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 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการ
สอนเพ่ือ ยกระดับการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้สูงขึ้นถึงระดับปริญญาตรี มุ่งผลิตบัณฑิตที่เป็นครูศิลปะ 
และนักวิชาการทางศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมีความรู้ความสามารถและทักษะในวิชาชีพอย่างลุ่มลึก สามารถ
รองรับงานด้านอนุรักษ์พัฒนา สร้างสรรค์ สืบทอดและเผยแพร่มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติให้ด ารงคงอยู่
ตลอดไป เพื่อให้บรรลุผลตามที่คาดหวัง จ าเป็นต้องมีหลักสูตรเป็นกรอบแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 
วิทยาลัยนาฏศิลป จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรฉบับนี้โดยมีเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ.
2562 กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายด้านการจัดการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และ
ธรรมชาติวิชาของแต่ละสาขาวิชาเป็นกรอบแนวทาง 
 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562 สร้างตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ.2562 และมี
ความเหมาะสมทันสมัย ส าเร็จได้ด้วยความเสียสละ และความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณาจารย์ และ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจากหลายหน่วยงาน ซึ่งวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
                                       (นางขวัญใจ พิมพิมล) 
                                                                            ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี)  

(หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2562)  
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม  
คณะ/วิทยาลัย   วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 

 
 

หมวดที ่1  ข้อมูลทั่วไป 
1.   ชื่อหลักสูตร  
   ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 
  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Art Education  
2.    ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
        2.1 ภาษาไทย   
   ชื่อเต็ม  :     ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศิลปศึกษา) 
   ชื่อย่อ  :  ศษ.บ. (ศิลปศึกษา) 
 
         2.2 ภาษาอังกฤษ    
   ชื่อเต็ม  : Bachelor of Education (Art Education) 
     ชื่อย่อ  : B.Ed. (Art Education)      
3.   วิชาเอก  
 ไม่มี 
4.   จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

 ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต   
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี  4  ปี 
 5.2 ประเภทของหลักสูตร      
  ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
 5.3 ภาษาที่ใช้  
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
 5.4 การรับเข้าศึกษา  
  รับผู้เรียนไทยและผู้เรียนต่างชาติ  
 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน   
  เป็นหลักสูตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โดยเฉพาะ 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา    
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
      6.1  หลักสูตรใหม่  
          6.2  เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
      6.3  สภาวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เห็นชอบให้น าเสนอหลักสูตรต่อสภาสถาบันบัณฑิต- 
พัฒนศิลป์ ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562  
   6.4 สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที ่5/2562  
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒ ิ
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา
ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ในปีการศึกษา 2564 
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1  ครูสอนศิลปศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งในระบบและนอกระบบ 
 8.2 นักวิชาการหรือนักวิจัยการศึกษาทางด้านศิลปศึกษา   
 8.3    ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่เก่ียวข้องกับการศึกษางานศิลปะ/ทัศนศิลป์ 
 8.4    บุคลากรทางการศึกษาและอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการศึกษางานทัศนศิลป์ 
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9.   ชื่อ สกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา และผลงานวิชาการ 
 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน 

ระดับการศึกษา ปีท่ีจบ หลักสูตรที่จบ สาขาวิชาที่จบ สถาบันที่จบ 

อาจารย์ นายโดม คล้ายสังข์ 
1-1412-00014-39-9 

ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

2558 
2553 

การศึกษามหาบัณฑิต 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
 

ศิลปศึกษา 
ประติมากรรม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

อาจารย์ นายปภณ กมลวุฒิพงศ์ 
1-1014-01194-46-7 

ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

2558 
2553 

การศึกษามหาบัณฑิต 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

ศิลปศึกษา 
จิตรกรรม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

อาจารย์ นางกาญจนา  ชลสุวัฒน์ 
3-7204-00756-38-1 

ปริญญาโท 
 

ปริญญาตรี 

2551 
 
2541 

ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
 
ครุศาสตรบัณฑิต 

ทัศนศิลป์ 
 
ศิลปศึกษา 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายวิทยา  ชลสุวัฒน์ 
3-2099-00161-82-6 

ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

2547 
2536 

ศิลปมหาบัณฑิต 
ศิลปบัณฑิต 

ศิลปไทย 
ศิลปไทย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อาจารย์ นางสาวฟารีดา  หีมอะด้ า 
1-9014-00009-05-7 

ปริญญาโท 
 

ปริญญาตรี 

2560 
 
2554 

การศึกษามหาบัณฑิต 
 
การศึกษาบัณฑิต 

การวิจัยและ
ประเมิน 
การวัดและ
ประเมินทาง
การศึกษา 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
       วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
      ปัจจุบันมีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นแนวทางใน
การพัฒนาประเทศ โดยมีการมุ่งเน้นที่จะพัฒนาศักยภาพของคนตามช่วงวัย และมีการพัฒนาศักยภาพคนใน
ทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศโดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุก
ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ อาทิ เศรษฐกิจดิจิทัล 
เศรษฐกิจฐานชีวภาพ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม และการพัฒนาวิสาหกิจตั้งใหม่ (Start Up) 
และวิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมถึงการสร้างสังคมผู้ประกอบการเพ่ือต่อยอดฐานการผลิตและบริการ (สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ : 5) 
       การศึกษาจึงมีความส าคัญ โดยครูและผู้ปกครองต้องร่วมกันเสริมสร้างแรงจูงใจในการ
เรียนรู้ให้กับนักเรียน เพ่ือความสัมฤทธิ์ผลในการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของธอร์นไดค์ กล่าวไว้ว่า ถ้า
มนุษย์กระท าสิ่งใดแล้วเกิดความพึงพอใจก็มีแนวโน้มที่จะกระทำสิ่งนั้นอีก แต่ถ้ากระท าสิ่งใดแล้วได้ผลเป็นที่
ไม่พึงพอใจก็มีแนวโน้มที่จะเลิกท า หมายถึงว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรตอบสนองความต้องการ ความ
สนใจและความพึงพอใจของนักเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยเกี่ยวกับผลการใช้ STEAM พบว่าการเพ่ิม
ศิลปศาสตร์เข้าไปใน STEAM ทำให้เกิดการเรียนรู้เป็นรูปธรรม เป็นแรงจูงใจในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
และส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ (จารีพร ผลมูลและคณะ : 2558) 
       จากสถานการณ์ที่จ าเป็นต้องพัฒนาหลายด้าน การสร้างหลักสูตรศิลปศึกษาในครั้งนี้ จึง
ค านึงและวางแผนหลักสูตรให้สามารถผลิตครูที่มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะฝีมือ การวิจัย การ
สร้างสรรค์ทางด้านศิลป์ ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับทิศทางในการพัฒนาประเทศ และการบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ของประเทศคือ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ต่อไป 

 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
       ปัจจุบันสังคมไทยก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 และกระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายใน 
การพัฒนาบริการการเรียนรู้และการวิจัยทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  ซึ่งสอดคล้องกับ กฤษณ์ จันทร์
ทับ(2562) ได้กล่าวว่า ศิลปศึกษามีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมความเจริญ 
งอกงามท้ังทางด้านร่างกาย สติปัญญา  อารมณ์และสังคม รวมทั้งปลูกฝังให้มีความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ
และเกิดสุนทรียภาพ พัฒนาลักษณะนิสัยให้มีระเบียบวินัยในการท างาน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและต่อส่วนรวม  สามารถอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข  

การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งในอนาคตสังคมไทยจะเป็นสังคม
ผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ การศึกษาจึงต้องตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างสังคม  และไม่ควรเป็น
การศึกษาแบบกลุ่มการศึกษาอนุรักษ์นิยม ที่ให้ความส าคัญวิชาการ สร้างความแปลกแยกระหว่างการศึกษา
กับชีวิต เป็นการศึกษาแบบแยกส่วนคล้ายระบบกลไก เพ่ือผลิตสินค้าในแบบอุตสาหกรรม บริบทกระแส
การศึกษาในสังคมไทย ย้อนกลับไปที่ความสามารถทางสติปัญญาเป็นส าคัญ มุ่งเน้นความเชี่ยวชาญจึงเป็นข้อ
ท้าทายของระบบการศึกษาไทยที่เป็นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงสู่การศึกษาอย่างเป็นองค์รวม  การเปิดพ้ืนที่สู่
การศึกษาที่พัฒนามนุษย์อย่างศิลปศึกษา ปลูกสร้างความเป็นมนุษย์ที่รู้คิดสร้างสรรค์พัฒนาศักยภาพแตกต่าง
กันแต่ละบุคคล และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลาย จึงเป็นฐานส าคัญที่จะสร้าง
สังคมท่ีอยู่ดีมีสุข (มาลี จิรวัฒนานนท์:บทคัดย่อ) 
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ดังนั้นด้วยสถานการณ์ดังกล่าว จ าเป็นต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์โดยใช้
สติปัญญา สร้างคุณค่าด้านศิลปะ ให้อยู่ควบคู่กับสังคมและวัฒนธรรมต่อไป 
 11.3 สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 
        ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ 
ปี) พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ไว้ดังต่อไปนี้ 1) ค่านิยม อุดมการณ์ และจิตวิญญาณความเป็นครู 
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู 2) ปรัชญาการศึกษา 3) จิตวิทยาส าหรับครูเพ่ือจัดการเรียนรู้
และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 4) หลักสูตรและวิทยาการจัดการการเรียนรู้ 5) 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 6) การวัดและประเมิน
การศึกษาและการเรียนรู้ 7) การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 8) ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
ส าหรับครู รวมทั้งต้องได้รับการฝึกทักษะตามสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานและ
ประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพครู ประกอบกับแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ เป้าหมายที่ 6: ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
       11.4   สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพศิลปศึกษา 
      มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี)  
พ.ศ. 2562  ได้ก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ สาขาวิชาศิลปศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 1) ทฤษฎีและวิธีวิทยาทาง
ศิลปวัฒนธรรม 2) ประวัติศาสตร์ศิลปะ ความสัมพันธ์ของทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
3) หลักการ รูปแบบ องค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ 4) ศิลปวัฒนธรรมอาเซ่ียน 5) ศิลปไทย ศิลปะร่วมสมัยและ
เทคโนโลยี  6) จิตรกรรม 7) ประติมากรรม 8) ภาพพิมพ์ 9) สื่อวัสดุศิลปะและกลวิธีสร้างสรรค์ทางจิตรกรรม 
10) การออกแบบและการเขียนแบบ  11) คอมพิวเตอร์อาร์ต จิตรกรรมร่วมสมัยกับสื่อดิจิทัล 
12) ปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปะจินตทัศน์ ทักษะพ้ืนฐาน ทักษะศิลปะ ที่เป็นแบบแผนพ้ืนบ้าน  พ้ืนเมืองและ
สากลนิยม 13) สร้างและน าเสนอผลงานทางทัศนศิลป์ 14) การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคนิค วิธีการของ
ศิลปินในการสร้างงานทัศนศิลป์ 15) หลักการวิจารณ์ วิเคราะห์ วิพากษ์งานศิลปะ กฎเกณฑ์ด้านศิลปะ  
16) ทัศนศิลป์นิพนธ์ 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 11.2 11.3 และ 11.4 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ 
พันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ส่งผลให้การพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตในมิติ
ใหม่ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ให้ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีศักดิ์ศรีความเป็นครูตาม
มาตรฐานวิชาชีพ ให้เป็นครูดี ครูเก่ง ที่มีความรู้ ความสามารถ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรอบรู้ สามารถ 
บูรณาการศาสตร์การสอนด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีพัฒนาการอย่าง
สมดุล รวมทั้งพัฒนาตนในสังคมแห่งฐานการเรียนรู้  
 
  12.2    ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
      สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีพันธกิจที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
เพ่ือให้เป็นผู้น าด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ สามารถอนุรักษ์ พัฒนา สร้างสรรค์ และสร้างองค์ความรู้
ด้านศิลปะสู่ชุมชน พัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่สากล ดังนั้น การผลิตบัณฑิตด้านศิลปะจึงเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญ
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ของสถาบัน โดยสร้างอัตลักษณ์ของบัณฑิตให้เป็นผู้น าในการสืบสานสร้างสรรค์งานศิลป์ สนับสนุนส่งเสริมให้
บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถในสาขาวิชา และสามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้อง มี
คุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ โดยค านึงถึงผลประทบต่อสังคมและด ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
 
13.  ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิดสอน
เพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)  
  13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
     13.1.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
     13.1.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครู 
     13.1.3  หมวดวิชาเลือกเสรี 
  13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
     หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอก สามารถน าไปเปิดเป็นวิชาเลือกเสรีให้ผู้เรียนเรียนได้ตาม
ความเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่ก ากับ ดูแล และประสานงาน 
  13.3 การบริหารจัดการ 
         การบริหารจัดการการเรียนการสอน มีระบบประสานงานร่วมกันระหว่างหลักสูตรกับ ผู้บริหาร
ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าหน้าที่ก ากับดูแล โดย
ประสานงานกับฝ่าย/งานทะเบียนและประมวลผล เพ่ือประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทิน
วิชาการ และควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามข้อก าหนด
รายวิชา 
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หมวดที ่2   ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
          1.1  ปรัชญา 
                   ครูดี ครูเก่ง ที่เรืองปัญญา มีทักษะสร้างสรรค์ ตามเอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสืบสาน
งานช่างศิลป์ไทย 
  1.2 ความส าคัญ 
         ความเป็นพลวัตของโลก และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลกระทบต่ อการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของมนุษย์ ตลอดจนพัฒนาการของวิทยาการใหม่ที่เป็นศาสตร์บูรณาการและข้าม
วัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้ง
ที่ 2/2562 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ได้ประกาศให้สถาบันอุดมศึกษาจัดท าหลักสูตรหรือปรับปรุง
หลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) โดยต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐานการ
เรียนรู้ของบัณฑิต มีการจัดการเรียนการสอนและองค์ประกอบอ่ืนๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 เพ่ือผลิตบัณฑิตครูให้มีคุณลักษณะ และค่านิยม
ร่วมที่เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในวิชาชีพครู เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ มีความสามารถสูงในการ
จัดการเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีจิตส านึกเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
   หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษาเป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียน 
มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์) สู่สังคมแห่งการเรียนรู้เพ่ือประกอบวิชาชีพครูศิลปะซึ่ง
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และแนวนโยบายของประเทศที่ได้ให้ความส าคัญกับอาชีพครู 
เพราะครูมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคงให้ก้าวทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของ
โลกในยุคปัจจุบัน แต่ก่อนที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญได้นั้นจะต้องพัฒนาคนซึ่งได้แก่เยาวชนของชาติ
เสียก่อน เพ่ือให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและมีความสมบูรณ์ครบทุกด้าน  จึงสามารถช่วยกัน
สร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้ และมีหน้าที่ที่มีความส าคัญยิ่งของครูก็คือ การปลูกฝังความรู้ความคิดและ
จิตใจแก่เยาวชน เพ่ือให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพและเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศชาติ ผู้
เป็นครูจึงจัดได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการสร้างสรรค์อนาคตของชาติบ้านเมือง 
     การจัดการศึกษาของสาขาวิชาศิลปศึกษา วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี  สถาบันบัณฑิต 
พัฒนศิลป์ จึงมุ่งผลิตบัณฑิตครูศิลปะ ที่มีคุณลักษณะ คือ เป็นครูดี ครูเก่ง คิดสร้างสรรค์ ท าเป็น ใฝ่รู้ และมี
ทักษะการจัดการเรียนรู้ศิลปะด้านทัศนศิลป์ เพ่ือที่จะได้น าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบวิชาชีพครูศิลปศึกษาต่อไป 
 1.3 วัตถุประสงค์ 
       เพ่ือผลิตบัณฑิตครูที่มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังต่อไปนี้  

1) เป็นครูศิลปะ ที่สามารถถ่ายทอดและประยุกต์ความรู้ มีความเป็นเลิศในศาสตร์ด้าน 
ทัศนศิลป์ 

2) สร้างสรรค์นวัตกรรม และหรืองานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และบูรณาการ
ความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  
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3) มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม  
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
  4) มีความสามารถในการสื่อสาร การคิดแก้ปัญหา และใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง  (คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนภายใน 5 ปี) 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

1. การบริหารหลักสูตร 
    
 

1. ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตามและ
ทบทวนการด าเนินงานการบริหาร
หลักสูตร 
2. ก าหนดแผนบริหารหลักสูตร 

จ านวนอาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของหลักสูตร  
 
แผนบริหารหลักสูตร 

2. การบริหารการเรียนการสอน 1. จัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และเน้นกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
2. ประเมินผลการเรียนการสอน 

มคอ. 3, มคอ. 4,  
 
 
 
 
มคอ. 5, มคอ. 6 และ มคอ. 7 

3. การบริหารทรัพยากรการเรียน
การสอน 
 

1. จัดท าเอกสาร /ต ารา /งานวิจัย/ 
สื่อประกอบการเรียนการสอน 
2. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
การศึกษาทางด้านวิชาการ 
ห้องเรียนทฤษฎี  และห้องฝึกปฏิบัติ  

มีเอกสาร /ต ารา /งานวิจัย/ สื่อ
ประกอบการเรียนการสอน  
มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์การศึกษา 
ห้องเรยีนทฤษฎี  และห้องฝึกปฏิบัติ
ที่ได้มาตรฐาน และมีจ านวน
เพียงพอ 

4. การบริหารบุคลากร 1. ส่งเสริมพัฒนาทักษะการสอน/
การสร้างนวัตกรรม และการสร้าง
มาตรฐานของการวัดประเมินผล  
 
 
2. นิเทศการเรียนการสอนเพ่ือ
แลกเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอน 
3. ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 

มีโครงการพัฒนาทักษะการสอน  
/ โครงการอบรมการสร้าง
นวัตกรรม/ โครงการสร้างเครื่องมือ
การวัดและประเมินผลให้แก่ 
อาจารย์  
รายงานผลการนิเทศการสอน 
จัดสรรงบประมาณส าหรับพัฒนา
อาจารย์ 
รายงานผลการเข้าร่วมฝึกอบรม
ประชุมสัมมนา 

5. การพัฒนาผู้เรียน มีการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านทักษะ
วิชาการ  ทักษะวิชาชีพ และทักษะ
ชีวิต  
 

มีระบบการให้ค าปรึกษาและ
แนะน าผู้เรียนเป็นรายกลุ่มและ
รายบุคคล   
มีโครงการพัฒนาทักษะวิชาการ/  
ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต  
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน  
สังคม และหรือความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

มีการส ารวจความต้องการของ
สถานศึกษาและความพึงพอใจของ
บัณฑิต 
 

สรุปผลการประชุมการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นร่วมกัน  ข้อเสนอแนะ
จากตัวแทนสถานศึกษา   ศิษย์เก่า
และผู้เรียน 
รายงานผลความพึงพอใจของ
บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต 

 
 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
      1.1   ระบบ  
     ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ 
มีระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

1.2   การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
    จัดการศึกษาภาคฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่ 2 คือระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 
จ านวน 8 สัปดาห์ โดยให้เพิ่มชั่วโมงส าหรับการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ 
 1.3   การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

    ไม่มี 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน – เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน 

  จัดด าเนินการเรียนการสอนเต็มเวลา โดยจัดเป็นภาคปกติแบบทวิภาค 
   ภาคการศึกษาที่ 1  ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 
   ภาคการศึกษาที่ 2  ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ 
   ภาคฤดูร้อน    ระหว่างเดือนเมษายน – เดอืนพฤษภาคม 
 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
        1) ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
  2) มีความประพฤติเรียบร้อย และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู 
  3) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่ออาชีพครูศิลปศึกษา 
  4) มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ครบถ้วนตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศการรับผู้เรียนหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
  5) ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นผู้เรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 2.3  ปัญหาของผู้เรียนแรกเข้า  
     1) การปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษา  ซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และการ
ควบคุมดูแลตนเอง 
  2) มีความรู้พ้ืนฐานทางทฤษฎีและปฏิบัติแตกต่างกัน 
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 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของผู้เรียน  

  1) จัดปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ทั้งในระดับวิทยาลัยและสาขาวิชา 
  2) จัดโครงการปรับพ้ืนฐาน เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพ้ืนฐานรายวิชาชีพครูและ

วิชาเอก 
  3) จัดระบบการให้ค าปรึกษาและแนะแนว โดยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของสาขาวิชา

ติดตามดูแลและช่วยแก้ไขปัญหา 
 

 2.5  แผนการรับผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
        

จ านวนผู้เรียน/ชั้นปี  ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 2565 2566 

ปีที ่1 - 20 20 20 20 

ปีที ่2 - - 20 20 20 

ปีที ่3 - - - 20 20 

ปีที ่4 - - - - 20 

รวม - 20 40 60 80 
จ านวนบัณฑิตท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - - 20 

 

 2.6  งบประมาณตามแผน 
 2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)   

รายระเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

1.  งบประมาณแผ่นดิน           
    - เงินเดือนและค่าจ้าง 1,680,000 1,747,200 1,817,088 1,889,711 1,965,294 

2. งบลงทุน           

    - โครงสร้าง 2,400,000 2,400,000 2,400,000 - - 

    - ค่าครุภัณฑ์ 450,000 - - - - 

3. ค่าบ ารุงการศึกษา 
 

  
 

    

    - ค่าลงทะเบียนเรียน 270,000 540,000 810,000 1,080,000 1,080,000 

4. รายรับอ่ืน ๆ           
   - รายได้อ่ืน (หอพัก ค่าเช่าพ้ืนที่ 
และอ่ืน ๆ) 

150,000 160,000 170,000 180,000 190,000 

รวมรายรับ 4,950,000 4,847,200 5,197,088 3,149,711 3,235,299 
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2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)  

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

 
2562 2563 2564 2565 2566 

1.  งบบุคลากร           

    - เงินเดือนและค่าจ้าง 1,680,000 1,747,200 1,817,088 1,889,711 1,965,299 

2.  งบด าเนินงาน           

   2.1 ค่าตอบแทน           

   - ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 

   2.2 โครงการพัฒนาตามพันธกิจ 700,000  700,000 700,000 700,000 700,000 

   2.3 ค่าสาธารณูปโภค           

   - ค่าสาธารณูปโภค 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

3. งบลงทุน           

    - โครงสร้าง 2,400,000 2,400,000 2,400,000 - - 

    - ค่าครุภัณฑ์ 450,000 - - - - 

รวมทั้งสิ้น 5,750,000 5,367,200 5,437,088 3,109,711 3,185,299 

จ านวนผู้เรียน 20 40 60 80 80 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 287,500 134,180 90,618 38,871 39,816 
 
หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตต่อหัวผู้เรียนมีจ านวนแตกต่างกันตามสัดส่วนผู้เรียนที่เพิ่มขึ้นทุกปี  

 
2.7  ระบบการศึกษา  

       แบบชั้นเรียน 
       อ่ืนๆ (ระบุ) 
 

    2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
   ให้มีการยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการ

เทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนความรู้เข้าสู่การศึกษา พ.ศ. 2548    
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร      
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า    135  หน่วยกิต 
 3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร   
           1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า       31   หน่วยกิต 

               1.1) กลุ่มวิชาบังคับ      29   หน่วยกิต 
               1.2) กลุ่มวิชาเลือก      ไม่น้อยกว่า   2   หน่วยกิต 
  2)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน     98   หน่วยกิต 
      2.1) กลุ่มวิชาชีพครู      38    หน่วยกิต 
            2.1.1)  วิชาชีพครู     26 หน่วยกิต 
             2.1.2)  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา                      12   หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มวิชาเอก      60  หน่วยกิต 
2.2.1) วิชาเอกบังคับ     40  หน่วยกิต 
2.2.2) วิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า 20  หน่วยกิต 

  3). หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 

 3.1.3 รายวิชา 
   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป            ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า      31  หน่วยกิต 
                       1.1 กลุ่มวิชาบังคับ          ก าหนดให้เรียน          29    หน่วยกิต 
จาก 3 กลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ 
                        1.1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก าหนดให้เรียน    11   หน่วยกิต  
  รหัสวิชา  รายวิชา        จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
300-11001  ภูมิวัฒน์พัฒนศิลป์                  2 (1-2-3) 
        (Historical Background to the Development of Bunditpatanasilpa Institute) 
300-11002  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน     3 (3-0-6) 
         (Human Behavior and Self Development) 
300-11003  ความเป็นพลเมืองและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    3 (3-0-6) 
        (Citizenship Based on Sufficiency Economy Philosophy) 
300-11004  นันทนาการสร้างสุข      3 (2-2-5) 
        (Recreation for Happiness) 
                  

   1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    ก าหนดให้เรียน          9 หน่วยกิต  
  รหัสวิชา  รายวิชา        จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
300-12001  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                     3 (2-2-5) 
         (Thai Language for Communication) 
300-12002  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร     3 (2-2-5) 
   (English for Communication) 
300-12003  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ      3 (2-2-5) 
   (Academic English) 
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             1.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ก าหนดให้เรียน   9 หน่วยกิต  
  รหัสวิชา  รายวิชา        จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
300-13001  วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในยุคดิจิทัล    3 (3-0-6) 
         (Science and Environment in Digital Age) 
300-13002  การคิดเชิงคณิตศาสตร์      3 (3-0-6) 
   (Mathematical Thinking) 
300-13003  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต               3 (2-2-5) 
   (Information Technology for Life Long Learning) 
              
 1.2 กลุ่มวิชาเลือก    ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
  รหัสวิชา  รายวิชา        จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
300-11005  จริยศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตในโลกยุคใหม่      2 (2-0-4) 
         (Ethics for Quality of Life in Modern World) 
300-11006  กฎหมายในชีวิตประจ าวันและการอาชีพ    2 (2-0-4) 
    (Law in Everyday Life and Career) 
300-11007  เอเชียในโลกยุคใหม่           2 (2-0-4)      
   (Asia in the Modern World) 
300-11008  ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล                       2 (2-0-4) 
         (Entrepreneurship in Digital Age) 
300-11009       กีฬาเพ่ือสุขภาพ       2 (1-2-3) 
           (Sports for Health) 
300-12004  วรรณกรรมไทยร่วมสมัย      2 (2-0-4) 
                 (Thai Contemporary Literature)  
300-12005  วรรณคดีไทยศึกษา      2 (2-0-4) 
         (Thai Literature Study) 
300-12006  ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมพร้อมสู่งานอาชีพ   2 (1-2-3) 
         (English for Career Preparation) 
300-12007  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                                         2 (1-2-3) 
         (Chinese Language for Communication) 
300-12008  ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร                                      2 (1-2-3)        
         (Japanese Language for Communication) 
300-12009  ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร        2 (1-2-3) 
        (Korean Language for Communication)  
300-12010  ภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร                                       2 (1-2-3) 
         (ASEAN Languages for Communication) 
300-13004  การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสื่อดิจิทัล   2 (1-2-3) 
   (Using Computer Program and Digital Media) 
 



14 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน    ก าหนดให้เรียน      98  หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาชีพครู   ก าหนดให้เรียน     38   หน่วยกิต 
         2.1.1 วิชาชีพครู                26   หน่วยกิต 
ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
  รหัสวิชา  รายวิชา        จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
300-21001 ความเป็นครูวิชาชีพ      3 (2-2-5) 
                    (Professional Teachers) 
300-21002 จิตวิทยาส าหรับครู      3 (2-2-5) 
                     (Psychology for Teachers) 
300-21003 การพัฒนาหลักสูตร      3 (2-2-5) 
                     (Curriculum Development) 
300-21004 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้      3 (2-2-5) 
                     (Methodology of Learning) 
300-21005 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้     3 (2-2-5) 
                     (Learning Assessment) 
300-21006 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา   3 (2-2-5) 
                     (Innovation Information Technology and Communication in Education) 
300-21007 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้     3 (2-2-5) 
             (Research for Learning Development) 
300-21008 ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู     3 (2-2-5) 
                     (Communicative Languages for Teachers) 
300-21009 การประกันคุณภาพการศึกษา     2 (1-2-3) 
                     (Quality Assurance in Education) 
 

         2.1.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา             12   หน่วยกิต 
(เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือไม่น้อยกว่า 30 สัปดาห์) ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
  รหัสวิชา  รายวิชา        จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
300-21010 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    6 (0-36-0) 
                     (Internship 1)  
300-21011 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    6 (0-36-0) 
                     (Internship 2) 
หมายเหตุ 
      1.  การลงทะเบียนรายวิชา 300-21010 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ผู้เรียนต้องสอบผ่าน
รายวิชาดังต่อไปนี้ 
   1.1 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   วิชาชีพครู รายวิชา 300-21001 ถึง 300-21009 จ านวน  
26 หน่วยกิต    
   1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาเอกบังคับทุกรายวิชา และวิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า 20 
หน่วยกิต 
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 2.  การลงทะเบียนรายวิชา 300-21011 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ผู้เรียนต้องสอบผ่าน
รายวิชา 300-21010 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
 

2.2 กลุ่มวิชาเอก   ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 60  หน่วยกิต 
2.2.1 วิชาเอกบังคับ  ก าหนดให้เรียน   40  หน่วยกิต 
2.2.2 วิชาเอกเลือก  ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 20  หน่วยกิต 

2.2.1 วิชาเอกบังคับ   ก าหนดให้เรียน  40  หน่วยกิต 
ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
รหัสวิชา  รายวิชา            จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
303-28001 องค์ประกอบศิลป์ 

(Composition of Art) 
3 (1-4-4) 

303-28002 หลักการออกแบบ 
(Principles of Design) 

3 (2-2-5) 

303-28003 วาดเส้นพ้ืนฐาน 
(Fundamental Drawing) 

3 (1-4-4) 

303-28004 จิตรกรรมพ้ืนฐาน 
(Fundamental Painting) 

3 (1-4-4) 

303-28005 ภาพพิมพ์พ้ืนฐาน 
(Fundamental Printmaking) 

3 (1-4-4) 

303-28006 ประติมากรรมพ้ืนฐาน 
(Fundamental Sculpture) 

3 (1-4-4) 

303-28007 ประวัติศาสตร์ศิลป์ 
(History of Art) 

3 (3-0-6) 

303-28008 ศิลปไทย 
(Thai Art) 

3 (1-4-4) 

303-28009 ช่างศิลป์ไทย 
(Thai Artisan) 

3 (1-4-4) 

303-28010 ศิลปวิจักษณ์ 
(Art Appreciation) 

2 (2-0-4) 

303-28011 หลักการสอนศิลปศึกษา 
(Principles of Teaching Art Education) 

3 (2-2-5) 

303-28012 สัมมนาศิลปศึกษา 
(Seminar in Art Education) 

2 (1-2-3) 

303-28013 ศิลปศึกษานิพนธ์ 1 
(Thesis in Art Education 1) 

2 (1-2-3) 

303-28014 ศิลปศึกษานิพนธ์ 2 
(Thesis in Art Education 2) 

4 (1-6-5) 
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2.2.2 วิชาเอกเลือก   ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  20  หน่วยกติ 
เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
รหัสวิชา  รายวิชา            จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
303-28015 ศิลปะ 2 มิติ สร้างสรรค์ 

(Creative 2-Dimensional Art) 
3 (1-4-4) 

303-28016 ศิลปะ 3 มิติ สร้างสรรค์ 
(Creative 3-Dimensional Art) 

3 (1-4-4) 

303-28017 มีเดียอาร์ต 
(Media Arts) 

3 (1-4-4) 

303-28018 ดนตรี และนาฏศิลป์ส าหรับครูทัศนศิลป์ 
(Music and Dramatic Arts for Visual Art Teacher) 

3 (1-4-4) 

303-28019 การออกแบบสื่อการเรียนการสอนศิลปะ   
(Media Design for Learning Art) 

3 (1-4-4) 

303-28020 สื่อดิจิทัล  
(Digital Media) 

3 (1-4-4) 

303-28021 สุนทรียศาสตร์ 
(Asthetics) 

2 (2-0-4) 

303-28022 กิจกรรมศิลปะเพ่ือการเรียนรู้ 
(Art Activities for Learning) 

3 (2-2-5) 

303-28023 ศิลปะส าหรับเด็ก 
(Art for Children) 

 3 (1-4-4) 

303-28024 ศิลปะพ้ืนบ้านและภูมปิัญญาท้องถิ่น 
(Folk and Local Wisdom Art) 

3 (2-2-5) 

303-28025 เทคนิคจิตรกรรม 
(Painting Techniques) 

3 (1-4-4) 

303-28026 การเขียนภาพคนเหมือน 
(Portrait Drawing) 

3 (1-4-4) 

303-28027 เครื่องเคลือบดินเผา 
(Ceramic Art) 

3 (1-4-4) 

303-28028 การจัดนิทรรศการ 
(Exhibition) 

3 (1-4-4) 

303-28029 การถ่ายภาพเพ่ือศิลปะ 
(Photography for Art) 

3 (1-4-4) 

303-28030 เครื่องถม 
(Niello Art) 

3 (1-4-4) 

303-28031 ศิลปะสื่อผสมและการจัดวาง 
(Mixed Media and Installation) 

3 (1-4-4) 

303-28032 การประดิษฐ์หัวโขน 
(Making Khon Mask) 

3 (1-4-4) 
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี       ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต  
    เลือกศึกษาจากรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
 
ความหมายของเลขรหัสวิชา 
ความหมายของรหัสวิชา 
 

  
  
รหัสวิชาที่ใช้ก าหนดเป็นตัวเลข 8 หลัก ดังต่อไปนี้ 
ต าแหน่งที่   1 หมายถึง คณะ 
 เลข 1 หมายถึง  คณะศิลปวิจิตร 

เลข 2 หมายถึง  คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 
เลข 3 หมายถึง  คณะศิลปศึกษา 
 

ต าแหน่งที่   2-3 หมายถึง สาขาวิชา 
เลข 00 หมายถึง  ทุกสาขาวิชาเรียนร่วมกัน 
เลข 01 หมายถึง  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 
เลข 02 หมายถึง  สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
เลข 03 หมายถึง  สาขาวิชาศิลปศึกษา 

ต าแหน่งที่   4 หมายถึง หมวดวิชา 
เลข 1 หมายถึง  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
เลข 2 หมายถึง  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

ต าแหน่งที่   5 หมายถึง กลุ่มวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
เลข 1 หมายถึง  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เลข 2 หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
เลข 3 หมายถึง  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
เลข 0 หมายถึง  ทุกวิชาเอกเรียนร่วมกัน 
เลข 1 หมายถึง  วิชาชีพครู 
เลข 2 หมายถึง  กลุ่มวิชานาฏศิลป์ไทย 
เลข 3 หมายถึง  กลุ่มวิชานาฏศิลป์สากล 
เลข 4 หมายถึง  กลุ่มวิชานาฏศิลป์พื้นบ้าน 
เลข 5 หมายถึง  วิชาเอกดนตรีไทย 
เลข 6 หมายถึง  วิชาเอกดนตรีสากล 
เลข 7 หมายถึง  วิชาเอกดนตรีพ้ืนบ้าน 
เลข 8 หมายถึง  วิชาเอกศิลปศึกษา 

ต าแหน่งที่   6-8 หมายถึง ล าดับวิชา 
 
ความหมายของรหัสและการจัดชั่วโมงเรียน 
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3.1.4 การจัดแผนการศึกษา  
 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1  
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
300-11001 ภูมิวัฒน์พัฒนศิลป์ 2 (1-2-3) 
300-11002 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3 (3-0-6) 
300-12001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3 (2-2-5) 
300-21001 ความเป็นครูวิชาชีพ 3 (2-2-5) 
303-28001 องค์ประกอบศิลป์       3 (1-4-4) 
303-28003 วาดเส้นพ้ืนฐาน          3 (1-4-4) 
303-28008 ศิลปไทย 3 (1-4-4) 
xxx-xxxxx วิชาเอกเลือก 1 2 (x-x-x) 

 รวม 22 
 
 
 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
  

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
300-13003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 (2-2-5) 
300-xxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 1 2 (x-x-x) 
300-21002 จิตวิทยาส าหรับครู 3 (2-2-5) 
300-21008 ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 3 (2-2-5) 
303-28002 หลักการออกแบบ 3 (2-2-5) 
303-28004 จิตรกรรมพื้นฐาน 3 (1-4-4) 
303-28010 ศิลปวิจักษณ์ 2 (2-0-4) 
xxx-xxxxx วิชาเอกเลือก 2 3 (x-x-x) 

 รวม 22 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1  
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
300-11003 ความเป็นพลเมืองและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 (3-0-6) 
300-13001 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในยุคดิจิทัล  3 (3-0-6) 
300-13002 การคิดเชิงคณิตศาสตร์    3 (3-0-6) 
300-21003 การพัฒนาหลักสูตร 3 (2-2-5) 
300-21005 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 (2-2-5) 
303-28005 ภาพพิมพ์พ้ืนฐาน 3 (1-4-4) 
xxx-xxxxx วิชาเอกเลือก 3 3 (x-x-x) 

 รวม 21 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2  
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
300-12002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 (2-2-5) 
300-21004 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3 (2-2-5) 
300-21006 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา 3 (2-2-5) 
303-28006 ประติมากรรมพ้ืนฐาน 3 (1-4-4) 
xxx-xxxxx วิชาเอกเลือก 4 3 (x-x-x) 
xxx-xxxxx วิชาเอกเลือก 5 3 (x-x-x) 
xxx-xxxxx วิชาเอกเลือก 6 3 (x-x-x) 

 รวม 21 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1  
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
300-11004 นันทนาการสร้างสุข 3 (2-2-5) 
300-12003 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  3 (2-2-5) 
300-21007 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 (2-2-5) 
300-21009 การประกันคุณภาพการศึกษา 2 (1-2-3) 
303-28009 ช่างศิลป์ไทย 3 (1-4-4) 
303-28013 ศิลปศึกษานิพนธ์ 1 2 (1-2-3) 
xxx-xxxxx วิชาเลือกเสรี 1 3 (x-x-x) 

 รวม 19 
 
 
 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2  
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

303-28007 ประวัติศาสตร์ศิลป์ 3 (3-0-6) 
303-28011 หลักการสอนศิลปศึกษา   3 (2-2-5) 
303-28012 สัมมนาศิลปศึกษา 2 (1-2-3) 
303-28014 ศิลปศึกษานิพนธ์ 2 4 (1-6-5) 
xxx-xxxxx วิชาเอกเลือก 7 3 (x-x-x) 
xxx-xxxxx วิชาเลือกเสรี 2 3 (x-x-x) 

 รวม 18 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1  
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

300-21010 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6 (0-36-0) 
 รวม 6 

 
 
 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

300-21011 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6 (0-36-0) 
 รวม 6 

 
 
3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
      1.1)  กลุ่มวิชาบังคับ        ก าหนดให้เรียน       29 หน่วยกิต 
          1.1.1)  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    ก าหนดให้เรียน       11 หน่วยกิต 
 
รหัสวิชา     รายวิชา                                  จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
300-11001 ภูมิวัฒน์พัฒนศิลป์                    2 (1-2-3)  

     (Historical Background to the Development of Bunditpatanasilpa Institute) 
  ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สารัตถะของวังหน้าและวิวัฒนาการ

การศึกษาด้านศิลปะจากโรงเรียนพรานหลวง โรงเรียนนาฏศิลป โรงเรียนช่างศิลป สู่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
บุคคลส าคัญของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่เป็นศิลปินแห่งชาติด้านทัศนศิลป์และด้านศิลปะการแสดง บรมครู
และศิลปินที่มีคุณูปการต่อสถาบัน การฝึกภาคสนามเพ่ือสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิวัฒน์พัฒนศิลป์ 

Philosophy, vision, identity of Bunditpatanasilpa Institute, general knowledge  
of Wang-na and historical development on arts education from being Pranhluang school, 
Dramatic Arts School, Fine Arts School to be Bunditpatanasilpa Institute, the important 
people of Bunditpatanasilpa Institute who are the national artists in the field of visual arts 
and performing arts, masters and artists who contributed the institute, fieldwork for 
knowledge synthesis on historical background to the development of Bunditpatanasilpa 
Institute 

 
300-11002 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                           3 (3-0-6) 
        (Human Behavior and Self Development) 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ องค์ประกอบและปัจจัยพ้ืนฐานของ
พฤติกรรมมนุษย์ พฤติกรรมมนุษย์ในแต่ละช่วงวัย การเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน กระบวนการ
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และวิธีการพัฒนาตน การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล การบริหารความขัดแย้งและการจัดการ
ความเครียด การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 การแก้ปัญหาตามบริบทและการสร้าง
แรงจูงใจในการท างาน 

Concepts and theories related to human behaviors, elements and basic factors of 
human behaviors human behavior in each ages, understanding and self-esteem of and others, 
processes and methods of self-development, creating interpersonal relationships, conflict and 
stress management personality development and life skills in the 21st century, contextual 
problem solving and motivation for work 

 
300-11003 ความเป็นพลเมืองและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     3 (3-0-6) 

     (Citizenship Based on Sufficiency Economy Philosophy) 
               ความหมาย ความส าคัญของความเป็นพลเมือง บทบาทหน้าที่ของพลเมือง ธรรมาภิบาล  
ความเป็นประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมทางการเมือง การสร้างความตระหนักและจิตส านึกในความเป็นไทย 
จิตอาสาและจิตสาธารณะ การด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา ความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางประเทศไทย 4.0 
                Meaning, the importance of citizenship, roles of citizenship, good  
governance, democracy, political participation, awareness and consciousness of being 
Thai, volunteer spirit and public mind, living on the basis of sufficiency economy, King 
Bhumibol’s philosophy, cultural diversity and local wisdom, sustainable development 
according to Thailand 4.0 duidelines 
 
300-11004 นันทนาการสร้างสุข        3 (2-2-5) 
           (Recreation for Happiness) 
  ความส าคัญความเป็นมา หลักการและคุณค่าของกิจกรรมนันทนาการ รูปแบบและประโยชน์
ของกิจกรรมนันทนาการ การออกแบบและสร้างกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสุขภาวะ ตามหลักโภชนาการ การวางแผนแก้ปัญหาให้มีสุขภาวะที่ดี เพ่ือการอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข บทบาท และเทคนิคผู้น านันทนาการ การใช้อุปกรณ์เพ่ือกิจกรรมนันทนาการ การเข้าร่วม
กิจกรรมนันทนาการ การเล่นเกม การมีมรรยาทในการเล่นเกมและกิจกรรมนันทนาการ ความมีน้ าใจนักกีฬา 
สามารถปฏิบัติตามกฎ กติกา ของกิจกรรม 
  The importance and background, principles and values of recreational activities, 
patterns and benefits of recreational activities, design and create recreational activities 
suitable for each age group, development of quality of life and health, according to 
nutrition principle, planning to solve problems in order to have good health to live happily 
with others role and technique for recreation, using equipment for recreation activities, 
participating in recreation activities, playing games, etiquette for playing games, 
sportsmanship, follow by the rules, regulation of activities 
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        1.1.2) กลุ่มภาษาและการสื่อสาร  ก าหนดให้เรียน     9 หน่วยกิต 
300-12001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                          3 (2-2-5) 

      (Thai Language for Communication) 
 ความหมาย ความส าคัญและลักษณะของภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ทั้งวัจนภาษาและ          
อวัจนภาษา วัฒนธรรมในการใช้ภาษา ฝึกการฟัง การอ่าน การคิด การพูด การเขียน และการน าเสนอใน
ชีวิตประจ าวัน และการอาชีพ 

Meaning, signification and features of Thai language for communication, verbal 
and non-verbal language, culture and using of Thai, practice listening, reading, thinking, 
speaking, writing and presentation in everyday life and careers  

 
300-12002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร       3 (2-2-5) 

(English for Communication) 
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  โดยใช้ค าศัพท์ วลี โครงสร้างประโยค ส านวน

ภาษาอังกฤษที่เหมาะสม ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันและภาษาอังกฤษเพ่ืองาน
อาชีพด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

Listening, speaking, reading and writing by using suitable English vocabulary 
phrases, sentence structures, idioms, practice English for communication in everyday life 
and English in arts and culture career  
 
300-12003 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ       3 (2-2-5) 

(Academic English) 
การใช้ค าศัพท์ วลี โครงสร้างประโยคและส านวนภาษาอังกฤษที่เหมาะสม เพ่ือการน าเสนอใน

เชิงวิชาการ ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในบริบทเชิงวิชาการ 
Using suitable English vocabulary, phrases, sentence structures idioms for 

academic presentation purposes, practice listening, speaking, reading and writing in 
academic contextual 

 
 1.1.3) กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  ก าหนดให้เรียน     9  หน่วยกิต 
300-13001 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในยุคดิจิทัล     3 (3-0-6) 

      (Science and Environment in Digital Age) 
วิทยาศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อโลกและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

ในโลกยุคดิจิทัล ผลกระทบที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม แนวทางการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ในมิติการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภัยพิบัติ พลังงานทดแทน การเสริมสร้างความสมดุลของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ
มนุษย์ในยุคดิจิทัล 

The effect of science towards the world and environment, relationship between 
human and environment in digital age, the effect from human actions towards environment 
guidelines for sustainable development, disaster and renewable energy dimension, to 
enhance the environmental balance that effect toward human in digital age 
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300-13002 การคิดเชิงคณิตศาสตร์       3 (3-0-6) 
(Mathematical Thinking) 
ความส าคัญของคณิตศาสตร์และความรู้เบื้องต้นทางสถิติที่มีต่อการพัฒนาการคิดของมนุษย์ 

รูปแบบของกระบวนการคิดเชิงคณิตศาสตร์ การคิดแบบองค์รวม การคิดเชิงเหตุผล การจัดการข้อมูลเพ่ือ
การวิเคราะห์และกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เพ่ือการด าเนินชีวิตประจ าวันและพัฒนาตนเอง   

The importance of mathematic and statistic foundation towards human 
thinking development, patterns of mathematical thinking process, holistic thinking logical 
thinking, information management for analysis and mathematical problem solving 
process for living in everyday life and self-development 
 
300-13003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต                3 (2-2-5) 

      (Information Technology for Life Long Learning) 
สารสนเทศในสังคมโลกาภิวัตน์ ความเป็นมา แนวคิด การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 

แหล่งให้บริการสารสนเทศ การรู้สารสนเทศ การรู้เท่าทันสื่อ กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคนิคและวิธีการเลือกใช้ การเรียบเรียงและการอ้างอิงตามรูปแบบมาตรฐาน ฝึกการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการแสวงหาสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการน าเสนอ
อย่างสร้างสรรค์ 

Information in globalization, backgrounds, concepts, information technology 
development in modern age, , sources of service information, knowing information, media 
literacy, laws and ethics related to information technology, techniques and selecting 
methods, composition and reference according to the standard format, practice using 
Information technology and information seeking in the 21st century, using electronic 
medias for creative presentation 
 

    1.2) กลุ่มวิชาเลือก      ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า    2  หน่วยกิต 
300-12004 วรรณกรรมไทยร่วมสมัย       2 (2-0-4) 
               (Thai Contemporary Literature) 

ความหมาย ขอบเขต และวิวัฒนาการของวรรณกรรมไทยร่วมสมัย การอ่านสารคดี นวนิยาย 
เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ ในเชิงวิเคราะห์ การวิจารณ์ในเชิงคุณค่าวรรณศิลป์และคุณค่าสังคม และเอกลักษณ์ไทยใน
วรรณกรรมไทยร่วมสมัย    

Meaning, scope and evaluation of Thai contemporary literature, analytical 
reading on documentaries, novels, short stories and poetries, criticize of art created 
language value, social value and the uniqueness of Thai contemporary literature 

 
300-12005 วรรณคดีไทยศึกษา        2 (2-0-4) 

      (Thai Literature Study) 
ความหมาย องค์ประกอบ ความเป็นมาและประวัติวรรณคดีไทย วรรณคดีที่ส าคัญในสมัย

สุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ คุณค่าของวรรณคดีไทย เรื่อง ไตรภูมิพระร่วง และ
ลิลิตพระลอ ในด้านความงาม ความคิด และความรู้ 
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Meaning , elements , background and Thai literature history, the importance 
literature in Sukhothai, Ayutthaya, Thonburi and Rattanakosin period, Thai literatures value ; 
beauty, thinking and knowledgement Tri Bhum Phra Ruaung, Lilit Phra Lo 

 
300-12006 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่งานอาชีพ     2 (1-2-3) 

      (English for Career Preparation) 
ค าศัพท์ วลี โครงสร้างประโยคและส านวน การใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครงาน การอ่าน

โฆษณาสมัครงาน ค าศัพท์ ฝึกการกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร  การเขียนจดหมายโต้ตอบ การเขียนข้อมูลส่วน
บุคคลและการแนะน าตัว และการเตรียมความพร้อมเพ่ือการสัมภาษณ์งาน 

Vocabulary, phrases, sentence structures and idioms, using English for 
application, reading for job advertisement, practice filling in application forms, 
correspondence, writing personal data and introducing and preparing for job interview 

 
300-12007 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                                          2 (1-2-3) 

      (Chinese Language for Communication) 
ความรู้ พ้ืนฐานการออกเสียง ศัพท์ วลี ประโยคและส านวน ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน         

การเขียนภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารและประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
Chinese language fundamental of pronunciation, vocabulary, phrase, sentences 

and idioms, practice Chinese listening, speaking, reading and writing for communication and 
useful in everyday life 

 
300-12008 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                                       2 (1-2-3)        

      (Japanese Language for Communication) 
      ความรู้พ้ืนฐานการออกเสียงศัพท์วลีประโยค และส านวน ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน

ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารและประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
Japanese language fundamental of pronunciation, vocabulary, phrases, 

sentences and idioms, practice Japanese listening, speaking, reading and writing for 
communication and useful in everyday life 
 
300-12009 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร         2 (1-2-3) 

(Korean Language for Communication)  
ความรู้พ้ืนฐานการออกเสียง ศัพท์ วลี ประโยคและส านวน ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และ       

การเขียนภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสารและประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
Korean language fundamental of pronunciation, vocabulary, phrases, sentences 

and idioms, practice Korean listening, speaking, reading and writing for communication and 
useful in everyday life 
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300-12010 ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร                                        2 (1-2-3) 
      (ASEAN Languages for Communication) 

การออกเสียง ศัพท์ วลี ประโยคและส านวนที่ส าคัญ ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร จากภาษาประจ าชาติของประเทศในกลุ่มอาเซียนอย่างน้อยหนึ่งภาษา ยกเว้น
ภาษาไทย 

Pronunciation, the importance of vocabulary, phrases, sentences and idioms, 
practice listening, speaking, reading and writing ASEAN languages for communication from 
National language of ASEAN countries at least one language except Thai language 

 
300-13004 การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสื่อดิจิทัล    2 (1-2-3) 

(Using Computer Program and Digital Media) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปส าหรับงานส านักงาน ความรู้พ้ืนฐาน ขั้นตอนการออกแบบ     

สื่อดิจิทัล การเลือกใช้เครื่องมือเพ่ือการผลิตภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว วิธีการและช่องทางในการเผยแพร่สื่อ
อย่างสร้างสรรค์ ฝึกการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ 

Computer software for office, basic knowledge of digital media design procedures, 
selection of tools for producing still images and, methods and ways for publication creative 
Medias, practice in computer software and digital media in creative ways 
 
  2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
      2.1 กลุ่มวิชาชีพครู ก าหนดให้เรียน         38   หน่วยกิต 
           2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ก าหนดให้เรียน         26   หน่วยกิต 
ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา                           จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
300-21001 ความเป็นครูวิชาชีพ 3 (2-2-5) 
                (Professional Teachers) 
                พัฒนาการของวิชาชีพครู หลักปรัชญาและปรัชญาการศึกษา การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก 
สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู สมรรถนะที่ส าคัญของครู 
คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์  จิตส านึกและคุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู ค่านิยม 
อุดมการณ์และจิตวิญญาณของความเป็นครู กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู การเป็นผู้น า
ทางการศึกษา การสร้างชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ การเสริมสร้างกระบวนการคิดด้วยจิตส านึกทาง
จริยธรรม บทบาทและหน้าที่ของครูในฐานะผู้เรียนรู้และผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ บทบาทของครูใ นฐานะผู้
ขับเคลื่อนการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมศึกษา สังเกตบทบาทหน้าที่ของครูในสถานศึกษา เพ่ือสร้าง
แรงบันดาลใจและทัศนคติต่อวิชาชีพครู 
  Development of teacher profession, philosophy, philosophy of education, 
changes in context of world, society and the concept of sufficiency economy, criteria of 
teacher professional standards, competencies of the teacher, characteristics of the teacher, 
consciousness, virtue and ethics of the teacher, the code of ethics in the teaching 
profession values, and ideology and being ideological and spiritual teachers, rules and laws, 
which are related to the teaching profession, educational leaderships, professional learning 
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community, supporting thinking process through ethical consciousness, roles and duties of 
the teacher  as a learner and a learning organization agent, roles of the teacher as a person 
who driving education for community and society development, studying and observing 
duties of the teacher in academic institutions for creating inspiration and attitude to 
teacher profession 
  
300-21002 จิตวิทยาส าหรับครู 3 (2-2-5) 
                (Psychology for Teachers) 
  แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาพัฒนาการ และจิตวิทยาแนะแนวและให้
ค าปรึกษาที่มีความส าคัญต่อวิชาชีพครู การวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ จิตวิทยาเพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคล การสร้างแรงจูงใจเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและ
การแก้ปัญหาผู้เรียน การสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ศึกษาและเข้าถึงบริบทของชุมชนที่อยู่ ร่วมกันบน
พ้ืนฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม ตลอดจนการอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  Concepts, theories of educational psychology, developmental psychology, 
guidance and counseling psychology which are important guidance for the teacher 
professional, analyzing and developing of learners according to potential, psychology to 
encourage and to contribute to learning management based on individual differences, 
creating motivation to improve the quality of life and full potential of learners,  
encouraging the participation of parents and the community network to develop and solve 
problems of learners, learning support which has the quality, studying and understanding 
the community context which lives together based on cultural diversity as well as cultural 
conservation and local wisdom 
 
300-21003 การพัฒนาหลักสูตร                   3 (2-2-5) 
                (Curriculum Development) 
  ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ และการพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตร ศึกษา
กรณีตัวอย่างหลักสูตรสถานศึกษาที่ดี การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนา
หลักสูตรระดับชั้นเรียนและระดับสถานศึกษา การน าหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การออกแบบ
เนื้อหาสาระและหน่วยการเรียนรู้   การเขียนค าอธิบายรายวิชา ฝึกปฏิบัติการประเมินหลักสูตรของ
สถานศึกษา 
  Philosophy, concepts, theories, elements and curriculum development, 
analyzing the curriculum, studying the case study of good school curriculums, school 
curriculum development, practicing curriculum designs and development of classroom and 
institution, curriculum implementation toward learning management in classroom, design 
contents and learning units, writing course description, practicing school curriculum 
evaluation 
 
 



29 

 

300-21004  วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3 (2-2-5) 
                 (Methodology of Learning) 
                 หลักการ ทฤษฎี แนวปฏิบัติและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการคิดวิเคราะห์            
คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา การบูรณาการเรียนรู้แบบเรียนรวม  การสร้างบรรยากาศและการจัดการ     
ชั้นเรียน และฝึกทักษะการสอนในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง สังเกตการจัดการเรียนรู้และการ
จัดท าแผนการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
  Principles, theories, practices and types of learning management, the design of 
learning management which corresponds with 21st century learners, creation of learning 
management plans which strengthen critical thinking, creative thinking and problem solving 
thinking, earning management of inclusive education, creation of learning environments and 
classroom management and educational practices in simulation and real situations, 
observing learning management and creation of learning management plans in academic 
institutions 
 
300-21005  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้       3 (2-2-5) 
                (Learning Assessment) 
  หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน        
การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย 
การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม  การประเมินตามสภาพจริง  การประเมินภาคปฏิบัติ และการประเมิน
จากแฟ้มสะสมงาน การฝึกปฏิบัติการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ การน าผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน สังเกตการออกแบบทดสอบ การสร้างเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และ
การตัดสินผลการเรียนในสถานศึกษา 
  Principles, concepts, theories and practices in learning measurement and 
evaluation of learners, constructing and searching for quality instruments and learning 
measurements and evaluation of cognitive domain, psychomotor domain and affective 
domain, formative and summative assessments, authentic assessment, performance 
assessment and portfolio assessment, practicing in learning measurement and evaluation, 
leading the assessment results to develop learners, setting examination questions 
observation, constructing assessment instruments, checking examination, ratings and 
Assessment of learning in academic institutions 
 
300-21006  นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา 3 (2-2-5) 
                (Innovation, Information Technology and Communication in Education) 
                 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา  
การออกแบบ การผลิต การน าไปใช้ และการประเมินสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ การมีจริยธรรม          
การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล และกฎหมายดิจิทัล สามารถน าสื่อไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
  Principles, concepts, theories of innovation, Information Technology and 
educational technology, design, production, application and assessment of digital media 
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technology for learning, acquiring ethics, digital media literacy, digital laws and using high-
quality media in learning management 
 
300-21007  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 (2-2-5) 
        (Research for Learning Development) 
             ความหมาย  ความส าคัญ  หลักการและประเภทของการวิจัย  แนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจัย  
ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดหัวข้อการวิจัย  การออกแบบการวิจัย  การสร้างเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล  การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  วิธีด าเนินการวิจัย  การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล  
การเขียนรายงานการวิจัย การน านวัตกรรมทางการศึกษามาเชื่อมโยงกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียนโดย
ใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน การฝึกปฏิบัติการวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนาการเรี ยนการสอน 
สังเกตสภาพปัญหาในชั้นเรียนเพื่อน ามาสู่การก าหนดประเด็นปัญหาในการท าวิจัย 

Connotation, significance, principles and types of research, concepts, theories, 
and related research topics, determining the research topics, creating research designs, 
creating research instruments and data collections, population and sample identifications, 
research methodologies, analyses and interpretations of data, conducting research reports, 
leading an educational innovations that links to research methods, developing learners with 
research-based learning and practicing researches, and leading the results of the research 
for the improvement of teaching-learning, problems of classroom to formulating the 
research problem 
  
300-21008 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 3 (2-2-5) 
               (Communicative Languages for Teachers) 
            วาทวิทยาในการสอน หลักการ ทฤษฎี และเทคนิคการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษอย่างมีศิลปะด้วยถ้อยค า ส านวน น้ าเสียง สีหน้าท่าทางเพ่ือการสื่อสาร การถ่ายทอด การ
ควบคุมชั้นเรียน การสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียน 
  Speech in teaching, principles, theories and techniques in listening, speaking, 
reading and writing Thai and English with rhetoric uses of idiomatic words, tones and 
gestures for communication, knowledge transfer, classroom management, instilling 
motivation and inspiration in students 
 
300-21009 การประกันคุณภาพการศึกษา               2 (1-2-3) 
                (Quality Assurance in Education) 
          หลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพ
การศึกษา และการน าผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
  Principles and practices about quality assurance administration, Internal and 
external quality assurance, laws which are related to quality assurance, creating quality 
assurance activities and leading the results of assessment to improve the qualities of 
assurance system 
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  2.1.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ก าหนดให้เรียน         12   หน่วยกิต 
ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
รหัสวิชา   รายวิชา      จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
300-21010 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                                                      6 (0-36-0) 
               (Internship 1) 
  ปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษาโดยบูรณาการความรู้เพ่ือการประกอบวิชาชีพครูภายใต้
การก ากับของอาจารย์นิเทศก์ การจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การใช้สื่อเทคโนโลยี
ดิจิทัล นวัตกรรม เทคนิคและกลยุทธ์เพ่ือการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้เพื่อน าไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดท าบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมทางวิชาการ ฝึกวิเคราะห์ชั้นเรียนในสถานการณ์จริงเพ่ือก าหนดแนวทางการท าวิจัยในชั้นเรียน        
การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากงานสอน และการสัมมนาทางการศึกษา  
       Teaching internships for education majors in schools through knowledge 
integration to carry out professional teachers under university advisors’ supervision, 
creation of learning management plans, teaching methods, using instructional media, digital 
technology, innovations, techniques and strategies for learner-centered learning, learning 
measurement and evaluation to develop learning management and learners, recording and 
reporting of the learning management process, academic activities, practicing the analysis of 
a classroom teaching in real situations for formulation of classroom research guideline, 
handling of other duties and seminar in education 
 
300-21011 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                                                      6 (0-36-0)            
               (Internship 2) 
  ปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษาโดยบูรณาการความรู้เพ่ือการประกอบวิชาชีพครูภายใต้
การก ากับของอาจารย์นิเทศก์ การจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การใช้สื่อเทคโนโลยี
ดิจิทัล นวัตกรรม เทคนิคและกลยุทธ์เพ่ือการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้เพื่อน าไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดท าบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนหรือการเรียนการสอน การปฏิบัติงานครู
นอกเหนือจากงานสอน และการสัมมนาทางการศึกษา  
  Teaching internships for education majors in schools through knowledge 
integration to carry out professional teachers under university advisors’ supervision, 
creation of learning management plans, teaching methods, using instructional media, using 
instructional media, digital technology, innovations, techniques and strategies for learner-
centered learning, learning measurement and evaluation to develop learning management 
and learners, recording and reporting of the learning management process, academic 
activities, classroom research for developing learners and teaching-learning, handling of 
other duties and seminar in education. 
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2.2 กลุ่มวิชาเอก     ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 60  หน่วยกิต 
 2.2.1  วิชาเอกบังคับ   ก าหนดให้เรียน   40  หน่วยกิต 
 
ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
รหัสวิชา   รายวิชา       จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
303-28001 องค์ประกอบศิลป์                         3 (1-4-4) 

(Composition of Art) 
ทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์ ทฤษฎีสี และหลักการจัดภาพ ทัศนธาตุ เนื้อหา รูปแบบ แนวความคิด

ปฏิบัติการสร้างสรรค์ และการจัดองค์ประกอบศิลป์ 
Theories of composition, theories of color, and principles of composition, 

elements, content, form, concept, creative practice and composition 
 
303-28002  หลักการออกแบบ                      3 (2-2-5) 

(Principles of Design) 
 ความหมาย ความส าคัญ ทฤษฎี และหลักการออกแบบผลงานศิลปะ การร่างแบบ  

การสร้างภาพแบบจ าลองและต้นแบบ การใช้วัสดุเครื่องมือ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบ 
ประเภทของศิลปะการออกแบบ ปฏิบัติการสร้างสรรค์ตามแต่ละประเภท  

The definition, importance, theories and principles of design, drafting, modeling 
and prototypes, use of materials, use of computer programs in design, type of the art of 
design, creative practices according to the type of the art of design 
 
303-28003 วาดเส้นพื้นฐาน         3 (1-4-4) 

(Fundamental Drawing) 
หลักการวาดเส้น การร่างภาพ การจัดองค์ประกอบของภาพ โครงสร้าง กายวิภาค สัดส่วน  

เส้นรอบนอก แสงเงา รูปทรง ระยะ มิติ ฝึกเทคนิคการวาดเส้น ภาพคนเหมือน ทิวทัศน์ วัสดุอุปกรณ์  
Principles of drawing, sketching, composition: structure, proportion, shadow, 

outline, form, perspective, dimension,drawing techniques, portrait, landscape done with 
various materials 

 
303-28004 จิตรกรรมพื้นฐาน         3 (1-4-4) 

(Fundamental Painting) 
หลักการจิตรกรรม การร่างภาพ การจัดภาพ การใช้สี สัดส่วน รูปทรง  โครงสร้าง ปฏิบัติงาน

จิตรกรรม พัฒนาทักษะ ภาพหุ่นนิ่ง ภาพคน ทิวทัศน์ 
Principles of painting, sketching, composition, coloring, proportion, form, 

structure, painting practice, skill development of still life, portrait and landscape 
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303-28005 ภาพพิมพ์พื้นฐาน         3 (1-4-4) 
 (Fundamental Printmaking) 
 ประวัติความเป็นมา ทฤษฎีและหลักการภาพพิมพ์ กระบวนการพิมพ์ การใช้วัสดุ อุปกรณ์ 

เทคนิค วิธีการ ปฏิบัติงานภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut) การพิมพ์แม่พิมพ์วัสดุ (Collagraph)  
 History, theories and principles of printmaking, printmaking processes, use of 

materials, equipment, techniques, methods and printmaking practice: woodcut, collagraph 

303-28006  ประติมากรรมพื้นฐาน        3 (1-4-4) 
(Fundamental Sculpture) 
หลักการประติมากรรม ภาพนูนต่ า ภาพนูนสูง ลอยตัว การใช้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ ปฏิบัติการ

ประติมากรรม การปั้น การหล่อ การแกะ การประกอบ  
Principles of sculpture, bas relief, high relief, and round relief, use of materials, 

sculpture practice: modeling, casting, carving, constructing, teaching methods,and 
measurement and evaluation 

 
303-28007 ประวัติศาสตร์ศิลป์         3 (3-0-6) 

(History of Art) 
ประวัติความเป็นมา แนวคิด รูปแบบ เอกลักษณ์ของศิลปะตามยุคสมัย ประวัติศาสตร์ศิลป์ 

ตะวันออก ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันตก และกลุ่มประเทศอาเซียน 
History, concepts, styles, art identities according to ages, art history of Eastern 

and Western and ASEAN 
 
303-28008  ศิลปไทย         3 (1-4-4) 

(Thai Art) 
หลักการศิลปไทย ประวัติความเป็นมา การเขียนลาย ผูกลาย การเขียนภาพไทยแบบแผนช่าง

หลวง ช่างพ้ืนถิ่น ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ศิลปไทยแบบประเพณี แบบร่วมสมัย การใช้วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีใน
การแสดงออก 

Principles of Thai art, history, drawing and combining of Thai pattern, Thai 
drawing of Thai royal artisan, local artisan, creative practice in Thai art, tradition, 
contemporary, use of materials, tools and technology in exhibition 
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303-28009 ช่างศิลป์ไทย        3 (1-4-4) 
      (Thai Artisan) 

ประวัติความเป็นมา ความหมาย ความส าคัญ รูปแบบ ประเภท งานช่างศิลป์ไทย วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ กระบวนการ ขั้นตอน ปฏิบัติงานช่างสิปปหมู่ 

History, definition, importance, form, type, Thai artisan, materials, equipment, 
process, procedure, Chang Sip Mu practice 

 
303-28010 ศิลปวิจักษณ์         2 (2-0-4) 

(Art Appreciation)  
 ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ความงาม หน้าที่ การแสดงออก คุณค่าของผลงานศิลปะ การถ่ายทอด 

และความจรรโลงใจ  
Knowledge about concept, function, expression, value of artwork, transfer, and 

appreciation 
 

303-28011 หลักการสอนศิลปศึกษา       3 (2-2-5) 
(Principles of Teaching Art Education) 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาศิลปะ ทฤษฎีการสอน หลักการสอน จิตวิทยา การจัดท าแผน 

การเรียนรู้ การวัดและการประเมินผลรูปแบบงานศิลปะ ปฏิบัติการทดลองสอนศิลปะในชั้นเรียน 
The core curriculum of art education, theories and principles of teaching, 

psychology, establishing learning, plan, assessment and evaluation of art form, practicing art 
teaching demonstration in class 
 
303-28012 สัมมนาศิลปศึกษา           2 (1-2-3) 

(Seminar in Art Education) 
   ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาศิลปะจากบทความวิชาการ การน าเสนอ และแลกเปลี่ยนความคิด

ประเด็นทางศิลปศึกษา การวิเคราะห์ ฝึกวิจารณ์บทความเอกสารทางศิลปศึกษา 
Knowledge about art learning from academic articles, presentation and 

discussion in art educational issues, analysis and practice to criticize art educational article 
 
303-28013 ศิลปศึกษานิพนธ์ 1         2 (1-2-3) 

(Thesis in Art Education 1) 
การน าเสนอโครงการเพ่ือศึกษาค้นคว้า แนวทางสร้างผลงานศิลปศึกษา กระบวนการสร้างสื่อ

การสอน นวัตกรรม ผลงานด้านการศึกษาทางศิลปศึกษาตามกระบวนการวิจัย และเผยแพร่ 



35 

 

Present the project in order to research and create the work in art education 
and visual art thesis, process of developing instructional innovation media, the work in art 
education according to the research process and distribution 

 
303-28014  ศิลปศึกษานิพนธ์ 2         4 (1-6-5) 

(Thesis in Art Education 2) 
ทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปศึกษา ปฏิบัติผลงานศิลปศึกษาด้วยกระบวนการสร้างสรรค์

อย่างเป็นระบบ การอ้างอิงตามหลักวิชา จรรยาบรรณของการวิจัย การน าสู่สาธรณะชน ในแบบนิทรรศการ 
และสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ  

Theories and research methodologies in art education, practice art educational 
works with a systematic creative process cited by accurate references according to the 
principles, research ethics, bring the artworks to the public in the exhibition and various 
technology media 

           2.2.2 วิชาเอกเลือก   ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 
รหัสวิชา   รายวิชา       จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
303-28015 ศิลปะ 2 มิติ สร้างสรรค์        3 (1-4-4) 

(Creative 2-Dimensional Art) 
กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ 2 มิติ ฝึกเทคนิค วาดเส้น ระบายสี ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ 

การน าเสนอผลงาน และการบูรณาการ   
Process of creating 2-Dimensional art, technique experiment, drawing, coloring, 

creative thinking skills, presentation, and integration 
 
303-28016 ศิลปะ 3 มิติ สร้างสรรค์        3 (1-4-4) 

(Creative 3-Dimensional Art) 
กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ 3 มิติ ฝึกเทคนิค การปั้น การหล่อ การแกะสลัก การประกอบ 

ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ การน าเสนอผลงาน และการบูรณาการ  
 Process of creating 3-Dimensional art, technique experiment, molding, casting, 
carving, and creative thinking skills, presentation and integration 
 
303-28017  มีเดียอาร์ต         3 (1-4-4) 

(Media Art) 
ความเป็นมา แนวความคิด ประเภท สัญลักษณ์สื่อความหมาย เทคนิคการถ่ายทอด วัสดุ

อุปกรณ ์ฝึกสร้างสรรค์ผลงานมีเดียอาร์ต และการน าเสนอผลงาน 
Study the media art work, concept, meaning symbols, transfer techniques, 

materials and tools, creating the media art work, and presentation 
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303-28018 ดนตรี และนาฏศิลป์ส าหรับครูทัศนศิลป์      3 (1-4-4) 
(Music and Dramatic Arts for Visual Art Teacher) 
ความเป็นมาของนาฏศิลป์พ้ืนเมือง ไทย สากล การแสดงชนิดต่างๆ นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น  

ฝึกท่าร าพ้ืนฐาน เครื่องแต่งกาย ความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์กับศิลปะ ความเป็นมาของดนตรีไทยและ
สากล จังหวะและบันไดเสียง ฝึกใช้เครื่องดนตรีเบื้องต้น ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับศิลปะ 

 History of indigenous, Thai and international dramatic arts: various 
performances, basic Thai classical dance, costume, relationship between dramatic arts and 
art, history of Thai and international music of bands: rhythm and scale, practice of the basic 
instrument, the relationship between music and art 
 
303-28019  การออกแบบสื่อการเรียนการสอนศิลปะ     3 (1-4-4) 

(Media Design for Learning Art) 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี หลักการออกแบบและพัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ รูปแบบและประเภท

ของสื่อต่างๆ ปฎิบัติการออกแบบและการผลิตสื่อเพ่ือการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
 Principle, concepts, theories, principles of design and development of media 
for learning. Forms and types of various media for learning relevant to learning art 
 
303-28020  สื่อดิจิทัล         3 (1-4-4) 
 (Digital Media) 

แนวคิด หลักการ ประเภทของสื่อดิจิทัล ฝึกเทคนิคการสร้างสื่อ เครื่องมือ การจัดเก็บสื่อ การ
ท ารูปแบบภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ การท าภาพเคลื่อนไหววัตถุสามมิติ ลายภาพ ภาพที่ถูกประกอบ
ขึ้น ภาพเคลื่อนไหว 

Concepts, principles and types of digital media, building techniques media, tools, 
media storage, computer animation including 3-D animation, texture, composited image, and 
animation 
 
303-28021 สุนทรียศาสตร์         2 (2-0-4) 

(Aesthetics) 
 ประวัติความเป็นมา ปรัชญา แนวคิด การวิเคราะห์ การแสดงออก การประเมินคุณค่าความ

งามทางสุนทรียศาสตร์ 
 History, philosophy, concepts, analysis, expression, and aesthetic evaluation 
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303-28022 กิจกรรมศิลปะเพื่อการเรียนรู้       3 (2-2-5) 
(Art Activities for Learning) 

 การสร้างสรรค์กิจกรรมศิลปะ การบูรณาการความรู้และทักษะ การน าสันทนาการผู้เรียน 
เทคนิคปฏิบัติการศิลปะ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดกิจกรรมศิลปะ  

Creativity of art activities, integration of knowledge and skills, recreation for the 
learners, practice techniques in art, and technology application for art activities 
 
303-28023 ศิลปะส าหรับเด็ก         3 (1-4-4) 

(Art for Children) 
แนวความคิด ทฤษฎีหลักการสอนศิลปะส าหรับเด็ก จิตวิทยาเด็ก เทคนิคศิลปะเพ่ิมพัฒนาการ

ตามช่วงวัย ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนาการด้านศิลปะ วัสดุอุปกรณ์ ปฏิบัติงานเทคนิคการสอนศิลปะ
ส าหรับเด็ก 

Concepts, theories, principles of art teaching for children, children psychology, 
art techniques for children development by age stages, creativity, stages of artistic 
development, materials  and practice in art teaching for children 

 
303-28024 ศิลปะพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น      3 (2-2-5) 

(Folk and Local Wisdom Art) 
ประวัติความเป็นมา คติความเชื่อ แนวความคิด ขนบธรรมเนียมประเพณี แบบอย่างการสร้าง

งานศิลปะพ้ืนบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ฝึกเปรียบเทียบรูปแบบ ความหมายที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ท้องถิ่น 

History, belief, idea, tradition, prototype of creating folk and local wisdom art, 
and comparison of local unique styles and meanings 
 
303-28025 เทคนิคจิตรกรรม         3 (1-4-4) 

(Painting Techniques) 
ประวัติความเป็นมา การใช้เทคนิค ดีด สลัด เป่า ถู ขีด เขียน ฯลฯ เพ่ือให้เกิดรูปร่าง รูปทรง 

ลักษณะเฉพาะของเทคนิคสีชนิดเชื้อน้ า ปฏิบัติจิตรกรรมสีน้ า สีอะครีลิค  สีโปสเตอร์และความคิดสร้างสรรค์ 
History, use of painting techniques: splattering, blowing, scribbling, writing, etc. 

in order to form unique shapes and forms of watercolor techniques, painting practices of 
watercolor, acrylic, poster color and creativity 
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303-28026  การเขียนภาพคนเหมือน        3 (1-4-4) 
(Portrait Drawing) 
หลักการ ปฏิบัติงานการเขียนภาพคนเหมือนครึ่งตัวด้วยท่าทางต่างๆ การก าหนดแสงเงา  

ฝึกเทคนิควาดเส้น สีไม้ เกรยอง การร่างภาพ สัดส่วน และความสมจริง  
 Principle and practice in drawing portraits from postures as well as light-shadow 
with drawing techniques used by colored pencil and crayon, drafting, proportion, and 
realism 
 
303-28027  เครื่องเคลือบดินเผา        3 (1-4-4) 

  (Ceramic Art) 
ทฤษฎี วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เทคนิค ฝึกวิธีการขึ้นรูป เครื่องตกแต่งชิ้นงาน การเผา

สร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบดินเผา 
Theories, materials, tools, and equipment, forming techniques, decoration 

work, firing, creative works of ceramic 
 
303-28028 การจัดนิทรรศการ         3 (1-4-4) 

(Exhibition) 
หลักการออกแบบนิทรรศการ การใช้พื้นที่ การจัดนิทรรศการ การจัดแสง สี วัสดุ อุปกรณ์การ

ติดตั้งจัดแสดงนิทรรศการ ปฎิบัติการจัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ 
Principles of exhibition design, use of exhibition space, lighting and coloring 

arrangements, materials and equipment for exhibition installation, practice in exhibition 
 
303-28029 การถ่ายภาพเพื่อศิลปะ        3 (1-4-4) 

(Photography for Art) 
หลักการถ่ายภาพเบื้องต้น การใช้กล้องถ่ายภาพ การจัดองค์ประกอบ ปฏิบัติการถ่ายภาพ 

ค้นหาแนวความคิด รูปแบบเทคนิคการถ่ายภาพเพ่ือการสร้างสรรค์ศิลปะภาพถ่าย 
Principles of basic photography, use of camera, composition, practice in 

photography, concept, photography techniques for creative photography 
 
303-28030 เครื่องถม          3 (1-4-4) 

(Niello Art) 
ประวัติความเป็นมา เนื้อหา รูปแบบวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ กระบวนการ ขั้นตอน ปฏิบัติงานเครื่องถม  
History, content, format, materials, tools, and equipment, processes, procedure, practice in 

Niello work 
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303-28031 ศิลปะสื่อผสมและการจัดวาง       3 (1-4-4) 

(Mixed Media and Installation) 
  หลักการออกแบบศิลปะสื่อผสม การเลือกวัสดุ อุปกรณ์ ฝึกการจัดวางผลงานในพ้ืนที่ตาม
ทฤษฏี การสร้างสรรค์ การสื่อความหมายรูปแบบศิลปะจัดวาง 
  Principles of mixed media design, material selection, art according to the 
theory, creativity, and communication of the art installation 

 
303-28032 การประดิษฐ์หัวโขน        3 (1-4-4) 

(Making Khon Mask) 
ประวัติความเป็นมา เนื้อหา รูปแบบ ลักษณะตัวละคร การสร้างต้นแบบ การประดับตกแต่ง

ลวดลาย ปฏิบัติงานเทคนิคการท าหัวโขน 
History, content, form, characters, prototyping, pattern decoration, and practice 

in making Khon mask 

 

หมวดวิชาเลือกเสรี ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า    6         หน่วยกิต  
เลือกศึกษาจากรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
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 3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิของอาจารย์ 
  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล 
รหัสบัตรประจ าตัว

ประชาชน 
ระดับการศึกษา ปีที่จบ หลักสูตรที่จบ สาขาวิชาท่ีจบ สถาบันทีจ่บ 

อาจารย ์ นายโดม คล้ายสังข ์
1-1412-00014-39-9 

ปริญญาโท 2558 การศึกษามหาบณัฑติ 
 

ศิลปศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 ปริญญาตร ี 2553 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ 
 

ประตมิากรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

อาจารย ์ นายปภณ กมลวุฒิพงศ ์
1-1014-01194-46-7 

ปริญญาโท 2558 การศึกษามหาบณัฑติ 
 

ศิลปศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

  ปริญญาตร ี 2553 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ 
 

จิตรกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

อาจารย ์ นางกาญจนา  ชลสุวัฒน ์
3-7204-00756-38-1 

ปริญญาโท 2551 ศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑติ 
 

ทัศนศิลป ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

  ปริญญาตร ี 2541 ครุศาสตรบณัฑติ 
 

ศิลปศึกษา สถาบันราชภฏัจันทรเกษม 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ผศ.วิทยา  ชลสุวัฒน ์
3-2099-00161-82-6 

ปริญญาโท 2547 ศิลปมหาบณัฑติ  
 

ศิลปไทย มหาวิทยาลยัศิลปากร 

  ปริญญาตร ี 2536 ศิลปบัณฑิต  
 

ศิลปไทย มหาวิทยาลยัศิลปากร 

อาจารย ์ นางสาวฟารีดา  หีมอะด้ า 
1-9014-00009-05-7 

ปริญญาโท 2560 การศึกษามหาบณัฑติ 
 

การวิจัยและประเมิน มหาวิทยาลยัทักษิณ 

  ปริญญาตร ี 2554 การศึกษาบัณฑิต 
 

การวัดและประเมิน
ทางการศึกษา 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 
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  3.2.2 อาจารยป์ระจ า 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล 
รหัสบัตรประจ าตัว

ประชาชน 
ระดับการศึกษา ปีที่จบ หลักสูตรที่จบ สาขาวิชาท่ีจบ สถาบันทีจ่บ 

อาจารย ์ นางขวัญใจ  พิมพิมล 
3-7207-00762-50-5 
 

ปริญญาโท 2543 ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
 

จิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 ปริญญาตร ี 2532 ครุศาสตรบณัฑติ 
 

สังคมศึกษา วิทยาลัยครูนครปฐม 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

ผศ.โกเมศ  คันธิก 
3-8001-00373-66-3 

ปริญญาโท 2556 ศิลปกรรมมหาบัณฑติ 
 

ทัศนศิลป์และการ
ออกแบบเทคโนโลยี
เซรามิกส ์

มหาวิทยาลยับูรพา 

  ปริญญาตร ี 2536 วิทยาศาสตรบัณฑิต 
 

เทคโนโลยีเซรามิกส ์ วิทยาลัยครูพระนคร 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

ผศ.ปัตมิา  โฆษิตเกษม 
3-9008-00025-99-3 

ปริญญาโท 2554 ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
 

การจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรม 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

  ปริญญาตร ี 2541 ศิลปศาสตรบณัฑติ บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร ์
 

สถาบันราชภฏันครราชสีมา 

อาจารย ์ นางสาวสุนันทา เงินไพโรจน ์
3-1002-02347-27-7 

ปริญญาโท 2547 ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต โบราณคดสีมัย
ประวัติศาสตร ์

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
 

 ปริญญาตร ี 2538 ศิลปศาสตรบณัฑติ ประวัติศาสตร์ศิลป ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

อาจารย ์
 

  นายถนอม  จันทร์ต๊ะเครือ 
  3-5201-01491-83-2 

ปริญญาโท 2552 ศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑติ 
 

จิตรกรรม มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

  ปริญญาตร ี 2532 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ 
 
 
 

จิตรกรรม มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
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ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล 
รหัสบัตรประจ าตัว

ประชาชน 
ระดับการศึกษา ปีที่จบ หลักสูตรที่จบ สาขาวิชาท่ีจบ สถาบันทีจ่บ 

อาจารย ์
 

 นางสาวกานต์ชลี  สุขส าราญ 
 3-1203-00235-80-5 

ปริญญาโท 2552 ศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑติ 
 

ทัศนศิลป ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

  ปริญญาตร ี 2532 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ 
 

ประตมิากรรม มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

อาจารย ์ นายแผน เอกจิตร 
4-1299-00003-98-7 

ปริญญาโท 2560 ศิลปมหาบณัฑติ 
 

ทัศนศิลปศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร 

  ปริญญาตร ี 2554 ศิลปบัณฑิต  
 

ศิลปไทย มหาวิทยาลยัศิลปากร 

อาจารย ์ นายวิศิษฐ  พิมพิมล 
3-1101-02262-12-1 

ปริญญาโท 2559 ศิลปกรรมมหาบัณฑติ  
 

ทัศนศิลป์และการ
ออกแบบ 

มหาวิทยาลยับูรพา 

  ปริญญาตร ี 2535 ศิลปบัณฑิต  
 

จิตรกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร 

อาจารย ์ นายพิเศษ  โพพิศ 
3-1020-02760-42-3 
 
 

ปริญญาโท 
 
ปริญญาตร ี

2544 
 
2539 

ศิลปมหาบณัฑติ  
 
ศิลปบัณฑิต 

จิตรกรรม 
 
จิตรกรรม 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

อาจารย ์ นางสาวทัศนีย์ รุ่งทวีชัย 
3-7304-00007-39-6 

ปริญญาโท 2560 ศิลปมหาบณัฑติ 
 

การออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

  ปริญญาตร ี 2549 
 
 

ศิลปบัณฑิต 
 

เครื่องเคลือบดินเผา มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
 
 



43 

 

  3.2.3 อาจารยพ์ิเศษ 
 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

 
ชื่อ – สกุล 

 

ระดับ
การศึกษา 

ปีท่ีจบ หลักสูตรที่จบ สาขาวิชาที่จบ สถาบันที่จบ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ผศ.จิตติมา  บัวมาศ ปริญญาโท 2546 ครุศาตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต 

หลักสูต่รการสอน
และอาชีวศึกษา 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง   

  ปริญญาตรี 2519 ศึกษาศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   
อาจารย์ นางประภา กล่อมมาณพ ปริญญาตรี 2545 ศิลปศึกษา ศิลปศึกษา สถาบันราชภัฏราชนครินทร์  

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ผศ.นภพงศ์ กู้แร่ 
 

ปริญญาโท 2539 ศิลปมหาบัณฑิต ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  ปริญญาตรี 2529 ศิลปบัณฑิต ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อาจารย์ นางสาววรรณวิสา พัฒนศิลป์ 

 
ปริญญาโท 2559 ศิลปมหาบัณฑิต ทัศนศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  ปริญญาตรี 2557 ศิลปบัณฑิต ศิลปไทย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อาจารย์ นางสาวปัญจพร อะโนดาษ ปริญญาโท 
 

ปริญญาตรี 

2561 
 

2545 

การศึกษามหาบัณฑิต 
 
การศึกษาบัณฑิต 

จิตวิทยาการศึกษา 
 
ดุริยางคศาสตรไทย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

 
ชื่อ – สกุล 

 

ระดับ
การศึกษา 

ปีท่ีจบ หลักสูตรที่จบ สาขาวิชาที่จบ สถาบันที่จบ 

อาจารย์ ดร.มณี เทพาชมภู ปริญญาเอก 
 

ปริญญาโท 
 

2557 
 

2536 

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
 
การศึกษามหาบัณฑิต 

ภาษาไทย 
 
ภาษาไทย 
 

มหาวิทยาลัยนเรศวร   
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร   
 

  ปริญญาตรี 2528 ครุศาตรบัณฑิต ภาษาไทย วิทยาลัยครูจันทรเกษม   
อาจารย์ นายอ าพน ชุมยวง ปริญญาโท 

 
ปริญญาตรี 

 

2552 
 

2547 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

โสตทัศนศึกษา 
 
เทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

อาจารย์ ดร.ทิพอนงค์ กุลเกตุ ปริญญาเอก 
 
 

ปริญญาโท 
 

ปริญญาตรี 
 

2559 
 
 

2551 
 

2549 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 
 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรและการ
สอน(หลักสูตร
และการนิเทศ) 
วิจัยและ
ประเมินผล
การศึกษา 
การสอน
คริสตศาสนา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 
วิทยาลัยแสงธรรม 

       
อาจารย์ นายบรรพต โปทา ปริญญาโท 2557 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ดุริยางค์ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  ปริญญาตรี 2553 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ดุริยางคศิลป์
(ไทย) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

 
ชื่อ – สกุล 

 

ระดับ
การศึกษา 

ปีท่ีจบ หลักสูตรที่จบ สาขาวิชาที่จบ สถาบันที่จบ 

       

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.วีรกร ศุขศาสตร์ ปริญญาโท 
 

ปริญญาตรี 

2560 
 

2553 

ศิลปมหาบัณฑิต 
 
ศิลปบัณฑิต 

นาฏศิลป์ไทย 
 
นาฏศิลป์ไทย 
 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)  
 การจัดประสบการณ์ภาคสนามให้กับผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตลอดหลักสูตร 
ดังนี้ 

1) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-3  เป็นการน าความรู้ภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 
เพ่ือให้ผู้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ รู้จักพัฒนาผู้เรียน มีจิตวิญญาณความเป็นครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง โดยการศึกษา สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
การสร้างแรงบันดาลใจ การพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ การจัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้  
การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 

2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะชั้นปีที่ 4 ใช้ระยะเวลา 1 ปี ให้ผู้เรียน
ปฏิบัติการสอนสาขาวิชาเอกในสถานศึกษา โดยก าหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 8-10 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา โดยการปฏิบัติหน้าที่ครู ได้แก่  มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน ด้วยจิต
วิญญาณความเป็นครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็น พลเมืองที่เข้มแข็ง 
ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็น
ผู้ใฝ่เรียนรู้ และผู้สร้างนวัตกรรม พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการ
จัดการเรียนรู้ ได้แก่ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
บูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนในการวางแผนและจัดการเรียนรู้ ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด 
และมีความเป็นนวัตกร ดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ สามารถรายงานผล 
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขใน
การเรียน โดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิด
ประโยชน์ ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพ และการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน ได้แก่ ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา 
และแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน 
เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน ศึกษา เข้าถึงบริบทของชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกันบน
พ้ืนฐาน ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
       4.1.1 มีค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนอยู่ใน
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
       4.1.2 มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู รวมทั้งพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บัง
เกิดผลต่อการศึกษาและผู้เรียน 
       4.1.3 มีสมรรถนะประจ าสายงานและสมรรถนะเฉพาะของวิชาเอก ได้แก่ 

1) ติดตามการการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก มีความรู้เท่าทันสังคม และสามารถน า
แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้เรียน 

2) ประยุกต์ใช้จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้ค าปรึกษาในการ
วิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  

3) บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชาที่สอน หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลใน
การจัดการเรียนรู้  

4) ใช้ความรู้การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
5) สามารถใชภ้าษาไทย ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา
6) ออกแบบ และด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
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4.2 ช่วงเวลา 
       4.2.1 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนของผู้เรียนชั้นปีที่ 1-3 ก าหนดให้บูรณาการกับรายวิชา
กลุ่มวิชาชีพครู โดยก าหนดกิจกรรมในลักษณะของการศึกษา สังเกตตามเนื้อหาที่ก าหนดในค าอธิบายรายวิชา 
       4.2.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเต็มเวลาในสาขาวิชาเอกของผู้เรียนชั้นปีที่ 4  
เป็นเวลา 1 ปี  

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 ให้ผู้เรียนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเต็มเวลา และรับผิดชอบภาระงานเสมือนครูประจ าการ
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากอาจารย์นิเทศก์ และครูพี่เลี้ยงของสถานศึกษา 

4.4 การเตรียมการ 
       4.4.1 ผู้เรียนต้องผ่านข้อก าหนดด้านการเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูตาม
ประกาศคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ข้อก าหนดส าหรับผู้เรียนที่จะออกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 
       4.4.2 ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอน        
       4.4.3 ก าหนดให้มีอาจารย์นิเทศก์ทั่วไป อาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะ ครูพ่ีเลี้ยง รวมถึงผู้บริหาร
สถานศึกษา ท าหน้าที่นิเทศก์การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 
       4.4.4 ผู้เรียนต้องเข้าร่วมการสัมมนากลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ระหว่างการปฏิบัติการสอน       
       4.4.5 การจัดเตรียมการให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลแก่ผู้เรียน โดยอาจารย์นิเทศก์ทั่วไป อาจารย์
นิเทศก์วิชาเฉพาะ ครูพ่ีเลี้ยง รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษา 
       4.4.6 ผู้เรียนต้องเข้าร่วมการสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการสอน 
 

5  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงาน หรืองานวิจัย 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ตามความถนัด และความสนใจในศาสตร์ด้านศิลปศึกษา  โดยใช้
กระบวนการวิจัย การน าเสนอผลงานวิจัยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ น าเสนอผลงานการวิจัยในเชิงวิชาการ และ
น าเสนอเอกสารรูปเล่มวิจัยภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของการท าโครงงาน หรืองานวิจัย 

ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ที่พัฒนาการท างานวิจัยของผู้เรียน มีดังนี ้  
1.  มีความรู้ในศาสตร์สาขาวิชา 
2.  มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา/พัฒนาผู้เรียน และสร้างองค์ความรู้ 
3.  มีจรรยาบรรณของนักวิจัย 
4.  สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหาในการวิจัย 
5.  มีความใฝ่รู้ รู้จักการสืบค้น วิธีการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการท าวิจัย 
6.  สามารถเขียนงานวิจัย และใช้ภาษาสื่อสารในการน าเสนอผลงานวิจัยได้ 
7.  สามารถพัฒนางานวิจัย และประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยเพื่อเป็นประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 
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5.3 ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคเรียนที่ 2  ชั้นปีที่ 3 

  5.4  จ านวนหน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 

  5.5  การเตรียมการ 
   1. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยส าหรับผู้เรียนแต่ละคน  
  2. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาและแนะน าหัวข้อเรื่องงาน ศิลปศึกษา แก่ผู้เรียน 
   3. อาจารย์ที่ปรึกษาก าหนดชั่วโมงในการให้ค าปรึกษา ให้ค าแนะน าในการค้นหาแหล่งข้อมูล  
การเตรียมข้อมูลในการสัมภาษณ์และจัดระบบข้อมูล ตลอดจนปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย 
  4. สถาบันและวิทยาลัยให้บริการแหล่งเรียนรู้และฐานข้อมูลที่หลากหลายส าหรับการสืบค้น 
  5. สถาบันและวิทยาลัยมีผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาวิชา เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และรวบรวม      
องค์ความรู้จากภูมิปัญญาและประสบการณ์การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการสอนของท่าน 
 5.6  กระบวนการประเมินผล  
   1. การประเมินผลเป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  
  2. ประเมินจากความก้าวหน้าในการท าวิจัย 
  3. ประเมินจากผลงานการน าเสนอผลงาน / การจัดนิทรรศการ 
  4. ประเมินจากผลงานวิจัยของผู้เรียน  จากบันทึกในสมุดให้ค าปรึกษา และประเมินผลจากการ
ท างานวิจัยเป็นระยะๆ โดยแบ่งเป็น 
     1)  ผลงานศิลปศึกษานิพนธ์เชิงวิชาการที่น าเสนอนิทรรศการ จะมีการจัดสอบ 3 ครั้ง   
  การสอบครั้งที่ 1  ผู้เรียนน าเสนอผลงานโดยมีคณะกรรมการให้ค าแนะน าปรับปรุงแก้ไข 
    การสอบครั้งที่ 2  ผู้เรียนน าเสนอผลงานที่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของคณะกรรมการ   
  การสอบครั้งที่ 3  ผู้เรียนน าเสนอผลงานการแสดงนิทรรศการ  
  การสอบครั้งที่ 1 และ 2  สอบโดยคณะกรรมการภายใน อย่างน้อย 3 คน  ส่วนการสอบครั้งที่ 3 
เป็นคณะกรรมการภายในและภายนอกร่วมกันอย่างน้อย 5 คน 
     2)  เอกสารรูปเล่มศิลปศึกษานิพนธ์ ด าเนินการจัดสอบ 3 ครั้ง   
  การสอบครั้งที่ 1  สอบหัวข้อการท าศิลปศึกษานิพนธ์ ผู้เรียนที่สอบผ่านให้ด าเนินการท า
ศิลปศึกษานิพนธ์ต่อไป หากไม่ผ่านต้องด าเนินการสอบใหม่จนกว่าจะผ่าน   
   การสอบครั้งที่ 2  สอบศิลปศึกษานิพนธ์ 3 บท  ผู้เรียนด าเนินการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมในเรื่องที่
คณะกรรมการสอบแนะน า   
  การสอบครั้งที่ 3  สอบศิลปศึกษานิพนธ์ 5 บท  ผู้เรียนด าเนินการแก้ไขตามที่คณะกรรมการ
สอบแนะน าและส่งรูปเล่ม  โดยยังไม่ต้องเข้าเล่มเพ่ือตรวจรูปแบบและความถูกต้องอีกครั้ง   หากถูกต้องแล้วจึง
น าไปเข้ารูปเล่มสมบูรณ์และส่งตามระยะเวลาที่ก าหนด   
  การสอบด าเนินการโดยคณะกรรมการภายในและภายนอก ไม่น้อยกว่าครั้งละ 5 คน 
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หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของผู้เรียน 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของผู้เรียน 
1) เป็นครูต้นแบบที่มีความเป็นผู้น าในศาสตร์
ด้านศิลปศึกษา 

1) ปลูกฝังการประพฤติปฏิบัติตนให้มีจริยธรรมที่ดีงาม 
2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนท ากิจกรรมที่เก่ียวข้องกับคุณธรรม 
จริยธรรม 
3) สอนโดยการเชื่อมโยงจากทฤษฎีและสาธิตไปสู่การ
ปฏิบัติ รวมถึงการบูรณาการกับศาสตร์สาขาวิชาอ่ืน 
4) สอนโดยใช้หลักการวิจัยเป็นฐาน มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
สร้างนวัตกรรมและน าไปถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและ
สังคม 

2) เป็นนวัตกรในการพัฒนานวัตกรรมการเรียน
การสอน  

1) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
และน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการสร้างนวัตกรรม 
2) จัดกิจกรรมฝึกความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และ สิ่งแวดล้อม 
3) สอนโดยใช้หลักการวิจัยเป็นฐาน มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
สร้างนวัตกรรมและน าไปถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและ
สังคม 

3) มีความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ด้านศิลปศึกษา 1) ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติทักษะวิชาเอก ฝึกปฏิบัติการสอน 
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2) สอนโดยการเชื่อมโยงจากทฤษฎีและสาธิตไปสู่การ
ปฏิบัติ รวมถึงการบูรณาการกับศาสตร์สาขาวิชาอ่ืน 
3) น าเสนอ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
สะท้อนความคิดในชั้นเรียน 
4) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบค้น
ข้อมูล  โดยเลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 

4) เป็นผู้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 1) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบค้น
ข้อมูล  โดยเลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 
2) จัดสัมมนากลุ่มย่อยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
ครูด้านศิลปศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบัน 

5) มีความสามารถในการสื่อสาร คิดแก้ปัญหา  
และใช้เทคโนโลยี 

1) สอนโดยใช้กรณีศึกษาเพ่ือให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้วิธี
วิเคราะห์ปัญหา และฝึกบูรณาการความรู้เพ่ือใช้ในการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
2)  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของผู้เรียน 
 ความสามารถในการเลือกสารสนเทศ และฝึกทักษะการ

น าเสนอสารสนเทศด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสม
กับผู้ฟังและเนื้อหาที่น าเสนอ 

6) มีจิตส านึกและยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม  
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

1) ปลูกฝังการประพฤติปฏิบัติตนให้มีจริยธรรมที่ดีงาม 
2)  สอนโดยเน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในเนื้อหา
รายวิชาต่าง ๆ 
3) ส่งเสริมให้ผู้เรียนท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครูเพ่ือสร้างจิตส านึก
สาธารณะ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
     1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1.1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
     2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อ
งานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
     3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคน
อ่ืน มีความสามัคคี และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ 
     4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการ
และคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม 
โดยอาศัยหลักการ เหตุผล และใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์
ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ  ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
และความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 

1.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ก าหนดให้มีรายวิชาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม 

สิ่งแวดล้อม 
   2) สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในเนื้อหารายวิชาต่างๆ  
   3) สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายร่วมกัน 
   4) การบรรยายพิเศษโดยผู้มีประสบการณ์ 
   5) การแสดงออกเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอน 
   6) มอบหมายการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นรายบุคคล/กลุ่ม 
   7) จัดกิจกรรมเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
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   8) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
   9) จัดกิจกรรมส่งเสริมเรื่องความรับผิดชอบทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
  1.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1) ผลการสอบในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

2) การประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมระหว่างผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้สอน 

3) ผู้เรียนบันทึกประสบการณ์จากการเรียนในชั้นเรียนและประสบการณ์จากสังคม
เป็นกรณีศึกษา 
   4) ประเมินจากภาระงานที่ได้รับมอบหมาย เป็นรายบุคคล/กลุ่ม 
   5) ประเมินความรับผิดชอบจากการตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน และการส่งงาน
ตามก าหนด 
   6) ก าหนดหัวข้อทางคุณธรรม จริยธรรม ให้อภิปรายหรือแสดงออก 
 

2. ด้านความรู้ 
 2.1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

     1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ 
ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู 
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา  
และการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน และภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล 
ทักษะในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน 
(Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering 
and Mathematics Education: STEM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning 
Community: PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 
     2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์
ความรู้และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ของแต่ละ
สาขาวิชา 
     3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาผู้เรียน 
     4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ตามมาตรฐาน 
     5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางาน และพัฒนาชุมชน 
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2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1) การบรรยาย อภิปรายในการให้ความรู้ของศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กัน 
   2) การสอนแบบบูรณาการความรู้ของศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กัน 
   3) การสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษา 
   4) การท าแผนที่ความคิด 
   5) การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา คิดวิธีแก้ปัญหา 
   6) การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   7) การท ารายงาน โครงงาน 
   8) การระดมสมองเพ่ือการเรียนรู้ ตลอดจนการน าไปประยุกต์ใช้ 
   9) การเข้าร่วมกิจกรรมหรือศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
   10) การสอนแบบสาธิต การฝึกปฏิบัติ 
   11) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปเป็นองค์ความรู้ 
   12) การถ่ายทอดประสบการณ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้รู้ 
   13) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ 
   14) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
  2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1) การท ารายงานและการน าเสนอ 
   2) การประเมินผลสัมฤทธิ์โดยการสอบ 
   3) การวิเคราะห์กรณีศึกษา 
   4) การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
   5) การสังเกต 
   6) การอภิปราย 
 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

     1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้ อมูล สื่อ สารสนเทศจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการ
เปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี 
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคม และผลกระทบที่
อาจเกิดข้ึน 
   2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
     3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัย และสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
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  3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) การอภิปรายกลุ่มและการน าเสนอ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   2) การสอนที่เน้นผู้เรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 
   3) ระดมสมองและกระตุ้นให้ผู้เรียนสรุปความรู้และความคิดจากที่ได้เรียน 
   4) การแสดงบทบาทสมมติ 
   5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ฝึกวิเคราะห์ 
   6) ลงมือปฏิบัติการแก้ปัญหาด้วยการท าโครงงาน/วิจัยเป็นฐาน 
   7) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์ 
   8) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทัศนคติเชิงบวก 
   9) การมอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองรายบุคคลและรายกลุ่ม 
   10) การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
   11) การถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ผู้รู้ 
   12) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปัญหาต่างๆ 
   13) การเรียนรู้แบบสืบสอบ 
   14) การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
  3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) การประเมินผลการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา 
   2) การจัดระบบความคิด 
   3) การน าเสนอรายงาน 
   4) การวิเคราะห์กรณีศึกษา 
   5) โครงงาน/ผลงาน/งานวิจัย/นวัตกรรม 

6) การทดสอบ/สอบ เกี่ยวกับระบบความคิด ความเชื่อมโยงและเหตุผลทั้งใน
ระหว่างเรียนและปลายภาค 

   7) การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทาง 
   8) การประเมินโดยผู้เรียนประเมินตนเอง เพื่อน อาจารย์ประเมิน 
   9) การสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ 
 
 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้ อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะ          
ทางอารมณ์และทางสังคม 
     2) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธ์ภาพที่ดีกับ
ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
     3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน ต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
   4) มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม 
สามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคมอย่างสร้างสรรค ์
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  4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

   1) การมอบหมายให้ท างานเป็นกลุ่ม และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบโดยหมุนเวียน
กันไป 
   2) การศึกษาดูงาน 
   3) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในเรื่องภาวะผู้น า ผู้ตามที่ดี 
   4) การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นแบบสะท้อนกลับ 
   5) การบรรยาย อภิปราย ยกตัวอย่างผลกระทบในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ 
   6) ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเคารพสิทธิของผู้อื่น ความแตกต่างของบุคคล เคารพหลัก
ความเสมอภาค การเคารพกติกา 
   7) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ และการมีผู้น าแบบมีส่วนร่วมในการน าเสนอ
งานวิชาการ 
   8) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
  4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
   1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม ในการเรียนแบบร่วมมือ 
   2) ประเมินความสามารถในการแสดงออกในบทบาทผู้น า ผู้ตามในสถานการณ์ต่างๆ 
   3) ประเมินจากการมีส่วนร่วม การยอมรับเรื่องการใช้สิทธิเสรีภาพ 
   4) ประเมินจากผลงาน รายงานที่ได้รับมอบหมาย 
 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
 5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
  1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
     2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่ม
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วยรูปแบบ
ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 
     3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การท างาน 
การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีใน
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียน
ผลงาน 

5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี     

 1) การบรรยาย อภิปราย 
   2) จัดประสบการณ์เรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
   3) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การน าเสนองานโดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล 
   4) การใช้กรณีศึกษาเชิงคณิตศาสตร์ สถิติ เก็บรวบรวมข้อมูลและน าเสนอข้อมูล 
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   5) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
   6) การฝึกเทคนิค และทักษะการคิดค านวณจากตัวอย่าง 
 

5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี     
   1) การประเมินผลงาน โครงงาน รายงานที่ได้รับมอบหมาย 
   2) การประเมินทักษะการสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
   3) การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ 
   4) การประเมินผลจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
  การพัฒนาผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะด้าน  เป็นหมวดวิชาหนึ่งในโครงสร้างหลักสูตร  
ประกอบด้วย กลุ่มวิชาชีพครู และกลุ่มวิชาเอก  
  1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
     2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อ
งานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างทีด่ีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
     3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคน
อ่ืน มีความสามัคคี และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ 
     4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการ
และคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม 
โดยอาศัยหลักการ เหตุผล และใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์
ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
และความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 

1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1) ชี้แจงกฎระเบียบและแนวปฏิบัติในการเรียนการสอนให้ชัดเจนในทุกรายวิชา 

   2) สอนโดยเน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพในเนื้อหารายวิชาต่าง ๆ  
   3) สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกันอย่างอิสระ 
   4) การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอน 
   5) ฝึกปฏิบัติท ากิจกรรม ส่งเสริมให้มีความซื่อสัตย์ มีวินัย มีความรับผิดชอบ และ 
ตรงต่อเวลา 
   6) ส่งเสริมให้ผู้เรียนท ากิจกรรมที่เก่ียวข้องกับคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู เพื่อสร้างจิตส านึกสาธารณะ  
   7) ปลูกฝังการประพฤติปฏิบัติตนให้มีจริยธรรมที่ดีงาม 
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  1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
   1) การสังเกต เช่น การปฏิบัติตนตามระเบียบของคณะ พฤติกรรมการเรียน      การ
ท างานตามสภาพจริง การเข้าร่วมกิจกรรมผู้เรียน และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
   2) ประเมินผลการเรียนรู้โดยผู้สอน เพื่อน และตนเอง 
   3) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย การวางแผน การปฏิบัติ การน าเสนอ
ผลงาน และการสะท้อนความคิดในชั้นเรียน 
 

2. ด้านความรู้ 
 2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

     1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ 
ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู 
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและ
การเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และ
ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะในการ 
บูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริ งและการบูรณาการข้ามศาสตร์  อาทิ  การบูรณาการการสอน 
(Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม ศิลปะ และคณิตศาสตร์ (Science Technology 
Engineering Art and Mathematics Education: STEAM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(Professional Learning Community: PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 
     2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์
ความรู้และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละ
สาขาวิชา 
     3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาผู้เรียน 
     4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ตามมาตรฐาน 

     5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1) จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพ่ือให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง  
   2) ให้ผู้เรียนสืบเสาะ ค้นคว้า และเรียนรู้ด้วยตนเองจากการฟังบรรยาย หรือ
สัมภาษณ์ผู้ที่มีความรู้และเกี่ยวข้องในศาสตร์เฉพาะทาง 
   3) ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติทักษะวิชาเอก ฝึกปฏิบัติการสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เป็นเครือข่าย 
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   4) สอนโดยการเชื่อมโยงจากทฤษฎีและสาธิตไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงบูรณาการ   กับ
ศาสตร์สาขาวิชาอ่ืน 
   5) ฝึกปฏิบัติงานทั้งวิชาการและการแสดงที่เก่ียวข้องกับสถานประกอบการของ
ภาครัฐ และเอกชน 
   6) ใช้วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ เช่น การเรียนรู้แบบผสมผสานโดยบูรณาการ
เทคโนโลยีดิจิทัล การเรียนรู้แบบร่วมมือ การเรียนรู้โดยการใช้การวิจัยเป็นฐาน การเรียนรู้จากกรณี ศึกษา  
การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง การเรียนรู้แบบ (Team – based Learning) การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรค์
สร้างนิยม (Constructivism) การเรียนรู้โดยการลงมือ (Learning by doing) และการจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ (Active learning) 
  2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1) ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย และการสะท้อนความคิดในการจัด
กิจกรรมในชั้นเรียน 
   2) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการปฏิบัติงานของผู้เรียนในด้าน ต่าง ๆ 
ได้แก่ การทดสอบย่อย การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน การท ารายงาน การน าเสนอผลงาน 
การฝึกงาน การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การวิจัยในชั้นเรียน และการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปศึกษา 
   3) ประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้าในการน าเสนอหรือรายงานที่ข้อมูลแสดงให้เห็น
ความก้าวหน้า หรือทิศทางของแนวคิดที่เก่ียวข้อง 
 
          3. ด้านทักษะทางปัญญา 

 3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับ  
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี 
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบ  
ที่อาจเกิดข้ึน 
   2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
             3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัย และสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
  3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และน าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
การเรียนและการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
   2) สอนโดยใช้กรณีศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีวิเคราะห์ปัญหา และฝึก 
บูรณาการความรู้เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
   3) น าเสนอ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสะท้อนความคิดในชั้นเรียน 
   4) จัดกิจกรรมฝึกความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม
และสิ่งแวดล้อม 
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   5) สอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรม และน าไปถ่ายทอด
ความรู้แก่ชุมชนและสังคม  
   6) จัดสัมมนากลุ่มย่อยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูด้านศิลปศึกษา 
ในสถานการณ์ปัจจุบัน 
 
  3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) ประเมินจากคุณภาพของรายงาน การน าเสนอผลงานที่แสดงถึงการค้นคว้าความรู้
เพ่ิมเติม การเลือกรับข้อมูลข่าวสาร การคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ 
    2) ประเมินจากการทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
   3) สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปราย และการสะท้อนความคิดกิจกรรม
ในชั้นเรียน 
   4) ประเมินจากผลงานที่เป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม 
  4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์และทางสังคม 
     2) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
     3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ ร่วมงาน ต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
     4) มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม 
สามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

  4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
   1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการท างานเป็นกลุ่ม และงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลเพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญและพัฒนาตนเองให้มีมนุษยสัมพันธ์อันดี และ  
มีความรับผิดชอบส่วนบุคคล 
   2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมการท างานเป็นทีมเพ่ือ
แสดงออกถึงภาวะการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี   
   3) จัดกิจกรรมใหผู้้เรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือฝึกการปรับตัวในสถานการณ์ ต่าง ๆ 
การมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และการรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมกลุ่ม  
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  4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
   1) สังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม  การ
มีส่วนร่วมในการอภิปรายและการสะท้อนคิดกิจกรรมในชั้นเรียน 
   2) การประเมินตามสภาพจริงโดยเพื่อน อาจารย์ และตนเอง 
 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
 5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
  1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
     2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่ม
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วยรูปแบบ
ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 
     3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การท างาน 
การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีใน
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียน
ผลงาน 

5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
   1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารระหว่างบุคคลทั้งการพูด การฟัง และการเขียนในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน และบุคคลที่
เกี่ยวข้องในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
   2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลโดยเลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 
   3) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการเลือก
สารสนเทศและฝึกทักษะการน าเสนอสารสนเทศด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้ฟังและเนื้อหาที่
น าเสนอ      

5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
   1) ประเมินจากวิธีการน าเสนอของผู้เรียน โดยเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและสถิติที่เก่ียวข้อง 
   2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายเหตุผลของการเลือกใช้เครื่องมือในการ
อภิปราย 
   3) ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบสังเกต แบบประเมิน
ทักษะการพูด การฟัง และการเขียน     
   4) ประเมินจากคุณภาพของรายงานที่แสดงถึงการสืบค้นข้อมูล การเลือกใช้ข้อมูล 
และการรู้จักแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม  
   5) ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
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 6. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  
  6.1 ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
    1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา            การ
ออกแบบ เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน 
การบริหาร จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการ
เรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที ่ 
   2) สามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา  
ผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่าง 
บุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทางกาย  
    3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ 
เรียนรู้ ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน  
การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการ
เรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนาด้วยความ  
ซี่อสัตย์ สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด  
    4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและ  
สร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกและร่วมมือ 
กันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิด และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ   
   5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร ทักษะเทคโนโลยีและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าทักษะ
เหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 
   6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้
   1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง เช่น การวิเคราะห์
ผู้เรียน การจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การผลิตสื่อ การใช้สื่อ การวัดประเมินผล 
การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การวิจัยในชั้นเรียน การปฏิบัติงานครูในสถานศึกษา 
   2) จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากครูต้นแบบหรือผู้เชี่ยวชาญ เช่น ครูผู้สอน ครูประจ าชั้น 
ครูแกนน า ครูแห่งชาติ ศิลปินแห่งชาติ ผ่านการสอน การสังเกต และการสัมภาษณ์  
   3) จัดให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพ่ือนในสถาบันและต่างสถาบัน 
   4) จัดให้ผู้เรียนออกแบบการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย 
   5) จัดให้ผู้เรียนท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 
   6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
   1) ให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา ครูพ่ีเลี้ยง ครูประจ าชั้น เพ่ือน 
อาจารย์นิเทศก์ ประเมินผู้เรียนโดยเน้นการประเมินตามสภาพจริงในด้านความเป็นครู และความสามารถการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
   2) ประเมินจากผลงานผู้เรียน เช่น การบันทึกการสอนประจ าวัน บันทึกการสังเกต
การสอนของครูพ่ีเลี้ยงและเพ่ือน แผนการจัดการเรียนรู้ การท าวิจัยในชั้นเรียน การท าแฟ้มสะสมงาน การท า
รายงานสรุปผลการปฏิบัติการสอนและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
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   3) สังเกตและประเมินการสอนในชั้นเรียนโดยครูพ่ีเลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ 
                        4) ประเมินจากการน าเสนอผลงาน การจัดแสดงนิทรรศการสื่อและนวัตกรรมการ
เรียนรู้ 
 
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา 
 
ชั้นป ี ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
ปี 1 สามารถวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของครูที่ดีในสถานศึกษา เข้าใจธรรมชาติและความแตกต่างของ

ผู้เรียน สามารถใช้ภาษาไทยในการสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม และมีทักษะ
ทางวิชาเฉพาะสาขาตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

ปี 2 สามารถน าองค์ความรู้จากศาสตร์สาขาวิชาเอกมาเชื่อมโยงในการออกแบบและจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
เป็นระบบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสอน ภายใต้การก ากับดูแลของครูพ่ีเลี้ยงในสถานศึกษา ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน และสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปศึกษา และ
เผยแพร่สู่สาธารณชน  

ปี 3 เป็นผู้สอนร่วม โดยบูรณาการความรู้วิชาชีพครู วิชาเอกศิลปศึกษากับศาสตร์สาขาอ่ืน สามารถใช้
กระบวนการวิจัยในการพัฒนาผู้เรียน การเรียนการสอน หรือการสร้างองค์ความรู้ และใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้  

ปี 4 สามารถประมวลความรู้วิชาชีพครู และวิชาเอกมาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและงานอ่ืนๆ  
ในหน้าที่ของครู  อย่างมีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

มาตรฐานการเรียนรู ้

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ ์

ระหว่าง 
บุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ 
วิเคราะห์เชิง 

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลย ี

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

1 300-11001 ภูมิวัฒน์พัฒนศิลป์*                    
2 300-11002 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน*                    
3 300-11003 ความเป็นพลเมืองและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง*                    
4 300-11004 นันทนาการสรา้งสุข*                            
5 300-11005 จริยศาสตรเ์พื่อคุณภาพชีวิตในโลกยุคใหม ่                    
6 300-11006 กฎหมายในชีวิตประจ าวันและการอาชีพ                    
7 300-11007 เอเชียในโลกยุคใหม ่                    
8 300-11008 ผู้ประกอบการในยุคดจิิทัล                    
9 300-11009 กีฬาเพื่อสุขภาพ                    
10 300-12001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร*                    
11 300-12002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร*                    
12 300-12003 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ*                    
13 300-12004 วรรณกรรมไทยร่วมสมัย                    
14 300-12005 วรรณคดีไทยศึกษา                    
15 300-12006 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่งานอาชีพ                    
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

มาตรฐานการเรียนรู ้

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ ์

ระหว่าง 
บุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ 
วิเคราะห์เชิง 

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลย ี

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

16 300-12007 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                    
17 300-12008 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                    
18 300-12009 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร                        
19 300-12010 ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร                    
20 300-13001 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในยุคดิจิทัล*                    
21 300-13002 การคิดเชิงคณิตศาสตร์*                    
22 300-13003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต*                    
23 300-13004 การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสื่อดจิิทัล                    

หมายเหตุ   * หมายถึง วิชาบังคับ 
  ล าดับที่ 1 – 9 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    ล าดับท่ี 10 – 19 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร   ล าดับที่ 20 – 23 กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์และเทคโนโลยี
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครู 
 ความรับผิดชอบหลกั      ความรับผิดชอบรอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา 

มาตรฐานการเรียนรู ้
 1. คุณธรรม  

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 
4. ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี 

6.วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชพีครู 
1) กลุ่มวชิาชีพครู  

 
 

 
   

 
   

 
   

 
   

     

1 300-21001 ความเป็นครูวิชาชีพ      
 
  

 
   

 
   

 
       

2 300-21002 จิตวิทยาส าหรับคร ู                         

3 300-21003 การพัฒนาหลักสูตร                         

4 300-21004 วิธีวิทยาการจัดการเรยีนรู ้                         

5 300-21005 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้                         

6 300-21006 นวัตกรรม เทคโนโลยสีารสนเทศและ
สื่อสารการศึกษา 

                        

7 300-21007 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
 

    
 
  

 
 

 
 

 
 

 
  

 
      

8 300-21008 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับคร ู                         
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ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา 

มาตรฐานการเรียนรู ้
 1. คุณธรรม  

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 
4. ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี 

6.วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

9 300-21009 การประกันคณุภาพการศึกษา                         

2) การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา                         

10 300-21010 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                         

11 300-21011 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                         
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
    หมวดวชิาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอก (วิชาบังคับ 40 หน่วยกิต และวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 20  หน่วยกิต)   

 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 
 

 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา 

มาตรฐานการเรียนรู ้

 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี 

6.วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
1) กลุ่มวชิาเอกบังคับ 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 303-28001 องค์ประกอบศิลป ์                         
2 303-28002 หลักการออกแบบ                         
3 303-28003 วาดเส้นพ้ืนฐาน                         

4 303-28004 จิตรกรรมพื้นฐาน                         

5 303-28005 ภาพพิมพ์พื้นฐาน                         

6 303-28006 ประตมิากรรมพื้นฐาน                         
7 303-28007 ประวัติศาสตร์ศิลป ์                         
8 303-28008 ศิลปไทย                         

9 303-28009 ช่างศิลป์ไทย                         
10 303-28010 ศิลปวิจักษณ ์                         
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ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา 

มาตรฐานการเรียนรู ้

 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี 

6.วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

11 303-28011 หลักการสอนศิลปศึกษา                         

12 303-28012 สัมมนาศลิปศึกษา                         

13 303-28013 ศิลปศึกษานิพนธ ์1                         

14 303-28014 ศิลปศึกษานิพนธ ์2                         

2)กลุม่วิชาเอกเลือก                         
1 303-28015 ศิลปะ 2 มิติ สร้างสรรค ์                         
2 303-28016 ศิลปะ 3 มิติ สร้างสรรค ์                         
3 303-28017 มีเดียอาร์ต                         
4 303-28018 ดนตรี และนาฏศิลปส์ าหรบัครู

ทัศนศิลป ์
    

 
                   

5 303-28019 การออกแบบสื่อการเรียนการสอน
ศิลปะ 

    
 
                   

6 303-28020 สื่อดิจิทัล                         

7 303-28021 สุนทรียศาสตร ์                         

8 303-28022 กิจกรรมศลิปะเพื่อการเรียนรู ้                         

9 303-28023 ศลิปะส าหรับเด็ก                         

10 303-28024 ศิลปะพื้นบ้านและภมูิปัญญาท้องถิ่น                         
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ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา 

มาตรฐานการเรียนรู ้

 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี 

6.วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

11 303-28025 เทคนิคจิตรกรรม                         
12 303-28026 การเขียนภาพคนเหมือน                         
13 303-28027 เครื่องเคลือบดินเผา                         

14 303-28028 การจัดนิทรรศการ                         

15 303-28029 การถ่ายภาพเพื่อศิลปะ                         

16 303-28030 เครื่องถม                         

17 303-28031 ศิลปะสื่อผสมและการจัดวาง                         

18 303-28032 การประดิษฐ์หัวโขน                         
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลผู้เรียน 
 

1.  กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  
  ระบบการให้ค่าระดับคะแนน  รวมทั้งสัญลักษณ์ค่าระดับคะแนน  และความหมายของการ
ประเมินผลการศึกษา 

1.1 สัญลักษณ์ ค่าระดับคะแนน และความหมายของการประเมินผลการศึกษารายวิชา มีดังต่อไปนี้ 
 
สัญลักษณ์      ค่าระดับคะแนน   ความหมาย 

A    4   ดีเยี่ยม (Excellent) 
B+    3.5   ดีมาก (Very Good) 
B    3   ดี (Good) 
C+    2.5   ค่อนข้างดี (Fairly Good) 
C    2   พอใช้ (Fair) 
D+    1.5   ค่อนข้างอ่อน (Below Average) 
D    1   อ่อน (Poor) 
F    0   ตก (Fail) 

 
 1.2  ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินผลเป็นค่าระดับคะแนนตามที่ก าหนดในข้อ 1.1  ได้ให้ใช้สัญลักษณ์
และความหมายดังต่อไปนี้ 

     
สัญลักษณ์  ความหมาย 

I  ยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
S  ผลการศึกษาผ่าน (Satisfactory) 
U  ผลการศึกษาไม่ผ่าน (Unsatisfactory) 
Au  การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
IP  การศึกษายังไม่สิ้นสุดลง (In-Progress) 
W  การถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawal) 
NR  ไม่ได้รับรายงานผลการศึกษา (No-Report) 

 
1.3  การให้สัญลักษณ์ A , B+ , B , C+ , C , D+ , D และ F จะกระท าได้ในกรณีดังนี้ 
 1.3.1  รายวิชาที่ผู้เรียนเข้าสอบ และ/ หรือมีผลงานที่ประเมินได้ 

  1.3.2  เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I ภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคเรียนการศึกษาถัดไป 
1.4   การให้สัญลักษณ์ F จะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
 1.4.1  ผู้เรียนเข้าสอบและสอบตก 

  1.4.2  ผู้เรียนขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุมัติจากคณบดี  หรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย 
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 1.4.3  ผู้เรียนทุจริตในการสอบ 
  1.4.4  ผู้เรียนมีเวลาเรียนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และ/หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่
ถึงร้อยละ 80  ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น 

1.4.5  เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เนื่องจากผู้เรียนไม่เข้าสอบ และ / หรือไม่ 
ท างานที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด ซึ่งอาจารย์ผู้สอนต้องรายงานผลการศึกษาภายใน 2 สัปดาห์นับถัดจากวันเปิด
ภาคการศึกษาถัดไป 
 

1.5  การให้สัญลักษณ์ I จะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
   1.5.1  ผู้เรียนป่วยก่อนสอบหรือระหว่างสอบ  เป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชา
หรือทั้งหมดได้  และได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบการลาป่วย โดยมีใบรับรองแพทย์  และ/ หรือ ใบรับรอง
การรักษาจากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน และต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย แต่
ทั้งนีผู้้เรียนจะต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
   1.5.2  ผู้เรียนขาดสอบโดยเหตุสุดวิสัยและไม่ได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการวิทยาลัยหรือผู้ที่
ผู้อ านวยการวิทยาลัยมอบหมาย 
   1.5.3  ผู้เรียนท างานที่เป็นส่วนประกอบการศึกษาในแต่ละรายวิชาไม่สมบูรณ์และอาจารย์
ผู้สอน หัวหน้าภาควิชา ผู้อ านวยการวิทยาลัยหรือผู้ที่ผู้อ านวยการวิทยาลัยมอบหมายเห็นสมควรให้รอผล
การศึกษา  อาจารย์ผู้สอนต้องแจ้งฝ่ายทะเบียนและประมวลผลของสถาบันให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

 1.6 การให้สัญลักษณ์ S และ U จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่ก าหนดในหลักสูตรและให้ผู้เรียน
ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 1.6.1 การให้สัญลักษณ์ S จะกระท าต่อเมื่อผู้เรียน ศึกษารายวิชานั้นผ่าน 
  1.6.2 การให้สัญลักษณ์ U จะกระท าต่อเมื่อผู้เรียน ศึกษารายวิชานั้นไม่ผ่าน 
 

1.7 การให้สัญลักษณ์  W  จะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
  1.7.1 รายวิชาที่ผู้เรียนได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาภายหลังระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องยื่น
ค าร้องขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากหัวหน้าภาควิชา และเมื่อได้รับอนุมัติให้ถอนได้ รายวิชาที่ขอถอนจะบันทึก
สัญลักษณ์ “W” โดยผู้เรียนจะไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืน แต่ถ้าไม่ได้รับอนุมัติผู้เรียนต้องศึกษารายวิชานั้นต่อไป 

 1.7.2 ผู้เรียนถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
 1.7.3 คณบดีอนุมัติให้เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เนื่องจากป่วย หรือเหตุอันพ้นวิสัยยังไม่สิ้นสุด 

 1.7.4 รายวิชาที่ผู้เรียนกระท าผิดเงื่อนไขการลงทะเบียน 
 

  1.8 การให้สัญลักษณ์ IP จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่มีการศึกษาหรือการปฏิบัติงานต่อเนื่อง
มากกว่า 1 ภาคการศึกษา และ/หรือ การศึกษาในรายวิชานั้นยังไม่สิ้นสุด สัญลักษณ์ IP จะถูกเปลี่ยนเมื่อ
การศึกษาหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุดลงและมีการประเมินผลการศึกษาได้ 
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  1.9 การให้สัญลักษณ์ NR จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลของสถาบันยัง
ไม่ได้รับการรายงานการประเมินผลการศึกษารายวิชานั้นๆ ตามก าหนด 
 
  1.10 การให้สัญลักษณ์ Au จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่ผู้เรียนลงทะเบียนเรียนเพ่ือร่วมฟังโดย ไม่
นับหน่วยกิต 
 

1.11 การตัดสินผลการศึกษา ให้ถือปฏิบัติดังนี้  
 1.11.1 พิจารณาตัดสินผลการศึกษาเป็นรายวิชา 

   1.11.2 รายวิชาที่นับว่าได้หน่วยกิตต้องเป็นรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์ตั้งแต่ D ขึ้นไป ยกเว้น
รายวิชาที่หลักสูตรก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
   1.11.3 กรณีได้สัญลักษณ์ F ในรายวิชาบังคับ ผู้เรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ า
อีก จนกว่าจะได้สัญลักษณ์เป็น D ขึ้นไป ยกเว้นรายวิชาที่หลักสูตรได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ถ้าเป็นรายวิชา
เลือก จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ าอีกหรือเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนทดแทนก็ได้ 
   1.11.4 กรณีที่สัญลักษณ์ต่ ากว่า C ผู้เรียนอาจลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชานั้นได้               
เพ่ือเปลี่ยนสัญลักษณ์ เรียกว่า “การเรียนเน้น” (Regrade) 
 
  1.12 การค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  ให้ค านวณเฉพาะรายวิชาที่
นับหน่วยกิต และมีการประเมินผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ A , B+ , B , C+ , C , D+ , D และ F 
  1.12.1 หน่วยกิตท่ีเรียน  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตท่ีผู้เรียนลงทะเบียนเรียน 
   1.12.2  หน่วยกิตที่ได้  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่ผู้เรียนได้สัญลักษณ์ตั้งแต่  
D  ขึ้นไป  ยกเว้นรายวิชาที่หลักสูตรก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
   1.12.3  หน่วยกิตท่ีค านวณประจ าภาค  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตทั้งหมดของทุกรายวิชา
ทีผู่้เรียนได้สัญลักษณ์ A , B+ , B , C+ , C , D+ , D  และ  F  ในภาคการศึกษานั้น 
  1.12.4  หน่วยกิตค านวณสะสม  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด ของทุกรายวิชาที่
ผู้เรียนได้สัญลักษณ์ A , B+, B , C+, C , D+, D  และ  F 
   1.12.5  ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค  ให้ค านวณจากผลการศึกษาของผู้เรียนในแต่ละ
ภาคการศึกษา  โดยน าผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนแต่ละรายวิชาที่ประเมินผลในภาคการศึกษา
นั้นมารวมกัน  แล้วหารด้วยผลรวมของหน่วยกิตของรายวิชาดังกล่าว  ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้คิดเป็นเลข
ทศนิยม  2  ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ รายวิชาที่เรียนซ้ า  เรียนทดแทน  หรือเรียนเน้น  ให้น าจ านวนหน่วยกิต
และค่าระดับคะแนนของรายวิชานั้นไปค านวณทุกครั้ง 
   1.12.6  ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณจากผลการศึกษาของผู้เรียนตั้งแต่เริ่มเข้า
ศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปัจจุบัน  โดยน าผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนแต่ละรายวิชาที่ประเมินผล
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ทั้งหมดทุกภาคการศึกษามารวมกัน  แล้วหารด้วยจ านวนผลรวมของหน่วยกิตของรายวิชาดังกล่าว  ค่า
คะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม  2  ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ  รายวิชาที่เรียนซ้ า  เรียนทดแทน  หรือ
เรียนเน้น  ให้นับหน่วยกิตเพียงครั้งเดียว  และน าผลการศึกษาครั้งหลังสุดมาใช้ค านวณ 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
2.1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  
 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ

มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา  โดยให้มีการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาในหลักสูตรทุกภาคการศึกษา ดังต่อไปนี้  

  1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นผู้รับผิดชอบในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 ในแต่ละภาคการศึกษา  

2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมคัดเลือกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาค 
การศึกษาโดยพิจารณารายวิชาให้ครอบคลุมทั้งรายวิชาที่เป็นภาคทฤษฎีและรายวิชาที่เป็นภาคปฏิบัติ  

 3) รายวิชาใดที่มาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คณะ 
กรรมการบริหารหลักสูตรจะแจ้งให้ผู้สอนปรับปรุงการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา
นั้น 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพศิลปศึกษา 
หลักสูตรได้ก าหนดให้มีการทวนสอบมาตรฐานความรู้  ดังต่อไปนี้ 

  1) ผู้เรียนชั้นปีที่ 1-3   ทวนสอบมาตรฐานความรู้ทางด้านศิลปศึกษาสู่สาธารณชน  โดย
แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกปีการศึกษา  โดยมีคณะกรรมการเป็นผู้ประเมิน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ   
ทุกสาขาวิชาและอาจารย์ผู้สอน เพ่ือวัดผลการเรียนรู้ทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพด้านศิลปศึกษา อัน
เป็นการแสดงถึงศักยภาพของผู้เรียนในการน าความรู้ ความสามารถและประสบการณ์จากการเรียนมาบูรณา
การกับศาสตร์สาขาอ่ืน  ออกแบบผลงานสร้างสรรค์ได้อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน  สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีมา
ประยุกต์กับการน าเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม  ทั้งสื่อสารโดยบรรยายเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
ตลอดจนฝึกการท างานร่วมกันเป็นทีม มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นตั้งใจท างานให้ประสบผลส าเร็จ บริหาร
จัดการในการท างานได้อย่างเป็นระบบและเรียบร้อย  โดยมีอาจารย์ประจ าวิชาให้ค าปรึกษา แนะน าและ
แก้ไขผลงานให้สมบูรณ์  ซึ่งเป็นการตอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ได้ครบทั้ง 5 ด้านตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ. 2 

  2) ผู้เรียนชั้นปีที่ 4   ทวนสอบมาตรฐานความรู้ทางด้านศิลปศึกษาสู่สาธารณชนอย่างเต็ม
รูปแบบ  โดยแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการสร้างสรรค์งานศิลปศึกษา  เพ่ือวัดผลการเรียนรู้
ทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพด้านศิลปศึกษา แสดงถึงศักยภาพขั้นสูงในการน าความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอดระยะเวลา 4 ปี มาบูรณาการและประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานได้
อย่างมีหลักการ ภายใต้แนวคิดทฤษฎีและปฏิบัติศิลปศึกษาดั้งเดิมผสมผสานกับแนวทางสมัยใหม่  โดยผ่าน
กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบและขั้นตอนที่น่าเชื่อถือได้ เกิดเป็นองค์ความรู้ในรูปแบบของผลงานที่เป็น
รูปเล่มวิชาการและผลงานการแสดง 

 
2.3 การทวนสอบมาตรฐานความรู้ทางด้านความเป็นครูศิลปศึกษา 

  ก าหนดให้ผู้เรียนชั้นปีที่ 3  ทวนสอบมาตรฐานความรู้ทางด้านความเป็นครูศิลปศึกษา     
ในการท าสื่อและนวัตกรรมการสอนส าหรับครูศิลปศึกษา  เพ่ือวัดผลการเรียนรู้ในการเชื่อมโยงทฤษฎีไปสู่การ
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ปฏิบัติ การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และการใช้สื่อนวัตกรรมในการ
กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจในการเรียน เกิดความรู้ ความเข้าใจในบทเรียนได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน เพ่ือแสดงถึง
ศักยภาพของผู้ที่จะเป็นครูมืออาชีพตามท่ีก าหนดไว้ในปรัชญาของหลักสูตร  

  เมื่อผู้เรียนเรียนหลักการ แนวคิด การออกแบบและฝึกสร้างสื่อนวัตกรรมแล้ว   ให้ผู้เรียน
น าไปทดลองใช้สอนกับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยท าแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการสอนใน
ครั้งนั้นๆ บันทึกวีดิทัศน์ส่งอาจารย์ และบันทึกปัญหาในการใช้สอนพร้อมทั้งวิธีการแก้ไขเพ่ือน าไปพัฒนา
ต่อไป   

2.4 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากผู้เรียนส าเร็จการศึกษา  
คณะ/วิทยาลัย ด าเนินการส ารวจและประเมินผลการประกอบอาชีพของบัณฑิต ดังต่อไปนี้  

  1) ส ารวจภาวะการได้งานท าของบัณฑิต และความคิดเห็นของบัณฑิตต่อการน าความรู้ 
ทักษะประสบการณ์ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ    โดยประเมินจากบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในแต่ละรุ่น    

  2) ตรวจสอบความพึงพอใจในบัณฑิตของผู้ประกอบการ   โดยการสัมภาษณ์ หรือส่ง
แบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจในการท างานของบัณฑิตที่ผู้ประกอบการรับเข้าท างานในสถาน
ประกอบการนั้นๆ  

  3) ตรวจสอบความพึงพอใจในการท างานของบัณฑิตจากสถานศึกษาต่างๆ โดยการ
สัมภาษณ์ หรือส่งแบบสอบถาม เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความสามารถ ความพร้อม
และการน าความรู้ และทักษะต่างๆ ไปใช้ในการประกอบอาชีพ   รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอความคิดเห็นใน
การปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับการน าไปใช้งานได้จริง      

เมื่อทราบผลแล้ว จึงน าผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และปรับปรุง
คุณภาพของหลักสูตรต่อไป 
 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษา  ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
 3.1 สอบได้ครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 3.2 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.00 และได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวด
วิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ และกลุ่มวิชาเอกบังคับ ตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.00 

3.3  ต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ชมรม ตามข้อก าหนดของสถาบัน 
3.4  เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและไม่ขัดต่อระเบียบของสถาบัน 

4.  การให้ปริญญาเกียรตินิยม แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ผู้เรียนผู้ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
4.1 ส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ และมีระยะเวลาในการศึกษาไม่เกินที่ก าหนดไว้ใน

หลักสูตร คือไม่เกิน 4 ปีการศึกษา 
4.2 ไม่เคยสอบตก (F) หรือได้รับผลการศึกษาไม่ผ่าน (U) D และ D+ ในรายวิชาใดๆ ตลอดหลักสูตร 
4.3 ไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนแทนเพ่ือเปลี่ยนค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม 
4.4 ผู้เรียนผู้ที่สมควรได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จะต้องได้รับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป 

  4.5 ผู้เรียนผู้ที่สมควรได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง จะต้องได้รับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่   

 1.1 จัดปฐมนิเทศ หรือแนะแนวอาจารย์ใหม่  ชี้แจงเรื่องปรัชญา  นโยบาย  พันธกิจ  วัตถุประสงค์   
อัตลักษณ์  และโครงสร้างการบริหารของสถาบัน  คณะ/วิทยาลัย ภาควิชาที่สังกัด  และให้ความรู้  ความ
เข้าใจบทบาทหน้าที่ในฐานะของครูผู้สอน ในฐานะบุคลากรของคณะ/วิทยาลัย  รับทราบและถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและภาระงาน  

 1.2 จัดอบรมหลักสูตร เพ่ือน าความรู้ความเข้าใจไปจัดท า มคอ. 3 - มคอ. 7  
  1.3 จัดระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยงส าหรับอาจารย์ใหม่  เพ่ือให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาทั้งด้าน
หลักสูตร  ด้านการเรียนการสอน  และการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้ชีวิตการเรียน การจัดกิจกรรม  
การใช้ชีวิตส่วนตัวทั้งในและนอกสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมถึงสิทธิประโยชน์เรื่องทุนการศึกษา
และการประกวดกิจกรรมต่างๆ  

 1.4 อาจารย์ใหม่เข้ารับการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาที่ฝ่ายกิจการผู้เรียนของสถาบันจัดขึ้น  
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
           2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน   การวัดและการประเมินผล  
                  2.1.1  จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ   เพ่ือพัฒนาอาจารย์ในด้านการจัดการเรียน
การสอน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผลผู้เรียน และการท าผลงานทางวิชาการ 
                  2.1.2  จัดโครงการประชุม อบรม หรือสัมมนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอน  การจัดการความรู้ และการท าวิจัย 
         2.1.3  ส่งเสริมให้อาจารย์ในหลักสูตร ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัด  
การเรียนการสอน  เปิดโอกาสให้มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกันเป็นทีมระหว่างภาควิชาการศึกษากับสาขา
ศิลปศึกษา  ภาควิชาศึกษาท่ัวไปกับสาขาศิลปศึกษา 
         2.1.4  ส่งเสริมให้มีการนิเทศการสอน  โดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์การสอนเข้าเยี่ยมชม 
การเรียนการสอน เพ่ือให้ค าแนะน าไปพัฒนา 
          2.1.5  ส่งเสริมและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้อาจารย์เขียนงานวิจัย  บทความ ต ารา 
และเอกสารการสอนเกี่ยวกับทักษะการจัดการเรียนรู้  การวัดและการประเมินผล   

        2.1.6  จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ 
 

           2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
                  2.2.1  ส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก  โดยการสนับสนุน
ทุนการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

        2.2.2  จัดโครงการประชุม  อบรม หรือสัมมนาเกี่ยวกับการท าวิจัย  การพัฒนาผลงานเพื่อ 
ขอต าแหน่งทางวิชาการ หรือหัวข้ออ่ืนที่สนใจ 
                 2.2.3  ส่งเสริมการเขียนเอกสาร  ต ารา  บทความ  วิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ โดยการสนับสนุนเงินทุนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
                  2.2.4  ให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน เพ่ือพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และคุณธรรมจริยธรรม   



75 

 

 

3.  การเตรียมการบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากร 
 3.1  ก าหนดบุคลากรใหม่เข้าโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาบุคลากรใหม่ของสถาบันบัณฑิตพัฒน-
ศิลป์ และโครงการพัฒนาบุคลากรใหม่ของคณะ/วิทยาลัย 
 3.2  ส าหรับบุคลากรที่ท าหน้าที่สนับสนุน  ให้มีการจัดประชุม  อบรม  เพ่ือพัฒนาการจัดการความรู้
และทักษะเฉพาะต าแหน่งทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
 3.3  พัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพเฉพาะต าแหน่ง 
 3.4  ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
 

หมวดที่ 7   การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
 หลักสูตรได้ก าหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแต่ละประเด็น  ดังนี้ 
1. การก ากับมาตรฐาน 
          1.1  จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า  5  คน  คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโท   มีต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และอาจารย์ 
          1.2  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลด ารงต าแหน่งผลงานทางวิชาการอย่างน้อย  1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
          1.3  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ท าหน้าที่เป็นกรรมการบริหารหลักสูตร ภายใต้การก ากับดูแล
โดยผู้อ านวยการวิทยาลัย รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้าภาควิชาศิลปสากล หัวหน้าภาควิชาศิลปไทย 
และหัวหน้าภาควิชาศึกษาท่ัวไป 
          1.4  การบริหารหลักสูตร   หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปศึกษา ด าเนินการตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ หลักสูตรสี่ปี (มคอ.1) และด าเนินการตาม
มาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา โดยก าหนดโครงสร้างรายวิชาให้เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต 
เนื้อหาสาระวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ ประกอบด้วย  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  31  หน่วยกิต หมวด
วิชาเฉพาะด้าน แบ่งเป็นกลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 38  หน่วยกิต  วิชาเอกศิลปศึกษา ไม่น้อยกว่า 60 หน่วย
กิต และหมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

การบริหารหลักสูตร  ด าเนินการโดยกรรมการบริหารหลักสูตร  มีหน้าที่วางแผนการจัดการ 
เรียนรู้ตลอดหลักสูตร ดังนี้  ก าหนดแผนการศึกษาเป็นรายภาคเรียน จ านวนทั้งสิ้น 8 ภาคเรียน  ก าหนด
อาจารย์ผู้สอนให้มีคุณวุฒิและประสบการณ์สอดคล้องกับรายวิชาที่สอน  ก ากับติดตามการจัดท า มคอ. 3, 
มคอ. 4, มคอ. 5, มคอ. 6, มคอ. 7  จัดทวนสอบตามเกณฑ์ของการประกันคุณภาพ   ประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  ก าหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตร   ประเมินการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของรายวิชา   พิจารณาความจ าเป็นด้านวัสดุ  อุปกรณ์ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ   จัดท าแผน
งบประมาณในการด าเนินการบริหารหลักสูตรเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   รวมถึงติดตาม
ผู้ส าเร็จการศึกษา    ติดตามผลของหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพ่ือรวบรวมข้อมูลน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกปี 
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          1.5 การปรับปรุงหลักสูตร   ด าเนินการตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดไม่เกิน 5 ปี  โดยก าหนดให้
ด าเนินการแล้วเสร็จ และได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบโดยสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 
2. บัณฑิต 
 2.1  คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณา           
จากผลลัพธ์การเรียนรู้ 6 ด้านคือ 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  2. ด้านความรู้  3. ด้านทักษะทางปัญญา  4. 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี  6. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ ผลลัพธ์การเรียนรู้เหล่านี้เกิดจากการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา และการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร ซึ่งเป็นการพัฒนานักศึกษาให้มี
ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  ตามที่ก าหนดในหลักสูตร     
          2.2  การมีงานท าของบัณฑิตที่ตรงสาขาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี นับจากวัน ที่ส าเร็จ
การศึกษามคี่าร้อยละ 100  คุณภาพบัณฑิตมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต       
          2.3  ผลงานวิจัยของนักศึกษาได้เผยแพร่ในงานวิชาการระดับชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสาร หรือ
เผยแพร่ในสื่อออนไลน์ 
 
3. นักศึกษา 
         3.1  กระบวนการรับนักศึกษา 

     การรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร   มีระบบและกลไกในการรับที่โปร่งใส และ
น่าเชื่อถือ ดังนี้ 
    3.1.1 ก าหนดรูปแบบการรับนักศึกษาโดยวิธีการรับตรง    

3.1.2 กระบวนการสอบประกอบด้วยการทดสอบภาคทฤษฎี  ภาคปฏิบัติ  สัมภาษณ์ และ
ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพครูจากระบบทดสอบกลางทั่วประเทศ/ข้อสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพครู 

3.1.3 คณะกรรมการสอบ 
          1) คณะกรรมการสอบภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาศิลปศึกษาที่มีความรู้ และทักษะประสบการณ์โดยตรง 
          2) คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ผู้สอนภาควิชาศิลปสากล ภาควิชาศิลปไทย และภาควิชาศึกษาทั่วไป โดยใช้ข้อสัมภาษณ์ที่
วัดทัศนคติ  ความรู้ ความสามารถ ความใฝ่รู้ และความต้องการที่เหมาะกับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรที่ผลิต
บัณฑิตครศูิลปศึกษา 
      ระบบและกลไกดังกล่าว  สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเรียน 
ในหลักสูตรนี้จนส าเร็จการศึกษา นอกจากนี้ มีการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมทางการเรียน และมี
กิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ  รวมทั้งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความสามารถตามหลักสูตร และทันต่อวิทยาการที่เจริญก้าวหน้าในทุกวันนี้  
 
 
         3.2  การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การให้ค าปรึกษาและแนะแนวแก่นักศึกษา 
        3.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา    
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               1)  จัดปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคการศึกษาเพ่ือชี้แจงเรื่องหลักสูตร  กฎระเบียบใน
การศึกษา   สิทธิประโยชน์ของผู้เรียน (การกู้ กยศ. การขอทุนการศึกษา และการใช้สิทธิ์ประกันอุบัติเหตุ)  
การเข้าร่วมชมรม/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และสิ่งอ านวยความสะดวกในการศึกษา    
               2)  จัดท าคู่มือนักศึกษาและแจกให้แก่ผู้เรียนในวันปฐมนิเทศ   เนื้อหาในเล่ม
ประกอบด้วยโครงสร้าง  รายวิชา  ค าอธิบายรายวิชา และระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษาท าความ
เข้าใจเรื่องหลักสูตร และการปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
      3)  จัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา (อาจารย์ผูกข้อมือเพ่ือ
ความเป็นสิริมงคล)  กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนกับเพ่ือน และระหว่างรุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง (พ่ีรับน้อง)  
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมวิชาการ  วิชาชีพและการใช้ชีวิต ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 1 เดือน  เพ่ือให้
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของศาสตร์ศิลปศึกษาและวิชาชีพครู   พร้อมทั้ง
เรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับวิถีและวัฒนธรรมของวิทยาลัย ตลอดจนใช้ชีวิตร่วมกัน เพ่ือเสริมสร้างความรัก 
ความอบอุ่นและความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษา และการดูแลของวิทยาลัย   
                4) จัดโครงการเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  ได้แก่  โครงการปรับพ้ืนฐาน
ส าหรับวิชาเอกศิลปศึกษา   โครงการปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ  และโครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นครู 
(ส าหรับวิชาชีพครูและวิชาศึกษาท่ัวไป) 
        3.2.2 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี 
                1)  แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาพบกับนักศึกษาใหม่ เพ่ือท า
ความเข้าใจและข้อตกลงร่วมกัน  ทั้งแจ้งช่องทางติดต่อ ได้แก่  โทรศัพท์  อีเมล  ไลน์กลุ่ม เฟสบุ๊ค และ
ห้องพักอาจารย์ 
                2)  จัดวันนัดพบอาจารย์ที่ปรึกษา  ก าหนดอย่างน้อย ภาคการศึกษาละ 2  ครั้ง 
คือ ต้นภาคกับปลายภาค โดยจัดรวมนักศึกษาทุกชั้นปีเพ่ือรับฟังข้อมูลข่าวสารและเปิดโอกาสให้นักศึกษา
สอบถามข้อปัญหาเรื่องต่างๆ  
        3.2.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา   หลักสูตรได้พัฒนาศักยภาพนักศึกษาทั้งใน
การเรียนการสอนที่อยู่ในรายวิชา และกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ส าหรับกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีดังนี้ 
    1)  นักศึกษาชั้นปีที่ 1  เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นครู  เพ่ือให้
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและฝึกพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน TQF ที่สกอ.ก าหนด          
                      2)  นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2  เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การรู้เท่าทันสื่อ 
ICT ทักษะที่จ าเป็นส าหรับเยาวชนยุคใหม่  หัวข้อ ปฏิบัติการใช้ google for education  เพ่ือให้นักศึกษา
ได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝึกปฏิบัติการใช้ google for education เพ่ือฝึกการสืบค้น
ข้อมูล 
                       3)  นักศึกษาชั้นปีที่ 3  เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ E-book  เพ่ือให้
นักศึกษาได้รับความรู้เรื่อง E-book  ฝึกปฏิบัติการท า E-book  และน าไปพัฒนาเข้าประกวดนวัตกรรมสื่อ
การเรียนการสอนที่คณะจัดเป็นประจ าทุกปี 
                       4)  นักศึกษาชั้นปี 3   เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ  เพ่ือให้
นักศึกษาได้รับการพัฒนาภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง การพูด และการเขียน 
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                       5)  นักศึกษาชั้นปี 1-3  จัดกิจกรรม  5  ชมรม  ได้แก่  1. ชมรมจิตอาสา  2. 
ชมรมส่งเสริมสุขภาพ  3. ชมรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  4. ชมรมวิชาการ   5. ชมรมศิลปวัฒนธรรม  
เพ่ือให้นักศึกษาทุกชั้นปีร่วมกันด าเนินการจัดท ากิจกรรมด้วยตนเอง  ทั้งการเขียนโครงการของงบประมาณ  
จัดท าหนังสือเชิญ ประสานหน่วยงานราชการ   ก าหนดและออกแบบกิจกรรม  ถ่ายทอดความรู้  คิดริ่เริ่ม
และสร้างสรรค์ผลงาน   ออกแบบประเมินการจัดโครงการ และสรุปรายงานผลโครงการ  ผลจากการท า
กิจกรรมช่วยเสริมสร้างและพัฒนาทักษะทางวิชาการ  ทักษะทางวิชาชีพ และทักษะชีวิตให้แก่นักศึกษา 
     6) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการครูผู้ให้แด่ผู้ด้อยโอกาส ลงพ้ืนที่สังเกตการ
สอนในชั้นเรียน  สภาพงานของครูในสถานศึกษา  ฝึกออกแบบการจัดการเรียนรู้ และถ่ายทอดความรู้ทักษะ
ปฏิบัติให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมที่อยู่ในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พร้อมทั้งเรียนรู้การท างาน
เป็นทีม  การแก้ปัญหาในการสอน และการท างานร่วมกัน 

7) นักศึกษาชั้นปี 1-3  เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  เพื่อให้นักศึกษา  
มีความรู้ ความเข้าใจ และฝึกทักษะการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม  
   8) นักศึกษาชั้นปี 3  เข้าร่วมโครงการอบรมครูเครือข่ายศิลปศึกษา เพ่ือให้
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและฝึกถ่ายทอดความรู้ทักษะปฏิบัติให้แก่ครูระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  รู้จัก
ปรับตัวและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะท าการสอน  
   9) นักศึกษาชั้นปี 3  เข้าร่วมโครงการอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น 
(B.T.C) เพ่ือเรียนรู้การฝึกลูกเสือที่จะน าไปใช้ในความเป็นครูวิชาชีพ 
                      10) นักศึกษาชั้นปี 1-3  เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย  ด้วยการ
เลือกตั้งตัวแทนนักศึกษาเข้าเป็นคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 2 ส่วน ได้แก่  เป็นคณะกรรมการ
บริหารสโมสรนักศึกษาของวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
                                  
4. อาจารย ์
         4.1  การรับอาจารย์  
  อาจารย์เป็นปัจจัยป้อนที่ส าคัญของการผลิตบัณฑิต จึงต้องมีระบบประกันเพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นในการจัดการศึกษา  โดยการรับอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตรงสาขาและมีความรู้ ความสามารถตามที่
ก าหนดในหลักสูตร  ขั้นตอนการรับสมัครอาจารย์ ก ากับดูแลโดยผู้อ านวยการวิทยาลัย รองผู้อ านวยการฝ่าย
วิชาการ หัวหน้าภาควิชา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
                    วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ได้คัดเลือกอาจารย์ใหม่โดยมีระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
โปร่งใส เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่หลักสูตรก าหนด ดังนี้ 

4.1.1 ประชุมเพ่ือก าหนดคุณสมบัติทางด้านคุณวุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ของอาจารย์ใหม่ที่ต้องสอดคล้องกับสภาพบริบทและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

           4.1.2  มีระบบการคัดเลือก โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์ แนว
ทางการคัดเลือก และวิทยาลัยมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินการสอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ  และ
สัมภาษณ์ โดยให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 

4.2  การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
      วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ได้ก าหนดขั้นตอนในการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ไว้ดังนี้ 

4.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรมายังฝ่ายวิชาการ 
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ของวิทยาลัย 
4.2.2 ฝ่ายวิชาการของวิทยาลัย ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของคุณวุฒิ ต าแหน่ง 

วิชาการ  ผลงานทางวิชาการ  ความเชี่ยวชาญตามหลักสูตร  และเสนอรายชื่อน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัย เพ่ือเห็นชอบแล้วจึงน าเสนอสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เพื่ออนุมัติต่อไป 
 

4.3 การบริหารอาจารย์  
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ก าหนดนโยบายและแผนระยะยาว  โดยจัดท าแผนอัตราก าลัง

ระยะเวลา 5 ปีที่แสดงให้เห็นถึงอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ โดยจ าแนกตามคุณวุฒิ  ต าแหน่งทางวิชาการ 
ระบุจ านวนผู้เกษียณในแต่ละปี  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสรรหาอาจารย์มาทดแทนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่เกษียณ หรือลาออก  ทั้งมีการวางแผนและลงทุนงบประมาณ ทรัพยากรและกิจกรรมด าเนินงาน 
เพ่ือให้อัตราก าลังของอาจารย์มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนผู้เรียนที่รับเข้าในหลักสูตร  มีจ านวนอาจารย์ 
ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตร และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต  
อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง 

ในการบริหารอาจารย์ใหม่   มีระบบการปฐมนิเทศเพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องหลักสูตร   
การใช้หลักสูตร  การจัดท า มคอ. 3 - มคอ. 7  การประกันคุณภาพการศึกษา และการดูแลให้ค าปรึกษาแก่
ผู้เรียน  ทั้งมีการนิเทศก์การสอนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหาร   มีระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยง โดยให้อาจารย์ที่มี
ประสบการณ์ยาวนานช่วยดูแลและให้ค าแนะน าการสอน  ตลอดจนมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อาจารย์ใหม่ 
 

4.4 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
4.4.1 อาจารย์ประจ าทุกคนต้องจัดท าแผนพัฒนาตนเองในประเด็นต่างๆ  ดังนี้ 

             1) ส ารวจตนเองว่าขาดความรู้ ความเข้าใจ และสมรรถนะในการท างานเรื่องอะไร    
ให้แสดงความประสงคใ์นเรื่องที่ตนต้องการพัฒนา เพ่ือวิทยาลัยจะได้จัดอบรม สัมมนาให้ตามความเหมาะสม     
            2) ส ารวจความพร้อมในเรื่องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  เพ่ือเตรียมขอ
ทุนการศึกษาต่อจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
                              3) ส ารวจความพร้อมในการท าผลงานขอต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือเตรียมหัวข้อ
เรื่อง และด าเนินการท าโครงร่างขอทุนวิจัย ทั้งเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการท าผลงานทางวิชาการและน า
ความรู้ ความเข้าใจไปพัฒนาการท าผลงานต่อ   

4.4.2 วิทยาลัย จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ และทักษะที่สอดคล้องกับหลักสูตร  ความ 
เชี่ยวชาญของสาขาวิชา ที่สามารถน าไปใช้ในการสอน และการปฏิบัติงาน 

4.4.3 วิทยาลัยจัดส่งอาจารย์เข้ารับการอบรมสัมมนา หรือประชุมทางวิชาการ ซึ่งจัด 
โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หรือจัดโดยหน่วยงานภายนอก 

4.4.4  ฝ่ายวิชาการและภาควิชาร่วมกันติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาตนเองของ 
อาจารย์   ซึ่งอาจารย์สามารถปรับแผนได้ทุกปี  โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรและฝ่าย
วิชาการของวิทยาลัย 

4.4.5 มีการสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาผลงานทางวิชาการ  พัฒนาผลงานทางวิจัยจาก 
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การสนับสนุนทุนวิจัยทั้งระดับวิทยาลัย ระดับสถาบัน  และส่งเสริมการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ที่เป็น
ระดับชาติและนานาชาติ  จุดประสงค์เพ่ือให้อาจารย์ได้มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง และน าความรู้ที่
ทันสมัยมาปรับใช้ในการเรียนการสอน 
         ผลการประกันคุณภาพต้องน าไปสู่การมีอัตราก าลัง  อาจารย์มีจ านวนเหมาะสมกับ
จ านวนผู้เรียนที่รับเข้าในหลักสูตร   อัตราการคงอยู่ของอาจารย์สูง   อาจารย์มีการพัฒนาตนเองท าให้มี
ประสิทธิภาพในการสอนและการปฏิบัติงาน  มีผลให้อาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
5. หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการหลักสูตรให้มี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง   3  ด้าน คือ  1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร  2) วางระบบ
ผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน   3) ผลการด าเนินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

5.1.1  การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร   มีกระบวนการออกแบบ ดังนี้ 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร โดยอาจารย์ประจ าทุกคนมีส่วนร่วมใน

การออกแบบหลักสูตร ได้แก่ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาชีพครู และหมวดวิชาเอก ศิลปศึกษา  
นอกจากนี้ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทุกหมวดมาเป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าในการปรับปรุงหลักสูตร 
      2) น ามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และ
มาตรฐานคุรุสภา มาเป็นแนวทางในการออกแบบเกี่ยวกับโครงสร้างของหลักสูตร เนื้อหาสาระวิชาศึกษา
ทั่วไป วิชาชีพครูและวิชาเอกศิลปศึกษา 
                            3) น ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ  มาเป็นแนวทางในการก าหนด
รูปแบบของรายละเอียดหลักสูตร  
                             4) น าข้อคิดเห็นจากการจัดประชุมผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า อาจารย์และนักศึกษามา
พิจารณาก าหนดรายวิชา สาระรายวิชาในหลักสูตรและแผนการเรียน รวมถึงน าทักษะการเรียนรู้  ในศตวรรษ
ที่ 21 ความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมมาออกแบบสาระรายวิชาให้มีเนื้อหา ที่ทันสมัยก้าวหน้าทาง
วิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพ่ือให้น าความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพ และน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
          5) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรร่วมกันร่างหลักสูตร วิเคราะห์รายวิชา  
ค าอธิบายรายวิชา Curriculum Mapping และจัดประชุมอีกครั้งเพ่ือให้หลักสูตรครอบคลุม Learning 
outcomes 
        6) วิพากษ์หลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาชีพครู และ
วิชาเอกศิลปศึกษาได้ตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็น  คณะจึงได้น าข้อคิดเห็นจากการวิพากษ์มาปรับแก้ให้
ครบถ้วนและถูกต้อง 
                            7) น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย สภาวิชาการ และน าข้อคิดเห็น
จากคณะกรรมการมาปรับแก้ให้สมบูรณ์ 
                           8) น าเข้าสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เพื่อได้รับการอนุมัติหลักสูตร 
 
                     5.1.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน  

การก าหนดอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตร  มีข้ันตอนดังนี้           
                             1)  ก าหนดผู้สอนโดยพิจารณาจากคุณสมบัติ คุณวุฒิและประสบการณ์ตรง 
สอดคล้องกับรายวิชาที่สอน ทั้งความรู้ ความสามารถ ความช านาญและความถนัดในสาขาวิชานั้น และน าผล
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การประเมินการเรียนการสอนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5 มาก าหนดผู้สอน หากอาจารย์ท่าน
ใดคะแนนน้อยกว่า 3.50 จะจัดอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้สอนร่วม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน 
                            2)  กรณีเชิญอาจารย์ภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษ  คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรได้ก าหนดให้ผู้สอนในหลักสูตรเข้าร่วมสังเกตการสอน  และร่วมสอนเพ่ือเรียนรู้แนวทางการสอนและ
ศึกษาท าความเข้าใจเนื้อหา การเชื่อมโยงความรู้  อันน าไปสู่การพัฒนาการสอนของตนเอง  
                           3)  ก าหนดภาระงานอื่นๆ ของอาจารย์ผู้สอน  ได้แก่  งานการเรียนการสอน  
งานวิจัย  งานบริการทางวิชาการ  งานศิลปวัฒนธรรม  งานประกันคุณภาพการศึกษา  งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  และงานดูแลให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียน 
                         4)  ประชุมชี้แจงผู้สอน  ให้อาจารย์ผู้สอนแจ้งข้อตกลงเบื้องต้น เกณฑ์การมาเรียน  
เนื้อหาที่สอน  วิธีการสอน  วิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบล่วงหน้า  ให้ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย  
การสอนวิชาปฏิบัติควรเชื่อมโยงความรู้ทางวิชาการเพ่ือให้การปฏิบัติมีคุณภาพ   ส่วนวิชาที่เป็นทฤษฎีต้องมี
การปฏิบัติควบคู่จะท าให้เขา้ใจเนื้อหาลึกซ้ึงและน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง   
 

การจัดการเรียนการสอนและก ากับติดตามการเรียนการสอน  
     1) ก ากับติดตามและตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาโดย

ก าหนดให้อาจารย์ส่ง มคอ.3 มคอ.4 ก่อนเปิดภาคเรียน 2 สัปดาห์ และส่ง มคอ.5 มคอ.6 หลังจากสอบเสร็จ
ภายใน 2 สัปดาห์  เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบว่าเนื้อหาและจุดประสงค์ตรงกับค าอธิบายรายวิชา  
รวมถึงกลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้าน  ที่สกอ. 
ก าหนด 
                          2) ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษาจาก มคอ.7 เพ่ือน าข้อมูล
มาปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอน 
                         3) การสอนในรายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  โดยสนองความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน  เพ่ือให้
ผู้เรียนได้รับความรู้  ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง  ส าหรับการวิจัยให้ผู้เรียน
ได้ค้นคว้าอย่างอิสระที่เหมาะสมกับหัวข้อวิจัย  ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ อาจารย์
ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาวิจัยตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการท าวิจัย  การสอบ และการเผยแพร่
ผลงานวิจัยจนส าเร็จการศึกษา  
                         4) มีการจัดนิเทศก์การสอน  โดยแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีประสบการณ์
ยาวนาน เป็นพี่เลี้ยงช่วยดูแลและให้ค าแนะน าแก่อาจารย์ที่ยังมีประสบการณ์น้อย 
                          5) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของผู้เรียน   มีการเลือกโรงเรียนที่เป็นไปตาม
เกณฑ์ซึ่งผ่านการประเมินมาตรฐาน และมีครูพ่ีเลี้ยงที่จบตรงสาขาและมีประสบการณ์คอยดูแลให้ค าแนะน า
ผู้เรียน อาจารย์นิเทศก์ไปส่งผู้เรียนวันแรกที่โรงเรียนฝึกสอน  ทั้งอาจารย์นิเทศก์ ผู้เรียนและครูพ่ีเลี้ยง ได้ท า
ความเข้าใจร่วมกันเรื่องการสอน  การดูแลผู้เรียน การท ากิจกรรมของโรงเรียน  การเซ็นต์ชื่อมาสอน  การ
ตรวจแผนการสอน  วิจัยในชั้นเรียนและแฟ้มสะสมผลงาน  
                          6) มีการน าผลการประเมินการสอนของอาจารย์ รวมถึงข้อเสนอแนะในปีการศึกษา
ที่ผ่านมาปรับปรุง  โดยจัดประชุมชี้แจงอาจารย์ผู้สอนหลังจากท าการสอบเสร็จสิ้นแล้ว หากวิชาใดผล  
การประเมินต่ าและมีข้อเสนอแนะในทางลบ จะจัดอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้ความช่วยเหลือเป็นรายบุคคล  



82 

 

นอกจากนี้ ให้ปรับปรุงการเขียน มคอ.5 ให้ชัดเจนครอบคลุมทุกหัวข้อที่มาตรฐานก าหนด และน าปัญหา  
ตลอดจนการแก้ปัญหามาใส่ใน มคอ.5 ให้ละเอียด  เพื่อน าไปพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างแท้จริง 
 

5.1.3 ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร มีการจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คน (คิดเป็นร้อยละ 
100)  ปีละ 5 ครั้ง เพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร เรื่องที่ด าเนินการ ได้แก่ ก าหนด 
ก ากับติดตามและตรวจสอบ  มคอ.3 - มคอ.6  ทั้งตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา 
(มคอ.7) เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอน 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา   
                รายละเอียดของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2562  (มคอ.2)  สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิสาขาครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์   
            3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาครบทุกวิชา 
                 อาจารย์ผู้สอนจัดท ามคอ.3 ก่อนเปิดภาคเรียนในแต่ละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา 
            4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 
               เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน ทางหลักสูตรได้ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอน
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ครบทุกรายวิชา (ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา) 
             5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุด
ปีการศึกษา 
                หลักสูตรจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) หลังการสิ้นสุดการศึกษา
ภายใน 60 วัน 
            6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
               หลักสูตรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.
3 และ มคอ.4  ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา  วิธีการทวนสอบ มีหลากหลาย
รูปแบบ ได้แก่  สอบข้อเขียน  สอบปากเปล่า  สอบปฏิบัติ  จัดนิทรรศการ  จัดสัมมนา  จัดการแสดง  
            7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้  จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีทีผ่่านมา              
            8. อาจารย์ใหม่(ถ้ามี)ทุกคน  ได้รับการปฐมนิเทศ หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการ
สอน 
            9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/ หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 
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               อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 คนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และหรือวิชาชีพ อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง ตามเกณฑ์ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
           10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/ 
หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
            11. ด าเนินการส ารวจระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร ตามกรอบ TQF 
            12. ด าเนินการส ารวจระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต ด้านคุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบ TQF 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
การด าเนินการบริหารหลักสูตร   ปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่ง

ประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อมด้าน
การให้บริการ  เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ   ห้องแล็ปภาษาอังกฤษ   ห้องสมุด อุปกรณ์การเรียนการสอน  
การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  คอมพิวเตอร์  Wifi และอ่ืนๆ  รวมทั้งการบ ารุงรักษา ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ 

6.1 ความพร้อมด้านห้องเรียน   
 

ห้อง จ านวนห้อง 
ห้องเรียนสามัญ อาคารเรียนรวม      จ านวน    4  ห้อง   
ห้องฝึกปฏิบัติงานศิลปะ 
 

อาคารเรียนรวม ชั้น 3      จ านวน    1  ห้อง 
อาคารศิลปไทย  ชั้นล่าง    จ านวน    2  ห้อง 
อาคารโรงอาหาร             จ านวน    1  ห้อง 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 818) จ านวน   1   ห้อง   มีคอมพิวเตอร์  30  เครื่อง 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 841) จ านวน   1   ห้อง   มีคอมพิวเตอร์  10  เครื่อง 
ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ (ห้อง 811)   จ านวน   1   ห้อง   มีคอมพิวเตอร์   1  เครื่อง 
ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารศิลปไทย                จ านวน    1  ห้อง 
 

ห้อง จ านวนห้อง 
ห้องประชุมสโมสรผู้เรียน จ านวน  1  ห้อง 
ห้องสมุด จ านวน  1  ห้อง 
ห้องพยาบาล จ านวน  1  ห้อง 
 

 
6.2 ความพร้อมด้านสถานทีจ่ัดแสดงนิทรรศการ  

1) หอศิลป์วังหน้า    
2) หอศิลป์มาลัยแมน  
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3) ห้องจัดแสดงนิทรรศการ อาคารประติมากรรม 

6.3 ความพร้อมด้านหนังสือ งานวิจัยและสิ่งพิมพ์ 
 

หมวด จ านวน (รายการ) 
หนังสือทั่วไป  
000   เบ็ดเตล็ด 402 
100   ปรัชญา 446 
200   ศาสนา 315 
300   สังคมศาสตร์ 650 
400   ภาษาศาสตร์ 447 
500   วิทยาศาสตร์ 201 
600   วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี 102 
700   ศิลปกรรม 12,295 
       700   ประวัติศาสตร์ศิลป์  (อังกฤษ/ไทย) 1,009 
       710   ภูมิสถาปัตยกรรม  (อังกฤษ/ไทย)  201 
       720   สถาปัตยกรรม (อังกฤษ/ไทย) 598 
       730   ประติมากรรม  (อังกฤษ/ไทย) 986 
       740   การออกแบบและวาดเส้น  (อังกฤษ/ไทย) 2,503 
       750   จิตรกรรม  (อังกฤษ/ไทย) 4,489 
       760   ภาพพิมพ์  (อังกฤษ/ไทย) 897 
       770  ภาพประกอบ  (อังกฤษ/ไทย) 1,612 
800   วรรณคดี 400 
900   ประวัติศาสตร์ 296 
อ่ืนๆ  
ศิลปนิพนธ์ 87 
สารานุกรม 106 
เรื่องสั้น 167 
นวนิยาย 228 
วิจัย 51 
การจัดการความรู้ 19 
รวม 16,212 
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6.4 ความพร้อมด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 

เครื่อง จ านวน 
เครื่อง Data Projector (LCD) จ านวน   5  เครื่อง 
เครื่อง Visuallizer (VZ)  จ านวน   2  เครื่อง 
เครื่อง Note Book จ านวน   5  เครื่อง 
เครื่องจออัจฉริยะ (Smart Classroom) จ านวน   2  เครื่อง 
เครื่องโทรทัศน์     จ านวน   1  เครื่อง 

6.5 ความพร้อมด้านบุคลากร   ประกอบด้วยศิลปินแห่งชาติ  ผู้เชี่ยวชาญ  และผู้ทรงคุณวุฒิ   
ที่เป็นแหล่งข้อมูลส าคัญยิ่งให้นักศึกษาได้เรียนรู้  ดังนี้ 

สาขาวิชา รายช่ือ 
สาขาศิลปศึกษา   ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี (ศิลปินแห่งชาติ) 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณปริญญา  ตันติสุข (ศิลปินแห่งชาติ) 
รองศาสตราจารย์ศุภชัย สุกขีโชติ (จิตรกรรม) 
รองศาสตราจารย์สรรณรงค์ สิงหเสนี (จิตรกรรม) 
อาจารย์สนั่น รัตนะ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านช่างศิลป์ไทย) 
รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต ธิมวัฒนบันเทิง (ศิลปศึกษา) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า (ศิลปศึกษา) 
อาจารย์ ดร.อธิพัชร์ วิจิตสถิตรัตน์ (ศิลปศึกษา) 

6.6  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
                           1)  รวบรวมข้อมูลจ านวนห้องเรียน  วัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนและ
จัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรม 
             2)  จัดท าข้อมูลการใช้งานของห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ห้องบริการ ห้องสมุด
และสื่อเทคโนโลยี  หนังสือ ต ารา และอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือตรวจสอบความจ าเป็นในการใช้งาน และปัญหาที่
เกิดจากการใช้งาน  เพ่ือน าไปปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมจ านวนทรัพยากรตามความต้องการและจ าเป็นของ
ผู้ใช้งาน   
                           3)  ประเมินความพอเพียงของจ านวนผู้ใช้เพื่อเทียบกับจ านวนของทรัพยากร 
             4)  ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้บริการทรัพยากร เพ่ือการเรียนรู้
และการปฏิบัติการ  โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องบริการ อุปกรณ์การสอน และ
สื่อเทคโนโลยี  โดยด าเนินการปีละ 1 ครั้งทุกสิ้นปี 
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ( Key Performance Indicators ) ของหลักสูตร 

 

 
 
 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2  ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขาครุ
ศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุด
ปีการศึกษา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 
และ มคอ.4 (ถ้ามี)อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอน  หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้  จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน  มคอ. 7  ปีท่ีผ่านมา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

8. อาจารย์ใหม่(ถ้ามี)ทุกคน  ได้รับการปฐมนิเทศ หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการ
สอน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/ หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ / 
หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.50 จากคะแนน 5.00 

   
 

 
 

 
 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 

    
 

 
 

13. นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูครบถ้วน ทุกกิจกรรมที่ก าหนดและ
เป็นประจ าทุกปี 

     

14. มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา
เป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

     

15. นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ประเมินภาษาอังกฤษตามที่ประกาศของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อย่างน้อยร้อยละ 30 ของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาแต่ละปี
การศึกษา 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  
  1.1.1 ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย์ในแต่ละรายวิชา โดยนักศึกษา 

ที่ลงทะเบียนเรียน  
  1.1.2 ประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์จากผลการเรียนของนักศึกษา 
  1.1.3 ประเมินจากการน าเสนอผลงาน และรูปเล่มรายงานของนักศึกษา 
   1.1.4 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของ 

นักศึกษาทั้งในและนอกชั้นเรียน   
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  1.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าการส ารวจเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของ
คณาจารย์   ใช้วิธีการนิเทศการสอนจากอาจารย์ที่มีความช านาญและประสบการณ์การสอนยาวนาน ใช้การ
สังเกตการณ์ของหัวหน้าภาควิชา/คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย  และแจกแบบประเมินให้แก่นักศึกษาใน
แต่ละรายวิชาก่อนจบภาคการศึกษา   
  1.2.2 ข้อมูลที่ ได้จากการสังเกตการณ์และการประเมินจะถูกวิ เคราะห์โดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร  และรายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เพ่ือน าไปปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

 2.1  ประเมินโดยนักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในหลักสูตร 
          2.1.1 ประเมินการสอนโดยผู้เรียน  มีหัวหน้าภาควิชา/อาจารย์ผู้สอน  เป็นผู้รับผิดชอบใน
การให้ข้อมูลและติดตามการแก้ไขปรับปรุง   
   2.1.2  ประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร  และน าข้อมูลย้อนกลับมา
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  2.2  ประเมินโดยอาจารย์ผู้สอน  เป็นการประเมินหลักสูตรและน าข้อมูลย้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  2.3 ประเมินหลักสูตรโดยนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เพ่ือประเมินความพึงพอใจผู้ใช้
บัณฑิต  และน าข้อมูลย้อนกลับเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
  2.4  ประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา หรือผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาจาก
หน่วยงานภายในสถาบันและภายนอกที่เก่ียวข้องทางการศึกษา 
 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในด าเนินการประเมินผลคุณภาพการศึกษาประจ าปี  ตามตัวบ่งชี้ 
(Key Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7  โดยผู้ประเมินระดับสาขาวิชาที่แต่งตั้งโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

 4.1  มีการประเมินผู้สอนทุกรายวิชา                                
 4.2  มีการวิจัยสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอน 
 4.3  ตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินตามข้อ 4.1 และ 4.2 
 4.4  น าผลการประเมินวิเคราะห์ในภาพรวมเพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
 4.5  ก าหนดการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในแผนกลยุทธ์ 
 

...................................................................... 
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ภาคผนวก 

 
 

ภาคผนวก ก  รายละเอียดอาจารย์ผูรับผิดชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 
 
ภาคผนวก ข  1) ค าสั่ง ที่162/2562 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  

(หลักสูตร 4 ป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25.. 
2) ค าสั่งที่ 32/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4ปี) 
สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 25..) วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 
3) ค าสั่ง ที่163/2562 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  
(หลักสูตร 4 ป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25.. ในรายวิชากลุ่มวิชาชีพครูและกลุ่มศึกษาทั่วไป 
4) ค าสั่งที่ 34/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต(4ปี)  
สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 25..) วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 

 
ภาคผนวก ค รายชื่อและสถานที่ตั้งของสถานศึกษาส าหรับปฏิบัติงานวิชาชีพครูของนักศึกษา  

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาศิลปศึกษา 
 
ภาคผนวก ง  รายชื่อวิชาอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 
ภาคผนวก จ  รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 5/2562 
 
ภาคผนวก ฉ  ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญาตรี พ.ศ. 2548 
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ภาคผนวก ก 
 

รายละเอียดอาจารยผู์รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปศึกษา 
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แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 ระดับปริญญาตรี   ระดับบัณฑิตศึกษา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนบหลังแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 
2. ชื่อ-สกุล   นายโดม  คล้ายสังข์ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ      อาจารย์ 
4. สังกัด   วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 
5. ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวชิา พ.ศ. 

ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 
การศึกษา
มหาบัณฑิต 

ศิลปศึกษา 2558 

ปริญญาตรี 
สถาบันเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต 

ประติมากรรม 2553 

 
6. ผลงานทางวิชาการ 
 
    ผลงานวชิาการในลักษณะอื่น   

โดม คล้ายสังข์. (2561).ร่วมแสดงผลงาน D and V ศิลปะกรรมร่วมสมัยไทย – เวียดนาม 
หอศิลป์ Hanoi Architectural University on December, 2018 ประเทศเวียดนาม 

โดม คล้ายสังข์. (2562). Male and Female. THE 1 st INTERNATIONAL ARTS & DESIGNS  
Collaborative Exhibition 2019. หอศิลป์ Burapha Arts Gallery,Burapha 
University,Chonburi มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี. May,79. 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
  7.1 ประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี (เริ่มสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน) 
                 รายวิชาที่สอน 

1) ศิลปนิพนธ์ ปริญญาตรี ปี 5 สาขาวิชาจิตรกรรม  
2) วิชาการสร้างสรรค์รูปทรงทางประติมากรรม (Creative Sculpture in from) 4  

 7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์/กรรมการสอบศิลปนิพนธ์ (ถ้ามี) 
1)  กรรมการสอบศิลปนิพนธ์หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาจิตรกรรม  
     คณะศิลปวิจิตร สถาบันบันฑิตพัฒนศิลป์ (ห้องเรียนเครือข่าย)  
     วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุร ี
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แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 ระดับปริญญาตรี   ระดับบัณฑิตศึกษา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

แนบหลังแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 
2. ชื่อ-สกุล   นายปภณ  กมลวุฒิพงศ์ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ      อาจารย์ 
4. สังกัด   วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 
5. ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

การศึกษา
มหาบัณฑิต 

ศิลปศึกษา 2558 

ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 

ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต 

จิตรกรรม 2553 

 
6. ผลงานทางวิชาการ 

    ผลงานวชิาการในลักษณะอื่น   
ปภณ กมลวุฒิพงศ์. (2561). Liberate. ศิลปะกรรมร่วมสมัยไทย – เวียดนามหอศิลป์ Hanoi 

Architectural University on December, 2018 ประเทศเวียดนาม 
ปภณ กมลวุฒิพงศ์. (2562). Falsification. THE 1 st INTERNATIONAL ARTS & DESIGNS  

Collaborative Exhibition 2019. หอศิลป์ Burapha Arts Gallery,Burapha 
University,Chonburi มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี. May,58. 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
 7.1 ประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี (เริ่มสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน) 
                 รายวิชาที่สอน 

1) ศิลปนิพนธ์ ปริญญาตรี ปี 5 สาขาวิชาจิตรกรรม  
2) จิตรกรรมสีน้ า   

 7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์/กรรมการสอบศิลปนิพนธ์ (ถ้ามี) 
1)  กรรมการสอบศิลปนิพนธ์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาจิตรกรรม  

  คณะศิลปวิจิตร สถาบันบันฑิตพัฒนศิลป์ (ห้องเรียนเครือข่าย)  
  วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 
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แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 ระดับปริญญาตรี   ระดับบัณฑิตศึกษา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 
แนบหลังแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 
2. ชื่อ-สกุล   กาญจนา  ชลสวุัฒน์ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ      อาจารย์ 
4. สังกัด   วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 
5. ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 

ศิลปกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิต 

ทัศนศิลป์ 2551 

ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏ 
จันทรเกษม 

ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา 2541 

 
6. ผลงานทางวิชาการ 

    ผลงานวชิาการในลักษณะอื่น   
กาญจนา  ชลสุวัฒน์. (2559). ภาพสะท้อนจากลายเส้นของเด็กในชุมชน.วารสารพัฒนศิลป์ 

วิชาการ,  2, 1: 77-79. 
กาญจนา  ชลสุวัฒน์.(2560). การสร้างสรรค์หนังสือภาพส าหรับเด็กโดยจินตนาการจากตัวละคร 

เรื่องขุนช้างขุนแผน, 6(NRRU), 81-88. ออนไลน์Http:// 
sibresearch.org/Index.htmlReview of Integrative Business & Economic 
Research vol.6 NRRUIssue SIBR-RDINRRU 2017 Conference ISSN: 2304-1013 

กาญจนา  ชลสุวัฒน์. (2559). การพัฒนารูปแบบหนังสือภาพส าหรับเด็ก “เรื่องกุมารทอง”.  
วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ,  2, ฉบับพิเศษ: 277-288. 



96 

 

7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
  7.1 ประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี  (เริ่มสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน) 
                 รายวิชาที่สอน 

1) สัมมนาจิตรกรรม 1 
2) สัมมนาจิตรกรรม 2 
3) ศิลปกับสิ่งแวดล้อม 
4) โครงงานจิตรกรรม 
5) ศิลปนิพนธ์ 

 7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์/กรรมการสอบศิลปนิพนธ์ (ถ้ามี) 
1)  ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน 
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แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 ระดับปริญญาตรี   ระดับบัณฑิตศึกษา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 
แนบหลังแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา  
2. ชื่อ-สกลุ   วิทยา  ชลสุวัฒน์ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด   วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 
5. ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร ศิลปมหาบัณฑิต ศิลปไทย 2547 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ศิลปบัณฑิต ศิลปไทย 2536 

 
6. ผลงานทางวิชาการ 

    ผลงานวชิาการในลักษณะอื่น   
วิทยา ชลสุวัฒน.์(2560). การสร้างสรรค์งานครัวไทยด้วยเทคนิคสีฝุ่นผสมกาวน้ า. 6(NRRU), 81-88.  

ออนไลน์ Http:// sibresearch.org/Index.htmlReview of Integrative Business & 
Economic Research vol.6 NRRUIssue SIBR-RDINRRU 2017 Conference ISSN: 
2304-1013 

วิทยา ชลสุวัฒน.์ (2560). วิถีชนบทไทยในความเป็นจริง. การประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบัน 
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 4 
พฤษภาคม 2560. 527-534. 

วิทยา ชลสุวัฒน.์ (2559). วิถีเกษตรกรรมไทย. วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ,  2,  2: 91-104. 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
  7.1 ประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี  (เริ่มสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน) 
                 รายวิชาที่สอน 

1) สัมมนาจิตรกรรม 1 
2) สัมมนาจิตรกรรม 2 

 7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์/กรรมการสอบศิลปนิพนธ์ (ถ้ามี) 
ไม่มี 
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แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 ระดับปริญญาตรี   ระดับบัณฑิตศึกษา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 
แนบหลังแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 
2. ชื่อ-สกุล   นางสาวฟารีดา  หีมอะด้ า 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ      อาจารย์ 
4. สังกัด   วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
5. ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท   มหาวิทยาลัยทักษิณ   การศึกษามหาบัณฑิต การวิจัยและประเมิน 2560 
ปริญญาตรี   มหาวิทยาลัยทักษิณ   การศึกษาบัณฑิต การวัดและประเมิน

ทางการศึกษา 
2554 

6. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน      
ฟารีดา หีมอะด้ า, กัลยานี อัศนศักดิ์ ,ล ายงค์ อาลีฮิสเฮาะ และวรรณกร กุรัมย์ . ( 2560).  
   การวิจัยประเมินผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การช่วยชีวิตผู้ป่วยข้ัน   

สูงท่ีได้รับบาดเจ็บฉุกเฉิน (ACLS)” ส าหรับผู้เรียนแพทย์ชั้นปีที่6 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยใช้รูปแบบ CIPP. Poster Display.
ประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบทครั้ง 
ที่16 (CPIRD 2017) “Doctors for Tomorrow” (กันยายน) 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
 7.1 ประสบการณ์สอน ระดับปริญญาตรี– ปัจจุบัน 
 1)  วิชาสัมมนาทางจิตรกรรม 2 
 2)  วิชาการประกันคุณภาพการศึกษา 
 7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ /กรรมการสอบศิลปนิพนธ์นิพนธ์ (ถ้ามี) 
  - ไม่มี 
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ภาคผนวก ข 
 

1) ค าสั่ง ที1่62/2562 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  
(หลักสตูร 4 ป หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 25.. 
2) ค าสั่งที่ 32/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4ป)ี 
สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 25..) วทิยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 
3) ค าสั่ง ที1่63/2562 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  
(หลักสตูร 4 ป หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 25.. ในรายวิชากลุ่มวิชาชีพครูและกลุ่มศึกษาทั่วไป 
4) ค าสั่งที่ 34/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต(4ป)ี 
สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 25..) วทิยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 
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ภาคผนวก ค 
 

รายชื่อและสถานที่ตั้งของสถานศึกษา 
ส าหรับปฏิบัติงานวิชาชีพครูของนักศึกษา 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ป)ี สาขาศิลปศึกษา 
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รายชื่อและที่ตั้งของสถานศึกษาส าหรับปฏิบัติงานวิชาชีพครูของนักศึกษา 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ป)ี สาขาศิลปศึกษา 

 
ล าดับ ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ 

1 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 440 ถนน มาลัยแมน ซอย 2 ต าบล 
รั้วใหญ่ อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 

0-3552-5629 

2 โรงเรียนสงวนหญิง 134 ถนนประชาธิปไตย       ต าบล
รั้วใหญ่ อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 

0-3552-1659 

3 โรงเรียนศรีประจันต์เมธีประมุข 549 หมู่ 2 ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท 
ต าบลศรีประจันต์ อ าเภอศรีประจันต์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 72140 

0-3558-1970 

4 โรงเรียนบางปลาม้า  
สูงสุมารผดุงวิทย์ 

หมู่ 5 340 ต าบลโคกคราม    อ าเภอ
บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 7215 

0-3558-7339 
 

5 โรงเรียนอนุบาลพรรณบุรี 49 ถนน มาลัยแมน ต าบลรั้วใหญ่ 
อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี 72000 

0-3552-2349 
 

6 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ ถนน มาลัยแมน ต าบล รั้วใหญ่ 
อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี 72000 

0-3552-1326 
 

7 โรงเรียนสุพรรณภูมิ ต าบลท่าพี่เลี้ยง อ าเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 7200 

0-3550-2390 

8 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ ต าบล สระแก้ว อ าเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72230 
 

0-3559-7195 

9 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๒ 
วัดลาดหอย 

ต าบล โคกคราม อ าเภอบางปลาม้า
จังหวัดสุพรรณบุรี 72150 

08-9896-1289 

10 โรงเรียนวัดพังม่วง หมู่ที่ 3  บ้านวังน้ าซับ          อ าเภอ
ศรีประจันต์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี   72140 

0-3546-3246 

11 โรงเรียนวัดวรจันทร ์ หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์พระยา        ต าบล
โพธิ์พระยา อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 

0-3553-5901 

12 โรงเรียนบ้านดอนโพธิ์ หมู่ 6 ต าบลสนามชัย อ าเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี, 
72000 

0-3553-5633 
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ล าดับ ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ 
13 โรงเรียนสวนแตงวิทยา ต าบลสวนแตง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 

จังหวัดสุพรรณบุรี 72210 
0-3559-9200. 

14 โรงเรียนวัดลาดตาล หมู่ 3 ถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ, ต าบล
ดอนมะสังข์ อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี, 72000  

0-3555-0600 
 

15 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ต าบลบ้านโพธิ์ อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี 72000   

0-3554-5662 
 

16 โรงเรียนเทศบาล ๑  
วัดประตูสาร 

24/1 ถนน ขุนช้าง ต าบลท่าพ่ีเลี้ยง 
อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี 72000 

0-3551-1296 
 

17 โรงเรียนเทศบาล ๒  
วัดปราสาททอง 

ต าบลท่าพี่เลี้ยง อ าเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี 72000 

0-3528-6413 

18 โรงเรียนเทศบาล ๓  
วัดไชนาวาส 

ต าบลท่าพี่เลี้ยง อ าเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 

09-5827-0402 
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ภาคผนวก ง 
 

รายชื่อวิชาอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
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รายชื่อวิชาอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

คณะ/วิทยาลัย 
สาขาวิชาศิลปศึกษา 

 

หมายเหตุ 
รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต  

 
 
- 

วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 

300-28008 ศิลปไทย (Thai Art) 3 (1-4-4) 

300-28009 ช่างศิลป์ไทย (Thai Artisan) 3 (1-4-4) 

300-28024 
ศิลปะพ้ืนบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(Folk and Local Wisdom Art) 

3 (2-2-5) 

300-28030 เครื่องถม (Niello Art) 3 (1-4-4) 

300-28032 การประดิษฐ์หัวโขน (Khon Mask) 3 (1-4-4) 
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ภาคผนวก จ 
 

รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 5/2562 
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รายงานการประชุม 

สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 

วันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ ส านักงานอธิการบดี (วังหน้า) 

.............................................. 
ผู้มาประชุม 
 ๑. นายเกรียงไกร  สัมปัชชลิต  อุปนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
      ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภาสถาบันบัณฑิต 
      พัฒนศิลป์ 
 ๒. นายสมเกียรติ  พันธรรม  ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม 
      แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
      กรรมการ 

๓. นางนภาพร อาร์มสตรอง รักษาการที่ปรึกษาด้านกิจการอุดมศึกษาเอกชน  
      แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
      กรรมการ 
 ๔. นายยศพล  เวณุโกเศศ   รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการคร ู
      และบุคลากรทางการศึกษา 
      แทนเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการคร ู
      และบุคลากรทางการศึกษา 
      กรรมการ 
 ๕. นางประนอม  คลังทอง  รองอธิบดีกรมศิลปากร 
      แทนอธิบดีกรมศิลปากร 
      กรรมการ 
 ๖. นายก าพล  วันทา   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๗. นายจักรพรรดิ  วะทา   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๘. ศาสตราจารย์ชมนาด  กิจขันธ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๙. รองศาสตราจารย์ณรงค์ชัย  ปิฎกรัชต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๐. นางประกอบ  ลาภเกษร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๑. นางประพิน  อันวาเบค  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๒. นายสมบัติ  แก้วสุจริต  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๓. นางสาวสุทธาสินี  วัชรบลู  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๔. พลต ารวจตรี สุรศักดิ์  สทุธารมณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๕. นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
      กรรมการ 
 ๑๖. นายกิตติ  อัตถาผล   ประธานสภาคณาจารย์และบุคลากร 
      กรรมการ 
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 ๑๗. นายจิรพจน์  จึงบรรเจิดศักดิ์  รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
      กรรมการ 
 ๑๘. รองศาสตราจารย์จินตนา  สายทองค า คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ 
      กรรมการ 
 ๑๙. นายบ ารุง  พาทยกุล   ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลป  
      กรรมการ 
 ๒๐. นายจรัญ  หนองบัว   ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลป 
      กรรมการ 
 ๒๑. นางสาวศิริลักษณ์  ฉลองธรรม คณาจารย์ประจ า คณะศิลปศึกษา 
      กรรมการ 
 ๒๒. นายปรเมศวร์  โพธิ์คล้าย  ข้าราชการครู วิทยาลัยนาฏศิลปรอ้ยเอ็ด 
      กรรมการ 
 ๒๓. นายอ านวย  นวลอนงค์  รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
      เลขานุการ 
 ๒๔. นายประณุท  ไชยานุพงศ์  ผู้ช่วยเลขานุการ  
 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 
 ๑. นายสด  แดงเอียด   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๒. นายโอภาส  เขียววชิัย   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ประวีนา  เอ่ียมยี่สุ่น รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ๒. นายเด่น  หวานจริง   คณบดีคณะศิลปวิจิตร 
 ๓. นางขวัญใจ  พิมพิมล   ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลปสพุรรณบุรี 
 ๔. นายภัทรชัย  พ่วงแผน   รักษาการในต าแหนง่ผู้อ านวยการกองกลาง 
 ๕. นายวัชรินทร์  อ่าวสินธุ์ศิริ  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
 ๖. นายบุญพาด  ฆังคะมะโน  รองคณบดีคณะศิลปวิจิตร 
 ๗. นายแผน  เอกจิตร   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 
 ๘. นางสาวปารีดา  หีมอะด้ า  อาจารย์วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 
 ๙. นางสาวมนัสวันต์  ช้างทองค า  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 ๑๐. นายปิยะพงษ์  กรเกษม  นิติกรช านาญการ 
 ๑๑. นางสาวฐิติภรณ์  พงษ์ประเสริฐ นิติกรปฏิบัติการ 
 ๑๒. นางสาวศิริพร  สวัสดิ์ถึก  นิติกร 
 ๑๓. นายพิธีกร  โสภนิตย ์  นิติกร 
 

เริ่มประชุม  เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อพิจารณา 

๕.๔ การขออนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4ปี)  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 256๒)                                                                                                              
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ข้อเท็จจริง                                                                          
ตามนโยบายของอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีความประสงค์ที่จะพัฒนาวิทยาลัย     

ในสังกัดให้สามารถจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้ด้วยตนเอง วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีจึง
ด าเนินการจัดท าหลักสูตรครูศิลปะขึ้นให้กับนักเรียนในส่วนภูมิภาคตะวันตกที่มีความสนใจเข้าศึกษา โดย
ตั้งเป้าหมาย จะจัดการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                                               

ในการนี้วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ด าเนินการจัดท าหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปศึกษา  โดยมีคณะกรรมการจัดท าร่างหลักสูตร ซึ่งสถาบัน ฯ แต่งตั้งร่วมพิจารณาและจัดท า
รายละเอียด หลักสูตรให้เกิดความสมบูรณ์เพ่ือให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด                      

ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบันฯ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา อนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 
ปี)  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) 
  นางขวัญใจ พิมพิมล  ได้ชี้แจงว่า ในการด าเนินการจัดท าหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 25๖๒) แต่เดิมวิทยาลัยช่างศิลปทั้ง ๓ แห่ง ได้ร่วมกันจัดท า
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นหลักสูตร ๕ ปี โดยได้น าหลักสูตรของคณะศิลปศึกษามาใช้ โดยเฉพาะในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาชีพเฉพาะในส่วนของวิชาเอกเท่านั้น ในการจัดท าหลักสูตรเกือบจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์
แล้ว โดยผ่านการวิพากษ์หลักสูตรไปแล้ว แต่มาประสบปัญหาในความไม่ชัดเจนของระยะเวลาการจัด
การศึกษา ระยะเวลา ๔ ปี หรือ ๕ ปี และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด จึงได้
ชะลอเอาไว้ก่อน ต่อมาเมื่อมีความชัดเจนในเรื่องของแผนการจัดการเรียนการสอนชัดเจนมากขึ้น จาก
ระยะเวลา ๕ ปี เป็น ๔ ปี จึงได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตร ไปพร้อมกับคณะศิลปศึกษาและวิทยาลัยนาฏศิลป
ทั่วประเทศ ที่ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีศึกษา และสาขาวิชานาฏศิลปศึกษา ตาม
กระบวนการที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จัดขึ้น และได้เข้าร่วมอบรมสัมมนากับวิทยาลัยนาฏศิลปต่าง ๆ อีก ๓ 
ครั้งด้วยกัน เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๒ เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ และเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ แนวทางในการ
จัดท าหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับของคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ หลักสูตร ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และเป็นไป
ตามสมรรถนะวิชาชีพครู สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่เป็นครูดี ครูเก่ง และมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ได้
ด าเนินการวิพากษ์หลักสูตรเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ โดยศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี เป็นประธาน
กรรมการ ศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข เป็นกรรมการ และ ดร. อธิพัชร์ จิตรสถิตรัตน์ เป็นกรรมการ โดย
คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยได้น าไปปรับปรุงพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าสภา
วิชาการ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการสภาวิชาการได้ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ และได้น ามา
ปรับปรุงพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นกัน 
 
  ปรัชญาของหลักสูตร 
  ปรัชญาของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
  “ครูดี ครูเก่ง ที่เรืองปัญญา มีทักษะสร้างสรรค์ ตามเอกลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสืบ
สานงานช่างศิลป์ไทย” 
 โครงสร้างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี)  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 25
๖๒) 
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  ไม่น้อยกว่า ๑๓๕ หน่วยกิต ประกอบด้วย 
   ๑. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต  
   2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ๓๘ หน่วยกิต  
    2.1 วิชาชีพครู 38 หน่วยกิต  
     2.1.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 26 หน่วยกิต  
     2.1.๒ กลุ่มการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หน่วยกิต  
    2.2 กลุ่มวิชาเอกศิลปศึกษา 60 หน่วยกิต  
     2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 40 หน่วยกิต  
     2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต  
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต  
  ในหมวดของวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่ มวิชาชีพครู ใช้เช่นเดียว
สาขาวิชาดนตรีศึกษา และสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 
  ในกลุ่มวิชาเอกศิลปศึกษา จะมีทั้งสิ้น ๓๒ รายวิชา ประกอบด้วยวิชาเอกบังคับ ๑๔ วิชา 
และวิชาเลือก ๑๘ วิชา 
  รายวิชาแต่ละสถานศึกษาแสดงถึงความเป็นครูดี ครูเก่ง ที่เรืองปัญญา มีทักษะสร้างสรรค์     
ตามเอกลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสืบสานงานช่างศิลป์ไทย ได้แก่รายวิชา 
   - วิชา ศิลปะไทย  
   - วิชา ช่างศิลป์ไทย  
   - วิชา ศิลปะพ้ืนบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น                         
   - วิชา เครื่องถม  
             - วิชา การประดิษฐ์หัวโขน 
  ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ในหมวดที่ ๔ ถึงหมวดที่ ๘ ของหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ใช้เช่นเดียวกับสาขาวิชาดนตรีศึกษา และสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 
ปรับเปลี่ยนบ้างตามบริบทของวิชาเอก และในขณะนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการบรรจุเป็น
อาจารย์ตรงตามสาขาวิชาเรียบร้อยแล้ว และวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีคาดว่าจะรับนักศึกษาได้ในปี
การศึกษา ๒๕๖๓ จึงเรียน มาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ...) 
  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 
  ๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เนื่องจากหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปศึกษา ในส่วนของคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ฟารีดา หีมอะด้ า สาขาวิชาที่จบ
เป็นสาขาวิชาวิจัยและประเมิน เมื่อดูผลงานทางวิชาการจะสอดคล้องกับการวิจัยและประเมิน มิใช่ ทาง
ศิลปศึกษา เมื่อส่งไปส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนดหรือไม่ ควรที่จะหาอาจารย์ที่รับผิดชอบหลักสูตรตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาศิลปศึกษา 
  ๒. หลักสูตรนี้ได้ผ่านกระบวนการด าเนินงานมาครบถ้วน โดยเฉพาะได้ผ่ านสภาวิชาการ
มาแล้ว เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ผลิตครู ต้องดูมาตรฐานทั้งสองด้าน คือเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนด และต้องได้รับอนุมัติจากสภาวิชาชีพครูจากคุรุสภาด้วย  



125 

 

  ๓. เนื่องจากหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา เป็นหลักสูตรใหม่ หลักสูตร  
๔ ปี ไม่ทราบว่ามีสาขาวิชาย่อยในกรอบของหลักสูตร เช่น ทัศนศิลป์ หรือนาฏศิลป์ หรือไม่ 
  ๔. ในข้อ ๕.๔ รับนักเรียนไทย และนักเรียนต่างชาติ  และข้อ ๕.๓ ใช้ภาษาไทย ต้องการให้
ดูคุณสมบัติของผู้เรียนให้สอดคล้องกัน ถ้าเป็นคนต่างชาติมาเรียน และใช้ภาษาไทยในการเรียนการสอน จะมี
เงื่อนไขหรือวิธีการอะไรหรือไม่ ที่จะท าให้ผู้เรียนชาวต่างชาติได้เรียนรู้และสื่อสารกันได้ 
  ๕. แผนการรับนักศึกษา หน้า ๑๓ รับนักศึกษาปีละ ๒๐ คน จะรับได้เต็มจ านวนหรือไม่ 
เนื่องจากทุกสาขาวิชาและทุกมหาวิทยาลัยจะรับไม่ได้เต็มจ านวนเหมือนกันทุกแห่ง ถ้ารับไม่ได้เต็มจ านวนจะ
ท าให้ไม่คุ้มต้นทุนจะท าอย่างไร มีวิธีการอย่างไรบ้างที่จะให้คนเข้ามาเรียนเป็นไปตามแผนการรับสมัคร
นักศึกษาที่ก าหนดไว้ 
  ๖. ในการผลิตครูหากรับได้น้อยไม่เต็มห้องเรียน อาจจะไม่ต้องสอนในห้องเรียนก็ได้ มีอีก
แนวทางหนึ่งที่เรียกว่าใช้โรงเรียนเป็นฐาน คือโรงเรียนที่ครูจะต้องไปปฏิบัติ เป็นที่เรียนรู้ไปด้วย ซึ่งในขณะนี้มี
หลายแห่ง    ที่ใช้วิธีอย่างนี้ สมมุติว่ารับได้ ๕ คน ถ้ามานั่งเรียนในห้องเรียนจะสิ้นเปลืองมาก มีโรงเรียนที่มีครู
เก่ง ๆ ที่สอนทางด้านศิลปะ ให้ไปเรียนรู้กับโรงเรียนเหล่านั้น แต่ต้องท าความร่วมมือกับโรงเรียนนั้น ๆ ให้ดี 
จะท าให้ได้เรียนรู้การสอนความเป็นครู ได้เรียนรู้สภาพของโรงเรียน จากครูผู้สอนปกติ เป็นประเด็นที่สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ควรพิจารณาหากรับเด็กได้ไม่เต็มจ านวน 
  ๗. หน้า ๒๓ การเรียนรู้วิชาชีพครู ชั้นปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร และ
เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ คงต้องจัดการเรียนการสอนตามล าดับ ถ้าเรียงล าดับการเรียนการ
สอนแบบนี้ หลังจากการเรียนพัฒนาหลักสูตรแล้ว มาเรียนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แต่ยังไม่ได้เรียน
วิธีวิทยากรจัดการเรียนรู้  สมควรที่จะต้องจัดล าดับการเรียนรู้ใหม่ เช่น เรียนการพัฒนาหลักสูตร ในชั้นปีที่ ๒ 
ภาคเรียนที่ ๑ แล้วเอาวิธีวิทยากรจัดการเรียนรู้ ในภาคเรียนที่ ๒ มาเป็นล าดับถัดไป ให้รู้วิธีสอนก่อน แล้ว
ค่อยมาต่อด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
  ๘. หน้า ๒๔ ชั้นปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ หลักการสอนศิลปศึกษา ถ้าสามารถให้ไปอยู่ล าดับถัด
จากวิธีวิทยากรจัดการเรียนรู้ จะท าให้ผู้เรียนเรียนต่อเนื่องกันได้ 
  ๙. เรื่องปฏิบัติการสอน ถ้าดูตาม มคอ. ๑ ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่
ออกมา ต้องการให้กระจายการปฏิบัติการสอนในทุกปี แต่เงื่อนไขของสภาวิชาชีพครูให้ปฏิบัติการสอน ๑ ปี 
หลายแห่งให้ไปอยู่โรงเรียน ๑ ปี คือชั้นปีที่ ๔ ต้องดูอีกครั้งว่าสภาวิชาชีพครูมีแนวทางอย่างไร 
  ๑๐. ในกระบวนการเรียนเพื่อความเป็นครู ต้องการให้ผู้เรียนสัมผัสโรงเรียน สัมผัสครูที่เป็น
ครูต้นแบบ ครูพ่ีเลี้ยง ได้ดูสภาพของโรงเรียน ได้ดูบริบทของโรงเรียน ได้ดูสภาพสอนจริง ไปเรื่อย ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ จนซึมซับและปลูกฝังความเป็นครู ซึ่งน่าจะสร้างครูดี ครูเก่ง เป็นไปตามปรัชญาที่
เขียนเอาไว้ 
  ๑๑. กลุ่มวิชาเอกศิลปศึกษา ที่ก าหนดไว้ ๖๐ หน่วยกิต วิชาเอกเลือกไม่ควรจะมี ถ้าจะเอา
วิชาเอกเลือกต้องปรับแผนการเรียนการสอนใหม่ ไม่ต้องก าหนดเอาไว้ว่าไม่น้อยกว่า ๒๐ หน่วยกิต เนื่องจาก
เป็นวิชาเลือกมิใช่วิชาบังคับ อาจจะไม่เอาวิชาเอกเลือกเลยก็ได้ หรือหากวิชาเอกเลือกมากเกินไปตัดออกได้ 
  ๑๒. หน้า ๓๗ วิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันออก ประวัติศาสตร์ศิลป์
ตะวันออก และกลุ่มประเทศอาเซียน ให้เติมค าว่า “ประวัติศาสตร์ศิลป์กลุ่มประเทศอาเซียน” 
  ๑๓. หน้า ๒๘ ค าว่า ตลอดชีวิต ภาษาอังกฤษเขียนว่า Life Long  ให้เขียนติดกันเป็น 
Lifelong  
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  ๑๔. ในการส่งหลักสูตรไปให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา สมควรที่จะ
ส่งไปให้สภาวิชาชีพครูได้ดูด้วย เพราะเคยมีประเด็นว่าส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นชอบ แต่
สภาวิชาชีพครูไม่เห็นด้วย ดังนั้นควรส่งไปพร้อมกันจะได้ไม่เป็นปัญหาตามมาทีหลัง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีนา เอ่ียมยี่สุ่น  ได้ชี้แจงว่า เรื่องของวิชาศิลปศึกษา ได้ท าตาม
กรอบของ มคอ. ๑ เดิมที่ใช้ค าว่าทัศนศิลป์ แต่ผู้ทรงคุณวุฒิได้ทักท้วงว่าควรใช้ตาม มคอ. ๑ ในเรื่องของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร คือมีเอกเดียว ชื่ออาจารย์ผู้รับรองหลักสูตร ๓ คน ส่วนอีก ๒ คน สัมพันธ์เกี่ยวข้อง
กับวิชาการศึกษา  โดยได้ด าเนินการปรึกษากับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว ส่วนวิชาเอกเลือก
จะไปปรับแก้          ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน ตอนลงแผนการเรียนน่าจะเข้าใจผิด 
ส าหรับวิชาเอกบังคับ ๔๐    หน่วยกิต และวิชาเอกเลือก ๒๐ หน่วยกิต เป็นไปตามกรอบของ มคอ. ๑ 
  มติสภาสถาบัน  อนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตร
ใหม่           พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยให้น าข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสถาสถาบันไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 
 
เลิกประชุม  เวลา  ๑๗.๕๐ น. 
 
 
      นายประณุท  ไชยานุพงศ์  ผู้จดรายงานการประชุม             
      นายอ านวย นวลอนงค์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



127 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
  

ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญาตรี พ.ศ. 2548 
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