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วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลปศึกษา ที่มีความสามารถวิจักษทางทัศนศิลประดับสูง  
มีประสิทธิภาพทางการสอนศิลปะ ทั้งในดานปฏิบัติ ดานวิชาการ และเทคนิคการสอน  
 2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพครูสอนศิลปะที่มีประสิทธิภาพ มีจรรยา และศรัทธาในวิชาชีพ ตลอดจน 
มีคุณธรรมในฐานะผูที่จะเปนครูที่ดีของสังคมไทย 
 3. เพ่ือผลิตผูมีความสามารถในการจัดการบริหารการศึกษา การวิจัย วิจารณ และการเผยแพรศิลปะ  
มีทัศนคติที่ดี มีศิลปะนิสัย ซึ่งจะเปนแนวทางนําคุณประโยชนมาสูการศึกษาและการพัฒนางานดานศิลปะ 
 4. เพ่ือผลิตผูมีความสามารถในการสรางสรรคผลงานศิลปะทั้งดานวิชาการ และภาคปฏิบัติ สามารถ
เชื่อมโยงปฏิสัมพันธกับสาขาวิชาศิลปะอื่นๆ และศาสตรในสาขาวิชาทั่วไปได  
 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาศึกษา 
 1. มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2550  และ 
 2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   
 2.1 สาขาที่เกี่ยวของกับศิลปะและศิลปะประยุกต เชน ศิลปบัณฑิต  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  หรือ
เทียบเทา  หรือ 
 2.2 สาขาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร ดานศิลปศึกษา  หรือ 
 2.3 สาขาอื่นๆ และมีประสบการณดานการสอนศิลปะ  หรือการทํางานศิลปะไมนอยกวา 4 ป 
 

โครงสรางของหลักสูตร 
 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา  แบงเปน 2 แผนการศึกษา  คือ  แผน ก แบบ ก 2  
และแผน ข 
 แผน ก แบบ ก 2 
 รายวิชาบังคับ 16 หนวยกิต 
 รายวิชาเลือก   8 หนวยกิต 
 ศิลปนิพนธ  (มีคาเทียบเทา) 12 หนวยกิต 
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 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร   36  หนวยกิต 
 แผน ข 
 รายวิชาบังคับ 16 หนวยกิต 
 รายวิชาเลือก 14 หนวยกิต 
 การคนควาอิสระ  (มีคาเทียบเทา)   6 หนวยกิต 
 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร   36  หนวยกิต 
 

 การสอบประมวลความรอบรู  นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ข  จะตองสอบประมวลความรอบรูทุกคน  
นักศึกษามีสิทธิสอบประมวลความรอบรู  ภายหลังจากที่เรียนและสอบผานรายวิชาบังคับ จํานวน 16 หนวยกิต  
ครบทุกรายวิชา 
 

รายวิชาและหนวยกิต 
 รายวิชาบังคับ   จํานวน  16  หนวยกิต  ประกอบดวยรายวิชา  ดังตอไปนี้ 
200 501 การทดลองสรางสรรคทัศนศิลปดานเทคนิค 2(1-3-2) 
 (Technical Experiment in Visual Arts) 
200 502 การทดลองสรางสรรครูปแบบทัศนศิลป 2(1-3-2) 
 (Experiments in Visual Arts Genres) 
200 503 ศิลปะวิจารณ 2(2-0-4) 
 (Art Criticism) 
200 504 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 2(1-3-2) 
 (Practical Seminar) 
477 501 การจัดการเรียนรูสําหรับครูศิลปะ 2(2-0-4) 
 (Management of Learning for Art Teachers) 
477 502 วิธีวิจัยทางศิลปศึกษา 3(3-0-6) 
 (Research Methodology in Art Education) 
477 503 การวัดและประเมินผลการเรียนรูทางศิลปะ 3(3-0-6) 
 (Measurement and Evaluation in Art Education) 
 

 รายวิชาเลือก  
 แผน ก แบบ ก 2   จํานวนไมนอยกวา  8  หนวยกิต   
 นักศึกษาตองเลือกเรียนกลุมวิชาศิลปะไมนอยกวา 4 หนวยกิต  และกลุมวิชาการศึกษาไมนอยกวา 4 
หนวยกิต 
 แผน ข  จํานวนไมนอยกวา  14  หนวยกิต   
 นักศึกษาตองเลือกเรียนกลุมวิชาศิลปะ  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต  และกลุมวิชาการศึกษา   
ไมนอยกวา 8 หนวยกิต 
 รายวิชาเลือกประกอบดวยรายวิชาดังตอไปนี้ 
  1. กลุมวิชาศิลปะ 
200 550 ทัศนศิลปวิจักษ 2(2-0-4) 
 (Visual Arts Appreciation)   
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200 551 ปญหาทางทัศนศิลป 2(2-0-4) 
 (Problems in Visual Arts) 
200 552 สัมมนาทัศนศิลปเฉพาะบุคคล 2(2-0-4)  
 (Individual Visual Art Seminar) 
200 553 สัมมนาศิลปะรวมสมัย 2(2-0-4) 
 (Seminar in Contemporary Art) 
200 554 ทัศนศิลป 2 มิติ  2(1-2-3)  
 (Two-dimensional Visual Arts) 
200 555 ทัศนศิลป 3 มิติ  2(1-2-3) 
 (Three-dimensional Visual Arts) 
200 556 ศิลปะไทย  2(1-2-3) 
 (Thai Art) 
 

  2. กลุมวิชาการศึกษา 
 2.1 วิชาพื้นฐานสําหรับการเปนครู 
463 423 จิตวิทยาการเรียนการสอน 2(2-0-4) 
 (Psychology of Learning and Instruction) 
465 422 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับครู 2(1-2-3) 
 (Thai Communication for Teacher) 
  

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

 2.3 วิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
468 431 การออกแบบกราฟกสําหรับระบบสื่อการสอน 3(3-0-6) 
 (Graphic Design for Instructional Media System) 
468 441 การผลิตรายการโทรทัศนและวีดิทัศนเพ่ือการศึกษา 2(1-2-3) 
 (Television and Video Program Production for Education) 
468 443 การผลิตสไลดเพ่ือการศึกษา 3(3-0-6) 
 (Production of Slides for Education) 
468 444  การผลิตส่ือส่ิงพิมพ 2(1-2-3) 

  (Production of Printed Materials) 
468 445 ส่ือสารมวลชนสําหรับการศึกษานอกระบบ 2(2-0-4) 
 (Mass Communication for Non-Formal Education) 
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468 451 คอมพิวเตอรกราฟกสําหรับส่ือการเรียนการสอน 2(1-2-3) 
 (Computer Graphics for Instructional Media) 
 

  นอกเหนือจากรายวิชาเลือกดังกลาวขางตน  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาจากทุกรายวิชา
ในหลักสูตรสาขาวิชาอื่นๆ ที่บัณฑิตวิทยาลัยเปดสอน  เพ่ือทดแทนวิชาเลือกกลุมวิชาศิลปะและกลุมวิชาการศึกษา
ไดไมเกินกลุมวิชาละ 2 หนวยกิต  โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา 
 

 ศิลปนิพนธ    
200 540 ศิลปนิพนธ  (มีคาเทียบเทา) 12  หนวยกิต 
 (Art Thesis) 
 

 การคนควาอิสระ    
200 541 การคนควาอิสระ  (มีคาเทียบเทา) 6  หนวยกิต 
 (Independent Study) 
 

 รายวิชาภาษาตางประเทศ   
 นักศึกษาที่สอบไมผานภาษาตางประเทศ  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรฯ ตองลงทะเบียนศึกษา
รายวิชา 466 425  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับครู  ตามที่กําหนดไวในหลักสูตร โดยไมนับหนวยกิต  และ 
ตองไดรับผลการเรียนเปนสัญลักษณ  S  จึงมีสิทธิไดรับการยกเวนไมตองสอบภาษาตางประเทศอีก 
466 425 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับครู 2(2-0-4) 
 (Communicative English for Teachers) 
 
คําอธิบายรายวิชา 
เลขประจํารายวิชา ชื่อรายวิชา จํานวนหนวยกิต 
200 501 การทดลองสรางสรรคทัศนศิลปดานเทคนิค 2(1-3-2) 
 (Technical Experiment in Visual Arts) 
 ศึกษาปจจัยพ้ืนฐานความรูในการสรางงานทัศนศิลป  คุณลักษณะของศิลปะสาขาจิตรกรรม 
ประติมากรรม ภาพพิมพ ศิลปะไทย  และส่ือผสม ปฏิบัติงานดวยเทคนิคจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ  และ
ส่ือผสม เพ่ือใหไดเขาใจถึงการแสดงออกของสื่อศิลปะ และกระบวนการถายทอดในเชิงเทคนิคปฏิบัติการของงาน
ทัศนศิลป 
 มีการอภิปรายเปนรายบุคคลและเปนกลุม 
 A study of  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,  to enhance understanding of media art expression 
and technical transference of visual art practice. 
 Class activities involve individual and group discussions. 
 
200 502 การทดลองสรางสรรครูปแบบทัศนศิลป 2(1-3-2) 
 (Experiments in Visual Arts Genres) 
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 ศึกษาแนวความคิดและกระบวนความรูของการสรางงานทัศนศิลป ในรูปแบบของศิลปะตางๆ  
ศิลปะแนวประเพณี  ศิลปะเหมือนจริง ศิลปะแนวอิมเพรสชั่นนิสม ศิลปะแนวเอ็กซเพรสชั่นนิสม ศิลปะแนวเหนือจริง 
ศิลปะนามธรรม หรือศิลปะคอนเซ็ปตฌวล และฝกการปฏิบัติงานดวยเทคนิคตางๆ ของงานทัศนศิลป  
 มีการอภิปรายเปนรายบุคคลและเปนกลุม 
 A study of concepts and processes of the different genres of visual  art including 
traditionalism, realism, impressionism, expressionism, surrealism and conceptual art; practices using a 
variety of techniques to create art  work. 
 Class activities involve individual and group discussions. 
 
200 503 ศิลปะวิจารณ 2(2-0-4) 
 (Art Criticism) 
 ศึกษาการวิเคราะหแนวคิดทฤษฎีการวิจารณที่สําคัญ เนื้อหา และโครงสรางของงานศิลปะวิจารณ 
กําหนดกรอบเกณฑการจับใจความสําคัญ จุดประสงค และวิธีการเขียนวิจารณ เนนที่งานทัศนศิลปและการ
เปรียบเทียบกับศิลปะในสาขาอื่น ฝกการเขียนวิจารณ  มีการศึกษานอกสถานที่ 
 An analytical study and exploration of  the 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. 
 
200 504 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 2(1-3-2) 
 (Practical Seminar) 
 วิชาบังคับกอน: 200 501  การทดลองสรางสรรคทัศนศิลปดานเทคนิค  หรือ   
 200 502  การทดลองสรางสรรครูปแบบทัศนศิลป 
 เปรียบเทียบระบบและระเบียบวิธีการวิจัยกับการสรางสรรคทัศนศิลปที่มีทั้งสวนพองและสวน
ตางกัน โดยการมองจากมุมเฉพาะบุคคล วิเคราะห แลกเปล่ียนความรู ความคิด ประสบการณ เพ่ือนําไปสูการ
ปฏิบัติการวิจัยและสรางสรรคทางทัศนศิลปสาขาตางๆ ในลักษณะโครงการเฉพาะบุคคล  
 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. 
 
200 540 ศิลปนิพนธ  (มีคาเทียบเทา) 12  หนวยกิต 
 (Art Thesis) 
 รายวิชาบังคับกอน: 200 504 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
 ศึกษาและปฏิบัติโครงการศิลปนิพนธสาขาวิชาทัศนศิลปศึกษาเฉพาะบุคคลในหัวขอที่เกี่ยวของ
กับการสรางสรรคงานศิลปะ กระบวนการเรียน และเทคนิคการสอนศิลปะ ตลอดจนการสรางนวัตกรรมดาน 
ทัศนศิลปศึกษา  
 An independent study of and practice in an individual art thesis project in the field of 
visual art involving learning processes, techniques in teaching arts  and innovation in art education. 
 



 

- ป.โท  ทัศนศิลปศึกษา  หนา 6 - 

200 541 การคนควาอิสระ  (มีคาเทียบเทา)  6  หนวยกิต 
 (Independent Study) 
 รายวิชาบังคับกอน: 200 504 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
 ศึกษาและปฏิบัติการวิจัยสาขาวิชาทัศนศิลปศึกษาเฉพาะบุคคลในหัวขอที่เกี่ยวของกับผลงาน
ศิลปะ  กระบวนการเรียน  และเทคนิคการสอนศิลปะ  ตลอดจนการสรางนวัตกรรมดานทัศนศิลปศึกษา   
 A study of and practice in visual art research based on art work, learning processes, art 
techniques  and art education innovation.  
 
200 550 ทัศนศิลปวิจักษ 2(2-0-4)  
 (Visual Arts Appreciation)    
 ศึกษาคุณลักษณะและสาระของงานทัศนศิลปในศิลปะที่ สําคัญของไทยและสากล เรียนรู
กระบวนการสรางสรรคของศิลปนนับแตแรงบันดาลใจ  แนวความคิดรูปแบบ  เทคนิค  และการแสดงออก จาก
ตัวอยางศิลปกรรมทั้งในอดีตจนถึงศิลปะรวมสมัย   
 มีการศึกษานอกสถานที่  
 A study of the characteristics and the content of international and Thai visual art involving 
the artists’ creative processes, inspirations, concepts, techniques and expression through both art work  in 
the  past and contemporary  art work.   
 Field study is required.   
 
200 551 ปญหาทางทัศนศิลป 2(2-0-4) 
 (Problems in Visual Arts) 
 ศึกษาเกี่ยวกับปญหาในการสรางสรรคศิลปะของศิลปนคนสําคัญ ที่เปนความเคลื่อนไหวทําใหเกิด
การเปล่ียนแปลงในยุคสมัยตางๆ ในประเทศและในโลกสากล รวมถึงปญหาในการสรางสรรคศิลปะเฉพาะบุคคล การ
วิเคราะหถึงปญหา และคนหาแนวทางในการแกปญหา เพ่ือนําไปสูการถายทอดและพัฒนาการเรียนการสอนในสวน
ของการสรางสรรคศิลปะ  
 A study, analysis and exploration of problems and solutions experienced by important 
artists when creating  art work leading to the significant movements in world art history ; an analysis of  
each individual’s problems  and solutions leading to  the development of teaching and learning of art 
creation processes. 
 
200 552 สัมมนาทัศนศิลปเฉพาะบุคคล 2(2-0-4)  
 (Individual Visual Art Seminar) 
 นําเสนอระบบและระเบียบวิธีการสรางสรรคเฉพาะบุคคล มาอธิบายวิเคราะหวิจารณแลกเปล่ียน
ความรู ความคิด ประสบการณ เพ่ือแกปญหาและพัฒนาการสรางสรรคทัศนศิลป  
 A presentation and exchange of creation processes experienced by students’ when 
creating art; an analysis and  exchange of knowledge, thoughts and experience to solve problems relating 
to art  issues and the development of  visual art creation.  
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200 553 สัมมนาศิลปะรวมสมัย 2(2-0-4) 
 (Seminar in Contemporary Art) 
 วิเคราะหปญหาในงานศิลปะรวมสมัยทั้งไทยและสากล โดยเนนเนื้อหาที่สัมพันธกับทฤษฎี 
แนวความคิด ความสัมพันธกับความบันดาลใจ สภาพแวดลอม และกระบวนการสรางสรรคศิลปะ ตลอดจนเทคนิค
และวิธีการของศิลปนที่สําคัญๆ ในยุคปจจุบัน   
 An analytical study of issues relating to Thai and international 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 significant artists. 
 
200 554 ทัศนศิลป 2 มิติ  2(1-2-3) 
 (Two-dimensional Visual Arts) 
  ศึกษาคุณลักษณะงานทัศนศิลป 2 มิติประเภทวาดเสน จิตรกรรม ศิลปะภาพพิมพ ศิลปะส่ือผสม 
ทดลองปฏิบัติงานทัศนศิลป 2 มิติในลักษณะโครงการสวนบุคคลดวยส่ือ วัสดุ และเทคนิควิธีการโดยไมจํากัด 
 มีการอภิปรายเปนรายบุคคลและเปนกลุม 
 A study of the characteristics of two-dimensional art including drawing, graphic art and 
mixed-media art; a practice of two-dimensional art work creation using media, material, and techniques. 
 Class activities involve individual and group discussions. 
 
200 555 ทัศนศิลป 3 มิติ  2(1-2-3) 
  (Three-dimensional Visual Arts)   
 ศึกษาคุณลักษณะงานทัศนศิลป 3 มิติประเภท ประติมากรรม  ศิลปะส่ือผสม ทดลองปฏิบัติงาน
ทัศนศิลป 3 มิติในลักษณะโครงการสวนบุคคลดวยส่ือ วัสดุ และเทคนิควิธีการโดยไมจํากัด 
 มีการอภิปรายเปนรายบุคคลและเปนกลุม 
 A study and exploration of  the characteristics of three-dimensional art including sculpture 
and mixed-media art; an  experiment in creating three-dimensional work using appropriate  media, 
materials and techniques. 
 Class activities involve individual and group discussions. 
  
200 556 ศิลปะไทย  2(1-2-3) 
 (Thai Art) 
 ศึกษาคติความเชื่อ เรื่องราวเนื้อหาในพุทธศิลป การใชวัสดุเทคนิคไทย เรียนรูคุณคาและ
เอกลักษณของงานศิลปกรรมไทยประเภทตางๆ ทดลองปฏิบัติงานศิลปะไทยในลักษณะโครงการสวนบุคคลทั้งใน
แนวประเพณีและศิลปะไทยรวมสมัย 
 มีการอภิปรายเปนรายบุคคลและเปนกลุม  มีการศึกษานอกสถานที่ 
 A study of the tradition and ideology of Buddhist art along with the employed techniques, 
the value and the identity of Thai art; an experimental practice in creating Thai art work in both traditional 
and contemporary styles.  
 Class activities involve individual and group discussions.  Field study is required. 
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463 423 จิตวิทยาการเรียนการสอน 2(2-0-4) 
 (Psychology of Learning and Instruction) 
 ศึกษาแนวคิด หลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยาที่นํามาใชกับการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู
ที่สัมพันธกับวัย พัฒนาการ ความแตกตางระหวางบุคคลและความตองการพิเศษทางการศึกษาของผูเรียน การสราง
แรงจูงใจและบรรยากาศการเรียนรู การจัดการชั้นเรียน การแนะแนว การใหการปรึกษาและบริการชวยเหลือ
นักเรียน การพัฒนาบุคลิกภาพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู การประยุกตแนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อการวิจัยในชั้นเรียน 
 A study of the psychological concepts, principles and theories for teaching and instruction 
and learning management in accordance with student’s age level, development, individual differences and 
special needs in education; the promotion of student motivation and environment for learning atmosphere 
and classroom management; student guidance, counseling, and helping service; teacher personality and 
professional ethic development; an application of psychological practice for classroom research. 
 
465 422 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับครู 2(1-2-3) 
 (Thai Communication for Teacher)  
 ศึกษาหลักเกณฑการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสารใหสัมฤทธิ์ผล  ฝกทักษะการคิด การลําดับ
ความคิด ศิลปะการใชถอยคํา ประโยค สํานวน โวหาร การใชภาษาสงสารและรับสารเชิงบรรยาย อธิบาย  ตั้ง
คําถาม ขยายความ สรุปความ ตีความ ตลอดจนประเมินคา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการฟง  การพูด การอาน การ
เขียน และสามารถนําไปใชในการประกอบวิชาชีพครูได 
 A study of the principles of Thai language usage for effective teaching communication; 
practice of thinking skills, thinking process, the art of communicating with words, sentences and 
metaphors; sending and reviewing descriptive messages, explanation, questioning, summarizing and 
evaluating the message and its’ implications  for teaching practice. 
 
466 425 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับครู 2(2-0-4) 
 (Communicative English for Teachers) 
 ฝกทักษะการฟง พูด อาน และ เขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือวัตถุประสงคในการสื่อสารและวิชาการที่
เกี่ยวของกับการศึกษา  ประยุกตกลวิธีการอานเพื่อความเขาใจเพื่องานวิชาการในสาขาวิชาเฉพาะ 
 A practice of listening, speaking, reading and writing skills for communicative and 
academic purposes and the application of reading comprehension strategies in specific academic areas. 
 
468 431 การออกแบบกราฟกสําหรับระบบสื่อการสอน 3(3-0-6) 
 (Graphic Design for Instructional Media System) 
 ศึกษาพื้นฐานในการออกแบบกราฟก การนําปจจัยทางองคประกอบศิลป และโปรแกรม
คอมพิวเตอรกราฟก มาใชในการผลิตส่ือกราฟก การวางแผนการทดลองปรับปรุง และการประเมินผลการออกแบบ  
ตามระบบการสอน และการใชส่ือการสอน 
 A study of fundamental graphic elements, art components and compositions for graphic 
design and computer graphics with emphasis on graphic production planning, trialing improvement and 
assessment for effective utilization of Instructional Media System.  
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468 441 การผลิตรายการโทรทัศนและวิดีทัศนเพ่ือการศึกษา 2(1-2-3) 
 (Television and Video Program Production for Education) 
 ศึกษาขั้นตอนการผลิตรายการโทรทัศนและวิดีทัศน เพ่ือการศึกษา การวางแผน การผลิตและการ
ประเมินผลรายการ การใชเทคนิคและเครื่องมืออุปกรณตางๆ ในการผลิตรายการ ฝกภาคปฏิบัติ การผลิตรายการ 
การศึกษาดูงานที่เกี่ยวของนอกสถานที่ 
 A study of television and video program production principles techniques and production 
planning; program production and evaluation; studio equipment usage.  Field study is required.  
 
468 443 การผลิตสไลดเพ่ือการศึกษา 3(3-0-6) 
 (Production of Slides for Education) 
 ศึกษา กระบวนการถายภาพ  ขั้นตอนการผลิตสไลดเพ่ือการศึกษา การวางแผนการถายทํา การ
ลางฟลม การบันทึกเสียงประกอบสไลด และการประเมินผล ตลอดจนเทคนิคการนําเสนอที่นาสนใจ 
 A study of the photographic processes, techniques and equipment used for educational 
slide production including planning, film processing, sound recording, evaluation and presentation 
techniques.   
 
468 444 การผลิตส่ือส่ิงพิมพ 2(1-2-3) 
 (Production of Printed Materials) 
 ศึกษาประวัติความเปนมาของการผลิตส่ือส่ิงพิมพ บทบาทของสื่อส่ิงพิมพ กระบวนการผลิตและ
ปจจัยในการผลิต การคนควาทดลอง การประเมินผล และการปรับปรุงคุณภาพสื่อส่ิงพิมพ   
 มีการศึกษานอกสถานที่ 
 A study of the history of printed materials, their effective roles, production process, 
printed materials evaluation and improvement.  
 Field study is required. 
 
468 445 ส่ือสารมวลชนสําหรับการศึกษานอกระบบ 2(2-0-4) 
 (Mass Communication for Non-Formal Education) 
 วิเคราะหศักยภาพและประสิทธิภาพของสื่อสารมวลชน  การนําระบบสื่อสารมวลชนมาใชในการ
พัฒนาการศึกษา   โดยเฉพาะการศึกษานอกระบบ  การเลือกส่ือมวลชนประเภทสิ่ ง พิมพ  ภาพยนตร 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และโทรคมนาคม โดยศึกษาลักษณะเดนและขอจํากัดของส่ือแตละประเภทใน
สภาพแวดลอมแบบไทย 
 An analysis of mass communication effectiveness and potential development for non-
formal education, the selection of mass printed  materials, motion picture, radio broadcasting, televised 
programs and telecommunication focusing on their potential and limitations in the Thai environment.   
 
468 451 คอมพิวเตอรกราฟกสําหรับส่ือการเรียนการสอน 2(1-2-3) 
 (Computer Graphics for Instructional Media) 
 ศึกษาการออกแบบและการสรางภาพคอมพิวเตอรกราฟก โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ โดย
เนนหลักการและทฤษฎีการเรียนรู การสื่อความหมายและหลักทัศนศิลปอยางมีระบบ 
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 A study of computer graphic design, uses of computer software programs to create 
graphic materials for instruction with emphasis on the basis of learning principles, communication and 
visual art systems.   
 
477 501 การจัดการเรียนรูสําหรับครูศิลปะ 2(2-0-4) 
 (Management of Learning for Art Teachers) 
 ศึกษาวิเคราะหแนวคิด หลักการ กระบวนการจัดการเรียนรูสําหรับครูศิลปะ ความสัมพันธระหวาง
ปรัชญาการศึกษากับการจัดการเรียนรู สมองกับการเรียนรูและการสรางสรรค การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู 
เทคนิคและนวัตกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูศิลปศึกษา การวิเคราะหหลักสูตร การเขียนและกําหนดแผนการ
จัดการเรียนรู  การสรางบรรยากาศภายในชั้นเรียน การทําบันทึกประสบการณในการสรางสรรคศิลปะ การใชส่ือ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาการจัดการเรียนรู และการประเมินผลการเรียน อยาง
เปนระบบ 
 A study and analysis of ideas, principles, meanings and processes of management for 
perspective art teachers, the relationship between educational philosophy and the methods of teaching art, 
brain and creativity techniques, management, learning activities, innovation and styles of art learning; 
curriculum design, lesson plan writing, creating a suitable atmosphere in teaching art, the recording 
experience in art creation; use of technologies in developing and enhancing art teaching and systems of 
art teaching evaluation. 
 
477 502 วิธีวิจัยทางศิลปศึกษา 3(3-0-6) 
 (Research Methodology in Art Education) 
 ศึกษาแนวคิด หลักการการวิจัยทางศิลปศึกษา รูปแบบประเภทการวิจัย การกําหนดหัวขอ  
วัตถุประสงค สมมุติฐาน การรวบรวมขอมูล วิธีศึกษา และวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบเพ่ือความสําเร็จของ
งานวิจัย 
 A study of ideas, principles and different research methods in art education including 
identifying research topics, objectives, hypotheses, data collection, methodology and data analyses in art 
education. 
 
477 503 การวัดและประเมินผลการเรียนรูทางศิลปะ 3(3-0-6) 
 (Measurement and Evaluation in Art Education) 
 ศึกษาปรัชญา ทฤษฎี หลักการ การสรางสรรคทางศิลปศึกษา เทคนิควิธีการวัด การสราง
เครื่องมือ และเกณฑการ ประเมินผลเชิงคุณภาพตามสภาพจริง โดยใชปจจัยทางพัฒนาการ การสรางสรรคศิลปะ
ของผูเรียน  
 A study of educational philosophy, theories, principles of art creation, techniques, 
methods, tools and criteria in measurement and qualitative and authentic evaluation with the focus on 
factors affecting learner development  and the creation of art work. 
 
477 504 ทักษะการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศิลปศึกษา 2(1-2-3) 
 (Skills in Organizing Extracurricular Activities in Art Education) 
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 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีความหมายแนวทางในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการจัดทําโครงการเพื่อ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรศิลปศึกษา การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจัดนิทรรศการ  
การจัดทําโครงงานศิลปศึกษา ชมรม ศูนยการเรียนรู  กิจกรรมคาย  การจัดทัศนศึกษาแหลงเรียนรู การศึกษาแหลง
เรียนรูที่เปนธรรมชาติ และภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือนํามาใชในการจัดการเรียนรูศิลปศึกษา 
  A study of 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 projects, art camps, learning resources, and field trips; coordination of  local wisdom with 
knowledge management in art education.   
 
477 505 ทฤษฎีและการพัฒนาหลักสูตรศิลปศึกษา 2(2-0-4) 
 (Theory and Curricular Development in Art Education) 
 ศึกษาแนวคิดทฤษฎี ความหมาย ความสําคัญและองคประกอบของหลักสูตรศิลปศึกษา และการ
พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาพื้นฐานและขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะหหลักสูตร  การนําหลักสูตร
ไปใช การปรับใชหลักสูตรใหเขากับทองถ่ิน  และการประเมินหลักสูตรศิลปศึกษา 
 A study of theoretical concepts, definition, importance and factors of curriculum and 
curricular development in art education, processes of  basic education level curricular development, 
curricular analysis, curricular implementation, curricular adaptation according to community settings  and 
an evaluation of the art education curriculum. 
 
477 511 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการถายทอดศิลปะ 3(2-2-5) 
 (Innovation and Technology for Art Transferring) 
 ศึกษาคุณคาและบทบาทของนวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือเปนแนวทางในการ
ถายทอด ความรูความเขาใจ  ความซาบซึ้ง และทักษะทางศิลปะแกบุคคลตางๆ ทั้งในระบบโรงเรียนและนอก
โรงเรียนผานสื่อการศึกษาลักษณะตางๆ ไดแกส่ือการศึกษารายบุคคล ส่ือการศึกษาในระบบโรงเรียน และ
ส่ือการศึกษาเพื่อมวลชน 
 A study of the values and roles of education innovation and technology to transfer 
knowledge, appreciation and art skills to people in the school system as well as the public through 
educational media and mass communication.   

 


