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ปรัชญาของหลักสูตร 
 หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิตมุ่งการพฒันาผูเ้รียนทุกคนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและการปฏิบติักิจกรรม
ทางการศึกษา เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความคิดและพฤติกรรมท่ีดีต่อสังคมและสภาพแวดลอ้ม มีภาวะความเป็นผูน้ า มี
จิตส านึกแห่งความเป็นครู ท าการสอน การวิจยั การบริการชุมชน และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม เพ่ือให้เป็นบุคลากรท่ีมี
คุณภาพ มีความเป็นพลเมืองท่ีดี เห็นประโยชน์ของเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง และมีศกัยภาพในการพ่ึงพาตนเองบนฐานภูมิ
ปัญญาไทย ภายใต้กรอบศีลธรรมจรรยาอนัดีงาม เพ่ือน าพาประเทศสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนและทัดเทียมมาตรฐานสากล 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO1 : แสดงออกซ่ึงพฤติกรรม ท่ีมีความศรัทธาและภาคภูมิใจในวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเป็นครู ปฏิบติัตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ  
PLO2 : มีจิตสาธารณะ ถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง อดทน เสียสละ รับผดิชอบ ซ่ือสัตย ์มีวินยัทั้งดา้น
วิชาการและวิชาชีพ พฒันาตนเองเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ศิษย ์ครอบครัว สงัคมและประเทศชาติ  
PLO3 : มีค่านิยมและคุณลกัษณะเฉพาะวิชาชีพ เคารพสิทธิ ใหเ้กียรติ ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลในสงัคมพหุ
วฒันธรรม มีความสามคัคี สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้โดยใชเ้หตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตดัสินใจ  
PLO4 : มีความกลา้หาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉยั จดัการและคิดแกปั้ญหาทางคุณธรรม 
ค่านิยมพ้ืนฐาน จรรยาบรรณวิชาชีพ 
PLO5 : มีความรู้ในหลกัการ แนวคิดทฤษฎีดา้นวิชาชีพ อยา่งกวา้งขวางลึกซ้ึง สามารถประยกุตสู่์การปฏิบติั 
PLO6 : มีความรู้ในหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาวิชาท่ีสอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ และเน้ือหาวิชาท่ีสอนอยา่งลึกซ้ึง 
และน าไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาผูเ้รียน  
PLO7 : มีความรู้ เขา้ใจชีวิต เขา้ใจชุมชน เขา้ใจโลก และการอยูร่่วมกนับนพ้ืนฐานความแตกต่างทางวฒัธรรม สามารถเผชิญ
และรู้เท่าทนักบัการเปล่ียนแปลงของสงัคม และสามารถน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ชใ้นการ
ด าเนินชีวิตและพฒันาตน พฒันางาน และพฒันาผูเ้รียน  
PLO8 : ความรู้และความสามารถในการใชภ้าษาไทย ภาษาองักฤษ และภาษาอื่นๆเพื่อการส่ือสาร 
PLO9 : มีความรู้ในการบูรณาการการเรียนการสอนกบัการปฏิบติัจริง และการบูรณาการขา้มศาสตร์ 
PLO10 : สามารถคิด คน้หา วิเคราะห์ขอ้เทจ็จริง และประเมินขอ้มูล ส่ือ สารสนเทศจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายอยา่งรู้เท่า
ทนั การเปล่ียนแปลงในโลกยคุดิจิทลั เป็นพลเมืองต่ืนรู้ มีส านึกสากล น าไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน และวินิจฉยั
แกปั้ญหาและพฒันางานไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์บนพ้ืนฐานหลกัการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบติั และบรรทดัฐานทาง
สงัคม  
PLO11 : เป็นผูน้ าทางปัญญา สามารถคิดริเร่ิมและพฒันางานอยา่งสร้างสรรค ์มีภาวะผูน้ าทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถ
ช้ีน าและถ่ายทอดความรู้แก่สถานศึกษา ชุมชนและสงัคมอยา่งสร้างสรรค ์ 



PLO12 : สามารถสร้าง เช่ือมโยง และประยกุตใ์ชค้วามรู้จากการท าวิจยัและสร้างนวตักรรมเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน
และพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นนวตักร รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม  
PLO13 : ตระหนกัรู้ เห็นความส าคญั เห็นคุณค่าศาสตร์พระราชา สามารถน าความรู้ไปเช่ือมโยงกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพ่ือท า
ความเขา้ใจและสร้างสรรคส์งัคมเพ่ือพฒันาผูเ้รียน พฒันางาน และพฒันาชุมชนท่ีย ัง่ยนื 
PLO14 : สามารถรับรู้และเขา้ใจความรูู้สึกของผูอ่ื้น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทางสงัคม  
PLO15 : สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ท างานเป็นทีม เป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี มีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผูเ้รียน ผูร่้วมงาน 
ผูป้กครอง และคนในชุมชน มีความรับผดิชอบต่อส่วนรวม 
PLO16 : มีความรับผดิชอบต่อตนเอง ต่อผูเ้รียน ต่อผูร่้วมงาน และต่อส่วนรวม สามารถช่วยเหลือและแกปั้ญหาตนเอง กลุ่ม
และระหวา่งกลุ่มไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
PLO17 : สามารถวิเคราะห์เชิงตวัเลข ส าหรับขอ้มูลและสารสนเทศ (data and information) ทั้งท่ีเป็นตวัเลขเชิงสถิติ หรือ
คณิตศาสตร์  
PLO18 : สามารถส่ือสารกบัผูเ้รียน บุคคลและกลุ่มต่างๆ อยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยวิธีการหลากหลาย และการน าเสนอดว้ย
รูปแบบต่างๆ โดยใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีเหมาะสม 
PLO19 : สามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมส าเร็จรูป ท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้ การท างาน การ
ประชุม การจดัการและสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ โดยใชดุ้ลยพินิจท่ีดีในการตรวจสอบความน่าเช่ือถือ รวมทั้งตระหนกัถึง
การละเมิดลิขสิทธ์ิและการลอกเลียนผลงาน 
PLO20 : มีความเช่ียวชาญในการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบ วิธีการท่ีหลากหลายโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั สามารถออกแบบ
และสร้างหลกัสูตรรายวิชาในชั้นเรียน วางแผนและออกแบบเน้ือหาสาระและกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ บริหารจดัการชั้น
เรียน ใชส่ื้อและเทคโนโลย ีวดัและประเมินผลเพ่ือพฒันาผูเ้รียนอยา่งเหมาะสมและสร้างสรรค ์ 
PLO21 : สามารถวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล เพ่ือน าไปออกแบบและจดัเน้ือหาสาระ และกิจกรรมการเรียนรู้ให้
สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียนอยา่งหลากหลายตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผูเ้รียนปกติและผู้ ู
เรียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 
PLO22 : จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึก
การปฏิบติั โดยบูรณาการการท างานกบัการเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม สามารถประยกุตค์วามรู้มาใชเ้พ่ือป้องกนั แกไ้ข
ปัญหา และพฒันา 
PLO23 : สร้างบรรยากาศ จดัสภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน แหล่งวิทยาการ และภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษา 
ประสานความร่วมมือกบัผูป้กครอง และบุคคลในชุมชน เพ่ืออ านวยความสะดวกและร่วมมือกนัพฒันาผูเ้รียนใหเ้ตม็ตาม
ศกัยภาพ มีความรอบรู้  มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง  
PLO24 : น าทกัษะศตวรรษ ท่ี 21 มาใชใ้นการการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาผูเ้รียน พฒันาตนเองและสงัคม และด าเนินชีวิต
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสูตร 
วชิาเอกศิลปศึกษา 

 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร       142  หน่วยกิต 
1. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป        30     หน่วยกิต 

สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์  และ      9       หน่วยกิต 

สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวติที่สันติ   มีรายวชิาดังต่อไปนี้  

117-101  ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย ์      3(3-0-6) 
117-102  ความเป็นพลเมืองและจิตสาธารณะ      3(3-0-6) 
117-103  จิตวิวฒัน์และคิด-ท า-น าสุข        3(3-0-6) 
สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ  และ       5        หน่วยกิต 

สาระที่ 5  การคิดเชิงระบบ การคดิเชิงตรรกะ และตัวเลข   

มีรายวชิาดังต่อไปนี้   

117-104  การคิดสู่การเป็นผูป้ระกอบการ      3(3-0-6) 
746-102 สมาร์ตแมท สมาร์ตไลฟ์          2(2-0-4) 
สาระท่ี 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทัน และ การรู้ดิจิทัล      4        หน่วยกิต 

117-116  การรู้เท่าทนัดิจิทลั        2(2-0-4) 
299-104  รู้คิด รู้เท่าทนั        2(2-0-4) 
สาระที่ 6 ภาษาและการส่ือสาร         8 หน่วยกิต 

411-101  ภาษาไทย  ภาษาเธอ       2(2-0-4) 
417-101  ไฮ-อิงลิช         2(2-0-4) 
417-102  เพน็แอนดโ์พสต ์        2(2-0-4) 
417-191  พฒันาการอ่าน        2(2-0-4) 
สาระท่ี 7  สุนทรียศาสตร์และกีฬา         4 หน่วยกิต 

สุนทรียศาสตร์                    เลือกเรียน    2 หน่วยกิต 

125-102  มหศัจรรยแ์ห่งภูมิปัญญา       2(2-0-4) 
277-105  หตัถกรรมสร้างสรรคด์ว้ยเศษวสัดุ      2(2-0-4) 
425-101  วฒันธรรมน าชม          2(2-0-4) 
กฬีา                                 เลือกเรียน    2 หน่วยกิต 

117-118  โยคะ         1(0-2-1) 
281-204  ลีลาศ         1(0-2-1) 
281-205  กิจกรรมประกอบจงัหวะ       1(0-2-1) 
281-206  การสร้างสมรรถภาพทางกาย       1((0)-2-1) 
281-207  บาสเกตบอล        1(0-2-1) 
281-209  วอลเล่ยบ์อล        1(0-2-1) 
281-210  แฮนดบ์อล        1(0-2-1) 



281-211  ซอฟทบ์อล         1((0)-2-1) 
281-212  ฮอกก้ี          1((0)-2-1) 
281-215  เทเบิลเทนนิส        1(0-2-1) 
281-216  แบดมินตนั        1(0-2-1) 
281-219  วา่ยน ้า         1(0-2-1) 
281-220  เปตอง         1(0-2-1) 
281-223  มวยไทย         1(0-2-1) 
281-224 ปันจกัสีลตั         1((0)-2-1) 
281-225  เทควนัโด         1(0-2-1) 
281-226  ไอกิโด         1(0-2-1) 
281-227  ยโูด         1(0-2-1) 
910-111  ร าไทยเพื่อสุขภาพ         1(0-2-1) 
910-112  โขนเพ่ือพฒันาร่างกายและจิตใจ      1(0-2-1) 
910-113  แจ๊สดา้นซ์        1(0-2-1) 
 
2. หมวดวชิาเฉพาะ         106  หน่วยกติ 
2.1 วชิาชีพครู                                                   34   หน่วยกิต            
260-301 ความสมัพนัธ์กบัผูป้กครองและชุมชน      2(1-2-3) 
261-101 วิชาชีพและความเป็นครู                    2(1-2-3) 
261-102 ภาษาเพื่อการส่ือสารส าหรับครู          2(1-2-3) 
261-301 การพฒันาหลกัสูตร        3(2-2-5) 
262-303 วิทยาการการจดัการเรียนรู้         3(2-2-5) 
263-201 นวตักรรมและเทคโนโลยดิีจิทลัเพื่อการศึกษาส าหรับครู      3(2-2-5) 
268-202 จิตวิทยาเพื่อการสอนและการเรียนรู้        2(1-2-3)      
276-301 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้        2(1-2-3) 
276-302 การวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้               3(2-2-5) 
262-111 ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 1              2(90) 
262-211 ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 2              2(90) 
262-311 ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 3            2(90) 
262-411 ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 4              6(270) 
 
2. หมวดวชิาเฉพาะ         72   หน่วยกิต 
2.1 วชิาเอกบังคบั         48   หน่วยกิต 
277-101 การวาดเส้น        3(1-4-4) 
277-103 ประวติัศาสตร์ศิลป์        2(1-2-3) 
277-104 จิตวิทยาทางศิลปศึกษา       3(2-2-5) 
277-105 องคป์ระกอบศิลป์        3(1-4-4) 



277-106 ศิลปะไทยเบ้ืองตน้        2(1-2-3) 
277-107 ศิลปะพ้ืนบา้นภาคใต ้       2(1-2-3) 
277-204 การออกแบบเบ้ืองตน้       3(1-4-4) 
277-205 ศิลปะบาติก         3(1-4-4) 
277-225 จิตรกรรมเบ้ืองตน้        3(1-4-4) 
277-226 ประติมากรรมเบ้ืองตน้       3(1-4-4)   
277-227 ภาพพิมพเ์บ้ืองตน้        3(1-4-4) 
277-303 คอมพิวเตอร์กราฟิกเบ้ืองตน้       3(1-4-4) 
277-306 ศิลปะระดบัประถมศึกษา       3(2-2-5) 
277-307 ศิลปะระดบัมธัยมศึกษา       3(2-2-5) 
277-308 การวิจยัทางศิลปศึกษา       2(1-2-3) 
277-329 ศิลปนิพนธ์สาขาศิลปศึกษา                 3(1-4-4)   
277-402 นิทรรศการศิลปะและพิพิธภณัฑ ์      2(1-2-3) 
277-405 สุนทรีศาสตร์และการวิจารณ์ศิลปะส าหรับครู     2(1-2-3)  
วชิาเอกเลือก          24      หน่วยกติ 
277-102 ศิลปวิจกัษณ์        2(1-2-3)  
277-111 การถ่ายภาพ                         3(1-4-4)                         
277-113 การท าหุ่นจ าลอง                 3(1-4-4) 
277-206 บาติกสร้างสรรค ์        3(1-4-4) 
277-209 ศิลปะอิสลาม        3(1-4-4)   
277-210 การท ารูปหนงัตะลุง        3(1-4-4) 
277-211 ประวติัศาสตร์ศิลปะตะวนัตก       2(1-2-3) 
277-212 ศิลปะกบัความหลากหลายทางวฒันธรรม     2(1-2-3) 
277-213 การวาดเส้นทิวทศัน์        3(1-4-4)   
277-214 ภาพพิมพแ์กะไม ้        3(1-4-4)   
277-215 ภาพพิมพต์ะแกรงไหม       3(1-4-4) 
277-216 คอมพิวเตอร์ส าหรับกิจกรรมศิลปะ      3(1-4-4) 
277-217 การเขียนภาพประกอบ       3(1-4-4) 
277-218 การเขียนภาพคน        3(1-4-4) 
277-220 วสัดุจิตรกรรม                    3(1-4-4) 
277-221 วสัดุประติมากรรม                    3(1-4-4) 
277-222 จิตรกรรมประยกุต ์                    3(1-4-4) 
277-223 ภาพพิมพป์ระยกุต ์                    3(1-4-4) 
277-224 ประติมากรรมประยกุต ์                   3(1-4-4) 
277-309 ศิลปะส่ือผสม        3(1-4-4) 
277-312 จิตรกรรมสีน ้า        3(1-4-4) 
277-313 จิตรกรรมสีน ้ามนั        3(1-4-4) 
277-314 จิตรกรรมสร้างสรรค ์       3(1-4-4) 



277-315 ประติมากรรมสร้างสรรค ์       3(1-4-4)   
277-317 ประติมากรรมไม ้        3(1-4-4) 
277-319 ประติมากรรมโลหะ        3(1-4-4) 
277-323 การวาดเส้นสร้างสรรค ์       3(1-4-4) 
277-325 บาติกเบ้ืองตน้                    3(1-4-4) 
277-401 สมัมนาศิลปศึกษา        3(1-4-4)   
277-412 การเขียนภาพการ์ตูนและการ์ตูนเร่ือง      3(1-4-4) 
277-414 การน าเสนอผลงานศิลปะ       2(1-2-3) 
277-419 ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ศิลปวฒันธรรม      3(1-4-4) 
277-420 การเขียนภาพประกอบส่ิงพิมพ ์                                      3(1-4-4) 
277-423 ศิลปะในคาบสมุทรภาคใตป้ระเทศไทย                              3(1-4-4) 
277-424 หลกัการออกแบบและการใชสี้                                       3(1-4-4) 
277-425 ภาษาองักฤษส าหรับครูศิลปศึกษา                                   2(1-2-3) 
 
3. หมวดวชิาเลือกเสรี        6      หน่วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1  
วชิาศึกษาทั่วไป                                    
117-101 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย ์                                    3(3-0-6) 
417-101 ไฮ-อิงลิช                                             2(2-0-4) 
746-102 สมาร์ตแมท สมาร์ตไลฟ์          2(2-0-4)  
วชิาชีพครู 
261-101 วิชาชีพและความเป็นครู                           2(1-2-3) 
261-102 ภาษาเพื่อการส่ือสารส าหรับครู                   2(1-2-3) 
วชิาเฉพาะแขนง: บังคับ 
277-101 การวาดเส้น                                          3(1-4-4) 
277-103 ประวติัศาสตร์ศิลป์                                  2(1-2-3) 
277-107 ศิลปะพ้ืนบา้นภาคใต ้                              2(1-2-3) 
       รวม                                                18 
 
ภาคการศึกษาที่ 2  
วชิาศึกษาทั่วไป                                            
117-102 ความเป็นพลเมืองและจิตสาธารณะ       3(3-0-6) 
411-101  ภาษาไทย  ภาษาเธอ        2(2-0-4)  
417-102  เพน็แอนดโ์พสต ์         2(2-0-4) 
วชิาชีพครู 
262-111 ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 1                 2(90) 
วชิาเฉพาะแขนง: บังคับ 
277-104 จิตวิทยาทางศิลปศึกษา                            3(2-2-5) 
277-105 องคป์ระกอบศิลป์                                   3(1-4-4) 
277-106 ศิลปะไทยเบ้ืองตน้                                  2(1-2-3) 
วชิาเฉพาะแขนง: เลือก                                           3                              
       รวม                                                20 
 
 
 
 
 
 
 

 



ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1  
วชิาศึกษาทั่วไป                            
417-191 พฒันาการอ่าน           2(2-0-4) 
299-104  รู้คิด รู้เท่าทนั           2(2-0-4) 
วชิาชีพครู 
263-201 นวตักรรมและเทคโนโลยดิีจิทลัเพื่อการศึกษาส าหรับครู                                                  3(2-2-5) 
262-211 ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา  2                 2(90) 
วชิาเฉพาะแขนง: บังคับ 
277-225  จิตรกรรมเบ้ืองตน้                                 3(1-4-4) 
277-227  ภาพพิมพเ์บ้ืองตน้                                 3(1-4-4)  
277-204  การออกแบบเบ้ืองตน้                             3(1-4-4)                           
วชิาเฉพาะแขนง: เลือก                                          3 
       รวม                                                 21     
 

ภาคการศึกษาที่ 2  
วชิาศึกษาทั่วไป 
117-116  การรู้เท่าทนัดิจิทลั          2(2-0-4) 
117-103 จิตวิวฒัน์และคิด-ท า-น าสุข                      3(3-0-6)      
*เลือกจากสาระสุนทรียศาสตร์ 2 หน่วยกิต                2(2-0-4) 
วชิาชีพครู 
268-202 จิตวิทยาเพื่อการสอนและการเรียนรู้            2(1-2-3)      
วชิาเฉพาะแขนง: บังคับ  
277-226 ประติมากรรมเบ้ืองตน้                            3(1-4-4) 
277-205 ศิลปะบาติก                                         3(1-4-4)                                            
วชิาเฉพาะแขนง: เลือก                                        6         
       รวม                                                      21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที่ 3 

 ภาคการศึกษาที่ 1  
วชิาชีพครู 
261-301  การพฒันาหลกัสูตร                                3(2-2-5) 
276-301 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้                 2(1-2-3) 
262-311 ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 3                  2(90) 
วชิาเฉพาะแขนง: บังคับ 
277-306  ศิลปะระดบัประถมศึกษา                         3(2-2-5)  
277-308  การวิจยัทางศิลปศึกษา                      2(1-2-3) 
วชิาเฉพาะแขนง: เลือก                                         9 
      รวม                                                        21 
 
ภาคการศึกษาที่ 2  

วชิาชีพครู   

260-301 ความสมัพนัธ์กบัผูป้กครองและชุมชน          2(1-2-3) 
262-303 วิทยาการการจดัการเรียนรู้                       3(2-2-5) 
276-302 การวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้                    3(2-2-5) 
วชิาเฉพาะแขนง: บังคับ 

277-307  ศิลปะระดบัมธัยมศึกษา                     3(2-2-5) 
277-329  ศิลปนิพนธ์สาขาศิลปศึกษา                      3(1-4-4)  
277-303  คอมพิวเตอร์กราฟิกเบ้ืองตน้                     3(1-4-4) 
วชิาเฉพาะแขนง: เลือก                                            3                              
      รวม                                                20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 1  
วชิาชีพครู   
262-411 ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 4            6(270)      
      รวม                       6 
 
ภาคการศึกษาที่ 2  
วชิาศึกษาทั่วไป 
117-104 การคิดเชิงระบบสู่การเป็นผูป้ระกอบการ     3(3-0-6) 
**วิชากีฬา 2 วิชา                                            2 หน่วยกิต 
วชิาเฉพาะแขนง: บังคับ 
227-405  สุนทรียศาสตร์ฯ                                 2(1-2-3) 
277-402  นิทรรศการศิลปะและพิพิธภณัฑ ์             2(1-2-3) 
วชิาเลือกเสรี                                                       6 
      รวม                                                       15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




