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ค าน า 
 
 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) เป็นหลักสูตร
ใหม่ที่พัฒนาขึ้นจากปัญหา และความต้องการของผู้เรียน มีความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  
 เนื้อหาภายในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) 
ประกอบด้วยสาระ 8 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร หมวดที่ 4 ผลการ
เรียนรู้กลกลยุทธ์การสอนและประเมินผล หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา หมวดที่ 
6 การพัฒนาคณาจารย์ หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร และหมวดที่ 8 การประเมินและ
ปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร  
 ในการพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้ได้พิจารณาจัดเนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัย และสอดคล้อง
กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยก าหนดรายวิชาให้สามารถส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือมุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการ และมีความรอบรู้ศิลปศึกษาด้าน
ทัศนศิลป์ เข้าใจบริบทที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา มีทักษะในการปฏิบัติงานสอนและวิจัยทาง
ศิลปศึกษาที่เน้นสาระการเรียนรู้ทางทัศนศิลป์ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  เพ่ือที่จะได้
น าไปใช้ในการพัฒนาบุคคล และใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพต่อไป  
 
 

                                                                      สาขาวิชาศิลปศึกษา  
                                                                                      บัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
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  1. ระบบการจัดการศึกษา  10 
  2. การด าเนินการหลักสูตร  10 
  3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  14 
  4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  24 
  5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  24 
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   สาขาวิชาศิลปศึกษา (ฉบับร่าง) ของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
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   บันทึกการประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย 99 
   วาระ 5.4 เรื่อง การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
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   การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565  
ภาคผนวก ฉ การก าหนดรหัสประจ าคณะและสาขาวิชา 110 
ภาคผนวก ช ผลการส ารวจความต้องการศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา ระดับปริญญาโท 122 
   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ภาคผนวก ซ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 126 
   ว่าด้วยการศึกษาบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561  

 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรครศุาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาศิลปศึกษา 

(หลักสตูรใหม ่พ.ศ. 2565) 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
คณะ     บัณฑิตวิทยาลัย 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร  
 รหัสหลักสูตร   xxxxxxxxxxxxxxxx  
 ชื่อหลักสูตรภาษาไทย  หลักสูตรครศุาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 
 ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ Master of Education Program in Art Education 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย   ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ศิลปศึกษา) 
 ชื่อย่อภาษาไทย   ค.ม. (ศิลปศึกษา) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Master of Education (Art Education)  
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  M.Ed. (Art Education)   
  
3. วิชาเอก 
  ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรที่เปิดสอนเป็นหลักสูตรปริญญาโท  
  แผน ก แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ 12 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีก
ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
  แผน ข เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ แต่มีการค้นคว้าอิสระ/ 
สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต 
 5.2 ภาษาที่ใช้ 
  จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ 
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 5.3 การรับเข้าศึกษา 
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน เข้าใจ และใช้

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี 
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะได้รับปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปศึกษา เพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 6.1 สถานภาพของหลักสูตร 
  หลักสูตรใหม่  
 6.2 การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  ก าหนดเปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2565 
  สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตรในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 
  ในการประชุม ครั้งที่ 4 / 2565 วันที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 
  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  ในการประชุม ครั้งที่ 4/ 2565 วันที่ 21 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2566 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1 ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 8.2 ผู้จัดการทางศิลปะ และศิลปศึกษาภาครัฐและเอกชน 
 8.3 นักวิจารณ์ทางศิลปะและศิลปศึกษา 
 8.4 ผู้สร้างสรรค์สื่อทางศิลปะ 
 8.5 นักวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางศิลปศึกษา 
 8.6 นักวิชาการทางการศึกษาศิลปะ 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาศิลปศึกษา 
 
ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งวิชาการ วุฒิการศึกษา สถาบัน/ปี พ.ศ.ที่ส าเร็จการศึกษา 
1 นายพีระพงษ์ กุลพิศาล 

3-1020-xxxxx-xx-x 
รองศาสตราจารย์  
(ทัศนศิลป์ 8101) 

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

Bemidji State University, USA.,  
2520 
 
วิทยาลัยวิชาการศึกษา  
ประสานมิตร, 2514 

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

รองศาสตราจารย์ 
(ทัศนศิลป์ 
8101) 

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

University of South Carolina,  
USA., 2523 
วิทยาลัยวิชาการศึกษา  
ประสานมิตร, 2514 

3 นายประสิทธ์ิ เวชบรรยงรัตน ์
3-2106-xxxxx-xx-x 

รองศาสตราจารย์  
(ทัศนศิลป์ 8101) 

ผ.ม. (ผังเมือง) 
ค.บ. (ศิลปศึกษา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2517 

หมายเหตุ ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอนดูที่ภาคผนวก ก 
 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา อยู่ภายใต้การบริหารของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีพันธกิจตาม
พระราชบัญญัติของสถาบัน ประกอบด้วย ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริหารวิชาการ
แก่สังคม และด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  การพัฒนาหลักสูตรค านึงถึงความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และ ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 พ.ศ. 
2566 – 2570 ซึ่งกล่าวถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของการใช้องค์ความรู้ (Knowledge) 
การศึกษา (Education) การสร้างสรรค์ (Creativity) และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual 
Property) ที่เชื่อมโยงกับพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม (Culture) การสั่งสมความรู้ของสังคม (Wisdom) 
และเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม่ (Technology and Innovation) ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรทางศิลปศึกษาในอนาคต และสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคมในศตวรรษที่ 21 ซึ่งก าลังก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่ โดยเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนของ
ภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี การสร้างสรรค์และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากภาค
การผลิตสินค้าไปสู่ภาคการบริการมากข้ึน 
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 11.2 ประเด็นทางสังคม  
  การศึกษาระดับอุดมศึกษามีบทบาทในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และประเทศชาติอย่าง
มาก ประเทศไทยมีสถาบันอุดมศึกษา ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (Ministry of Higher Education, science, 
Research and innovation) จ านวน 157 แห่ง แบ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจ านวน 75 แห่ง 
สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ จ านวน 17 แห่ง สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจ านวน 69 แห่ง 
วิทยาลัยชุมชนจ านวน 19 แห่ง สถาบันการศึกษาที่ไม่ได้อยู่ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาอีกจ านวนหนึ่ง  
  บทบาทการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นไปเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ  (Sustainable Development Goals : SDGS 2030) ได้วาง 
เปูาหมาย ไว้ 17 เปูาหมาย โดยมีเปูาหมายที่ 4 เกี่ยวข้องกับการศึกษาระบุไว้ว่า "สร้างหลักประกันว่า 
ทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสให้เรียนรู้ตลอดชีวิต" 
นับได้ว่าเป็นหลักประกันทางการศึกษาท่ีให้ความส าคัญกับความมีคุณภาพ ความเสมอภาค และความ
เท่าเทียมกันด้านการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับอุดมศึกษา การเพ่ิมจ านวนครูที่มี
คุณภาพ จึงส่งผลดีต่อการพัฒนาเยาวชน และประชาชนของชาติไปพร้อมๆ กัน ขจัดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน ซึ่งตอบสนองความต้องการที่จะเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะชีวิตส าหรับทุกคน ให้ความส าคัญกับทุกศาสตร์อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และ 
ศิลปศาสตร์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 11.3 ประเด็นความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
  บุคลากรทางด้านศิลปศึกษามีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจและสังคมได้
อย่างมั่นคงภายใต้แนวคิดตามสมัยนิยม ร่วมกับขนบธรรมเนียมและศิลปวัฒนธรรมของไทย ของ
เอเชีย และของโลก ขณะเดียวกันความรอบรู้เนื้อหาทางศิลปศึกษาส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนแบบ
พ่ึงพาอาศัยกัน สามารถแก้ปัญหาที่ยุ่งยาก ซับซ้อน และช่วยลดความขัดแย้ง 
 11.4 ประเด็นระดับประเทศ 
  การศึกษาเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาประเทศ สังคม และมนุษยชาติ ให้มีความ
เข้มแข็ง เจริญเติบโต รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้าน ที่เด่นชัดคือเทคโนโลยีดิจิทัลในการสื่อสาร  
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 และร่าง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13  พ.ศ. 2566 – 2570 มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ซึ่งเป็นทรัพยากรส าคัญในการพัฒนาประเทศ เพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข 
นอกจากนั้น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2562 มาตรา 4  ระบุ
ไว้ว่า “การศึกษา หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดย
การถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม การสื่อสารทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทาง
วิชาการ การสร้างสรรค์องค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้  และปัจจัย
เกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” และมาตรา 6 ระบุถึงการจัดการศึกษาไว้ว่า การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
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  การรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายคนได้สะดวก
และคล่องตัวมากขึ้น  อีกทั้งการเปิดเสรีการค้าและการบริการด้านการศึกษา  ส่งผลให้มีการ
เคลื่อนย้ายองค์ความรู้ ภาษา และวัฒนธรรมระหว่างกัน จ าเป็นต้องปรับตัวในการผลิตมหาบัณฑิต
ทางศิลปศึกษาให้มีความพร้อมต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยพัฒนาให้มีความรู้ และทักษะ
เพียงพอต่อการสนองตอบการเปลี่ยนแปลงของสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ทั้งในระดับสากล 
ระดับภูมิภาค และระดับชาติ อย่างเหมาะสม 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 ถึง 11.4 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
   การพัฒนาหลักสูตรจ าเป็นต้องพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงศักยภาพที่มีและ
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพแวดล้อมของการพัฒนาด้านศิลปศึกษาทั้งในประเทศ
ไทยและต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางศิลปศึกษาให้มีความพร้อม ทั้งองค์ความรู้ด้านทฤษฎี 
ความสามารถเชิงปฏิบัติทางศิลปกรรม และความสามารถในการถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบทางศิลปะและวัฒนธรรมที่มีต่อสังคมและการศึกษา โดยต้องปฏิบัติตน
อย่างมืออาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีทักษะการสื่อสารที่ดี และมีความเป็นไทย  
พร้อมพัฒนาศักยภาพตนเองให้สูงขึ้นตลอดเวลา สอดคล้องกับอัตลักษณ์และวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีปณิธานมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณภาพการศึกษา 
พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตบัณฑิตคุณภาพ
ที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม มีสุขภาพอนามัยดี  มีทักษะทางวิชาการ มีทักษะทางภาษาการสื่อสารและ
เทคโนโลยี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ  พร้อมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก หลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษาจ าเป็นต้องมีความยืดหยุ่น มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม จัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริงควบคู่กับการวิเคราะห์วิจัยทาง
ศิลปศึกษา เพ่ือเพ่ิมความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางศิลปศึกษาที่ทันสมัย ตามศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยที่มีอยู่อย่างสูงสุด 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มีปณิธานมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณภาพการศึกษา 
พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอนวิจัย ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู 
และส่งเสริมวิทยฐานะครู บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในฐานะ
สถาบันการศึกษาท่ีด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี 
พ.ศ. 2560 – 2579 คือ การสร้างความรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับภาคประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และผู้ประกอบการ สู่การเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
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  การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา สนองตอบนโยบายของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การสร้างองค์ความรู้
ทางศิลปะ และนวัตกรรมการสอนศิลปศึกษา ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ และ
ความคิดสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานทัศนศิลป์อย่างสร้างสรรค์ การวิจัยทางศิลปะ และวิจัยทางศิลปะ
กับการศึกษา ทั้งในระดับชุมชน ระดับเมือง และระดับประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย อีกทั้งยัง
มุ่งเสริมสร้างจิตส านึก ให้มีความตระหนักในบทบาทของครูศิลปะ ผู้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
สอดคล้องกับปรัชญาและปณิธานของหลักสูตร 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ /ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 
 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ ภาควิชา/ หลกัสูตรอื่น 
   ไม่มี 
 13.2 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
    ไม่มี 
      13.3 การบริหารจัดการ 
   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันก าหนดขั้นตอนและแนวทางในการบริหารจัดการ
ตลอดจนกระบวนการในการจัดการด้านหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การให้ค าปรึกษา การเตรียม
อาจารย์ผู้สอน และการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับผู้เรียนในการดูแล และให้ความช่วยเหลือใน
เรื่องของการศึกษาจนจบหลักสูตร โดยคณะกรรมการใช้หลักการสร้างเครือข่าย  และการประสาน
ความร่วมมือในการท างาน  
  ส าหรับแนวทางการจัดการเรียนการสอน เน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญด้วยกิจกรรม เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามเปูาหมาย 
มีการวางแผนการเรียนการสอนโดยยึดตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF โดยครอบคลุมการพัฒนาด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ยังรวมถึงคุณลักษณะที่
เป็นจุดเน้นของหลักสูตร  
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
  ศิลปศึกษามุ่งสร้างบุคลากรคุณภาพ ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางศิลปะ การ
สร้างสรรค์ จรรโลง และน าเสนอศิลปะที่สะท้อนวิถีชีวิต และอารยธรรมของสังคม อันน าความเจริญ
งอกงามอย่างยั่งยืนสู่มวลมนุษยชาติ  
 1.2 ความส าคัญ 
  ความรู้  ความก้าวหน้าทางศิลปศึกษามีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็ว 
หลักสูตรครศุาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา มุ่งสนองความคิดและความเชื่อที่ว่า คุณภาพของ
บุคลากรทางศิลปศึกษาขึ้นอยู่กับความสามารถทั้งเชิงปฏิบัติ เชิงทฤษฎี ผนวกกับการมีจินตนาการเชิง
สร้างสรรค์ที่ไร้ขีดจ ากัด และความสามารถในการถ่ายทอดความรู้  โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็น
แกนกลาง อีกทั้งปัจจุบันมีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาทัศนศิลป์และสาขาที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะครูสอนวิชาทัศนศิลป์ในโรงเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา จ านวนมากมีความประสงค์จะศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาด้านศิลปศึกษา เพ่ือพัฒนาและ
สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และการจัดการเรียนรู้ศิลปะ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ สังคม 
องค์กร และตนเองในหลายมิติ  
  ความโดดเด่นของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัย          
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่แตกต่างจากหลักสูตรของสถาบันการศึกษาอ่ืน ได้แก่  
  1.2.1 ให้ความรู้ด้านทฤษฎีและปฏิบัติการทางศิลปศึกษา เพ่ือสร้างความพร้อมในการ
ปฏิบัติการเรียนการสอน สนองตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระทัศนศิลป์ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นความส าคัญของ   
การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน เน้นการวิเคราะห์ 
วิพากษ์ วิจารณ์ คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม 
และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
  1.2.2 มุ่งเน้นการสร้างความรู้ และความช านาญในการวิจัยศิลปศึกษา เพ่ือพัฒนาองค์
ความรู้ สร้างนวัตกรรม และเทคนิควิธีการเชิงปฏิบัติ ในรูปการบูรณาการระหว่างทัศนศิลป์กับการ
สอนศิลปศึกษา  
  1.2.3 สนับสนุนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และแนวปฏิบัติด้านการบริการวิชาการที่
เกี่ยวกับศิลปศึกษา ให้สามารถออกแบบและจัดการโครงการบริการวิชาการศิลปศึกษา อันน าไปสู่การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
  1.2.4 ส่งเสริมให้มีความสามารถพิเศษในการจัดการที่หลากหลาย ตามความถนัดของ
ผู้เรียน เช่น การพัฒนาผู้สนใจศิลปะในลักษณะเป็นงานอดิเรก หรือการพัฒนาธุรกิจเชิงพาณิชย์ศิลป์ 
  1.2.5 ให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนการสอนศิลปะที่ตอบสนองความเจริญงอกงาม
ของมนุษย์ทั้งวิถีชีวิตและอารยธรรม ด้วยการเปิดโลกทัศน์ทางศิลปะและศิลปศึกษา เพ่ือสร้างความ
ตระหนักรู้ของผู้เรียนและสังคม ด้วยกิจกรรมในหลักสูตรและนอกหลักสูตร 
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  1.2.6 ส่งเสริมให้มีการศึกษาและวิจัยเชิงบูรณาการ ที่น าไปสู่การสร้างสรรค์ จรรโลง 
พัฒนาศิลปะ และศิลปศึกษา เพ่ือเสริมสร้างความเจริญงอกงามอย่างยั่งยืนของมนุษยชาติ เคารพใน
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สืบค้นองค์ความรู้ทางศิลปะ ทั้งเชิงทฤษฎีและ
ปฏิบัติอย่างเข้มข้น 
 1.3 วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทีม่ีความรู้ ความสามารถดังนี้ 
  1.3.1 มีคุณธรรมและจริยธรรมส่วนตนในเชิงวิชาการและวิชาชีพทางศิลปศึกษา  
  1.3.2 มีความรู้ด้านศิลปศึกษาและกระบวนการสอนด้านศิลปศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.3.3 มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ สามารถใช้เหตุผล วิพากษ์ และสร้างสรรค์
ความรู้ทางศิลปศึกษาด้วยวิธีการศึกษา หรือวิจัยได้อย่างเหมาะสม  
  1.3.4 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี มีความเป็นผู้น าหรือผู้ตามในการท างานกลุ่ม มีความรับผิดชอบ
ในงานส่วนตน และส่วนรวม ตลอดจนสมารถพัฒนาตนเองได้ 
  1.3.5 มีทักษะเชิงตัวเลข สื่อสารได้ เหมาะสมทั้งการพูด และการเขียน สามารถใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการศึกษา สร้างสรรค์ และน าเสนอได้อย่างถูกต้อง 
  1.3.6 สามารถจัดการเรียนการสอนตามหลักการศึกษาได้อย่างถูกต้อง 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. แผนการพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับมาตรฐานของ
ประเทศ (Compliance to 
the Thai Qualification 
Framework)  

1. ทบทวนข้อก าหนดเฉพาะของ
หลักสูตร เพ่ือตรวจสอบความ
สอดคล้องกับมาตรฐานของ
ประเทศ 

2. ปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรให้
สอดรับกับผลการเรียนรู้ 

หลักฐาน 
หลักสูตรซึ่งสอดคล้องกับ 
มาตรฐานของประเทศ  
ตวับ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ข้อที่ 1 - 3, 5 
ในหมวดที่ 7 

2. แผนการติดตามผลการน า
หลักสูตรไปใช้ พร้อมทั้ง
สร้างช่องทางในการรับฟัง
ความคิดเห็นจากทุกฝุายที่
เกี่ยวข้อง เช่น คณาจารย์
ผู้สอนศิลปะ ศิลปิน และ
ผู้ประกอบการด้านศิลปะ 
เป็นต้น 

1. จัดกิจกรรมประกันคุณภาพ
ส าหรับข้อก าหนดเฉพาะของ
หลักสูตร 

2. น าข้อมูลมาปรับปรุงเนื้อหา
รายวิชา 

3. ด าเนินการทบทวนและปรับปรุง
หลักสูตร ทุก 5 ปี 

หลักฐาน 
1. รายงานการวิจัยความ

พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
2. รายงานการวิจัยความ

พึงพอใจของนักศึกษา
ต่อคุณภาพการสอน 
และทรัพยากร
สนับสนุนการเรียน  
การสอน 

ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ข้อที่ 11 – 12 
ในหมวดที่ 7 
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3. แผนงานการพัฒนาและ
ประเมินการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

1. จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

2. จัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษา 

3. ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
4. จัดฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนให้มี 
    ความรู้เรื่องนวัตกรรมใหม่ 

หลักฐาน 
1. รายงานการด าเนินการ

การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

2. รายงานผลการวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษา 

3. รายงานผล 
    การฝึกอบรม 
ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ข้อที่ 4, 6 – 10 
ในหมวดที่ 7 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
  ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค
การศึกษาปกติ  ใน 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 แผน ก แบบ ก 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้            
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอ่ืนๆ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
 แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการท าสารนิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
และศึกษารายวิชาอ่ืนๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน  โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ก าหนดระยะเวลา และจ านวนหน่วยกิต ต้องมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้
กับภาคการศึกษาปกติ โดยมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์  หรือไม่เกิน 9 สัปดาห์ 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  การเทียบโอนหน่วยกิต และรายวิชา ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศหลักเกณฑ์การเทียบโอนผล          
การเรียนรู้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และประกาศหรือข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ดังนี้ 
  ภาคการศึกษาท่ี 1 เริ่มเดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม 
  ภาคการศึกษาท่ี 2 เริ่มเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม 
  ภาคฤดูร้อน เริ่มเดือนพฤษภาคม - เดือนกรกฎาคม 
  โดยให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
   2.2.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางศิลปศึกษา และ 
ศิลปกรรม หรือวุฒิ อ่ืนที่ เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาในประเทศ  หรือต่างประเทศ ซึ่ ง                 
สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
  2.2.2 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอ่ืนที่ไม่ใช่ศิลปศึกษา หรือศิลปกรรม
จะต้องน าเสนอแฟูมสะสมผลงาน และประสบการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับ งานศิลปะ โดยให้คณะ
กรรมการบริหารสูตรพิจารณา 
  2.2.3 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 กรณีที่คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ 
ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการสอนศิลปะ หรือท างานทางทัศนศิลป์มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งนี้
ต้องมีหนังสือรับรองจากองค์กร กรณีที่ท างานอิสระให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเป็นผู้พิจารณารับรอง 
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  2.2.4 ผ่านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้
ทราบในแต่ละปีการศึกษา 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  2.3.1 นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานทัศนศิลป์แตกต่างกัน 
  2.2.2 นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษไม่เพียงพอต่อการเรียนในระดับ
บัณฑิตศึกษา               
  2.2.3 นักศึกษาไม่เข้าใจวิธีการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท ซึ่งมุ่งเน้นการเรียน การ
สอนโดยเน้นการท าวิจัยและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษา 

ปัญหาของนักศกึษาแรกเข้า กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปญัหา 
1. นักศึกษามีความรู้พื้นฐานทาง  
    ทัศนศิลป์แตกต่างกัน 

จัดผูส้อนและกระบวนการเรยีนใหเ้หมาะสม และเปดิโอกาสให ้
นักศึกษาค้นคว้าและพัฒนาตนเองร่วมกับเครือข่ายทัศนศิลป ์

2. ความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อยกระดบัความสามารถ 
3. ไม่เข้าใจวิธีการเรียนการสอนใน 
    ระดับปริญญาโท   

จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและกิจกรรมนอกหลักสตูรที่เหมาะสม 

 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
  2.5.1 แผน ก แบบ ก 2 

ปีการศึกษา 
จ านวนนักศึกษา (คน) จ านวนบัณฑิตที่คาดว่า 

จะส าเร็จการศึกษา ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม 
2565 5 - 5 

คาดว่าจะมีผู้จบการศึกษา 
ตลอดหลักสตูร ปลีะ 5 คน 

เริ่มส าเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2567 

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

  หมายเหตุ จ านวนนักศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของผู้เรียน สังคมและ
ตลาดแรงงาน 
  2.5.2 แผน ข 

ปีการศึกษา 
จ านวนนักศึกษา (คน) จ านวนบัณฑิตที่คาดว่า 

จะส าเร็จการศึกษา ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม 
2565 30 - 30 

คาดว่าจะมีผู้จบการศึกษา 
ตลอดหลักสตูร ปลีะ 30 คน 

เริ่มส าเร็จการศึกษาปี 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 (หน่วย: บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
1. งบลงทุน 
    - ค่าครุภณัฑ ์

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2. เงินบ ารุงการศึกษา 216,000 432,000 432,000 432,000 432,000 
รวมรายรับ 216,000 432,000 432,000 432,000 432,000 

 
  งบประมาณรายจ่าย แผน ก แบบ ก 2 (หน่วย: บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
1. งบบุคลากร - - - - - 

2. งบด าเนินการ 
    - ค่าตอบแทน 

 
100,800 

 
201,600 

 
201,600 

 
201,600 

 
201,600 

    - ค่าใช้สอย 36,000 72,000 72,000 72,000 72,000 
    - ค่าวัสด ุ 36,000 72,000 72,000 72,000 72,000 
    - ค่าด าเนินการ ระดับมหาวิทยาลัย 43,200 86,400 86,400 86,400 86,400 
3. งบลงทุน 
    - ค่าครุภณัฑ ์

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวมรายจ่าย 216,000 432,000 432,000 432,000 432,000 
จ านวนนักศึกษา 5 10 10 10 10 
ค่าใช้จ่ายต่อหัว 
ในการผลติบัณฑิต 

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

 
  2.6.2 แผน ข 
   งบประมาณรายรับ แผน ข  (หน่วย: บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
1. งบลงทุน 
    - ค่าครุภณัฑ ์

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2. เงินบ ารุงการศึกษา 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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   งบประมาณรายจ่าย แผน ข (หน่วย: บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
1. งบบุคลากร - - - - - 
2. งบด าเนินการ 
    - ค่าตอบแทน 

 
550,400 

 
1,100,800 

 
1,100,800 

 
1,100,800 

 
1,100,800 

    - ค่าใช้สอย 250,400 500,800 500,800 500,800 500,800 
    - ค่าวัสด ุ 250,400 500,800 500,800 500,800 500,800 
    - ค่าด าเนินการ 
      ระดับมหาวิทยาลยั 

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

3. งบลงทุน 
    - ค่าครุภณัฑ ์

- - - - - 

รวมรายจ่าย 1,314,000 2,628,000 2,628,000 2,628,000 2,628,000 
จ านวนนักศึกษา 30 60 60 60 60 

ค่าใช้จ่ายต่อหัว 
ในการผลติบัณฑิต 

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

 
 2.7 ระบบการศึกษา 
  แบบชั้นเรียน ทั้งแบบในที่ตั้ง และแบบออนไลน ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
  แบบทางไกลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
  แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
  อ่ืน ๆ  
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
 การเทียบโอนหน่วยกิต และรายวิชา ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และต้องเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ประกาศ
หลักเกณฑ์    การเทียบโอนผลการเรียนรู้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน และการยกเว้น
การเรียนรายวิชา พ.ศ. 2549 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้ประสบการณ์เข้าสู่ระบบ พ.ศ. 2554 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา จัดการเรียนการสอน 2 แผน คือ แผน 
ก แบบ ก 2 และ แผน ข ใช้ระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี 
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
   1) โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนด
ไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ นักศึกษาที่เลือกท าวิทยานิพนธ์ประกอบด้วย
หมวดรายวิชาที่ต้องเรียน 2 หมวด คือ หมวดวิชาเอก และหมวดวิทยานิพนธ์ โดยมีโครงสร้าง
หลักสูตร ดังนี้ 
   หมวดวิชาเอก 24  หน่วยกิต 
    วิชาเอกบังคับ 18  หน่วยกิต 
    วิชาเอกเลือก 6  หน่วยกิต 
   หมวดวิทยานิพนธ์ 12  หน่วยกิต 
    วิทยานิพนธ์ 12  หน่วยกิต 
   2) โครงสร้างหลักสูตร แผน ข แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ใน
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ นักศึกษาที่เลือกท าวิทยานิพนธ์ประกอบด้วยหมวด
รายวิชาที่ต้องเรียน 2 หมวด คือ หมวดวิชาเอก และหมวดวิทยานิพนธ์ โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 
   หมวดวิชาเอก 30  หน่วยกิต 
     วิชาเอกบังคับ                                                             18  หน่วยกิต 
    วิชาเอกเลือก                                                             12  หน่วยกิต 
   หมวดวิทยานิพนธ์ 6  หน่วยกิต 
    สารนิพนธ์ 6  หน่วยกิต 
  3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข 
    1) หมวดวิชาเอก 
    - แผน ก แบบ ก 2 24  หน่วยกติ 
    - แผน ข  30  หน่วยกติ 
   วิชาเอกบังคับ  ให้เรียน (ทั้ง 2 แผน) 18  หน่วยกิต 
   GD 50801 สุนทรียศาสตร์และศิลปวิจารณ์กับการปฏิบัติงานทัศนศิลป์ 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 ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
    - แผน ข   ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
   จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
   GD 50807 แนวโน้มพัฒนาการทางทัศนศิลป์และศิลปศึกษา 3 (3-0-6)  
      Trend of Visual Arts and Art Education Development 
   GD 50808 ทัศนศิลป์สมัยใหม่และหลังสมัยใหม่ 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 การรับรู้และจินตนาการทางศิลปะ 3 (3-0-6) 
      Artistic Perception and Imagination 
     GD 50812 การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  3 (3-0-6) 
       Local Art and Culture Leaning Resources Management 
   GD 50813 การบริหารศิลปศึกษา               3 (3-0-6)  
      Art Education Management 
   2) หมวดวิทยานิพนธ์ 
    - แผน ก แบบ ก 2 
   GD 50814 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
      Thesis 
    - แผน ข 
   GD 50815 สารนิพนธ์                                                         6 หน่วยกิต 
      Thematic Paper 
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  3.1.4 แผนการศึกษา  
   สาขาวิชาศิลปศึกษา  จัดแผนการเรียน  แผน ก แบบ ก 2  และ  แผน ข  เป็น            
รายภาค ดังนี้ 
 
แผน ก แบบ ก 2 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

GD 50801 สุนทรียศาสตร์และศิลปวิจารณ์กับการปฏิบัติงานทัศนศิลป์ 3 (2-2-5) 
GD 50802 พัฒนาการจิตวิทยาทางศิลปะ 3 (2-2-5) 
GD 50803 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอนศิลปะ 3 (3-0-6) 

รวม   9 หน่วยกิต 
 

 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
GD 50814 วิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต 

รวม 12 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

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

 วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา   3 หน่วยกิต 
รวม   9 หน่วยกิต 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

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

รวม   6 หน่วยกิต 
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แผน ข 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
GD 50801 สุนทรียศาสตร์และศิลปวิจารณ์กับการปฏิบัติงานทัศนศิลป์ 3 (2-2-5) 
GD 50802 พัฒนาการจิตวิทยาทางศิลปะ 3 (2-2-5) 
GD 50803 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอนศิลปะ 3 (3-0-6) 

รวม   9 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

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

 วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา   3 หน่วยกิต 
รวม   9 หน่วยกิต 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
GD 50806 สัมมนาศิลปศึกษา   3 (2-2-5) 

 วิชาเอกเลือก 2 รายวิชา   6 หน่วยกิต 
รวม   9 หน่วยกิต 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
 วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 

GD 50815 สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต 
รวม 9 หน่วยกิต 
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  3.1.5 อธิบายรายวิชา  
   1) วิชาเอกบังคับ 
GD 50801 สุนทรียศาสตร์และศิลปวิจารณ์กับการปฏิบัติงานทัศนศิลป์ 3 (2-2-5)  
  Aesthetics and Art criticism in Visual Arts Practicum 
 หลักการสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์และปรัชญาศิลปะ บทบาทของสุนทรียศาสตร์ที่มีต่อ
ประวัติศาสตร์ศิลป์ ศิลปวิจารณ์ ศิลปะปฏิบัติ และศิลปศึกษา ทฤษฎี และกระบวนการวิจารณ์ผลงาน
ทัศนศิลป์ การใช้ศิลปะสาขาอ่ืนกับการวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ บทบาทของศิลปวิจารณ์กับ
ศิลปศึกษา คุณธรรมและจริยธรรมทางการวิจารณ์ 
 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 พัฒนาการจิตวิทยาทางศิลปะ                         3 (2-2-5)  
  Psychology Artistic Development                                   
 พัฒนาการจิตวิทยาของมนุษย์แต่ละช่วงวัยในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา ระดับขั้นพัฒนาการทางศิลปะของวัยเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ การวิเคราะห์และ
ตีความหมายภาพวาดของเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ศิลปะกับพัฒนาการทางสมอง และการ
แสดงออกทางศิลปะ การรับรู้ และจิตวิทยาทางศิลปะ ศิลปะบ าบัด ศิลปะส าหรับบุคคลที่มีความ
บกพร่อง 
 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 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอนศิลปะ                                3 (2-2-5) 
   Technology and Innovation in Art Teaching 
 รูปแบบ กลไก และกระบวนการสอนทัศนศิลป์ ดิจิทัลเทคโนโลยี และนวัตกรรมการสอน
ทัศนศิลป์ และการออกแบบ การใช้เทคโนโลยีและแอปพลิเคชั่นช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ การวางแผน
การสอน การตัดสินใจเลือก การจัดหา การประเมินทางเทคโนโลยีการศึกษา การประยุกต์และ
ดัดแปลงเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีเก็บรวบรวมข้อมูล และเผยแพร่ผลงานศิลปะ 
 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 การวัดและประเมินผลศิลปศึกษา  3 (3-0-6) 
  Measurement and Evaluation in Art Education 
 ภูมิหลัง แนวคิด หลักการและทฤษฎีการวัดและประเมินผลศิลปศึกษา การออกแบบและ
สร้างเครื่องมือการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ทางศิลปศึกษา การวิเคราะห์แบบทดสอบ การ
แปลผล คะแนน และการน าไปใช้ การวัดและประเมินผลงานศิลปะของผู้เรียน ด้านจิตวิทยา                   
ด้านพฤติกรรม ด้านพัฒนาการทางศิลปะ และด้านการแสดงออกทางศิลปะ  
 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 สัมมนาศิลปศึกษา 3 (2-2-5)  
  Seminar in Art Education 
 สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ที่สนับสนุนการวิจัยด้านศิลปศึกษา ปัญหา แนวโน้ม การ
ประเมินสมรรถนะ และการเสริมสร้างคุณภาพศิลปศึกษา 
 Seminar related to support art education research; problems, trends, 
capability assessment and quality enhancement for art education 
GD 50806 วิทยวิธีวิจัยทางศิลปศึกษา 3 (2-2-5)  
  Research Methodology in Art Education 
 หลักการและรูปแบบการวิจัยศิลปศึกษา การก าหนดปัญหา ค าถาม และวัตถุประสงค์การ
วิจัย การตั้งชื่อการวิจัย การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับศิลปศึกษา การออกแบบการวิจัย ตัวแปร
และมาตรวัดตัวแปร สมมติฐานการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง  หน่วยที่ศึกษา เครื่องมือ           
การวิจัย และคุณภาพของเครื่องมือ สถิติการวิจัย การรายงานการวิจัย ฝึกปฏิบัติเขียนและน าเสนอ           
โครงร่างวิจัยทางศิลปศึกษา 
 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 แนวโน้มพัฒนาการทางทัศนศิลป์และศิลปศึกษา 3 (3-0-6)  
  Trend of Visual Arts and Art Education Development 
 ประวัติศาสตร์ศิลปะและศิลปศึกษาของตะวันตก ตะวันออก และของประเทศไทย  แนวโน้ม 
และอิทธิพลด้านเนื้อหา รูปแบบ และสื่อทัศนศิลป์ ตั้งแต่อดีตจนถึงศิลปะร่วมสมัยกับศิลปศึกษา 
แนวคิด และขบวนการเปลี่ยนแปลงทางศิลปศึกษายุคหลังสมัยใหม่ ทฤษฎีและหลักการสอน
ศิลปศึกษาในศตวรรษที่ 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 ทัศนศิลป์สมัยใหม่และหลังสมัยใหม่ 3 (3-0-6) 
  Modern and Postmodern Visual Arts 
 ปรัชญาและลักษณะเฉพาะของศิลปะสมัยใหม่ และหลังสมัยใหม่ พัฒนาการของลัทธิศิลปะ
สมัยใหม่ อิทธิพลของศิลปะสมัยใหม่กับการเรียนการสอนศิลปะ การเปลี่ยนแปลงจากศิลปะสมัยใหม่  
สู่ศิลปะหลังสมัยใหม่  แนวโน้มของศิลปะหลังสมัยใหม่ที่ส่งผลต่อแนวคิดการศึกษาศิลปะในศตวรรษ 
ที่ 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 การจัดกิจกรรมศิลปะเสริมหลักสูตร 3 (2-2-5)  
  Art Extracurricular Activities 
 แนวคิด เหตุผล และวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ศิลปะนอกหลักสูตร การจัดกิจกรรม
เรียนรู้ด้านทัศนศิลป์อย่างหลากหลายนอกห้องเรียน เน้นความสนใจ ความต้องการเฉพาะของผู้เรียน 
การปฏิบัติจริง การมีส่วนร่วมและงานอาสาในชุมชน และสถานศึกษา โครงงานเพ่ิมศักยภาพทาง
ศิลปะและการจัดนิทรรศการหรือการเผยแพร่ผลงานศิลปะสู่สาธารณะ  หลักการจัดกิจกรรมศิลปะ
เฉพาะกลุ่ม  ลักษณะและประเภทของการจัดกิจกรรมศิลปะเฉพาะกลุ่ม ปฏิบัติการจัดกิจกรรมศิลปะ
เฉพาะกลุ่มประเภทต่าง 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 และรูปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทัศนศิลป์แก่นักเรียน 
นักศึกษาและชุมชน จิตวิทยาการเรียนรู้และถ่ายทอดทัศนศิลป์ของแต่ละท้องถิ่น ตามวัยของผู้เรียน 
เทคนิค การสอนและการใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละวัย การพัฒนาและการบริหาร
หลักสูตร การจัดการการเรียนการสอนศิลปศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
 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 การรับรู้และจินตนาการทางศิลปะ 3 (3-0-6)  
  Artistic Perception and Imagination 
 ความหมาย และความส าคัญระหว่างการรับรู้และจินตนาการ ความสัมพันธ์ของการรับรู้ และ
จินตนาการต่อการสร้างสรรค์ศิลปะ ทฤษฎีการรับรู้ และจินตนาการทางการมองเห็น ผลกระทบของ
การรับรู้ และความเป็นจริงต่อรูปแบบและเนื้อหาทัศนศิลป์ องค์ประกอบ จินตนาการเชิงสร้างสรรค์ 
ขั้นพัฒนาการทางทัศนศิลป์กับการรับรู้ทางศิลปะ การรับรู้และจินตนาการกับวิธีการแปลงรูปทาง
ทัศนศิลป์ 
 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 การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 3 (3-0-6) 
  Local Art and Culture Leaning Resources Management  
 หลักการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การวางแผนโครงการส่งเสริม 
อนุรักษ์ เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น บทบาทของรัฐบาล เอกชน และการปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม   
 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 การบริหารศิลปศึกษา 3 (3-0-6) 
  Art Education Administration 
 แนวคิด หลักการ และทฤษฎีการบริหาร การก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
องค์การ การวางแผน การจัดองค์กร การบริหารบุคคล การบริหารเทคโนโลยี การบริหารการตลาด 
การบริหารงบประมาณ การสั่งการ การประสานงาน การควบคุม การรายงานผล ภาวะผู้น าทางการ
บริหารและวิชาการ การประกันคุณภาพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร แนวโน้มการ
บริหารในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้ส าหรับครูศิลปศึกษา บทบาทของศิลปศึกษากับวัฒนธรรม 
ชุมชน สิ่งแวดล้อม และการเรียนรู้ตลอดชีวิต แนวโน้มของสื่อการศึกษาในยุคดิจิทัล 
 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) หมวดวิทยานิพนธ์ 
GD 50814 วิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต 
  Thesis   
 การจัดท าและปกปูองโครงร่างการวิจัยที่แสดงความพร้อมในการท าวิจัยทางศิลปศึกษาตาม
เกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย หลังการสอบผ่านการปกปูองโครงร่างการวิจัยแล้ว ให้ด าเนินการศึกษา 
เขียนรายงาน และสอบปกปูองวิทยานิพนธ์ทางศิลปศึกษาต่อคณะกรรมการ ตีพิมพ์และเผยแพร่
บทความวิจัยตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  
 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 สารนิพนธ์     6 หน่วยกิต 
  Thematic Paper   
 การจัดท าและปกปูองโครงร่างสารนิพนธ์ที่แสดงความพร้อมในการท าสารนิพนธ์ทาง
ศิลปศึกษาตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย หลังสอบผ่านการปกปูองโครงร่างสารนิพนธ์แล้ว ให้
ด าเนินการศึกษา เขียนรายงาน และสอบปกปูองสารนิพนธ์ทางศิลปศึกษาต่อคณะกรรมการ ตีพิมพ์
และเผยแพร่บทความวิจัยตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย   
 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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3.2 ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร อาจารย์ประจ า และอาจารย์พิเศษสาขาวิชาศิลปศึกษา 
 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งวิชาการ วุฒิการศึกษา สถาบัน/ป ีพ.ศ.ที่ส าเร็จการศึกษา 
1 นายพีระพงษ์ กุลพิศาล 

3-1030-xxxxx-xx-x 
รองศาสตราจารย์ 
(ทัศนศิลป์ 8101) 

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

Bemidji State University, USA., 
2520 
วิทยาลยัวิชาการศึกษาประสานมิตร, 
2514 

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

รองศาสตราจารย์ 
(ทัศนศิลป์ 8101) 

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

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

3 นายประสิทธิ์ เวชบรรยงรัตน์ 
3-1206-xxxxx-xx-x 

รองศาสตราจารย์ 
(ทัศนศิลป์ 8101) 

ผ.ม. (ผังเมือง) 
ค.บ. (ศิลปศึกษา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2517 

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

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ทัศนศิลป์ 8101) 

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

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2562 
มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, 2562 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง, 2550 

5 นายพงศ์ หรดาล 
1-3604-xxxxx-xx-x 

รองศาสตราจารย์ 
(บริหารธุรกิจ 6802 
อนุสาขาวิชาการ
จัดการ 680201) 

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

Kent State University, USA., 2530 
University of Akron, USA., 2530 
 
Bemidji State University, USA., 
2522 
วิทยาลยัครูพระนคร, 2517 

 3.2.2 อาจารย์ประจ า 
ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งวิชาการ วุฒิการศึกษา สถาบัน/ป ีพ.ศ.ที่ส าเร็จการศึกษา 
1 นางลินดา เกณฑ์มา 

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

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

มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, พ.ศ. 2553 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2533 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2525 

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

รองศาสตราจารย์ 
(วิศวกรรมเครื่องกล 
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 นางสาวอารีวรรณ เอี่ยมสะอาด 
1-3604-xxxxx-xx-x 

รองศาสตราจารย์ 
(การศึกษา 6501) 

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

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
บางแสน, 2524 
 

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

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(เทคโนโลยี      
การจัดการ 1807) 

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

มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, 2556 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2545 
สถาบันราชภฏัอุตรดิตถ์, 2539 
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ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งวิชาการ วุฒิการศึกษา สถาบัน/ป ีพ.ศ.ที่ส าเร็จการศึกษา 
5 นายสรายุทธ์ เศรษฐขจร 

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

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

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

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

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(การศึกษา 6501), 
(อนุสาขาวิชา   
แนะแนวและ     
ให้ค าปรึกษา 
650105) 

ปร.ด. (จิตวิทยาการให้ค าปรกึษา) 
 
กศ.ม. (การแนะแนวและจิตวิทยา
การให้ค าปรึกษา) 
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
และผดุงครรภ์ชั้นสูง 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2552 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
ประสานมิตร, 2542 
วิทยาลยัพยาบาลนครราชสีมา, 2530 

7 นางสาวชลพร กองค า 
3-1015-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(การศึกษา 6501), 
(อนุสาขาวิชา    
แนะแนวและ     
ให้ค าปรึกษา 
650105) 

ปร.ด. (จิตวิทยาการให้ค าปรกึษา) 
พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวชศาสตร์) 
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
และผดุงครรภ์ชั้นสูง 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2552 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543 
 
วิทยาลยัพยาบาลนครราชสีมา, 2530 

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

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(เทคโนโลยี
สารสนเทศ 1806) 

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2558 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549 
สถาบันราชภฏัธนบุรี, 2541 

 
หมายเหตุ ประวัติ ภาระงานสอน และผลงานทางวิชาการดูท่ีภาคผนวก ข 
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
 ไม่มีการออกภาคสนาม 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 แผน ก แบบ ก 2 
 5.1 รายวิชา GD 50814  วิทยานิพนธ์ (Thesis)            
  5.1.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
     1) มีการเรียนรู้ในสาระวิชาต่าง ๆ เพื่อค้นหาหัวข้อวิจัยที่สนใจ 
     2) จัดท าโครงร่างงานวิจัย ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและที่ปรึกษา
ร่วมและน าเสนอคณะกรรมการสอบเค้าโครง  
     3) เก็บข้อมูลวิจัยตามโครงร่างวิจัย ในการดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและ           
ที่ปรึกษาร่วม 
     4) จัดท ารายงานการวิจัย (ฉบับสมบูรณ์) สอบปากเปล่าโดยคณะกรรมการสอบ          
เค้าโครง และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอีก 1 คน โดยมีผลการเรียนเป็น 4 ระดับ คือ  ดีมาก (Excellent) 
ดี (Good) ผ่าน (Pass) ไม่ผ่าน (Fail) 
   5) เผยแพร่ผลงานวิจัย และบทความวิจัย ด้วยวิธีการที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรอง 
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  5.1.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
    1) มีองค์ความรู้ทางทัศนศิลป์จากการท าวิจัย และการท าโครงร่างงานวิจัย 
   2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
    3) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์สถิติข้อมูล 
   4) สามารถปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
   5) สามารถน าเสนอและสื่อสารด้วยภาษาพูด และภาษาเขียน 
   6) สร้างเครือข่ายทางทัศนศิลป์ และศิลปศึกษา 
  5.1.3 ช่วงเวลา 
      ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษาท่ี 2 
  5.1.4 จ านวนหน่วยกิต 
    แผน ก  แบบ ก 2  จ านวน  12  หน่วยกิต  
  5.1.5 การเตรยีมการ 
    1) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษาและการติดตามการท างานของ
นักศึกษา 
    2) การจัดเตรียมสิ่ งอ านวยความสะดวกในการ เค้าโครงวิจัย งานวิจัย เช่น 
คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร และอ่ืน ๆ 
  5.1.6 กระบวนการประเมินผล 
                 1) การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์กระท าโดยวิธีการน าเสนอในที่ประชุมและสอบปาก
เปล่า โดยอาจารย์ผู้สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ า และผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าว ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 
   2) ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการท าวิจัยโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์
อ่ืน อย่างน้อย 3 คน จากการสังเกตพิจารณาผลงานและจากการรายงานด้วยวาจา 
   3) ประเมินผลการท างานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการท างาน
ผลงานทีเ่กิดในแต่ละข้ันตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา  
   4) การสอบวิทยานิพนธ์ กระท าโดยวิธีน าเสนอในที่ประชุมและสอบปากเปล่า โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็นกรรมการชุดเดียวกันกับคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
ซึ่งการแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จะกระท าได้เฉพาะกรณีที่
มีเหตุจ าเป็นการด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
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     5) จัดท ารายงานวิทยานิพนธ์ (ฉบับสมบูรณ์) สอบปากเปล่าโดยคณะกรรมการชุด
เดิมและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอีก 1 คนโดยมีผลการเรียนเป็น 4 ระดับ คือ  ดีมาก (Excellent) ดี 
(Good) ผ่าน (Pass) ไม่ผ่าน (Fail) 
   6) เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ด้วยวิธีการที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรอง 
 
 แผน ข 
 5.2 รายวิชา GD 50815 สารนิพนธ์ (Thematic Paper)            
  5.2.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
     1) มีการเรียนรู้ในสาระวิชาต่าง ๆ เพื่อค้นหาหัวข้อสารนิพนธ์ที่สนใจ 
     2) จัดท าโครงร่างสารนิพนธ์ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและ                      
ที่ปรึกษาร่วมและน าเสนอคณะกรรมการสอบเค้าโครง  
     3) เก็บข้อมูลวิจัยตามโครงร่างสารนิพนธ์ ในการดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและ 
ที่ปรึกษาร่วม 
     4) จัดท ารายงานสารนิพนธ์ (ฉบับสมบูรณ์) สอบปากเปล่าโดยคณะกรรมการสอบ          
เคา้โครง และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอีก 1 คน โดยมีผลการเรียนเป็น 4 ระดับ คือ  ดีมาก (Excellent) 
ดี (Good) ผ่าน (Pass) ไม่ผ่าน (Fail) 
   5) เผยแพร่ผลงานสารนิพนธ์ ด้วยวิธีการที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรอง 
  5.2.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
    1) มีองค์ความรู้ทางศิลปศึกษาและทัศนศิลป์จากการท าสารนิพนธ์ 
   2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  
    3) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์สถิติข้อมูล 
   4) สามารถปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
   5) สามารถน าเสนอและสื่อสารด้วยภาษาพูด และภาษาเขียน 
   6) สร้างเครือข่ายทางศิลปศึกษา และทัศนศิลป์ 
  5.2.3 ช่วงเวลา 
      ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษาท่ี 2 
  5.2.4 จ านวนหน่วยกิต 
     แผน ข  จ านวน  6  หน่วยกิต 
  5.2.5 การเตรียมการ 
    1)  อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษาและการติดตามการท างานของ
นักศึกษา 
    2)  การจัดเตรียมสิ่ งอ านวยความสะดวกในการท าเค้าโครงสารนิพนธ์  เช่น 
คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร และอ่ืน ๆ 
   5.2.6 กระบวนการประเมินผล 
                 1) การน าเสนอเค้าโครงสารนิพนธ์กระท าโดยวิธีการน าเสนอในที่ประชุม ซึ่ง
ประกอบด้วยอาจารย์ประจ า และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าว 
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ า                  
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รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัย     
ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
   2)  ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการท าสารนิพนธ์โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและ
อาจารย์อ่ืน อย่างน้อย 3 คน จากการสังเกตพิจารณาผลงานและจากการรายงานด้วยวาจา 
   3) ประเมินผลการท างานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการท างาน 
ผลงานทีเ่กิดในแต่ละข้ันตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา  
   4) การสอบสารนิพนธ์ กระท าโดยวิธีน าเสนอในที่ประชุมและสอบปากเปล่า โดย
คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์เป็นกรรมการชุดเดียวกันกับคณะกรรมการสอบเค้าโครงสารนิพนธ์ ซึ่ง
การแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบสารนิพนธ์ จะกระท าได้เฉพาะกรณีที่มี
เหตุจ าเป็นการด าเนินการสอบสารนิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 อาจารย์ผู้สอบสารนิพนธ์ ต้อง
ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ 
ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
ร่วม 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนกัศึกษา 
มีจิตส านึกท่ีดีต่อมหาวิทยาลยั เข้าร่วม
กิจกรรมที่เกีย่วข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลยั และเผยแพร่เกียรตคิุณของ
มหาวิทยาลยั 

- ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
- ร่วมกิจกรรมรับนักศึกษาใหม ่
- ร่วมกิจกรรมประจ าปีของมหาวทิยาลัย เช่น กิจกรรมทางศิลปะใน
วันคล้ายวันพิราลัย กิจกรรมวันราชภัฏ 

- จัดโครงการศลิปะทีส่นองความตอ้งการของชุมชนและท้องถิ่น 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถแกป้ัญหา

ทางด้านจริยธรรมที่ซับซ้อนในทาง
วิชาชีพศิลปศึกษาด้วยความเข้าใจใน
บริบทของสังคม 

2. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม  
และสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงการท า
กิจกรรมทีไ่ม่กระทบความรู้สึกของ     
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเชิงลบ 

3. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ศิลปศึกษาด้วยความเข้าใจและ
ระมัดระวัง 

4. มีจิตสาธารณะ และอาสาปฏิบตัิ
กิจกรรมทีส่อดคล้องกับวิชาชีพ
ศิลปศึกษา 

- ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนแบบ
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ  

1. การใช้สถานการณจ์ าลอง  
2. กระบวนการสร้างเจตคติ  
3. การท าค่านิยมให้กระจ่าง  
 
 

1. ประเมินระหว่างเรียน         
โดยให้ผูเ้รียนประเมินตนเอง 
โดยให้ผูส้อนประเมิน        
และโดยผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง   
โดยการสังเกตพฤติกรรม 

2. ประเมินภายหลังส าเร็จ
การศึกษา โดยบัณฑติวิทยาลยั 
และโดยผู้ใช้บณัฑิต          
โดยใช้แบบสอบถาม         
และแบบสัมภาษณ ์
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 2.2 ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและ
ทฤษฎีด้านศิลปศึกษาและศิลปกรรม
อย่างถ่องแท้ และมีวิจารณญาณ 

2. สามารถถ่ายทอดความรูด้้านศลิปศึกษา
และศลิปกรรมได้อย่างเป็นระบบ 

3. มีความรู้และความเข้าใจใน
กระบวนการวิจยั และการสร้างสรรค์
ด้านศิลปศึกษา และศลิปกรรม 

4. มีความรู้ในการบรูณาการองค์ความรู้
ใหม่กับองค์ความรู้เดิมอย่างกลมกลืน
สร้างสรรค ์

- ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนแบบ
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ เน้นคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
วิจารณ์ และทักษะ 
สนับสนุนใหผู้้เรยีนได้ใช้
ความเชี่ยวชาญในศาสตร์
ของตน  

1. การใช้กระบวนการ
แก้ปัญหา 

2. กระบวนการสอนสร้าง
ความคิดรวบยอด 

3. การสอนแบบสืบสวน
สอบสวน 

4. การปฏิบัติจริง 
5. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา

เป็นฐาน 

กลยุทธ์การประเมินประกอบด้วย 
1. การทดสอบ 
2. การปฏิบัติกิจกรรมระหว่าง

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

 2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. สามารถบรูณาการความรู้ภาคทฤษฎี 
และภาคปฏิบตัิ ด้วยแนวคิด และ
เทคนิคท่ีหลากหลายแปลกใหม่       
ทั้งจากภายในและภายนอก    
สาขาวิชาศิลปศึกษา 

2. สามารถวินิจฉัย วิเคราะห์ วิพากษ์ และ
วิจารณ์อยา่งผู้มีความรู้ทางศิลปศกึษา 

3. สามารถคดิเชื่อมโยงความสมัพันธ์ของ
องค์ความรู้ทางศิลปศึกษา อันน าไปสู่
การสังเคราะหเ์พื่อประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ใหมไ่ด ้

4. สามารถคดิริเริ่ม สร้างสรรค์ และ
พัฒนางานวิจัยเพื่อขยายองค์ความรู้
ด้านศิลปศึกษา 

5. มีความสามารถเผยแพร่องค์ความรู้
ศิลปศึกษาและศลิปกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งระดับชาตหิรือระดับ
นานาชาติ 

- เชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
ผู้ทรงคุณวุฒิต่างสถาบันท้ัง
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศมาบรรยาย 

- มีการทัศนศึกษาในประเทศ 
และต่างประเทศ เพื่อฝึก
การตั้งโจทย์ประเด็นหัวข้อ
วิจัย และงานสร้างสรรค ์

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

คิดสร้างสรรค ์
5. การศึกษาดูงาน 

กลยุทธ์การประเมินประกอบด้วย  
1. การทดสอบ 
2. การรายงานการศึกษาค้นคว้า  
3. การน าเสนอผลงาน 
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 2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมวิชาชีพ
ศิลปศึกษาได้อย่างมีคณุค่าและมี
ความสุข 

2. สามารถในการเข้าใจบทบาทและหน้าที่ 
ปรับตัว และอยู่ร่วมกับสังคมตา่ง
วัฒนธรรม 

3. สามารถแสดงบทบาทผู้น าและผู้ตาม 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของ
กลุ่มในสถานการณ์ที่หลากหลาย 

4. มีความรับผิดชอบต่อความคดิ ค าพูด 
และการกระท าของตนเอง ภายใต้
ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของ
องค์กร 

5. สามารถแก้ปญัหาทางวิชาชีพ
ศิลปศึกษาที่มีความซับซ้อนได้ด้วย
ตนเอง  

- น ากรณีศึกษาจาก
ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ มาศึกษา 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป
ประเด็น เพื่อสร้างและ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่
ที่เป็นการขยายพรมแดน
ความรู้และทรัพยส์ินทาง
ปัญญา 

1. การใช้สถานการณจ์ าลอง  
2. การแสดงบทบาทสมมต ิ
3. กระบวนการสร้างเจตคต ิ
4. การท าค่านิยมให้กระจ่าง 
5. การสอนแบบร่วมมือ  
เพื่อนช่วยเพื่อน 
 

กลยุทธ์การประเมินประกอบด้วย  
1. การประเมินจากสภาพจริง 
2. การรายงานการศึกษาค้นคว้า  
3. การศึกษารายกรณ ี 
4. การท าโครงการ  
5. การค้นคว้าอิสระ  
6. การท าวิทยานิพนธ ์
 

 2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีตรรกะทางความคิดและการ
ประเมินผลทางศิลปศึกษาด้วยหลกัการ
เชิงสถิติ  

2. สามารถสื่อสารภาษาไทย 
ภาษาต่างประเทศ และวิธีสื่อสารอื่น ๆ  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. สามารถสื่อสาร ถ่ายทอดแนวความคิด
ได้อย่างเป็นระบบ ด้วยรูปแบบ วธิีการ 
และเนื้อหาทีเ่หมาะสม 

4. สามารถใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อ
การสืบค้นข้อมลู การสร้างสรรค์ผลงาน 
การน าเสนอผลงาน การตรวจสอบ
ปัญหา การหาข้อสรุป และการให้
ข้อเสนอแนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- มีการสรา้งเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างสถาบัน     
อุดมศึกษาท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ เพ่ือสร้าง
มาตรฐานด้านการศึกษาใน
ระดับนานาชาต ิ

1. การสอนโดยใช้             
สื่อเทคโนโลย ี
2. การสอนแบบบูรณาการ 
3. การสอนโดยใช้สื่อมัลติ    

มีเดีย 
4. การสอนโดยใช้ E-Book 
5. การสอนโดยใช้สื่อ Online 
 

กลยุทธ์การประเมินประกอบด้วย  
1. การประเมินจากสภาพจริง 
2. การรายงานการศึกษาค้นคว้า  
3. การศึกษารายกรณ ี 
4. การท าโครงการ  
5. การค้นคว้าอิสระ  
6. การท าวิทยานิพนธ ์
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3.  มาตรฐานผลการเรียนรู้และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ 
 3.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
  3.1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ลอกเลียนผลงานผู้อ่ืน สามารถอ้างอิงได้อย่างถูกต้อง 
  3.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบของสถาบัน 
  3.1.3 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพศิลปศึกษา 
  3.1.4 สามารถติดตามความรู้ทางศิลปศึกษาได้อย่างถูกต้อง 
 3.2 ด้านความรู้ 
  3.2.1 มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีด้านศิลปศึกษาและศิลปกรรมอย่าง
ถ่องแท้ และมีวิจารณญาณ 
  3.2.2 สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปศึกษาและศิลปกรรมได้อย่างเป็นระบบ 
  3.2.3 มีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการวิจัย และการสร้างสรรค์ด้านศิลปศึกษา
และศิลปกรรม 
  3.2.4 มีความรู้ในการบูรณาการองค์ความรู้ใหม่กับองค์ความรู้เดิมอย่างกลมกลืน
สร้างสรรค ์
 3.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
  3.3.1 สามารถบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ด้วยแนวคิด และเทคนิคที่
หลากหลายแปลกใหม่ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาศิลปศึกษา 
  3.3.2 สามารถวินิจฉัย วิเคราะห์ วิพากษ์ และวิจารณ์ทางศิลปศึกษา 
  3.3.3 สามารถเชื่อมโยงศาสตร์ และวิธีการสอนได้ 
  3.3.4 สามารถพัฒนาศาสตร์ศิลปศึกษาด้วยกระบวนการศึกษาหรือวิจัยได้ 
 3.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  3.4.1 สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนตามบทบาทหน้าที่ได้ 
  3.4.2 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อสมาชิกในกลุ่ม สามารถรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง งาน
ส่วนตัว และส่วนรวม 
  3.4.3 มีความรับผิดชอบต่อความคิด ค าพูด และการกระท าของตนเอง ภายใต้ระเบียบ 
ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ขององค์กร 
 3.5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3.5.1 สามารถสื่อสาร ถ่ายทอดแนวความคิดได้อย่างเป็นระบบ ทั้งภาษาไทย 
ภาษาต่างประเทศ ด้วยรูปแบบ วิธีการ และเนื้อหาที่เหมาะสม 
  3.5.2 สามารถใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายเพ่ือการสืบค้นข้อมูล การสร้างสรรค์ผลงาน 
การน าเสนอผลงาน การตรวจสอบปัญหา การหาข้อสรุป และการให้ข้อเสนอแนะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  3.5.3 มีทักษะเชิงตัวเลข สามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์ และตีความได้อย่างมีระบบ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 

  ความรับผิดชอบหลักของรายวิชา           ความรับผิดชอบรองของรายวิชา 
 
 
 
 
 

รายวิชา 
ด้านที่ 1 

คุณธรรม จรยิธรรม 
ด้านที่ 2 

ด้านความรู ้
ด้านที่ 3 

ทักษะปัญญา 

ด้านที่ 4 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

ด้านที่ 5 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข  

การสื่อสารและการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมวดวชิาเอกบังคบั 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

GD 50801 
สุนทรียศาสตร์และศิลปวิจารณ์ 

กับการปฏิบัติงานทัศนศิลป์ 
                  

GD 50802 
พัฒนาการจิตวิทยาทางศิลปะ 

                  

GD 50803 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

การสอนศิลปะ 
                  

GD 50804 
การวัดและประเมินผลศิลปศึกษา 

                  

GD 50805 
วิทยวธิีวจิัยทางศิลปศึกษา 

                  

GD 50806 
สัมมนาศิลปศึกษา 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
  ความรับผิดชอบหลักของรายวิชา           ความรับผิดชอบรองของรายวิชา 

 
 
 

รายวิชา 
ด้านที่ 1 

คุณธรรม จรยิธรรม 
ด้านที่ 2 

ด้านความรู ้
ด้านที่ 3 

ทักษะปัญญา 

ด้านที่ 4 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

ด้านที่ 5 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข  

การสื่อสารและการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายวิชาเอกเลือก 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

GD 50807 
แนวโน้มพัฒนาการทางทัศนศิลป์ 

และศิลปศึกษา 
                  

GD 50808 
ทัศนศิลป์สมัยใหม่ 
และหลังสมัยใหม ่

                  

GD 50809 
การจัดกิจกรรมศิลปะ 

เสริมหลักสูตร 
                  

GD 50810 
วิทยวธิีศิลปศึกษา 

                  

GD 50811 
การรับรู้และจินตนาการทางศิลปะ 

                  

GD 50812 
การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู ้

ทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
                  

GD 50813 
การบริหารศิลปศึกษา 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
  ความรับผิดชอบหลักของรายวิชา           ความรับผิดชอบรองของรายวิชา 

รายวิชา 
ด้านที่ 1 

คุณธรรม จรยิธรรม 
ด้านที่ 2 

ด้านความรู ้
ด้านที่ 3 

ทักษะปัญญา 

ด้านที่ 4 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

ด้านที่ 5 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข  

การสื่อสารและการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมวดวิทยานิพนธ ์ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
GD 50814 
วิทยานพินธ ์

                  

หมวดสารนิพนธ์  

GD 50815 
สารนิพนธ ์
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หมวดที ่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 
 การประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่า
ด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 การทวนสอบในระดับรายวิชาอาจมีกระบวนการที่แตกต่างกันไปตามแผนการสอนและ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ซึ่งประกอบด้วย การสอบข้อเขียน งานรายบุคคล หรืองานกลุ่มที่มอบหมาย 
เป็นต้น โดยก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา โดยการตั้งคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผล               
การสอบ 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผ่านการวัดและประเมินผลความรู้
ความสามารถด้านทักษะดิจิทัล และภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ          
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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หมวดที ่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
  1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวทางการเป็นครูให้กับอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้มีความรู้และเข้าใจ
นโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน 
  1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขา  สนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม 
สัมมนา น าเสนอบทความทั้งในและต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการ
สอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขา สนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม 
สัมมนา น าเสนอบทความทั้งในและต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
  2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลให้ทันสมัย 
    2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 
  2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ 
และคุณธรรม 
  2.2.2 มีการกระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ 
  2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ
มีความเชี่ยวชาญในสาขาชีพ 
  2.2.4 สรรหาแหล่งงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
   2.2.5. จัดให้อาจารย์เข้าร่วมท างานวิจัยของคณะ 
  2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
 หลักสูตรได้ก าหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแต่ละประเด็นดังนี้ 
1. การก ากับมาตรฐาน 

มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน 
ในหลักสูตรดังนี้ 

1.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่ก าหนดทิศทาง วัตถุประสงค์ บริหารจัดการ 
วางแผนด าเนินงาน และติดตามผลการด าเนินงานหลักสูตร เก็บบันทึกข้อมูลและตรวจสอบคุณสมบัติ
คุณวุฒิ และผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานอยู่เสมอ 

1.2 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีคุณสมบัติ และจ านวนครบตามเกณฑ์ 

1.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีภาระงานตามเกณฑ์และมีผลงานทางวิชาการ 
1.4 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

 1.5 มีการด าเนินการครบถ้วนตามตัวบ่งชี้   ผลการด าเนินการเพ่ือการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
2.  บัณฑิต  
 กระบวนการผลิตมหาบัณฑิต เริ่มจากการจัดท าหลักสูตรโดยก าหนดปรัชญา วัตถุประสงค์ 
องค์ประกอบของรายวิชา เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน ผลการเรียนรู้ และการประเมินผล 
เพ่ือให้สามารถผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ทางด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ทักษะเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนั้นมีการ
ก าหนดให้นักศึกษาเรียนรู้กระบวนการจัดท างานวิจัย ทั้งรูปแบบวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ และ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ โดยการตีพิมพ์ในสื่อซึ่งที่ยอมรับตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา และเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปศึกษา โดยการจัดนิทรรศการและ/หรือ
น าเสนอผ่านสื่ออ่ืนๆ บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาประกอบด้วยผู้เป็นอาจารย์สอนศิลปะระดับอุดมศึกษา 
ระดับอาชีวศึกษา และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน รวมทั้งผู้ประกอบอาชีพอิสระ อาชีพทางศิลปะ และ
อาชีพอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านศิลปะ 
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3. นักศึกษา 
 3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 
  3.1.1 มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเฉพาะการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
และประสบการณ์จริง 
  3.1.2 มีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคน 
  3.1.3 มีระบบการสื่อสารข้อมูลให้เข้าถึงนักศึกษาอย่างทั่วถึง เช่น การสื่อสารผ่าน 
Website หรือ E-mail เป็นต้น 
  3.1.4 มีการสนับสนุนให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการกับต่างประเทศ 
 3.2 การควบคุมดูแล การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาและการควบคุมดูแล
การให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  3.2.1 จัดระบบการดูแลให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาโดยจัดอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่
เพ่ือให้ค าปรึกษาทั้งด้านแผนการเรียน ทักษะการเรียน ทักษะการท างาน และการใช้ชีวิตและให้
อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่จัดช่องทางการสื่อสาร และจัดเวลาในการพบปะนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ
  3.2.2 จัดระบบการดูแลให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ จัดอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ การจัดกิจกรรมเสริม การจัดคลินิกให้ค าปรึกษา และจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิอย่างสม่ าเสมอ 
  3.2.3 จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะ
การคิดและทักษะการสื่อสาร 
  3.2.4 จัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรและจัดช่องทาง
รับข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 
4. อาจารย ์
 4.1 การรับอาจารย์ใหม ่
  4.1.1 ก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
นอกจากนั้นต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และการใช้สารสนเทศ การสื่อสาร เช่น 
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมข้ันพื้นฐาน 
          4.1.2 ประกาศรับสมัครและประชาสัมพันธ์ 
  4.1.3 สืบค้นประวัติ และคุณสมบัติของผู้สมัครจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้อย่างเป็น
ระบบ และมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็นธรรม 
  4.1.4 ทดสอบความสามารถทางการปฏิบัติทางทัศนศิลป์ 
  4.1.5 ทดสอบความสามารถในการสอนและการใช้สื่อการศึกษา 
  4.1.6 เสนอแต่งตั้งและเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
          4.2.1 อาจารย์ร่วมกับผู้เรียนประเมินรายวิชาเมื่อสิ้นสุดรายวิชาทุกรายวิชา 
  4.2.2 อาจารย์ร่วมในการสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดปี
การศึกษา 
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  4.2.3 อาจารย์เสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือรวบรวมและจัดท าร่าง
การปรับปรุงหลักสูตร 
 4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
  4.3.1 การจัดจ้างอาจารย์พิเศษให้ท าได้เฉพาะหัวข้อเรื่องที่ต้องการความเชี่ยวชาญพิเศษ
เท่านั้น 
  4.3.2 การพิจารณาจะต้องผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  4.3.3 ประธานหลักสูตรเป็นผู้เสนอความต้องการในการจ้าง และเสาะหาผู้มีคุณสมบัติ
ตรงความต้องการของกลุ่มวิชาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  4.3.4 การจัดจ้างอาจารย์พิเศษ มีการวางแผนล่วงหน้าเป็นรายภาคการศึกษาเป็นอย่าง
น้อย 
  4.3.5 จัดให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษทุกครั้งที่มีการสอน 
          4.3.6 คุณสมบัติของอาจารย์พิเศษจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 สาขาวิชาศิลปศึกษาให้ความส าคัญกับหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผลผู้เรียน 
โดยก าหนดให้มีการด าเนินการ ดังนี้ 
 5.1 ก าหนดให้มีกระบวนการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรตามระบบและ
กลไกพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร โดยมีการส ารวจข้อมูลจากอาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต ซึ่ง
ในการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร มีการศึกษาข้อมูลตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 เรื่อง มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558  และข้อมูลเทียบเคียงจากหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ มาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์
ทางศิลปศึกษาและทัศนศิลป์ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม เพ่ือให้
นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจในศาสตร์ทางศิลปศึกษาอย่างลึกซึ้ง ทั้งในด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 
 5.2 ก าหนดให้มีกระบวนการการพิจารณาจ านวนอาจารย์ผู้สอน และการจ าแนกรายวิชา
ส าหรับอาจารย์ผู้สอน โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และความช านาญ 
 5.3 ก าหนดให้มีกระบวนการการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
(มคอ.3) และการจัดการเรียนการสอน ตามระบบและกลไก รวมทั้งก าหนดให้มีการจัดการเรียนการ
สอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 5.4 ก าหนดให้มีกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 
2558  โดยเชื่อมโยงกับกระบวนการการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ การจัดท าแผนการเรียนรู้  
(มคอ.3) และการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรม โดยพิจารณาก าหนดกรอบการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการประเมิน
ผู้เรียน เพ่ือให้ทราบว่าผู้เรียนเกิดผลการเรียนรู้ตามแต่ละรายวิชาก าหนดไว้ในหลักสูตร และเป็นการ
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ตรวจสอบเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน และวิธีการให้คะแนนว่าสามารถ
สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ รวมทั้งก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือให้การประเมินมีความหลากหลาย และสามารถสะท้อนผลการเรียนรู้ของนักศึกษาได้อย่างถูกต้อง 
ซึ่งเป็นข้อมูลย้อนกลับไปใช้ในการปรับปรุง/แก้ไขการจัดการเรียนการสอน พัฒนาความรู้
ความสามารถของนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
 5.5 ก าหนดวิธีการวัดและประเมินผลในภาพรวมของหลักสูตรไว้อย่างหลากหลาย และให้
อาจารย์ผู้สอนสามารถเลือกใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่จะสามารถสะท้อนผลการเรียนรู้ของรายวิชา
ได้ เพ่ือน ามาใช้ในการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) โดยให้อาจารย์ผู้สอนก าหนดกิจกรรม
การเรียนรู้และประสบการณ์ให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาและผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตร พร้อมทั้งระบุกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลแต่ละสัปดาห์ในแผนการสอนเป็น ราย
คาบ ซึ่งแต่ละรายวิชาจะมีการประเมินผู้เรียน ทั้งการทดสอบที่เป็นอัตนัยและปรนัย มีการสังเกต
พฤติกรรมขณะปฏิบัติงานกิจกรรมกลุ่มในรายวิชาปฏิบัติทักษะ เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ในหลักสูตรที่ก าหนดไว้ โดยอาจารย์ผู้สอนจะด าเนินการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามที่ได้ก าหนดไว้ 
 5.6 ก าหนดให้มีกระบวนการการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.7) เพ่ือน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียน
การสอน โดยสามารถแสดงผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 5.7 ก าหนดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยมีการ
ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรทุกปีการศึกษา 
 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1  หลักสูตรมีความพร้อมด้านทรัพยากรการเรียนการสอน ดังนี้  
 

ล าดับที่ 
รายการและ
ลักษณะเฉพาะ 

จ านวนที่มี
อยู่ 

จ านวนที่ต้องการเพิ่ม
ในอนาคต 

หมายเหตุ 

1 ห้องเรียนแบบบรรยาย 10 ห้อง - บัณฑิตวิทยาลัย 

2 ห้องปฏิบัติการ 1 ห้อง - บัณฑิตวิทยาลัย 

3 ห้องจัดนิทรรศการ 1 ห้อง - มหาวิทยาลัยฯ 

4 ห้องวิจารณ์ผลงาน 1 ห้อง - บัณฑิตวิทยาลัย 

5 ห้องเรียนรวม 1 ห้อง - บัณฑิตวิทยาลัย 
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จ านวนรายช่ือหนังสือและเอกสารเฉพาะในสาขาวิชาที่เปิดสอน/และท่ีเกี่ยวข้อง 

ประเภท/รายการ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย 

หนังสือภาษาไทย 200 

หนังสือภาษาอังกฤษ 170 

วารสารภาษาไทย 150 

วารสารภาษาอังกฤษ 130 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลส าเร็จรูป ซีดีรอม  
วิดีโอเพ่ือการศึกษา และโสตทัศนวัสดุอื่น ๆ 

50 

 
 6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
  แหล่งการเรียนรู้/แหล่งฝึกงาน/ฝึกปฏิบัติการ/สถานประกอบการสหกิจศึกษา 
 

ล าดับที่ ชื่อสถานที่/สถานที่ตั้ง 

1 หออัครศิลปิน 

2 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

3 หอศิลปะร่วมสมัย ราชด าเนิน 

4 หอศิลป์จามจุรี มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 

5 หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ 

6 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

7 ส านักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร จังหวัดนครปฐม 

8 บริษัทซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 

9 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 

10 ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์: สปาฟา (SPAFA) 

11 MICE องค์กรจัดนิทรรศการทางศิลปะ 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน* ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. คณาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม 
ในการประชุมเพื่อวางแผนติดตามและทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสตูรตามแบบ มคอ.2 สอดคล้องตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนามตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแตล่ะภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิน้สุดภาคการศึกษาท่ีเปดิ
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.
7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
ผลการเรยีนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรยีนการสอนกลยุทธ์  การ
สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมิน  การ
ด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปทีี่แล้ว  

-     

8. คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนไดร้ับการปฐมนเิทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. คณาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ 

     

10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน(ถ้ามี) ได้รับ 
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อป ี

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

-     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหมเ่ฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 

- -    
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงหลักสตูร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 กลยุทธ์การสอนในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา เป็นการจัดการเรียนการ
สอนในลักษณะของการศึกษาวิจัย ค้นคว้า อภิปราย ด าเนินการโดยคณาจารย์ คณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง และนักศึกษา ดังนี้ 
  1.1.1 การประเมินการสอนของอาจารย์เป็นรายบุคคลโดยนักศึกษา เป็นการประเมินการ
เรียนการสอนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ด้วยแบบสอบถามนักศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการประเมิน
การเรียนการสอนโดยนักศึกษาจากการประชุม/สัมมนา เช่น การสัมมนาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและ          
การเรียนการสอน ปฐม/มัชฌิม/ปัจฌิมนิเทศนักศึกษา เป็นต้น 
  1.1.2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโดยอาจารย์ประจ าวิชา เป็นการ
ประเมินว่า จากกลยุทธ์การสอนนั้น ๆ นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาทางการเรียน
อย่างไรบ้าง 
  1.1.3 การประเมินกลยุทธ์การสอนโดยที่ประชุม/สัมมนาคณาจารย์ เพ่ือแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การสอน ผลประเมินกลยุทธ์การสอนนั้น ๆ รวมทั้งการพัฒนากลยุทธ์การ
สอนใหม ่ๆ เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
  1.1.4 การส่งเสริมให้คณาจารย์ ได้ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนากลยุทธ์การสอน รวมทั้งการ
ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมอบรม/สัมมนา เกี่ยวกับกลยุทธ์การสอน 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 ประเมินจากกลวิธีการสอน ผลการสอน การวิจัย และการผลิต เอกสารการสอน การตรงต่อ
เวลา และคู่มือที่ใช้ในการเรียนการสอน ในทุกรายวิชา โดยใช้การประเมินจากนักศึกษา ประเมินตัว
อาจารย์เองและเพ่ือนร่วมงาน 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม จะด าเนินการทุก ๆ ปี เพ่ือน าผลการประเมินไปพัฒนา
หลักสูตร และการเรียนการสอน โดยมีวิธีการประเมินดังนี้ 
 2.1 การทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเนื้อหาหลักสูตรที่ 
ใกล้เคียงทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งการติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในด้านสังคม
อาจมีผลกระทบต่อหลักสูตร 
 2.2 จัดสัมมนา/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพ
หลักสูตร เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมทั้งสร้าง
ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง 
 2.3 ประเมินความพึงพอใจของหน่วยงานต่อคุณภาพของมหาบัณฑิต และประสิทธิภาพของ
มหาบัณฑิตในการปฏิบัติงานชุมชน เพ่ือน าผลการประเมินมาประกอบการพัฒนาหลักสูตร และพัฒนา
เรียนการสอนต่อไป 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานในหมวดที่ 7 ข้อ 7 
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิตรงตามสาขาอย่างน้อย 1 คน 
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
 สาขาวิชาศิลปศึกษาด าเนินการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือพิจารณาทบทวนผลการ
ด าเนินการหลักสูตร รวบรวมข้อมูลผลการการเรียนการสอนหลักสูตร สรุปผลการด าเนินการหลักสูตร
ประจ าปี และข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิตมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเพ่ือทบทวนประสิทธิภาพการเปิด
หลักสูตรที่ผ่านมา และน ามาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรและกลยุทธ์การเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ฝนทรงเสี่ยงไชย, ถาวร วัฒนบุญญา, อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ และพีระพงษ์  กุลพิศาล. 
(2563). การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวจากอัตลักษณ์
กลุ่มชาติพันธุ์ของอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา. (กุมภาพันธ์, 2563). หน้า 1-323 

ภัทร เพิกแสง, พีระพงษ์ กุลพิศาล, และสมชาย พรหมสุวรรณ. (2563). จิตรกรรมส าแดงพลัง
อารมณ์ทิวทัศน์เมืองยามค่ าคืน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
(กุมภาพันธ์, 2563). หน้า 1-219 

บทความวิจัย 
พัชรา เดชโฮม, กุลธิดา ทุ่งคาใน, แฝงกมล เพชรเกลี้ยง, นิรันทร์ สุธีนิรันดร์, ปัทมา วัฒนบุญญา,     

สายฝน ทรงเสี่ยงไชย, ถาวร วัฒนบุญญา, อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ และพีระพงษ์ กุลพิศาล. 
(2564). การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวจากอัตลักษณ์
กลุ่มชาติพันธุ์ของอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (สหมส.), ปีที่ 25 (ฉบับที่ 1), หน้า 176-207. 

ภัทร เพิกแสง, พีระพงษ์ กุลพิศาล, สมชาย พรหมสุวรรณ และประสิทธิ์ เวชบรรยงรัตน์. (2564). 
จิตรกรรมรูปแบบส าแดงพลังอารมณ์ทิวทัศน์เมืองยามค่ าคืน. เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. 2564. ครั้งที่ 2: The 2nd 
International and National Conference 2021 Multidisciplinary for Innovation 
Development in 21st Century, วันที่ 20 มีนาคม 2564, ประเทศไทย,  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. หน้า B109-B121. 

 
บทความวิชาการ 
พีระพงษ์ กุลพิศาล. (2561). พลังสร้างสรรค์กับการศึกษาศิลปะ. วารสารสารสนเทศ, ปีที่ 17            

(ฉบับที่1), หน้า 49-58 
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งานสร้างสรรค์ 
พีระพงษ์ กุลพิศาล. (2562). ปลาตายน้ าตื้น. Art for Unity นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ด้าน

ศิลปกรรมและการออกแบบ ส่งเสริมความรักและความสามัคคี . วันที่ 17-24 ตุลาคม 
2562, หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน กรุงเทพมหานคร. 

______________. (2563). สัญลักษณ์เมืองกระบี่. นิทรรศการทัศนศิลป์สร้างสรรค์วันเจ้าพ่อ. 
วันที่ 17-19 มกราคม 2563, หอศิลป์ BSRU มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

______________. (2563). Living with Covid-19, 2020. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและ
การแสดงนิทรรศการผลงานศิลปกรรมคณาจารย์ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ 
(MOU) ในเครือมหาวิทยาลัยราชภัฏ . วันที่ 24-28 สิงหาคม 2563, ณ ส านัก
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

______________. (2563). มุมมองความรู้สึกที่จันทบุรี. โครงการนิทรรศการแสดงผลงาน
จิตรกรรม “ศิลปินร่วมใจวาดวังแม่ให้-ร าไพพรรณี”. วันที่ 18-20 สิงหาคม 2563, ส านัก
ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี. 

______________. (2564). โลกของสตรี 2020. นิทรรศการทัศนศิลป์ ศิษย์บ้านสมเด็จฯ. วันที่ 
21-23เมษายน 2564, หอศิลป์ BSRU อาคาร 10 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา. 

______________.  (2564).  งานสร้างสรรค์ภาพวาดสีน้ าพรรณไม้ในสอนสมุนไพรเฉลิม               
พระเกียรติ. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

ประสบการณ์สอน 
 2322101  สุนทรียศาสตร์กับทัศนศิลป์  
 2322104  ปฏิบัติการทัศนศิลป์  
 2322106  กระบวนการทางทัศนศิลป์ 1  
 2322207  กระบวนการทางทัศนศิลป์ 2   
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 GD 50801 สุนทรียศาสตร์และศิลปวิจารณ์กับการปฏิบัติงานทัศนศิลป์ 
 GD 50804 การวัดและประเมินผลศิลปศึกษา 
 GD 50806 สัมมนาศิลปศึกษา  
 GD 50807 แนวโน้มพัฒนาการทางทัศนศิลป์และศิลปศึกษา 
 GD 50808 ทัศนศิลป์สมัยใหม่และหลังสมัยใหม ่ 
 GD 50811 การรับรู้และจินตนาการทางศิลปะ 
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ชื่อ-สกุล     นายสมชาย  พรหมสุวรรณ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 
สังกัด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา  
 พ.ศ. 2523 M.A. Art Ed. University of South Carolina. USA. 
 พ.ศ. 2514 กศ.บ. (ศิลปศึกษา-ประวัติศาสตร์) วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร 
สาขาที่เชี่ยวชาญ ศิลปศึกษา และจิตรกรรม 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 
ภัทร เพิกแสง, พีระพงษ์ กุลพิศาล, และสมชาย พรหมสุวรรณ. (2563). จิตรกรรมส าแดงพลังอารมณ์
ทิวทัศน์เมืองยามค่ าคืน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (กุมภาพันธ์, 2563). 
หน้า 1-219 
บทความวิจัย 
ภัทร เพิกแสง, พีระพงษ์ กุลพิศาล, สมชาย พรหมสุวรรณ และประสิทธิ์ เวชบรรยงรัตน์. (2564). 
จิตรกรรมรูปแบบส าแดงพลังอารมณ์ทิวทัศน์เมืองยามค่ าคืน. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. 2564. ครั้งที่ 2: The 2nd International and 
National Conference 2021 Multidisciplinary for Innovation Development in 21st 
Century, วันที่ 20 มีนาคม 2564, ประเทศไทย,  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. หน้า 
B109-B121. 
งานสร้างสรรค์  
สมชาย  พรหมสุวรรณ. (2562). ผลงานภาพกระจกสี “สีสันแห่งทะเล”. เทคนิคกระจกสี (Stained 
Glass), ขนาด 60x40 ซม. เว็บไซต์ http://identity .bsru.ac.th 
_______________. (2563). ผลงานภาพวาด”แสง-เงา บนใบไม้”. เทคนิค เกรยอง (Nouvel) บน
กระดาษ, ขนาด 20x15 นิ้ว. เว็บไซต์ http://identity .bsru.ac.th 
_______________. (2564). Rural Area, นิทรรศการทัศนศิลป์ ศิษย์บ้านสมเด็จฯ, วันที่ 21-23 
เมษายน 2564, หอศิลป์ BSRU อาคาร 10 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
ประสบการณ์สอน 
 5226205  การวิจัยทัศนศิลป์ 
 2012603  ทฤษฎีและการปฏิบัติการวิจารณ์ทัศนศิลป์ 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 GD 50801 สุนทรียศาสตร์และศิลปวิจารณ์กับการปฏิบัติงานทัศนศิลป์ 
 GD 50802 พัฒนาการจิตวิทยาทางศิลปะ 
 GD 50805 วิทยวิธีวิจัยทางศิลปศึกษา 
 GD 50809 การจัดกิจกรรมศิลปะเสริมหลักสูตร 
 GD 50813 การบริหารศิลปศึกษา 
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ชื่อ-สกุล     นายประสิทธิ์  เวชบรรยงรัตน์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์   
สังกัด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2527 ผ.ม. (ผังเมือง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 พ.ศ.2517 ค.บ. (ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
สาขาที่เชี่ยวชาญ ศิลปศึกษา และออกแบบผังเมือง 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  
อารีวรรณ  เอ่ียมสะอาด, พนัส จันทร์ศรีทอง, มณี เหมทานนท์, มนัส วัฒนไชยศ, สมชาย พรหม

สุวรรณ, ประไพ วีระอมรกุล, ประสิทธิ์ เวชบรรยงรัตน์, ศรันย์ ธิตารี, ไพรัช ถิตย์ผาด,                 
นราวัลย์ สุรังค์สุริยกุล, ลัดดา อ่ าสะอาด และวาปี คงอินทร์. (2561). การประเมินผลการใช้
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. รายงานสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”. วันที่ 29 กรกฎาคม 2561. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา.  

บทความวิจัย 
ภัทร เพิกแสง, พีระพงษ์ กุลพิศาล, สมชาย พรหมสุวรรณ และประสิทธิ์ เวชบรรยงรัตน์. (2564). 

จิตรกรรมรูปแบบส าแดงพลังอารมณ์ทิวทัศน์เมืองยามค่ าคืน. เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. 2564. ครั้งที่ 2: The 2nd 
International and National Conference 2021 Multidisciplinary for Innovation 
Development in 21st Century, วันที่ 20 มีนาคม 2564, ประเทศไทย,  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. หน้า B109-B121. 

งานสร้างสรรค์ 
ประสิทธิ์  เวชบรรยงรัตน์. (2561). ดอกไม้, เทคนิคสีน้ าบนกระดาษ, ขนาด 30x40 ซม. เว็บไซต์ 

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

50x80 ซม. เว็บไซต์ http://identity.bsru.ac.th 
_______________. (2563). Covid-19#1, เทคนิคสีโปสเตอร์ สีน้ า บนกระดาษ, ขนาด 15x22 

นิ้ว. เว็บไซต์ http://identity.bsru.ac.th 
บทความวิชาการ 
ประสิทธิ์ เวชบรรยงรัตน์. (2561, มกราคม-มิถุนายน). ออกแบบบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก. วารสาร

สารสนเทศ. 17(1). หน้า 37-48. 
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ประสบการณ์สอน 
 2322205 การวิจัยทางทัศนศิลป์     
 2322109   จิตวิทยาศิลปกรรม 
 2322114   การจัดกิจกรรมศิลปะเฉพาะกลุ่ม 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 GD 50802 พัฒนาการจิตวิทยาทางศิลปะ 
 GD 50803 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอนศิลปะ 
 GD 50805 วิทยวิธีวิจัยทางศิลปศึกษา 
 GD 50809 การจัดกิจกรรมศิลปะเสริมหลักสูตร 
 GD 50810 วิทยวิธีศิลปศึกษา 
 GD 50812 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 GD 50813 การบริหารศิลปศึกษา 
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ภาคผนวก ข 
 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
ชื่อ-สกุล     นายพีระพงษ์  กุลพิศาล 
ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 
สังกัด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา  
 พ.ศ. 2520 M.S. (Elementary Education - Art Education) 
    Bemidji State University, USA. 
 พ.ศ. 2514 กศ.บ. (ศิลปศึกษา-ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร 
สาขาที่เชี่ยวชาญ ศิลปศึกษา ทัศนศิลป์ และจิตรกรรม 
ผลงานทางวิชาการ 
ต ารา 
พีระพงษ ์กุลพิศาล. (2564). หลักการแปลงรูปในทัศนศิลป์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ 4.0. 
งานวิจัย 
พัชรา เดชโฮม, กุลธิดา ทุ่งคาใน, แฝงกมล เพชรเกลี้ยง, นิรันทร์ สุธีนิรันดร์, ปัทมา วัฒนบุญญา,  

สายฝนทรงเสี่ยงไชย, ถาวร วัฒนบุญญา, อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ และพีระพงษ์ กุลพิศาล. 
(2563). การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวจากอัตลักษณ์
กลุ่มชาติพันธุ์ของอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา. (กุมภาพันธ์, 2563). หน้า 1-323 

ภัทร เพิกแสง, พีระพงษ์ กุลพิศาล, และสมชาย พรหมสุวรรณ. (2563). จิตรกรรมส าแดงพลัง
อารมณ์ทิวทัศน์เมืองยามค่ าคืน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
(กุมภาพันธ์, 2563). หน้า 1-219 

บทความวิจัย 
พัชรา เดชโฮม, กุลธิดา ทุ่งคาใน, แฝงกมล เพชรเกลี้ยง, นิรันทร์ สุธีนิรันดร์, ปัทมา วัฒนบุญญา, สาย

ฝนทรงเสี่ยงไชย, ถาวร วัฒนบุญญา, อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ และพีระพงษ์  กุลพิศาล. 
(2564). การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวจากอัตลักษณ์
กลุ่มชาติพันธุ์ของอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (สหมส.), ปีที่ 25 (ฉบับที่ 1), หน้า 176-207. 

ภัทร เพิกแสง, พีระพงษ์ กุลพิศาล, สมชาย พรหมสุวรรณ และประสิทธิ์ เวชบรรยงรัตน์. (2564). 
จิตรกรรมรูปแบบส าแดงพลังอารมณ์ทิวทัศน์เมืองยามค่ าคืน. เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. 2564. ครั้งที่ 2: The 2nd 
International and National Conference 2021 Multidisciplinary for Innovation 
Development in 21st Century, วันที่ 20 มีนาคม 2564, ประเทศไทย,  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. หน้า B109-B121. 

 
 



54 
 

 

บทความวิชาการ 
พีระพงษ์ กุลพิศาล. (2561). พลังสร้างสรรค์กับการศึกษาศิลปะ. วารสารสารสนเทศ, ปีที่ 17             

(ฉบับที่1), หน้า 49-58 
 
งานสร้างสรรค์ 
พีระพงษ์ กุลพิศาล. (2562). ปลาตายน้ าตื้น. Art for Unity นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ด้าน

ศิลปกรรมและการออกแบบ ส่งเสริมความรักและความสามัคคี. วันที่ 17-24 ตุลาคม 
2562, หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน กรุงเทพมหานคร. 

______________. (2563). สัญลักษณ์เมืองกระบี่. นิทรรศการทัศนศิลป์สร้างสรรค์วันเจ้าพ่อ. 
วันที่ 17-19 มกราคม 2563, หอศิลป์ BSRU มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

______________. (2563). Living with Covid-19, 2020. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและ
การแสดงนิทรรศการผลงานศิลปกรรมคณาจารย์ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ 
(MOU) ในเครือมหาวิทยาลัยราชภัฏ. วันที่ 24-28 สิงหาคม 2563, ณ ส านัก
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

______________. (2563). มุมมองความรู้สึกที่จันทบุรี. โครงการนิทรรศการแสดงผลงาน
จิตรกรรม “ศิลปินร่วมใจวาดวังแม่ให้-ร าไพพรรณี”.  วันที่ 18-20 สิงหาคม 2563, ส านัก
ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี. 

______________. (2564). โลกของสตรี 2020. นิทรรศการทัศนศิลป์ ศิษย์บ้านสมเด็จฯ. วันที่ 
21-23เมษายน 2564, หอศิลป์ BSRU อาคาร 10 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา. 

______________.  (2564).  งานสร้างสรรค์ภาพวาดสีน้ าพรรณไม้ในสอนสมุนไพรเฉลิม                
พระเกียรติ. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

ประสบการณ์สอน 
 2322101  สุนทรียศาสตร์กับทัศนศิลป์  
 2322104  ปฏิบัติการทัศนศิลป์  
 2322106  กระบวนการทางทัศนศิลป์ 1  
 2322207  กระบวนการทางทัศนศิลป์ 2   
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 GD 50802 พัฒนาการจิตวิทยาทางศิลปะ 
 GD 50803 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอนศิลปะ 
 GD 50805 วิทยวิธีวิจัยทางศิลปศึกษา 
 GD 50809 การจัดกิจกรรมศิลปะเสริมหลักสูตร 
 GD 50810 วิทยวิธีศิลปศึกษา 
 GD 50812 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 GD 50813 การบริหารศิลปศึกษา 
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ชื่อ-สกุล     นายสมชาย  พรหมสุวรรณ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 
สังกัด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา  
 พ.ศ. 2523 M.A. Art Ed. University of South Carolina. USA. 
 พ.ศ. 2514 กศ.บ. (ศิลปศึกษา-ประวัติศาสตร์) วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร 
สาขาที่เชี่ยวชาญ ศิลปศึกษา และจิตรกรรม 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 
ภัทร เพิกแสง, พีระพงษ์ กุลพิศาล, และสมชาย พรหมสุวรรณ. (2563). จิตรกรรมส าแดงพลัง

อารมณ์ทิวทัศน์เมืองยามค่ าคืน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
(กุมภาพันธ์, 2563). หน้า 1-219 

บทความวิจัย 
ภัทร เพิกแสง, พีระพงษ์ กุลพิศาล, สมชาย พรหมสุวรรณ และประสิทธิ์ เวชบรรยงรัตน์. (2564). 

จิตรกรรมรูปแบบส าแดงพลังอารมณ์ทิวทัศน์เมืองยามค่ าคืน. เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. 2564. ครั้งที่ 2: The 2nd 
International and National Conference 2021 Multidisciplinary for Innovation 
Development in 21st Century, วันที่ 20 มีนาคม 2564, ประเทศไทย,  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. หน้า B109-B121. 

งานสร้างสรรค์  
สมชาย  พรหมสุวรรณ. (2562). ผลงานภาพกระจกสี “สีสันแห่งทะเล”, เทคนิคกระจกสี (Stained 

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

บนกระดาษ, ขนาด 20x15 นิ้ว.เว็บไซต์ http://identity .bsru.ac.th 
_______________. (2564). Rural Area, นิทรรศการทัศนศิลป์ ศิษย์บ้านสมเด็จฯ, วันที่ 21-23 

เมษายน 2564, หอศิลป์ BSRU อาคาร 10 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
ประสบการณ์สอน 
 5226205  การวิจัยทัศนศิลป์ 
 2012603  ทฤษฎีและการปฏิบัติการวิจารณ์ทัศนศิลป์ 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 GD 50801 สุนทรียศาสตร์และศิลปวิจารณ์กับการปฏิบัติงานทัศนศิลป์ 
 GD 50802 พัฒนาการจิตวิทยาทางศิลปะ 
 GD 50805 วิทยวิธีวิจัยทางศิลปศึกษา 
 GD 50809 การจัดกิจกรรมศิลปะเสริมหลักสูตร 
 GD 50813 การบริหารศิลปศึกษา 
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ชื่อ-สกุล     นายประสิทธิ์  เวชบรรยงรัตน์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์   
สังกดั บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2527 ผ.ม. (ผังเมือง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 พ.ศ.2517 ค.บ. (ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
สาขาที่เชี่ยวชาญ ศิลปศึกษา และออกแบบผังเมือง 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  
อารีวรรณ  เอ่ียมสะอาด, พนัส จันทร์ศรีทอง, มณี เหมทานนท์, มนัส วัฒนไชยศ, สมชาย พรหม

สุวรรณ, ประไพ วีระอมรกุล, ประสิทธิ์ เวชบรรยงรัตน์, ศรันย์ ธิตารี, ไพรัช ถิตย์ผาด,  นรา
วัลย์ สุรังค์สุริยกุล, ลัดดา อ่ าสะอาด และวาปี คงอินทร์. (2561). การประเมินผลการใช้
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา.  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  รายงาน
สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1  หัวข้อ “การศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”. วันที่ 29 กรกฎาคม 2561. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย           
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  

บทความวิจัย 
ภัทร เพิกแสง, พีระพงษ์ กุลพิศาล, สมชาย พรหมสุวรรณ และประสิทธิ์ เวชบรรยงรัตน์. (2564). 

จิตรกรรมรูปแบบส าแดงพลังอารมณ์ทิวทัศน์เมืองยามค่ าคืน. เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. 2564. ครั้งที่ 2: The 2nd 
International and National Conference 2021 Multidisciplinary for Innovation 
Development in 21st Century, วันที่ 20 มีนาคม 2564, ประเทศไทย,  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. หน้า B109-B121. 

งานสร้างสรรค์ 
ประสิทธิ์  เวชบรรยงรัตน์. (2561). ดอกไม้, เทคนิคสีน้ าบนกระดาษ, ขนาด 30x40 ซม. เว็บไซต์ 

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

50x80 ซม. เว็บไซต์ http://identity.bsru.ac.th 
_______________. (2563). Covid-19#1, เทคนิคสีโปสเตอร์ สีน้ า บนกระดาษ, ขนาด 15x22 นิ้ว 

เว็บไซต์ http://identity.bsru.ac.th  
บทความวิชาการ   
ประสิทธิ์ เวชบรรยงรัตน์. (2561, มกราคม-มิถุนายน). ออกแบบบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก. วารสาร

สารสนเทศ. 17(1). หน้า 37-48. 
 
 
 
 



57 
 

 

ประสบการณ์สอน 
 2322205 การวิจัยทางทัศนศิลป์     
 2322109   จิตวิทยาศิลปกรรม 
 2322114   การจัดกจิกรรมศิลปะเฉพาะกลุ่ม 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 GD 50802 พัฒนาการจิตวิทยาทางศิลปะ 
 GD 50803 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอนศิลปะ 
 GD 50805 วิทยวิธีวิจัยทางศิลปศึกษา 
 GD 50809 การจัดกิจกรรมศิลปะเสริมหลักสูตร 
 GD 50810 วิทยวิธีศิลปศึกษา 
 GD 50812 การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 GD 50813 การบริหารศิลปศึกษา 
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ชื่อ – สกุล     นางสาวสุริวัลย์ สุธรรม 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2562 ปร.ด. (ทัศนศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 พ.ศ.2562 ป. บัณฑิต (วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 พ.ศ.2555 ศ.ม. (ทัศนศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 พ.ศ.2550 ศ.บ. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
    วิทยาลัยเพาะช่าง  
สาขาที่เชี่ยวชาญ ศิลปศึกษา ทัศนศิลป์ และจิตรกรรม 
ผลงานทางวิชาการ 
เอกสารประกอบการสอน 
สุริวัลย์ สุธรรม. (2563). จิตรกรรม 3. (เอกสารประกอบการสอน). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
งานวิจัย/บทความวิจัย 
สุริวัลย์ สุธรรม. (2564). โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวคิดและสัญลักษณ์ในงานทัศนศิลป์ของ

ศิลปินหญิงร่วมสมัย (A study of concepts and symbols in visual arts of 
contemporary female artists.). (บทความ). Journal of BSRU - Research and 
Development Institute ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564). 

บทความวิชาการ 
สุริวัลย์ สุธรรม. (2561). มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ (The illusory aesthetics of womankind). 

(บทความ). Viridian E-Journal, Silpakorn University. ปีที่ 11  ฉบับที่ 1 (มกราคม–
เมษายน 2561). หน้า. 3873 - 3884. 

__________. (2563). สตรีเพศในบทบาทของโลกสมัยใหม่. (บทความ). Journal of BSRU - 
Research and Development Institute ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563). 
หน้า 63-78. 

งานสร้างสรรค์ 
สุริวัลย์ สุธรรม. (2561). ผลงานสร้างสรรค์ร่วมแสดง นิทรรศการ “Divas Art Exhibition”, 1st 

floor, RCB Artery, River City Bangkok., วันที่ 8 - 18 มีนาคม 2561. 
__________. (2561). ผลงานสร้างสรรค์ร่วมแสดง นิทรรศการโครงการ Art Festival 

Workshop, โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปกรรม ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการ
พัฒนาศูนย์ระเบียบความคิดสร้างสรรค์และวัตกรรม (เพชรบุรี) , วันที่ 26 - 27 เมษายน 
2561. 

__________. (2561). ผลงานสร้างสรรค์ร่วมแสดง นิทรรศการ “3H13: Head Heart Hands 
Art” 3rd, ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, ชั้น 5, วันที่ 1 - 13 พฤษภาคม 
2561. 
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__________. (2561). ผลงานสร้างสรรค์ร่วมแสดง นิทรรศการโครงการ CRRU International 
art work shop 2018, ภายใต้โครงการ CRRU International Conference and Art 
Work Shop 2018 : Lanna Identity & International Identity, วันที่ 12 – 14 มิถุนายน 
2561. 

__________. (2561). ผลงานสร้างสรรค์ร่วมแสดง นิทรรศการ“Black Space” 2nd, ณ วิทยาลัย
เพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, วันที่ 18 - 30 มิถุนายน 2561. 

__________. (2561). ผลงานสร้างสรรค์ร่วมแสดง นิทรรศการ “The 10th Grand Korean & 
Mongolian Invitation Artist Exhibition, Mongolian National Art Gallery, ณ 
ประเทศมองโกเลีย, วันที่ 6 – 12 กรกฎาคม 2561. 

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

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

__________. (2562). ผลงานสร้างสรรค์ร่วมแสดง โครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และ
นิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 14, ณ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์, วันที่ 25-28 มกราคม 2562. 

__________. (2562). ผลงานสร้างสรรค์ร่วมแสดง นิทรรศการอัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทยครั้งที่ 5, 
วันที่ 21–31 พฤษภาคม 2562. 

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

__________. (2562). ผลงานสร้างสรรค์ร่วมแสดง นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยและสัมมนาระดับ
นานาชาติ Exhibition of Daejeon & Sapporo (Hokkaido) Arts Exchange 
Association 2019, ณ ประเทศญี่ปุุน, วันที่  4-7 กันยายน 2562. 

__________. (2563). ผลงานสร้างสรรค์ร่วมแสดงนิทรรศการโครงการศิลปะนานาชาติครั้งที่ 15 
(RMUTT 15th International Art Workshop and Exhibition 2020), ณ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, วันที่  6-8 กุมภาพันธ์ 2563. 

__________. (2563). ผลงานสร้างสรรค์ร่วมแสดง นิทรรศการ “Lhong art fair 2020” ณ ล้ง : 
LHONG 1919, เขตคลองสาน กรุงเทพฯ, วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563. 

__________. (2563). ผลงานสร้างสรรค์ร่วมแสดง นิทรรศการโครงการ MOU RU READY,  
คณาจารย์ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ (ทั้ง 20 แห่ง) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา, วันที่ 25 สิงหาคม 2563. 

__________. (2563). ผลงานสร้างสรรค์ร่วมแสดง นิทรรศการ “2020 DIEP Daejeon 
International Print Exhibition”, ณ Wooyeon Gallery, Daejeon ประเทศเกาหลีใต้, 
วันที่ 3-30 กันยายน 2563. 
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__________. (2563). ผลงานสร้างสรรค์ร่วมแสดง นิทรรศการศิลปกรรมของสมาคมศิลปิน
ทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13, ณ หอศิลป์สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, 
วันที่ 11 ตุลาคม -  16 พฤศจิกายน 2563. 

__________. (2564). ผลงานสร้างสรรค์ร่วมแสดง นิทรรศการผลงานสะสมของส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (COAC’s Art Collection), ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน ชั้น 
2, วันที่  7 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2564. 

__________. (2564). ผลงานสร้างสรรค์ร่วมแสดง นิทรรศการ “ความลับที่ไร้เสียง”, ณ RCB  
แกลเลอรี่, ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ ชั้น 2, วันที่ 14 พฤษภาคม – 27 มิถุนายน 2564.   

__________. (2564).  ผลงานสร้างสรรค์ร่วมแสดง โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการและ
นิทรรศการอัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย ครั้งที่ 7”, ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 28 แห่ง, 
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564. 

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

__________.  (2564). ผลงานสร้างสรรค์ เรื่อง สตรีเพศและสัญลักษณ์แห่งความงาม 
(Womenkind and symbol of beauty). กรุงเทพฯ : สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. หน้า 1-121. 

ประสบการณ์สอน  
 1194201  สุนทรียศาสตร์และศิลปะวิจารณ์ 
 1194203  การปฏิบัติการทัศนศิลป์ 1 
 1194301  การปฏิบัติการทัศนศิลป์ 2 
 1194103  องค์ประกอบศิลป์ 
 1194201  สุนทรียศาสตร์และศิลปะวิจารณ์ 
 1124402  สัมมนาศิลปะ 
 1124311  จิตรกรรม 2 
 1121405  จิตรกรรม 3 
 1124409  ศิลปนิพนธ์ 
 1124304  สุนทรียศาสตร์ในศิลปศึกษา 
 1001501  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
 1001502  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
 1100401  การฝึกทักษะวิชาชีพครู 1 
 1100402  การฝึกทักษะวิชาชีพครู 2 
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ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 GD 50801 สุนทรียศาสตร์และศิลปะวิจารณ์กับการปฏิบัติงานทัศนศิลป์ 
 GD 50803  เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอนศิลปะ 
 GD 50806 สัมมนาศิลปศึกษา  
 GD 50807 แนวโน้มพัฒนาการทางทัศนศิลป์และศิลปศึกษา 
 GD 50808  ทัศนศิลป์สมัยใหม่ และหลังสมัยใหม่ 
 GD 50811  การรับรู้และจินตนาการทางศิลปะ 
 GD 50812  การจัดกิจกรรมทางศิลปะเฉพาะกลุ่ม 
 GD 50813  การบริหารศิลปศึกษา 
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ชื่อ-สกุล     นายพงศ์ หรดาล 
ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์  
สังกัด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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 (อุตสาหกรรมศิลป์) วิทยาลัยครูพระนคร 
สาขาที่เชี่ยวชาญ การจัดการ และการจัดการเทคโนโลยี   
ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย  
ส่งสุข ศรีน้อยขาว, นุกูล สาระวงศ์, คณกร สว่างเจริญ,  พงศ์ หรดาล, สมบัติ ทีฆทรัพย์ และชุมพล 

อินทร์มณี. (2564). การจัดการพัสดุคลังชิ้นส่วนอะไหล่ส าหรับงานซ่อมบ ารุงเครื่องจักร. 
The 2nd International and National Conference (Multidisciplinary Innovation 
Development in the 21st Century. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, หน้า B220 – B227. 

กฤษฎา ภูมี, สมบัติ ทีฆทรัพย์, พงศ์ หรดาล, นุกูล สาระวงศ์ และชุมพล อินทร์มณี . (2564). การ
ยกระดับศูนย์ทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธาให้เป็นองค์การระดับภูมิภาค . The 2nd 
International and National Conference (Multidisciplinary Innovation 
Development in the 21st Century. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, หน้า B238 – B246. 

ธานิทร์ กองลุน, นุกูล สาระวงศ์, คณกร สว่างเจริญ, พงศ์ หรดาล, และสมบัติ ทีฆทรัพย์. (2564). 
กระบวนการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดของศูนย์ข้อมูล. The 2nd International 
and National Conference (Multidisciplinary Innovation Development in the 
21st Century. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, หน้า B267 – B276. 

ประสบการณ์การสอน 
 วิชาหลักของการจัดการเทคโนโลยี 
 วิชาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์กับการจัดการเทคโนโลยี 
 วิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 วิชาเทคโนโลยีระบบนวัตกรรมและพลวัตทางระบบ 
 วิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กรเบื้องต้น 
 วิชาการวางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
 วิชาการบริหารการผลิตและการด าเนินการ 
 วิชาการวางแผนและควบคุมการผลิต 



63 
 

 

 วิชาการควบคุมคุณภาพ 
 วิชาการบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 
 วิชาสัมมนาการวิจัยในการจัดการเทคโนโลยี 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 GD 50803  เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอนศิลปะ 
 GD 50813  การบริหารศิลปศึกษา 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 
 
ชื่อ-สกุล     นางลินดา เกณฑ์มา 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2553 ปร.ด. (การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น)  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 พ.ศ. 2533 กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดีไทย) 
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
 พ.ศ. 2525 ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สาขาที่เชี่ยวชาญ ภาษาและวรรณคดีไทย การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
ผลงานด้านวิชาการและงานวิจัย 
งานวิจัย 
ลินดา เกณฑ์มา, อารีวรรณ  เอ่ียมสะอาด, สุริยา พันธ์โกศล และ หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์. (2562). 

การประเมินโครงการส่งเสริม ความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่
ของตนเองและผู้อ่ืน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

ลินดา เกณฑ์มา, อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด, สมชาย พรหมสุวรรณ, ณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร, พนัส จันทร์ศรี
ทอง, ลักษณา เกยุราพันธ์ และวาปี คงอินทร์. (2561). รูปแบบการจัดการศึกษาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”. วันที่ 29 กรกฎาคม 2561. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา.   

ลินดา เกณฑ์มา, อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด และจิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา. (2563). บ้านสมเด็จน า
ความส าเร็จสู่การพัฒนาท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชาแห่งต้นกล้าของความดี. การเชิดชู
เกียรติและงานวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
ประจ าปี 2563. วันที่ 17 มกราคม 2563. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. หน้า 
8-16. 

บทความวิชาการ 
ลินดา เกณฑ์มา. (2561). University’s Roles and Guidelines for International 

Standardization. บทความน าเสนอในที่ประชุมเครือข่ายอธิการบดีนานาชาติ ณ 
มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 8 กันยายน 2561 ในงาน 
60th Anniversary of Tianjin Normal University Commemorative Celebration. 

_______________. (2561). ภาพสะท้อนความรุนแรงในครอบครัวจากละครโทรทัศน์ไทยช่วง           
ปี 2559 – 2560. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
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บทความวิจัย 
อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด, สุริยา พันธ์โกศล, หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์, ลินดา เกณฑ์มา. การประเมิน

โครงการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (อว.) สร้างงานเฟส 2 
ประจ าปี 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา . รายงานรวมบทความ              
วิ จั ย  สื บ เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะดั บ ช า ติ แ ล ะน า น า ช า ติ  ค รั้ ง ที่  2                       
“The 2nd International and National Conference (Multidisciplinary Innovation 
Development in the 21st Century) March, 20, 2021. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. หน้า 3-13. 

ประสบการณ์การสอน   
 วิชาภาษาไทยเพ่ือการเรียนรู้และการจัดการความรู้ 
 วิชาภาษาไทยธุรกิจ 
 วิชาการฟังและการพูดเพ่ือสัมฤทธิผล 
 วิชาวาทศาสตร์ 
 วิชาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 GD 50806  สัมมนาศิลปศึกษา  
 GD 50813  การบริหารศิลปศึกษา 
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ชื่อ-สกุล     นายสมบัติ ทีฆทรัพย์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์  
สังกัด บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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, รังสรรค์ เลิศในสัตย์, และสมบัติ ทีฆทรัพย์. (2560). ระเบียบวิธีวิจัย จากแนวคิด 

ทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น. น. 1 – 452.  
บทความวิจัย  
ส่งสุข ศรีน้อยขาว, นุกูล สาระวงศ์, คณกร สว่างเจริญ, พงศ์ หรดาล, สมบัติ ทีฆทรัพย์ และชุมพล 

อินทร์มณี. (2564). การจัดการพัสดุคลังชิ้นส่วนอะไหล่ส าหรับงานซ่อมบ ารุงเครื่องจักร. 
The 2nd International and National Conference (Multidisciplinary Innovation 
Development in the 21st Century. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, หน้า B220 – B227. 

กฤษฎา ภูมี, สมบัติ ทีฆทรัพย์, พงศ์ หรดาล, นุกูล สาระวงศ์ และชุมพล อินทร์มณี . (2564). การ
ยกระดับศูนย์ทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธาให้เป็นองค์การระดับภูมิภาค . The 2nd 
International and National Conference (Multidisciplinary Innovation 
Development in the 21st Century. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, หน้า B238 – B246. 

ธานิทร์ กองลุน, นุกูล สาระวงศ์, คณกร สว่างเจริญ, พงศ์ หรดาล, และสมบัติ ทีฆทรัพย์. (2564). 
กระบวนการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดของศูนย์ข้อมูล. The 2nd International 
and National Conference (Multidisciplinary Innovation Development in the 
21st Century. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, หน้า B267 – B276. 
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ประสบการณ์การสอน 
 วิชาการจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรม 
  วิชาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์กับการจัดการเทคโนโลยี 
 วิชาเทคโนโลยีระบบนวัตกรรมและพลวัตทางระบบ 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 GD 50806  สัมมนาศิลปศึกษา 
 GD 50804 การวัดและประเมินผลศิลปศึกษา  
 GD 50810  วิทยวิธีวิจัยทางศิลปศึกษา  
 GD 50812  การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 GD 50813  การบริหารศิลปศึกษา 
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ชื่อ-สกุล     นางสาวอารีวรรณ เอ่ียมสะอาด  
ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์  
สังกัด คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา  
 พ.ศ. 2545 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 พ.ศ. 2537 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 พ.ศ. 2524 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 
สาขาที่เชี่ยวชาญ เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ การจัดการ
เรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตร การฝึกอบรม สถิติวิจัย การวิจัยในชั้นเรียน  
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด. (2561). การพัฒนาบุคคลในองค์กรอย่างยั่งยืน: การฝึกอบรมและการ

พัฒนา. กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด, แฝงกมล เพชรเกลี้ยง, ธนภัทร จันทร์เจริญ, ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง,              

จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา และฐิติวรดา พลเยี่ยม (2561). การพัฒนาหลักสูตร. พิมพ์ครั้งที่ 1. 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิก จ ากัด. หน้า 39–53. 

จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา, ธนภัทร จันทร์เจริญ, ธิดารัตน์ ตันนิรัตร์, แฝงกมล เพชรเกลี้ยง, พัชรีภรณ์ 
บางเขียว,  ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง, วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล, อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด และสิริ
กร โตสติ. (2563).  การพัฒนาหลักสูตร. ปรับปรุงครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์บริษัท
สหธรรมิก จ ากัด. 

กุลธิดา ทุ่งคาใน, กาญจนา สุทธิเนียม, ชลพร กองค า, จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา, อารีวรรณ เอ่ียม
สะอาด, ธิดารัตน์ ตันนิรัตร์, พัชรีภรณ์ บางเขียว, แฝงกมล เพชรเกลี้ยง, ภิญญาพัชญ์ ปลากัด
ทอง และธนภัทร จันทร์เจริญ. (2564). วิทยาการจัดการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ บริษัท 
สหธรรมิก จ ากัด. 242 หน้า. 

งานวิจัย 
อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด และ ศรัณย์ ฐิตารีย์. (2561). ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. บัณฑิตวิทยาลัย. 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด, ลินดา เกณฑ์มา, สมชาย พรหมสุวรรณ, ณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร, พนัส จันทร์ศรี
ทอง, ลักษณา เกยุราพันธ์ และวาปี คงอินทร์. (2561). รูปแบบการจัดการศึกษาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”. วันที่ 29 กรกฎาคม 2561. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

อารีวรรณ  เอ่ียมสะอาด, พนัส จันทร์ศรีทอง, มณี เหมทานนท์, มนัส วัฒนไชยศ, สมชาย พรหม
สุวรรณ, ประไพ วีระอมรกุล, ประสิทธิ์ เวชบรรยงรัตน์, ศรันย์ ธิตารี, ไพรัช ถิตย์ผาด,                
นราวัลย์ สุรังค์สุริยกุล, ลัดดา อ่ าสอาด และวาปี คงอินทร์. (2561). การประเมินผลการใช้



69 
 

 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. รายงานสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”. วันที่ 29 กรกฎาคม 2561. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา.  

อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด และศรัณย์ ฐิตารีย์. (2561). ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  บัณฑิตวิทยาลัย.
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

อารีวรรณ  เอ่ียมสะอาด, ลินดา เกณฑ์มา, สุริยา พันธ์โกศล และหนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์. (2562). 
การประเมินโครงการส่งเสริม ความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่
ของตนเองและผู้อ่ืน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด, สุริยา พันธ์โกศล, ลินดา เกณฑ์มา และหนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์. (2563). 
การประเมินโครงการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม (อว.) สร้าง
งานเฟส 2 ประจ าปี 2563. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

บทความวิชาการ 
อารีวรรณ  เอ่ียมสะอาด. (2561). การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา.

วารสารวิชาการราชภัฏบุรีรัมย์. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561. 
อารีวรรณ เ อ่ียมสะอาด, กาญนา สุทธิ เนียม ,  ชลพร กองค า  และวาปี คงอินทร์ .  (2562).                 

ศาสตร์พระราชากับการศึกษาแบบ Active Learning. วารสารศรีสมเด็จ สมาคมศิษย์เก่า
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาในพระบรมราชูปถัมภ์ . กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา. ปี 2562. หน้า 71–80 

Jittawisut Wimuttipanya, Areewan Iamsa-ard, Surasak kruhong, Pachara Dejhom and 
Wichian Tuwila. Illustration of goals and performance in learning science 
online during COVID 19 pandemic. Proceedings of 6th Rajabhat University 
National and International Research & Academic Conference (RUNIRAC VI). 
Chandrakasem Rajabhat University. 17th – 18th August 2020. 258-266 p. 

บทความวิจัย 
Jittawisut Wimuttipanya, Wichian Intarasompan, Areewan Iamsa-ard, Kanakorn 

Sawangcharoen, Akaranun Asavarutpokin, Prapai Sridama, Patchara Dethome,  
Niran Sutheeniran and Teerapat Jansorn. Teacher in Digital Era for Local 
Development Based on Self-Sufficiency. “The 2nd International and 
National Conference (Multidisciplinary Innovation Development 21st Century) 
March, 20, 2021. 45- 52 p. 

อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด, สุริยา พันธ์โกศล, หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ และลินดา เกณฑ์มา . (2563). 
การประเมินโครงการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (อว.) สร้างงาน
เฟส 2 ประจ าปี 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. รายงานรวมบทความ
วิจัย สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 “The 2nd 
International and National Conference (Multidisciplinary Innovation 
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Development in the 21st Century) March, 20, 2021. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. หน้า 3-13. 

เกศินี บุญชวย, อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด, เพ็ญพร ทองค าสุก และสุภาพร ศรีหามี. (2563). การพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานโดยการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3. วารสารครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ป
ที่ 18 ฉบับที่ 1 : มกราคม - เมษายน 2564. หน้า 29-36. 

ลินดา เกณฑ์มา, อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด และจิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา. (2563). บ้านสมเด็จน า
ความส าเร็จสู่การพัฒนาท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชาแห่งต้นกล้าของความดี. การเชิดชู
เกียรติและงานวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
ประจ าปี 2563. 17 มกราคม 2563. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. หน้า 8-16. 

อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด. (2562). การพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาและความรับผิดชอบในหน้าที่
พร้อมช่วยเหลือสังคม ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ด้วยระบบ PLC. 
การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้
หัวข้อ "ศาสตร์พระราชา สร้างนวัตกรรม ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" ระหว่างวันที่  22-
23 สิงหาคม 2562. หน้า 825. 

อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด และ ศรัณย์ ฐิตารีย์. (2561). ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน 
 ผลประโยชน์ทับซ้อนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  วารสารสารสนเทศ

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา. ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561. หน้า 199 – 212. 

Jittawisut Wimuttipanya, Wichian Intarasompan, Areewan Iamsa-ard, Kanakorn 
Sawangcharoen, Akaranun Asavarutpokin, Prapai Sridama, Patchara Dethome,  
Niran Sutheeniran and Teerapat Jansorn. Teacher in Digital Era for Local 
Development Based on Self-Sufficiency. Proceedings of the 2nd National 
and International Conference. Bansomdejchaopraya Rajabhat University. 
March, 20, 2021. Vol. 3. 45-52 p. 

Jittawisut Wimuttipanya, Areewan Iamsa-ard, Kanakorn Sawangcharoen, Akaranun 
Asavarutpokin, Prapai Sridama, Patchara Dethome, Niran Sutheeniran, 
Teerapat Jansorn (March 20, 2021). Development of Student’s Behavior 
with PDCA Cycle Process on Smartphone Assessment. The 2nd 
International and National Conference (Multidisciplinary Innovation 
Development in the 21st Century) p.33 
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ประสบการณ์การสอน 
 วิชาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 วิชาการศึกษาเอกเทศ 
 วิชาโครงงานภาษาอังกฤษ 
 วิชาการวิจัยภาษาอังกฤษ 
 วิชาค่ายภาษาอังกฤษ 
 วิชาการพัฒนาหลักสูตร 
 วิชาการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 วิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 
 วิชาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
 วิชาสัมมนาวิจัยหลักสูตรและการสอน 
 วิชาการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 วิชาการพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม 
 วิชาวิธีวิทยาการวิจัย 
 วิชาทฤษฎีขั้นสูงทางด้านหลักสูตรและการสอน 
 วิชาสัมมนาวิจัยทางด้านหลักสูตรและการสอน 
 วิชากลวิธีการวิจัยเชิงสหวิทยาการทางด้านหลักสูตรและการสอน 
 วิชาการพัฒนากระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 วิชาสัมมนาทักษะการเรียนรู้สมัยใหม่ 
 วิชาวิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงทางด้านหลักสูตรและการสอน 
 วิชานวัตกรรมการพัฒนาหลักสูตรและการสอนและการจัดการเรียนรู้สมัยใหม่  
 วิชาวิทยานิพนธ์ 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้  
 GD 50804 การวัดและประเมินผลศิลปศึกษา 
  GD 50809 การจัดกิจกรรมศิลปะเสริมหลักสูตร 
 GD 50810  วิทยวิธีศิลปศึกษา 
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ชื่อ-สกุล     นายคณกร สว่างเจริญ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2556 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ              
    บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 พ.ศ. 2545 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 พ.ศ. 2539 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ 
สาขาที่เชี่ยวชาญ เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์   
ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย  
ส่งสุข ศรีน้อยขาว, นุกูล สาระวงศ์, คณกร สว่างเจริญ, พงศ์ หรดาล, สมบัติ ทีฆทรัพย์ และชุมพล 

อินทร์มณี. (2564). การจัดการพัสดุคลังชิ้นส่วนอะไหล่ส าหรับงานซ่อมบ ารุงเครื่องจักร. 
The 2nd International and National Conference (Multidisciplinary Innovation 
Development in the 21st Century. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, หน้า B220 – B227. 

ธานิทร์ กองลุน, นุกูล สาระวงศ์, คณกร สว่างเจริญ, พงศ์ หรดาล, และสมบัติ ทีฆทรัพย์. (2564). 
กระบวนการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดของศูนย์ข้อมูล. The 2nd International 
and National Conference (Multidisciplinary Innovation Development in the 
21st Century. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, หน้า B267 – B276. 

ณัฏฐ เดชะปัญญา, สมบัติ ทีฆทรัพย์, พงศ์ หรดาล, นุกูล สาระวงศ์, และคณกร สว่างเจริญ. (2564). 
การพัฒนาอุตสาหกรรมบันเทิงไทยสู่ความเป็นสากล. The 2nd International and 
National Conference (Multidisciplinary Innovation Development in the 21st 
Century. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, หน้า B317 – B335. 

ประสบการณ์การสอน 
 วิชาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
 วิชาการสัมมนาทางระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ   
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 GD 50803  เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอนศิลปะ 
 GD 50812 การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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ชื่อ-สกุล     นายสรายุทธ์  เศรษฐขจร 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา   
 พ.ศ.2539 กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร   
 พ.ศ. 2529 ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร    
 พ.ศ. 2520 กศ.บ. (คณิตศาสตร์)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร     
ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิจัย 
เศรษฐชัย  ชัยสนิท, ชูเกียรติ  ช่วยเพชร พงษ์ศักดิ์, ผกามาศ สรายุทธ์,  เศรษฐขจร ชัยวัฒน์, ประสงค์

สร้าง, รัชฎาวรรณ นิ่มนวล, สุรีวัลย์  ลิ้มพัฒนกุล และปัณฑ์ชณิช เพ่งผล. (2562).            
“การพัฒนาแอปพลิเคชั่นส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา”. 
วารสารศรีปทุม ชลบุรี  ปีที่ 16 ฉบับที่ 2  ตุลาคม –ธันวาคม 2562, หน้า 46-57 (ทุนวิจัย
จาก สมศ.). 

ภารุจี ก าแหง, สรายุทธ์ เศรษฐขจร และวิชาญ สาคุณ. (2563). “รูปแบบการบริหารความเสี่ยงของ
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร”. วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร 
ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563, หน้า 19-34. 

ชัยวัฒน์ ประสงค์สร้าง, สรายุทธ์ เศรษฐขจร, สุทธิพจน์  จิรถิรพรสิทธิ์ และจิรศักดิ์ สุรังคพิพรรธน์ 
(2563). “แนวทางพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกั ดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนครปฐม”. วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี ปีที่ 
17 ฉบับที่ 2 ตุลาคม–ธันวาคม 2563, หน้า 64-75. 

ประสบการณ์การสอน 
 วิชานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาเชิงกลยุทธ์  
 วิชาคุณธรรม จริยธรรมส าหรับผู้บริหารการศึกษา  
 วิชาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา  
 วิชาภาวะผู้น าทางการศึกษา 
 วิชาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 GD 50804 การวัดและประเมินผลศิลปศึกษา 
 GD 50809 การจัดกิจกรรมศิลปะเสริมหลักสูตร  
 GD 50813 การบริหารศิลปศึกษา 
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ชื่อ-สกุล     นางสาวกาญจนา สุทธิเนียม 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2555 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์           
    (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) สภาการพยาบาล 
 พ.ศ. 2552 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 พ.ศ. 2542 การศึกษามหาบัณฑิต (การแนะแนวและจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา)  
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
 พ.ศ. 2540 ประกาศนียบัตรการพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 
    โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา 
 พ.ศ. 2530 ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง 
    วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา 
สาขาที่เชี่ยวชาญ จิตวิทยาส าหรับครู  จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา และพยาบาลศาสตร์ 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
กาญจนา สุทธิเนียม ชูวิทย์ รัตนพลแสนย์ และชลพร กองค า. (2561) . จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา

เบื้องต้น. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: ฟูจิ ซีรอกซ์. (มกราคม), หน้า 94-112.  
กาญจนา สุทธิเนียม และชลพร กองค า. (2562). การศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ. กรุงเทพฯ: สหธรรมิก. 

(พฤศจิกายน), หน้า 1-7, 19-37, 42-45, 100-117, 123-131, 141-150. 
กาญจนา สุทธิเนียม และชลพร กองค า. (2562). จิตวิทยาส าหรับครู. กรุงเทพฯ: วรานนท์ 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. งานวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (ตุลาคม, 2562), หน้า 1-112. 

บทความวิจัย 
กาญจนา สุทธิเนียม และอุบล สุทธิเนียม (2563). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, 34 
(3), หน้า 43-61. 

__________. (2561). การพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนิสิตครูโดยการให้การปรึกษากลุ่ม. 
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, 32 (1), หน้า 17-32. 
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ประสบการณ์การสอน 
 วิชาการจัดการเรียนการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม 
 วิชาปรัชญาการศึกษา 
 วิชาการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ 
 วิชาจิตวิทยาเบื้องต้น 
 วิชาจิตวิทยาการแนะแนว 
 วิชาจิตวิทยาส าหรับครู 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 GD 50802 พัฒนาการจิตวิทยาทางศิลปะ 
 GD 50809 การจัดกิจกรรมศิลปะเสริมหลักสูตร 
 GD 50811 การรับรู้และจินตนาการทางศิลปะ 
 GD 50813 การบริหารศิลปศึกษา 
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ชื่อ-นามสกุล           นางสาวชลพร กองค า 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (การแนะแนวและให้ค าปรึกษา) 
     สาขาวิชาการศึกษา (6501) 
     อนุสาขาวิชาแนะแนวและให้ค าปรึกษา (650105) 
สังกัด คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2552 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 พ.ศ. 2547 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
    (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) สภาการพยาบาล 
 พ.ศ. 2543 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์)  
    มหาวิทยาลัยมหิดล 
 พ.ศ. 2535 ประกาศนียบัตรการพยาบาลจิตเวช กองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข 
 พ.ศ. 2530 ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง 
    วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา  การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
ชลพร กองค า ชูวิทย์ รัตนพลแสนย์ และกาญจนา สุทธิเนียม. (2561). จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา

เบื้องต้น. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: ฟูจิ ซีรอกซ์. (มกราคม), หน้า 112-132. 
ชลพร กองค า และ กาญจนา สุทธิเนียม. (2562). การศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ. กรุงเทพฯ: สหธรรมิก. 

(พฤศจิกายน), หน้า 10-15, 50-58, 71-89, 160-188. 
ชลพร กองค า และกาญจนา สุทธิเนียม. (2563). จิตวิทยาส าหรับครู. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ:             

วรานนท์ (กันยายน), หน้า 39-74, 75-92, 133-154. 
งานวิจัย  
ชลพร กองค า. (2561). การพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ เพื่อเสริมสร้าง

แรงจูงใจเป้าหมายในการเรียนของนักศึกษา. งานวิจัยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (เมษายน, 2561), หน้า 1-185. 

บทความวิจัย 
ชลพร กองค า. (2561). การพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ เพื่อเสริมสร้าง

แรงจูงใจ เป้าหมายในการเรียนของนักศึกษา.  วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต , 
32 (1), หน้า 66-85.  
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ประสบการณ์การสอน 
 วิชาการจัดการเรียนการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม 
 วิชาปรัชญาการศึกษา 
 วิชาการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ 
 วิชาจิตวิทยาเบื้องต้น 
 วิชาจิตวิทยาส าหรับครู 
 วิชาจิตวิทยาทั่วไป 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 GD 50802 พัฒนาการจิตวิทยาทางศิลปะ 
 GD 50809 การจัดกิจกรรมศิลปะเสริมหลักสูตร 
 GD 50811 การรับรู้และจินตนาการทางศิลปะ 
 GD 50813 การบริหารศิลปศึกษา 
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ชื่อ-สกุล     นางสาวประไพ ศรีดามา 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2558 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (นานาชาติ) 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 พ.ศ. 2549 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 พ.ศ. 2541 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏธนบุรี 
สาขาที่เชี่ยวชาญ คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล ระบบชาญฉลาด   
ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย  
สุวิทย์ ปิดตานัง, คณกร สว่างเจริญ, ปิยะนันต์ อิสสระวิทย์ และประไพ ศรีดามา. (2564). การพัฒนา

โปรแกรมค านวณหาวัคซีนจ าเป็นพื้นฐานส าหรับเด็ก. The 2nd International and 
National Conference (Multidisciplinary Innovation Development in the 21st 
Century. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, หน้า B446 – B456. 

ชัยพิพัฒน์ ช้างเผือกโสภณ, ประไพ ศรีดามา และปิยะนันต์ อิสสระวิทย์. (2564). การพัฒนา
โปรแกรมส าหรับการท านายการเกิดโรคออฟฟิศซินโดรม. The 2nd International and 
National Conference (Multidisciplinary Innovation Development in the 21st 
Century. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, หน้า B560 – B566. 

นันทนัช ผิวปานนิล, ประไพ ศรีดามา และปิยะนันต์ อิสสระวิทย์. (2564). การพยากรณ์มูลค่าการ
ส่งออกทุเรียนของประเทศไทยด้วยเทคนิคการวิเคราะห์การถดถอย. The 2nd 
International and National Conference (Multidisciplinary Innovation 
Development in the 21st Century. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, หน้า B567 – B572. 

ประสบการณ์การสอน 
 วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
 วิชาคลังข้อมูลและการท าเหมืองข้อมูล 
 วิชาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 GD 50803 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอนศิลปะ 
 GD 50813 การบริหารศิลปศึกษา 
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ภาคผนวก ค 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษห์ลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 
 

รายงานการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
 

การประชุมคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
 

การประชุมคณะกรรมการวิพากษห์ลักสูตร 
 

การประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
 

การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย 
 

การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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รายงานประเด็นวิพากษ์ 
การร่างหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 

ของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ประชุม ณ ห้องประชุมคุณหญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5 บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 -12.00 น. 

 
ประเด็นวิพากษ์ของศาสตราจารย์ ดร. สายหยุด จ าปาทอง 
 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ความคิดเห็น  
 - หน้าที่ 4 ให้ตรวจสอบว่า “ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา” เรียกเป็นทางการเช่นนี้ใช่
หรือไม ่
 - หน้าที่ 6 การบริหารจัดการ (ข้อ 13.3) ควรเป็นหัวข้อใหญ่หรือไม่  
 หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
ความคิดเห็น  
 - หน้าที่ 8 ความโดดเด่นที่ว่า สร้างความพร้อมในการปฏิบัติการเรียนการสอน ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับการเป็นครูศิลปศึกษา ควรสัมพันธ์ถึงวัตถุประสงค์ โดยเป็นข้อ 1.3.1 กล่าวคือ ให้เป็น
ความสามารถข้อแรกของวัตถุประสงค์ 
 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
ความคิดเห็น  
 - หน้าที่ 11 (ข้อ 2.2.1) “ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง” ควรจะเป็น “สกว.” รับรองหรือไม่   
 - หน้าที่ 11 (ข้อ 2.2.2) “ที่เกี่ยวข้องกับการสอนศิลปะ” ควรเป็น “ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ศิลปะ” หรือไม่ เพราะ “การสอนศิลปะ” เน้นการเป็นครูเท่านั้น 
 - หน้าที่ 14 ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตต่อหัวที่ปรากฏ ค านวณจากตัวเลขข้างบนทั้งหมด? 
ค่าใช้จ่ายจากผู้สอน ผู้ด าเนินการ รวมด้วยหรือไม่ 
 - หน้าที่ 16 ตรวจสอบภาษาอังกฤษ Psychology ควรเป็น  Psychological หรือไม่ เป็น 
Technical term 
 - หน้าที่ 17 ตรวจสอบภาษาอังกฤษ “Art Extra Curriculum…” ควรเป็น“Art Extra 
Curricular…” โดยตัด Planning ออก 
 - หน้าที่ 21 วิชาสัมมนาศิลปศึกษา โดยหลักการทั่วๆ ไป วิชาสัมมนาจะเป็นการส่งเสริม
ความรู้ประสบการณ์ ทักษะ ในแต่ละวิชาให้แก่นักศึกษา โดยวิธีการ/รูปแบบต่างๆ เช่น ให้นักศึกษา
เสนอผลงานวิชาการ ผลงานของแต่ละคนในสัมมนา ดังนั้น ที่รายวิชาแจ้งว่า “การสัมมนาที่เกี่ยวข้อง
กับองค์ความรู้ที่สนับสนุนงานวิจัย... หลักการจัดสัมมนา...” จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยน? 
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 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
ความคิดเห็น   
 - หน้าที่ 32 กิจกรรมเสริมหลักสูตร ควรให้นักศึกษาได้ประสบการณ์/เรียนรู้จากนอกสถานที่ 
เช่น MICE. SPAFA อย่างจริงจัง 
 ภาคผนวก  
ความคิดเห็น  
 - ประวัติ ตรวจสอบ M.A. Art Ed. (University of South Carolina) ว่าเป็น Bemidji 
State University หรือไม ่
 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
ความคิดเห็น  
 - โดยภาพรวม เป็นหลักสูตรที่สนองตอบสังคมได้ดี 
 
 

                                                         ผู้วิพากษ์             
                                                                    (ศาสตราจารย์ ดร. สายหยุด จ าปาทอง) 
                                                                        วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
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รายงานการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
(ศาสตราจารย์ ดร. สายหยุด จ าปาทอง) 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ความคดิเห็น  
 - หน้าท่ี 4 ให้ตรวจสอบว่า “ส านกังานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา” เรียกเป็นทางการเช่นนี้ใช่หรือไม่ 
- หน้าท่ี 6 การบริหารจัดการ (ข้อ 13.3) ควรเป็นหัวข้อ
ใหญ่หรือไม ่ 

 
 
- ตรวจสอบแล้ว ยังเรียกเป็นทางการเช่นเดิม 
 
- เป็นหัวข้อที่ใช้ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
ความคิดเห็น  
- หน้าท่ี 8 ความโดดเด่นที่ว่า สร้างความพร้อมในการ
ปฏิบัติการเรียนการสอน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเป็นครู
ศิลปศึกษา ควรสัมพันธ์ถึงวัตถุประสงค์ โดยเป็นข้อ 
1.3.1 กล่าวคือ ให้เป็นความสามารถข้อแรกของ
วัตถุประสงค์ 

 
 

- วัตถุประสงค์จดัเรยีงตามล าดับมาตรฐานผลการเรยีนรู้
ที่ สกอ. ก าหนด 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และ
โครงสร้างของหลักสูตร 
ความคิดเห็น  
- หน้าท่ี 11 (ข้อ 2.2.1) “ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง” 
ควรจะเป็น “สกว.” รับรองหรือไม่   
- หน้าท่ี 11 (ข้อ 2.2.2) “ที่เกี่ยวข้องกับการสอนศิลปะ” 
ควรเป็น “ที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะ” หรือไม่ เพราะ 
“การสอนศิลปะ” เน้นการเป็นครเูท่าน้ัน 
 - หน้าท่ี 14 ค่าใช้จ่ายในการผลติบัณฑิตต่อหัวท่ีปรากฏ 
ค านวณจากตัวเลขข้างบนท้ังหมด? ค่าใช้จ่ายจากผู้สอน 
ผู้ด าเนินการ รวมด้วยหรือไม ่
- หน้าท่ี 16 ตรวจสอบภาษาอังกฤษ Psychology ควร
เป็น  Psychological หรือไม่ เปน็ Technical term 
- หน้าท่ี 17 ตรวจสอบภาษาอังกฤษ “Art Extra 
Curriculum…” ควรเป็น“Art Extra Curricular…” 
โดยตดั Planning ออก 
- หน้าท่ี 21 วิชาสัมมนาศลิปศึกษา โดยหลักการทั่วๆ ไป 
วิชาสัมมนาจะเป็นการส่งเสริมความรู้ประสบการณ์ 
ทักษะ ในแต่ละวิชาให้แก่นักศึกษา โดยวิธีการ/รูปแบบ
ต่างๆ เช่น ให้นักศึกษาเสนอผลงานวิชาการ ผลงานของ
แต่ละคนในสัมมนา ดังนั้น ที่รายวชิาแจ้งว่า “การ
สัมมนาท่ีเกีย่วข้องกับองค์ความรูท้ี่สนับสนุนงานวิจัย... 
หลักการจดัสมัมนา...” จ าเป็นต้องปรับเปลีย่น? 
 
 

 
 
 
- สภามหาวิทยาลัยไดร้ับมอบอ านาจในการรับรอง 
 
- ปรับปรุงตามข้อเสนอแล้ว 
 
 
- การค านวณค่าใช้จ่าย กระท าตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลยั 
 
- ปรับปรุงตามข้อเสนอแล้ว 
 
 
- ปรับปรุงตามข้อเสนอแล้ว 
 
- ปรับปรุงตามข้อเสนอแล้ว 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการ
ประเมินผล 
ความคิดเห็น   
- หน้าท่ี 32 กิจกรรมเสรมิหลักสูตร ควรให้นักศึกษาได้
ประสบการณ์/เรียนรู้จากนอกสถานท่ี เช่น MICE. 
SPAFA อย่างจริงจัง 
ภาคผนวก  
ความคิดเห็น  
- ประวัติ ตรวจสอบ M.A. Art Ed. (University of 
South Carolina) ว่าเป็น Bemidji State University 
หรือไม ่

 
 
 

- ปรับปรุงตามข้อเสนอแล้ว 
 
 
 
 
- ปรับปรุงตามข้อเสนอแล้ว 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ  
ความคิดเห็น  
- โดยภาพรวม เป็นหลักสูตรที่สนองตอบสังคมได้ดี 

 
 
- คงไว้ตามข้อเสนอ 
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รายงานประเด็นวิพากษ์ 
การร่างหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 

ของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ประชุม ณ ห้องประชุมคุณหญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5 บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 -12.00 น. 

 
ประเด็นวิพากษ์ของ ดร. บรรลือ  ขอรวมเดช 
 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ความคิดเห็น  
 - ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญาเหมาะสม 
 - จ านวนหน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต มีความเหมาะสม 
 - รูปแบบหลักสูตรที่จะแผน ก แผน ข มีความเหมาะสม และเชื่อว่าน่าจะรองรับความ
ต้องการของผู้เรียนได้ดี 
 - มีการใช้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มาช่วยในการออกแบบหลักสูตร และ
รายวิชา ซึ่งน่าจะสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
ความคิดเห็น  
 - วัตถุประสงค์หลักสูตรเหมาะสมกับการผลิตบัณฑิตศิลปศึกษา ทั้งความรู้ ความสามารถด้าน
การศึกษา ความรู้ความสามารถด้านศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการจัดการที่เก่ียวข้องกับศิลปะ 
 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
ความคิดเห็น  
 - การระบุคุณสมบัติผู้เข้าศึกษามีความชัดเจนและเหมาะสม 
 - แผนการรับนักศึกษามีความเหมาะสม 
 - หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน จ านวนหน่วยกิตรวม มีเหมาะสมใกล้เคียงกับหลักสูตรเดียวกัน
ในมหาวิทยาลัยอื่น เช่น ศิลปศึกษา จุฬาฯ ศิลปศึกษา มศว.ประสานมิตร และมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 - วิชาเอกท้ังบังคับและเลือกมีความเหมาะสมกับระยะเวลาเรียน 
 - จ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต และสารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต มีความเหมาะสม
ใกล้เคียงกับหลักสูตรเดียวกันในมหาวิทยาลัยอื่น  
 - มีข้อเสนอแนะให้ปรับการใช้วงเล็บในค าอธิบายรายวิชา เห็นควรไม่มีจะดีกว่า 
 - แก้ไขชื่อภาษาอังกฤษวิชา “Art Education Management” เป็น “Art Education 
Administration” 
 - เห็นควรให้ตรวจสอบ ชื่อ สกุล คุณวุฒิ มหาวิทยาลัยที่จบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
อาจารย์พิเศษ รวมทั้งอาจารย์ผู้สอนให้ถูกต้อง 
 - ปรับแก้ภาษา ค า เช่น ค าเฉพาะ “ทักษะดิจิตัล” น.45, 46 และ 49 
 ภาคผนวก  
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ความคิดเห็น  
 - ปรับแก้คุณสมบัติ และประวัติ ให้ถูกต้องสอดคล้องกับทั้งเล่ม 
 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
ความคิดเห็น  
 - สรุปเกี่ยวกับหลักสูตรโดยรวม  สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและผู้เรียน เชื่อว่า 
หากเปิดแล้วจะเป็นที่สนใจของผู้เรียน 
 
 

                                                         ผู้วิพากษ์            
                                                                           (ดร. บรรลือ  ขอรวมเดช) 
                                                                       วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
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รายงานการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
(ดร. บรรลือ  ขอรวมเดช) 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ความคิดเห็น  
- ช่ือหลักสูตรและชื่อปรญิญาเหมาะสม 
- จ านวนหน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต มีความเหมาะสม 
- รูปแบบหลักสตูรที่จะแผน ก แผน ข มีความเหมาะสม 
และเชื่อว่าน่าจะรองรับความต้องการของผู้เรยีนไดด้ ี
- มีการใช้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มา
ช่วยในการออกแบบหลักสตูร และรายวิชา ซึ่งน่าจะ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ 

 
 
- คงไว้ตามข้อเสนอ 
- คงไว้ตามข้อเสนอ 
- คงไว้ตามข้อเสนอ 
 
- คงไว้ตามข้อเสนอ 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
ความคิดเห็น  
- วัตถุประสงค์หลักสตูรเหมาะสมกับการผลิตบณัฑิต
ศิลปศึกษา ท้ังความรู้ ความสามารถด้านการศึกษา 
ความรู้ความสามารถด้านศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึง
การจัดการที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ 

 
 

- คงไว้ตามข้อเสนอ 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และ
โครงสร้างของหลักสูตร 
ความคิดเห็น  
- การระบุคณุสมบัตผิู้เข้าศึกษามคีวามชัดเจนและ
เหมาะสม 
- แผนการรับนักศึกษามีความเหมาะสม 
- หลักสูตรและอาจารย์ผูส้อน จ านวนหน่วยกิตรวม มี
ความเหมาะสม ใกล้เคียงกับหลักสูตรเดียวกันใน
มหาวิทยาลยัอื่น เช่น ศิลปศึกษา จุฬาฯ ศิลปศึกษา มศว.
ประสานมิตร และมหาวิทยาลัยศลิปากร 
- วิชาเอกท้ังบังคับและเลือกมีความเหมาะสมกับ
ระยะเวลาเรียน 
- จ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต และสาร
นิพนธ์ 6 หน่วยกิต มีความเหมาะสมใกล้เคียงกับ
หลักสตูรเดียวกันในมหาวิทยาลัยอื่น  
- มีข้อเสนอแนะให้ปรับการใช้วงเล็บในค าอธิบายรายวิชา 
เห็นควรไม่มีจะดีกว่า 
- แก้ไขช่ือภาษาอังกฤษวิชา “Art Education 
Management” เป็น “Art Education 
Administration” 
- เห็นควรให้ตรวจสอบ ช่ือ สกุล คณุวุฒิ มหาวิทยาลัยที่
จบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์พิเศษ 

 
 
 
- คงไว้ตามข้อเสนอ 
 
- คงไว้ตามข้อเสนอ 
- คงไว้ตามข้อเสนอ 
 
 
 
- คงไว้ตามข้อเสนอ 
 
- คงไว้ตามข้อเสนอ 
 
 
- ปรับปรุงตามข้อเสนอแล้ว 
 
- ปรับปรุงตามข้อเสนอแล้ว 
 
 
- ปรับปรุงตามข้อเสนอแล้ว 
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รวมทั้งอาจารยผ์ู้สอนให้ถูกต้อง 
- ปรับแก้ภาษา ค า เช่น ค าเฉพาะ “ทักษะดิจิตัล” น.45, 
46 และ 49 

 
- ปรับปรุงตามข้อเสนอแล้ว 
 

ภาคผนวก  
ความคิดเห็น  
- ปรับแก้คุณสมบัติ และประวัติ ให้ถูกต้องสอดคล้องกับ
ทั้งเล่ม 

 
 
- ปรับปรุงตามข้อเสนอแล้ว 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ  
ความคิดเห็น  
- สรุปเกี่ยวกับหลักสูตรโดยรวม  สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและผู้เรียน เชื่อว่า หากเปิดแล้วจะเป็น
ที่สนใจของผู้เรียน 

 
 
- คงไว้ตามข้อเสนอ 
 

 

หมายเหตุ: ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยกรรมการและเลขานุการฯ 
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รายงานประเด็นวิพากษ์ 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (ฉบับร่าง) 

ของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ประชุม ณ ห้องประชุมคุณหญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5 บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 -16.30 น. 

 
(ศาสตราจารย์ ดร. วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา) 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
- หน้าที่ 8 ปรับข้อความ ข้อ 1.3.1 ให้เป็น “มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
เชิงวิชาการและวิชาชีพศิลปศึกษา และการด ารงชีวิต” 
- หน้าที่ 8 ปรับข้อความ ข้อ 13.2-1.3.6 และตัดข้อ 1.3.7 ออก โดยให้ 
บูรณาการเนื้อหากับวัตถุประสงค์ข้ออ่ืน 

 
- ด าเนินการแล้ว 
 
- ด าเนินการแล้ว 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
- หน้า 11 ให้ตัดข้อ 2.2.5 ออก 
- ให้ตัดค าว่า “ยุคใหม่” ออกจากรายวิชา GD 50810 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอน
ศิลปะยุคใหม ่

 
 
- ด าเนินการแล้ว 
- ด าเนินการแล้ว 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
- ตัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัยอื่นๆ ออกทั้งหมด 
- ให้ปรับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา ในทุกรายวิชาใหม ่

 
- ด าเนินการแล้ว 
- ด าเนินการแล้ว 

 
หมายเหตุ:  1. เลขหน้าที่ระบุอ้างอิงตามเอกสารหลักสูตรฉบับปัจจุบัน 
  2. ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยกรรมการและเลขานุการฯ 
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รายงานประเด็นวิพากษ์ 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (ฉบับร่าง) 

ของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ประชุม ณ ห้องประชุมคุณหญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5 บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 -16.30 น. 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิสูตร โพธิ์เงิน) 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
- หน้าที่ 7 แก้ไข  เพิ่มเติมข้อความ ข้อ 1.1 ปรัชญา 
... “ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางศิลปะ”... 
- หน้าที่ 7 แก้ไข เพิ่มเติมข้อความ ข้อ 1.2 ความส าคัญ 
... “เพ่ือพัฒนาและสร้างองค์ความรู้  นวัตกรรม และการจัดการเรียนรู้
ศิลปะ”... 
- หน้าที่ 8 แก้ไข  เพิ่มเติมข้อความ ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ 
... “เชิงวิชาการและวิชาชีพศิลปศึกษา”... 
...ศิลปศึกษาและศิลปกรรม... 

 
- ด าเนินการแล้ว 
 
- ด าเนินการแล้ว 
 
- ด าเนินการแล้ว 
 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
- หน้า 18-22 แก้ไข ปรับรหัสรายวิชา เนื่องจากมีการควบรวมรายวิชา 
- หน้า 10 ข้อ แก้ไข เพิ่มเติมข้อความ ข้อ 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดู
ร้อน 
... “มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร ทั้งนี้ก าหนดระยะเวลา และจ านวนหน่วยกิต ต้องมีสัดส่วนเทียบเคียง
กันได้กับภาคการศึกษาปกติ โดยมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์  หรือไม่เกิน 9 
สัปดาห์” ... 
- หน้า 10 แก้ไข เพิ่มเติมข้อความ ข้อ 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียน
การสอน 
...“จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ดังน้ี 
    ภาคการศึกษาที่ 1 เริ่มเดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม 
    ภาคการศึกษาที่ 2 เริ่มเดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 
    ภาคฤดูร้อน เริ่มเดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม”... 
- หน้า 10 แก้ไข เพิ่มเติมข้อความ ข้อ 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
    2.2.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางศิลปศึกษา และ 
ศิลปกรรม หรือวุฒิอื่นที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศ ซึ่ง
สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
    2.2.2 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นที่ไม่ใช่ศิลปศึกษา หรือศิลปกรรม
จะต้องน าเสนอแฟูมสะสมผลงาน และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะ โดยให้

 
- ด าเนินการแล้ว 
- ด าเนินการแล้ว 
 
 
 
 
- ด าเนินการแล้ว 
 
 
 
 
- ด าเนินการแล้ว 
 
 
 
 
 
 
- ด าเนินการแล้ว 
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คณะกรรมการประจ าสาขาศิลปศึกษาพิจารณา 
- หน้า 18 แก้ไขปรับปรุงช่ือรายวิชา และค าอธิบายรายวิชา 
GD 50801 สุนทรียศาสตร์และศิลปวิจารณ์กับการปฏิบัติงานทัศนศิลป์  
Aesthetics and Art criticism in Visual Arts Practicum 
- หน้า 18 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
GD 50803 วิทยาการศิลปศึกษา Education Methodology  
...การใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละวัย... 
…teaching methodologies and teaching aids for distinct age levels; 
curriculum development and administration; learning and teaching art 
education efficiency 
- หน้า 19 เพิ่มเติมรายวิชา (GD 50804 การวัดและประเมินผลศิลปศึกษา) 
- หน้า 19 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา GD 50805 การสัมมนาศิลปศึกษา 
...การสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ที่สนับสนุนการวิจัยด้านศิลปศึกษา ปัญหา 
แนวโน้ม การประเมินสมรรถนะ และการเสริมสร้างคุณภาพศิลปศึกษา 
- หน้า 19 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา GD 50806 วิทยาการวิจัยทางศิลปศึกษา 
… “ฝึกปฏิบัติเขียนและน าเสนอโครงร่างวิจัยทางศิลปศึกษา”... 
- หน้า 19 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา GD 50806 วิทยาการวิจัยทางศิลปศึกษา 
...ฝึกปฏิบัติเขียนและน าเสนอโครงร่างวิจัยทางศิลปศึกษา... 
…art education research proposal writing and presentation practice 
- หน้า 20 แก้ไขช่ือรายวิชา GD 50807 แนวโน้มพัฒนาการทางทัศนศิลป์และศิลปศึกษา 
- หน้า 20 แก้ไขช่ือรายวิชา GD 50807 แนวโน้มพัฒนาการทางทัศนศิลป์และศิลปศึกษา 
- หน้า 21 แก้ไขช่ือรายวิชา GD 50809 การจัดกิจกรรมศิลปะเสริมหลักสูตร 
- หน้า 22 ตัดข้อความในค าอธิบายรายวิชาวิทยานิพนธ์ และรายวิชาสารนิพนธ์ 

 
- ด าเนินการแล้ว 
 
 
 
 
 
- ด าเนินการแล้ว 
- ด าเนินการแล้ว 
 
 
- ด าเนินการแล้ว 
 
- ด าเนินการแล้ว 
 
 
- ด าเนินการแล้ว 
- ด าเนินการแล้ว 
- ด าเนินการแล้ว 
- ด าเนินการแล้ว 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
-  หน้า 28-32 แก้ไข เพ่ิมเติมข้อความ  
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา (ปรับคุณลักษณะพิเศษและกลยุทธ์) 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (ปรับผลการเรียนรู้ทุกด้าน และตัดด้านทักษะ 
   พิสัยออก) 
3. มาตรฐานผลการเรียนรู้และแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ 
   (ปรับมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านให้สอดคล้องกับข้อ 2 และตัดด้านทักษะ 
   พิสัยออก) 
-  หน้า 28-32 แก้ไข เพ่ิมเติมข้อความ  
-  ปรับมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาในแผนที่แสดงการกระจายความรับ  
   ผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา และตัดด้านทักษะพิสัยออก   

 
- ด าเนินการแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
- ด าเนินการแล้ว 
- ด าเนินการแล้ว 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
- หน้า 39 ข้อ 2 บัณฑิต แก้ไข เพิ่มเติมข้อความ  
- ปรับการเขียนเป็นการสะท้อนผลที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติของบัณฑิต  
- ตัดข้อความตั้งแต่ย่อหน้าท่ี 2 ออก 

 
- ด าเนินการแล้ว 
- ด าเนินการแล้ว 

 
หมายเหตุ:  1. เลขหน้าที่ระบุอ้างอิงตามเอกสารฉบับปัจจุบัน 
  2. ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยกรรมการและเลขานุการฯ 
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รายงานประเด็นวิพากษ์ 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (ฉบับร่าง) 

ของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ประชุม ณ ห้องประชุมคุณหญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5 บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 -12.00 น. 

________________________ 
 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยครั้งที่ 1/2565 
วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.  

ณ ห้องท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5 
________________________ 

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ  ประธาน 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
3. อาจารย์ ดร.นราวัลย์ สุรงค์สุริยกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
5. รองศาสตราจารย์สมชาย พรหมสุวรรณ  กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์ กรรมการ 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ กรรมการ 
9. ดร.เพ็ญพร  ทองค าสุก   กรรมการ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ  ศรีดามา กรรมการ 
11. นายสมบัติ น้ าจันทร์    กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครนันท์  อัศวรัชต์โภคิน 
2. อาจารย์ ดร.เพียงธิดา  เสรีสุทธิกูลชัย 
3. รองศาสตราจารย์พีระพงษ์ กุลพิศาล 
4. นายด ารง  บุญชมศุภชัย 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
 -  
เริ่มประชุม  เวลา 10.00 น. 
 
วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบว่า  
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 เรื่องที่ 1 มหาวิทยาลัยได้ประกาศแนวการจัดการเรียนการสอน ให้มีการจัดการเรียนการ
สอน 2 รูปแบบ โดยวิชาทฤษฎีให้จัดการเรียนการสอนแบบ Online และวิชาปฏิบัติให้จัดการเรียน
การสอนแบบ onsite โดยขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานและมีผลตรวจ ATK ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2565 เป็นต้นไป  
 เรื่องที่ 2 มหาวิทยาลัยฯ ได้ออกประกาศให้อาจารย์และบุคลากร เข้ามาปฏิบัติงานที่
มหาวิทยาลัย 100%  
 
วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2564 
 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564 
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 วาระท่ี 4.3 จ านวนหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก อว. 
 อาจารย์ ดร.เพียงธิดา เสรีสุทธิกูลชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าขณะนี้หลักสูตรที่ผ่านการ
รับทราบจาก อว. ในระดับบัณฑิตศึกษา ปัจจุบันมีทั้งหมด 16 หลักสูตร 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
วาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 
 วาระท่ี 4.1 โครงการทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ 2565 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน ได้ เสนอให้เพ่ิมตารางเพ่ืออธิบายแหล่ง
งบประมาณว่าเป็นงบ กศ.บพ. หรืองบประมาณแผ่นดิน 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ฑีฆทรัพย์ ได้เสนอให้น าอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ 
มาใส่ในเล่มวาระการประชุมทุกครั้ง 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 วาระท่ี 4.2 แผนการด าเนินงานของรองวิชาการ 
 อาจารย์ ดร.เพียงธิดา เสรีสุทธิกูลชัย ได้น าเสนอก าหนดการการจัดอบรม CEFR การจัดสอบ 
CEFR ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 วาระที่ 4.3 รายงานสรุปโครงการและกิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ  ศรีดามาได้น าเสนอสรุปโครงการและกิจกรรมของบัณฑิต
วิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2564  
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 วาระที่ 4.4 แผนผังขั้นตอนการด าเนินการสอบประมวลความรู้/การท าวิทยานิพนธ์/สาร
นิพนธ์ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ (กรณีพิเศษ) 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ  ศรีดามาได้อธิบายแผนผังขั้นตอนก าด าเนินการสอบประมวล
ความรู้/การท าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 
(กรณีพิเศษ) 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
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วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 วาระที่ 5.1 แผนการจัดโครงการ/กิจกรรม ของฝุายประกันคุณภาพและงานเทคโนโลยีฯ 
บัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)    
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ  ศรีดามา ได้น าเสนอแผนการจัดโครงการ/กิจกรรม ของฝุาย
ประกันคุณภาพและงานเทคโนโลยีฯ บัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565)  
 รองศาสตราจารย์ สมชาย  พรหมสุวรรณ ได้เสนอว่า โครงการอบรม thesis เห็นควรจัด
อบรมให้แก่ที่ปรึกษาชาวจีนด้วยเพื่อความเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
 วาระที่ 5.2 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2565  
 ประธานได้มอบให้ รองศาสตราจารย์พีระพงษ์  กุลพิศาล น าเสนอหลักสูตรครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 
 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะและให้น ากลับไปแก้ไขตามเอกสารการประชุม ปรับปรุงให้
เรียบร้อย และน าเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบให้ครบถ้วน ก่อนน าเสนอท่ีประชุมอ่ืนต่อไป 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
วาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
 ประชุมครั้งต่อไป กุมภาพันธ์ 2564 
เลิกประชุม  เวลา 12.30 น. 
 
นายสมบัติ น้ าจันทร์  ผู้จดรายงานการประชุม 
ผศ.ดร.ประไพ ศรีดามา ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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รายงานการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 

 
ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ความคิดเห็น  
- ข้อ 1 ให้เติมรหสัหลักสูตรเดิม คอื 25491741110346 
- ข้อ 5 ปรับวิธีเขียนให้เข้าฟอร์มแมทตามตัวอยา่งของ
บัณฑิตวิทยาลัย 
- ข้อ 6.1 ให้ระบุ ปีท่ีเปิดหลักสูตรครั้งแรก  (หลักสตูรที่
เปิดสอนครั้งแรก พ.ศ. 2549) 
- ข้อ 7 เปลี่ยนเป็น (พ.ศ. 2566) 
- ข้อ 11.1 และ ข้อ 11.4 เติมข้อความ  
   ...และ ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
   ฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2566 – 2570... 
- ข้อ 13.3 แก้ไขข้อความเป็น คณะกรรมการบริหาร
หลักสตูร 

 
 
- ปรับปรุงตามข้อเสนอแล้ว 
- ปรับปรุงตามข้อเสนอแล้ว 
 
- ปรับปรุงตามข้อเสนอแล้ว 
- ปรับปรุงตามข้อเสนอแล้ว 
 
 
- ปรับปรุงตามข้อเสนอแล้ว 
 
- ปรับปรุงตามข้อเสนอแล้ว 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
ความคิดเห็น  
- ข้อ 1.1 แก้ข้อความเป็น ศิลปศึกษามุ่งสร้างบุคลากร
คุณภาพ ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางศิลปะ การ
สร้างสรรค์ จรรโลง และน าเสนอศิลปะที่สะท้อนวิถีชีวิต 
และอารยธรรมของสังคม อันน าความเจริญงอกงามอย่าง
ยั่งยืนสู่มวลมนุษยชาติ  
- ข้อ 13.3 เติมค าว่า ราชภฏั 

 
 
- ปรับปรุงตามข้อเสนอแล้ว 
 
 
 
 
- ปรับปรุงตามข้อเสนอแล้ว 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และ
โครงสร้างของหลักสูตร 
ความคิดเห็น  
- ข้อ 1.2 และ 2.2.2 แก้ไขข้อความเป็น 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
- ข้อ 2.5.1 และ 2.5.2 แก้ไขข้อความเป็น พ.ศ. 2567 
- ข้อ 2.8 แก้ไขข้อความเป็น พ.ศ. 2561 
- ข้อ 3.1.3 แก้ไขข้อความเป็น Extracurricular 
- ข้อ 3.2.1 แบ่งตาราง แยกเป็น 3.2.1 อาจารย์ประจ า  
  หลักสูตร และ 3.2.2 อาจารย์ประจ า 
- ข้อ 13.1.3 แก้ไขข้อความเป็น 12 หน่วยกิต และ  
   6 หนว่ยกิต 
- หน้า 20 แก้ไขข้อความภาษาอังกฤษเป็น 
  Art Extracurricular Activities 
- หน้า 22 เติมค าว่า วิทยาลัย 
- หน้า 22 ปรับการเขยีน วุฒิการศึกษาให้เป็นตัวย่อ 

 
 
 
- ปรับปรุงตามข้อเสนอแล้ว 
 
- ปรับปรุงตามข้อเสนอแล้ว 
- ปรับปรุงตามข้อเสนอแล้ว 
- ปรับปรุงตามข้อเสนอแล้ว 
- ปรับปรุงตามข้อเสนอแล้ว 
 
- ปรับปรุงตามข้อเสนอแล้ว 
 
- ปรับปรุงตามข้อเสนอแล้ว 
- ปรับปรุงตามข้อเสนอแล้ว 
- ปรับปรุงตามข้อเสนอแล้ว 
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- หน้า 24 เติมเลขประตัวประจ าตวัประชาชน และแก้ไข 
ภาคผนวก ก เป็น ข 
- หน้า 24 เปลี่ยนข้อความเป็น ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

- ปรับปรุงตามข้อเสนอแล้ว 
 
- ปรับปรุงตามข้อเสนอแล้ว 
 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการ
ประเมินผล 
- ข้อ 1 ปรับแก้การพัฒนาคณุลักษณะพิเศษของ
นักศึกษาให้มีลักษณะเด่นเป็นรูปธรรมเพียงข้อเดียวและ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

 
 
- ปรับปรุงตามข้อเสนอแล้ว 
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บันทึกการประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย 
วาระ 5.4 เร่ือง การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาศิลปศึกษา 
ครั้งที่ 2/2565 วันอังคารที่ 22 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

 
 5.4   การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 บัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
  บัณฑิตวิทยาลัย ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอขอ
ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
ต่อที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝุายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ครั้งที่ 
2/2565 วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ว่า 
 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
  1) หน้า 1 ข้อ 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ปรับแก้ไขชื่อเต็มภาษาอังกฤษ จากเดิม 
“Master of Education in Art Education” เป็น “Master of Education (Art Education)” 
  2) หน้า 3 – 5 ปรับแก้ไขสีของอักษรให้ถูกต้องตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
  3) หน้า 3 ข้อ 9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปรับแก้ไขการระบุสถาบัน/ปี พ.ศ.ที่ส าเร็จการศึกษาให้ถูกต้องตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด 
  หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
  1) เพ่ิมรายละเอียดตารางอาจารย์ประจ า 
  2) เพิ่มรายละเอียดความคาดหวังผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
  3) หน้า 11 ข้อ 2.5.1 แผน ก แบบ ก 2 ปรับแก้ไขจ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษา จากเดิม “ปีละ 10 คน” เป็น “ปีละ 5 คน” 
  4) หน้า 14 วิชาพัฒนาการจิตวิทยาทางศิลปะ ตรวจสอบและปรับแก้ไขจ านวนหน่วยกิต
ให้ตรงกับจ านวนหน่วยกิตในค าอธิบายรายวิชาหน้า 18  
  5) หน้า 14 วิชาสัมมนาศิลปศึกษา ตรวจสอบและปรับแก้ไขจ านวนหน่วยกิตให้ตรงกับ
จ านวนหน่วยกิตในค าอธิบายรายวิชาหน้า 19 และปรับแก้ไขชื่อรายวิชาให้ตรงกัน 
  6) หน้า 15 วิชาวิทยาการวิจัยทางศิลปศึกษา ตรวจสอบจ านวนหน่วยกิต ให้ถูกต้องและ
สอดคล้องกับรายวิชาที่เป็นวิชาปฏิบัติ 
  7) หน้า 23 ข้อ 3.2 ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิ
การศึกษาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ า และอาจารย์พิเศษ ปรับแก้ไขการระบุสถาบัน/
ปี พ.ศ.ทีส่ าเร็จการศึกษาให้ถูกต้องตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
  8) หน้า 24 ข้อ 4) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิให้ชัดเจน 
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  หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
  ปรับแก้ไขแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ให้ครอบคลุม ผล
การเรียนรู้ทุกด้านและเป็นไปตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
  หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
  1) หน้า 38 ตรวจสอบและปรับแก้ไขเกณฑ์การประกันคุณภาพให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
  2) หน้า 43 – 44 ข้อ 7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ตรวจสอบและปรับแก้ไขดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ และปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการก่อนน าเสนอสภาวิชาการ
ต่อไป 
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รายงานการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการสภาวิชาการระดับมหาวิทยาลัย 

 
ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ความคิดเห็น  
- ข้อ 2 แก้ไขช่ือเต็มปรญิญาภาษาอังกฤษ เป็น 
Master of Education (Art Education) 
- ข้อ 5.4 แก้ไขช่ือ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็
เจ้าพระยา 
- ข้อ 9 เติม , หลัง USA. 

 
 
- ปรับปรุงตามข้อเสนอแล้ว 
 
- ปรับปรุงตามข้อเสนอแล้ว 
 
- ปรับปรุงตามข้อเสนอแล้ว 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และ
โครงสร้างของหลักสูตร 
ความคิดเห็น  
- ข้อ 2.5.1 แก้ไขข้อความเป็น “คาดว่าจะมผีู้จบ
การศึกษาตลอดหลักสูตร ปีละ 5 คน” 
- ข้อ 3.1.4 แก้ไขช่ือวิชาเป็น สัมมนาศิลปศึกษา 
- ข้อ 3.1.4 เปลี่ยนจ านวนหน่วยกติ เป็น 3 (2-2-5) วิชา
พัฒนาการจิตวิทยาทางศิลปะ สมัมนาศิลปศึกษา และ
วิทยาการวิจัยทางศิลปศึกษา 
- ข้อ 3.2 เติม , หลัง USA. 
ข้อ 5.1.1, 4) แก้ไขเป็น คณะกรรมการสอบเค้าโครง 
ข้อ 5.2.1, 4) แก้ไขเป็น คณะกรรมการสอบเค้าโครง 

 
 
 
- ปรับปรุงตามข้อเสนอแล้ว 
 
- ปรับปรุงตามข้อเสนอแล้ว 
- ปรับปรุงตามข้อเสนอแล้ว 
 
 
- ปรับปรุงตามข้อเสนอแล้ว 
- ปรับปรุงตามข้อเสนอแล้ว 
- ปรับปรุงตามข้อเสนอแล้ว 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการ
ประเมินผล 
- หน้า 33 เพิ่มจุดด าในวิชาพัฒนาการจิตวิทยาทางศิลปะ 
และวิชาวิทยาการศิลปศึกษา 

 
 
- ปรับปรุงตามข้อเสนอแล้ว 
 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
- ข้อ1ปรับแก้ไขข้อความใหม่ทั้งหมด 
- ข้อ 7 ปรับแก้วรรคตอน และแก้ไขตัวเลขเป็น 3.51 

 
- ปรับปรุงตามข้อเสนอแล้ว 
- ปรับปรุงตามข้อเสนอแล้ว 
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ภาคผนวก จ 
 

รายงานการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 4/2565 

 
รายงานการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จพระยา 
ครั้งที่ 4/2565 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 4/2565 

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565 ห้องประชุม เอ ซี คาร์เตอร์  
อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

-------------------------------------- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 5.7 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 
สรุปเรื่อง 
 บัณฑิตวิทยาลัย ขอน าเสนอการขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร ผ่าน
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรระดับคณะ และน าเสนอที่ประชุมคณบดี และรองคณบดีฝุายวิชาการ 
(คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ครั้งที่ 2/2565 วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ซึ่งที่
ประชุมดังกล่าว ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนน าเสนอหลักสูตร
ดังกล่าวต่อสภาวิชาการ เพ่ือโปรดพิจารณา 
 ทั้งนี้หลักสูตรปรับปรุงมาจากหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป  
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) โดยสาขาดังกลาว ไดรับการรับทราบจาก สป.อว. โดยระบบ CHECO แลว 
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 รหัสหลักสูตร 25491741110346 โดยมีจ านวนนักศึกษารับเขา ดังนี้   
    

ปการศึกษา 2561 2562 2563 2564 
จ านวนนักศึกษา 

รับเขา 
ไมมีผสูมัคร ไมมีผสูมัคร 1 คน ไมมีผสูมัคร 

 
 บัณฑิตวิทยาลัย ได้ด าเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอ
หลักสูตรดังกล่าวต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2565 วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565 
 คณะกรรมการสภาวิชาการได้ตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  1) หน้า 11 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี ข้อ 2.5.2 แผน ข 
ให้ปรับแก้การรับเป็นปีละ 30 คน และให้ปรับงบประมาณหน้า 12 - 13 ให้สอดคล้องกัน 
  2) หน้า 14 - 15 ให้ทบทวนรายวิชาวิทยาการศิลปศึกษาและรายวิชาเทคโนโลยี  และ
นวัตกรรมการสอนศิลปะบูรณาการรวมกัน และให้เป็นรายวิชาเอกบังคับ  
  3) หน้า 14 - 15 ให้ทบทวนการเรียงรายวิชาสัมมนาศิลปศึกษาและรายวิชาวิทยาการ
วิจัยทางศิลปศึกษากับแผนการศึกษาให้สอดคล้องกันอีกครั้ง 
  4) หน้า 15 รายวิชา GD 50812 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชื่อรายวิชาไม่ตรง
กับหน้า 21 ให้ตรวจสอบอีกครั้ง 
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  5) หน้า 23 ข้อ 3.2 ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิฯ ของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรของอาจารย์สุริวัลย์ สุธรรม ให้ปรับแก้ต าแหน่งทางวิชาการจาก “อาจารย์” 
ปรับแก้เป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ  ก่อน

น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 

                                                         นายประกฤษฎิ์  เพชรแอง 
                                                         ผู้จัดท ารายงานการประชุม 

 
                                                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า 

                                                         ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
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รายงานการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการสภาวิชาการระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จพระยา 

ครั้งที่ 4/2565 
ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ความคิดเห็น  
- หน้า 11 แผนการรับนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษา  
ในระยะ 5 ป ีข้อ 2.5.2 แผน ข ให้ปรับแก้การรับเป็น   
ปีละ 30 คน และให้ปรับงบประมาณหน้า 12 - 13            
ให้สอดคล้องกัน 

 
 
- ปรับปรุงตามข้อเสนอแล้ว 
 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และ
โครงสร้างของหลักสูตร 
ความคิดเห็น  
- หน้า 14 - 15 ให้ทบทวนรายวิชาวิทยาการศิลปศึกษา
และรายวิชาเทคโนโลยี   และนวัตกรรมการสอนศลิปะ
บูรณาการรวมกัน และให้เป็นรายวิชาเอกบังคับ 
- หน้า 15 รายวิชา GD 50812 การบริหารจัดการ
ศิลปวฒันธรรมท้องถิน่ ช่ือรายวิชาไม่ตรงกับหน้า 21 ให้
ตรวจสอบอีกครั้ง 
- หน้า 23 ข้อ 3.2 ช่ือ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 
ต าแหน่ง และคณุวุฒิฯ ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
อาจารยส์ุริวัลย์ สุธรรม ให้ปรับแกต้ าแหน่งทางวิชาการ
จาก “อาจารย์” ปรับแก้เป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” 

 
 
 
- ปรับปรุงตามข้อเสนอแล้ว 
 
 
- ปรับปรุงตามข้อเสนอแล้ว 
 
 
- ปรับปรุงตามข้อเสนอแล้ว 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการ
ประเมินผล 
- หน้า 33 เพิ่มจุดด าในวิชาพัฒนาการจิตวิทยาทางศิลปะ 
และวิชาวิทยาการศิลปศึกษา 

 
 
- ปรับปรุงตามข้อเสนอแล้ว 
 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
- ข้อ1ปรับแก้ไขข้อความใหม่ทั้งหมด 
- ข้อ 7 ปรับแก้วรรคตอน และแก้ไขตัวเลขเป็น 3.51 

 
- ปรับปรุงตามข้อเสนอแล้ว 
- ปรับปรุงตามข้อเสนอแล้ว 
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รายงานการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จพระยา 

ครั้งที่ 4/2565 
ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ความคิดเห็น  
- หน้า 2  ข้อ 6.2 เติมข้อความ ครั้งท่ี 4/2565, วันท่ี 21 
เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 

 
 
- ปรับปรุงตามข้อเสนอแล้ว 
 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
ความคิดเห็น 
- หน้า 8 ข้อ 1.3 ปรับปรุงวัตถุประสงค์ทุกข้อตาม
ข้อเสนอแนะ 

 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และ
โครงสร้างของหลักสูตร 
ความคิดเห็น  
- แก้ไขช่ือรายวิชาจาก วิทยาการวจิัยทางศิลปศึกษา เป็น 
วิทยวิธีวิจัยทางศิลปศึกษา และ วทิยาการศิลปศึกษา 
เป็น วิทยวิธีศิลปศึกษา ในทุกหน้าเอกสาร 

 
 
 
- ปรับปรุงตามข้อเสนอแล้ว 
 
 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการ
ประเมินผล 
- หน้า 28 ข้อ 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของ
นักศึกษา ปรับข้อความตามข้อเสนอแนะ 
- หน้า 31 ข้อ 3.  มาตรฐานผลการเรียนรู้และแผนท่ี
แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ ปรับ
ข้อความตามข้อเสนอแนะ 
- หน้า 33 (Curriculum mapping) พิจารณา และ
ทบทวนตามข้อเสนอแนะน า  

 
 
- ปรับปรุงตามข้อเสนอแล้ว 
 
- ปรับปรุงตามข้อเสนอแล้ว 
 
 
- พิจารณา และทบทวนแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



110 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
 

การก าหนดรหัสวิชาประจ าคณะและสาขาวิชา 
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ภาคผนวก (ฉบับปรับปรงุ) 
การก าหนดรหัสวิชาประจ าคณะและสาขาวิชา 

 

คณะครุศาสตร ์
 

 
 
           หลักท่ี 1      หลักท่ี 2      หลักท่ี 3     หลักท่ี 4      หลักท่ี 5     หลักท่ี 6     หลักท่ี 7 
 
       ชุดที่ 1  ประกอบด้วย   ตัวอักษร หลักท่ี  1 , 2  ก าหนดให้  ED  แทนคณะครุศาสตร์ 
       ชุดที่ 2  ประกอบด้วย   หลักที่  3 , 4   หมายถึงสาขาวิชาในคณะครุศาสตร์   
        

รหัส
ประจ า
สาขา 

หลักสูตร สาขาวิชา ตัวอย่าง 

01 วิชาแกนคณะ / กลุ่มวิชาพื้นฐาน  ระดับปริญญาตรี 

11 

ครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 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 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป E D 1 5 X X X 
 

16 สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว E D 1 6 X X X 
 

17 สาขาวิชาเทคโนโลยดีิจิทัล 
เพื่อการศึกษา 

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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รหัส
ประจ า
สาขา 

หลักสูตร สาขาวิชา ตัวอย่าง 

10 ประกาศนียบัตร ประกาศนียบตัรบณัฑติวิชาชีพครู E D 1 0 6 X X 
 

19 

ครุศาสตร 
มหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา E D 1 9 8 X X 
 

20 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน E D 2 0 8 X X 
 

21 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

เป็นภาษาสากล 
E D 2 1 8 X X 

 

19 
ครุศาสตร 

ดุษฎีบัณฑิต 
 

สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา E D 1 9 9 X X 
 

20 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน E D 2 0 9 X X 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
                           
 
          หลักท่ี 1     หลักท่ี 2     หลักท่ี 3      หลักท่ี 4      หลักท่ี 5     หลักท่ี 6     หลักท่ี 7 

 

 
ชุดที่ 1 ประกอบด้วย  ตัวอักษร หลักที่ 1, 2 ก าหนดให้ HU แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ชุดที่ 2 ประกอบด้วย หลักท่ี  3 , 4 หมายถึง สาขาวิชาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 

รหัส
ประจ า 

หลักสูตร สาขาวิชา ตัวอย่าง 

01 วิชาแกนคณะ / กลุ่มวิชาพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี 
 91 

ครุศาสตรบัณฑิต 
 

สาขาวิชาภาษาไทย H U 9 1 X X X 
 

92 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ H U 9 2 X X X 
 

93 สาขาวิชานาฎยศิลป์ศึกษา H U 9 3 X X X 
 

94 สาขาวิชาสังคมศึกษา H U 9 4 X X X 
 

95 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ H U 9 5 X X X 

 

11 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

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 
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม

เอเชียตะวันออก 
H U 1 4 X X X 

 

15 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 

เพ่ือการพัฒนา 
H U 1 5 X X X 

 

16 สาขาวิชาอาเซียนศึกษา H U 1 6 X X X 
 

17  
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์

และสารสนเทศศาสตร์ 
H U 1 7 X X X 

 

21 
ศิลปกรรมศาสตร

บัณฑิต 

สาขาวิชานาฏยศิลป์ H U 2 1 X X X 
 

22 
สาขาวิชาออกแบบกราฟิก 

และอินโฟร์ 
H U 2 2 X X X 

 

H U X X 
 

 

X 
 

X 
 

X 
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รหัส
ประจ า 

หลักสูตร สาขาวิชา ตัวอย่าง 

31 
รัฐประศาสนศาสตร

บัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ H U 3 1 X X X 

 

41 
 
 
 
 

นิติศาสตรบัณฑิต - H U 4 1 X X X 
 

 
 

รหัส
ประจ า 

หลักสูตร สาขาวิชา ตัวอย่าง 

23 
ศิลปกรรมศาสตร 

มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปกรรม H U 2 3 8 X X 

 

31 
รัฐประศาสนศาสตร 

มหาบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ H U 3 1 8 X X 
 

32 
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ

สมัยใหม่ 
H U 3 2 8 X X 
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คณะวิทยาการจัดการ 
      

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

ชุดที่ 1  ประกอบด้วย   ตัวอักษร หลักท่ี  1 , 2  ก าหนดให้   MS  แทนคณะวิทยาการจัดการ      
ชุดที่ 2  ประกอบด้วย   หลักท่ี  3 , 4 หมายถึง   สาขาวิชาในคณะวิทยาการจัดการ   
 

รหัส
ประจ า 

หลักสูตร สาขาวิชา ตัวอย่าง 

00 วิชาแกนคณะ / กลุ่มวิชาพื้นฐาน 

11 

นิเทศศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการโฆษณา 
และธุรกิจบันเทิง 

(อยู่ระหว่างการปรับปรุงชื่อสาขาวิชา) 
M S 1 1 X X X 

 

12 สาขาวิชาภาพยนตร์ M S 1 2 X X X 
 

13 
สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุโทรทัศน์ 
และการผลิตสื่อสตรีมม่ิง 

M S 1 3 X X X 
 

14 
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

และการสื่อสารองค์การ 
(อยู่ระหว่างปรับปรุงชื่อสาขา) 

M S 1 4 X X X 
 

21 
 
 
 
 
 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 
 
 
 
 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
และทรัพยากรมนุษย์ 

M S 2 1 X X X 
 

22 
สาขาวิชาการจัดการ 

ธุรกิจดิจิทัล 
M S 2 2 X X X 

 

23 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

ระหว่างประเทศ (นานาชาติ) 
M S 2 3 X X X 

 

24 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

และโซ่อุปทาน 
M S 2 4 X X X 

 

M S X X 
 

 

X 
 

X 
 

X 
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25 
 
 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการตลาดและการ
สื่อสารการตลาดดิจิทัล M S 2 5 X X X 

 

26 
สาขาวิชา 

การเป็นผู้ประกอบการ 
M S 2 6 X X X 

 

รหัส
ประจ า 

หลักสูตร สาขาวิชา ตัวอย่าง 

31 บัญชีบัณฑิต  M S 3 1 X X X 
 

41 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว M S 4 1 X X X 
 

51 เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมทาง

เศรษฐกิจ การเงิน 
และการลงทุน 

M S 5 1 X X X 
 

61 
บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต 

(หลักสูตรนานาชาติ) 

 

M S 6 1 8 X X 
 

71 
บริหารธุรกิจดุษฎี

บัณฑิต 
 

M S 7 1 9 X X 
 

81 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ 

สื่อสารเพื่อการพัฒนา 
M S 8 1 9 X X 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 
 
           หลักท่ี 1      หลักท่ี 2      หลักท่ี 3     หลักท่ี 4     หลักท่ี 5     หลักท่ี 6      หลักท่ี 7 
 
ชุดที่ 1 ประกอบด้วย ตัวอักษร หลักท่ี 1 , 2 ก าหนดให้ SC แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชุดที่ 2 ประกอบด้วย หลักท่ี 3 , 4 หมายถึง สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

 
รหัส

ประจ า
สาขา 

หลักสูตร สาขาวิชา ตัวอย่าง 

01 วิชาแกนคณะ / กลุ่มวิชาพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี 

91 

ครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาฟิสิกส์ 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 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ S C 9 4 X X X 
 

95 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา S C 9 5 X X X 
 

11 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
การจัดการ 

S C 1 1 X X X 
 

12 สาขาวิชาเคมีผลิตภัณฑ์ S C 1 2 X X X 
 

13 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

S C 1 3 X X X 
 

14 สาขาวิชาอุตสาหกรรมชีวภาพ S C 1 4 X X X 
 

15 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร S C 1 5 X X X 
 

16 สาขาวิชาแอนิเมชัน เกม 
และดิจิทัลมีเดีย 

S C 1 6 X X X 
 

17 สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

S C 1 7 X X X 
 

S C X X 
 

 

X 
 

X 
 

X 
 



118 
 

 

รหัส
ประจ า หลักสูตร สาขาวิชา ตัวอย่าง 

18 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

S C 1 8 X X X 
 

19 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 

S C 1 9 X X X 
 

20 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

S C 2 0 X X X 
 

21 สาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ S C 2 1 X X X 
 

22 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ S C 2 2 X X X 
 

23 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

S C 2 3 X X X 
 

31 แพทย์แผนไทย
บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย S C 3 1 X X X 

 

41 สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ S C 4 1 X X X 

 

94 
ครุศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ S C 9 4 8 X X 
 

24 
วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
กัญชง  และกัญชา 

S C 2 4 8 X X 
 

32 แพทย์แผนไทยมหาบณัฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย S C 3 2 8 X X 
 

32 
แพทย์แผนไทยดุษฎี

บัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย 

 
S C 3 2 9 X X 
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วิทยาลัยการดนตร ี
          

 
 
           หลักท่ี 1      หลักท่ี 2      หลักท่ี 3     หลักท่ี 4     หลักท่ี 5     หลักท่ี 6      หลักท่ี 7 
 
      ชุดที่ 1  ประกอบด้วย   ตัวอักษร หลักท่ี  1 , 2  ก าหนดให้  MU  แทนวิทยาลัยการดนตรี 

  
ชุดที่ 2  ประกอบด้วย   หลักท่ี  3 , 4 หมายถึง สาขาวิชาในวิทยาลัยการดนตรี 
 

       
รหัส

ประจ า
ประจ า
สาขา 

หลักสูตร สาขาวิชา ตัวอย่าง 

01 วิชาแกนคณะ / วิชาพื้นฐาน / วิชาเฉพาะด้าน ระดับปริญญาตรี 

90 

ครุศาสตรบัณฑิต 

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 

ดุริยางคศาสตร
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 ครุศาสตรมหา
บัณฑิต 

สาขาวิชาดนตรีศึกษา M U 9 0 8 X X 
 

10 
ดุริยางคศาสตร

มหาบัณฑิต -  M U 1 0 8 X X 
 

90 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา M U 9 0 9 X X 
 

10 ดุริยางคศาสตรดุษฎี
บัณฑิต - M U 1 0 9 X X 

 

 
 
 
 

M U X X 
 

 

X 
 

X 
 

X 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
                                                            

 
 
           หลักท่ี 1      หลักท่ี 2      หลักท่ี 3     หลักท่ี 4     หลักท่ี 5     หลักท่ี 6      หลักท่ี 7 
       
      ชุดที่ 1  ประกอบด้วย  ตัวอักษร หลักท่ี  1 , 2  ก าหนดให้  ET  แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
       และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     

ชุดที่ 2  ประกอบด้วย   หลักที่  3 , 4 หมายถึง สาขาวิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
 

รหัส
ประจ า
สาขา 

หลักสูตร สาขาวิชา ตัวอย่าง 

01  พื้นฐานการฝึกฝีมือ E T 0 1 X X X  

02  คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

E T 0 2 X X X  

03  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานส าหรับ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

E T 0 3 X X X  

04  ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการ
อุตสาหกรรม 

E T 0 4 X X X  

11 เทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

อุตสาหกรรม 
( ต่อเนื่อง ) 

E T 1 1 X X X 
 

21 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ E T 2 1 X X X 
 

22 
สาขาวิชาออกแบบ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
E T 2 2 X X X 

 

31 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม
การผลิต และโลจิสติกส์ 

E T 3 1 X X X 
 

41 

วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา
เครื่องกลการผลิต 

E T 4 1 X X X 
 

42 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาและ

ระบบควบคุมอัตโนมัติ 
E T 4 2 X X X 

 

43 สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน E T 4 3 X X X 
 

44 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
และโลจิสติกส์ 

E T 4 4 X X X 
 

51 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร E T 5 1 X X X 
 

E T X X 
 

 

X 
 

X 
 

X 
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บัณฑิตวิทยาลัย 
            

 
 
           หลักท่ี 1      หลักท่ี 2      หลักที่ 3     หลักท่ี 4     หลักท่ี 5     หลักท่ี 6      หลักท่ี 7 
 
 ชุดที่ 1  ประกอบด้วย   ตัวอักษร หลักท่ี  1 , 2  ก าหนดให้  GD  แทนบัณฑิตวิทยาลัย 
 ชุดที่ 2  ประกอบด้วย   หลักท่ี  3 , 4   หมายถึงสาขาวิชาในบัณฑิตวิทยาลัย   
        

รหัส
ประจ า
สาขา 

หลักสูตร สาขาวิชา ตัวอย่าง 

01 วิชาพื้นฐาน / วิชาเฉพาะด้าน ระดับปริญญาโท 

10 ครุศาสตร 
มหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการศึกษาและ
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

G D 1 0 8 X X 
 

20 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

G D 2 0 9 X X 
 

30 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

G D 3 0 9 X X 
 

40 สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

G D 4 0 9 X X 
 

50 ครุศาสตร 
มหาบัณฑิต 

สาขาวิชาศิลปศึกษา G D 5 0 8 X X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

G D X X 
 

 

X 
 

X 
 

X 
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ภาคผนวก ช 
 

ผลการส ารวจความต้องการศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา ระดับปริญญาโท 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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ผลการส ารวจความต้องการศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา ระดับปริญญาโท 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ระหว่างเดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 
 
 การส ารวจครั้งนี้เป็นไปเพ่ือใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นส าหรับการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาศิลปศึกษา (พ.ศ. 2565) เป็นไปตามข้อก าหนดของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหม่ 
 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ได้ด าเนินการส ารวจความต้องการศึกษา 
สาขาวิชาศิลปศึกษา ระดับปริญญาโท และความคิดเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็น และความส าคัญของ
การศึกษาศิลปศึกษา ระดับปริญญาโท จากกลุ่มตัวอย่างผู้ก าลังศึกษาศิลปะ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 
3-4 ผู้ส าเร็จการศึกษาศิลปะระดับปริญญาตรีที่มีภูมิล าเนาในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมทั้ง
นักศึกษาที่ก าลังศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร ์จ านวนรวมทั้งสิ้น 248 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย
ร้อยละ  ผลส ารวจพบว่า  1) ผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 248 คน ต้องการศึกษาต่อปริญญาโท จ านวน 
224 คน คิดเป็นร้อยละ 93.32 เป็นเพศหญิง 171 คน คิดเป็นร้อยละ 68.96 เป็นเพศชาย 77 คน คิด
เป็นร้อยละ 36.04 ก าลังศึกษาระดับ ปริญญาตรีจ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 72.58 จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีแล้วจ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 27.41 มีงานท าเป็นครูศิลปะ และเป็นช่างฝีมือ
ทางศิลปะ  2) ช่วงอายุ ไม่เกิน 25 ปี จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 74.80 / อายุ 22-30 ปี จ านวน 
38 คน คิดเป็นร้อยละ 15.32 / อายุ 31-50 ปี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 8.04 / อายุเกิน 50 ปี 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80 ตามล าดับ  3) เหตุผลที่ต้องการศึกษาต่อ (1 คนตอบมากกว่า 1 
ข้อ) : เพิ่มพูนความรู้จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 38.88  / เพ่ือประกอบอาชีพจ านวน 83 คน คิด
เป็นร้อยละ 28.81 / น าความรู้แก้ปัญหาการท างาน จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 13.19 / ปรับเพ่ิม
อัตราเงินเดือน จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 7.98 และเหตุผลอ่ืนๆ จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.11 / บิดามารดาสนับสนุน จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 46.87 เพ่ิมโอกาสในการได้งานท า 
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 25 เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 12 
 นอกเหนือจากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการศึกษาต่อดังกล่าว ยังมีบุคลากรทาง
ศิลปะระดับมัธยม สังกัดเขตการศึกษากรุงเทพมหานคร 372 โรงเรียน มีวุฒิปริญญาตรีประมาณร้อย
ละ 70 หรือ 260 คน ที่ยังไม่ได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประสานงานจัดท า
โครงการความร่วมมือพัฒนาบุคลากรสังกัดเขตการศึกษากรุงเทพมหานครต่อไป 
 จากข้อมูลดังกล่าวจะพบว่า ความต้องการในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชา
ศิลปศึกษา อยู่ในระดับมาก แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพร้อมที่จะศึกษาต่อเป็นจ านวนมาก 
ไม่น้อยกว่า 100 คนในช่วงแรก นอกจากนั้นหลักสูตรมีการเตรียมพร้อมเปิดรับนักศึกษาต่างชาติไว้
ด้วย มีอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศที่สามารถจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษได้
เป็นอย่างด ี
 

ด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาทัศนศิลป์ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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ข้อบังคับของมหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
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