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ค ำน ำ 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้จัดท าหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาศิลปศึกษา หลักสูตร 4 ปี ในปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 
พ.ศ. 2556 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2556) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2559-2564) ที่กล่าวถึงการพัฒนาคุณภาพและสังคมไทย  สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและ
การเรียนรู้  รวมทั้งพัฒนาสังคมและประเทศชาติที่ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความช านาญ  มีความสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ครูผู้สอนและฝึกอบรม  
จัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์  มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 เตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ พร้อมทั้ งมีคุณธรรม  จริยธรรม ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ  สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518-2548 รวมระยะเวลา 
30 ปี ล้วนแต่เป็นบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  หรือเรียกว่าบัณฑิตสายครู ท าให้มีบัณฑิต
ทางด้านศิลปะจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ไปเป็นครูสอนอยู่ตามโรงเรียนและสถานศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศท าให้มี
เครือข่ายเกิดขึ้นมากมาย ในเวลาต่อมาคณะได้หยุดการเปิดสอนสายครู ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา ส่งผลให้
สถานศึกษามีความต้องการครูที่มีทักษะวิชาชีพด้านศิลปะซึ่งตรงกับการสรุปกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาที่ขาดแคลน  
ของกระทรวงศึกษาธิการที่มีความจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน  จ านวน 10 กลุ่มวิชาซึ่งโดยมีสาขาวิชา
ทัศนศิลป์รวมอยู่ด้วย  คณะศิลปกรรมศาสตร์จึงมีความจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตรศิลปศึกษา ที่มีการบูรณาการ
ในศาสตร์ทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และทางด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพ่ือให้หลักสูตรมีความ
ทันสมัยตอบโจทย์ของสถานศึกษาที่มีความต้องการและสอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
ที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ (Hands On) และเป็นการเพ่ิมความได้เปรียบในการแข่งขันของการศึกษาให้กับ
มหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่งด้วย  
 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรของคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้จัดท าหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรฉบับนี้จะมีประสิทธิภาพ
ในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาศิลปศึกษา ที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่ตรงกับความต้องการของสถานศึกษา 
ตลาดแรงงานและสังคมอันจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศชาติให้ยั่งยืนตลอดไป 
 

คณะศิลปกรรมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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สำรบัญ 
  หน้ำ 

ค ำน ำ ก 
สำรบัญ ข 
หมวดที่ 
หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป          1 
หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร         6 
หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างหลักสูตร    10 
หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและประเมินผล      53 
หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา       72 
หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์         74 
หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร        75 
หมวดที่ 8  การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร     85 
ตารางเปรียบเทียบระหว่าง มคอ.1 และหลักสูตรปรับปรุง      86 
ภำคผนวก ก            92 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี     
 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา 
ภำคผนวก ข            95 
 - ประวัติ ผลงานทางวิชาการ ประสบการณ์สอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร               
ภำคผนวก ค            108 

 - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี     
     พ.ศ. 2550 
 - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี      
    (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 
 - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วยการจัดระบบสหกิจศึกษา        
    พ.ศ. 2550 

 - ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน        
    พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 



ค 
 

สำรบัญ (ต่อ) 
  หน้ำ 

  
 - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง เกณฑ์การวัดและประเมินผล     
    การศึกษาระดับปริญญาตรี  
 - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน                    
    ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนส าเร็จการคึกษา 
    พ.ศ. 2560 
 - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน                   
    ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนส าเร็จการคึกษา 
    (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

ภำคผนวก ง           142 
 -  ตารางสมรรถนะของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา                              
ภำคผนวก จ            147 
  - กิจกรรมเสริมความเป็นครู 
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หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1.  ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4ปี) 

  ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Education Program in Art Education  

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ไทย)  : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศิลปศึกษา) 
ชื่อย่อ (ไทย)  : ศษ.บ. (ศิลปศึกษา) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  : Bachelor of Education (Arts  Education) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ)  : B.Ed. (Arts  Education) 

3.  วิชาเอก 
- 

4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
138 หน่วยกิต 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
 5.2 ประเภทหลักสูตร 
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
 5.3 ภาษาที่ใช้ 
 ภาษาไทย 
 5.4 การรับเข้าศึกษา 
 รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้  
 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 สภาวิชาการเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม 



2 

 

 ครั้งที่ 12 วันที่ 4 ธันวาคม  2562 
 สภามหาวิทยาลัยฯ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 
 เปิดสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 ครั้งที่ 1/ 2563 วันที่ 29 มกราคม  2563 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ในปีการศึกษา 2565 
8.  อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1 ครูผู้สอน/อาจารย์/บุคลากรทางการศึกษา 
 8.2 นักวิชาการด้านการศึกษา 
 8.3 ผู้ออกแบบสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนศิลปะ 
 8.4 ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการศึกษา 
 8.5 นักสร้างสรรค์งานศิลปะ 
9.  ชื่อ-สกุลต าแหน่ง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒ-ิสาขาวิชา 

ชื่อสถาบัน, ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ1รายการ 
(ผลงานย้อนหลังภายใน 5 ปี) 

 

1 นายสมพร  ธุร*ี 
รองศาสตราจารย์ (สาขาทัศนศิลป์) 
ปร.ด. (ปรชัญาดุษฏีบัณฑิต), มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557 
ศม. (ประยุกตศิลปศึกษา), มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2549 
ศษ.บ. (จิตรกรรม), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2539 

สมพร ธุรี. (2561). การวิเคราะห์ภาพปริศนาธรรมใน
จิตรกรรมฝาผนังของภาคใต้ สู่การสร้างสรรค์ จิตรกรรม 3 
มิติ แนวเร่ืองอริยสัจจ์ 4. วารสารทางวชิาการ Viridian E-
Journal บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยศิลปากร  ฉบับ 
International (Humanities, Social Sciences and 
Arts).ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 หน้า 1692-1715. 

2 นายสุรพันธ์  จันทนะสุต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์) 
ศป.ม. (ทัศนศิลป์ : ศิลปะสมัยใหม่), มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ, 2545 
ศษ.บ. (หัตถกรรม), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2534 

สุรพันธ์  จันทนะสุต. (2562).  
 การสร้างผลิตภัณฑ์อัญมณีด้วยเครื่องเจียระไนพลอย
ขนาดเล็กเพื่อการฟื้นฟูแหล่งเจียระไนพลอยบ้านห้วย
สะพาน จังหวัดกาญจนบุรี.วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
การจัดการและเทคโนโลยอีีสเทิร์น.ปีที่ 16 หน้า 409-420. 

3 นายอรรคพล  เชดิชูศิลป ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาทัศนศิลป์) 
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2551 
ศษ.บ. (ประติมากรรม), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2526 

อรรคพล  เชิดชูศิลป์. (2562). ศิลปะดิจิตอลร่วมสมัย:
เครื่องจักสารไทยอีสาน.วารสารคณะศิลปกรรมศาสตร์
วิชาการ วจิัยและงานสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.ปีที่ 6 หน้า 
182-306. 

4 นางนันทวรรณ  หวลมานพ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาทัศนศิลป์) 
ศป.ม. (ทัศนศิลป์ : ศิลปะสมัยใหม่), มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ, 2545 
ศษ.บ. (ประติมากรรม), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2538 

นันทวรรณ  หวลมานพ. (2562). การวภิาคเพื่อการเรียน
ศิลปะ=Anatomy For in Publication Data, กรุงเทพฯ: 
ทริปเพิ้ล กรุ๊ป. ISBN 978-616-497-9. 202 หน้า. 

5 นางบรรเลง  สระมูล 
อาจารย ์
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), มหาวิทยาลัย

ทรงธรรม ดีวาณิชสกุล และบรรเลง สระมูล.
(2559,มกราคม – มีนาคม). การพัฒนาชุดการสอน
สมรรถนะรายวิชาคณิตศาสตร์  ยานยนต์หลักสูตร
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ล าดับ 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒ-ิสาขาวิชา 

ชื่อสถาบัน, ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ1รายการ 
(ผลงานย้อนหลังภายใน 5 ปี) 

 

ศรีนครินทรวิโรฒ, 2548 
ค.ม.(วิจัยการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 2547 
กศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์), มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
บางแสน, 2529 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556 ส านัก
คณะกรรมการ  กรมอาชีวศึกษา.วารสารพัฒนาเทคนิค
ศึกษา.ปีที่ 28 ฉบับที่ 29.หน้า 81-86.   

6 นางสาวอาทติยา เงินแดง 
อาจารย ์
กศ.ม. (ศิลปศึกษา : ศิลปะการแดง), มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ, 2529 
ค.ม.(นาฏศิลป์ไทย), มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 
2551 
 

ประวิทย ์ฤทธิบูลย,์ ศิรดา พานิชอ านวย และอาทิตยา 
เงินแดง. (2561). การสร้างสรรค์การแสดงชุด “มอญ
ถวายบัว ต านานเมืองปทุมธาน”ี. โครงการเครือข่าย
ศิลปกรรม: มหกรรมศิลปะ การออกแบบ ดนตรี และ
ศิลปะการแสดงนิพนธ์ระดับอุดมศึกษา วันที ่31 
พฤษภาคม 2561 ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 
1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยศรีนคริน ทรวิโรฒ (ประสานมิตร).  
 

 
หมายเหต ุ* ประธานหลักสูตร 
 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
      คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ด้วยในสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาคุณภาพของคนและ
สังคม จึงมีความส าคัญที่จะต้องพัฒนาทางด้านภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาคนและ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือน าความรู้มาเป็นภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้คนไทยมีสุขภาพ
แข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ ควบคู่กับการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในสังคมและสถาบันทางสังคมให้
เข้มแข็ง โดยการประยุกต์ใช้ ศิลปะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์มา
พัฒนาสังคมและประเทศชาติ ที่มุ่งเน้นในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนไทยให้มีการบูรณาการที่
สอดคล้องกัน โดยค านึงถึงการผลิตและการพัฒนาครูผู้สอนให้มีคุณภาพและมีคุณธรรมทั่วถึง รวมทั้ง
ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ     การเรียนการสอนและการเรียนรู้
อย่างจริงจังโดยยึดหลักผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ดังนั้นการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบจึงต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านศิลปะ 
โดยมีการน าระบบข้อมูลสารสนเทศการประยุกต์ใช้นวัตกรรม สื่อสร้างสรรค์  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
           ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนมี
จุดมุ่งหมายส าคัญร่วมกันในการยกระดับการแข่งขันของภูมิภาค การร่วมแบ่งปันทรัพยากรทางการศึกษา
ระหว่างกัน น าไปสู่การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
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(Single-market) เพ่ือรองรับการปรับตัว การเคลื่อนย้าย การบริการ การลงทุน และแรงงานเสรี 
โดยเฉพาะการพัฒนามาตรฐานการศึกษาร่วมกันกับสถาบันการศึกษาในภูมิภาคและการรับรองระบบ
เทียบหน่วยกิตระหว่างกันจะน าไปสู่การขยายโอกาสทางการศึกษาของบุคลากรในภูมิภาคมากยิ่งขึ้น 
 ประเทศไทยจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาก าลังคนให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับอาเซี่ยนหรือ
นานาชาติ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมประชากรในวัยเรียนให้มีทักษะเพ่ือการด าเนินชีวิต ในศตวรรษ 
ที่ 21 ซึ่งหมายความว่าหลักสูตรการศึกษาในปัจจุบันจ าต้องมีการปรับเปลี่ยน เพ่ือให้ได้วิชาแกนและ
แนวคิดส าคัญในศตวรรษที่ 21 และมีทักษะทั้ง 3 ด้าน คือ ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะ
ด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ เพ่ือความส าเร็จทั้งด้านการท างานและการ
ด าเนินชีวิต 
 สถาบันอุดมศึกษาจึงมีหน้าที่หลักในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคนของประเทศให้มีขีด
ความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันบนเวทีโลก จึงต้องมีการวางแผนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ 
(พ.ศ.2558-2564) โดยมีแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายของชาติ (พ.ศ.2557) ที่ให้ความส าคัญในการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน และจากแนวโน้มการปฏิรูป
การศึกษาหลายประเทศได้ให้ความส าคัญกับค าว่า “ทักษะ” (Skill) คือ ความช านาญในการปฏิบัติ
มากกว่าเนื้อหาในต ารา (Content) ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ให้ข้อแนะน าว่า “ผู้เรียนควรมีทักษะที่
ครอบคลุม  ทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ ทักษะพ้ืนฐาน หมายถึง ทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น การอ่านออก 
เขียนได้  คิดเลขเป็น ทักษะเพ่ือการท างาน หมายถึง ทักษะพ้ืนฐานในการท างานของทุกอาชีพ ได้แก่ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การท างานเป็นทีม การสื่อสาร และทักษะเฉพาะ
อาชีพ หมายถึง ความรู้ ความสามารถเฉพาะในอาชีพนั้น ๆ ได้แก่ การะบวนการท างาน การท า งานเป็น
ทีมดังนั้นการวางแผนหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรม 
ตลอดจนแผนปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติตามยุคสมัยนั้น จึงต้องค านึงถึงความเป็นเอกลักษณ์ทางด้าน
วิชาชีพในการอนุรักษ์และสร้างสรรค์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามีบทบาทและส่วนร่วม
ทางการศึกษา ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในด้านการศึกษาให้มากขึ้น เพ่ือสร้างนักการศึกษาทางด้านวิชาชีพ
ศิลปศึกษา ที่มีความช านาญ เชี่ยวชาญ และมีความเข้าใจในผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม ที่จะช่วยชี้แนะและขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงนี้ เป็นไปในรูปแบบที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทย รวมทั้งการปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้แก่บัณฑิตทุกด้านตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ท าให้ในปัจจุบันจ าเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก 
เพ่ือสามารถปรับเปลี่ยนได้ทันตามสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม ทั้งนี้เพราะสาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับการถ่ายทอดองค์ความรู้และจิตวิทยาการสอนหรือการจัดการ
เรียนรู้ การผลิตครูใหม่หรือการเตรียมครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนประจ าการ รวมทั้งการพัฒนาครู 
ส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือการเรียนรู้ที่ไม่เป็นทางการ    โดย
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เนื้อหาในหลักสูตรจะประกอบไปด้วยวิชาครู วิชาเอก ทั้งในด้านมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  จึงเป็นรูปแบบของสหวิทยาการซึ่งเชื่อมโยง และบูรณาการองค์ความรู้   ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษาในเชิงรุก โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรสี่ปี) สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (มคอ.1) และมาตรฐาน 4 
มาตรฐานเพ่ือพัฒนาคนทุกวิชาชีพให้มีคุณภาพ ทั้งทางด้านชีวิต และจิตใจ รวมถึงการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ความอดทน ความรอบรู้ การคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์  เพ่ือผลิตบุคลากร สายวิชาชีพครู
ทางด้านศิลปศึกษาที่สามารถอนุรักษ์ และสร้างสรรค์ผลงาน  สามารถพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน 
 
 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       
ที่ผลิตบัณฑิตที่เน้นการปฏิบัติ การจัดการศึกษาวิชาชีพ บนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มี
วัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง การใช้เทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ สร้างงานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
คือ “ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands On)” 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 หลักสูตรนี้มีรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาชีพครู  กลุ่มวิชาเอก) และ
หมวดวิชาเลือกเสรีที่จะต้องให้คณะภายในมหาวิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอนให้ 
 
 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
  รายวิชาในหลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาในคณะอ่ืนๆ สามารถเลือกเรียนในรายวิชาเลือกเสรีได้
และค าอธิบายรายวิชามีความยืดหยุ่น  สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
 
 13.3 การบริหารจัดการ 
   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะมีการประสานงานกับอาจารย์ที่ด าเนินการสอนเพื่อบริหาร
จัดการเรียนการสอนให้มีผลตามมาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปตามท่ีระบุในหลักสูตร 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
 มุ่งเน้นผลิตครูสอนศิลปะที่มีทักษะในด้านงานสอนและวิชาชีพทางด้านศิลปะ ที่มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านวิชาการและปฏิบัติ  สามารถบูรณาการเทคโนโลยีสมัยใหม่   มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้
สร้างสรรค์งานศิลปะและนวัตกรรมร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.2 วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือผลิตบัณฑิตครูวิชาชีพศิลปศึกษา  ที่มีคุณลักษณะดังนี้ 
 1)  มีคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพครู  ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม
อย่างมีคุณภาพและมีลักษณะเป็นไปมาตรฐานวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาก าหนด 

2)  สามารถเป็นผู้สอนและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านศิลปศึกษาได้อย่างทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ 
 3)  ผลิตผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านศิลปะที่มีบุคลิกภาพของความเป็นครู 
 4)  สามารถอนุรักษ์ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 
 1.3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) 

PLO1 : รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

PLO2 : มีความรู้ และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม
มาตรฐาน 

PLO3 : คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญ และก้าว
ทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) 
และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก้ปัญหา และ
พัฒนางานได้อย่ างสร้ างสรรค์  โดยค านึ งถึ งความรู้  หลักการทางทฤษฎี 
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐาน
ทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

PLO4 : มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

PLO5 : ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การ
จัดการเรียนรู้ การท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ 
รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียน
ผลงาน 

PLO6 :    สามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ 
แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด 
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และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียน
ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจากัดทางกาย 

 
ความเชื่อมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) กับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
(TQF) หรือ มคอ.1 

PLO 
TQF/มคอ.1 1 2 3 4 5 6 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

1.1       
1.2       
1.3       
1.4       

2.  ความรู้  
 

2.1       
2.2       
2.3       
2.4       
2.5       

3.  ทักษะทางปัญญา      

 
3.1       
3.2       
3.3       

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 
4.1       
4.2       
4.3       
4.4       

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

5.1       
5.2       
5.3       

6.  ทักษะพิสัย 6.1       
6.2       
6.3       
6.4       
6.5       

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานไม่ต่ า
กว่าทีก่ าหนด  และสอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี)  พ.ศ.
2563 สาขาวิชาศิลปศึกษา และ
มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 

2. พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไป
ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือผลิตบัณฑิต
ทางด้านศิลปศึกษา ในการ
อนุรักษ์และสร้างสรรค์
ศิลปวัฒนธรรมอันเป็น
เอกลักษณ์ของชาติ 
2.  ติดตามประเมินผล

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

2. การพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ
สอน และบริการวิชาการให้มีความรู้ 
สมรรถนะและเจตคติที่ทันสมัยและ
เหมาะสมตามมาตราฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

1. พัฒนาทักษาการจัดการ
เรียนรู้ของบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนให้มีนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2. ส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาความสามารถ
ความก้าวหน้าด้านวิชาการ
และวิชาชีพเช่น การศึกษาดู
งาน การฝึกอบรมสัมมนา
เพ่ือเพ่ิมความรู้และ
ประสบการณ์ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศและการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

1. รายงานผลการฝึกอบรม
พัฒนาตนเอง 
2. แบบส ารวจความต้องการ
ในการพัฒนาตนเองของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

3. พัฒนาบุคลากรสายผู้สอนให้มี
คุณภาพทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ 

1. สร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงานสถานศึกษาเพ่ือ
วิเคราะห์ความต้องการของ
สถานศึกษา 
2. สนับสนุนให้บุคลากรสาย
ผู้สอนได้รับการพัฒนาใน
ด้านต่างๆ ได้แก่ การศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น
การศึกษาดูงาน  การ
ฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิม 
ความรู้ และประสบการณ์ 

1. รายงานการประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้
บัณฑิตของสถานศึกษา 
2. รายงานผลการฝึกอบรม 

4. ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนการเรียน 
การสอน 

1. ส ารวจความต้องการของ
นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน
เกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนการ
เรียนการสอน 
2. จัดหาและจัดสรรทุนเพื่อ
ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนการ
เรียนการสอน เช่น วัสดุ 
ครุภัณฑ ์โสตทัศนูปกรณ์  

1. รายงานความต้องการ
ของนักศึกษา และอาจารย์
ผู้สอนเกีย่วกับปัจจัย
สนับสนุนการเรียนการสอน 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
อาคารและห้องสมุด ให้มี
ความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 

การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค ในปีการศึกษาหนึ่งจะแบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษาซึ่งเป็น
ภาคการศึกษาบังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ต่อหนึ่งภาคการศึกษา ทั้งนี้ไม่รวมเวลา
ส าหรับการสอบด้วย และข้อก าหนดต่าง ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 2) (ภาคผนวก ค) 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 มีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อนโดยมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 7สัปดาห์ทั้งนี้
ไม่รวมเวลาส าหรับการสอบ  แต่ให้มีจ านวนชั่งโมงของแต่ละรายวิชาเท่ากับหนึ่งภาคการศึกษาปกติซึ่ง
ขึ้นอยู่กับการพิจาราณาของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

 - 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
   ภาคการศึกษา ที่ 1  เดือนมิถุนายน - กันยายน 
  ภาคการศึกษา ที่ 2  เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 
  ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 
 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

2.2.1 ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) หรือ
เทียบเท่า สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

 2.2.2 มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่จึงยังไม่พบปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

ไม่มี 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนักศึกษา จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
2563 2564 2565 2566 2567 

ช้ันปีท่ี 1 30 30 30 30 30 
ช้ันปีท่ี 2 - 30 30 30 30 
ช้ันปีท่ี 3 - - 30 30 30 
ช้ันปีท่ี 4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 30 30 
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 2.6 งบประมาณตามแผน 
 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย:บาท) 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
2563 2564 2565 2566 2567 

ค่าบ ารุงการศึกษา และ
ค่าลงทะเบียน 

1,440,000 2,880,000 4,320,000 5,760,000 5,760,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 180,000 360,000 540,000 720,000 720,000 
รวมรายรับ 1,620,000 3,240,000 4,860,000 6,480,000 6,480,000 

 

  2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย:บาท)* 

หมวดเงิน ปีงบประมาณ 
2564 2565 2566 2567 2568 

ก. งบด าเนินการ 123,420 129,591 136,071 142,875 142,875 
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 264,000 528,000 792,000 1,056,000 1,056,000 
2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ไม่
รวม 3) 

- - - - - 

3. ทุนการศึกษา 486,000 972,000 1,458,000 1,944,000 1,944,000 
4. รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลยั 

873,420 1,629,591 2,386,071 3,142,875 3,142,875 

(รวม ก) - - - - - 
ข. งบลงทุน 465,000 465,000 465,000 465,000 465,000 
ค่าครุภณัฑ ์ 465,000 465,000 465,000 465,000 465,000 

(รวม ข) 1,338,420 2,094,591 2,851,071 3,607,875 3,607,875 
รวม (ก) + (ข) 30 60 90 120 120 
จ านวนนักศึกษา 11,153.50 8,727.46 7,919.64 7,516.41 7,516.41 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 123,420 129,591 136,071 142,875 142,875 

  *หมายเหตุ ใช้เหมาจ่ายต่อหัวนักศึกษา 12,000 บาทต่อภาคการศึกษา (ปีละ 24,000 บาท) 

2.7 ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน 

     แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลักสูตร 
     แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก   
     แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
     แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 

      อ่ืนๆ (ระบุ) ..................................................  
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
  นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอน
หน่วยกิตได้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับ  ปริญญาตรี      
พ.ศ. 2550 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2556 
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3.1.3 รายวิชา 

 
 
 
รายวิชา 
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30  หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิตและหน้าที่พลเมือง ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
  1.1.1 รายวิชาสังคมศาสตร์ ให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
    01-110-012    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน             3(3-0-6) 
    Sufficiency Economy for Sustainable Development 
    01-110-021    ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม              3(3-0-6) 
    Life in Multicultural Society 
    01-110-022    มองสังคมอย่างนักวิจัย              3(3-0-6) 
    Sociological Perspective as a Research 
  1.1.2 รายวิชามนุษยศาสตร์   ให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
    01-210-017    การค้นคว้าและการเขียนรายงานเชิงวิชาการ            3(3-0-6) 
    Searching and Academic Report Writing 
    01-210-021    การใช้เหตุผลและจริยธรรม              3(3-0-6) 
    Reasoning and Ethics 
    01-210-023    มหัศจรรย์แห่งรัก              3(3-0-6) 
    Miracle of love 
  1.1.3 รายวิชาพลศึกษาและนันทนาการ ให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต จากรายวิชา
ต่อไปนี้    
    01-610-014    ทักษะกีฬาเพ่ือสุขภาพ            1(0-2-1) 
    Sports Skill for health 
    01-610-003    นันทนาการ    1(0-2-1) 
    Recreation 
 

 1.2 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
  1.2.1 รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จ านวน 6 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
    01-320-001    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1             3(2-2-5) 
    English for Communication 1 
    01-320-002    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2              3(2-2-5) 
    English for Communication 2 
 

 1.2.2 รายวิชาภาษาเพิ่มเติม ให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
    01-310-006    การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ             3(3-0-6) 
    Academic Reading and Writing 
    01-310-014    วาทศิลป์เพื่อความส าเร็จ              3(3-0-6) 
    Art of speaking for Success 
    01-320-010    ภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบ    3(2-2-5) 
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    English for Standardized Tests 
    01-330-001    ภาษาจีนพ้ืนฐาน             3(3-0-6) 
    Basic Chinese 
    01-320-006    ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน             3(3-0-6) 
    Basic Japanese 
 1.3 กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  1.3.1 รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้เลือกศึกษาจ านวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
    09-000-001    ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ         3(2-2-5) 
    Computer and Information Technology Skills 
    09-000-002    การใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานมัลติมีเดีย           3(2-2-5) 
    Program Package for Multimedia 
    09-000-003    เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ            3(2-2-5) 
    Information Technology for Decision Making 
 1.3.2 รายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และนวัตกรรม ให้เลือกศึกษาอีกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  
จากรายวิชาต่อไปนี้ 
    09-121-001    สถิติในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 
      Statistics in Daily Life 
    09-121-002    สถิติเบื้องต้นส าหรับนวัตกรรม             3(3-0-6) 
    Basic Statistics for Innovation 
    09-130-002    อินแทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งในชีวิตประจ าวัน             3(3-0-6) 
    Internet of Things  In Everyday Life   
  09-311-051    ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม            3(3-0-6) 
    Life and Environment 
  09-210-003   วิทยาศาสตร์  ความคิดสร้างสรรค์  และนวัตกรรม           3(3-0-6) 
    Science  Creativity  and Innovation 
1.4 กลุ่มบูรณาการและศาสตร์ผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต 
  1.4.1 รายวิชาบูรณาการและศาสตร์ผู้ประกอบการ ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้    
   00-100-101     อัตลักษณ์แห่งราชมงคลธัญบุรี             2(0-4-2) 
     RMUTT Identity 
    00-100-201    มหาวิทยาลัยสีเขียว             1(0-2-1) 
       Green University 
    00-100-202    การคิดเชิงออกแบบ             1(0-2-1) 
    Design Thinking 
    00-100-301    ความเป็นผู้ประกอบการ             1(0-2-1) 
    Entrepreneurship 
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และสามารถเลือกศึกษาเพิ่มเติมได้จากรายวิชาต่อไปนี้ 
    00-100-302    นวัตกรรมเพ่ือชุมชน             3(1-4-4) 
    Innovation  for  the  Community 
    09-090-013    การจัดการสารสนเทศเพ่ือผู้ประกอบการ             3(2-2-5) 
    Information  Management  for  Entrepreneur 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 102  หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู  34  หน่วยกิต 
  2.1.1 รายวิชาภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  22  หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
    02-111-101    จิตวิทยาส าหรับวิชาชีพครู             3(2-2-5) 
    Psychology for Professional Teachers 
    02-121-101    บริบททางการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา           3(2-2-5) 
    Educational Context and Education Quality  
    Assurance 
    02-131-301    การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้   3(2-2-5) 
    Learning Measurement and Evaluation 
    02-132-301    การวิจัยส าหรับวิชาชีพครู             3(2-2-5) 
    Research for Teaching Profession  
    02-141-201    การพัฒนานวัตกรรมหลักสูตร           3(2-2-5) 
    Curriculum Innovation Development 
    02-142-305    การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้             3(2-2-5) 
    Development of Innovation for Learning  
    Management 
    02-143-201    จิตวิญญาณและการพัฒนาวิชาชีพครู             2(1-2-3) 
    Spirit and Development of Teaching  
    Development 
    02-311-101    สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้             2(1-2-3) 
    Media and Technology for Learning 
  2.1.2 รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  12  หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
    02-142-101    การปฏิบัติการสอน 1              2(0-8-0) 
    Professional Teaching Experience 1 
    02-142-202    การปฏิบัติการสอน 2              2(0-8-0) 
    Professional Teaching Experience 2 
    02-142-304    การปฏิบัติการสอน 3              2(0-8-0) 
    Professional Teaching Experience 3 
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    02-142-407    การปฏิบัติการสอน 4              6(0-40-0) 
    Professional Teaching Experience 4 
 2.2 กลุ่มวิชาเอก 68  หน่วยกิต 
  2.2.1 รายวิชาบังคับ  46  หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
    07-161-101     วาดเส้น             3(1-4-4) 
    Drawing 
    07-161-102     การระบายสีน้ า             3(1-4-4) 
    Watercolor Painting 
    07-161-103     องค์ประกอบศิลปะ   3(2-2-5) 
    Art Composition 
    07-161-104     กายวิภาค             3(2-2-5) 
    Anatomy 
    07-161-105     วาดเส้นสร้างสรรค์             3(1-4-4) 
       Creative Drawing 
    07-161-206     ประติมากรรม   3(1-4-4) 
    Sculpture 
    07-161-207     ศิลปะร่วมสมัย   3(3-0-6) 
    Contemporary Arts 
    07-161-208     องค์ประกอบศิลป์เชิงวิเคราะห์            3(2-2-5) 
    Art Composition Analyze 
    07-161-209    ศิลปะภาพพิมพ์   3(1-4-4) 
    Printmaking Arts 
    07-161-210     การสร้างสรรค์งานศิลปะดิจทิัล   3(2-2-5) 
    Creative Digital Arts 
    07-161-311     จิตรกรรมสีน้ ามัน   3(1-4-4) 
    Oil Painting 
    07-161-312     การวิจัยทางศิลปะ          3(3-0-6) 
       Arts Research 
    07-161-413     ศิลปศึกษานิพนธ์   4(2-2-6) 
       Art Education Thesis 
    07-000-001     ประวัติและแบบอย่างศิลปะไทย   3(3-0-6) 
       History  and  Style of  Thai Art 
    07-000-002    สุนทรียศาสตร์              3(3-0-6) 
    Aesthetics 
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 2.2.2 รายวิชาเลือก  22  หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
    07-161-114     การเขียนภาพคน   3(1-4-4) 
       Human Drawing 
    07-161-115     การเขียนแบบเบื้องต้น   2(1-2-3) 
       Basic of Mechanical Drawing 
    07-161-216     ศิลปะไทย   2(1-3-3) 
       Thai Arts  
   07-161-217     การแกะสลัก   2(1-2-3) 
       Craving 
     07-161-318     การออกแบบและพัฒนาภูมิปัญญาเพื่อการสร้างสรรค์งานศิลปะ       3(1-4-4) 
       Design and Develop Wisdom in Creative Arts 
    07-161-319     การเขียนภาพสีชอล์ค            3(1-4-4) 
       Pastel Painting 
    07-161-320     จิตรกรรมสร้างสรรค ์         3(1-4-4) 
       Creative  Painting 
    07-161-321     ประติมากรรมข้ันสูง             3(1-4-4) 
       Sculpture Advanced 
    07-161-322 ศิลปะภาพพิมพ์เทคนิคประสม   2(1-3-3) 
    Multimedia Techniques Printmaking Arts 
    07-161-323     การเขียนภาพสีน้ าขั้นสูง          3(1-4-4) 
       Watercolor Painting Advanced 
    07-161-424     ศิลปะกับสิ่งแวดล้อม        2(2-2-4) 
       Arts and Environment 
    07-161-425     มโนทัศน์ทางการออกแบบเชิงวิเคราะห์   2(2-0-4) 
       Analytical  Conceptual Design 
    07-161-426     ศิลปะวิจารณ์         2(2-0-4) 
       Criticism Art 
    07-161-427 จิตวิญญาณไทยเพื่อการสร้างสรรค์   3(2-2-5) 
       Thai Spirit for Creative 
    07-201-002     นาฏศิลป์พื้นฐาน        2(1-2-3) 
       Basic Dances 
    07-201-003     ดนตรีพื้นฐาน        2(1-2-3) 
    Basic Music 
    07-201-004     ขับร้องพ้ืนฐาน        2(1-2-3) 
    Basic Vocal 
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    07-000-003 คอมพิวเตอร์เพ่ืองานศิลปะ   3(2-2-5) 
    Computer for Arts 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   
โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่ศึกษามาแล้ว  และตอ้งไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต 
3.1.4 แผนการศึกษาเสนอแนะ 

ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
00-100-101 อัตลักษณ์แห่งราชมงคลธัญบุรี 2 0 4 2 
01-610-014 ทักษะกีฬาเพ่ือสุขภาพ 1 0 2 1 
02-311-101 สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 2 1 2 3 
07-161-101 วาดเส้น 3 1 4 4 
07-161-102 การระบายสีน้ า 3 1 4 4 
07-161-103 องค์ประกอบศิลปะ 3 2 2 5 
07-000-002 สุนทรียศาสตร์ 3 3 0 6 
07-xxx-xxx วิชาเลือก  3 x x x 

รวม     20                  หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
01-320-001 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร1 3 2 2 5 
02-121-101 บริบททางการศึกษาและการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 
3 2 2 5 

02-142-101 การปฏิบัติการสอน 1 2 0 8 0 
09-000-002 การใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือ

งานมัลติมีเดีย 
3 2 2 5 

07-161-104 กายวิภาค 3 2 2 5 
 07-161-105 วาดเส้นสร้างสรรค์ 3 1 4 4 

07-xxx-xxx วิชาเลือก  2 x x x 
รวม     19                  หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
00-100-201 มหาวิทยาลัยสีเขียว 1 0 2 1 
00-100-202 การคิดเชิงออกแบบ 1 0 2 1 
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 3 2 2 5 
01-210-017 การค้นคว้าและการเขียนรายงาน

เชิงวิชาการ 
3 3 0 6 

02-142-202 การปฏิบัติการสอน 2 2 0 8 0 
02-143-201 จิตวิญญาณและการพัฒนาวิชาชีพครู 2 1 2 3 
09-121-002 สถิติเบื้องต้นส าหรับนวัตกรรม 3 3 0 6 
07-161-205 ประติมากรรม 3 1 4 4 
07-xxx-xxx วิชาเลือก  2 x x x 

รวม     20                   หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
01-110-012 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 
3 3 0 6 

02-141-201 การพัฒนานวัตกรรมหลักสูตร 3 2 2 5 
07-161-207 ศิลปะร่วมสมัย        3 3 0 6 
07-161-209 องค์ประกอบศิลป์เชิงวิเคราะห์ 3 2 2 5 
07-161-208 ศิลปะภาพพิมพ์ 3 1 4 4 
07-161-210 การสร้างสรรค์งานศิลปะดิจิทัล 3 2 2 5 
07-xxx-xxx วิชาเลือก  2 x x x 

รวม     20                หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
01-310-006 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 3 3 0 6 
02-131-301 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 2 2 5 
02-142-304 การปฏิบัติการสอน 3 2 0 8 0 
02-142-305 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการ

เรียนรู้ 
3 2 2 5 

02-111-101 จิตวิทยาส าหรับวิชาชีพครู 3 2 2 5 
07-161-311 จิตรกรรมสีน้ ามัน 3 1 4 4 
07-000-001 ประวัติและแบบอย่างศิลปะไทย         3 3 0 6 

รวม     20                  หน่วยกติ 
 

ปีท่ี 3 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
00-100-301 ความเป็นผู้ประกอบการ 1 0 2 1 
01-320-010 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบ 3 2 2 5 
02-132-301 การวิจัยส าหรับวิชาชีพครู 3 2 2 5 
07-161-312 การวิจัยทางศิลปะ 3 3 0 6 
07- xxx-xxx วิชาเลือก 3 x x x 
07-xxx-xxx วิชาเลือก  3 x x x 
07-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3 x x x 

รวม      19                  หน่วยกติ 
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ปีท่ี 4 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
07-161-413 ศิลปศึกษานิพนธ์ 4 2 4 6 
07-xxx-xxx วิชาเลือก  3 x x x 
07-xxx-xxx วิชาเลือก  2 x x x 
07-xxx-xxx วิชาเลือก  2 x x x 
07-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3 x x x 

รวม     14                   หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 4 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
02-142-407 การปฏิบัติการสอน 4 6 0 40 0 

รวม      6                    หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
01-110-012  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 3(3-0-6) 
    Sufficiency Economy for Sustainable Development 

ความหมาย ความเป็นมาความส าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา
เศรษฐกิจแบบยั่งยืน แนวคิดและแนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืนการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของไทย กรณีตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบ
ความส าเร็จ 
Concepts of sufficiency economy philosophy and sustainable 
development, application of the philosophy in dealing with social and 
economic problems in Thailand, case study on successful sufficiency-
economy activities in Thailand 
 

01-110-021  ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม  3(3-0-6) 
    Life in Multicultural Society 

สังคมในยุคโลกาภิวัตน์ ความหลากหลายของกลุ่มคน อาทิ กลุ่มชาติพันธุ์กับ    พหุ
วัฒนธรรม สิทธิและความเป็นธรรมทางสังคม การสื่อสารภายใต้มิติความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม แนวทางการจัดการสังคมพหุวัฒนธรรมในบริบทสังคมไทย อาเซียน 
และโลก เพ่ือการยอมรับและความเคารพในความแตกต่างระหว่างกัน 
Society in globalization, diversity among people e.g. ethnic groups and 
multiculturalism, rights and social justice, communication through 
multi-cultural dimension, guidelines for managing multiculturalism in 
Thai, Asian, and global contexts, related to diversity to construct 
acceptance and respect among differences 
 
 

01-110-022  มองสังคมอย่างนักวิจัย 3(3-0-6) 
    Sociological Perspective as a Researcher 

เข้าใจการอยู่ร่วมกันในสังคม ศึกษา ค้นคว้าหาความจริงและปรากฏการณ์ต่างๆ   ที่
เกิดข้ึนในสังคมผ่านกระบวนการทางระเบียบวิธีวิจัย 
Understand the coexistence in society, study the truths and 
phenomena that occur in society through the research methodology 
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01-210-017  การค้นคว้าและการเขียนรายงานเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
    Searching and Academic Report Writing 

วิธีการค้นคว้าสารสนเทศ การเข้าถึงและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ การประเมิน 
การวิเคราะห์และการสังเคราะห์สารสนเทศ  การเขียนรายงานเชิงวิชาการ            
การอ้างอิงและบรรณานุกรม 
Searching for information, having access to and collecting information 
resources, evaluating, analyzing, and synthesizing information, writing 
academic reports, references, and bibliographies 

 

01-210-021  การใช้เหตุผลและจริยธรรม 3(3-0-6) 
    Reasoning and Ethics 

สมองกับการคิด การคิดกับการอ้างเหตุผล เหตุผลที่ดีและเหตุผลวิบัติ การใช้ตรรกะ
ในชีวิตประจ าวัน ความหมายของจริยธรรม การเรียนรู้จริยธรรมและการพัฒนา
จริยธรรม เกณฑ์ตัดสินทางจริยธรรม ค่านิยมทางจริยธรรมของสังคมไทย ปัญหา
จริยธรรมร่วมสมัย และจริยธรรมกับการแก้ปัญหาของชีวิต 
Brain and thinking, thinking and reasoning, good reasoning end fallacies 
logic in daily life, definition of ethics, learning and developing ethics, 
ethical criteria, Thai value and ethics, cotemporary ethical problems, 
ethics and solving life problems 
 

01-210-023  มหัศจรรย์แห่งรัก 3(3-0-6) 
    Miracle of love 

นิยามของความรัก ความรักกับความสุข ความรักในวัยเรียนกับความขัดแย้ง    ความ
ฉลาดรู้เรื่องเพศ การจัดการชีวิตรักให้สมดุลและมีความสุข การสร้างความสัมพันธ์ที่
ยั่งยืน พัฒนาการของความรัก ความรักในองค์กรและสถาบัน ความรักโลกและ
มนุษยชาติ ความเมตตากับการสร้างสันติภาพ 
Definition of love, love and happiness, conflict of love in University, 
sexual literacy, balancing love and happiness for life, building life-long 
relationship, development of love, love for the world and human 
beings, compassion and peace making 

 

01-610-014  ทักษะกีฬาเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) 
    Sports Skill for health 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับชนิดกีฬา การพัฒนาสุขภาพด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์       
และสังคม การฝึกปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานของชนิดกีฬาที่เลือก วิธีการเล่น และกติกา 
การแข่งขัน 
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General knowledge about the chosen sport, development of health on 
aspects of body, mind, emotion, and social, practice of basic skills of 
chosen sports, how to play the sport, sport rules for competition 
 

01-610-003  นันทนาการ    1(0-2-1) 
    Recreation 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนันทนาการ กิจกรรมนันทนาการแบบต่าง ๆ และเลือกกิจกรรม
นันทนาการที่เหมาะสม 
General knowledge of recreation, types of recreational activities and 
selection of appropriate recreational activities 
 

01-320-001  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
    English for Communication 1 

ค าศัพท์ ส านวน ภาษาที่ใช้ในการบอกข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน         
ความสนใจ การสนทนาสั้นๆ ในสถานการณ์ต่าง ๆ การเขียนข้อความสั้น ๆ การฟัง
และอ่านข้อความสั้น ๆ จากสื่อต่าง ๆ 
Vocabulary, expressions and language patterns for giving personal 
information, routines and interests, short conversations in various 
situations, writing short statements, listening to and reading short and 
simple texts 
 

01-320-002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
    English for Communication 2 

ค าศัพท์ ส านวน ภาษาที่ใช้ในการเล่าเรื่อง อธิบาย และให้เหตุผล การสนทนาอย่าง
ต่อเนื่องในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน การเขียนบรรยายสั้น ๆ การฟังและ
การอ่านเนื้อหาในเรื่องที่เก่ียวข้องจากสื่อ 
Vocabulary, expressions and language patterns used in daily life for 
telling stories, giving explanations and reasons, exchanging information 
continuously, writing short and connected descriptions, listening to and 
reading longer texts 

 

01-310-006  การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
    Academic Reading and Writing 

หลักการอ่านเอกสารทางวิชาการ หลักการเขียนทางวิชาการ การอ่านและเขียนสรุป
สาระส าคัญ การศึกษาค้นคว้า และการน าเสนอผลงานในรูปแบบวิชาการ 
Principles of academic reading and writing, reading and note taking, 
information research and academic presentation 
 



27 

 

01-310-014  วาทศิลป์เพื่อความส าเร็จ 3(3-0-6) 
    Art of Speaking for Success 

หลักและศิลปะในการพูด การสนทนา การเจรจาต่อรอง การพูดเพ่ือน าเสนองาน          
การพูดในที่ประชุมชน การพูดในสถานการณ์และโอกาสต่าง ๆ 
Principles and art of speaking, conversation, negotiation, and oral 
presentation, public speaking on various occasions 
 

01-320-010  ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบ 3(2-2-5) 
    English for Standardized Tests 

ลักษณะของแบบทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษมาตรฐานประเภทต่างๆ 
ความรู้และทักษะที่จ าเป็นทางด้านภาษาอังกฤษที่ใช้ในการท าแบบทดสอบ  กลวิธีใน
การท าแบบทดสอบ 
Formats and structures of various standardized tests, linguistic 
knowledge and skills needed for taking the tests, strategies dealing with 
standardized tests 
 

01-330-001  ภาษาจีนพื้นฐาน 3(3-0-6) 
    Basic Chinese 

การใช้สัทอักษรโรมันก ากับเสียง การเขียนตัวอักษรจีนโดยใช้มาตรฐานเดียวกับ
สาธารณรัฐประชาชนจีน การฟังพูด การอ่าน และการเขียน ตัวเลข ค าศัพท์และ
ประโยคที่ใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน 
Roman phonetic symbols for pronunciation, basic calligraphy, basic 
Chinese language skills: listening, speaking, reading and writing, 
numbers, words and sentences frequently used in everyday life 
 

01-330-006  ภาษาญีปุ่่นพื้นฐาน 3(3-0-6) 
    Basic Japanese 

อักษรญี่ปุ่นฮิระงะนะและคะตะคะนะ ค าศัพท์ในชั้นเรียน ค าทักทายในชีวิตประจ าวัน 
ตัวเลข รวมทั้งฝึกการสร้างรูปประโยคพื้นฐาน 
Japanese alphabets: Hiragana and Katakana, vocabulary, greeting words 
in daily life, numbers and constructing basic sentence structures 
 

09-000-001  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
    Computer and Information Technology Skills 

ความรู้พ้ืนฐานการใช้คอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรมส านักงาน  ได้แก่ โปรแกรม
ประมวลผลค า การใช้โปรแกรมตารางค านวณ การใช้โปรแกรมน าเสนอ การใช้
อินเทอร์เน็ตและการสื่อสารสังคมออนไลน์ ได้แก่ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี



28 

 

การสื่อสารข้อมูล จดหมายอิเล็กทรอนิกส์แบบภายในและภายนอกองค์กร  การท่อง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และความรู้ทั่วไปเก่ียวกับโลกออนไลน์ 
Computing fundamentals, key applications such as Word Processor 
(Microsoft Word), Spreadsheets (Microsoft Excel), Presentation 
(Microsoft PowerPoint), Internet and social networks such as computer 
network, communication technology, internal and external e-mail 
correspondence, surfing the Internet, and general knowledge about the 
Internet World 
 

09-000-002  การใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 
    Program Package for Multimedia 

ความรู้พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสื่อประสมประเภทข้อความ  ภาพนิ่ง เสียง 
ภาพเคลื่อนไหว และวีดิโอ การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมจัดการสื่อประสม เช่น 
โปรแกรมจัดการภาพกราฟิกแบบราสเตอร์ โปรแกรมจัดการภาพกราฟิก   แบบ
เวกเตอร์ โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ โปรแกรมตัดต่อภาพวีดิโอ โปรแกรม
แปลงไฟล์ภาพและวีดิโอ โปรแกรมน าเสนอผลงานสื่อประสมและการเผยแพร่ผลงาน
สื่อประสมบนอินเทอร์เน็ต 
Basic knowledge of multimedia technology including text, image, audio, 
animation and video, multimedia applications such as raster graphics 
editor, vector graphics editor, 2D animation software, video editing 
software, image and video file conversion software, multimedia 
presentation software, and multimedia publishing on the internet 
 
 

09-000-003  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 3(2-2-5) 
    Information Technology for Decision Making 

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับทฤษฎีการตัดสินใจ การใช้งานโปรแกรมประยุกต์หรือระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ เช่น โปรแกรมตารางค านวณขั้นสูง โปรแกรม
ทางสถิติและความน่าจะเป็น ระบบสารสนเทศเพ่ือผู้บริหารระดับสูง ระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ โปรแกรมน าเสนอข้อมูลในรูปแบบของกราฟิก รวมถึงเครื่องมือ  
อ านวยความสะดวกในการจัดการข้อมูล ส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน เพ่ือน าเสนอข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
Basic knowledge and theories of decision-making application of 
software or information system for decision-making such as advanced 
spreadsheet, probability and statistics, executive information system, 
decision support system including data management tools and user 
interface for efficient decision marking 
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09-121-001  สถิติในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
    Statistics In Daily  Life 

ความหมายและบทบาทของสถิติในชีวิตประจ าวัน  สถิติในสังคมมนุษย์  การเก็บ
รวบรวมข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูล  การหาตัวแทนข้อมูล  การหาต าแหน่งและ
การกระจายข้อมูล  การแปลความหมายและการสรุปข้อมูล  การน าเสนอข้อมูลที่
เหมาะสมกับคุณลักษณะของข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ 
Meaning and role of statistics In Daliy Life  statistics  In Human society  
measurement  and  distribution  measurement  interpretation  and summary  
data  characterstics  and  means  of  presentation  use of  statistics  software  
for  data  analysis 

 

09-121-002  สถิติเบื้องต้นส าหรับนวัตกรรม 3(3-0-6) 
    Basic Statistics for Innovation 

ความหมายและบทบาทของสถิติในการพัฒนานวัตกรรม การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ส าหรับการพัฒนานวัตกรรม เครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  เพ่ือหา
ประสิทธิภาพนวัตกรรม การตรวจสอบประสิทธิภาพนวัตกรรม 
Meaning and role of statistics in innovation development, study of relevant 
information for innovation development, tool and quality inspection to find 
innovative performance, innovation performance monitoring 
 

09-130-002  อินเตอร์เน็ททุกสรรพสิ่งในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
    Internet  of  Things in Everyday  Life 

แนวคิดพ้ืนฐานของอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง แนวโน้มและการพัฒนาของเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง  สถาปัตยกรรมของอุปกรณ์สมาร์ตอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งในชีวิตประจ าวัน  ความปลอดภัย
ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง 
Basic concept  of  internet  of thing trend  and  development  of loT technology  
architecture  of  smart  devices  of  loT, application  of  loT  techlnology  in  daily  
life  . security  in  applications  of  lot 
 

 

09-311-051  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
    Life and Environment 

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา ทรัพยากรธรรมชาติ              
และการอนุรักษ์ มลพิษสิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งแวดล้อม 
Basic knowledge of organisms and environment, ecology, natural resources 
and conservation, environmental pollutants and environmental management 
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09-210-003  วิทยาศาสตร์  ความคิดสร้างสรรค์  และนวัตกรรม 3(3-0-6) 
    Science  Creativity  and  Innovation 

การคิดเชิงวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ ศึกษาค้นคว้าความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการ
ต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลายเพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม วิศวกรรมและอุตสาหกรรม
สมัยใหม่ เทคโนโลยีสมัยใหม่และการประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ  เช่น ความก้าวหน้าและการ
เปลี่ยนแปลง เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
Scientific thinking information search. Creative thinking  through  scientific processes  
and various  instructional media  for innovation and technology develop in  
agricture, engineering and modrem industries,modrem technologies and their  
application for sustainable development  

 

00-100-101  อัตลักษณ์แห่งราชมงคลธัญบุร ี 2(0-4-2) 
    RMUTT Identity 

ความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ
สังคมการมีจิตใจริเริ่มการเริ่มต้นทางานที่มีเป้าหมายชัดเจน การล าดับความส าคัญของงาน 
และความรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ การมีจิตสาธารณะ 
มารยาททางสังคม การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้กฎระเบียบและหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย หลักในการใช้ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
University pride, keeping up with technology and social changes, having 
initiative and being proactive, beginning with clear goals, prioritizing things, and 
being professional, personality development, public consciousness, social 
manners, living democracy, principles of living based on the philosophy of 
Sufficiency Economy 

 

00-100-201  มหาวิทยาลัยสีเขียว 1(0-2-1) 
    Green University 

วิธีปฏิบัติตนเพ่ือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า     
มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย  การปลูกฝังจิตส านึก
รับผิดชอบ การแบ่งปันและช่วยเหลือสังคม การตระหนักและมีวิสัยทัศน์ที่ดีต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม 
Being environmentally friendly, efficient use of energy and resources, being 
responsible for the environment in the university, instilling and contributing to 
the sustainable and socially responsible university, awareness of and vision for 
social and environmental sustainability 
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00-100-202  การคิดเชิงออกแบบ 1(0-2-1) 
    Design Thinking 

กระบวนการคิดเชิงออกแบบที่มุ่งเน้นการเข้าใจผู้ใช้ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือ
นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ สร้างไอเดียที่หลากหลาย สร้างตัวต้นแบบเพ่ือทดลอง  และ
ทดสอบความคิดทางนวัตกรรมที่เกิดขึ้น 
Human-centric approach to gain deep understanding of users, design 
products or innovation, ideate several alternatives, create prototypes, 
and test the innovative solutions 

 

00-100-301  ความเป็นผู้ประกอบการ 1(0-2-1) 
    Entrepreneurship 

แนวโน้มและแนวคิดในการท าธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ การจัดการองค์การ 
การตลาด การจัดการด้านการเงิน การเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ      
การจัดท าแบบจ าลองธุรกิจ 
Business trends and concept, development of entrepreneur 
characteristics, organization management, marketing, financial 
management, successful entrepreneurs, business model canvas 
 
 

00-100-302  นวัตกรรมเพื่อชุมชน 3(1-4-4) 
    Innovation for the Community 

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความส าคัญ และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ฝึกทักษะกา
บริหารโครงการและการตัดสินใจในบริบทของเศรษฐกิจและสังคม การปฏิบัติงาน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชุมชน ฝึกกระบวนการคิดในเชิงนวัตกรรม การสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
Definitions, principles, concepts, significance, and application of 
sufficiency economy philosophy, the Royal Initiated Developmental 
Principals of His Majesty: Understand, Achieve, and Develop, practice a 
project management skill and decision making in the context of 
economic and social, work performance, use information technology 
for communities, practice innovative thinking processes, innovation 
creation for a better quality of life in the community by the process of 
participation for sustainable development 
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09-909-013  การจัดการสารสนเทศเพื่อผู้ประกอบการ 3(2-2-5) 
    Information Management for Entrepreneur 

ความหมายและบทบาทของการจัดการข้อมูลหรับการเป็นผู้ประกอบการ ข้อมูลและ
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวางแผนและการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของข้อมูล   การ
เปลี่ยนแปลงธุรกิจปัจจุบันโดยการสร้างและใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล  การใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่เ พ่ือการแก้ปัญหาและการปรับปรุง
กระบวนการทางธุรกิจ ระบบธุรกิจอัจฉริยะ การบริหารจัดการทรัพย์สินดิจิทัล 
Meaning and role of information management for entrepreneurship, 
planning and decision manking base on information, business 
transformation by creating and using novel digital technologies, 
utilisation of new digital technologies to improve business operations, 
business intelligence, and managing digital assets 
 
 

02-111-101  จิตวิทยาส าหรับวิชาชีพครู 3(2-2-5) 
    Psychology for Professional Teachers 

การประยุกต์ใช้จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และ จิตวิทยาให้ค าปรึกษา 
ในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ ความเอาใจใส่ 
การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยพัฒนาผู้เรียนให้รอบรู้ ทันสมัยและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน  สร้างแรงจูงใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่รู้ และผลิต
นวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนในทุกระดับ การปรับพฤติกรรม
ตามความสามารถและความถนัด  พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ร่วมมือกับผู้ปกครอง
ในการพัฒนา และแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
Appling the knowledge of developmental psychology, educational 
psychology, and counseling psychology to analyze and develop the 
learners following their potential,  Supporting the learning to recognize 
the individual differences by developing the learners to be academic 
person, up to date, and keep pace with changes in the world today,  
Motivating the learners to be inquisitive and producing educational 
innovation by using in all levels of learning and teaching,  Behavior 
modification based on ability and aptitude, developing the learners 
individually including corporate working with the guardians to develop 
and solve the learners’ problems to behave desirable characteristics 
which have better quality of life 
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02-121-101  บริบททางการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
    Educational Context and Education Quality Assurance 

การติดตามการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก ทิศทางการจัดศึกษา ใช้แนวคิด ทฤษฎี
ทางการศึกษา ปรัชญาการศึกษา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนา
การศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 
สามารถการออกแบบ วางแผน ด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
และน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา พัฒนา
ตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง รู้เท่าทันสังคม สามารถ
จัดท าโครงการทางการศึกษาและอาชีพ น าไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืน การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน เข้าถึงบริบทของ
ชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม ส่งเสริม 
อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการ
พัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน 
Track changes on the global context; educational direction, practice of 
educational theories, approaches, philosophy, sufficiency economy, 
educational development plan, national economic and social 
development plan, national strategic plan and laws related to 
education, regulations of educational quality assurance, educational 
quality assurance system, internal and external educational quality 
assurance, be able to design, plan, perform on educational quality 
assurance and apply its results to develop institution and oneself to be 
knowledgeable and up-to-date to keep up with social changes,  be 
able to prepare educational and career projects which lead to the 
immunization for sustainable development, relationship establishment 
with parents and communities, understand community context and be 
able to live together based on different cultural background, promote 
cultural conservation and local intelligence, collaborate with parents 
and communities to develop and solve students' problems for the 
desired characteristics, build up networking to cooperate with parents 
and communities to support leaner's leaning quality 
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02-131-301  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
    Learning Measurement and Evaluation 

การน าหลักการ แนวคิดและแนวปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้  ใช้ความรู้ด้านสถิติ เ พ่ีอวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ประยุกต์ใช้เทคนิคและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
ปฏิบัติการวัดและประเมินผลผู้เรียน สร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ รวมทั้งน าผลการวัดและประเมินไปใช้ในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน 
Deployment of principles, approaches and guidelines to design the 
measurement and assessment of students’ learning; deploy the 
knowledge of statistics to measure and evaluate learning, application 
of techniques and tools to measure, assess, and report students’ 
learning individually; practical work on measurement and assessment 
including deployment of the results for problem-solving and learner’s 
development 
 

02-132-301  การวิจัยส าหรับวิชาชีพครู 3(2-2-5) 
    Research for Teaching Profession 

การใช้ความรู้ด้านทฤษฎีการวิจัย รูปแบบ กระบวนการวิจัย การใช้สถิติเพ่ือการวิจัย
จรรยาบรรณนักวิจัยมาออกแบบการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
เป็นรายบุคคล สามารถค้นคว้า ศึกษางานวิจัยทางการศึกษาในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้วิจัยสร้างนวัตกรรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล        
ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน สามารถรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และสามารถปฏิบัติการวิจัย น าเสนอโครงการวิจัยและ
ผลการวิจัย 
Research for Teaching Profession Be able to deploy the theories, 
patterns, processes of research, Statistics for research and researcher 
ethics into classroom research design to solve problems and develop 
learner individually, be able to study educational research to develop 
learning management process, be able to do research, invent 
innovations and utilize digital technology to maximize learner’s 
learning, be able to report learner’s development result systematically, 
be able to do research, present research proposal and research 
findings 
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02-141-201  การพัฒนานวัตกรรมหลักสูตร 3(2-2-5) 
    Curriculum Innovation Development 

การวิเคราะห์ความหมายและความส าคัญของหลักสูตร ลักษณะหลักสูตรที่ดี องค์ประกอบ
ของหลักสูตร ศึกษาทฤษฏีหลักสูตร ระบบหลักสูตรกระบวนการพัฒนาหลักสูตร วิเคราะห์
หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ออกแบบและสร้างหลักสูตรรายวิชาในชั้นเรียนที่
ส่งเสริมทักษะ ส าคัญส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21    ฝึกประเมินหลักสูตร วิเคราะห์
ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรด้วยวิธีการใหม่ 
ๆ ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น  และตอบสนองความต้องการ
ของสังคม  ฝึกจัดท าโครงการสอนในแต่ละสาขาวิชาชีพ 
Analyze of definitions and significance of curriculum, good characteristics of 
curriculum, elements of curriculum, study theories of curriculum, curriculum 
system, curriculum development processes, curriculum analysis, learning 
standards and key performance indicators, design and develop course to 
support learners’skills of the 21st century, practice in curriculum evaluation, 
analyze problems and trends in curriculum development, curriculum 
improvement and development using new methods for up-to-date, suitable to 
local environment and to meet the needs of society, practice in instructional 
plan in specific occupation field 

 

02-142-305  การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
    Development of Innovative for Learning Management 

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ องค์ประกอบส าคัญที่มีผลต่อการจัดการเรียนรู้        การ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีและรูปแบบการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ การบูรณาการสาระการเรียนรู้ 
การบูรณาการการสอน และการบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม  การสร้างบรรยากาศ
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียน วิทยาการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการ
เรียนรู้ วิธีสอน เทคนิคการสอน ทักษะการสอน  การวางแผนการจัดการเรียนรู้และน าไปใช้
จัดการเรียนรู้ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยบูรณาการ
วิทยาการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญา รู้คิด และมีความเป็นนวัตกร ให้เกิดผลจริง 
Curriculum and learning management, important components affecting 
learning management, application of deploying theories and patterns into 
learning management, integrate learning content, pedagogy and holistic 
learning, atmosphere and environment for learning, classroom management, 
teaching techniques, teaching skills, planning and application of learning 
management, innovation creation for learner’s development by  implementing 
and bringing into practice for  the best result of intellectualization, realization 
and inventor being 
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02-143-201  จิตวิญญาณและการพัฒนาวิชาชีพครู 2(1-2-3) 
    Spirit and Development of Teaching Development 

จิตวิญญาณความเป็นครู พัฒนาการของวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมของครู         
แนวปฏิบัติตนในการเป็นแบบอย่างที่ดี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครู บริบทของชุมชน 
พหุวัฒนธรรม ความแตกต่างทางวัฒนธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรมและ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  บูรณาการภาษา วัฒนธรรม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในวิชาชีพครู ใช้
ทักษะการฟัง พูดอ่าน เขียนภาษาไทยและอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในวิชาชีพครู 
พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
Spirit of teacherness, development of teaching profession, moral and 
ethics for teacher, practice of a good model, laws related to teacher, 
social context, multi-cultural context, cultural differences, cultural and 
local intelligence conservation, integrate language, culture and 
sufficient economy into teaching profession, uses of listening, speaking, 
reading, and writing for teaching profession communication, self-
development for competence, up-to-date, and keeping up with 
changes 
 

02-311-101  สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 2(1-2-3) 
    Media and Technology for Learning 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสื่อการเรียนรู้ ระบุประเภทและ
ความส าคัญของสื่อการเรียนรู้  สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรมส าหรับการ
จัดการเรียนรู้ ประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีประเภทวัสดุ อุปกรณ์ วิธีการ และเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  ฝึก
ปฏิบัติการในการออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้ 
Principles, concepts, theories about learning media design, type and 
importance of learning media, creating  inspiration of developing 
innovation for learning management, applying to materials, 
equipments, methods and digital technology for enhancing learning 
management to  benefit to the learning of learners, practicum in 
designing and producing learning media 
 

02-142-101  การปฏิบัติการสอน 1 2(0-8-0) 
    Professional Teaching Experience 1 

การสังเกตการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมโฮม
รูมการจัดการศึกษาและสังเกตงานในหน้าที่ครูผู้สอน  งานครูประจ าชั้น  พฤติกรรม
การสอนของครู  การจัดกิจกรรมต่าง ๆ นอกห้องเรียนและบริบทอ่ืน ๆ ใน
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สถานศึกษาเพ่ือน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ  การจัดท ารายงานจากประสบการณ์การปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา 
Observation of learning in the classroom, conduct activities to develop 
learners, home room activities, study and observation of teachers’ 
duties, class teacher, teaching behavior of teachers, organize activities 
outside the classroom and other contexts in the school for exchanging 
and creating a professional learning community, a report from 

professional practice in school 
 

02-142-202  การปฏิบัติการสอน 2 2(0-8-0) 
    Professional Teaching Experience 2 

การฝึกปฏิบัติเป็นผู้ช่วยครูในด้านธุรการในชั้นเรียน  งานสนับสนุนการเรียน  การ
สอน  งานครูที่ปรึกษา  งานในกลุ่มสาระการเรียนรู้  งานฝ่ายวิชาการ งานฝ่ายต่าง ๆ 
ของโรงเรียน  และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  เพ่ือน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  การจัดท ารายงานจากประสบการณ์  การ
ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา 
Practice a teacher assistant in duties of classroom general service, 
teaching and learning support, teacher counselor, learning area, 
academic affairs in primary school divisions, and other assignments for 
exchanging and creating a professional learning community, a report 
from professional practice in school 
 

02-142-304  การปฏิบัติการสอน 3 2(0-8-0) 
    Professional Teaching Experience 3 

การฝึกปฏิบัติเป็นผู้ช่วยครูในด้านงานธุรการในชั้นเรียน  งานสนับสนุนการเรียนการ
สอน  งานครูที่ปรึกษา  งานในกลุ่มสาระการเรียนรู้  งานฝ่ายวิชาการ งานฝ่ายต่าง ๆ 
ของโรงเรียนและงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  ฝึกจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  
ทดลองจัดกิจกรรรมการเรียนรู้นชั้นเรียน  สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ร่วมกัน  การจัดท ารายงานจากประสบการณ์การปฏิบัติวิ ชาชีพใน
สถานศึกษา 
Practice a teacher assistant in duties of classroom general service, 
teaching and learning support, teacher counselor, learning area, 
academic affairs in secondary school divisions, and other assignments, 
practice learning management plan, try to organize learning activities in 
classroom, seminar for exchange learning and creating a professional 
learning community, a report from professional practice in school 
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02-142-407  การปฏิบัติการสอน 4  6(0-40-0) 
    Professional Teaching Experience 4 

การบูรณาการความรู้มาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะ จัดท าแผน การ
จัดการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคและกลวิธีที่หลากหลาย การ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ การประเมิน ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับผู้เรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน 
การท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน ท าหน้าที่
สนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษา โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและแนะน าจาก
อาจารย์นิเทศก์และอาจารย์พ่ีเลี้ยง สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ร่วมกัน การจัดท ารายงานจากประสบการณ์วิชาชีพครู 
Integrating knowledge into practice in specific disciplines, create a 
learning management plan, organizing learning processes using various 
techniques and strategies,  measurement and evaluation of learning, 
evaluation, improvement and development of learning management 
to suit with learners, recording and reporting of learning outcomes and 
learners development, classroom research to develop learners, report 
the results of classroom research, supporting education in schools 
under the supervision and guidance of faculty advisors and mentors, 
seminar for exchange learning and creating a professional learning 
community, a report from teaching profession experience 

 

07-161-101     วาดเส้น            3(1-4-4) 
   Drawing 

วัสดุอุปกรณ์ส าหรับการวาดเส้น การวาดเส้นรูปแบบต่าง ๆโดยเน้นความถูกต้องของ
รูปร่างรูปทรง แสงเงา การวาดเส้นจากแบบหุ่นปูนปลาสเตอร์ การวาดเส้นภาพคน 
การวาดเส้นภาพทิวทัศน ์ 
Equipment for line drawing line drawing various forms emphasizing the 
correctness of shape, shape, light, shadow, line drawing, plaster 
figurins, line drawing people and line drawing Lanscape line drawing 
 

07-161-102     การระบายสีน้ า             3(1-4-4) 
   Watercolor Painting 

วัสดุอุปกรณ์ส าหรับการเขียนภาพสีน้ า  วิธีการใช้พู่กันและแปรงตามคุณลักษณะและ
คุณสมบัติ เทคนิคการระบายสีน้ า การเขียนภาพวัตถุสิ่งของ การเขียนภาพคน การ
เขียนภาพทิวทัศน์ 
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Materials for watercolor painting methods and techiques of coloring 
and the process of creating watercolor painting of objects portrait 
painting  landscape painting 

 

07-161-103     องค์ประกอบศิลปะ    3(2-2-5) 
   Art Composition 

การค้นคว้าทดลองในการจัดองค์ประกอบศิลปะด้วยวัสดุและวิธีการต่าง ๆ เน้น
ความคิดสร้างสรรค์ความพันธ์ทางรูปแบบ  เนื้อหา และเทคนิคด้วยวัสดุ  โดยผ่าน
กรรมวิธีต่าง ๆ ที่มีการแสดงออกอันมีคุณค่าทางศิลปะ 
Resrching in composition with materials and methods bu focusing on 
creative relationships from, contents and techniques to form 3 
dimensions according to the process of sculpture with valuable art 
expression 

 

07-161-104     กายวิภาค             3(2-2-5) 
   Anatomy 

วัสดุอุปกรณ์ส าหรับการเขียนภาพ   การวาดภาพโครงสร้างของมนุษย์และสัตว์  การ
วาดภาพกระดูกและกล้ามเนื้อของมนุษย์และสัตว์      การวาดภาพกริยาท่าทางของ
มนุษย์ และสัตว์  
Materials for drawing drawing the structure of humans and animals 
drawing bones and muscles of humans and animals drawing of human 
and animal gestures 
 

07-161-105      วาดเส้นสร้างสรรค์             3(1-4-4) 
   Creative Drawing 

การวาดเส้นโดยเน้นความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ การคลี่คลายรูปแบบวิธีการ 
เทคนิควิธีการให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่แสดงออก ทางกรรมวิธี ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตน 
อันมีคุณค่าทางศิลปะ โดยการใช้วัสดุ ดินสอ เกรยอง และอ่ืนๆ 
Creative drawing by emphasizing creativity and imagination to unravel 
the model method in accordance with the content expressed in the 
process which is unique in their valuable art by using the materials, 
pencil crayon efc. 
 

07-161-206     ประติมากรรม   3(1-4-4) 
   Sculpture 

วัสดุอุปกรณ์ส าหรับงานประติมากรรม   การปั้นรูปคนนูนต่ า นูนสูง ลอยตัว   การปั้น
รูปคนสัตว์นูนต่ า นูนสูง ลอยตัว  ในรูปแบบเหมือนจริงสัดส่วนกายวิภาคตามหลัก
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ความงามในงานประติมากรรม  
Materials for sculpture human sculpture, both human and bas-relief, 
sculpture, human figure, bas-relief, in a realistic style, anatomical 
proportions according to the aesthetic principles of sculpture.  
 

07-161-207     ศิลปะร่วมสมัย   3(3-0-6) 
   Contemporary Arts 

ความหมาย ความเป็นมาของศิลปะร่วมสมัย  โดยศึกษาแนวความคิด เนื้อหารูปแบบ 
เทคนิควิธีการของการสร้างสรรค์งานศิลปกรรม เพ่ือมาวิเคราะห์แนวทางในการ
พัฒนาสู่การสร้างสรรค์งานศิลปะส่วนตน 
Meaning history of modem art by studying comcepts, content, formats, 
techniques, menthods the creation of  fine arts to analyze the 
guidelines for the development of work creation Presonal art 
 

07-161-208    องค์ประกอบศิลป์เชิงวิเคราะห์     3(2-2-5) 
   Art Composition Analysis 

การวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์ในงานทัศนศิลป์และการออกแบบ  เพ่ือใช้พัฒนาการ
สร้างสรรค์ผลงาน  รูปแบบแนวคิดโดยใช้หลักองค์ประกอบศิลป์   และการ
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะส่วนบุคคล 
Analytisis of the compoltion of visual arts and design for the 
development of work, concept  forms based on the principles of art 
and application that is suitable for individual characteristics 

 

07-161-209     ศิลปะภาพพิมพ์          3(1-4-4) 
   Printmaking Arts  

วัสดุอุปกรณ์ส าหรับงานศิลปะภาพพิมพ์     กรรมวิธีการพิมพ์แบบแม่พิมพ์ครั้งเดียว  
การพิมพ์จากส่วนนูน  ร่องลึก  ช่องฉลุและพ้ืนราบ  การทดลองค้นคว้ารูปแบบและ
วิธีการเพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางเทคนิคและการสร้างสรรค์  
Materials for graphic arts one-time mold printing process printing from 
embossed, deep grooves, openwork and flat surfaces experimenting 
with forms and methods for technical and creative achievement 

 

07-161-210     การสร้างสรรค์งานศิลปะดิจิทัล             3(2-2-5) 
   Creative Digital Arts 

หลักการและกระบวนการออกแบบงานด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก  การจัด
องค์ประกอบของงานด้วยการใช้เครื่องมือและค าสั่งต่าง ๆของโปรแกรมทางด้าน
กราฟิก   การใช้ชอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์งานศิลปะในรูปแบบงานศิลปะ
ดิจิตอล   
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Principles and process of graphic design, the use of digital tools and 
technology by using computer software for creating and presenting as 
tecsnic digtal Arts. 
 

07-161-311     จิตรกรรมสีน้ ามัน   3(1-4-4) 
   Oil Painting 

วัสดุอุปกรณ์ส าหรับการเขียนภาพสีน้ ามัน  วิธีการใช้พู่กัน แปรงและเกรียงตาม
คุณลักษณะและคุณสมบัติ   เทคนิคการระบายสีน้ ามัน   การเขียนภาพวัตถุสิ่งของ   
การเขียนภาพคน   การเขียนภาพทิวทัศน์ 
Materials for oil painting methods and technique of coloring and the 
process of creating an oil painting. writing pictures of objects Portrayal 
landscape painting 
 

07-161-312     การวิจัยงานศิลปะ            3(3-0-6) 
   Arts Research 

ศึกษาทฤษฎี และปฏิบัติผลงานวิจัยทางด้านศิลปะด้วยระเบียบวิธีวิจัย  กระบวนการ
สร้างสรรค์ อย่างเป็นระบบ มีการอ้างอิงถูกต้องตามหลักวิชา จรรยาบรรณของการ
วิจัย เพ่ือใช้ในการสังเคราะห์งานทางด้านศิลปศึกษา  

Study the theory and practice of research results in art by research 
methods, creative process systematically With theoretical references 
research ethics to be used in the synthesis of art education 

 

07-161-413     ศิลปศึกษานิพนธ์ 4(2-2-6) 
   Art Education Thesis   

ศึกษาทฤษฎี และปฏิบัติผลงานศิลปะด้วยกระบวนการสร้างสรรค์ อย่างเป็นระบบ มี
การอ้างอิงถูกต้องตามหลักวิชา จรรยาบรรณของการวิจัย การน าผลงานนาเสนอสู่
สาธารณะชนในแบบนิทรรศการ และทางสื่อเทคโนโลยีต่างๆ  
Study theory, research methods in art education and practice art 
through creative processes systematically With theoretical references 
research ethics bringing the presentation to the public in an exhibition 
and through various media technologies  
 

07-000-001     ประวัติและแบบอย่างศิลปะไทย   3(3-0-6) 
   History  and  Style of  Thai Art 

ประวัติ วิวัฒนาการ รูปแบบ การแสดงออกทางศิลปะด้านวิจิตรศิลป์ ประยุกต์ศิลป์ 
นาฎศิลป์ และดุริยางคศิลป์ สมัยทวาราวดี ศรีวิชัย ลพบุรี ล้านนา สุโขทัย อยุธยา 
และรัตนโกสินทร์  
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History, evolution, styles and expressions of Thai fine art and applied 
dama and music art in different periods: Dvaravati, Srivijaya Lop Buri, 
Lanna, Sukhothai, Ayutthaya and Rattanakosin 
 

07-000-002  สุนทรียศาสตร์ 3(3-0-6) 
    Aesthetics 

ความหมาย ประวัติ หลักส าคัญของการรับรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับการ
แสดงออกที่มีผลต่อรสนิยม คุณค่า ความซาบซึ้งในความงามทางด้านวิจิตรศิลป์ 
ประยุกต์ศิลป์ นาฎศิลป์และดุริยางคศิลป์ 
Definition, history, principle of perception, relation between human 
and expression, taste, value, appreciate of beauty in Fine Arts Applied 
Arts, Drama and Music 
 

07-161-114     การเขียนภาพคน                          3(1-4-4) 
   Human Drawing  

วัสดุอุปกรณ์ส าหรับการเขียนภาพด้วยดินสอ เกรยอง สีชอล์ค สีน้ า  การเขียนภาพ
คนครึ่งตัวโดยแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึก   การเขียนภาพคนเต็มตัวในท่าทาง
ต่างๆ   
Materials for writing portraits half body painting drawing full-body 
portraits in various gestures with crayon pastel watercolor 

 

07-161-115   การเขียนแบบเบื้องต้น        2(1-2-3) 
   Basic of Mechanical Drawing   

เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเขียนแบบ  การเขียนภาพไอโซเมตริก  การเขียนภาพ 
ออฟบลิค การเขียนภาพตัด   การเขียนภาพทัศนียภาพ 

 Tools and equipment for drawing Isometric drawing writing a graphic  
Writing perspective 

 

07-161-216     ศิลปะไทย           2 (1-3-3) 
   Thai Arts 

กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะไทย ลายไทย จิตรกรรมไทย ประติมากรรมไทย  วัสดุ
และอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์งานศิลปะไทย  แนวคิดในการออกแบบ    วิธีการสร้าง
งานศิลปะไทยในด้านความงามและประโยขน์ใช้สอย  
Creative process for Thai art, Thai pattern, Thai painting, Thai sculpture 
Materials and equipment for creating Thai art design concepts methods 
of creating Thai art in beauty and utility 
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07-161-217     การแกะสลัก         2(1-2-3) 
   Craving 

เครื่องมือและอุปกรณ์การแกะสลัก  วัสดุที่ใช้ในการแกะสลัก  การแกะสลักร่องลึก  
การแกะสลักนูนต่ า การแกะสลักนูนสูง  การแกะสลักลอยตัว  
Tools d equipment and materials for carving deep carving low relief 
,high relief floating carving 
 

07-161-318     การออกแบบและพัฒนาภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์งานศิลปะ   2(1-3-3) 
   Design and develop wisdom in Creating art work 

วัสดุและอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์งานภูมิปัญญา  แนวคิดและการสร้างสรรค์บน
พ้ืนฐานภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน   การออกแบบและสร้างสรรค์งานฝีมือเพ่ือ
การใช้สอยและมีความงาม 
Materials and equipment for creating wisdom work concepts and 
creativity based on local wisdom, arts and crafts design and 
construction of handicrafts for use and beauty 

 

07-161-319      การเขียนภาพสีชอลค์            3(1-4-4) 
   Pastel Painting 

วัสดุอุปกรณส์ าหรับการเขียนภาพสีชอล์ค   เทคนิคการเขียนสีชอล์ค  การเขียนภาพ
คนเหมือน  การเขียนภาพดอกไม้  การเขียนภาพทิวทัศน์  
The material for writing pastel painting images methods and 
techniques for painting Pastel. human drawing, flower drawing, 
Landscape painting 

 

07-161-320     จิตรกรรมสร้างสรรค์             3(1-4-4) 
   Creative Painting 

รูปแบบของการสร้างสรรค์จิตรกรรม กระบวนการและเทคนิคการเขียนภาพใน
รูปแบบงานสร้างสรรค์  การสังเคราะห์การเขียนภาพที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกใน
รูปแบบปัจเจกบุคคล 
Different forms  of painting, the process and techniques of painting in 
creative style the synthesis of paintings that show emotions in an 
individual way 

 

07-161-321     ประติมากรรมขั้นสูง             3 (1-4-4) 
   Advanced Sculpture 

การสร้างงานประติมากรรมด้วยวัสดุต่าง ๆ   การใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือ
สร้างสรรค์งานประติมากรรมที่แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์  การท าพิมพ์  การ
หล่อ  การสร้างโมเดลในรูปแบบคลี่คลาย   
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Create sculptures that show creative skills, creative techniques 
sculpture In an unraveling style modeling Learning, experimenting with 
various materials, new technologies for creating sculptures 

 

07-161-322     ศิลปะภาพพิมพ์เทคนิคประสม   2(1-3-3) 
   Multimedia Techniques Printmaking Arts 

ศึกษาการสร้างสรรค์งานศิลปะภาพพิมพ์โดยใช้รูปแบบทางศิลปะ  เพ่ือเชื่อมโยงกับ
เทคนิคศิลปะภาพพิมพ์  เทคนิคต่าง ๆ  มาประสมเข้ารวมกันเพ่ือหาแนวทางที่เป็น
ลักษณะเฉพาะตน  
Study of creative print art by using art forms in order to connect with 
various graphic arts techniques combined to investigate a unique way 

 

07-161-323     การเขียนภาพสีน้ าขั้นสูง             3(1-4-4) 
   Advanced Watercolor Painting  

รูปแบบของงานจิตรกรรมสีน้ า  กระบวนการและเทคนิคการเขียนภาพสีน้ าใน
รูปแบบงานสร้างสรรค์    การสังเคราะห์การเขียนภาพที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกใน
รูปแบบปัจเจกบุคคล 
Different forms of watercolor painting, the process and techniques of 
watercolor painting in creative style The synthesis of paintings that 
show emotions in an individual way 

 

07-161-424     ศิลปะกับสิ่งแวดล้อม              2(2-2-4) 
   Arts and Environment 

การค้นคว้าทดลองสร้างสรรค์ผลงานด้านจิตรกรรมประติมากรรมและศิลปะภาพ
พิมพ์  ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่มีความสอดคล้องสัมพันธ์ ส่งเสริมให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น  
เน้นการก าหนดแนวคิดการแก้ปัญหาทางกระบวนการสร้างสรรค์  ทีมีต่อ
สภาพแวดล้อม 
Study and practice in researching, experimenting and creating creative 
works of painting, sculpture, and graphic arts, With various methods 
that are consistent in relation promoting a better environment focusing 
on the concept of problem solving in creative processes towards the 
environment 
 

07-161-425     มโนทัศน์ทางการออกแบบเชิงวิเคราะห์   2 (2-0-4) 
Analytical Conceptual Design 
กระบวนการคิดในการออกแบบ  และการคิดเชิงระบบ  เพื่อน ามาเป็นกรณีศึกษาการ
ประยุกต์ใช้โดยน ามาสร้างและพัฒนาผลงาน 
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Process  of design concepts and systematic thinking for the purpose of 
case study and application to create and develop art work 

 

07-161-426     ศิลปะวิจารณ์         2(2-0-4) 
   Criticism Art 

ศึกษาเกี่ยวกับความส าคัญและความเป็นมาของการวิจารณ์ศิลปะ  ปรัชญาและ
รูปแบบการวิจารณ์ศิลปะ ทฤษฏีการวิจารณ์ศิลปะ  การน าเสนอการวิจารณ์ศิลปะ 
Study the importance and history of art criticism philosophy and art 
criticism styles Art criticism theory presentation of artistic criticism 
 

07-161-427     จิตวิญญาณไทยเพื่อการสร้างสรรค์         3(2-2-5) 
   Thai Spirit for Creative 

จิตวิญญาณไทยในการสร้างสรรค์ให้เกิดอัตลักษณ์อันโดดเด่นในงานทัศนศิลป์และ
งานออกแบบฝึกปฏิบัติงานสร้างสรรค์ที่สะท้อนความเป็นไทยได้อย่างเหมาะสม  
Tools and equipment and materials for carving deep carving Low relief 
high relief floating carving 
 

07-201-002     นาฏศิลป์พื้นฐาน        2(1-2-3) 
   Basic Dances 

การเคลื่อนไหวร่างกาย  การฝึกหัดนาฏศิลป์เบื้องต้น  ร ามาตรฐาน ระบ าเบ็ดเตล็ด 
และการเต้นร่วมสมัย  เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์  
Body movements in a consistent manner, standard dance (Ram 
standard), miscellaneous (Rabum) and contemporary dance for the 
way to create a dance 

 

 07-201-003     ดนตรีพื้นฐาน        2(1-2-3) 
   Basic Music 

ดนตรีเบื้องต้น  การอ่าน  การฟัง  การเขียนโน้ตทางดนตรี  การบรรเลงเครื่องดนตรี  
กิจกรรมประกอบจังหวะและความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรี 
Introduction to music, listening, musical notes playing instruments rhythmic 
activities and musical creativity 

 

 07-201-004     ขับร้องพื้นฐาน        2(1-2-3) 
Basic Vocal 
การขับร้องขั้นพ้ืนฐาน เช่น ท่าทางในการขับร้อง  การออกเสียง  การหายใจ  การ
ร้องออกเสียงโน้ตในระบบ Sol-Fa System ในบันไดเสียงต่าง ๆ ของดนตรีสากลฝึก
ร้องโน้ตดนตรีสากล  อัตราจังหวะ  เครื่องหมายก าหนดจังหวะ  แนวทางในการ
สร้างสรรค์ผลงานด้านขับร้อง 
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Basic vocal exercises such as vocal gestures, pronunciation, breathing, vocal 
cries in the Sol-Fa System in various musical stairs, guidelines for creative 
work on the chorus 
 

07-000-003     คอมพิวเตอร์เพื่องานศิลปะ           3(2-2-5) 
   Computer for Arts 

ระบบการท างานของคอมพิวเตอร์ กระบวนการสร้างงาน การใช้ซอฟต์แวร์ การ
ออกแบบสร้างสรรค์งาน 

Working system and process of a computer, software usage and art 
work creation design 

1.1 ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง  และคุณวุฒิของอาจารย์ 
 1.1.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ - สาขาวิขา 

ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานวิชาการ 

ภาระการสอน ชม./สัปดาห์/ 
ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 

1 นายสมพร  ธุร*ี 
รองศาสตราจารย์ (สาขาทัศนศิลป์) 
ปร.ด. (ปริญญาดุษฏีบัณฑิต ),  
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557 
ศม. (ประยุกตศิลปศกึษา),  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549 
ศษ.บ. (จิตรกรรม), สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2539 

สมพร ธุร.ี (2561). การวิเคราะห์ภาพปริศนา
ธรรมในจิตรกรรมฝาผนังของภาคใต้ สู่การ
สร้างสรรค์ จิตรกรรม 3 มิติ แนวเร่ืองอริยสัจจ์ 4. 
วารสารทางวิชาการ Viridian E-Journal บัณฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร  ฉบบั 
International (Humanities, Social Sciences 
and Arts).ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 หน้า 1692-1715. 

18 18 18 18 

2 นายสุรพันธ์  จนัทนะสุต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาออกแบบ
อุตสาหกรรมศิลป์) 
ศป.ม. (ทัศนศิลป์ : ศิลปะสมัยใหม่), 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2545 
ศษ.บ. (หัตถกรรม),  
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2534 

สุรพันธ์  จันทนะสุต. (2562).  
 การสร้างผลิตภัณฑ์อัญมณีด้วยเครื่องเจียระไน
พลอยขนาดเล็กเพื่อการฟื้นฟูแหล่งเจียระไน
พลอยบา้นห้วยสะพาน จังหวัดกาญจนบุรี.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัการจัดการและ
เทคโนโลยีอีสเทิร์น.ปีที่ 16 หน้า 409-420. 

18 18 18 18 

3 นายอรรคพล  เชิดชูศิลป์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาทัศนศิลป์) 
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา),  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551 
ศษ.บ. (ประติมากรรม),  
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2526 

อรรคพล  เชิดชูศิลป์. (2562). ศิลปะดิจิตอลร่วม
สมัย:เครื่องจักสานไทยอีสาน.วารสารคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจยัและงาน
สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.ปีที่ 6 หนา้ 282-306. 

18 18 18 18 

4 นางนนัทวรรณ  หวลมานพ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาทัศนศิลป์) 
ศป.ม. (ทัศนศิลป์ : ศิลปะสมัยใหม่), 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2545 
ศษ.บ. (ประติมากรรม), สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล, 2538 

นันทวรรณ  หวลมานพ. (2562). การวภิาคเพื่อ
การเรียนศิลปะ=Anatomy For in Publication 
Data, กรุงเทพฯ: ทริปเพิ้ล กรุ๊ป. ISBN 978-
616-497-9. 202 หน้า. 

18 18 18 18 

5 นางบรรเลง  สระมูล 
อาจารย์ 
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ

ทรงธรรม ดีวาณิชสกุล และบรรเลง สระมูล.
(2559,มกราคม – มีนาคม). การพัฒนาชุดการ
สอนสมรรถนะรายวิชาคณิตศาสตร์  ยานยนต์

18 18 18 18 
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ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ - สาขาวิขา 

ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานวิชาการ 

ภาระการสอน ชม./สัปดาห์/ 
ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 

ศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ, 
2548 
ค.ม.(วิจัยการศึกษา), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2547 
กศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
บางแสน, 2529 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีพุทธศักราช 
2556 ส านักคณะกรรมการ  กรมอาชวีศึกษา.
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา.ปีที่ 28 ฉบบัที่ 29.
หน้า 81-86.   

6 นางสาวอาทติยา เงินแดง 
อาจารย ์
กศ.ม. (ศิลปศึกษา : ศิลปะการแดง), 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2529 
ค.ม.(นาฏศิลป์ไทย), มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2551 
 

ประวิทย ์ฤทธิบูลย,์ ศิรดา พานิชอ านวย และ
อาทิตยา เงินแดง. (2561). การสร้างสรรค์การ
แสดงชุด “มอญถวายบวั ต านานเมืองปทุมธาน”ี. 
โครงการเครือข่ายศิลปกรรม: มหกรรมศิลปะ 
การออกแบบ ดนตรี และศิลปะการแสดงนิพนธ์
ระดับอุดมศึกษา 

18 18 18 18 

  
หมายเหตุ : ประธานหลักสูตร* 
1.1.2  อาจารยผ์ู้สอน 

ล าดับ 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ - สาขาวิขา 

ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานวิชาการ 

ภาระการสอน ชม./สัปดาห์/ 
ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 

1 นายสมพร  ธุร*ี 
รองศาสตราจารย์ (สาขาทัศนศิลป์) 
ปร.ด. (ปริญญาดุษฏีบัณฑิต ),  
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557 
ศม. (ประยุกตศิลปศกึษา),  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549 
ศษ.บ. (จิตรกรรม), สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2539 

สมพร ธุร.ี (2561). การวิเคราะห์ภาพปริศนา
ธรรมในจิตรกรรมฝาผนังของภาคใต้ สู่การ
สร้างสรรค์ จิตรกรรม 3 มิติ แนวเร่ืองอริยสัจจ์ 4. 
วารสารทางวิชาการ Viridian E-Journal บัณฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร  ฉบบั 
International (Humanities, Social Sciences 
and Arts).ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 หน้า 1692-1715. 

18 18 18 18 

2 นายสุรพันธ์  จนัทนะสุต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาออกแบบ
อุตสาหกรรมศิลป์) 
ศป.ม. (ทัศนศิลป์ : ศิลปะสมัยใหม่), 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2545 
ศษ.บ. (หัตถกรรม),  
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2534 

สุรพันธ์  จันทนะสุต. (2562).  
 การสร้างผลิตภัณฑ์อัญมณีด้วยเครื่องเจียระไน
พลอยขนาดเล็กเพื่อการฟื้นฟูแหล่งเจียระไน
พลอยบา้นห้วยสะพาน จังหวัดกาญจนบุรี.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัการจัดการและ
เทคโนโลยีอีสเทิร์น.ปีที่ 16 หน้า 409-420. 

18 18 18 18 

3 นายอรรคพล  เชิดชูศิลป์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาทัศนศิลป์) 
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา),  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551 
ศษ.บ. (ประติมากรรม),  
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2526 

อรรคพล  เชิดชูศิลป์. (2558). ศิลปะวัฒนธรรม
และการสร้างสรรค์ศิลปะดิจิตอล.วารสารคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจยัและงาน
สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.ปีที่ 1 ฉบบัที่ 2 หน้า
152-167. 
 

18 18 18 18 
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ล าดับ 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ - สาขาวิขา 

ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานวิชาการ 

ภาระการสอน ชม./สัปดาห์/ 
ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 

4 นางนนัทวรรณ  หวลมานพ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาทัศนศิลป์) 
ศป.ม. (ทัศนศิลป์ : ศิลปะสมัยใหม่), 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2545 
ศษ.บ. (ประติมากรรม), สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล, 2538 

นันทวรรณ  หวลมานพ. (2562). การวภิาคเพื่อ
การเรียนศิลปะ=Anatomy For in Publication 
Data, กรุงเทพฯ: ทริปเพิ้ล กรุ๊ป. ISBN 978-
616-497-9. 202 หน้า. 

18 18 18 18 

5 นางบรรเลง  สระมูล 
อาจารย์ 
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ
ศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ, 
2548 
ค.ม.(วิจัยการศึกษา), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2547 
กศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
บางแสน, 2529 

ทรงธรรม ดีวาณิชสกุล และบรรเลง สระมูล.
(2559,มกราคม – มีนาคม). การพัฒนาชุดการ
สอนสมรรถนะรายวิชาคณิตศาสตร์  ยานยนต์
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีพุทธศักราช 
2556 ส านักคณะกรรมการ  กรมอาชวีศึกษา.
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา.ปีที่ 28 ฉบบัที่ 29.
หน้า 81-86.   

18 18 18 18 

6 นางสาวอาทิตยา แดงเงิน  
อาจารย ์
กศ.ม. (ศิลปศึกษา: ศิลปะการแสดง
ศึกษา),มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ, 2548  
ศษ.บ. (นาฏศิลป์ไทย),มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2551  

-ประวิทย ์ฤทธิบูลย์, ศิรดา พานิชอ านวย และ
อาทิตยา เงินแดง. (2561). การสร้างสรรค์การ
แสดงชุด “มอญถวายบัว ต านานเมืองปทุมธานี”. 
โครงการเครือข่ายศิลปกรรม: มหกรรมศิลปะ การ
ออกแบบ ดนตร ีและศิลปะการแสดงนิพนธ์
ระดับอุดมศึกษา วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ หอ
ดนตรีและการแสดงอโศกมนตร ี1 ช้ัน 4 
มหาวิทยาลัยศรีนคริน ทรวิโรฒ (ประสานมิตร).    

    

7 นายคมสัน  ค าสิงหา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาทัศนศิลป์) 
ศป.ม. (ทัศนศิลป์ : ศิลปะสมัยใหม่), 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546 
ศษ.บ. (ประติมากรรม), สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล, 2538 

คมสันต์  ค าสิงหา.(2561). ประติมากรรมคนเหมอืน 
(ฉบับสุดคุ้ม). พิมพ์ครั้งที ่1.กรุงเทพฯ : วาดศิลป์ 

18 18 18 18 

8 นายไกรสร  ประเสรฐิ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาทัศนศิลป์) 
ศป.ม. (ทัศนศิลป์ : ศิลปะสมัยใหม่), 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2544 
ศษ.บ. (ศิลปะภาพพิมพ)์, สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล, 2536 

ไกรสร  ประเสรฐิ. (2559).  
BOROBUDUR, นิทรรศการและการประมลูผลงาน
ศิลปะของพิพิธภณัฑ์ศิลปะเชียงใหม่ ครั้งที่ 9 ณ 
พิพิธภัณฑ์ CHIANG MAI ART MUSEUM.  

18 18 18 18 

9 นายดิษฐวัฒน์   อินนุพัฒน ์
อาจารย์ 
ศษ.บ. (ประติมากรรม, สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล, 2530 

ดิษฐวัฒน์   อินนุพัฒน.์ (2560). นิทรรศการVisual 
Arts Pranburi-Sea นิทรรศการศิลปกรรม ทัศนศิลป์ 
– ทัศนศกึษา ครั้งที่ 3 ทะเล—ปราณบุรี ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

18 18 18 18 

10 นายไชยพจน์  หวลมานพ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาทัศนศิลป์) 
Ph.D.(Fine Art) Delhi University 
INDIA San Francico, 2552 
MFA(Sculpture) Academy of Art 
USA. 2540 
ศษ.บ. (ศิลปกรรม-ประติมากรรมสากล), 

นายไชยพจน์  หวลมานพ. (2560).  
สุนทรียศาสตร์เบ้ืองต้นAesthetices. 
กรุงเทพฯ:ทริปเพิ้ลกรุ๊ป 2560.198 หน้า 

18 18 18 18 
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ล าดับ 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ - สาขาวิขา 

ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานวิชาการ 

ภาระการสอน ชม./สัปดาห์/ 
ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2526 
11 นางณปภัช   เจริญผล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาออกแบบ) 
ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2555 
ศป.ม. (ทัศนศิลป์ : ศิลปะสมัยใหม่), 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546 
ศษ.บ. (ออกแบบศิลปประยุกต-์พาณิชย์
ศิลป์), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2536 

ณปภัช เจริญผล. (2558).  
การออกแบบผลิตภัณฑ์สนิค้าของทีร่ะลกึ “ชุดไทย
พระราชนิยม”ของศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จงัหวัด
พระนครศรอียุธยา เพื่อเทดิพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ และส่งเสริมการอนรุกัษ์วัฒนธรรม. วารสารครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง. หน้า, 335-342. 

18 18 18 18 

12 นายประวทิย์ ฤทธิบูลย์ 
อาจารย์ 
กศ.ม. (ศิลปะการแสดงศึกษา),มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ,2558 
ศษ.บ. (นาฏศิลป์ไทย).สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล,2553 

ประวิทย์ ฤทธิบูลย์. (2557). รูปแบบความเป็นครู
นาฏศิลป์ไทยกับทกัษะการ 
เรียนรู้ใหม่ในอนาคต. วารสารศิลปกรรมวิชาการ, 
2(2).ปีที่21 ฉบับที่2 หน้า 39-53.  

18 18 18 18 

13 นางสุชีรา อนิทโชต ิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขานาฏศิลป์ไทย) 
ศศ.ม. (ไทยศึกษา), มหาวทิยาลัย
รามค าแหง,2545 
ศษ.บ. (นาฏศิลป์ไทย),2553สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล,2553 

สุชีรา อนิทโชติ. (2560). การสอนนาฏยศัพท์เบ้ืองตน้
ในรูปแบบบทเพลง ส าหรับนกัเรียนระดับชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 2. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและ
ศิลปะ,ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 หน้า 37. 

18 18 18 18 

14 นายอนนัท์พร  เอี่ยมชาญบรรจง 
อาจารย์ 
(Master of Music 
Performamce),2557 
ศป.ม.(ดุริยางคศิลป์ตะวันตกดนตรี
ตะวันตก),2553 
ศษ.บ. (ดนตรีตะวันตก),2549 

อนนัท์พร  เอี่ยมชาญบรรจง. (2561). ศึกษาปัญหา
และอุปสรรคตอ่การเรียนวิชาดนตรีตะวนัตก 3 
(ทรอมโบน) .วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการวจิัย
และงานสร้างสรรค.์ ปีที่ 5. ฉบับที่ 1 หน้า 250-264. 

18 18 18 18 

15 นางถาวรดา  จันทนะสุต 
อาจารย์ 
ศป.ด. (ศิลปกรรมศาสตร์), 2555 
ศป.ม. (ดนตรชีาติพันธุ์วิทยา), 2553  
ศบ.(ดนตรีสากล), 2539 

ถาวรดา  จนัทนะสุต. (2560), โสตทกัษะ.พิมพ์ครั้งที ่
7 .กรุงเทพฯ: ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชัน่จ ากัด.  

18 18 18 18 

16 นางสาววิไลวรรณ ศรีสงคราม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา),  
กศ.ม. (จติวิทยาการพัฒนาการ),  
วท.บ.(จิตวทิยา) 

Srisongkhram W. (2014).The effects of  Larning  
styles and other psychological variables on 
predicting to student’ academic achievement 
based on learning evaluation  method in 
adolescent problem and guidance class. 
Silpakorn University Journal of Social 
Sciences, Humanities and Arts.14(3),pp 1-26. 

12 12 12 12 

17 ว่าที่รอ้ยตรีสทุธิพร  บุญส่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน), 
ศษ.ม.(การสอนสังคมศึกษา), 
ศษบ.(สังคมศึกษา) 

สุมาลี ค าสว่าง,สุทธิพร  บุญส่ง และสินฐัฎา กุญ
ชรินทร์. (2561). ความคิดเห็นเกี่ยวกับชมุชนแห่งการ
เรียนรูท้างวชิาชีพ (PLC) ของครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง 
สังกัดส านกังาเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษาเขต5. 
การประชุมวชิาการระดับชาติ  ครั้งที่ 2 ด้านนวัตกรรม
เพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ.์  ณ มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี  จังหวัดปทมุธานี 

12 12 12 12 
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ล าดับ 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ - สาขาวิขา 

ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานวิชาการ 

ภาระการสอน ชม./สัปดาห์/ 
ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 

18 นางรนิรดี ปาปะใน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน), 
ศ.ษ.ม.(นเิทศการศกึษาและพัฒนา
หลักสูตร), 
ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทัว่ไป) 

นางรนิรดี ปาปะใน. (2561). การศึกษาตดิตามอัตรา
การจา้งงาน  การศึกษาตอ่ของนกัเรียนทีเ่ขา้ร่วม
โครงการจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคแีบบพิเศษ เขต
พื้นที่พเิศษในสถานประกอบการเพื่อสนับสนุน
โครงการกองทุนการศกึษา  รุ่นที่ 2 การประชุม
วิชาการระดับชาติ  การศกึษาเพือ่การเรียนรู้ ครั้งที่ 2 
ประจ าปี 2561 หน้า 37593-606. 

12 12 12 12 

19 นางรสริน เจิมไธสง 
อาจารย์ 
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน), 
ศษ.ม.(หลักสูตรและการนิเทศ 
การประถมศกึษา) 
ศษ.บ.(การประถมศกึษา) 

รสรนิ เจมิไธสง. (2561).การพัฒนาบาทเรียน
อิเลก็ทรอนิกส ์ รายวิชาการจัดการเรียนรู้และการ
จัดการชั้นเรียน.Veridian E-Jourmal, Silpakorn 
University,11(1), หน้า,1807-1819. 

12 12 12 12 

20 นางสาวประนอม พนัธ์ไสว 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ค.ด. (การวัดและประเมินผลทางการ
ศึกษา), 
ศษ.ม.(การวดัผลการศึกษา) 
กศ.บ. (คณิตศาสตร์) 

บุญรอด  ชาติยานนท ์ นางสาวประนอม พนัธ์ไสว
และรสริน  เจมิไธสง. (2561). การจดัการเรยีนรู้แบบ
โครงงานที่มีตอ่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสมุนไพร
ส าหรับนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่3โรงเรียนสาธิตม.
ศิลปากร,Veridian E-Jourmal, Silpakorn 
University,11(1), หน้า1807-1819. 

12 12 12 12 

21 นางต้องลกัษณ์ บุญธรรม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ปร.ด.(การบริหารการศกึษา), 
ค.ม. (การบริหารการศกึษา) 
ค.บ.(การประถมศึกษา) 

จุรีรัตน์  บญุทอง และต้องลกัษณ์  บุญธรรม.(2561). 
ความต้องการจ าเป็นการการพัฒนาสมรรถนะหลักดา้น
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู  สังกดัส านักงาน
เขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต 3 จังหวัดนนทบุร.ี
วารสารมหาวิทยาลัยวิชาการศิลปากร,ปีที่ 38  

12 12 12 12 

22 นางพิมลพรรณ เพชรสมบัต ิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ปร.ด.(การบริหารการศกึษาและภาวะ
ผู้น า), 
ศษ.ม.(การวดัและประเมินผล) 
ศษ.บ. (คณิตศาสตร์) 

สินตรา  ตรนีุสนธิ์  และพิมลพรรณ เพชรสมบัติ.
(2562). ผลด าเนินงานระบบงานครทูี่ปรกึษา  วิทยาลัย
อาชีวศกึษาสังกัดส านกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
จังหวัดปทุมธาน.ี วารสารบัณฑิตศึษาปรทิรรศน์ 
วิทยาลัยสงฆ์นครรสวรรค.์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2  

12 12 12 12 

23 นายชัยอนันต์ มัน่คง 
อาจารย์ 
ปร.ด.(การบริหารการศกึษา), 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 
ศษ.บ.(การประถมศกึษา) 

นายชัยอนันต์ มัน่คง.(2561). โมเดลสมการโครงสร้าง
ของพฤตกิรรมการท างานเชิงรุกของอาจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วารสารวิชาการศกึษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ. ปีที่ 19 หน้า 91-102 

12 12 12 12 

24 นางสาววิไลวรรณ ศรีสงคราม 
รองศาสตราจารย์ 
ค.ด. (วิธีวทิยาการวิจัยการศึกษา), 
กศ.ม. (จติวิทยาพัฒนาการ) 
วท.บ. (จติวิทยา) 

Wiliawan Srisongkram.(2015).The Effects of 
leaning Styles and other Psychological 
Variables on Predicting to Student’ Acadmic 
Achievement Based on  Learing Evaluating 
Method in Adolescent problem and Guidance 
class. Silpakorn University Journal of Social 
Sciences,Humanities, and Arts,14Z3X.p 1-26.                                                                                     

12 12 12 12 
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1.1.2  อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง สถานที่ท างาน 
1 ศาสตราจารย์เกยีรติคุณปรีชา เถาทอง ผู้เชี่ยวชาญทางด้านทัศนศิลป ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2 ศาสตราจารย์เดชา  วราชุน ผู้เชี่ยวชาญทางด้านทัศนศิลป ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

3 ศาสตราจารย์สุชาต ิ เถาทอง ผู้เชี่ยวชาญทางด้านทัศนศิลป ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

4 รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง ผู้เชี่ยวชาญทางด้านทัศนศิลป ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

5 ศาสตราจารยว์ัฒนะ จูฑะวภิาต ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน ์ยุคลธรวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รววิรรณ วรรณวิไชย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 
8 นายบันชา  ศรีวงศ์ราช ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตรกรรมสนี้ า ศิลปินสีน้ าอิสระ 
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจรงค์  โควาพทิักษ์เทศ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตรกรรม 

สีน้ ามัน 
คณะครศุาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

10 รองศาสตราจารย์  สี  แสงอินทร์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะภาพพิมพ ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 
2. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสาขาวิชาศิลปศึกษา ได้มีการก าหนดในรายวิชาการปฏิบัติวิชาชีพใน
สถานศึกษา 1-3 และรายวิชาการปฏิบัติการสอน มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมความรู้และประสบการณ์ให้แก่
นักศึกษาโดยเป็นการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองจากส านักงานรับรองมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษา ภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศ ทุกปีการศึกษา เป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี 
โดยมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  ทั้งนี้นักศึกษาที่จะไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใน
รายวิชาการปฏิบัติการสอน 4 ในสถานศึกษาได้  จะต้องผ่านการลงทะเบียน และได้รับผลการเรียนใน
ระดับผ่าน  ทุกรายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาชีพครู  กลุ่มวิชาเอก) และ
หมวดวิชาเลือกเสรี 
 2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
 2.1.1 ประยุกต์ใช้หลักการแนวคิดทฤษฎีเข้าไปเพ่ิมความช านาญในวิชาชีพสามารถคิดวิเคราะห์ 
ค้นคว้าและวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท าการสอน 
 2.1.2 ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริตเพ่ือภาวะผู้น าในการท างาน รู้จักการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และเข้าใจจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
 2.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการท างานสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
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 2.1.4 มีระเบียบวินัยตรงเวลาเข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานศึกษาได้ 
 2.1.5 ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันกับผู้บังคับบัญชาขั้นต้นได้ 
 2.2 ช่วงเวลา 
ทุกปีการศึกษา เป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี (ไม่น้อยกว่า 30 สัปดาห์) 
 2.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 (ไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์) 
 ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 (ไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์) 
 ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 (ไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์) 
 ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 (ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์หรือ1 ภาคการศึกษา) 
3. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ศิลปศึกษานิพนธ์) 
 ข้อก าหนดในการท าโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เก่ียวข้องกับศิลปะ หรือเพ่ือการเรียนการสอน  หรือเพ่ือ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดอย่าง
เคร่งครัด หรือเป็นโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านศิลปะ 
 3.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
 กระบวนการสืบค้นข้อมูล  ทดลอง  รวบรวม  วิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อมูล  และการเขียนโครง
ร่างเสนอตามสาขาวิชาในรูปแบบการอนุรักษ์  การผลิตนวัตกรรม  การสร้างสรรค์ผลงาน  เพ่ือเป็น
แนวทางในการท าศิลปนิพนธ์  สังเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูลตามสาขาวิชา  และน าเสนอผลงานการ
แสดงนิทรรศการทางวิชาการ  การใช้นวัตกรรมในเชิงอนุรักษ์  พัฒนาและสร้างสรรค์ 
 3.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญทางด้านศิลปะสามารถพัฒนาโครงงานให้เป็น
ต้นแบบในการพัฒนาต่อได ้
 3.3 ช่วงเวลา 
 ภาคการศึกษาที่ 2  (การวิจัยงานศิลปะ) ของระดับชั้นปริญญาตรีปีที่ 3 และภาคการศึกษาที่ 1 
(ศิลปนิพนธ์) ของระดับชั้นปริญญาตรีปีที่ 4 
 3.4 จ านวนหน่วยกิต 
 6 หน่วยกิต 
 3.5 การเตรียมการ 
 มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารทางด้านศิลปศึกษาและปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง 
 3.6 กระบวนการประเมินผล 
 ประเมินจากความก้าวหน้าในการท าโครงงานและประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการ
น าเสนอตามระยะเวลาการจัดสอบการน าเสนอ 
 
 
 



53 

 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ 
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของ

นักศึกษา 
ด้านบุคลิกภาพ 
1. แต่งกายเหมาะสมถูกกาลเทศะและสถานที่ 
2. ใช้วาจาสุภาพและเรียนรู้มารยาทในการสื่อสารอย่างถูก   
    กาลเทศะต่อบุคคลทุกระดับ 
3. รู้จักประพฤติตนให้เหมาะสมกับบุคคลและสถานที่ 
4. ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ 

- ฝึกการแสดงออกทางท่าทางและ  
  การเคลื่อนไหวในห้องเรียน 
- สอดแทรกการสอนในรายวิชา 
- บรรจุในรายวิชาความเป็นครู 
- ฝึกการใช้ภาษาในการพูด 
- ฝึกการน าเสนอรายงาน 

ด้านภาวะผู้น า และความรับผิดชอบตลอดจนมีวินัยใน
ตนเองเป็นผู้มีจิตสาธารณะ 
1. เป็นผู้เปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
2. เป็นผู้มีความเสียสละเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล 
    และรู้จักให้อภัย 
3. มีจิตส านึกรู้รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 
4. รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 

- ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
- สอนในรายวิชาทักษะปฏิบัติ 
- ฝึกการจัดโครงการบริการทาง 
  วิชาการ 
- ฝึกการจัดกิจกรรมการแสดงผล
งานทางด้านศิลปะ 

ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
1. เป็นผู้มีความเคารพต่อวิชาชีพ 
2. แสวงหาความรู้ ช่างสังเกต เพื่อน ามาพัฒนาตนเอง 
3. เรียนรู้และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของตนเองอย่าง 
   เหมาะสม 

- สอดแทรกการสอนในรายวิชา 
- บรรจุในรายวิชาความเป็นครู 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 1. คุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1) มีคุณธรรม จริยธรรม ในการด าเนินชีวิต บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง  
 2) สามารถวิเคราะห์ประเด็นคุณธรรม จริยธรรม  
   3) ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กร 
   และสังคม 
  1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1) จัดกิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อสังคม  
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  2) สอดแทรกประเด็นคุณธรรม จริยธรรมที่ก าลังพูดคุยในสังคม  
    3) สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และสังคม ให้ความส าคัญในวินัย การตรงต่อ  
                           เวลาการส่งงานภายในเวลาที่ก าหนด เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏิบัติตนที่              
                            เหมาะสม ถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
   1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1) พิจารณาจากกิจกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา  
  2) การอภิปรายในชั้นเรียนเกี่ยวกับประเด็นคุณธรรม จริยธรรม  
  3) การขานชื่อ การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรงเวลา  
    4) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ       
            อย่างต่อเนื่อง 
  2. ความรู้ 
    2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 1) มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน เพ่ือน าไปต่อยอดองค์ความรู้ หรือน าความรู้ไปสู่การ 
 สร้างนวัตกรรม  

  2) มีความรู้ทันต่อความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลง  
    3) สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการเป็นผู้ประกอบการ 
    2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 1) ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดองค ์
    ความรู้  

  2) จัดให้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน  
    3) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 
   2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี รายงานที่มอบหมาย และผลงานและการ 
   ปฏิบัติการ  

  2) ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงาน  
    3) ประเมินจากการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบ ข้อบังคับ 
 3. ทักษะทางปัญญา 
  3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) มีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต  
 2) สามารถแก้ไขปัญหาได้ และเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์  
   3) สามารถใช้ข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ 
  3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) ให้นักศึกษาฝึกการค้นหาความรู้ใหม่อยู่ตลอดเวลา  
 2) ส่งเสริมการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา (Problem Based Instruction)  
   3) มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์ 
 3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) ประเมินจากรายงาน ผลการค้นคว้า  
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 2) ประเมินจากการรายงานผลการด าเนินงานและการแก้ปัญหา ผลการปฏิบัติการจาก 
                    สถานการณ์จริง  
  3) ประเมินจากการทดสอบ การวิเคราะห์กรณีศึกษาต่าง ๆ 
 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีและท างาน 
     เป็นทีมได้ 
 2) มีส านึกสาธารณะและจิตอาสา ป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยและสังคมโลก  
  3) มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ    
           ความรับผิดชอบ 

1) ก าหนดการท างานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้น าและผู้รายงาน  
2) ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ  

   3) ให้ความส าคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ 
 4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
               ความรับผิดชอบ 
 1) ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม  
 2) พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา  
   3) ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียนและจากการสังเกตพฤติกรรม 
 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
 สารสนเทศ 

 1) สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการ 
  ด ารงชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม  

2) สามารถใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นเพ่ือน ามาวิเคราะห์และสนับสนุน 
 การตัดสินใจ  

   3) สามารถเลือกรูปแบบของการสื่อสารและการน าเสนอที่เหมาะสมต่อบุคคลที 
    หลากหลาย 
 5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข            
   การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) ส่งเสริมให้เห็นความส าคัญ  และให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข 
 2) มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และให้นักศึกษาน าเสนอ 
  หน้าชั้น 
 3) การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงานที่ 

 ได้รับมอบหมาย  และฝึกน าเสนอผลงานโดยเน้นความส าคัญของการใช้ภาษาและ 
 บุคลิกภาพ 
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 5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ 
                    สื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) ประเมินจากงานที่มอบหมาย ความสามารถในการค านวณด้วยหลักคณิตศาสตร์ 

เชิงเลข  
  2) พิจารณาจากรายงานการค้นคว้าข้อมูล วิธีการน าข้อมูลออกมาน าเสนอ และการ 
  ประยุกต์ใช้งาน  
   3) พิจารณาจากวิธีการน าเสนอ การใช้ข้อมูล 
 2.1 หมวดวิชาเฉพาะ 
 1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู   และ 
    ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
   2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อ 

งานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ
และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 

   3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอ่ืน 
   มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและ 
   การตัดสินใจ 
  4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ 

คิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างาน
และสภาพแวดล้อมโดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัด
ฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตสานึกในการ
ธ ารง     ความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและ
ความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 

  1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ก าหนดข้อปฏิบัติที่ส่งเสริมคุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรมความเป็นครู 
2) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา (Case Study) 

   3) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
 4) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรมของ 
  สังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
 5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
   6) สอดแทรกและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในทุกรายวิชาของ 
    หลักสูตรและในการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 
 1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 1) วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะท างานตามสภาพจริง (Authentic  
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   Approach) 
 2) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
 3) วัดและประเมินจากกลุ่มเพ่ือน 
 4) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
 5) ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน 
 6) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
  7) วัดและประเมินค่านิยมและความเป็นครูจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 2. ความรู้ 
 2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยม 

ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาสา
หรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไข
ปัญหา ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนหลักสูตร และวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารการศึกษา และการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษา 
และการเรียนรู้ การวิจัย และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนและภาษาเพื่อการ
สื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการ
ทางานวิจัย และวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษท่ี 21 มี
ความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริง และการบูรณาการข้าม
ศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical Content 
Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering and 
Mathematics Education: STEM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional 
Learning Community: PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 

  2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้และ 
เนื้อหาวิชาท่ีสอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผล
การเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชา 

  3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่าง 
ทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน า
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนา
งาน และพัฒนาผู้เรียน 

  4) ความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตาม 
   มาตราฐาน 
  5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนและ 
    น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
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  2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 1) ใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 2) จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เกิดประสบการณ์ตรงทั้งจากสถานการณ์จริง สถานการณ์ 
  จ าลองและผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ 

 3) จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจาก 
  แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
 4) การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative Learning) 
 5) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 
  6) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
  7) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) 
   8) การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล 
    ส าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกชั้นเรียนและเรียนร่วมกันในชั้นเรียน 
  2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1) ประเมินโดยใช้วิธีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
   2) วัดและประเมินจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ 
   3) วัดและประเมินจากการน าเสนอโครงงานหรือรายงานการค้นคว้า 
  4) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
   5)  สะท้อนผลการประเมินให้ผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนอย่าง 
    ต่อเนื่อง 
 3. ทักษะทางปัญญา 
  3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่ 

หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญ และก้าวทัน
กับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และ
โลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก้ปัญหา และพัฒนางาน
ได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่
อาจเกิดข้ึน 

  2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
   3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม  เพื่อ 
    พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม  
       รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
 3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  เช่น เน้นวิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning)  
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เน้นปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-Based Learning) หรือโครงงานเป็นฐาน(Project Based Learning) 

 2) จัดการเรียนรู้ตามหลักการที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วย 
 ตนเอง (Constructivism) และสร้างองค์ความรู้ด้วยการสร้างสรรค์ผลงาน  
 (Constructionism) 
 3) การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking skills) 
 4) การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (Self-Directed Learning) 
  5) จัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงโดยบูรณาการการ 
   ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 
 3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) ประเมินโดยใช้วิธีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 2) วัดและประเมินจากผลการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
 3) วัดและประเมินจากการน าเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน 
 4) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  5) สะท้อนผลการประเมินให้ผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนอย่าง 
      ต่อเนื่อง 
 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง 
   อารมณ์และทางสังคม 
 2) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน 
 ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ  
 สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
 สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
 4) มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม 

สามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่าง
สร้างสรรค์ 

 4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ  
  ความรับผิดชอบ 
  1) จัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการกลุ่มโดยการเรียนแบบร่วมมื (Co-operative  
 Learning) การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion)   
  2) จัดการเรียนรู้โดยใช้เครือข่ายสังคม (Social Network) ชุมชนการเรียนรู้ทาง 
     วิชาชีพ (PLC) 
  3) การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative learning) 
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 4) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
5) การให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับอย่างไตร่ตรอง (Reflective   
    thinking) 

 6) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
 7) สอดแทรกและปลูกฝังความรับผิดชอบในทุกรายวิชา  
 8) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ      
  รับผิดชอบ 

 1) ประเมินผลงานจากการท างานกลุ่ม 
 2) วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 3) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด 
  หลักสูตร 
 5) ประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมและการท างานกลุ่ม 
 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
  สารสนเทศ 

 1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
  เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
 2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่ม 
  ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน    

หรือการน าเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ  
ที่เหมาะสม 

 3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้ 
  อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การ 
  จัดการเรียนรู้ การท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ  
  รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ 
  ของข้อมูลและสารสนเทศ อีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียน 
  ผลงาน 
 5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
 การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) การติดตาม วิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาจากข่าวสาร 
     บนสื่อสังคมออนไลน์ 
  2) จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการแสวงหาและเลือกใช้ 
    ข้อมูลข่าวสารความรู้  โดยบูรณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
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  3) การจัดท าอินโฟกราฟิกเพ่ือสรุปประเด็นสาระส าคัญของงานที่น าเสนอ 
  4) จัดการเรียนรู้ที่เน้นการฝึกทักษะด้านการใช้ภาษาและการสื่อสาร 
  5) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 
 5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ   
  สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญ        
 ด้านการศึกษา 
  2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและประเมินจากผลงานและการน าเสนอผลงาน 
  3) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  4) ประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
 6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

6.1 ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
  1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ 

เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและ
ประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่
ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

 2) สามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น รายบุคคล    
                    ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการ 

ช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ  
ความถนัด   และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติ 
และผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจากัดทางกาย 

 3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์  
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด 
การท างาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น 
โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้
มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่อสัตย์ สุจริต มีวินัยและ
รับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด 

  4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
   วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถใน 
  การประสานงานและสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชน 
  ทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มี 
  ปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 
  5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ 
   ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการ 
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ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 

 6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
1) จัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง 

 2) การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะผนวกวิธีสอน  
                         กับเทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) 
 3)  จัดการเรียนรู้ที่เน้นการฝึกปฏิบัติทักษะการสอนด้วยวิธีการสอนแบบจุลภาค (Micro  
                               Teaching) 
 4) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experience-Based Approach) 
 5) ใช้เทคนิคการนิเทศการสอนแบบแนะ (Coaching) 
  6) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
  1) ประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลองและผลการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 2) ประเมินจากแผนจัดการเรียนรู้และบันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
 3) วัดและประเมินจากรายงานการท าวิจัยในชั้นเรียน 
  4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา   
  (Curriculum Mapping) 
 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและหมวดวิชาเฉพาะทุกรายวิชาจะครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้
ด้านต่างๆในตารางโดยแสดงความรับผิดชอบหลัก     และความรับผิดชอบรอง    ไว้ทุกรายวิชา ซึ่งเมื่อ
นักศึกษาได้เรียนวิชาใดจะสามารถประเมินผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในตาราง อันจะส่งผลให้นักศึกษา
มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค ์
ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1) มีคุณธรรม จริยธรรม ในการดาเนินชีวิต บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง  
     2) สามารถวิเคราะห์ประเด็นคุณธรรม จริยธรรม  
  3) ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กร 
 2. ความรู้ 
 1) มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน เพ่ือน าไปต่อยอดองค์ความรู้ หรือนาความรู้ไปสู่การสร้าง  
 นวัตกรรม 
 2) มีความรู้ทันต่อความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลง 
 3) สามารถนาความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการเป็นผู้ประกอบการ 
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 3. ทักษะทางปัญญา 
 1) มีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 
 2) สามารถแก้ไขปัญหาได้ และเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
 3) สามารถใช้ข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ 
 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีและท างานเป็นทีมได้ 
 2) มีสานึกสาธารณะและจิตอาสา เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยและสังคมโลก 
 3) มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการ 
 ด ารงชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
 2) มีสามารถใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นเพ่ือน ามาวิเคราะห์และสนับสนุนการ 
 ตัดสินใจ 
 3) สามารถเลือกรูปแบบของการสื่อสารและการน าเสนอที่เหมาะสมต่อบุคคลที่หลากหลาย 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

01-110-012 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน                 

01-110-021 ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม                 
01-110-022 มองสังคมอย่างนักวิจยั                 
01-210-017 การค้นคว้าและการเขียนรายงานเชิงวิชาการ                 
01-210-021 การใช้เหตุผลและจริยธรรม                 
01-210-023 มหัศจรรย์แห่งรัก                 
01-610-014 ทักษะกีฬาเพือ่สุขภาพ                 
01-610-003 นันทนาการ                 
01-320-001 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1                 
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2                
01-310-006 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ                
01-310-014 วาทศิลป์เพื่อความส าเร็จ                
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

01-320-010 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบ                

01-330-001 ภาษาจีนพื้นฐาน                 
01-330-026 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน                 
09-000-001 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                
09-000-002 การใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปเพือ่งานมลัติมีเดีย                
09-000-003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ                 
09-121-001 สถิติในชีวิตประจ าวัน                
09-121-002 สถิติเบื้องต้นสาหรับนวัตกรรม                
09-130-002 อินเตอร์เน็ททุกสรรพสิ่งในชีวิตประจ าวนั                
09-311-051 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                 
09-210-003 วิทยาศาสตร์  ความคิดสร้างสรรค์  และนวัตกรรม                
00-100-101 อัตลักษณ์แห่งราชมงคลธัญบุร ี                
00-100-201 มหาวิทยาลัยสีเขยีว                
00-100-202 การคิดเชิงออกแบบ                
00-100-301 ความเป็นผู้ประกอบการ                
00-100-302 นวัตกรรมเพื่อชุมชน                
09-090-013 การจัดการสารสนเทศเพื่อผู้ประกอบการ                



66 

 

หมวดวิชาเฉพาะ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องานที่
ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอ่ืนมีความ
สามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ 
 4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคมการท างานและสภาพแวดล้อม
โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและ
ประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตสานึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 

 2. ความรู ้
 1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยมของ
ครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาสาหรับครู 
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริม และ
พัฒนาผู้เรียนหลักสูตร และวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารการศึกษา และการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษา และการเรียนรู้ การวิจัย และการพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน 
ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการทางานวิจัย และวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และ
ทักษะศตวรรษที่ 21 มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้ กับการปฏิบัติจริง และการบูรณา
การข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical Content 
Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทาง
วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering and Mathematics Education: 
STEM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC) และมี
ความรู้ในการประยุกต์ใช้ 
 2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้และ
เนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่
ละสาขาวิชา 
 3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิดปรั ชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาผู้เรียน 
 4) มีความรู้ และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม
มาตรฐาน 
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 5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและน ามา
ประยกุต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

 3. ทักษะทางปัญญา 
 1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้  มีส านึกสากล สามารถเผชิญ และก้าวทันกับการ
เปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก้ปัญหา และพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึง
ความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 
บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

  2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
 3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม  รวมทั้งการ
ถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม 

 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และ
ทางสังคม 
 2) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
 3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวมสามารถ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
 4) มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรมสามารถชี้น า
และถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพเพ่ือเข้าใจ  
องค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
 2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วยรูปแบบ
ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 
 3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การท างาน 
การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลย
พินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิด
ลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 

 6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
 1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหา
สาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหาร
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จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้
แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 
 2) สามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลออกแบบ
กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจากัดทาง
กาย 
 3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้ผ่าน
การลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน การจัดการ 
การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้
และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความ
ความซี่อสัตย์ สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด 
 4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยีวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและสร้าง
ความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกและ
ร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตาม
ศักยภาพ 
 5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ทักษะ
การรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
ทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าทักษะ
เหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพครู 
ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.วิธีววิทยาการจัดการเรียนรู้ 

  1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
02-111-101 จิตวิทยาส าหรับวิชาชีพคร ู

        
               

 

02-121-101 บริบททางการศึกษาและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

                        

02-131-301 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้                         
02-132-301 การวิจัยส าหรับวิชาชีพครู                         
02-141-201 การพัฒนานวัตกรรมหลักสูตร                         
02-142-305 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการ

เรียนรู ้
                        

02-143-201 จิตวิญญาณและการพัฒนาวิชาชีพครู 
                        

02-311-101 สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ้                         
02-142-101 การปฏิบัติการสอน 1                          
02-142-202 การปฏิบัติการสอน 2                         
02-142-304 การปฏิบัติการสอน 3                         
02-142-407 การปฏิบัติการสอน 4                         
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มวิชาเอก 
ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.วิธีววิทยาการจัดการเรียนรู้ 

  1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
07-161-101 วาดเส้น                         
07-161-102 การระบายสีน้ า                         
07-161-103 องค์ประกอบศิลปะ                         
07-161-104 กายวิภาค                         
07-161-105 วาดเส้นสร้างสรรค์                         
07-161-206 ประติมากรรม                         
07-161-207 ศิลปะร่วมสมัย                         

07-161-208 ศิลปะภาพพิมพ ์                         
07-161-209 องค์ประกอบศิลป์เชิงวิเคราะห ์                         
07-161-210 การสร้างสรรค์งานศิลปะดิจิทัล                         
07-161-311 จิตรกรรมสีน้ ามัน                         
07-161-312 การวิจยัทางศิลปะ                         
07-161-413 ศิลปศึกษานิพนธ ์                         
07-000-001 ประวัติและแบบอย่างศิลปะไทย                         
07-000-002 สุนทรียศาสตร์                         
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มวิชาเอก 
ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.วิธีววิทยาการจัดการเรียนรู้ 

  1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
07-161-114 การเขียนภาพคน                         
07-161-115 การเขียนแบบเบื้องต้น                         
07-161-216 ศิลปะไทย                         
07-161-217 การแกะสลัก                         
07-161-318 การออกแบบและพัฒนาภูมิปัญญา

เพื่อการสร้างสรรค์งานศิลปะ 
                        

07-161-319 การเขียนภาพสีชอล์ค                         

07-161-320 จิตรกรรมสร้างสรรค์                         
07-161-321 ประติมากรรมขั้นสูง                         
07-161-322 ศิลปะภาพพิมพ์เทคนิคประสม                         
07-161-323 การเขียนภาพสีน้ าขั้นสูง                         
07-161-424 ศิลปะกับสิ่งแว้ดล้อม                         
07-161-425 มโนทัศน์ทางการออกแบบเชิง

วิเคราะห์ 
                        

07-161-426 ศิลปะวิจารณ์                         
07-161-427 จิตรวิญาณไทยเพื่อการสร้างสรรค์                         
07-201-002 นาฏศิลป์พื้นฐาน                         
07-201-003 ดนตรีพื้นฐาน                         
07-201-004 ขับร้องพื้นฐาน                         
07-000-003 คอมพิวเตอร์เพื่องานศิลปะ                         
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง เกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  (ภาคผนวก จ) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

 1. อาจารย์ผู้สอนและ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด าเนินการสอน ประเมินผลการเรียนรู้ตาม
จุดมุ่งหมายรายวิชา และเป็นไปตามเกณฑ์การวัดผลที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 รายละเอียดของ
รายวิชา 
 2. กรรมการประจ าหลักสูตรและ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประชุมพิจารณาผลการเรียนรู้ทุก
รายวิชาในด้านของความยุติธรรมความเหมาะสม แล้วน าผลจากการประชุมพิจารณาผลการเรียนรู้ของ
กรรมการประจ าหลักสูตรเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณา 

  3. กรณีท่ีเป็นรายวิชาที่สอนหลายคน อาจารย์ผู้สอนและ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมกัน
พิจารณาผลการเรียนรู้เพ่ือน าไปใช้พิจารณาการเรียนการสอนต่อไป 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 1. ประเมินภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ในด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็น
ต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 
 2. ประเมินผลการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ โดยใช้แบบสัมภาษณ์หรือส่งแบบสอบถาม
เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อบัณฑิตที่จบการศึกษาจากคณะฯ และกองพัฒนานักศึกษา 

  3. ประเมินต าแหน่งงานและคุณวุฒิทางการศึกษาของบัณฑิต 
 3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  3.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร  ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน 
  ดังต่อไปนี้ 

3.1.1  ต้องศึกษาครบหน่วยกิต และรายวิชาของสาขาวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
3.1.2  มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.00 
3.1.3  ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ไม่นับ    

 ระยะเวลาการลาพักการศึกษาตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร 
  3.1.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นบัณฑิตและไม่มีหนี้สินผูกพันต่อมหาวิทยาลัย  
  3.1.5 การยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาต้องยื่นต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทุก 

ภาคการศึกษาที่นักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาภายในสามสิบวัน นับแต่วันเปิด
ภาค การศึกษานั้นจนกว่านักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาตามประกาศสภามหาวิทยาลัย 

   3.1.6  นักศึกษาที่ไม่ด าเนินการ (4) จะไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาในภาค         
    การศึกษานั้นและจะต้องช าระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษา 

 3.1.7 นักศึกษาจะต้องมีผลคะแนนการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน  ความสามารถทางภาษาอังกฤษของ Common European Framework of 
Reference (CEFR) ไม่ต่ ากว่าระดับ B1 หรือเทียบเท่า  ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
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มงคลธัญบุรี  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ก่อนส าเร็จการศึกษา พ.ศ.2560  และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 (ภาคผนวก ฉ) 

  3.2 นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์แสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ 
  3.2.1 เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนครบตามหลักสูตร 
  3.2.2 ผ่านกิจกรรมภาคบังคับตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  3.2.3 ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ3.2.1และ3.2.2 ยื่นค าร้องแสดง
ความจ านงขอส าเร็จการศึกษาต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติให้
ปริญญาในภาคการศึกษานั้น 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 การปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/คณะ 
รวมทั้งหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการประกันคุณภาพ 
 1.2 การฝึกอบรมอาจารย์ใหม่ด้านการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน การวัดประเมินผลตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
 1.3 การพัฒนาด้านการวิจัย การจัดเงินทุนส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่  เพ่ือผลิตผลงานวิจัยและการเข้าร่วม
เป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
   2.1.1 จัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะการจัดการด้านการเรียนการสอน เช่น การจัดท าสื่อการสอน  
   การวัดผลและประเมินผลที่ดีและทันสมัย การใช้โปรแกรมเฉพาะสาขาในการค านวณผล เป็นต้น 
   2.1.2 ส่งเสริมให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ด้านการเรียนการสอน เช่น การประชุมทางวิชาการทั้งในและ 
   ต่างประเทศ  เพื่อเพ่ิมประสบการณ์และพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านต่างๆ 
  2.2.1 ส่งเสริมให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ เช่น การฝึกอบรม การดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กร
อ่ืน ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์การวิจัยและการบริการวิชาการ 
  2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับประสบการณ์ตรง ณ สถานประกอบการตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยฯ 
  2.2.3 ส่งเสริมการท าผลงานทางวิชาการของอาจารย์ในสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา 
  2.2.4 มีการกระตุ้นอาจารย์เข้าร่วมท างานเป็นกลุ่มวิจัยและสร้างเครือข่าย 
   2.2.5 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการ โดยเฉพาะกับชุมชนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาวิชาการเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การก ากับมาตรฐาน 
 เพ่ือให้การด าเนินการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปศึกษา 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ได้มาตรฐานทางการศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ  คณะกรรมการได้ด าเนินการก ากับ
มาตรฐานของหลักสูตรดังนี้ 
 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
  การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ท าให้ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ คณะกรรมการจึงได้ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ดังนี้ 

1.1.1 ด าเนินการบริหารจัดการหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 
2563) เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558      ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ  ปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) สาขาครุ
ศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (มคอ.1) และข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
1.1.2 ด าเนินงาน และการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีความเชื่อมโยงกับปรัชญา ปณิธาน เอกลักษณ์ 
และอัตลักษณ์ของทั้งมหาวิทยาลัยฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ และให้
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานทั้ง 12 ตัวบ่งชี้ที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาชีพก าหนด 
1.1.3 ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรให้เป็นไปตามวงรอบการศึกษาใน  แต่ละ
ปีการศึกษา และจัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร 
1.1.4 การบริหารการจัดการหลักสูตร เพ่ือให้การด าเนินงานการบริหารหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานคุณภาพตามที่ก าหนดไว้ คณะกรรมการจึงมีการด าเนินการก ากับมาตรฐาน
ในการบริหารหลักสูตร ดังนี้ 
 1) คณะกรรมการหลักสูตร ก าหนดนโยบายการจัดการศึกษา การวัดผลและการประเมินผล 

 รวมทั้งการควบคุมคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) 
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (มคอ.1) และข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 
พ.ศ. 2556 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าหน้าที่วางแผนบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอน การติดตามประเมินผล การควบคุมคุณภาพ และการพัฒนาหลักสูตร 
3) แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรท าหน้าที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอนการประเมินผล 
และเสนอผลการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่เปิดสอนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
4) แต่งตั้งผู้ประสานรายวิชา รับผิดชอบในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา ให้
เป็นไปตามรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม                   
(ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา) 
5) แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร ท าหน้าที่ทวนสอบและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาในหลักสูตร 
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2. บัณฑิต 
 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) มุ่งเน้นการผลิตครูนัก
ปฏิบัติการมืออาชีพที่มีความเป็นเลิศทางด้านความรู้ ทักษะ และความช านาญทางด้าน  ศิลปะ ในการอนุรักษ์ 
ประยุกต์ และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยบูรณาการวิชาศิลปะ กับหลักวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพ่ือ
เผยแพร่สู่สังคม และมีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยอยู่ในก ากับดูแลของคณะกรรมการรับผิดชอบ
หลักสูตร และผู้บริหารระดับภาควิชาฯ และคณะฯ และได้ด าเนินการเพ่ือประกันคุณภาพบัณฑิต ดังนี้ 
 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  หลักสูตรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (มคอ.1) พ.ศ.2561 โดยมีผลลัพธ์การ
เรียนรู้  6 ด้าน 
 2.2 การได้งานท า 
 บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตรใหม ่พ.ศ.2562) 
สามารถไปประกอบอาชีพครู  นักวิชาการศึกษา  นักบริหารงาน  นักวิชาการวัฒนธรรมหรือเปิดกิจการเป็นของ
ตนเองที่มีรายได้ 
3. นักศึกษา 
 บุคคลที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาในหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนตลอดหลักสูตรจน
ส าเร็จการศึกษาตามเวลาที่ก าหนด หลักสูตรมีการด าเนินการเพ่ือประกันคุณภาพนักศึกษา ดังนี้ 
 3.1 การรับนักศึกษา 
  เกณฑ์ในการรับนักศึกษาหลักสูตรได้ก าหนดให้มีการรับนักศึกษาใน 2 ระบบ คือ 
  3.1.1 ระบบการรับคัดเลือกแบบโควตา การรับนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกแบบ
โควตาของมหาวิทยาลัยฯ วุฒิที่รับเข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา คุณสมบัติเน้นความสามารถในทักษะการ 
ปฏิบัติ และประสบการณ์ โดยใช้วิธีการสอบปฏิบัติทักษะสอบสัมภาษณ์ และผ่านทดสอบวัดคุณลักษณะความ
เป็นครูตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

3.1.2 ระบบการรับคัดเลือกแบบสอบตรง การรับนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยฯ หรือการคัดเลือกตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด วุฒิที่
รับเข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา โดยใช้วิธีการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติทักษะ สอบ
สัมภาษณ์ และผ่านทดสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครูตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

 3.2 การส่งเสริมและการพัฒนานักศึกษา 
 เป็นการเตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน เพ่ือเพ่ิมทักษะในการเรียนรู้ที่จะส่งผลต่ออัตราการ
ส าเร็จการศึกษา และความพึงพอใจต่อหลักสูตร โดยมีการพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะ 4 ปี 
หลักสูตรได้ด าเนินการดังนี้ 
 3.2.1 หลักสูตรได้เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา โดยจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพ่ือ
แนะน า และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยฯ 
 3.2.2 ปรับความรู้และทักษะพ้ืนฐานส าหรับนักศึกษาที่มีพ้ืนฐานต่ ากว่าเกณฑ์ หรือตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการหลักสูตร 
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 3.2.3 ให้ความส าคัญกับระบบการให้ค าปรึกษา โดยมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาทุกกลุ่ม 
เพ่ือท าหน้าที่ติดตาม ดูแล ตักเตือน และให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-4 
 3.2.4 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยจัดกิจกรรมเสริม ความเป็น
ครู (Teacher Enhancing Activities) เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (มคอ.1) พ.ศ. 2561  
และมาตรฐานการผลิตบัณฑิตตามมหาวิทยาลัยก าหนด 
 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
 3.3.1 การส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามแผนระยะเวลาที่ก าหนด 
 3.3.2 ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรอยู่ในระดับสูง 

3.3.3 คุณภาพของนักศึกษา และบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา โดยภาวการณ์มีงานท าและ ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในระดับสูง 

 3.4 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
3.4.1 กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค าร้องขอดู
กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 
3.4.2 นักศึกษาสามารถเสนอความคิดเห็นในด้านการสอนของอาจารย์ 
3.4.3 นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ในกรณีท่ีไม่ได้รับความยุติธรรม 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถร้องเรียนได้ทางเว็บไซต์ของคณะฯ หรือทางตู้รับความคิดเห็น 

4. อาจารย ์
 อาจารย์เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการผลิตบัณฑิต จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการคัดเลือกอาจารย์ให้ได้อาจารย์ที่มี
คุณภาพเหมาะสมสอดคล้องกับบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ ของสถาบันและหลักสูตร จึงต้องมีการวางระบบประกัน
คุณภาพเพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ปริญญาตรี พ.ศ.2558 และเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ ก าหนดไว้ ตลอดจนมีการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้สูงยิ่งขึ้น 
 4.1 การบริหารอาจารย์ 
 การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ หลักสูตรได้ด าเนินการตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี โดยการก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ฯ ที่ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 
   4.1.1 ส าเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาทัศนศิลป์  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
โดยต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สายการศึกษา สาขาวิชาทางด้านทัศนศิลป์ ประยุกต์ศิลป์ หรือ
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง และมีประสบการณ์ท างานด้านการสอนมาไม่ต่ ากว่า 2 ปี 

4.1.2 มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 

 4.2 การพัฒนาอาจารย์ใหม่ 
  4.3.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  1) จัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะการจัดการด้านการเรียนการสอน เช่น การจัดท าสื่อการสอน  
  การวัดผลและประเมินผลที่ดีและทันสมัย การใช้โปรแกรมเฉพาะสาขาในการค านวณผล เป็นต้น 

2) ส่งเสริมให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ด้านการเรียนการสอน เช่น การประชุมทางวิชาการท้ังในและ
ต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์และพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
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4.3.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านต่าง ๆ 
1) ส่งเสริมให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ เช่น การฝึกอบรม การดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กรอ่ืนๆ 
การประชุมทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์การวิจัยและการบริการวิชาการ 
2) สนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับประสบการณ์ตรง ณ สถานประกอบการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ 
3) ส่งเสริมการท าผลงานทางวิชาการของอาจารย์ในสาขาวิชาศิลปศึกษา 
4) มีการกระตุ้นอาจารย์เข้าร่วมท างานเป็นกลุ่มวิจัยและสร้างเครือข่าย 
5) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการ โดยเฉพาะกับชุมชนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนา
วิชาการเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
  คณะกรรมการได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2562) เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ (มคอ.1) พ.ศ. 2561  และข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 โดยมี
ระบบการเปิด-ปิดหลักสูตรเป็นไปตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรในการด าเนินงานเพ่ือน าหลักสูตรไปใช้ 
 5.1 การบริหารจัดการหลักสูตร 
 5.1.1 ออกแบบร่างหลักสูตร โดยแต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และคณะกรรมการรับผิดชอบ
หลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ (มคอ.1) พ.ศ. 2561  และข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และ
สอดคล้องกับแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2559-2564) ที่กล่าวถึง ที่กล่าวถึงการพัฒนาคุณภาพและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิ
ปัญญาและการเรียนรู้รวมทั้งประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมมาพัฒนาสังคมและประเทศชาติที่สนองต่อความ
ต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความช านาญ 
สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ครูผู้สอนและฝึกอบรม สาขาวิชาศิลปศึกษา พร้อมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 5.1.2 การบริหารจัดการหลักสูตร คณะกรรมการประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์เห็นชอบในหลักสูตร 
น าเสนอต่อคณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนของสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือให้ความเห็นชอบ
กรอบโครงสร้างของหลักสูตร 
 5.1.3 ด าเนินการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก องค์กรวิชาชีพ ผู้ใช้บัณฑิต และ   ศิษย์เก่า 
เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการและวิจัย คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี คณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนของสภามหาวิทยาลั ยฯ และคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ และด าเนินการเปิดใช้หลักสูตร 
 5.1.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางระบบผู้สอนและผู้เรียน และการประเมินผู้เรียน โดย
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
 5.1.5 เมื่อการจัดการเรียนการสอนครบก าหนดในการพัฒนา ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิชาการ 
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 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 
 การจัดผู้สอนในแต่ละรายวิชาต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความช านาญ มีความเชี่ยวชาญในการสอนวิชานั้น 
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันจัดระบบผู้สอนและวางแผนก าหนดผู้สอนแต่ละรายวิชา โดยเน้น
กระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามโครงสร้างที่หลักสูตรก าหนด ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา และมีทักษะตามผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 
 5.3 การประเมินผู้เรียน 

5.3.1 มีการประเมินโดยให้ผู้เรียนประเมินตนเอง และอาจารย์ประเมินผู้เรียน และการประเมินผู้เรียน
จากการสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยผู้รับผิดชอบและอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาเป็น   ผู้ประเมิน
และติดตามผลการประเมินตามแบบประเมินที่ได้ก าหนดไว้ 
5.3.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรท าหน้าที่ก ากับดูแลการประเมินให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในแต่
ละรายวิชา 

 5.4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการศึกษาที่ได้ก าหนดไว้ 
 5.5 ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

มีการประเมินผลการด าเนินงานหลักสูตรทุกปีการศึกษาตามตัวบ่งชี้ การด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานระดับอุดมศึกษาที่ได้ก าหนดไว้ และผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี โดยคณะกรรมการ
รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้รายงานการด าเนินงานในแต่ละปีการศึกษา 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ปัจจัยส าคัญในการสนับสนุนการเรียนรู้ ประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 
ความพร้อมทางด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยี คณะกรรมการหลักสูตรจึงได้ด าเนินการจัดหาทรัพยากรการเรียนการ
สอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา เช่น ต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์ เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการเรียนรู้ และให้เป็นไปตามเกณฑ์
การรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตเพ่ือการรับรองปริญญาทางการศึกษา ของคุรุสภา 
 6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอน 
  6.1.1 อาคารสถานที่ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้วางแผนการบริหาร และด าเนินการด้านอาคาร
สถานที่ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน โดยอยู่ในสังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ ภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต าบลคลองหก อ าเภอธัญบุรี  จังหวัด
ปทุมธานี 12110 
6.1.2 ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ 
1) จ านวนห้องเรียนที่ใช้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร จ านวน 11 ห้อง ห้องทฤษฎี 4 ห้อง ห้อง
ปฏิบัติ 7 ห้อง 
2) ขนาดความจุของห้องเรียน จ านวน 25-30 ที่นั่งต่อหนึ่งห้องเรียน 
3) วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน พร้อมแสดงจ านวนต่อหนึ่ง
ห้องเรียน 
 - เครื่องฉายภาพ (Projector) จ านวน 1 เครื่อง ต่อ 1 ห้องเรียน/ทฤษฎี  

     - จอรับภาพอัตโนมัติ จ านวน 1 เครื่อง ต่อ 1 ห้องเรียน/ทฤษฎี 
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    - คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง ต่อ 1 ห้องเรียน/ทฤษฎี 
     - โต๊ะ-เก้าอ้ี (ส าหรับอาจารย์ผู้สอน) จ านวน 1 ชุด ต่อ 1 ห้องเรียน/ทฤษฎี 
     - เก้าอ้ีเลคเชอร์ จ านวน 25-30 ตัว ต่อ 1 ห้องเรียน/ทฤษฎี 
     - กระดานไวท์บอร์ด จ านวน 2 แผ่น ต่อ 1 ห้องเรียน/ทฤษฎี 
      - เฮดเซ็ทพร้อมล าโพงคู่ตัว จ านวน 1 เครื่อง ต่อ อาจารย์ 1 ท่าน 

 - ชุดเครื่องขยายเสียง จ านวน 1 ชุด/ปฏิบัติ 
     - ชุดเครื่องเล่น CD จ านวน 10 เครื่อง/ปฏิบัติ 
  6.1.3 ห้องสมุด 

1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดให้มีห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัยที่ศูนย์ธัญบุรี โดยใช้
ชื่อว่า ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) ซึ่งเป็นอาคาร 5 ชั้น เปิดให้บริการ วันจันทร์-
วันศุกร์ เวลา 08.30-24.00 น. วันเสาร-์วันอาทิตย์ เวลา 08.30-21.00 น.  เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดย
จัดให้มีห้องประชุมกลุ่มย่อย 12 ห้อง โดยเป็นห้องประชุมกลุ่มย่อย 5-10 ที่นั่ง 6 ห้อง ห้องประชุมกลุ่ม
ย่อย 10-15 ที่นั่ง 1 ห้อง ห้องประชุมกลุ่มย่อย 10-20 ที่นั่ง 4 ห้อง และห้องประชุมกลุ่มย่อย 10-25 ที่
นั่ง 1 ห้อง และมีฐานข้อที่สามารถให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง 
2) คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดให้มีห้องสมุดประจ าคณะฯ ซึ่งจัดตั้งอยู่ที่อาคาร 2 ชั้น 2 เปิดให้บริการใน
วันและเวลาราชการตามปกติ และมีฐานข้อมูลที่สามารถให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง 
6.1.4 ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ 
1) ห้องคอมพิวเตอร์และสารสนเทศคณะศิลปกรรมศาสตร์ จ านวน 2 ห้อง 
2) ห้องคอมพิวเตอร์อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ จ านวน 5 ห้อง 
3) ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารสารสนเทศ IT จ านวน 4 ห้อง 
4) ห้องคอมพิวเตอร์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 7 ห้อง 
6.1.5 ห้องปฏิบัติภาษา 
ห้องปฏิบัติทางภาษา อยู่ในความดูแลของคณะศิลปศาสตร์มีห้องปฏิบัติรวมทั้งสิ้น 4 ห้อง 

 6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน 
1) คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร มีหน้าที่ก ากับดูแลการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนวางแผน
จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนของหลักสูตร 
2) อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาสามารถเสนอชื่อ สื่อ หนังสือ ต ารา และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียน
การสอน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะฯ พิจารณา และขออนุมัติ 

 6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร มีหน้าที่ประเมินความต้องการ และความพอเพียงของทรัพยากร 
โดยประเมินจากอาจารย์และนักศึกษา 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปี การศึกษาเพ่ือติดตามการ
ด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อย
ละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
1. การพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร
และการจัดการเรยีน
การสอน 
    1.1 การพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร 
    1.2 การพัฒนา
ปรับปรุงการเรียน
การสอน 
(1) การพัฒนาการ
เรียนการสอน
คณาจารย์ใหม ่
 (2) การพัฒนาการ
เรียนการสอน
คณาจารย์
ประจ าการ 
 (3) การพัฒนา
บุคลากรด้านการ
สนับสนุนการเรยีน
การสอน 

- มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่างน้อย 1 ครั้งใน 5 ปี  
- มีการปฐมนิเทศคณาจารย์ใหม่ ด้านการจัดการเรียนการสอนทุกคน 
- มีการพัฒนาคณาจารย์ประจ าการด้านวิธีการสอนและวิธีการวัดผลอย่างน้อย 1 ครั้งใน 2 ปีทุกคน 
- มีการพัฒนาบุคลากรด้านการสนบัสนุนการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 ครั้งใน 2 ปีทุกคน 

2. การวางแผนการ
ด าเนินการหลักสูตร 
    2.1 การจัด
คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
    2.2 การจัด
กิจกรรมเสริมความ
เป็นคร ู

- มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่ครบวงจร คือ วางแผนการสอน จัดการสอนและ
ประเมินผลการสอน  
- มีโครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี ทุกปี ตลอดหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการบริหาร
โครงการและมีการประเมินผลการเข้าโครงการของนิสิตนักศึกษาเป็น 

    2.3 การจัดคณา
จารยผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
    2.4 การจัดท า
รายละเอียดของ
หลักสตูร ตามแบบ
มคอ. 2 
    2.5 การจัดท า
รายละเอียดของ
รายวิชาและ
ประสบการณ์  
ภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 

รายบุคคล เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาควบคู่กับผลการเรียนรายวิชาตาม
หลักสูตร 
- มีคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์หลักสูตรใหม่ให้จัดท ารายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) 
ตามมาตรฐาน 
คุณวุฒิ ฯ สาขา  หลักสูตรเดิมให้มีการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
ฯ สาขา 
- มีการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 
- รายวิชาใหม่ให้จัดท ารายละเอียดของรายวิชาตามมาตรฐานคุณวุฒิฯ สาขา 
- รายวิชาเดิมให้มีการจัดท ารายละเอียดรายวิชาตามมาตรฐานคุณวุฒิฯ สาขา 
- มีการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 

3. การด าเนินการ
ตามแผนและการ
จัดท ารายงานผล 

- มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการเรียนการสอนและจ านวนนิสิต/นักศึกษา 
- มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการเรียนการสอนและจ านวนนิสิต/นักศึกษา 
- มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสม เอื้ออ านวยต่อการวิจัย 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
 3.1 การจัดสรร
ทรัพยากร 
(1) อาคารสถานท่ี
ส าหรับการเรียนการ
สอน 
 (2) สื่อคอมพิวเตอร์
ส าหรับการเรียนการ
สอน 
 (3) อาคารสถานท่ี
ส าหรับการวิจัย 
 (4) หนังสือห้องสมุด
(5) การจัด
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
เสรมิสร้างการเรียนรู้
ตามอัธยาศัย 
3.2 การจัดการเรียน
การสอนและรายงาน
ผล  
(1) การจัดท า
ประมวลการสอน
รายวิชา 
(2) การรายงานผล
การด าเนินการ
รายวิชาตามแบบ 
มคอ.5 
(3) การรายงานผล
การด าเนินการ
ประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ.6 
(4) การรายงานผล
การด าเนินการ
หลักสตูรตามแบบ 
มคอ.7 

- มีจ านวนเพียงพอตามวิชาเอกท่ีเปิดสอน 
- มีการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- มีประมวลการสอนรายวิชาที่ครอบคลุมพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย 
- มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการรายวิชาที่เปิดสอนทุกภาคการศึกษา 
- มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการประสบการณ์ภาคสนามที่เปิดสอนทุกภาคการศึกษา 
- มีการจัดท ารายงานผลการด าเนนิการหลักสูตรทุกปีการศึกษา 

4. การพัฒนา/
ปรับปรุงการจดัการ
เรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการ
เรียนรูจ้ากผลการ
ประเมินการ
ด าเนินงาน 
     4.1 การประเมิน
การสอนของ

- มีการประเมินการสอนของอาจารย์ทุกภาคการศึกษา 
- มีการน าผลการประเมินการสอนมาใช้ในการปรับปรุงประมวลการสอนรายวิชา โดยระบุไว้ใน
ประมวลการสอนในภาคการศึกษาถัดไป 
- มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต/นักศึกษา ที่ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
คณาจารย ์
     4.2 การพัฒนา/
ปรับปรุงการจดัการ
เรียนการสอนและ
กลยุทธ์การสอน 
     4.3 การ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ของนิสติ/
นักศึกษา 
     4.4 การติดตาม 
ตรวจสอบและ
ประเมินผลการเรียน
การ  สอน 

- มีการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนต่อสภา
สถาบันอุดมศึกษาทุกป ี

5. การทวนสอบ
มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน
มาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 

- มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในมาตรฐาน 
คุณวุฒิ ฯ ของผู้ส าเร็จการศึกษาทกุรุ่น 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

(1) คณาจารยป์ระจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

x x x x x 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกบั
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิแห่งชาต ิหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา (ถา้
มี) 

x x x x x 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

x x x x x 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา และรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ       
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้สุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ  
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา 

x x x x x 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย   
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์    
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 x x x x 

(8) คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ อบรม หรือ
ค าแนะน าดา้นศาสตร์วิชาครู และวิทยาการการจัดการเรียนรู้ 

x x x x x 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
(9) คณาจารยป์ระจ าทุกคนได้รบัการพัฒนาทางวชิาการ และ/
หรือ วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึง่ครั้ง x x x x x 

(10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x x x 

(11) ระดับความพงึพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑติ
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกวา่ 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

   x x 

(12) ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0     x 

(13) นิสิต/นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู
ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ก าหนดและเป็นประจ าทุกปี x x x x x 

(14) มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการ
ปฏิบัติงานวชิาชาชีพครูในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี
การศึกษา 

x x x x x 

(15) นิสิต/นักศึกษาต้องสอบผ่านคะแนนภาษาอังกฤษ เพ่ือ
การ ส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินความสามารถ
ทาง ภาษาอังกฤษดังนี้ 

1. เกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของ 
Common European Framework of Reference  
(CEFR) ผลคะแนนไม่ต่ ากว่าระดับ B1 หรือเทียบเท่า 

 2. เกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของ ศูนย์
พัฒนาศักยภาพด้านภาษาและอุตสาหกรรมการบริการ  
คณะศิลปศาสตร์ ผลคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

   

x x 

รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องด าเนินการ (ข้อ 1-5) ในแต่ละป ี 5 5 5 5 5 
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละป ี 11 12 12 14 15 

 
*ตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
(หลักสูตร 4 ปี) สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (มคอ.1) พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มี
การด าเนินงานตามข้อ 1-5 จากตารางตัวบ่งชี้การด าเนินงาน และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดที ่8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 1.1.1 การสังเกตพฤติกรรม และการโต้ตอบของนักศึกษา 
      1.1.2 ประเมินโดยการสัมภาษณ์นักศึกษาหรือท าแบบประเมิน  ในเรื่องการสอนขออาจารย์ 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  1.2.1 มหาวิทยาลัยฯ ให้นักศึกษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ทั้งในด้านทักษะ  กลยุทธการ
สอนและการใช้สื่อการเรียนการสอน  ในทุกรายวิชา  ทุกภาคการศึกษา  โดยมีการประเมินผ่านเว็บไซด์ของ
มหาวิทยาลัยฯ ในส่วนของคณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินของภาควิชา/สาขา  เพ่ือประเมินการ
สอนของอาจารย์ในภาค/สาขาวิชา  โดยการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน ตลอดจนกิจกรรมเอกสารสื่อ
ประกอบการสอน 
  1.2.2 ประเมินจากนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน การตรงต่อ
เวลา วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล  
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
  การประเมินผลหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก 
 2.1 ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 
 2.2 ประชุมผู้แทนนักศึกษากับผู้แทนอาจารย์ 
 2.3 ประเมินโดยที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการด าเนินหลักสูตร 
 2.4 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 มีการประเมินผลการด าเนินงานตามหลักสูตร ตามดัชนีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานคุณวุฒิ   
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (มคอ.1) พ.ศ. 2561 ที่ระบุในหมวดที่ 
7 ข้อ 7 โดยด าเนินการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา  
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  รวบรวมข้อมูลจากการประเมินผลการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปี
สุดท้าย  บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  และสถานประกอบการต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลจาก 
มคอ.5 และมคอ.7 เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากการด าเนินการหลักสูตรทั้งในภาพรวม
และในแต่ละสาขา  เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรทั้งที่เป็นการปรับปรุงเล็กน้อยและการปรับปรุงทั้งฉบับ 
ซ่ึงกระท าทุกๆ 5 ปี 
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ตารางเปรียบเทียบระหว่าง มคอ.1 และหลักสตูรใหม ่
 1. เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 

หัวข้อ 
มคอ.1 

สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิขาศิลปศึกษา 

1.
โครงสร้าง 
หลักสูตร 

1. หมวดศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า                   30  หน่วยกติ 1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                      30   หน่วยกิต 

 

 

1.1 กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิตและ                       7  หน่วยกิต   
        หนา้ที่พลเมือง                          
       - สังคมศาสตร์                                5  หนว่ยกิต 
       - มนุษย์ศาสตร์                                3  หน่วยกิต 
       - พลศึกษาและนันทนาการ                 1  หนว่ยกิต 
   1.2 กลุ่มภาษาและการส่ือสาร                12  หน่วยกิต 
       - ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร              6  หน่วยกิต 
       - ภาษาเพิ่มเติม                               6  หน่วยกิต 
   1.3 กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี                6  หน่วยกิต 
         และนวัตกรรม                           
        - เทคโนโลยีสารสนเทศ                     3  หน่วยกิต 
        - วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์                3  หน่วยกิต 
          และนวัตกรรม                      
    1.4 กลุ่มบูรณาการและศาสตร์                5  หนว่ยกิต 
         ผู้ประกอบการ 
        - บูรณาการและศาสตร์                    5  หน่วยกิต   
        - ผูป้ระกอบการ                           

 2. หมวดวิชาชีพเฉพาะดา้น ไม่น้อยกว่า         94   หน่วยกิต 
    2.1 วิชาชพีครูไม่น้อยกวา่                         34   หน่วยกิต 
         2.1.1เรียนทั้งภาคทฤษฏ ี
                และภาคปฏิบัติไม่น้อยกวา่            22   หนว่ยกิต 
         2.1.2 รายวิชาการปฏิบัติการ 
สอนในสถานศึกษาเป็นเวลารวมกันไม่นอ้ย 
กว่า1ปโีดยมีจ านวนหนว่ยกิตไม่น้อยกวา่            12   หนว่ยกิต 
        2.2 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า                       60   หนว่ยกิต 
          2.1.1 วิชาเอกเด่ียว ไม่น้อยกว่า             40  หน่วยกิต 
                  และให้ผู้เรียนเลือกเรียน 
                  ในรายวิชาที่เสริมสร้าง 
                  สมรรถนะและศักยภาพ 
                  ความลุ่มลึกในวิชาเอก 
                   อีกไม่น้อยกว่า                       20   หน่วยกิต 

2.หมวดวิชาเฉพาะ                            102  หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาชีพครู                             34  หน่วยกิต 
        2.1.1 รายวิชาชีพภาคทฤษฏี             22  หน่วยกิต 
              และภาคปฏบิัติ                              
        2.1.2 รายวิชาการปฏบิัติ                 12  หน่วยกิต 
               การสอนในสถานศึกษา                      
2.2 กลุ่มวิชาเอก                                   68  หน่วยกิต 
        2.2.1รายวิชาบังคับ                        46  หน่วยกิต 
        2.2.2 รายวิชาเลือก                        22 หนว่ยกิต 
 
 
 
 
 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า                 6   หน่วยกิต 3.หมวดวชิาเลือกเสร ี                           6   หน่วยกิต 
 รวมหน่วยกิตตลอดหลักสตูร                      130  หน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร               138    หน่วยกิต 
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2. เปรียบเทียบรายวิชา 

หัวข้อ 
มคอ.1 

สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิขาศิลปศึกษา 

2.โหมดวิชา
ศึกษาทั่วไป 

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 

กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิตและหน้าที่พลเมือง ไม่น้อยกว่า 7  

หน่วยกิต 
รายวิชาสังคมศาสตร์ ให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
จากรายวิชาต่อไปน้ี 
01-110-012    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง            3(3-0-6) 
01-110-021    ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม            3(3-0-6) 
01-110-022    มองสังคมอย่างนักวิจัย                3(3-0-6) 

  รายวิชามนุษยศาสตร์ ให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
จากรายวิชาต่อไปน้ี 
01-210-017   การค้นคว้าและการเขียน              3(3-0-6) 
                 รายงานเชิงวิชาการ                
01-210-021   การใช้เหตุผลและจริยธรรม           3(3-0-6) 
01-210-023   มหัศจรรย์แห่งรัก                       3(3-0-6) 

  รายวิชาพลศึกษาและนันทนาการ ให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า  
1 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปน้ี 
01-610-014   ทักษะกีฬาเพื่อสขุภาพ                  1(0-2-1) 
01-610-003   นันทนาการ                               1(0-2-1) 

  กลุ่มภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต   
รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจ านวน 6 หน่วยกิต ให้
ศึกษาจากรายวิชาต่อไปน้ี 
01-320-001   ภาษาอังกฤษเพื่อการ                    3(2-2-5) 
                 สื่อสาร 1              
01-320-002   ภาษาอังกฤษเพื่อการ                    3(2-2-5) 
                 สื่อสาร 2 

  รายวิชาภาษาเพิ่มเติม ให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
จากรายวิชาต่อไปน้ี 

  01-310-006   การอ่านและการเขยีนเชิง              3(3-0-6) 
                 วิชาการ              
01-310-014   วาทศิลป์เพื่อความส าเร็จ               3(3-0-6) 
01-320-010  ภาษาอังกฤษเพื่อการ                   3(2-2-5) 
                   เพื่อการทดสอบ 
01-330-001   ภาษาจีนพื้นฐาน                         3(3-0-6) 
01-330-006   ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน                      3(3-0-6) 

  กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต 
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เลือกศึกษา 1 รายวิชา 
จ านวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปน้ี 
09-000-001    ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์              3(2-2-5) 
                  และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
09-000-002    การใช้งานโปรแกรม                    3(2-2-5) 
                  ส าเร็จรูปเพือ่งานมัลติมีเดีย 
09-000-003    เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ             3(2-2-5) 
                  การตัดสินใจ 

  รายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และนวัตกรรม ให้เลือก
ศึกษาอีกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปน้ี 

  09-121-001    สถิติในชีวิตประจ าวัน                   3(3-0-6) 
09-121-002    สถิติเบื้องต้นสาหรับนวัตกรรม         3(3-0-6) 
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หัวข้อ 
มคอ.1 

สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิขาศิลปศึกษา 

09-130-002    อินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งในชีวิต         3(3-0-6) 
                  ประจ าวัน                      
09-311-051   ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                      3(3-0-6) 
09-210-003   วิทยาศาสตร์  ความคิดสร้างสรรค์        3(3-0-6) 
                     และนวัตกรรม  

  กลุ่มบูรณาการและศาสตร์ผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 5 
หน่วยกิต 
รายวิชาบูรณาการและศาสตร์ผู้ประกอบการ ให้ศึกษาจาก
รายวิชาต่อไปน้ี 
00-100-101   อัตลักษณ์แห่งราชมงคล               2(0-4-2) 
                 ธัญบุรี 
00-100-201   มหาวิทยาลัยสีเขยีว                    1(0-2-1) 
00-100-202   การคิดเชิงออกแบบ                    1(0-2-1) 
00-100-301   ความเป็นผู้ประกอบการ               1(0-2-1) 

  และสามารถเลือกศึกษาเพิ่มเตมิได้จากรายวิชาต่อไปนี้ 
00-100-302   นวัตกรรมเพื่อชุมชน                     3(1-4-4)              
09-090-013   การจัดการสารสนเทศเพื่อ              3(2-2-5) 
                ผู้ประกอบการ 

3.โหมดวิชา
เฉพาะ 

3.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกวา่ 94 หน่วยกติ 
     3.1.1 เรียนทั้งภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกวา่ 
22 หน่วยกิต 

หมวดวชิาเฉพาะ 102 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชีพครู 34 หน่วยกิต 
รายวิชาภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  22  หน่วยกิต ให้ศึกษา
จากรายวชิาต่อไปนี้ 
02-111-101   จิตวิทยาส าหรับวิชาชีพครู              3(2-2-5) 
02-121-101   บริบททางการศึกษาและ               3(2-2-5) 
                 การประกันคุณภาพการศึกษา 
02-131-301   การวัดและการประเมินผล             3(2-2-5) 
                  การเรียนรู ้
02-132-301   การวิจัยส าหรับวิชาชีพครู               3(2-2-5) 
02-141-201   การพัฒนานวัตกรรม                   3(2-2-5)   
                    หลักสูตร 
02-142-305    การพัฒนานวัตกรรมการ              3(2-2-5) 
                  จัดการเรียนรู ้
02-143-201    จิตวิญญาณและพัฒนา                 2(1-2-3) 
                  วิชาชีพคร ู
02-311-101    สื่อและเทคโนโลยีเพื่อ                  2(1-2-3) 
                  การเรียนรู ้

 3.1.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
1 ปี โดยมจี านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  12  หน่วยกิต     
ให้ศึกษาจากรายวชิาต่อไปนี้ 
02-142-101    การปฏิบัติการสอน 1                    2(0-8-0) 
02-142-202    การปฏิบัติการสอน 2                    2(0-8-0) 
02-142-304    การปฏิบัติการสอน 3                    2(0-8-0) 
02-142-407    การปฏิบัติการสอน 4                  6(0-40-0) 
 
 
 
 
 
 

 3.2 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
     3.2.1 วิชาเอกเด่ียว ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาเอก   68 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวชิาต่อไปนี้ 
รายวิชาบังคับ  46  หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวชิต่อไปนี ้
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หัวข้อ 
มคอ.1 

สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิขาศิลปศึกษา 

 ตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาวิชา
ศิลปศึกษา  ตามมคอ.1  สาขาวิชาศิลปะ (หลักสูตร4ปี) 
1. ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางศิลปวัฒนธรรม 
2. ประวัติศาสตร์ศิลปะ ความสัมพันธ์ของทัศนศิลป์  
   ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
3. หลักการ รูปแบบ องค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ 
4. ศิลปวัฒนธรรมอาเซ่ียน 
5. ศิลปะไทย ศิลปะร่วมสมัยและเทคโนโลย ี
6. จิตรกรรม 
7. ประติมากรรม 
8. ภาพพิมพ ์
9. สื่อวัสดุศิลปะและกลวิธีสร้างสรรค์ทางจิตรกรรม 
10. การออกแบบและการเขยีนแบบ 
11. คอมพิวเตอร์อาร์ต จิตรกรรมร่วมสมัยกับสื่อดิจิทัล 
12. ปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปะจินตทัศน์ ทักษะพื้นฐาน  
     ทักษะศิลปะ ที่เป็นแบบแผนพื้นบ้าน 
     พื้นเมืองและสากลนิยม 
13. สร้างและนาเสนอผลงานทางทัศนศิลป์ 
     เอกสารแนบท้าย มคอ.127 
14. การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคนิค วธิีการของศิลปินใน 
     การสร้างงานทัศนศิลป์ 
15. หลักการวจิารณ์ วิเคราะห ์วิพากษ์งานศิลปะ กฎเกณฑ ์
     ด้านศิลปะ 
16. ทัศนศิลป์ นิพนธ์ 

07-161-101     วาดเส้น                               3(1-4-4) 
07-161-102     การระบายสีน้ า                      3(1-4-4) 
07-161-103     องค์ประกอบศิลปะ                 3(2-2-5) 
07-161-104     กายวิภาค                            3(2-2-5) 
07-161-105     วาดเส้นสร้างสรรค์                  3(1-4-4) 
07-161-206     ประติมากรรม                       3(1-4-4) 
07-161-207     ศิลปะรว่มสมัย                       3(3-0-6) 
07-161-208     องค์ประกอบศิลป์                   3(2-2-5) 
                     เชิงวิเคราะห ์                      
07-161-209     ศิลปะภาพพิมพ์                     3(1-4-4) 
07-161-210     การสร้างสรรค์งาน                  3(2-2-5) 
                     ศิลปะดจิิทัล   
07-161-311     จิตรกรรมสีน้ ามัน                    3(1-4-4) 
07-161-312     การวจิัยทางศิลปะ                   3(3-0-6) 
07-161-413     ศิลปศึกษานิพนธ ์                    4(2-2-6) 
07-200-001     ประวัติและแบบอย่างศิลปะไทย   3(3-0-6) 
07-200-002     สุนทรียศาสตร์                        3(3-0-6) 

 3.2.2 ให้ผู้เรียนเลือกเรียนในรายวิชาที่เสริมสร้างสมรรถนะ
และศักยภาพความลุ่มลึกในวิชาเอกอกีไม่น้อยกว่า 20 หน่วย
กิต 

รายชื่อวชิาเลือก 22 หน่วยกติ ให้ศึกษาจากรายวิชา
ต่อไปนี้ 

  07-161-114     การเขียนภาพคน                           3(1-4-4)    
07-161-215     การเขียนแบบเบือ้งต้น              2(1-2-3) 
07-161-216     ศิลปะไทย                            2(1-3-3) 
07-161-217     การแกะสลัก                         2(1-2-3)  
07-161-318     การออกแบบและพัฒนาภูมิปัญญา  3(1-4-4)  
               เพื่อการสร้างสรรค์งานศิลปะ 
07-161-319     การเขียนภาพสีชอล์ค               3(1-4-4) 
07-161-320     จิตรกรรมสร้างสรรค์                 3(1-4-4) 
07-161-321     ประติมากรรมขั้นสูง                  3(1-4-4) 
07-161-322     ศิลปะการภาพพิมพ์เทคนิค            2(1-2-3) 
                   ประสม 
07-161-323     การเขียนภาพสีน้ าขั้นสูง               3(1-4-4)  
07-161-424     ศิลปะกับสิ่งแวดล้อม                2(2-2-4) 
07-161-425     มโนทัศน์ทางการออกแบบ              2(2-0-4) 
                   เชิงวิเคราะห ์
07-201-426     ศิลปะวิจารณ์                       2(2-0-4) 
07-201-427     จิตวิญญาณไทยเพื่อการสร้างสรรค์   2(1-2-3) 
07-201-002     นาฏศิลป์พื้นฐาน                    2(1-2-3) 
07-201-003     ดนตรีพื้นฐาน                       2(1-2-3) 
07-201-004     ขับร้องพื้นฐาน                      2(1-2-3) 
07-000-003     คอมพิวเตอร์เพื่องานศิลปะ          3(2-2-5) 
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หัวข้อ 
มคอ.1 

สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิขาศิลปศึกษา 

4.โหมดวิชา
เลือกเสรี 

หมวดวชิาเลือกเสร ีไม่น้อยกว่า 6 หนว่ยกิต หมวดวชิาเลือกเสร ี6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ีโดยไม่ซ้ ากับรายวิชา
ที่เรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาทีก่ าหนดให้เรียนโดยไม่
นับหน่วยกิต 

 รวมหน่วยกิตตลอดหลักสตูร                   130 หน่วยกติ รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร                  138 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก 
ก.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  และวิพากหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
   หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตรใหม่ 2563) 
ข. ประวัติ  ผลงานทางวิชาการ  ประสบการณ์การสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ค. ข้อบังคับ  ระเบียบ  และประกาศ  ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
 - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.  2550 
 - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.  2556 
 - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วยการจัดระบบสหกิจศึกษา พ.ศ.  2550 
 - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.  2562 
 - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเรื่องเกณฑ์การวัดและ 
  ประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเรื่องเกณฑ์มาตรฐาน 
  ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนส าเร็จการศึกษาพ.ศ. 2560 
 - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน 
  ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนส าเร็จการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
ง. ตารางรายละเอียด  รหัส  ชื่อสมรรถนะของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต   
    สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตรใหม่) 
จ. กิจกรรมเสริมความเป็นครู 
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ภาคผนวก ก 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  และวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ที่  ๑๔๗๙ /๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
...................................... 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  
เพ่ือให้การพัฒนานหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอ านาจตามความในมา ตรา ๒๗ (๑)   
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๕๘  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. พ.ศ. 
๒๕๖๓) ดังรายนามต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
 ๑.๑  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์    ประธานคณะกรรมการ 

 ๑.๒  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย    กรรมการ 
 ๑.๓  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน    กรรมการ 
 ๑.๔  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา    กรรมการ 
 ๑.๕  หัวหน้าภาควิชาทัศนศิลป์     กรรมการ 
 ๑.๖  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร    กรรมการและเลขานุการ 

๒. คณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตร 
 ๒.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ๒.๑.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร ธุรี   ประธานหลักสูตร 
 ๒.๑.๒ นายสรุพันธ์  จันทนะสุต    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ๒.๑.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนัทวรรณ  หวลมานพ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ๒.๑.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรคพล เชิดชูศิลป์  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ๒.๑.๕ นางบรรเลง สระมูล    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

๒.๒  ผู้ทรงคุณวุฒิพัฒนาหลักสูตร 
 ๒.๒.๑. รองศาสตราจารย์กอบกุล  ปราบประชา ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย  

ด้านการจัดการศึกษาและด้านการ
ผลิตครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี 
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 ๒.๒.๒.  ศาสตราจารย์วัฒนะ  จูฑะวิภาต   คณะศิลปกรรมศาสตร์   
        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ๒.๒.๓ ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา  เถาทอง  คณะจิตรกรรม 

ประติมากรรมภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ๒.๒.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

 ๒.๒.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์  ยุคลธรวงศ์  คณะมนุษย์ศาสตร์  
                   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๓.  ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
 ๓.๓.๑ ศาสตราจารย์เดชา  วราชุน   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
        สถาบันเทคโนโลยีพระจอม 
        เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 ๓.๓.๒ ศาสตราจารย์วโิชค  มกุดามณี   คณะจิตรกรรม ประติมากรรม 
        ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ๓.๓.๓ ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุชาติ  เถาทอง  คณะศิลปกรรมศาสตร์  
        มหาวิทยาลัยบูรพา 

๓.๓.๔ รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง คณะศิลปกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 ๓.๓.๕ อาจารย์วันเพ็ญ  สุจิปตุโต  ส านักพัฒนานวัตกรรม 
จัด การศึกษาส านักงาน
คณะกรรมการ (สพฐ.) 

อ านาจหน้าที่ พัฒนาหลักสูตรและการวิพากษ์หลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (มคอ. 1) และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี   
พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมีหัวข้อของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่ก าหนดไว้ในแบบ มคอ.๒ (รายละเอียดของหลักสูตร) 
ศึกษาจัดท าก าหนดคุณลักษณะเด่นหรือลักษณะพิเศษ และพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาศิลปศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ วิเคราะห์ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือให้บัณฑิตบรรลุผลการเรียนรู้ต ามที่
ก าหนด และน าผลมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 

สั่ง ณ  วันที่  20 พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕๖๒               

                                                     
                         (นายวิรัช  โหตระไวศยะ) 

                          รักษาการแทน 
                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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ภาคผนวก ข 
ประวัติ  ผลงานทางวิชาการ  ประสบการณ์การสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติ และผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปศึกษา 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

1. ช่ือ-สกุล  ดร.สมพร  ธุรี 
  MR.SOMPORN THUREE 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
3. สังกัดหน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
4. ท่ีอยู่ปัจจุบัน คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

เลขที่ 39  หมู่  1  ถนนรังสิต-นครนายก  ต.  คลองหก  อ.  ธัญบุรี   
จ.ปทุมธานี  12110 โทรสาร  0-2577-5022 
e-mail:  Somporn_t@rmutt.co.th 

5. ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ  สาขาวิขาที่จบ   ปีท่ีจบ  สถาบันการศึกษา 
ปร.ด.   ทัศนศิลป์และการออกแบบ     2557     มหาวิทยาลัยบูรพา  
ศม.  ประยุกตศิลปศึกษา   2549              มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ศษ.บ.  ศิลปกรรม    2539              สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

6. ประสบการณ์ท างาน/การสอน 
ประสบการณ์ท างานจ านวน  21  ปี  
รายวิชาที่สอน 

ประวัติและแบบอย่างศิลปะไทย 
สุนทรียศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ตะวันตก 
องค์ประกอบศิลป์เบื้องต้น 
สัมมนาวิชาชีพทางทัศนศิลป์ 
การเขียนเอกสารประกอบผลงานศิลป์นิพนธ์ทางทัศนศิลป์                                                          
องค์ประกอบศิลป์เชิงวิเคราะห์                                 

7. ผลงานทางวิชาการ  
         - บทความทางวิชาการ 

สมพร ธุรี. (2561). การวิเคราะห์ภาพปริศนาธรรมในจิตรกรรมฝาผนังของภาคใต้  
 สู่การสร้างสรรค์ จิตรกรรม 3 มิติ แนวเรื่องอริยสัจจ์ 4. วารสารทางวิชาการ Viridian E-   
 Journal. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  ฉบับ International (Humanities,  

Social Sciences and  Arts)  ปีที่ 11 (ฉบับที่ 4)  (มกราคม - มิถุนายน). หน้า 1692-1715. 
สมพร ธุรี. (2558). รูปแบบพหุลักษณ์ทัศนศิลป์ไทยในภาคใต้ วารสารทาง 

วิชาการ Viridian E-Journal. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  ฉบับภาษาไทย  
สาขามนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปะ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม). หน้า 
2967-2991. 

สมพร ธุรี.(2558). พหุลักษณ์ในจิตรกรรมฝาผนังของภาคใต้ วารสารวัฒนธรรม 
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และภูมิปัญญาท้องถิ่น. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 8  
ฉบับที่ 1. (มกราคม-เมษายน). หน้า 17-31. 
 

 - ต ารา/หนังสือ 
 สมพร ธุรี. (2561). จิตรกรรมปริศนาธรรมภาคใต้เชิงสังเคราะห์: จากวิจัยสู่การสร้างสรรค์ 
                    นวัตศิลป์ กรุงเทพฯ: ทริปเพ้ิลเอ็ดดูเคชั่น.  232 หน้า 
 สมพร ธุรี. (2560). นิธิปัญญา: ปริศนาธรรมแห่งพุทธมหาเจดีย์ วัดปัญญานันทาราม.  
  กรุงเทพฯ: ทริปเพิ้ลเอ็ดดูเคชั่น.  101 หน้า 
           สมพร ธุร.ี (2558). พุทธศิลป์ไทยในภาคใต้. กรุงเทพฯ: ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น. 203 หน้า 
 

 - งานวิจัย/บทความ 
 สมพร ธุรี. (2561). การวิเคราะห์ความคิดเชิงนามธรรมของสังคมพหุวัฒนธรรมในพุทธศิลป์   
             ของภาคใต้. รายงานวิจัย. คณะศิลปกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.  
   (ได้รับทุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). 
 สมพร ธุรี. (2560). การวิเคราะห์ภาพปริศนาธรรมในจิตรกรรมฝาผนังของภาคใต้สู่การ 
  สร้างสรรค์จิตรกรรม 3 มิติ แนวเรื่องอริยสัจจ์ 4. รายงานวิจัย. คณะศิลปกรรมศาสตร์,      
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. (ได้รับทุนจากงบประมาณ มหาวิทยาลัย 
    เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี). 
 สมพร ธุรี. (2558). รูปแบบทัศนศิลป์ไทยในภาคใต้. รายงานวิจัย. คณะศิลปกรรมศาสตร์   
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. (ได้รับทุนจากกรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
                  กระทรวงวัฒนธรรม). 
 

 - ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 
สมพร ธุรี. (2559-2561). บริการวิชาการแก่สังคมและบ ารุงศิลปหัตถกรรม  โครงการสร้างสรรค์  
 จิตรกรรมฝาผนังภาพปริศนาธรรม 3 มิติ ณ วัดปัญญานันทาราม คลองหก  ปทุมธานี 

 สมพร ธุรี.(2561). นิทรรศการ“ศิลปกรรม สมาคมศิลป์หอไตร ครั้งที่ 6” ณ มหาวิทยาลัย 
                      เทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี.      
 สมพร ธุรี.(2561). นิทรรศการ 9th International Art Workshop ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
  ราชมงคลล้านนาเชียงใหม่. 
 สมพร ธุรี.(2560).นิทรรศการ“ศิลปกรรม สมาคมศิลป์หอไตร ครั้งที่ 5”ณ หอศิลปวัฒนธรรม 
 แห่ง กรุงเทพมหานคร. 
      สมพร ธุรี. (2559). สร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๙ ณ หออัครศิลปิน จังหวัด 
 ปทุมธานี. 
 สมพร ธุรี.(2558). นิทรรศการ 9th International Art Workshop ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
 ราชมงคลธัญบุรี. 
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ประวัติ และผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปศึกษา 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

1. ช่ือ – สกุล   นายสุรพันธ์  จันทนะสุต 
MR.SURAPHAN  CHANTANASUT 

2. ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3. สังกัดหน่วยงาน  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
4. ท่ีอยู่ปัจจุบัน   คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

เลขที่ 39  หมู่  1  ถนนรังสิต-นครนายก  ต.  คลองหก  อ.  ธัญบุรี   
จ.ปทุมธานี  12110 โทรสาร  0- 2577-5022 
e-mail:  Suraphan_c@rmutt.ac.th 

5. ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ  สาขาวิขาที่จบ   ปีท่ีจบ  สถาบันการศึกษา 
ศปม.  ทัศนศิลป์:ศิลปะสมัยใหม่   2545              มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ศษ.บ.  หัตถกรรม      2534              สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

6. ประสบการณ์ท างาน/การสอน 
ประสบการณ์ท างานจ านวน  27  ปี  
รายวิชาที่สอน 

คอมพิวเตอร์เพ่ืองานศิลปะ  
หัตถกรรมร่วมสมัย 
คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ 
หัตถกรรมของที่ระลึก 
คอมพิวเตอร์เพ่ืองานทัศนศิลป์ 
วัสดุศาสตร์            
คอมพิวเตอร์เพ่ืองานออกแบบสิ่งพิมพ์   
งานแกะฉลุลวดลายปิดทอง    
                                    

7. ผลงานทางวิชาการ  
 -  บทความทางวิชาการ 

 สุรพันธ์  จันทนะสุต. (2562). การสร้างผลิตภัณฑ์อัญมณีด้วยเครื่องเจียระไนพลอย 
ขนาดเล็กเพ่ือการฟ้ืนฟูแหล่งเจียระไนพลอย บ้านห้วยสะพาน จังหวัดกาญจนบุรี.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและ เทคโนโลยีอีสเทิร์น,  ปีที่ 16 (ฉบับที่ 1) 
(มกราคม-มิถุนายน). หน้า 409-420. 

  สุรพันธ์  จันทนะสุต. (2560). การพัฒนาผลิตภัณฑ์อัญมณี จ.จันทบุรี.  
วารสารคณะศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์, คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. ปีที่ 1. ฉบับที่ 2 (มกราคม-มิถุนายน). หน้า 64-89. 
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  สุรพันธ์  จันทนะสุต. (2559). การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอยมุกทะเลอันดามัน 
   จังหวัดระนอง.วารสารคณะศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์,  
   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. ปีที่ 1 ฉบับที่ 2  
   (กรกฎาคม – ธันวาคม). หน้า 28-53.      
           

- ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 
  สุรพันธ์  จันทนะสุต. (2562). นิทรรศการ 9th International Art Workshop ณ มหาวิทยาลัย 
  เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.  
  สุรพันธ์  จันทนะสุต. (2560). บริการวิชาการแก่สังคมและบ ารุงศิลปวัฒนธรรม.  โครงการสร้าง 
   มูลค่าเพ่ิมจากเศษไม้เก่า. ณ บึงกาสา คลอง 12  ปทุมธานี. 
  สุรพันธ์  จันทนะสุต. (2560). นิทรรศการVisual Arts Pranburi-Sea นิทรรศการศิลปกรรม  
   ทัศนศิลป์ – ทัศนศึกษา ครั้งที่ 3 ทะเล-ปราณบุรี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
. 
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ประวัติ และผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปศึกษา 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

1. ช่ือ – สกุล   นายอรรคพล เชิดชูศิลป์ 
MR. AKPOL CHERDCHOOSILAPA 

2. ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3. สังกัดหน่วยงาน  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
4. ท่ีอยู่ปัจจุบัน   คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

เลขที่ 39  หมู่  1  ถนนรังสิต-นครนายก  ต.คลองหก  อ.ธัญบุรี   
จ.ปทุมธานี  12110 โทรสาร  0-2577-5022 
e-mail:  Akapolcherdchoosilapa@.gmail.com 

5. ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ  สาขาวิขาที่จบ   ปีท่ีจบ  สถาบันการศึกษา 
กศม.  เทคโนโลยีการศึกษา   2551              มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ศษ.บ.  ประติมากรรมไทย     2526              สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

6. ประสบการณ์ท างาน/การสอน 
ประสบการณ์ท างานจ านวน  32  ปี  
รายวิชาที่สอน 

วิชาออกแบบตกแต่งบ้าน    วิชาเครื่องหล่อเบื้องต้น  
วิชาวาดภาพภูมิทัศน์,    วิชาหลักการออกแบบเบื้องต้น  
วิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร,  วิชาวิเคราะห์ทัศน์ศิลป์,   
วิชาหลักการทัศน์ศิลป์   วิชาสุนทรียศาสตร์ 
วิชาประวัติและแบบอย่างศิลปะไทย  วิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อมทางศิลปะ 
วิชาประติมากรรมเบื้องต้น   วิชาศิลปะแนวทดลอง  
วิชาการจัดการธุรกิจทางศิลปะ   วิชาการน าเสนอผลงานศิลปะ  
วิชาองค์ประกอบศิลป์ 1   วิชาคอมพิวเตอร์เพ่ืองานทัศน์ศิลป์ 
วิชาคอมพิวเตอร์เพ่ืองานศิลปะ  วิชาการจัดนิทรรศการทางศิลปกรรม 
วิชาศิลปะดิจิทัล              วิชาองค์ประกอบศิลป์เพื่องานศิลปะภาพพิมพ์ 

 
7. ผลงานวิชาการ 

- บทความทางวิชาการ 
อรรคพล  เชิดชูศิลป์. (2562). ศิลปะดิจิตอลร่วมสมัย:เครื่องจักสารไทยอีสาน.วารสารคณะศิลปกรรม 

ศาสตร์วิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี.ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฏาคม-ธันวาคม.หน้า182-306. 
 
 

mailto:Akapolcherdchoosilapa@.gmail.com
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   อรรคพล เชิดชูศิลป์. (2557). ศิลปะวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์ศิลปะดิจิตอล. 

 วารสารคณะศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์,  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. ปีที่ 1, ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม). 
 หน้า152-167. 
 

  - งานวิจัย 
       อรรคพล เชิดชูศิลป์. (2562). ศิลปะดิจิตอลร่วมสมัย : เครื่องจักสานไทย-ลาว. รายงานวิจัย.  

 คณะศิลปกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 
 

- ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 
  อรรคพล เชิดชูศิลป์. (2558). ปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปกรรมนานาชาติ. ครั้งที่ 10 ณ  
   คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
  อรรคพล เชิดชูศิลป์. (2559). นิทรรศการศิลปะดิจิตอลร่วมสมัย. เครื่องจักสานไทยลาว ณ หอศิลป์ 
             คณะศิลปกรรมศาสตร์.15 พฤษภาคม 2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
   ราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
  อรรคพล เชิดชูศิลป์. (2560). นิทรรศการปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปกรรมนานาชาติ.  ครั้งที่ 12   
             ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
  อรรคพล เชิดชูศิลป์. (2561). นิทรรศการ 10th International Art Workshop. ณ  
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
  อรรคพล เชิดชูศิลป์. (2561). นิทรรศการราชธานีแห่งศิลปะ. ณ เซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี  
  อรรคพล เชิดชูศิลป์.(2561). นิทรรศการศิลปะในสองรัชกาล ๙ ,๑๐. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา  
            นครราชสีมา 
  อรรคพล เชิดชูศิลป์.(2562). นิทรรศการปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปกรรมนานาชาติ. 

4-7 กุมภาพันธ์  2562 ณ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน  จังหวัดนครราชสีมา 
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ประวัติ และผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปศึกษา 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
1. ช่ือ – สกุล   นางนันทวรรณ  หวลมานพ 

MRS. NANTAWAN  HUALMANOP 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3. สังกัดหน่วยงาน  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
4. ท่ีอยู่ปัจจุบัน   คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

เลขที่ 39  หมู่  1  ถนนรังสิต-นครนายก  ต.  คลองหก  อ.  ธัญบุรี  
 จ.ปทุมธานี  12110 โทรสาร  0-2577-5022 

5. ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ  สาขาวิขาที่จบ   ปีท่ีจบ  สถาบันการศึกษา 
ศปม.  ทัศนศิลป์ : ศิลปะสมัยใหม่   2545             มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ศษ.บ.  ประติมากรรมสากล      2537              สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

6. ประสบการณ์ท างาน/การสอน 
ประสบการณ์ท างานจ านวน  24  ปี  
รายวิชาที่สอน 

ประติมากรรม 1   
ความซาบซึ้งในศิลปะ 
ประติมากรรม 4    
ศิลปะแนวทดลอง  
กายวิภาค     
ความซาบซึ้งในศิลปะ    
ศิลปะเปรียบเทียบ 
ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก   
ประวัติประติมากรรม 
ศิลปะแนวทดลอง    
วาดเส้น 
 

7. ผลงานทางวิชาการ 
- ต ารา/หนังสือ 

 นันทวรรณ  หวลมานพ. (2562). การวิภาคเพ่ือการเรียนศิลปะ=Anatomy For in Publication  
   Data, กรุงเทพฯ: ทริปเพ้ิล กรุ๊ป. ISBN 978-616-497-9. 202 หน้า 

- งานวิจัย/บทความ 
 นันทวรรณ  หวลมานพ. (2561).  รูปทรงที่ได้รับแรงบันดาลใจจากใต้ท้องทะเล.รายงานวิจัย. คณะ 
  ศิลปกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 
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 นันทวรรณ  หวลมานพ. (2562). โครงการวิจัยสร้างสรรค์เรื่องรูปทรงที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแม่. 
   รายงานวิจัย. คณะศิลปกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 
 

   - ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 
1. ถวายความรู้วิชาศิลปะสามเณร  ศูนย์กรเข้าแก้วเสด็จ  จังหวัดปราจีนบุรี 
2. กรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
3. อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมพุทธศาสนาสากล  ในอุปถัมป์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 
4. ทุนหุ่นกายวิภาคสื่อการเรียนการสอนศิลปะและทางการแพทย์ มศว. 
5. งานท านุบ ารุงวัฒนธรรม  วัดปัญญานันทาราม  วัดชลประทานรังสฤษฏ์ 
6. คณะอาจารย์ควบคุมนักศึกษาแข่งขันการแกะสลักน้ าแข็ง ณ มหาวิทยาลัยฮาร์บิน 
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ประวัติ และผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปศึกษา 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

1. ช่ือ – สกุล   นางบรรเลง  สระมูล 
MRS.BANLENG  SRAMOON 

2. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
3. สังกัดหน่วยงาน  คณะครุศาสตร์ 
4. ท่ีอยู่ปัจจุบัน   เลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  

12110 โทรศัพท์ที่ท างาน 02 5494752  โทรศัพท์มือถือ 084 010 0731 
    โทรสาร 02 577 5749 e-mail: banleng@rmutt.ac.th  
 
5. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ  สาขาวิขาที่จบ   ปีท่ีจบ  สถาบันการศึกษา 
ศศ.ม.  บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์   2548     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
คม.  วิจัยการศึกษา      2547     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กศ.บ.  บรรณารักษศาสตร์   2529     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

บางแสน  
6. ประสบการณ์ท างาน/การสอน 

  ประสบการณ์ท างาน  32  ปี  
 รายวิชาที่สอน 

   ความเป็นครูอาชีวศึกษา  
   การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูระหว่างเรียน  
   การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  
   การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูระหว่างเรียน                      
   ความเป็นครู    
   การฝึกประสบการณ์การวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 
   การวิจัยทางการศึกษา   
   การฝึกประสบการณ์การวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2                                                                  
   การวิจัยในชั้นเรียน   
   การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด 
 
 

7. ผลงานทางวิชาการ 
 - บทความทางวิชาการ 
 ทรงธรรม ดีวาณิชสกุล และบรรเลง สระมูล.(2559). การพัฒนาชุดการสอนสมรรถนะรายวิชาคณิตศาสตร์  

ยานยนต์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556 ส านักคณะกรรมการ กรมอาชีวศึกษา.
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา. ปีที่ 28 (ฉบับที่ 29) (มกราคม – มีนาคม) .หน้า 81-86. 



105 

 
 

- ต ารา/หนังสือ 
 บรรเลง สระมูล. (2550). การอ้างอิงวัสดุสารนิเทศในห้องสมุดและสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
        ค้นคว้า.กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น.  59 หน้า  
 

- งานวิจัย/บทความ 
 ชลดา ปานสง และบรรเลง สระมูล. (2560). การประเมินผลรูปแบบการฝึกวินัยของกองทัพใน 

โครงการจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคีแบบพิเศษด้วยความร่วมมือระหว่างส านักงาน
คณะกรรมการ        การอาชีวศึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกองทัพไทยเพ่ือ
สนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 4  เอกสารประกอบพิธีเชิดชูเกียรติองค์กรความ
ร่วมมือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาอาชีวศึกษาไทย ปีที่ 4”ภายใต้โครงการจัดการศึกษาทวิภาคีใน
สถานประกอบการของสภาอุตสาหกรรมเพ่ือสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วันที่ 26 
มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี. 

 บรรเลง สระมูล, ชลดา ปานสง, รินรดี ปาปะใน และ ศิริพร อ้ังโสภา. (2561). การประเมินผลส าเร็จ 
   ของการบริหารโครงการจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคีแบบพิเศษในสถานประกอบการเพ่ือ 
   สนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 1-5. เอกสารประกอบพิธีเชิดชูเกียรติองค์กรความ 
   ร่วมมือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาอาชีวศึกษาไทย ปีที่ 5” ภายใต้โครงการจัดการศึกษาทวิภาคีใน 
   สถานประกอบการของสภาอุตสาหกรรมเพ่ือสนับสนุนโครงการ   กองทุนการศึกษา วันที่ 25  
   กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี. จ.ปทุมธานี. 
 Deewanichsakul, S. and Sramoon, B. (2018). The Training Package Development  
  on Bottle Glass Forming in Blow and Blow Process for Glass Forming Operations.  
  Abstract book of the 3rd Technical and Vocational Education & Training (TVETIC 2018)  
  on 26-27 November 2018 at KSL Hotel and Resort, Johor, MALAYSIA. pp. 27. 
 Deewanichsakul, Songtham, Sramoon, B. and Glinthong, N. (2018). The Model  

Development of Teaching and Learning Management for Hands-on TVET 
Teachers of Rajamangala University of Technology Thanyaburi. Abstract book of 
the 3rd Technical and Vocational Education & Training (TVETIC 2018) on 26-27 
November 2018 at KSL Hotel and Resort, Johor, MALAYSIA. p. 30. 
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ประวัติ และผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปศึกษา 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

1. ช่ือ – สกุล   นางสาวอาทิตยา แดงเงิน  
Ms.Artitaya Ngerndang 

2. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
3. สังกัดหน่วยงาน  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
4. ท่ีอยู่ปัจจุบัน   เลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  

12110 โทรศัพท์ที่ท างาน 02 5494752  โทรศัพท์มือถือ 084 010 0731 
    โทรสาร 02 577 5749 e-mail: Artitaya_n @rmutt.ac.th  
 
5. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ  สาขาวิขาที่จบ  ปีท่ีจบ  สถาบันการศึกษา 
กศ.ม.  ศิลปะการแสดงศึกษา   2548             มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ศษ.บ.  นาฎศิลป์ไทย     2551             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

6. ประสบการณ์ท างาน/การสอน 
  ป ี2553-ปัจจุบัน 
 รายวิชาที่สอน 

   รายวิชานาฏศลิป์ไทยพืน้ฐาน  

  รายวิชาหน้าพาทย์  
รายวิชาหน้าพาทย์ชัน้สงู  
รายวิชาการแสดงเป็นชดุเป็นตอน  

   รายวิชานาฏศลิป์นานาชาต 

รายวิชาวรรณคดีการละคร  
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหวา่งเรียน ๑  
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหวา่งเรียน ๒  
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ๑  

   รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ๒ 
 

7. ผลงานทางวิชาการ 
 - บทความทางวิชาการ 
 -ประวิทย์ ฤทธิบูลย์, ศิรดา พานิชอ านวย และอาทิตยา เงินแดง. (2561). การสร้างสรรค์การแสดงชุด 
“มอญถวายบัว ต านานเมืองปทุมธานี”. โครงการเครือข่ายศิลปกรรม: มหกรรมศิลปะ การออกแบบ ดนตรี 
และศิลปะการแสดงนิพนธ์ระดับอุดมศึกษา วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 
1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยศรีนคริน ทรวิโรฒ (ประสานมิตร). 



107 

 

-ธีร์จุฑา นามดิษฐ, ธีร์วรา นามดษิฐ, ประวิทย์ ฤทธิบูลย์ และ อาทิตยา เงินแดง. (2562). การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบคอร์ท เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์. การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 4 “นวัตกรรมการจัดการ: สังคมสีเขียวเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้นที่ 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จ
พระศรีนครินทร์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 
หน้า 622-632. 

- ณัฏฐนันท์ จันนินวงศ์, อาทิตยา เงินแดง. (2562). การแสดงสร้างสรรค์ ชุด ระบ านกบินหลาดง. การ
น าเสนอผลงานสร้างสรรค์ “มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย” Nation Creative Work Presentation 
VRU Folk Contemporary Festival 2019 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 
 

8. ผลงานลักษณะอ่ืนๆ (ลักษณะงาน/ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน) 
- จัดการแสดงเข้าร่วมแสดงในงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
- น าผลงานการแสดงของนักศึกษาไปเผยแพร่ในงานการแสดงผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ ณ. มหาวิทยาลัย
ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 
- กรรมการเลขานุการในฝ่ายการแสดงของภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ 
- คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
- คณะกรรมการด าเนินงานวารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ 
- คณะกรรมการพัฒนาและปรับกระบวนการในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5ปี) สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย   
  ศึกษา 
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ภาคผนวก ค 
 ข้อบังคับ  ระเบียบ  และประกาศ  ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.  2556 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.  2556 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วยการจัดระบบสหกิจศึกษา พ.ศ.  2550 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.  2562 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเรื่องเกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับ 
  ปริญญาตรี 
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเรื่องเกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของ   
  นักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2560 
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของ  
  นักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนส าเร็จการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
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ภาคผนวก ง 
ตารางรายละเอียด  รหัส ชื่อสมรรถนะของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตรใหม่ 2563) 
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ตารางก าหนดสมรรถนะ  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปศึกษา   หลักสูตรใหม่  พ.ศ.2563 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

อาชีพ 
(จากหวมดท่ี1ข้อ

8) 

ล าดับ 
ที ่

รหัส 
สมรรถนะ 

ชือสมรรถนะ รายชื่อวิชา วิธีวัดผลและประเมินผลสมรรถนะ 

1) ครผูู้สอน/
อาจารย์/บุคลากร
ทางการศึกษา 
2) นักวิชาการและ
นักวิจัยด้าน
การศึกษา 
3) นักสร้างสรรค์
งานศิลปะ 
4) ผู้ออกแบบสื่อ
และอุปกรณ์การ
เรียนการสอน
ศิลปะ 
5) ผู้ประกอบการ
ธุรกิจด้าน
การศึกษา 

1  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
ทางด้านศิลปะ 

07-000-002  สุนทรียศาสตร ์
07-161-101  วาดเส้น 
07-161-102  การระบายสีน้ า    
07-161-103  องคป์ระกอบศิลปะ  
07-161-104  กายวิภาค 
07-000-001   ประวัติและแบบอยา่งศิลปะไทย 
07-161-105  วาดเส้นสร้างสรรค ์

วิธีการวัด 
สอบข้อเขียนโดยใช้แบบทดสอบสมรรถนะชั้นปีท่ี 1 
(ด้านการเรียนรู้ทางด้านศิลปะขั้นพ้ืนฐาน) 
ประเมินผล 
มีการสอบต่ ากว่า60% ไม่ผ่านมีผลการสอบมากกว่าหรือ
เท่ากับ60%ผ่าน 

2  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
วิชาชีพครู 

02-311-101  สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 
02-111-101  จิตวิทยาส าหรับวิชาชีพครู 
02-121-101  บริบททางการศึกษาและประกันคุณภาพ  
                  การศึกษา 
02-142-101  การปฏิบัติการสอน 1 
 
 

วิธีการวัด 
สอบข้อเชียนโดยใช้แบบทดสอบสมรรถนะชั้นปีท่ี 1(ด้าน
ความรู้พื้นฐานเกี่ยกับวิชาชีพครู) 
ประเมินผล 
มีผลการสอบต่ ากว่า60% ไม่ผา่นมีผลการสอบมากกว่า
หรือเท่ากับ 60% ผ่าน 
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อาชีพ 
(จากหวมดท่ี1ข้อ

8) 

ล าดับ 
ที ่

รหัส 
สมรรถนะ 

ชือสมรรถนะ รายชื่อวิชา วิธีวัดผลและประเมินผลสมรรถนะ 

6) พนักงานใน
หน่วยงานของรัฐ
และเอกชน 
 

3  ความรู้เกี่ยวกับทางดา้น
สร้างสรรค์งานทัศนศลิป ์

07-161-216   ศิลปะไทย 
07-161-206  ประติมากรรม 
07-161-207  ศิลปะร่วมสมัย 
07-161-208  องค์ประกอบศิลป์เชิงวิเคราะห ์
07-161-209  ศิลปะภาพพิมพ ์
07-161-210  การสร้างสรรค์งานศิลปะดจิิทัล 
07-201-002 นาฏศิลป์พ้ืนฐาน 
 
   

วิธีการวัด 
สอบข้อเขียนโดยใช้แบบทดสอบสมรรถนะชั้นปีท่ี2 (ด้าน
การเรยีนรู้ทางด้านศลิปะขั้นพ้ืนฐาน) 
ประเมินผล 
มีการสอบต่ ากว่า60% ไม่ผ่านมีผลการสอบมากกว่าหรือ
เท่ากับ60%ผ่าน 

 4  ความรู้และทักษะการ
เป็นครผูู้ช่วยสอน 

02-141-201  การพัฒนานวัตกรรมหลักสูตร 
02-142-202  การปฏิบัติการสอน 2 
02-143-201  จิตวิญญาณและการพัฒนาวิชาชีพครู 

วิธีการวัด 
สอบข้อเชียนโดยใช้แบบทดสอบสมรรถนะชั้นปีท่ี2(ด้าน
ความรู้และทักษะการเป็นครผูู้ช่วย) 
 ประเมินผล 
มีการสอบต่ ากว่า60% ไม่ผ่านมีผลการสอบมากกว่าหรือ
เท่ากับ60%ผ่าน 
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อาชีพ 
(จากหวมดท่ี1ข้อ

8) 

ล าดับ 
ที ่

รหัส 
สมรรถนะ 

ชือสมรรถนะ รายชื่อวิชา วิธีวัดผลและประเมินผลสมรรถนะ 

 5  ความรู้เชิงลึกทางศลิปะ 07-161-311  จิตรกรรมสีน้ ามัน 
07-161-312  การวิจัยทางศิลปะ 
07-161-321  ประติมากรรมขั้นสูง 
07-000-003  คอมพิวเตอร์เพื่องานศิลปะ 
 
 
 
 

วิธีการวัด 
สอบข้อเขียนโดยใช้แบบทดสอบสมรรถนะชั้นปีท่ี3 (ด้าน
การเรยีนรู้ทางด้านศลิปะขั้นพ้ืนฐาน) 
ประเมินผล 
มีการสอบต่ ากว่า60% ไม่ผ่านมีผลการสอบมากกว่าหรือ
เท่ากับ60%ผ่าน 

  ความรู้และทักษะ
ส าหรับวิชาชีพคร ู

02-142-304    การปฏิบัติการสอน 3 
 

วิธีการวัด 
สอบข้อเขียนโดยใช้แบบทดสอบสมรรถนะชั้นปีท่ี1 (ด้าน
การเรยีนรู้ทางด้านศลิปะขั้นพ้ืนฐาน)  
ประเมินผล 
มีการสอบต่ ากว่า60% ไม่ผ่านมีผลการสอบมากกว่าหรือ
เท่ากับ60%ผ่าน 
 

6   07-161-207  ศิลปะร่วมสมัย 
07-161-210  การสร้างสรรค์งานศิลปะดจิิทัล 
07-161-318    การออกแบบและพัฒนาภูมิปัญญาเพื่อการ  
                    สร้างสรรค์งานศิลปะ 
07-201-002   นาฏศิลป์พ้ืนฐาน  

วิธีการวัด 
สอบข้อเขียนโดยใช้แบบทดสอบสมรรถนะชั้นปีท่ี4 (ด้าน
การเรยีนรู้ทางด้านศลิปะขั้นพ้ืนฐาน) 
ประเมินผล 
มีการสอบต่ ากว่า60% ไม่ผ่านมีผลการสอบมากกว่าหรือ
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อาชีพ 
(จากหวมดท่ี1ข้อ

8) 

ล าดับ 
ที ่

รหัส 
สมรรถนะ 

ชือสมรรถนะ รายชื่อวิชา วิธีวัดผลและประเมินผลสมรรถนะ 

 เท่ากับ60%ผ่าน 
 7  ทักษะการบูรณาการ

ศาสตร์การสอนและการ
ออกแบบการ เ รี ยน รู้
ทางด้านศิลปะ 

02-142-201  การพัฒนานวัตกรรมหลักสูตร วิธีการวัด 
สอบข้อเขียนโดยใช้แบบทดสอบสมรรถนะชั้นปีท่ี3 (ด้าน
การเรยีนรู้ทางด้านศลิปะขั้นพ้ืนฐาน) 
ประเมินผล 
มีการสอบต่ ากว่า60% ไม่ผ่านมีผลการสอบมากกว่าหรือ
เท่ากับ60%ผ่าน 
 

 
 

8  การสร้างงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมทางศิลปะ 

07-161-425   มโนทัศน์ทางการออกแบบเชิงวิเคราะห์  
07-161-424    ศิลปะกับสิ่งแวดล้อม 
07-161-312   การวิจัยทางศิลปะ 
07-161-413   ศิลปศึกษานิพนธ ์

วิธีการวัด 
สอบข้อเขียนโดยใช้แบบทดสอบสมรรถนะชั้นปีท่ี3 (ด้าน
การเรยีนรู้ทางด้านศลิปะขั้นพ้ืนฐาน)    
ประเมินผล 
มีการสอบต่ ากว่า60% ไม่ผ่านมีผลการสอบมากกว่าหรือ
เท่ากับ60%ผ่าน 
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ภาคผนวก จ 
กิจกรรมเสริมความเป็นครู 
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กิจกรรมสริมความเป็นครู(Tacher  Enhancing Acivitie) 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) 

 
ตามข้อบังคับคุรุสภา  ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี  สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ. 2562  ให้สถาบันการศึกษาก าหนด
กิจกรรมเสริมความเป็นครูในแต่ละปี  ปีการศึกษาละไม่น้อยกว่าสองกิจกรรม ดังนี้ 

1. กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่นและรักในอาชีพครู 
2. กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบ าเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
3. กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์  และความเป็นไทย 
4. กิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ/ศาสตร์พระราชา 
5. กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 
6. กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะ  การป้องกันโรค  และพลศึกษา 
7. กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง 
8. กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม  ศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์ 
9. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  กีฬาและนันนาการ 
10.กิจกรรมทางวิชาการ 
11. กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่สถานศึกษาเห็นสมควร 
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ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
เรื่อง  การจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 
........................................................................................................... 

เพ่ืออนุมัติตามประกาศคุรุสภา  เรื่องการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพ่ือการ
ประกอบอาชีพ  พ.ศ. 2527  ประกาศ ณ วันที่  31 มกราคม พ.ศ. 2557  ในส่วนที่ 1 มาตรฐานและเกณฑ์
การรับรอง  ตอนที่ 1 ข้อ 2 มาตรฐานความรู้และประสบการวิชาชีพ  ตอนที่ 2 มาตรฐารการผลิต ข้อ 5.4  
การจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู  เสริมความเป็นผู้บริหารสถานศึกษา  และผู้บริหารการศึกษา แลบะตอนที่ 3 
มาตรฐานบัณฑิตข้อที่ 4 การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู/ความเป็นผู้น า  และสอดคล้องกับกิจกรรเสริม
ความเป็นครู(Teacther Enhancing Activites) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์(หลักสูตรใหม่)พ.ศ. 2563  จึงมีมติให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 
 ข้อ1 ประกาศฉบับนี้เรียกว่า “ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี  เรื่องการจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) 

ข้อ2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) 
จ านวน 1 สาขาวิชา 1.สาขาวชิาศิลปศึกษา 

ข้อ 3 วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือก าหนดแผนกิจกรรมเสริมความเป็นครู (Teacher Enhancing Activieties) ตลอด 

หลักสูตร 
 3.2 เพ่ือจัดท าเกณฑ์การประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู (Teacher 
Enhancing Activieties) 

 3.3 เพ่ือจัดท าสมุดบันทึกกิจกรรมเสริมความเป็นครู (Teacher Enhancing Activieties) 
ข้อ 4 กิจกรรมและเป้าหมาย 
ก าหนดให้นักศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู (Teacher Enhancing  
Activieties) ทุกปีการศึกษา  ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาคุรุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2563 (มคอ.1) โดยก าหนดกิจกรรมเสริมความเป็นครูในแต่ละปี  ปีการศึกษาละไม่น้อยกว่า 
2 กิจกรรมดังนี ้
 1. กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่นและรักในอาชีพครู 
 2. กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบ าเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
 3. กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์  และความเป็นไทย 
 4. กิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ/ศาสตร์พระราชา 
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 5. กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 
 6. กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะ  การป้องกันโรค  และพลศึกษา 
 7. กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง 
 8. กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม  ศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์ 
 9. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  กีฬาและนันนาการ 
 10.กิจกรรมทางวิชาการ 

11. กิจกรรมอื่น ๆ ที่สถานศึกษาเห็นสมควร 
 
ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายของแต่ละสาขาวิชาใน

หล้กสูตร  จัดท ารายละเอียดของกิจกรรมตามวัถตุประสงค์ข้อ 3.1 -3.2  และให้นักศึกษาในหลักสูตร
ศึกษาศาษาสาตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี  ทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามข้อ 4. ไม่น้อยกว่ามาตรฐานที่ก าหนด  และบันทึกผลการด าเนิน
กิจกรรมลงในใบรับรองกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  (Student Activity Transcrpt) จึงจะเสนอชื่อขออนุมัติ
ส าเร็จการศึกษา  หากมีความจ าเป็นอย่างยิ่งให้ใช้กิจกรรมอ่ืนทดแทนโดยท าเรื่องขออนุมัติคณบดีคระ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผ่านรองฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

ข้อ5 จในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นท าให้ดไม่อาจด าเนินการตามประกาศนี้ได้ให้คณะกรรมการ
บริหารหลักสูต  รวมกับคณะกรรมการประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นผู้ชี้ขาด 

 
ประกาศ ณ วันที่  18  ตุลาคม พ.ศ. 2562 
 

                                                              
รองศาสตราจารย์  ดร.สมพร  ธุรี 

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 


