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คำนำ 
 
 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2565) เปนหลักสูตร
ใหมท่ีพัฒนาข้ึนจากปญหา และความตองการของผูเรียน มีความสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  
 เนื้อหาภายในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2565) 
ประกอบดวยสาระ 8 หมวด ไดแก หมวดท่ี 1 ขอมูลทั่วไป หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร หมวดท่ี 4 ผลการ
เรียนรูกลกลยุทธการสอนและประเมินผล หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา หมวดท่ี 
6 การพัฒนาคณาจารย หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร และหมวดท่ี 8 การประเมินและ
ปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร  
 ในการพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้ไดพิจารณาจัดเนื้อหารายวิชาใหมีความทันสมัย และสอดคลอง
กับมาตรฐานผลการเรียนรูที่กำหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 
และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยกำหนดรายวิชาใหสามารถสงเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค เพ่ือมุงผลิตมหาบัณฑิตใหเปนนักวิชาการ และมีความรอบรูศิลปศึกษาดาน
ทัศนศิลป เขาใจบริบทที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา มีทักษะในการปฏิบัติงานสอนและวิจัยทาง
ศิลปศึกษาที่เนนสาระการเรียนรูทางทัศนศิลป มีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อที่จะได
นำไปใชในการพัฒนาบุคคล และใชประโยชนในการประกอบวิชาชพีตอไป  
 
 

                                                                      สาขาวิชาศิลปศึกษา  
                                                                                      บัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  
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สารบญั 
 

หนา  
 
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป   1 
  1. รหัสและชื่อหลักสูตร  1 
  2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  1 
  3. วิชาเอก  1 
  4. จำนวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  1 
  5. รูปแบบของหลักสูตร  1 
  6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  2 
  7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  2 
  8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา  2 
  9. ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหนง และคุณวุฒิการศึกษา 3 
   ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
  10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  3 
  11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเปนตองนำมาพิจารณา 3 
   ในการวางแผนหลักสูตร  
  12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.4 ตอการพัฒนาหลักสูตร 5 
   และความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน  
  13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 6 
หมวดที่ 2 ขอมลูเฉพาะของหลกัสตูร  7 
  1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร  7 
  2. แผนพัฒนาปรับปรุง  9 
หมวดที่ 3 ระบบการจดัการศึกษา การดำเนนิการ และโครงสรางของหลักสตูร 10 
  1. ระบบการจัดการศึกษา  10 
  2. การดำเนินการหลักสูตร  10 
  3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน  14 
  4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม  24 
  5. ขอกำหนดเก่ียวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย  24 
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สารบญั (ตอ)  
 

หนา 
 
หมวดที่ 4 ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอนและประเมนิผล  28 
  1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  28 
  2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน  28 
  3. มาตรฐานผลการเรียนรูและแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบ 31 
   ตอผลการเรียนรู  
  4.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบ มาตรฐานการเรียนรู 32 
   จากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping)  
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมนิผลนักศึกษา 35 
  1. เกณฑการใหระดับคะแนน  35 
  2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนักศึกษา  35 
  3.  เกณฑการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 35 
หมวดที่ 6 การพฒันาคณาจารย  36 
  1.  การเตรียมการสำหรับอาจารยใหม  36 
  2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย  36 
หมวดที่ 7 การประกนัคุณภาพหลกัสตูร 37 
  1.  การกำกับมาตรฐาน  37 
  2.  บัณฑิต  38 
  3.  นักศึกษา 38 
  4.  อาจารย  38 
  5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  39 
  6.  สิง่สนับสนุนการเรียนรู 40 
  7.  ตัวบงชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)  41 
หมวดที่ 8  การประเมนิและปรบัปรงุการดำเนนิของหลกัสตูร 43 
  1.  การประเมินและประสิทธิผลของการสอน  43 
  2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 43  
  3.  การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 44  
  4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 44  
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สารบญั (ตอ)  
 

หนา 
 

ภาคผนวก  ก ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 46 
ภาคผนวก  ข ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร 52 
   ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำ 64 
ภาคผนวก  ค คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 80 
   คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร 81 
ภาคผนวก  ง    รายงานการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 82 
   รายงานประเด็นวิพากษการรางหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  83 
   สาขาวิชาศิลปศึกษาของผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
   รายงานประเด็นวิพากษหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 87 
   สาขาวิชาศิลปศึกษา (ฉบับราง) ของผูทรงคุณวุฒิภายนอก  
   รายงานประเด็นวิพากษหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  94 
   สาขาวิชาศิลปศึกษา (ฉบับราง) ของคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย 
   ครั้งท่ี 1/2565 
   บันทึกการประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย 99 
   วาระ 5.4 เรื่อง การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
   สาขาวิชาศิลปศึกษา ครั้งท่ี 2/2565  
ภาคผนวก จ รายงานการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 102 
   รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 103 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ครั้งท่ี 4/2565 106 
   การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2565  
ภาคผนวก ฉ การกำหนดรหัสประจำคณะและสาขาวิชา 110 
ภาคผนวก ช ผลการสำรวจความตองการศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา ระดับปริญญาโท 122 
   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  
ภาคผนวก ซ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 126 
   วาดวยการศึกษาบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561  

 
 
 
 
 



 
 

หลกัสตูรครศุาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาศลิปศกึษา 

(หลกัสตูรใหม พ.ศ. 2565) 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
คณะ     บัณฑิตวิทยาลัย 
 

หมวดที ่1 ขอมลูทัว่ไป 
 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร  
 รหัสหลักสูตร   xxxxxxxxxxxxxxxx  
 ชื่อหลักสูตรภาษาไทย  หลักสูตรครศุาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 
 ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ Master of Education Program in Art Education 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชือ่เตม็ภาษาไทย   ครศุาสตรมหาบณัฑติ (ศลิปศกึษา) 

 ชื่อยอภาษาไทย   ค.ม. (ศิลปศึกษา) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Master of Education (Art Education)  
 ชื่อยอภาษาอังกฤษ  M.Ed. (Art Education)   
  
3. วิชาเอก 
  ไมมี 
 
4. จำนวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลกัสูตร 
 ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรท่ีเปดสอนเปนหลักสูตรปริญญาโท  

  แผน ก แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธซ่ึงมีคาเทียบได 12 หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีก

ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

  แผน ข เนนการศึกษางานรายวิชา โดยไมตองทําวิทยานิพนธ แตมีการคนควาอิสระ/ 

สารนิพนธ 6 หนวยกิต 

 5.2 ภาษาที่ใช 
  จัดการเรียนการสอนโดยใช ภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ 
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 5.3 การรับเขาศึกษา 
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติที ่สามารถฟง พูด อาน เขียน เขาใจ และใช

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดดี 

 5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น 
  เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 5.5 การใหปริญญาแกผูสำเร็จการศึกษา 
  ผู ส ําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะไดร ับปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ศิลปศึกษา เพียงสาขาวิชาเดียว 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 6.1 สถานภาพของหลักสูตร 
  หลักสูตรใหม  
 6.2 การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  กำหนดเปดสอนภาคการศึกษาท่ี 1  ปการศึกษา 2565 
  สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตรในการนำเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย 
  ในการประชุม ครั้งท่ี 4 / 2565 วันท่ี 11 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 
  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  ในการประชุม ครั้งท่ี 4/ 2565 วันท่ี 21 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 
 
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ในปการศึกษา 2566 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา 
 8.1 ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 8.2 ผูจัดการทางศิลปะ และศิลปศึกษาภาครัฐและเอกชน 
 8.3 นักวิจารณทางศิลปะและศิลปศึกษา 
 8.4 ผูสรางสรรคสื่อทางศิลปะ 
 8.5 นักวิจัยและสรางสรรคนวัตกรรมทางศิลปศึกษา 
 8.6 นักวิชาการทางการศึกษาศิลปะ 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร สาขาวิชาศิลปศึกษา 
 
ที ่ ชื่อ-สกลุ ตำแหนงวชิาการ วฒุิการศกึษา สถาบนั/ป พ.ศ.ทีส่ำเรจ็การศกึษา 
1 นายพีระพงษ กุลพิศาล 

3-1020-xxxxx-xx-x 
รองศาสตราจารย  
(ทัศนศิลป 8101) 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา อยู ภายใตการบริหารของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ซึ ่งเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีพันธกิจตาม
พระราชบัญญัติของสถาบัน ประกอบดวย ดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย ดานการบริหารวิชาการ
แกสังคม และดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  การพัฒนาหลักสูตรคำนึงถึงความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และ รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 13 พ.ศ. 
2566 – 2570 ซึ่งกลาวถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใชองคความรู (Knowledge) 
การศึกษา (Education) การสรางสรรค (Creativity) และการใชทรัพยสินทางปญญา (Intellectual 
Property) ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม (Culture) การสั่งสมความรูของสังคม (Wisdom) 
และเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม (Technology and Innovation) ซ่ึงสงผลตอการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรทางศิลปศึกษาในอนาคต และสามารถปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคมในศตวรรษที่ 21 ซึ่งกำลังกาวเขาสูยุคเศรษฐกิจใหม โดยเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนของ
ภาคอุตสาหกรรมไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี การสรางสรรคและนวัตกรรม และเปลี่ยนจากภาค
การผลิตสินคาไปสูภาคการบริการมากข้ึน 
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 11.2 ประเด็นทางสังคม  
  การศึกษาระดับอุดมศึกษามีบทบาทในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและประเทศชาติอยาง
มาก ประเทศไทยมีสถาบันอุดมศึกษา ภายใตการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม (Ministry of Higher Education, science, 
Research and innovation) จำนวน 157 แหง แบงเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจำนวน 75 แหง 
สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ จำนวน 17 แหง สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจำนวน 69 แหง วิทยาลัย
ชุมชนจำนวน 19 แหง สถาบันการศึกษาที่ไมไดอยูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาอีก
จำนวนหนึ่ง  
  บทบาทการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เปนไปเพื่อใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ี
ยั ่งยืนขององคการสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGS 2030) ไดวาง 
เปาหมาย ไว 17 เปาหมาย โดยมีเปาหมายท่ี 4 เก่ียวของกับการศึกษาระบุไววา "สรางหลักประกันวา 
ทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียม และสนับสนุนโอกาสใหเรียนรูตลอดชีวิต" 
นับไดวาเปนหลักประกันทางการศึกษาท่ีใหความสำคัญกับความมีคุณภาพ ความเสมอภาค และความ
เทาเทียมกันดานการศึกษาทุกระดับ ตั้งแตระดับปฐมวัยถึงระดับอุดมศึกษา การเพิ่มจำนวนครูที่มี
คุณภาพ จึงสงผลดีตอการพัฒนาเยาวชน และประชาชนของชาติไปพรอมๆ กัน ขจัดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน ซึ่งตอบสนองความตองการที่จะเรียนรูและพัฒนา
ทักษะชีวิตสำหรับทุกคน ใหความสำคัญกับทุกศาสตรอยางเทาเทียมกัน ทั้งดานวิทยาศาสตรและ 
ศิลปศาสตร สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 11.3 ประเด็นความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
  บุคลากรทางดานศิลปศึกษามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจและสังคมได
อยางมั่นคงภายใตแนวคิดตามสมัยนิยม รวมกับขนบธรรมเนียมและศิลปวัฒนธรรมของไทย ของ
เอเชีย และของโลก ขณะเดียวกันความรอบรูเนื้อหาทางศิลปศึกษาสงผลตอการพัฒนาชุมชนแบบ
พ่ึงพาอาศัยกัน สามารถแกปญหาท่ียุงยาก ซับซอน และชวยลดความขัดแยง 
 11.4 ประเด็นระดับประเทศ 
  การศึกษาเปนรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ สังคม และมนุษยชาติ ใหมีความ
เขมแข็ง เจริญเติบโต รูเทาทันความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน (Globalization) ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุกดาน ท่ีเดนชัดคือเทคโนโลยดีิจิทัลในการสื่อสาร  
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที ่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 และราง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 13  พ.ศ. 2566 – 2570 มุงเนนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ซึ ่งเปนทรัพยากรสำคัญในการพัฒนาประเทศ เพื ่อการอยู ร วมกันในสังคมอยางเปนสุข 
นอกจากนั้น พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2562 มาตรา 4  ระบุ
ไววา “การศึกษา หมายความวา กระบวนการเรียนรูเพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดย
การถายทอดความรู การฝกอบรม การสื่อสารทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทาง
วิชาการ การสรางสรรคองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคมการเรียนรู และปจจัย
เกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต” และมาตรา 6 ระบุถึงการจัดการศึกษาไววา การ
จัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู 
คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
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  การรวมตัวกันเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สงผลใหเกิดการเคลื่อนยายคนไดสะดวก
และคลองตัวมากขึ ้น  อีกทั ้งการเปดเสรีการคาและการบริการดานการศึกษา  สงผลใหมีการ
เคลื่อนยายองคความรู ภาษา และวัฒนธรรมระหวางกัน จำเปนตองปรับตัวในการผลิตมหาบัณฑิต
ทางศิลปศึกษาใหมีความพรอมตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลง โดยพัฒนาใหมีความรู และทักษะ
เพียงพอตอการสนองตอบการเปลี่ยนแปลงของสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ทั้งในระดับสากล 
ระดับภูมิภาค และระดับชาติ อยางเหมาะสม 
 
12. ผลกระทบจากขอ 11.1 ถึง 11.4 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
สถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
   การพัฒนาหลักสูตรจำเปนตองพัฒนาอยางสรางสรรค โดยคำนึงถึงศักยภาพที่มีและ
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนไดตามสภาพแวดลอมของการพัฒนาดานศิลปศึกษาทั้งในประเทศ
ไทยและตางประเทศ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางศิลปศึกษาใหมีความพรอม ทั้งองคความรูดานทฤษฎี 
ความสามารถเชิงปฏิบัติทางศิลปกรรม และความสามารถในการถายทอดความรูอยางมีประสิทธภิาพ 
รวมถึงความเขาใจในผลกระทบทางศิลปะและวัฒนธรรมท่ีมีตอสังคมและการศึกษา โดยตองปฏิบัติตน
อยางมืออาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีทักษะการสื่อสารท่ีดี และมีความเปนไทย  
พรอมพัฒนาศักยภาพตนเองใหส ูงขึ ้นตลอดเวลา สอดคลองกับอัตลักษณและวิสัยทัศน ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาท่ีมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยามีปณิธานมุงมั่นที่จะสรางคุณภาพการศึกษา 
พัฒนาองคความรูและนวัตกรรมท่ีเปนประโยชนตอสังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตบัณฑิตคุณภาพ
ที่เป ยมดวยคุณธรรม มีสุขภาพอนามัยดี มีทักษะทางวิชาการ มีทักษะทางภาษาการสื ่อสารและ
เทคโนโลยี มีความรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ พรอมเปนสมาชิกประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก หลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษาจำเปนตองมีความยืดหยุน มุงเนนการพัฒนาบุคลากรทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม จัดการเรียนการสอนที่เนนการปฏิบัติจริงควบคู กับการวิเคราะหวิจ ัยทาง
ศิลปศึกษา เพื่อเพิ่มความรูความสามารถและประสบการณทางศิลปศึกษาที่ทันสมัย ตามศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยท่ีมีอยูอยางสูงสุด 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มีปณิธานมุงมั่นที่จะสรางคุณภาพการศึกษา 
พัฒนาองคความรูและนวัตกรรมท่ีเปนประโยชนตอสังคม ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาทองถ่ิน 
มีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาสงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอนวิจัย ใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม ปรับปรุงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู 
และสงเสริมว ิทยฐานะครู บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจ าพระยาในฐานะ
สถาบันการศึกษาที่ดำเนินงานตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่นระยะ 20 ป 
พ.ศ. 2560 – 2579 คือ การสรางความรู และนวัตกรรมใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สราง
เครือขายความรวมมือกับภาคประชาชน ชุมชนทองถิ่น และผูประกอบการ สูการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
พัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน  
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  การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา สนองตอบนโยบายของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การสรางองคความรู
ทางศิลปะ และนวัตกรรมการสอนศิลปศึกษา ผานกระบวนการเรียนการสอนท่ีสงเสริมอัตลักษณ และ
ความคิดสรางสรรค การปฏิบัติงานทัศนศิลปอยางสรางสรรค การวิจัยทางศิลปะ และวิจัยทางศิลปะ
กับการศึกษา ทั้งในระดับชุมชน ระดับเมือง และระดับประเทศ โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย อีกทั้งยัง
มุงเสริมสรางจิตสำนึก ใหมีความตระหนักในบทบาทของครูศิลปะ ผูบริการทางวิชาการแกสังคม 
สอดคลองกับปรัชญาและปณิธานของหลักสูตร 
 
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ / ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 
 13.1 กลุมวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ ภาควิชา/ หลักสูตรอื่น 
   ไมมี 
 13.2 กลุมวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน 
    ไมมี 
      13.3 การบริหารจัดการ 
   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมกันกำหนดขั้นตอนและแนวทางในการบริหารจัดการ
ตลอดจนกระบวนการในการจัดการดานหลักสูตร การจัดการเรียนรู การใหคำปรึกษา การเตรียม
อาจารยผูสอน และการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาใหกับผูเรียนในการดูแล และใหความชวยเหลือใน
เรื่องของการศึกษาจนจบหลักสูตร โดยคณะกรรมการใชหลักการสรางเครือขาย และการประสาน
ความรวมมือในการทำงาน  
  สำหรับแนวทางการจดัการเรียนการสอน เนนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สำคัญดวยกิจกรรม เทคนิคการจัดการเรียนรูที่หลากหลายที่สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตามเปาหมาย 
มีการวางแผนการเรียนการสอนโดยยึดตามเกณฑมาตรฐาน TQF โดยครอบคลุมการพัฒนาดาน
คุณธรรมจริยธรรม ความรูทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
ทักษะการวิเคราะห การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ยังรวมถึงคุณลักษณะท่ี
เปนจุดเนนของหลักสูตร  
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หมวดที ่2 ขอมลูเฉพาะของหลกัสตูร 
 
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสตูร 
 1.1 ปรัชญา 
  ศิลปศึกษามุ งสรางบุคลากรคุณภาพ ผานการถายทอดองคความรูทางศิลปะ การ
สรางสรรค จรรโลง และนำเสนอศิลปะที่สะทอนวิถีชีวิต และอารยธรรมของสังคม อันนำความเจริญ
งอกงามอยางยั่งยืนสูมวลมนุษยชาติ  
 1.2 ความสำคัญ 
  ความรู ความกาวหนาทางศิลปศึกษามีการเปลี ่ยนแปลงและพัฒนาอยางรวดเร็ว 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา มุงสนองความคิดและความเชื่อท่ีวา คุณภาพของ
บุคลากรทางศิลปศึกษาข้ึนอยูกับความสามารถท้ังเชิงปฏิบัติ เชิงทฤษฎี ผนวกกับการมีจินตนาการเชิง
สรางสรรคที ่ไรขีดจำกัด และความสามารถในการถายทอดความรู โดยใชกระบวนการวิจัยเปน
แกนกลาง อีกทั้งปจจุบันมีผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาทัศนศิลปและสาขาท่ีเกี่ยวของ 
โดยเฉพาะครูสอนวิชาทัศนศิลปในโรงเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา จำนวนมากมีความประสงคจะศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาดานศิลปศึกษา เพ่ือพัฒนาและ
สรางองคความรู นวัตกรรม และการจัดการเรียนรูศิลปะ ที่เปนประโยชนตอประเทศชาติ สังคม 
องคกร และตนเองในหลายมิติ  
  ความโดดเดนของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัย          
ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาท่ีแตกตางจากหลักสูตรของสถาบันการศึกษาอ่ืน ไดแก  
  1.2.1 ใหความรูดานทฤษฎีและปฏิบัติการทางศิลปศึกษา เพื่อสรางความพรอมในการ
ปฏิบัติการเรียนการสอน สนองตัวชี้วัด และสาระการเรียนรูแกนกลางกลุ มสาระทัศนศิลป ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เนนความสำคัญของ   
การสรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรคของนักเรียน เนนการวิเคราะห 
วิพากษ วิจารณ คุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระ ชื่นชม 
และประยุกตใชในชีวิตประจำวัน  
  1.2.2 มุงเนนการสรางความรู และความชำนาญในการวิจัยศิลปศึกษา เพื่อพัฒนาองค
ความรู สรางนวัตกรรม และเทคนิควิธีการเชิงปฏิบัติ ในรูปการบูรณาการระหวางทัศนศิลปกับการ
สอนศิลปศึกษา  
  1.2.3 สนับสนุนใหเกิดความรู ความเขาใจ และแนวปฏิบัติดานการบริการวิชาการท่ี
เก่ียวกับศิลปศึกษา ใหสามารถออกแบบและจัดการโครงการบริการวิชาการศิลปศึกษา อันนำไปสูการ
เรียนรูตลอดชีวิต 
  1.2.4 สงเสริมใหมีความสามารถพิเศษในการจัดการที่หลากหลาย ตามความถนัดของ
ผูเรียน เชน การพัฒนาผูสนใจศิลปะในลักษณะเปนงานอดิเรก หรือการพัฒนาธุรกิจเชิงพาณิชยศิลป 
  1.2.5 ใหความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนศิลปะที่ตอบสนองความเจริญงอกงาม
ของมนุษยทั้งวิถีชีวิตและอารยธรรม ดวยการเปดโลกทัศนทางศิลปะและศิลปศึกษา เพื่อสรางความ
ตระหนักรูของผูเรียนและสังคม ดวยกิจกรรมในหลักสตูรและนอกหลักสูตร 



8 
 

  1.2.6 สงเสริมใหมีการศึกษาและวิจัยเชิงบูรณาการ ท่ีนำไปสูการสรางสรรค จรรโลง 
พัฒนาศิลปะ และศิลปศึกษา เพื่อเสริมสรางความเจริญงอกงามอยางยั่งยืนของมนุษยชาติ เคารพใน
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย โดยเปดโอกาสใหนักศึกษาไดสืบคนองคความรูทางศิลปะ ทั้งเชิงทฤษฎีและ
ปฏิบัติอยางเขมขน 
 1.3 วัตถุประสงค 
  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรู ความสามารถดังนี้ 
  1.3.1 มีคุณธรรมและจริยธรรมสวนตนในเชิงวิชาการและวิชาชีพทางศิลปศึกษา  
  1.3.2 มีความรูดานศิลปศึกษาและกระบวนการสอนดานศิลปศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
  1.3.3 มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห สามารถใชเหตุผล วิพากษ และสรางสรรค
ความรูทางศิลปศึกษาดวยวิธีการศึกษา หรือวิจัยไดอยางเหมาะสม  
  1.3.4 มีปฏิสัมพันธที่ดี มีความเปนผูนำหรือผูตามในการทำงานกลุม มีความรับผิดชอบ
ในงานสวนตน และสวนรวม ตลอดจนสมารถพัฒนาตนเองได 
  1.3.5 มีทักษะเชิงตัวเลข สื ่อสารไดเหมาะสมทั้งการพูด และการเขียน สามารถใช
เทคโนโลยดีิจิทัลในการศึกษา สรางสรรค และนำเสนอไดอยางถูกตอง 
  1.3.6 สามารถจัดการเรียนการสอนตามหลักการศึกษาไดอยางถูกตอง 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพฒันา กลยทุธ หลักฐาน/ตวับงชี ้

1. แผนการพัฒนาหลักสูตรให
สอดคลองกับมาตรฐานของ
ประเทศ (Compliance to 
the Thai Qualification 
Framework)  

1. ทบทวนขอกำหนดเฉพาะของ
หลักสูตร เพ่ือตรวจสอบความ
สอดคลองกับมาตรฐานของ
ประเทศ 

2. ปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรให
สอดรับกับผลการเรียนรู 

หลักฐาน 
หลักสูตรซ่ึงสอดคลองกับ 
มาตรฐานของประเทศ  
ตวับงชี ้
ตัวบงชี้ขอท่ี 1 - 3, 5 
ในหมวดท่ี 7 

2. แผนการติดตามผลการนำ
หลักสูตรไปใช พรอมท้ัง
สรางชองทางในการรับฟง
ความคิดเห็นจากทุกฝายท่ี
เก่ียวของ เชน คณาจารย
ผูสอนศิลปะ ศิลปน และ
ผูประกอบการดานศิลปะ 
เปนตน 

1. จัดกิจกรรมประกันคุณภาพ
สำหรับขอกำหนดเฉพาะของ
หลักสูตร 

2. นำขอมูลมาปรับปรุงเนื้อหา
รายวิชา 

3. ดำเนินการทบทวนและปรับปรุง
หลักสูตร ทุก 5 ป 

หลักฐาน 
1. รายงานการวิจัยความ

พึงพอใจของผูใช
บัณฑิต 

2. รายงานการวิจัยความ
พึงพอใจของนักศึกษา
ตอคุณภาพการสอน 
และทรัพยากร
สนับสนุนการเรียน  
การสอน 

ตวับงชี ้
ตัวบงชี้ขอท่ี 11 – 12 
ในหมวดท่ี 7 

3. แผนงานการพัฒนาและ
ประเมินการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

1. จัดทำรายงานผลการดำเนินการ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

2. จัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษา 

3. ปฐมนิเทศอาจารยใหม 
4. จัดฝกอบรมอาจารยผูสอนใหมี 
    ความรูเรื่องนวัตกรรมใหม 

หลักฐาน 
1. รายงานการดำเนินการ

การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

2. รายงานผลการวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษา 

3. รายงานผล 
    การฝกอบรม 
ตวับงชี ้
ตัวบงชี้ขอท่ี 4, 6 – 10 
ในหมวดท่ี 7 
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หมวดที ่3 ระบบการจดัการศกึษา การดำเนนิการ และโครงสรางของหลกัสตูร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
  ระบบการจัดการศึกษาใชระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาค
การศึกษาปกติ  ใน 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 
 แผน ก แบบ ก 2 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยทำวิทยานิพนธซึ ่งมีคาเทียบได            
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต และศึกษารายวิชาอ่ืนๆ ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
 แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการทำสารนิพนธ ซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
และศึกษารายวิชาอ่ืนๆ ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
  มีการจ ัดการเร ียนการสอนภาคฤด ูร อน โดยข ึ ้นอย ู ก ับการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร ท้ังนี้กำหนดระยะเวลา และจำนวนหนวยกิต ตองมีสัดสวนเทียบเคียงกันได
กับภาคการศึกษาปกติ โดยมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 8 สัปดาห  หรือไมเกิน 9 สัปดาห 
 1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
  การเทียบโอนหนวยกิต และรายวิชา ตองไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศหลักเกณฑการเทียบโอนผล          
การเรียนรูของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และประกาศหรือขอกำหนดท่ีเก่ียวของ 
 
2. การดำเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 
  จัดการเรียนการสอนในวันเสารและวันอาทิตย ดังนี้ 
  ภาคการศึกษาท่ี 1 เริ่มเดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม 
  ภาคการศึกษาท่ี 2 เริ่มเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม 
  ภาคฤดูรอน เริ่มเดือนพฤษภาคม - เดือนกรกฎาคม 
  โดยใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
   2.2.1 สำเร็จการศึกษาไมต่ำกวาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาทางศิลปศึกษา และ 
ศ ิลปกรรม หรือว ุฒ ิอ ื ่นท ี ่ เก ี ่ยวข องจากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต างประเทศ ซ่ึง                 
สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
  2.2.2 ผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นที่ไมใชศิลปศึกษา หรือศิลปกรรม
จะตองนำเสนอแฟมสะสมผลงาน และประสบการณที ่ เก ี ่ยวของกับงานศิลปะ โดยใหคณะ
กรรมการบริหารสูตรพิจารณา 
  2.2.3 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.50 กรณีที่คะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึงเกณฑ 
ตองเปนผูที่มีประสบการณในการสอนศิลปะ หรือทำงานทางทัศนศิลปมาแลว ไมนอยกวา 1 ป ทั้งนี้
ตองมีหนังสือรับรองจากองคกร กรณีที่ทำงานอิสระใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเปนผูพิจารณารับรอง 
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  2.2.4 ผานการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกให
ทราบในแตละปการศึกษา 
 2.3 ปญหาของนกัศึกษาแรกเขา 
  2.3.1 นักศึกษามีความรูพ้ืนฐานทัศนศิลปแตกตางกัน 
  2.2.2 นักศึกษามีความรู พื ้นฐานทางภาษาอังกฤษไมเพียงพอตอการเรียนในระดับ
บัณฑิตศึกษา               
  2.2.3 นักศึกษาไมเขาใจวิธีการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท ซ่ึงมุงเนนการเรียน การ
สอนโดยเนนการทำวิจัยและการศึกษาคนควาดวยตนเอง  
 2.4 กลยุทธในการดำเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจำกัดของนักศึกษา 

ปญหาของนกัศกึษาแรกเขา กลยทุธในการดำเนนิการแกไขปญหา 
1. นักศึกษามีความรูพ้ืนฐานทาง  
    ทัศนศิลปแตกตางกัน 

จัดผูสอนและกระบวนการเรยีนใหเหมาะสม และเปดโอกาสให 
นักศึกษาคนควาและพัฒนาตนเองรวมกับเครือขายทัศนศิลป 

2. ความรูพ้ืนฐานดานภาษาอังกฤษ จัดอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดบัความสามารถ 
3. ไมเขาใจวิธีการเรียนการสอนใน 
    ระดับปริญญาโท   

จัดระบบอาจารยท่ีปรึกษาและกิจกรรมนอกหลักสตูรท่ีเหมาะสม 

 2.5 แผนการรับนักศกึษาและผูสำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  
  2.5.1 แผน ก แบบ ก 2 

ปการศกึษา 
จำนวนนักศกึษา (คน) จำนวนบณัฑติทีค่าดวา 

จะสำเรจ็การศกึษา ปที่ 1 ปที่ 2 รวม 
2565 5 - 5 

คาดวาจะมีผูจบการศึกษา 
ตลอดหลักสตูร ปละ 5 คน 

เริ่มสำเร็จการศึกษาป พ.ศ. 2567 

2566 5 5 10 
2567 5 5 10 
2568 5 5 10 
2569 5 5 10 

  หมายเหตุ จำนวนนักศึกษาอาจเปลี ่ยนแปลงตามความตองการของผู เรียน สังคมและ
ตลาดแรงงาน 
  2.5.2 แผน ข 

ปการศกึษา 
จำนวนนักศกึษา (คน) จำนวนบณัฑติทีค่าดวา 

จะสำเรจ็การศกึษา ปที่ 1 ปที่ 2 รวม 
2565 30 - 30 

คาดวาจะมีผูจบการศึกษา 
ตลอดหลักสตูร ปละ 30 คน 

เริ่มสำเร็จการศึกษาป พ.ศ. 2567 

2566 30 30 60 
2567 30 30 60 
2568 30 30 60 
2569 30 30 60 
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 2.6 งบประมาณตามแผน 
  2.6.1 แผน ก แบบ ก2 
  งบประมาณรายรับ แผน ก แบบ ก 2 (หนวย: บาท) 

รายละเอยีดรายรบั 
ปงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1. งบลงทุน 
    - คาครุภัณฑ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2. เงินบำรุงการศึกษา 216,000 432,000 432,000 432,000 432,000 

รวมรายรับ 216,000 432,000 432,000 432,000 432,000 

 
  งบประมาณรายจาย แผน ก แบบ ก 2 (หนวย: บาท) 

หมวดเงนิ 
ปงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1. งบบุคลากร - - - - - 

2. งบดำเนินการ 
    - คาตอบแทน 

 
100,800 

 
201,600 

 
201,600 

 
201,600 

 
201,600 

    - คาใชสอย 36,000 72,000 72,000 72,000 72,000 

    - คาวัสดุ 36,000 72,000 72,000 72,000 72,000 

    - คาดำเนินการ ระดับมหาวิทยาลัย 43,200 86,400 86,400 86,400 86,400 

3. งบลงทุน 
    - คาครุภัณฑ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวมรายจาย 216,000 432,000 432,000 432,000 432,000 

จำนวนนักศึกษา 5 10 10 10 10 

คาใชจายเฉลี่ยตอหัวตอป 
ในการผลติบัณฑิต 

43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 

 
  2.6.2 แผน ข 
   งบประมาณรายรับ แผน ข  (หนวย: บาท) 

รายละเอยีดรายรบั 
ปงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1. งบลงทุน 
    - คาครุภัณฑ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2. เงินบำรุงการศึกษา 1,314,000 2,628,000 2,628,000 2,628,000 2,628,000 

รวมรายรับ 1,314,000 2,628,000 2,628,000 2,628,000 2,628,000 
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   งบประมาณรายจาย แผน ข (หนวย: บาท) 

หมวดเงนิ 
ปงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1. งบบุคลากร - - - - - 

2. งบดำเนินการ 
    - คาตอบแทน 

 
550,400 

 
1,100,800 

 
1,100,800 

 
1,100,800 

 
1,100,800 

    - คาใชสอย 250,400 500,800 500,800 500,800 500,800 

    - คาวัสดุ 250,400 500,800 500,800 500,800 500,800 

    - คาดำเนินการ 
      ระดับมหาวิทยาลยั 

262,800 525,600 525,600 525,600 525,600 

3. งบลงทุน 
    - คาครุภัณฑ 

- - - - - 

รวมรายจาย 1,314,000 2,628,000 2,628,000 2,628,000 2,628,000 

จำนวนนักศึกษา 30 60 60 60 60 

คาใชจายเฉลี่ยตอหัวตอป 
ในการผลติบัณฑิต 

43,800 43,800 43,800 43,800 43,800 

 
 2.7 ระบบการศึกษา 
  แบบชั้นเรยีน ท้ังแบบในท่ีตั้ง และแบบออนไลนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
  แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 
  แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 
  แบบทางไกลผานทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 
  แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต 
  อ่ืน ๆ  
 2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบยีนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา 
 การเทียบโอนหนวยกิต และรายวิชา ตองไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และตองเปนไปตามขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ประกาศ
หลักเกณฑ    การเทียบโอนผลการเรียนรูของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมท้ังระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาวาดวยการโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน และการยกเวน
การเรียนรายวิชา พ.ศ. 2549 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา เรื ่อง 
หลักเกณฑการเทียบโอนความรูประสบการณเขาสูระบบ พ.ศ. 2554 
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
 3.1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา จัดการเรียนการสอน 2 แผน คือ 
แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข ใชระยะเวลาในการสำเร็จการศึกษาไมเกิน 5 ป 
  3.1.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
  3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 
   1) โครงสรางหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 แบงเปนหมวดวิชาท่ีสอดคลองกับท่ีกำหนด
ไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ นักศึกษาที่เลือกทำวิทยานิพนธประกอบดวย
หมวดรายวิชาท่ีตองเรียน 2 หมวด คือ หมวดวิชาเอก และหมวดวิทยานิพนธ โดยมีโครงสรางหลักสูตร 
ดังนี้ 
   หมวดวิชาเอก 24  หนวยกิต 
    วิชาเอกบังคับ 18  หนวยกิต 
    วิชาเอกเลือก 6  หนวยกิต 
   หมวดวิทยานิพนธ 12  หนวยกิต 
    วิทยานิพนธ 12  หนวยกิต 
   2) โครงสรางหลักสูตร แผน ข แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กำหนดไวใน
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ นักศึกษาท่ีเลือกทำวิทยานิพนธประกอบดวยหมวด
รายวิชาท่ีตองเรียน 2 หมวด คือ หมวดวิชาเอก และหมวดวิทยานิพนธ โดยมีโครงสรางหลักสูตร ดังนี้ 
   หมวดวิชาเอก 30  หนวยกิต 
     วิชาเอกบังคับ                                                             18  หนวยกิต 
    วิชาเอกเลือก                                                             12  หนวยกิต 
   หมวดวิทยานิพนธ 6  หนวยกิต 
    สารนิพนธ 6  หนวยกิต 
  3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข 
    1) หมวดวิชาเอก 
    - แผน ก แบบ ก 2 24  หนวยกิต 
    - แผน ข  30  หนวยกิต 
   วิชาเอกบังคับ  ใหเรียน (ท้ัง 2 แผน) 18  หนวยกิต 
   GD 50801 สุนทรียศาสตรและศิลปวิจารณกับการปฏิบัติงานทัศนศิลป 3 (2-2-5) 
      Aesthetics and Art criticism in Visual Arts Practicum 
   GD 50802 พัฒนาการจิตวิทยาทางศิลปะ 3 (2-2-5)  
      Psychological Artistic Development             
   GD 50803 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอนศิลปะ 3 (2-2-5) 
      Technology and Innovation in Art Teaching 
   GD 50804 การวัดและประเมินผลศิลปศึกษา 3 (3-0-6) 
      Measurement and Evaluation in Art Education  
   GD 50805 วิทยวิธีวิจัยทางศิลปศึกษา 3 (2-2-5)  
      Research Methodology in Art Education 
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   GD 50806 สัมมนาศิลปศึกษา 3 (2-2-5)  
      Seminar in Art Education  
 
   วิชาเอกเลือก 
    - แผน ก แบบ ก 2 ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
    - แผน ข   ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
   จากรายวิชาดังตอไปนี้ 
   GD 50807 แนวโนมพัฒนาการทางทัศนศิลปและศิลปศึกษา 3 (3-0-6)  
      Trend of Visual Arts and Art Education Development 
   GD 50808 ทัศนศิลปสมัยใหมและหลังสมัยใหม 3 (3-0-6)  
      Modern and Postmodern Visual Arts 
    GD 50809 การจัดกิจกรรมศิลปะเสริมหลักสูตร 3 (2-2-5)  
      Art Extracurricular Activities  
     GD 50810 วิทยวิธีศิลปศึกษา 3 (3-0-6)  
      Art Education Methodology  
   GD 50811 การรับรูและจินตนาการทางศิลปะ 3 (3-0-6) 
      Artistic Perception and Imagination 
     GD 50812 การบริหารจัดการแหลงเรียนรูทางศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน  3 (3-0-6) 
       Local Art and Culture Leaning Resources Management 
   GD 50813 การบริหารศิลปศึกษา               3 (3-0-6)  
      Art Education Management 
   2) หมวดวิทยานิพนธ 
    - แผน ก แบบ ก 2 
   GD 50814 วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต 
      Thesis 
    - แผน ข 
   GD 50815 สารนิพนธ                                                         6 หนวยกิต 
      Thematic Paper 
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  3.1.4 แผนการศึกษา  
   สาขาวิชาศิลปศึกษา  จัดแผนการเรียน  แผน ก แบบ ก 2  และ  แผน ข  เปน            
รายภาค ดังนี ้
 

แผน ก แบบ ก 2 
ปที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ 

GD 50801 
ส ุนทร ียศาสตรและศ ิลปว ิจารณก ับการปฏ ิบ ัต ิงาน
ทัศนศิลป 

3 (2-2-5) 

GD 50802 พัฒนาการจิตวิทยาทางศิลปะ 3 (2-2-5) 

GD 50803 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอนศิลปะ 3 (3-0-6) 

รวม   9 หนวยกิต 
 

 

 
ปที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ 
GD 50814 วิทยานิพนธ  12 หนวยกิต 

รวม 12 หนวยกิต 
 
 
 
 
 
 

ปที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ 

GD 50804 การวัดและประเมินผลศิลปศึกษา 3 (3-0-6) 
GD 50805 วิทยวิธีวิจัยทางศิลปศึกษา 3 (2-2-5) 

 วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา   3 หนวยกิต 
รวม   9 หนวยกิต 

ปที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 
รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ 

GD 50806 สัมมนาศิลปศึกษา   3 (2-2-5) 
 วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา   3 หนวยกิต 

รวม   6 หนวยกิต 



17 
 

 
แผน ข 

ปที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ 

GD 50801 
ส ุนทร ียศาสตรและศ ิลปว ิจารณก ับการปฏ ิบ ัต ิงาน
ทัศนศิลป 

3 (2-2-5) 

GD 50802 พัฒนาการจิตวิทยาทางศิลปะ 3 (2-2-5) 
GD 50803 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอนศิลปะ 3 (3-0-6) 

รวม   9 หนวยกิต 
 

ปที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ 

GD 50804 การวัดและประเมินผลศิลปศึกษา 3 (3-0-6) 
GD 50805 วิทยวิธีวิจัยทางศิลปศึกษา 3 (2-2-5) 

 วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา   3 หนวยกิต 
รวม   9 หนวยกิต 

 
ปที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ 
GD 50806 สัมมนาศิลปศึกษา   3 (2-2-5) 

 วิชาเอกเลือก 2 รายวิชา   6 หนวยกิต 
รวม   9 หนวยกิต 

 
ปที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ 

 วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3 หนวยกิต 

GD 50815 สารนิพนธ 6 หนวยกิต 
รวม 9 หนวยกิต 
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  3.1.5 อธบิายรายวิชา  
   1) วิชาเอกบังคับ 
GD 50801 สนุทรยีศาสตรและศลิปวจิารณกบัการปฏบิัตงิานทัศนศลิป 3 (2-2-5)  
  Aesthetics and Art criticism in Visual Arts Practicum 
 หลักการสุนทรียศาสตร สุนทรียศาสตรและปรัชญาศิลปะ บทบาทของสุนทรียศาสตรที่มีตอ
ประวัติศาสตรศิลป ศิลปวิจารณ ศิลปะปฏิบัติ และศิลปศึกษา ทฤษฎี และกระบวนการวิจารณผลงาน
ทัศนศิลป การใชศิลปะสาขาอ่ืนกับการวิจารณผลงานทัศนศิลป บทบาทของศิลปวิจารณกับศิลปศึกษา 
คุณธรรมและจริยธรรมทางการวจิารณ 
 Principles of aesthetics; aesthetics and art philosophy; roles of aesthetics in art 
history, art criticism, art practice, and art education; theories and process of visual arts 
criticism; merging different art concepts into visual arts criticism; roles of art criticism in 
art education; morals and ethics in criticism 
GD 50802 พัฒนาการจติวิทยาทางศลิปะ                         3 (2-2-5)  
  Psychology Artistic Development                                   
 พัฒนาการจิตวิทยาของมนุษยแตละชวงวัยในดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และ
สติปญญา ระดับขั้นพัฒนาการทางศิลปะของวัยเด็ก วัยรุน ผูใหญ และผูสูงอายุ การวิเคราะหและ
ตีความหมายภาพวาดของเด็ก วัยรุน ผูใหญ และผูสูงอายุ ศิลปะกับพัฒนาการทางสมอง และการ
แสดงออกทางศิลปะ การรับรู และจิตวิทยาทางศิลปะ ศิลปะบำบัด ศิลปะสำหรับบุคคลที่มีความ
บกพรอง 
 Aspects of human developments: physical, spiritual, emotional, social and 
Intellectual; stages of artistic developments of children, teenager, adult, and aging 
adult; analysis and interpretation drawings of children, teenager, adult, and aging adult; 
artistic perception and psychology; art therapy; art for special persons 
GD 50803 เทคโนโลยแีละนวตักรรมการสอนศลิปะ                                3 (2-2-5) 
   Technology and Innovation in Art Teaching 
 รูปแบบ กลไก และกระบวนการสอนทัศนศิลป ดิจิทัลเทคโนโลยี และนวัตกรรมการสอน
ทัศนศิลป และการออกแบบ การใชเทคโนโลยีและแอปพลิเคชั่นชวยสนับสนุนการเรียนรู การวางแผน
การสอน การตัดสินใจเลือก การจัดหา การประเมินทางเทคโนโลยีการศึกษา การประยุกตและ
ดัดแปลงเทคโนโลยี การใชเทคโนโลยีเก็บรวบรวมขอมูล และเผยแพรผลงานศิลปะ 
 Models mechanisms and visual arts teaching process; digital technology and 
innovation in visual arts teaching and design; utilization of technologies and 
applications to support learning processes, lesson planning, decision making, 
procurement, evaluation of technology for education; application and modification of 
technology; technology for collecting information and displaying art works 
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GD 50804 การวดัและประเมนิผลศลิปศกึษา  3 (3-0-6) 
  Measurement and Evaluation in Art Education 
 ภูมิหลัง แนวคิด หลักการและทฤษฎีการวัดและประเมินผลศิลปศึกษา การออกแบบและ
สรางเครื่องมือการวัดและการประเมินผลการเรียนรูทางศิลปศึกษา การวิเคราะหแบบทดสอบ การ
แปลผล คะแนน และการนำไปใช การวัดและประเมินผลงานศิลปะของผู เรียน ดานจิตวิทยา                   
ดานพฤติกรรม ดานพัฒนาการทางศิลปะ และดานการแสดงออกทางศิลปะ  
 Background, concepts, principles and theories of measurement and evaluation 
in art education; design and construction of measurement and evaluation tools in art 
education; analysis of test, scoring and application; measurement and evaluation of 
learner’s art product through psycho-analytic, behavioral, art developmental, and 
artistic expression approach 
GD 50805 สมัมนาศลิปศึกษา 3 (2-2-5)  
  Seminar in Art Education 
 สัมมนาที่เกี่ยวของกับองคความรูที่สนับสนุนการวิจัยดานศิลปศึกษา ปญหา แนวโนม การ
ประเมินสมรรถนะ และการเสริมสรางคุณภาพศิลปศึกษา 
 Seminar related to support art education research; problems, trends, capability 
assessment and quality enhancement for art education 
GD 50806 วทิยวธิวีจิยัทางศลิปศึกษา 3 (2-2-5)  
  Research Methodology in Art Education 
 หลักการและรูปแบบการวิจัยศิลปศึกษา การกำหนดปญหา คำถาม และวัตถุประสงคการ
วิจัย การตั้งชื่อการวิจัย การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของกับศิลปศึกษา การออกแบบการวิจัย ตัวแปร
และมาตรวัดตัวแปร สมมติฐานการวิจัย ประชากร กลุมตัวอยาง หนวยท่ีศึกษา เครื่องมือ           การ
วิจัย และคุณภาพของเครื่องมือ สถิติการวิจัย การรายงานการวิจัย ฝกปฏิบัติเขียนและนำเสนอ           
โครงรางวิจัยทางศิลปศึกษา 
 Research principles and format in art education; determination of research 
problems, questions and objectives in art education; review of literature in art and art 
education; research design; variables and scales; hypothesis and characteristics; 
population; sample group; subject study; research instruments and qualification; 
research statistic; research report; art education research proposal writing and 
presentation practice  
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   2) วิชาเอกเลือก 
GD 50807 แนวโนมพฒันาการทางทัศนศลิปและศลิปศึกษา 3 (3-0-6)  
  Trend of Visual Arts and Art Education Development 
 ประวัติศาสตรศิลปะและศิลปศึกษาของตะวันตก ตะวันออก และของประเทศไทย  แนวโนม 
และอิทธิพลดานเนื้อหา รูปแบบ และสื่อทัศนศิลป ตั้งแตอดีตจนถึงศิลปะรวมสมัยกับศิลปศึกษา 
แนวคิด และขบวนการเปลี ่ยนแปลงทางศิลปศึกษายุคหลังสมัยใหม ทฤษฎีและหลักการสอน
ศิลปศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
 Western and Thai art education history; western and eastern concepts in art 
education; influence and tendency of contemporary art on art education in the aspects 
of subject, term, content, and media; concepts and movement of art education in 
postmodernism period; theories and principles of art teaching in 21th century 
GD 50808 ทัศนศลิปสมยัใหมและหลงัสมัยใหม 3 (3-0-6) 
  Modern and Postmodern Visual Arts 
 ปรัชญาและลักษณะเฉพาะของศิลปะสมัยใหม และหลังสมัยใหม พัฒนาการของลัทธิศิลปะ
สมัยใหม อิทธิพลของศิลปะสมัยใหมกับการเรียนการสอนศิลปะ การเปลี่ยนแปลงจากศิลปะสมัยใหม 
สูศิลปะหลังสมัยใหม  แนวโนมของศิลปะหลังสมัยใหมที่สงผลตอแนวคิดการศึกษาศิลปะในศตวรรษ 
ท่ี 21 
 Philosophy and identity of modern art and postmodern art; development of 
modern art; impact of modern art on art education; the transition from modern art to 
postmodern art; trends of postmodern art in 21th century art education 
GD 50809 การจดักจิกรรมศลิปะเสรมิหลกัสตูร 3 (2-2-5)  
  Art Extracurricular Activities 
 แนวคิด เหตุผล และวัตถุประสงคของการจัดการเรียนรูศิลปะนอกหลักสูตร การจัดกิจกรรม
เรียนรูดานทัศนศิลปอยางหลากหลายนอกหองเรียน เนนความสนใจ ความตองการเฉพาะของผูเรยีน 
การปฏิบัติจริง การมีสวนรวมและงานอาสาในชุมชน และสถานศึกษา โครงงานเพิ่มศักยภาพทาง
ศิลปะและการจัดนิทรรศการหรือการเผยแพรผลงานศิลปะสูสาธารณะ หลักการจัดกิจกรรมศิลปะ
เฉพาะกลุม  ลักษณะและประเภทของการจัดกิจกรรมศิลปะเฉพาะกลุม ปฏิบัติการจัดกิจกรรมศิลปะ
เฉพาะกลุมประเภทตาง ๆ 
 Concepts, rationales, objectives of extracurricular program; types of extra  visual 
arts activities focus on self-interests, personal-needs, hands-on practice, out sources 
and social media integration; voluntary works involves in community and school; 
setting art workshop; building up autistic capacity; displaying or presenting artwork to 
the public; principles of setting art activities for interested groups, specified 
characteristics and models of art activities for interested group, practice managing art 
activities in various models 
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GD 50810 วิทยวิธีศิลปศึกษา 3 (3-0-6)  
  Art Education Methodology  
 ทฤษฎี หลักการ แนวคิด และรูปแบบการถายทอดองคความรูดานทัศนศิลปแกนักเรียน 
นักศึกษาและชุมชน จิตวิทยาการเรียนรูและถายทอดทัศนศิลปของแตละทองถิ่น ตามวัยของผูเรียน 
เทคนิค การสอนและการใชสื่อการสอนที่เหมาะสมกับผูเรียนแตละวัย การพัฒนาและการบริหาร
หลักสูตร การจัดการการเรียนการสอนศิลปศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  
 Theories, principles, concepts and art education; knowledge transfer for 
students and communities; process and psychology of learning and teaching visual 
arts within communities according to learners age; teaching methodologies and 
teaching aids for distinct age levels; curriculum development and administration; 
learning and teaching art education efficiency 
GD 50811 การรบัรูและจนิตนาการทางศลิปะ 3 (3-0-6)  
  Artistic Perception and Imagination 
 ความหมาย และความสำคัญระหวางการรับรูและจินตนาการ ความสัมพันธของการรับรู และ
จินตนาการตอการสรางสรรคศิลปะ ทฤษฎีการรับรู และจินตนาการทางการมองเห็น ผลกระทบของ
การรับรู และความเปนจริงตอรูปแบบและเนื้อหาทัศนศิลป องคประกอบ จินตนาการเชิงสรางสรรค 
ขั้นพัฒนาการทางทัศนศิลปกับการรับรูทางศิลปะ การรับรูและจินตนาการกับวิธีการแปลงรูปทาง
ทัศนศิลป 
 Meaning and significance of perception and imagination; relationship of 
perception and imagination to artistic creation; theories of visual perception and 
imagination; Impact of perception and reality upon form and content in visual arts; 
stages in the development of visual arts and artistic perception; perception and 
imagination in visual arts transformation methodologies  
GD 50812 การบรหิารจดัการแหลงเรยีนรูทางศลิปวฒันธรรมทองถิน่ 3 (3-0-6) 
  Local Art and Culture Leaning Resources Management  
 หลักการบริหารจัดการแหลงเรียนรูทางศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น การวางแผนโครงการสงเสริม 
อนุรักษ เผยแพร ศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น บทบาทของรัฐบาล เอกชน และการปกครองสวน
ทองถ่ินกับการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม   
 Principles of local art and culture leaning resources management; method of 
planning promotion project in order to conserve and disseminate local art and culture; 
roles of government; private organization and local management within art and culture 
management 
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GD 50813 การบรหิารศลิปศกึษา 3 (3-0-6) 
  Art Education Administration 
 แนวคิด หลักการ และทฤษฎีการบริหาร การกำหนดปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจของ
องคการ การวางแผน การจัดองคกร การบริหารบุคคล การบริหารเทคโนโลยี การบริหารการตลาด 
การบริหารงบประมาณ การสั่งการ การประสานงาน การควบคุม การรายงานผล ภาวะผูนำทางการ
บริหารและวิชาการ การประกันคุณภาพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร แนวโนมการ
บริหารในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรูสำหรับครูศิลปศึกษา บทบาทของศิลปศึกษากับวัฒนธรรม 
ชุมชน สิ่งแวดลอม และการเรียนรูตลอดชีวิต แนวโนมของสื่อการศึกษาในยุคดิจิทัล 
 Concepts, principles, and theories of administration; philosophy, vision, and 
mission formation; administration processes in planning, organizing, personal, 
technology, marketing, budgeting, monitoring, coordinating, controlling and reporting;  
administration and academic leadership; quality assurance; Information technology for 
the 21th. century administration; learning provision for art teacher, roles of art 
education in transmission of culture, community; environment and lifelong learning; 
trends in art education in the digital age 
   3) หมวดวทิยานิพนธ 
GD 50814 วทิยานิพนธ    12 หนวยกิต 
  Thesis   
 การจัดทำและปกปองโครงรางการวิจัยที่แสดงความพรอมในการทำวิจัยทางศิลปศึกษาตาม
เกณฑของบัณฑิตวิทยาลัย หลังการสอบผานการปกปองโครงรางการวิจัยแลว ใหดำเนินการศึกษา 
เขียนรายงาน และสอบปกปองวิทยานิพนธทางศิลปศึกษาตอคณะกรรมการ ตีพิมพและเผยแพร
บทความวิจัยตามเกณฑของบัณฑิตวิทยาลัย  
 Submission and defending a research proposal for approval according to 
standard templates of Graduates School; developing a working thesis, report writing 
and defend the final complete art education thesis to a committee members; publish 
thesis article according to Graduate School regulation 
GD 50815 สารนิพนธ     6 หนวยกิต 
  Thematic Paper   
 การจัดทำและปกปองโครงรางสารนิพนธที ่แสดงความพรอมในการทำสารนิพนธทาง
ศิลปศึกษาตามเกณฑของบัณฑิตวิทยาลัย หลังสอบผานการปกปองโครงรางสารนิพนธแลว ให
ดำเนินการศึกษา เขียนรายงาน และสอบปกปองสารนิพนธทางศิลปศึกษาตอคณะกรรมการ ตีพิมพ
และเผยแพรบทความวิจัยตามเกณฑของบัณฑิตวิทยาลัย   
 Submission and defending a thematic paper proposal for approval according 
to standard templates of Graduates School; developing a working thematic paper, 
report writing and defend the final complete art education thematic paper to a 
committee members; publish thematic paper article according to Graduate School 
regulation 
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3.1.6 ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเมื่อสิ้นปการศึกษา 
ชัน้ปที ่ รายละเอยีด 

1 1) มีความซื่อสัตยสุจริต เขาใจในกระบวนการสรางสรรคศิลปศึกษาและศิลปกรรม สามารถ
บูรณาการองคความรูใหมกับองคความรูเดิมไดอยางกลมกลืน 2) สามรถวินิจฉัย วิเคราะห 
วิพากษ วิจารณทางศิลปะและพัฒนาศาสตรศิลปศึกษา ดวยกระบวนการศึกษาหรือวิจัย 3) มี
ปฏิสัมพันธที ่ดีตอสมาชิกในกลุม สามารถสื่อสารไดทั ้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศดวย
รูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม มีทักษะเชิงตัวเลข สามารถนำไปใชในการวิเคราะห ตีความได
อยางมีระบบ 

2 1) ตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพศิลปศึกษา มีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัยทาง
ศิลปศึกษาและศิลปกรรม สามารถบูรณาการความรูภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดวยแนวคิดและ
เทคนิควิธีท่ีหลากหลายแปลกใหม 2) สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนไดตามบทบาทหนาท่ี  
3) สามารถเชื่อมโยงศาสตรและวิธีสอน และ สามารถพัฒนาศาสตรศิลปศึกษาดวยกระบวนการ
ศึกษาหรือวิจัย 

 
 
3.2 ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยประจำ
หลักสูตร อาจารยประจำ และอาจารยพิเศษสาขาวิชาศิลปศึกษา 
 3.2.1 อาจารยประจำหลกัสูตร  
ที ่ ชือ่-สกลุ ตำแหนงวชิาการ วฒุกิารศกึษา สถาบนั/ป พ.ศ.ที่สำเรจ็การศกึษา 
1 นายพีระพงษ กุลพิศาล 

3-1030-xxxxx-xx-x 
รองศาสตราจารย 
(ทัศนศิลป 8101) 

M.S. (Elementary Education   
- Art Education) 
กศ.บ. (ศิลปศึกษา-ภาษาอังกฤษ) 

Bemidji State University, USA., 
2520 
วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร, 
2514 

2 นายสมชาย พรหมสุวรรณ 
3-1007-xxxxx-xx-x 

รองศาสตราจารย 
(ทัศนศิลป 8101) 

M.A (Art Education) 
 
กศ.บ. (ศิลปศึกษา-ประวัติศาสตร) 

University of South Carolina, USA., 
2523 
วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร, 
2514 

3 นายประสิทธิ์ เวชบรรยงรัตน 
3-1206-xxxxx-xx-x 

รองศาสตราจารย 
(ทัศนศิลป 8101) 

ผ.ม. (ผังเมือง) 
ค.บ. (ศิลปศึกษา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2527 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2517 

4 นางสาวสุริวัลย สุธรรม 
1-3604-xxxxx-xx-x 

ผูชวยศาสตราจารย
(ทัศนศิลป 8101) 

ปร.ด. (ทัศนศิลป) 
ป.บัณฑิต  (วิชาชพีครู) 
 
ศ.ม. (ทัศนศิลป) 
ศ.บ. (จิตรกรรม) 
 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2562 
มหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเด็จ
เจาพระยา, 2562 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร วิทยาลัยเพาะชาง, 2550 

5 นายพงศ หรดาล 
1-3604-xxxxx-xx-x 

รองศาสตราจารย 
(บริหารธุรกิจ 6802 
อนุสาขาวิชาการ
จัดการ 680201) 

Ph.D. (industrial Technology) 
M.A.Ed. (Educational 
Administration) 
M.S. (Industrial Education) 
 
ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป) 

Kent State University, USA., 2530 
University of Akron, USA., 2530 
 
Bemidji State University, USA., 
2522 
วิทยาลัยครูพระนคร, 2517 
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3.2.2 อาจารยประจำ 
ที ่ ชือ่-สกลุ ตำแหนงวชิาการ วฒุกิารศกึษา สถาบนั/ป พ.ศ.ที่สำเรจ็การศกึษา 
1 นางลินดา เกณฑมา 

3-1901-xxxxx-xx-x 
ผูชวยศาสตราจารย 
(ภาษาไทย 7101) 

ปร.ด. (การศึกษาเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น)  
กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดีไทย) 
 
ศศ.บ. (ภาษาไทย)  

มหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเด็จ
เจาพระยา, พ.ศ. 2553 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2533 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม, 2525 

2 นายสมบัติ ทีฆทรัพย 
3-1005-xxxxx-xx-x 

รองศาสตราจารย 
(วิศวกรรมเคร่ืองกล 
1110) 

D. Ing. (Ginie d’Agricole)  
 
M.S. (Mechanical Engineering)  
 
B.S. (Mechanical Engineering)  

Institut National Polytechnique de 
Toulouse, France, 2526 
University of the Philippines, 
Philippines,  2518 
Mapua Institute of Technology, 
Philippines, 2515 

3 นางสาวอาร ี วรรณ เอ ี ่ ยม
สะอาด 
1-3604-xxxxx-xx-x 

รองศาสตราจารย 
(การศึกษา 6501) 

ศษ.ด. (หลักสูตรการสอน) 
ศษ.ม. (การประถมศึกษา) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2545 
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2537 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
บางแสน, 2524 
 

4. นายคณกร สวางเจริญ 
1-3604-xxxxx-xx-x 

ผูชวยศาสตราจารย 
(เทคโนโลยี      
การจัดการ 1807) 

ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี) 
 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

มหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเด็จ
เจาพระยา, 2556 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2545 
สถาบันราชภฏัอุตรดิตถ, 2539 

ที ่ ชือ่-สกลุ ตำแหนงวชิาการ วฒุกิารศกึษา สถาบนั/ป พ.ศ.ที่สำเรจ็การศกึษา 
5 นายสรายุทธ เศรษฐขจร 

3-7209-xxxxx-xx-x 
ผูชวยศาสตราจารย 
(การศึกษา 6501) 

ป.บัณฑิตขั้นสูง (การจัดการ
อุดมศึกษา) 
กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) 
 
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
กศ.บ. (คณิตศาสตร) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
ประสานมิตร, 2539 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2529 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
ประสานมิตร, 2520 

6 นางสาวกาญจนา สุทธิเนียม 
1-3604-xxxxx-xx-x 

ผูชวยศาสตราจารย 
(การศึกษา 6501), 
(อนุสาขาวิชา   
แนะแนวและ     
ใหคำปรึกษา 
650105) 

ปร.ด. (จิตวิทยาการใหคำปรึกษา) 
 
กศ.ม. (การแนะแนวและจิตวิทยา
การใหคำปรึกษา) 
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร
และผดุงครรภชั้นสูง 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2552 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
ประสานมิตร, 2542 
วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา, 2530 

7 นางสาวชลพร กองคำ 
3-1015-xxxxx-xx-x 

ผูชวยศาสตราจารย 
(การศึกษา 6501), 
(อนุสาขาวิชา    
แนะแนวและ     
ใหคำปรึกษา 
650105) 

ปร.ด. (จิตวิทยาการใหคำปรึกษา) 
พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวชศาสตร) 
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร
และผดุงครรภชั้นสูง 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2552 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543 
 
วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา, 2530 

8 นางสาวประไพ ศรีดามา 
3-1104-xxxxx-xx-x 

ผูชวยศาสตราจารย 
(เทคโนโลยี
สารสนเทศ 1806) 

ปร.ด. (เทคโนโลยีสาสนเทศ 
(นานาชาติ)) 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2558 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2549 
สถาบันราชภฏัธนบุรี, 2541 

 
หมายเหตุ ประวัติ ภาระงานสอน และผลงานทางวิชาการดูท่ีภาคผนวก ข 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม  
 ไมมีการออกภาคสนาม 
 
5. ขอกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 
 แผน ก แบบ ก 2 
 5.1 รายวิชา GD 50814  วิทยานิพนธ (Thesis)            
  5.1.1 คำอธิบายโดยยอ  
     1) มีการเรียนรูในสาระวิชาตาง ๆ เพ่ือคนหาหัวขอวิจัยท่ีสนใจ 
     2) จัดทำโครงรางงานวิจัย ภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษาหลักและที่ปรึกษา
รวมและนำเสนอคณะกรรมการสอบเคาโครง  
     3) เก็บขอมูลวิจัยตามโครงรางวิจัย ในการดูแลของอาจารยที่ปรึกษาหลักและ           
ท่ีปรึกษารวม 
     4) จัดทำรายงานการวิจัย (ฉบับสมบูรณ) สอบปากเปลาโดยคณะกรรมการสอบ          
เคาโครง และผูทรงคุณวุฒิภายนอกอีก 1 คน โดยมีผลการเรียนเปน 4 ระดับ คือ  ดีมาก (Excellent) 
ดี (Good) ผาน (Pass) ไมผาน (Fail) 
   5) เผยแพรผลงานวิจัย และบทความวิจัย ดวยวิธีการท่ีบัณฑิตวิทยาลัยรับรอง 
  5.1.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 
    1) มีองคความรูทางทัศนศิลปจากการทำวิจัย และการทำโครงรางงานวิจัย 
   2) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล 
    3) สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหสถิติขอมูล 
   4) สามารถปรับตัวในการทำงานรวมกับผูอ่ืน 
   5) สามารถนำเสนอและสื่อสารดวยภาษาพูด และภาษาเขียน 
   6) สรางเครือขายทางทัศนศิลป และศิลปศึกษา 
  5.1.3 ชวงเวลา 
      ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษาท่ี 2 
  5.1.4 จำนวนหนวยกิต 
    แผน ก  แบบ ก 2  จำนวน  12  หนวยกิต  
  5.1.5 การเตรียมการ 
    1) อาจารยที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการใหคำปรึกษาและการติดตามการทำงานของ
นักศึกษา 
    2) การจัดเตรียมส ิ ่งอำนวยความสะดวกในการเคาโครงว ิจ ัย งานวิจ ัย เชน 
คอมพิวเตอร เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ เอกสาร และอ่ืน ๆ 
  5.1.6 กระบวนการประเมินผล 
                 1) การสอบเคาโครงวิทยานิพนธกระทำโดยวิธีการนำเสนอในท่ีประชุมและสอบปาก
เปลา โดยอาจารยผูสอบเคาโครงวิทยานิพนธตองประกอบดวยอาจารยประจำ และผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน อาจารยประจำและผูทรงคุณวุฒิภายนอกดังกลาว ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา หรือเปนผูดำรงตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือ
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สาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทำวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 
   2) ประเมินความกาวหนาในระหวางการทำวิจัยโดยอาจารยที่ปรึกษาและอาจารย
อ่ืน อยางนอย 3 คน จากการสังเกตพิจารณาผลงานและจากการรายงานดวยวาจา 
   3) ประเมินผลการทำงานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการทำงาน
ผลงานท่ีเกิดในแตละข้ันตอน และรายงานโดยอาจารยท่ีปรึกษา  
   4) การสอบวิทยานิพนธ กระทำโดยวิธีนำเสนอในที่ประชุมและสอบปากเปลา โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธเปนกรรมการชุดเดียวกันกับคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ 
ซ่ึงการแตงตั้งกรรมการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบวิทยานิพนธ จะกระทำไดเฉพาะกรณีท่ี
มีเหตุจำเปนการดำเนินการสอบวิทยานิพนธใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา วาดวยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจำหลักสูตร และผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน รวมไมนอยกวา 3 คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบตองไมเปนอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลักหรืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม 
     5) จัดทำรายงานวิทยานิพนธ (ฉบับสมบูรณ) สอบปากเปลาโดยคณะกรรมการชุด
เดิมและผูทรงคุณวุฒิภายนอกอีก 1 คนโดยมีผลการเรียนเปน 4 ระดับ คือ ดีมาก (Excellent) ดี 
(Good) ผาน (Pass) ไมผาน (Fail) 
   6) เผยแพรผลงานวิทยานิพนธ ดวยวิธีการท่ีบัณฑิตวิทยาลัยรับรอง 
 
 แผน ข 
 5.2 รายวิชา GD 50815 สารนิพนธ (Thematic Paper)            
  5.2.1 คำอธิบายโดยยอ  
     1) มีการเรียนรูในสาระวิชาตาง ๆ เพ่ือคนหาหัวขอสารนิพนธท่ีสนใจ 
     2) จัดทำโครงรางสารนิพนธ ภายใตการดูแลของอาจารยที ่ปรึกษาหลักและ                      
ท่ีปรึกษารวมและนำเสนอคณะกรรมการสอบเคาโครง  
     3) เก็บขอมูลวิจัยตามโครงรางสารนิพนธ ในการดูแลของอาจารยที่ปรึกษาหลักและ 
ท่ีปรึกษารวม 
     4) จัดทำรายงานสารนิพนธ (ฉบับสมบูรณ) สอบปากเปลาโดยคณะกรรมการสอบ          
เคาโครง และผูทรงคุณวุฒิภายนอกอีก 1 คน โดยมีผลการเรียนเปน 4 ระดับ คือ  ดีมาก (Excellent) 
ดี (Good) ผาน (Pass) ไมผาน (Fail) 
   5) เผยแพรผลงานสารนิพนธ ดวยวิธีการท่ีบัณฑิตวิทยาลัยรับรอง 
  5.2.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 
    1) มีองคความรูทางศิลปศึกษาและทัศนศิลปจากการทำสารนิพนธ 
   2) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล  
    3) สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหสถิติขอมูล 
   4) สามารถปรับตัวในการทำงานรวมกับผูอ่ืน 
   5) สามารถนำเสนอและสื่อสารดวยภาษาพูด และภาษาเขียน 
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   6) สรางเครือขายทางศิลปศึกษา และทัศนศิลป 
  5.2.3 ชวงเวลา 
      ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษาท่ี 2 
  5.2.4 จำนวนหนวยกิต 
     แผน ข  จำนวน  6  หนวยกิต 
  5.2.5 การเตรียมการ 
    1)  อาจารยที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการใหคำปรึกษาและการติดตามการทำงานของ
นักศึกษา 
    2)  การจ ัดเตร ียมส ิ ่งอำนวยความสะดวกในการทำเค าโครงสารนิพนธ เชน 
คอมพิวเตอร เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ เอกสาร และอ่ืน ๆ 
   5.2.6 กระบวนการประเมินผล 
                 1) การนำเสนอเคาโครงสารนิพนธกระทำโดยวิธ ีการนำเสนอในที ่ประชุม ซ่ึง
ประกอบดวยอาจารยประจำ และผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน และผูทรงคุณวุฒิภายนอกดังกลาว 
ต องมีค ุณว ุฒ ิปร ิญญาเอก หร ือเท ียบเทา หร ือเป นผ ู ดำรงตำแหนงทางว ิชาการไมต ่ำกวา                 
รองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทำวิจัย    
ท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
   2)  ประเมินความกาวหนาในระหวางการทำสารนิพนธโดยอาจารยที ่ปรึกษาและ
อาจารยอ่ืน อยางนอย 3 คน จากการสังเกตพิจารณาผลงานและจากการรายงานดวยวาจา 
   3) ประเมินผลการทำงานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการทำงาน 
ผลงานท่ีเกิดในแตละข้ันตอน และรายงานโดยอาจารยท่ีปรึกษา  
   4) การสอบสารนิพนธ กระทำโดยวิธีนำเสนอในที่ประชุมและสอบปากเปลา โดย
คณะกรรมการสอบสารนิพนธเปนกรรมการชุดเดียวกันกับคณะกรรมการสอบเคาโครงสารนิพนธ ซ่ึง
การแตงตั้งกรรมการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบสารนิพนธ จะกระทำไดเฉพาะกรณีที่มี
เหตุจำเปนการดำเนินการสอบสารนิพนธใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจ าพระยา ว าดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 อาจารยผ ู สอบสารนิพนธ ตอง
ประกอบดวยอาจารยประจำหลักสูตร และผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไมนอยกวา 3 คน ทั้งนี้ 
ประธานกรรมการสอบตองไมเปนอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธหลักหรืออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ
รวม 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู กลยทุธการสอนและการประเมนิผล 
 
1. การพัฒนาคณุลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คณุลกัษณะพเิศษ กลยทุธหรอืกจิกรรมของนักศกึษา 
มีจิตสำนึกท่ีดีตอมหาวิทยาลยั เขารวม
กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลยั และเผยแพรเกียรตคิุณของ
มหาวิทยาลยั 

- รวมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
- รวมกิจกรรมรับนักศึกษาใหม 
- รวมกิจกรรมประจำปของมหาวิทยาลัย เชน กิจกรรมทางศิลปะ
ในวันคลายวันพิราลัย กิจกรรมวันราชภัฏ 

- จัดโครงการศลิปะท่ีสนองความตองการของชุมชนและทองถ่ิน 

 
2. การพัฒนาผลการเรยีนรูในแตละดาน 
 2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรยีนรู กลยทุธการสอน วธิกีารวดัและประเมินผล 
1. มีความซื่อสัตยสุจริต สามารถ

แกปญหาทางดานจริยธรรมท่ีซับซอน
ในทางวิชาชีพศิลปศึกษาดวยความ
เขาใจในบริบทของสังคม 

2. มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม  
และสิ่งแวดลอม โดยคำนึงถึงการทำ
กิจกรรมท่ีไมกระทบความรูสึก 
ของผูมีสวนเก่ียวของในเชิงลบ 

3. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ศิลปศึกษาดวยความเขาใจและ
ระมัดระวัง 

4. มีจิตสาธารณะ และอาสาปฏิบัติ
กิจกรรมท่ีสอดคลองกับวิชาชีพ
ศิลปศึกษา 

- ใหความสำคัญกับการ
พัฒนาคุณภาพผูเรยีนแบบ
ผูเรยีนเปนสำคัญ  

1. การใชสถานการณจำลอง  
2. กระบวนการสรางเจตคติ  
3. การทำคานิยมใหกระจาง  
 
 

1. ประเมินระหวางเรียน         
โดยใหผูเรียนประเมินตนเอง 
โดยใหผูสอนประเมิน        
และโดยผูมีสวนเก่ียวของ   
โดยการสังเกตพฤติกรรม 

2. ประเมินภายหลังสำเร็จ
การศึกษา โดยบัณฑติ
วิทยาลัย และโดยผูใชบัณฑิต          
โดยใชแบบสอบถาม         
และแบบสัมภาษณ 
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 2.2 ดานความรู 
ผลการเรยีนรู กลยทุธการสอน วธิีการวดัและประเมนิผล 

1. มีความรู ความเขาใจในหลักการและ
ทฤษฎีดานศิลปศึกษาและศิลปกรรม
อยางถองแท และมีวิจารณญาณ 

2. สามารถถายทอดความรูดาน
ศิลปศึกษาและศลิปกรรมไดอยางเปน
ระบบ 

3. มีความรูและความเขาใจใน
กระบวนการวิจยั และการสรางสรรค
ดานศิลปศึกษา และศลิปกรรม 

4. มีความรูในการบูรณาการองคความรู
ใหมกับองคความรูเดิมอยางกลมกลืน
สรางสรรค 

- ใหความสำคัญกับการ
พัฒนาคุณภาพผูเรยีนแบบ
ผูเรยีนเปนสำคัญ เนนคดิ
วิเคราะห สังเคราะห 
วิจารณ และทักษะ 
สนับสนุนใหผูเรยีนไดใช
ความเช่ียวชาญในศาสตร
ของตน  

1. การใชกระบวนการ
แกปญหา 

2. กระบวนการสอนสราง
ความคิดรวบยอด 

3. การสอนแบบสืบสวน
สอบสวน 

4. การปฏิบัติจริง 
5. การเรียนรูโดยใชปญหา

เปนฐาน 

กลยุทธการประเมินประกอบดวย 
1. การทดสอบ 
2. การปฏิบัติกิจกรรมระหวาง

เรียน 
3. การสังเกต 
4. การสัมภาษณ   
5. แฟมสะสมงาน 
6. การประเมินสภาพจริง 

 2.3 ดานทักษะทางปญญา 
ผลการเรยีนรู กลยทุธการสอน วธิีการวดัและประเมนิผล 

1. สามารถบูรณาการความรูภาคทฤษฎี 
และภาคปฏิบัติ ดวยแนวคิด และ
เทคนิคท่ีหลากหลายแปลกใหม ท้ัง
จากภายในและภายนอกสาขาวิชา
ศิลปศึกษา 

2. สามารถวินิจฉัย วิเคราะห วิพากษ 
และวิจารณทางศลิปศึกษา 

3. สามารถเช่ือมโยงศาสตร และวิธีการ
สอนได 

4. สามารถพัฒนาศาสตรศิลปศึกษาดวย
กระบวนการศึกษาหรือวิจัยได 

 

- เชิญผูเช่ียวชาญเฉพาะทาง 
ผูทรงคุณวุฒิตางสถาบันท้ัง
ภายในประเทศและ
ตางประเทศมาบรรยาย 

- มีการทัศนศึกษาใน
ประเทศ และตางประเทศ 
เพ่ือฝกการตั้งโจทย
ประเด็นหัวขอวิจัย และ
งานสรางสรรค 

1. จัดสัมมนา 
2. การสอนแบบวิจัย 
3. การสอนแบบโครงการ 
4. การสอนแบบ

กระบวนการ   คิด
สรางสรรค 

5. การศึกษาดูงาน 

กลยุทธการประเมินประกอบดวย  
1. การทดสอบ 
2. การรายงานการศึกษาคนควา  
3. การนำเสนอผลงาน 
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 2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรยีนรู กลยทุธการสอน วธิีการวดัและประเมนิผล 

1. สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนตาม
บทบาทหนาท่ีได 

2. มีปฏิสัมพันธท่ีดตีอสมาชิกในกลุม 
สามารถรับผิดชอบในการพัฒนา
ตนเอง งานสวนตัว และสวนรวม 

3. มีความรับผิดชอบตอความคดิ คำพูด 
และการกระทำของตนเอง ภายใต
ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของ
องคกร 

 

- นำกรณีศึกษาจาก
ผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรค มาศึกษา 
วิเคราะห สังเคราะห สรุป
ประเด็น เพ่ือสรางและ
ประยุกตใชองคความรูใหม
ท่ีเปนการขยายพรมแดน
ความรูและทรัพยสินทาง
ปญญา 

1. การใชสถานการณจำลอง  
2. การแสดงบทบาทสมมต ิ
3. กระบวนการสรางเจตคต ิ
4. การทำคานิยมใหกระจาง 
5. การสอนแบบรวมมือ  
เพ่ือนชวยเพ่ือน 
 

กลยุทธการประเมินประกอบดวย  
1. การประเมินจากสภาพจริง 
2. การรายงานการศึกษาคนควา  
3. การศึกษารายกรณี  
4. การทำโครงการ  
5. การคนควาอิสระ  
6. การทำวิทยานิพนธ 
 

 2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรยีนรู กลยทุธการสอน วธิกีารวดัและประเมินผล 

1. สามารถสื่อสาร ถายทอดแนวความคิด
ไดอยางเปนระบบ ท้ังภาษาไทย 
ภาษาตางประเทศ ดวยรูปแบบ 
วิธีการ และเน้ือหาท่ีเหมาะสม  

2. สามารถใชเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย
เพ่ือการสืบคนขอมลู การสรางสรรค
ผลงาน การนำเสนอผลงาน การ
ตรวจสอบปญหา การหาขอสรุป และ
การใหขอเสนอแนะไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3. มีทักษะเชิงตัวเลข สามารถนำมาใชใน
การวิเคราะห และตีความไดอยางมี
ระบบ 

 

- มีการสรางเครือขายความ
รวมมือระหวางสถาบัน     
อุดมศึกษาท้ังในประเทศ
และตางประเทศ เพ่ือสราง
มาตรฐานดานการศึกษาใน
ระดับนานาชาต ิ

1. การสอนโดยใช             
สื่อเทคโนโลย ี
2. การสอนแบบบูรณาการ 
3. การสอนโดยใชสื่อมัลติ    

มีเดีย 
4. การสอนโดยใช E-Book 
5. การสอนโดยใชสื่อ 

Online 
 

กลยุทธการประเมินประกอบดวย  
1. การประเมินจากสภาพจริง 
2. การรายงานการศึกษาคนควา  
3. การศึกษารายกรณี  
4. การทำโครงการ  
5. การคนควาอิสระ  
6. การทำวิทยานิพนธ 
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3.  มาตรฐานผลการเรียนรูและแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรู 
 3.1 ดานคณุธรรม จริยธรรม   
  3.1.1 มีความซื่อสัตยสุจริต สามารถแกปญหาทางดานจริยธรรมที่ซับซอนในทางวิชาชีพ
ศิลปศึกษาดวยความเขาใจในบริบทของสังคม 
  3.1.2 มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม  และสิ่งแวดลอม โดยคำนึงถึงการทำกิจกรรม 
ท่ีไมกระทบความรูสึกของผูมีสวนเก่ียวของในเชิงลบ 
  3.1.3 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพศิลปศึกษาดวยความเขาใจและระมัดระวัง 
  3.1.4 มีจิตสาธารณะ และอาสาปฏิบัติกิจกรรมท่ีสอดคลองกับวิชาชีพศิลปศึกษา 
 3.2 ดานความรู 
  3.2.1 มีความรู ความเขาใจในหลักการและทฤษฎีดานศิลปศึกษาและศิลปกรรมอยาง
ถองแท และมีวิจารณญาณ 
  3.2.2 สามารถถายทอดความรูดานศิลปศึกษาและศิลปกรรมไดอยางเปนระบบ 
  3.2.3 มีความรูและความเขาใจในกระบวนการวิจัย และการสรางสรรคดานศิลปศึกษา
และศิลปกรรม 
  3.2.4 มีความรู ในการบูรณาการองคความรู ใหมกับองคความรู เดิมอยางกลมกลืน
สรางสรรค 
 3.3 ดานทักษะทางปญญา 
  3.3.1 สามารถบูรณาการความรูภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ดวยแนวคิด และเทคนิคท่ี
หลากหลายแปลกใหม ท้ังจากภายในและภายนอกสาขาวิชาศิลปศึกษา 
  3.3.2 สามารถวินิจฉัย วิเคราะห วิพากษ และวิจารณทางศิลปศึกษา 
  3.3.3 สามารถเชื่อมโยงศาสตร และวิธีการสอนได 
  3.3.4 สามารถพัฒนาศาสตรศิลปศึกษาดวยกระบวนการศึกษาหรือวิจัยได 
 3.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  3.4.1 สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนตามบทบาทหนาท่ีได 
  3.4.2 มีปฏิสัมพันธที่ดีตอสมาชิกในกลุม สามารถรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง งาน
สวนตัว และสวนรวม 
  3.4.3 มีความรับผิดชอบตอความคิด คำพูด และการกระทำของตนเอง ภายใตระเบียบ 
ขอบังคับ และกฎเกณฑขององคกร 
 3.5 ดานทกัษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3.5.1 สามารถสื ่อสาร ถายทอดแนวความคิดได อย างเป นระบบ ทั ้งภาษาไทย 
ภาษาตางประเทศ ดวยรูปแบบ วิธีการ และเนื้อหาท่ีเหมาะสม 
  3.5.2 สามารถใชเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อการสืบคนขอมูล การสรางสรรคผลงาน 
การนำเสนอผลงาน การตรวจสอบปญหา การหาขอสรุป และการใหขอเสนอแนะไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  3.5.3 มีทักษะเชิงตัวเลข สามารถนำมาใชในการวิเคราะห และตีความไดอยางมีระบบ 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสตูรสูรายวชิา (Curriculum mapping) 

 
  ความรับผิดชอบหลักของรายวิชา           ความรับผิดชอบรองของรายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รายวชิา 
ดานที ่1 

คุณธรรม จรยิธรรม 
ดานที ่2 

ดานความรู 
ดานที ่3 

ทกัษะปญญา 

ดานที ่4 
ทกัษะ

ความสมัพนัธ
ระหวาง 

บคุคลและความ
รบัผิดชอบ 

ดานที ่5 
ทกัษะการวเิคราะหเชงิ

ตวัเลข  
การสื่อสารและการใช 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

หมวดวชิาเอกบงัคบั 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

GD 50801 
สุนทรียศาสตรและศิลปวิจารณ 

กับการปฏิบัติงานทัศนศิลป 
                  

GD 50802 
พัฒนาการจิตวิทยาทางศิลปะ 

                  

GD 50803 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

การสอนศิลปะ 
                  

GD 50804 
การวัดและประเมินผลศิลปศึกษา 

                  

GD 50805 
วิทยวธิีวจิัยทางศิลปศึกษา 

                  

GD 50806 
สัมมนาศิลปศึกษา 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสตูรสูรายวชิา (Curriculum mapping) 
  ความรับผิดชอบหลักของรายวิชา           ความรับผิดชอบรองของรายวิชา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายวชิา 
ดานที ่1 

คุณธรรม จรยิธรรม 
ดานที ่2 

ดานความรู 
ดานที ่3 

ทกัษะปญญา 

ดานที ่4 
ทกัษะความสมัพนัธ

ระหวาง 
บคุคลและความ

รบัผิดชอบ 

ดานที ่5 
ทกัษะการวเิคราะหเชงิ

ตวัเลข  
การสื่อสารและการใช 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

รายวชิาเอกเลอืก 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

GD 50807 
แนวโนมพัฒนาการทางทัศนศิลป 

และศิลปศึกษา 
                  

GD 50808 
ทัศนศิลปสมัยใหม 
และหลังสมัยใหม 

                  

GD 50809 
การจัดกิจกรรมศิลปะ 

เสริมหลักสูตร 
                  

GD 50810 
วิทยวธิีศิลปศึกษา 

                  

GD 50811 
การรับรูและจินตนาการทางศิลปะ 

                  

GD 50812 
การบริหารจัดการแหลงเรียนรู 

ทางศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 
                  

GD 50813 
การบริหารศิลปศึกษา 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสตูรสูรายวชิา (Curriculum mapping) 
  ความรับผิดชอบหลักของรายวิชา           ความรับผิดชอบรองของรายวิชา 

รายวชิา 
ดานที ่1 

คุณธรรม จรยิธรรม 
ดานที ่2 

ดานความรู 
ดานที ่3 

ทกัษะปญญา 

ดานที ่4 
ทกัษะความสมัพนัธ

ระหวาง 
บคุคลและความ

รบัผิดชอบ 

ดานที ่5 
ทกัษะการวเิคราะหเชงิตวัเลข  

การสื่อสารและการใช 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

หมวดวทิยานพินธ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
GD 50814 
วิทยานพินธ 

                  

หมวดสารนพินธ 

GD 50815 
สารนิพนธ 
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หมวดที ่ 5 หลกัเกณฑในการประเมนิผลนกัศกึษา 
 
1. เกณฑการใหระดับคะแนน 
 การประเมินผลการเรียนใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาวา
ดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษา 
 การทวนสอบในระดับรายวิชาอาจมีกระบวนการที่แตกตางกันไปตามแผนการสอนและ
วัตถุประสงคที่กำหนดไวซ่ึงประกอบดวย การสอบขอเขียน งานรายบุคคล หรืองานกลุมที่มอบหมาย 
เปนตน โดยกำหนดใหระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา โดยการตั ้งคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผล               
การสอบ 
 
3. เกณฑการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา วาดวย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผานการวัดและประเมินผลความรู
ความสามารถดานทักษะดิจิทัล และภาษาอังกฤษตามเกณฑของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ          
บานสมเด็จเจาพระยา 
 แผน ก แบบ ก2 
 1) ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ำ
กวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา 
 2) สอบผานภาษาอังกฤษตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยากำหนด 
 3) เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั ้นส ุดทายโดยคณะกรรมการ 
ท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้ง และเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 
 4) ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับ
การยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื ่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ หรือนาเสนอตอที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับ
การตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
 
 แผน ข 
 1) ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ำ
กวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา 
 2) สอบผานภาษาอังกฤษตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยากาหนด 
 3) สอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) 
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 4) เสนอรายงานการคนคว าอ ิสระและสอบผานการสอบปากเปลาข ั ้นส ุดทายโดย
คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแตงตั้ง โดยเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได และรายงาน
การคนควาอิสระ หรือสวนหนึ่งของรายงานการคนควาอิสระตองไดรับการเผยแพรในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งท่ีสืบคนได 
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หมวดที ่ 6 การพฒันาคณาจารย 
 
1. การเตรียมการสำหรับอาจารยใหม 
  1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวทางการเปนครูใหกับอาจารยใหม เพื่อใหมีความรูและเขาใจ
นโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนหลักสูตรท่ีสอน 
  1.2 สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณ เพื่อสงเสริมการสอน
และการวิจัยอยางตอเนื่องโดยผานการทำวิจัยสายตรงในสาขา สนับสนุนการศึกษาตอ ฝกอบรม 
สัมมนา นำเสนอบทความท้ังในและตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 
 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  2.1.1 สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการ
สอนและการวิจัยอยางตอเนื่องโดยผานการทำวิจัยสายตรงในสาขา สนับสนุนการศึกษาตอ ฝกอบรม 
สัมมนา นำเสนอบทความท้ังในและตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 
  2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลใหทันสมัย 
    2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 
  2.2.1 การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความรู 
และคุณธรรม 
  2.2.2 มีการกระตุนใหอาจารยทำผลงานทางวิชาการ 
  2.2.3 สงเสริมการทำวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลัก เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ
มีความเชี่ยวชาญในสาขาชีพ 
  2.2.4 สรรหาแหลงงบประมาณสำหรับการทำวิจัย 
   2.2.5. จัดใหอาจารยเขารวมทำงานวิจัยของคณะ 
  2.2.6 จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ ของคณะ 
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หมวดที ่7 การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 
 
 หลักสูตรไดกําหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแตละประเด็นดังนี้ 

1. การกํากับมาตรฐาน 

มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที ่ประกาศใชและ 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนใน

หลักสูตรดังนี้ 

1.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําหนาที่กําหนดทิศทาง วัตถุประสงค บริหารจัดการ 

วางแผนดําเนินงาน และติดตามผลการดําเนินงานหลักสูตร เก็บบันทึกขอมูลและตรวจสอบคุณสมบัติ

คุณวุฒิ และผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยผูสอน 

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/สารนิพนธ และกรรมการสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธใหเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานอยูเสมอ 

1.2 มีอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยผูสอน และอาจารยท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธท่ีมีคุณสมบัติ และจํานวนครบตามเกณฑ 

1.3 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธมีภาระงานตามเกณฑและมีผลงานทางวิชาการ 

1.4 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 

 1.5 มีการดําเนินการครบถวนตามตัวบงชี้  ผลการดําเนินการเพื ่อการประกันคุณภาพ

หลักสูตรและการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 
2.  บัณฑิต  
 กระบวนการผลิตมหาบัณฑิต เริ่มจากการจัดทำหลักสูตรโดยกำหนดปรัชญา วัตถุประสงค 
องคประกอบของรายวิชา เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน ผลการเรียนรู และการประเมินผล 
เพื่อใหสามารถผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ทางดานคุณธรรมจริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ ทักษะเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนั้นมีการกำหนดให
นักศึกษาเรียนรูกระบวนการจัดทำงานวิจัย ทั้งรูปแบบวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ และเผยแพร
ผลงานวิชาการ โดยการตีพิมพในสื่อซึ่งที่ยอมรับตามเกณฑของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา และเผยแพรผลงานสรางสรรคทางศิลปศึกษา โดยการจัดนิทรรศการและ/หรือนำเสนอ
ผานสื่ออื่นๆ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประกอบดวยผูเปนอาจารยสอนศิลปะระดับอุดมศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษา และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมท้ังผูประกอบอาชีพอิสระ อาชีพทางศิลปะ และอาชีพ
อ่ืนท่ีเก่ียวของกับงานดานศิลปะ 
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3. นักศึกษา 
 3.1 การใหคำปรึกษาดานวิชาการ และอ่ืน ๆ แกนักศึกษา 
  3.1.1 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบัติ
และประสบการณจริง 
  3.1.2 มีการจัดอาจารยท่ีปรึกษาใหแกนักศึกษาทุกคน 
  3.1.3 มีระบบการสื ่อสารขอมูลใหเขาถึงนักศึกษาอยางทั ่วถึง เชน การสื ่อสารผาน 
Website หรือ E-mail เปนตน 
  3.1.4 มีการสนับสนุนใหนักศึกษาไดแลกเปลี่ยนทางดานวิชาการกับตางประเทศ 
 3.2 การควบคุมดูแล การใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาและการควบคุมดูแล
การใหคำปรึกษาวิทยานิพนธ 
  3.2.1 จัดระบบการดูแลใหคำปรึกษาแกนักศึกษาโดยจัดอาจารยที ่ปรึกษาประจำหมู
เพื่อใหคำปรึกษาทั้งดานแผนการเรียน ทักษะการเรียน ทักษะการทำงาน และการใชชีวิตและให
อาจารยที่ปรึกษาประจำหมูจัดชองทางการสื่อสาร และจัดเวลาในการพบปะนักศึกษาอยางสม่ำเสมอ
  3.2.2 จัดระบบการดูแลใหคำปรึกษาวิทยานิพนธและสารนิพนธ จัดอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและสารนิพนธ การจัดกิจกรรมเสริม การจัดคลินิกใหคำปรึกษา และจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักวิจัย นักวิชาการ และผูทรงคุณวุฒิอยางสม่ำเสมอ 
  3.2.3 จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะ
การคิดและทักษะการสื่อสาร 
  3.2.4 จัดใหมีการสำรวจความพึงพอใจในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรและจัดชองทาง
รับขอรองเรียนของนักศึกษา 
 
4. อาจารย 
 4.1 การรับอาจารยใหม 
  4.1.1 กำหนดคุณสมบัติอาจารยใหไดมาตรฐานตามเกณฑที ่มหาวิทยาลัยกำหนด 
นอกจากนั ้นตองมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ และการใชสารสนเทศ การสื ่อสาร เชน 
คอมพิวเตอรและโปรแกรมข้ันพ้ืนฐาน 
          4.1.2 ประกาศรับสมัครและประชาสัมพันธ 
  4.1.3 สืบคนประวัติ และคุณสมบัติของผูสมัครจากแหลงขอมูลที่เชื ่อถือไดอยางเปน
ระบบ และมีการตรวจสอบขอมูลอยางเปนธรรม 
  4.1.4 ทดสอบความสามารถทางการปฏิบัติทางทัศนศิลป 
  4.1.5 ทดสอบความสามารถในการสอนและการใชสื่อการศึกษา 
  4.1.6 เสนอแตงตั้งและเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 4.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
          4.2.1 อาจารยรวมกับผูเรียนประเมินรายวิชาเม่ือสิ้นสุดรายวิชาทุกรายวิชา 
  4.2.2 อาจารยรวมในการสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดป
การศึกษา 
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  4.2.3 อาจารยเสนอขอมูลตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อรวบรวมและจัดทำราง
การปรับปรุงหลักสูตร 
 4.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 
  4.3.1 การจัดจางอาจารยพิเศษใหทำไดเฉพาะหัวขอเรื่องท่ีตองการความเชี่ยวชาญพิเศษ
เทานั้น 
  4.3.2 การพิจารณาจะตองผานการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  4.3.3 ประธานหลักสูตรเปนผูเสนอความตองการในการจาง และเสาะหาผูมีคุณสมบัติ
ตรงความตองการของกลุมวิชาเสนอตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  4.3.4 การจัดจางอาจารยพิเศษ มีการวางแผนลวงหนาเปนรายภาคการศึกษาเปนอยาง
นอย 
  4.3.5 จัดใหมีการประเมินการสอนของอาจารยพิเศษทุกครั้งท่ีมีการสอน 
          4.3.6 คุณสมบัติของอาจารยพิเศษจะตองเปนไปตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
 สาขาวิชาศิลปศึกษาใหความสำคัญกับหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผลผูเรียน 
โดยกำหนดใหมีการดำเนินการ ดังนี้ 
 5.1 กำหนดใหมีกระบวนการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรตามระบบและ
กลไกพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร โดยมีการสำรวจขอมูลจากอาจารย นักศึกษา และผูใชบัณฑิต ซ่ึง
ในการออกแบบหลักส ูตร และสาระรายว ิชาในหลักส ูตร ม ีการศึกษาขอม ูลตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 เรื่อง มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร พ.ศ. 2558  และขอมูลเทียบเคียงจากหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ มาใชในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตร
ทางศิลปศึกษาและทัศนศิลป และสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและสังคม เพื่อให
นักศึกษามีความรู ความสามารถ และความเขาใจในศาสตรทางศิลปศึกษาอยางลึกซึ้ง ทั้งในดาน
วิชาการและวิชาชีพ 
 5.2 กำหนดใหมีกระบวนการการพิจารณาจำนวนอาจารยผูสอน และการจำแนกรายวิชา
สำหรับอาจารยผูสอน โดยพิจารณาจากประสบการณ ความรู ความสามารถ และความชำนาญ 
 5.3 กำหนดใหมีกระบวนการการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู 
(มคอ.3) และการจัดการเรียนการสอน ตามระบบและกลไก รวมทั้งกำหนดใหมีการจัดการเรียนการ
สอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 5.4 กำหนดใหมีกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร พ.ศ. 
2558  โดยเชื่อมโยงกับกระบวนการการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบ การจัดทำแผนการเรียนรู 
(มคอ.3) และการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรม โดยพิจารณากำหนดกรอบการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการประเมิน
ผูเรียน เพื่อใหทราบวาผูเรียนเกิดผลการเรียนรูตามแตละรายวิชากำหนดไวในหลักสูตร และเปนการ



41 
 

 

ตรวจสอบเกณฑการประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน และวิธีการใหคะแนนวาสามารถ
สะทอนผลการเรียนรูไดอยางเหมาะสมหรือไม รวมทั้งกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือใหการประเมินมีความหลากหลาย และสามารถสะทอนผลการเรียนรูของนักศึกษาไดอยางถูกตอง 
ซึ ่งเปนขอมูลยอนกลับไปใชในการปรับปรุง/แกไขการจัดการเร ียนการสอน พัฒนาความรู
ความสามารถของนักศึกษาไดอยางเหมาะสม 
 5.5 กำหนดวิธีการวัดและประเมินผลในภาพรวมของหลักสูตรไวอยางหลากหลาย และให
อาจารยผูสอนสามารถเลือกใชวิธีการวัดและประเมินผลท่ีจะสามารถสะทอนผลการเรียนรูของรายวิชา
ได เพื่อนำมาใชในการจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) โดยใหอาจารยผูสอนกำหนดกิจกรรม
การเรียนรูและประสบการณใหสอดคลองกับสาระการเรียนรูของแตละรายวิชาและผลการเรียนรูของ
หลักสูตร พรอมทั้งระบุกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลแตละสัปดาหในแผนการสอนเปนราย
คาบ ซึ่งแตละรายวิชาจะมีการประเมินผูเรียน ทั้งการทดสอบที่เปนอัตนัยและปรนัย มีการสังเกต
พฤติกรรมขณะปฏิบัติงานกิจกรรมกลุมในรายวิชาปฏิบัติทักษะ เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการ
เรียนรูในหลักสูตรที่กำหนดไว โดยอาจารยผูสอนจะดำเนินการจัดการเรียนรูและการประเมินผลการ
เรียนรูตามท่ีไดกำหนดไว 
 5.6 กำหนดใหมีกระบวนการการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.7) เพื่อนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียน
การสอน โดยสามารถแสดงผลไดอยางเปนรูปธรรม 
 5.7 กำหนดใหมีการประเมินผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยมีการ
ประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบงชี้ผลการดำเนินงานท่ีกำหนดไวในหลักสูตรทุกปการศึกษา 
 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 6.1  หลักสูตรมีความพรอมดานทรัพยากรการเรียนการสอน ดังนี้  
 

ลำดบัที ่
รายการและ
ลักษณะเฉพาะ 

จำนวนทีม่ี
อยู 

จำนวนทีต่องการเพิ่มใน
อนาคต 

หมายเหต ุ

1 หองเรียนแบบบรรยาย 10 หอง - บัณฑิตวิทยาลัย 

2 หองปฏิบัติการ 1 หอง - บัณฑิตวิทยาลัย 

3 หองจัดนิทรรศการ 1 หอง - มหาวิทยาลัยฯ 

4 หองวิจารณผลงาน 1 หอง - บัณฑิตวิทยาลัย 

5 หองเรียนรวม 1 หอง - บัณฑิตวิทยาลัย 
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จำนวนรายชือ่หนงัสอืและเอกสารเฉพาะในสาขาวชิาทีเ่ปดสอน/และทีเ่กีย่วของ 

ประเภท/รายการ หองสมดุมหาวทิยาลยั 

หนังสือภาษาไทย 200 

หนังสือภาษาอังกฤษ 170 

วารสารภาษาไทย 150 

วารสารภาษาอังกฤษ 130 

สื่ออิเล็กทรอนิกส ฐานขอมูลสำเร็จรูป ซีดีรอม  
วิดีโอเพ่ือการศึกษา และโสตทัศนวัสดุอ่ืน ๆ 

50 

 
 6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
  แหลงการเรียนรู/แหลงฝกงาน/ฝกปฏิบัติการ/สถานประกอบการสหกิจศึกษา 
 

ลำดับที ่ ชือ่สถานที/่สถานที่ตัง้ 

1 หออัครศิลปน 

2 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

3 หอศิลปะรวมสมัย ราชดำเนิน 

4 หอศิลปจามจุรี มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ 

5 หอศิลปเซเวนรังสรรค 

6 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

7 สำนักชางสิบหมู กรมศิลปากร จังหวัดนครปฐม 

8 บริษัทซากุระโปรดัคส (ไทยแลนด) จำกัด 

9 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 

10 ศูนยภูมิภาควาดวยโบราณคดีและวิจิตรศิลป: สปาฟา (SPAFA) 

11 MICE องคกรจัดนิทรรศการทางศิลปะ 
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7. ตัวบงชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ดชันบีงชีผ้ลการดำเนนิงาน* ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 
มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผนติดตามและทบทวน
การดำเนินงานหลักสตูร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสตูรตามแบบ มคอ.2 สอดคลองตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ  

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนามตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบ
ทุกรายวิชา 

     

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาและรายงานผล
การดำเนินการของประสบการณภาคสนามตามแบบ มคอ.
5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี
เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
ผลการเรยีนรูท่ีกำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอย
รอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรยีนการสอนกลยุทธ  
การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมิน  
การดำเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว  

-     

8. คณาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คำแนะนำดานการจัดการเรียนการสอน 

     

9. คณาจารยประจำทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ /
หรือวิชาชีพอยางนอยปละหน่ึงครัง้ 

     

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถามี) ไดรับ 
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 
ตอป 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมี
ตอคุณภาพหลักสูตรเฉลีย่ไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

-     

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมตีอบัณฑิตใหมเฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 

- -    
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หมวดที ่8 การประเมนิและปรบัปรงุหลกัสตูร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 
 กลยุทธการสอนในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา เปนการจัดการเรียนการ
สอนในลักษณะของการศึกษาวิจัย คนควา อภิปราย ดำเนินการโดยคณาจารย คณะกรรมการท่ี
เก่ียวของ และนักศึกษา ดังนี้ 
  1.1.1 การประเมินการสอนของอาจารยเปนรายบุคคลโดยนักศึกษา เปนการประเมินการ
เรียนการสอนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ดวยแบบสอบถามนักศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการประเมิน
การเรียนการสอนโดยนักศึกษาจากการประชุม/สัมมนา เชน การสัมมนาเพื่อพัฒนาหลักสูตรและ          
การเรียนการสอน ปฐม/มัชฌิม/ปจฌิมนิเทศนักศึกษา เปนตน 
  1.1.2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโดยอาจารยประจำวิชา เปนการ
ประเมินวา จากกลยุทธการสอนนั้น ๆ นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาทางการเรียน
อยางไรบาง 
  1.1.3 การประเมินกลยุทธการสอนโดยที่ประชุม/สัมมนาคณาจารย เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเก่ียวกับกลยุทธการสอน ผลประเมินกลยุทธการสอนนั้น ๆ รวมท้ังการพัฒนากลยุทธการ
สอนใหม ๆ เพ่ือใหการเรียนการสอนมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
  1.1.4 การสงเสริมใหคณาจารย ไดศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธการสอน รวมทั้งการ
สงเสริมใหคณาจารยเขารวมอบรม/สัมมนา เก่ียวกับกลยุทธการสอน 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
 ประเมินจากกลวิธีการสอน ผลการสอน การวิจัย และการผลิต เอกสารการสอน การตรงตอ
เวลา และคูมือที่ใชในการเรียนการสอน ในทุกรายวิชา โดยใชการประเมินจากนักศึกษา ประเมินตัว
อาจารยเองและเพ่ือนรวมงาน 
 
2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม  
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม จะดำเนินการทุก ๆ ป เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนา
หลักสูตร และการเรียนการสอน โดยมีวิธีการประเมินดังนี้ 
 2.1 การทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เกณฑมาตรฐานหลักสูตร และเนื้อหาหลักสูตรท่ี 
ใกลเคียงท้ังในประเทศและตางประเทศรวมท้ังการติดตามการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องในดานสังคม
อาจมีผลกระทบตอหลักสูตร 
 2.2 จัดสัมมนา/กิจกรรมเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพ
หลักสูตร เพื่อรับฟงความคิดเห็นจากคณาจารย นักศึกษา และผูทรงคุณวุฒิภายนอก รวมทั้งสราง
ชองทางในการรับฟงความคิดเห็นจากทุกฝายท่ีเก่ียวของ 
 2.3 ประเมินความพึงพอใจของหนวยงานตอคุณภาพของมหาบัณฑิต และประสิทธิภาพของ
มหาบัณฑิตในการปฏิบัติงานชุมชน เพ่ือนำผลการประเมินมาประกอบการพัฒนาหลักสูตร และพัฒนา
เรียนการสอนตอไป 
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3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำป ตามดัชนีบงชี้ผลการดำเนินงานในหมวดท่ี 7 ขอ 7 
โดยคณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิตรงตามสาขาอยางนอย 1 คน 
ท่ีไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
 สาขาวิชาศิลปศึกษาดำเนินการประชุมอาจารยประจำหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการ
ดำเนินการหลักสูตร รวบรวมขอมูลผลการการเรียนการสอนหลักสูตร สรุปผลการดำเนินการหลักสูตร
ประจำป และขอมูลจากผูใชบัณฑิตมาเปนเกณฑในการพิจารณาเพื่อทบทวนประสิทธิภาพการเปด
หลักสูตรที ่ผานมา และนำมาพิจารณาปรับปรุงแกไขหลักสูตรและกลยุทธการเรียนการสอนให
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
 

ประวตัแิละผลงานทางวชิาการของอาจารยผูรบัผิดชอบหลกัสตูร 
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International and National Conference 2021 Multidisciplinary for Innovation 
Development in 21st Century, วันที่ 20 มีนาคม 2564, ประเทศไทย,  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. หนา B109-B121. 

 
บทความวิชาการ 
พีระพงษ กุลพิศาล. (2561). พลังสรางสรรคกับการศึกษาศิลปะ. วารสารสารสนเทศ, ปที ่ 17            

(ฉบับท่ี1), หนา 49-58 
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งานสรางสรรค 
พีระพงษ กุลพิศาล. (2562). ปลาตายน้ำตื ้น. Art for Unity นิทรรศการผลงานสรางสรรคดาน

ศิลปกรรมและการออกแบบ สงเสริมความรักและความสามัคคี. วันที่ 17-24 ตุลาคม 2562, 
หอศิลปรวมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร. 

______________. (2563). สัญลักษณเมืองกระบี่. นิทรรศการทัศนศิลปสรางสรรควันเจาพอ. วันท่ี 
17-19 มกราคม 2563, หอศิลป BSRU มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. 

______________. (2563). Living with Covid-19, 2020. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการ
แสดงนิทรรศการผลงานศิลปกรรมคณาจารย ภายใตความรวมมือทางวิชาการ (MOU) ใน
เคร ือมหาว ิทยาล ัยราชภัฏ. ว ันที ่  24-28 ส ิงหาคม 2563, ณ สำนักศิลปว ัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. 

______________. (2563). มุมมองความรูสึกที่จันทบุรี. โครงการนิทรรศการแสดงผลงานจิตรกรรม 
“ศิลปนรวมใจวาดวงัแมให-รำไพพรรณี”. วันท่ี 18-20 สิงหาคม 2563, สำนักศิลปวัฒนธรรม
และพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี. 

______________. (2564). โลกของสตรี 2020. นิทรรศการทัศนศิลป ศิษยบานสมเด็จฯ. วันท่ี 21-
23เมษายน 2564, หอศิลป BSRU อาคาร 10 ชั ้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา. 

 
ประสบการณสอน 
 2322101  สุนทรียศาสตรกับทัศนศิลป  
 2322104  ปฏิบัติการทัศนศิลป  
 2322106  กระบวนการทางทัศนศิลป 1  
 2322207  กระบวนการทางทัศนศิลป 2   
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี ้
 GD 50801 สุนทรียศาสตรและศิลปวิจารณกับการปฏิบัติงานทัศนศิลป 
 GD 50804 การวัดและประเมินผลศิลปศึกษา 
 GD 50806 สัมมนาศิลปศึกษา  
 GD 50807 แนวโนมพัฒนาการทางทัศนศิลปและศิลปศึกษา 
 GD 50808 ทัศนศิลปสมัยใหมและหลังสมัยใหม  
 GD 50811 การรับรูและจินตนาการทางศิลปะ 
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ชื่อ-สกุล     นายสมชาย  พรหมสุวรรณ 
ตำแหนงทางวิชาการ  รองศาสตราจารย 
สังกัด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
ประวัติการศึกษา  
 พ.ศ. 2523 M.A. Art Ed. University of South Carolina. USA. 
 พ.ศ. 2514 กศ.บ. (ศิลปศึกษา-ประวัติศาสตร) วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร 
สาขาที่เชี่ยวชาญ ศิลปศึกษา และจิตรกรรม 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 
ภัทร เพิกแสง, พีระพงษ กุลพิศาล, และสมชาย พรหมสวุรรณ. (2563). จิตรกรรมสำแดงพลังอารมณ
ทิวทัศนเมืองยามค่ำคืน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. (กุมภาพันธ, 2563). 
หนา 1-219 
บทความวิจัย 
ภัทร เพิกแสง, พีระพงษ กุลพิศาล, สมชาย พรหมสุวรรณ และประสิทธิ์ เวชบรรยงรัตน. (2564). 
จิตรกรรมรูปแบบสำแดงพลังอารมณทิวทัศนเมืองยามค่ำคืน. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. 2564. ครั้งที่ 2: The 2nd International and 
National Conference 2021 Multidisciplinary for Innovation Development in 21st 
Century, วันที่ 20 มีนาคม 2564, ประเทศไทย,  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. หนา 
B109-B121. 
งานสรางสรรค  
สมชาย  พรหมสุวรรณ. (2562). ผลงานภาพกระจกสี “สีสันแหงทะเล”. เทคนิคกระจกสี (Stained 
Glass), ขนาด 60x40 ซม. เว็บไซต http://identity .bsru.ac.th 
_______________. (2563). ผลงานภาพวาด”แสง-เงา บนใบไม”. เทคนิค เกรยอง (Nouvel) บน
กระดาษ, ขนาด 20x15 นิ้ว. เว็บไซต http://identity .bsru.ac.th 
_______________. (2564). Rural Area, นิทรรศการทัศนศิลป ศิษยบานสมเด็จฯ, วันที่ 21-23 
เมษายน 2564, หอศิลป BSRU อาคาร 10 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. 
ประสบการณสอน 
 5226205  การวิจัยทัศนศิลป 
 2012603  ทฤษฎแีละการปฏิบัติการวิจารณทัศนศิลป 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี ้
 GD 50801 สุนทรียศาสตรและศิลปวิจารณกับการปฏิบัติงานทัศนศิลป 
 GD 50802 พัฒนาการจิตวิทยาทางศิลปะ 
 GD 50805 วิทยวิธีวิจัยทางศิลปศึกษา 
 GD 50809 การจัดกิจกรรมศิลปะเสริมหลักสูตร 
 GD 50813 การบรหิารศิลปศึกษา 
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ชื่อ-สกุล     นายประสทิธิ์  เวชบรรยงรัตน 
ตำแหนงทางวิชาการ  รองศาสตราจารย   
สังกัด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2527 ผ.ม. (ผังเมือง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 พ.ศ.2517 ค.บ. (ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
สาขาที่เชี่ยวชาญ ศิลปศึกษา และออกแบบผังเมือง 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  
อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด, พนัส จันทรศรีทอง, มณี เหมทานนท, มนัส วัฒนไชยศ, สมชาย พรหม

สุวรรณ, ประไพ วีระอมรกุล, ประสิทธิ ์ เวชบรรยงรัตน, ศรันย ธิตารี, ไพรัช ถิตยผาด,                 
นราวัลย สุรังคสุริยกุล, ลัดดา อ่ำสะอาด และวาป คงอินทร. (2561). การประเมนิผลการใช
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. รายงานสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 หัวขอ “การศึกษาเพื่อการพัฒนา
ทองถ่ินอยางยั่งยืน”. วันท่ี 29 กรกฎาคม 2561. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา.  

บทความวิจัย 
ภัทร เพิกแสง, พีระพงษ กุลพิศาล, สมชาย พรหมสุวรรณ และประสิทธิ์ เวชบรรยงรัตน. (2564). 

จิตรกรรมรูปแบบสำแดงพลังอารมณทิวทัศนเมืองยามค่ำคืน. เอกสารประกอบการประชุม
ว ิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. 2564. ครั ้งที ่  2: The 2nd 
International and National Conference 2021 Multidisciplinary for Innovation 
Development in 21st Century, วันที่ 20 มีนาคม 2564, ประเทศไทย,  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. หนา B109-B121. 

งานสรางสรรค 
ประสิทธิ์  เวชบรรยงรัตน. (2561). ดอกไม, เทคนิคสีน้ำบนกระดาษ, ขนาด 30x40 ซม. เว็บไซต 

http://identity.bsru.ac.th 
_______________. (2562). Dizzy Summer Time, เทคนิคสีโปสเตอรบนกระดาษ, ขนาด 50x80 

ซม. เว็บไซต http://identity.bsru.ac.th 
_______________. (2563). Covid-19#1, เทคนิคสีโปสเตอร สีน้ำ บนกระดาษ, ขนาด 15x22 นิ้ว. 

เว็บไซต http://identity.bsru.ac.th 
บทความวิชาการ 
ประสิทธิ ์ เวชบรรยงรัตน. (2561, มกราคม-มิถุนายน). ออกแบบบรรจุภัณฑรักษโลก. วารสาร

สารสนเทศ. 17(1). หนา 37-48. 
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ประสบการณสอน 
 2322205 การวิจัยทางทัศนศิลป     
 2322109   จิตวิทยาศิลปกรรม 
 2322114   การจดักิจกรรมศิลปะเฉพาะกลุม 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี ้
 GD 50802 พัฒนาการจิตวิทยาทางศิลปะ 
 GD 50803 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอนศิลปะ 
 GD 50805 วิทยวิธีวิจัยทางศิลปศึกษา 
 GD 50809 การจัดกิจกรรมศิลปะเสริมหลักสูตร 
 GD 50810 วิทยวิธีศิลปศึกษา 
 GD 50812 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 GD 50813 การบริหารศิลปศึกษา 
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ภาคผนวก ข 
 

ประวตัแิละผลงานทางวชิาการของอาจารยประจำหลกัสตูร 
ประวตัแิละผลงานทางวชิาการของอาจารยประจำ 
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ประวตัแิละผลงานทางวชิาการของอาจารยประจำหลกัสตูร 
 
ชื่อ-สกุล     นายพีระพงษ  กุลพิศาล 
ตำแหนงทางวิชาการ  รองศาสตราจารย 
สังกัด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
ประวัติการศึกษา  
 พ.ศ. 2520 M.S. (Elementary Education - Art Education) 
    Bemidji State University, USA. 
 พ.ศ. 2514 กศ.บ. (ศิลปศึกษา-ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร 
สาขาที่เชี่ยวชาญ ศิลปศึกษา ทัศนศิลป และจิตรกรรม 
ผลงานทางวิชาการ 
ตำรา 
พีระพงษ กุลพิศาล. (2564). หลักการแปลงรูปในทัศนศิลป. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ 4.0. 
งานวิจัย 
พัชรา เดชโฮม, กุลธิดา ทุงคาใน, แฝงกมล เพชรเกลี้ยง, นิรันทร สุธีนิรันดร, ปทมา วัฒนบุญญา,  สาย

ฝนทรงเสี่ยงไชย, ถาวร วัฒนบุญญา, อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ และพีระพงษ กุลพิศาล. (2563). 
การพัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวเพื่อเพิ่มมลูคาการทองเที่ยวจากอัตลักษณกลุมชาติพันธุ
ของอำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. 
(กุมภาพันธ, 2563). หนา 1-323 

ภัทร เพิกแสง, พีระพงษ กุลพิศาล, และสมชาย พรหมสุวรรณ. (2563). จิตรกรรมสำแดงพลงัอารมณ
ทิวทัศนเมอืงยามค่ำคืน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. (กุมภาพันธ, 
2563). หนา 1-219 

บทความวิจัย 
พัชรา เดชโฮม, กุลธิดา ทุงคาใน, แฝงกมล เพชรเกลี้ยง, นิรันทร สุธีนิรันดร, ปทมา วัฒนบุญญา, สาย

ฝนทรงเสี่ยงไชย, ถาวร วัฒนบุญญา, อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ และพีระพงษ กุลพิศาล. (2564). 
การพัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวเพื่อเพิ่มมลูคาการทองเที่ยวจากอัตลักษณกลุมชาติพันธุ
ของอำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา (สหมส.), ปท่ี 25 (ฉบับท่ี 1), หนา 176-207. 

ภัทร เพิกแสง, พีระพงษ กุลพิศาล, สมชาย พรหมสุวรรณ และประสิทธิ์ เวชบรรยงรัตน. (2564). 
จิตรกรรมรูปแบบสำแดงพลังอารมณทิวทัศนเมืองยามค่ำคืน. เอกสารประกอบการประชุม
ว ิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. 2564. ครั ้งที ่  2: The 2nd 
International and National Conference 2021 Multidisciplinary for Innovation 
Development in 21st Century, วันที่ 20 มีนาคม 2564, ประเทศไทย,  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. หนา B109-B121. 
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บทความวิชาการ 
พีระพงษ กุลพิศาล. (2561). พลังสรางสรรคกับการศึกษาศิลปะ. วารสารสารสนเทศ, ปที ่ 17             

(ฉบับท่ี1), หนา 49-58 
 
งานสรางสรรค 
พีระพงษ กุลพิศาล. (2562). ปลาตายน้ำตื ้น. Art for Unity นิทรรศการผลงานสรางสรรคดาน

ศิลปกรรมและการออกแบบ สงเสริมความรักและความสามัคคี. วันที่ 17-24 ตุลาคม 2562, 
หอศิลปรวมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร. 

______________. (2563). สัญลักษณเมืองกระบี่. นิทรรศการทัศนศิลปสรางสรรควันเจาพอ. วันท่ี 
17-19 มกราคม 2563, หอศิลป BSRU มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. 

______________. (2563). Living with Covid-19, 2020. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการ
แสดงนิทรรศการผลงานศิลปกรรมคณาจารย ภายใตความรวมมือทางวิชาการ (MOU) ใน
เคร ือมหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏ. ว ันท ี ่  24-28 ส ิงหาคม 2563, ณ สำน ักศ ิลปว ัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. 

______________. (2563). มุมมองความรูสึกที่จันทบุรี. โครงการนิทรรศการแสดงผลงานจิตรกรรม 
“ศิลปนรวมใจวาดวงัแมให-รำไพพรรณี”.  วันท่ี 18-20 สิงหาคม 2563, สำนักศิลปวัฒนธรรม
และพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี. 

______________. (2564). โลกของสตรี 2020. นิทรรศการทัศนศิลป ศิษยบานสมเด็จฯ. วันที่ 21-
23เมษายน 2564, หอศิลป BSRU อาคาร 10 ชั ้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา. 

______________.  (2564).  งานสร างสรรค ภาพวาดส ีน ้ำพรรณไม  ในสอนสม ุนไพรเฉลิม                
พระเกียรติ. มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. 

ประสบการณสอน 
 2322101  สุนทรียศาสตรกับทัศนศิลป  
 2322104  ปฏิบัติการทัศนศิลป  
 2322106  กระบวนการทางทัศนศิลป 1  
 2322207  กระบวนการทางทัศนศิลป 2   
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี ้
 GD 50802 พัฒนาการจิตวิทยาทางศิลปะ 
 GD 50803 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอนศิลปะ 
 GD 50805 วิทยวิธีวิจัยทางศิลปศึกษา 
 GD 50809 การจัดกิจกรรมศิลปะเสริมหลักสูตร 
 GD 50810 วิทยวิธีศิลปศึกษา 
 GD 50812 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 GD 50813 การบริหารศิลปศึกษา 
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ชื่อ-สกุล     นายสมชาย  พรหมสุวรรณ 
ตำแหนงทางวิชาการ  รองศาสตราจารย 
สังกัด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
ประวัติการศึกษา  
 พ.ศ. 2523 M.A. Art Ed. University of South Carolina. USA. 
 พ.ศ. 2514 กศ.บ. (ศิลปศึกษา-ประวัติศาสตร) วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร 
สาขาที่เชี่ยวชาญ ศิลปศึกษา และจิตรกรรม 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 
ภัทร เพิกแสง, พีระพงษ กุลพิศาล, และสมชาย พรหมสุวรรณ. (2563). จิตรกรรมสำแดงพลงัอารมณ

ทิวทัศนเมอืงยามค่ำคืน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. (กุมภาพันธ, 
2563). หนา 1-219 

บทความวิจัย 
ภัทร เพิกแสง, พีระพงษ กุลพิศาล, สมชาย พรหมสุวรรณ และประสิทธิ์ เวชบรรยงรัตน. (2564). 

จิตรกรรมรูปแบบสำแดงพลังอารมณทิวทัศนเมืองยามค่ำคืน. เอกสารประกอบการประชุม
ว ิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. 2564. ครั ้งที ่  2: The 2nd 
International and National Conference 2021 Multidisciplinary for Innovation 
Development in 21st Century, วันที่ 20 มีนาคม 2564, ประเทศไทย,  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. หนา B109-B121. 

งานสรางสรรค  
สมชาย  พรหมสุวรรณ. (2562). ผลงานภาพกระจกสี “สีสันแหงทะเล”, เทคนิคกระจกสี (Stained 

Glass) ขนาด 60x40 ซม. เว็บไซต http://identity .bsru.ac.th 
_______________. (2563). ผลงานภาพวาด “แสง-เงา บนใบไม”, เทคนิค เกรยอง (Nouvel) บน

กระดาษ, ขนาด 20x15 นิ้ว.เว็บไซต http://identity .bsru.ac.th 
_______________. (2564). Rural Area, นิทรรศการทัศนศิลป ศิษยบานสมเด็จฯ, วันที่ 21-23 

เมษายน 2564, หอศิลป BSRU อาคาร 10 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. 
ประสบการณสอน 
 5226205  การวิจัยทัศนศิลป 
 2012603  ทฤษฎีและการปฏิบัติการวิจารณทัศนศิลป 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี ้
 GD 50801 สุนทรียศาสตรและศิลปวิจารณกับการปฏิบัติงานทัศนศิลป 
 GD 50802 พัฒนาการจิตวิทยาทางศิลปะ 
 GD 50805 วิทยวิธีวิจัยทางศิลปศึกษา 
 GD 50809 การจัดกิจกรรมศิลปะเสริมหลักสูตร 
 GD 50813 การบริหารศิลปศึกษา 
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ชื่อ-สกุล     นายประสทิธิ์  เวชบรรยงรัตน 
ตำแหนงทางวิชาการ  รองศาสตราจารย   
สังกัด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2527 ผ.ม. (ผังเมือง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 พ.ศ.2517 ค.บ. (ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
สาขาที่เชี่ยวชาญ ศิลปศึกษา และออกแบบผังเมือง 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  
อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด, พนัส จันทรศรีทอง, มณี เหมทานนท, มนัส วัฒนไชยศ, สมชาย พรหม

สุวรรณ, ประไพ วีระอมรกุล, ประสิทธิ์ เวชบรรยงรัตน, ศรันย ธิตารี, ไพรัช ถิตยผาด,  นรา
วัลย สุรังคสุริยกุล, ลัดดา อ่ำสะอาด และวาป คงอินทร. (2561). การประเมินผลการใช
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา.  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. รายงานสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 หัวขอ “การศึกษาเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่นอยางยั่งยืน”. วันที่ 29 กรกฎาคม 2561. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย           ราชภัฏ
บานสมเด็จเจาพระยา.  

บทความวิจัย 
ภัทร เพิกแสง, พีระพงษ กุลพิศาล, สมชาย พรหมสุวรรณ และประสิทธิ์ เวชบรรยงรัตน. (2564). 

จิตรกรรมรูปแบบสำแดงพลังอารมณทิวทัศนเมืองยามค่ำคืน. เอกสารประกอบการประชุม
ว ิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. 2564. ครั ้งที ่  2: The 2nd 
International and National Conference 2021 Multidisciplinary for Innovation 
Development in 21st Century, วันที่ 20 มีนาคม 2564, ประเทศไทย,  มหาวิทยาลัยราช
ภฏับานสมเด็จเจาพระยา. หนา B109-B121. 

งานสรางสรรค 
ประสิทธิ์  เวชบรรยงรัตน. (2561). ดอกไม, เทคนิคสีน้ำบนกระดาษ, ขนาด 30x40 ซม. เว็บไซต 

http://identity.bsru.ac.th 
_______________. (2562). Dizzy Summer Time, เทคนิคสีโปสเตอรบนกระดาษ, ขนาด 50x80 

ซม. เว็บไซต http://identity.bsru.ac.th 
_______________. (2563). Covid-19#1, เทคนิคสีโปสเตอร สีน้ำ บนกระดาษ, ขนาด 15x22 นิ้ว 

เว็บไซต http://identity.bsru.ac.th  
บทความวิชาการ   
ประสิทธิ ์ เวชบรรยงรัตน. (2561, มกราคม-มิถุนายน). ออกแบบบรรจุภัณฑรักษโลก. วารสาร

สารสนเทศ. 17(1). หนา 37-48. 
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ประสบการณสอน 
 2322205 การวิจัยทางทัศนศิลป     
 2322109   จิตวิทยาศิลปกรรม 
 2322114   การจัดกิจกรรมศิลปะเฉพาะกลุม 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี ้
 GD 50802 พัฒนาการจิตวิทยาทางศิลปะ 
 GD 50803 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอนศิลปะ 
 GD 50805 วิทยวิธีวิจัยทางศิลปศึกษา 
 GD 50809 การจัดกิจกรรมศิลปะเสริมหลักสูตร 
 GD 50810 วิทยวิธีศิลปศึกษา 
 GD 50812 การบริหารจัดการแหลงเรียนรูทางศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 GD 50813 การบริหารศิลปศึกษา 
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ชื่อ – สกุล     นางสาวสุริวัลย สุธรรม 
ตำแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 
สังกัด คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2562 ปร.ด. (ทัศนศิลป) มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 พ.ศ.2562 ป. บัณฑิต (วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  
 พ.ศ.2555 ศ.ม. (ทัศนศิลป) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 พ.ศ.2550 ศ.บ. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
    วิทยาลัยเพาะชาง  
สาขาที่เชี่ยวชาญ ศิลปศึกษา ทัศนศิลป และจิตรกรรม 
ผลงานทางวิชาการ 
เอกสารประกอบการสอน 
สุริวัลย สุธรรม. (2563). จิตรกรรม 3. (เอกสารประกอบการสอน). กรงุเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  บานสมเด็จเจาพระยา. 
งานวิจัย/บทความวิจัย 
สุริวัลย สุธรรม. (2564). โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวคิดและสัญลักษณในงานทัศนศิลปของ

ศ ิ ล ป  น ห ญ ิ ง ร  ว ม ส ม ั ย  ( A study of concepts and symbols in visual arts of 
contemporary female artists.).  (บทคว าม ) .  Journal of BSRU - Research and 
Development Institute ปท่ี 6 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564). หนา. 44 – 58. 

บทความวิชาการ 
สุริวัลย สุธรรม. (2561). มายาสุนทรียะแหงสตรีเพศ (The illusory aesthetics of womankind). 

(บทความ). Veridian E-Journal, Silpakorn University. ปที ่ 11  ฉบับที ่ 1 (มกราคม–
เมษายน 2561). หนา. 3873 - 3884. 

__________. (2563). สตร ีเพศในบทบาทของโลกสมัยใหม. (บทความ). Journal of BSRU - 
Research and Development Institute ปที ่ 5 ฉบับที ่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563). 
หนา 63-78. 

งานสรางสรรค 
สุริวัลย สุธรรม. (2561). ผลงานสรางสรรครวมแสดง นิทรรศการ “Divas Art Exhibition”, 1st 

floor, RCB Artery, River City Bangkok., วันท่ี 8 - 18 มีนาคม 2561. 
__________. (2561). ผลงานสรางสรรครวมแสดง นิทรรศการโครงการ Art Festival Workshop, 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสรางสรรคศิลปกรรม ครั้งที่ 2 ภายใตโครงการพัฒนาศูนย
ระเบียบความคิดสรางสรรคและวัตกรรม (เพชรบุรี), วันท่ี 26 - 27 เมษายน 2561. 

__________. (2561). ผลงานสรางสรรครวมแสดง นิทรรศการ “3H13: Head Heart Hands Art” 
3rd, ณ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร, ชั้น 5, วันท่ี 1 - 13 พฤษภาคม 2561. 

__________. (2561). ผลงานสรางสรรครวมแสดง นิทรรศการโครงการ CRRU International art 
work shop 2018, ภายใต โครงการ CRRU International Conference and Art Work 
Shop 2018 : Lanna Identity & International Identity, วันท่ี 12 – 14 มิถุนายน 2561. 
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__________. (2561). ผลงานสรางสรรครวมแสดง นิทรรศการ“Black Space” 2nd, ณ วิทยาลัย
เพาะชาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร, วันท่ี 18 - 30 มิถุนายน 2561. 

__________. (2561). ผลงานสรางสรรคร วมแสดง นิทรรศการ “The 10th Grand Korean & 
Mongolian Invitation Artist Exhibition, Mongolian National Art Gallery, ณ ประเทศ
มองโกเลีย, วันท่ี 6 – 12 กรกฎาคม 2561. 

__________. (2561). ผลงานสรางสรรครวมแสดงนิทรรศการ Color me bear, ณ  Centralworld 
Eden, Zone 3rd FL., วันท่ี 13-19 ตุลาคม 2561. 

__________. (2561). ผลงานสรางสรรครวมแสดง นิทรรศการ “DAEJEON INTERNATIONAL ART 
SHOW, ณ ประเทศเกาหลี, วันท่ี 25 - 29 ตุลาคม 2561. 

__________. (2562). ผลงานสรางสรรครวมแสดง โครงการปฏบิตัิการทางทศันศิลปและนทิรรศการ
นานาชาติ ครั้งที่ 14, ณ วิทยาลัยเพาะชาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร, 
วันท่ี 25-28 มกราคม 2562. 

__________. (2562). ผลงานสรางสรรครวมแสดง นิทรรศการอัตลักษณศิลปถิ่นไทยครั้งที่ 5, วันท่ี 
21–31 พฤษภาคม 2562. 

__________. (2562). ผลงานสรางสรรค นิทรรศการแสดงเดี่ยว ครั้งที่ 3 : Solo Exhibition 3rd 
“BEAUTY ILLUSIONS”, ณ Gaysorn Village, กรุงเทพฯ, วันท่ี 12 มิถุนายน–13 กรกฎาคม 
2562. 

__________. (2562). ผลงานสรางสรรครวมแสดง นิทรรศการศิลปะรวมสมัยและสัมมนาระดับ
นานาชาต ิExhibition of Daejeon & Sapporo (Hokkaido) Arts Exchange Association 
2019, ณ ประเทศญี่ปุน, วันท่ี  4-7 กันยายน 2562. 

__________. (2563). ผลงานสรางสรรครวมแสดงนิทรรศการโครงการศิลปะนานาชาติครั้งที่ 15 
(RMUTT 15th International Art Workshop and Exhibition 2020), ณ คณะศิลปกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, วันท่ี  6-8 กุมภาพันธ 2563. 

__________. (2563). ผลงานสรางสรรครวมแสดง นิทรรศการ “Lhong art fair 2020” ณ ลง : 
LHONG 1919, เขตคลองสาน กรุงเทพฯ, วันท่ี 14-16 กุมภาพันธ 2563. 

__________. (2563) . ผลงานสร างสรรคร วมแสดง น ิทรรศการโครงการ MOU RU READY,  
คณาจารยในเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ (ทั้ง 20 แหง) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
สมเด็จเจาพระยา, วันท่ี 25 สิงหาคม 2563. 

__________.  ( 2563) .  ผลงานสร  า งสรรค ร  วมแสดง  น ิท ร รศการ  “2020 DIEP Daejeon 
International Print Exhibition”, ณ Wooyeon Gallery, Daejeon ประเทศเกาหลีใต , 
วันท่ี 3-30 กันยายน 2563. 

__________. (2563). ผลงานสรางสรรครวมแสดง นิทรรศการศิลปกรรมของสมาคมศลิปนทศันศลิป
นานาชาติ แหงประเทศไทย ครั้งที่ 13, ณ หอศิลปสิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ, วันที่ 11 
ตุลาคม -  16 พฤศจิกายน 2563. 

__________. (2564). ผลงานสร างสรรคร วมแสดง น ิทรรศการผลงานสะสมของสำนักงาน
ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย (COAC’s Art Collection), ณ หอศิลปรวมสมัยราชดำเนิน ชั้น 2, 
วันท่ี  7 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2564. 
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__________. (2564). ผลงานสรางสรรครวมแสดง นิทรรศการ “ความลับที่ไรเสียง”, ณ RCB  แกล
เลอรี่, ศูนยการคาริเวอรซิตี้ ชั้น 2, วันท่ี 14 พฤษภาคม – 27 มิถุนายน 2564.   

__________.  (2564). ผลงานสร างสรรค ร วมแสดง โครงการ “อบรมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการและ
นิทรรศการอัตลักษณศิลปถิ่นไทย ครั้งที่ 7”, ของเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 28 แหง, 
วันท่ี 23 กรกฎาคม 2564. 

__________. (2564). ผลงานสรางสรรครวมแสดง นิทรรศการ “Color the world in Daejeon 
2021” Daejeon International Art Exchange Conference Regular Exhibition and 
Exchange Exhibition, Korea, ณ ประเทศเกาหลี, วันท่ี 12–18 สิงหาคม 2564. 

__________.  (2564). ผลงานสรางสรรค เรื่อง สตรีเพศและสญัลกัษณแหงความงาม (Womenkind 
and symbol of beauty). กรุงเทพฯ : สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. หนา 1-121. 

ประสบการณสอน  
 1194201  สุนทรียศาสตรและศิลปะวิจารณ 
 1194203  การปฏิบัติการทัศนศิลป 1 
 1194301  การปฏิบัติการทัศนศิลป 2 
 1194103  องคประกอบศิลป 
 1194201  สุนทรียศาสตรและศิลปะวิจารณ 
 1124402  สัมมนาศิลปะ 
 1124311  จิตรกรรม 2 
 1121405  จิตรกรรม 3 
 1124409  ศิลปนิพนธ 
 1124304  สุนทรียศาสตรในศิลปศึกษา 
 1001501  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
 1001502  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
 1100401  การฝกทักษะวิชาชีพครู 1 
 1100402  การฝกทักษะวิชาชีพครู 2 
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ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี ้
 GD 50801 สุนทรียศาสตรและศิลปะวิจารณกับการปฏิบัติงานทัศนศิลป 
 GD 50803  เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอนศิลปะ 
 GD 50806 สัมมนาศิลปศึกษา  
 GD 50807 แนวโนมพัฒนาการทางทัศนศิลปและศิลปศึกษา 
 GD 50808  ทัศนศิลปสมัยใหม และหลังสมัยใหม 
 GD 50811  การรับรูและจินตนาการทางศิลปะ 
 GD 50812  การจัดกิจกรรมทางศิลปะเฉพาะกลุม 
 GD 50813  การบริหารศิลปศึกษา 
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ชื่อ-สกุล     นายพงศ หรดาล 
ตำแหนงทางวิชาการ  รองศาสตราจารย  
สังกัด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2530 Doctor of Philosophy (Industrial Technology)  
    Kent State University, Ohio, U.S.A. 
 พ.ศ. 2530 Master of Education (Educational Administration)  
    The University of Akron, Ohio, U.S.A. 
 พ.ศ. 2522 Master of Science (Industrial Education) 
    Bemidji State University, Minnesota, U.S.A. 
 พ.ศ. 2517 ครุศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมศิลป) วิทยาลัยครูพระนคร 
สาขาที่เชี่ยวชาญ การจัดการ และการจัดการเทคโนโลยี   
ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย  
สงสุข ศรีนอยขาว, นุกูล สาระวงศ, คณกร สวางเจริญ, พงศ หรดาล, สมบัติ ทีฆทรัพย และชุมพล 

อินทรมณี. (2564). การจัดการพัสดคุลงัชิน้สวนอะไหลสำหรบังานซอมบำรงุเครือ่งจกัร. The 
2nd International and National Conference (Multidisciplinary Innovation 
Development in the 21st Century.  กร ุง เทพฯ : มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏบ านสมเด็จ
เจาพระยา, หนา B220 – B227. 

กฤษฎา ภูมี, สมบัติ ทีฆทรัพย, พงศ หรดาล, นุกูล สาระวงศ และชุมพล อินทรมณี. (2564). การ
ยกระดับศ ูนย ทดสอบว ัสด ุว ิศวกรรมโยธาให เป นองค การระดับภ ูม ิภาค. The 2nd 
International and National Conference (Multidisciplinary Innovation 
Development in the 21st Century.  กร ุ ง เทพฯ : มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏบ านสมเด็จ
เจาพระยา, หนา B238 – B246. 

ธานิทร กองลุน, นุกูล สาระวงศ, คณกร สวางเจริญ, พงศ หรดาล, และสมบัติ ทีฆทรัพย. (2564). 
กระบวนการใชพลังงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุดของศูนยขอมูล. The 2nd International 
and National Conference (Multidisciplinary Innovation Development in the 21st 
Century. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา, หนา B267 – B276. 

ประสบการณการสอน 
 วิชาหลักของการจัดการเทคโนโลยี 
 วิชาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรกับการจัดการเทคโนโลยี 
 วิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 วิชาเทคโนโลยีระบบนวัตกรรมและพลวัตทางระบบ 
 วิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคกรเบื้องตน 
 วิชาการวางแผนการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
 วิชาการบริหารการผลิตและการดำเนินการ 
 วิชาการวางแผนและควบคุมการผลิต 
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 วิชาการควบคุมคุณภาพ 
 วิชาการบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 
 วิชาสัมมนาการวิจัยในการจัดการเทคโนโลยี 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี ้
 GD 50803  เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอนศิลปะ 
 GD 50813  การบริหารศิลปศึกษา 
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ประวตัแิละผลงานทางวชิาการของอาจารยประจำ 
 
ชื่อ-สกุล     นางลินดา เกณฑมา 
ตำแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย 
สังกัด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2553 ปร.ด. (การศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน)  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  
 พ.ศ. 2533 กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดีไทย) 
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
 พ.ศ. 2525 ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
สาขาที่เชี่ยวชาญ ภาษาและวรรณคดีไทย การศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
ผลงานดานวิชาการและงานวิจัย 
งานวิจัย 
ลินดา เกณฑมา, อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด, สุริยา พันธโกศล และ หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน. (2562). 

การประเมินโครงการสงเสริม ความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเขาใจสิทธิหนาที่
ของตนเองและผูอื่น. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. 

ลินดา เกณฑมา, อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด, สมชาย พรหมสุวรรณ, ณรงควัฒน ม่ิงมิตร, พนัส จันทรศรี
ทอง, ลักษณา เกยุราพันธ และวาป คงอินทร. (2561). รูปแบบการจัดการศึกษาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของคณาจารยมหาวทิยาลยัราชภฏับานสมเดจ็เจาพระยา. รายงาน
สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 หัวขอ “การศึกษาเพื่อการ
พัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน”. วันท่ี 29 กรกฎาคม 2561. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
สมเด็จเจาพระยา.   

ลินดา เกณฑมา, อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด และจิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปญญา. (2563). บานสมเด็จนำ
ความสำเร็จสูการพัฒนาทองถิ่นดวยศาสตรพระราชาแหงตนกลาของความดี. การเชิดชู
เกียรติและงานวันคลายวันพิราลัย สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) 
ประจำป 2563. วันที่ 17 มกราคม 2563. มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. หนา 
8-16. 

บทความวิชาการ 
ล ิ น ด า  เ ก ณ ฑ  ม า . ( 2561 ) .  University’s Roles and Guidelines for International 

Standardization. บทความนำเสนอในที ่ประช ุมเคร ือข ายอธ ิการบด ีนานาชาต ิ  ณ 
มหาวิทยาลัยครุศาสตรเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 8 กันยายน 2561 ในงาน 
60th Anniversary of Tianjin Normal University Commemorative Celebration. 

_______________. (2561). ภาพสะทอนความรุนแรงในครอบครัวจากละครโทรทัศนไทยชวง           
ป 2559 – 2560. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. 
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บทความวิจัย 
อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด, สุริยา พันธโกศล, หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน, ลินดา เกณฑมา. การประเมิน

โครงการกระทรวงการอดุมศึกษาวทิยาศาสตรและนวตักรรม (อว.) สรางงานเฟส 2 ประจำป 
2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. รายงานรวมบทความ              วิจัย 
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2                       “The 
2 nd International and National Conference ( Multidisciplinary Innovation 
Development in the 21st Century) March, 20, 2021. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. หนา 3-13. 

ประสบการณการสอน   
 วิชาภาษาไทยเพ่ือการเรียนรูและการจัดการความรู 
 วิชาภาษาไทยธุรกิจ 
 วิชาการฟงและการพูดเพ่ือสัมฤทธิผล 
 วิชาวาทศาสตร 
 วิชาการอานอยางมีวิจารณญาณ 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี ้
 GD 50806  สัมมนาศิลปศึกษา  
 GD 50813  การบริหารศิลปศึกษา 
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ชื่อ-สกุล     นายสมบัติ ทีฆทรัพย 
ตำแหนงทางวิชาการ  รองศาสตราจารย  
สังกัด บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2526 D. Ing. (Ginie d’Agricole) 
     Institut National Polytechnique de Toulouse, France 
 พ.ศ. 2518 M.S. (Mechanical Engineering) 
     University of the Philippines, Philippines 
 พ.ศ. 2515 B.S. (Mechanical Engineering) 
     Mapua Institute of Technology, Philippines 
สาขาที่เชี่ยวชาญ วิศวกรรมเครื่องกล และการจัดการเทคโนโลยี   
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
วนิดา วาดีเจริญ, รังสรรค เลิศในสัตย, และสมบัติ ทีฆทรัพย. (2560). ระเบียบวิธีวิจัย จากแนวคิด 

ทฤษฎสีูภาคปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น. น. 1 – 452.  
บทความวิจัย  
สงสุข ศรีนอยขาว, นุกูล สาระวงศ, คณกร สวางเจริญ, พงศ หรดาล, สมบัติ ทีฆทรัพย และชุมพล 

อินทรมณี. (2564). การจัดการพัสดคุลงัชิน้สวนอะไหลสำหรบังานซอมบำรงุเครือ่งจักร. The 
2nd International and National Conference (Multidisciplinary Innovation 
Development in the 21st Century.  กร ุง เทพฯ : มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏบ านสมเด็จ
เจาพระยา, หนา B220 – B227. 

กฤษฎา ภูมี, สมบัติ ทีฆทรัพย, พงศ หรดาล, นุกูล สาระวงศ และชุมพล อินทรมณี. (2564). การ
ยกระด ับศูนย ทดสอบว ัสด ุว ิศวกรรมโยธาให เป นองค การระดับภ ูม ิภาค. The 2nd 
International and National Conference (Multidisciplinary Innovation 
Development in the 21st Century.  กร ุ ง เทพฯ : มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏบ านสมเด็จ
เจาพระยา, หนา B238 – B246. 

ธานิทร กองลุน, นุกูล สาระวงศ, คณกร สวางเจริญ, พงศ หรดาล, และสมบัติ ทีฆทรัพย. (2564). 
กระบวนการใชพลังงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุดของศูนยขอมูล. The 2nd International 
and National Conference (Multidisciplinary Innovation Development in the 21st 
Century. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา, หนา B267 – B276. 
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ประสบการณการสอน 
 วิชาการจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรม 
  วิชาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรกับการจัดการเทคโนโลยี 
 วิชาเทคโนโลยีระบบนวัตกรรมและพลวัตทางระบบ 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี ้
 GD 50806  สัมมนาศิลปศึกษา 
 GD 50804 การวัดและประเมินผลศิลปศึกษา  
 GD 50810  วิทยวิธีวิจัยทางศิลปศึกษา  
 GD 50812  การบริหารจัดการแหลงเรียนรูทางศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 GD 50813  การบริหารศิลปศึกษา 
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ชื่อ-สกุล     นางสาวอารีวรรณ เอ่ียมสะอาด  
ตำแหนงทางวิชาการ  รองศาสตราจารย  
สังกัด คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
ประวัติการศึกษา  
 พ.ศ. 2545 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 พ.ศ. 2537 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 พ.ศ. 2524 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ บางแสน 
สาขาที่เชี่ยวชาญ เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนรู 
การพัฒนาหลักสูตร การฝกอบรม สถิติวิจัย การวิจัยในชั้นเรียน  
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด. (2561). การพัฒนาบคุคลในองคกรอยางยัง่ยนื: การฝกอบรมและการพฒันา. 

กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. 
อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด, แฝงกมล เพชรเกลี้ยง, ธนภัทร จันทรเจริญ, ภิญญาพัชญ ปลากัดทอง,              

จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปญญา และฐิติวรดา พลเยี่ยม (2561). การพัฒนาหลักสูตร. พิมพครั้งที่ 1. 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพบริษัทสหธรรมิก จำกัด. หนา 39–53. 

จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปญญา, ธนภัทร จันทรเจริญ, ธิดารัตน ตันนิรัตร, แฝงกมล เพชรเกลี้ยง, พัชรีภรณ 
บางเขียว,  ภิญญาพัชญ ปลากัดทอง, วิโฬฏฐ วัฒนานิมิตกูล, อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด และสิริ
กร โตสติ. (2563).  การพัฒนาหลักสูตร. ปรับปรุงครั ้งที ่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพบริษัท
สหธรรมิก จำกัด. 

กุลธิดา ทุงคาใน, กาญจนา สุทธิเนียม, ชลพร กองคำ, จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปญญา, อารีวรรณ เอี่ยม
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สหธรรมิก จำกัด. 242 หนา. 

งานวิจัย 
อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด และ ศรัณย ฐิตารีย. (2561). ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเพื่อปองกัน

ผลประโยชนทับซอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. บัณฑิตวิทยาลัย. 
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บทความวิจัย 
Jittawisut Wimuttipanya, Wi ch i a n  I n t a r a s ompan ,  Areewan Iamsa-ard, Kanakorn 

Sawangcharoen, Akaranun Asavarutpokin, Prapai Sridama, Patchara Dethome,  
Niran Sutheeniran and  Tee r apa t  Janso rn .  Teacher in Digital Era for Local 
Development Based on Self-Sufficiency.  “The 2 nd International and National 
Conference (Multidisciplinary Innovation Development 21st Century) March, 20, 
2021. 45- 52 p. 
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ประสบการณการสอน 
 วิชาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 วิชาการศึกษาเอกเทศ 
 วิชาโครงงานภาษาอังกฤษ 
 วิชาการวิจัยภาษาอังกฤษ 
 วิชาคายภาษาอังกฤษ 
 วิชาการพัฒนาหลักสูตร 
 วิชาการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 วิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 
 วิชาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
 วิชาสัมมนาวิจัยหลักสูตรและการสอน 
 วิชาการพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู 
 วิชาการพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคการฝกอบรม 
 วิชาวิธีวิทยาการวิจัย 
 วิชาทฤษฎีข้ันสูงทางดานหลักสูตรและการสอน 
 วิชาสัมมนาวิจัยทางดานหลักสูตรและการสอน 
 วิชากลวิธีการวิจัยเชิงสหวิทยาการทางดานหลักสูตรและการสอน 
 วิชาการพัฒนากระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 
 วิชาสัมมนาทักษะการเรียนรูสมัยใหม 
 วิชาวิธีวิทยาการวิจัยข้ันสูงทางดานหลักสูตรและการสอน 
 วิชานวัตกรรมการพัฒนาหลักสูตรและการสอนและการจัดการเรียนรูสมัยใหม  
 วิชาวิทยานิพนธ 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี ้ 
 GD 50804 การวัดและประเมินผลศิลปศึกษา 
  GD 50809 การจัดกิจกรรมศิลปะเสริมหลักสูตร 
 GD 50810  วิทยวิธีศิลปศึกษา 
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ชื่อ-สกุล     นายคณกร สวางเจริญ 
ตำแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย 
สังกัด คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2556 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ              
    บานสมเด็จเจาพระยา 
 พ.ศ. 2545 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 พ.ศ. 2539 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ 
สาขาที่เชี่ยวชาญ เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร   
ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย  
สงสุข ศรีนอยขาว, นุกูล สาระวงศ, คณกร สวางเจริญ, พงศ หรดาล, สมบัติ ทีฆทรัพย และชุมพล 

อินทรมณี. (2564). การจัดการพัสดคุลงัชิน้สวนอะไหลสำหรบังานซอมบำรงุเครือ่งจกัร. The 
2nd International and National Conference (Multidisciplinary Innovation 
Development in the 21st Century.  กร ุ ง เทพฯ : มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏบ านสมเด็จ
เจาพระยา, หนา B220 – B227. 

ธานิทร กองลุน, นุกูล สาระวงศ, คณกร สวางเจริญ, พงศ หรดาล, และสมบัติ ทีฆทรัพย. (2564). 
กระบวนการใชพลังงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุดของศูนยขอมูล. The 2nd International 
and National Conference (Multidisciplinary Innovation Development in the 21st 
Century. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา, หนา B267 – B276. 

ณัฏฐ เดชะปญญา, สมบัติ ทีฆทรัพย, พงศ หรดาล, นุกูล สาระวงศ, และคณกร สวางเจริญ. (2564). 
การพัฒนาอ ุตสาหกรรมบันเทิงไทยสู ความเป นสากล. The 2nd International and 
National Conference (Multidisciplinary Innovation Development in the 21st 
Century. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา, หนา B317 – B335. 

ประสบการณการสอน 
 วิชาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
 วิชาการสัมมนาทางระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ   
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี ้
 GD 50803  เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอนศิลปะ 
 GD 50812 การบริหารจัดการแหลงเรียนรูทางศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
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ชื่อ-สกุล     นายสรายุทธ  เศรษฐขจร 
ตำแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย 
สังกัด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
ประวัติการศึกษา   
 พ.ศ.2539 กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร   
 พ.ศ. 2529 ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร    
 พ.ศ. 2520 กศ.บ. (คณิตศาสตร)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร     
ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิจัย 
เศรษฐชัย  ชัยสนิท, ชูเกียรติ  ชวยเพชร พงษศักดิ์, ผกามาศ สรายุทธ,  เศรษฐขจร ชัยวัฒน, ประสงค

สราง, รัชฎาวรรณ นิ ่มนวล, สุร ีว ัลย  ลิ ้มพัฒนกุล และปณฑชณิช เพงผล. (2562).            
“การพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา”. วารสาร
ศรีปทุม ชลบุรี  ปที่ 16 ฉบับที่ 2  ตุลาคม –ธันวาคม 2562, หนา 46-57 (ทุนวิจัยจาก สม
ศ.). 

ภารุจี กำแหง, สรายุทธ เศรษฐขจร และวิชาญ สาคุณ. (2563). “รูปแบบการบริหารความเสี่ยงของ
โรงเรยีนเอกชนประเภทสามัญศกึษาในกรงุเทพมหานคร”. วารสารราชภัฏเพชรบูรณสาร ปท่ี 
22 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2563, หนา 19-34. 

ชัยวัฒน ประสงคสราง, สรายุทธ เศรษฐขจร, สุทธิพจน จิรถิรพรสิทธิ์ และจิรศักดิ์ สุรังคพิพรรธน 
(2563). “แนวทางพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเร ียนประถมศึกษา ส ังก ัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนครปฐม”. วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี ปท่ี 
17 ฉบับท่ี 2 ตุลาคม–ธันวาคม 2563, หนา 64-75. 

ประสบการณการสอน 
 วิชานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาเชิงกลยุทธ  
 วิชาคุณธรรม จริยธรรมสำหรับผูบริหารการศึกษา  
 วิชาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา  
 วิชาภาวะผูนำทางการศึกษา 
 วิชาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี ้
 GD 50804 การวัดและประเมินผลศิลปศึกษา 
 GD 50809 การจัดกิจกรรมศิลปะเสริมหลักสูตร  
 GD 50813 การบริหารศิลปศึกษา 
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ชื่อ-สกุล     นางสาวกาญจนา สุทธิเนียม 
ตำแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย 
สังกัด คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2555 วุฒิบัตรแสดงความรูความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ           
    (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) สภาการพยาบาล 
 พ.ศ. 2552 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จิตวิทยาการใหคำปรึกษา) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 พ.ศ. 2542 การศึกษามหาบัณฑิต (การแนะแนวและจิตวิทยาการใหคำปรึกษา)  
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
 พ.ศ. 2540 ประกาศนียบัตรการพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 
    โรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา 
 พ.ศ. 2530 ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรและผดุงครรภชั้นสูง 
    วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา 
สาขาที่เชี่ยวชาญ จิตวิทยาสำหรับครู  จิตวิทยาการใหคำปรึกษา และพยาบาลศาสตร 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
กาญจนา สุทธิเนียม ชูวิทย รัตนพลแสนย และชลพร กองคำ. (2561). จิตวิทยาการใหคำปรึกษา

เบื้องตน. (พิมพครั้งท่ี 1). กรุงเทพฯ: ฟูจิ ซีรอกซ. (มกราคม), หนา 94-112.  
กาญจนา สุทธิเนียม และชลพร กองคำ. (2562). การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ. กรุงเทพฯ: สหธรรมิก. 

(พฤศจิกายน), หนา 1-7, 19-37, 42-45, 100-117, 123-131, 141-150. 
กาญจนา สุทธิเนียม และชลพร กองคำ. (2562). จิตวิทยาสำหรบัครู. กรุงเทพฯ: วรานนท (กันยายน), 

หนา 1-10, 11-38, 93-122, 123-132, 133-154, 155-166. 
งานวิจัย 
กาญจนา สุทธิเนียม และอุบล สุทธิเนียม. (2563). ปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาวะซึมเศราของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. งานวิจัยไดรับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. (ตุลาคม, 2562), หนา 1-112. 

บทความวิจัย 
กาญจนา สุทธิเนียม และอุบล สุทธิเนียม (2563). ปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาวะซึมเศราของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, 34 
(3), หนา 43-61. 

__________. (2561). การพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนิสิตครูโดยการใหการปรึกษากลุม. 
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, 32 (1), หนา 17-32. 
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ประสบการณการสอน 
 วิชาการจัดการเรียนการเรียนรูและสิ่งแวดลอม 
 วิชาปรัชญาการศึกษา 
 วิชาการศึกษาสำหรับผูท่ีมีความตองการพิเศษ 
 วิชาจิตวิทยาเบื้องตน 
 วิชาจิตวิทยาการแนะแนว 
 วิชาจิตวิทยาสำหรับคร ู
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี ้
 GD 50802 พัฒนาการจิตวิทยาทางศิลปะ 
 GD 50809 การจัดกิจกรรมศิลปะเสริมหลักสูตร 
 GD 50811 การรับรูและจินตนาการทางศิลปะ 
 GD 50813 การบริหารศิลปศึกษา 
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ชื่อ-นามสกุล           นางสาวชลพร กองคำ 
ตำแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย (การแนะแนวและใหคำปรึกษา) 
     สาขาวิชาการศึกษา (6501) 
     อนุสาขาวิชาแนะแนวและใหคำปรึกษา (650105) 
สังกัด คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2552 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จิตวิทยาการใหคำปรึกษา) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 พ.ศ. 2547 วุฒิบัตรแสดงความรูความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ 
    (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) สภาการพยาบาล 
 พ.ศ. 2543 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร)  
    มหาวิทยาลัยมหิดล 
 พ.ศ. 2535 ประกาศนียบัตรการพยาบาลจิตเวช กองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข 
 พ.ศ. 2530 ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรและผดุงครรภชั้นสูง 
    วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ จิตวิทยาการใหคำปรึกษา  การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
ชลพร กองคำ ชูวิทย รัตนพลแสนย และกาญจนา สุทธิเนียม. (2561). จิตวิทยาการใหคำปรึกษา

เบื้องตน. (พิมพครั้งท่ี 1). กรุงเทพฯ: ฟูจิ ซีรอกซ. (มกราคม), หนา 112-132. 
ชลพร กองคำ และ กาญจนา สุทธิเนียม. (2562). การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ. กรุงเทพฯ: สหธรรมิก. 

(พฤศจิกายน), หนา 10-15, 50-58, 71-89, 160-188. 
ชลพร กองคำ และกาญจนา สุทธิเนียม. (2563). จิตวิทยาสำหรับครู. (พิมพครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ:             

วรานนท (กันยายน), หนา 39-74, 75-92, 133-154. 
งานวิจัย  
ชลพร กองคำ. (2561). การพัฒนารูปแบบการใหการปรึกษากลุมแบบบูรณาการ เพื่อเสริมสราง

แรงจูงใจเปาหมายในการเรียนของนักศึกษา. งานวิจัยไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. (เมษายน, 2561), หนา 1-185. 

บทความวิจัย 
ชลพร กองคำ. (2561). การพัฒนารูปแบบการใหการปรึกษากลุมแบบบูรณาการ เพื่อเสริมสราง

แรงจูงใจ เปาหมายในการเรียนของนักศึกษา. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, 32 
(1), หนา 66-85.  
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ประสบการณการสอน 
 วิชาการจัดการเรียนการเรียนรูและสิ่งแวดลอม 
 วิชาปรัชญาการศึกษา 
 วิชาการศึกษาสำหรับผูท่ีมีความตองการพิเศษ 
 วิชาจิตวิทยาเบื้องตน 
 วิชาจิตวิทยาสำหรับครู 
 วิชาจิตวิทยาท่ัวไป 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี ้
 GD 50802 พัฒนาการจิตวิทยาทางศิลปะ 
 GD 50809 การจัดกิจกรรมศิลปะเสริมหลักสูตร 
 GD 50811 การรับรูและจินตนาการทางศิลปะ 
 GD 50813 การบริหารศิลปศึกษา 
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ชื่อ-สกุล     นางสาวประไพ ศรีดามา 
ตำแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย 
สังกัด คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2558 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (นานาชาติ) 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 พ.ศ. 2549 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 พ.ศ. 2541 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร สถาบันราชภัฏธนบุรี 
สาขาที่เชี่ยวชาญ คลังขอมูลและเหมืองขอมูล ระบบชาญฉลาด   
ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย  
สุวิทย ปดตานัง, คณกร สวางเจริญ, ปยะนันต อิสสระวิทย และประไพ ศรีดามา. (2564). การพัฒนา

โปรแกรมคำนวณหาวัคซีนจำเป นพื ้นฐานสำหร ับเด็ก. The 2nd International and 
National Conference (Multidisciplinary Innovation Development in the 21st 
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ประสบการณการสอน 
 วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
 วิชาคลังขอมูลและการทำเหมืองขอมูล 
 วิชาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี ้
 GD 50803 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอนศิลปะ 
 GD 50813 การบริหารศิลปศึกษา 
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ภาคผนวก ค 

 
คำสัง่แตงตั้งคณะกรรมการพฒันา/ปรบัปรุงหลกัสูตร 

คำสัง่แตงตั้งคณะกรรมการวพิากษหลักสตูร 
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ภาคผนวก ง 
 

รายงานการพฒันา/ปรบัปรุงหลักสตูร 

 
การประชมุคณะกรรมการพฒันา/ปรบัปรุงหลกัสตูร 

 
การประชมุคณะกรรมการวิพากษหลักสตูร 

 
การประชมุคณะกรรมการประจำบัณฑิตวทิยาลยั 

 
การประชมุคณะกรรมการวชิาการระดบัมหาวิทยาลยั 

 
การประชมุคณะกรรมการสภาวชิาการ มหาวทิยาลยัราชภฏับานสมเดจ็เจาพระยา 
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รายงานประเดน็วพิากษ 
การรางหลกัสตูรครศุาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาศลิปศึกษา 

ของผูทรงคุณวฒุภิายนอก 
ประชมุ ณ หองประชมุคุณหญงิจนัทร อาคาร 11 ชัน้ 5 บัณฑติวทิยาลยั 

มหาวทิยาลัยราชภฏับานสมเดจ็เจาพระยา 
วันที ่30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 -12.00 น. 

 
ประเด็นวิพากษของศาสตราจารย ดร. สายหยุด จำปาทอง 
 หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
ความคิดเห็น  
 - หนาที่ 4 ใหตรวจสอบวา “สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา” เรียกเปนทางการเชนนี้ใช
หรือไม 
 - หนาท่ี 6 การบริหารจัดการ (ขอ 13.3) ควรเปนหัวขอใหญหรือไม  
 หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
ความคิดเห็น  
 - หนาที่ 8 ความโดดเดนที่วา สรางความพรอมในการปฏิบัติการเรียนการสอน ซึ่งเกี่ยวของ
กับการเปนครูศ ิลปศึกษา ควรสัมพันธ ถ ึงว ัตถุประสงค โดยเปนขอ 1.3.1 กลาวคือ ใหเปน
ความสามารถขอแรกของวัตถุประสงค 
 หมวดที ่3 ระบบการจดัการศกึษา การดำเนนิการ และโครงสรางของหลกัสตูร 
ความคิดเห็น  
 - หนาท่ี 11 (ขอ 2.2.1) “ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยรับรอง” ควรจะเปน “สกว.” รับรองหรือไม   
 - หนาท่ี 11 (ขอ 2.2.2) “ท่ีเก่ียวของกับการสอนศิลปะ” ควรเปน “ท่ีเก่ียวของกับงานศิลปะ” 
หรือไม เพราะ “การสอนศิลปะ” เนนการเปนครูเทานั้น 
 - หนาที่ 14 คาใชจายในการผลิตบัณฑิตตอหัวที่ปรากฏ คำนวณจากตัวเลขขางบนทั้งหมด? 
คาใชจายจากผูสอน ผูดำเนินการ รวมดวยหรือไม 
 - หนาที่ 16 ตรวจสอบภาษาอังกฤษ Psychology ควรเปน  Psychological หรือไม เปน 
Technical term 
 - หนาที ่ 17 ตรวจสอบภาษาอังกฤษ “Art Extra Curriculum…” ควรเปน“Art Extra 
Curricular…” โดยตัด Planning ออก 
 - หนาที่ 21 วิชาสัมมนาศิลปศึกษา โดยหลักการทั่วๆ ไป วิชาสัมมนาจะเปนการสงเสริม
ความรูประสบการณ ทักษะ ในแตละวิชาใหแกนักศึกษา โดยวิธีการ/รูปแบบตางๆ เชน ใหนักศึกษา
เสนอผลงานวิชาการ ผลงานของแตละคนในสัมมนา ดังนั้น ท่ีรายวิชาแจงวา “การสัมมนาท่ีเก่ียวของ
กับองคความรูท่ีสนับสนุนงานวิจัย... หลักการจัดสัมมนา...” จำเปนตองปรับเปลี่ยน? 
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 หมวดที ่4 ผลการเรียนรู กลยทุธการสอนและการประเมนิผล 
ความคิดเห็น   
 - หนาท่ี 32 กิจกรรมเสริมหลักสูตร ควรใหนักศึกษาไดประสบการณ/เรียนรูจากนอกสถานท่ี 
เชน MICE. SPAFA อยางจริงจัง 
 ภาคผนวก  
ความคิดเห็น  
 - ประวัต ิตรวจสอบ M.A. Art Ed. (University of South Carolina) วาเปน Bemidji State 
University หรือไม 
 ขอเสนอแนะอื่นๆ  
ความคิดเห็น  
 - โดยภาพรวม เปนหลักสูตรท่ีสนองตอบสังคมไดดี 
 
 

                                                         ผูวพิากษ             
                                                                    (ศาสตราจารย ดร. สายหยุด จำปาทอง) 
                                                                        วันท่ี 30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



86 
 

 

รายงานการดำเนนิการปรบัปรงุตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวฒุภิายนอก 
(ศาสตราจารย ดร. สายหยุด จำปาทอง) 

ขอเสนอแนะ ผลการดำเนนิการ 
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
ความคิดเห็น  
 - หนาท่ี 4 ใหตรวจสอบวา “สำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา” เรียกเปนทางการเชนน้ีใชหรือไม 
- หนาท่ี 6 การบริหารจัดการ (ขอ 13.3) ควรเปน
หัวขอใหญหรือไม  

 
 
- ตรวจสอบแลว ยังเรียกเปนทางการเชนเดิม 
 
- เปนหัวขอท่ีใชตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
 

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
ความคิดเห็น  
- หนาท่ี 8 ความโดดเดนท่ีวา สรางความพรอมในการ
ปฏิบัติการเรียนการสอน ซึ่งเก่ียวของกับการเปนครู
ศิลปศึกษา ควรสัมพันธถึงวัตถุประสงค โดยเปนขอ 
1.3.1 กลาวคือ ใหเปนความสามารถขอแรกของ
วัตถุประสงค 

 
 

- วัตถุประสงคจดัเรยีงตามลำดับมาตรฐานผลการ
เรียนรูท่ี สกอ. กำหนด 

หมวดที ่3 ระบบการจดัการศกึษา การดำเนนิการ และ
โครงสรางของหลกัสตูร 
ความคดิเหน็  
- หนาท่ี 11 (ขอ 2.2.1) “ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง” 
ควรจะเปน “สกว.” รับรองหรือไม   
- หนาท่ี 11 (ขอ 2.2.2) “ท่ีเก่ียวของกับการสอน
ศิลปะ” ควรเปน “ท่ีเก่ียวของกับงานศิลปะ” หรือไม 
เพราะ “การสอนศิลปะ” เนนการเปนครูเทาน้ัน 
 - หนาท่ี 14 คาใชจายในการผลติบัณฑิตตอหัวท่ี
ปรากฏ คำนวณจากตัวเลขขางบนท้ังหมด? คาใชจาย
จากผูสอน ผูดำเนินการ รวมดวยหรือไม 
- หนาท่ี 16 ตรวจสอบภาษาอังกฤษ Psychology ควร
เปน  Psychological หรือไม เปน Technical term 
- หนาท่ี 17 ตรวจสอบภาษาอังกฤษ “Art Extra 
Curriculum…” ควรเปน“Art Extra Curricular…” 
โดยตดั Planning ออก 
- หนาท่ี 21 วิชาสัมมนาศลิปศึกษา โดยหลักการท่ัวๆ 
ไป วิชาสัมมนาจะเปนการสงเสรมิความรูประสบการณ 
ทักษะ ในแตละวิชาใหแกนักศึกษา โดยวิธีการ/รูปแบบ
ตางๆ เชน ใหนักศึกษาเสนอผลงานวิชาการ ผลงาน
ของแตละคนในสมัมนา ดังน้ัน ท่ีรายวิชาแจงวา “การ
สัมมนาท่ีเก่ียวของกับองคความรูท่ีสนับสนุนงานวิจัย... 
หลักการจดัสมัมนา...” จำเปนตองปรับเปลีย่น? 
 
 

 
 
 
- สภามหาวิทยาลัยไดรับมอบอำนาจในการรับรอง 
 
- ปรับปรุงตามขอเสนอแลว 
 
 
- การคำนวณคาใชจาย กระทำตามเกณฑของ
มหาวิทยาลยั 
 
- ปรับปรุงตามขอเสนอแลว 
 
 
- ปรับปรุงตามขอเสนอแลว 
 
- ปรับปรุงตามขอเสนอแลว 
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หมวดที ่4 ผลการเรยีนรู กลยทุธการสอนและการ
ประเมนิผล 
ความคิดเห็น   
- หนาท่ี 32 กิจกรรมเสรมิหลักสูตร ควรใหนักศึกษาได
ประสบการณ/เรียนรูจากนอกสถานท่ี เชน MICE. 
SPAFA อยางจริงจัง 
ภาคผนวก  
ความคดิเหน็  
- ประวัติ ตรวจสอบ M.A. Art Ed. (University of 
South Carolina) วาเปน Bemidji State University 
หรือไม 

 
 
 

- ปรับปรุงตามขอเสนอแลว 
 
 
 
 
- ปรับปรุงตามขอเสนอแลว 

ขอเสนอแนะอื่นๆ  
ความคิดเห็น  
- โดยภาพรวม เปนหลักสูตรท่ีสนองตอบสังคมไดดี 

 
 
- คงไวตามขอเสนอ 
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รายงานประเดน็วพิากษ 
การรางหลกัสตูรครศุาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาศลิปศึกษา 

ของผูทรงคุณวฒุภิายนอก 
ประชมุ ณ หองประชมุคุณหญงิจนัทร อาคาร 11 ชัน้ 5 บัณฑติวทิยาลยั 

มหาวทิยาลัยราชภฏับานสมเดจ็เจาพระยา 
วันที ่30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 -12.00 น. 

 
ประเด็นวิพากษของ ดร. บรรลือ  ขอรวมเดช 
 หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
ความคิดเห็น  
 - ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญาเหมาะสม 
 - จำนวนหนวยกิตรวม 36 หนวยกิต มีความเหมาะสม 
 - รูปแบบหลักสูตรที ่จะแผน ก แผน ข มีความเหมาะสม และเชื ่อวานาจะรองรับความ
ตองการของผูเรียนไดดี 
 - มีการใชขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มาชวยในการออกแบบหลักสูตร และ
รายวิชา ซ่ึงนาจะสอดคลองกับความตองการของผูเรียนท้ังในประเทศและตางประเทศ 
 หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
ความคิดเห็น  
 - วัตถุประสงคหลักสูตรเหมาะสมกับการผลิตบัณฑิตศิลปศึกษา ท้ังความรู ความสามารถดาน
การศึกษา ความรูความสามารถดานศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการจัดการท่ีเก่ียวของกับศิลปะ 
 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
ความคิดเห็น  
 - การระบุคุณสมบัติผูเขาศึกษามีความชัดเจนและเหมาะสม 
 - แผนการรับนักศึกษามีความเหมาะสม 
 - หลักสูตรและอาจารยผูสอน จำนวนหนวยกิตรวม มีเหมาะสมใกลเคียงกับหลักสูตรเดียวกัน
ในมหาวิทยาลัยอ่ืน เชน ศิลปศึกษา จุฬาฯ ศิลปศึกษา มศว.ประสานมิตร และมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 - วิชาเอกท้ังบังคับและเลือกมีความเหมาะสมกับระยะเวลาเรียน 
 - จำนวนหนวยกิตวิทยานิพนธ 12 หนวยกิต และสารนิพนธ 6 หนวยกิต มีความเหมาะสม
ใกลเคียงกับหลักสูตรเดียวกันในมหาวิทยาลัยอ่ืน  
 - มีขอเสนอแนะใหปรับการใชวงเล็บในคำอธิบายรายวิชา เห็นควรไมมีจะดีกวา 
 - แกไขชื ่อภาษาอังกฤษวิชา “Art Education Management” เปน “Art Education 
Administration” 
 - เห็นควรใหตรวจสอบ ชื่อ สกุล คุณวุฒิ มหาวิทยาลัยท่ีจบของอาจารยประจำหลักสูตร และ
อาจารยพิเศษ รวมท้ังอาจารยผูสอนใหถูกตอง 
 - ปรับแกภาษา คำ เชน คำเฉพาะ “ทักษะดิจิตัล” น.45, 46 และ 49 
 ภาคผนวก  
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ความคิดเห็น  
 - ปรับแกคุณสมบัติ และประวัติ ใหถูกตองสอดคลองกับท้ังเลม 
 ขอเสนอแนะอื่นๆ  
ความคิดเห็น  
 - สรุปเกี่ยวกับหลักสูตรโดยรวม  สอดคลองกับความตองการของสังคมและผูเรียน เชื่อวา 
หากเปดแลวจะเปนท่ีสนใจของผูเรียน 
 
 

                                                         ผูวิพากษ            
                                                                           (ดร. บรรลือ  ขอรวมเดช) 
                                                                       วันท่ี 30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 
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รายงานการดำเนนิการปรบัปรงุตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวฒุภิายนอก 
(ดร. บรรลือ  ขอรวมเดช) 

ขอเสนอแนะ ผลการดำเนนิการ 
หมวดที ่1 ขอมลูทัว่ไป 
ความคดิเหน็  
- ช่ือหลักสูตรและช่ือปรญิญาเหมาะสม 
- จำนวนหนวยกิตรวม 36 หนวยกิต มีความเหมาะสม 
- รูปแบบหลักสตูรท่ีจะแผน ก แผน ข มีความเหมาะสม 
และเช่ือวานาจะรองรับความตองการของผูเรยีนไดด ี
- มีการใชขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
มาชวยในการออกแบบหลักสูตร และรายวิชา ซึ่งนาจะ
สอดคลองกับความตองการของผูเรียนท้ังในประเทศ
และตางประเทศ 

 
 
- คงไวตามขอเสนอ 
- คงไวตามขอเสนอ 
- คงไวตามขอเสนอ 
 
- คงไวตามขอเสนอ 

หมวดที ่2 ขอมลูเฉพาะของหลกัสตูร 
ความคดิเหน็  
- วัตถุประสงคหลักสตูรเหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต
ศิลปศึกษา ท้ังความรู ความสามารถดานการศึกษา 
ความรูความสามารถดานศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึง
การจัดการท่ีเก่ียวของกับศิลปะ 

 
 

- คงไวตามขอเสนอ 

หมวดที ่3 ระบบการจดัการศกึษา การดำเนนิการ และ
โครงสรางของหลกัสตูร 
ความคดิเหน็  
- การระบุคณุสมบัตผิูเขาศึกษามคีวามชัดเจนและ
เหมาะสม 
- แผนการรับนักศึกษามีความเหมาะสม 
- หลักสูตรและอาจารยผูสอน จำนวนหนวยกิตรวม มี
ความเหมาะสม ใกลเคียงกับหลักสูตรเดียวกันใน
มหาวิทยาลยัอ่ืน เชน ศิลปศึกษา จุฬาฯ ศิลปศึกษา 
มศว.ประสานมติร และมหาวิทยาลัยศิลปากร 
- วิชาเอกท้ังบังคับและเลือกมีความเหมาะสมกับ
ระยะเวลาเรยีน 
- จำนวนหนวยกิตวิทยานิพนธ 12 หนวยกิต และสาร
นิพนธ 6 หนวยกิต มีความเหมาะสมใกลเคียงกับ
หลักสตูรเดียวกันในมหาวิทยาลัยอ่ืน  
- มีขอเสนอแนะใหปรับการใชวงเล็บในคำอธิบาย
รายวิชา เห็นควรไมมีจะดีกวา 
- แกไขช่ือภาษาอังกฤษวิชา “Art Education 
Management” เปน “Art Education 
Administration” 

 
 
 
- คงไวตามขอเสนอ 
 
- คงไวตามขอเสนอ 
- คงไวตามขอเสนอ 
 
 
 
- คงไวตามขอเสนอ 
 
- คงไวตามขอเสนอ 
 
 
- ปรับปรุงตามขอเสนอแลว 
 
- ปรับปรุงตามขอเสนอแลว 
 
 
- ปรับปรุงตามขอเสนอแลว 
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- เห็นควรใหตรวจสอบ ช่ือ สกุล คณุวุฒิ มหาวิทยาลัย
ท่ีจบของอาจารยประจำหลักสูตร และอาจารยพิเศษ 
รวมท้ังอาจารยผูสอนใหถูกตอง 
- ปรับแกภาษา คำ เชน คำเฉพาะ “ทักษะดิจิตัล” น.
45, 46 และ 49 

 
- ปรับปรุงตามขอเสนอแลว 
 

ภาคผนวก  
ความคิดเห็น  
- ปรับแกคุณสมบัติ และประวัติ ใหถูกตองสอดคลอง
กับท้ังเลม 

 
 
- ปรับปรุงตามขอเสนอแลว 

ขอเสนอแนะอื่นๆ  
ความคิดเห็น  
- สรุปเกี่ยวกับหลักสูตรโดยรวม  สอดคลองกับความ
ตองการของสังคมและผูเรียน เชื่อวา หากเปดแลวจะ
เปนท่ีสนใจของผูเรียน 

 
 
- คงไวตามขอเสนอ 
 

 

หมายเหตุ: ดำเนินการปรับปรุงแกไขโดยกรรมการและเลขานุการฯ 
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รายงานประเดน็วพิากษ 
หลกัสตูรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาศลิปศึกษา (ฉบับราง) 

ของผูทรงคุณวฒุภิายนอก 
ประชมุ ณ หองประชมุคุณหญงิจนัทร อาคาร 11 ชัน้ 5 บัณฑติวทิยาลยั 

มหาวทิยาลัยราชภฏับานสมเดจ็เจาพระยา 
วันที ่22 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 -16.30 น. 

 
(ศาสตราจารย ดร. วลัลภา เทพหสัดิน ณ อยธุยา) 

ขอเสนอแนะ ผลการดำเนนิการ 
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

- หนาที่ 8 ปรับขอความ ขอ 1.3.1 ใหเปน “มีคุณธรรมและจริยธรรมในเชิง
วิชาการและวิชาชีพศิลปศึกษา และการดำรงชีวิต” 
- หนาที ่ 8 ปรับขอความ ขอ 13.2-1.3.6 และตัดขอ 1.3.7 ออก โดยให 
บูรณาการเนื้อหากับวัตถุประสงคขออื่น 

 
- ดำเนินการแลว 
 
- ดำเนินการแลว 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
- หนา 11 ใหตัดขอ 2.2.5 ออก 
- ใหตัดคำวา “ยุคใหม” ออกจากรายวิชา GD 50810 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
สอนศิลปะยุคใหม 

 
 
- ดำเนินการแลว 
- ดำเนินการแลว 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
- ตัดมาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะพิสัยอ่ืนๆ ออกท้ังหมด 
- ใหปรับแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู
รายวิชา ในทุกรายวิชาใหม 

 
- ดำเนินการแลว 
- ดำเนินการแลว 

 
หมายเหตุ:  1. เลขหนาท่ีระบุอางอิงตามเอกสารหลักสูตรฉบับปจจุบัน 
  2. ดำเนินการปรับปรุงแกไขโดยกรรมการและเลขานุการฯ 
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รายงานประเดน็วพิากษ 
หลกัสตูรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาศลิปศึกษา (ฉบับราง) 

ของผูทรงคุณวฒุภิายนอก 
ประชมุ ณ หองประชมุคุณหญงิจนัทร อาคาร 11 ชัน้ 5 บัณฑติวทิยาลยั 

มหาวทิยาลัยราชภฏับานสมเดจ็เจาพระยา 
วันที ่22 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 -16.30 น. 

 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร. วสิตูร โพธิเ์งนิ) 

ขอเสนอแนะ ผลการดำเนนิการ 
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

- หนาที่ 7 แกไข  เพิ่มเติมขอความ ขอ 1.1 ปรัชญา 
... “ผานการถายทอดองคความรูทางศิลปะ”... 
- หนาที่ 7 แกไข เพิ่มเติมขอความ ขอ 1.2 ความสำคัญ 
... “เพื ่อพัฒนาและสรางองคความรู  นวัตกรรม และการจัดการเรียนรู
ศิลปะ”... 
- หนาที่ 8 แกไข  เพิ่มเติมขอความ ขอ 1.3 วัตถุประสงค 
... “เชงิวชิาการและวิชาชพีศลิปศึกษา”... 
...ศิลปศึกษาและศิลปกรรม... 

 
- ดำเนินการแลว 
 
- ดำเนินการแลว 
 
- ดำเนินการแลว 
 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
- หนา 18-22 แกไข ปรับรหัสรายวิชา เน่ืองจากมีการควบรวมรายวิชา 

- หนา 10 ขอ แกไข เพิ่มเติมขอความ ขอ 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
. . . “ม ีการจ ัดการเร ียนการสอนภาคฤด ูร อน โดยขึ ้นอยู ก ับการพิจารณาของ
คณะกรรมการประจำหลักสูตร ทั้งนี้กำหนดระยะเวลา และจำนวนหนวยกิต ตองมี
สัดสวนเทียบเคียงกันไดกับภาคการศึกษาปกติ โดยมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 8 
สัปดาห  หรือไมเกิน 9 สัปดาห” ... 

- หนา 10 แกไข เพิ่มเติมขอความ ขอ 2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียน
การสอน 
...“จัดการเรียนการสอนในวันเสารและวันอาทิตย ดังน้ี 
    ภาคการศึกษาท่ี 1 เริ่มเดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม 
    ภาคการศึกษาท่ี 2 เริ่มเดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 
    ภาคฤดูรอน เริ่มเดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม”... 

- หนา 10 แกไข เพิ่มเติมขอความ ขอ 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
    2.2.1 สำเร็จการศึกษาไมต่ำกวาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาทางศิลปศึกษา และ 
ศิลปกรรม หรือวุฒิอ่ืนท่ีเก่ียวของจากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือตางประเทศ ซึ่ง
สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

 
- ดำเนินการแลว 
- ดำเนินการแลว 
 
 
 
 
- ดำเนินการแลว 
 
 
 
 
- ดำเนินการแลว 
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    2.2.2 ผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นที่ไมใชศิลปศึกษา หรือศิลปกรรม
จะตองนำเสนอแฟมสะสมผลงาน และประสบการณที่เกี่ยวของกับงานศิลปะ โดยให
คณะกรรมการประจำสาขาศิลปศึกษาพิจารณา 
- หนา 18 แกไขปรับปรุงช่ือรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา 
GD 50801 สุนทรียศาสตรและศิลปวิจารณกับการปฏิบัติงานทัศนศิลป  
Aesthetics and Art criticism in Visual Arts Practicum 
- หนา 18 แกไขคำอธิบายรายวิชา 
GD 50803 วิทยาการศิลปศึกษา Education Methodology  

...การใชสื่อการสอนท่ีเหมาะสมกับผูเรียนแตละวัย... 
…teaching methodologies and teaching aids for distinct age levels; 
curriculum development and administration; learning and teaching art 
education efficiency 
- หนา 19 เพ่ิมเติมรายวิชา (GD 50804 การวัดและประเมินผลศิลปศึกษา) 
- หนา 19 แกไขคำอธิบายรายวิชา GD 50805 การสัมมนาศิลปศึกษา 
...การสัมมนาที่เกี่ยวของกับองคความรู ที ่สนับสนุนการวิจัยดานศิลปศึกษา ปญหา 
แนวโนม การประเมินสมรรถนะ และการเสริมสรางคุณภาพศิลปศึกษา 
- หนา 19 แกไขคำอธิบายรายวิชา GD 50806 วิทยาการวิจัยทางศิลปศึกษา 
… “ฝกปฏิบัติเขียนและนำเสนอโครงรางวิจัยทางศิลปศึกษา”... 
- หนา 19 แกไขคำอธิบายรายวิชา GD 50806 วิทยาการวิจัยทางศิลปศึกษา 
...ฝกปฏิบัติเขียนและนำเสนอโครงรางวิจัยทางศิลปศึกษา... 
…art education research proposal writing and presentation practice 
- หนา 20 แกไขชื ่อรายวิชา GD 50807 แนวโนมพัฒนาการทางทัศนศิลปและ
ศิลปศึกษา 
- หนา 20 แกไขชื ่อรายวิชา GD 50807 แนวโนมพัฒนาการทางทัศนศิลปและ
ศิลปศึกษา 
- หนา 21 แกไขช่ือรายวิชา GD 50809 การจัดกิจกรรมศิลปะเสริมหลักสูตร 
- หนา 22 ตัดขอความในคำอธิบายรายวิชาวิทยานิพนธ และรายวิชาสารนิพนธ 

 
- ดำเนินการแลว 
 
 
- ดำเนินการแลว 
 
 
 
 
 
- ดำเนินการแลว 
- ดำเนินการแลว 
 
 
- ดำเนินการแลว 
 
- ดำเนินการแลว 
 
 
- ดำเนินการแลว 
- ดำเนินการแลว 
- ดำเนินการแลว 
- ดำเนินการแลว 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
-  หนา 28-32 แกไข เพ่ิมเติมขอความ  
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา (ปรับคุณลักษณะพิเศษและกลยุทธ) 
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน (ปรับผลการเรียนรูทุกดาน และตัดดานทักษะ 
   พิสัยออก) 
3. มาตรฐานผลการเรยีนรูและแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรยีนรู 
   (ปรับมาตรฐานผลการเรียนรูทุกดานใหสอดคลองกับขอ 2 และตัดดานทักษะ 
   พิสัยออก) 
-  หนา 28-32 แกไข เพ่ิมเติมขอความ  
-  ปรับมาตรฐานผลการเรียนรูในแตละรายวิชาในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับ  
   ผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา และตัดดานทักษะพิสัยออก   

 
- ดำเนินการแลว 
 
 
 
 
 
 
 
- ดำเนินการแลว 
- ดำเนินการแลว 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
- หนา 39 ขอ 2 บัณฑิต แกไข เพ่ิมเติมขอความ  
- ปรับการเขียนเปนการสะทอนผลท่ีเกิดจากการฝกปฏิบัติของบัณฑิต  
- ตัดขอความตั้งแตยอหนาท่ี 2 ออก 

 
- ดำเนินการแลว 
- ดำเนินการแลว 
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หมายเหตุ:  1. เลขหนาท่ีระบุอางอิงตามเอกสารฉบับปจจุบัน 
  2. ดำเนินการปรับปรุงแกไขโดยกรรมการและเลขานุการฯ 

รายงานประเดน็วพิากษ 
หลกัสตูรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาศลิปศึกษา (ฉบับราง) 

ของคณะกรรมการประจำบัณฑติวทิยาลัย ครัง้ที ่1/2565 
มหาวทิยาลัยราชภฏับานสมเดจ็เจาพระยา 

ประชมุ ณ หองประชมุคุณหญงิจนัทร อาคาร 11 ชัน้ 5 บัณฑติวทิยาลยั 
วันที ่26 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 -12.00 น. 

________________________ 
 

รบัรองรายงานการประชมุคณะกรรมการประจำบัณฑติวทิยาลยัครัง้ที ่1/2565 
วนัพธุที ่26 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.  

ณ หองทานผูหญงิจนัทร อาคาร 11 ชัน้ 5 
________________________ 

ผูมาประชุม 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.คณกร สวางเจริญ  ประธาน 
2. รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย  กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
3. อาจารย ดร.นราวัลย สุรงคสุริยกุล  กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิรินุช เทียนรุงโรจน กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
5. รองศาสตราจารยสมชาย พรหมสุวรรณ  กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย ดร.ชลลดา  พงศพัฒนโยธิน กรรมการ 
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน กรรมการ 
8. รองศาสตราจารย ดร.บุญมี กวินเสกสรรค กรรมการ 
9. ดร.เพ็ญพร  ทองคำสุก   กรรมการ 
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประไพ  ศรีดามา กรรมการ 
11. นายสมบัติ น้ำจันทร    กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 
1. ผูชวยศาสตราจารยอัครนันท  อัศวรัชตโภคิน 
2. อาจารย ดร.เพียงธิดา  เสรีสุทธิกูลชัย 
3. รองศาสตราจารยพีระพงษ กุลพิศาล 
4. นายดำรง  บุญชมศุภชัย 

ผูไมเขารวมประชุม 
 -  
เริ่มประชุม  เวลา 10.00 น. 
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วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.คณกร สวางเจริญ ประธานในท่ีประชุมไดแจงใหทราบวา  
 เรื่องท่ี 1 มหาวิทยาลัยไดประกาศแนวการจัดการเรียนการสอน ใหมีการจัดการเรียนการสอน 
2 รูปแบบ โดยวิชาทฤษฎีใหจัดการเรียนการสอนแบบ Online และวิชาปฏิบัติใหจัดการเรียนการสอน
แบบ onsite โดยขออนุมัติหัวหนาหนวยงานและมีผลตรวจ ATK ตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2565 เปน
ตนไป  
 เรื ่องที ่ 2 มหาวิทยาลัยฯ ไดออกประกาศใหอาจารยและบุคลากร เขามาปฏิบัติงานท่ี
มหาวิทยาลัย 100%  
 
วาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2564 
 ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 2/2564 
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 วาระที่ 4.3 จำนวนหลักสูตรท่ีผานการรับทราบจาก อว. 
 อาจารย ดร.เพียงธิดา เสรีสุทธิกูลชัย ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาขณะนี้หลักสูตรที่ผานการ
รับทราบจาก อว. ในระดับบัณฑิตศึกษา ปจจุบันมีท้ังหมด 16 หลักสูตร 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ 
 วาระที่ 4.1 โครงการท้ังหมดท่ีจะดำเนินการในปงบประมาณ 2565 
 รองศาสตราจารย ดร.ชลลดา  พงศพัฒนโยธิน ไดเสนอใหเพิ ่มตารางเพื ่ออธิบายแหลง
งบประมาณวาเปนงบ กศ.บพ. หรืองบประมาณแผนดิน 
 รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ ฑีฆทรัพย ไดเสนอใหนำอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการชุดนี้ 
มาใสในเลมวาระการประชุมทุกครั้ง 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 วาระที่ 4.2 แผนการดำเนินงานของรองวิชาการ 
 อาจารย ดร.เพียงธิดา เสรีสุทธิกูลชัย ไดนำเสนอกำหนดการการจัดอบรม CEFR การจัดสอบ 
CEFR สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และแผนการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 วาระที่ 4.3 รายงานสรุปโครงการและกิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ 
2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประไพ  ศรีดามาไดนำเสนอสรุปโครงการและกิจกรรมของบัณฑิต
วิทยาลัย ประจำปงบประมาณ 2564  
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 วาระที่ 4.4 แผนผังขั้นตอนการดำเนินการสอบประมวลความรู/การทำวิทยานิพนธ/สาร
นิพนธ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สำหรับนักศึกษาตางชาติ (กรณีพิเศษ) 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประไพ  ศรีดามาไดอธิบายแผนผังข้ันตอนกำดำเนินการสอบประมวล
ความรู/การทำวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สำหรับนักศึกษาตางชาติ 
(กรณีพิเศษ) 
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 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 วาระที่ 5.1 แผนการจัดโครงการ/กิจกรรม ของฝายประกันคุณภาพและงานเทคโนโลยีฯ 
บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)    
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประไพ  ศรีดามา ไดนำเสนอแผนการจัดโครงการ/กิจกรรม ของฝาย
ประกันคุณภาพและงานเทคโนโลยีฯ บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565)  
 รองศาสตราจารย สมชาย  พรหมสุวรรณ ไดเสนอวา โครงการอบรม thesis เห็นควรจัด
อบรมใหแกท่ีปรึกษาชาวจีนดวยเพ่ือความเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
 วาระที่ 5.2 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2565  
 ประธานไดมอบให รองศาสตราจารยพีระพงษ  กุลพิศาล นำเสนอหลักสูตรครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 
 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการไดใหขอเสนอแนะและใหนำกลับไปแกไขตามเอกสารการประชุม ปรับปรุงให
เรียบรอย และนำเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบใหครบถวน กอนนำเสนอท่ีประชุมอ่ืนตอไป 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
วาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ 
 ประชุมครั้งตอไป กุมภาพันธ 2564 
เลิกประชุม  เวลา 12.30 น. 
 
นายสมบัติ น้ำจันทร  ผูจดรายงานการประชุม 
ผศ.ดร.ประไพ ศรีดามา ผูตรวจรายงานการประชุม 
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รายงานการดำเนนิการปรบัปรงุตามขอเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการประจำบัณฑติวทิยาลัย 

 
ขอเสนอแนะ ผลการดำเนนิการ 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
ความคิดเห็น  
- ขอ 1 ใหเติมรหสัหลักสูตรเดิม คอื 
25491741110346 
- ขอ 5 ปรับวิธีเขียนใหเขาฟอรมแมทตามตัวอยางของ
บัณฑิตวิทยาลัย 
- ขอ 6.1 ใหระบุ ปท่ีเปดหลักสูตรครั้งแรก  (หลักสตูรท่ี
เปดสอนครั้งแรก พ.ศ. 2549) 
- ขอ 7 เปลี่ยนเปน (พ.ศ. 2566) 
- ขอ 11.1 และ ขอ 11.4 เติมขอความ  
   ...และ รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
   ฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2566 – 2570... 
- ขอ 13.3 แกไขขอความเปน คณะกรรมการบริหาร
หลักสตูร 

 
 
- ปรับปรุงตามขอเสนอแลว 
- ปรับปรุงตามขอเสนอแลว 
 
- ปรับปรุงตามขอเสนอแลว 
- ปรับปรุงตามขอเสนอแลว 
 
 
- ปรับปรุงตามขอเสนอแลว 
 
- ปรับปรุงตามขอเสนอแลว 

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
ความคิดเห็น  
- ขอ 1.1 แกขอความเปน ศิลปศึกษามุงสรางบุคลากร
คุณภาพ ผานการถายทอดองคความรูทางศิลปะ การ
สรางสรรค จรรโลง และนำเสนอศิลปะท่ีสะทอนวิถีชีวิต 
และอารยธรรมของสังคม อันนำความเจริญงอกงาม
อยางยั่งยืนสูมวลมนุษยชาติ  
- ขอ 13.3 เติมคำวา ราชภฏั 

 
 
- ปรับปรุงตามขอเสนอแลว 
 
 
 
 
- ปรับปรุงตามขอเสนอแลว 

หมวดที ่3 ระบบการจดัการศกึษา การดำเนนิการ และ
โครงสรางของหลกัสตูร 
ความคดิเหน็  
- ขอ 1.2 และ 2.2.2 แกไขขอความเปน 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
- ขอ 2.5.1 และ 2.5.2 แกไขขอความเปน พ.ศ. 2567 
- ขอ 2.8 แกไขขอความเปน พ.ศ. 2561 
- ขอ 3.1.3 แกไขขอความเปน Extracurricular 
- ขอ 3.2.1 แบงตาราง แยกเปน 3.2.1 อาจารยประจำ  
  หลักสูตร และ 3.2.2 อาจารยประจำ 
- ขอ 13.1.3 แกไขขอความเปน 12 หนวยกิต และ  
   6 หนวยกิต 
- หนา 20 แกไขขอความภาษาอังกฤษเปน 

 
 
 
- ปรับปรุงตามขอเสนอแลว 
 
- ปรับปรุงตามขอเสนอแลว 
- ปรับปรุงตามขอเสนอแลว 
- ปรับปรุงตามขอเสนอแลว 
- ปรับปรุงตามขอเสนอแลว 
 
- ปรับปรุงตามขอเสนอแลว 
 
- ปรับปรุงตามขอเสนอแลว 
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  Art Extracurricular Activities 
- หนา 22 เติมคำวา วิทยาลัย 
- หนา 22 ปรับการเขียน วุฒิการศึกษาใหเปนตัวยอ 
- หนา 24 เติมเลขประตัวประจำตวัประชาชน และ
แกไข ภาคผนวก ก เปน ข 
- หนา 24 เปลี่ยนขอความเปน วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

- ปรับปรุงตามขอเสนอแลว 
- ปรับปรุงตามขอเสนอแลว 
 
- ปรับปรุงตามขอเสนอแลว 
 
- ปรับปรุงตามขอเสนอแลว 
 

หมวดที ่4 ผลการเรยีนรู กลยทุธการสอนและการ
ประเมนิผล 
- ขอ 1 ปรับแกการพัฒนาคณุลักษณะพิเศษของ
นักศึกษาใหมีลักษณะเดนเปนรูปธรรมเพียงขอเดียว
และกลยุทธหรือกิจกรรมของนักศกึษา 

 
 
- ปรับปรุงตามขอเสนอแลว 
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บันทกึการประชมุคณะกรรมการวชิาการระดบัมหาวทิยาลยั 
วาระ 5.4 เรือ่ง การขอความเหน็ชอบหลกัสตูรครศุาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวชิาศิลปศกึษา 
ครัง้ที ่2/2565 วนัองัคารที ่22 กมุภาพนัธ พ.ศ. 2565 

 

 5.4   การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 บัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565) 
  บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรเสร็จเรียบรอยแลว จึงเสนอขอ
ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตอ
ที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ครั้งท่ี 
2/2565 วันอังคารท่ี 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปไดวา 
 หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
  1) หนา 1 ขอ 2. ชื ่อปริญญาและสาขาวิชา ปรับแกไขชื่อเต็มภาษาอังกฤษ จากเดิม 
“Master of Education in Art Education” เปน “Master of Education (Art Education)” 
  2) หนา 3 – 5 ปรับแกไขสีของอักษรใหถูกตองตามแบบฟอรมท่ีกำหนด 
  3) หนา 3 ขอ 9. ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหนง และคุณวุฒิการศึกษา
ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ปรับแกไขการระบุสถาบัน/ป พ.ศ.ท่ีสำเร็จการศึกษาใหถูกตองตาม
แบบฟอรมท่ีกำหนด 
  หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
  1) เพ่ิมรายละเอียดตารางอาจารยประจำ 
  2) เพ่ิมรายละเอียดความคาดหวังผลลัพธการเรียนรูเม่ือสิ้นปการศึกษา 
  3) หนา 11 ขอ 2.5.1 แผน ก แบบ ก 2 ปรับแกไขจำนวนบัณฑิตที่คาดวาจะสำเร็จ
การศึกษา จากเดิม “ปละ 10 คน” เปน “ปละ 5 คน” 
  4) หนา 14 วิชาพัฒนาการจิตวิทยาทางศิลปะ ตรวจสอบและปรับแกไขจำนวนหนวยกิต
ใหตรงกับจำนวนหนวยกิตในคำอธิบายรายวิชาหนา 18  
  5) หนา 14 วิชาสัมมนาศิลปศึกษา ตรวจสอบและปรับแกไขจำนวนหนวยกิตใหตรงกับ
จำนวนหนวยกิตในคำอธิบายรายวิชาหนา 19 และปรับแกไขชื่อรายวิชาใหตรงกัน 
  6) หนา 15 วิชาวิทยาการวิจัยทางศิลปศึกษา ตรวจสอบจำนวนหนวยกิต ใหถูกตองและ
สอดคลองกับรายวิชาท่ีเปนวิชาปฏิบัติ 
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  7) หนา 23 ขอ 3.2 ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหนง และคุณวุฒิ
การศึกษาของอาจารยประจำหลักสูตร อาจารยประจำ และอาจารยพิเศษ ปรบัแกไขการระบุสถาบัน/
ป พ.ศ.ท่ีสำเร็จการศึกษาใหถูกตองตามแบบฟอรมท่ีกำหนด 
  8) หนา 24 ขอ 4) ระบุรายละเอียดเก่ียวกับคณะกรรมการ และผูทรงคุณวุฒิใหชัดเจน 
  หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
  ปรับแกไขแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูใหครอบคลุม ผล
การเรียนรูทุกดานและเปนไปตามแบบฟอรมท่ีกำหนด 
  หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
  1) หนา 38 ตรวจสอบและปรับแกไขเกณฑการประกันคุณภาพใหถูกตองและเปนปจจุบัน 
  2) หนา 43 – 44 ขอ 7. ตัวบงชี ้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ตรวจสอบและปรับแกไขดัชนีบงชี้ผลการดำเนินงานใหถูกตองและเปนปจจุบัน 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ และปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการกอนนำเสนอสภาวิชาการ
ตอไป 
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รายงานการดำเนนิการปรบัปรงุตามขอเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการสภาวชิาการระดบัมหาวทิยาลัย 

 
ขอเสนอแนะ ผลการดำเนนิการ 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
ความคิดเห็น  
- ขอ 2 แกไขช่ือเต็มปริญญาภาษาอังกฤษ เปน 
Master of Education (Art Education) 
- ขอ 5.4 แกไขช่ือ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเดจ็
เจาพระยา 
- ขอ 9 เติม , หลัง USA. 

 
 
- ปรับปรุงตามขอเสนอแลว 
 
- ปรับปรุงตามขอเสนอแลว 
 
- ปรับปรุงตามขอเสนอแลว 

หมวดที ่3 ระบบการจดัการศกึษา การดำเนนิการ และ
โครงสรางของหลกัสตูร 
ความคดิเหน็  
- ขอ 2.5.1 แกไขขอความเปน “คาดวาจะมผีูจบ
การศึกษาตลอดหลักสูตร ปละ 5 คน” 
- ขอ 3.1.4 แกไขช่ือวิชาเปน สัมมนาศิลปศึกษา 
- ขอ 3.1.4 เปลี่ยนจำนวนหนวยกิต เปน 3 (2-2-5) 
วิชาพัฒนาการจิตวิทยาทางศิลปะ สัมมนาศลิปศึกษา 
และวิทยาการวิจัยทางศิลปศึกษา 
- ขอ 3.2 เติม , หลัง USA. 
ขอ 5.1.1, 4) แกไขเปน คณะกรรมการสอบเคาโครง 
ขอ 5.2.1, 4) แกไขเปน คณะกรรมการสอบเคาโครง 

 
 
 
- ปรับปรุงตามขอเสนอแลว 
 
- ปรับปรุงตามขอเสนอแลว 
- ปรับปรุงตามขอเสนอแลว 
 
 
- ปรับปรุงตามขอเสนอแลว 
- ปรับปรุงตามขอเสนอแลว 
- ปรับปรุงตามขอเสนอแลว 

หมวดที ่4 ผลการเรยีนรู กลยทุธการสอนและการ
ประเมนิผล 
- หนา 33 เพิ ่มจุดดำในวิชาพัฒนาการจิตวิทยาทาง
ศิลปะ และวิชาวิทยาการศิลปศึกษา 

 
 
- ปรับปรุงตามขอเสนอแลว 
 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
- ขอ1ปรับแกไขขอความใหมท้ังหมด 
- ขอ 7 ปรับแกวรรคตอน และแกไขตัวเลขเปน 3.51 

 
- ปรับปรุงตามขอเสนอแลว 
- ปรับปรุงตามขอเสนอแลว 
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ภาคผนวก จ 
 

รายงานการพจิารณาอนมุัต/ิเหน็ชอบหลักสตูร 
 

รายงานการประชมุคณะกรรมการสภาวชิาการ 
มหาวทิยาลัยราชภฏับานสมเดจ็เจาพระยา ครั้งที ่4/2565 

 
รายงานการดำเนนิการปรับปรงุตามขอเสนอแนะ 

ของคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัราชภฏับานสมเดจ็พระยา 
ครัง้ที ่4/2565 
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รายงานการประชมุคณะกรรมการสภาวชิาการ 
มหาวทิยาลัยราชภฏับานสมเดจ็เจาพระยา ครั้งที ่4/2565 

วนัพฤหสับดทีี ่7 เมษายน พ.ศ. 2565 หองประชมุ เอ ซ ีคารเตอร  
อาคาร 100 ป ศรสีรุยิวงศ  และประชมุผานสือ่อเิลก็ทรอนกิส 

-------------------------------------- 
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 5.7 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 
สรุปเรื่อง 
 บัณฑิตวิทยาลัย ขอนำเสนอการขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยหลักสูตรดังกลาว ไดผานการวิพากษหลักสูตร ผาน
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรระดับคณะ และนำเสนอที่ประชุมคณบดี และรองคณบดีฝายวิชาการ 
(คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ครั้งที่ 2/2565 วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 ซึ่งท่ี
ประชุมดังกลาว ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ และใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะกอนนำเสนอหลักสูตร
ดังกลาวตอสภาวิชาการ เพ่ือโปรดพิจารณา 
 ทั้งนี ้หลักสูตรปรับปรุงมาจากหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) โดยสาขาดังกลาว ไดรับการรับทราบจาก สป.อว. โดยระบบ CHECO แลว 
เม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2564 รหัสหลักสูตร 25491741110346 โดยมีจำนวนนักศึกษารับเขา ดังนี้   
    

ปการศกึษา 2561 2562 2563 2564 
จำนวนนกัศกึษา 

รบัเขา 
ไมมผีูสมัคร ไมมผีูสมัคร 1 คน ไมมผีูสมัคร 

 
 บัณฑิตวิทยาลัย ไดดำเนินการปรับแกไขตามขอเสนอแนะเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอนำเสนอ
หลักสูตรดังกลาวตอสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2565 วันพฤหัสบดีท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2565 
 คณะกรรมการสภาวิชาการไดตั้งขอสังเกตและใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  1) หนา 11 แผนการรับนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ขอ 2.5.2 แผน ข 
ใหปรับแกการรับเปนปละ 30 คน และใหปรับงบประมาณหนา 12 - 13 ใหสอดคลองกัน 
  2) หนา 14 - 15 ใหทบทวนรายวิชาวิทยาการศิลปศึกษาและรายวิชาเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมการสอนศิลปะบูรณาการรวมกัน และใหเปนรายวิชาเอกบังคับ  
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  3) หนา 14 - 15 ใหทบทวนการเรียงรายวิชาสัมมนาศิลปศึกษาและรายวิชาวิทยาการ
วิจัยทางศิลปศึกษากับแผนการศึกษาใหสอดคลองกันอีกครั้ง 
  4) หนา 15 รายวิชา GD 50812 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ชื่อรายวิชาไมตรง
กับหนา 21 ใหตรวจสอบอีกครั้ง 
  5) หนา 23 ขอ 3.2 ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน ตำแหนง และคุณวุฒิฯ ของอาจารย
ประจำหลักสูตรของอาจารยสุริวัลย สุธรรม ใหปรับแกตำแหนงทางวิชาการจาก “อาจารย” ปรับแก
เปน “ผูชวยศาสตราจารย” 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ กอน

นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 

                                                         นายประกฤษฎิ์  เพชรแอง 
                                                         ผูจดัทำรายงานการประชมุ 

 
                                                         ผูชวยศาสตราจารย ดร.เผด็จ กาคำ 

                                                         ผูตรวจสอบรายงานการประชมุ 
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รายงานการดำเนนิการปรบัปรงุตามขอเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการสภาวชิาการระดบัมหาวทิยาลัยราชภฏับานสมเดจ็พระยา 

ครัง้ที ่4/2565 
ขอเสนอแนะ ผลการดำเนนิการ 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
ความคิดเห็น  
- หนา 11 แผนการรับนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษา  
ในระยะ 5 ป ขอ 2.5.2 แผน ข ใหปรับแกการรับเปน   
ปละ 30 คน และใหปรับงบประมาณหนา 12 - 13            
ใหสอดคลองกัน 

 
 
- ปรับปรุงตามขอเสนอแลว 
 

หมวดที ่3 ระบบการจดัการศกึษา การดำเนนิการ และ
โครงสรางของหลกัสตูร 
ความคดิเหน็  
- หนา 14 - 15 ใหทบทวนรายวิชาวิทยาการศิลปศึกษา
และรายวิชาเทคโนโลยี   และนวัตกรรมการสอนศลิปะ
บูรณาการรวมกัน และใหเปนรายวิชาเอกบังคับ 
- หนา 15 รายวิชา GD 50812 การบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน ช่ือรายวิชาไมตรงกับหนา 21 ให
ตรวจสอบอีกครั้ง 
- หนา 23 ขอ 3.2 ช่ือ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 
ตำแหนง และคณุวุฒิฯ ของอาจารยประจำหลักสูตร
ของอาจารยสุริวัลย สุธรรม ใหปรบัแกตำแหนงทาง
วิชาการจาก “อาจารย” ปรับแกเปน “ผูชวย
ศาสตราจารย” 

 
 
 
- ปรับปรุงตามขอเสนอแลว 
 
 
- ปรับปรุงตามขอเสนอแลว 
 
 
- ปรับปรุงตามขอเสนอแลว 

หมวดที ่4 ผลการเรยีนรู กลยทุธการสอนและการ
ประเมนิผล 
- หนา 33 เพิ ่มจุดดำในวิชาพัฒนาการจิตวิทยาทาง
ศิลปะ และวิชาวิทยาการศิลปศึกษา 

 
 
- ปรับปรุงตามขอเสนอแลว 
 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
- ขอ1ปรับแกไขขอความใหมท้ังหมด 
- ขอ 7 ปรับแกวรรคตอน และแกไขตัวเลขเปน 3.51 

 
- ปรับปรุงตามขอเสนอแลว 
- ปรับปรุงตามขอเสนอแลว 
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รายงานการดำเนนิการปรบัปรงุตามขอเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัราชภฏับานสมเดจ็พระยา 

ครัง้ที ่4/2565 
ขอเสนอแนะ ผลการดำเนนิการ 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
ความคิดเห็น  
- หนา 2  ขอ 6.2 เติมขอความ ครั้งท่ี 4/2565, วันท่ี 
21 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 

 
 
- ปรับปรุงตามขอเสนอแลว 
 

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
ความคดิเหน็ 
- หนา 8 ขอ 1.3 ปรับปรุงวัตถุประสงคทุกขอตาม
ขอเสนอแนะ 

 

หมวดที ่3 ระบบการจดัการศกึษา การดำเนนิการ และ
โครงสรางของหลกัสตูร 
ความคดิเหน็  
- แกไขช่ือรายวิชาจาก วิทยาการวิจัยทางศิลปศึกษา 
เปน วิทยวิธีวิจัยทางศิลปศึกษา และ วิทยาการ
ศิลปศึกษา เปน วิทยวิธีศิลปศึกษา ในทุกหนาเอกสาร 

 
 
 
- ปรับปรุงตามขอเสนอแลว 
 
 

หมวดที ่4 ผลการเรยีนรู กลยทุธการสอนและการ
ประเมนิผล 
- หนา 28 ขอ 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของ
นักศึกษา ปรับขอความตามขอเสนอแนะ 
- หนา 31 ขอ 3.  มาตรฐานผลการเรียนรูและแผนท่ี
แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรู 
ปรับขอความตามขอเสนอแนะ 
- หนา 33 (Curriculum mapping) พิจารณา และ
ทบทวนตามขอเสนอแนะนำ  

 
 
- ปรับปรุงตามขอเสนอแลว 
 
- ปรับปรุงตามขอเสนอแลว 
 
 
- พิจารณา และทบทวนแลว 
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ภาคผนวก ฉ 
 

การกำหนดรหสัวชิาประจำคณะและสาขาวชิา 
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ภาคผนวก (ฉบบัปรบัปรงุ) 
การกำหนดรหัสวชิาประจำคณะและสาขาวชิา 

 

คณะครศุาสตร 
 

 
 
           หลักท่ี 1      หลักท่ี 2      หลักท่ี 3     หลักท่ี 4      หลักท่ี 5     หลักท่ี 6     หลักท่ี 7 
 
       ชุดท่ี 1  ประกอบดวย   ตัวอักษร หลักท่ี  1 , 2  กำหนดให  ED  แทนคณะครุศาสตร 
       ชุดท่ี 2  ประกอบดวย   หลักท่ี  3 , 4   หมายถึงสาขาวิชาในคณะครุศาสตร   
        

รหสั
ประจำ

 

หลักสตูร สาขาวชิา ตวัอยาง 

01 วชิาแกนคณะ / กลุมวชิาพืน้ฐาน  ระดบัปรญิญาตร ี

11 

ครศุาสตรบณัฑติ 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย E D 1 1 X X X 
 

12 สาขาวิชาการประถมศึกษา E D 1 2 X X X 
 

13 สาขาวิชาพลศึกษา E D 1 3 X X X 
 

14 สาขาวิชาศิลปศึกษา E D 1 4 X X X 
 

15 สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป E D 1 5 X X X 
 

16 
สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะ

แนว 
E D 1 6 X X X 

 

17 สาขาวิชาเทคโนโลยดีิจิทัล 

เพ่ือการศึกษา 
E D 1 7 X X X 

 

18 สาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัย
ทางการศึกษา 

E D 1 8 X X X 
 

 
 

E D X X 
 

 

X 
 

X 
 

X 
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รหสั
ประจำ

 

หลักสตูร สาขาวชิา ตวัอยาง 

10 ประกาศนยีบตัร 
ประกาศนียบัตรบัณฑติวิชาชีพ

คร ู
E D 1 0 6 X X 

 

19 

ครศุาสตร 

มหาบัณฑติ 

สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา E D 1 9 8 X X 
 

20 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน E D 2 0 8 X X 
 

21 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

เปนภาษาสากล 
E D 2 1 8 X X 

 

19 
ครศุาสตร 

ดุษฎบีณัฑติ 

 

สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา E D 1 9 9 X X 
 

20 ปรชัญาดษุฎบีัณฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน E D 2 0 9 X X 
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คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร 
                           
 
          หลักท่ี 1     หลักท่ี 2     หลักท่ี 3      หลักท่ี 4      หลักท่ี 5     หลักท่ี 6     หลักท่ี 7 

 

 
ชุดท่ี 1 ประกอบดวย  ตัวอักษร หลักท่ี 1, 2 กำหนดให HU แทนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ชุดท่ี 2 ประกอบดวย หลักท่ี  3 , 4 หมายถึง สาขาวิชาในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
 

รหสั
ประจำ 

หลักสตูร สาขาวชิา ตวัอยาง 

01 วชิาแกนคณะ / กลุมวชิาพืน้ฐาน ระดบัปริญญาตร ี

 
91 

ครศุาสตรบณัฑติ 
 

สาขาวิชาภาษาไทย H U 9 1 X X X 
 

92 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ H U 9 2 X X X 
 

93 สาขาวิชานาฎยศิลปศึกษา H U 9 3 X X X 
 

94 สาขาวิชาสังคมศึกษา H U 9 4 X X X 
 

95 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและ

สารสนเทศศาสตร H U 9 5 X X X 
 

11 

ศลิปศาสตรบณัฑติ 

สาขาวิชาภาษาจีน H U 1 1 X X X 
 

12 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ H U 1 2 X X X 
 

13 สาขาวิชาภาษาไทย H U 1 3 X X X 
 

14 
สาขาวิชาภาษาและ

วัฒนธรรมเอเชียตะวันออก 
H U 1 4 X X X 

 

15 
สาขาวิชาสังคมศาสตร 

เพ่ือการพัฒนา 
H U 1 5 X X X 

 

16 สาขาวิชาอาเซียนศึกษา H U 1 6 X X X 
 

17  
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร

และสารสนเทศศาสตร 
H U 1 7 X X X 

 

21 สาขาวิชานาฏยศิลป H U 2 1 X X X 
 

H U X X 
 

 

X 
 

X 
 

X 
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รหสั
ประจำ 

หลักสตูร สาขาวชิา ตวัอยาง 

22 
ศลิปกรรมศาสตร

บัณฑิต 
สาขาวิชาออกแบบกราฟก 

และอินโฟร 
H U 2 2 X X X 

 

31 
รฐัประศาสนศาสตร

บัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร H U 3 1 X X X 

 

41 
 
 
 

 

นติิศาสตรบณัฑติ - H U 4 1 X X X 
 

 
 

รหสั
ประจำ 

หลักสตูร สาขาวชิา ตวัอยาง 

23 
ศลิปกรรมศาสตร 

มหาบัณฑติ 
สาขาวิชาศิลปกรรม H U 2 3 8 X X 

 

31 
รฐัประศาสนศาสตร 

มหาบัณฑติ 

สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร 

H U 3 1 8 X X 
 

32 
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ

สมัยใหม 
H U 3 2 8 X X 
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คณะวทิยาการจดัการ 
      

 
 
           หลักท่ี 1     หลักท่ี 2      หลักท่ี 3      หลักท่ี 4     หลักท่ี 5      หลักท่ี 6     หลักท่ี 7 

 

ชุดท่ี 1  ประกอบดวย   ตัวอักษร หลักท่ี  1 , 2  กำหนดให   MS  แทนคณะวิทยาการจัดการ      
ชุดท่ี 2  ประกอบดวย   หลักท่ี  3 , 4 หมายถึง   สาขาวิชาในคณะวิทยาการจัดการ   
 

รหสัประจำ หลักสตูร สาขาวชิา ตวัอยาง 

00 วชิาแกนคณะ / กลุมวชิาพืน้ฐาน 

11 

นเิทศศาสตรบณัฑติ 

สาขาวิชาการโฆษณา 

และธุรกิจบันเทิง 
(อยูระหวางการปรับปรุงชื่อสาขาวิชา) 

M S 1 1 X X X 
 

12 สาขาวิชาภาพยนตร M S 1 2 X X X 
 

13 
สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุโทรทัศน 
และการผลิตสื่อสตรีมม่ิง 

M S 1 3 X X X 
 

14 
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ

และการสื่อสารองคการ 
(อยูระหวางปรับปรุงชื่อสาขา) 

M S 1 4 X X X 
 

21 
 
 
 
 
 

บรหิารธรุกจิบัณฑติ 
 
 
 
 
 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

และทรัพยากรมนุษย 
M S 2 1 X X X 

 

22 
สาขาวิชาการจัดการ 

ธุรกิจดิจิทัล 
M S 2 2 X X X 

 

23 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

ระหวางประเทศ (นานาชาติ) 
M S 2 3 X X X 

 

24 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 

และโซอุปทาน 
M S 2 4 X X X 

 

M S X X 
 

 

X 
 

X 
 

X 
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25 
 
 

บรหิารธรุกจิบัณฑติ 

สาขาวิชาการตลาดและการ
สื่อสารการตลาดดิจิทัล M S 2 5 X X X 

 

26 
สาขาวิชา 

การเปนผูประกอบการ 
M S 2 6 X X X 

 

รหสัประจำ หลักสตูร สาขาวชิา ตวัอยาง 

31 บัญชบีณัฑติ  M S 3 1 X X X 
 

41 ศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการทองเท่ียว M S 4 1 X X X 
 

51 เศรษฐศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชานวัตกรรมทาง

เศรษฐกิจ การเงิน 
และการลงทุน 

M S 5 1 X X X 
 

61 
บรหิารธรุกจิ
มหาบัณฑติ 

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

 

M S 6 1 8 X X 
 

71 
บรหิารธรุกจิดุษฎี

บัณฑิต 

 
M S 7 1 9 X X 

 

81 ปรชัญาดษุฎบีัณฑติ 
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ 

สื่อสารเพ่ือการพัฒนา 
M S 8 1 9 X X 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



118 
 

 

คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

 
 
           หลักท่ี 1      หลักท่ี 2      หลักท่ี 3     หลักท่ี 4     หลักท่ี 5     หลักท่ี 6      หลักท่ี 7 
 
ชุดท่ี 1 ประกอบดวย ตัวอักษร หลักท่ี 1 , 2 กำหนดให SC แทนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชุดท่ี 2 ประกอบดวย หลักท่ี 3 , 4 หมายถึง สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

 
รหสั

ประจำ
สาขา 

หลักสตูร สาขาวชิา ตวัอยาง 

01 วชิาแกนคณะ / กลุมวชิาพืน้ฐาน ระดบัปรญิญาตร ี

91 

ครศุาสตรบณัฑติ 

สาขาวิชาฟสิกส S C 9 1 X X X 
 

92 สาขาวิชาเคมี S C 9 2 X X X 
 

93 สาขาวิชาชีววิทยา S C 9 3 X X X 
 

94 สาขาวิชาคณิตศาสตร S C 9 4 X X X 
 

95 สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา S C 9 5 X X X 
 

11 

วทิยาศาสตรบัณฑติ 
 

สาขาวิชาคณิตศาสตร 
การจัดการ 

S C 1 1 X X X 
 

12 สาขาวิชาเคมีผลิตภัณฑ S C 1 2 X X X 
 

13 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร

การแพทย 
S C 1 3 X X X 

 

14 สาขาวิชาอุตสาหกรรมชีวภาพ S C 1 4 X X X 
 

15 
สาขาวิชา

เทคโนโลยีการเกษตร 
S C 1 5 X X X 

 

16 
สาขาวิชาแอนิเมชัน เกม 

และดิจิทัลมีเดีย 
S C 1 6 X X X 

 

17 
สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร 
S C 1 7 X X X 

 

S C X X 
 

 

X 
 

X 
 

X 
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รหสั
ประจำ 

หลักสตูร สาขาวชิา ตวัอยาง 

18 

วทิยาศาสตรบัณฑติ 
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร 

S C 1 8 X X X 
 

19 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 

S C 1 9 X X X 
 

20 สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

S C 2 0 X X X 
 

21 สาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ S C 2 1 X X X 
 

22 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย S C 2 2 X X X 
 

23 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

S C 2 3 X X X 
 

31 แพทยแผนไทย
บัณฑิต 

สาขาวิชาการแพทยแผนไทย S C 3 1 X X X 
 

41 สาธารณสขุศาสตร
บัณฑิต 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร S C 4 1 X X X 
 

94 
ครศุาสตรมหา

บัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร S C 9 4 8 X X 

 

24 
วทิยาศาสตร
มหาบัณฑติ 

สาขาวิชาผลิตภัณฑสมุนไพร  
กัญชง  และกัญชา 

S C 2 4 8 X X 
 

32 แพทยแผนไทยมหาบณัฑติ สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย S C 3 2 8 X X 
 

32 
แพทยแผนไทยดษุฎี

บัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย 

 
S C 3 2 9 X X 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



120 
 

 

วทิยาลัยการดนตร ี
          

 
 
           หลักท่ี 1      หลักท่ี 2      หลักท่ี 3     หลักท่ี 4     หลักท่ี 5     หลักท่ี 6      หลักท่ี 7 
 
      ชุดท่ี 1  ประกอบดวย   ตัวอักษร หลักท่ี  1 , 2  กำหนดให  MU  แทนวิทยาลัยการดนตรี 

  
ชุดท่ี 2  ประกอบดวย   หลักท่ี  3 , 4 หมายถึง สาขาวิชาในวิทยาลัยการดนตร ี

 

       
รหสั

ประจำ

 

หลักสตูร สาขาวชิา ตวัอยาง 

01 วชิาแกนคณะ / วชิาพืน้ฐาน / วชิาเฉพาะดาน ระดบัปรญิญาตร ี

90 

ครศุาสตรบณัฑติ 

สาขาวิชาดนตรีศึกษา M U 9 0 X X X 
 

91 สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา M U 9 1 X X X 
 

92 
สาขาวิชาดนตรีตะวันตก

ศึกษา 
M U 9 2 X X X 

 

10 

ดรุยิางคศาสตร
บัณฑิต 

- M U 1 0 X X X 
 

11 สาขาวิชาดนตรีไทย M U 1 1 X X X 
 

12 สาขาวิชาดนตรีตะวันตก M U 1 2 X X X 
 

13 (หลักสูตรนานาชาติ) M U 1 3 X X X 
 

90 ครศุาสตรมหา
บัณฑิต 

สาขาวิชาดนตรีศึกษา M U 9 0 8 X X 
 

10 
ดรุยิางคศาสตร

มหาบณัฑติ 
-  M U 1 0 8 X X 

 

90 ปรชัญาดษุฎบีัณฑติ สาขาวิชาดนตรีศึกษา M U 9 0 9 X X 
 

10 
ดรุยิางคศาสตรดษุฎี

บณัฑิต - M U 1 0 9 X X 
 

 
 
 
 

M U X X 
 

 

X 
 

X 
 

X 
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คณะวศิวกรรมศาสตรและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 
                                                           

 
 
           หลักท่ี 1      หลักท่ี 2      หลักท่ี 3     หลักท่ี 4     หลักท่ี 5     หลักท่ี 6      หลักท่ี 7 
       
      ชุดท่ี 1  ประกอบดวย  ตัวอักษร หลักท่ี  1 , 2  กำหนดให  ET  แทนคณะวิศวกรรมศาสตร 
       และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     

ชุดท่ี 2  ประกอบดวย   หลักท่ี  3 , 4 หมายถึง สาขาวิชาในคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม   
 

รหสัประจำ
สาขา 

หลักสตูร สาขาวชิา ตวัอยาง 

01  พ้ืนฐานการฝกฝมือ E T 0 1 X X X  

02  
คณิตศาสตรประยุกตสำหรับ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
E T 0 2 X X X  

03  
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานสำหรับ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
E T 0 3 X X X  

04  
ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการ

อุตสาหกรรม 
E T 0 4 X X X  

11 เทคโนโลยบีัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

อุตสาหกรรม 
(  ื่  ) 

E T 1 1 X X X 
 

21 

วทิยาศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส E T 2 1 X X X 

 

22 
สาขาวิชาออกแบบ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
E T 2 2 X X X 

 

31 อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม
การผลิต และโลจิสติกส 

E T 3 1 X X X 
 

41 

วศิวกรรมศาสตร
บัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
เครื่องกลการผลิต 

E T 4 1 X X X 
 

42 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและ

ระบบควบคุมอัตโนมัติ 
E T 4 2 X X X 

 

43 สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน E T 4 3 X X X 
 

44 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

และโลจิสติกส 
E T 4 4 X X X 

 

51 บรหิารธรุกจิบัณฑติ สาขาวิชาผูประกอบการอาหาร E T 5 1 X X X 
 

E T X X 
 

 

X 
 

X 
 

X 
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บัณฑติวทิยาลัย 
            

 
 
           หลักท่ี 1      หลักท่ี 2      หลักท่ี 3     หลักท่ี 4     หลักท่ี 5     หลักท่ี 6      หลักท่ี 7 
 
 ชุดท่ี 1  ประกอบดวย   ตัวอักษร หลักท่ี  1 , 2  กำหนดให  GD  แทนบัณฑิตวิทยาลัย 
 ชุดท่ี 2  ประกอบดวย   หลักท่ี  3 , 4   หมายถึงสาขาวิชาในบัณฑิตวิทยาลัย   
        

รหสั
ประจำ

 

หลักสตูร สาขาวชิา ตวัอยาง 

01 วชิาพืน้ฐาน / วชิาเฉพาะดาน ระดบัปริญญาโท 

10 
ครศุาสตร 

มหาบัณฑติ 
สาขาวิชาการจัดการศึกษา
และนวัตกรรมการจัดการ

 

G D 1 0 8 X X 
 

20 

ปรชัญาดษุฎบีัณฑติ 

สาขาวิชาการบริหาร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

G D 2 0 9 X X 
 

30 
สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ

 

G D 3 0 9 X X 
 

40 
สาขาวิชาการจัดการศึกษา

เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
G D 4 0 9 X X 

 

50 
ครศุาสตร 

มหาบัณฑติ 
สาขาวิชาศิลปศึกษา G D 5 0 8 X X 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

G D X X 
 

 

X 
 

X 
 

X 
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ภาคผนวก ช 
 

ผลการสำรวจความตองการศกึษา สาขาวชิาศลิปศึกษา ระดบัปรญิญาโท 
บัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏับานสมเดจ็เจาพระยา 
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ผลการสำรวจความตองการศกึษา สาขาวชิาศลิปศกึษา ระดบัปรญิญาโท 
บัณฑติวทิยาลัย มหาวทิยาลยัราชภฏับานสมเดจ็เจาพระยา 

ระหวางเดอืนตลุาคม - เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ.2564 

 
 การสำรวจครั้งนี้เปนไปเพื่อใชเปนขอมูลเบื้องตนสำหรับการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาศิลปศึกษา (พ.ศ. 2565) เปนไปตามขอกำหนดของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหม 
 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ไดดำเนินการสำรวจความตองการศึกษา 
สาขาวิชาศิลปศึกษา ระดับปริญญาโท และความคิดเห็นเกี่ยวกับความจำเปน และความสำคัญของ
การศึกษาศิลปศึกษา ระดับปริญญาโท จากกลุมตัวอยางผูกำลังศึกษาศิลปะ ระดับปริญญาตรี ชั้นปท่ี 
3-4 ผูสำเร็จการศึกษาศิลปะระดับปริญญาตรีที ่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด รวมท้ัง
นักศึกษาท่ีกำลังศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาออกแบบกราฟกและอินโฟร จำนวนรวมท้ังสิ้น 248 คน วิเคราะหขอมูลดวยคาเฉลี่ย
รอยละ  ผลสำรวจพบวา  1) ผูตอบแบบสำรวจ จำนวน 248 คน ตองการศึกษาตอปริญญาโท จำนวน 
224 คน คิดเปนรอยละ 93.32 เปนเพศหญิง 171 คน คิดเปนรอยละ 68.96 เปนเพศชาย 77 คน คิด
เปนรอยละ 36.04 กำลังศึกษาระดับ ปริญญาตรีจำนวน 180 คน คิดเปนรอยละ 72.58 จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีแลวจำนวน 68 คน คิดเปนรอยละ 27.41 มีงานทำเปนครูศิลปะ และเปนชางฝมือ
ทางศิลปะ  2) ชวงอายุ ไมเกิน 25 ป จำนวน 188 คน คิดเปนรอยละ 74.80 / อายุ 22-30 ป จำนวน 
38 คน คิดเปนรอยละ 15.32 / อายุ 31-50 ป จำนวน 20 คน คิดเปนรอยละ 8.04 / อายุเกิน 50 ป 
จำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.80 ตามลำดับ  3) เหตุผลที่ตองการศึกษาตอ (1 คนตอบมากกวา 1 
ขอ) : เพ่ิมพูนความรูจำนวน 112 คน คิดเปนรอยละ 38.88  / เพ่ือประกอบอาชีพจำนวน 83 คน คิด
เปนรอยละ 28.81 / นำความรูแกปญหาการทำงาน จำนวน 38 คน คิดเปนรอยละ 13.19 / ปรับเพ่ิม
อัตราเงินเดือน จำนวน 23 คน คิดเปนรอยละ 7.98 และเหตุผลอื่นๆ จำนวน 32 คน คิดเปนรอยละ 
11.11 / บิดามารดาสนับสนุน จำนวน 15 คน คิดเปนรอยละ 46.87 เพิ่มโอกาสในการไดงานทำ 
จำนวน 8 คน คิดเปนรอยละ 25 เปนหลักสูตรท่ีนาสนใจจำนวน 9 คน คิดเปนรอยละ 12 
 นอกเหนือจากจำนวนผูตอบแบบสอบถามท่ีตองการศึกษาตอดังกลาว ยังมีบุคลากรทางศิลปะ
ระดับมัธยม สังกัดเขตการศึกษากรุงเทพมหานคร 372 โรงเรียน มีวุฒิปริญญาตรีประมาณรอยละ 70 
หรือ 260 คน ที่ยังไมไดศึกษาตอระดับปริญญาโท ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประสานงานจัดทำโครงการ
ความรวมมือพัฒนาบุคลากรสังกัดเขตการศึกษากรุงเทพมหานครตอไป 
 จากขอมูลดังกลาวจะพบวา ความตองการในการศึกษาตอระดับปริญญาโท สาขาวิชา
ศิลปศึกษา อยูในระดับมาก แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความพรอมที่จะศึกษาตอเปนจำนวนมาก 
ไมนอยกวา 100 คนในชวงแรก นอกจากนั้นหลักสูตรมีการเตรียมพรอมเปดรับนักศึกษาตางชาติไว
ดวย มีอาจารยที่สำเร็จการศึกษาจากตางประเทศที่สามารถจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษได
เปนอยางดี 
 

ดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาทัศนศิลป 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
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ภาคผนวก ซ 
 

ขอบังคับของมหาวทิยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
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