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ขาวประชาสัมพนัธ  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666 

โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  
 3หองสมุดของหนู เปดโลกใหมใบเล็ก 

 

                        คิดกันหนอยเรื่องศิลปศกึษา 
 
        ครูศิลปะที่ผูเขียนต้ังใจจะกลาวถึงอีกทานหนึ่ง ที่โดยพื้นฐานทานมี
ความสามารถทางวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ขณะเดียวกันก็ชอบวิชาศิลปะ 
เมื่อเรียนจบชั้นมัธยมปลายแลวจับพลัดจับผลูไดไปศึกษาตอสายอาชีวศึกษาที่
โรงเรียนเพาะชาง ครูศิลปะทานนี้คือ นายวิรุณ ต้ังเจริญ ปจจุบันดํารงตําแหนง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนสมัยที่ 2 
 
      ศ.ดร.วิรุณ ต้ังเจริญ เปนชาวจังหวัดอางทอง เกิดเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2489 
ปจจุบันอายุ 63 ป 
 
      ศึกษาขั้นตนที่จังหวัดอางทอง จบมัธยมแลวศึกษาตอที่โรงเรียนเพาะชาง แผนก
ฝกหัดครูประถมการชาง ไดวุฒิ ปป.ช. (ประโยคครูประถมการชาง) และ ปม.ช. 
(ประโยคครูมัธยมการชาง) เมื่อป พ.ศ.2510 พอดีวิทยาลัยวิชาการศึกษาเปดสอน
หลักสูตรปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิชาเอกศิลปศึกษา (กศ.บ.ศิลปศึกษา) เปนครั้ง
แรกในป 2511 อาจารยวิรุณไดเขาศึกษาหลักสูตรนี้เปนรุนแรก เปนศิษยเอกคนหนึ่ง
ของศาสตราจารยพิเศษอารี สุทธิพันธุ จากนั้นไดไปศึกษาปริญญาโททางดาน
จิตรกรรม (M.F.A.Painting) จาก The American University สหรัฐอเมริกา และจบ
ปริญญาเอกดานการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส สหรัฐอเมริกา 
 
      ที่วาอาจารยวิรุณมาเรียนที่โรงเรียนเพาะชางโดยบังเอิญนั้น ทานเลาวา “ผม
เรียนมัธยมที่โรงเรียนอางทองปทมาโรจนวิทยาคม เรียนหนังสือไมเปนรองใคร วิชา
ที่สูใครไมไดคือพลศึกษา วิชาที่ชอบมากคือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
ประวัติศาสตร ภาษาไทย และศิลปะ ไดมาเรียนเพาะชางเพราะเพื่อนชวนมา บังเอิญ
โชคดีสอบเขาเรียนได พอไดเรียนก็ชอบเพราะไดเพื่อนดีรักการอาน การแสวงหา 
และสนใจตอสิ่งรอบตัว ประกอบกับเพาะชางใหเสรีภาพ ใหแรงบันดาลใจ และหลอ
หลอมจินตนาการ สงผลมาสูการศึกษาที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตรสืบมา 
การคิด อาน เขียน และเรียนรูรอบดาน สงผลทั้งงานศิลปะ ศิลปวิจารณ บทกวี เรื่อง
สั้น บทความวิชาการ การเมือง สังคม การศึกษา และอื่นๆ อยากจะบอกวาผมมาจาก
ครอบครัวที่ดี มีครอบครัวดี มีครู ญาติพี่นอง ผองเพื่อน และผูเคารพนับถือที่แสนดี
มากมาย ถาบริบทชีวิตไมดีเราคงดีไมได” จากที่เลามานี้จะเห็นวาอาจารยวิรุณเปนนัก

ขาวจากหนังสือพิมพบานเมือง   ฉบับประจําวันอาทิตยที่   11  เดือนตุลาคม  พ.ศ.255    หนา  5 

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 



C:\Documents and Settings\PRSWU\My Documents\หัวขาวใหม .doc 12/10/09 16:13  

คิด นักเขียน นักบริหารที่ดีเยี่ยม นาจะเปนการประสานกันของความเปนผูถนัดในวิชา
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สงผลใหเปนนักคิดนักปรัชญา สวนวิชาศิลปะสงผลใหเปน
ผูมีจินตนาการ เรียกวามีพรอมทั้งศาสตรและศิลปในตัวเอง ทําใหสามารถทํางานได
ประสบความสําเร็จทุกงานที่เขาไปบริหารจัดการ รวมทั้งการสรางสรรคงานศิลปกรรม
ดวย  
 
      อาจารยวิรุณ ต้ังเจริญ เขารับราชการครูภาควิชาศิลปศึกษา ที่วิทยาลัยวิชา
การศึกษา จนยกฐานะเปนคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไต
เตาขึ้นเปนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร (ที่ตัวเองเปนผูผลักดัน) 2 สมัย เปนรอง
อธิการบดี และเปนอธิการบดีถึง 2 สมัย ณ ปจจุบัน การที่คนคนหนึ่งจบการศึกษา
ดานศิลปะไดรับการยอมรับจากประชาคมมหาวิทยาลัยที่มีคนเกงมากมาย ไมวาจะ
เปนแพทย นักวิทยาศาสตร คณาจารยสาขาวิชาตางๆ อันหลากหลาย ยอมไมใชเรื่อง
ธรรมดา 
 
      ขอขามเรื่องการบริหารมาเปนเรื่องการเรียนการสอนศิลปะ และศิลปศึกษาของ
อาจารยวิรุณ ทานมีความคิดวา กระบวนการเรียนรู (Learning Process) สําคัญกวา
ผลงานสําเร็จ (Produc) โดยอางอิง พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 
มาตรา 4 “การศึกษา หมายถึง กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคล
และสังคม โดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การ
สรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัด
สภาพแวดลอมสังคม การเรียนรูปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอด
ชีวิต” 
 
      มาตรา 6 “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่
สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยรรม และวัฒนธรรม
ในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข” 
 
      อาจารยวิรุณ มีความเห็นตอผลงานศิลปะวา “การสรางสรรคนําเสนอผลงาน
ศิลปะของศิลปนตอสังคม ปรากฏการณที่เกิดขึ้นยอมขึ้นอยูกับปจจัยหลัก 3 ดาน คือ 
 
      1.ภูมิปญญา (Wisdom) 
      2.ประสบการณ (Experience) 
      3.สภาพการแสดงออก (Expressive Condition)  
 
      ผลงานศิลปะอาจเปนเพียงปรากฏการณ หรือการบันทึกกระบวนการสรางสรรค 
ผลงานศิลปะเปนเพียงตัวบันทึก (recorder) หลังจากที่กระบวนการสรางสรรค หรือ
กระบวนการศิลปะไดจบสิ้นลงแลว การที่ศิลปนเขียนภาพ เลนดนตร ีเขียนบทกวี 
แสดง ในชวงเวลาของการสรางสรรคเปนชวงเวลาที่แสดงออกทางศิลปะ เมื่อศิลปน
ลงนามบนภาพเขียน เสียงดนตรีจบสิ้นลง ตัวอักษรตัวสุดทายของบทกวีผานไป 
ความเปนศิลปะไดจบสิ้นลงแลว สิ่งที่ปรากฏอยูเปนเพียงความพยายามที่จะบันทึก
ชวงเวลาหนึ่ง หรือกระบวนการสรางสรรคศิลปะใหปรากฏไว” 
 
      กระบวนการเรียนการสอนศิลปะที่คณะศิลปกรรมศาสตร ไมวาจะเปนสาขา
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ศิลปศึกษา และสาขาวิชาชีพศิลปกรรม (เชน ศิลปจินตทัศน, การออกแบบทัศนศิลป
, ดุริยางคศาสตร, ศิลปการแสดง) ลวนเนนกระบวนการศึกษาหาความรูแบบวิจัยและ
พัฒนา (R & D = Research and Devenlopment) การสรางสรรคงานศิลปะตองมี
ทฤษฎีรองรับ ผูสรางสรรคสามารถพูดได อธิบายไดอยางมีหลักการทางวิชาการ 
กระบวนการเหลานี้จะดูไดจากปริญญานิพนธ ทั้งปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
(ป.โท-เอก) ที่รวมกระบวนการศึกษาคนควาและผลงานสําเร็จไวดวยกัน จนเปน
ปริญญานิพนธที่มีความหนามาก แตกตางจากปริญญานิพนธศิลปกรรมของ
มหาวิทยาลัยอื่น ซ่ึงเนนที่แตผลงานศิลปะเปนสําคัญ จึงมีขนาดบางๆ ไมกี่หนา อาน
แลวก็ไมคอยจะไดความรูอะไรมากนัก 
 
      ในฐานะที่อาจารยวิรุณ ต้ังเจริญ เปนเสาหลักทางดานศิลปศึกษาและการศึกษา
ศิลปะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยอมถูกจับตามองถึงความเปลี่ยนแปลงทาง
วิชาการศิลปะที่สอดรับกับยุคสมัยของประเทศไทยเสมอ.....พบกนัใหมสัปดาหหนา
ครับ 
 
ผศ.ทวีเกียรติ ไชยยงยศ 

 
  


