปะร่วมสมัยทั้งไทยและสากล โดยเน้นเนื้อหาที่สัมพันธ์กับทฤษฎี 

แนวความคิด ความสัมพันธ์กับความบันดาลใจ สภาพแวดล้อม และกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ 
ตลอดจนเทคนิคและวิธีการของศิลปินที่ส าคัญในยุคปัจจุบัน   

   
200 553 ทัศนศิลป์สองมิติ  2(1-2-3) 
   (Two-dimensional Visual Arts) 

 คุณลักษณะงานทัศนศิลป์ 2 มิติประเภทวาดเส้น จิตรกรรม ศิลปะภาพพิมพ์ ศิลปะสื่อผสม 
ทดลองปฏิบัติงานทัศนศิลป์ 2 มิติในลักษณะโครงการส่วนบุคคลด้วยสื่อ วัสดุ และเทคนิควิธีการ
โดยไม่จ ากัด 

    
200 554 ทัศนศิลป์สามมิติ  2(1-2-3) 

(Three-dimensional Visual Arts)   
   คุณลักษณะงานทัศนศิลป์ 3 มิติ ประเภทศิลปะสื่อผสม ทดลองปฏิบัติงานทัศนศิลป์ 3 มิติ

ในลักษณะโครงการส่วนบุคคลด้วยสื่อ วัสดุ และเทคนิควิธีการโดยไม่จ ากัด 
 



 มคอ. 2 21 

200 555 ศิลปะไทย  2(1-2-3) 
(Thai Art) 

   คติความเชื่อ เรื่องราวเนื้อหาในพุทธศิลป์ การใช้วัสดุเทคนิคไทย เรียนรู้คุณค่าและ
เอกลักษณ์ของงานศิลปกรรมไทยประเภทต่าง ๆ  ทดลองปฏิบัติงานศิลปะไทยในลักษณะโครงการ
ส่วนบุคคลทั้งในแนวประเพณีและศิลปะไทยร่วมสมัย 
 มีการศึกษานอกสถานที ่

 
463 423 จิตวิทยาการเรียนการสอน 2(2-0-4) 
 (Psychology of Learning and Instruction) 
     ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติการโดยน าหลักการทางจิตวิทยาพ้ืนฐาน จิตวิทยา

พัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาส าหรับเด็กพิเศษ ตลอดจนจิตวิทยาการศึกษา 
ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับพัฒนาการทางสมอง แบบการเรียนรู้ ศักยภาพและความ
ถนัดของผู้ เรียน โดยเน้นการเรียนรู้ส าหรับผู้ เรียนในแต่ละระดับการศึกษา กลุ่มผู้ เรียนที่มี
ความสามารถแตกต่างกัน และการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนในสาขาวิชาที่แตกต่างกัน    

 
466 503  ภาษาอังกฤษส าหรับครู 2(1-2-3) 
  (English for Teachers) 
  เงื่อนไข : 1. วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
     2. นักศึกษาที่สอบได้สัญลักษณ์ S มีสิทธิได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศอีก 
  การพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการพูดภาษาอังกฤษและการอ่านบทความวิชาการ
 ส าหรับครู การน าเสนอผลงานวิชาการ  
 
477 501 การจัดการเรียนรู้ส าหรับครูศลิปะ 2(2-0-4) 
  (Learning Provisions for Art Teachers) 
    วิเคราะห์แนวคิด หลักการ กระบวนการจัดการเรียนรู้ส าหรับครูศิลปะ ความสัมพันธ์

ระหว่างปรัชญาการศึกษากับการจัดการเรียนรู้ สมองกับการเรียนรู้และการสร้างสรรค์ การ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เทคนิคและนวัตกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษา การ
วิเคราะห์หลักสูตร การเขียนและก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้  การสร้างบรรยากาศภายในชั้น
เรียน การท าบันทึกประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ศิลปะ การใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนอย่างเป็นระบบ 
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477 502  วิธีวิจัยทางศิลปศึกษา 3(3-0-6) 
   (Research Methodology in Art Education) 
   ทฤษฎี รูปแบบ การออกแบบ  และกระบวนการวิจัยทางศิลปศึกษา สถิติเพ่ือการวิจัย การ

วิจัยในชั้นเรียน ประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
การวิจัยทางศิลปศึกษา การเสนอโครงการวิจัย การด าเนินการวิจัย และการน าเสนอผลงานวิจัย 

 
477 503  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทางศิลปะ 3(3-0-6) 
   (Measurement and Evaluation in Art Education) 
   ปรัชญา ทฤษฎี หลักการ การสร้างสรรค์ทางศิลปศึกษา เทคนิควิธีการวัด การสร้าง

เครื่องมือ และเกณฑ์การประเมินผลเชิงคุณภาพตามสภาพจริง  
   
477 550 ทักษะการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศิลปศึกษา 2(1-2-3) 
   (Skills in Organizing Extracurricular Activities in Art Education) 
  แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย แนวทางในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การจัดท าโครงการเพ่ือ

กิจกรรมเสริมหลักสูตรศิลปศึกษา การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจัด
นิทรรศการ การจัดท าโครงงานศิลปศึกษา ชมรม ศูนย์การเรียนรู้  กิจกรรมค่าย  การจัดทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ การศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

     
477 551 ทฤษฎีและการพัฒนาหลักสูตรศิลปศึกษา 3(3-0-6) 
   (Theory and Curriculum  Development in Art Education) 
   แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ความส าคัญและองค์ประกอบของหลักสูตรศิลปศึกษา และ

การพัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาพ้ืนฐานและขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์
หลักสูตร  การน าหลักสูตรไปใช้ การปรับใช้หลักสูตรให้เข้ากับท้องถิ่น  และการประเมินหลักสูตร
ศิลปศึกษา 

 
477 552 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการถ่ายทอดศิลปะ 3(2-2-5) 
   (Innovation and Technology for Art Transferring) 
   คุณค่าและบทบาทของนวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการ

ถ่ายทอด ความรู้ความเข้าใจ  ความซาบซึ้ง และทักษะทางศิลปะแก่บุคคลต่าง ๆ ในลักษณะการ
บริการทางวิชาการแก่สังคม ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนผ่านสื่อการศึกษาลักษณะต่าง ๆ  
ได้แก่สื่อการศึกษารายบุคคล สื่อการศึกษาในระบบโรงเรียน และสื่อการศึกษาเพ่ือมวลชน 
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 3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์   

  3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

ล าดับ 
ต าแหน่ง   ชื่อ  สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 
ปัจจุบนั ปรับปรุง 

1 ศ.ญาณวิทย์  กุญแจทอง 
3-1016-00255-XX-X 

M.F.A. (Graphic Design) Aichi Prefectural 
University of Fine Arts and Music, Japan 
(1988) 
ศ.บ. (ภาพพิมพ์) เกียรตินิยมอันดับ 2  
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2526) 

4 4 

2 รศ.ทินกร  กาษรสุวรรณ 
3-4209-01144-XX-X 

ศ.ม. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539) 
ศ.บ. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2535)  

4 4 

3 อ.ดร.อภินภัศ  จิตรกร 
3-1009-03810-XX-X 

ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2555) 
M.A. (Graphic Design) California State 
University, Los Angeles, USA (2005) 
สถ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2541) 

4 4 

 
  3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ 
ต าแหน่ง  ชื่อ  สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ  สาขา  สถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 
ปัจจุบนั ปรับปรุง 

1 ศ.ญาณวิทย์  กุญแจทอง 
3-1016-00255-XX-X 

M.F.A. (Graphic Design) Aichi Prefectural 
University of Fine Arts and Music, Japan 
(1988) 
ศ.บ. (ภาพพิมพ์) เกียรตินิยมอันดับ 2  
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2526) 

4 4 

2 รศ.ทินกร  กาษรสุวรรณ 
3-4209-01144-XX-X 

ศ.ม. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539) 
ศ.บ. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2535)  

4 4 
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ล าดับ 
ต าแหน่ง  ชื่อ  สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ  สาขา  สถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 
ปัจจุบนั ปรับปรุง 

3 อ.ดร.อภินภัศ  จิตรกร 
3-1009-03810-XX-X 

ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2555) 
M.A. (Graphic Design) California State 
University, Los Angeles, USA (2005) 
สถ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2541) 

4 4 

4 ผศ.วิรัญญา ดวงรัตน์ 
3-1201-00709-XX-X 

ศ.ม. (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543) 
ศ.บ. (ศิลปไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2   
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2540) 

4 4 

5 อ.คงศักดิ์ กุลกลางดอน 
5-3610-00041-XX-X 

ศ.ม. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2542) 
ศ.บ. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539) 

4 4 

6 อ.นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์ 
3-7598-00055-XX-X 

ศ.ม. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(2542) 
Dip. (Carveingmarble)  Accademia di Belle 
Arti, Italy  (2000) 
ศ.บ. (ประติมากรรม) เกียรตินิยมอันดับ 2 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2538) 

4 4 

7 ผศ.วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร 
3-1020-00101-XX-X 

Master of Pupil (Fine Art) University  
of Arts Bremen, Germany (2007) 
Diplom, Freie Kunst, University of Arts 
Bremen, Germany (2006) 
ศ.บ. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2541) 

4 4 

8 ศ.เกียรติคุณปรีชา เถาทอง 
3-1020-00557-XX-X 

ศ.ม. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2521)  
Dip. (Drawing) Academy Bella Arte, Italy 
(1976) 
ศ.บ. (จิตรกรรม) เกียรตินิยมอันดับ 2  
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2515) 

4 4 

9 ศ.เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร 
3-1201-01477-XX-X 

ศ.ม. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2523) 
ศ.บ. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2515) 

8 8 
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ล าดับ 
ต าแหน่ง  ชื่อ  สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ  สาขา  สถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 
ปัจจุบนั ปรับปรุง 

10 อ.ชูศักดิ์ ศรีขวัญ 
3-9001-01073-XX-X 

ศ.ม. (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2552) 
ศ.บ. (ศิลปไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2  
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2549) 

2 2 

11 ผศ.นาวิน เบียดกลาง 
3-1024-00873-XX-X 

ศ.ม. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2544) 
ศ.บ. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2538) 

2 2 

12 อ.ณภัทร ธรรมนิยา 
3-1012-02495-XX-X 

ศ.ม. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(2543) 
ศ.บ. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(2537) 

2 2 

13 ผศ.อภิชัย ภิรมย์รักษ์ 
3-1002-00550-XX-X 

ศ.ม. (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2535) 
ศ.บ. (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2532) 

2 2 

14 ผศ.ดร.วิสูตร โพธิ์เงิน 
3-1009-03810-XX-X 

ค.ด. (การอุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(2553) 
ค.ม. (ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(2547) 
กศ.บ. (ศิลปศึกษา)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2543) 

4 4 

15 อ.ดร.อติยศ  สรรคบุรานุรักษ์ 
3-6299-00221-XX-X 
 

ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2559) 
ศ.ม. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(2548) 
ศ.บ. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร  
(2546) 

2 4 

 
 3.2.3 อาจารย์พิเศษ  อาจมีการเชิญอาจารย์พิเศษเป็นรายภาคการศึกษา 
 
4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา)   
 ไม่มี 
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5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
 หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระในประเด็นปัญหาปัจจุบันที่นักศึกษา
สนใจซึ่งเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา หรือประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรหรือสถานประกอบการ 
สามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ในการท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  โดยมีขอบเขตที่สามารถท า
ส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ  สามารถท าวิจัยเบื้องต้น  และเขียน
รายงานผลการวิจัยเพื่อน าเสนอสู่สังคมได้        
 5.3  ช่วงเวลา             
  วิทยานิพนธ์ ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 
  การค้นคว้าอิสระ ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 
 5.4  จ านวนหน่วยกิต           
  วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)  12 หน่วยกิต 
  การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า)  6 หน่วยกิต 
 5.5  การเตรียมการ 
  (1) มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล   
  (2) มีการก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา 
  (3) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาวิจัย 
  (4) มีตัวอย่างงานวิจัยให้ศึกษา 
 5.6  กระบวนการประเมินผล 

(1) นักศึกษาน าเสนอหัวข้อ โดยประเมินตามเกณฑ์/มาตรฐานการประเมินผลวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระของสาขาวิชา  

(2) นักศึกษาน าเสนอความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ และรับการประเมินโดย
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งเข้าร่วมฟังการน าเสนอ 

(3) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ประเมินผลความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ ตามแบบฟอร์มจากผลงาน/รายงานตามที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา 

(4) หลังจากการสอบจบ ผู้ประสานงานน าคะแนนจากการประเมินความเห็นชอบจากกรรมการ
ผู้ตรวจวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ผ่านคณะกรรมการหลักสูตรและคณะกรรมการประจ าคณะ 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษาเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการผลิตนักศึกษาให้เป็น
บุคลากรที่ท างานด้านศิลปะในเชิงสร้างสรรค์ ผลิตผลงานศิลปะอย่างต่อเนื่อง สามารถน าเสนอและแสดงออก
ตลอดจนวิพากษ์ผลงานศิลปะสู่สังคมได้อย่างร่วมสมัย นอกจากนี้ยังสามารถเป็นผู้สอนศิลปะอย่างสร้างสรรค์ใน
สถานศึกษาและสถาบันทางศิลปะอันจะช่วยสร้างสรรค์เยาวชนให้เป็นผู้รักงานศิลปะและสามารถสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะร่วมสมัยได ้

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และ
การศึกษาวิจัยด้านศิลปะ 

1. มีการสอนให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับทฤษฎีศิลปะ แนวทางในการสร้างสรรค์
ศิลปะอย่างลึกซึ้ง ตลอดจนการด าเนินการวิจัยทาง
ศิลปะตามระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 

2. มีความสามารถในด้านการสอนศิลปะอย่าง
สร้างสรรค ์

2.  มีการศึกษาศาสตร์ด้านการสอนศิลปะตาม
หลักการและทฤษฎีการเรียนรู้ สามารถบูรณาการ
องค์ความรู้ทางศิลปะมาถ่ายทอดสู่ผู้เรียนได้อย่าง
สร้างสรรค์และสอดคล้องกับความถนัดและความ
สนใจของผู้เรียน 

3.  มีความสามารถวิพากษ์ผลงานด้านศิลปะได้อย่าง
สร้างสรรค์และลุ่มลึก 

3. มีการฝึกปฏิบัติการวิพากษ์ผลงานและคุณค่าของ
งานศิลปะอย่างสร้างสรรค์และลุ่มลึกตามทฤษฎีทาง
ศิลปะมีการยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของผู้อ่ืนอย่างเต็มใจ 

4. มีความคิดสร้างสรรค์ 4. มีการมอบหมายให้นักศึกษาท าโครงงาน/
สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษา
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
รวมทั้งผลงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   นักศึกษาต้องมีคุณธรรม  จริยธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างราบรื่นและ
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  อาจารย์ผู้สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ทั้ง 4 ข้อ  
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ  ที่ศึกษา 
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  2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   1) มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางด้านจริยธรรมที่ซับซ้อนในทาง
วิชาชีพด้วยความเข้าใจในความรู้สึกของผู้อื่น 
   2) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ค านึงถึงความรู้สึกของ
ผู้อื่นที่จะได้รับผลกระทบ 
   3) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีความ
กระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มในการหยิบยกข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่มีอยู่ในปัจจุบันเพ่ือให้เกิดการทบทวน
และแก้ไข 
   4) มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ แสดงออกซ่ึงคุณธรรม จริยธรรมของผู้น า 

  2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1) ปลูกฝังให้นักศึกษาในด้านความซื่อสัตย์สุจริต โดยเน้นย้ าเรื่องจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
การไม่คัดลอกงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง  
   2) ปลูกฝังให้นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบในการท างานทั้งของตนเองและส่วนรวม 
และเน้นย้ าให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงเวลา ปฏิบัติตนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย   
   3) ให้นักศึกษาท างานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และการร่วมอภิปราย การให้
เกียรติผู้อื่นในด้านความคิด 
   4) นักศึกษาร่วมกันใช้ทรัพยากรของคณะอย่างรู้คุณค่าและรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของ
ส่วนรวม 

  2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1) ประเมินจากผลงานการสร้างสรรค์และทางวิชาการของนักศึกษา ที่ไม่คัดลอกงานของ
ผู้อื่นและไม่กระท าทุจริตในการสอบ       
   2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร การตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน  การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
   3) ประเมินจากการท ากิจกรรมในชั้นเรียน การร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น และการ
วิพากษ์งานของเพ่ือนร่วมชั้นเรียน  
   4) ประเมินจากการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ของคณะ การใช้ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน หอ
ศิลป์ และห้องคอมพิวเตอร์ 
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 2.2  ด้านความรู้ 
   นักศึกษาต้องมีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานทางศิลปะ และความรู้เกี่ยวกับ
สาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ด้วย 

  2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1) มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีด้านทัศนศิลปศึกษาอย่างถ่องแท้ สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ 
   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 ให้ทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการ  เป็นไป
ตามลักษณะและเนื้อหาของรายวิชา มีการมอบหมายงานให้นักศึกษาในการสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์หรือ
ทางวิชาการ โดยใช้กระบวนการสร้างสรรค์และการคิดอย่างมีระบบ 
   3) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมา
เป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง   
   4) ให้นักศึกษาเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบนิทรรศการ หรือทางวิชาการในการ
น าเสนอผลงานวิจัยต่อสาธารณะ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
  2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา  ดังนี้ 
   1) ประเมินจากผลงาน/แฟ้มผลงาน/รายงาน  
   2) ประเมินจากการอภิปราย/การน าเสนอรายงาน เป็นรายบุคคลและกลุ่มย่อย  
   3) การทดสอบย่อย  
   4) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
   5) ประเมินจากการจัดนิทรรศการ สูจิบัตร แบบประเมินนิทรรศการ 
        2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
   พัฒนาทักษะทางปัญญา สามารถคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหา 
รวมทั้งสรุปแนวคิดด้วยตนเอง นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ  ดังนี้ 
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  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) สามารถบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ แนวคิด เทคนิคต่าง ๆ ที่หลากหลาย
แปลกใหม่ และไม่อาจท านายหรือคาดหมายได้ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาขั้นสูง 
   2) สามารถคิดวินิจฉัย วิเคราะห์ วิพากษ์ และวิจารณ์อย่างผู้รู้ 
   3) สามารถคิดแบบองค์รวม คิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ อย่างบูรณาการ จับ
ประเด็นของแก่นความคิดส าคัญได้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินความรู้เพ่ือการประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 
   4) สามารถใช้เทคนิคการวิจัยและให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้ หรือแนวทาง
การปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยส าคัญ 
   5) สามารถคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่เป็นต้นแบบได้
อย่างสร้างสรรค์สู่ระดับชาติอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน 
   6) มีความสามารถในการสังเคราะห์ ประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์หรือรายงาน
ผลของโครงการ และจากสิ่งพิมพ์หรือสื่อต่าง ๆ  ที่อ้างอิงได้ ในวงวิชาการหรือวิชาชีพทางด้านทัศนศิลปศึกษา และ
พัฒนาความคิดใหม ่ๆ  ที่ส าคัญโดยการบูรณาการเข้ากับองค์ความรู้ที่มีอยู่หรือที่สร้างใหม่ 

  2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) มอบหมายงานให้นักศึกษาสืบค้น/ศึกษาความรู้ใหม ่ๆ  ศึกษาจากกรณีศึกษา และให้
สร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์หรือทางวิชาการ 
   2) การอภิปรายกลุ่ม/สัมมนา  
   3) การเรียนรู้แบบโครงงาน ให้นักศึกษาท าโครงงานทั้งเฉพาะบุคคล และแบบกลุ่ม 
   4) มอบหมายงานที่ต้องอาศัยกระกวนการวิจัย การศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และ
สรุปผลในรูปแบบงานสร้างสรรค์หรือทางวิชาการ 
   5) กระตุ้นให้นักศึกษาสร้างสรรค์งานทั้งทางทัศนศิลป์และทางวิชาการ และน าเสนอใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
   6) มอบหมายงานที่ต้องอาศัยกระบวนการวิจัย การศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และ
สรุปผลในรูปแบบงานสร้างสรรค์หรือทางวิชาการ 
  2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) ประเมินจากผลงาน/แฟ้มผลงาน/รายงาน  
   2) ประเมินจากการอภิปราย/การน าเสนอรายงาน เป็นรายบุคคลและกลุ่มย่อย  
   3) ประเมินจากโครงงาน  
   4) ประเมินจากงานสร้างสรรค์หรือวิชาการท่ีอาศัยกระบวนการวิจัยเป็นหลัก 

   5) ประเมินจากจ านวนผลงานที่เสนอในระดับชาติและนานาชาติ 

   6) ประเมินจากงานสร้างสรรค์หรือวิชาการท่ีอาศัยกระบวนการวิจัยเป็นหลัก 
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        2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1) สามารถเสริมสร้างแนวคิด ถ่ายทอดมุมมองที่มีคุณค่าต่อสังคม และเมื่อใดที่มีความ
ต้องการข่าวสารและทักษะเพ่ิมเติม ก็สามารถด าเนินการได้อย่างเป็นอิสระในการแสวงหา และประยุกต์ใช้ข้อมูล
ข่าวสารและทักษะนั้น  ๆ  
   2) มีความสามารถในการเข้าใจบทบาทและหน้าที่ ปรับตัว และอยู่ร่วมกับสังคมต่าง
วัฒนธรรม 
   3) สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่มใน
ภาพรวม และสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีหลากหลายโดยหลักธรรมาภิบาล 
   4) มีความรับผิดชอบต่อความคิด ค าพูด และการกระท าของตนเอง และตามระเบียบ
ข้อบังคับทั้งองค์กรระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

  2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
   1) มอบหมายให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าข้อมูลในการท างานด้วยตนเอง แนะแนวทางใน
การศึกษาค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ศึกษา/อภิปรายจากกรณีศึกษา 
   2) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน  ผู้เรียนกับผู้สอน  และ
กับบุคคลที่เก่ียวข้องผู้ตาม 
   3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการท างานกลุ่ม  การท างานที่ต้องประสานงานกับผู้อ่ืน
เพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้น าและ 
   4) จัดให้มีกิจกรรมการร่วมอภิปราย วิพากษ์ ผลงานของเพ่ือนร่วมชั้น และจากกรณีศึกษา 
  2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ มีการประเมินหลายด้าน  โดยให้ความส าคัญกับกลยุทธ์  ดังนี้ 
   1) ประเมินผลจากผลงาน และการร่วมอภิปราย 
   2) การประเมินความสามารถในการท างานร่วมกับกลุ่มเพ่ือน  และทีมงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์  
   3)  การประเมินผู้เรียนในภาวะผู้น าและผู้ตามในกิจกรรม/สถานการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

   4) ประเมินผลจากการร่วมอภิปราย และการวิพากษ์งาน 
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       2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   1) มีตรรกะทางความคิด มีความสามารถในการประเมินผลอย่างมีวิจารณาญาณสามารถ
น าแนวคิดทางสถิติมาประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างเหมาะสม 
   2) สามารถสื่อสารภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และภาษาสื่สารอื่น ๆ  เช่น ภาษาอักษร 
ภาษาภาพ ภาษาเสียง ภาษากาย ภาษาคอมพิวเตอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3) สามารถสื่อสาร ถ่ายทอดแนวความคิดได้อย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีการและรูปแบบที่
เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 
   4) สามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การสร้างสรรค์ผลงานการ
น าเสนอผลงาน ตรวจสอบปัญหา หาข้อสรุปและข้อเสนอแนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข   
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
งานเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม เพื่อฝึกทักษะการสื่อสาร ทั้งการพูด ฟัง และการเขียน 
   2) มอบหมายให้มีการน าเสนองานหน้าชั้นเรียน โดยใช้เทคโนโลยีชว่ยในการจัดการเรียน
การสอนอย่างเหมาะสม 
   3) มอบหมายงานที่ต้องใช้กระบวนการศึกษา วิเคราะห์ สร้างสรรค์และสรุปผลอย่างเป็น
ระบบ พร้อมน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
   4) จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม     
  2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยใช้การสังเกตจากการมี
ส่วนร่วมของนักศึกษาในการน าเสนองานหน้าชั้นเรียน การวิเคราะห์วิจารณ์ การซักถาม การสนใจฟัง รวมถึงการ
ประเมินการเขียนรายงาน หรือการท าโครงการ 
   2) ประเมินจากความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อได้มาซึ่ง
ฐานข้อมูลเพ่ือสร้างสรรค์งาน หรือเพ่ือการสื่อสารทางทัศนศิลป์ได้อย่างเหมาะสม 
   3) ประเมินจากความสามารถในการคิดและท างานอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งการสื่อสาร
รายงานหน้าชั้นเรียน 
   4) ประเมินจากความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
การสร้างสรรค์ผลงานการน าเสนอผลงาน 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) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสามารถน าองค์
ความรู้ทางทฤษฎีศิลปะมาบูรณาการกับแนวคิดของงานเพ่ือผลิตผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะอย่างมีคุณค่า 
   2) มอบหมายงานที่ต้องอาศัยกระกวนการวิจัย การศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และ
สรุปผลในรูปแบบงานสร้างสรรค์หรือทางวิชาการ 
  2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย/การสร้างสรรค์ศิลปะ 
   1) ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบสังเกตและแบบประเมิน
คุณค่าผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ 
   2) ประเมินจากงานที่มอบหมาย กระกวนการวิจัย การศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ 
และสรุปผล 
 
3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
  1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางด้านจริยธรรมที่ซับซ้อนในทาง
วิชาชีพด้วยความเข้าใจในความรู้สึกของผู้อื่น 
  1.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ค านึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืนที่
จะได้รับผลกระทบ 
  1.3 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน และมีความ
กระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มในการหยิบยกข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่มีอยู่ในปัจจุบันเ พ่ือให้เกิดการทบทวน
และแก้ไข 
  1.4 มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ แสดงออกซ่ึงคุณธรรม จริยธรรมของผู้น า 

 2. ด้านความรู้ 
  2.1 มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีด้านทัศนศิลปศึกษาอย่างถ่องแท้ สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ 
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  2.2 สามารถถ่ายทอดความคิดได้อย่างเป็นระบบ และมีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ 
  2.3 มีความรู้และความเข้าใจอย่างละเอียดในกระบวนการวิจัย การสร้างสรรค์ และการปฏิบัติทาง
วิชาชีพด้านทัศนศิลปศึกษา 
  2.4 สามารถประยุกต์ความรู้จากหลักการทฤษฎีในเชิงบูรณาการ ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
ส่วนรวม และตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น และในระดับนานาชาติที่อาจมี
ผลกระทบต่อศาสตร์ด้านทัศนศิลปศึกษาท้ังในปัจจุบันและอนาคต 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
  3.1 สามารถบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ แนวคิด เทคนิคต่าง ๆ  ที่หลากหลายแปลก
ใหม่ และไม่อาจท านายหรือคาดหมายได้ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาขั้นสูง 
  3.2 สามารถคิดวินิจฉัย วิเคราะห์ วิพากษ์ และวิจารณ์อย่างผู้รู้ 
  3.3 สามารถคิดแบบองค์รวม คิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ  อย่างบูรณาการ จับ
ประเด็นของแก่นความคิดส าคัญได้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินความรู้เพ่ือการประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 
  3.4 สามารถใช้เทคนิคการวิจัยและให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้ หรือแนวทางการ
ปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยส าคัญ 
  3.5 สามารถคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่เป็นต้นแบบได้อย่าง
สร้างสรรค์สู่ระดับชาติอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน 
  3.6 มีความสามารถในการสังเคราะห์ ประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์หรือรายงานผลของ
โครงการ และจากสิ่งพิมพ์หรือสื่อต่าง ๆ  ที่อ้างอิงได้ ในวงวิชาการหรือวิชาชีพทางด้านทัศนศิลปศึกษา และพัฒนา
ความคิดใหม ่ๆ  ที่ส าคัญโดยการบูรณาการเข้ากับองค์ความรู้ที่มีอยู่หรือที่สร้างใหม่ 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 สามารถเสริมสร้างแนวคิด ถ่ายทอดมุมมองที่มีคุณค่าต่อสังคม และเมื่อใดที่มีความต้องการ
ข่าวสารและทักษะเพ่ิมเติม ก็สามารถด าเนินการได้อย่างเป็นอิสระในการแสวงหา และประยุกต์ใช้ข้อมูลข่าวสาร
และทักษะนั้น ๆ  
  4.2 มีความสามารถในการเข้าใจบทบาทและหน้าที่ ปรับตัว และอยู่ร่วมกับสังคมต่างวัฒนธรรม 
  4.3 สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าในการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่มในภาพรวม 
และสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีหลากหลายโดยหลักธรรมาภิบาล 
  4.4 มีความรับผิดชอบต่อความคิด ค าพูด และการกระท าของตนเอง และตามระเบียบข้อบังคับ
ทั้งองค์กรระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 มีตรรกะทางความคิด มีความสามารถในการประเมินผลอย่างมีวิจารณาญาณ สามารถน า
แนวคิดทางสถิติมาประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างเหมาะสม 
  5.2 สามารถสื่อสารภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และภาษาสื่สารอื่น ๆ  เช่น ภาษาอักษร ภาษา
ภาพ ภาษาเสียง ภาษากาย ภาษาคอมพิวเตอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5.3 สามารถสื่อสาร ถ่ายทอดแนวความคิดได้อย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีการและรูปแบบที่เหมาะสม
กับเนื้อหาสาระ 
  5.4 สามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การสร้างสรรค์ผลงานการ
น าเสนอผลงาน ตรวจสอบปัญหา หาข้อสรุปและข้อเสนอแนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. ด้านทักษะพิสัย/การสร้างสรรค์ศิลปะ 
  6.1 สามารถคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ สู่ระดับชาติอย่างมี
คุณค่าและยั่งยืน 
  6.2 มีความสามารถในการรวบรวมผลการวิจัยจากวิทยานิพนธ์ หรือจากรายงานผลของโครงการ 
และจากสิ่งตีพิมพ์หรือสื่อต่าง ๆ  ที่อ้างอิงได้ในวงวิชาการหรือวิชาชีพทางด้านทัศนศิลปศึกษา 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก                              O   ความรับผิดชอบรอง   

 

รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.
ทักษะ
พิสัย/ 
การ
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 

200 501 การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์   O   O O    O  O O O  O     O   

200 502 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์  O O   O O    O  O O   O       O 

200 503 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียม
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ      O O    O  O O   O      O O 

200 504 ศิลปะวิจารณ์   O   O O    O  O O O O O        

200 540 วิทยานิพนธ์      O  
           O O        

200 541 การค้นคว้าอิสระ    O O            O O        

200 551 ทัศนศิลป์วิจักษ์  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   
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รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.
ทักษะ
พิสัย/ 
การ
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 

200 553 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   
200 555 ศิลปะไทย  O O O  O O O   O  O O O O      O   
463 423 จิตวิทยาการเรียนการสอน  O O O  O  O O  O  O O O O      O   

466 503 ภาษาอังกฤษส าหรับครู  O O O  O  O O  O  O O O O   O   O   

477 501 การจัดการเรียนรู้ส าหรับครูศิลปะ  O O O  O O O   O  O O  O  O    O   

477 502 วิธีวิจัยทางศิลปศึกษา  O O O  O  O   O  O  O O  O O    O  
477 503 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ทางศิลปะ  O O O  O O O   O  O O    O    O   

477 550 ทักษะการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรศิลปศึกษา  O O O  O O O   O  O O  O  O O   O   

477 551 ทฤษฎีและการพัฒนาหลักสูตร
ศิลปศึกษา  O O O  O O    O  O O O O  O O   O O  

477 552 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการ
ถ่ายทอดศิลปะ  O O O  O O O   O  O O  O  O O   O  O 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2550  หมวดที่ 4 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาขณะที่ก าลังศึกษา 
ก าหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพภายใน
สถาบันอุดมศึกษา  

1) การทวนสอบระดับรายวิชา  การประเมินจะมีความสัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ได้
ก าหนดไว้  โดยมีคณะกรรมการพิจารณา  ความเหมาะสมของเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและ
ประเมินผลให้เป็นไปตามแผนการสอน และมีคณะกรรมการตรวจสอบผลการให้คะแนนกับ
เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลและงานอ่ืน ๆ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย 

2) การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันการศึกษาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา    
เน้นการท าวิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่อง และน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร  รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดย
อาจด าเนินการได้ดังนี้ 

1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต  ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า  ความเห็นต่อความรู้  ความสามารถ  ความมั่นใจของบัณฑิตใน
การประกอบอาชีพ 

2) การส ารวจความเห็นของผู้ใช้บัณฑิต  โดยการสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถามเพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น  ๆ  ในช่วง
ระยะเวลาต่าง ๆ เช่น  ปีที่ 1  ปีที่ 3 เป็นต้น 

3) การประเมินต าแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน  โดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามระดับความพึงพอใจใน

ด้านความรู้  ความพร้อม  และคุณสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและเข้า
ศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ  

5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ  ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต  
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การส ารวจความพึงพอใจในหลักสูตรที่ตนส าเร็จ และการประสบความส าเร็จในอาชีพของ
มหาบัณฑิต รวมทั้งการเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 

6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรืออาจารย์พิเศษ   ต่อความพร้อม
ของนักศึกษาในการเรียน  และคุณสมบัติอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้  และการ
พัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้  เช่น  จ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  
จ านวนสิทธิบัตร  จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ 

 
 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก 2 
 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ ต่ ากว่า 3.00 จาก
ระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 
 แผน ข 
 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จาก
ระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบ
ปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
 อ่ืน ๆ  
 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.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 มีการปฐมนิเทศและให้ค าแนะน าการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย  คณะ และหลักสูตรที่สอน 
 1.2 จัดให้มีกระบวนการอบรมทักษะการสอนก่อนมอบหมายภาระงานสอน 
 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

      2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
 1) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจ าปี   
 2) เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการวัดประเมินผลให้

ทันสมัย 
 3) ส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง มีการฝึกอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ เข้าร่วมการ
ประชุมวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

 4) ก าหนดให้มีการวิจัยในชั้นเรียนหรือการวิจัยในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
 5) พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
 6) พัฒนาระบบการประเมินโดยผู้ร่วมงาน (peer evaluation)  

      2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ  
1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือ

การพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
2) ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ

วิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ  
ฝึกอบรม  ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ ในองค์กรต่าง ๆ   การประชุมทางวิชาการทั้งใน
และต่างประเทศ  หรือการลาเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

3) มีการกระตุ้นสนับสนุนให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการและส่งเสริมให้ขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการที่สูงขึ้น 

4) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาชีพ 

5) จัดสรรงบประมาณส าหรับท าการวิจัย 
6) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ  
7) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ  
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1.  การก ากับมาตรฐาน 
 บริหารหลักสูตรโดยมีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประธานหลักสูตร  และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้ก ากับดูแล ให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนด
นโยบายการปฏิบัติแก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอน  ติดตามและรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระท าทุกปีอย่าง
ต่อเนื่อง 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดย
อาจารย์และนักศึกษาสามารถก้าว
ทันหรือเป็นผู้น าในการสร้างองค์
ค ว าม รู้ ให ม่  ๆ   ใน ส าข าวิ ช า 
ภายในระยะเวลา 5  ปี 
 

1. จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิ TQF 
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
โด ยมี ก า ร พิ จ า รณ าป รับ ป รุ ง
หลักสูตรทุก ๆ 5 ปี 
 
 

1. หลักสูตรที่สามารถอ้างอิงกับ
มาตรฐานคุณวุฒิ  TQF มีความ
ทั น ส มั ย แ ล ะ มี ก า รป รั บ ป รุ ง
สม่ าเสมอ 
2.  จ านวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ
แ ละวิ ช า เรี ยน ที่ มี แน วท างให้
นักศึกษาได้ค้นคว้าความรู้ใหม่ด้วย
ตนเอง 
 

2. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝ่
รู้ มีแนวทางการเรียนที่สร้างทั้ ง
ความรู้ ความสามารถในวิชาการที่
ทันสมัย ภายในระยะเวลา 3 ปี 
 
 
 

1. จัดแนวทางการเรียนให้มีทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้ง
กิจกรรมเสริมให้นักศึกษาได้รับ
ความรู้ที่ทันสมัยด้วยตนเอง 
2. ให้มีผู้ช่วยสอนเพ่ือกระตุ้นให้
นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้ 
3. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็น
ผู้น าทางวิชาการและ/หรือเป็น
ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพด้านศิลปะ
หรือด้านที่เก่ียวข้อง 
 

1. จ านวนและรายชื่อคณาจารย์
ประจ า ประวัติอาจารย์ด้านคุณวุฒิ 
ประสบการณ์  และการพัฒนา
อบรม 
2. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนรู้  
 

3. ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพและ

1. ส่งเสริมอาจารย์ประจ า
หลักสูตรให้ไปดูงานในหลักสูตร

1.  ผลการประเมินการเรียนการ
สอน  อาจารย์ผู้สอน และการ
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

มาตรฐาน ภายในระยะเวลา 3  ปี 
 
 
 
 
 
 

หรือวิชาการท่ีเกี่ยวข้องทั้งในและ
ต่างประเทศ 
2. มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
ทุกปี และภายนอกอย่างน้อยทุก 5 
ปี 
3. จัดท าฐานข้อมูลด้านนักศึกษา 
อาจารย์ อุปกรณ์ เครื่องมือวิจัย 
งบประมาณ ความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ ผลงานทางวิชาการ
ทุกภาคการศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลใน
การประเมินของคณะกรรมการ  
 

สนับสนุนการเรียนรู้ของ
ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ 
2. ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่
ประกอบด้วยอาจารย์ภายในคณะ
ทุก 2 ปี 
 
 

4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ ภายใน
ระยะเวลา 2  ปี 

1. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน
โดยบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 

1. ประเมินผลโดคณะกรรมการ
ภายนอกทุก ๆ 5 ปี 
2. ประเมินผลโดยบัณฑิตทุก ๆ  2 
ปี 
 

 
2. บัณฑิต 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ อุดมศึกษาแห่งชาติที่ก าหนดไว้ เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการศึกษาและศิลปะ  สามารถ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ทางด้านการศึกษาและการสร้างสรรค์ได้ครบทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
เพราะมีสมรรถนะสูงในการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะและความสามารถด้านวิชาการ มีการพัฒนาวิชาชีพ การ
เป็นผู้น าทางด้านศิลปะ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
3. นักศึกษา 
 3.1 การรับนักศึกษา 

 ระบบและกลไก 
 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา  มีแผนการรับนักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษา โดยมีระบบ
และกลไกดังนี้  
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 1. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศน
ศิลปศึกษา ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน 

 2. ก าหนดคุณสมบัติผู้สมัคร 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
 1. ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี  ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร หรือส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี  สาขาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและศิลปะประยุกต์ เช่น ศิลปบัณฑิต ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  หรือเทียบเทา่  หรือ  

 2. ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรีในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร หรือ  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  ด้านศิลปศึกษา   หรือ 

 3. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอ่ืน ๆ และมีประสบการณ์ด้านการสอนศิลปะ หรือการท างาน
ศิลปะไม่น้อยกว่า 2 ปีจนถึงวันที่สมัคร 

หลักฐานเพิ่มเติม (ส่งพร้อมใบสมัคร) 
 1. ให้ผู้สมัครน าเสนอแฟ้มประวัติผลงานศิลปะ (Portfolio)  พร้อมจัดท าเป็น CD/ DVD/ VDO (กรณี
เป็นไฟล์ภาพให้ใช้ไฟล์สกุล JPEG  โดยตั้งชื่อไฟล์ให้ตรงกับชื่อผลงาน)  

 2. ส าหรับผู้มีคุณสมบัติข้อที่ 2 ให้น าเสนอแฟ้มประวัติผลงานศิลปะและนวัตกรรมการเรียนการสอนศิลปะ 
(แผนการสอน/เทคนิควิธีการสอน/สื่อการสอน) หรือโครงร่างการวิจัยทางทัศนศิลปศึกษาของผู้สมัคร  พร้อมจัดท า
เป็น CD/ DVD/ VDO  (กรณีเป็นไฟล์ภาพให้ใช้ไฟล์สกุล JPEG โดยตั้งชื่อไฟล์ให้ตรงกับชื่อผลงาน)  

 3. ส าหรับผู้มีคุณสมบัติข้อ 3 ให้น าเสนอ 
  (1) แฟ้มประวัติผลงานศิลปะและนวัตกรรมการเรียนการสอนศิลปะ (แผนการสอน/เทคนิควิธีการ
สอน/สื่อการสอน) หรือโครงร่างการวิจัยทางทัศนศิลปศึกษาของผู้สมัคร  พร้อมจัดท าเป็น CD/ DVD/ VDO  (กรณี
เป็นไฟล์ภาพให้ใช้ไฟล์สกุล JPEG โดยตั้งชื่อไฟล์ให้ตรงกับชื่อผลงาน) 
  (2) เอกสารรับรองจากสถาบันการศึกษา / หน่วยงานต้นสังกัด หรือหลักฐานอ่ืน ๆ  ที่แสดงความ
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการท างานศิลปะ และประสบการณ์ในการสอนศิลปะ  
 หมายเหตุ : 
 1. ผลสอบภาษาอังกฤษจาก SEPT ไม่น ามารวมกับผลการสอบคัดเลือก แต่ผู้สมัครจะต้องเข้าสอบทุกคน 
(ยกเว้นผู้สมัครที่มีผลสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันอ่ืนตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด)  
 2. ในการสอบวิชา “การน าเสนอแนวคิดและผลงานศิลปะ” ผู้เข้าสอบอาจจะน าผลงานทางศิลปะในช่วง
ปริญญาบัณฑิตปีสุดท้าย  หรือผลงานวิทยานิพนธ์หรือศิลปนิพนธ์  หรือผลงานหลังจากจบการศึกษาแล้ว  หรือ
ผลงานนวัตกรรมการเรียนการสอน/โครงร่างการวิจัยทางทัศนศิลปศึกษา มาเสนอเพ่ิมเติมจากหลักฐานที่เสนอไว้
ในวันสมัคร  ในจ านวนที่ผู้เข้าสอบคิดว่าเหมาะสม  
 ในกรณีที่เป็นผลงานติดอยู่กับสถานที่ หรือมีขนาดใหญ่ไม่สามารถน ามาได้ ให้น าเสนอโดยการใช้
ภาพถ่าย/ภาพสไลด์ /CD/DVD/VDO 

3. ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรผ่านบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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4. คณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร และแฟ้มประวัติผลงานศิลปะและนวัตกรรมการ
เรียนการสอน 

5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้น ที่มีสิทธิ์เข้าสอบวิชาการน าเสนอแนวคิดและผลงาน
ศิลปะ  และสอบสัมภาษณ์ 

 6. สอบวิชาการน าเสนอแนวคิดและผลงานศิลปะ 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 
เพ่ือให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียน 

 
 ข. การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 
 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา  มีการด าเนินการควบคุมการให้ค าปรึกษา
วิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 
 ระบบและกลไก 
 หลักสูตรฯ มีการก าหนดระบบในการจัดสรรอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา โดยให้   
 1. นักศึกษาเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา และน ารายชื่อที่นักศึกษาเสนอพิจารณาคัดเลือกจัดส รรให้
สอดคล้องกับภาระงานของอาจารย์และเหมาะสมกับลักษณะงานของนักศึกษาแต่ละคน   
  2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
 3. ก าหนดปฏิทินติดตามความก้าวหน้าของงานวิทยานิพนธ์อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยมีคณาจารย์ที่
เป็นที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ เข้าร่วมพิจารณา และประเมินผล 
 4. ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาผลงานศิลปนิพนธ์เพ่ือเผยแพร่ โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 5. การควบคุมดูแลนักศึกษาโดยผ่านระบบออนไลน์ท าให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว 
 6.  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนกับหน่วยงานภายนอก 
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 7.  การแสดงผลงานศิลปะของนักศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยภายนอก 
 
 
 
 
 ค. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 ระบบและกลไก 
 การพัฒนานักศึกษาและการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศน
ศิลปศึกษา จะเป็นลักษณะของการจัดกิจกรรม ในรายวิชา เพ่ือเสริมทักษะการเรียนรู้ในแก่นักศึกษา ในรายวิชา  
นั้น ๆ  และการจัดนิทรรศการวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ซึ่งขั้นตอนกระบวนการด าเนินนักศึกษาเป็นผู้ด าเนินการ
ด้วยตนเอง มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ และร่วมกันด าเนินงานจัดกิจกรรม โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาให้ค า
เสนอแนะและข้อคิดเห็น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาที่ครอบคลุมในทุก
ด้านของผลการเรียนรู้และเป็นการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
หลักสูตรฯ มีการด าเนินการด้านคุณภาพของนักศึกษา ดังต่อไปนี้ 
3.3.1 ใช้เทคนิควงจรคุณภาพ (PDCA) ในการบริหารและปรับปรุงกระบวนการท างานด้านการรับ

นักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
3.3.2 ใช้เทคนิควงจรคุณภาพ (PDCA) ในการบริหารและปรับปรุงกระบวนการท างานด้านการ

ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
3.3.3 ส ารวจการคงอยู่ การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาและการจัดการต่อข้อร้องเรียนของ

นักศึกษา 
3.3.4 ประเมินผลการด าเนินงานและหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสม 

 
4. อาจารย์ 
 4.1  การรับอาจารย์ใหม่ 
 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีคุณวุฒิ
การศึกษา ไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโท  ในสาขาวิชาศิลปะ สาขาวิชาการศึกษา หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

       
4.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน  การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ผู้สอนต้องประชุมร่วมกัน ดังนี้ 

1) วางแผนการจัดการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผลก่อนเปิดภาคการศึกษา 
2) เก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานของหลักสูตรเพื่อเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร 
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3) ปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร  และผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์ 

 
      4.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
 คณาจารย์พิเศษถือว่ามีความส าคัญมาก  เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติให้กับ
นักศึกษา  ดังนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้ก าหนดนโยบายการเชิญอาจารย์พิเศษ  ดังนี้ 

1) ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ใน
สาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน  และต้องมี
ประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง 

2) การพิจารณาจะต้องผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  และต้องเสนอ
ประวัติและผลงานที่ตรงกับหัวข้อ/รายวิชาที่จะให้สอน  

3) การเชิญอาจารย์พิเศษต้องวางแผนล่วงหน้าเป็นรายภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อย 
4) ให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษทุกภาคการศึกษา/ทุกครั้งที่มีการสอน 
5) อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น

ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น  
 

 4.4 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งให้เป็นไปตามความต้องการของสาขาวิชาและนโยบายของ
มหาวิทยาลัย  โดยให้สอดคล้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ 
 
     4.5  การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

1) จัดงบประมาณสนับสนุนการท างานวิจัยสถาบันและงานวิจัยเพื่อพัฒนาหน่วยงาน 
2) น าผลการวิจัยสถาบันและวิเคราะห์ความต้องการของหน่วยงานและพัฒนาบุคลากร ให้

สอดคล้องกับการพัฒนาหน่วยงาน โดยจัดท าเป็นแผนประจ าปี เพ่ือให้บัณฑิตวิทยาลัย
สนับสนุนงบประมาณ 

3) จัดการฝึกอบรมเฉพาะทางที่สอดคล้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ  เพ่ือสามารถให้บริการด้าน
การสนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1 สาระของรายวิชา 
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      หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) มุ่งให้มี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของ
สถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มี
ความรู้และความสามารถระดับสูง ในสาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา โดยกระบวนการวิจัยและสร้างสรรค์ เพ่ือให้
สามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทาง
วิชาการทางทัศนศิลป์ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อ่ืนได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งนี้มุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้
ความรู้ใหม่เพ่ือการสร้างสรรค์พัฒนางานทางทัศนศิลป์และทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการวิจัย 
และการพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ด าเนินการตามขั้นตอนและข้อบังคับของบัณฑิต
วิทยาลัย 
 5.2 การวางระบบผู้สอนและการจัดการเรียนการสอน 

5.2.1 การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
     ผู้สอนเป็นอาจารย์ประจ าของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะ
ศึกษาศาสตร์ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยผ่านการพิจารณาของกรรมการบริหารหลักสูตร ให้
เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยมีการก ากับติดตามและตรวจสอบการ
จัดท า มคอ.3 มคอ.4 ก่อนเปิดภาคการศึกษา  
     อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
โดยผ่านการพิจารณาของกรรมการบริหารหลักสูตร ให้เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
การวิจัย   

5.2.2 การก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
  หลักสูตรฯ มีการติดตามการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้น Project  based 
Learning การมอบหมายงาน และกรณีศึกษา รวมถึงการเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมบรรยาย และเป็นไป
ตาม มคอ.3 และ มคอ.4  

5.2.3 การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์
ผลงาน 
  หลักสูตรฯ มีนโยบายและสนับสนุนเพ่ือช่วยเหลือในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
โดย 

1. มีการควบคุมให้นักศึกษาเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ ตามระยะเวลาที่ก าหนด และนักศึกษาได้
ปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ กับอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับหัวข้อฯ ก่อนการ
เสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์กับกรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์  

2. กรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอน                 ที่ประกอบด้วยอาจารย์จากคณะจิตรกรรมฯ และคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกันพิจารณาหัวข้อ  
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3. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา โดย
นักศึกษาเป็นผู้เสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผ่านการเห็นชอบของหลักสูตรฯ และหลักสูตรจะพิจารณาแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วมโดยนักศึกษาแต่ละคนจะมีที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของทั้ง 2 คณะ หลังจากที่
หัวข้อวิทยานิพนธ์ได้รับการอนุมัติ   

3. มีการประชุมเร่งรัดให้อาจารย์ที่ปรึกษาก ากับและติดตามให้นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์ได้ทัน
ตามก าหนด แนะน า และติดตามความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ โดยให้นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาทุกเดือน 

4. แนะน าให้ศึกษาค้นคว้าจากผู้ เชี่ยวชาญภายนอกตามหัวข้อวิทยานิพนธ์และรายงาน
ความก้าวหน้าอย่างสม่ าเสมอ   
  5. ให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาในการจัดหาสถานที่ในการจัดแสดงผลงาน และ /หรือ 
วารสารวิชาการในการจัดพิมพ์ผลงานวิจัย ตามหลักเกณฑ์ในการขอจบการศึกษา 

 

 

5.2.4 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
       การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 
   (1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน  
พร้อมก าหนดบทบาทหน้าที่ 
  (2) อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา พร้อมจัดท าตารางการท างานติดไว้
หน้าห้องท างานและในเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
       
การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ ยวกับผลการประเมิน ในรายวิชาใด สามารถยื่นค าร้องขอดู
กระดาษค าตอบ    ในการสอบ คะแนน และวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 

 
 5.3 การประเมินผู้เรียน 
 หลักสูตรฯ ก าหนดนโยบายการประเมินผลผู้เรียนตั้งแต่การออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ และทวนสอบ 
โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการประเมินผลผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ 
และมีการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7  
 การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ มีการสอบเพ่ืออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ การเสนอพิจารณาความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระเป็นระยะ และการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ สกอ.และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
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 5.4 ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 หลักสูตรฯ มีการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของทุกรายวิชา  
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ด าเนินการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับตามความต้องการของนักศึกษาและคณาจารย์ โดย
ใช้ผลการประเมินหลักสูตร ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
       6.1.1 การบริหารงบประมาณ 
  คณะศึกษาศาสตร์และคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ จัดสรรงบประมาณประจ าปี  
ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อทรัพยากรการเรียนการสอนให้เพียงพอตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล  เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อม  ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้
ด้วยตนเองของนักศึกษา 
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   6.1.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
  มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านัก
หอสมุดกลางที่มีหนังสือด้านศิลปะ และด้านอื่น ๆ   รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น  ภาควิชาที่เกี่ยวข้องมีหนังสือ 
ต าราเฉพาะทาง  รวมทั้งอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ  ได้แก่  
   1) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คณะศึกษาศาสตร์ 
   2) ห้องปฏิบัติการทางศิลปะคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
   3)  ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
   4)   ซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้อง 
   5) ห้องศึกษาค้นคว้าส าหรับบัณฑิตศึกษา 
   6)  งานศิลปะที่เก่ียวข้อง 
 ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ และวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์   
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  และคณะศึกษาศาสตร์  มีจ านวนหนังสือ ต าราเรียน และเอกสารอื่น 
ๆ  รวมทั้งฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ดังนี้ 
1. หนังสือและต าราเรียน ด้าน  ทัศนศิลป์ และศิลปะทั่วไป   จ านวน    8,441  เล่ม 
    การศึกษา    จ านวน   17,521  เล่ม 
    จิตรกรรม และภาพพิมพ์  จ านวน    6,777  เล่ม 
    วิจิตรศิลป์ งานกราฟิก และการออกแบบ จ านวน  4,100  เล่ม 
    ประติมากรรม การแกะสลัก  จ านวน   1,439  เล่ม 

 

2. ฐานข้อมูลออนไลน์จ าแนกตามสาขาวิชา 

 ARTSTOR ฐานข้อมูลภาพมากกว่า 1 ล้านภาพ ในสาขาศิลปะ สถาปัตยกรรม มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ จากคอลเลกชั่นต่าง ๆ ในพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ทั่วโลก มากกว่า 150 แห่ง โดยจ าแนกข้อมูลเพ่ือ
การสืบค้นอย่างสะดวกรวดเร็วเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ กลุ่มขอบเขตเนื้อหาวิชา 
และกลุ่มพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ 
 Education Research Complete ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมงานวิจัยด้านการศึกษา โดยครอบคลุม
การศึกษาในทุกระดับ ตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาระดับที่สูงขึ้น และความช านาญพิเศษทางการศึกษา
ทั้งหมด เช่น การ ศึกษาแบบพหุภาษา สุขศึกษา และการทดสอบ ให้บริการดัชนีและสาระสังเขปของวารสารกว่า 
2,100 รายการ ตลอดจนวารสารฉบับเต็มกว่า 1,200 รายการ และรวมไปถึงหนังสือและบทความเฉพาะเรื่องอีก
เกือบ 500 รายการ 
 ProQuest  Dissertation and Thesis ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกของ
สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจาก
ทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1000 แห่ง ประกอบด้วย เอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์
ปริญญาเอกและปริญญาโท ตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1.1 ล้าน รายการ และสาระสังเขปวิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ 

http://www.snc.lib.su.ac.th/libsnc/index.php/database-search/online-database/online-database-subject
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 วิทยานิพนธ์ออนไลน์ ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 
และปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดท าโดยส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

6.1.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  1) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการ
สอน 
  2) ให้อาจารย์ผู้สอนและผู้ เรียนเสนอรายชื่อสื่อ  และต าราในสาขาวิชาที่รับผิดชอบต่อ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดสรรงบประมาณประจ าปีและจัดซื้อต าราและสื่อต่าง ๆ   
  4) ประสานงานกับส านักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เก่ียวข้อง 
  5) ส ารวจความต้องการและการใช้ทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
       6.1.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
และเจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศนูปกรณ์ซึ่งท าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์ร่วมกันประเมินความ
เพียงพอและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

จัดให้มีห้องเรียนและช่องทางการ
เรียนรู้ที่เพียงพอเพ่ือสนับสนุนทั้ง
การศึ กษ าในห้ องเรียน  นอก
ห้องเรียน และเพ่ือการเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. จัดให้มีห้องเรียนที่มีความพร้อม
ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพในการ
สอนการบันทึกเพ่ือเตรียมจัดสร้าง
สื่อส าหรับทบทวนการเรียน 
2 .จั ด ใ ห้ มี ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
คอมพิวเตอร์ที่นักศึกษาสามารถ
ศึกษาหาความรู้ เพ่ิม เติมได้ด้วย
ต น เ อ ง ด้ ว ย จ า น ว น  แ ล ะ
ประสิทธิภาพเหมาะสมเพียงพอ 
3. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้ง
หนังสือ ต ารา และสื่อดิจิตอลเพ่ือ
การเรียนรู้  

1. ร ว บ รว ม  จั ด ท า ส ถิ ติ จ า น ว น
เครื่องมือ อุปกรณ์ต่อหัวนักศึกษา 
ชั่วโมงการใช้ ห้องปฏิบัติการ และ
เค รื่ อ งมื อ ค ว าม เร็ ว  ข อ งร ะบ บ
เครือข่ายต่อหัวนักศึกษา 
2. สถิติของจ านวนหนังสือ ต าราและ
สื่อดิจิตอลที่มีให้บริการ และสถิติการ
ใช้งานหนังสือต ารา สื่อดิจิทัล 
3. ผลส ารวจความ พึ งพอใจขอ ง
นักศึกษาต่อการให้บริการทรัพยากร 
เพ่ือการเรียนรู้และปฏิบัติการ 
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 
2561 

ปี2562 ปี  
2563 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 

X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ. 3 อย่างน้อยก่อนเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ. 5 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน 
มคอ. 3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่
แล้ว 

 X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียน
การสอน 

X X X 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ หลังจากท างานไปแล้ว
อย่างน้อย 1 ปี เฉลี่ยไม่น้อยว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0  

  X 

รวมตัวบ่งชี้บังคับท่ีต้องมีผลการด าเนินการ (ข้อที่ 1-5 )(ตัว) ในแต่ละปี 5 5 5 

รวมตัวบ่งชี้(ตัว) ในแต่ละปี 9 11 12 
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เกณฑ์ประเมิน 
 หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 
 ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายและมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการ
บรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม  โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมใน
แต่ละป ี
 

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 

 
 



 มคอ. 2 54 

หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
      1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 ประเมินจากการทดสอบย่อย  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา  การอภิปรายโต้ตอบ
จากนักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน  รวมทั้งการทดสอบกลางภาค
และปลายภาค 

  1.1.2 จัดให้มีการประเมินรายวิชา  ประเมินการสอน  และประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่ละ
รายวิชา  

 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชา

ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด 
  1.2.2 ผลการประเมินจะจัดส่งอาจารย์ผู้สอน และประธานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงต่อไป 

1.2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการ
ปรับปรุงทักษะการสอน   เพ่ือน ามาวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุ งกล
ยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์ของสาขาวิชา 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1  โดยนักศึกษาและบัณฑิต 

2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผู้แทนทุกสาขาวิชา  ผู้แทน
นักศึกษาปัจจุบัน และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 

2.1.2 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรวางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ 
2.1.3 ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพ่ือประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปี 

และจากผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น  

 2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 
 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรท าการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใช้ข้อมูล
ย้อนกลับของผู้เรียน  ผู้ส าเร็จการศึกษา  ผู้ใช้บัณฑิตประกอบการประเมิน 

 2.3  โดยผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ  
2.3.1 ติดตามบัณฑิตใหม่โดยส ารวจข้อมูลจากนายจ้างและ/หรือผู้บังคับบัญชาโดยการใช้

แบบสอบถามและ/หรือการสัมภาษณ ์
2.3.2 ติดตามจากผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
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 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี โดยองค์ประกอบ คุณสมบัติเฉพาะของ
คณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และเกณฑ์การประเมิน ให้เป็นไปตามคู่มือประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างน้อยตาม
รอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 4.1  การปรับปรุงรายวิชา 
 จากการรวบรวมข้อมูลและการประเมินการสอนของอาจารย์ อาจน าผลที่ได้มาปรับปรุงรายวิชาหรือเพ่ิม
รายวิชาเลือก   ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่มีผลกระทบโครงสร้างของหลักสูตร 
 4.2  การปรับปรุงหลักสูตร 
การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับถือเป็นการปรับปรุงมาก และมีผลกระทบต่อโครงสร้างของหลักสูตรจะท าทุก 5  ปี 
เมื่อครบรอบระยะเวลาการใช้หลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

4.2.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นที่จ าเป็น
ในการปรับปรุง 

4.2.2 จัดประชุมสัมมนาเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร 
4.2.3 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 
4.2.4 หลักสูตรที่ได้ปรับปรุงเสนอให้สภาวิชาการและคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร

พิจารณาก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2550 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2550 
---------------------------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 16 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร  พ .ศ.2530 สภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ในการประชุมครั้งที่3/2550เมื่อวันที่9 พฤษภาคม 2550  จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ เรียกว่า " ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.2550” 
 ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิก 
  3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2542 
  3.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที ่2)  พ.ศ. 2545 
  3.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที ่3)  พ.ศ. 2545 
  3.4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่4)  พ.ศ. 2548 
บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือประกาศอ่ืนใด ที่มีความก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัด หรือแย้งกับ
ความในข้อบังคับนี ้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
ข้อ 4 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบได้เท่าท่ีไม่ขัดกับข้อบังคับนี้ 
 

หมวดที ่1 
บททั่วไป 

 
 ข้อ 5 การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ใช้ระบบหน่วยกิตแบบทวิภาค หรือระบบอ่ืนที่เทียบเท่า 
 ข้อ 6 นักศึกษา หมายถึง ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว แบ่งออกเป็น  3 ประเภท คือ 
  6.1 นักศึกษาสามัญ ได้แก ่ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ หรือได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามข้อบังคับนี้ 
  6.2 นักศึกษาทดลองศึกษา ได้แก่ ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ หรือได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตาม
ข้อบังคับนี้ในลักษณะทดลองศึกษาในภาคแรกของการศึกษา และเมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อ 16.1 แล้ว จึงจะ
ปรับสถานภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้ 
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  6.3 นักศึกษาพิเศษ ได้แก่ ผู้ที่บัณฑิตวิทยาลัยได้อนุมัติให้เข้าท าการวิจัย หรือเข้าศึกษาเป็นกรณี
พิเศษโดยไม่รับปริญญา หรือเป็นผู้ที่ศึกษาเพ่ือขอโอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาที่ตน
สังกัด ตามระเบียบว่าด้วยการรับสมัครนักศึกษาพิเศษของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ข้อ 7 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาตามข้อ 6.1 และ 6.2 มีดังนี้ 
  7.1 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ต้องส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรรับรอง 
  7.2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต ต้องส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรรับรองและมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามเงื่อนไข  ที่
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ หรือคณะกรรมการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะก าหนด 
  7.3 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้องส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิตหรือ
เทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรรับรอง 
  7.4 ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องส าเร็จการศึกษาข้ันปริญญาบัณฑิต หรือปริญญามหาบัณฑิต 
หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรรับรอง  และผ่านการพิจารณาของ
สาขาวิชาแล้ว ดังนี้ 
   7.4.1 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต หรือเทียบเท่า ต้องมีผลการเรียน
ดีมาก หรือดี และเป็นผู้มีประสบการณ์ในสาขาวิชานั้น ๆ ดีเด่น และมีพ้ืนความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียง
พอที่จะท าวิทยานิพนธ์ได้ 
   7.4.2 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า ต้องมีผลการ
เรียนดี หรือผู้ที่ก าลังศึกษาหลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิตและเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามที่สาขาวิชาก าหนด 
ได้ผลดีเป็นพิเศษ หรือผ่านการพิจารณาของสาขาวิชาแล้ว 
  7.5 เป็นผู้มีความประพฤติดี 
  7.6 มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. 
  7.7 มีคุณสมบัติอย่างอ่ืนเพ่ิมเติมตามที่ภาควิชาและบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
  7.8 เป็นผู้สอบคัดเลือกได้ หรือได้รับการคัดเลือก 
  7.9 ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตามข้อ 9 
 ข้อ 8 ให้บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ โดยพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย เป็นนักศึกษาตามข้อ 6.1 และ  ข้อ 
6.2 
 ข้อ 9 การลงโทษนักศึกษาที่กระท าผิด 
  9.1 ในกรณีที่นักศึกษากระท าผิดข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
หรือมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือมีความประพฤติเสียหาย ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณา
ลงโทษตามควรแก่ความผิดนั้น ดังนี้ 
   9.1.1 ภาคทัณฑ์ 
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   9.1.2 พักการศึกษา 
   9.1.3 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  ระยะเวลาที่นักศึกษาถูกพักการศึกษาให้นับรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย 
  9.2 ในกรณีที่นักศึกษากระท าผิดเกี่ยวกับการสอบทุกประเภทตามระเบียบการสอบของบัณฑิต
วิทยาลัย ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับกรรมการควบคุมการสอบ  เป็นผู้พิจารณาว่าเป็น
ความผิดประเภททุจริต หรือส่อเจตนาทุจริต หรือเป็นความผิดอย่างอ่ืน และให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัยพิจารณาลงโทษนักศึกษาที่กระท าผิดระเบียบการสอบดังนี้ 
   9.2.1 หากเป็นความผิดประเภททุจริต ให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นสอบตกหมดทุกวิชาที่ได้
ลงทะเบียนศึกษาไว้ในภาคการศึกษานั้น และให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาด้วย 
   9.2.2 หากเป็นความผิดประเภทส่อเจตนาทุจริตหรือความผิดอย่างอ่ืนนอกจากข้อ 
9.2.1  ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้พิจารณาลงโทษตามควรแก่ความผิด ให้คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยเป็นผู้สั่งลงโทษนักศึกษาผู้กระท าความผิดตามที่คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณาแล้ว 
 ข้อ 10 การนับวันต่าง ๆ ตามข้อบังคับนี้ ให้นับทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ และให้ถือก าหนดวันตาม
ปฏิทินการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป เว้นแต่วันสุดท้ายของ การนับวันตามก าหนดวัน
ในข้อบังคับนี้ตรงกัวันหยุดราชการให้ถือเอาวันท าการถัดไปเป็นวันสุดท้าย 
 
 

หมวดที ่2 
การจัดการศึกษา 

 ข้อ 11 ในปีการศึกษาหนึ่ง แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาต้น และ ภาคการศึกษา
ปลาย แต่ละภาคการศึกษามีเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 บัณฑิตวิทยาลัยอาจจะจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาปลายอีกภาคหนึ่ง
ก็ได้ โดยมีเวลาการศึกษาประมาณ 8 สัปดาห์ แต่จะต้องไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ทั้งนี้ ให้จัดชั่วโมงการศึกษาในแต่
ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ 
 บัณฑิตวิทยาลัยอาจเปิดสอนหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ  และหลักสูตรนานาชาติซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
 ข้อ 12 การนับเวลาการศึกษา ให้นับเฉพาะภาคการศึกษาปกติที่เปิดท าการสอน  โดยนับรวมเวลาที่
นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตาม ข้อ  19.1.1.1 
 ข้อ 13 ก าหนดระยะเวลาการศึกษาเป็นดังนี้ 
  13.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
ให้ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 3 ปีการศึกษา 
  13.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ให้ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
  13.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ส าหรับกรณีรับจากนักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษา 
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ปริญญาบัณฑิต ให้ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา และส าหรับกรณีรับจากนักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญามหาบัณฑิต ให้ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา ในกรณีที่เป็นโครงการพิเศษ หรือหลักสูตร
นานาชาติ ให้เป็นไปตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัยตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะหรือ
คณะกรรมการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าก าหนด 
  ทั้งนี้ “ปีการศึกษา” ให้นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาต้นถึงวันก่อนเปิดภาคการศึกษาต้นของปี
การศึกษาถัดไป หรือนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาปลายถึงวันก่อนเปิดภาคการศึกษาปลายของปีการศึกษา
ถัดไป แล้วแต่กรณี 
 ข้อ 14 การวัดปริมาณการศึกษาตามลักษณะงานของแต่ละรายวิชาให้ใช้ระบบ "หน่วยกิต" 
การก าหนดคา่หน่วยกิตของรายวิชาในหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ให้ก าหนดตามเกณฑ์ดังนี้ 
  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 หรือตั้งแต ่30 ถึง 
45 ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษาปกติ และเมื่อรวมกับการศึกษานอกเวลาแล้ว นักศึกษา ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 3 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  14.3 การฝึกงานหรือฝึก ภาคสนามที่ใช้ วลาฝึก 3 ถึง 6 ชั่วโมงต่อ สัปดาห์หรือตั้งแต่45 ถึง 90 
ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  14.4 การค้นคว้าอิสระ หรือวิทยานิพนธ์ที่ใช้เวลาการศึกษาค้นคว้า 3 ถึง 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
หรือตั้งแต ่45 ถึง 60 ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษาปกต ิให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 ข้อ 15 การก าหนดวิชาและหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา ให้เป็นไปตามหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา แต่
อย่างน้อยท่ีสุดในทุกสาขาวิชาจะต้องมีปริมาณการศึกษาดังต่อไปนี้ 
  15.1 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงจะต้อง มีจ านวน
หน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
  15.2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต จะต้องมีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 
หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน ดังนี้ 
   15.2.1 แผน ก. เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์การศึกษา
ตามแผน ก. แบ่งเป็น 2 แบบ คือ 
    15.2.1.1 แบบ ก 1 ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 
หน่วยกิต และอาจศึกษารายวิชาหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วยกิต 
    15.2.1.2 แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า12 หน่วยกิต 
และต้องศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
    15.2.2 แผน ข. เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชาโดยไม่ต้องท า
วิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 6 หน่วยกิต และมีการสอบประมวล
ความรอบรู ้
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  15.3 ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ ดังนี้ 
   15.3.1 แบบ 1 มีวิทยานิพนธ์ และอาจมีรายวิชาหรือกิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมเติม
โดยไม่นับหน่วยกิต ทั้งนี ้จ านวนหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้ 
    15.3.1.1 แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต
ต้องท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
    15.3.1.2 แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตต้องท า
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต  ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีคุณภาพและ
มาตรฐานเดียวกัน 
    15.3.2 แบบ 2 มีวิทยานิพนธ์ และมีรายวิชาที่ต้องศึกษาเพ่ิมเติมโดยมีจ านวน
หน่วยกิตของวิทยานิพนธ์ และรายวิชาตามเกณฑ์ ดังนี้ 
    15.3.2.1 แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต
ต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
    15.3.2.2 แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตต้องท า
    วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 
หน่วยกิต 
  ทั้งนี ้วิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 
 ข้อ 16 การปรับสถานภาพและการจ าแนกสถานภาพนักศึกษา 
  16.1 นักศึกษาทดลองศึกษาอาจได้รับการปรับสถานภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาที ่1 ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 
   16.1.1 ได ้S ทุกรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตตามหลักสูตร 
    16.1.2 ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 และส าหรับระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ต้องได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B ทุกรายวิชาที่นับหน่วยกิตตามหลักสูตรด้วย 
    16.1.3 นักศึกษาทดลองศึกษาแผน ก. แบบ ก 1 ในระดับปริญญามหาบัณฑิต
หรือแบบ 1 ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะต้องได้รับการประเมินความก้าวหน้าจากภาควิชาโดยได้รับสัญลักษณ์ 
SP  16.2 สถานภาพของนักศึกษาสามัญ ให้จ าแนกสถานภาพเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาคดังนี้ 
    16.2.1 นักศึกษาปกติ ได้แก่ 
    16.2.1.1 นักศึกษาสามัญแผน ก. แบบ ก 1 ในระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือ
นักศึกษาสามัญแบบ 1 ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่ได้รับการประเมินความก้าวหน้าจากภาควิชาในระหว่างที่
ยังไม่ได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ โดยได้รับสัญลักษณ์ SP และหรือได้รับสัญลักษณ์ IP หลังจากลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์แล้ว 
    16.2.1.2 นักศึกษาสามัญในระดับประกาศนียบัตรบัณ ฑิต หรือระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือนักศึกษาสามัญ แผน ก. แบบ ก 2 หรือแผน ข. ในระดับปริญญามหาบัณฑิต 
หรือนักศึกษาสามัญแบบ 2 ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่สอบไล่ได้ค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาที่  1 
ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไปหรือได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมส าหรับภาคการศึกษาปกติ ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไป 
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ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไปภายใต้ข้อบังคับข้อ 16.2.1.1 หรือ 16.2.1.2 แล้วแต่กรณี หากนักศึกษา ได้ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตในภาคการศึกษานั้น  นักศึกษาจะต้องได้รับสัญลักษณ์  S ทุกรายวิชา และหากได้
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระแล้วแต่กรณี ก็จะต้องได้รับสัญลักษณ์ IP ด้วย 
   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
สัญลักษณ ์UP และหรือได้สัญลักษณ์ NP หลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธ์แล้ว 
    16.2.2.2 นั กศึ กษาสามัญ ระดับประกาศนี ยบั ตรบัณ ฑิ ต  หรือระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือนักศึกษาสามัญแผน ก. แบบ ก 2 หรือ แผน ข. ในระดับปริญญามหาบัณฑิต 
หรือนักศึกษาสามัญแบบ 2 ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่สอบไล่ได้ค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ต่ า
กว่า 3.00 หรือได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมส าหรับภาคการศึกษาปกติตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  2เป็นต้นไป ต่ ากว่า 3.00 
และหรือได้สัญลักษณ์ U ในรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่ลงทะเบียนเรียน และ หรือได้สัญลักษณ์ NP หลังจากลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระแล้ว 
 ข้อ 17 การเปลี่ยนแผนการศึกษา การเปลี่ยนสาขาวิชา การเปลี่ยนระดับการศึกษา การโอนหน่วยกิ
ตของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาท้ังจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร และการเทียบโอนผลการเรียน
จากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เป็นไปตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ 18 การรับโอนนักศึกษาต่างสถาบันและการเทียบโอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ข้อ 19 การลาพักการศึกษา การกลับเข้าศึกษา และการลาออกจากการศึกษา 
  19.1 การลาพักการศึกษาและการกลับเข้าศึกษา 
   19.1.1 นักศึกษาที่มีเหตุจ าเป็นอันสมควร อาจลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาใดภาค
การศึกษาหนึ่งก็ได้ เมื่อได้ศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา โดยยื่นค าร้องต่อคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยภายใน 30 วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษา หากพ้นก าหนดการยื่นค าร้องขอลาพักการศึกษา
ดังกล่าวแล้ว นักศึกษาอาจขอลาพักการศึกษาเป็นกรณีพิเศษในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
    19.1.1.1 นักศึกษาถูกเกณฑ์ หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
    19.1.1.2 นักศึกษาเจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามค าสั่งแพทย์โดย
มีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่ทางราชการรับรอง
ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 
    19.1.1.3 นักศึกษามีเหตุจ าเป็นอันสมควร หรือมีความจ าเป็นสุดวิสัยในกรณีที่
นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ให้นับระยะเวลาที่ลาพักรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย  ยกเว้น
นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาได้ตามข้อ 19.1.1.1 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้อง
ช าระค่าธรรมเนียมเพ่ือรักษาสถานภาพทุกภาคการศึกษา ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
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หลังจากที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาแล้ว และในกรณีนี้ให้นักศึกษาได้สัญลักษณ์ W ในทุกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้
ในภาคการศึกษา ที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
   19.1.2 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาเหตุจ าเป็นอันสมควร หรือความจ าเป็น
สุดวิสัยในการลาพักการศึกษา และมีอ านาจอนุมัติให้ลาพักการศึกษาได้ครั้งละไม่เกิน  2 ภาคการศึกษาปกติ
ติดต่อกัน แต่รวมเวลาการลาพักการศึกษาทั้งหมดต้องไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติ 
   19.1.3 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งพักการศึกษา 
เมื่อจะกลับเข้าศึกษาใหม่ จะต้องยื่นค าร้องขอกลับเข้าศึกษาต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยก่อนวันเปิด ภาคการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษานั้น ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ 
  19.2 การลาออกจากการศึกษา ให้นักศึกษาท่ีประสงค์ลาออกยื่นค าร้องต่อบัณฑิตวิทยาลัยก่อน
การสอบประจ าภาค และในระหว่างที่ยังไม่ได้รับอนุมัติให้ลาออกนี้ ให้ถือว่านักศึกษาผู้ประสงค์ขอลาออกนั้นยังคง
มีสถานภาพเป็นนักศึกษาที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งต่าง  ๆ   ของบัณฑิตวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกประการ   
 ข้อ 20 นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  20.1 นักศึกษาสามัญที่สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ต่ ากว่า 2.50  หรือ
นักศึกษาทดลองศึกษาที่สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ต่ ากว่า 3.00 และหรือได้รับสัญลักษณ์ U 
ในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง 
  20.2 สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.50 
  20.3 เป็นนักศึกษารอพินิจ 2 ภาคการศึกษาปกติต่อเนื่องกัน 
  20.4 สอบประมวลความรอบรู้ไม่ผ่านเป็นครั้งที่  2 ตามข้อ 34.1.6 ส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญามหาบัณฑิต และตามข้อ 34.2.2 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือสอบวัดคุณสมบัติไม่
ผ่านเป็นครั้งที ่2  ตามข้อ 33.5 
  20.5 ไม่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระภายใน 3 ปีการศึกษา 
ส าหรับการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต และระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกรณีที่มาจากพ้ืนฐานระดับปริญญา
มหาบัณฑิต หรือภายใน 5 ปีการศึกษา ส าหรับการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกรณีที่มาจากพ้ืนฐานระดับ
ปริญญาบัณฑิตของก าหนดเวลาการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้น 
  20.6 ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในก าหนดเวลาตามข้อ 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 
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  นักศึกษาที่พ้นสภาพตามข้อ 20.8 หรือข้อ 20.10 อาจขอกลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ภายใน
ก าหนดระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควร ก็อาจ
อนุมัติให้กลับเข้าศึกษาใหม่ได้ โดยให้คิดระยะเวลาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษานั้นรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษา
ทั้งหมด ในกรณีเช่นนี้นักศึกษาจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา รวมทั้งค่าธรรมเนียมอ่ืน  ๆ  
ที่ต้องช าระหรือค้างช าระด้วย 

หมวดที ่3 
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนรายวิชา 

 ข้อ 21 การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 
  21.1 ผู้ที่สอบคัดเลือกหรือได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษา ให้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามที่บัณฑิต
วิทยาลัยประกาศก าหนด 
  21.2 ผู้ที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวัน เวลาที่ก าหนดโดยไม่แจ้งสาเหตุอันสมควร 
ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนักศึกษา 
 ข้อ 22 การลงทะเบียนรายวิชา 
  22.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนทุกภาคการศึกษาตามก าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษาโดยต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือหัวหน้าภาควิชา ทั้งนี้ นักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมและหนี้สิน
ต่าง  ๆ  (ถ้ามี) ให้เรียบร้อยตามวิธีการที่บัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศิลปากรก าหนด  จึงจะถือว่าการ
ลงทะเบียนนั้นสมบูรณ ์
  22.2 นักศึกษาต้องลงทะเบียนภายใน 14 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 7 วันแรก
ของภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อนนับจากวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะไม่มีสิทธิลงทะเบียน ในภาคการศึกษา
นั้น เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นกรณี
พิเศษ ทั้งนี ้นักศึกษาจะต้องมีเวลาศึกษาต่อไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาศึกษาท้ังหมดในภาคการศึกษานั้น 
  22.3 นักศึกษาที่ลงทะเบียนหลังจากวันที่ก าหนดจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษ
ตามอัตราที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย 
  22.4 นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาใดจะต้องลาพักการศึกษาส าหรับภาค
การศึกษานั้น ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 19.1 หากไม่ปฏิบัติดังกล่าว ให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  22.5 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาอาจอนุมัติให้นักศึกษาปกติ
ตามข้อ 16.2.1 ลงทะเบียนศึกษารายวิชาใดในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนได้ ในกรณีที่รายวิชา
นั้นไม่ได้เปิดสอนอยู่ในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา โดยมีเงื่อนไข 
ดังนี้ 
   22.5.1 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
หรอืระดับปริญญามหาบัณฑิต จะลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต และให้น ามานับหน่วยกิตและค านวณ
ค่าระดับเฉลี่ยด้วย 
   22.5.2 นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะไม่น ามานับหน่วยกิตในหลักสูตร 
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  22.6 นักศึกษาแผน ก. แบบ ก 1 ในระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือนักศึกษาแบบ 1 ในระดับ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่ไม่มีการลงทะเบียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์ ให้ลงทะเบียนรักษาสถานภาพ ทุกภาค
การศึกษาตามก าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา 
  22.7 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือ
ระดับปริญญามหาบัณฑิตแผน ก. แบบ ก 2 หรือแผน ข. หรือระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตแบบ 2 ที่ศึกษารายวิชา
ครบตามหลักสูตรแล้วแต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา หรือยังไม่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือ การค้นคว้าอิสระ ต้อง
ลงทะเบียนรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติ 
  22.8 จ านวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษาซึ่งไม่นับรวมหน่วยกิตของ
รายวิชาที่ต้องศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต มีดังนี ้
   22.8.1 ภาคการศึกษาปกติ 
    22.8.1.1 นักศึกษาปกติต้องลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตแต่ไม่เกิน 15 
หน่วยกิต 
    22.8.1.2 นักศึกษารอพินิจต้องลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตแต่ไม่เกิน 9 
หน่วยกติ 
    22.8.1.3 นักศึกษาทดลองศึกษาต้องลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1  ไม่น้อย
กว่า 6 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ตามค าแนะน าของหัวหน้าภาควิชา 
    22.8.1.4 นักศึกษาพิเศษให้ลงทะเบียนตามค าแนะน าของหัวหน้าภาควิชา 
   22.8.2 ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ให้นักศึกษาลงทะเบียนได้ไม่เกิน 6  หน่วยกิต
นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนน้อยกว่า หรือเกินกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ 22.8.1และข้อ 22.8.2 ให้ยื่นค าร้องต่อ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษในกรณีที่นักศึกษาเหลือหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนตาม
หลักสูตรน้อยกว่า ตามท่ีก าหนดไว้ใน ข้อ 22.8.1.1 และข้อ 22.8.1.2 ให้ลงทะเบียนเรียนได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ 
 ข้อ 23 การขอถอน และขอเพ่ิมรายวิชา 
  23.1 การขอถอนรายวิชาให้กระท าได้โดยมีเงื่อนไขและมีผลดังต่อไปนี้ 
   23.1.1 ในกรณีที่ขอถอนภายใน 14 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 7 วัน
แรกของภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา รายวิชาที่ขอถอนนั้นจะไม่
ปรากฏในระเบียน 
   23.1.2 ในกรณีที่ขอถอนภายใน 84 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 42 วัน
แรกของภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาจะ
ได้รับสัญลักษณ ์W ในรายวิชาที่ขอถอน 
   23.1.3 การขอถอนรายวิชาใดเมื่อพ้นก าหนดตามข้อ 23.1.2 จะกระท ามิได้เว้นแต่จะ
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา
แล้วเห็นสมควรอนุมัติให้ถอนได้ ในกรณีเช่นนี้นักศึกษาจะได้รับสัญลักษณ์ W ในรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ถอนนั้น 
  23.2 การขอเพ่ิมรายวิชาให้กระท าภายใน 14 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ 



 มคอ. 2 66 

ภายใน 7 วันแรกของภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่
ปรึกษา เว้นแต่ในกรณีที่นักศึกษาขอเพ่ิมรายวิชาเมื่อพ้นระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยก่อน ทั้งนี ้นักศึกษา ผู้นั้นจะต้องมี
เวลาศึกษาต่อไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาศึกษาท้ังหมดในภาคการศึกษานั้น 
 ข้อ 24 ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งกรณีที่นักศึกษาอาจได้รับค่าธรรมเนียมคืน     
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน
บัณฑิตวิทยาลัย 

 
หมวดที ่4 

การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา 
 ข้อ 25 การวัดผลการศึกษา 
  25.1 ให้มีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนไว้แต่ละภาคการศึกษาโดย
อาจท าการวัดผลระหว่างภาคการศึกษาด้วยวิธีการทดสอบ การเขียนรายงาน การมอบหมายงานให้ท า หรือวิธีอ่ืน  
ๆ  และเมื่อสิ้น ภาคการศึกษาให้มีการสอบไล่ส าหรับแต่ละรายวิชาที่ศึกษาในภาคการศึกษานั้น หรือจะใช้วิธีการ
วัดผลอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับลักษณะวิชานั้น ๆ ก็ได้ 
  บัณฑิตวิทยาลัยอาจก าหนดระเบียบที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้ เพ่ือใช้ในการวัดผล ตามความ
เหมาะสมของแต่ละสาขาวิชาหรือรายวิชา 
  25.2 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค นักศึกษาจะมีสิทธิ์เข้าสอบไล่ หรือได้รับ การวัดผลใน
รายวิชาใดต่อเมื่อมีเวลาศึกษาในรายวิชานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 ของเวลาศึกษา ทั้งหมดในภาค
การศึกษานั้น หรือมีผลการทดสอบระหว่างภาคการศึกษา หรือมีผลงานที่ได้รับมอบหมายเป็นที่พอใจของอาจารย์
ผู้สอน 
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 ในกรณีที่หลักสูตรก าหนดให้มีการวัดผลในรายวิชาใดโดยไม่มีค่าระดับให้แสดงผล
การศึกษาในรายวิชานั้นด้วยสัญลักษณ์ดังนี้ 
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    สัญลักษณ์   ผลการศึกษา 
 S (satisfactory)  เป็นที่พอใจ 
 U (unsatisfactory) ไม่เป็นที่พอใจ 
  26.3 ในกรณีที่รายวิชาใดยังมิได้ท าการวัดผล หรือไม่มีการวัดผล ให้รายงานผลการศึกษา
รายวิชานั้นด้วยสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
    สัญลักษณ์   ผลการศึกษา 
 I (incomplete) ไม่สมบูรณ์ 
 W (withdrawn) ถอนรายวิชา 
 Au (audit)  ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต 
 IP (in progress)  ความก้าวหน้า (ส าหรับรายวิชาที่ใช้เวลา
ปฏิบัติงาน  ต่อเนื่องและไม่สามารถด าเนินการให้เสร็จก่อนสิ้น 
  ภาคการศึกษา) 
 SP (satisfactory progress)  ความก้าวหน้าเป็นที่พอใจ 
 UP (unsatisfactory progress)  ความก้าวหน้าไม่เป็นที่พอใจ 
  26.4 การประเมินผลวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 
   26.4.1 ให้ใช้สัญลักษณ์ IP (in progress) หรือ NP (no progress) ส าหรับวิทยานิพนธ์ 
หรือการค้นคว้าอิสระซึ่งอยู่ในระหว่างการเรียบเรียง โดยนักศึกษาได้ลงทะเบียนแล้ว 
   26.4.2 การประเมินผลวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระซึ่งเรียบเรียงเสร็จเรียบร้อย
แล้ว ให้ก าหนดเป็น 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 นักศึกษาท าผิดระเบียบการสอบ 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 นักศึกษาป่วยระหว่างการสอบรายวิชานั้น หรือขาดสอบเนื่องจากป่วยโดยมี
ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่ทางราชการ
รับรองตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด หรือขาดสอบโดยได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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   26.6.2 นักศึกษาท างานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชานั้นยังไม่ครบถ้วนและ
อาจารย์ผู้สอนเห็นว่ายังไม่สมควรวัดผลการศึกษาขั้นสุดท้ายของนักศึกษาการแก้ค่า  I นักศึกษาจะต้องสอบและ/
หรือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้สอนให้ครบถ้วน เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนวัดผลและส่งผลการศึกษา
ของนักศึกษาแก่บัณฑิตวิทยาลัยภายใน 10  วันหลังจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติถัดไป หากพ้นก าหนดดังกล่าว
บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I  เป็น F หรือ U โดยอัตโนมัติ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ให้ขยายเวลาได้เป็น  กรณีพิเศษเมื่อเห็นว่ามีเหตุผลส าคัญและจ าเป็น โดยอาจารย์ผู้สอน
ต้องแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร 
  26.7 การให้สัญลักษณ์ S จะให้ในกรณีที่รายวิชาซึ่งมีผลการศึกษาเป็นที่พอใจและหลักสูตรระบุ
ให้วัดผลการศึกษาโดยไม่มีค่าระดับหรือในกรณีได้รับอนุมัติให้โอนหน่วยกิต ตามข้อ  17 การให้สัญลักษณ์ U จะ
ให้เฉพาะรายวิชาซึ่งมีผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจ และหลักสูตรระบุให้วัดผลการศึกษาโดยไม่มีค่าระดับ 
  26.8 การให้สัญลักษณ์ SP จะให้เฉพาะกรณีที่นักศึกษายังไม่ได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ และ
ภาควิชาพิจารณาผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษามีความก้าวหน้าเป็นที่พอใจ การให้สัญลักษณ์ UP จะให้
เฉพาะกรณีที่นักศึกษายังไม่ได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ และภาควิชาพิจารณาผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษามี
ความก้าวหน้าไม่เป็นที่พอใจ 
   26.9 การให้สัญลักษณ์ IP จะให้ส าหรับวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ หรือรายวิชาที่การ
เรียนการสอนมีลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 
   26.9.1 ให้เพ่ือแสดงฐานะของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ที่อยู่ระหว่างการเรียบ
เรียงว่ามีความก้าวหน้าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค นับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่นักศึกษาลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
   26.9.2 ให้ส าหรับรายวิชาที่การเรียนการสอนมีลักษณะเฉพาะ โดยมีข้อก าหนดให้
นักศึกษาใช้เวลาปฏิบัติงานต่อเนื่อง และไม่สามารถด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนภาคการศึกษานั้น   ๆ  ตามที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตร หรือตามที่อธิการบดีโดยอนุมัติของที่ประชุมคณบดีจะได้ประกาศก าหนดไว้นั้น  เมื่อได้ท า
การวัดผลแล้ว ให้ใช้ค่าระดับจากการวัดผลนั้นแทนสัญลักษณ์ IP 
  26.10 การให้สัญลักษณ์ NP จะให้เพ่ือแสดงฐานะของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่อยู่ใน
ระหว่างการเรียบเรียงว่าไม่มีความก้าวหน้าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาคนับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่
นักศึกษาลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 
  26.11 การให้สัญลักษณ์ W จะให้เฉพาะกรณีท่ีระบุไว้ในข้อ 19.1.1 ข้อ 23.1.2 และ ข้อ 23.1.3 
  26.12 การให้สัญลักษณ์ Au จะให้ในรายวิชาที่ลงทะเบียนศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต 
 ข้อ 27 การนับหน่วยกิตและการลงทะเบียนรายวิชาซ้ า 
  27.1 การนับหน่วยกิตเพ่ือให้ครบหลักสูตรตามข้อบังคับนี้ ส าหรับนักศึกษาระดับ 
  ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ให้นับหน่วยกิตเฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาสอบได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า C หรือได้รับสัญลักษณ์ S เท่านั้น 
เว้นแต่รายวิชาที่หลักสูตรก าหนดไว้เป็นวิชาบังคับหรือรายวิชาบังคับเลือก นักศึกษาต้องสอบได้ค่าระดับ ผล
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การศึกษาไม่ต่ ากว่า B หรือได้รับสัญลักษณ์ S ในกรณีที่หลักสูตรก าหนดไว้ว่าต้องได้ S ส่วนนักศึกษาระดับ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ให้นับหน่วยกิตเฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาสอบได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B 
  27.2 นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับผลการศึกษาต่ ากว่า B หรือได้รับสัญลักษณ์ U ใน รายวิชาที่
เป็นวิชาบังคับต้องลงทะเบียนรายวิชานั้นใหม่ให้ได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า  B หรือได้รับสัญลักษณ์ S 
แล้วแต่กรณี 
  27.3 ในกรณีที่นักศึกษาสอบได้ค่าระดับผลการศึกษาต่ ากว่า B หรือได้รับสัญลักษณ์ U ใน
รายวิชาบังคับเลือก นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนรายวิชาเดิมนั้นใหม่ หรืออาจลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนในกลุ่ม
เดียวกันก็ได้ 
  27.4 รายวิชาบังคับ หรือรายวิชาบังคับเลือกที่นักศึกษาสอบได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า 
B นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนรายวิชานั้นอีก 
  27.5 นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับผลการศึกษาต่ ากว่า B หรือได้รับสัญลักษณ์ U ในรายวิชาที่
เป็นวิชาเลือกมีสิทธิลงทะเบียนรายวิชาเดิมนั้นใหม่ หรืออาจลงทะเบียนรายวิชาเลือกอ่ืนแทนก็ได้ 
  27.6 ในกรณีที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาใดซ้ า หรือแทนตามที่หลักสูตรก าหนดการนับ
หน่วยกิตตามข้อ 27.1 ให้นับหน่วยกิตได้เพียงครั้งเดียว 
 ข้อ 28  ให้มีการประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค โดยค านวณหาค่าระดับเฉลี่ย
ประจ าภาคของรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานั้น  และค านวณหา ค่าระดับเฉลี่ยสะสม
ส าหรับรายวิชาทั้งหมดทุกภาคการศึกษา ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปัจจุบัน 
 ข้อ 29 การคิดค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคให้ค านวณโดยน าผลรวมของผลคูณระหว่างค่าระดับของแต่ละ
รายวิชาที่ได้รับในภาคการศึกษานั้นกับจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น แล้วหารด้วยจ านวนหน่วยกิตทั้งหมดที่
ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานั้น โดยให้คิดทศนิยมสองต าแหน่ง หากทศนิยมต าแหน่งที่สาม มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไป 
ให้เพ่ิมค่าทศนิยมในต าแหน่งที่สองขึ้นอีกหนึ่งหน่วยการคิดค่าระดับเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณโดยน าผลรวมของผล
คูณระหว่างค่าระดับของแต่ละรายวิชา ที่ลงทะเบียนตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษารวมถึงภาคการศึกษาปัจจุบันกับหน่วยกิ
ตของรายวิชานั้น แล้วหารด้วยจ านวนหน่วยกิตทั้งหมดที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยให้คิดทศนิยมสองต าแหน่ง หาก
ทศนิยมต าแหน่งที่สามมีค่าตั้งแต ่5 ขึ้นไป ให้เพ่ิมค่าทศนิยมในต าแหน่งที่สองข้ึนอีกหนึ่งหน่วย 
 ข้อ 30 รายวิชาใดที่มีการรายงานผลการศึกษาโดยใช้สัญลักษณ์ I, S, U, SP, UP, IP, NP และ Au ไม่ให้
น ารายวิชานั้นมาค านวณหาค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาค และค่าระดับเฉลี่ยสะสมตาม ข้อ 29 

ข้อ 31 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนศึกษารายวิชาใดซึ่งคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ได้เทียบ
ให้เท่ากับรายวิชาที่อนุมัติให้โอนหน่วยกิต ตามข้อ 17 และข้อ 18 มิให้น าผลการศึกษารายวิชานั้นมาค านวณค่า
ระดับเฉลี่ย 

 
หมวดที ่5 

การสอบภาษาต่างประเทศ การสอบประมวลความรอบรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ 
 ข้อ 32 การสอบภาษาต่างประเทศ 
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  32.1 นักศึกษาทุกสาขาวิชาในระดับปริญญามหาบัณฑิตและระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตต้องสอบ
ภาษาต่างประเทศอย่างน้อยหนึ่งภาษาตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
   32.1.1 นักศึกษาชาวต่างประเทศต้องสอบผ่านการสอบภาษาอ่ืนที่ไม่ใช่ภาษาของตน
ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
   32.1.2 ให้บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดระยะเวลาการสอบภาษาต่างประเทศไว้ในปฏิทิน
การศึกษา ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบภาษาต่างประเทศ  และให้แสดงผลการสอบ
ภาษาต่างประเทศโดยใช้สัญลักษณ์ S หรือ U ในกรณีที่นักศึกษาสอบได้สัญลักษณ์ U นักศึกษามีสิทธิขอสอบได้
อีก 
  32.2 นักศึกษาอาจได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศ โดยได้ศึกษา และหรือสอบ
ผ่านภาษาต่างประเทศในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
   32.2.1 นักศึกษาสามารถสอบผ่านภาษาต่างประเทศที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้สอบใน
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในบัณฑิตวิทยาลัย 
   32.2.2 นักศึกษาศึกษาและสอบผ่านภาษาต่างประเทศที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมนอก
หลักสูตร 
   32.2.3 นักศึกษาศึกษาและสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
โดยไม่นับหน่วยกิตสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง โดยให้แสดงผลการสอบเป็นสัญลักษณ์ S หรือ U นักศึกษาที่
สอบได้สัญลักษณ ์S มีสิทธิได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศอีก 
   32.2.4 นักศึกษาศึกษาและสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรไม่
น้อยกว่า 2 หน่วยกิต และก าหนดให้วัดผลเป็นค่าระดับ นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B มี
สิทธิ์ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศอีก 
   32.2.5 นักศึกษาสอบผ่านภาษาต่างประเทศจากสถาบันอ่ืน ทั้งในและต่างประเทศที่
บัณฑิตวิทยาลัยรับรองมาตรฐาน 
 ข้อ 33 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หมายถึง การสอบเพ่ือวัดความรอบรู้ใน
วิชาการตามที่หลักสูตรระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตก าหนด และวัดความสามารถในการวิเคราะห์ความรู้ตลอดจน
การน าไปใช้ในการวิจัยต่อไป 
  33.1 ให้นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตแบบ 1 สอบวัดคุณสมบัติก่อนที่จะท าวิทยานิพนธ์ 
ส่วนนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตแบบ  2 ให้สอบวัดคุณสมบัติหลังจากสอบผ่านรายวิชาบังคับตามที่
หลักสูตรก าหนด 
  33.2 ให้บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดระยะเวลาการสอบวัดคุณสมบัติไว้ในปฏิทินการศึกษา 
  33.3 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติตามค าแนะน าของ
ภาควิชา 
  33.4 ให้แสดงผลการสอบโดยใช้สัญลักษณ์ S หรือ U 
  33.5 นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่านเป็นครั้งที่ 2 จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหรืออาจ
ได้รับการพิจารณาให้เปลี่ยนระดับการศึกษาเป็นนักศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาเดียวกัน 
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 ข้อ 34 การสอบประมวลความรอบรู้ ให้นักศึกษาซึ่งได้ศึกษารายวิชาและได้หน่วยกิตสะสมครบถ้วน
ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร มีสิทธิสอบประมวลความรอบรู้ 
  34.1 นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 
   34.1.1 นักศึกษาท่ีศึกษาตามหลักสูตรแผน ก. แบบ ก 2 จะต้องสอบประมวล 
ความรอบรู ้หากหลักสูตรก าหนดว่ามีการสอบประมวลความรอบรู้ 
   34.1.2 นักศึกษาท่ีศึกษาตามหลักสูตรแผน ข. ต้องสอบประมวลความรอบรู้ 
   34.1.3 ให้บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดระยะเวลาการสอบประมวลความรอบรู้ไว้ในปฏิทิน
การศึกษา 
   34.1.4 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้ตาม
ค าแนะน าของภาควิชา 
   34.1.5 ให้แสดงผลการสอบประมวลความรอบรู้โดยใช้สัญลักษณ์ S หรือ U 
   34.1.6 หากนักศึกษาสอบประมวลความรอบรู้ไม่ผ่านเป็นครั้งที่ 2 ให้พ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา 
   34.2 นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
   34.2.1 การสอบประมวลความรอบรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา 
   34.2.2 นักศึกษาที่สอบประมวลความรอบรู้ไม่ผ่านเป็นครั้งที่ 2 ให้พ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา หรืออาจได้รับการพิจารณาให้เปลี่ยนระดับการศึกษาเป็นนักศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตใน
สาขาวิชาเดียวกัน 

 
หมวดที ่6 

การท าวิทยานิพนธ์ 
 ข้อ 35 การท าวิทยานิพนธ์ 
  35.1 การอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ 
   35.1.1 นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 
    35.1.1.1 นักศึกษาแผน ก. แบบ ก 1 ผู้มีสิทธิขออนุมัติหัวข้อและโครงการ
วิทยานิพนธ์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากภาควิชาก่อน 
    35.1.1.2 นักศึกษาแผน ก. แบบ ก 2 ผู้มีสิทธิขออนุมัติหัวข้อและโครงการ
วิทยานิพนธ์จะต้องศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา และมีจ านวน
หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
    35.1.1.3 นักศึกษาต้องได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ภายใน  3 
ปีการศึกษาของก าหนดเวลาการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้น มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
   35.1.2 นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
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    35.1.2.1 นักศึกษาผู้มีสิทธิขออนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์จะต้อง
สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติและการสอบภาษาต่างประเทศ รวมทั้งต้องผ่านเงื่อนไขตามที่สาขาวิชาก าหนดและ
ผ่านความเห็นชอบจากภาควิชาแล้ว 
    35.1.2.2 นักศึกษาต้องได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ภายใน 3 
ปีการศึกษาของก าหนดเวลาการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้น กรณีมาจากพ้ืนฐานปริญญามหาบัณฑิตหรือภายใน 5 ปี
การศึกษาของก าหนดเวลาการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้น กรณีมาจากพ้ืนฐานปริญญาบัณฑิต มิฉะนั้นจะพ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษา หรือได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยให้เปลี่ยนระดับการศึกษาไปเป็นนักศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิตสาขาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 
   35.1.3 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาหัวข้อและ
โครงการวิทยานิพนธ์ตามค าแนะน าของภาควิชา 
   35.1.4 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ งอาจารย์ประจ าเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักของวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์แล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่จ าเป็นอย่างยิ่ง 
บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นอาจารย์  ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักก็ได้ ส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจเป็นอาจารย์ประจ า หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะต้องไม่เกิน 3 คน 
   35.1.5 หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับโครงการวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติแล้วที่
ไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของวิทยานิพนธ์ ให้นักศึกษายื่นค าร้องขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงต่อคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  แต่ถ้าเป็น การเปลี่ยนแปลง
สาระส าคัญของวิทยานิพนธ์  นักศึกษาต้องขออนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ที่ เปลี่ยนแปลงให้
คณะกรรมการตามข้อ 35.1.3 เพ่ือพิจารณาใหม ่
 
  35.2 การลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 
   35.2.1 ผู้มีสิทธิลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ คือ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและ
โครงการวิทยานิพนธ์แล้ว 
   35.2.2 การลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามก าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา 
โดยอาจลงทะเบียนทั้งหมดในครั้งเดียว หรือลงทะเบียนบางหน่วยกิตเป็นงวด ๆ ตามที่ภาควิชาหรือสาขาวิชา
พิจารณาโดยความเห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย 
   35.2.3 ในระหว่างการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักเป็น
ผู้ประเมินผลความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาคการศึกษาที่
นักศึกษาได้ลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ โดยรายงานผลเป็นสัญลักษณ์ IP หรือ NP แล้วแต่กรณี 
  35.3 การเสนอและการขออนุมัติวิทยานิพนธ์ 
   35.3.1 การเสนอวิทยานิพนธ์ที่ได้เรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วเพ่ือขอรับอนุมัตินั้น 
นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและสอบผ่านการสอบประมวลความรอบรู้ ในกรณีที่มี
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ก าหนดไว้ในหลักสูตรหรือสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ รวมทั้งสอบผ่านภาษาต่างประเทศ และจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
   35.3.2 รูปแบบของวิทยานิพนธ์ที่เสนอให้เป็นไปตามแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
   35.3.3 การเสนอวิทยานิพนธ์อาจเสนอเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ  ก็ได้ 
ตามท่ีหลักสูตรก าหนด ในกรณีท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ในหลักสูตรอาจใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้หากประสงค์จะ
ใช้ภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากบัณฑิตวิทยาลัยก่อน 
   35.3.4 ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ จ านวนอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยประกอบด้วยหัวหน้าภาควิชาหรือผู้ที่หัวหน้าภาควิชา
มอบหมาย ซึ่งต้องมิใช่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นประธาน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นกรรมการ 
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกิน 3 คน ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ศิลปากรอย่างน้อย 
1 คน 
   35.3.5 ถ้าคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ได้ตรวจพิจารณาและสอบวิทยานิพนธ์
แล้วเห็นควรให้แก้ไขปรับปรุงเล็กน้อย ให้ถือว่าการประเมินผลนั้นปราศจากเงื่อนไขมาตั้งแต่แรกถ้าวิทยานิพนธ์
นั้นมีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขมาก ให้นักศึกษาแก้ไขวิทยานิพนธ์ตามค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วันนับแต่วันสอบวิทยานิพนธ์ หรือตามเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์เห็นสมควร ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์แจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบและให้
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ประเมินผลหลังจากวันที่นักศึกษาได้แก้ไขวิทยานิพนธ์ตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว 
   35.3.6 การวินิจฉัยตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ให้ถือมติให้ผ่านเป็น
เอกฉันท์ หากกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์มีความเห็นไม่ตรงกัน ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเป็น
ผู้พิจารณาชี้ขาด 
   35.3.7 การประเมินผลวิทยานิพนธ์ที่เรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้เป็นไปตามข้อ 
26.4.2 
   35.3.8 นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์ที่ผ่านการประเมินผลจากคณะกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์พร้อมทั้งบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และหรือภาษาต่างประเทศตามที่ก าหนดในหลักสูตร 
ให้บัณฑิตวิทยาลัยตามจ านวนและรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดเพ่ือให้บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ  กรณีที่ไม่ได้
ก าหนดไว้ในหลักสูตรอาจใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ หากประสงค์จะใช้ภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ จะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากบัณฑิตวิทยาลัยก่อน 
   35.3.9 วิทยานิพนธ์ซึ่งได้รับอนุมัติแล้วให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา การน าออกโฆษณาเผยแพร่ต้องได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยก่อน 
   35.3.10 ลิขสิทธิ์ของวิทยานิพนธ์เป็นของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   35.3.11 ให้บัณฑิตวิทยาลัยออกระเบียบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ได้โดยไม่
ขัดกับข้อบังคับนี ้
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 ข้อ 36 การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต หมายถึง สารนิพนธ์หรือรายงานอ่ืนใดที่
มีลักษณะเป็นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามหลักสูตรแผน ข. 
  36.1 ผู้ที่จะมีสิทธิลงทะเบียนการค้นคว้าอิสระ ต้องมีคุณสมบัติครบตามที่ภาควิชาก าหนด 
  36.2 ให้ภาควิชาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยก าหนดระเบียบ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการค้นคว้าอิสระท่ีไม่ขัดกับข้อบังคับนี้ 
  36.3 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 1 คน 
  36.4 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการค้นคว้าอิสระจ านวนไม่เกิน  
3 คน 
  36.5 รูปแบบของการค้นคว้าอิสระให้น ารูปแบบของวิทยานิพนธ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดมาใช้
โดยอนุโลม 
  36.6 การประเมินผลการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามข้อ 26.4.2 
 
 

หมวดที ่7 
การส าเร็จการศึกษา 

 ข้อ 37 คุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา 
  37.1 มีเวลาศึกษาไม่เกินกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ 13 
  37.2 มีปริมาณการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 15 
  37.3 ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตแผน ก. 
แบบ ก 1 และนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตแบบ 1 
  37.4 ได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B ในรายวิชาบังคับ หรือบังคับเลือกทุกวิชาที่หลักสูตร
ก าหนดให้มีการวัดผลเป็นระดับ ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องได้ค่าระดับ ผลการศึกษาไม่ต่ า
กว่า B ในทุกรายวิชา 
  37.5 ได้สัญลักษณ์ S ในรายวิชาที่หลักสูตรก าหนดให้วัดผลเป็น S หรือ U 
  37.6 ได้สัญลักษณ์ S ในการสอบภาษาต่างประเทศ หรือได้รับการยกเว้นการสอบภาษาต่างประเทศ 
ตามข้อ 32.2 
  37.7 ได้สัญลักษณ์ S ในการสอบประมวลความรอบรู้ในหลักสูตรที่ระบุว่ามีการสอบประมวล
ความรอบรู้ และส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะต้องได้สัญลักษณ์  S ในการสอบวัดคุณสมบัติอีก
ด้วย 
  37.8 สอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่ต่ ากว่าระดับผ่าน 
  37.9 ได้ส่งวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ ซึ่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้อนุมัติ
แล้วต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
  37.10 ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตแผน ก. แบบ ก 1 และแบบ 
ก 2 จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้
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ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceeding) 
หรือผลงานสร้างสรรค์ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาดุษฏีบัณฑิต
จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงาน ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์ และ
เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือผลงานสร้างสรรค์ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 ข้อ 38 เมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 37 แล้ว ให้ยื่นค าร้องขอจบการศึกษาต่อบัณฑิต
วิทยาลัย เพ่ือขอให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาการส าเร็จการศึกษา 
 ข้อ 39 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับปริญญา 
  39.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 37 
  39.2 ไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย 
  39.3 มีความประพฤติดี 
 

บทเฉพาะกาล 

 ข้อ 40 นักศึกษาที่ เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2550 ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม จนกว่าจะส าเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษา 
 ข้อ 41 ในระหว่างที่ยังไม่มีระเบียบและประกาศที่ออกใช้บังคับโดยอาศัยอ านาจตามข้อบังคับนี้  ให้น า
ระเบียบและประกาศตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2542 และ
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

       ประกาศ ณ วันที่  14 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 
 
 
 
        (ลงนาม)     ชุมพล  ศิลปอาชา 
                    (นายชุมพล  ศิลปอาชา) 

                                        นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ภาคผนวก  ข 
ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
1. ชื่อ-นามสกุล 
 นายญาณวิทย์ กุญแจทอง 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 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 (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   

ผลงานวิจัย 
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น  

  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
  ญาณวิทย์ กุญแจทอง. (2558). รายงานการวิจัย โครงการด้านศิลปกรรมศาสตร์และงาน

สร้างสรรค์ “พิมพ์จากป่าสงวน Print  from Paa Sa-nguan” กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
คอมแพคท์ พริ้นท์. ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจากส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช) พ.ศ. 2558. จ านวน 195 หน้า. 

  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
      ไม่มี 
    หนังสือรวมบทความวิจัย 
   ไม่มี 
  Proceedings 
   ไม่มี 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
  ผลงานสร้างสรรค์ 
 ญาณวิทย์ กุญแจทอง. (2560). ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์ Forever in Our Hearts [Acrylic on 

canvas 110x95 cm.] “In Loving Remembrance” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ
จิตรกรรมฯ ครั้งที่ 34 ณ PSG Art Gallery. วันที่ 15 กันยายน-31ตุลาคม 2560. หน้า 
79. 
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ญาณวิทย์ กุญแจทอง. (2559). ป่าฝน 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. 

ญาณวิทย์ กุญแจทอง. (2558). แถบสีทดลอง [กระดาษ คลิป สีธรรมชาติ] 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
สกรีนด้วยสีจากผลมะพลับ] การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 32 ณ 
PSG Art Gallery. วันที่ 15 กันยายน-15 ตุลาคม 2558. หน้า 70. 

 ญาณวิทย์ กุญแจทอง. (2557). ปราสาทตาพรหม [Organic print from Rosewood, 76x56 
cm.] นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT 2014 ณ หอศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย 
อาคารสาขาเยาวราช. วันที่ 9-30 กันยายน 2557. หน้า 29. 

 ญาณวิทย์ กุญแจทอง. (2557). ปราสาทพระโค [Acrylic on aluminium plate, 40.3x30.3 
cm.] นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT 2014 ณ หอศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย 
อาคารสาขาเยาวราช. วันที่ 9-30 กันยายน 2557. หน้า 103. 

 งานแปล (ถ้ามี)  
  ไม่มี 
 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา 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 
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 200 553 สัมมนาศิลปะร่วมสมัย 
 200 606 สัมนาศิลปนิพนธ์ 
 213 421 ภาพพิมพ์ขั้นสูง 1 
 213 422 ภาพพิมพ์ขั้นสูง 2 
 213 423 โครงการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์ 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
2. ชื่อ-นามสกุล 
 นายทินกร  กาษรสุวรรณ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 รองศาสตราจารย์ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 ศ.ม. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539) 
 ศ.บ. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2535) 
สังกัด 
 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น  
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
          ไม่มี  
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
      ไม่มี 
    หนังสือรวมบทความวิจัย 
   ไม่มี 
  Proceedings 
       ไม่มี 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 ผลงานสร้างสรรค์ 
 ทินกร กาษรสุวรรณ. (2560). ตามรอยพระบาท ทรงเสด็จประพาสภูกระดึง 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. 

 ทินกร กาษรสุวรรณ. (2560). นกบนลูกเตยปาหนันที่ เกาะลันตา [Woodcut, 60x90 cm.] 
นิทรรศการ “ค าสอนของพ่อ” ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน กรุงเทพมหานคร วันที่ 4-29 
กรกฎาคม 2560. หน้า 63. 
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 ทินกร กาษรสุวรรณ. (2559). พูดจริง ท าจริง [Acrylic, Screen] “Under His Graciousness” 
การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 33 ณ PSG Art Gallery. วันที่ 15 
กันยายน-15 ตุลาคม 2559. หน้า 68-69. 

 ทินกร กาษรสุวรรณ. (2558). Home [สื่อผสมบนกระดาษ] 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 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. 

 ทินกร กาษรสุวรรณ. (2557) Buddha Ta Prohm [Photo Etching & Collograph, 80x60 cm.] 
นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT 2014 ณ หอศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขา
เยาวราช. วันที่ 9-30 กันยายน 2557. หน้า 31. 

 ทินกร กาษรสุวรรณ. (2557) นครวัด [Plywoodgraphy, 23x30 cm.] นิทรรศการ Print in 
ANGKOR WAT 2014 ณ หอศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช. วันที่ 9-30 
กันยายน 2557. หน้า 109. 

 ทินกร กาษรสุวรรณ. (2557) นครธม [Plywoodgraphy, 23x30 cm.] นิทรรศการ Print in 
ANGKOR WAT 2014 ณ หอศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช. วันที่ 9-30 
กันยายน 2557. หน้า 109. 

 งานแปล (ถ้ามี)  
  ไม่มี 
 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา 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 
 



 มคอ. 2 82 

 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 200 401 การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 1 
 200 402 การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 2 
 200 501 การทดลองสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ด้านเทคนิค 
 200 504 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
 200 554 ทัศนศิลป์ 2 มิติ 
 200 605 สัมมนาทัศนศิลป์ 
 213 421 ภาพพิมพ์ขั้นสูง 1 
 213 422 ภาพพิมพ์ขั้นสูง 2 
 213 423 โครงการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์ 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
3. ชื่อ-นามสกุล 
 นางสาวอภินภัศ จิตรกร 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 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 (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
   เผยแพร่เป็นบทความวิจัยแล้ว 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
อภินภัศ จิตรกร. (2561).   “การประเมินหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษาคณะ

จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” 
วารสารวิชาการ Viridian E-Journal, ปี ที่  10 ฉบั บที่  3 (2017): ฉบั บภาษาไทย 
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ (กันยายน – ธันวาคม 2560) หน้า 2270-2287 (TCI 
1) 

 อภินภัศ จิตรกร. (2560) "การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมกันแบบผสมผสานที่ใช้
เทคนิคการคิดแก้ปัญหาอนาคต  เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบกราฟิก
ส าหรับสื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะศึกษาศาสตร์" วารสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับภาษาไทย) ปีที่ 37 , ฉบับที่ 1  (เดือนมกราคม-เมษายน 
2560). หน้า 23-41. (TCI 1)  

 อภินภัศ จิตรกร. (2559). "การประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศน
ศิลปศึกษา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  และคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร" วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ปีที่ 8, ฉบับที่ 2 (เดือน
กรกฎาคม –ธันวาคม 2559). หน้า 19-35. (TCI 2)   

https://www.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/issue/view/8872
https://www.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/issue/view/8872


 มคอ. 2 84 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 12 ปี    
 ระดับปริญญาตรี  
 363 203 การวิจัยส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

462 200 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 462 201 การพัฒนาหลักสูตร 
 468 101 นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา 
 468 201 สื่อการศึกษา การจัดแหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 
 468 212 พ้ืนฐานวาดเส้นส าหรับผลิตสื่อ 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 200 504  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
 477 502  วิธีวิจัยทางศิลปศึกษา 
 477 505  ทฤษฎีและการพัฒนาหลักสูตรศิลปศึกษา 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

4. ชื่อ-นามสกุล 
 นางสาววิรัญญา  ดวงรัตน์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 ศ.ม. (ศลิปไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543) 
 ศ.บ. (ศิลปไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2540) 
สังกัด 
 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)  

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”  ก า ร แ ส ด ง
ศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 34 ณ PSG Art Gallery. วันที่ 15 กันยายน-31
ตุลาคม 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. 

 วิรัญ ญ า 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 [สีฝุ่นผสมน้ ากาวบนพื้นเม็ดมะขามดินสอพอง, 
45x45 cm.] นิทรรศการ “จากธรรมชาติ” From nature พิ พิธภัณฑ์ธนาคารไทย 
ธนาคารไทยพาณิชย์ ส านักงานใหญ่ (รัชโยธิน). วันที่ 10 ตุลาคม-11 พฤศจิกายน 2559. 
หน้า 47. 

 วิรัญญา ดวงรัตน์ . (2558). ร่มโพธิ์  ร่มเย็น เป็นสุข [สีอะคริลิคบนผ้า , 120x150 cm.] 
นิ ท ร ร ศ ก า ร 
พระสาทิสลักษณ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
พุทธศักราช 2558 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม. วันที่ 15-
30 พฤศจิกายน 2558. หน้า 124-125. 

 วิรัญญา ดวงรัตน์ . (2557). สู่สุคติ  [จิตรกรรมบนไม้และปะติดวัสดุ ] 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 ต ารา 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 
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 200 502 การทดลองสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ด้านเทคนิค 
 200 504 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
 200 556 ศิลปะไทย 
 214 421 ศิลปะไทยขั้นสูง 1  
 214 422 ศิลปะไทยขั้นสูง 2 
 214 423 โครงการสร้างสรรค์ศิลปะไทย 
 214 462 ไตรภูมิกับศิลปกรรมไทย 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
5. ชื่อ-นามสกุล 
 นายคงศักดิ์  กุลกลางดอน 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 ศ.ม. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2542) 
 ศ.บ. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539) 
สังกัด 
 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)  

ผลงานวิจัย 
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น  

  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
          ไม่มี  
   ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
      ไม่มี 
    หนังสือรวมบทความวิจัย 
   ไม่มี 
  Proceedings 
       ไม่มี 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 ผลงานสร้างสรรค์ 
 คงศักดิ ์ ก ุลกลางดอน. (2560). ส่งเสด็จ [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). ใต้ร่มพระบารมี [Photographs and Black Pencils on Paper in 
Wooden Frames with Glass, 36x32 cm.] “Under His Graciousness” การแสดง
ศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 33 ณ PSG Art Gallery. วันที่ 15 กันยายน-15 
ตุลาคม 2559. หน้า 102-103. 
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 คงศักดิ์ กุลกลางดอน. (2558). ธงไทย [ดอกไม้พลาสติก] 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 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 ศิลปะพ้ืนฐาน 1 
 200 102 ศิลปะพ้ืนฐาน 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 สื่อผสมข้ันสูง 1  
 216 422 สื่อผสมข้ันสูง 2 
 216 423 โครงการสร้างสรรค์สื่อผสม 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
6. ชื่อ-นามสกุล 
 นายนภดล  วิรุฬห์ชาตะพันธ์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 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 (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   

ผลงานวิจัย 
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น  

  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  
   ไม่มี 
   ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
      ไม่มี 
    หนังสือรวมบทความวิจัย 
   ไม่มี 
  Proceedings 
 นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์. (2559) “การศึกษาพ้ืนที่ส าหรับประติมากรรมร่วมสมัยในสาธารณรัฐ

สิงคโปร์ , O-182-O183. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรค์
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9: บูรณาการศาสตรและศิลป์”, 11-21 กุมภาพันธ์ 2559. 

 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 ผลงานสร้างสรรค์ 
 นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์. (2560). ในความทรงจ า In Loving Memory [Acrylic, gold leaves, 

and alloy frame 12x10 cm.] “ In Loving Remembrance” การแสดงศิ ลปกรรม
อาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 34 ณ PSG Art Gallery. วันที่ 15 กันยายน-31ตุลาคม 
2560. หน้า 74. 
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 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). เม่ือครั้งทรงเป็นนักศึกษา [ปลาสเตอร์, 25 cm. height] “แรง
บันดาลใจจากสมเด็จพระเทพรัตนฯ” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 
32 ณ PSG Art Gallery. วันที่ 15 กันยายน-15 ตุลาคม 2558. หน้า 65. 

 นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์. (2557) ในองค ์พระปฐมเจดีย์ [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 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
7. ชื่อ-นามสกุล 
 นางสาววันทนีย์  ศิริพัฒนานันทกูร 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 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 (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   

ผลงานวิจัย 
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น  

  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
เตยงาม คุปตะบุตร, อรอนงค์ กลิ่นศิริ และวันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร. (2558) “รายงานการวิจัย

บทบาทของวัฒนธรรมไทยในงานศิลปะร่วมสมัย   The role of Thai culture in 
contemporary art” นครปฐม : คณ ะจิ ตรกรรม  ประติ ม ากรรมและภ าพพิม พ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร. ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ 2553-2554. 153 หน้า. 

   ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
      ไม่มี 
    หนังสือรวมบทความวิจัย 
   ไม่มี 
  Proceedings 
       ไม่มี 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
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 ผลงานสร้างสรรค์ 
 วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร. (2560). That’s why we’ve got the H.M. Blues [Inkjet on clear 

sheets, 121.7x101.5 cm] “In Loving Remembrance” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์
คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 34 ณ PSG Art Gallery. วันที่ 15 กันยายน-31ตุลาคม 2560. 
หน้า 100. 

 วันทนี ย์  ศิ ริ พัฒ นานั นทกู ร . (2558). Theater [เซรามิ กบนกล่ อง] 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 91. 

 วั น ท นี ย์  ศิ ริ พั ฒ น านั น ท กู ร . (2 5 5 8 ). The void I can't explain [ ink printing on 
transparent film 4.8x5 cm.] "แรงบันดาลใจจาก สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ" การแสดง
ศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 32 ณ PSG Art Gallery. วันที่ 16 กันยายน-15 
ตุลาคม 2558. หน้า 89. 

 วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร. (2557). DYMO+3+8+6 [วัสดุส าเร็จรูป] ASEAN  WAY การแสดง
ศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 31 ณ PSG Art Gallery. วันที่ 15 กันยายน-15 
ตุลาคม 2557. หน้า 78-79. 

 งานแปล (ถ้ามี)  
  ไม่มี 
 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา 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 สื่อผสมข้ันสูง 1  
 216 422 สื่อผสมข้ันสูง 2 
 216 423 โครงการสร้างสรรค์สื่อผสม 
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 216 464 ประเด็นร่วมสมัยทางทัศนศิลป์ 
ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

8. ชื่อ-นามสกุล 
 นายปรีชา  เถาทอง 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 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 (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 

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” การ
แสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่  34 ณ PSG Art Gallery. วันที่ 15 
กันยายน-31ตุลาคม 2560. หน้า 58. 
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 ปรีชา เถาทอง. (2560). Cabinet of Perseverance [Golden black laquer and terra-
cotta, 98x78x170 cm. ]  The Spirit of Thailand from traditional to 
contemporary ณ Insa Art Center Gallery, Seoul, Korea. วันที่ 12-18 กรกฎาคม 
2560. หน้า 14-15. 

 ปรีชา 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. 

 ปรีชา เถาทอง. (2559). 70 พรรษา ครองแผ่นดินณศรินทร์สุวรรณภูมิ [สีอะคริลิคบนผ้าใบ] 
“Under His Graciousness” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 33 ณ 
PSG Art Gallery. วันที่ 15 กันยายน-15 ตุลาคม 2559. หน้า 24-25. 

 ปรีชา เถาทอง. (2559). โครงสร้างสุวรรณภูมิ 2558 [สีฝุ่นผสมน้ ากาว บนพ้ืนเม็ดมะขามดินสอ
พอง, 45x45 cm.] นิทรรศการ “จากธรรมชาติ” From nature พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย 
ธนาคารไทยพาณิชย์ ส านักงานใหญ่ (รัชโยธิน). วันที่ 10 ตุลาคม -11 พฤศจิกายน 2559. 
หน้า 41. 

 ปรีชา เถาทอง. (2558). เทพรัตน์แห่งสุวรรณภูมิ [สีอะคริลิคบนผ้าใบ, 120x90 cm.] “แรง
บันดาลใจจากสมเด็จพระเทพรัตนฯ” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 
32 ณ PSG Art Gallery. วันที่ 15 กันยายน-15 ตุลาคม 2558. หน้า 43. 

 ปรีชา เถาทอง. (2558). แสงสุวรรณภูมิ (อินโดนีเซีย) [กระดาษและสีอะคริลิค] 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 81. 

 ปรีชา เถาทอง. (2558). “แสงสุวรรณภูมิ สู่วัฒนธรรมอาเซียน” นิทรรศการศิลปกรรม โดย ปรีชา 
เถาทอง ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน วันที่ 27 เมษายน-15 มิถุนายน 2558. จ านวน 77 
หน้า. 

 ปรีชา เถาทอง. (2557). แสงสุวรรณภูมิ [Acrylic on canvas, 90x70 cm.] แสงสุวรรณภูมิ 2/แสง
สุวรรณภูมิ 3 [Monoprint, 40.5x30.5 cm.] นิทรรศการ 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 
9-30 กันยายน 2557. หน้า 109. 

 งานแปล (ถ้ามี)  
  ไม่มี 
 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี) 
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  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 
 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 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
9.ชือ่-นามสกุล 
 นายพิษณุ  ศุภนิมิตร 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 ศ.ม. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2523) 
 ศ.บ. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2515) 
สังกัด 
 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น  
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
    ไม่มี 
   ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
      ไม่มี 
    หนังสือรวมบทความวิจัย 
   ไม่มี 
  Proceedings 
        ไม่มี 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 ผลงานสร้างสรรค์ 
 พิษณุ ศุภนิมิตร. (2560). ดุจดวงตะวันดับ [Mixed technique, photograph, print & drawing, 

150x98 cm.] “In Loving Remembrance” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ 
ครั้งที่ 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. 
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 พิษณุ  ศุภนิมิตร. (2559). พระราชาและพระราชินี : 2 พระสถูป [Silkscreen] “Under His 
Graciousness” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 33 ณ PSG Art Gallery. 
วันที่ 15 กันยายน-15 ตุลาคม 2559. หน้า 22-23. 

 พิษณุ ศุภนิมิตร. (2558). หนังสือของฉัน: การเดินทางของหมึกพิมพ์ [พิมพ์ดิจิทัล] 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.] นิทรรศการ 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. 

 พิษณุ ศุภนิมิตร. (2557). รุ่งอรุณที่นครวัด 3 [Screenprint, 31x41.5 cm.] นิทรรศการ Print in 
ANGKOR WAT 2014 ณ หอศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช. วันที่ 9-30 
กันยายน 2557.หน้า 102. 

 พิษณุ ศุภนิมิตร. (2557). รุ่งอรุณที่นครวัด 4 [Screenprint, 31x41.5 cm.] นิทรรศการ Print in 
ANGKOR WAT 2014 ณ หอศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช” วันที่ 9-30 
กันยายน 2557. หน้า 21. 

 พิษณุ ศุภนิมิตร. (2557). นครวัด [Plywoodgraphy, 30x23 cm.] นิทรรศการ Print in ANGKOR 
WAT 2014 ณ หอศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช. วันที่ 9-30 กันยายน 
2557. หน้า 109. 

 พิษณุ ศุภนิมิตร. (2557). นครธม [Plywoodgraphy, 23x30 cm.] นิทรรศการ Print in ANGKOR 
WAT 2014 ณ หอศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช. วันที่ 9-30 กันยายน 
2557. หน้า 109. 

 งานแปล (ถ้ามี)  
  ไม่มี 
 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
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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 
  

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 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
10. ชื่อ-นามสกุล 
 นายชูศักดิ์  ศรีขวัญ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 ศ.ม. (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2552) 
 ศ.บ. (ศิลปไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2549) 
สังกัด 
 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)  

ผลงานวิจัย 
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น  

  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
          ไม่มี  
   ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
      ไม่มี 
    หนังสือรวมบทความวิจัย 
   ไม่มี 
  Proceedings 
      ไม่มี 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 ผลงานสร้างสรรค์ 
 ชูศักดิ์  ศรีขวัญ. (2560). ส่งเสด็จ/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. 

 ชู ศั กดิ์  ศ รี ขวัญ . (2560). เมื องกระบี่  หมายเลข 2 [Acrylic on Canvas, 120x100 cm.] 
นิทรรศการ “ค าสอนของพ่อ” ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน กรุงเทพมหานคร วันที่ 4-
29 กรกฎาคม 2560. หน้า 66. 

 ชูศักดิ์ ศรีขวัญ. (2559). ไผ่เขียวบนพื้นดินแดง [สีฝุ่นผสมน้ ากาว บนพ้ืนเม็ดมะขามดินสอพอง, 
45x45 cm.] นิทรรศการ “จากธรรมชาติ” From nature พิ พิธภัณฑ์ธนาคารไทย 
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ธนาคารไทยพาณิชย์ ส านักงานใหญ่ (รัชโยธิน). วันที่ 10 ตุลาคม -11 พฤศจิกายน 2559. 
หน้า 48. 

 ชู ศั ก ดิ์  ศ รี ข วั ญ .  (2 5 5 9 ) .  รั ก พ่ อ  [Acrylic on Canvas, 90x70 cm. ]  “ Under His 
Graciousness” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 33 ณ PSG Art 
Gallery. วันที่ 15 กันยายน-15 ตุลาคม 2559. หน้า 78-79. 

 ชูศักดิ์ ศรีขวัญ. (2558). "เจ้าฟ้าหญิงกับจินตนาการ" [สีอะคริลิกบนผ้าใบ , 150x120 cm.] 
นิทรรศการพระสาทิสลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี พุทธศักราช 2558 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม. วันที่ 
15-30 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. 

 ชูศักดิ์ ศรีขวัญ. (2558). ช้างไทย [วาดเส้นปากกาบนกระดาษ] 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 99. 

 งานแปล (ถ้ามี)  
  ไม่มี 
 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา 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 
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 214 222 ศิลปะไทย 4 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 200 401 การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 1 
 200 402 การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 2 
 200 504 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
 200 550 ทัศนศิลป์วิจักษ์ 
 200 556 ศิลปะไทย 
 214 421 ศิลปะไทยขั้นสูง 1  
 214 422 ศิลปะไทยขั้นสูง 2 
 214 423 โครงการสร้างสรรค์ศิลปะไทย 
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 ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
11. ชื่อ-นามสกุล 
 นายนาวิน  เบียดกลาง 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 ศ.ม. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2544) 
 ศ.บ. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2538) 
สังกัด 
 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   

ผลงานวิจัย 
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น  

  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
          ไม่มี  
   ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
      ไม่มี 
    หนังสือรวมบทความวิจัย 
   ไม่มี 
  Proceedings 
       ไม่มี 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 ผลงานสร้างสรรค์ 
 นาวิน เบียดกลาง. (2560). แสงเทียน/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 “ค าสอน
ของพ่อ” ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน กรุงเทพมหานคร วันที่ 4-29 กรกฎาคม 2560. 
หน้า 57. 
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 นาวิน เบียดกลาง. (2559). ใต้ร่มพระบารมีองค์อัครศิลปิน [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 [สีน้ ามันบนผ้าใบ , 100x120 cm.] การแสดง
ศิลปกรรมคณาจารย์ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมฯ จัดแสดง ณ PSG Art Gallery. 
วันที่ 4-25 มกราคม 2559. หน้า 21. 

 นาวิน เบียดกลาง. (2559). ผมยาวสีม่วง [สีน้ ามันบนผ้าใบ, 100x120 cm.] การแสดงศิลปกรรม
คณาจารย์ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมฯ จัดแสดง ณ PSG Art Gallery. วันที่ 4-25 
มกราคม 2559. หน้า 22. 

 นาวิน  เบี ยดกลาง. (2558). Double Eyes [วาด เส้ นบนกระดาษ ] 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 [สีน้ ามันบนผ้าใบ, 120x100 cm.] “แรงบันดาลใจ
จากสมเด็จพระเทพรัตนฯ” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 32 ณ 
PSG Art Gallery.  
วันที่ 15 กันยายน-15 ตุลาคม 2558. หน้า 57. 

 งานแปล (ถ้ามี)  
  ไม่มี 
 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา 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 
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 200 402 การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 2 
 200 554 ทัศนศิลป์ 2 มิติ 
 211 421 จิตรกรรมข้ันสูง 1  
 211 422 จิตรกรรมข้ันสูง 2 
 211 423 โครงการสร้างสรรค์จิตรกรรม 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
12. ชื่อ-นามสกุล 
 นายณภัทร  ธรรมนิยา 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 ศ.ม. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543) 
 ศ.บ. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2537) 
สังกัด 
 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   

ผลงานวิจัย 
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น  

  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
          ไม่มี  
   ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
      ไม่มี 
    หนังสือรวมบทความวิจัย 
   ไม่มี 
  Proceedings 
       ไม่มี 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 ผลงานสร้างสรรค์   
 ณภัทร ธรรมนิยา. (2558). ปริมาณในรูปสี่เหลี่ยม [ปลาสเตอร์] 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 98. 

 ณภัทร ธรรมนิยา. (2558). ทรงพระเจริญ [ภาพถ่ายประกอบไม้, 90x80 cm.] “แรงบันดาลใจ
จากสมเด็จพระเทพรัตนฯ” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 32 ณ 
PSG Art Gallery. วันที่ 15 กันยายน-15 ตุลาคม 2558. หน้า 66. 
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 ณภัทร ธรรมนิยา. (2557). สเก็ต 2535 (ลีลา) [ปั้นดิน] ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรม
อาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 31 ณ PSG Art Gallery. วันที่ 15 กันยายน-15 ตุลาคม 
2557. หน้า 54, 57. 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 6 ปี    
 ระดับปริญญาตรี  
 200 101 ศิลปะพ้ืนฐาน 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 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
13. ชื่อ-นามสกุล 
 นายอภิชัย  ภิรมย์รักษ์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 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. 

 อภิชัย  ภิ รมย์ รักษ์ . (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 [สีฝุ่นผสมน้ ากาว บนพ้ืนเม็ดมะขามดินสอพอง, 45x45 cm.] 
นิทรรศการ “จากธรรมชาติ” From nature พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ 
ส านักงานใหญ่ (รัชโยธิน). วันที่ 10 ตุลาคม-11 พฤศจิกายน 2559. หน้า 45. 

 อภิชัย ภิรมย์รักษ์ . (2559). พระศรีอาริยเมตไตรย [Cement, Metal, Pyramid Models, 
Glass, and Crystal] “Under His Graciousness” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ
จิตรกรรมฯ ครั้งที่ 33 ณ PSG Art Gallery. วันที่ 15 กันยายน-15 ตุลาคม 2559. หน้า 
76-77. 

 อภิ ชั ย  ภิ รมย์ รั กษ์ . (2558). Mule [ส านผั กตบชวา] 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 93. 

 อภิชัย ภิรมย์รักษ์. (2558). สมเด็จพระเทพรัตนฯ กับพระเศวตสุรคชาธารฯ [ขี้ผึ้ง ดินน้ ามัน, 
22x66x39 cm.] “แรงบันดาลใจจากสมเด็จพระเทพรัตนฯ” การแสดงศิลปกรรมอาจารย์
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คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 32 ณ PSG Art Gallery. วันที่ 15 กันยายน-15 ตุลาคม 2558. 
หน้า 78. 

 อภิชัย ภิรมย์รักษ์. (2557). ช้างไทย 3 (สวัสดี) [บรอนซ์, 66x30x35 cm.] ASEAN  WAY การ
แสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่  31 ณ  PSG Art Gallery. วันที่  15 
กันยายน-15 ตุลาคม 2557. หน้า 68, 69. 

 งานแปล (ถ้ามี)  
  ไม่มี 
 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา 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 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

14. ชื่อ-นามสกุล    

  นายวิสูตร โพธิ์เงิน 

ต าแหน่งทางวิชาการ   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ค.ด. (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553) 

ค.ม. (ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547) 

  กศ.บ. (ศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2543) 

สังกัด    

  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 

ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

วิสูตร โพธิ์เงิน. (2560). “การพัฒนาเยาวชนไทยระดับประถมศึกษาโดยใช้รูปแบบกิจกรรมศิลปะพหุ 

ปัญญาส่งเสริมความเป็นพลเมืองอาเซียน”. นครปฐม, ทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะกรรมการ

การวิจัยแห่งชาติ. 285 หน้า. 

วรรณวีร์ บุญคุ้ม, วิสูตร โพธิ์เงนิ, และมนัสนันท์ น้ าสมบูรณ์. (2558). “การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 

อย่างสร้างสรรค์แบบองค์รวมของผู้สูงอายุในชนบทไทย: ด้านอาชีพ” นครปฐม, ทุนสนับสนุน

จากส านักคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

250 หน้า. 

การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยในรูปแบบบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

วิสูตร โพธิ์เงิน. (2560). “ความเป็นพลเมืองอาเซียนของเยาวชนไทยระดับประถมศึกษา”. วารสาร 

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ปีที่ 20 ฉบับเดือน มกราคม – ธันวาคม 2560. 

หน้า 246 -256. (TCI) กลุ่มท่ี 1 

 



 มคอ. 2 112 

 

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) กลุ่มท่ี 1 

วรรณวีร์ บุญคุ้ม, วิสูตร โพธิ์เงนิ, และพจนา บุญคุ้ม. (2559). “การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้  

กศน.ต าบลในภูมิภาคตะวันตกเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน” วารสาร E-Veridian,  

Silpakorn University. ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน ถึง ธันวาคม ปี 2559. pp.840 –  

856.(TCI) กลุ่มท่ี 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) กลุ่มท่ี 1 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

บทความวิชาการ 

วิสูตร โพธิ์เงิน. (2560). “STEAM ศิลปะเพ่ือสะเต็มศึกษา: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 วรรณกรรมส าหรับเด็ก 

 471 205 ศิลปะส าหรับเด็ก 

 471 304 การสอนศิลปะในระดับประถมศึกษา 
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 471 406 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

471 410 สัมมนาประถมศึกษา 

 471 413 การศึกษารายบุคคลสาขาวิชาการประถมศึกษา 

 ระดับบัณฑิตศึกษา 

 200 504 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

 473 535 สัมมนานวัตกรรมด้านหลักสูตรและการสอน 

 473 538 หลักสูตรและการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการคิด 

477 502 วิธีวิจัยทางศิลปศึกษา 

477 505 ทฤษฎีและการพัฒนาหลักสูตรศิลปศึกษา 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

15. ชื่อ-นามสกุล   

 นายอติยศ  สรรคบุรานุรักษ์ 

ต าแหน่งทางวิชาการ   

 อาจารย์ 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

 ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2559) 

 ศ.ม. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548) 

 ศ.บ. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2546) 

สังกัด 

 คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   

ผลงานวิจัย  

 ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

  ไม่มี 

 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 

 อติยศ  สรรคบุรานุรักษ์. (2560). “ซินเนคติกส์: รูปแบบการสอนที่ส่งเสริมนวัตกรรมและ 

  กระบวนการคิดสร้างสรรค์ทักษะจ าเป็นในศตวรรษที่ 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) 
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 ศศิณัฏฐ์  สรรคบุรานุรักษ์ และอติยศ สรรคบุรานุรักษ์. (2558).  “การบริหารจัดการหลักสูตรใน 

  ศตวรรษที่ 21: ห้องเรียนที่กว้างเท่ากับโลก Curriculum Management in 21st  

  century: A Classroom as Wide as the World”. วารสารวิชาการและวิจัย 

  สังคมศาสตร์ Social Sciences Research and Academic Journal  ปีที่ 10, ฉบับที่ 28 

  มกราคม – เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. หน้า 1-14. (TCI 1) 

 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  11  ปี 

ระดับปริญญาตรี 

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 462 225 พฤติกรรมการเรียนการสอนศิลปะในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 476 382 ดนตรีและศิลปะจีน 

 ระดับบัณฑิตศึกษา 

 200 504 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

 477 504 ทักษะการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศิลปศึกษา 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 105-22005  สัมมนาประติมากรรม 1 

 105-22006  สัมมนาประติมากรรม 2 

 คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต  

 DGA114 องค์ประกอบศิลป์ 3 มิติ 
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ภาคผนวก  ค 
ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษา 

กับจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง 
และผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2554-2558) 

และ รายงานการประเมินผลของหลักสูตร 
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แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   

ชั้นปีที่ 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 

ชั้นปีที่ 2  30 30 30 30 

รวม 30 60 60 60 60 

จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 30 30 30 30 

 
จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
รับเข้า ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ตกค้าง 

2558 37 25 - - 
2557 29 29 20 - 

2556 32 32 28 5 
2555 34 34 29 19 
2554 33 33 26 17 

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

จ านวนรับเข้า จ านวนส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา (2 ปี)  และจ านวนพ้นสภาพ 

ปี
การศึกษา
ที่รับเข้า 

จ านวน 

รับเข้าใน
รุ่น 

จ านวน 

พ้นสภาพ 

จ านวน 

จบรวม 
จ านวน 

จบในรุ่น 

ร้อยละ 

จบในรุ่น 

ปีการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 

2558 2557 2556 2555 2554 

2558 37 12 12 - - - - - - - 

2557 29 9 46 - - - - - - - 

2556 32 4 30 23 71.87 3 20 - - - 

2555 34 6 7 23 67.64 2 11 10 - - 

2554 33 10 2 21 63.63 3 1 13 4 - 
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รายงานการประเมินผลของหลักสูตร 
  
  การวิจัยเรื่อง “การประเมินหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา  คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” เป็นการวิจัยเชิงประเมิน ( 
Evaluation Research) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1.  เพ่ือประเมินหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา ในด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า  
ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิภาพ ด้านความยั่งยืน และด้านการถ่ายโยงความรู้  
 2. เพ่ือศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศน
ศิลปศึกษา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการประเมินหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา  คณะ
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยใช้วิธี การประเมินของ 
Danial L. Stufflebeam  รูปแบบการประเมินแบบ  CIPPIEST  Model โดยประเมิลผลหลักสูตรใน 8 ด้านคือ ใน
ด้านบริบท  ด้านปัจจัยน าเข้า  ด้านกระบวนการ  ด้านผลผลิต  ด้านผลกระทบ  ด้านประสิทธิผล  ด้านความ
ยั่งยืน ด้านการถ่ายโยงความรู้  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสอบถามความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตร 5 
กลุ่ม ได้แก่ โดยผู้ตอบแบบสอบถามประกอบไปด้วยผู้เกี่ยวข้อง 5 กลุ่ม ได้แก่ บัณฑิต จ านวน 29 คน, นักศึกษา 
จ านวน 23 คน, คณาจารย์ผู้สอน จ านวน 17 คน, คณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 14 
คน และผู้ใช้บัณฑิต จ านวน 17 คน กลุ่มเป้าหมายได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามทั้งแบบ chick list และค าถามปลายเปิด การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้ค่าสถิติคือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และ
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  
 
สรุปผลการวิจัย 
 การประเมินหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา  คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในครั้งนี้สรุปได้ดังต่อไปนี้   
 1.  ผลการประเมินหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา ที่ได้จากบัณฑิต นักศึกษา 
อาจารย์ผู้สอน ผู้ใช้บัณฑิต  คณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับเหมาะสมมากที่สุด ( X = 4.52, S.D.= 0.52 )  โดยนักศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต มีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ตามล าดับ ดังนี้ ( X = 4.38, S.D.= 0.60), ( X = 4.43, S.D.= 0.47) ส่วนคณะกรรมการบริหาร 
บัณฑิต และอาจารย์ผู้สอน มีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ระดับมากท่ีสุด ตามล าดับ ดังนี้ ( X = 4.59, S.D.= 0.58 
), ( X = 4.60, S.D.= 0.56), ( X = 4.61, S.D.= 0.43) 
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 เมื่อพิจารณาผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ด้านที่มีความเหมาะสมมากที่สุด มี 
6 ด้าน ได้แก่ ด้านด้านบริบท ( X = 4.60, S.D. = 0.47) ด้านการถ่ายโยงความรู้  ( X = 4.59, S.D. = 0.54 )  
ด้านกระบวนการ ( X = 4.58, S.D. = 0.53) ด้านผลกระทบ ( X = 4.53, S.D. = 0.46) ด้านประสิทธิผล ( X = 
4.50, S.D. = 0.57) และด้านปัจจัยน าเข้า ( X = 4.50, S.D. = 0.59) ตามล าดับ  และด้านที่มีความเหมาะสม
ระดับมาก ได้แก่ ด้านความยั่งยืน ( X = 4.47, S.D. = 0.57) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ด้านผลผลิต 
( X = 4.41, S.D. = 0.42)  
 2.  ผลการประเมินด้ านบริบท พบว่า ภาพรวมของความคิด เห็นของบัณฑิต นักศึกษา 
คณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ที่มีต่อหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ทัศนศิลปศึกษา ด้านบริบทมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.60, S.D. = 0.47) โดย อาจารย์ผู้สอนมี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.85, S.D. = 0.36) รองลงมาได้แก่ กรรมการบริหาร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร ( X = 
4.65, S.D. = 0.54), บัณฑิต ( X =4.54, S.D.= 0.41)  และล าดับสุดท้ายคือ นักศึกษา ( X = 4.37, S.D. = 0.58) 
ตามล าดับ    
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ในด้านเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.64, 
S.D. = 0.54) รองลงมาได้แก่ ด้านการด าเนินงานหลักสูตร ( 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.  ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า พบว่า  ในภาพรวม บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา  ด้านปัจจัย
น าเข้าอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.50, S.D. = 0.59)  โดยความคิดเห็นจากบัณฑิตมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 
4.76, S.D. = 0.50)  รองลงมาคือ อาจารย์ผู้สอน ( X = 4.54, S.D. = 0.46)  และนักศึกษา     ( X = 4.48, S.D. 
= 0.73)  และท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ( X = 4.40, S.D. = 0.70)   
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ในด้านคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษามีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด ( X = 4.71, S.D. = 0. 45) รองลงมาได้แก่ ด้านงบประมาณในการจัดด าเนินการหลักสูตร ( X = 4.51, S.D. 
= 0.59) และด้านคุณลักษณะของผู้เรียนก่อนเรียนในหลักสูตร ( X = 4.43, S.D. = 0.59) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือ ด้านทรัพยากร/สภาพแวดล้อมที่ใช้ในการด าเนินการตามหลักสูตร ( X = 4.20, S.D. = 0.58)   
 
 4.  ผลการประเมินด้านกระบวนการ  พบว่า  ในภาพรวม บัณฑิต นักศึกษา กรรมการผู้บริหาร/
อาจารย์ประจ า และผู้สอน มีความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา  ด้าน
กระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.58 , S.D. = 0.53) โดย กรรมการผู้บริหาร/อาจารย์
ประจ า มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.68, S.D. = 0.54)  รองลงมาคือ  บัณฑิต ( X = 4.54, S.D. = 0.62)  และ
อาจารย์ผู้สอน ( X = 4.49, S.D. = 0.45) ตามล าดับ ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ นักศึกษา ( X = 4.32, S.D. = 0.58)    

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ในด้านพฤติกรรมของผู้สอนและพฤติกรรมของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด ( X = 4.69, S.D. = 0.47) รองลงมาได้แก่ ด้านประกันคุณภาพ ( X = 4.66, S.D. = 0.53), ด้านการ
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บริหารหลักสูตร ( X = 4.62, S.D. = 0.50), ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตร ( X = 4.50, S.D. = 
0.56) และด้านการให้บริการและการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ( X = 4.44, S.D. = 0.52) ตามล าดับ 
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ( X = 4.40, S.D. = 0.56) 

 
 5. ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า ในภาพรวม บัณฑิต นักศึกษา กรรมการผู้บริหาร/อาจารย์
ประจ า ผู้สอน และผู้ใช้บัฑิต มีความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา  ด้านผลผลิต 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.41 , S.D. = 0.42) โดย กรรมการ/อาจารย์ประจ า มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
( X = 4.64, S.D. = 0.52) รองลงมาคือ บัณฑิต ( X = 4.59, S.D. = 0.69), อาจารย์ผู้สอน ( X = 4.55, S.D. = 
0.46), ผู้ใช้บัณฑิต ( X = 4.40, S.D. = 0.41)  ตามล าดับ และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ นักศึกษา ( X = 4.35, S.D. 
= 0.52) 
 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) และด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ของบัณฑิต ( X = 4.34, S.D. = 0.39) 
ตามล าดับ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี ของ
บัณฑิต ( X = 4.30, S.D. = 0.22)  
 
 6. ผลการประเมินด้านผลกระทบ พบว่า ในภาพรวม บัณฑิตและผู้ใช้บัฑิตมีความคิดเห็นต่อ
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา ด้านผลกระทบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 
4.53, S.D. = 0.46) โดย บัณฑิต มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.65, S.D. = 0.52) และผู้ใช้บัฑิตมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.35, S.D. = 0.38) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ในข้อค าถาม ท่านสามารถน าผลที่เกิดจากการเรียนไปใช้ในการ
ท างานหรือพัฒนาหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.69, S.D. = 0.62) รองลงมาคือ ท่านได้ผลิต
และเผยแพร่งานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์หรือผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ ( X = 4.66, S.D. = 0.49), ท่านได้
น าความรู้ที่ได้เรียนมาไปสร้างผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทางการเรียนการสอน ( X = 
4.59, S.D. = 0.45), หน่วยงานได้รับผลประโยชน์จากการท างานของบัณฑิตตรงตามที่คาดหมาย ( X = 4.41, 
S.D. = 0.42) ตามล าดับ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ บัณฑิตใช้ความรู้ความสามารถในสายวิชาชีพอย่างเต็มที่ใน
การช่วยพัฒนาหน่วยงานหรือองค์กร ( X = 4.29, S.D. = 0.33) 

  
 7. ผลการประเมินด้านประสิทธิผล พบว่า ในภาพรวม บัณฑิตและผู้ใช้บัฑิตมีความคิดเห็นต่อ
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา ด้านประสิทธิผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 
4.50, S.D. = 0.57) โดย บัณฑิต มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.56, S.D. = 0.50) และผู้ใช้บัฑิตมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.43, S.D. = 0.63) 
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 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ในข้อประสิทธิภาพด้านการจัดการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.63, 
S.D. = 0.55) รองลงมาคือ ประสิทธิภาพด้านการด าเนินงานที่คุ้มค่า ( X = 4.60, S.D. = 0.66), ประสิทธิภาพด้าน
ทักษะในวิชาชีพ  ( X = 4.58, S.D. = 0.58), ประสิทธิภาพด้านวิชาการ  ( X = 4.49, S.D. = 0.52) และ 
ประสิทธิภาพด้านการสร้างความสัมพันธ์ ( X = 4.40, S.D. = 0.50) ตามล าดับ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 
ประสิทธิภาพด้านการริเริ่มสร้างสรรค์ ( X = 4.30, S.D. = 0.60)  
 
 8. ผลการประเมินด้านความยั่งยืน พบว่า ในภาพรวม บัณฑิตและผู้ใช้บัฑิตมีความคิดเห็นต่อ
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา ด้านความยั่งยืน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.47, 
S.D. = 0.57) โดย บัณฑิต มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.52, S.D. = 0.65) และผู้ใช้บัฑิตมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.42, S.D. = 0.48) 
 
 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), สามารถประยุกต์องค์ความรู้ที่
ได้รับจากการศึกษาไปสู่งานอ่ืนๆ ได้  ( X = 4.51, S.D. = 0.50), มีการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่าง
เหมาะสม ( X = 4.47, S.D. = 0.66), สามารถน าความรู้ที่ได้จากการศึกษามาใช้ในการพัฒนางานของตนเองและ
หน่วยงานได้อย่างดี ( X = 4.41, S.D. = 0.52), มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีแหล่งข้อมูลอย่างเหมาะสม ( X = 
4.40, S.D. = 0.55) และ มีการพัฒนาด้านทักษะด้านภาษาอย่างเหมาะสม ( X = 4.39, S.D. = 0.52) ตามล าดับ 
ด้านที่มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ มีการท างานเป็นทีมได้อย่างเหมาะสม ( X = 4.37, S.D. = 0.61)  
 
 9.  ผลการประเมินด้านการถ่ายโยงความรู้ พบว่า ในภาพรวม บัณฑิตและผู้ใช้บัฑิตมีความคิดเห็น
ต่อหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา ด้านการถ่ายโยงความรู้  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
( X = 4.59, S.D. = 0.54) โดย บัณฑิต มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  ( X = 4.65, S.D. = 0.62) และผู้ใช้บัฑิต
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.53, S.D. = 0.45) 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ในข้อ สามารถ/มีกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาต่างๆ ในการท างานได้
อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.64, S.D. = 0.59) รองลงมาคือ มีการปรับปรุงความรู้และการ
น าไปใช้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีใหม่ในการท างาน ( X = 4.62, S.D. = 0.47) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 
สามารถปรับความรู้ให้เหมาะสมกับองค์กรภายนอกหรือในสถานที่ท างาน ( X = 4.52, S.D. = 0.55)  
 
 ผลการศึกษาปัญหา และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
ทัศนศิลปศึกษา  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จาก
ข้อค าถามปลายเปิด 9 ข้อ พบว่า มีปัญหาและข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ ดังนี้  
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 1. ท่านคิดว่า วัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีความชัดเจน เหมาะสม และสามารถน าไปปฏิบัติใช้ได้จริง
หรือไม่มากน้อยเพียงใด 
 ความคิดเห็นของ บัณฑิต นักศึกษาอาจารย์ผู้สอนและกรรมการ/อาจารย์ประจ า ส่วนใหญ่มี
ความเห็นสอดคล้องกันว่าเหมาะสมชัดเจนดีแล้วและสามารถน าไปใช้ได้จริง  มีผู้เสนอให้ตัดเรื่องการสอนศิลปะ
ออกในวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ส่วนในข้อที่ 2 มีผู้เสนอให้ปรับในประเด็นมีจรรยาอาจกล่าวถึงจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ตามหลักคุณธรรมการผลิตครูของคณะศึกษาศาสตร์อย่างชัดเจน และถ้าสามารถแยกความสามารถให้เป็น
สร้างสรรค์และวิชาการหรือวิชาการและสร้างสรรค์ได้ก็จะดีเพราะความสามารถแต่ละคนในการสร้างสรรค์และ
วิชาการจะมากน้อยไม่เท่ากัน และควรเพ่ิมข้อ 5. เป็นมหาบัณฑิตที่มีความสามารถทั้งการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์
และการจัดการทางการศึกษาได้ 
 
 2. ท่านคิดว่าควรเพ่ิมหรือลดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร/ รายวิชา/ เนื้อหา/ ระยะเวลา อย่างไรบ้าง 
เพราะเหตุใด 
 ความคิดเห็นของ บัณฑิต นักศึกษาอาจารย์ผู้สอนและกรรมการ/อาจารย์ประจ า ส่วนใหญ่มี
ความเห็นสอดคล้องกันว่า มีความเหมาะสม แต่อาจปรับแก้ไขรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเรียนที่เน้นเป็น
วิชาการมากเกินไปส่งผลให้นักศึกษาบางคนที่ไม่ได้เรียนมานานเรียนไม่เข้าใจ ควรเพ่ิมระยะเวลาการเรียนในส่วน
รายวิชาหรือเนื้อหาของฝั่งทางวิชาศึกษาศาสตร์และทางสร้างสรรค์และช่วงเวลาในการปฏิบัติการเรียนการสอน
ให้มากขึ้นกว่าปัจจุบัน ควรจัดให้มีการศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในหลักสูตรหรือการศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ และมีผู้เสนอให้ควรเพ่ิมรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุนทรียศาสตร์ ในหมวดวิชาบังคับเพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
ความเข้าใจในเรื่องของศิลปะทั้ง 4 แกนให้มากยิ่งขึ้น ได้แก่ศิลปะปฏิบัติประวัติศาสตร์ศิลป์ศิลปะวิจารณ์และ
สุนทรียศาสตร์ 
 
 3. ท่านคิดว่าปัจจัยน าเข้าในด้านต่างๆ ได้แก่ บุคลากร เนื้อหาหลักสูตร วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ สิ่ง
อ านวยความสะดวก แหล่งข้อมูลการค้นคว้า คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
 ความคิดเห็นของ บัณฑิต นักศึกษาอาจารย์ผู้สอนและกรรมการ/อาจารย์ประจ า ส่วนใหญ่มี
ความเห็นสอดคล้องกันว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมทุกประเด็น มีความเหมาะสมเป็นอย่างมากทั้งบุคลากรมี
ความเชี่ยวชาญ ให้ความรู้ที่ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง บุคลากรและเนื้อหาหลักสูตรเหมาะสมดี แต่
วัสดุอุปกรณ์และสถานที่สิ่งอ านวยความสะดวกมีความเหมาะสมปานกลาง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนค่อนข้างมีปัญหาอาจเนื่องจากการใช้งานมานาน เครื่องมือสื่อสารสนเทศที่เก่าและค่อนข้างช ารุดใน
ห้องเรียน  คุณสมบัติผู้เรียนต้องรับผู้เรียนที่ไปท างานหรือต้องการหรือมีใจในการอยากเรียนจริงๆ เพ่ือลดปัญหา
การออกหรือไม่มาเรียนกลางคันท าให้เกิดปัญหาและมีผลต่อหลักสูตร คุณสมบัติของผู้ เรียนระหว่างผู้มี
ประสบการณ์ครูกับไม่มีประสบการณ์ครูท าให้เกิดการปรับตัวค่อนข้างมากเพราะเนื้อหาของฝั่งศึกษาศาสตร์และ
เวลาเรียนท าให้เกิดความแตกต่างต่อการรับรู้ของผู้เรียนค่อนข้างมาก ควรเพ่ิมแหล่งค้นคว้าวิจัยทางด้านศิลปะ
มากขึ้น และการเข้าสู่การค้นคว้าทางออนไลน์ของมหาวิทยาลัย เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยควรปรับปรุง ควรมีการ
คัดสรรผู้เข้าศึกษาหลายแขนงวิชามากกว่านี้ภายในสาขาวิชาเช่น ศิลปะไทย จิตรกรรมไทยจิตรกรรมสากล และ
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ออกแบบ ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกมีความเหมาะสมน้อยที่สุด ควรปรับปรุงให้สามารถปฏิบัติงาน
ทางศิลปะได้สะดวกยิ่งขึ้นเพราะในบางครั้งการท างานจ าเป็นต้องใช้สถานที่ต้องการให้เพ่ิมห้องปฏิบัติการเพ่ือ
สะดวกต่อการท างานและการขนย้าย ควรมีระบบการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาให้เป็นรูปธรรม และปัญหา
เรื่องของเวลาการเรียนในหลักสูตรที่มีน้อยเกินไป 
 
 4. ท่านคิดว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้แก่นักศึกษาของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศน
ศิลปศึกษา มีความเหมาะสมหรือไม่เพราะเหตุใด 
 ความคิดเห็นของ บัณฑิต นักศึกษาอาจารย์ผู้สอนและกรรมการ/อาจารย์ประจ า ส่วนใหญ่มี
ความเห็นสอดคล้องกันว่าการจัดการเรียนรู้แก่นักศึกษาของหลักสูตรเหมาะสมดีแล้ว กิจกรรมที่ทั้งจัดให้นักศึกษา
เพ่ือศึกษา เทคนิคและแนวคิดในทางการศึกษาและการสร้างสรรค์งานศิลปะและนักศึกษาก็สามารถน าความรู้ไป
ปรับใช้ได้จริง ท าให้ผู้เรียนที่ไม่มีประสบการณ์ได้เกิดความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมกับตนเองได้ มีการ
ใช้บุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายคนจากทั้งทางศึกษาศาสตร์และทางสร้างสรรค์เข้าร่วมกันสอน แต่ต้องการให้
มีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่เช่น ไปต่างจังหวัด หรือไปต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้นักศึกษาได้
เรียนรู้ในสถานที่จริง ควรเพ่ิมการน าเสนอผลงานของผู้เรียนผ่านนิทรรศการและเวทีงานวิจัยให้บ่อยขึ้น เนื่องจาก
ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนมีแค่ 2 วันต่อสัปดาห์และรายวิชาเนื้อหานั้นมีมาก ท าให้ได้ท างานแบบ
จ ากัด ได้ผลงานไม่มีคุณภาพ ควรให้ระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น การศึกษาทางด้านศิลปะบางรายวิชา
เช่นความเป็นสุนทรียภาพในการทางศิลปะ ด้านการสร้างสรรค์จะต้องบ่มเพาะและนักศึกษาต้องการเวลาในการ
ท าความเข้าใจตนเองมากกว่านี้ และช่วงเวลาที่ท าวิทยานิพนธ์อาจจะน้อยเกินไป  
 
 5. ท่านคิดว่าจุดเด่น/ จุดด้อยในหลักสูตรนี้คืออะไร เพราะเหตุใด 
 ความคิดเห็นของ บัณฑิต นักศึกษาอาจารย์ผู้สอนและกรรมการ/อาจารย์ประจ า โดยส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นว่าจุดเด่น คือมีการสอนร่วมกันระหว่าง 2 คณะท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้ง ด้านทางสายวิชาการและ
สายสร้างสรรค์ ผู้เรียนสามารถจบออกไปแล้วเป็นครูและเป็นศิลปินได้ การปฏิบัติมีความหลากหลาย เชื่อมโยง
ศิลปะกับครูได้อย่างเข้าใจชัดเจน ผู้เรียนมีความสนใจและตั้งใจและมีความต้องการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรที่บูรณา
การสร้างสรรค์ศิลปะและการถ่ายทอดให้ผล ทั้งอาจารย์ผู้สอนมีชื่อเสียงและมีประสบการณ์สูง และนักศึกษามี
อิสระในการน าเสนอสาระในวิทยานิพนธ์ได้  
 ส่วนจุดด้อย มีประเด็นในเรื่องของเนื้อหารายวิชาที่มากเกินไป เพราะวิชาชีพครูไม่สามารถเรียนจบ
ได้ภายใน 2 ปี ถ้าจะให้ได้ครูที่มีคุณภาพและเนื่องจากนักศึกษาบางคนจบศิลปะในระดับปริญญาตรีมาอย่างเดียว 
นักศึกษาบางคนขาดความรู้พ้ืนฐานด้านศึกษาศาสตร์อย่างมาก จะท าให้รู้สึกว่าเนื้อหาทางวิชาการนั้นยาก เกิด
ความรู้สึกไม่อยากเรียนเพราะเนื้อหาบรรยายยากเกินไป ส่งผลต่อปัญหาการลาออกกลางคัน เนื่องจากเป็น
หลักสูตรที่เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ส าหรับผู้ที่ท างานไปเรียนไปด้วยจึงต้องจัดสรรเวลาให้มากยิ่งขึ้น 
เนื่องจากเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรมีปริมาณมาก จึงต้องการให้เพิ่มเวลาในการศึกษาให้มากขึ้น อีกทั้งด้านปัจจัย
น าเข้า ยังขาดอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเรียน และไม่มีกิจกรรมนอกพ้ืนที่กิจกรรมต่างจังหวัด เรื่อง
สถานที่ในการปฏิบัติงานยังไม่มีเพียงพอท าให้งานเคลื่อนย้ายล าบากหรืออาจช ารุดได้ นักศึกษามีทักษะทางศิลปะ
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ที่แตกต่างกันมาก สถานที่และเวลาในการเผยแพร่งานของผู้จบการศึกษายังขาดแคลนไม่เพียงพอ และควรเพ่ิมใน
เรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษให้มากยิ่งขึ้นในทุกรายวิชา  
 
 6. ท่านคิดว่าปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ คืออะไร เพราะเหตุใด 
 ความคิดเห็นของ บัณฑิต นักศึกษาอาจารย์ผู้สอนและกรรมการ/อาจารย์ประจ า โดยส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นว่ารายวิชาที่ระบุในหลักสูตรมีมากเกินไป ระยะเวลาช่วงเวลาของการจัดการเรียนการสอนที่จ ากัด  
วันเวลาในการเรียนเสาร์อาทิตย์น้อยเกินไป มีเพียง 2 วันต่อสัปดาห์ ปริมาณงานที่มอบหมายมากเกินไป ช่วงเวลา
การเรียนอาจจะไม่เพียงพอกับเนื้อหาที่สอน ระยะเวลาที่น้อยเกินไปส่งผลท าให้การเรียนไม่ต่อเนื่อง ทั้งพ้ืนความรู้
ของนักศึกษามีความแตกต่างหลากหลาย บางคนไม่มีพ้ืนฐานความรู้ทางด้านศึกษาศาสตร์ เลย ท าให้เรียนไม่ทัน
เพ่ือนที่มีพ้ืนฐานความรู้มาบ้างแล้ว สถานที่ ร้านอาหารและร้านค้าร้านอาหารและสถานที่ในการปฏิบัติงานศิลปะ
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา สื่อในการจัดการเรียนการสอนไม่พร้อมเช่น คอมพิวเตอร์มีปัญหาระบบ
ขัดข้องในบางครั้ง  
 
 7. ท่านมีข้อเสนอแนะอ่ืนใดในการบริหารจัดการหลักสูตรนี้ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อหลักสูตรในอนาคต
หรือไม่ อย่างไร 
 หลักสูตรควรปรับให้นักศึกษาสามารถได้ใบประกอบวิชาชีพครู โดยอาจเน้นเรียนศิลปะน้อยลง แล้ว
เรียนรายวิชาที่เน้นตามมาตรฐานที่ครุสภาก าหนด และความเป็นครูท าให้สามารถน าไปใช้ได้จริ ง และสอนด้าน
วิจัยให้สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการท าวิทยฐานะหรือท าวิจัยในชั้นเรียนได้จริง ควรมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้นอกสถานที่จากสถานที่จริง เช่นศึกษาดูงานบ้านศิลปิน ศึกษาดูงานต่างประเทศ โดยมีคณาจารย์เป็นผู้น า
ทีม ควรจัดให้มีสถานที่ส าหรับการท างานหรือปฏิบั ติงานของนักศึกษาภาคพิเศษ เพ่ิมให้มากขึ้น ควรเพ่ิม
ระยะเวลาในการเรียนวิชาในหลักสูตรทางฝั่งคณะศึกษาศาสตร์ เพราะเนื้อหารายวิชาค่อนข้างยากและมาก ควร
ปรับรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ได้จริง ควรปรับปรุงเรื่องระยะเวลาการท างานที่ได้รับ
มอบหมายและระยะเวลาในการเข้าเรียน เนื้อหาที่เรียนมากเกินไปบางวิชาอาจไม่จ าเป็นเท่าที่ควรท าให้วิชาเรียน
กระชั้นชิดกันการสอนเป็นไปอย่างเร่งรีบ เสนอให้รายวิชาลดลงและก าหนดให้เป็นรายวิชาที่มีความต่อเนื่องกัน
ต้องการให้มีการสอนร่วมกันของอาจารย์ทั้งสองฝั่งให้มากยิ่งขึ้น  ควรจัดการสัมมนาผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
ผู้สอน เพ่ิม สร้างความเข้าใจและประเมิน กระบวน การจัดหลักสูตรร่วมกัน ควรมีการจัดสัมมนาหรือศึกษาดูงาน
นอกสถานที ่เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์คณาจารย์ทั้ง 2 คณะให้เกิดความเข้าใจในระบบการท างานให้มากยิ่งข้ึน  
 
 8. ท่านคิดว่าการบริหารจัดการหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด อย่างไร 
 ความคิดเห็นของ บัณฑิต นักศึกษาอาจารย์ผู้สอนและกรรมการ/อาจารย์ประจ า โดยส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นว่าโดยรวมมีประสิทธิภาพมาก โดยเฉพาะอาจารย์ผู้สอน มีการจัดการเรียนการสอนเป็นทีมท าให้เกิด
คุณภาพในการเรียนการสอนในครบทุกด้าน สามารถพัฒนาผู้เรียนหรือนักศึกษาที่จบใหม่หรือผู้ที่อยู่ในอาชีพ
ต่างๆ ท าให้เพ่ิมพูนความรู้มากยิ่งขึ้นเป็นการพัฒนาศักยภาพการท างานการด าเนินงานและการด ารงอาชีพต่อไป  
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แต่ควรบริหารเรื่องระยะเวลาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้มากขึ้น เน้นในเรื่องการสร้างสรรค์งานศิลปะเพ่ือ
น าไปใช้ได้จริงทั้งพัฒนางานตนเองและน าไปสอนในวิชาชีพ 
 
 9. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม บัณฑิตเสนอควรปรับให้มีใบประกอบวิชาชีพเพ่ิมให้ในหลักสูตร 
 
 ผลจากการประเมินหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จากความคิดเห็นของ บัณฑิตผู้ส าเร็จ
การศึกษา  นักศึกษา  คณาจารย์ผู้สอน คณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีประเด็นที่
คณะผู้วิจัยน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 1. ผลการประเมินหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา คณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
หลักสูตรมีความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และ กรอบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีผลการด าเนินการตามมาตรฐานและเป็นไปตาม เกณฑ์ทุกข้อ ทั้งนี้เป็นเพราะว่า 
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา มีวัตถุประสงค์และโครงสร้างของหลักสูตรที่ชัดเจน การ
วางแผนการใช้หลักสูตรที่เหมาะสม  มีการบริหารจัดการหลักสูตรที่ดี  ทั้งความร่วมมือที่ดีจากคณาจารย์ที่
ทรงคุณวุฒิทั้งจาก 2 คณะวิชา ส่งผลให้การด าเนินงานด้านหลักสูตรมีประสิทธิภาพ ประกอบกับหลักสูตรที่
พัฒนาขึ้นตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและสถานศึกษา/ผู้ประกอบการได้อย่างครบถ้วน กล่าวคือ 
เนื้อหาของหลักสูตรครอบคลุมทั้งด้านการสร้างสรรค์งานศิลปะ แนวคิด และรูปแบบ เทคนิคต่างๆ ทางศิลปะ 
และทางด้านวิชาการ การศึกษา การจัดการเรียนการสอน กระบวนการวิจัย  และการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ในวิชาชีพ  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วิชัย วงษ์ใหญ่  (2554 : 16-20) และไทเลอร์  (1969:37)  กล่าวว่า การ
ออกแบบหลักสูตรที่ชัดเจนและสอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจของผู้เรียน และสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมนั้น ต้องพิจารณาสิ่งที่มาก าหนดหลักสูตร ทั้งนี้รวมถึง ด้านวิชาการ และด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของผู้เรียนด้วย  
 เมื่อพิจารณาผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ด้านที่มีความเหมาะสมมากที่สุด มี 
6 ด้าน ได้แก่ ด้านด้านบริบท ด้านการถ่ายโยงความรู้ ด้านกระบวนการ ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล และ
ด้านปัจจัยน าเข้า ตามล าดับ ผลที่ได้ดังนี้เนื่องจากหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา เกิดขึ้นโดย
ความร่วมมือระหว่าง 2 คณะวิชา คือคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งท าการเปิดใช้หลักสูตรปี 2552 และท าการปรับปรุงหลักสูตรในปี 2556 ท าให้ได้
หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดการวางแผนที่ดี คณาจารย์และทรัพยากรจากทั้ง 2 คณะ จึงส่งผลให้ผลการ
ประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ส่วนในด้านที่มีความเหมาะสมระดับมากมีทั้งหมด 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความ
ยั่งยืน และ ด้านผลผลิต ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า บัณฑิตที่จบการศึกษาได้ผ่านกระบวนการศึกษาที่เข้มข้นจาก
อาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิ  ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์โดยตรงประกอบกับกระบวนการท าศิลปนิพนธ์ /
วิทยานิพนธ์ซึ่งบัณฑิตได้รับค าปรึกษาจากที่ปรึกษาและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด  ส่งผลให้บัณฑิต มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถในการสร้างสรรค์งานศิลปะและทางด้านวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
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น าไปสู่การพัฒนางานและต่อยอดองค์ความรู้ต่างๆ ในหน่วยงาน ซึ่งผลการประเมินหลักสูตรสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ในระดับมหาบัณฑิตด้านคุณภาพของบัณฑิต และเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) องค์ประกอบที่ 2 การ
ผลิตบัณฑิต  
 
 2. ผลการประเมินหลักสูตรด้านบริบท พบว่า บัณฑิต นักศึกษา กรรมการผู้บริหาร/อาจารย์ประจ า 
และผู้สอน มีความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา  ด้านบริบท อยู่ในระดับ
เหมาะสมมากที่สุด โดยในด้านเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องมาจาก คณะกรรมการผู้
ร่างหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านทัศนศิลปศึกษา ซึ่งมาจากทั้งทางสายศิลปะและ
การศึกษาจากทั้งสองคณะ มีการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน สภาพด้านการพัฒนา การศึกษาแนวโน้มและความต้องการ
ของสังคม ส่งผลให้สามารถร่างเนื้อหารายวิชาของหลักสูตรที่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน เป็นที่ต้องการของ
ผู้เรียนและสังคมได้ ทั้งนี้ผลจากแบบสอบถามปลายเปิดในด้านรายวิชาพบว่า ในรายวิชาปฏิบัติมีการให้งาน
นักศึกษามากเกินไป ท าให้เวลาการท างานไม่เพียงพอ ผลนักศึกษางานจึงด้อยคุณภาพลง มีข้อเสนอให้เพ่ิมเวลา
ในการเรียนขึ้น แต่เนื่องจากหลักสูตรเป็นโครงการพิเศษ ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเพียง 2 วันคือ วันเสาร์
และวันอาทิตย์เท่านั้น ไม่สามารถเปิดท าการได้ในวันธรรมดา ในการนี้คณะผู้วิจัยจึงเสนอให้ตัดและ /หรือรวม
รายวิชาที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน แต่ไม่กระทบต่อโครงสร้างโดยรวมของหลักสูตร เพ่ือให้ได้รายวิชาปฏิบัติที่เข้มข้น
ในเนื้อหาและภาระงานที่ไม่ซ้ าซ้อนแก่ผู้เรียนเพ่ือให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การประเมินใน
ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้ผลเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก ผลจากแบบสอบถามปลายเปิด พบว่า นักศึกษา 
บัณฑิต คณาจารย์ผู้สอนและผู้บริหารหลักสูตร มีความเห็นว่าวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเหมาะสมดีแล้ว แต่มีบาง
ข้อที่มีความซ้ าซ้อนกับข้ออ่ืนอยู่บ้าง เห็นสมควรปรับปรุงให้กระชับมากยิ่งขึ้น ซึ่งปริ้นท์ (Print. 1993: 32) กล่าว
ว่า วัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ดีนั้นควรมีลักษณะสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชาติ สอดคล้องกับ
วัฒนธรรม และต้องสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ต้องเน้นและส่งเสริมคุณสมบัติส่วนบุคคลของผู้เรียน
ให้มีความเจริญงอกงามหลายด้าน   ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของทาบา (Taba 1962: 10) กล่าวว่า “หลักสูตร” 
หมายถึง เอกสารที่จัดท าขึ้น เพ่ือก าหนดและระบุเป้าหมายและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาสาระ กิ จกรรม
หรือประสบการณ์การเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ที่ชัดเจน นอกจากนี้ผลการประเมินพบว่าในส่วนด้าน
โครงสร้างหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด แต่ผลรวมยังอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องมาจากนักศึกษาส่วนใหญ่
ต้องการเรียนแผน ก แบบ ก 2 จึงไม่ให้ความสนใจแก่ แผน ข จึงท าให้ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่นๆ  
 
 3. ผลการประเมินหลักสูตรด้านปัจจัยน าเข้า พบว่า บัณฑิต นักศึกษา กรรมการผู้บริหาร/อาจารย์
ประจ า และผู้สอน มีความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา  ด้านปัจจัยน าเข้า อยู่ใน
ระดับเหมาะสมมากที่สุด โดยในด้านคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า การก าหนดผู้สอนตามหลักสูตรทัศนศิลปศึกษานี้มีอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิ จบการศึกษาทางด้าน
ทัศนศิลป์และการศึกษาโดยตรง มีต าแหน่งทั้งศาสตรจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ มีความรู้และ
ประสบการณ์ รวมทั้งมีผลงานสร้างสรรค์งานวิชาการและงานวิจัยที่มีศักยภาพ มีการร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้
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และการสอนร่วมกันกันระหว่างคณาจารย์ทั้ง 2 คณะ หลักสูตรจึงเป็น Best Practice คือ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
ในการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ส าเร็จ ซึ่งเป็นผลมาจาก การน าความรู้ที่คณาจารย์ทั้ง 2 คณะแลกเปลี่ยนกันน าไปปฏิบัติ
จริง แล้วสรุปความรู้และประสบการณ์นั้น เป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของตนเอง (บูรชัย ศิริมหาสาคร , 2548) Best 
Practice จึงเป็นบทสรุปของวิธีการปฏิบัติที่เป็น Tacit Knowledge (ความรู้ใน ตัวคน) ซึ่งเผยแพร่เป็น Explicit 
Knowledge (ความรู้ที่ปรากฏให้เห็นชัดแจ้งในรูปแบบต่างๆ) เพ่ือให้ผู้อ่ืนได้น าไปทดลองปฏิบัติ คณาจารย์เป็น
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์และจากคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่ง
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2558: 16) อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้อง
มีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล  ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 ผลการประเมินสอดคล้องกับผลจากการตอบแบบสอบถามปลายเปิด พบว่า จุดเด่นของหลักสูตร 
คือมีการสอนร่วมระหว่าง 2 คณะท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้ง ด้านทางสายวิชาการและสายสร้างสรรค์ ผู้เรียน
สามารถจบออกไปแล้วเป็นครูและเป็นศิลปินได้ การปฏิบัติมีความหลากหลาย เชื่อมโยงศิลปะกับครูได้อย่างเข้าใจ
ชัดเจน และผู้สอนมีความเหมาะสมเป็นอย่างมากทั้งบุคลากรมีความเชี่ยวชาญ ให้ความรู้ที่ผู้เรียนสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง  
 นอกจากนี้ยังพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านทรัพยากร/สภาพแวดล้อมที่ใช้ในการ
ด าเนินการตามหลักสูตร ซึ่งผลการประเมินสอดคล้องกับผลจากการตอบแบบสอบถามปลายเปิด พบว่า ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนยังขาดอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเรียน คอมพิวเตอร์
ค่อนข้างมีปัญหาซึ่งอาจเนื่องจากการใช้งานมานาน ระบบอินเตอร์เน็ตยังไม่เหมาะสม ควรเพ่ิมแหล่งค้นคว้าวิจัย
ทางด้านศิลปะมากกว่านี้ และการเข้าสู่การค้นคว้าทางออนไลน์ของมหาวิทยาลัย เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยควร
ปรับปรุง ซึ่งทางคณะผู้วิจัยได้น าเสนอผลการประเมินในส่วนนี้แก่คณะและมหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินการปรับปรุง
ต่อไป ในส่วนของแหล่งค้นคว้าทางวิชาการทางห้องสมุดของมหาวิทยาลัวิทยาเขตสนามจันทร์ ได้มีการจัดหนังสือ
และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไว้รองรับการศึกษาในระดับปริญญาโทไว้อย่างพอเพียง เช่น หนังสือและต าราเรียน 
ด้านทัศนศิลป์ และศิลปะทั่วไป  จ านวน 8,441 เล่ม ด้านการศึกษา จ านวน 17,521 เล่ม ด้านจิตรกรรม และ
ภาพพิมพ์จ านวน 6,777 เล่ม ด้านวิจิตรศิลป์ งานกราฟิก และการออกแบบ จ านวน 4,100 เล่ม และด้าน
ประติมากรรม การแกะสลัก จ านวน 1,439 เล่ม (ข้อมูลเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560) อีกทั้งมีฐานข้อมูลออนไลน์
จ าแนกตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น ARTSTOR, Education Research Complete, ProQuest  Dissertation 
and Thesis และวิทยานิพนธ์ออนไลน์ ซึ่งเพียงพอให้นักศึกษาและบุคลากรในการศึกษาค้นคว้า ทั้งนี้ผลการ
ประเมินที่มีค่าเฉลี่ยในส่วนสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนน้อยเนื่องจากนักศึกษาไม่ทราบข้อมูลตรงส่วนนี้และท า
การสืบค้นไม่เป็น คณะผู้วิจัยจึงแนะน าให้อาจารย์ผู้สอนแนะน านักศึกษาแหล่งสืบค้นวิชาการในต้นรายวิชาหรือ
แจ้งนักศึกษาในการปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ให้ทราบ 
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 4. ผลการประเมินด้านกระบวนการ บัณฑิต นักศึกษา กรรมการผู้บริหาร/อาจารย์ประจ า และ
ผู้สอน มีความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา  ด้านกระบวนการ อยู่ในระดับ
เหมาะสมมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านพฤติกรรมของผู้สอนและพฤติกรรมของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้สอนในหลักสูตรเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆ อย่าง
ลึกซึ้ง  และมีประสบการณ์ในการสอนจึงสามารถถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนการควบคุมงานวิทยานิพนธ์  มีความ
ตั้งใจและอุทิศตนให้กับการสอน เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียน ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้า
ในการเรียนและงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูปลัดไทรทอง 
สุธมฺโม (เนียมมั่นคง) (2555) เรื่องคุณลักษณะของครูตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  : กรณีศึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ คุณลักษณะจรรยาบรรณวิชาชีพครู ดังนี้ ผู้บริหารและครู
ต้องอบรมสั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ให้กับตนเอง มีความรักและเมตตาศิษย์ ครูไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์
ต่อความเจริญต่อวิชาชีพตนเองประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์  มีการพัฒนาตนด้านวิชาชีพ คอย
ช่วยเหลือเกื้อกูลเพ่ือนครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์สามัคคี และงานวิจัยของ เฉลียว บุรีภักดี และคณะ ได้ท า
การวิจัยเรื่อง ลักษณะวิชาชีพที่ดีของครูผลการวิจัย พบว่า ครูที่ดีต้องมีความรู้ มีการค้นคว้าหาความรู้ และน า
ความรู้ไปใช้ให้ก่อประโยชน์อยู่เสมอ สอนดี สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี มีเทคนิคในการโน้มน้าวจิตใจคนและ
สามารถประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างได้ไม่เพียงแต่พูดอย่างเดียว สุขภาพดี รู้จักป้องกันโรคติดต่อ งดเว้นสิ่งเสพ
ติดทั้งปวง ไม่เสเพล และรู้จักรักษาอารมณ์ให้มั่นคง ประพฤติดี มีความซื่อสัตย์เที่ยงธรรม มีเมตตา ขยัน อดทน 
และมีน้ าใจเป็นประชาธิปไตย มีเหตุผล กล้าพูดกล้าท า กล้าเผชิญกับความจริง รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและ
ยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่ง วิชัย วงษ์ใหญ่ (2554 : 26) กล่าวว่า บทบาทของผู้สอนที่
สอดคล้องกับหลักสูตรคือ เป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้ คือ มี
ความสามารถในการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ มีความจริงใจ มีความเข้าใจ มีการยอมรับ มีไหวพริบ และมีทักษะ
การสื่อสารระหว่างบุคคล  
 
 5. ผลการประเมินด้านผลผลิต ในภาพรวม พบว่า บัณฑิต นักศึกษา กรรมการผู้บริหาร/อาจารย์
ประจ า ผู้สอน และผู้ใช้บัฑิต มีความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา  ด้านผลผลิต 
อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ในด้านคุณภาพของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ปัจจัยน าเข้าด้านผู้เรียน ทางหลักสูตรได้มีกระบวนการคัดสรรผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรอย่าง
เข้มข้น ทั้งจากการน าเสนอแฟ้มผลงานและจากการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าให้ผู้เรียนใน
หลักสูตรนี้มีคุณภาพด้านปัจจัยน าเข้าสูง อีกทั้งบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ได้ศึกษาในรายวิชาที่
เกี่ยวกับทัศนศิลป์และการศึกษาที่ถูกออกแบบการจัดรายวิชามาเป็นอย่างดี และท าการสอนโดยคณาจารย์ที่
ทรงคุณวุฒิจากท้ัง 2 คณะ จึงส่งผลให้บัณฑิตที่จบจากการศึกษาในหลักสูตรนี้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทั้งใน
การสร้างสรรค์งานทางทัศนศิลป์ การจัดการเรียนการสอนและการท าวิจัย  มีความรู้ความสามารถและมี
คุณลักษณะเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2552 (TQF) (กระทรวง 
ศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , 2552: 1-3) ด้านคุณภาพของบัณฑิตที่จะต้องมีมาตรฐาน
ตามผลการเรียนรู้ 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
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บุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และสอดคล้องกับปณิธานของคณะศึกษาศาสตร์ ที่กล่าวว่า “คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มุ่งผลิต
บัณฑิตที่มีความเป็นเลิศในวิชาชีพระดับสากล เป็นผู้น าในการพัฒนาบุคลากร  การวิจัย  นวัตกรรมทางการศึกษา 
อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และเป็นแหล่ง การเรียนรู้ตลอดชีวิต”  และปณิธานของคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ที่กล่าวว่า "สร้างศิลปะบัณฑิตผู้มีพุทธิปัญญา"  
 นอกจากนี้ผลการประเมินด้านผลผลิตยังพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี ของบัณฑิตเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่านักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาทัศนศิลปศึกษาส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานมาจากสาขาทางสายทัศนศิลป์ และการศึกษา จึงท าให้นักศึกษาอาจไม่มี
ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์มากนัก เพราะมิได้มีพ้ืนฐานทางด้านคณิตศาสตร์มา และสาเหตุอีกประการหนึ่งอาจ
เป็นเพราะนักศึกษามิได้ใช้เทคนิคทางสิถิติและคณิตศาสตร์ในการท างานในชีวิตประจ าวันมากนักจึงไม่มีโอกาส
ฝึกฝนทักษะทางด้านนี้ จึงท าให้ทักษะทางด้านนี้ด้อยกว่าด้านอื่นๆ 
 
 6. ผลการประเมินด้านผลกระทบ ในภาพรวม พบว่า บัณฑิตและผู้ใช้บัฑิตมีความคิดเห็นต่อ
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา ด้านผลกระทบ อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ในข้อค าถาม ท่านสามารถน าผลที่เกิดจากการเรียนไปใช้ในการท างานหรือพัฒนาหน่วยงานให้ดี
ยิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบัณฑิตของหลักสูตรเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ได้ศึกษาเล่าเรียนใน
สายวิชาด้านทัศนศิลป์และการศึกษาจากหลักสูตรอย่างเข้มข้น จากคณาจารย์ที่มีประสบการณ์และเป็นผู้มีคุณวุฒิ
ในสายวิชาที่สอน จึงท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างต็มที่ และสามารถน าความรู้ที่ได้จากการเรียนไปใช้ในการ
ท างานหรือพัฒนาหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นได้ ทั้งการน าความรู้ไปใช้ในการท างานหลังส าเร็จการศึกษา และการ
พัฒนาตนเองหลังส าเร็จการศึกษา ซึ่งผลการประเมินหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพตาม
องค์ประกอบ ที่ 2 การผลิตบัณฑิต ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
ม ห า ช น )  ห รื อ  ส ม ศ .  [Online] 
http://www.educ.su.ac.th/images/stories/Download_document/quality_assurance/manual_sar_
2553_nov.pdf คู่มือการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของส านักงาน คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) (2553) ได้ กล่าวถึงเหตุผลของการประกันคุณภาพในระดับ อุดมศึกษาไว้ 4 ประการ คือ (1) 
คุณภาพของสถาบัน อุดมศึกษาและบัณฑิตมีแนวโน้มที่จะมีความแตกต่างกัน มากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียแก่
ประเทศไทยโดย ส่วนรวมในระยะยาว (2) การแข่งขันกันในเชิงคุณภาพ ของการจัดการศึกษาและคุณภาพของ
บัณฑิตภายในและ ภายนอกประเทศมีมากขึ้น (3) สถาบันอุดมศึกษามีความ จ าเป็นที่จะต้องพัฒนาองค์ความรู้ให้
เป็นสากลเพ่ือให้ ได้รับการยอมรับจากนานาชาติและ (4) สถาบัน อุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความ
มั่นใจให้แก่ สังคมว่าสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ดังจะเห็นได้จากปรัชญาของหลักสูตรที่กล่าวว่า "พัฒนา
นักศึกษาให้เป็นครูสอนศิลปะ ที่มีความสามารถทั้งในด้านปฏิบัติและด้านวิจั กษ์ทางทัศนศิลป์ในระดับสูง  
ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรม ศรัทธาในวิชาชีพ และมีอุดมการณ์ในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน เป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้  การเข้าใจเข้าถึงทัศนศิลปศึกษา เป็นแหล่งรวบรวม และผลิตผลงานสร้างสรรค์ เอกสารต าราทางทัศน
ศิลปศึกษา" 
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 7. ผลการประเมินด้านประสิทธิผล พบว่า บัณฑิตและผู้ใช้บัฑิตมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลป
มหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา ด้านประสิทธิผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ในข้อประสิทธิภาพด้านการจัดการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตมี
ประสิทธิภาพด้านการจัดการมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องจากบัณฑิตส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท างานมาก่อนเข้ารับ
การศึกษาในหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนมุ่งฝึกฝนให้ผู้เรียนนั้นมีการท างานเป็นขั้นตอน รู้จัก
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ จึงท าให้การจัดการในงานต่างๆ ของบัณฑิตนั้นเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี
ประสิทธิภาพของการบริหารงาน (จิราภา วิชาชาญ, 2550 : 21-27) ได้ อธิบายถึงการพิจารณาประสิทธิภาพการ
บริหารงานตามกรอบแนวคิดของไลเคิร์ธ โดยพิจารณาในด้านทั้ง 8 ประการ คือ ภาวะผู้น า แรงจูงใจ การ
ติดต่อสื่อสาร การปฏิสัมพันธ์และ อิทธิพลที่มีต่อการตัดสินใจ การก าหนดเป้าหมายหรือการสั่งการ การควบคุม
การปฏิบัติงาน การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝึกอบรม จาคอบส์  (Jacobs, 2010 : 171-173) 
กล่าวถึงหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 ต้องมีการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนในประเด็นความยั่งยืนของความรู้ที่
ผู้เรียนจะน าไปใช้ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรจึงให้ความส าคัญกับรายวิชาบังคับแกน ราย
วิชาเอกท่ีต้องส่งเสริมทั้งความรู้และทักษะไปพร้อมกัน  
 
 8. ผลการประเมินด้านความยั่งยืน พบว่า บัณฑิตและผู้ใช้บัฑิตมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลป
มหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา ด้านความยั่งยืน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ในข้อ มีความรู้ในสาระของสาขาวิชา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องมาจากหลักสูตรทัศนศิลปศึกษานี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ ผลิตมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลปศึกษา ที่มีความสามารถวิจักษ์ทางทัศนศิลป์ระดั บสูง มี
ประสิทธิภาพทางการสอนศิลปะ ทั้งในด้านปฏิบัติ ด้านวิชาการ และเทคนิคการสอน พัฒนาคุณภาพครูสอน
ศิลปะที่มีประสิทธิภาพ มีจรรยา และศรัทธาในวิชาชีพ ตลอดจนมีคุณธรรมในฐานะผู้ที่จะเป็นครูสอนศิลปะที่ดี
ของสังคมไทย ซึ่งคณาจารย์ผู้สอนได้จัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรทั้งนี้โดยใช้
วิธีการสอนหลากหลายวิธี เช่น การบรรยาย การอภิปราย ค้นคว้าด้วยตนเอง การฝึกปฏิบัติงานจริงทั้งศาสตร์และ
ศิลป์ ส่งผลให้นักศึกษาได้รับความรู้อย่างเข้มข้นส่งผลต่อการพัฒนาวิชาชีพเฉพาะทาง อีกทั้งนักศึกษาเองมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และกับเพ่ือนร่วมชั้นเรียน จึงน าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้
อย่างแท้จริง เป็นผลให้ผู้ใช้บัณฑิตเห็นว่า หลักสูตรนี้สามารถพัฒนาบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพด้านวิชาชีพและ
มีความรู้ในสาระของสาขาวิชาของตน 
 
 9. ผลการประเมินด้านการถ่ายโยงความรู้  พบว่า บัณฑิตและผู้ใช้บัฑิตมีความคิดเห็นต่อหลักสูตร
ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา ด้านการถ่ายโยงความรู้  โดยภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ในข้อ สามารถ/มีกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาต่างๆ ในการท างานได้อย่างเหมาะสม มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องจาก การศึกษาในระดับมหาบัณฑิต เป็นการศึกษาที่ต้องมีการประยุกต์ความรู้
ต่างๆ รอบตัว มีระบบการคิดที่เป็นกระบวนการขั้นตอนและเป็นระบบ ตลอดจนการมีความสามารถ/มีกลยุทธ์ใน
การแก้ปัญหาต่างๆ ในการท างานได้อย่างเหมาะสม  ซึ่งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนี้ได้ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะ
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และความสามารถดังกล่าว โดยการสอดแทรกเข้ากับรายวิชาที่สอน จึงส่งผลให้บัณฑิตของหลักสูตร สามารถน า
ความรู้และทักษะในการแก้ปัญหาไปใช้และเปลี่ยนแปลงประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์และความต้องการของ
หน่วยงาน/ชุมชน ได้อย่างเหมาะสมตลอดจนการท างานที่ได้รับมอบหมายได้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  
สอดคล้องกับทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะประการหนึ่งที่ต้องมีคือ 
Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา) 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) ได้ให้ความหมายของทักษะการแกปัญหา หมายถึง  ่ การใช้
ประสบการณ์ที่ค้นพบด้วยตนเองที่เกิดจากการสังเกต การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การตีความ  และการ
สรุปความเพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรและการท าวิทยานิพนธ์ 
ฝึกฝนทักษะการแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนของหลักสูตรได้ 
 
ผลการศึกษาปัญหา และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
 ผลการศึกษาปัญหา และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศน
ศิลปศึกษา  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จาก
แบบสอบถามปลายเปิด พบว่า มีปัญหาและข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ ดังนี้ 
  2.1 ด้านบริบทพบว่า พบว่า วัตถุประสงค์ของหลักสูตรบางข้อมีความซ้ าซ้อนกัน  ดังจะเห็นได้
จากวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ 
 1. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลปศึกษา ที่มีความสามารถวิจักษ์ทางทัศนศิลป์ระดับสูง มี
ประสิทธิภาพทางการสอนศิลปะ ทั้งในด้านปฏิบัติ ด้านวิชาการ และเทคนิคการสอน  
 2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพครูสอนศิลปะที่มีประสิทธิภาพ มีจรรยา และศรัทธาในวิชาชีพ ตลอดจนมี
คุณธรรมในฐานะผู้ที่จะเป็นครูสอนศิลปะที่ดีของสังคมไทย 
 3. เพ่ือผลิตผู้มีความสามารถในการจัดการบริหารการศึกษา การวิจัย วิจารณ์ และการเผยแพร่
ศิลปะ มีทัศนคติที่ดี มีศิลปะนิสัย ซึ่งจะเป็นแนวทางน าคุณประโยชน์มาสู่การศึกษาและการพัฒนางานด้านศิลปะ 
 4. เพ่ือผลิตผู้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทั้งด้านวิชาการ และภาคปฏิบัติ สามารถ
เชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์กับสาขาวิชาศิลปะอ่ืนๆ และศาสตร์ในสาขาวิชาทั่วไปได้ 
 จะเห็นได้ว่า วัตถุประสงค์ข้อ 1 และข้อ 4 มีความซ้ าซ้อนกัน แนวทางการพัฒนาปรับปรุงคือ ตัดรวม
วัตถุประสงค์ข้อที่ซ้ าซ้อนกัน เพ่ือให้ได้วัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่กระชับ ไม่ซ้ าซ้อน ส่วนวัตถุประสงค์ในข้อ 2 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพครูสอนศิลปะที่มีประสิทธิภาพ มีจรรยา ควรปรับปรุงให้ชัดเจน คือ จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 ในด้านโครงสร้างของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร (แผนก แบบ ก 2) มีผู้เสนอให้เพ่ิมระยะเวลา
สร้างสรรค์และช่วงเวลาในการปฏิบัติการให้มากข้ึนกว่าเดิม ทั้งนี้เนื่องจากรายวิชาปฏิบัติมีการให้งานนักศึกษาใน
ทุกๆ รายวิชา บางวิชาอาจมีความซ้อนเหลื่อมกันทางเนื้อหา  อาจเป็นเพราะว่า คณะกรรมการร่างหลักสูตร
ต้องการให้ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้มีความรู้ ความสามารถทั้งทางวิชาการและการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ 
ทั้งนี้การศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติ จ าเป็นต้องฝึกฝนปฏิบัติให้มากจนเชี่ยวชาญ 
อาจารย์จึงมอบหมายงานให้นักศึกษาเป็นจ านวนมากเพ่ือฝึกฝน ซึ่งผลในทางกลับกันคือ นักศึกษาไม่มีเวลา
เพียงพอในการสร้างสรรค์ผลงานในแต่ละรายวิชา ท าให้ได้ผลงานที่ด้อยคุณภาพ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงคือ 
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ปรับรายวิชาที่มีลักษณะซ้ าซ้อนกัน บูรณาการเนื้อหาวิชาเป็นรายวิชาเดียวกัน รายวิชาปฏิบัติบางรายวิชาท าให้
รายวิชากระชับขึ้น เช่น รายวิชา 200 501 การทดลองสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ด้านเทคนิค และรายวิชา 200 502 
การทดลองสร้างสรรค์รูปแบบทัศนศิลป์ สอดคล้องกับงานวิจัยของจันทิมา เย็นสุขใจ (2548) ได้ท าการประเมิน
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มีข้อคิดเห็นว่า ในการจัดการ
เรียนการสอน การประเมินผล วิธีการจัดการเรียนการสอน เนื้อหา  รายวิชานั้น ควรมีการประเมินรายวิชาเมื่อ
สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข ควรมีการ พิจารณาเนื้อหาแต่ละรายวิชาเพ่ือลดความซ้ าซ้อน 
ดังนั้นการจัดการโครงสร้างของหลักสูตรควรปรับปรุงรายวิชาที่มีลักษณะเนื้อหารายวิชาที่ซ้ าซ้อนกัน 
 ในรายวิชา 200 504 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ นักศึกษาต้องเปรียบเทียบระบบและระเบียบวิธีการวิจัย
กับการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ที่มีทั้งส่วนพ้องและส่วนต่างกัน โดยการมองจากมุมเฉพาะบุคคล วิเคราะห์ 
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ประสบการณ์ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติการวิจัยและสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ ซึ่งเป็น
รายวิชาที่น าเข้าสู่การท าวิทยานิพนธ์ จากการสอบถามนักศึกษา บัณฑิต และคณาจารย์ผู้สอน ต่างเห็นพ้องกันว่า 
เวลาใน 1 ภาคการศึกษานั้น ไม่เพียงพอต่อการที่นักศึกษาจะพัฒนาสร้างสรรค์งานคุณภาพเพ่ือน าไปสู่
วิทยานิพนธ์ได้ ช่วงเวลาที่ท าวิทยานิพนธ์อาจจะน้อยเกินไป ดังนั้นแนวทางปรับปรุง คือ การเพ่ิมรายวิชาสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระขึ้นอีก 1 รายวิชา เพ่ือให้นักศึกษามีเวลามากเพียงพอ
ในการตกผลึกทางความคิด และการสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพ ก่อนเข้าสู่กระบวนการน าเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์
ในภาคการศึกษาถัดไป ชูศักดิ์เอกเพชร (2548) ได้ประเมินหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา พบว่าควรก าหนดแนวทางการท าวิทยานิพนธ์ให้ชัดเจน จัดให้มีการประชุมปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องเป็น
ระยะ ทั้งก่อนน าเสนอหัวข้อ ขณะท าวิทยานิพนธ์และการน าเสนอผลการวิจัยของนักศึกษา  ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ไทเลอร์ (Ralph Tyler. 1970) กล่าวว่า การจัดประสบการณ์ (Educational Experience) โดยการ
เลือกเนื้อหาประสบการณ์เรียนรู้ต่างๆ ที่คาดว่าจะให้ผู้เรียนพัฒนาไปสู่จุดม่งหมายที่ก าหนดไว้ โดยท าการเลือก
เนื้อหาและประสบการณ์ การเรียงล าดับเนื้อหาสาระ พร้อมทั้งการก าหนดระยะเวลาเรียนที่เหมาะสม จะเห็นว่า
หลักสูตรที่ดีควรมีการวางแผนโครงสร้างระยะเวลาการศึกษาให้เหมาะสม และมีการด าเนินการจัดเนื้อหาสาระ
เป็นล าดับที่ชัดเจน 
 รายวิชาในบางรายวิชาที่ไม่ได้มีการเปิดสอน และมีคะแนนในการประเมินต่ ากว่ารายวิชาอ่ืนๆ เช่น 
รายวิชา 468 431 การออกแบบกราฟิกส าหรับระบบสื่อการสอน รายวิชา 468 441 การผลิตรายการโทรทัศน์
และวีดิทัศน์เพ่ือการศึกษา รายวิชา 468 443 การผลิตสไลด์เพ่ือการศึกษา ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รายวิชา 468 445 
สื่อสารมวลชนส าหรับการศึกษานอกระบบ รายวิชา 468 451คอมพิวเตอร์กราฟิกส าหรับสื่อการเรียนการสอน 
รายวิชา 461 432 การจัดการการศึกษา แนวทางการปรับปรุงคือ ตัดรายวิชาที่ไม่ได้มีการเปิดสอนจริงออก 
เนื่องจากเป็นวิชาเลือกและไม่มีนักศึกษาเลือกเรียน เพ่ือท าให้หลักสูตรกระชับขึ้น 
 บัณฑิตได้เสนอว่าควรปรับรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ได้จริง  แนวทาง
ปรับปรุงคือ การเปลี่ยนรายวิชา 466 425 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู เป็นรายวิชา 466 503 
ภาษาอังกฤษส าหรับครู ซึ่งเน้นการฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษและการอ่านบทความวิชาการส าหรับครู การ
น าเสนอผลงานวิชาการ การพัฒนาทักษะการสื่อสารและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณส าหรับครู  สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ รัตนศิริ เข็มราช และคณะ (2558:107) เรื่องการประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
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สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก กล่าวว่า การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ควรเปิด
รายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับ บัณฑิตศึกษาให้มากขึ้น เพ่ือเป็นทางเลือกส าหรับผู้เรียนที่มีพ้ืนฐานความรู้ไม่
เท่ากันและจ าเป็นต้อง พัฒนาในทักษะที่ต่างกัน โดยจัดสอบระดับความรู้ภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียน หรือสอน
เสริมตาม ความเหมาะสม 
 ในกรณีที่มีข้อเสนอให้ควรเพิ่มรายวิชาที่เก่ียวข้องกับสุนทรียศาสตร์ ในหมวดวิชาบังคับเพ่ือให้ผู้เรียน
เกิดความเข้าใจในเรื่องของศิลปะทั้ง 4 แกนให้มากยิ่งขึ้น ได้แก่ศิลปะปฏิบัติประวัติศาสตร์ศิลป์ศิลปะวิจารณ์และ
สุนทรียศาสตร์ แนวทางในการปรับปรุง คือ การเพ่ิมรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุนทรียศาสตร์ในหลักสูตร หรือการ
ระบุเพ่ิมในรายวิชาที่มีอยู่แล้วที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีการเรียนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุนทรียศาสตร์ในรายวิชานั้นๆ ซึ่ง
นักศึกษาจะได้ไม่ต้องลงรายวิชาเพ่ิมเติม ซึ่งรายวิชาที่มีอยู่ปัจจุบันก็มีจ านวนมากอยู่แล้ว ซึ่งรายวิชาที่เหมะสม
ได้แก่ รายวิชา 200 550 ทัศนศิลป์วิจักษ์ ซึ่งปรับค าอธิบายรายวิชาดังนี้ คุณลักษณะและสาระของงานทัศนศิลป์
ในศิลปะที่ส าคัญของไทยและสากล เรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์ของศิลปินนับแต่แรงบันดาลใจ  แนวความคิด
รูปแบบ  เทคนิค  การแสดงออก และคุณค่าทางสุนทรียะ จากตัวอย่างศิลปกรรมทั้งในอดีตจนถึงศิลปะร่วมสมัย
  
 ในประเด็นที่นักศึกษาเสนอต้องการได้ใบประกอบวิชาชีพครูภายหลังการจบหลักสูตร หลักสูตรศิลป
มหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลปศึกษานั้น เป็นหลักสูตร 2 ปี ซึ่งไม่มีการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูแต่อย่างใด และไม่
สามารถเพ่ิมรายวิชาใดเพ่ือให้ได้ใบประกอบวิชาชีพครูได้ตามระเบียบของครุสภา จึงไม่สามารถปรับปรุงหลักสูตร
ได้ตามข้อเสนอนี้ 
  2.2  ด้านปัจจัยน าเข้า พบว่า  นักศึกษาที่เข้าเรียนในหลักสูตร มีพ้ืนฐานที่แตกต่างกันมาก ทั้ง
ทางด้านวิชาการทางด้านศึกษาศาสตร์ และทางด้านสร้างสรรค์ ทั้งนี้เนื่องมาจากนักศึกษาบางคนเป็นครูมาก่อน 
จึงท าให้มีพ้ืนฐานทางการจัดการเรียนการสอน การเขียนแผนการสอน การท าวิจัยในชั้นเรียน ดีกว่านักศึกษาบาง
คนที่มีพ้ืนฐานแต่ทางด้านสร้างสรรค์เพียงอย่างเดียว ในทางกลับกัน นักศึกษาบางคนจบมาโดยตรงทางด้าน
ทัศนศิลป์ และท างานทางสายอาชีพสร้างสรรค์ จึงมีความเชี่ยวชาญช านาญพิเศษทางด้านการปฏิบัติมากกว่าผู้ที่
ท างานเป็นครู แนวทางปรับปรุง/พัฒนาจุดอ่อนของหลักสูตรในด้านนี้ คือ  การจัดกลุ่มระดับพ้ืนฐานความรู้
ความสามารถ หรือมีการจัดกิจกรรมเสริมเพ่ือปรับพ้ืนฐานก่อนเปิดภาคการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พรทิพย์ ไชยโส และคณะ (2559) เรื่องการประเมินและพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย
และ 
ประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
เรื่องพ้ืนฐานของผู้เรียนที่ไม่เท่ากันว่า ควรตรวจสอบพ้ืนฐานของนิสิตก่อนเปิดภาคเรียน  และควรเป็นการเรียน
แบบไม่นับหน่วยกิต การส่งเสริมพ้ืนฐานทางการเรียน เฉพาะในแต่ละด้านที่นิสิตยังมีพ้ืนฐานไม่เพียงพอเท่านั้น 
และไม่ควรให้นิสิตลงทะเบียนเรียนเพ่ือส่งเสริมพ้ืนฐานทางการเรียนไปพร้อมกับการลงทะเบียน  เรียนตาม
แผนการเรียนในหลักสูตรฯ 
 นอกจากนี้ พบว่า นักศึกษายังไม่เข้าใช้ห้องสืบค้นข้อมูลของนักศึกษาปริญญาโท ที่มีข้อมูล
วิทยานิพนธ์ของหลักสูตร อาจเป็นเพราะ มีสื่อ อุปกรณ์ ไม่สอดคล้องกับการศึกษาค้นคว้า และไม่มีความพร้อมใน
การเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ส่วนใหญ่นักศึกษาใช้ห้องเรียนเป็นสถานที่ใน
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การสืบค้น ตลอดจนการท ากิจกรรมต่างๆ มากกว่ามาใช้ห้องสืบค้นข้อมูลที่จัดให้ จึงท าให้ห้องสืบค้นข้อมูลขาด
การดูแล ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจ า ดังนั้นแนวการปรับปรุง/พัฒนา คือ ควรจัดอุปกรณ์ สื่อ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี จุด
เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  จุดเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต ( Internet) และสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพ่ืออ านวยความสะดวกของนักศึกษาในการ
สืบค้นข้อมูล   
 ในส่วนของแหล่งค้นคว้าทางวิชาการทางห้องสมุดของมหาวิทยาลัวิทยาเขตสนามจันทร์ ได้มีการจัด
หนังสือและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไว้รองรับการศึกษาในระดับปริญญาโทไว้อย่างเพียงพอ แต่นักศึ กษาอาจไม่
ทราบจึงไม่ไปใช้บริการ ดังนั้นแนวการแก้ไข คือ การแจ้งให้นักศึกษาทราบในวันปฐมนิเทศน์หรือมีการจัด
นักศึกษาเข้าฟังอบรมการใช้บริการฐานข้อมูลของห้องสมุด   
 ประเด็นเรื่องเครื่องมือสื่อสารสนเทศท่ีเก่าและค่อนข้างช ารุดภายในห้องเรียน ท าให้การจัดการเรียน
การสอนไม่สะดวกราบรื่น แนวทางปรับปรุง คือ หลักสูตรควรเสนอข้อร้องเรียนในด้านนี้แก่คณะ เพ่ือท าการ
ส ารวจ ตรวจสอบ เครื่องมือสื่อสารสนเทศ และท าปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้พร้อมต่อการใช้งานต่อไป    
 ในด้านสถานที่ในการปฏิบัติงานที่ยังไม่มีเพียงพอ ท าให้งานเคลื่อนย้ายล าบากหรืออาจช ารุดได้นั้น 
แนวทางปรับปรุง/แก้ไข คือ การเสนอขอต่อผู้บริหารในการปรับปรุงแก้ใขเรื่องพ้ืนที่ โดยได้จัดพ้ืนที่ห้อง 
ศร.สธ.นฐ. 403 และพ้ืนที่ห้องปฏิบัติการอ่ืนๆ ให้นักศึกษาได้มีพ้ืนที่ในการพบปะ แลกเปลี่ยนสนทนาและ
สร้างสรรค์ผลงาน ตามความต้องการที่นักศึกษาได้แจ้งความประสงค์ไว้  
 
 2.3 ด้านกระบวนการ พบว่า การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ไม่มีการน านักศึกษาออกไปทัศน
ศึกษาภายนอกห้องเรียน จากการสอบถามนักศึกษาและบัณฑิต อยากให้มีการพานักศึกษาออกไปศึกษาเรียนรู้
จากสถานที่จริงบ้าง เช่น ศึกษาการจัดการเรียนการสอนศิลปะภายในโรงเรี ยนหรือมหาวิทยาลัยต่างๆ ศึกษาดู
งานจากแหล่งเรียนรู้บ้านศิลปิน จากพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น หรือจากหอศิลป์ต่างๆ ทั้งนี้การศึกษานอกสถานที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้เห็นประสบการณ์ใหม่ๆ การได้เห็นรูปแบบการท างานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเป็น
เลิศ  (Best Practice) เพ่ือให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ ที่ดีจากองค์การภายนอก ซึ่งวิธีการ
ดังกล่าวนี้จะท าให้นักศึกษาเกิดมุมมองใหม่ๆ เป็นการเสริมสร้างแนวคิด หรือวิสัยทัศน์ในการสร้างสรรค์งาน 
สามารถน าแนวคิดที่ได้รับจากการศึกษานอกสถานที่ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาความสามารถของ
ตน อีกท้ังนักศึกษายังสามารถน าความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ได้รับรู้มาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์
งานให้ดีขึ้น ดังนั้นแนวทางปรับปรุง/พัฒนา หลักสูตรจึงควรจัดให้มีการพานักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
โดยบรรจุลงในรายวิชาสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเป็นรายวิชาก่อนการท าวิทยานิพนธ์ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน า
ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาเป็นแนวทางในการน าเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ต่อไป 
 ในประเด็นที่นักศึกษาเสนอว่าควรเพ่ิมการน าเสนอผลงานของผู้เรียนผ่านนิทรรศการและเวที
งานวิจัยให้บ่อยขึ้น เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาผลิตผลงานสร้างสรรค์หรือผลงานวิชาการที่มีคุณภาพออกมา
ให้มากยิ่งขึ้น และเป็นการเปิดเวทีการน าเสนองานของนักศึกาออกสู่สายตาคนภายนอก แนวทางในการปรับปรุง 
คือ ควรบรรจุลงในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยระบุให้นักศึกษาที่สร้างสรรค์ผลงานในรายวิชานั้นๆ ต้องแสดงผลงาน
ในรูปแบบนิทรรศการท้ายภาคการศึกษา เช่น ในรายวิชาสัมมนาทางทัศนศิลป์ เป็นต้น 
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  2.4  ด้านผลผลิต  เมื่อสอบถามจากอาจารย์ผู้สอนและผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ปัญหาที่พบ คือ 
จ านวนนักศึกษาที่เลือกท าวิทยานิพนธ์ทางด้านวิจัยทางศิลปศึกษามีจ านวนน้อยกว่านักศึกษาที่ท าวิทยานิพน ธ์
ด้านสร้างสรรค์มาก เช่น ในปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษาท าวิทยานิพนธ์ 34 คน มีผู้ที่เลือกท างานวิจัยทาง
ศึกษาศาสตร์ 7 คน มีผู้เลือกท าวิทยานิพนธ์ด้านสร้างสรรค์ 27 คน จะเห็นได้ว่าสัดส่วนของผู้ท าวิจัยและ
สร้างสรรค์ไม่สมดุลกัน เนื่องจากนักศึกษาไม่มีความมั่นใจในการท าวิจัยทางด้านศึกษาศาสตร์ เพราะนักศึกษา
ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากหลักสูตรที่ เน้นการสร้างผลงานสร้างสรรค์ เช่น จิตรกรรม 
ประติมากรรม ภาพพิมพ์ หรือมัณฑนศิลป์ ถึงแม้ว่าจะได้เรียนรายวิชาทางด้านศึกษาศาสตร์ และระเบียบวิธีการ
วิจัยในหลักสูตรทัศนศิลปศึกษา แต่ก็ยังขาดความม่ันใจและมักจะเลือกท าวิทยานิพนธ์ทางด้านสร้างสรรค์ที่ตนเอง
ถนัดมากกว่า ท าให้ผลิตผลของหลักสูตรมีแนวโน้มของผู้ที่ท าวิจัยทางด้านศึกษาศาสตร์น้อย แนวทางในการ
ปรับปรุง/แก้ไข คือ ควรเพ่ิมการฝึกปฏิบัติการท าวิจัยทางด้านศึกษาศาสตร์ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น  รายวิชา
ระเบียบวิธีการวิจัยทางศิลปศึกษา เพ่ือฝึกฝนการท าวิจัยและเพ่ิมความมั่นใจให้กับนักศึกษา ทั้งอาจกระตุ้นให้
นักศึกษาเข้ารับฟังสัมมนาทางวิชาการต่างๆ เพ่ือเปิดโลกทัศน์ให้นักศึกษาในการคิดหาหัวข้อการวิจัยใหม่ๆ ได้ 
  2.5 ด้านผลกระทบ  ปัญหาที่พบ คือ ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณและเวทีน าเสนอผลงาน
วิชาการระดับนานาชาติ รวมทั้งหอศิลป์ให้นักศึกษาหรือบัณฑิตจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ เนื่องมาจากขาดการ
ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และให้ความส าคัญกับการพัฒนานักศึกษาในด้านนี้  แนวทางการ
ปรับปรุง/พัฒนา คือ ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย และคณะทั้ง 2 คณะ ควรประสาน
ความร่วมมือ สนับสนุนการน าเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติและการแสดงผลงานสร้างสรรค์ในหอ
ศิลป์ที่ได้รับการรับรอง โดยการสนับสนุนงบประมาณ และ/หรือการหาข้อมูลประชาสัมพันธ์เพ่ือให้นักศึกษา
ทราบ และมีการติดตามข้อมูลด้านนี้เป็นระยะ  
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ภาคผนวก  ง 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 มคอ. 2 137 

 
 
 



 มคอ. 2 138 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ  
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
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1. ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรระหว่างหลักสูตรเดิม (2556) กับหลักสูตรปรับปรุง (2561) 

สูตรเดิม (2556) หลักสูตรปรับปรุง (2561) 

แผน ก แบบ ก 2 
วิชาบังคับ                   16 หน่วยกิต 
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า               8 หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต   
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                              
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 
วิชาบังคับ                   16 หน่วยกิต 
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า               8 หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต   
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                              
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

แผน ข 
วิชาบังคับ   16 หน่วยกิต 
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  14 หน่วยกิต 
การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า)  6 หน่วยกิต   
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 
และสอบประมวลความรอบรู้ 
 

แผน ข 
วิชาบังคับ   16 หน่วยกิต 
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  14 หน่วยกิต 
การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า)  6 หน่วยกิต   
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 
และสอบประมวลความรอบรู้ 
เงื่อนไขการสอบประมวลความรอบรู้ 
 นักศึกษาที่เรียนแผน ข จะต้องสอบประมวล
ความรู้ ภายหลังจากที่เรียนรายวิชาครบตามที่ก าหนด
ไว้ในหลักสูตร  
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2. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิม (2556) และหลักสูตรปรับปรุง (2561) 
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3.1.3.3  รายวิชา 
แผน ก แบบ ก 2  
รายวิชาบังคับ จ านวน  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 การจัดการเรียนรู้ส าหรับครูศิลปะ    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 จ านวน  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  สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระ 2(1-3-2) 
  (Practical Seminar for Thesis and Independent 
Study Preparation) 
200 504  ศิลปะวิจารณ์      2(2-0-4) 
  (Art Criticism) 
477 501  การจัดการเรียนรู้ส าหรับครูศิลปะ    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
ทัศนศิลป ์

- เปล่ียนรายวิชา 
200 504  
สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เป็น
200 503  
สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
เตรยีม
วิทยานิพนธ์
และการค้นคว้า
อิสระ 
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รายวิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต   
นักศึกษาต้องเลือกเรียนกลุ่มวิชาศิลปะไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต  
และกลุ่มวิชาการศึกษาไม่น้อยกว่า  4 หน่วยกิต โดยเลือกจาก
รายวิชาในแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 
 
กลุ่มวิชาศิลปะ ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต  
200 550  ทัศนศิลป์วิจักษ ์                            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) 
 (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) 

รายวิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต   
นักศึกษาต้องเลือกเรียนกลุ่มวิชาศิลปะไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต  
และกลุ่มวิชาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต โดยเลือกจาก
รายวิชาในแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 
 
กลุ่มวิชาศิลปะ ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต  
200 551 ทัศนศิลป์วิจักษ ์      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) 
 

 

 

 

 

- ปรับรหัส
รายวิชา 

- ตัดรายวิชา 
200 551  
ปัญหาทาง
ทัศนศิลป์  

200 552
สัมมนา
ทัศนศิลป์
เฉพาะบุคคล 

200 553  
สัมมนาศลิปะ
ร่วมสมัย 

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 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับครู        2(1-2-3) 
 (Communicative Thai  for Teachers) 
466 425  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู   2*(2-0-4) 
 (Communicative English for Teachers) 
หมายเหตุ * นักศึกษาที่สอบรายวิชา 466 425 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารส าหรับครู ได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B 
มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศอีก ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 32.2.4 
 

กลุ่มวิชาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต  
 
463 423 จิตวิทยาการเรียนการสอน                    2(2-0-4)       
            (Educational Psychology) 
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) 

 นอกเหนือจากรายวิชาเลือกดังกลา่วข้างต้น  

- รวมหัวข้อ 
วิชาชีพครู วิชา
พื้นฐานการจัด
การศึกษา 
และ วิชา
เทคโนโลยีและ
สื่อสาร
การศึกษา เข้า
ด้วยกัน 

- ตัดรายวิชา
461 432 การ
จัดการ
การศึกษา, 
465 451
ภาษาไทยเพื่อ
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2. วิชาพ้ืนฐานการจัดการศึกษา 
477 504 ทักษะการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศลิปศึกษา  
                                                              2(1-2-3) 
 (Skills in Organizing Extracurricular  
            Activities in Art Education) 
477 505 ทฤษฎีและการพัฒนาหลักสูตรศลิปศึกษา
 2(2-0-4) 
 (Theory and Curriculum Development in  
            Art Education) 
477 511 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการถ่ายทอดศลิปะ  
                                                              3(2-2-5) 
           (Innovation and Technology for Art  
           Transferring) 
3. วิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
468 431 การออกแบบกราฟิกส าหรับระบบสื่อการสอน  
                                                                     3(3-0-6) 
            (Graphic Design for Instructional Media  
            System) 
468 441 การผลิตรายการโทรทัศน์และวีดิทัศน์เพื่อ-  
            การศึกษา                  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 สื่อสารมวลชนส าหรับการศึกษานอกระบบ  
             2(2-0-4) 
            (Mass Communication for Non-Formal  
            Education) 
468 451 คอมพิวเตอร์กราฟิกส าหรับสื่อการเรียนการสอน 
          2(1-2-3) 
             (Computer Graphics for Instructional Media) 
 นอกเหนื อจากรายวิชาเลื อกดั งกล่ าวข้ างต้น  
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาจากทุกรายวิชาในหลักสูตร
สาขาวิชาอื่น ๆ  ที่บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอน  เพื่อทดแทนวิชา
เลือกกลุ่มวิชาศิลปะและกลุ่มวิชาการศึกษาได้ไม่เกินกลุ่มวิชา
ละ 2 หน่วยกิต  โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาจากทุกรายวิชาในหลักสตูร
สาขาวิชาอื่น ๆ  ที่บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอน  เพื่อทดแทนวิชา
เลือกกลุม่วิชาศิลปะและกลุ่มวิชาการศึกษาได้ไมเ่กินกลุม่วิชา
ละ 2 หน่วยกิต  โดยไดร้ับความเหน็ชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

1.3 วิชาภาษาต่างประเทศเฉพาะสาขา  
นักศึกษาที่สอบภาษาต่างประเทศได้คะแนนตามเกณฑ์ที่

บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 466 
503 ภาษาอังกฤษส าหรับครู (English for Teachers) 
466 503 ภาษาอังกฤษส าหรับครู                    2* (2-0-4) 
              (English for Teachers) 

หมายเหตุ * หมายถึง ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิต วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

 

การสื่อสาร
ส าหรับครู 
และตดั
รายวิชาใน
หัวข้อ วิชา
เทคโนโลยีและ
สื่อสาร
การศึกษาออก
ทั้งหมด 

 - เปลี่ยน
รายวิชา 466 
425  
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
ส าหรับครู 
เป็น466 503
ภาษาองักฤษ
ส าหรับครูแล้ว
แยกออกจาก
กลุ่มวิชาเลือก 
ให้เป็นวิชา
ภาษาต่าง 
ประเทศเฉพาะ
สาขา และเพิ่ม
หมายเหตุข้อ 
2  

ปรับเลขรหัส
รายวิชาเลือก
ของคณะ
ศึกษาศาสตร ์

477504 เป็น 
477550 

477505 เป็น 
477551 

477511 เป็น 
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477552 

ศิลปนิพนธ์  
มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
200 540  วิทยานิพนธ์  
             (Thesis) 

ศิลปนิพนธ์  
มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
200 540  วิทยานิพนธ ์   
            (Thesis) 

 

 

 

 

 

แผน ข 
รายวิชาบังคับ จ านวน  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  การจัดการเรียนรู้ส าหรับครูศิลปะ    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  หน่วยกิต  ประกอบด้วย
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  สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระ 2(1-3-2) 
  (Practical Seminar for Thesis and Independent 
Study Preparation) 
200 504  ศิลปะวิจารณ์      2(2-0-4) 
  (Art Criticism) 
477 501  การจัดการเรียนรู้ส าหรับครูศิลปะ    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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ปฏิบัติการทาง
ทัศนศิลป ์

- เปล่ียนรายวิชา 
200 504  
สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เป็น
200 503  
สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
เตรยีม
วิทยานิพนธ์
และการค้นคว้า
อิสระ 

 

 

 

 

 

 

 

รายวิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า   14 หน่วยกิต   
นักศึกษาต้องเลือกเรียนกลุ่มวิชาศิลปะ  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
และกลุ่มวิชาการศึกษา  ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต โดยเลือกจาก
รายวิชาในแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 
กลุ่มวิชาศิลปะ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
200 550  ทัศนศิลป์วิจักษ ์                            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 จ านวนไม่น้อยกว่า   14 หน่วยกิต   
นักศึกษาต้องเลือกเรียนกลุ่มวิชาศิลปะ  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
และกลุ่มวิชาการศึกษา  ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต โดยเลือกจาก
รายวิชาในแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 
กลุ่มวิชาศิลปะ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
200 551  ทัศนศิลป์วิจักษ ์       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       2(1-2-3) 
           (Three-dimensional Visual Arts) 
200 556  ศิลปะไทย       2(1-2-3) 
          (Thai Art) 

  (Thai Art) เฉพาะบุคคล 

200 553  
สัมมนาศลิปะ
ร่วมสมัย 

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 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับครู   
            2(1-2-3) 
            (Communicative Thai  for Teachers) 
466 425 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู  
            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 
ภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่อสารส าหรับครู  ได้ค่าระดับผล
การศึกษาไม่ต่ ากว่า B มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบ
ภาษาต่างประเทศอีก ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 32.2.4 
 

2. วิชาพ้ืนฐานการจัดการศึกษา 
477 504 ทักษะการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศลิปศึกษา  
                                                              2(1-2-3) 
 (Skills in Organizing Extracurricular  
            Activities in Art Education) 
477 505 ทฤษฎีและการพัฒนาหลักสูตรศลิปศึกษา
 2(2-0-4) 
 (Theory and Curriculum Development in  
            Art Education) 
477 511 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการถ่ายทอดศลิปะ  
                                                              3(2-2-5) 
           (Innovation and Technology for Art  

กลุ่มวิชาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต  
 
463 423 จิตวิทยาการเรียนการสอน                    2(2-0-4)       
               (Educational Psychology) 
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) 

 นอก เหนื อจากรายวิช า เลื อกดั งกล่ าวข้ างต้ น  
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาจากทุกรายวิชาในหลักสูตร
สาขาวิชาอื่น ๆ  ที่บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอน  เพื่อทดแทนวิชา
เลือกกลุ่มวิชาศิลปะและกลุ่มวิชาการศึกษาได้ไม่เกินกลุ่มวิชา
ละ 2 หน่วยกิต  โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
2.3 วิชาภาษาต่างประเทศเฉพาะสาขา  
นักศึกษาที่สอบภาษาต่างประเทศได้คะแนนตามเกณฑ์ที่

บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 466 
503 ภาษาอังกฤษส าหรับครู (English for Teachers) 
466 503* ภาษาอังกฤษส าหรับครู  2(2-0-4) 
              (English for Teachers) 
หมายเหตุ * หมายถึง ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 

วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
 

- รวมหัวข้อ 
วิชาชีพครู วิชา
พื้นฐานการจัด
การศึกษา 
และ วิชา
เทคโนโลยีและ
สื่อสาร
การศึกษา เข้า
ด้วยกัน 

- ตัดรายวิชา
461 432 การ
จัดการ
การศึกษา, 
465 451
ภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสาร
ส าหรับครู 
และตดั
รายวิชาใน
หัวข้อ วิชา
เทคโนโลยีและ
สื่อสาร
การศึกษาออก
ทั้งหมด 

- เปลี่ยน
รายวิชา 466 
425  
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
ส าหรับครู 
เป็น466 503
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           Transferring) 
3. วิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
468 431 การออกแบบกราฟิกส าหรับระบบสื่อการสอน  
                                                                     3(3-0-6) 
            (Graphic Design for Instructional Media  
            System) 
468 441 การผลิตรายการโทรทัศน์และวีดิทัศน์เพื่อ-  
            การศึกษา                 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 สื่อสารมวลชนส าหรับการศึกษานอกระบบ  
             2(2-0-4) 
            (Mass Communication for Non-Formal  
                Education) 
468 451 คอมพิวเตอร์กราฟิกส าหรับสื่อการเรียนการสอน 
          2(1-2-3) 
             (Computer Graphics for Instructional Media) 
 นอกเหนื อจากรายวิชาเลื อกดั งกล่ าวข้ างต้น  
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาจากทุกรายวิชาในหลักสูตร
สาขาวิชาอื่น ๆ  ที่บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอน  เพื่อทดแทนวิชา
เลือกกลุ่มวิชาศิลปะและกลุ่มวิชาการศึกษาได้ไม่เกินกลุ่มวิชา
ละ 2 หน่วยกิต  โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
 
 

ภาษาอังกฤษ
ส าหรับครูแล้ว
แยกออกจาก
กลุ่มวิชาเลือก 
ให้เป็นวิชา
ภาษาต่าง 
ประเทศเฉพาะ
สาขา และเพิ่ม
หมายเหตุข้อ 
2 

 

ปรับเลขรหัส
รายวิชาเลือก
ของคณะ
ศึกษาศาสตร ์

477504 เป็น 
477550 

477505 เป็น 
477551 

477511 เป็น 
477552 

การค้นคว้าอิสระ 
มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต 
200 541 การค้นคว้าอิสระ 
            (Independent Study) 

การค้นคว้าอิสระ 
มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต 
200 541  การค้นคว้าอิสระ 
             (Independent Study) 

 

 

ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรเดิม (2556) กับหลักสูตรปรับปรุง (2561) 
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3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
200 501 การทดลองสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ด้านเทคนิค 
            2(1-3-2) 
            (Technical Experiment in Visual Arts) 
 ปัจจัยพื้นฐานความรู้ในการสร้างงานทัศนศิลป์  
คุณลักษณะของศิลปะสาขาจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพ
พิมพ์  ศิลปะไทย  และสื่อผสม ปฏิบัติ งานด้ วยเทคนิค
จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์  และสื่อผสม เพื่อให้ได้
เข้าใจถึงการแสดงออกของสื่อศิลปะ 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  ค าอธิบายรายวิชา 
200 501 การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์    2(1-3-2) 
            (Experiments in Visual Arts) 
 
          ทดลองสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ด้วยการศึกษา
ปัจจัยพื้นฐานที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนความรู้ ทั้งทางด้าน
รูปแบบและเทคนิคต่าง ๆ  ของงานทัศนศิลป์ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจเรื่องการแสดงออกของสื่อศิลปะ และเป็นการ
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 ศิลปะแนวอิมเพรสช่ันนิสม์ ศิลปะแนวเอ็กซ์

เพรสช่ันนิสม์ 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  การทดลองสรา้งสรรค์

ทางทัศนศิลป์ 

 ปฏิบัติการทางทัศนศิลป์  วิ เคราะห์  อภิปราย 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดกับ

รูปแบบ พัฒนาวิธีการแสดงออก หรือการสื่อสาร เพื่อน าไปสู่

การปฏิบัติการวิจัยหรือการสร้างสรรค์ ทางทัศนศิลป์ใน

แนวทางเฉพาะบุคคล โดยการจัดการน าเสนอผลงานใน

รูปแบบนิทรรศการ 

 วิจารณ์และอภปิรายเป็นรายบุคคลและเป็นกลุม่ 

การศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องนอกสถานท่ี 

 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. 

 

200 503 ศิลปะวิจารณ์ 
            2(2-0-4) 
            (Art Criticism) 
 การวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีการวิจารณ์ที่ส าคัญ 
เนื้อหา และโครงสร้างของงานศิลปะวิจารณ์ ก าหนดกรอบ
เกณฑ์การจับใจความส าคัญ จุดประสงค์ และวิธีการเขียน
วิจารณ์ เน้นที่งานทัศนศิลป์และ  การเปรียบเทียบกับศิลปะใน
สาขาอ่ืน ฝึกการเขียนวิจารณ์  การศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องนอก
สถานท่ี   
          An analytical  and exploration of  the 

200 504 ศิลปะวิจารณ์ 
            2(2-0-4) 
            (Art Criticism) 
 การวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีการวิจารณ์ที่ส าคัญ 
เนื้อหา และโครงสร้างของงานศิลปะวิจารณ์ ก าหนดกรอบ
เกณฑ์การจับใจความส าคัญ จุดประสงค์ และวิธีการเขียน
วิจารณ์ เน้นท่ีงานทัศนศิลป์ และการเปรียบเทียบกับศิลปะใน
สาขาอ่ืน ฝึกการเขียนวิจารณ์    
 Analysis of essential criticism theories and 
concepts, contents, and structure of art work 
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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
สร้างสรรค์ทัศนศลิป์ดา้นเทคนิค  หรือ   
 200 502  การทดลองสร้างสรรคร์ูปแบบทัศนศิลป ์
 เปรียบเทียบระบบและระเบียบวิธีการวิจัยกับการ
สร้างสรรค์ทัศนศิลป์ที่มีทั้งส่วนพ้องและส่วนต่างกัน โดยการ
มองจากมุมเฉพาะบุคคล วิเคราะห์  แลกเปลี่ยนความรู้ 
ความคิด ประสบการณ์ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติการวิจัยและ
สร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์สาขาต่าง ๆ  ในลักษณะโครงการ
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 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระ    

 2(1-3-2) 
           (Practical Seminar for Thesis and 
Independent Study Preparation) 
 วิชาบังคับก่อน:  200 502  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ทางทัศนศิลป์ 
 ปฏิบัติการทางทัศนศิลป์  โดยทดลองก าหนด
โครงการสร้างสรรค์หรือวิจัยเฉพาะบุคคล วิเคราะห์ อภิปราย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดกับ
รูปแบบ พัฒนาวิธีการแสดงออก หรือการสื่อสารให้เป็นไป
ตามจุดมุ่งหมายของโครงการ เพื่อก าหนดเป็นแนวทางส าหรับ
การท าวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระต่อไป 
 วิจารณ์และอภิปรายเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
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  
            มีค่าเทียบเท่า  12  หน่วยกิต 
            (Art Thesis/ Thesis) 
 ร าย วิ ช าบั งคั บ ก่ อ น : 200 504 สั ม ม น า เชิ ง
ปฏิบัติการ  และ477 502 วิธีวิจัยทางศิลปศึกษา 

200 540 วิทยานิพนธ์  
            มีค่าเทียบเท่า  12  หน่วยกิต 
            (Thesis) 
 รายวิชาบังคับก่อน: 200 503 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเตรียมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  และ 477 502 
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 ปฏิบัติโครงการศิลปะนิพนธ์ ส าหรับคณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ หรือวิทยานิพนธ์ ส าหรับคณะ
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 ส าหรับคณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ หรือวิทยานิพนธ์ ส าหรับคณะ
ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษาเฉพาะบุคคลในหัวข้อ
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์งานศิลปะ กระบวนการเรียน 
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: 200 504 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
 ปฏิบัติการวิจัยสาขาวิชาทัศนศิลปศึกษาเฉพาะ
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. 

200 541 การค้นคว้าอิสระ 
            มีค่าเทียบเท่า  6  หน่วยกิต 
            (Independent Study) 
 รายวิชาบังคับก่อน: 200 503 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเตรียมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  และ 477 502 
วิธีวิจัยทางศิลปศึกษา 
 ปฏิบัติการวิจัยสาขาวิชาทัศนศิลปศึกษาเฉพาะ
บุคคลในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับผลงานศิลปะ  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. 
 

 

200 550 ทัศนศิลป์วิจักษ์ 
            2(2-0-4) 
            (Visual Arts Appreciation) 
 คุณลักษณะและสาระของงานทัศนศิลป์ในศิลปะที่
ส าคัญของไทยและสากล เรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์ของ
ศิลปินนับแต่แรงบันดาลใจ  แนวความคิดรูปแบบ  เทคนิค  
และการแสดงออก จากตัวอย่างศลิปกรรมทั้งในอดีตจนถึง
ศิลปะร่วมสมัย  การศึกษาดูงานท่ีเกี่ยวข้องนอกสถานท่ี 

200 551 ทัศนศิลป์วิจักษ์ 
            2(2-0-4) 
            (Visual Arts Appreciation)  
 คุณลักษณะและสาระของงานทัศนศิลป์ในศิลปะที่
ส าคัญของไทยและสากล เรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์ของ
ศิลปินนับแต่แรงบันดาลใจ  แนวความคิด รูปแบบ  เทคนิค  
การแสดงออก และคุณค่ าทางสุนทรียะ จากตัวอย่าง
ศิลปกรรมทั้งในอดีตจนถึงศิลปะร่วมสมัย  

 

http://www.finearts.su.ac.th/
http://www.finearts.su.ac.th/
http://www.educ.su.ac.th/
http://www.educ.su.ac.th/
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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) 
 วิเคราะห์ปัญหาในงานศิลปะร่วมสมัยทั้งไทยและ
สากล โดยเน้นเนื้อหาที่สัมพันธ์กับทฤษฎี แนวความคิด 
ความสัมพันธ์กับความบันดาลใจ สภาพแวดล้อม และ
กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ ตลอดจนเทคนิคและวิธีการของ
ศิลปินท่ีส าคัญ 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) 
 วิเคราะห์ปัญหาในงานศิลปะร่วมสมัยทั้งไทยและ
สากล โดยเน้นเนื้อหาที่สัมพันธ์กับทฤษฎี แนวความคิด 
ความสัมพันธ์กับความบันดาลใจ สภาพแวดล้อม และ
กระบวนการสร้างสรรคศ์ิลปะ ตลอดจนเทคนิคและวิธีการของ
ศิลปินท่ีส าคัญ 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) 
  คุณลักษณะงานทัศนศลิป์ 2 มิติประเภทวาดเส้น 
จิตรกรรม ศลิปะภาพพิมพ์ ศิลปะสื่อผสม ทดลองปฏิบตัิงาน
ทัศนศิลป์ 2 มิติในลักษณะโครงการส่วนบุคคลด้วยสื่อ วัสดุ 
และเทคนิควิธีการโดยไม่จ ากัด 
 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) 

  คุณลักษณะงานทัศนศิลป์ 2 มิติประเภทวาดเส้น 

จิตรกรรม ศิลปะภาพพิมพ์ ศิลปะสื่อผสม ทดลองปฏิบัติงาน

ทัศนศิลป์ 2 มิติในลักษณะโครงการส่วนบุคคลด้วยสื่อ วัสดุ 

และเทคนิควิธีการโดยไม่จ ากัด 

 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 งาน ทั ศ น ศิ ล ป์  3 มิ ติ ป ร ะ เภ ท 
ประติมากรรม ศิลปะสื่อผสม ทดลองปฏิบัติงานทัศนศิลป์ 3 
มิติในลักษณะโครงการส่วนบุคคลด้วยสื่อ วัสดุ และเทคนิค
วิธีการโดยไม่จ ากัด 
 มีการอภิปรายเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
 Exploration of  the characteristics of three-
dimensional art including sculpture and mixed-
media 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)   
 คุณลักษณะงานทัศนศิลป์ 3 มิติ ประเภท ศิลปะ
สื่อผสม ทดลองปฏิบัติงานทัศนศิลป์ 3 มิติในลักษณะโครงการ
ส่วนบุคคลด้วยสื่อ วัสดุ และเทคนิควิธีการโดยไม่จ ากัด 
 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) 
 คติความเช่ือ เรื่องราวเนื้อหาในพุทธศิลป์ การใช้
วัสดุ เทคนิคไทย เรียนรู้คุณ ค่าและเอกลักษณ์ ของงาน
ศิลปกรรมไทยประเภทต่าง ๆ  ทดลองปฏิบัติงานศิลปะไทยใน
ลักษณะโครงการส่วนบุคคลทั้งในแนวประเพณีและศิลปะไทย
ร่วมสมัย 
 มี ก ารอภิ ป ราย เป็ น รายบุ คคลและ เป็ นกลุ่ ม  
การศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องนอกสถานท่ี 
 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) 
 คติความเช่ือ เรื่องราวเนื้อหาในพุทธศิลป์ การใช้
วัสดุ เทคนิคไทย เรียนรู้คุณค่ าและเอกลักษณ์ ของงาน
ศิลปกรรมไทยประเภทต่าง ๆ  ทดลองปฏิบัติงานศิลปะไทยใน
ลักษณะโครงการส่วนบุคคลทั้งในแนวประเพณีและศิลปะไทย
ร่วมสมัย 
 มี ก ารอภิ ป ราย เป็ น รายบุ คคลและ เป็ นกลุ่ ม  
การศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องนอกสถานท่ี 
 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 การจัดการเรียนรู้ส าหรับครูศิลปะ      2(2-0-4) 
            (Management of Learning for Art 
Teachers) 
 วิเคราะห์แนวคิด หลักการ กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ส าหรับครูศิลปะ ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา
การศึกษากับการจัดการเรียนรู้ สมองกับการเรียนรู้และการ

477 501 การจัดการเรียนรู้ส าหรับครูศิลปะ       2(2-0-4) 
            (Learning Provisions for Art Teachers) 
 วิเคราะห์แนวคิด หลักการ กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ส าหรับครูศิลปะ ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา
การศึกษากับการจัดการเรียนรู้ สมองกับการเรียนรู้และการ
สร้างสรรค์ การออกแบบกิจกรรม        การเรียนรู้ เทคนิค
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สร้างสรรค์ การออกแบบกิจกรรม        การเรียนรู้ เทคนิค
และนวัตกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษา การ
วิเคราะห์หลักสูตร การเขียนและก าหนดแผนการจัดการ
เรียนรู้  การสร้างบรรยากาศภายในช้ันเรียน การท าบันทึก
ประสบการณ์ในการสรา้งสรรค์ศิลปะ การใช้สื่อเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาการจัดการ
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. 

และนวัตกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษา การ
วิเคราะห์หลักสูตร การเขียนและก าหนดแผนการจัดการ
เรียนรู้  การสร้างบรรยากาศภายในช้ันเรียน การท าบันทึก
ประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ศิลปะ 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 
            3(3-0-6) 
            (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
กระบวนการวิจัยทางศิลปศึกษา สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยใน
ช้ันเรียน ประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา และ

477 502 วิธีวิจัยทางศิลปศึกษา 
            3(3-0-6) 
            (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
กระบวนการวิจัยทางศิลปศึกษา สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยใน
ช้ันเรียน ประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา และ
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พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติการวิจัยทาง
ศิลปศึกษา เสนอโครงการวิจัย การด าเนินการวิจัย และการ
น าเสนอผลงานวิจัย 
 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 การด าเนินการวิจัย และการ
น าเสนอผลงานวิจัย 
 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) 
 ปรัชญา ทฤษฎี  หลักการ การสร้างสรรค์ทาง
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) 
 ปรัชญา ทฤษฎี  หลักการ การสร้างสรรค์ทาง
ศิลปศึกษา เทคนิควิธีการวัด การสร้างเครื่องมือ และเกณฑ์
การประเมินผลเชิงคุณภาพตามสภาพจริงโดยใช้ปัจจัยทาง
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 
            2(1-2-3) 
            (Skills in Organizing Extracurricular 
Activities in Art Education) 
 แนวคิดทฤษฎีความหมายแนวทางในการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรการจัดท าโครงการเพื่อกิจกรรมเสริมหลักสูตร

477 550 ทักษะการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศิลปศึกษา 
            2(1-2-3) 
            (Skills in Organizing Extracurricular 
Activities in Art Education) 
 แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย แนวทางในการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร การจัดท าโครงการเพื่อกิจกรรมเสริม
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ศิลปศึกษา การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน การจัดนิทรรศการ       การจัดท าโครงงานศิลปศึกษา 
ชมรม ศูนย์การเรียนรู้  กิจกรรมค่าย  การจัดทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ การศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษา 
  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. 

หลักสูตรศิลปศึกษา การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดนิทรรศการ การจัดท าโครงงาน
ศิลปศึกษา ชมรม ศูนย์การเรียนรู้  กิจกรรมค่าย  การจัดทัศน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ การศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษา 
  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) 
 แนวคิดทฤษฎี  ความหมาย ความส าคัญ และ
องค์ประกอบของหลักสูตรศิลปศึกษา และการพัฒนาหลักสูตร
ระดับการศึกษาพื้นฐานและขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตร 
การวิเคราะห์หลักสูตร  การน าหลักสูตรไปใช้ การปรับใช้
หลักสูตรให้ เข้ากับท้องถิ่น  และการประเมิ นหลักสูตร
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) 
 แนวคิด  ทฤษฎี  ความหมาย ความส าคัญและ
องค์ประกอบของหลักสูตรศิลปศึกษา และการพัฒนาหลักสูตร
ระดับการศึกษาพื้นฐานและขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตร 
การวิเคราะห์หลักสูตร  การน าหลักสูตรไปใช้ การปรับใช้
หลักสูตรให้ เข้ากับท้องถิ่น  และการประเมินหลักสูตร
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) 
 คุณค่าและบทบาทของนวัตกรรม และเทคโนโลยี
การศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการถ่ายทอด ความรู้ความเข้าใจ  
ความซาบซึ้ง และทักษะทางศิลปะแก่บุคคลต่าง ๆ  ทั้งใน
ระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนผ่านสื่อการศึกษาลักษณะต่าง 
ๆ  ได้แก่สื่อการศึกษารายบุคคล สื่อการศึกษาในระบบ
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) 
 คุณค่าและบทบาทของนวัตกรรม และเทคโนโลยี
การศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการถ่ายทอด ความรู้ความ
เข้าใจ  ความซาบซึ้ง และทักษะทางศิลปะแก่บุคคลต่าง ๆ  ใน
ลักษณะการบริการทางวิชาการแก่สังคม ทั้งในระบบโรงเรียน
และนอกโรงเรียนผ่านสื่อการศึกษาลักษณะต่าง ๆ  ได้แก่
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.  

463 423 จิตวิทยาการเรียนการสอน 
            2(2-0-4) 
            (Psychology of Learning and Instruction) 
 แนวคิด หลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยาที่น ามาใช้
กับการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้            ที่สัมพันธ์กับ
วัย พัฒนาการ ความแตกต่างระหว่างบุคคลและความต้องการ
พิ เศษทางการศึกษาของผู้ เรียน การสร้างแรงจูงใจและ
บรรยากาศการเรียนรู้ การจัดการช้ันเรียน การแนะแนว การ
ให้การปรึกษาและบริการช่วยเหลือนักเรียน การพัฒนา
บุคลิกภาพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู การประยุกต์แนวคิด
ทางจิตวิทยา เพ่ือการวิจัยในช้ันเรียน 
 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) 

   ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติการโดยน าหลักการ
ทางจิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยา
การเรียนรู้ จิตวิทยาส าหรับเด็กพิเศษ ตลอดจนจิตวิทยา
การศึ กษา ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ให้ เหมาะสมกับ
พัฒนาการทางสมอง แบบการเรียนรู้ ศักยภาพและความถนัด
ของผู้เรียน โดยเน้นการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนในแต่ละระดับ
การศึกษา กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน และการ
จัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนในสาขาวิชาที่แตกต่างกัน    
 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 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 
            2(2-0-4) 
            (Communicative English for Teachers) 
             ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และ เขียนภาษาอังกฤษ 
เพื่อวัตถุประสงค์ในการสื่อสารและวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา  ประยุกต์กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจเพื่องาน
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. 

466 503 ภาษาอังกฤษส าหรับครู 
            2 (2-0-4) 
            (English for Teachers) 
เง่ือนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

 การฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษและการอ่าน
บทความวิชาการส าหรับครู การน าเสนอผลงานวิชาการ การ
พัฒนาทักษะการสื่อสารและทักษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
ส าหรับคร ู
 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. 
 
 
 
 
 



 มคอ. 2 161 

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, 
concepts, genres, techniques, expressions and aesthetic values through examples 
of  the past as well as contemporary art works. 

 
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. 
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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 
   Development of communication skills, English speaking skills, and reading 

academic articles for teachers; academic presentations. 
 
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. 
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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. 

 
477 552  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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ภาคผนวก ช 
ข้อตกลงความร่วมมือ 

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา 
ระหว่าง คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กับ คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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