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2.  มาตรฐานผลการเรียนรู้ หลกัสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาศิลปะการแสดงและการจดัการ 
2.1 การพฒันาคุณธรรม จริยธรรม  

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1)   มีวินยั ซ่ือสตัย ์สุจริต ส ำนึกและรับผิดชอบในหนำ้ท่ีของตนเองและผูอ่ื้น เคำรพในสิทธิและศกัด์ิศรี

ควำมเป็นมนุษย ์ 
(Have self-principle and honesty; have personal and social responsibility; respect human right and dignity 
of others ) 

2) ตระหนกัและเห็นคุณค่ำควำมเป็นไทยและควำมแตกต่ำงทำงวฒันธรรม ทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและ
นำนำชำติ และด ำเนินชีวิตบนพ้ืนฐำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
(Recognize the value and the beauty of being Thai and of cultural difference that exist in both local and 
multinational levels; lead a life based on self-sufficiency philosophy) 

3) มีจิตสำธำรณะท่ีถูกตอ้งและดีงำม และถือประโยชนข์องเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 
(Have public mind and hold the benefit of mankind as a living principle ) 

4) มีทศันคติท่ีดีต่อวิชำชีพและแสดงออกถึงคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบติังำน    
(Have positive attitude and show morality and ethic in the profession) 

2.2 ทักษะด้านความรู้ 
 2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) เขำ้ใจควำมรู้พ้ืนฐำนของศำสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำรงชีวิต 
(Understand the basics of sciences relevant to living) 

2) มีควำมรอบรู้โดยกำรผสมผสำนเน้ือหำในศำสตร์ต่ำงๆ ทนัต่อกำรเปล่ียนแปลงของสังคม 
วฒันธรรม ธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 
(Have multiple knowledges by combining multiple  sciences; catch up with changes in communities, 
cultures, nature and environment) 

3) แสวงหำควำมรู้จำกงำนวิจยัและแหล่งเรียนรู้อ่ืนอยำ่งต่อเน่ือง   
(Keep exploring new knowledge from research and learning sources) 

  4)   มีควำมรู้ในสำขำวิชำศิลปะกำรแสดงและกำรจดักำร ทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบติัอยำ่งกวำ้งขวำง  
สำมำรถใชค้วำมรู้ ควำมสำมำรถในสำขำวิชำ ในกำรประยกุตใ์ช ้และแกไ้ขปัญหำในงำนได ้
(Have boarded knowledge in the field of performing arts and management in both theory and 
practice; be able to apply the related-filed knowledge and capacity to solve problem in the 
profession) 
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2.3 ทักษะทางปัญญา  
2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1)  สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้ในศำสตร์ต่ำงๆ ใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ตนเองและส่วนรวม 
 (Be able to integrate the basics of sciences, which lead to personal and public benefits) 

1) สำมำรถสืบคน้และประเมินขอ้มูลจำกแหล่งเรียนรู้ท่ีหลำกหลำย 
 (Be able to search and evaluation data from multiple learning sources) 

2) สำมำรถคิดวิเครำะห์ รู้เท่ำทนัสถำนกำรณ์และแกปั้ญหำอยำ่งสร้ำงสรรค ์
 (Think critically, catch up with new events, and employ creative approaches to problem solving) 
3) สำมำรถน ำควำมรู้ไปเช่ือมโยงกบัภูมิปัญญำทอ้งถ่ินเพ่ือท ำควำมเขำ้ใจและสร้ำงสรรคส์งัคม 

(Be able to connect personal knowledge with local wisdom, for personal and public benefits) 
  

 
2.4 ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

1) มีควำมสำมำรถในกำรปรับตวั รับฟัง ยอมรับควำมคิดเห็น ท ำงำนกบัผูอ่ื้นไดท้ั้งในฐำนะผูน้ ำ  และผู ้
ตำม 
(Be flexible, listen and respect other people’s opinions; work in team with others, either as the leader    or 
team members) 

2)  มีควำมรับผิดชอบต่อหนำ้ท่ีในฐำนะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
(Be a responsible person, as a Thai and global citizen) 

3) มีควำมคิดริเร่ิม สำมำรถวำงแผน และตดัสินใจแกปั้ญหำไดอ้ย่ำงเหมำะสม 
(Think creatively, be able to plan and adopt proper approaches to solve a problem) 

4) มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงำนและบุคคลทัว่ไป 
(Have good relationship with team and other people) 

 
2.5  ทักษะในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1) เขำ้ใจปัญหำหรือสถำนกำรณ์ สำมำรถวิเครำะห์และเลือกใชก้ระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์และสถิติท่ี
เหมำะสมในกำรแกปั้ญหำ 
(Understand problems or phenomena and  be able to analyze and adopt proper mathematic and statistic 
procedures to solve problems) 
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2) สำมำรถใชภ้ำษำเพ่ือกำรส่ือสำรในชีวิตประจ ำวนัไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ ทั้งกำรฟัง พูด อ่ำน  และ
เขียน 
(Be able to use language to efficiently communicate in everyday life with all listening, speaking, reading 
and writing skills) 

 
2.6   ทักษะพสัิย   (Psychomotor Domain) 

         2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพสัิย (Learning outcomes on Psychomotor Domain) 
1)  มีทกัษะในกำรปฏิบติังำนทำงดำ้นศิลปะกำรแสดง   
     (Perform skills in performing arts operation) 
2)   มีทกัษะในกำรบริหำรจดักำรงำนทำงดำ้นศิลปะกำรแสดงทั้งหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน  ตำม

สถำนกำรณ์และโอกำสต่ำง ๆ  
 (Perform skills in performing arts administration in both government and private sectors in 

appropriate situations and occasions) 
3)  มีทกัษะของกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนทำงดำ้นศิลปะกำรแสดงท่ีมีควำมเป็นเอกลกัษณ์ตอบ       สนอง

ต่อควำมตอ้งกำรของสงัคม 
     (Perform skills in creating unique works in performing arts that meets the social needs) 
4)  มีทกัษะในกำรบูรณำกำรควำมรู้  เทคโนโลยี  และภูมิปัญญำไปใช้ประโยชน์ในกำรจดักำรกำร
แสดง และสะทอ้นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินและของชำติ 
(Perform skills in integrating knowledge, technology, and wisdom into performance management 
and reflect the local and national identity) 

 


