


 
 
 
 

มคอ.2 
 
 
 
 
 

 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 
 (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2561) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครศุาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

 
 
 



2 
 

สารบัญ 
 

หน้า 
 หมวดที ่1 ข้อมูลท่ัวไป 
  รหัสและช่ือหลกัสูตร          4 
  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา         4 
  ลักษณะและประเภทของหลกัสูตร        4 
  จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร        5 
  รูปแบบของหลักสูตร          5 
  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร     6 
  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน     6 
  อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา       6 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร         7 
  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน         7 
  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  7 
  ผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน    8 
  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน    8 
  หลักสูตรท่ีนํามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร       9 
 

 หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  
  ปรัชญา ความสําคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และคุณลกัษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์    10 
  แผนพัฒนาปรบัปรุง          12 
 

 หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
  ระบบการจัดการศึกษา          14 
  การดําเนินการหลักสูตร          14 
  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน         17 
  องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)    30 
  ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย       30 
 

 หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต        31 
  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน        32 
  แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา   37 
  (Curriculum Mapping) 
 
 



3 
 

หน้า 
 หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต   
  กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)      40 
  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต       40 
  เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร        40 
 

 หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์   
  การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่        41 
  การพัฒนาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์       41 
 

 หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
  การกํากับมาตรฐาน           42 
  บัณฑิต            42 
  นิสิต            42 
  อาจารย์            42 
  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน       43 
  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้          43 
  ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน         48 
 

 หมวดที ่8 การประเมินและการปรับปรงุการดําเนินการของหลักสูตร 
  การประเมินประสิทธิผลของการสอน        50 
  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม         50 
  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร      50 
  การทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง      50 
  

  ภาคผนวก 
  ภาคผนวก ก คําอธิบายรายวิชา        51 
  ภาคผนวก ข เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง   61 
  ภาคผนวก ค รายช่ือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและรายช่ือผู้วิพากษ์หลักสูตร   67 
  ภาคผนวก ง  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    69 
  ภาคผนวก จ  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร     72 

 ภาคผนวก ฉ  ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑ์คะแนนทดสอบความรู้             83 
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สําหรับผู้เข้าศึกษาในหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต  
และหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557 และ ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
เรื่องเกณฑ์คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สําหรับผู้เข้าศึกษาใน
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 

 



4 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปศึกษา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
          ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา  คณะครุศาสตร ์
 
 

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
    รหัสหลักสูตร   25530011103925 
 ชื่อหลักสูตร  
  (ภาษาไทย)  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 
     (ภาษาอังกฤษ)  Master of Education Program in Art Education 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 2.1 ช่ือปริญญา  
  (ภาษาไทย : ช่ือเต็ม)  ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
    (ภาษาไทย : อักษรย่อ) ค.ม. 
  (ภาษาอังกฤษ : ช่ือเต็ม)  Master of Education 
  (ภาษาอังกฤษ : อักษรย่อ) M.Ed. 
  *2.2 ช่ือสาขาวิชาท่ีระบุใน TRANSCRIPT 
       FIELD OF STUDY : Art Education 
*3. ลักษณะและประเภทของหลักสูตร 
    3.1 ลักษณะของโปรแกรม (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี)  
   แบบเอกเด่ียว 
  Major : Art Education 
  แบบเอกคู่ 
  Major : ............................................................................................................................................... 
  Major : ............................................................................................................................................... 
  แบบเอก-โท 
  Major : ............................................................................................................................................... 
  Minor  :  ............................................................................................................................................. 
  แบบโปรแกรมเกียรตินิยม : Honors Program 
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 3.2 ประเภทของหลักสูตร 
 เชิงการจัดการ   หลักสูตรปกติ  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรภาษาอังกฤษ  
 เชิงการจัดเก็บเงิน  หลักสูตรปกติ  หลักสูตรพิเศษ 
4. จํานวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 37     หน่วยกิต  
แผน ก แบบ ก2 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 37     หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ   ปริญญาตรี  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ปริญญาโท  
    ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง  ปริญญาเอก  
 5.2 ภาษาที่ใช้   ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  ภาษา..................    ภาษาไทยและภาษา.................. 
 5.3 การรับเข้าศึกษา  นิสิตไทย   นิสิตต่างชาติ  รับทั้งสองกลุ่ม 
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   
   เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
             เป็นหลักสูตรท่ีจัดทําความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
     ปริญญาเดียว 
               ปริญญาร่วม ร่วมกับมหาวิทยาลัย.................................................................................... 
    2 ปริญญา  ร่วมกับมหาวิทยาลัย........................................................................................ 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 6.1 สถานภาพหลักสูตร 
   หลักสูตรใหม่  
   กําหนดเปิดสอน ระบบทวิภาค       ภาคการศึกษาต้น       ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา...... 
    ระบบตรีภาค      ภาคการศึกษาที่ 1       ภาคการศึกษาที่ 2  
          ภาคการศึกษาที่ 3   ปีการศึกษา......... 
            หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
   กําหนดเปิดสอน ระบบทวิภาค  ภาคการศึกษาต้น  ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา2561 
    ระบบตรีภาค  ภาคการศึกษาท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2  
      ภาคการศึกษาท่ี 3 ปีการศึกษา......... 
                   ปรับปรุงจากหลักสูตร ช่ือ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา  
                  ปรับปรุงครั้งสดุท้าย เม่ือปีการศึกษา 2558 

6.2 การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
6.2.1 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

ในการประชุมครั้งท่ี 2/2561 วันท่ี 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
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6.2.2 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการนโยบายวิชาการ 
  ในการประชุมครั้งท่ี 3 / 2561 วันท่ี 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 

  6.2.3 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  
    ในการประชุมคร้ังท่ี 813 วันท่ี 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 
  6.2.4 ได้รับการรับรองหลักสูตรโดยองค์กรวิชาชีพ........................ เม่ือวันท่ี........เดือน.................พ.ศ. ...... 
7.  ความพร้อมในการเผยแพรห่ลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 ปี พ.ศ. 2562 
8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 
  นักวิชาการ นักวิจัย ครู อาจารย์ และบุคลากรทางศิลปศกึษา 

 

9. อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

ลําดับ 
ตําแหน่งทางวชิาการ   

ชื่อ-สกลุ 
เลขประจําตัวประชาชน 

คุณวุฒ ิ
(เรียงลําดับจาก 
คุณวุฒิสูงสุดถึง 
ระดับ ป.ตรี) 

สาขาวชิา สถาบัน ปี พ.ศ. 

จํานวนผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี) 
งานวิจยั ตํารา หนังสือ 

 
บทความ 
วิชาการ 

ผลงาน 
วิชาการใน 
ลักษณะอื่น  

ผลงานวิชาการ 
รับใช้สังคม 

1 รศ.ดร.ปุณณรัตน์  
พิชญไพบูลย์* 
3101600737548 

Ed.D. Art 
Education 

Illinois State 
University 

2531 4 1  8   

M.A. Ceramics Illinois State 
University 

2528 

ค.บ. ศิลปศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2525 

2 ผศ.ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ 
3360400910774 

Ph.D. Fine Arts University of 
Northumbria 
at 
Newcastle  

2549 2   3 7  

M.V.A Visual 
Arts/Fine 

Arts 

University of 
South 
Australia  

2541 

ค.บ. (เกยีรตินยิม
อันดับสอง) 

ศิลปศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2539 

3 ผศ.ดร. ขนบพร แสงวณิช 
3100500429905 

ค.ด. อุดมศกึษา 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2551 
2  1 7   

ค.ม. 
ศิลปศกึษา 

 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2544 

ค.บ. (เกยีรติ
นิยมอันดับสอง) 

ศิลปศกึษา 
 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2539 

 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
  ภายในมหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร ์
  ภายนอกมหาวิทยาลัย หน่วยงาน...................................................................... 
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11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 หลักสูตรศลิปศึกษามหาบัณฑิตเป็นหลักสตูรท่ีผลิตบัณฑติให้มีความรู้  ความคิด  ความสามารถ และจริยธรรมให้
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยและสังคมโลก  เน้นการบุกเบิกองค์ความรู้ใหม่  สร้างนวัตกรรมการศึกษาที่ได้
มาตรฐาน ในลักษณะของการบูรณาการการวิจัย  การพัฒนาหลักสูตร   การเรียนการสอน   การวัด/ประเมินผล และ
การพัฒนานิสิตให้รู้จักสร้างภูมิปัญญาและเครือข่ายเพ่ือพัฒนาการศึกษา  เผยแพร่ความรู้เชิงปฏิบัติท่ีสามารถพัฒนา
นิสิต บุคลากรทางการศึกษาด้านศิลปศึกษาอย่างยั่งยืนเพ่ือการช้ีนําและแก้ปัญหาการศึกษาของชาติ นอกจากน้ียังเน้น
การสืบสานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  สร้างเสริมสุขภาพ  สืบทอดสายใยความผูกพันระหว่างพฤทธาจารย์ คณาจารย์  
บุคลากร  นิสิตเก่าและนสิิตปัจจุบัน เพ่ือสร้างสรรคใ์ห้เกดิประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาคณะ  มหาวิทยาลัยและ
ประเทศชาติ 
 ลักษณะสําคัญของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับพันธกิจของจุฬาฯด้านการบุกเบิกและบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือ
ประโยชน์ของสังคมไทย สร้างปัญญาและถ่ายโอนองค์ความรู้กับสาธารณะเพ่ือช่วยพัฒนาสังคมไทยไปสู่การพึ่งพา
ตนเองอย่างย่ังยืนในประชาคมโลก ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้และทักษะใหม่ๆ ท่ีครอบคลุมและตอบสนองกับ
สภาวการณ์ของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันไปจนถึงในอนาคตโดยคํานึงถึงมาตรฐานในระดับ 
นานาชาติและความเหมาะสมกับสังคมไทย สนับสนุนให้นิสิตเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม เป็นผู้นําสังคมและสืบสาน
ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ของทั้งสังคมไทยและสังคมโลกทําให้ประเทศไทยต้องมีการเตรียมความ
พร้อมของทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถปรับตัว เพ่ือรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ศิลปศึกษาจึงเปน็วิชาที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเป็นมนุษย์ท่ีมีความสมบูรณ์ เพียบพร้อม มีความรู้และทักษะทีทั่นสมัยสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนใน
อนาคต สามารถสร้างสรรคผ์ลงานด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสทิธิภาพ และช่วยพัฒนาสังคมไทยไปสู่การพ่ึงพาตนเองได้
พอเพียงและย่ังยืน ในยุคเศรษฐกิจแบบสร้างสรรคแ์ละการศึกษาผลิตภาพ 
 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ของทั้งสังคมไทยและสังคมโลกทําให้ประเทศไทยต้องมีการเตรียมความ
พร้อมในการอนุรักษ์ทุนทางสงัคมและวัฒนธรรม ซ่ึงเป็นเครื่องมือท่ีแสดงให้เห็นถึงความเป็นชาติและสร้างสรรค์
นวัตกรรมทางศิลปศึกษาเพ่ือสังคมยุคใหม่ รวมถึงการสร้างจิตสํานึกสาธารณะเพื่อเกิดความเกื้อกูลและความสามัคคีใน
สังคมไทย หลกัสูตรศิลปศึกษาจึงมีความสําคัญในการปลูกฝังทุนทางวัฒนธรรมและสง่เสริมการสร้างความสามัคคีใน
สังคมตั้งแต่การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจนถึงการศึกษาในระดับสูง หลักสูตรจึงมีความสําคัญในการพัฒนาประชากรของ
ประเทศทุกระดับ 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  การพัฒนาหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นการบูรณาการศาสตร์ด้านศิลปศึกษาในระดับประเทศและระดับสากล เพ่ือ
สร้างบุคลากรด้านศิลปศึกษา ท่ีสามารถปรับตัว รับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่าง
สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างพอเพียงและย่ังยืนและสืบสาน ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ของชาติให้ดํารงสืบไป 
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 12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีพันธกิจที่สําคัญในการบุกเบิกองค์ความรู้ใหม่ งานวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจน
บูรณาการองค์ความรู้เพ่ือประโยชน์ของสังคมไทย โดยมุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ ทักษะท่ี
ทันสมัย จิตสาธารณะ และเป็นผู้นําทางการศึกษาในระดับชาติ ระดับนานาชาติ เป็นท่ีพ่ึงทางการศึกษาให้กับประเทศ 
การผลิตครู อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ หลักสูตรศิลปศึกษา ในระดับมหาบัณฑิตจะเป็นผู้พัฒนางานวิจัย และ
นวัตกรรมทางศิลปศึกษาเพ่ือสืบสาน ทะนุบํารุงและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมของชาติให้สอดคล้องกับสังคมยุคใหม่ 
13. ความสัมพันธกั์บหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 13.1 รายวิชาของหลักสูตรอ่ืนท่ีนํามาบรรจุในหลักสูตรน้ี 

  รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา (แผน ก แบบ 2)                          2  หน่วยกิต  
 2756603  วิธีวิจัยทางการศึกษา 2 (1-2-5)  
  Educational Research Methods   

 13.2 รายวิชาของหลักสูตรน้ีท่ีหลกัสูตรอ่ืนนําไปใช้ 
    ไม่มี 
*14. หลักสูตรที่นํามาใช้เป็นแนวทางในการพฒันาหลักสูตร  
 14.1 หลักสูตรใหม่ท่ีเสนอมีลักษณะคล้ายคลึงกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนอยู่แลว้ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
    ไม่มี 

14.2 หลักสูตรลักษณะน้ีมีเปิดสอนอยู่แล้วท่ีมหาวิทยาลัยอ่ืนในประเทศ ได้แก่  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

   หลักสูตรท่ีเสนอปรับปรุงน้ีมีจุดเด่น ข้อแตกต่างกับหลักสูตรดังกล่าวในประเด็นท่ีสําคัญ คือ 
    จุดเด่นของหลักสูตรน้ีคือการมีเป้าหมายในการสร้างนวัตกรรมทางศิลปศึกษาท่ีชัดเจนผ่าน
กระบวนการทางการวิจัยท้ังในวิชาทางทฤษฎีและปฏิบัติ ข้อแตกต่างอีกประการของหลักสูตร คือ มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทร วิโรฒ สังกัดอยู่ในคณะศลิปกรรมศาสตร์  ส่วนหลักสูตรศิลปศึกษาของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สังกัดอยู่ในคณะครุศาสตร์จึงทําให้มีระบบการบริหารงาน และธรรมชาติในการจัดการเรียนการสอนมีความแตกต่าง
กัน 
   14.3 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ใช้ประกอบการพัฒนาหลักสูตรน้ี ได้แก่ 
   The Ohio State University และ Penn State University  เนื่องจากทั้ง 2 สถาบัน จัดให้มีวิชา
บังคับที่เกี่ยวกับทฤษฎี มโนทัศน์และวิธีวิทยาการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางศิลปศึกษา เช่น The Ohio State 
University มี ร าย วิชา  Concepts, Theories, and Issues in Art Education และ  Introduction to Research 
Methodologies, Methods, and Proposal Writing นอกจากน้ียังกําหนดให้เรียนวิชาในกลุ่มทฤษฎี มโนทัศน์ และ
วิจัย (Theory & Concepts and Research) จํานวน 6 หน่วยกิต โดยกําหนดให้มีรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องสําหรับให้เลือก
เรียนเป็นวิชาบังคับเฉพาะสาขาและวิชาเลือก เช่น รายวิชา Evaluation and Assessment in Arts Education,  
Symposium Issues, Overview of Curriculum in Art Education, The Arts and Integrated Curriculum, 
Philosophies of Art, Culture, and Pedagogy, Art and Cultural Policy Internship,  Research Problems  
in Art Education,  Introduction to Teaching Arts Education at the College Level, Writing for Publication 
เป็นต้น สําหรับ Penn State University มีรายวิชา Research in Art Education, Foundations of Art Education, 
Curriculum Development in Art Education, Art Education, History of Art Education เป็นต้น  โดยในการ
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ปรับปรุงหลักสูตรครั้งน้ีได้นําแนวทางของรายวิชาดังกล่าวมาใช้ในการปรับกลุ่มรายวิชาและการเปิดรายวิชาใหม่
เพ่ิมเติม 
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หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความสําคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
  1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
    หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา มีปณิธานในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ที่ทันสมัย สามารถวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางศิลปศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนท้ังในและนอก
ระบบการศึกษา มีทักษะในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาสังคม 
  1.2 ความสําคัญของหลักสูตร  
    เป็นหลักสูตรท่ีมีความเข้มแข็งในการพัฒนานักวิชาการทางศิลปศึกษาที่มีทักษะการวิจัย การสร้าง
องค์ความรู้และนวัตกรรมให้เป็นแหล่งอ้างอิงของประเทศ และเป็นแหล่งความรู้ในการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพ
ชีวิตของคนในสังคม 
  1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดมิ 
             1. เพ่ือผลิตนักวิชาการด้านศิลปศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในด้านการสร้างองค์ความรู้ บริหาร
จัดการทั้งองคค์วามรู้เเละงานทางศิลปศึกษา 
             2. เพ่ือผลิตนักวิชาการด้านศิลปศึกษาที่มีความสามารถในการวิจัย สร้างองค์ความรู้ หรือบูรณาการ
ความรู้ใหม่ด้านศิลปศึกษาทีส่ามารถนําไปใช้พัฒนาชุมชน สังคม เเละสิ่งเเวดล้อมได้ 
             3. เพ่ือผลิตนักวิชาการด้านศิลปศึกษาที่สามารถเป็นผู้นําเเละช้ีนําสังคมโดยใช้ศาสตร์ทางศลิปศึกษา
ได้อย่างมีคุณธรรมเเละจริยธรรม      
    วัตถุประสงค์ของหลักสูตรปรับปรุง  
               1. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ท่ีมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ สร้าง และบริหารจัดการองค์
ความรู้อย่างสร้างสรรค์สอดคล้องกับความต้องการของสงัคม และวัฒนธรรม 
             2. เพ่ือผลิตบัณฑิตทีมี่ทักษะในการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางศิลปศึกษา สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ชุมชน และสังคม บนพ้ืนฐานของคุณธรรมและจริยธรรม 
  *1.4 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์
             คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ บัณฑิตจุฬาฯ เป็นผู้ท่ีมีคุณค่าของสังคม
โลก ซ่ึงประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ  14 ประเด็น ดังนี้ 1. มีความรู้ (รู้รอบ รู้ลึก)  2. มีคุณธรรม (มีคุณธรรมและ
จริยธรรม  มีจรรยาบรรณ)  3. คิดเป็น (สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีทักษะใน
การคิดแก้ปัญหา)  4. ทําเป็น (มีทักษะทางวิชาชีพ มีทักษะทางการสื่อสาร มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ มีทักษะการบริหารจัดการ) 5. ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ (ใฝ่รู้ รู้จักวิธีการเรียนรู้)  
6 .  ม ีภาวะผู ้นํา   7 .  ม ีส ุขภาวะ   8 .  ม ีจ ิตอาสาและสําน ึกสาธารณะ   9 .  ดํารงความเป็นไทยในกระแส 
โลกาภิวัตน์ 
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      สําหรับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของหลักสูตรมีลักษณะเด่น คือ   
 

ข้อ องค์ประกอบ ประเด็น คุณลักษณะของบัณฑิต 
1 มีความรู้ รู้รอบ มีความรู้เชิงบูรณาการในสาขาวิชาศิลปศึกษาที่เก่ียวข้องกับหลักและพื้นฐาน

การศึกษาและการวิจัยทางการศึกษาและสามารถประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิต
และการประกอบวิชาชีพทางด้านศิลปศึกษา  รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของ 
เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม 

  รู้ลึก มีความรู้ท่ีทันสมัย เข้าใจเน้ือหาสาระหลักของศาสตร์ในสาขาวิชาอย่างลึกซ้ึง
และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ 

2 มีคุณธรรม มีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

ประพฤติและปฏิบัติตนเป็นคนดี มีความรับผิดชอบ มีศีลธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริต มีเมตตากรุณา และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติ 

  มีจรรยาบรรณ มีระเบียบวินัย ประพฤติ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษาและ
จรรยาบรรณนักวิจัย 

3 คิดเป็น สามารถคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ 

สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างมีเหตุผล คิดแบบองค์รวมสามารถนํา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

  สามารถคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ 

สามารถพัฒนาแนวคิดเชิงวิชาการทางการศึกษาและกรอบแนวคิดการวิจัยด้าน
ศิลปศึกษาอย่างริเริ่มสร้างสรรค์ 

  มีทักษะในการคิด
แก้ปัญหา 

สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรอบคอบด้วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม 
 

4 ทําเป็น มีทักษะทาง
วิชาชีพ 

มีทักษะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา สามารถวิจัย และ
ใช้ผลการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 

  มีทักษะทาง 
การส่ือสาร 

มีทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสาร การถ่ายทอด การ
นําเสนอผลงานทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

  มีทักษะทาง
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร การเรียนรู้  
การสืบค้น การวิเคราะห์ การวิจัย การผลิตและการนําเสนอผลงานวิชาการด้าน
ศิลปศึกษา 

  มีทักษะทาง
คณิตศาสตร์และ
สถิติ 

มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติในการอ่าน วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล 
จากแหล่งข้อมูลประเภทต่างๆ 

  มีทักษะการ
บริหารจัดการ 

มีทักษะในการวางแผน ดําเนินการ และประเมินผลการทํางานให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทํางานได้ด้วยตนเอง ทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืน และมีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ 

5 ใฝ่รู้และรู้จัก
วิธีการเรียนรู้ 

ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้เพ่ิมเติมจากแหล่งต่างๆ อย่างสม่ําเสมอและต่อเน่ือง 
 

 รู้จักวิธีการเรียนรู้ รู้จักเทคนิค วิธีและกระบวนการในการเรียนรู้และสามารถนําไปใช้ใน 
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม 

6 มีภาวะผู้นํา ท่ีมี
จิตบริการ 

 สามารถแสดงภาวะผู้นําทางการศึกษาอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองท้ังในฐานะผู้นํา 
ผู้ตาม และรู้จักสร้างเครือข่ายทางการศึกษา   
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ข้อ องค์ประกอบ ประเด็น คุณลักษณะของบัณฑิต 
7 มีสุขภาวะ  รู้จักวิธีการดูแลสุขภาพกายและจิตของตนเอง มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม  สามารถ

ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ 

8 มีจิตอาสาและ
สํานึกสาธารณะ 

 มีจิตสํานึกต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสมบัติ มีจิตอาสาในการเสริมสร้าง
ความมั่นคงให้ชุมชน สังคมทั้งในด้านการศึกษา สังคมและวัฒนธรรม 

9 ดํารงความเป็น
ไทยในกระแส 
โลกาภิวัตน์ 

 เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ความเป็นไทย เห็นความสําคัญของความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและรู้เท่าทันการพัฒนาเปลี่ยนแปรของบริบททางสังคม เพ่ือให้
สามารถทํางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้โดยยัง
สามารถดํารงความเป็นตัวของตัวและทะนุบํารุงสืบสานวัฒนธรรมไทยได้ 

10 มีความเป็นครู  มีจิตวิญญาณความเป็นครู รัก เมตตาต่อศิษย์ มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์และมีความกล้าหาญทาง
จริยธรรม 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนพัฒนาปรบัปรุงท่ีคาดว่าจะดําเนินการได้ในระยะ 5 ปี 
แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

1. การสําเร็จการศึกษาของ
บัณฑิตในระยะเวลาที่กําหนด 

 มีการสํารวจความต้องการ
ของผู้เรียนต้ังแต่
กระบวนการรับเข้าและหลัง
การรับเข้าศึกษา 

 ส่งเสริมให้นิสติเสนอโครง
ร่างฯในภาคปลายปี
การศึกษาที่ 1 

 แผน/กําหนดการ
ประชุม/รายช่ือและ
จํานวนนิสิตที่มีการ
สอบโครงร่างฯภาค
ปลายปีการศึกษาที่ 1 
หรือภาคต้นปี
การศึกษาที่ 2  

 เปิดรายวิชาประเด็น
วิจัยทางศิลปศกึษา
และวิชาวิจัย
ศิลปศึกษาให้เป็น
รายวิชาบังคับในปี 1 

2. ร้อยละของนิสิตในหลักสูตรที่
ได้รับทุนวิจัย 

 ประกาศ/สง่เสริมให้นิสิตหา
ข้อมูลเรื่องทุนวิจัยจาก
หน่วยงานต่างๆต้ังแต่ปี
การศึกษาแรก 

 เอกสารประกาศทุน
วิจัยสําหรับนิสติปี 1  

 จํานวนนิสิตใน
หลักสูตรที่ได้รบัทุน
วิจัยในปีที่ผ่านมา  
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
3. บทความจากวิทยานิพนธ์ที่ได้
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ระดับชาติ 

 กําหนดให้นิสิตตีพิมพ์
บทความวิจัยในวารสาร
ระดับชาติก่อนจบการศึกษา 

 เอกสารแสดงจํานวน
บทความจาก
วิทยานิพนธ์ท่ีตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสาร
ระดับชาติในปีท่ีผ่าน
มา 
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
           ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
   ระบบทวิภาค (นานาชาติ) ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
   ระบบตรีภาค  ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
    มีภาคฤดูร้อน 

        ไม่มีภาคฤดูร้อน 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
           -ไม่มี- 

 *1.4 การลงทะเบียนเรียน 
        ระดับปริญญาตรี ภาคการศกึษาปกติ ไม่เกิน 22 หน่วยกิต  ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 7 หน่วยกิต 
        ระดับบัณฑิตศกึษา ภาคการศึกษาปกติ ไม่เกิน 15 หน่วยกิต  ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 

2. การดําเนินการหลักสูตร  
  2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
          ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาต้น : สิงหาคม - ธันวาคม 
    ภาคการศึกษาปลาย : มกราคม - พฤษภาคม 
    ภาคฤดูร้อน   : มิถุนายน - กรกฎาคม 
   ระบบทวิภาค (นานาชาติ) ภาคการศึกษาต้น : สิงหาคม - ธันวาคม 
    ภาคการศึกษาปลาย : มกราคม - พฤษภาคม 
    ภาคฤดูร้อน   : มิถุนายน - กรกฎาคม 
   ระบบตรีภาค ภาคการศึกษาท่ี 1 : สิงหาคม - พฤศจิกายน 
     ภาคการศึกษาท่ี 2 : ธันวาคม - มีนาคม 
     ภาคการศึกษาท่ี 3 : เมษายน – กรกฎาคม 
 
  2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
   แผน ก แบบ ก1 
  1.  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต หรือศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปศึกษา  หรือ
สําเร็จปริญญาบัณฑิตทางทัศนศิลป์  นฤมิตศิลป์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกแบบอุตสาหกรรม และโบราณคดี หรือ
สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองและคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธ์ิสมัครเข้าศึกษาได้ โดยได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการ   
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         2.  ในกรณีท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาศิลปศึกษาหรือสาขาที่สอดคล้องกับวิชา
ศิลปศึกษา โดยได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบวิชาเฉพาะสาขา โดยสอบสัมภาษณ์เท่าน้ัน 

          3.  มีประสบการณ์ในการวิจัย และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธ์ิ
สมัครเข้าศึกษาได้ 

          4.  มีผลการสอบภาษาองักฤษตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด     
      5.  คุณสมบัติอ่ืนๆ เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆไป หรือ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธ์ิสมัครเข้าศึกษาได้  
 แผน ก แบบ ก2  
  1.  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต หรือศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปศึกษา  หรือ
สําเร็จปริญญาบัณฑิตทางทัศนศิลป์  นฤมิตศิลป์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกแบบอุตสาหกรรม และโบราณคดี หรือ
สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองและคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธ์ิสมัครเข้าศึกษาได้ โดยได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการ    
  2.  ในกรณีท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาศิลปศึกษาหรือสาขาที่สอดคล้องกับวิชา
ศิลปศึกษา โดยได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบวิชาเฉพาะสาขา โดยสอบสัมภาษณ์เท่าน้ัน 
       3.  มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด     
       4.  คุณสมบัติอ่ืนๆ เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆไป หรือ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธ์ิสมัครเข้าศึกษาได้  
*การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปตามคู่มือการสมัครเข้าศึกษาซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบในปี
การศึกษาน้ัน หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้ 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
1) นิสิตที่จบการศึกษาจากสาขาวิชาอ่ืน ขาดความรู้พ้ืนฐานทางด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ทําให้ต้องเรียน 

วิชาพ้ืนฐานด้านการศึกษาเพ่ิมเติม 
 2) นิสิตมีทักษะภาษาอังกฤษไม่เพียงพอต่อการศึกษาหาความรู้จากภาษาต่างประเทศด้วยตนเอง 
 2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนิสติในข้อ 2.3 
 1) ให้นิสิตที่จบการศึกษาจากสาขาวิชาอ่ืน เรียนวิชาพ้ืนฐานด้านการศึกษาเพ่ิมเติม 
 2) ส่งเสริมให้นิสิตพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 
 2.5 แผนการรับนิสิตและผูส้ําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

จํานวนนิสิต 
จํานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
นิสิตใหม่ 10 10 10 10 10 
นิสิตเก่า 4 10 10 10 10 
รวม 14 20 20 20 20 

คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา 4 10 10 10 10 



16 
 

1.6 งบประมาณตามแผน 
  2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 
 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ค่าเล่าเรียน 460,000.00    460,000.00  460,000.00 460,000.00 460,000.00 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 0 0 0 0 0 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  3,684,600.00 3,684,600.00 3,684,600.00 3,684,600.00 3,684,600.00 

รวมรายรับ 4,144,600.00 4,144,600.00 4,144,600.00 4,144,600.00 4,144,600.00 

  
  2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ก. งบดําเนินการ      
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 3,684,600.00 4,826,826.00 5,969,052.00 7,111,278.00 8,253,504.00 
2. ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน (ไม่รวม 3) * 5,520,000.00 5,520,000.00 5,520,000.00 5,520,000.00 5,520,000.00 
3. ทุนการศึกษา - - - - - 
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย - - - - - 

รวม (ก) 9,204,600.00 10,346,826.00 11,489,052.00 12,631,278.00 13,773,504.00 

 
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ข. งบลงทุน  -    
ค่าครุภัณฑ์ 618,350.00 618,350.00 1,044,540.00 1,044,540.00 1,145,000.00 

รวม (ข)      
รวม (ก) + (ข) 9,822,950.00 10,965,176.00 12,533,592.00 13,675,818.00 14,918,504.00 
จํานวนนิสิต ** 14 20 20 20 20 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต 701,639.28 531,258.80 626,679.60 683,790.90 745,925.20 

 
  หมายเหต ุ * ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน (ไม่รวม 3) เป็นงบประมาณของสาขาฯซึ่งเป็นภาพรวมของทุกหลักสูตรใน 
             สาขาวิชาศิลปศึกษา 
       ** จํานวนนิสิตรวมหลักสูตรเก่าและหลักสูตรปรับปรุง 
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1.7 ระบบการศึกษา 
   แบบช้ันเรียน  

        แบบทางไกลผ่านสื่อส่ิงพิมพ์เป็นหลัก 
        แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่อหลัก 
        แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสือ่หลัก (E-learning) 
        แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
        อ่ืนๆ (ระบุ) …………………………………………………… 

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
    เป็นไปตามข้อบังคับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร   
  3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 37 หน่วยกิต  
แผน ก แบบ ก2 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 37 หน่วยกิต  

   ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี 
 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ปี) 
 

หลักสูตรกลุ่มวิชาชีพครู 
 

แผน ก 

แบบ ก11 
แผน ก แบบ ก2  

จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 37 37 หน่วยกิต 
จํานวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน - 25 หน่วยกิต 

- รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา - 18 หน่วยกิต 
- รายวิชาเลือก - ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
- ประสบการณ์วิชาชีพ - - หน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ ์ 37 12 หน่วยกิต 
* หมายเหตุ 
  1  ผู้เข้าศึกษาต้องมีวุฒิปริญญาตรีทางด้านศิลปศึกษาและมีประสบการณ์ในการทําวิจัย 
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3.1.3 รายวิชา 
3.1.3.1   รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา    

 แผน ก แบบ ก2  18 หน่วยกิต 
 2736600 ปรัชญาและทฤษฎีศิลปศึกษา   

Philosophy and Theory of Art Education  
 2(2-0-6)  

 2736601 การพัฒนาหลักสูตรศิลปศึกษา              2(2-0-6)  
  Art Education Curriculum Development           
 2736604 การวิจัยศิลปศึกษา   2(2-0-6)  
  Research in Art Education                        
 2736609 สุนทรียศาสตร์และศิลปวิจารณ์                  2(2-0-6)  
  Aesthetic and Art Criticism    
 2736610 การประเมินผลศิลปศึกษา                     2(2-0-6)  
  Evaluation in Art Education                            
 2736619 สัมมนาวิจัยศิลปศึกษา    3(3-0-9)  
  Research Seminar in Art Education                  
 2736704  นวัตกรรมทางศิลปศึกษา  2(1-2-5)  
  Innovation in Art Education    
 2736705 ประเด็นวิจัยศิลปศึกษา           1(1-0-3)  
  Art Education Research Issues       
 2756603 วิธีวิจัยทางการศึกษา  2(1-2-5)  
  Educational Research Methods    
      
3.1.3.2  รายวิชาเลือก   

             แผน ก แบบ ก2                            ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต  
 2736602 การบริหารและการปฏิบัติงานทางศิลปศึกษา  2(2-0-6)  
  Administration and Practices in Art 

Education 
   

 2736606 แนวโน้มศิลปศึกษาร่วมสมัย                      2(2-0-6)  
  Trends in Contemporary Art Education      
 2736611  ปัญหาการสอนศิลปะในโรงเรียน                 2(2-0-6)     
  Problems in Teaching Art in School                  
 2736612   การสอนศิลปะในระดับอุดมศึกษา              2(2-0-6)  
  Teaching Art in Higher Education                     
 2736614 เอกัตศึกษา ก                                       1(1-0-3)  
  Individual Study A                          
 2736615 เอกัตศึกษา ข                               2(2-0-6)  
  Individual Study B                                     

                                                         
 รายวิชาเปิดใหม่ 
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 2736617 คอมพิวเตอร์กราฟิกซอร์ฟแวร์ในศิลปศึกษา  2(1-2-5)  

  Computer Graphic Software in Art 
Education       

   

 2736618 ศิลปะกับเด็กปฐมวัย                           2(2-0-6)     
  Art and Young Children    
 2736622 การออกแบบพาณิชยศิลป์ขั้นสูง                 2(1-2-5)    
  Advanced Commercial Design                         
 2736660 

 
ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย  
History of Thai Art            

 2(2-0-6) 
 

 

 2736664  ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก                     2(2-0-6)  
  History of Eastern Art                             
 2736665 สัมมนาศิลปะร่วมสมัย                 2(2-0-6)  
  Seminar in Contemporary Art                         
 2736666 การค้นคว้าทางศิลปะไทย         2(2-0-6)     
  Research in Thai Art                               
 2736667 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก                  2(2-0-6)  
  History of Western Art                              
 2736668 การพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์                       2(2-0-6)  
  Museology      
 2736669 การเขียนสําหรับศิลปศึกษา  2(2-0-6)  
  Writing for Art Education    
 2736706  การวิจัยการออกแบบศึกษา         2(1-2-5)  
  Design Education Research    
 2736707  ศิลปศึกษาเปรียบเทียบ  2(1-2-5)  
  Comparative Art Education    
 2736708  การวิจัยสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์  2(1-2-5)  
  Creative Research in Visual Arts    
 2736709* ศิลปศึกษาเพ่ือชุมชน  2(1-2-5)  
  Community Art Education    
3.1.3.3 วิทยานิพนธ์    
 แผน ก แบบ ก1                                              37  หน่วยกิต 
 2736817*  วิทยานิพนธ์                  37(0-148-0) 
  Thesis   
 แผน ก แบบ ก2                                              12  หน่วยกิต 
 2736811 วิทยานิพนธ์                                            12(0-48-0) 
  Thesis     

                                                         
 รายวิชาเปิดใหม่ 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
 แผน ก             
 1) แผน ก แบบ ก1          
     ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาต้น    
          จํานวนหน่วยกิต  
  2736817* วิทยานิพนธ์                        10    

   รวม          10    
     ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาปลาย       
          จํานวนหน่วยกิต  
  2736817* วิทยานิพนธ์                10    
   รวม          10    
     ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาต้น        
          จํานวนหน่วยกิต  
  2736817* วิทยานิพนธ์                               10    
   รวม          10    
     ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาปลาย       
          จํานวนหน่วยกิต  
  2736817* วิทยานิพนธ์                7    
  

 
 รวม          7   

 
 

 2) แผน ก แบบ ก2             

     ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาต้น    
          จํานวนหน่วยกิต  
  2756603 วิธีวิจัยทางการศึกษา      2    

  2736600 ปรัชญาและทฤษฏีศลิปศึกษา        2    
  2736601 การพัฒนาหลักสูตรศิลปศึกษา      2    
  2736705 ประเด็นวิจัยศิลปศึกษา      1    

  273xxxx วิชาเลือก       2    
   รวม          9    

 
 
 
 

                                                         
  รายวิชาเปิดใหม่ 
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     ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาปลาย       
          จํานวนหน่วยกิต  
  2736604 การวิจัยศิลปศึกษา       2    
  2736704 นวัตกรรมทางศิลปศึกษา       2    

  273xxxx วิชาเลือก      3 - 4   
   รวม         7 - 8   
     ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาต้น        
          จํานวนหน่วยกิต  
  2736609 สุนทรียศาสตร์และศิลปวิจารณ ์      2    
  2736610 การประเมินผลศิลปศึกษา    2    
  2736619 สัมมนาวิจัยศิลปศึกษา    3    
  2736811 วิทยานิพนธ์                                  3       
  273xxxx วิชาเลือก 1 - 2   
   รวม         11 - 12   
    ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาปลาย       
          จํานวนหน่วยกิต  
  2736811 วิทยานิพนธ์                        9    
   รวม          9    

 
 
  3.1.5 คําอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก) 
   *3.1.6 เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง  (ภาคผนวก ข) 

                                                         
  รายวิชาเปิดใหม่ 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 
  3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร  
 

ลําดับ 
ตําแหน่งทางวชิาการ   

ชื่อ-สกลุ 
เลขประจําตัวประชาชน 

คุณวุฒิ 
(เรียงลําดับจาก 
คุณวุฒิสูงสุดถึง 
ระดับ ป.ตรี) 

สาขาวชิา สถาบัน ปี พ.ศ. 
จํานวนผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี) 

ภาระการสอน ชม./ปีการศกึษา 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่ใช้หลักสูตรฉบับนี้) 

งานวิจยั ตํารา หนังสือ บทความวชิาการ 
  

ผลงานวชิาการ 
ในลกัษณะอืน่  

ผลงานวิชาการ 
รับใช้สังคม 

2561 2562 2563 2564 

1 รศ.ดร.ปุณณรัตน์   
พิชญไพบูลย์ 
3101600737548 

Ed.D. Art Education Illinois State 
University 

2531 4 1  8   272 277 277 277 

M.A. Ceramics Illinois State 
University 

2528 

ค.บ. ศิลปศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2525 

2 ผศ.ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ 
3360400910774 

Ph.D. Fine Arts 

University of 
Northumbria at 
Newcastle, 
England 

2549 

2   1   480 480 480 480 

M.V.A 
Visual Arts/Fine 

Arts 
University of 
South Australia  

2541 

ค.บ. 
(เกยีรตินิยม
อันดับสอง) 

ศิลปศึกษา 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2539 

3 ผศ.ดร.ขนบพร แสงวณิช 
3100500429905 

ค.ด. อุดมศกึษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2550 2  1 7 2  639 639 639 639 

ค.ม. 
 

ศิลปศึกษา 
 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2544 

ค.บ. 
(เกยีรตินิยม) 

ศิลปศึกษา 
 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
 
 

2539 
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ลําดับ 
ตําแหน่งทางวชิาการ   

ชื่อ-สกลุ 
เลขประจําตัวประชาชน 

คุณวุฒิ 
(เรียงลําดับจาก 
คุณวุฒิสูงสุดถึง 
ระดับ ป.ตรี) 

สาขาวชิา สถาบัน ปี พ.ศ. 
จํานวนผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี) 

ภาระการสอน ชม./ปีการศกึษา 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่ใช้หลักสูตรฉบับนี้) 

งานวิจยั ตํารา หนังสือ บทความวชิาการ 
  

ผลงานวชิาการ 
ในลกัษณะอืน่  

ผลงานวิชาการ 
รับใช้สังคม 

2561 2562 2563 2564 

4 ผศ.ดร.โสมฉาย บุญญานันต์ 
3100901275739 

ค.ด. 
วิธีวิทยาการวิจัย

การศึกษา 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2549 
2   2 1  331 376 421 421 

ค.บ. 
(เกยีรตินิยมอันดับ 

1 เหรียญทอง) 
ศิลปศึกษา 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2541 

5 ผศ.ดร. อินทิรา พรมพันธุ์ 
3120600598083 

ค.ด. เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศกึษา 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2550 2   3 2  390 390 435 525 

ค.ม. 
ศิลปศึกษา จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 
2545 

ศป.บ. 
(เกยีรตินิยม) 

นฤมิตศิลป์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2540 

* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

 3.2.2 อาจารย์พิเศษ 

ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชาและสถาบันที่สําเร็จการศึกษา ผลงานทางวิชาการ 

1. นายศักดิ์ชัย สายสิงห์  
3160500498966 

ศาสตราจารย์ Doctorat  
 

D.E.A.  
ศศ.ม.  
ศศ.บ. 

en Histoire de l'art et Archaéologie, Universite 

de Paris-Sorbonne  

 en Histoire de l'art   
ประวัติศาสตร์ศิลปะ, มหาวิทยาลัยศิลปากร 

โบราณคด ี(เกียรตนิิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิจัย 7 
ศักดิ์ ชัย สายสิงห์. ศิลปะเมืองเชียงแสน : วิเคราะห์

รูปแบบศิลปกรรมร่วมกับหลักฐานทาง
โบราณคดี และเอกสารทางประวัติศาสตร์. 
กรุงเทพฯ : กรมศิลปากรจัดพิมพ์, 2551. 

________.  ( วิ จั ย ร่ ว ม )  “พ ร ะ อ า ร า ม ห ล ว ง ใ น
กรุงเทพมหานคร” ร่วมวิจัยกับวิทยาลัยศาสน
ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนอุดหนุน
การวิจัยจากมาหาวิทยาลัยมหิดล , 2550-
2551. 

________. เมืองลําพูนจากหลักฐานโบราณคดี ศิลปะ
และเอกสารทางประวัติศาสตร์ . ได้รับทุน
สนับสนุนการวิจัยโดยสํานักศิลปากรที่  8 
เชียงใหม่, กรมศิลปากร, พ.ศ. 2552. 

________. เวียงท่ากาน พัฒนาการของเมืองโบราณจาก
หลักฐานทางโบราณคดีและศิลปกรรม. ได้รับ
ทุนสนับสนุนการวิจัยโดยสํานักศิลปากรที่ 8 
เชียงใหม่, กรมศิลปากร, พ.ศ. 2552.  

________. โครงการวิจัยเรื่อง การทํานุบํารุงศาสนสถาน
และโบราณสถาน : อํานาจและวิธีการ . 
โครงการวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการวิจัย
พุทธศาสน์ศึกษา ของศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. 

________.  พระพุทธรูปในประเทศไทย  : รูปแบบ 
พัฒนาการและศรัทธาของคนไทย. ได้รับทุน
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ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชาและสถาบันที่สําเร็จการศึกษา ผลงานทางวิชาการ 

วิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปี พ.ศ. 2550-2551. (พิมพ์
เผยแพร่ ปี พ.ศ. 2555). 

________.  “เจดีย์ในประเทศไทย : แนวคิด คติการ 
               สร้าง พัฒนาการทางรูปแบบ และการ 
               วิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์”. สถาบันวิจัย 
               และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.  
ตํารา 6 
________.งานช่างสมัยพระนั่งเกล้าฯ. สํานักพิมพ์มติชน,  
               2551.         
________. ศิลปะเมืองเชียงแสน วิเคราะห์งาน 
              ศิลปกรรมร่วมกับหลักฐานทางโบราณคดี  
              และเอกสารทางประวัติศาสตร์. กรุงเทพฯ :   
               กรมศิลปากร จัดพิมพ์, 2551. 
________. พุทธปฏิมาพลังแห่งศรัทธา. กรุงเทพฯ : มติ 

ชน, 2553. 

________. พระพุทธรูปสําคัญและพุทธศิลป์ในดินแดน

ไทย. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2554. 

________. เจดีย์ พระพุทธรูป ฮูปแต้ม สิม ศิลปะลาว

และอีสาน, กรุงเทพฯ : มิวเซียมเพรส, 2555. 

________. พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ : พัฒนาการของ

งานช่างและแนวคิดที่ปรับเปลี่ยน. กรุงเทพฯ 

: เมืองโบราณ, 2556. 

________. ศิลปะล้านนา. กรุงเทพฯ : มติชน, 2556. 

________. ศิลปะพม่า. กรุงเทพฯ : มติชน, 2557. 
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ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชาและสถาบันที่สําเร็จการศึกษา ผลงานทางวิชาการ 

________. ลพบุรีหลังวัฒนธรรมเขมร. กรุงเทพฯ :  

               มติชน, 2559. 

2. นายสันติ คุณประเสริฐ 
3101400374425 

รองศาสตราจารย์ Ed.D.  
M.I.D. 
ค.บ. 

Industrial Arts Education, New York University 

Industrial Design, Pratt Institute 

ศิลปศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วิจัย 2 
สันต ิคุณประเสริฐ.  2546.  กระหนกในงานออกแบบ 
               สิ่งพิมพ์: กรณีศึกษาประวัติศาสตรอ์อกแบบ 
               ในสมัยรัชกาลที ่5. 
________. 2526.  วิวัฒนาการการออกแบบตัวอักษรไทย 
               ในงานพิมพ์ ระหว่าง พ. 
หนังสือ 3 
สันต ิคุณประเสริฐ.  2545.  ออกแบบจัดวางตัวพิมพ์  
                     Typography.  กรุงเทพมหานคร : คณะ 
                     ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
________. 2544.  ออกแบบตัวอักษร (lettering  
                    Design) 2709209 ภาคการศึกษาปลาย  
                    ปีการศึกษา 2544.  (อัดสําเนา) : คณะ 
                    ครศุาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
________. 2540.  วิชาการออกแบบพาณิชยศิลป์  
                    2709310 (Commercial Design).  (อดั 
                    สําเนา) : คณะครุศาสตร ์จุฬาลงกรณ์ 
                    มหาวิทยาลัย. 

5. นางสาวอําไพ ตีรณสาร 
3100400431461 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. 
M.A. 
ค.บ. 

Art Education, Ohio State University  

Elementary Education, Portland State University 

ศิลปศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วิจัย 1 
Ampai Tiranasar and others (2014) “A Study of  
           guidelines for developing a Web  
           information system for art teachers in  
           Thailand”  Paper presented at the  
            Inaugural International Conference on  
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ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชาและสถาบันที่สําเร็จการศึกษา ผลงานทางวิชาการ 

            Open and Flexible Education (ICOFE  
            2014)   January 16-17, 2014 at Hong  
            Kong SAR. 
บทความ 1 
Ampai Tiranasar, (2013) "Interactive Multimedia:      
          An Examination of Textbook    
          Complementary experiences for Studying    
          Laithai," Asia Regional OpenCourseWare  
          and Open Education Conference 2012  
          (AROOC2012) "Open Education En Route  
          to Conceptual  Society" 21st to 22nd  
          January 2013 Bangkok, Thailand Windsor  
          Suites Bangkok organized by Japan Open  
          Courseware Consortium, Thailand Cyber  
          University Project (TCU) and Silpakorn  
          University 
หนังสือ (บทความในหนังสือ) 1 
Ampai Tiranasar, (2012) Chapter 28 "Lai Thai: A 

Closer Look at Intriguing Thai 
Ornaments" in Teaching Asian Art: 
Content, Context, and Pedagogy, 
Sheng Kuan Chung (Editor) National Art 
Education Association pp. 185-191. 

6. นายสัญญา วงศ์อร่าม 
3120101503931 

รองศาสตราจารย์ Diploma  
ศ.บ. 

Graphics Art, Gerrit Rietveld Academie  

ภาพพิมพ์, มหาวิทยาลัยศลิปากร 

วิจัย 2 
สัญญา วงศ์อร่าม.  2546.  ดวงอาทิตย์กับความรุ่งเรือง 
              แห่งชีวิต. 
ทวีวงศ์ ศรีบุร ีและคณะ.  2540.  การศึกษา และวิเคราะห์ 
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ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชาและสถาบันที่สําเร็จการศึกษา ผลงานทางวิชาการ 

              ภาวะการดําเนินธุรกิจ การให้บริการที่พัก การ 
              จัดนําเที่ยว และร้านค้าของที่ระลึกภายใต้ 
              ขอบเขตพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ สํานัก 
              บริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
              ร่วมกับการทอ่งเที่ยวแห่งประเทศไทย. 
หนังสือ 2 
สัญญา วงศ์อร่าม.  2528.  ประวัติของศิลปินภาพพิมพ์ที่มี 
              ชื่อเสียงของโลก.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์สิป 
              ประภา. 
________. 2520.  ตําราการเขียนภาพคนและจัด 
              องค์ประกอบ.  กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร ์ 
              จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

7. มล.นิพาดา เทวกุล 
3120101168881 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.  
M.A.  
อ.บ. 

Philosophy, Distinction Boston College 

Philosophy, Distinction Boston College 

ปรัชญา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วิจัย 1 
ตํารา 1 

 

9. นางสาววัชรินทร์ ฐิติอดิศัย 
3101300576239 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.ด.  
ศศม. 
ค.ม. 
ค.บ. 

อุดมศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โบราณคดสีมัยประวัติศาสตร์, มหาวิทยาลัยศลิปากร 

ศิลปศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ศิลปศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วิจัย 3 
วัชรินทร์  ฐิตอิดศิัย. 2555. การศกึษากระบวนการ

สร้างสรรค์จิตรกรรมไทยพุทธประวัติ วัด
สะอาดโนนงาม.   

สุลักษณ์ ศรีบุร ีและ วัชรินทร์ ฐิติอดิศยั.  2550.  
การศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี คติ
ความเชื่อของชุมชนในลุ่มน้ํายัง และลุ่มน้ํา
พอง. ทุนสนับสนุนการวิจัย สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.   
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ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชาและสถาบันที่สําเร็จการศึกษา ผลงานทางวิชาการ 

ทวีวงศ์  ศรีบุร ีและคณะ. 2540.  การศึกษาและวิเคราะห์
การดําเนินธุรกิจการให้บริการที่พกั การจัดที่
เที่ยว และร้านค้าของที่ระลึก ภายใต้ขอบเขต
พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ.  การทอ่งเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย, (ผู้ร่วมวิจัย) 

หนังสือ 2 
วัชรินทร์  ฐิติอดิศัย. 2538. ประวัติศิลปะตะวันออก 
             กรุงเทพฯ: กรมการศึกษานอกโรงเรียน. 
________.  2549. “ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรต ิ(วงเวียน 
             โอเดียน)” ใน สําเพ็ง: ประวัติศาสตร์ชุมชน 
            ชาวจีนในกรุงเทพฯ. สุภางค์ จันทวานิช,  
             บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่ง 
             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.หน้า 168 – 192. 
บทความ (บทความในหนังสือ) 3 
วัชรินทร์  ฐิตอิดศิัย.  2529.  “บทบาทของครูศิลปศกึษา

ในการเรียนการสอนตามหลกัสูตรใหม่”  ใน ครุ
ศิลป์  ฉบับที่ 1 โดย สันต ิ คุณประเสริฐ. คณะ
ครุศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529. 

________. 2530.  “โคลด โมเนต”์  ใน หนังสือฟิลลิ่ง 
            ฉบับที่ 20, 2530.   
________.  2544. “สัญลักษณ์เครื่องรางในศิลปะอียิปต์”   
               ใน Design 1: รวมบทความและรายงาน 
              การวิจัยศาสตร์แห่งการออกแบบ. พรเทพ     
              เลิศเทวศิร,ิ บรรณาธิการ. กรุงเทพฯสํานักพิมพ์ 
               แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,35-48. 
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4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)   
  ไม่มีการฝึกงานหรือสหกิจศกึษา 
 
5. ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1 คําอธิบายโดยย่อ   
 หลักสูตรกําหนดให้นิสิตในแผน ก ทําวิทยานิพนธ์ในศาสตร์ของสาขาวิชาเป็นส่วนหน่ึงของการ 
สําเร็จการศึกษา  โดยมีการดําเนินงานตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
และประกาศคณะครุศาสตร์  

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
 ผลการเรียนรู้ที่พัฒนาในการทําวิจัย  ได้แก่ 
   1. มีความรู้ลึกในศาสตร์ของสาขาวิชา 
   2. มีจรรยาบรรณของนักวิจัย 
   3. สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ  คิดสร้างสรรค์  และคิดแก้ปัญหาในการวิจัย 
   4. สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  สืบค้น  และนําเสนอผลงานวิจัย 
   5. มีความใฝ่รู้  รู้จักวิธีการเรียนรู้  และแหล่งการเรียนรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย 
   6. สามารถดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนเอง  สามารถปรับตัว  และแก้ปัญหาใน
   ระหว่างการทําวิจัยได้ 
 5.3 ช่วงเวลา   

สําหรับวิทยานิพนธ์  นิสิตสามารถเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้ต้ังแต่ภาคการศึกษาแรก  สําหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา  โครงร่างวิทยานิพนธ์ต้องได้รับอนุมัติภายใน 2 ปีการศึกษา   
 5.4 จํานวนหน่วยกิต  
  แผน ก แบบ ก1 จํานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 37  หน่วยกิต  

แผน ก แบบ ก2 จํานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 12  หน่วยกิต     
 5.5 การเตรียมการ 
 สําหรับวิทยานิพนธ์ 
  1. มีการแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์สําหรับนิสิตแต่ละคน 
  2. ในแต่ละภาคการศึกษาที่นิสิตลงทะเบียนวิทยานิพนธ์  หลักสูตรกําหนดให้นิสิตเสนอ 
แผนดําเนินการทําวิทยานิพนธ์และรายงานความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์เพ่ือติดตามการทํางานของนิสิตให้
สําเร็จการศึกษาได้ตามกําหนด 
  3. มหาวิทยาลัยและคณะให้บริการแหล่งเรียนรู้และฐานข้อมูลท่ีหลากหลายและทันสมัยสําหรับการ
สืบค้นวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 
  1. การประเมินผลเป็นไปตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาและประกาศของคณะครุศาสตร์ 
  2. การทวนสอบผลการประเมินวิทยานิพนธ์ ดําเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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หมวดท่ี 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
1.1 มีความรู้รอบและรูล้ึกในศาสตร์ทางด้านศิลปศึกษา - ให้ความรู้ทางด้านศิลปศึกษาท่ีทันสมัย การรู้จัก

แสวงหาความรู้ทางด้านศิลปศึกษาจากแหลง่เรียนรู้ต่างๆ  
1.2 เป็นผู้นําทางด้านศิลปศึกษา  - สอนให้มีภาวะผู้นําทางด้านศิลปศึกษา รู้เท่าทันการ

เปลี่ยนแปลง และสร้างเครือข่ายทางศิลปศกึษา  
1.3 มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้กระบวนการทาง
ศิลปะในการพัฒนาสังคม และสืบสานศลิปวัฒนธรรม 

- สอนให้มีจิตอาสา สํานึกสาธารณะ และให้บริการ
วิชาการทางด้านศิลปศึกษาแก่สังคม ทะนุบํารุงและ 
สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 

1.4 เป็นนักการศึกษาและนักวิชาการทางด้าน
ศิลปศึกษา สามารถสร้างนวัตกรรมทางศิลปศึกษา 

- ส่งเสริมให้มีความรู้ ความสามารถในการบูรณาการ
ศาสตร์ต่างๆ กับศาสตร์ทางศิลปศึกษา สร้างนวัตกรรม
ใหม่ทางด้านศิลปศึกษา 

1.5 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ศิลปศึกษา 

- สอนให้ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี มีระเบียบ
วินัย เคารพกฎ กติกาของสังคม มีความรับผิดชอบ มี
ความซ่ือสัตย์ และประพฤติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 
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2. Curriculum Mapping 
  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ 
   1.1 รู้รอบ: มีความรู้ในทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวข้องกับ
ศิลปศึกษาด้านต่างๆ พื้นฐานด้านจิตวิทยาการศึกษา 
ศิลปศึกษา ระเบียบวิธีวิจัย สถิติประยุกต์ทางการศึกษา 
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการดํารงชีวิต รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม   

 บรรยาย/อภิปราย 

 ศึกษาดูงาน 

 เรียนรู้แบบนําตนเอง 

 กรณีศึกษา 

 โครงงาน 

 ประเมินความรู้ทางวิชาการ 

 ประเมินจากผลงานเดี่ยว ผลงานกลุ่ม 

 ประเมินจากการสอบข้อเขียน 

 ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย 

   1.2 รู้ลึก: มีความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎี หลักการที่
เกี่ยวข้องกับศิลปศึกษาด้านต่างๆ ทฤษฎี หลักการศึกษา
ไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พื้นฐานด้านจิตวิทยา
การศึกษา ศิลปศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
ทําวิจัยด้านศิลปศึกษา   

 บรรยาย/อภิปราย 

 ศึกษาดูงาน 

 เรียนรู้แบบนําตนเอง 

 กรณีศึกษา 

 โครงงาน 

 ประเมินความรู้ทางวิชาการ 

 ประเมินจากผลงานเดี่ยว ผลงานกลุ่ม 

 ประเมินจากการสอบข้อเขียน 

 ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย 

2. มีคุณธรรม 
   2.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม: ศรัทธาในความดี มีหลัก
คิดและปฏิบัติในการทําความดี มีจริยธรรมในการทําวิจัย 
สามารถแสดงจุดยืนทางวิชาการ มีความรับผิดชอบ ตรง
ต่อเวลา มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น
ในสังคมได้อย่างสันติ 

 บรรยาย/อภิปราย 

 ศึกษาดูงาน 

 เรียนรู้แบบนําตนเอง 

 กรณีศึกษา 

 โครงงาน 

 ประเมินความรู้ทางวิชาการ 

 ประเมินจากผลงานเดี่ยว ผลงานกลุ่ม 

 ประเมินจากการสอบข้อเขียน 

 ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย 

    2.2 มีจรรยาบรรณ: มีศรัทธา รักษา กฎกติกาใน
วิชาชีพ ยึดมั่นในความถูกต้องสําหรับการวัดและ
ประเมินผลงานทางวิชาการ ประพฤติและปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 บรรยาย/อภิปราย 

 ศึกษาดูงาน 

 เรียนรู้แบบนําตนเอง 

 กรณีศึกษา 

 โครงงาน 

 ประเมินความรู้ทางวิชาการ 

 ประเมินจากผลงานเดี่ยว ผลงานกลุ่ม 

 ประเมินจากการสอบข้อเขียน 

 ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
3. คิดเป็น 
   3.1 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ: รู้จักคิดวิเคราะห์
และสังเคราะห์อย่างมีเหตุผล คิดแบบองค์รวม สามารถ
ประเมินความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม    
    

 บรรยาย/อภิปราย 

 ศึกษาดูงาน 

 เรียนรู้แบบนําตนเอง 

 กรณีศึกษา 

 โครงงาน 

 ประเมินความรู้ทางวิชาการประเมินตนเองก่อนและหลังเรียน 

 ประเมินจากผลงานเดี่ยว ผลงานกลุ่ม 

 ประเมินจากการสอบข้อเขียน 

 ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย 

   3.2 สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์: รู้จักคิดวิเคราะห์และ
สังเคราะห์อย่างมีเหตุผล พัฒนาแนวคิดเชิงวิชาการทาง
การศึกษาอย่างริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถประเมินความรู้
เพื่อประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

 บรรยาย/อภิปราย 

 ศึกษาดูงาน 

 เรียนรู้แบบนําตนเอง 

 กรณีศึกษา 

 โครงงาน 

 ประเมินความรู้ทางวิชาการก่อนและหลังเรียน 

 ประเมินจากผลงานเดี่ยว ผลงานกลุ่ม 

 ประเมินจากการสอบข้อเขียน 

 ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย 

   3.3 มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา: รู้จักคิดวิเคราะห์และ
สังเคราะห์อย่างมีเหตุผล พัฒนาแนวคิดเชิงวิชาการทาง
การศึกษาอย่างริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาที่
ซับซ้อนโดยเลือกใช้กระบวนการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 

 บรรยาย/อภิปราย 

 ศึกษาดูงาน 

 เรียนรู้แบบนําตนเอง 

 กรณีศึกษา 

 โครงงาน 

 ประเมินความรู้ทางวิชาการก่อนและหลังเรียน 

 ประเมินจากผลงานเดี่ยว ผลงานกลุ่ม 

 ประเมินจากการสอบข้อเขียน 

 ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
4. ทําเป็น 
   4.1 มีทักษะทางวิชาชีพ: มีทักษะในการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาในสังคมที่มีความ
หลากหลายทางความคิดและวัฒนธรรม  สามารถวิจัย 
ติดตามความก้าวหน้า และใช้ผลการวิจัย รู้วิธีแก้ปัญหา 
และต่อยอดองค์ความรู้ได้ 

 บรรยาย/อภิปราย 

 ศึกษาดูงาน 

 เรียนรู้แบบนําตนเอง 

 กรณีศึกษา 

 โครงงาน 

 ประเมินความรู้ทางวิชาการ 

 ประเมินจากผลงานเดี่ยว ผลงานกลุ่ม 

 ประเมินจากการสอบข้อเขียน 

 ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย 

   4.2 มีทักษะทางการสื่อสาร: สามารถใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร การถ่ายทอด การนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ และน่าเชื่อถือ 
 

 บรรยาย/อภิปราย 

 ศึกษาดูงาน 

 เรียนรู้แบบนําตนเอง 

 กรณีศึกษา 

 โครงงาน 

 ประเมินความรู้ทางวิชาการ 

 ประเมินจากผลงานเดี่ยว ผลงานกลุ่ม 

 ประเมินจากการสอบข้อเขียน 

 ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย 

   4.3 มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ: สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการติดต่อสื่อสาร การ
เรียนรู้ การสืบค้น การวิเคราะห์ การวิจัยในศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง และการผลิตและ 
การนําเสนอผลงานวิชาการ 

 บรรยาย/อภิปราย 

 ศึกษาดูงาน 

 เรียนรู้แบบนําตนเอง 

 กรณีศึกษา 

 โครงงาน 

 ประเมินความรู้ทางวิชาการ 

 ประเมินจากผลงานเดี่ยว ผลงานกลุ่ม 

 ประเมินจากการสอบข้อเขียน 

 ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย 

   4.4 มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ: มีทักษะทาง
คณิตศาสตร์และสถิติในการอ่าน วิเคราะห์ และแปลผล
ข้อมูลเพื่อประโยชน์ทางการวิจัยและการประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา 
 

 บรรยาย/อภิปราย 

 ศึกษาดูงาน 

 เรียนรู้แบบนําตนเอง 

 กรณีศึกษา 

 โครงงาน 

 ประเมินความรู้ทางวิชาการ 

 ประเมินจากผลงานเดี่ยว ผลงานกลุ่ม 

 ประเมินจากการสอบข้อเขียน 

 ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
   4.5 มีทักษะการบริหารจัดการ: สามารถวางแผน 
ดําเนินการ และประเมินผลการทํางานให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทํางานได้
ด้วยตนเองและร่วมกับผู้อื่น และมีศักยภาพในการเป็น
ผู้ประกอบการ 

 บรรยาย/อภิปราย 

 ศึกษาดูงาน 

 เรียนรู้แบบนําตนเอง 

 กรณีศึกษา 

 โครงงาน 

 ประเมินความรู้ทางวิชาการ 

 ประเมินจากผลงานเดี่ยว ผลงานกลุ่ม 

 ประเมินจากการสอบข้อเขียน 

 ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย 

5. ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู ้
   5.1 ใฝ่รู้: รู้จักแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ 
อย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง 

 บรรยาย/อภิปราย 

 ศึกษาดูงาน 

 เรียนรู้แบบนําตนเอง 

 กรณีศึกษา 

 โครงงาน 

 ประเมินความรู้ทางวิชาการ 

 ประเมินจากผลงานเดี่ยว ผลงานกลุ่ม 

 ประเมินจากการสอบข้อเขียน 

ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย 

   5.2 รู้จักวิธีการเรียนรู้: รู้จักเทคนิค วิธีและกระบวนการ
ในการเรียนรู้และสามารถนําไปใช้ในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม 

 บรรยาย/อภิปราย 

 ศึกษาดูงาน 

 เรียนรู้แบบนําตนเอง 

 กรณีศึกษา 

 โครงงาน 

 ประเมินความรู้ทางวิชาการ 

 ประเมินจากผลงานเดี่ยว ผลงานกลุ่ม 

 ประเมินจากการสอบข้อเขียน 

 ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย 

6. มีภาวะผู้นําที่มีจิตบริการ: มีภาวะผู้นําทางการศึกษา
ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในอุดมการณ์ รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น สามารถประสานความคิดและประโยชน์ด้วยหลัก
แห่งเหตุผลและความถูกต้อง รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่
ของตนเองทั้งในฐานะผู้นําและผู้ตาม และสร้างเครือข่าย
ทางการศึกษา  เป็นผู้นําที่พร้อมทางความคิดและพร้อมที่
จะให้การช่วยเหลือดูแลผู้ร่วมงานและบุคคลรอบข้าง  
สังคมและประเทศชาติ 

 บรรยาย/อภิปราย 

 ศึกษาดูงาน 

 เรียนรู้แบบนําตนเอง 

 กรณีศึกษา 

 โครงงาน 

 ประเมินความรู้ทางวิชาการ 

 ประเมินจากผลงานเดี่ยว ผลงานกลุ่ม 

 ประเมินจากการสอบข้อเขียน 

 ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย 

 



36 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
7. มีสุขภาวะ: ตระหนักถึงความสําคัญ ในการรู้จักวิธีการ
ดูแลสุขภาพกายและจิตของตนเอง มีบุคลิกภาพที่
เหมาะสมปรับตัวและรับสภาพกดดันได้ 

 บรรยาย/อภิปราย 

 ศึกษาดูงาน 

 เรียนรู้แบบนําตนเอง 

 กรณีศึกษา 

 โครงงาน 

 ประเมินความรู้ทางวิชาการ 

 ประเมินจากผลงานเดี่ยว ผลงานกลุ่ม 

 ประเมินจากการสอบข้อเขียน 

 ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย 

8. มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ: มีจิตสํานึกห่วงใยต่อ
สังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสมบัติมีจิตอาสาและมุ่ง
สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและวงการศึกษาและสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

 บรรยาย/อภิปราย 

 ศึกษาดูงาน 

 เรียนรู้แบบนําตนเอง 

 กรณีศึกษา 

 โครงงาน 

 ประเมินความรู้ทางวิชาการ 

 ประเมินจากผลงานเดี่ยว ผลงานกลุ่ม 

 ประเมินจากการสอบข้อเขียน 

 ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย 

9. ดํารงความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวัตน์: สํานึกใน
คุณค่าแห่งตน คุณค่าแห่งความเป็นไทย รู้จักกําหนด
บรรทัดฐานแห่งความพอเหมาะพอดีในการครองชีวิต 
รวมทั้งตระหนักถึงความหลากหลาย 
ทางวัฒนธรรมและรู้เท่าทันการพัฒนาเปลี่ยนแปรของ
บริบททางสังคม เพื่อสามารถทํางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่
มีวัฒนธรรมแตกต่างโดยยังดํารงความเป็นตัวของตัวและ
ทะนุบํารุงสืบสานวัฒนธรรมไทยได้อย่างเป็นอิสระ ยั่งยืน 
และสันติ 

 บรรยาย/อภิปราย 

 ศึกษาดูงาน 

 เรียนรู้แบบนําตนเอง 

 กรณีศึกษา 

 โครงงาน 

 ประเมินความรู้ทางวิชาการ 

 ประเมินจากผลงานเดี่ยว ผลงานกลุ่ม 

 ประเมินจากการสอบข้อเขียน 

 ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย 

10. มีความเป็นครู: มีจิตวิญญาณความเป็นครู รัก 
เมตตาต่อศิษย์ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
เต็มตามศักยภาพ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์และมีความ
กล้าหาญทางจริยธรรม 

 บรรยาย/อภิปราย 

 ศึกษาดูงาน 

 เรียนรู้แบบนําตนเอง 

 กรณีศึกษา 

 โครงงาน 

 ประเมินความรู้ทางวิชาการ 

 ประเมินจากผลงานเดี่ยว ผลงานกลุ่ม 

 ประเมินจากการสอบข้อเขียน 

 ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
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 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping) 
 

   ความรับผิดชอบหลักของรายวิชา           ความรับผิดชอบรองของรายวิชา 
แผน ก  แบบ ก1 

 

รายวิชา 
(ทุกรายวิชาในหลักสูตร) 

  
1. มีความรู้ 2. มีคุณธรรม 3. คิดเป็น 4. ทําเป็น 5. ใฝ่รู้และ

รู้จักวิธีการ
เรียนรู้ 

6. มี
ภาวะ
ผู้นํา 

7. มีสุข
ภาวะ 

8. มีจิตอาสา
และสํานึก
สาธารณะ 

9. ดํารงความเป็น
ไทยในกระแสโลกา

ภิวัตน์ 

10.มี
ความ
เป็นครู 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2      

วิทยานิพนธ์                    

2736817* วิทยานิพนธ์  (37 นก.)                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การระบุกิจกรรม: ให้ระบุว่าเป็นกิจกรรมของคณะหรือกิจกรรมมหาวิทยาลัย 
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   ความรับผิดชอบหลักของรายวิชา           ความรับผิดชอบรองของรายวิชา 
แผน ก  แบบ ก2 

รายวิชา 
(ทุกรายวิชาในหลักสูตร) 

  
1. มีความรู้ 2. มีคุณธรรม 3. คิดเป็น 4. ทําเป็น 5. ใฝ่รู้และ

รู้จักวิธีการ
เรียนรู้ 

6. มี
ภาวะ
ผู้นํา 

7. มีสุข
ภาวะ 

8. มีจิตอาสา
และสํานึก
สาธารณะ 

9. ดํารงความเป็น
ไทยในกระแสโลกา

ภิวัตน์ 

10.มี
ความ
เป็นครู 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2      

รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา                    

2736600 ปรัชญาและทฤษฎีศิลปศึกษา                      
2736601 การพัฒนาหลักสตูรศิลปศกึษา                                
2736604 การวิจัยศิลปศกึษา                    
2736609 สุนทรียศาสตร์และศลิปวิจารณ์                    
2736610 การประเมินผลศิลปศึกษา                                       
2736619 สัมมนาวิจัยศิลปศึกษา                      
2736704* นวัตกรรมทางศิลปศึกษา                    
2736705* ประเดน็วิจัยศิลปศึกษา                    
2756603* วิธีวิจัยทางการศึกษา                    
รายวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต)                    
2736602 การบริหารและการปฏิบัติงานทางศิลปศึกษา                    
2736606 แนวโน้มศิลปศึกษาร่วมสมัย                    
2736611 ปัญหาการสอนศิลปะในโรงเรียน                    
2736612 การสอนศิลปะในระดับอดุมศึกษา                    
2736614 เอกตัศึกษา ก                    
2736615 เอกตัศึกษา ข                    
2736617 คอมพิวเตอรก์ราฟิกซอร์ฟแวร์ในศิลปศกึษา                    

 
*รายวิชาเปิดใหม ่
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รายวิชา 
(ทุกรายวิชาในหลักสูตร) 

  
1. มีความรู้ 2. มีคุณธรรม 3. คิดเป็น 4. ทําเป็น 5. ใฝ่รู้และ

รู้จักวิธีการ
เรียนรู้ 

6. มี
ภาวะ
ผู้นํา 

7. มีสุข
ภาวะ 

8. มีจิตอาสา
และสํานึก
สาธารณะ 

9. ดํารงความเป็น
ไทยในกระแสโลกา

ภิวัตน์ 

10.มี
ความ
เป็นครู 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2      

รายวิชาเลือก (ตอ่)                    

2736618 ศิลปะกบัเด็กปฐมวัย                    
2736622 การออกแบบพาณิชยศิลป์ขั้นสูง                    
2736660 ประวัติศาสตร์ศลิปะไทย                    
2736664 ประวัติศาสตร์ศลิปะตะวันออก                    
2736665 สัมมนาศิลปะร่วมสมัย                    
2736666 การค้นคว้าทางศิลปะไทย                    
2736667 ประวัติศาสตร์ศลิปะตะวันตก                    
2736668 การพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์                    
2736669 การเขียนสําหรับศิลปศกึษา                    
2736706* การวิจัยการออกแบบศึกษา                    
2736708* การวิจัยสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์                    
2736707* ศิลปศกึษาเปรียบเทียบ                    
2736709* ศิลปศกึษาเพื่อชุมชน                    
วิทยานิพนธ์                    
2736811 วิทยานิพนธ์                    

 
*รายวิชาเปิดใหม ่
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
               ระดับปริญญาตรี การประเมินผลรายวิชาใช้สัญลกัษณ์ A B+ B C+ C D+ D และ F หรือใช้สัญลกัษณ์ S หรือ U 
            ระดับบัณฑิตศึกษา การประเมินผลรายวิชาใช้สัญลักษณ์ A B+ B C+ C D+ D และ F หรือใช้สัญลักษณ์       
                S หรือ U ส่วนวิทยานิพนธ์ใช้ ดีมาก ดี ผ่าน และตก 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
           พิจารณาจากมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีกําหนดไว้ในแต่ละรายวิชา เม่ือมีการ 
 ทดสอบในแต่ละรายวิชาเรียบร้อยแล้ว ผู้สอนต้องจัดเวลาสําหรับทบทวนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอีกครั้งตาม
 ลักษณะของรายวิชาที่แตกต่างกัน 
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 หลักสูตรระดับปริญญาโท 
   แผน ก แบบ ก1  
    เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผา่นการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ย (การสอบต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจ

เข้าฟังได้) 
    การเผยแพร่วิทยานิพนธ์   
     ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ

ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

    เกณฑ์อ่ืนๆ ...................................................................................................................................... 
   แผน ก แบบ ก2 
    เรียนครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดในหลักสูตร โดยต้องได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00  
    (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)   
    เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผา่นการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ย (การสอบต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจ

เข้าฟังได้) 
    การเผยแพร่วิทยานิพนธ์    
     ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับ

การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือ
นําเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

    เกณฑ์อ่ืนๆ ...................................................................................................................................... 
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์ 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 มีการปฐมนิเทศและแนวการปฏิบัติในฐานะอาจารย์ใหม่ มีการให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน และคณะ ตลอดจนในหลักสูตรท่ีสอน 
 1.2 กําหนดให้อาจารย์ใหม่ต้องเข้ารับการสัมมนาอาจารย์ใหม่ และเข้าโครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ของคณะ 
ครุศาสตร์ 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  มีการประชุม อธิบายถึงขั้นตอนการทํางาน กําหนดให้เข้าร่วมในการจัดการเรียนการสอน ปรับปรุงหลักสูตร 
สนับสนุนให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้และทักษะการจัดการความรู้ โครงการประชุมด้านการจัดการความรู้ จัด
งบประมาณสนับสนุนกิจการต่างๆ 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
  จัดสรรงบประมาณในการส่งคณาจารย์เข้าฝึกอบรมหรือทําวิจัยในสาขาที่สนใจ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 
 

หมวดที่ 7.  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การกํากับมาตรฐาน 
         มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซ่ึงได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริหารประจําคณะ ทําหน้าท่ีกําหนด
ทิศทาง วัตถุประสงค์ บริหารจัดการ วางแผนดําเนินงาน และติดตามผลการดําเนินงานหลักสูตร  เก็บบันทึกข้อมูล
และตรวจสอบคุณสมบัติคุณวุฒิและผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ผู้สอน และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอยู่เสมอ 

2. บัณฑิต 
          มีการจัดทําหลักสูตรกําหนดองค์ประกอบของรายวิชาให้มีการกําหนดวัตถุประสงค์ เน้ือหา วิธีการจัด
กิจกรรม และการประเมินผลที่สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ทางด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ทักษะเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กําหนดให้นิสิต เผยแพร่ผลงานวิชาการ 
โดยการตีพิมพ์บทความวิจัยในแหล่งท่ีเป็นที่ยอมรับ บัณฑิตที่จบการศึกษามีทั้งท่ีเป็นอาจารย์ระดับอุดมศึกษา 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และประกอบอาชีพอิสระทางด้านศิลปะ  

3. นิสิต 
          คณะมีการกําหนดคุณสมบัติและขั้นตอนในการรับนิสิตอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน มีการจัดอาจารย์ท่ีปรึกษา
ให้กับนิสิตต้ังแต่เริ่มเข้าเรียนจนถึงการพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการจัดประชุม
เพ่ือให้นิสิตนําเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์สมํ่าเสมอและต่อเน่ือง มีประธานและเลขานุการเป็นผู้ดูแลระบบการพัฒนา
โครงร่างการวิจัย  มีการจัดอาจารย์ท่ีปรึกษาให้คําแนะนําและช่วยนิสิตพัฒนาโครงร่างตามหลักสูตรกําหนด ทําให้
นิสิตส่วนใหญ่จบการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร อาจารย์มีความเช่ียวชาญในการทํางานวิจัย มีผลงานวิจัย 
ได้รับทุนวิจัยอย่างต่อเน่ือง และมีผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงานสร้างสรรค์หลายรูปแบบจึงสามารถให้
คําปรึกษานิสิตในการทําวิจัยได้เป็นอย่างดี 

4. อาจารย์ 
          ผู้ท่ีจะเป็นอาจารย์ใหม่ต้องมีคุณวุฒิตรงกับอัตราที่ต้ังไว้ ผู้ท่ีจะสมัครเป็นอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอกเท่าน้ัน ส่วนการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ คณะครุศาสตร์กําหนดให้มีการสอบดังนี้ 
  - สอบข้อเขียน 2 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ (อย่างน้อย TOEFL 550 คะแนน) 
  - ทัศนคติในการเป็นอาจารย์และวิชาเฉพาะสาขา 
  - สอบสอนหรือเสนอผลงานทางวิชาการ 
  - สอบสัมภาษณ์ สําหรับผู้ท่ีสอบผ่านข้อเขียน 
  คณะและสาขาวิชาส่งเสริมและสนับสนุนการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมและการทําวิจัยของคณาจารย์ 
โดยจัดสรรกลไกและงบประมาณในการดําเนินการ ท้ังยังสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศอย่าง
สมํ่าเสมอ คณะมีระบบสนับสนุนให้อาจารย์สามารถพัฒนาตนเองได้ โดยมีทุนสําหรับการพัฒนาความเช่ียวชาญ
ทุกๆ 4 ปี ทําให้อาจารย์มีผลงานวิจัยและมีผลงานวิชาการต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
          บริหารจัดการหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและควบคุมมาตรฐานโดยเริ่มจากผู้สอนรายวิชา
ต่างๆมีระบบบริหารจัดการส่วนกลางเป็นตัวคุมมาตรฐานการสอนและการประเมินผลตามเกณฑ์ของ สกอ. มีการ
กํากับการประเมินผลการเรียนรู้ตามที่ สกอ. กําหนดและประเมินหลักสูตรทุกปี  

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
คณะครุศาสตร์ จัดสรรงบประมาณประจําปี ท้ังงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้คณะในการจัดซ้ือตํารา

เรียน  และวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โสตทัศนูปกรณ์ให้มีความเพียงพอสําหรับใช้สนับสนุนการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่อง โดยมีแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ดังน้ี 

 
 1. ห้องเรียน แบ่งตามขนาดความจุของห้องเรียน 
 

อาคาร หมายเลขชั้น หมายเลขห้อง ประเภทห้อง 
ความจุ 

ห้องเรียน 
ความจุ 
ห้องสอบ 

รูปแบบห้อง 

EDU2 4 408 ห้องปฏิบัติการ 30 - - 
EDU3 1 101 ห้องประชุม 400 200 - 
EDU3 2 211 ห้องคอมพิวเตอร์ 35 35 - 
EDU3 3 305 ห้องคอมพิวเตอร์ 38 38 - 
EDU3 3 306/1 ห้องคอมพิวเตอร์ 38 38 - 
EDU3 3 306/2 ห้องคอมพิวเตอร์ 38 38 - 
EDU3 3 307 ห้องคอมพิวเตอร์ 52 52 - 
EDU3 3 309 ห้องคอมพิวเตอร์ 18 18 - 
EDU3 3 310 ห้องคอมพิวเตอร์ 8 8 - 
EDU3 3 311 ห้องคอมพิวเตอร์ 35 35 - 
EDU3 4 401 ห้องบรรยาย 130 100 Class room 
EDU3 4 404 ห้องบรรยาย 40 - Class room 
EDU3 4 404/1* ห้องประชุม 18 - U 1 
EDU3 4 405 ห้องประชุม 50 - U 2 
EDU3 4 406 ห้องประชุม 30 - U 2 
EDU3 4 407 ห้องประชุม 30 - U 1 
EDU3 4 408 ห้องบรรยาย 28 - Class room 
EDU3 4 409 ห้องบรรยาย 28 - Class room 
EDU3 5 502 ห้องบรรยาย 125 100 Lecture 
EDU3 5 505 ห้องบรรยาย 16 - U 1 
EDU3 5 506 ห้องบรรยาย 49 30 Lecture 
EDU3 5 507 ห้องบรรยาย 47 30 Lecture 

หมายเหตุ  * มี Smart TV 
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อาคาร หมายเลขชั้น หมายเลขห้อง ประเภทห้อง 
ความจุ 

ห้องเรียน 
ความจุ 
ห้องสอบ 

รูปแบบห้อง 

EDU3 5 508 ห้องบรรยาย 48 30 Lecture 
EDU3 5 509 ห้องบรรยาย 46 30 Lecture 
EDU3 5 510 ห้องบรรยาย 49 30 Lecture 
EDU3 5 511 ห้องบรรยาย 46 30 Lecture 
EDU3 6 601 ห้องปฏิบัติการ 63 30 Class room 
EDU3 6 602 ห้องบรรยาย 80 48 Lecture 
EDU3 6 603* ห้องบรรยาย 15 - U 1 
EDU3 6 604* ห้องบรรยาย 16 - U 1 
EDU3 6 605* ห้องบรรยาย 16 - U 1 
EDU3 6 606 ห้องบรรยาย 45 30 Lecture 
EDU3 6 607 ห้องบรรยาย 44 30 Lecture 
EDU3 6 608 ห้องบรรยาย 44 30 Lecture 
EDU3 6 609 ห้องบรรยาย 48 30 Lecture 
EDU3 6 610 ห้องบรรยาย 48 30 Lecture 
EDU3 6 611 ห้องบรรยาย 49 30 Lecture 
EDU3 7 701* ห้องบรรยาย 36 - Lecture 
EDU3 7 702* ห้องบรรยาย 36 - Lecture 
EDU3 7 703* ห้องประชุม 14 - U 1 
EDU3 7 704* ห้องประชุม 14 - U 1 
EDU3 7 705* ห้องประชุม 14 - U 1 
EDU3 7 706* ห้องประชุม 14 - U 1 
EDU3 7 707 ห้องประชุม 16 - U 1 
EDU3 7 708 ห้องบรรยาย 72 50 Lecture 
EDU3 7 709* ห้องประชุม 16 - U 1 
EDU3 7 710* ห้องประชุม 16 - U 1 
EDU3 7 711 ห้องบรรยาย 54 20 Class room 
EDU3 7 712 ห้องบรรยาย 50 20 Class room 
EDU3 7 713 ห้องบรรยาย 53 20 Class room 
EDU3 8 802* ห้องประชุม 14 - U 1 
EDU3 8 803* ห้องประชุม 14 - U 1 
EDU3 8 804* ห้องประชุม 14 - U 1 
EDU3 8 805* ห้องประชุม 14 - U 1 
EDU3 8 806* ห้องประชุม 14 - U 1 
EDU3 8 807* ห้องประชุม 16 - U 1 

หมายเหตุ  * มี Smart TV 
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อาคาร หมายเลขชั้น หมายเลขห้อง ประเภทห้อง 
ความจุ 

ห้องเรียน 
ความจุ 
ห้องสอบ 

รูปแบบห้อง 

EDU3 8 808* ห้องประชุม 16 - U 1 
EDU3 8 809 ห้องประชุม 53 - U 2 
EDU3 8 812 ห้องประชุม 53 - U 2 
EDU3 8 813 ห้องบรรยาย 42 20 Class room 
EDU3 8 814 ห้องบรรยาย 41 20 Class room 
EDU4 2 208 ห้องบรรยาย 144 130 Lecture 
EDU4 2 209 ห้องบรรยาย 168 120 Lecture 
EDU4 4 401 ห้องปฏิบัติการ 25 - Class room 
EDU4 4 403 ห้องบรรยาย 25 - Lecture 
EDU6 4 406 ห้องโสตทัศนศึกษา 20 - ห้องถ่ายทํา 
EDU6 2 203 ห้องประชุม 10 - U 1 
EDU6 3 301 ห้องปฏิบัติการ 2 - ห้องโล่ง 
EDU6 3 302 ห้องบรรยาย 10 - Lecture 
EDU6 3 303 ห้องบรรยาย 10 - Lecture 
EDU6 3 304 ห้องปฏิบัติการ 10 - ห้องคีย์บอร์ด 
EDU6 3 305 ห้องปฏิบัติการ 1 - ห้องซ้อม 
EDU6 3 307 ห้องปฏิบัติการ 5 - ปี่พาทย์ 
EDU6 3 309 ห้องปฏิบัติการ 3 - สีซอ 
EDU6 3 310 ห้องปฏิบัติการ 1 - ห้องเศียรครู 
EDU6 4 401 ห้องปฏิบัติการ 15 - เรียนดนตรีออฟ 
EDU8 4 403 ห้องบรรยาย 20 - Lecture 
EDU8 1 101 ห้องปฏิบัติการ 20 - ภาพพิมพ์ 
EDU8 1 102 ห้องปฏิบัติการ 30 - ห้องปั้น 
EDU8 1 104 ห้องปฏิบัติการ 15 - ห้องพร้ิน 
EDU8 2 201 ห้องปฏิบัติการ 30 - โต๊ะกลุ่ม 
EDU8 2 202 ห้องบรรยาย 10 - Lecture 
EDU8 2 208 ห้องปฏิบัติการ 10 - ห้องทําเซรามิค 
EDU8 3 301 ห้องปฏิบัติการ 30 - ห้องวาดรูป 
EDU8 3 302 ห้องบรรยาย 30 - โต๊ะกลุ่ม 
EDU8 3 303 ห้องบรรยาย 5 - ห้องพัก 
EDU8 3 307 ห้องปฏิบัติการ 70 20 เขียนแบบ 
CUE4 3 308 ห้องบรรยาย 30 30 Lecture 
CUE4 1 101 ห้องบรรยาย 60 30 - 
CUE4 1 102 ห้องบรรยาย 60 30 - 

หมายเหตุ  * มี Smart TV 
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อาคาร หมายเลขชั้น หมายเลขห้อง ประเภทห้อง 
ความจุ 

ห้องเรียน 
ความจุ 
ห้องสอบ 

รูปแบบห้อง 

CUE4 1 103 ห้องบรรยาย 60 30 - 
CUE4 1 104 ห้องบรรยาย 60 30 - 
CUE4 1 105 ห้องบรรยาย 60 30 - 
CUE4 2 201 ห้องบรรยาย 60 30 - 
CUE4 2 202 ห้องบรรยาย 60 30 - 
CUE4 2 203 ห้องบรรยาย 60 30 - 
CUE4 2 204 ห้องบรรยาย 60 30 - 
CUE4 2 205 ห้องบรรยาย 60 30 - 

หมายเหตุ  * มี Smart TV 
 

 2.  วัสดุ อุปกรณ์ และส่ือการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน   
2.1   เครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer)  37      เครื่อง 
2.2   เครื่องฉายภาพดิจิตอลโปรเจ็คเตอร์ (Digital Projector)  32 เครื่อง 
2.3   จอภาพ Projector  32       เครื่อง 
2.4   เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพสามมิติ (Visualizer)  56       เครื่อง 
2.5   เครื่องขยายเสยีงในห้องประชุม  56       เครื่อง 
2.6   TV Smart  26       เครื่อง 

 
3.  แหล่งทรัพยากรการเรียนรู ้

คณะครุศาสตรมี์แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  ดังน้ี 
3.1 บริการคอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูล  ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา มีบริการเคร่ือง

คอมพิวเตอร์สําหรับนิสิตได้สืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ตและใช้โปรแกรมสําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลได้ 10 เครื่อง สืบค้น 9 
เครื่อง 

3.2 บริการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2551 เป็นบริการสําหรับนิสิต
คณะครุศาสตร์ และให้ใช้บริการภายในศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา ขณะน้ีมีเครื่องให้บริการจํานวน 34 
เครื่อง มีนิสิตใช้บริการแล้วกว่า 7,427 คน  ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษาให้บริการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คเป็น
แห่งแรก และที่เดียวในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนให้นิสิตได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอย่างเต็มท่ีโดย
ไม่จํากัดสถานที่ 

3.3 เว็บไซต์ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา  ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา ให้บริการ
เว็บไซต์ http://lib.edu.chula.ac.th  สําหรับนิสิตสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลรายช่ือวิทยานิพนธ์ หนังสือ วารสาร 
ข่าวการศึกษา รายงานการวิจัย จุลสาร สื่อประสม เน้ือหาบางส่วนในฐานข้อมูลท่ีไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ นิสิตสามารถดาวน์
โหลดเนื้อหาฉบับเต็มได้จากท่ีบ้าน เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวก นอกจากน้ี ในเว็บไซต์ ยังมีคู่มือการใช้งาน
ฐานข้อมูล การอบรมการใช้ห้องสมุด และโปรแกรมต่างๆ ให้นิสิตเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง นิสิตสามารถตรวจสอบ
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สถานการณ์ยืม – คืนหนังสือ ส่ือประสมและวิทยานิพนธ์รวมทั้งการต่ออายุและจองหนังสือผ่านเว็บไซต์ได้ด้วย 
นอกจากน้ี นิสิตสามารถเข้าเว็บไซต์เพ่ือตรวจสอบข้อมูลการให้บริการยืม – คืนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก บริการ
คอมพิวเตอร์สําหรับสืบค้น ณ เวลาปัจจุบัน 

3.4 ระบบการแจ้งข้อร้องเรียนการบริการ  ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษาเน้นความสําคัญต่อ
ผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นนิสิต อาจารย์ บุคลากร หรือบุคคลภายนอก ผู้ใช้บริการสามารถหย่อนข้อมูลการแนะนําติชม
การบริการที่กล่องรับความคิดเห็นได้ โดยบรรณารักษ์จะรับข้อร้องเรียน คําแนะนําติชม เข้าระบบการตรวจสอบ และ
แก้ไขปัญหาทันที นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อสงสัยผ่านเว็บบอร์ดของศูนย์บรรณสารสนเทศทาง
การศึกษาได้ตลอด 24 ช่ัวโมง  

3.5  หนังสือ ตําราเรียน วารสาร และเอกสารทางวิชาการอย่างเพียงพอ 
 จํานวนทรัพยากรสารสนเทศ 
 -  หนังสือภาษาไทย 134,227 เล่ม 
 -  หนังสือภาษาอังกฤษ 63,353 เล่ม 
 -  วิทยานิพนธ์ 15,463 เล่ม 
 -  วารสารภาษาอังกฤษที่บอกรับ 121 ช่ือเรื่อง 
 -  วารสารภาษาไทยท่ีบอกรับ 24 ช่ือเรื่อง 
 -  หนังสือพิมพ์ท่ีบอกรับ 20 เรื่อง 
 -  สื่อประสม 4,840 เรื่อง 
 ฐานข้อมูล 
 -  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ 10,540 ระเบียน 
 -  ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวการศึกษา 86,195 ระเบียน 
 -  ฐานข้อมูลวารสารทางการศึกษา 16,322 ระเบียน 
 -  ฐานข้อมูลหลักสูตรแบบเรยีน 270 ระเบียน 

 นอกจากน้ียังมีศูนย์วิทยบริการ และห้องสมุดของคณะต่างๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มี
หนังสือ ตําราเรียน วารสาร เอกสารทางวิชาการและเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีให้นิสิตได้ศึกษาสืบค้นข้อมูล และยืมได้อย่าง
เพียงพอ 
 
 4. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  คณาจารย์ บุคลากร คณะครุศาสตร์ มีการประสานงานกับศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา ในการ
เสนอแนะรายช่ือหนังสือและตํารา  ตลอดจนสื่อประกอบการเรียนการสอนอ่ืนๆ ท่ีจะจัดซ้ือ เพ่ือให้บริการแก่อาจารย์
และนิสิตในการค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน 
 
 5. การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา มีการสํารวจความต้องการ ความเพียงพอของทรัพยากรจาก
ผู้ใช้บริการ เพ่ือเป็นข้อมูลในการดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
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7. ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

มคอ.2
หมวดที ่ สาระ Key Performance Indicators (ปรับปรุงใหม่) 

ปีการศึกษา 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1 ข้อมูลท่ัวไป 1. ในทุกปีการศึกษา หลักสูตรจัดกิจกรรมต่อไปน้ีอย่างน้อย
ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อให้นิสิตเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์การเรียนรู้นอกเหนือจากการเรียนกับ
อาจารย์ประจําในมหาวิทยาลัย 
- กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนโดยต้องมีวิทยากร
ภายนอกเข้าร่วม หรือ 

- กิจกรรมท่ีหลักสูตรมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
ในประเทศ/ต่างประเทศ/หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน 
หรือ 

- กิจกรรมทางวิชาการท่ีจัดโดยหน่วยงานภายนอก  
ซ่ึงหลักสูตรกําหนดให้นิสิตเข้าร่วม 

     

2 ข้อมูลเฉพาะของ
หลักสูตร 

2. หลักสูตรจัดให้มีการประเมินแผนการพัฒนาปรับปรุงตามท่ี
ระบุไว้ในหมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

     

3 ระบบการจัดการศึกษา 
การดําเนินการ และ
โครงสร้างของหลักสูตร 

3. นิสิตทุกคนท่ีรับเข้าศึกษาในหลักสูตรโดยวิธีปกติมีคะแนน
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด (เฉพาะ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา) 

     

  4. หลักสูตรส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษแก่นิสิตท่ีมีข้อจํากัด
ทางภาษาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
โดยอาจจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมการเตรียม
ความพร้อม หรือสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมท่ีจัด
โดยหน่วยงานอ่ืน นอกเหนือจากท่ีนิสิตต้องลงทะเบียน
เรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาบังคับตามเ ง่ือนไขท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด  

     

     5. ในทุกปีการศึกษา หลักสูตรมีการทบทวนเนื้อหารายวิชา
ในหลักสูตรให้มีความทันสมัยก้าวทันวิทยาการ ในกรณี
จําเป็นอาจเปิดรายวิชาใหม่หรือปรับปรุงเน้ือหารายวิชา
เดิมหรือเชิญอาจารย์/วิทยากรภายนอกท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์สูงมาให้ความรู้แก่นิสิต 

        

  6. ร้อยละ 80 ของอาจารย์ประจําหลักสูตรใช้สื่อประสม  
(Multimedia) หรือเทคโนโลยีในการเรียนการสอน 

        

4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์
การสอนและประเมินผล 

7. ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีปรากฏในรายวิชาบังคับของหลักสูตร
โดยรวมต้องครอบคลุมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ครบถ้วนตามท่ีกําหนดในคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย* 
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มคอ.2
หมวดที ่

สาระ Key Performance Indicators (ปรับปรุงใหม่) 
ปีการศึกษา 

  8. ร้อยละ 80 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษานั้นมีผล
การประเมินจากนิสิตระดับ 3.51 ขึ้นไป 

        

5 หลักเกณฑ์ในการ
ประเมินผลนักศึกษา 

9. ในทุกปีการศึกษา หลักสูตรวิเคราะห์ผลการประเมินผลลัพธ์
การเรียนรู้ของนิสิตจากระบบ CU-CAS โดยเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐาน TQF ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนําผล
การวิเคราะห์มาปรับปรุงการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 
หรือภาคการศึกษาถัดไป โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีท่ี
ผลลัพธ์การเรียนรู้ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  

        

6 การพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากร 

10. ร้อยละ 100 ของอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนมีการ 
พัฒนาตนเองในรูปแบบต่าง ๆ ทุกปีการศึกษา 

        

 
หมายเหตุ : * ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
 มีความรู้ : รู้รอบ, รู้ลึก   
 คิดเป็น : คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา   
 ทําเป็น : มีทักษะทางการส่ือสาร มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะการบริหารจัดการ  
 ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ : รู้จักวิธีการเรียนรู้ (Learning to Learn)  
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หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  กําหนดให้คณาจารย์ระบุรายละเอียดของรายวิชาที่สอนตามแบบฟอร์มท่ีกําหนด ทําการปรับปรุงการสอนเป็น
ประจําทุกปี  

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  มีการประเมินความพึงพอใจในการสอนของคณาจารย์ในแต่ละรายวิชา วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้โดยส่วนงาน
กําหนดมาตรฐาน เช่น ศูนย์ทดสอบทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ ใช้ผลการวิเคราะห์ในการปรับปรุงวิชาที่สอน 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
  ใช้การออกแบบสอบถามให้บัณฑิต และสํารวจความพึงพอใจของผู้จ้าง ประเมินคุณภาพการศึกษาโดย
หน่วยงานท้ังภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย 
 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  ให้ประเมินตามตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 
3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุด
เดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
  กําหนดให้สาขาจัดทําแผนกลยุทธ์ในการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้มีรูปแบบท่ีเหมาะสมกับสภาวการณ์ใน
ปัจจุบันและอนาคต โดยอาศัยการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายใน รวมทั้งผลการประเมินหลักสูตรท่ีได้ดําเนินการ
มาแล้ว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* หมายถึง  หัวข้อท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพ่ิมเติมจาก มคอ.2 ของ สกอ. เน่ืองจากเป็นข้อมูลที่จําเป็นต่อการบริหารหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ก 

 

คําอธิบายรายวิชา  
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คําอธิบายรายวิชา 
 
2736600    ปรัชญาและทฤษฎีศิลปศึกษา   2 (2-0-6) 

แนวคิด ทฤษฎ ีและปรัชญาศิลปศึกษาของตะวันตกและตะวันออก การอภิปราย และการพินิจถึงปัญหา
ของศิลปศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับศิลปศึกษา 

 PHIL THE ART EDU 
 Philosophy and Theory of Art Education 

Concepts, theories and philosophy of western and eastern of art education used in 
areas of education; a discussion and an analysis of art education problems related to 
contemporary education.  
 

2736601 การพัฒนาหลักสูตรศิลปศึกษา 2 (2-0-6) 
การปรับปรุงและพัฒนาหลกัสูตรศิลปศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา การวิเคราะห์
แนวคิดของนักการศึกษาต่างๆ ทางด้านหลักการศิลปศึกษาท้ังในอดีตและปัจจุบัน การวางแผนจัด
หลักสูตรศลิปศึกษาระบบต่างๆ  

 ART EDU CURR DEV 
 Art Education Curriculum Development 

Curriculum development in art education at the elementary, secondary, and college or 
higher education levels; analysis of the views of various leading educators concerning 
principles in art education both in the past and at the present; and analysis of various 
systems of curriculum planning in art education.  

 
2736602 การบริหารและการปฏิบัติงานทางศิลปศึกษา 2 (2-0-6) 

การบริหาร การควบคุมดูแล การจัดระบบหน่วยงานในสายวิชาศิลปศึกษา เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในด้านหลักสูตร การเรียนการสอน บุคคลากร ครู นักเรียน การ
บริการสังคม การจัดกิจกรรมและการวัดผล  

 MAN PRAC ART EDU 
 Management and Practices in Art Education 

Administration, supervision, and organization in the field of art education for efficient 
implementation and problem solving in the area of curriculum instruction, personnel, 
teacher students community service, planning of activities, and evaluation. 
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2736604 การวิจัยศิลปศึกษา 2 (2-0-6) 
ประวัติความเป็นมา ทฤษฎี ขอบข่ายงาน ธรรมชาติ และกระบวนการวิจัยทางศิลปศึกษา การออกแบบ
งานวิจัยทางศลิปศึกษา ผู้นําทางด้านความคิด งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับศิลปศึกษา ซ่ึงรวมถึงการรวบรวมข้อมูล
และการทดลองต่างๆ 

 RES ART ED 
 Research in Art Education 

History, theory, scope, nature and research process of art education; research design in 
art education; leading thinkers; research in art education, including information gathering 
and experimentation. 
 

2736606 แนวโน้มศิลปศึกษาร่วมสมัย 2 (2-0-6) 
พัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงของการศกึษาศิลปศึกษา ซ่ึงผันแปรไปตามอิทธิพลและความต้องการ
ของสภาพสังคมปัจจุบัน แนวทางเพ่ือการปรับปรุง และแนวโน้มทางศิลปศึกษาที่เหมาะสมและมี
ประสทิธิภาพสงูขึ้น  

 TRE CONT ART EDU 
 Trends in Contemporary Art Education 

Development and changes in art education under the influence and the needs of 
contemporary society; ways to improve and develop higher and more efficient trends in 
art educations.  
 

2736609 สุนทรียศาสตร์และศิลปวิจารณ ์ 2 (2-0-6) 
การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจารณ์ และอภปิรายปัญหาทางสุนทรียศาสตร์ โดยอาศัยหลักวิชาการ 
ปรัชญา ความเช่ือ และประสบการณ์ทางศิลปะ เพ่ือหาแนวทางปฏิบัติใช้ในการวัดและประเมินผล คุณค่า 
ผลงานศลิปะ ท้ังทางด้านทัศนศิลป์ และงานออกแบบประเภทต่าง ๆ  

 AEST ART CRIT 
 Aesthetic and Art Criticism 

A study, analysis, criticism, and discussion of problems in aesthetics through academic 
principles, philosophy, beliefs, and experience in art in order to find guidelines for value 
evaluation of different types of art and design.  
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2736610 การประเมินผลศิลปศึกษา 2 (2-0-6) 

หลักเกณฑ์และแนวโน้มทางการประเมินผลศิลปศึกษา ลกัษณะและการสร้างเคร่ืองมือการวัดผลทาง
ศิลปศึกษา การวิเคราะห์แบบทดสอบ การแปลผล คะแนน และการนําไปใช้  

 EVAL ART EDU 
 Evaluation in Art Education 

Principles and trends of evaluation in art education; characteristics and construction of 
evaluation tools in art education, analysis of test, scoring, and the applications.  
 

2736611 ปัญหาการสอนศิลปะในโรงเรียน 2 (2-0-6) 
ปัญหาการสอนศิลปะในโรงเรียนระดับต่างๆ เนื้อหา กิจกรรมและสื่อการสอนที่เหมาะสมและสัมพันธ์กับ
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของผู้เรียน การสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกทางศิลปะของผู้เรียน 
การฝึกทดลองปฏิบัติและการใช้สื่อที่เหมาะสม  

 PROB TCHG ART SCH 
 Problems in Teaching Art in Schools 

Problems in teaching art at various levels in schools; content, activities, and teaching 
media appropriate to the growth and development of the learners; observation of the 
art performance of the learners; experimentation and use of proper media.  

 
2736612 การสอนศิลปะในระดับอุดมศึกษา 2 (2-0-6) 

ศึกษาเน้ือหา กิจกรรม และสื่อการสอนศิลปะ การวางแผนการสอน การปฏิบัติการสอน 
ศิลปวิจารณ์ การสังเกตและการอภิปราย การสอนศิลปะในระดับอุดมศึกษา  

 TEA ART HIGH EDU 
 Teaching Art in Higher Education 

A study to the content, activities and teaching media of art; lesson planing, teaching 
practice, art criticism, observation and discussion relative to teaching art in higher 
education.  
 

2736614 เอกัตศึกษา ก 1 (1-0-3) 
ศึกษาอย่างลึกซ้ึงในเรื่องใดเร่ืองหน่ึงตามท่ีสนใจ แต่ต้องได้รับการเห็นชอบและอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอน  

 INDIV STUD A 
 Individual Study A 

A study of specific problems in art education according to one’s interest, with the 
approval and permission of one’s instructor.  
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2736615 เอกัตศึกษา ข 2 (2-0-6) 

ศึกษาอย่างลึกซ้ึงในเรื่องใดเร่ืองหน่ึงตามท่ีสนใจ แต่ต้องได้รับการเห็นชอบและอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอน  
 INDIV STUD B 
 Individual Study B 

A study of specific problems in art education according to one’s interest, with the 
approval and permission of one’s instructor.  

 
2736617   คอมพิวเตอร์กราฟิกซอร์ฟแวร์ในศิลปศึกษา   2 (1-2-5) 

ทฤษฎี หลักการทํางานและความเคล่ือนไหวของการพัฒนาระบบไมโครคอมพิวเตอร์กราฟิก การใช้งาน
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ การใช้ซอฟท์แวร์กราฟิก และเน้นการใช้ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ช่วยการ
ออกแบบ และการนําเสนอภาพกราฟิกท่ีได้ในรูปแบบที่เหมาะสม 

COMP GRAPH ART ED 
 Computer Graphic Software in Art Education 

Theory, principle and movement of microcomputer graphic development, application 
of microcomputer; the use of graphic software, emphasis on the use of software 
computer for design; and including presentation of graphic images in appropriate form. 

 
2736618 ศิลปะกับเด็กปฐมวัย 2 (2-0-6) 

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย พัฒนาการทางด้านศิลปะของเด็กในระดับปฐมวัย 
บทบาทของศิลปะในการส่งเสริมการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรคข์องเด็กปฐมวัย การวิเคราะห์ และ
การพัฒนาหลักสูตรท่ีบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเก่ียวกับศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัยในระดับอายุ
ต่างๆ การสํารวจ และศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

 ART YOUNG CHILDREN 
 Art and Young Children 

Principles and concepts concerning art for young children; stages of art development in 
young children; roles of art in enhancing learning and creativity of young children; an 
analysis and curriculum development to integrate art instruction for young children at 
various age levels; and survey and study of related research literatures.  
 

2736619 สัมมนาวิจัยศิลปศึกษา 3 (3-0-9) 
การวิเคราะห์ และอภิปรายแนวทางแก้ปัญหา เพ่ือพัฒนางานวิจัยด้านศิลปศึกษา 

 RES SEM ART ED 
 Research Seminar in Art Education 
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Analysis, discussion of research problems and guidelines of research development in art 
education. 

2736622 การออกแบบพาณิชยศิลป์ข้ันสูง 2 (1-2-5) 
ศึกษาทฤษฎีและองค์ประกอบของกระบวนการออกแบบพาณิชยศิลป์ หลักเกณฑ์และการพัฒนาการ
ออกแบบ ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล เสนอโครงการออกแบบในลักษณะการแก้ปัญหาในสภาพสังคมปัจจุบัน 

 ADV COMMERCIAL DES 
 Advanced Commercial Design 

A study of theory and factors on the process of advertising design; principles and 
development of design for advertising; critical analysis of data; design project proposal 
meant to solve problems in contemporary society.  
  

2736660 ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย 2 (2-0-6) 
ศึกษาแนวความคิดการค้นคว้ารูปแบบและลักษณะของศลิปะในประเทศไทย รวมทั้ง การสร้างและการ
พัฒนาศิลปะไทยต้ังแต่สมัยกอ่นประวัติศาสตร์เป็นต้นมา เน้นทางด้านทศันศิลป์  

 HIS THAI ART 
 History of Thai Art  

A study of the thoughts and an investigation of the styles and characteristics of Thai art. 
Development of Thai art since pre-historic period, emphasising on visual arts. 
 

2736664 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก 2 (2-0-6) 
ปรัชญา แนวคิด วัฒนธรรมและแบบอย่างซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ของงานศลิปะตะวันออก  

 HIST EAST ART 
 History of Eastern Art 

Philosophy, concepts, culture, and samples representing oriental art. 
 

2736665 สัมมนาศิลปะร่วมสมยั 2 (2-0-6) 
การวิเคราะห์ ปรัชญา แนวความคิด รูปแบบ กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะของศิลปินรว่มสมัยท้ังไทย
และต่างประเทศ  

 SEM CONTEM ART 
 Seminar in Contemporary Art 

Analysis of philosophy, ideas, forms, and creative processes of art works by 
contemporary artists in Thailand and abroad.  
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2736666 การค้นคว้าทางศิลปะไทย 2 (2-0-6) 

การศึกษาค้นคว้างานศิลปะของไทย เป็นรายบุคคลตามความถนัดและสนใจ โดยผลการค้นคว้าจะต้อง
เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาทางด้านศิลปะ เรื่องที่เสนอขอค้นคว้าจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ผู้สอน  

 RES THAI ART 
 Research in Thai Art 

Research on Thai art according to individual interests and talents. Results of such 
research must be useful for the study of art and the topic selected must be approved 
by the instructor.  
 

2736667 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 2 (2-0-6) 
แนวคิด รูปแบบ และลักษณะของศิลปะตะวันตก การสร้างและการพัฒนาศิลปะต้ังแต่อารยธรรม  
แรกเริ่มถึงปัจจุบันโดยเน้นทัศนศิลป์  

 HIST WEST ART 
 History of Western Art 

Concepts, styles and characteristics of western art; art creation and development since 
early civilization up to the present time with an emphasis on visual art.  
 

2736668 การพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ 2 (2-0-6) 
หลักการจัดพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ การรวบรวมและเก็บรักษาศิลปวัตถุและเอกสารการศึกษาและ  
เผยแพร่ การจัดการศึกษาศิลปะโดยใช้พิพิธภัณฑ์เป็นฐาน 

 MUSEOLOGY 
 Museology 

Principles of setting up museums and art galleries; collection and preservation of art 
works and educational materials and diffusion organisation of museum based art 
education.  
 

2736669 การเขียนสําหรับศิลปศึกษา 2 (2-0-6) 
ทฤษฎแีละปฏบัิติการการเขียนลักษณะต่างๆ สําหรับศิลปศึกษา การเขียนวิเคราะห์ผลงานศิลปะ การ
เขียนปริทัศน์งานนิทรรศการศิลปะ และการเขียนสําหรับเผยแพร่งานวิชาการทางศิลปศึกษา 

 WRIT ART ED 
 Writing for Art Education 

Theory and practice of different types of writing for art education; writing analyses of  
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artworks; art exhibition reviews; writing for publishing academic works in art education 
field.  

2736704* นวัตกรรมทางศิลปศึกษา  2 (1-2-5) 
หลักการ  แนวคิด  การออกแบบ  การสร้าง  และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การสื่อสารและการเรียนรู้ สาํหรับผู้เรียน ชุมชน และสังคม บนพ้ืนฐานของคุณธรรมและจริยธรรม การ
ประเมินและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา เพ่ือแก้ไข  
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ในศาสตร์ศิลปศึกษา การพัฒนาความรู้และนวัตกรรมการเรียนรู้ในสาขา
ศิลปศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

   INN ART ED 
                              Innovation in Art Education 
Principles, concepts, design, creation and application of innovation and information 
technology for communication and learning for learners, community and society on         
the basis of morality and ethics; evaluation and analysis of problems caused by the use of 
innovation and educational information technology to improve and correct them to make 
them appreciate for learning in art education; continued development of knowledge and 
learning innovation in art education. 
 

2736705* ประเด็นวิจัยศิลปศึกษา 1 (1-0-3)  
การวิเคราะห์ประเด็นด้านศิลปศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา แหล่งข้อมูลสําหรับการวิจัยด้าน
ศิลปศึกษา วิธีการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการพัฒนาหัวข้อและกรอบแนวคิดการวิจัยทางศิลปศึกษา 
 ART ED RES ISS  
 Art Education Research Issues 
Analysis of art education issues in formal and informal education; resources for research in 
art education; methods of information retrieval and analysis for the development of 
research topics and research framework in art education. 
 

2736706* การวิจัยการออกแบบศึกษา 2 (1-2-5) 
แนวคิด และทฤษฎีการวิจัยการออกแบบศึกษา วิธีวิทยาการวิจัยการออกแบบศึกษา การเขียนบทความเชิง
วิชาการด้านการออกแบบศึกษา  
 DES ED RES 

 Design Education Research    
Concepts and theories in design education research; research methodology of design 
education; writing academic work in design education. 
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2736707* ศิลปศึกษาเปรียบเทียบ 2 (1-2-5) 

การเปรียบเทียบระบบการผลติและพัฒนาครูศิลปะในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศท่ีเป็นต้นแบบท่ีดี 
การวิเคราะห์ระบบการผลิตและพัฒนาครูศลิปะ ในด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนตามบริบททาง
สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง การเขียนบทความวิชาการด้านศิลปศึกษาเปรียบเทียบ  

 COMP ART ED 
 Comparative Art Education 

Comparison of the systems for producing and developing art instructors in various 
countries, especially in countries that are good role models; analysis of the systems for 
producing and developing art instructors in terms of curriculum and instruction 
management according to social economic and political contexts; writing academic works 
in comparative education. 

             
2736708* การวิจัยสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 2 (1-2-5) 

การวิเคราะห์ประเด็นการวิจัยสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ วิธีการวิจัยสร้างสรรค์ทางทศันศิลป์ การเขียนโครง
ร่างงานวิจัยและรายงานการวิจัยสร้างสรรค์ทางทัศนศลิป์ 

 CREAT RES VIS ARTS  
 Creative Research in Visual Arts 

Analysis of creative research issues in visual arts, methods of conducting creative research 
in visual arts; creative research proposal and report writing in visual arts.  

 
2736709*    ศิลปศึกษาเพื่อชุมชน      2 (1-2-5)   
 การสร้างสรรค์กิจกรรมทางศิลปศึกษาบนพ้ืนฐานของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในชุมชน ประเด็นการวิจัยทาง

ศิลปศึกษาเพ่ือชุมชน การมีส่วนร่วมในชุมชนโดยใช้โครงการทางศิลปะ 
     COMMU ART ED 
     Community Art Education 
 Organizing art education activities based on the community's culture and way of life; research 

issues in community art education; participation in the community through the use art 
projects. 
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2736811 วิทยานิพนธ ์ 12 (0-48-0) 

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในหัวข้อท่ีสนใจทางด้านศิลปศกึษา การดําเนินการวิจัย การ
เขียนรายงานการวิจัยและการเผยแพร่งานวิจัย ภายใต้คําแนะนําของอาจารย์ท่ีปรึกษา  

 THESIS 
 Thesis 

Research and literature review on the topic of interest in art education; conducting 
research; research report writing; and research publications under the supervision of the 
thesis advisor.  

2736817* วิทยานิพนธ ์ 37 (0-148-0) 
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในหัวข้อท่ีสนใจทางด้านศิลปศกึษา การดําเนินการวิจัย การ
เขียนรายงานการวิจัยและการเผยแพร่งานวิจัย ภายใต้คําแนะนําของอาจารย์ท่ีปรึกษา  

 THESIS 
 Thesis 

Research and literature review on the topic of interest in art education; conducting 
research; research report writing; and research publications under the supervision of the 
thesis advisor.  
 

2756603* วิธีวิจัยทางการศึกษา 2 (1-2-5) 
กระบวนทัศน์การวิจัย วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงบรรยาย การวิจัยเชิง
ทดลอง การวิจัยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ การวิจัยและพัฒนา และการวิจัยเชิงคุณภาพ กระบวนการวิจัย 
การทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง การพัฒนากรอบแนวคิด การออกแบบการวิจัย การสร้าง
เครื่องมือวิจัย การกําหนดตัวอย่างวิจัย การใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาข้อเสนอ 
โครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และการจัดทําบทความวิจัยเพ่ือเผยแพร่ การประเมินคุณภาพ
งานวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย เน้นปฏิบัติการสร้างเครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล และการพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัย  

 ED RES METH 
 Educational Research Methods 

Research paradigms; quantitative and qualitative research methodologies; descriptive 
research, experimental research, causal relationship research, research and 
development, and qualitative research; research process; literature review; conceptual 
framework development; research designs; research instrument construction; sample 
determination; data analysis using statistics; research proposal development; research 
report writing; writing research papers for publication; research evaluation; researcher 
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ethics; emphasis on practices in research instrument construction, data analysis and 
research proposal development. 

 
 
 

 
 

ภาคผนวก ข 
 

เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
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เปรียบเทียบขอ้แตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
โตรงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2558) หลักสูตรปรับปรงุ (พ.ศ. 2561) ความแตกต่าง 
1. โครงสร้างหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 1 
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูร 36 หน่วยกิต 
จํานวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน    - หน่วยกิต 
จํานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์  36 หน่วยกิต 

1. โครงสร้างหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 1 
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูร 37 หน่วยกิต 
จํานวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน    - หน่วยกิต 
จํานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์  37 หน่วยกิต 

 
- เพ่ิมหน่วยกิตรวม 

แผน ก แบบ ก 2 กลุ่ม 1 
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูร  36 หน่วยกิต 
จํานวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน   24 หน่วยกติ 
- รายวิชาพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)   (6) หน่วยกิต 
- รายวิชาบังคับร่วม     3 หน่วยกติ 
- รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา  11 หน่วยกิต 
- รายวิชาเลือก   10 หน่วยกิต 
จํานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2   
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูร 37 หน่วยกติ 
จํานวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน  25 หน่วยกิต 
- รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา              18 หน่วยกติ 
- รายวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   7 หน่วยกติ 
จํานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์             12 หน่วยกติ 

 
- ยกเลิกแผน ก แบบ 
ก2 กลุ่ม 1 และกลุม่ 
2เหลือแผน ก แบบ 
ก 2 เพียงกลุ่มเดียว 
- ยกเลิกหมวดรายวิชา
พ้ืนฐาน  
- ยกเลกิหมวดรายวิชา
บังคับร่วม  
- เพ่ิมหน่วยกติหมวด
รายวิชาบังคับเฉพาะ
สาขา จาก 11 หน่วย
กติ เป็น 18 หน่วยกติ 
- ลดหน่วยกิตหมวด
รายวิชาเลือกจาก 10
หน่วยกิตเหลอื 7 
หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 กลุ่ม 2 
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูร 51 หน่วยกิต 
จํานวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน  39 หน่วยกิต 
- รายวิชาพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)  (6) หน่วยกติ 
- รายวิชาบังคับร่วม    3 หน่วยกิต 
- รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา              15 หน่วยกติ 
- รายวิชาเลือก   9 หน่วยกติ 
- ประสบการณ์วิชาชีพ              12 หน่วยกติ 
จํานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์             12 หน่วยกติ 

  
- ยกเลิกแผน ก แบบ 
ก2 กลุ่ม 2 เน่ืองจาก
ไม่มีแผนใบประกอบ
วิชาชีพแล้ว 

แผน ข กลุ่ม 1 
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูร  36 หน่วยกิต 
จํานวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน   33 หน่วยกติ 
- รายวิชาพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)  (6) หน่วยกติ 
- รายวิชาบังคับร่วม     3 หน่วยกติ 
- รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา               11 หน่วยกติ 
- รายวิชาเลือก               19 หน่วยกติ 
- รายวิชาค้นคว้าอสิระ (สารนิพนธ์)              3 หน่วยกติ 

  
- ยกเลิกแผน ข กลุม่ 
1 เน่ืองจากไม่เป็น
ความตอ้งการของ
สภาพปัจจุบัน 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2558) หลักสูตรปรับปรงุ (พ.ศ. 2561) ความแตกต่าง 
แผน ข กลุ่ม 2 
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูร 51 หน่วยกิต 
จํานวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน  48 หน่วยกิต 
- รายวิชาพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)  (6) หน่วยกติ 
- รายวิชาบังคับร่วม     3 หน่วยกติ 
- รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา  15 หน่วยกิต 
- รายวิชาเลือก   18 หน่วยกิต 
- ประสบการณ์วิชาชีพ   12 หน่วยกิต 
- รายวิชาค้นคว้าอสิระ (สารนิพนธ์) 3 หน่วยกติ 

  
- ยกเลิกแผน ข กลุม่ 
2 เน่ืองจากไม่เป็น
ความตอ้งการของ
สภาพปัจจุบัน 
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รายวิชาหลักสูตรปริญญาโทศิลปศึกษา แผน ก แบบ ก 2 

 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2558) หลักสูตรปรับปรงุ (พ.ศ. 2561) ความแตกต่าง 

- รายวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตประเมินผลเป็น S/U)  
2746502 หลักการศึกษาเพ่ือการ    3(3-0-9) 
              พัฒนาที่ย่ังยืน 
2716600 ศาสตร์วิชาครู      3(3-0-9) 

 
 

 
- ยกเลิกหมวดวิชา
พ้ืนฐาน 

- รายวิชาบังคับร่วม    3 หน่วยกติ 
(แผน ก แบบ ก2 และแผน ข) 
2756640 วิธีวิทยาการวิจัย    3(3-0-9) 
             ทางการศึกษา 1 

  
- ยกเลิกหมวดวิชา
บังคับร่วม 

- รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา  11 หน่วยกิต 
(แผน ก แบบ ก2 กลุ่ม 1 และแผน ข กลุ่ม 1) 
2736600 ปรัชญาและทฤษฎีศิลปศึกษา 2(2-0-6) 
2736601 การพัฒนาหลักสตูรศิลปศกึษา 2(2-0-6) 
2736609 สุนทรียศาสตร์และศลิปวิจารณ์ 2(2-0-6) 
2736610 การประเมินผลศิลปศึกษา 2(2-0-6) 

- รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา  18 หน่วยกติ 
(แผน ก แบบ ก2) 
2736600 ปรัชญาและทฤษฎีศิลปศึกษา 2(2-0-6) 
2736601 การพัฒนาหลักสตูรศิลปศกึษา 2(2-0-6) 
2736609 สุนทรียศาสตร์และศลิปะวิจารณ์ 2(2-0-6) 
2736610 การประเมินผลศลิปศึกษา 2(2-0-6) 

 
      
 
         - คงเดิม 

2736619 สัมมนาวิจัยศิลปศึกษา  3(3-0-9) 2736619 สัมมนาวิจัยศิลปศึกษา  3(3-0-9)  
 2736604  การวิจัยศิลปศึกษา  2(2-0-6) - ย้ายจากวิชาเลือก  

- ปรับคําอธิบาย 
 2736704* นวัตกรรมทางศิลปศึกษา 2(1-2-5) - รายวิชาใหม่ 
 2736705* ประเดน็วิจัยศิลปศึกษา               1(1-0-3) - รายวิชาใหม่ 
 2756603* วิธีวิจัยทางการศึกษา  2(1-2-5) - รายวิชาใหม่ 
- รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา  15 หน่วยกติ 
(แผน ก แบบ ก2 กลุ่ม 2 และแผน ข กลุ่ม 2) 
2736600 ปรัชญาและทฤษฎีศิลปศึกษา 2(2-0-6) 
2736601 การพัฒนาหลักสตูรศิลปศกึษา 2(2-0-6) 
2736602 การบริหารและการปฏิบัติงานทาง 2(2-0-6) 
             ศลิปศึกษา 
2736609 สุนทรียศาสตร์และศลิปะวิจารณ์ 2(2-0-6) 
2736610 การประเมินผลศิลปศึกษา 2(2-0-6) 
2736619 สัมมนาวิจัยศิลปศึกษา  3(3-0-9) 
2736669 การเขียนสําหรับศิลปศกึษา 2(2-0-6) 

 
 
 
                         - ยกเลกิ แผน ก แบบ ก2 
                             และ  แผน ข กลุ่ม 2 

- ไม่มีแผนสารนิพนธ ์
และใบประกอบ
วิชาชีพ 
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รายวิชาหลักสูตรปริญญาโทศิลปศึกษา แผน ก แบบ ก 2 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2558) หลักสูตรปรับปรงุ (พ.ศ. 2561) ความแตกต่าง 

- รายวิชาเลือก  
 แผน ก แบบ ก2   
  กลุ่ม 1  10 หน่วยกิต 
  กลุ่ม 2     9  หน่วยกิต 
 แผน ข  
  กลุ่ม 1     19 หน่วยกิต 
  กลุ่ม 2     18 หน่วยกิต 

- รายวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  7 หน่วยกติ 
  (แผน ก แบบ ก2) 

- ปรับลดหน่วยกติ 

 2736602 การบริหารและการปฏิบัติงานทาง 2(2-0-6) 
             ศลิปศึกษา 

- ย้ายจากวิชาบังคับ
เฉพาะสาขาของแผน 
ก แบบ ก2 กลุ่ม 2 
และ แผน ข กลุ่ม 2 

2736604  การวิจัยศิลปศึกษา  2(2-0-6)  - ย้ายไปวิชาบังคับ 
2736606  แนวโน้มศิลปศึกษาร่วมสมัย 2(2-0-6) 2736606  แนวโน้มศิลปศึกษาร่วมสมัย 2(2-0-6) - คงเดิม 
2736607  การจัดห้องปฏิบัติการ  2(1-2-5) 
              และโรงฝึกงาน    
2736608  การนิเทศทางศิลปศึกษา 2(2-0-6) 

 - ยกเลิก 

2736611  ปัญหาการสอนศิลปะในโรงเรียน 2(2-0-6) 
2736612  การสอนศิลปะในระดับอุดมศึกษา 2(2-0-6) 
2736614  เอกัตศึกษา ก  1(1-0-3) 
2736615  เอกัตศึกษา ข   2(2-0-6) 

2736611  ปัญหาการสอนศิลปะในโรงเรียน 2(2-0-6) 
2736612  การสอนศิลปะในระดับอุดมศึกษา 2(2-0-6) 
2736614  เอกัตศึกษา ก  1(1-0-3) 
2736615  เอกัตศึกษา ข   2(2-0-6) 

- คงเดิม 

2736616  เอกัตศึกษา ค   3(3-0-9)  - ยกเลิกเน่ืองจากไม่
สอดคลอ้งกับสภาพ
ปัจจุบัน 

2736617  คอมพิวเตอรก์ราฟิก  2(1-2-5) 
              ซอร์ฟแวร์ในศิลปศึกษา 
2736618  ศิลปะกับเด็กปฐมวัย  2(2-0-6) 

2736617  คอมพิวเตอรก์ราฟิก  2(1-2-5) 
              ซอร์ฟแวร์ในศิลปศึกษา 
2736618  ศิลปะกับเด็กปฐมวัย  2(2-0-6) 

- คงเดิม 
 
 

2736621  การออกแบบตกแต่งภายในข้ันสูง 2(1-2-5)  - ยกเลิก 

2736622  การออกแบบพาณิชยศิลป์ข้ันสูง 2(1-2-5) 2736622  การออกแบบพาณิชยศิลป์ข้ันสูง 2(1-2-5) - คงเดิม 
 

2736623  การออกแบบ  2(1-2-5) 
              อตุสาหกรรมศลิป์ข้ันสูง 

 - ยกเลิกเน่ืองจากไม่
สอดคลอ้งกับปัจจุบัน 

2736624 การออกแบบข้ันสูง  2(1-2-5)  และปรับให้เป็น 1 
2736631 จิตรกรรมข้ันสูง 2  2(1-2-5)  รายวิชาที่สามารถ 
2736632 จิตรกรรมข้ันสูง 3  2(1-2-5)  เลือกประเภทของ 
2736634 จิตรกรรมข้ันสูง 1    2(1-2-5)  การสร้างสรรคผ์ลงาน 
2736642 ประติมากรรมขั้นสูง 1  2(1-2-5)  ได ้คอื รายวิชาการ 
2736642 ประติมากรรมขั้นสูง 2  2(1-2-5)  วิจัยสร้างสรรค์ทาง 
2736643 ประติมากรรมขั้นสูง 3  2(1-2-5)  ทัศนศลิป์ เพ่ือให้ 
2736652 ภาพพิมพ์ข้ันสูง 3  2(1-2-5)  บริหารจัดการได ้
2736654 ภาพพิมพ์ข้ันสูง 1  2(1-2-5)  อย่างมีประสิทธิภาพ    
2736660 ประวัติศาสตร์ศลิปะไทย  2(2-0-6) 2736660 ประวัติศาสตร์ศลิปะไทย  2(2-0-6) - คงเดิม 
2736663 การดํารงรักษ์ศิลปะไทย  2(2-0-6)  - ยกเลิก 
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รายวิชาหลักสูตรปริญญาโทศิลปศึกษา แผน ก แบบ ก 2 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2558) หลักสูตรปรับปรงุ (พ.ศ. 2561) ความแตกต่าง 
2736664 ประวัติศาสตร์ศลิปะตะวันออก 2(2-0-6) 
2736665 สัมมนาศิลปะร่วมสมัย  2(2-0-6) 
2736666 การค้นคว้าทางศิลปะไทย 2(2-0-6) 
2736667 ประวัติศาสตร์ศลิปะตะวันตก 2(2-0-6) 
2736668 การพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ 2(2-0-6) 
2736669 การเขียนสําหรับศิลปศึกษา 2(2-0-6) 

2736664 ประวัติศาสตร์ศลิปะตะวันออก 2(2-0-6) 
2736665 สัมมนาศิลปะร่วมสมัย  2(2-0-6) 
2736666 การค้นคว้าทางศิลปะไทย 2(2-0-6) 
2736667 ประวัติศาสตร์ศลิปะตะวันตก 2(2-0-6) 
2736668 การพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ 2(2-0-6) 
2736669 การเขียนสําหรับศิลปศึกษา 2(2-0-6) 

- คงเดิม 

 2736706* การวิจัยการออกแบบศึกษา 2(1-2-5) - รายวิชาใหม่ 
 2736708* การวิจัยสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 2(1-2-5) - รายวิชาใหม่ 
 2736707* ศิลปศึกษาเปรียบเทียบ  2(1-2-5) - รายวิชาใหม่ 
 2736709* ศิลปศึกษาเพ่ือชุมชน  2(1-2-5) - รายวิชาใหม่ 
ประสบการณ์วิชาชีพ 
(เฉพาะแผน ก แบบ ก2 กลุ่ม 2 และแผน ข กลุ่ม 2) 
2716701 ปฏิบัติการวิชาชีพครูสําหรับ 6(1-15-8) 
 นิสติบัณฑิตศึกษา 1 

  
 
- ยกเลิก 

2716702 ปฏิบัติการวิชาชีพครูสําหรบั 6(0-18-6) 
 นิสติบัณฑิตศึกษา 2 

 - ยกเลิก 

- วิทยานิพนธ์ 
(แผน ก แบบ ก2 กลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2) 12 หน่วยกิต 
2736811 วิทยานิพนธ์   12(0-0-48)  

- วิทยานิพนธ์ 
(แผน ก แบบ ก2)   12 หน่วยกิต 
2736811 วิทยานิพนธ์   12(0-48-0)  

- คงเดิม 

(แผน ก แบบ ก1)   36 หน่วยกิต 
2736816 วิทยานิพนธ์   36(0-0-144) 

(แผน ก แบบ ก1)   37 หน่วยกิต 
2736817* วิทยานิพนธ์   37(0-148-0) 

- เพ่ิมหน่วยกิต 

- สารนิพนธ์ 
(แผน ข ท้ังกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2)  3 หน่วยกิต 
2736723 สารนิพนธ์   3(0-0-12)    

 - ยกเลิก 

- สอบประมวลความรู้ 
(แผน ข ท้ังกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2) 
2736896 การสอบประมวลความรู้  S/U 

 - ยกเลิก 
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ภาคผนวก ค 

 

รายชื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและรายชื่อผู้วิพากษ์หลักสูตร 
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รายช่ือคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 
 
1) รองศาสตราจารย์ ดร. ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์* 
 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ พลประเสริฐ* 
  
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขนบพร แสงวณชิ* 
 
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อินทิรา พรมพันธ์ุ 
 
5) อาจารย์ ดร. โสมฉาย บุญญานันต์ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายช่ือผู้วิพากษ์หลักสูตร (ผู้ทรงคุณวุฒิวิเคราะห์หลักสูตร) 
1) รองศาสตราจารย์ ดร. พัดชา อุทิศวรรณกุล 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า 
3) อาจารย์ วิรัตน์ คุ้มคํา 
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ภาคผนวก ง 

 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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รองศาสตราจารย์ ดร. ปุณณรัตน ์พชิญไพบูลย์ 
 

คุณวุฒิ 
ค.บ. (ศิลปศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2525 
M.A. (Ceramics), Illinois State University/ U.S.A., พ.ศ.2528 
Ed.D. (Art Education), Illinois State University/ U.S.A., พ.ศ.2531 
 

ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 
1. ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์. (2560). การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างการรูซ้ึ้งถึงความรู้สกึท่ีส่งผลต่อการเห็นคุณ 

แหลง่ทุนวิจัย:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
2. Poonarat Pichayapaiboon. (2015) Enhancing Student Environmental Sustainability Awareness 

with Innovative Art media: A Multidisciplinary of Art and Science Activities, Research Fund : Asia 
Pacific Center of Education for Understanding (APCEU), UNESCO 

3. ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์ และภุชงค์ โรจน์แสงรัตน์. (2558) นวัตกรรมการนําสีประกายมุก: การจัดการความรู้เพ่ือ
นําไปสู่การสร้างมาตรฐานสําหรับการผลิต, แหลง่ทุนวิจัยสภาวิจัยแห่งชาติ. 

4. ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์ และภุชงค์ โรจน์แสงรัตน์. (2557) นวัตกรรมการนําสีประกายมุกท่ีพัฒนาจากเกล็ด
ประกายมุกแปรรูปจากเปลือกหอยแมลงภู่ เพ่ือสร้างคุณคา่ความงามในงานศิลปะและงานออกแบบ, แหลง่ทุน
วิจัยสภาวิจัยแห่งชาติ.  ได้รับรางวัลเหรียญทอง Geneva Invention สมาพันธรัฐสวิส และ รางวัล Special 
Prize KIPA (Korea Innovation Promotion Association) สาธารณรัฐเกาหลี 

บทความ 
1. ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์. “เขียนจากโครงคดิ: เทคนิคการเขียนสําหรับนักวิชาการ” วารสารครุศาสตร์. ปีท่ี44 ฉบับ

ท่ี1 (มกราคม - มีนาคม 2559) หน้า 278 – 289. 

2. ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์ (2558). เปิดประเด็น “สีเกล็ดมุก: สุนทรียภาพเพ่ือความย่ังยืนของสิง่แวดล้อม" วารสาร

ครุศาสตร.์ ปีท่ี43 ฉบับท่ี1 (มกราคม - มีนาคม 2558) หน้า 170 – 187. 

3.  Poonarat Pichayapaiboon (2015). Enhancing Student Environmental Sustainability Awareness 
with Innovative Art media: A Multidisciplinary of Art and Science Activities, Education 
International for Understanding Best Practice Series No.36, APCEIU (Asia Pacific Centre for  
Education International for Understanding) under auspices of UNESCO.  (The EIU Best 
Practice Award) 

4.  ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์, “คิดนอกกรอบ: สุนทรียภาพกับสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน กรณีสีเกล็ดมุก” วารสารครุศาสตร์.  
ปีท่ี43 ฉบับท่ี1 (มกราคม – มีนาคม 2558) หน้า 170 -187. 

5. ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์, “คิดนอกกรอบ: สุนทรียศึกษากับการพัฒนาคุณค่ามนุษย์” วารสารครุศาสตร์. ปีท่ี41 
ฉบับท่ี1 (มกราคม - มีนาคม 2556) หน้า 282 – 285. 
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6. ชัยวัฒน์ สุวรรณอ่อน และ ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์. "การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมภาพในใจ
เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต" วารสารครุ
ศาสตร์ ปีท่ี45 ฉบับท่ี 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560). 

7. เอกชน โพธินาม และ ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์. (2560). "การวิเคราะห์แบบการเรียนศิลปะปฏิบัติของนักเรียน
อาชีวศึกษา: กรณีศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก" วารสารครุศาสตร์ ปีท่ี45 ฉบับท่ี 2 (เมษายน - 
มิถุนายน 2560). 

8. ศมาภร การะเกตุ และ ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์. (2560). "การนําเสนอกระบวนการผลิตนักออกแบบระดับ
ปฏิบัติการสําหรับสถาบันอาชีวศึกษา" วารสารครุศาสตร์ ปีท่ี45 ฉบับที่ 3. (กรกฎาคม - กันยายน 2560). 

 
งานแต่ง เรียบเรียง แปลตํารา  
1. ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์ (2561) จิตวิทยาศิลปะ : สุนทรียศาสตร์เชิงประจักษ์, Psychology of Art: the              

Empirical Aesthetics., พิมพ์ครั้งท่ี 2, โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขนบพร แสงวณิช 
 
คุณวุฒิ 
ครุศาสตรดุษฎบัีณฑิต (อุดมศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2551 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ศิลปศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2544 
ครุศาสตรบัณฑิต (ศิลปศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2539  
 
ผลงานวิชาการ  
งานวิจัย 
1.  ขนบพร วัฒนสุขชัย แสงวณิช, ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ และคณะ. 2558. กรอบมโนทัศน์และทักษะจําเป็นของครู

ศิลปะ ดนตรีและ นาฏศลิป์ศกึษา ในการจัดการวัฒนธรรมบุกรุกภายในและนอกประชาคมอาเซียน
กรณีศึกษาประเทศไทยและสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว. โครงการวิจัยประจําปีงบประมาณ 
2558 โครงการยุทธศาสตร์การวิจัยเชิงลึก กองทุนรัชดาภเิษกสมโภช คลัสเตอร์อาเซียน. (CU-58-088-AD)  

2.  ขนบพร วัฒนสุขชัย แสงวณิช. 2558. รูปแบบการบูรณาการ การใช้สมุดบันทึกภาพเขียนสะท้อนความคิดเพ่ือ
พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาสําหรับนิสิตนักศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษาระดับปริญญาตรี. (ทุนพัฒนาศักยภาพ
ในการทํางานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ สกว.) 

 
บทความ 
 
1.  Anantrawan, N. and Sangvanich, K. 2016. “The Study of Desirable Characteristics of an Art 

Teacher for Learning Management in Inclusive Elementary Classroom” 9 th International 
Conference on Educational  Research (ICER) 2016: Challenging Education for Future 
Change, 12-13 November 2016, Khon Kaen University. 

2.  Wattanasukchai, Khanobbhorn. 2015. An Integrated Model of Sketchbook Journal and 
Reflective Writing for Art Education Students. In “International Journal of 
Multidisciplinary Thought (IJMT)”, 4 (3). 

3.  บุญยนุช สิทธาจารย์ และ ขนบพร แสงวณิช. 2561. แนวทางการสอนศิลปะตามแนวคิดสะตีมศึกษาเพ่ือ
 ส่งเสริมกระบวนการสร้างสรรค์ สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 5  Veridian E-Journal  Silpakorn 
University ฉบับภาษาไทย มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ  ปีท่ี 11 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - 
สิงหาคม 2561) หน้า 763-780. 

4. ณัฎฐกาญจน์ อนันทราวัน, ขนบพร แสงวณิช และ โชติกา ภาษีผล. 2561. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
 ศิลปะเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียนในห้องเรียนรวมระดับช้ันประถมศึกษาตอนต้น 
 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ปีที่ 20 เล่มท่ี 4 (ตุลาคม – ธันวาคม) 2561. หน้า 45-57. 
5. ประติมา ธันยบูรณ์ตระกูล, ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์ และ ขนบพร แสงวณิช. 2560. ศิลปศึกษากับการใช้

 สถานท่ีเ ป็นฐานเ พ่ือส่ง เสริมการเห็นคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม  Veridian E-Journal Silpakorn 
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 University ฉบับภาษาไทย มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 3 (กันยายน – 

 ธันวาคม 2560), หน้า 2680-2697. 

6.  Wongwart, Atiya and Sangvanich, Khanobbhorn. 2017. “Contemplative Art Activities to Create  

              Aesthetic Experiences for Students Age 16-18 Years Old” Journal of Education Studies,  

Chulalongkorn University. 45(4) October-December 2017, pp 308-326. 

7.  ขนบพร วัฒนสุขชัย แสงวณิช. 2558. “การเรียนรู้ด้วยการสะท้อนความคิดผ่านสมุดบันทึกภาพสําหรับนิสิต
ศิลปศึกษา” วารสารครุศาสตร์ ปีท่ี 43, ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2558), 119-131. 

 
หนังสือ 
1. Wattanasukchai, Khanobbhorn. 2016. Sampeng: Chinese community in Bangkok. In Suphang 

 Chanthawanit (ed.), Chao Krom Per Drugstore, pp.432-451. Institute of Asian Studies. 

 Bangkok: Chulalongkorn University Press.  
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1. ศิริชัย กาญจนวาสี, ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ, ศักดา บุญยไวโรจน์, ศิลปชัย บูรณพานิช, อินทิรา พรมพันธ์ุ และกมล

ทิพย์ ศรีหาเศษ. 2556  โครงการประเมินผลการใช้บทเรียน SAS Curriculum Pathways. ทุนจาก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  

2. โสมฉาย บุญญานันต์ และ อินทิรา พรมพันธ์ุ. 2556. โครงการวิจัยนวัตกรรมการพัฒนาต้นแบบและถ่ายทอด 
กระบวนการสร้างสรรค์เคร่ืองประดับและงานศิลปหัตถกรรมจากดินจฬุา. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสภา
วิจัยแห่งชาติ 

 
บทความ  
1. อินทิรา พรมพันธ์ุ. (2560) การเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างย่ังยืน สําหรับผู้เรียนใน

ระดับปริญญาตรี วารสารครุศาสตร์ 2 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560) 
2. Ampai Tiranasar, Intira Phrompan and Patumma Bumpentan. (July, 2015)  Guidelines for utilizing 

technology to enhance art learning in art museums and galleries in Thailand. Paper 
Presented at the International Conference on Open and Flexible Education (ICOFE 
2015) , Hongkong. 

3. อินทิรา พรมพันธ์ุ. (2560) กลยุทธ์การวิเคราะห์สื่อวิดีโอออนไลน์สําหรับการเรียนการสอนศิลปศึกษา. วารสารครุ
ศาสตร์ 1 (มกราคม - มีนาคม 2558) 

 
งานอ่ืนๆ 
1. Thai Royal Embroidery (Nominee Prize) The 14th Sino-Thai Great Orietal Art  Exhibition , Dali.  

China, จัดโดย Dali University, Yunnan Art Associationซ่ึงเป็นนิทรรศการศิลปะท่ีมีการร่วมแสดงผล 

งานจาก มหาวิทยาลัยในประเทศจีน 8 แห่ง และมหาวิทยาลัยจากประเทศไทย 7 แห่ง 

2. การนําเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมการพัฒนาต้นแบบและถ่ายทอดกระบวนการสร้างสรรค์
เครื่องประดับ และงานศลิปหตัถกรรมจากดินจุฬา ในงาน 42nd International Exhibition of 
Inventions of Geneva จัดโดย รัฐบาลสวิส และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก หรือ WIPO (The 
Swiss Federal  Government of the State, the City of Geneva and of the World Intellectual 
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Property Organization) ณ เมืองเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ได้รับรางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) 
ประเภท Clothing-Textiles-Machines and Accessories และรางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) 
ประเภท Teaching Methods and Materials – Musical Instruments- Art Materials 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสมฉาย บญุญานันต์ 
คุณวุฒิ 

ค.บ. (ศิลปศึกษา) (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ.2541 
ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ.2549 
 

ผลงานวิชาการ  
งานวิจัย  
1. เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์, อวยพร เรืองตระกูล, ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล, โสมฉาย บุญญานันต์, ม่ิงขวัญ    ศิริโชติ, 

และมุทิตา เจิ่งกลิ่นจันทร์. (2558). การพัฒนาองค์ความรู้ และพัฒนาเครื่องมือวัด และประเมินมาตรฐาน
ผู้เรียนอย่างรอบด้านในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน). 

2. โสมฉาย บุญญานันต์ และ อินทิรา พรมพันธ์ุ. 2556. โครงการวิจัยนวัตกรรมการพฒันาต้นแบบและถ่ายทอด  
  กระบวนการสร้างสรรค์เคร่ืองประดับและงานศิลปหัตถกรรมจากดินจฬุา. ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก 
  สภาวิจัยแหง่ชาติ 

บทความ 

1. โสมฉาย บุญญานันต์. (2560). การนําเครือข่ายทางสังคมออนไลน์มาใช้เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ศิลปะ

สําหรับผู้เรียนในยุคการศึกษา 4.0. วารสารครุศาสตร,์ ปีท่ี 45, ฉบับที่ 3, (กรกฎาคม-กันยายน 2559). หน้า 

221-232. 

2. เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์, อวยพร เรืองตระกูล, ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล, โสมฉาย บุญญานันต์, ม่ิงขวัญ ศิริโชติ, และ

มุทิตา เจ่ิงกลิ่นจันทร.์ (2559). การพัฒนาองค์ความรู้ และพัฒนาเครื่องมือวัด และประเมินมาตรฐานผู้เรียน

อย่างรอบด้านในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. วารสารวิธีวิทยาการวิจัย, ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, หน้า 1-14, เดือน

มกราคม-เมษายน, 2559. 

 

งานอื่นๆ 

  การนําเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมการพัฒนาต้นแบบและถ่ายทอดกระบวนการสร้างสรรค์ 
เครื่องประดับ และงานศิลปหัตถกรรมจากดินจุฬา ในงาน 42nd  International Exhibition of Inventions of 
Geneva จัดโดย  รัฐบาลสวิส  และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก หรือ WIPO (The Swiss Federal  
Government of the State, the City of Geneva and of the World Intellectual Property Organization) ณ 
เมืองเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส  ในวันท่ี  2 -6 เมษายน 2557 
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ภาคผนวก ฉ 

 

1. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑ์คะแนนทดสอบความรู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สําหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎี
บัณฑิต และหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557  

2. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑ์คะแนนทดสอบความรู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สําหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎี
บัณฑิต และหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 
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