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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา (5 ปี) 
 (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

……………………………………………………………… 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะศิลปศึกษา  วิทยาลัยนาฏศิลปะสุโขทัย 

ภาควิชานาฏศิลป์ศึกษา 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1.  ชื่อหลักสูตร 
 ชื่อภาษาไทย  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 
 ชื่อภาษาอังกฤษ  Bachelor of Education Program in Thai Drama Education 
 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ชื่อเต็มภาษาไทย  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลป์ไทยศึกษา) 
 ชื่อย่อภาษาไทย  ศษ.บ. (นาฏศิลป์ไทยศึกษา)  
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor  of  Education (Thai Drama Education) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Ed.  (Thai Drama Education) 
 
3.  วิชาเอก    
 นาฏศิลป์ไทยศึกษา 
 
4.  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  
 ไมน่้อยกว่า  164  หน่วยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ   
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี  5 ปี 
 5.2  ภาษาท่ีใช้   
  ภาษาไทย 
 5.3  การรับเข้าศึกษา  

 รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างประเทศ  โดยใช้ภาษาไทยในการเรียนการสอน 
 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน   
  เป็นหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
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 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 เป็นหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง       
พ.ศ. 2558)  ซึ่งปรับปรุงจากหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา (5 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) เปิดสอนภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558 
          6.1  คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศึกษา  เห็นชอบร่างหลักสูตรในการประชุม          
ครั้งที่ 2/2557  เมื่อวันที่  9  กันยายน  2557 
          6.2  คณะกรรมการสภาวิชาการ  เห็นชอบร่างหลักสูตรในการประชุมสภาวิชาการ 
ครั้งที ่ 2/2557  เมื่อวันที่  18  กันยายน  2557 
         6.3  คณะกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  อนุมัติหลักสูตรในการประชุมสภา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที ่6/2557 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 
 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 มีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตร  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 
 
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1  ครสูอนนาฏศิลป์ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทั้งภาครัฐและเอกชน 
 8.2  นักบริหารจัดการธุรกิจการแสดง  สร้างงานการแสดงในรูปแบบต่างๆ 
 8.3  นักวิชาการในศาสตร์นาฏศิลป์และองค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง 
 8.4  ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่เก่ียวข้องกับงานนาฏศิลป์ 
 8.5  นักวิจารณ์นาฏศิลป์ 
 
9.  ชื่อ  เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่งทางวิชาการ  คุณวุฒิการศึกษา และสถาบัน       
ที่ส าเร็จการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 1.  นายอโนทัย  ส้มอ่ า 
     เลขประจ าตัวประชาชน      5 6603 00028 94 1 
     ต าแหน่งทางวิชาการ        ครูช านาญการ 
               คุณวุฒิการศึกษา            ศษ.บ. (นาฏศิลป์ไทย) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539 
               และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  ศศ.ม. (วิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์) มหาวิทยาลยันเรศวร 2554 
 2.  นายอฐธน  เดชะกูล 
     เลขประจ าตัวประชาชน      3 5099 00519 60 4 
      ต าแหน่งทางวิชาการ        ครูช านาญการ 
              คุณวุฒิการศึกษา            ศษ.บ.(นาฏศิลป์ไทย) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2541 
               และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  ศศ.ม.(วิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2554 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 10.1  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ต าบลบ้านกล้วย อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
 10.2  สถานศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพ 
  สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  ความก้าวหน้าทางการสื่อสารและเทคโนโลยี          
ท าให้เกิดกระแสการแข่งขันสูง  มีผลต่องานศิลปะการแสดง  การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน       
จึงต้องพัฒนาผู้เรียน  ที่นอกจากจะเน้นนาฏศิลป์เชิงอนุรักษ์เพ่ือสืบทอดรากฐานของศิลปะแต่โบราณ              
และน ามาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ได้อย่างมีหลักการ  รู้จักประยุกต์ใช้นาฏศิลป์
แบบดั้งเดิมมาบูรณาการกับนาฏศิลป์สมัยใหม่  เพ่ือสนองตอบความต้องการของสถานศึกษาที่ม ี        
ความต้องการครูที่มีความรอบรู้ในศาสตร์ด้านนาฏศิลป์อย่างลุ่มลึก  และสามารถพัฒนาผู้เรียน          
ในด้านการแสดงที่หลากหลาย  นอกจากนี้ยังรองรับการตอบสนองความต้องการในเชิงธุ รกิจ   
สามารถสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ที่เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ 
 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  ในยุคโลกาภิวัฒน์ที่ มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยี   และการแข่งขันอย่างสู ง  
ศิลปวัฒนธรรมต่างชาติเผยแพร่เข้าสู่สังคมไทยได้ง่าย  เยาวชนไทยสนใจเรียนรู้และรับวัฒนธรรม
ต่างชาติได้อย่างรวดเร็ว  ศิลปวัฒนธรรมอันงดงามของไทยก าลังจะถูกละเลยจนสูญหาย  อีกทั้ง มี
สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์เพ่ิมขึ้นจ านวนมาก  ดังนั้นเพ่ือผลิตบัณฑิตครู        
ด้านนาฏศิลป์ที่มีคุณภาพและมีอัตลักษณ์เฉพาะ  จึงต้องพัฒนาหลักสูตรให้สามารถพัฒนาผู้เรียน        
ให้เกิดความตระหนักถึงความส าคัญของวัฒนธรรมไทย  และสามารถสร้างสรรค์กลวิธีการถ่ายทอด
ความรู้ทางด้านนาฏศิลป์ด้วยวิธีการใหม่ๆ  เพ่ือให้เยาวชนไทยหันมาสนใจวัฒนธรรมประจ าชาติ          
มีความรอบรู้ที่จะบูรณาการวิชาศิลปะด้านอ่ืนนอกเหนือจากงานด้านนาฏศิลป์  สามารถน าความรู้          
ไปพัฒนาสังคมไทยให้อยู่อย่างมีความสุขด้วยรากฐานของวัฒนธรรมไทย 
 11.3  สถานการณ์ขององค์กรวิชาชีพ 
  คุรสภา สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีหน้าที่ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู ควบคุมความประพฤติและการด าเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพทาง 
การศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอ
ประกอบวิชาชีพ ปัจจุบันคุรุสภาก าหนดเปลี่ยนแปลงมาตรฐานวิชาชีพโดยเพิ่มมาตรฐานความรู้จาก  9  
มาตรฐานเป็น  11  มาตรฐาน ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2558  ส่งผลให้คณะศิลปศึกษาซึ่งเป็นหนึ่งในสถานศึกษาที่ผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูต้องปรับปรุง
หลักสูตรให้สอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการคุรุสภาว่าด้วยเรื่องสาระความรู้  สมรรถนะและ
ประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  และ
ศึกษานิเทศกต์ามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ  พ.ศ. 2556   
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12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
  จากสถานการณ์ในปัจจุบัน  การพัฒนาหลักสูตรจ าเป็นต้องพัฒนาในเชิงรุก            
ที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของสังคมที่ก้าวหน้าตลอดเวลา  สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานศึกษา  โดยการผลิตครูนาฏศิลป์ที่มีความรอบรู้ในกลุ่มสาระศิลปะที่พร้อมจะ
บูรณาการความรู้ ในศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง  ปฏิบัติงานการสอนและการจัด การแสดงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ทั้งสามารถปฏิบัติงานเชิงธุรกิจในกรณีประกอบธุรกิจส่วนตัวได้  และมีความใฝ่รู้ใน   
การที่จะพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  โดยปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ         
มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนในสังคม 
 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   มีพันธกิจที่ส าคัญอย่างหนึ่งคือ  การผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ เพ่ือให้เป็นผู้น าด้านนาฏศิลป์  ดุริยางคศิลป์  และศิลปกรรม  สามารถอนุรักษ์ พัฒนา 
สร้างสรรค์ และสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปะสู่ชุมชน  พัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่สากล  ดังนั้นการผลิต
บุคลากรด้านนาฏศิลป์  จึงเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของสถาบัน  โดยสร้างอัตลักษณ์ของบัณฑิตให้เป็น
ผู้น าในการสืบสานสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์  สนับสนุนและส่งเสริมให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถ     
ในสาขาวิชา  และสามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาที่ เกี่ยวข้อง  มีคุณธรรม จริยธรรมทาง
วิชาชีพ  โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมไทยและด ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
 13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
  หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาเอกเลือกจากกลุ่มวิชาเอกเฉพาะสาขา
ในสาขาวิชาที่เปิดสอนของคณะศิลปศึกษา  หรือเลือกเรียนวิชาชีพเลือกจากกลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา      
ที่เปิดสอนในคณะศิลปนาฏดุริยางค์ และคณะศิลปวิจิตร  โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาท าหน้าที่ก ากับดูแล 
และประสานงานกับฝ่ายวิชาการ และฝ่ายทะเบียนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
  กลุ่มวิชาเอกของสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษาที่เปิดสอนทั้งกลุ่มวิชาเอกเดี่ยวกลุ่มวิชา          
เอกเลือก นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนของคณะศิลปศึกษา คณะศิลปนาฏดุริยางค์  และคณะศิลปวิจิตร  
สามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาเอกเลือกและเป็นรายวิชาเลือกเสรีได้ 
 13.3  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนและหลักสูตรอ่ืนต้องเรียนร่วมกัน 
 13.3.1  รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ที่เปิดสอนโดยภาควิชาศึกษาทั่วไปของ           
คณะศิลปศึกษา ก าหนดให้นักศึกษาทุกคณะและทุกสาขาเรียนร่วมกัน 

 13.3.2  รายวิชาเอกเดี่ยว  วิชาสุนทรียศาสตร์ทางศิลปะ ก าหนดให้นักศึกาสาขาวิชา
นาฏศิลป์ไทยศึกษา  สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษาของคณะศึกษา  และสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยของ
คณะศิลปนาฏดุริยางค์เรียนร่วมกัน 
  13.3.3  การบริหารจัดการ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ประสานงานกับอาจารย์
ผู้แทนสาขาวิชาอ่ืนในคณะที่เก่ียวข้องด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางสอน ตารางสอบ และการบริการ
การเรียนการสอนให้กับหลักสูตรอ่ืน  โดยจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลตามข้อก าหนด
ของหลักสูตร 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา     
 ครูของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  คือ  ครูที่มีความรู้ ความช านาญในสาขาวิชา
นาฏศิลป์ไทย  บูรณาการความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไปสู่การจัดการศึกษา  และพัฒนาผู้เรียนให้รู้
คุณค่าของนาฏศิลป์และศิลปวัฒนธรรมของชาติ  มีคุณธรรมจริยธรรม  คิดริ เริ่มสร้างสรรค์          
งานนาฏศิลป์  นวัตกรรม  และงานวิจัย  สามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ
และนานาชาติ 
   1.2 ความส าคัญ 
  ปัจจุบันสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้านนาฏศิลป์มีทั้ งสถานศึกษาของรัฐและ
เอกชน  มีการแข่งขันในการผลิตครูนาฏศิลป์ออกสู่สังคม  ท าให้ต้องแสวงหาวิธีการหรือกลยุทธ์ใหม่ๆ  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา  ความเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมภายนอก       
ที่หลั่งไหลเข้ามาสู่วิถีชีวิตของเยาวชนไทยมีผลกระทบต่อการด ารงศิลปวัฒนธรรมของไทยที่สืบทอดมา
แต่อดีต  ด้วยเหตุนี้  การผลิตครูนาฏศิลป์จึงต้องมีความรอบรู้หลายด้าน  โดยการจัดการศึกษาที่ใช้
ทรัพยากรภายนอกด้วยการร่วมมือกับภาคเอกชนสนับสนุนให้บัณฑิตได้ศึกษาดูงาน  น าประสบการณ์
ตรงจากแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ตลอดจนได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านนาฏศิลป์ไทย  ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  มีผลให้ผู้เรียนสามารถต่อยอด
สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีหลักการ  อีกทั้งน าหลักทฤษฎี  ทักษะ  และศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง              
มาบูรณาการ  ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
น าเสนอศิลปะแขนงนี้ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางและเป็นครูผู้น าด้านนาฏศิลป์แก่สังคมได้ 
  การที่ผู้เรียนมีความรู้  ความช านาญส่งผลให้สามารถอนุรักษ์  สืบสาน  สร้างสรรค์
งานนาฏศิลป์ไทย  สามารถถ่ายทอด  ปลูกฝังให้เยาวชนไทยตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม      
ของชาติ  หล่อหลอมให้เป็นผู้ที่มีจิตใจอ่อนโยน  นอบน้อม  รักวัฒนธรรมประเพณีไทย  ด ารงตนโดยใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  อันเป็นค่านิยมหลักทีต่อบสนองวัตถุประสงค์ของชาติในการอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 
 1.3 วัตถุประสงค์   เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 1)  สามารถถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่งานนาฏศิลป์ไทย 
  2)  แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง  โดยใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน     
การสอนและบูรณาการความรู้ในศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
 3)  เป็นผู้น าในศาสตร์ด้านนาฏศิลป์  สามารถคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์องค์ความรู้ 
และสร้างสรรค์งานด้านนาฏศิลป์ 
 4)  พัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  และมีความพร้อมในการ
ร่วมมือทางวิชาการกับประชาคมอาเซียน 
 5)  สามารถสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  6)  มีความเสียสละ รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
    แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง  กลยุทธ์  หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. แผนการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ 
สกอ. เกณฑ์มาตรฐานครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์  และเกณฑ์มาตรฐาน
ของคุรุสภา 

ติด 1.1 ก าหนดให้มีการประเมินผล
การสอนทุกภาคการศึกษา 
 
 
 
 
 

1.1.1 รายงานประเมินผลความ
คิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
1.1.2 มคอ. 5 , มคอ. 7  
1.1.3 มคอ. 6 (เฉพาะชั้นปีที่ 5) 
1.1.4 หลักฐานการตรวจประเมิน
การประกันคุณภาพทางการศึกษา 

 1.2 ก าหนดให้มีการประเมิน
หลักสูตรทุก 5 ปี 

1.2.1 รายงานผลการประเมิน
หลักสูตรเมื่อครบ 5 ปี 

1.3 ประชุมคณะกรรมการ
หลักสูตร  วิเคราะห์สถานการณ์
ภายในและภายนอก  เพื่อน ามา
พิจารณาในการวางแผน
ปรับปรุงหลักสูตร 

1.3.1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 

1.4 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางการ
ศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
หลักสูตร 

1.4.1 หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เกี่ยวข้อง 
1.4.2 สรุปข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตร 

1.5 ด าเนินการจัดท าหลักสูตร
ตามกระบวนการพัฒนา
หลักสูตร 

1.5.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
หลักสูตร 
1.5.2 ร่างหลักสูตรฉบับสมบูรณ์  
เพ่ือน าเสนอ สกอ.  และคุรุสภา 
1.5.3 เอกสารรับรองมาตรฐาน
หลักสูตรจาก สกอ. และคุรุสภา 

2. แผนพัฒนาบุคลากร 
    2.1 ด้านการเรียนการสอน 
 

2.1.1 จัดบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาร่วมใน
การเรียนการสอนและให้
ค าแนะน า 

2.1.1.1 จ านวนและรายละเอียด
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  ที่ก าหนด
ในรายวิชา 

2.1.2 สนับสนุนอาจารย์และ
บุคลากรให้พัฒนาด้านการเรียน
การสอนและการท างานที่
รับผิดชอบ 

2.1.2.1 จ านวนอาจารย์และ
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
จากภายในและภายนอกสถาบัน 

 
2.1.3 ส่งเสริมศักยภาพของ 2.1.3.1 จ านวนผลงานวิจัย  
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
 นักศึกษาในการเพ่ิมพูนความรู้

ทางวิชาการ 
(ศิลปนิพนธ์) ของนักศึกษา 
 

   2.2 ด้านงานวิจัยและการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 

2.2.1 สนับสนุนอาจารย์และ
บุคลากรให้ท างานวิจัยและการ
เขียนผลงานทางวิชาการ 

2.2.1.1 จ านวนงานวิจัย/ผลงาน
ทางวิชาการ/นวัตกรรม 
2.2.1.2 จ านวนอาจารย์และ
บุคลากรที่ได้ต าแหน่งทางวิชาการ 

3. แผนพัฒนาการบริการทางวิชาการ 3.1 สนับสนุนอาจารย์และ
บุคลากรให้ท างานบริการ
วิชาการ  

3.1.1 จ านวนงานบริการวิชาการ 

 
หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ 
   ใช้ระบบทวภิาคแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2   
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  สถาบันอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน (Summer  Session)  ซึ่งเป็นภาคการศึกษา         
ที่ไม่บังคับ  ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  8  สัปดาห์  รวมเวลาส าหรับการสอบด้วย  โดยให้เพ่ิมชั่วโมง
ส าหรับศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกต ิ
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ไม่มี 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  วัน-เวลาในการด าเนินการจัดการเรียนการสอน  เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ในวันท าการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์  แต่ละภาคการศึกษาใช้เวลา          
18  สัปดาห์ 
 2.2 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
  1)  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
  2)  ต้องสอบผ่านวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู 
  3)  ไม่เป็นคนวิกลจริต 
  4)  ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาล  เว้นแต่กรณีโทษนั้นเกิดจากความผิด         
อันได้กระท าโดยประมาท 
  5)  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
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  นักศึกษาที่เข้าเรียนจะมีพ้ืนความรู้ด้านทักษะที่แตกต่างกัน  เนื่องจากนักศึกษา         
มาจากสถานศึกษาเดิมที่หลากหลาย  ทั้งผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่า 
 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  คือ  การให้นักศึกษา
ได้ทดสอบทักษะวิชาชีพก่อนเรียน  และจัดโครงการปรับพ้ืนฐานทักษะปฏิบัติวิชาชีพ  เพ่ือเตรียม 
ความพร้อมในการเรียนและการท างานในชั้นเรียนเดียวกัน  และการเรียนร่วมกับนักศึกษาต่างคณะ           
ต่างสาขาวิชา  เพ่ือเสริมทักษะด้านการสื่อสาร  กระตุ้นให้นักศกึษาแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ 
 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
          วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 

จ านวนนักศึกษา/ชั้นปี 
ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 
ชั้นปีที่  1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที่  2  30 30 30 30 
ชั้นปีที่  3   30 30 30 
ชั้นปีที่  4    30 30 
ชั้นปีที่  5     30 

รวม 30 60 90 120 150 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - - 30 

 

 2.6  งบประมาณตามแผน 
  2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) ต่อ 1 แขนงวิชา    
          วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 
1. ค่าบ ารุงการศึกษา 356,000 416,000 480,000 540,000 600,000 
2. ค่าลงทะเบียน 401,640 485,100 566,550 623,700 650,700 
3. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  - - - - - 

รวมรายรับ 757,640 901,100 1,046,550 1,163,550 1,250,700 
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  2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท)  
         วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 
 ก. งบด าเนินการ      
 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 366,000 400,000 500,000 533,000 533,000 
 2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 
(ไม่รวม 3)  

410,740 466,100 506,000 555,300 587,000 

 3. ทุนการศึกษา 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000 
 4. รายจ่ายระดับ 
 มหาวิทยาลัย 

- - - - - 

รวม (ก) 924,740 1,014,100 1,154,000 1,236,300 1,268,000 
 ข. งบลงทุน      
 ค่าครุภัณฑ์ - 33,000 33,000 100,000 133,000 

รวม (ข) - 33,000 33,000 100,000 133,000 
รวม(ก)+รวม(ข) 924,740 1,047,100 1,187,000 1,336,300 1,401,000 
จ านวนนักศึกษา 30 60 90 120 150 

  
 หมายเหตุ   จ านวนนักศึกษารวมหลักสูตรเก่าและหลักสูตรปรับปรุงค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 
35,800 บาทต่อปี  ใช้งบประมาณจัดตั้งประจ าปีของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  โดยก าหนดค่าใช้จ่าย
เฉพาะงบด าเนินการผลิตบัณฑิตต่อคนต่อปีประมาณ  35,800 บาท  

1. ค่าวัสดุต่อหัวนักศึกษา                  5,000  บาท  
2. ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์เฉลี่ยต่อปีต่อหัวนักศึกษา       6,000 บาท 
3. ค่าสอน (ปีละ 33 หน่วยกิต) โดยเฉลี่ยหน่วยกิตละ 2 คาบ คาบละ 300 บาท 19,800 บาท 
4. ค่าบริการทางการศึกษา (เอกสาร สื่อการสอน วัสดุส านักงาน ฯลฯ)    5,000 บาท 

       รวมประมาณ           35,800  บาท 
 2.7  ระบบการศึกษา 

 แบบชั้นเรียน 
   แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลัก 
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E - learning) 
  แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
  อ่ืนๆ (ระบุ) 
 

 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
  เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนและ
การเทียบโอนความรู้เข้าสู่การศึกษาในระบบตามหลักสูตรของสถาบันฯ พ.ศ. 2548   
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
      3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า        164  หน่วยกิต 
      3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
           1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        32  หน่วยกิต 
    1.1  กลุ่มวิชาบังคับ      24  หน่วยกิต 
 1.1.1  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  12  หน่วยกิต 
 1.1.2  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ    6  หน่วยกิต 
                     เทคโนโลย ี   
     1.1.3  กลุ่มวิชาภาษา       6  หน่วยกิต  
 1.2  กลุ่มวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า       8  หน่วยกิต 
  2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน             126  หน่วยกิต 
      2.1  กลุ่มวิชาชีพครู      48  หน่วยกิต 
   2.1.1  กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ    42  หน่วยกิต 
   2.1.2  กลุ่มวิชาชีพครูเลือก  ไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต 
      2.2  กลุ่มวิชาเอก      78  หน่วยกิต 

2.2.1  กลุ่มวิชาเอกเดี่ยว     68  หน่วยกิต 
   2.2.2  กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก      6  หน่วยกิต 
   2.2.3  กลุ่มวิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า     4  หน่วยกิต 
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า      6  หน่วยกิต 
      
3.1.3  รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร            
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ก าหนดให้เรียน  32  หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาบังคับ      24  หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า         8  หน่วยกิต 

1.1  กลุ่มวิชาบังคับ      ก าหนดให้เรียน   24  หน่วยกิต 
         1.1.1  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ก าหนดให้เรียน       12   หน่วยกิต  
ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
  รหัสวิชา   รายวิชา  จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
300-11001  สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต                         3 (3-0-6) 

(Information for Lifelong Learning) 
300-11002  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                                 3 (3-0-6)  

(Human Behavior and Self Development) 
300-11003 ความเป็นพลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม  3 (3-0-6) 

(Citizenship and Social Responsibility) 
300-11004  นันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต                                 3 (2-2-5) 

(Recreation for Quality of Life) 
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        1.1.2  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ก าหนดให้เรียน    
6 หน่วยกิต  ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
  รหัสวิชา   รายวิชา  จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
300-12001  คณิตศาสตร์และสถิติ     3 (3-0-6) 

(Mathematics and Statistics)        
300-12002  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                   3 (3-0-6) 

(Science and Technology) 
 

        1.1.3 กลุ่มวิชาภาษา    ก าหนดให้เรียน              6   หน่วยกิต  
ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
  รหัสวิชา   รายวิชา  จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
300-13001  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                                      3 (3-0-6) 

(Thai Language for Communication) 
300-13002  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                                 3 (3-0-6) 

(English for Communication) 
 

1.2  กลุ่มวิชาเลือก   ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า     8   หน่วยกิต   
เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
  รหัสวิชา   รายวิชา  จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
300-14001                 โลกและวัฒนธรรม  2 (2-0-4) 

(World and Culture)   
300-14002  ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมไทย                                      2 (2-0-4) 
    (Understanding Thai Society) 
300-14003  พหุวัฒนธรรม      2 (2-0-4) 

(Multiculturalism) 
300-14004  สังคมกับสิ่งแวดล้อม                                                2 (2-0-4) 

(Society  and  Environment)  
300-14005  เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน                        2 (2-0-4) 
    (Sufficiency Economy for Sustainable Development) 
300-14006  การเมืองและการปกครองไทย                                  2 (2-0-4) 
    (Thai Politics and Government)     
300-14007  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน                                       2 (2-0-4) 

(Law in Daily Life) 
300-14008  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา                                    2 (2-0-4) 

(Intellectual Property Law) 
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300-14009  การคิดและการตัดสินใจ                                         2 (2-0-4) 
(Thinking and Decision Making)  

300-14010  การบริหารความขัดแย้งและการจัดการความเครียด  2 (2-0-4) 
(Conflict and Stress Management) 

300-14011  สารสนเทศส าหรับเยาวชน    2 (2-0-4)
   (Information for Youth) 
300-14012 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต                                     2 (2-0-4) 

(Science for Quality of Life) 
300-14013  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                                          2 (2-0-4) 

(Life and Environment) 
300-14014  ชีวิตกับสุขภาพ                                                     2 (2-0-4) 

(Life and Health) 
300-14015  การคิดเชิงคณิตศาสตร์                                         2 (2-0-4) 

(Mathematical Thinking) 
300-14016  วรรณกรรมไทยร่วมสมัย                               2 (2-0-4) 

(Thai Contemporary Literature) 
300-14017  วรรณคดีไทยศึกษา                                               2 (2-0-4) 

(Thai Literature Study) 
300-14018 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน                     2 (2-0-4) 
 (English for Job Application) 
300-14019 การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ                             2 (2-0-4) 
 (English Reading Comprehension) 
300-14020 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว 2 (2-0-4)
 (English for Tourism) 
300-14021  การเรียนภาษาอังกฤษจากเพลง                                    2 (1-2-3)
   (Learning English through Songs) 
300-14022 ภาษาอังกฤษด้านศิลปะและวัฒนธรรม 2 (2-0-4)
 (English in Arts and Culture) 
300-14023 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                                        2 (2-0-4) 

(Chinese Language for Communication) 
300-14024 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร                                     2 (2-0-4) 

(Japanese Language for Communication) 
300-14025  ภาษาอาเซียนในชีวิตประจ าวัน    2 (2-0-4) 
   (ASEAN Languages in Daily Life) 
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2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
 2.1  กลุ่มวิชาชีพครู   ก าหนดให้เรียน     48   หน่วยกิต 
  2.1.1  กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ         42   หน่วยกิต 
  2.1.2  กลุ่มวิชาชีพครูเลือก        6    หน่วยกิต 
 
  2.1.1  กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ   ก าหนดให้เรียน               42   หน่วยกิต   
ศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 

รหัสวิชา           รายวิชา          จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
300-21001   ความเป็นครูวิชาชีพ     3 (3-0-6) 

(Professional Teacher) 
300-21002      การพัฒนาหลักสูตร     3 (2-2-5) 

  (Curriculum Development) 
300-21003  ภาษาและวัฒนธรรม     3 (2-2-5)   

(Language and Culture) 
300-21004   จิตวิทยาการศึกษา     3 (3-0-6) 

(Educational Psychology) 
300-21005   การแนะแนวและให้ค าปรึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  2 (1-2-3) 

(Guidance and Counseling for Student Development) 
300-21006   การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน   3 (2-2-5) 

(Learning and Classroom Management) 
300-21007   การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้    3 (2-2-5) 
   (Research for Learning Development) 
300-21008   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  3 (2-2-5) 

(Educational Innovation and Information Technology) 
300-21009       การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้   3 (2-2-5) 
   (Learning Assessment and Evaluation) 
300-21010       การประกันคุณภาพการศึกษา    2 (2-0-4)
   (Quality Assurance in Education) 
300-21011   ประสบการณ์วิชาชีพครู     2 (1-2-3) 
   (Professional Experiences)   
300-21012   การปฏิบัติงานวิชาชีพครใูนสถานศึกษา 1   6 (0-36-0) 
   (Teacher Professional Practice in School 1) 
300-21013  การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2   6 (0-36-0) 
   (Teacher Professional Practice in School 2) 
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หมายเหตุ 1. การลงทะเบียนรายวิชา 300-21012 การปฏิบัติงานวิชาชีพครใูนสถานศึกษา 1
      นักศึกษาต้องสอบผ่านรายวิชาดังต่อไปนี้ 
      1.1  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 300-21001 ถึง 300-21011  
             และกลุ่มวิชาชีพครูเลือก   จ านวน 6 หน่วยกิต 
      1.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  กลุ่มวิชาเอกเดี่ยว  และกลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก 

          ทุกรายวิชา    
  2. การลงทะเบียนรายวิชา 300-21013 การปฏิบัติงานวิชาชีพครใูนสถานศึกษา 2       
      นักศึกษาต้องสอบผ่านรายวิชา 300-21012 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู  
                        ในสถานศึกษา 1 

    
  2.1.2  กลุ่มวิชาชีพครูเลือก     ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต   
เลือกศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 

รหัสวิชา            รายวิชา       จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
300-21014  การจัดการความรู้     2 (2-0-4) 
   (Knowledge Management) 
300-21015  การศึกษาพิเศษ      2 (2-0-4) 
   (Special Education)  
300-21016  การศึกษาตลอดชีวิต     2 (2-0-4) 
   (Lifelong Education)  
300-21017  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์    2 (1-2-3) 
   (Creative Thinking Development)  
300-21018  การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล   2 (1-2-3) 
   (Research for Individual Learner Development)  
300-21019  การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  2 (1-2-3) 
   (Achievement Test Construction)  
300-21020  การบริหารการศึกษา     2 (2-0-4) 
   (Educational Administration) 
300-21021  ภาษาอังกฤษส าหรับครูนาฏศิลป์และดนตรี   2 (2-0-4) 
   (English for Drama and Music Teachers) 
300-21022  สื่อการสอน      2 (1-2-3) 
   (Instructional Media)  
300-21023  ปรัชญาการศึกษา     2 (2-0-4)  
   (Philosophy of Education) 
300-21024  บุคลิกภาพและการปรับตัว    2 (2-0-4)  
   (Personality and Adjustment) 
300-21025  จิตวิทยาพัฒนาการ     2 (2-0-4) 
   (Developmental Psychology) 
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300-21026   ทักษะและเทคนิคการสอน    2 (2-0-4) 
   (Skills and Techniques of Teaching) 
300-21027  สถิติทางการศึกษา     2 (2-0-4) 
   (Educational Statistics)  
 
หมายเหตุ 1. การลงทะเบียนรายวิชา 300-21018 การวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล
               นักศึกษาต้องสอบผ่านรายวิชา 300-21005 การแนะแนวและให้ค าปรึกษา 

    เพ่ือพัฒนาผู้เรียน  และ  300-21007 การวิจัยเพือ่พัฒนาการเรียนรู้  
2. การลงทะเบียนรายวิชา 300-21019 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

ทางการศึกษา  นักศึกษาต้องสอบผ่านรายวิชา 300-21009 การวัดและ 
การประเมินผลการเรียนรู้                  

          2.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  กลุ่มวิชาเอก  ก าหนดให้เรียน   78   หน่วยกิต  
                    2.2.1  กลุ่มวิชาเอกเดี่ยว     68   หน่วยกิต  
            2.2.2  กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก      6   หน่วยกิต 
  2.2.3  กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า     4   หน่วยกิต 
 
           2.2.1 กลุ่มวิชาเอกเดี่ยว            ก าหนดให้เรียน     68    หน่วยกิต    
      1) นักศึกษาละครพระ นาง   ศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 

รหัสวิชา            รายวิชา      จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
201-22014  ทักษะนาฏศิลป์ 1 (ละครพระ นาง)    3 (0-6-3)        
   (Dance Skill 1 : Male and Female Lakon Character) 
201-22015  ทักษะนาฏศิลป์ 2 (ละครพระ นาง)    3 (0-6-3)        
   (Dance Skill 2 : Male and Female Lakon Character) 
201-22016  ทักษะนาฏศิลป์ 3 (ละครพระ นาง)    3 (0-6-3)  
   (Dance Skill 3 : Male and Female Lakon Character) 
201-22017  ทักษะนาฏศิลป์ 4 (ละครพระ นาง)    3 (0-6-3)             
   (Dance Skill 4 : Male and Female Lakon Character)  
301-22001  ประวัติศาสตร์นาฏศิลป์ไทย    3 (3-0-6) 

  (History of Thai Drama)   
301-22002              กายวิภาคส าหรับนาฏศิลป์ 2 (2-0-4)  
                (Anatomy for Dance) 
301-22003              จารีตนาฏศิลป์ไทย  2 (2-0-4) 
                (Custom of Thai Dance) 
301-22004    การเขียนเพ่ืองานนาฏศิลป์    3 (3-0-6) 

   (Writing for Dance) 
301-22005  หน้าพาทย์  นาฏยศัพท์  และภาษานาฏศิลป์  3 (3-0-6) 
                    (Na Pat Dance Vocabulary and Dance Languages) 
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301-22006  ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน     2 (1-2-3) 
  (ASEAN Arts and Culture) 

301-22007            การสอนนาฏศิลป์และดนตรีแบบบูรณาการ   2 (2-0-4)      
                              (Integrated Teaching for Dance and Music) 
301-22008  วรรณคดีการละคร     2 (2-0-4) 
                               (Dramatic Literature) 
301-22009            การวิจัยนาฏศิลป์ด้านการศึกษา    3 (2-2-5)                

            (Dance Education Research)  
301-22010            ภาษาอังกฤษเพ่ือการแสดง    2 (1-2-3) 

            (English for Performing Acts)  
301-22011             ระบ าเบ็ดเตล็ดและการแสดงพ้ืนบ้าน   3 (0-6-3) 
             (Variety Dances and Folk Dances) 
301-22012            ทักษะประสบการณ์การแสดง    3 (0-6-3) 

  (Skill and Experience for Drama) 
301-22013            ทักษะศิลปะการแสดง     3 (0-6-3) 

            (Performing Arts Skill) 
301-22014            การละครตะวันตก     2 (2-0-4) 

  (Western Drama) 
301-22015             ศิลปะการแต่งหน้าและท าผม    2 (1-2-3)      
                        (The Art of Make up and Hair Dressing) 
301-22016                 ดนตรีส าหรับครูนาฏศิลป์    2 (1-2-3) 
                               (Music for Dance Teachers) 
301-22017                 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบงานนาฏศิลป์   2 (1-2-3)          

     (Computer for the Design of Dance) 
301-22018                 บุคคลส าคัญในวงการนาฏดุริยางคศิลป์   2 (2-0-4) 

  (Distinguished Person of Thai Dramatic Arts) 
301-22019            เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การแสดง   2 (1-2-3) 

(Costume and Prop Making) 
301-22020            สุนทรียศาสตร์ทางศิลปะ     3 (3-0-6)  
                      (Aesthetics for Dramatic Art) 
301-22021  การจัดการแสดงในสถานศึกษา    2 (1-2-3) 
                               (Performing Arts Arrangement in School) 
301-22022  หลักการวิเคราะห์ศิลปะการแสดง    2 (1-2-3) 
                               (Analytical Principle of Performing Arts) 
301-22023                ศิลปนิพนธ์     4 (2-4-6)              
                 (Graduate Project) 
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              2) นักศึกษาโขนพระ   ศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
รหัสวิชา            รายวิชา      จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 

201-22021  ทักษะนาฏศิลป์ 1  (โขนพระ)      3 (0-6-3)             
   (Dance Skill 1 : Male Khon Character) 
201-22022  ทักษะนาฏศิลป์ 2  (โขนพระ)      3 (0-6-3)    
   (Dance Skill 2 : Male Khon Character)      
201-22023  ทักษะนาฏศิลป์ 3  (โขนพระ)      3 (0-6-3)   
   (Dance Skill 3 : Male Khon Character) 
201-22024  ทักษะนาฏศิลป์ 4  (โขนพระ)      3 (0-6-3)             
   (Dance Skill 4 : Male Khon Character) 
301-22001  ประวัติศาสตร์นาฏศิลป์ไทย    3 (3-0-6) 

  (History of Thai Drama)   
301-22002              กายวิภาคส าหรับนาฏศิลป์ 2 (2-0-4)  
                (Anatomy for Dance) 
301-22003              จารีตนาฏศิลป์ไทย  2 (2-0-4) 
                (Custom of Thai Dance) 
301-22004    การเขียนเพ่ืองานนาฏศิลป์    3 (3-0-6) 

   (Writing for Dance) 
301-22005  หน้าพาทย์  นาฏยศัพท์  และภาษานาฏศิลป์  3 (3-0-6) 
                    (Na Pat Dance Vocabulary and Dance Languages) 
301-22006  ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน     2 (1-2-3) 

  (ASEAN Arts and Culture) 
301-22007            การสอนนาฏศิลป์และดนตรีแบบบูรณาการ   2 (2-0-4)      
                              (Integrated Teaching for Dance and Music) 
301-22008  วรรณคดีการละคร     2 (2-0-4) 
                               (Dramatic Literature) 
301-22009            การวิจัยนาฏศิลป์ด้านการศึกษา    3 (2-2-5)                

            (Dance Education Research)  
301-22010            ภาษาอังกฤษเพ่ือการแสดง    2 (1-2-3) 

            (English for Performing Acts)  
301-22011             ระบ าเบ็ดเตล็ดและการแสดงพ้ืนบ้าน   3 (0-6-3) 
             (Variety Dances and Folk Dances) 
301-22012            ทักษะประสบการณ์การแสดง    3 (0-6-3) 

  (Skill and Experience for Drama) 
301-22013            ทักษะศิลปะการแสดง     3 (0-6-3) 

            (Performing Arts Skill) 
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301-22014            การละครตะวันตก     2 (2-0-4) 
  (Western Drama) 

301-22015             ศิลปะการแต่งหน้าและท าผม    2 (1-2-3)      
                        (The Art of Make up and Hair Dressing) 
301-22016                 ดนตรีส าหรับครูนาฏศิลป์    2 (1-2-3) 
                               (Music for Dance Teachers) 
301-22017                 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบงานนาฏศิลป์   2 (1-2-3)          

     (Computer for the Design of Dance) 
301-22018                 บุคคลส าคัญในวงการนาฏดุริยางคศิลป์   2 (2-0-4) 

  (Distinguished Person of Thai Dramatic Arts) 
301-22019            เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การแสดง   2 (1-2-3) 

(Costume and Prop Making) 
301-22020            สุนทรียศาสตร์ทางศิลปะ     3 (3-0-6)  
                      (Aesthetics for Dramatic Art) 
301-22021  การจัดการแสดงในสถานศึกษา    2 (1-2-3) 
                               (Performing Arts Arrangement in School) 
301-22022  หลักการวิเคราะห์ศิลปะการแสดง    2 (1-2-3) 
                               (Analytical Principle of Performing Arts) 
301-22023                ศิลปนิพนธ์     4 (2-4-6)              
                 (Graduate Project) 
 

              3) นักศึกษาโขนยักษ์   ศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
รหัสวิชา            รายวิชา      จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 

201-22028  ทักษะนาฏศิลป์ 1  (โขนยักษ)์      3 (0-6-3)             
   (Dance Skill 1 : Demon Khon Character) 
201-22029  ทักษะนาฏศิลป์ 2  (โขนยักษ)์      3 (0-6-3)    
   (Dance Skill 2 : Demon Khon Character)     
201-22030  ทักษะนาฏศิลป์ 3  (โขนยักษ)์      3 (0-6-3)   
   (Dance Skill 3 : Demon Khon Character) 
201-22031  ทักษะนาฏศิลป์ 4  (โขนยักษ)์      3 (0-6-3)             
   (Dance Skill 4 : Demon Khon Character) 
301-22001  ประวัติศาสตร์นาฏศิลป์ไทย    3 (3-0-6) 

  (History of Thai Drama)   
301-22002              กายวิภาคส าหรับนาฏศิลป์ 2 (2-0-4)  
                (Anatomy for Dance) 
301-22003              จารีตนาฏศิลป์ไทย  2 (2-0-4) 
                (Custom of Thai Dance) 
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301-22004    การเขียนเพ่ืองานนาฏศิลป์    3 (3-0-6) 
   (Writing for Dance) 

301-22005  หน้าพาทย์  นาฏยศัพท์  และภาษานาฏศิลป์  3 (3-0-6) 
                    (Na Pat Dance Vocabulary and Dance Languages) 
301-22006  ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน     2 (1-2-3) 

  (ASEAN Arts and Culture) 
301-22007            การสอนนาฏศิลป์และดนตรีแบบบูรณาการ   2 (2-0-4)      
                              (Integrated Teaching for Dance and Music) 
301-22008  วรรณคดีการละคร     2 (2-0-4) 
                               (Dramatic Literature) 
301-22009            การวิจัยนาฏศิลป์ด้านการศึกษา    3 (2-2-5)                

            (Dance Education Research)  
301-22010            ภาษาอังกฤษเพ่ือการแสดง    2 (1-2-3) 

            (English for Performing Acts)  
301-22011             ระบ าเบ็ดเตล็ดและการแสดงพ้ืนบ้าน   3 (0-6-3) 
             (Variety Dances and Folk Dances) 
301-22012            ทักษะประสบการณ์การแสดง    3 (0-6-3) 

  (Skill and Experience for Drama) 
301-22013            ทักษะศิลปะการแสดง     3 (0-6-3) 

            (Performing Arts Skill) 
301-22014            การละครตะวันตก     2 (2-0-4) 

  (Western Drama) 
301-22015             ศิลปะการแต่งหน้าและท าผม    2 (1-2-3)      
                        (The Art of Make up and Hair Dressing) 
301-22016                 ดนตรีส าหรับครูนาฏศิลป์    2 (1-2-3) 
                               (Music for Dance Teachers) 
301-22017                 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบงานนาฏศิลป์   2 (1-2-3)          

     (Computer for the Design of Dance) 
301-22018                 บุคคลส าคัญในวงการนาฏดุริยางคศิลป์   2 (2-0-4) 

  (Distinguished Person of Thai Dramatic Arts) 
301-22019            เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การแสดง   2 (1-2-3) 

(Costume and Prop Making) 
301-22020            สุนทรียศาสตร์ทางศิลปะ     3 (3-0-6)  
                      (Aesthetics for Dramatic Art) 
301-22021  การจัดการแสดงในสถานศึกษา    2 (1-2-3) 
                               (Performing Arts Arrangement in School) 
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301-22022  หลักการวิเคราะห์ศิลปะการแสดง    2 (1-2-3) 
                               (Analytical Principle of Performing Arts) 
301-22023                ศิลปนิพนธ์     4 (2-4-6)              
                 (Graduate Project) 
 

     4) นักศึกษาโขนลิง  ศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
รหัสวิชา            รายวิชา      จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 

201-22035  ทักษะนาฏศิลป์ 1  (โขนลิง)      3 (0-6-3)             
   (Dance Skill 1 : Simian Khon Character) 
201-22036  ทักษะนาฏศิลป์ 2  (โขนลิง)      3 (0-6-3)    
   (Dance Skill 2 : Simian Khon Character)      
201-22037  ทักษะนาฏศิลป์ 3  (โขนลิง)      3 (0-6-3)   
   (Dance Skill 3 : Simian Khon Character) 
201-22038  ทักษะนาฏศิลป์ 4  (โขนลิง)      3 (0-6-3)             
   (Dance Skill 4 : Simian Khon Character) 
301-22001  ประวัติศาสตร์นาฏศิลป์ไทย    3 (3-0-6) 

  (History of Thai Drama)   
301-22002              กายวิภาคส าหรับนาฏศิลป์ 2 (2-0-4)  
                (Anatomy for Dance) 
301-22003              จารีตนาฏศิลป์ไทย  2 (2-0-4) 
                (Custom of Thai Dance) 
301-22004    การเขียนเพ่ืองานนาฏศิลป์    3 (3-0-6) 

   (Writing for Dance) 
301-22005  หน้าพาทย์  นาฏยศัพท์  และภาษานาฏศิลป์  3 (3-0-6) 
                    (Na Pat Dance Vocabulary and Dance Languages) 
301-22006  ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน     2 (1-2-3) 

  (ASEAN Arts and Culture) 
301-22007            การสอนนาฏศิลป์และดนตรีแบบบูรณาการ   2 (2-0-4)      
                              (Integrated Teaching for Dance and Music) 
301-22008  วรรณคดีการละคร     2 (2-0-4) 
                               (Dramatic Literature) 
301-22009            การวิจัยนาฏศิลป์ด้านการศึกษา    3 (2-2-5)                

            (Dance Education Research)  
301-22010            ภาษาอังกฤษเพ่ือการแสดง    2 (1-2-3) 

            (English for Performing Acts)  
301-22011             ระบ าเบ็ดเตล็ดและการแสดงพ้ืนบ้าน   3 (0-6-3) 
             (Variety Dances and Folk Dances) 
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301-22012            ทักษะประสบการณ์การแสดง    3 (0-6-3) 
  (Skill and Experience for Drama) 

301-22013            ทักษะศิลปะการแสดง     3 (0-6-3) 
            (Performing Arts Skill) 

301-22014            การละครตะวันตก     2 (2-0-4) 
  (Western Drama) 

301-22015             ศิลปะการแต่งหน้าและท าผม    2 (1-2-3)      
                        (The Art of Make up and Hair Dressing) 
301-22016                 ดนตรีส าหรับครูนาฏศิลป์    2 (1-2-3) 
                               (Music for Dance Teachers) 
301-22017                 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบงานนาฏศิลป์   2 (1-2-3)          

     (Computer for the Design of Dance) 
301-22018                 บุคคลส าคัญในวงการนาฏดุริยางคศิลป์   2 (2-0-4) 

  (Distinguished Person of Thai Dramatic Arts) 
301-22019            เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การแสดง   2 (1-2-3) 

(Costume and Prop Making) 
301-22020            สุนทรียศาสตร์ทางศิลปะ     3 (3-0-6)  
                      (Aesthetics for Dramatic Art) 
301-22021  การจัดการแสดงในสถานศึกษา    2 (1-2-3) 
                               (Performing Arts Arrangement in School) 
301-22022  หลักการวิเคราะห์ศิลปะการแสดง    2 (1-2-3) 
                               (Analytical Principle of Performing Arts) 
301-22023                ศิลปนิพนธ์     4 (2-4-6)              
                 (Graduate Project) 
 
 หมายเหตุ   การลงทะเบียนรายวิชาที่มีล าดับของการเรียน  นักศึกษาจะเรียนรายวิชา       
ขั้นสูงขึ้นได้  ต้องสอบผ่านการเรียนรายวิชาในขั้นที่ต่ ากว่ามาก่อน 
 

 2.2.2  กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก  ก าหนดให้เรียน    6      หน่วยกิต 
ศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 

รหัสวิชา            รายวิชา      จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
301-22024  ทักษะเพ่ือการสอนนาฏศิลป์ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 (1-4-4) 

(Technical Skill for Teaching Dance in Primary Level) 
301-22025  ทักษะสร้างสรรค์เพ่ือการสอน    3 (1-4-4) 

(Creative Skill for Teaching) 
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  2.2.3  กลุ่มวิชาเอกเลือก    ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า       4   หน่วยกิต 
        1. เลือกศึกษาจากรายวิชาต่างๆจากวิชาเอกเดี่ยว หรือวิชาเอกเลือก   
            ในสาขาวิชาอ่ืน 
        2. เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

รหสัวิชา            รายวิชา      จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
301-22026  นาฏดุริยางควิจารณ์     2 (2-0-4) 
                      (Dramatic Arts Criticism) 
301-22027  นาฏศิลป์พื้นบ้าน      2 (2-0-4) 
                   (Folk Dance) 
301-22028  นาฏศิลป์กับสังคม     2 (2-0-4) 
                 (Classical Dance and Society) 
301-22029  การฝึกเสียงเพ่ือการแสดง     2 (1-2-3) 
                       (Voice Training for Performing Arts) 
301-22030  หุ่นไทย       2 (1-2-3) 
                     (Thai Puppets) 
301-22031  การอ่านท านองเสนาะ      2 (0-4-2) 
                         (Rhyme Chanting)  
301-22032  การออกแบบฉากและแสงบนเวที    2 (1-2-3) 

(Scene Design and Stage Lighting) 
301-22033  ศิลปหัตถกรรมไทย     2 (1-2-3) 
   (Thai Handicraft and Art)  
301-22034  การออกแบบเครื่องแต่งกาย  แต่งหน้า  และทรงผม  2 (1-2-3) 

(Costume Design Make up and Hair Dressing) 
301-22035  นาฏศิลป์ตะวันออก     2 (1-2-3) 
             (Eastern Dance) 
301-22036  สัมมนาด้านนาฏศิลป์     2 (1-2-3) 

                     (Seminar on Traditional Dance) 
 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า     6      หน่วยกิต 

1.  เลือกศึกษาจากรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในสถาบัน หรือ 
2.  เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้   

รหัสวิชา            รายวิชา      จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
300-30001  ลีลาศ       2 (1-2-3)  

(Social  Dance)  
300-30002  กิจกรรมเข้าจังหวะ       2 (1-2-3) 
    (Rhythmic  Activities) 
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300-30003  แบดมินตัน      2 (1-2-3) 
(Badminton)  

301-30001  นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น      2 (0-4-2) 
(Basic  Thai  Dance)   

301-30002  การแสดงพ้ืนบ้าน     2 (0-4-2) 
(Folk Dance)   

301-30003  การละเล่นของหลวง      2 (1-2-3) 
(Royal Plays)   

302-30001  แจ๊สเบื้องต้น      2 (1-2-3) 
(The Basic of Jazz Dance)   

302-30002  หลักการยืดกล้ามเนื้อ     2 (1-2-3) 
(Muscle Stretching Theory Skill)   

303-30001  ทักษะขิม      2 (0-4-2) 
(Music Skill : Khim)                      

303-30002  ทักษะขลุ่ย      2 (0-4-2) 
(Music Skill : Khlui)  

303-30003  ทักษะอังกะลุง       2 (0-4-2) 
(Music Skill : Ankalung)   

303-30004  ทักษะกลองยาว      2 (0-4-2) 
(Music Skill : Klongyao)  

303-30005  เพลงร้องส าหรับเด็ก     2 (0-4-2) 
(Songs for Children)  

303-30006  เพลงกล่อมเด็ก      2 (0-4-2) 
(Thai Lullaby)  

304-30001  รีคอร์เดอร์      2 (1-2-3) 
(Recorder)  

304-30002  การขับร้องเพลงสากลเบื้องต้น    2 (1-2-3) 
(Vocal Practices for Beginner) 

304-30003  การขับร้องเพลงสากลส าหรับเด็ก    2 (1-2-3) 
(Vocal Practices in Songs for Children) 

304-30004  ซอลเฟจจิโอและการขับร้อง    2 (1-2-3) 
(Solfeggio and Vocal Training)  
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หมายเหตุ    ความหมายของรหัสรายวิชา และรหัสการจัดชั่วโมงเรียน 
ความหมายของรหัสวิชา 

 
    

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รหัสวิชาที่ใช้ก าหนดเป็นตัวเลข  8  หลัก ดังต่อไปนี้ 
 ต าแหน่งที่  1    หมายถึง คณะ 
  เลข  1 หมายถึง  คณะศิลปวิจิตร  
  เลข  2 หมายถึง  คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 
  เลข 3 หมายถึง  คณะศิลปศึกษา 
 
 ต าแหน่งที่  2-3 หมายถึง สาขาวิชา 
  เลข  01 หมายถึง  สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 
  เลข  02 หมายถึง  สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา 
  เลข  03 หมายถึง  สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 
  เลข  04 หมายถึง  สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา 
 
 ต าแหน่งที่  4 หมายถึง หมวดวิชา 
  เลข  1 หมายถึง  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  เลข  2 หมายถึง  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
  เลข  3 หมายถึง  หมวดวิชาเลือกเสรี 
 

ต าแหน่งที่  5 หมายถึง กลุ่มวิชา 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  เลข  1 หมายถึง  วิชาบังคับ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เลข 2 หมายถึง  วิชาบังคับ  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์   
                                      และเทคโนโลยี 

  เลข  3 หมายถึง  วิชาบังคับ  กลุ่มวิชาภาษา 
  เลข 4 หมายถึง  วิชาเลือก 

X    X   X   X      X   X X X 

คณะ 

สาขาวิชา 
หมวดวิชา 
กลุม่วิชา 
ล าดบัวิชา 
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  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
  เลข  1 หมายถึง  กลุ่มวิชาชีพครู 
  เลข  2 หมายถึง  กลุ่มวิชาเอก 
 ต าแหน่งที่      6-8 หมายถึง ล าดับวิชา 
 
ความหมายของรหัสการจัดชั่วโมงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   X     (X   -    X   -   X)   
X)   

หน่วยกิต 

ชั่วโมงเรียนบรรยาย 

ชั่วโมงเรียนปฏิบัต ิ

ชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง 
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 3.1.4  แผนการศึกษา 
แผนการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา (5 ปี) 
ภาควิชานาฏศิลป์ศึกษา    คณะศิลปศึกษา 

 
ชั้นปีที่  1 ภาคการศึกษาที่  1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
300-11001 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 (3-0-6) 
300-11002 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3 (3-0-6) 
300-21003 ภาษาและวัฒนธรรม   3 (2-2-5) 
201-22XXX ทักษะนาฏศิลป์ 1 3 (0-6-3) 
301-22002 กายวิภาคส าหรับนาฏศิลป์ 2 (2-0-4) 
301-22010 ภาษาอังกฤษเพ่ือการแสดง 2 (1-2-3) 
301-22018 บุคคลส าคัญในวงการนาฏดุริยางคศิลป์ 2 (2-0-4) 
301-22019 เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การแสดง 2 (1-2-3) 
.................... วิชาเลือกเสรี 1 2 (x-x-x) 
 รวม 22 

 
 

ชั้นปีที่  1 ภาคการศึกษาที่  2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

300-13001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3 (3-0-6) 
300-14XXX วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก 1 2 (x-x-x) 
300-21001 ความเป็นครูวิชาชีพ 3 (3-0-6) 
300-21004 จิตวิทยาการศึกษา 3 (3-0-6) 
201-22XXX ทักษะนาฏศิลป์ 2 3 (0-6-3) 
301-22005 หน้าพาทย์  นาฏยศัพท์  และภาษานาฏศิลป์ 3 (3-0-6) 
301-22015 ศิลปะการแต่งหน้าและท าผม 2 (1-2-3) 
301-22020 สุนทรียศาสตร์ทางศิลปะ 3 (3-0-6) 
 รวม 22 
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ชั้นปีที่  2 ภาคการศึกษาที่  1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

300-12001 คณิตศาสตร์และสถิติ 3 (3-0-6) 
300-13002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 (3-0-6) 
300-21008 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3 (2-2-5) 
300-21XXX วิชาชีพครูเลือก 1 2 (x-x-x) 
201-22XXX ทักษะนาฏศิลป์ 3 3 (0-6-3) 
301-22011 ระบ าเบ็ดเตล็ดและการแสดงพ้ืนบ้าน 3 (0-6-3) 
301-22016 ดนตรีส าหรับครูนาฏศิลป์ 2 (1-2-3) 
301-22XXX วิชาเอกเลือก 1  2 (x-x-x) 
 รวม 21 

 
 
 

ชัน้ปีท่ี  2 ภาคการศึกษาที่  2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

300-11003 ความเป็นพลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม 3 (3-0-6) 
300-14XXX วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก 2 2 (x-x-x) 
300-21006 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3 (2-2-5) 
300-21002 การพัฒนาหลักสูตร 3 (2-2-5) 
201-22XXX ทักษะนาฏศิลป์ 4 3 (0-6-3) 
301-22004 การเขียนเพ่ืองานนาฏศิลป์ 3 (3-0-6) 
301-22008 วรรณคดีการละคร 2 (2-0-4) 
………………… วิชาเลือกเสรี 2 2 (x-x-x) 
 รวม 21 
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ชั้นปีที่  3 ภาคการศึกษาที่  1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

300-12002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (3-0-6) 
300-14XXX วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก 3 2 (x-x-x) 
 300-21005 การแนะแนวและให้ค าปรึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 2 (1-2-3) 
300-21009 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3 (2-2-5) 
301-22003 จารีตนาฏศิลป์ไทย 2 (2-0-4) 
301-22006 ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน 2 (1-2-3) 
301-22012 ทักษะประสบการณ์การแสดง 3 (0-6-3) 
301-22001 ประวัติศาสตร์นาฏศิลป์ไทย 3 (3-0-6) 
301-22XXX วิชาเอกเลือก 2  2 (x-x-x) 
 รวม 22 

 
 
 

ชั้นปีที่  3 ภาคการศึกษาที่  2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

300-11004 นันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต 3 (2-2-5) 
300-14XXX วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก 4 2 (x-x-x) 
300-21007 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้   3 (2-2-5) 
300-21XXX วิชาชีพครูเลือก 2 2 (x-x-x) 
301-22017 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบงานนาฏศิลป์ 2 (1-2-3) 
301-22009 การวิจัยนาฏศิลป์ด้านการศึกษา 3 (2-2-5) 
301-22013 ทักษะศิลปะการแสดง 3 (0-6-3) 
301-22022 หลักการวิเคราะห์ศิลปะการแสดง 2 (1-2-3) 
................... วิชาเลือกเสรี 3 2 (x-x-x) 
 รวม 22 
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ชั้นปีที่  4 ภาคการศึกษาที่  1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

 300-21010 การประกันคุณภาพการศึกษา           2 (2-0-4) 
300-21XXX วิชาชีพครูเลือก 3 2 (x-x-x) 
301-22007 การสอนนาฏศิลป์และดนตรีแบบบูรณาการ 2 (2-0-4) 
301-22014 การละครตะวันตก 2 (2-0-4) 
301-22021 การจัดการแสดงในสถานศึกษา 2 (1-2-3) 
301-22024 ทักษะเพ่ือการสอนนาฏศิลป์ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 (1-4-4) 
 รวม 13 

 
 

ชั้นปีที่  4 ภาคการศึกษาที่  2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

 300-21011 ประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (1-2-3) 
301-22025 ทักษะสร้างสรรค์เพ่ือการสอน 3 (1-4-4) 
301-22023 ศิลปนิพนธ์ 4 (2-4-6) 
 รวม 9 

 
 

ชั้นปีที่  5 ภาคการศึกษาที่  1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

300-21012 การปฏิบัติงานวิชาชีพครใูนสถานศึกษา 1  6 (0-36-0) 
 รวม 6 

 
 

ชั้นปีที่  5 ภาคการศึกษาที่  2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

300-21013 การปฏิบัติงานวิชาชีพครใูนสถานศึกษา 2  6 (0-36-0) 
 รวม 6 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา   
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 1.1 กลุ่มวิชาบังคับ จ านวน   24    หน่วยกิต  

 1.1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวน      12    หน่วยกิต 
300-11001  สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต      3 (3-0-6) 

    (Information for Lifelong Learning) 
      ความหมาย ความส าคัญของสารสนเทศ วิธีการเข้าถึง
แหล่งสารสนเทศที่หลากหลายเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสืบค้น
สารสนเทศ กระบวนการจัดการสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน ความปลอดภัยของการเก็บรักษาข้อมูล 
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร เทคนิคการปรับแต่งและ         
การน าเสนอสารสนเทศในเชิงสร้างสรรค์  

 
300-11002 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                     3 (3-0-6) 

(Human Behavior and Self Development) 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ 

องค์ประกอบและปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรมมนุษย์  การเข้าใจ
และเหน็คุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน กระบวนการและวิธีการพัฒนา
ตน การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล  การคิดแบบองค์รวม        
เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะชีวิต การแก้ปัญหาตามบริบท        
และการสร้างแรงจูงใจในการท างาน  

    
300-11003 ความเป็นพลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม   3 (3-0-6) 

(Citizenship and Social Responsibility) 
ความหมายและความส าคัญของความเป็นพลเมือง 

บทบาทหน้าที่ของพลเมืองที่มีคุณธรรมจริยธรรม การด าเนินชีวิต
อย่ า งพอ เ พีย งที่ เ ป็ น ประ โ ยชน์ แล ะรั บผิ ดชอบต่ อสั ง คม              
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเป็นประชาธิปไตย 
การมีส่วนร่วมทางการเมือง การสร้างความตระหนักและจิตส านึก         
ในความเป็นไทย จิตอาสาและจิตสาธารณะ เพ่ือการเป็นพลเมือง        
ที่ดีและมีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

 300-11004 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต                          3 (2-2-5) 
(Recreation for Quality of Life) 

ความส าคัญ ความเป็นมา หลักการและประโยชน์ของ
การเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ  ขอบข่ายและคุณค่าของกิจกรรม
นันทนาการ  รูปแบบของนันทนาการและกิจกรรมนันทนาการ         
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ที่เหมาะสมกับการพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ
สังคม  

 
1.1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  จ านวน    6   หน่วยกิต 

  300-12001 คณิตศาสตร์และสถิติ    3 (3-0-6) 
(Mathematics and Statistics)        

ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต สับเซต การด าเนินการ    
ของเซต ตรรกศาสตร์ ทฤษฎีความน่าจะเป็น สมการอย่างง่าย 
ล าดับและอนุกรม การหาค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต มัธยฐาน 
ฐานนิยม ความแปรปรวน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการน าเสนอ
ข้อมูล 

 
300-12002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                   3 (3-0-6) 

(Science and Technology) 
         ความส าคัญและอิทธิพลของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่มีต่อมนุษย์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิวัฒนาการและ
แนวโน้มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมัยใหม่  การประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินชีวิต 

 
1.1.3 กลุ่มวิชาภาษา    จ านวน       6  หน่วยกิต 

300-13001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                      3 (3-0-6) 
(Thai Language for Communication) 

ความส าคัญและลักษณะของภาษาไทย ความรู้เบื้องต้น
เรื่องการสื่อสาร จริยธรรมในการใช้ภาษา การสื่อสารในการฟัง 
การพูด  การอ่าน การเขียน ในชีวิตประจ าวัน และงานอาชีพ 

 300-13002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                 3 (3-0-6) 
(English for Communication) 

การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ           
เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ค าศัพท์ ส านวน โครงสร้าง
ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ  

 
 1.2 กลุ่มวิชาเลือก ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า   8      หน่วยกิต   

300-14001 โลกและวัฒนธรรม                    2 (2-0-4) 
(World and Culture)   

ความเป็นมาของโลกในยุค โบราณจนถึ งปั จจุบัน          
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ที่มีต่อ
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มนุษย์ในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีและวัฒนธรรม      
ความหลากหลายของวัฒนธรรม  การจัดระเบียบสังคมโลก            
การแลกเปลี่ยนถ่ายทอดอารยธรรมของดินแดนต่างๆ ซึ่งมีผลต่อ
การด ารงชีวิตของมนุษย์  

300-14002 ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมไทย          2 (2-0-4) 
     (Understanding Thai Society) 

      โครงสร้างทางสังคมไทย  จารีตประเพณี  ขนบประเพณี  
วิถีประชาและภูมิปัญญา  การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพ
ปัญหาสังคมที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การเมือง และการปกครอง
ของไทย  

 
300-14003 พหุวัฒนธรรม     2 (2-0-4) 

    (Multiculturalism) 
ความหมายและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น  วัฒนธรรมกับกระแสโลกาภิวัตน์  
การด าเนินชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมต่อสังคมและ      
วิถีชีวิต  

 
300-14004 สังคมกับสิ่งแวดล้อม                                       2 (2-0-4) 

(Society and Environment )  
ความส าคัญและความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สภาพปัญหาและ
ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม        
ความรับผิดชอบของสังคมและการมีส่วนร่วมในการจัดการกับ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  การบ ารุงรักษาและคุ้มครอง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 
300-14005 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน    2 (2-0-4)                                                                                  

     (Sufficiency Economy for Sustainable Development) 
ปรัชญาและทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  แนวคิดและทฤษฎี

ของระบบเศรษฐกิจพอเพียงที่มีอิทธิพลต่อสังคมและการเมือง       
การน าหลักคุณธรรมและจริยธรรมมาปรับใช้กับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  การประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้เหมาะสม
กับบุคคลและวิถีชีวิตของคนไทยเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน    
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300-14006 การเมืองและการปกครองไทย            2 (2-0-4)                                                                         
     (Thai Politics and Government)     

วิวัฒนาการการปกครองของไทย  แนวคิดและอุดมการณ์
ทางการเมืองที่มี อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  
กระบวนการทางการเมือง  สถาบันทางการเมืองการปกครอง และ
องค์กรที่ เกี่ยวข้องกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย             
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  การมีส่วนร่วมทางการเมือง  
สภาพปัญหาและแนวโน้มทางการเมืองการปกครองของไทย 

 
300-14007 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน                             2 (2-0-4) 

(Law in Daily Life) 
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์   กฎหมาย

อาญา และกฎหมายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน  สภาพปัญหา
ที่เก่ียวข้องกับการใช้กฎหมายซึ่งมีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต 

300-14008 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา         2 (2-0-4) 
(Intellectual Property Law) 

ความหมาย  ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาลิขสิทธิ์
และทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  ความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
คุ้มครองสิทธิ์ 

  
300-14009 การคิดและการตัดสินใจ            2 (2-0-4) 

(Thinking and Decision Making) 
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์  ประเภทของ 

การคิด  ทฤษฎีและกระบวนการตัดสินใจ  การตัดสินใจแบบมี     
ส่วนร่วม  ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล  กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา  
การคิดแบบองค์รวม  การประยุกต์การคิดและการตัดสินใจในการ
ด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ  

 
300–14010 การบริหารความขัดแย้งและการจัดการความเครียด 2 (2-0-4) 

    (Conflict and Stress Management) 
ความหมาย  ทฤษฎี  ลั กษณะและธรรมชาติ ของ             

ความขัดแย้ง สาเหตุและปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อความขัดแย้ง 
กระบวนการในการจัดการความขัดแย้ง แนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับความเครียด  ปัจจัยที่ก่อให้เกิดสภาวะเครียด  ผลของ
ความขัดแย้งและความเครียดที่มีต่อสภาพจิตใจและสังคม            
เทคนิคการจัดการความขัดแย้งและการจัดการความเครียด  
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300–14011 สารสนเทศส าหรับเยาวชน   2 (2-0-4)

    (Information for Youth) 
ความรู้ เกี่ยวกับสารสนเทศส าหรับเยาวชน การน า

ทรั พย ากรส า รสน เทศ ไปส่ ง เ ส ริ ม ก า ร อ่ านขอ ง เ ย า ว ชน                  
แหล่งให้บริการสารสนเทศ การเลือกใช้ทรัพยากรสารสนเทศ           
และเทคนิควิธีการน าไปใช้  

 
300–14012 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต                2 (2-0-4) 

(Science for Quality of Life) 
        ความส าคัญและความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์กับ
คุณภาพชีวิต   การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ  อาหารและ
โภชนาการ  ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน  ความก้าวหน้า            
ทางวิทยาศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต  การประยุกต์ความรู้          
ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

 
300–14013 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                    2 (2-0-4) 

(Life and Environment) 
ความส าคัญและความสัมพันธ์ของชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  

ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ  ทรัพยากรธรรมชาติและ
พลังงานทดแทน  สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษ  แนวทาง
ป้องกันและแก้ไขด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การบริหาร
จัดการสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม         
เพ่ือพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 
300–14014 ชีวิตกับสุขภาพ                             2 (2-0-4) 

(Life and Health) 
ระบบและกระบวนการของชีวิต  ปัจจัยที่มีผลกระทบ          

ต่อสุขภาพ  ความปลอดภัยของอาหาร ยา และเครื่องส าอาง           
โรคที่มีผลกระทบต่อสังคม การดูแลสุขภาพตนเอง การออก        
ก าลังกาย การเสริมสร้างสุขภาวะทางกายและทางจิต  

 
300–14015 การคิดเชิงคณิตศาสตร์                                2 (2-0-4) 

(Mathematical Thinking) 
       ความส าคัญของคณิตศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนาการคิด 
ของมนุษย์  รูปแบบของกระบวนการคิดเชิงคณิตศาสตร์   การคิด
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เชิงเหตุผลและกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนา
ตนเอง  การประยุกต์ใช้ทักษะการคิดในชีวิตประจ าวัน   

 
300–14016 วรรณกรรมไทยร่วมสมัย      2 (2-0-4) 

(Thai Contemporary Literature) 
ความหมาย  ขอบเขต  และวิวัฒนาการของวรรณกรรม

ไทยปัจจุบัน  การอ่านสารคดี  นวนิยาย  เรื่องสั้น  กวีนิพนธ์          
เพ่ือวิเคราะห์วิจารณ์ถ้อยค า  ส านวน  เนื้อหา  ศิลปะการใช้ภาษา 
ความคิด  ความเชื่อ  สภาพสังคมและเอกลักษณ์ไทยในวรรณกรรม
ไทยปัจจุบัน 

 
300–14017 วรรณคดีไทยศึกษา                             2 (2-0-4) 

(Thai Literature Study) 
ความหมาย  องค์ประกอบ  และความเป็นมาของ

วรรณคดี  ประวัติวรรณคดีไทยและวรรณคดีที่ส าคัญในสมัยสุโขทัย 
สมัยอยุธยา  สมัยธนบุรี   และสมัยรัตนโกสินทร์   คุณค่าของ
วรรณคดีไทยที่ส าคัญด้านความงาม  ความคิด  และความรู้ 

  
300–14018 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน   2 (2-0-4) 

(English for Job Application) 
ศัพท ์ ส านวน  และโครงสร้างภาษาที่ใช้ในการสมัครงาน  

ข้อมูลประวัติส่วนตัว  หนังสือรับรองการท างาน  การอ่านและ 
สรุปใจความส าคัญจากประกาศรับสมัคร  การกรอกใบสมัคร           
การเขียนจดหมายสมัครงาน  และการเตรียมตัวรับการสัมภาษณ์  

 
300–14019 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ              2 (2-0-4) 

(English Reading Comprehension) 
เทคนิคการอ่าน  กลวิธีการเดาศัพท์  การเพ่ิมพูนความรู้

ด้านค าศัพท์และโครงสร้างประโยค  การอ่านเพ่ือความเข้าใจ          
จากงานเขียนและสิ่งที่พบในชีวิตประจ าวัน 

 
 

300–14020 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว              2 (2-0-4) 
(English for Tourism) 

ศัพท ์ ส านวน และการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว 
ข้อมูลการท่องเที่ยวด้านภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี การกรอกแบบฟอร์มและการสนทนาในบริบทที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยว 
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  300–14021 การเรียนภาษาอังกฤษจากเพลง          2 (1-2-3) 
(Learning English through Songs) 

ศัพท์  ส านวน  วิธีการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง 
โดย ใช้ เพลงภาษา อังกฤษเป็นสื่ อ  กา รน าความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ               
จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ 

 
300–14022 ภาษาอังกฤษด้านศิลปะและวัฒนธรรม    2 (2-0-4) 

(English in Arts and Culture) 
ศัพท์  ส านวน  ภาษาอังกฤษจากการอ่านงานเขียน              

สื่อสารสนเทศด้านศิลปะและวัฒนธรรมสาขาต่างๆ  การน าเสนอ
ผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมเป็นภาษาอังกฤษ 

 
300–14023 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร         2 (2-0-4) 

(Chinese Language for Communication) 
ความรู้พ้ืนฐาน  การออกเสียง  ศัพท ์ วลี  ประโยค  และ

ส านวน  การฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียนภาษาจีน            
เพ่ือการสื่อสาร 

 
300–14024 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร         2 (2-0-4) 

(Japanese Language for Communication) 
ความรู้พ้ืนฐาน  การออกเสียง  ศัพท ์ วลี  ประโยค  และ

ส านวน  การฟัง  การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาญี่ปุ่น           
เพ่ือการสื่อสาร 

 
300–14025 ภาษาอาเซียนในชีวิตประจ าวัน      2 (2-0-4) 

    (ASEAN Languages in Daily Life) 
ความรู้พ้ืนฐานภาษาอาเซียน  การออกเสียง  ศัพท์  วลี 

ประโยค  และส านวน  การฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียน
เพ่ือการสื่อสารของภาษาในประเทศกลุ่มอาเซียนอย่างน้อย          
หนึ่ ง ภ าษ า  จ าก ภ าษ าข อ ง ป ระ เท ศ บรู ไ น ด า รุ ส ซ าล า ม  
ราชอาณาจักรกัมพูชา  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  มาเลเซีย  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  
สาธารณรัฐสิงคโปร์  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  หรือ           
สหภาพพม่า (ยกเว้นภาษาไทย)  
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2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 2.1  กลุ่มวิชาชีพครู จ านวน  48  หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ จ านวน  42  หน่วยกิต 
  300-21001  ความเป็นครูวิชาชีพ    3 (3-0-6) 

  (Professional Teacher) 
 ความเป็นมาและพัฒนาการของวิชาชีพครู  บทบาทหน้าที่

และภาระงานครู  คุณลักษณะของครูที่ดี  คุณธรรมและจริยธรรม
ของวิชาชีพครู   มาตรฐานวิชาชีพครู   หลักธรรมาภิบาลและ            
ความซื่อสัตย์สุจริต กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู การปฏิบัติตน
ตามกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ  การเป็นแบบอย่างที่ดี  การมีจิต
ส า ธ า ร ณ ะแ ล ะ เ สี ย ส ล ะ ใ ห้ สั ง ค ม  ก า ร ส ร้ า ง ปฏิ สั ม พั น ธ์             
แบบกัลยาณมิตร  การจัดการความรู้เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง   
การสร้าง จิตส านึกและการปลูกฝั งจิตวิญญาณความเป็นครู       
การแสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างความก้าวหน้า                
และพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง 

 
 300-21002     การพัฒนาหลักสูตร    3 (2-2-5) 

   (Curriculum Development) 
 ปรัชญาการศึกษาของไทยและต่างประเทศ  แนวคิด 
ทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
กลวิธีการจัดการศึกษา  การประยุกต์ปรัชญาและทฤษฎีทางการ
ศึกษาเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ความหมาย ความส าคัญ  
หลักการ  ทฤษฎี และรูปแบบของหลักสูตร  วิเคราะห์และจัดท า
หลักสูตรระดับสถานศึกษาและท้องถิ่น  การออกแบบหลักสูตร  
การน าหลักสูตรไปใช้  การประเมินหลักสูตร  การฝึกปฏิบัติการท า
และพัฒนาหลักสูตร 

 
 300-21003 ภาษาและวัฒนธรรม    3 (2-2-5)   

  (Language and Culture) 
ความส าคัญของภาษาและความหลากหลายของวัฒนธรรม

ในการประกอบวิชาชีพครู  การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการอยู่
ร่ ว ม กั น อ ย่ า ง สั น ติ   ฝึ ก ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า ไ ท ย  แ ล ะ
ภาษาต่างประเทศในสังคมพหุวัฒนธรรมเพ่ือการสื่อความหมาย
อย่างถกูต้องเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู 
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 300-21004  จิตวิทยาการศึกษา    3 (3-0-6) 
 (Educational Psychology) 

แนวคิดพ้ืนฐาน  หลักการและทฤษฎีของนักจิตวิทยา          
ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของมนุษย์   ธรรมชาติ          
ของผู้ เรียน  ความแตกต่างระหว่างบุคคล  ปัจจัยที่มี อิทธิพล               
ต่อพัฒนาการและการเรียนรู้ของบุคคลวัยต่างๆ ทฤษฎีการเรียนรู้  
รูปแบบการเรียนรู้   การจูงใจผู้ เรียน  และการใช้จิตวิทยา                
เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนด้านเชาวน์ปัญญาและความถนัด 

 
 300-21005  การแนะแนวและให้ค าปรึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน 2 (1-2-3) 

 (Guidance and Counseling for Student Development) 
ความส าคัญของการแนะแนวในสถานศึกษา  วิวัฒนาการ

ของการแนะแนวทั้งในและต่างประเทศ  หลักการแนะแนว  บริการ
ที่ส าคัญของการแนะแนว  ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา  หลักการและ
เทคนิคการให้ค าปรึกษา  ฝึกปฏิบัติการน าหลักการแนะแนวไปใช้ 
ในการจัดบริการแนะแนว  และการให้ค าปรึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและศักยภาพของผู้เรียน 

 
 300-21006  การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน  3 (2-2-5) 

 (Learning and Classroom Management) 
หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎี และรูปแบบการจัดการเรียนรู้

ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน  หลักการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้
ผู้ เ รี ยนรู้ จั กคิดวิ เคราะห์  คิดสร้ างสรรค์  และคิดแก้ปัญหา       
การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม  การบริหารจัดการ              
ในชั้นเรียนและการพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา  การน าไปสู่
การปฏิบัติให้เกิดผลจริง  แนวปฏิบัติในการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้   การจัดการเรียนรู้ และสิ่ งแวดล้อมเ พ่ือการเรียนรู้           
ฝึกปฏิบัติการสอนและการทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้               
ในสถานการณ์จ าลอง 

 
 300-21007       การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้   3 (2-2-5) 

 (Research for Learning Development) 
ความหมาย  ความส าคัญ  หลักการและประเภทของการวิจัย  

แนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  การก าหนดหัวข้อการวิจัย  
เครื่องมือและวิธีการส าหรับรวบรวมข้อมูล  การออกแบบการวิจัย  การเลือก
ตัวอย่างหรือผู้เข้าร่วมวิจัย  การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล  
วิธีด าเนินการวิจัย  การวิเคราะห์และการแปลความหมายข้อมูล  การเขียน
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รายงานการวิจัย  การน าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้        
การฝึกปฏิบัติการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  การแก้ปัญหาและพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน 

  300-21008  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  3 (2-2-5) 
  (Educational Innovation and Information Technology) 

หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การออกแบบ  การประยุกต์ใช้  
และการประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร   กฎหมายและ
จริยธรรมที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  การสร้างสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้   

 
 300-21009      การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้  3 (2-2-5) 

 (Learning Assessment and Evaluation) 
ความหมาย  ความส าคัญ หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎี  

และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลทางการศึกษา
และการเรียนรู้   การสร้างและการหาคุณภาพ เครื่องมือวัด             
และประเมินผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย  จิตพิสัยและทักษะพิสัย         
การประเมินผลแบบอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์  การประเมินผลแบบย่อย
และแบบรวม  การประเมินตามสภาพจริง  การประเมินการปฏิบัติ
และการประเมินจากแฟ้มแสดงหลักฐานการเรียนรู้  การรายงานผล
การวัดและประเมินผลการ เรี ยนรู้   ฝึ ก ปฏิบั ติการวัดและ            
การประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

 
 300-21010  การประกันคุณภาพการศึกษา   2 (2-0-4) 

 (Quality Assurance in Education) 
หลักการ  แนวคิด  แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการ

คุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา   ปัจจัย  
มาตรฐาน  ตัวชี้วัด  ระบบการประกันคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอก  จัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนา         
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
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 300-21011      ประสบการณ์วิชาชีพครู    2 (1-2-3)
   (Professional Experiences) 

การบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพครูโดยการศึกษา  สังเกต         
การจัดการเรียนรู้และการปกครองชั้นเรียน  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง  ทดลองสอนในสถานการณ์จ าลอง 
และสถานการณ์จริ ง  ฝึกการออกแบบทดสอบ  การตรวจข้อสอบ                 
การให้คะแนนและการตัดสินผลการเรียนรูปแบบต่างๆ  การมีส่วนร่วม       
ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและความเป็นครูมืออาชีพ 

 
 300-21012  การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1  6 (0-36-0) 

 (Teacher Professional Practice in School 1) 
ปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษาโดยบูรณาการ

ความรู้เพ่ือการประกอบวิชาชีพครูภายใต้การก ากับของอาจารย์
นิเทศก์  การจัดท าแผนการเรียนรู้   การจัดกระบวนการเรียนรู้   
การใช้สื่อ  นวัตกรรม  เทคนิคและกลยุทธ์เพ่ือการจัดการเรียนรู้         
ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือน าไป
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และผู้ เ รี ยน  การจัดท าบันทึกผล                
การจัดการเรียนรู้  การจัดกิจกรรมทางวิชาการ  การวิจัยในชั้นเรียน         
เพ่ือแก้ปัญหาผู้เรียน การศึกษาผู้เรียนเป็นรายกรณี การปฏิบัติงาน
ครูนอกเหนือจากการสอน  และการสัมมนาทางการศึกษา 

 
  300-21013 การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2   6 (0-36-0) 
  (Teacher Professional Practice in School 2) 

ปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษาโดยบูรณาการความรู้
เพ่ือการประกอบวิชาชีพครูภายใต้การก ากับของอาจารย์นิ เทศก์               
การจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การใช้สื่อ  นวัตกรรม  
เทคนิคและกลยุทธ์ เพ่ือการจัดการเรียนรู้ ที่ยึดผู้ เรียนเป็นส าคัญ              
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน  
การจัดท าบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้  การจัดกิจกรรมทาง
วิชาการ  การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้ เรียน  การปฏิบัติงานครู
นอกเหนือจากการสอน  และการสัมมนาทางการศึกษา 
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 2.1.2 กลุ่มวิชาชีพครูเลือก    ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 
 300-21014 การจัดการความรู้    2 (2-0-4) 
 (Knowledge Management) 

แนวคิด  ทฤษฎี  ความส าคัญของการจัดการความรู้   
การเชื่อมโยงความรู้กับการปฏิบัติและการด ารงชีวิต  การตัดสินใจ
โดยอาศัยฐานความรู้และภูมิปัญญา   การจัดระบบความรู้         
การบริหารจัดการความรู้   การก าหนดยุทธศาสตร์การจัดการ
ความรู้  และการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือให้สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต 

 
 300-21015 การศึกษาพิเศษ     2 (2-0-4) 
    (Special Education)  

ความหมาย  แนวคิด  ทฤษฏี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาพิเศษ  ความส าคัญของการจัดการศึกษาพิเศษ          
การคัดกรอง  วิธีการจัดการศึกษา  และการจัดการกับพฤติกรรม
ผู้เรียนที่เป็นเด็กพิเศษ  การจัดการเรียนร่วมระหว่างเด็กปกติและ
เด็กพิเศษ 

 
 300-21016 การศึกษาตลอดชีวิต    2 (2-0-4) 
 (Lifelong Education)  

ความหมาย  แนวคิด  ทฤษฏี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาตลอดชีวิต  ความส าคัญของการจัดการศึกษาตลอดชีวิต  
เป้าหมายของการศึกษา  ความเสมอภาคทางการศึกษา  รูปแบบ
และกิ จกรรมการจัดการศึ กษา ในระบบ นอกระบบ และ            
ตามอัธยาศัย  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาในระบบ         
นอกระบบ และตามอัธยาศัย  การเรียนรู้ด้วยตนเอง  การส่งเสริม
การศึกษาตลอดชีวิตในสังคมไทย  วิเคราะห์แนวโน้มการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต 

 
 300-21017 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์   2 (1-2-3) 
 (Creative Thinking Development)  

แนวคิด  ทฤษฏีที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความคิด
สร้ างสรรค์   ความสัมพันธ์ ระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับ
สมรรถภาพของสมอง การศึกษาลักษณะบุคคลที่มีความคิด
สร้างสรรค์  การจัดบรรยากาศการเรียนการสอน  และกิจกรรม
เสริมเพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  ฝึกทักษะการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค ์
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 300-21018 การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล  2 (1-2-3) 
 (Research for Individual Learner Development) 

แนวคิด  ความส าคัญของการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็น
ร า ยบุ คคล   วิ ธี ก า ร พัฒนาผู้ เ รี ย น เป็ น ร า ยบุ คคล โ ดย ใ ช้
กระบวนการวิจัยเป็นฐาน  วิเคราะห์ปัญหา  แนวโน้มการพัฒนา
ผู้เรียน  ปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

   
 300-21019 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 2 (1-2-3) 
 (Achievement Test Construction)  

ความส าคัญของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  การวิเคราะห์หลักสูตร  การสร้างและหา
คุณภาพของแบบทดสอบ  การฝึกปฏิบัติการสร้างแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

 
 300-21020 การบริหารการศึกษา    2 (2-0-4) 
 (Educational Administration) 

หลักการ  แนวคิด  และทฤษฎีการบริหารการศึกษา   
การคิดอย่างเป็นระบบ  การท างานเป็นทีม   การใช้ระบบ
ส า รสน เทศ เ พ่ื อก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า ร   วั ฒ นธ ร รมอ งค์ ก ร   
มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร  การติดต่อสื่อสาร  การศึกษาเพ่ือพัฒนา
ชุมชน 

 
 300-21021 ภาษาอังกฤษส าหรับครูนาฏศิลป์และดนตรี  2 (2-0-4) 
 (English for Drama and Music Teachers) 

ค าศัพท ์ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารด้านนาฏศิลป์
และดนตรี  ทักษะการฟัง  การพูด  การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
ส าหรับครูนาฏศิลป์และดนตรี  การสื่อสาร  และการเรียนภาษาอังกฤษ           
ด้วยตนเอง  การน าภาษาอังกฤษด้านนาฏศิลป์และดนตรีไปประยุกต์ใช้             
ในการจัดการเรียนรู้ 

 
 300-21022 สื่อการสอน     2 (1-2-3) 
 (Instructional Media)  

ความส าคัญ  ประเภท และคุณค่าของสื่อการสอน  บทบาทและ
ความสัมพันธ์ของสื่อการสอนในระบบการเรียนการสอน หลักเกณฑ ์          
และวิธีการเลือกผลิตสื่อการสอน  การใช้และเก็บรักษาสื่อการสอนแต่ละ
ประเภท  ฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนขั้นพ้ืนฐาน  วิเคราะห์แนวโน้ม          
ของการผลิต  การใช้และการพัฒนาสื่อการสอนในอนาคต 
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 300-21023 ปรัชญาการศึกษา    2 (2-0-4) 
  (Philosophy of Education) 

ความหมาย และสาขาของปรัชญา  ความคิดของบุคคลส าคัญ         
ในระบบปรัชญา  คุณค่าของปรัชญาการศึกษา  ปรัชญาการศึกษารูปแบบ
ต่างๆ  ปรัชญาการศึกษาไทย  นักการศึกษาคนส าคัญของไทยและต่างประเทศ  
การน าปรัชญาการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา 

 
 300-21024 บุคลิกภาพและการปรับตัว   2 (2-0-4) 
  (Personality and Adjustment) 

ความส าคัญของบุคลิกภาพและการปรับตัว  ทฤษฎีบุคลิกภาพ  
การจ าแนกบุคลิกภาพ  การวัดบุคลิกภาพ  ลักษณะของบุคลิกภาพ                
ที่ เป็นปัญหา  การวิ เคราะห์ เพ่ือหารูปแบบบุคลิกภาพที่ เหมาะสม                    
การปรับปรุงและเสริมสร้างบุคลิกภาพ   การปรับตัวของมนุษย์  วิธีการ
ปรับตัวแบบต่างๆ   พฤติกรรมที่เป็นปัญหา  การป้องกันและแก้ไขพฤติกรรม
ที่เป็นปัญหา 

 300-21025 จิตวิทยาพัฒนาการ    2 (2-0-4) 
 (Developmental Psychology) 

ความหมาย  และความส าคัญของพัฒนาการมนุษย์  
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของบุคคล  
ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ  พัฒนาการด้านต่างๆ ของมนุษย์ตั้งแต่
ปฏิสนธิจนถึงวัยชรา  การส่งเสริมพัฒนาการของบุคคลในแต่ละ 
ช่วงวัย 

 
 300-21026 ทักษะและเทคนิคการสอน   2 (2-0-4) 
 (Skills and Techniques of Teaching) 

ความหมาย  ขอบข่าย  และความส าคัญของทักษะและ
เทคนิคการสอน ทักษะการสอนที่จ าเป็นส าหรับครู  การออกแบบ
การสอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบต่างๆ  การสอนกลุ่มใหญ่        
การสอนกลุ่มย่อย  การสอนรายบุคคล  การใช้เพลงประกอบการ
เรียนการสอน  บทบาทสมมุติ  เทคนิคการสอนแบบมีส่วนร่วม  
เทคนิคการสอนโดยใช้กระบวนการคิด  ฝึกปฏิบัติการสอนโดยใช้
ทักษะการสอน และเทคนิคการสอนที่เหมาะสม 

 
 300-21027 สถิติทางการศึกษา    2 (2-0-4) 
 (Educational Statistics)  

การแจกแจงความถี่   ร้อยละ  การวัดแนวโน้มเข้าสู่
ส่วนกลาง  การวัดการกระจาย การจัดต าแหน่งและการเปรียบเทียบ
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การแจกแจงปกติ  การประมาณค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน  
การทดสอบสมมติฐานโดยใช้ z-test, t-test, F-test และการวัด
ความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วยสหสัมพันธ์อย่างง่าย  การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการค านวณค่าสถิติทางการศึกษา   

 
2.2  กลุ่มวิชาเอก 

         2.2.1 กลุ่มวิชาเอกเดี่ยว จ านวน    68   หน่วยกิต 
201–22014 ทักษะนาฏศิลป์ 1  (ละครพระ  นาง)  3 (0-6-3) 

 (Dance Skill 1 : Male and Female Lakon Character) 
 องค์ประกอบการแสดงและฝึกปฏิบัติร ามาตรฐาน             
เช่น  ชุดระบ าสี่บท (บท 3-4 และเพลงช้า-เร็ว-ระบ า) วันทอง
แต่งตัวออกฉุยฉาย  ร าหน้าพาทย์เพลงปฐม(มาตุลี) คุกพาทย์           
รัวสามลา ฝึกกระบวนร าชุดอิเหนาตรวจพล และฉุยฉายกิ่งไม้         
เงินทอง 

 
 201–22015 ทักษะนาฏศิลป์ 2  (ละครพระ  นาง) 3 (0-6-3) 
 (Dance Skill 2 : Male and Female Lakon Character) 

 องค์ประกอบการแสดงและฝึกปฏิบัติร ามาตรฐาน           
เช่น  ไหว้ครูชาตรี  ฉุยฉายศูรปนขา  บุษบาชมศาล  ระบ าจันทกินรี     
ฝึกกระบวนท่าร าเพลงร าทวน (อิเหนารบระตูบุศสิหนา)  และ         
เพลงเชิดนอก (หนุมานจับนางเบญกาย)   

 
   201–22016 ทักษะนาฏศิลป์ 3  (ละครพระ  นาง) 3 (0-6-3) 
 (Dance Skill 3 : Male and Female Lakon Character) 

 องค์ประกอบการแสดงและฝึกปฏิบัติร ามาตรฐาน           
เช่น  ชุดประเลง  ดรสาทรงเครื่อง   เชิดฉิ่งศรทนง  ร าหน้าพาทย์
เพลง ตระเชิญ  ตระนารายณ์  เสมอสามลา  ฝึกการแสดงเป็นชุด        
เป็นตอนชุดพระลอตามไก่ (เชิดฉิ่ง) พระลอลงสวน (เสมอลาว -        
ลาวชมดง) และทศกัณฐ์เกี้ยวนางเบญกาย    

        
   201-22017 ทักษะนาฏศิลป์ 4  (ละครพระ  นาง) 3 (0-6-3) 
          (Dance Skill 4 : Male and Female Lakon Character) 

 องค์ประกอบการแสดงและฝึกปฏิบัติร ามาตรฐาน           
เช่น ชุดรจนาเสี่ยงพวงมาลัย เบิกโรงกิ่งไม้เงินทอง ฝึกกระบวน  
การร าชุดกราวนางยักษ์ (นางผีเสื้อสมุทร)  ฟ้อนรัก พระไวยตรว
จพล  กริชมลายู  และกระบวนรบชุดไม้บู๊ (พลอง, ดาบ)   
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   201-22021        ทักษะนาฏศิลป์ 1  (โขนพระ) 3 (0-6-3) 
 (Dance Skill 1 : Male Khon Character) 

 องค์ประกอบการแสดงและฝึกปฏิบัติร ามาตรฐาน           
เช่น  ชุดระบ าสี่บท (บท 3-4 และเพลงช้า-เร็ว-ระบ า)  ฉุยฉาย
อินทรชิต  ร าหน้าพาทย์เพลงปฐม (มาตุลี)   คุกพาทย์   รัวสามลา   
การเชิดหนังใหญ่ (พากย์สามตระ)  ฝึกกระบวนร าชุดอิเหนา    
ตรวจพลและระบ าครุฑ 

 
    201–22022  ทักษะนาฏศิลป์ 2  (โขนพระ) 3 (0-6-3) 
 (Dance Skill 2 : Male Khon Character) 

 องค์ประกอบการแสดงและฝึกปฏิบัติร ามาตรฐาน           
เช่น  ไหว้ครูชาตรี   ฉุยฉายมานพ  ฝึกกระบวนท่าร าเพลงร าทวน 
(อิเหนารบระตูบุศสิหนา)  กระบวนรบในชุดพระลักษมณ์รบ         
อินทรชิต  และเชิดฉิ่งศรประจัน   

 
   201-22023  ทักษะนาฏศิลป์ 3  (โขนพระ) 3 (0-6-3) 
 (Dance Skill 3 : Male Khon Character) 

  องค์ประกอบการแสดงและฝึกปฏิบัติร ามาตรฐาน         
เช่น  ชุดประเลง  ฝึกการใช้บทอินทรชิตแปลงเป็นพระอินทร์         
เชิดฉิ่ ง  ศรทนง  ร าหน้าพาทย์เพลงตระเชิญ  ตระนารายณ์               
เสมอสามลา  ฝึกการแสดงเป็นชุดเป็นตอน  ชุดพระลอตามไก่  
(เชิดฉิ่ง) พระลอลงสวน (เสมอลาว -ลาวชมดง)  ฝึกการใช้บท           
หนุมานแปลงเป็นมานพ (เข้าห้องนางวานรินทร์) และร าโคม 

 
   201–22024  ทักษะนาฏศิลป์ 4 (โขนพระ) 3 (0-6-3) 
 (Dance Skill 4 : Male Khon Character) 

 องค์ประกอบการแสดงและฝึกปฏิบัติร ามาตรฐาน            
เช่น  ชุดรจนาเสี่ยงพวงมาลัย   ฝึกกระบวนร าตีบทใช้บทกระทู้       
ชุดตีทัพพระลักษมณ์  ฟ้อนรัก  พระไวยตรวจพล  กริชมลายู  และ        
กระบวนรบชุดไม้บู๊ (พลอง, ดาบ) 

 
   201–22028       ทักษะนาฏศิลป์ 1  (โขนยักษ์) 3 (0-6-3) 
 (Dance Skill 1 : Demon Khon Character)  

 องค์ประกอบการแสดงและฝึกปฏิบัติร ามาตรฐาน     
เช่น  ระบ าวี ระชั ยยั กษ์   ฝึกการตีบทใช้บทสุครีพถอนต้นรั ง               
(ตั้งแต่ปะทะทัพตีบทกระทู้สุครีพกับกุมภกรรณถึงสามจับ) การเชิด       
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หนังใหญ่ (ยักษ์รบลิง) ร าหน้าพาทย์เพลงคุกพาทย์  รัวสามลา  
เสมอสามลา  ตรวจพลพญายักษ์  และระบ าครุฑ 

 
201–22029 ทักษะนาฏศิลป์ 2  (โขนยักษ์)   3 (0-6-3) 

   (Dance Skill 2 : Demon Khon Character) 
 องค์ประกอบการแสดงและฝึกปฏิบัติร ามาตรฐาน          
เช่น  ไหว้ครูชาตรี  ฉุยฉายทศกัณฐ์ลงสวน  ฝึกหัดกระบวนรบ        
ในชุดบรรลัยกัลป์รบหนุมาน  วิรุณจ าบังแทงลิง  พระลักษมณ์รบ       
อินทรชิต  และเชิดฉิ่งศรประจัน   

 
 201–22030 ทักษะนาฏศิลป์ 3 (โขนยักษ์)   3 (0-6-3) 
   (Dance Skill 3 : Demon Khon Character)  

  องค์ประกอบการแสดงและฝึกปฏิบัติร ามาตรฐาน          
เช่น ประเลง  เชิดฉิ่งศรทะนง  ร าหน้าพาทย์เพลงเสมอสามลา  
ฉุยฉายหนุมานแปลง (หุงน้ าทิพย์)  ทศกัณฐ์เกี้ยวนางเบญกาย  และ
ร าโคม   

 
 201–22031 ทักษะนาฏศิลป์ 4 (โขนยักษ์)             3 (0-6-3) 
  (Dance Skill 4 : Demon Khon Character) 

    องค์ประกอบการแสดงและฝึกปฏิบัติร ามาตรฐาน  
เช่น  รจนาเสี่ยงพวงมาลัย  ฝึกการตีบทใช้บทกระทู้สหัสเดชะกับ 
มูลพลัม  ไมยราพณ์รบหนุมาน   ไมยราพณ์หุงสรรพยา  บทร้อง
พิเภกครวญ  และฝึกกระบวนรบชุดไม้บู๊ (พลอง , ดาบ)    

 
 201–22035 ทักษะนาฏศิลป์ 1 (โขนลิง)             3 (0-6-3) 
  (Dance Skill 1 : Simian Khon Character) 

 องค์ประกอบการแสดงและฝึกปฏิบัติร ามาตรฐาน           
เช่น  ระบ าวีระชัยสิบแปดมงกุฎ  ฝึกการตีบทใช้บทสุครีพถอนต้นรัง 
(ตั้งแต่ปะทะทัพตีบทกระทู้สุครีพกับกุมภกรรณถึงสามจับ) การเชิด
หนังใหญ่ (ยักษ์รบลิง)  ร าหน้าพาทย์เพลงคุกพาทย์  รัวสามลา  
องคตตรวจพล  และระบ าครุฑ 

 
201–22036 ทักษะนาฏศิลป์ 2 (โขนลิง)             3 (0-6-3) 

  (Dance Skill 2 : Simian  Khon  Character) 
 องค์ประกอบการแสดงและฝึกปฏิบัติร ามาตรฐาน          
เช่น  ไหว้ครูชาตรี  ฉุยฉายหนุมานทรงเครื่อง  ฝึกหัดการตีบทใช้บท      
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ชุดบรรลัยกัลป์รบหนุมาน  วิรุณจ าบังแทงลิง  และฝึกหัดกระบวน
ท่าร าเพลงเชิดนอก (หนุมานจับนางเบญกาย)   

 
 201–22037 ทักษะนาฏศิลป์ 3 (โขนลิง)             3 (0-6-3) 
     (Dance Skill 3 : Simian Khon Character) 

          องค์ประกอบการแสดงและฝึกปฏิบัติร ามาตรฐาน           
เช่น  ประเลง  ฝึกใช้บทร้องชุดพาลีสอนน้อง  ร าหน้าพาทย์เพลง
คุกพาทย์ (ได้พร  แผลงฤทธิ์  หาวเป็นดาวเป็นเดือน)  รัวสามลา 
(เปิดอุโมงค์)  หนุมานทรงเครื่อง (ชมตลาด)  พาลีรบทรพี (ใช้บท
ร้องชุดพาลีสอนน้อง)  และร าโคม             

 
 201–22038 ทักษะนาฏศิลป์ 4 (โขนลิง)             3 (0-6-3) 
  (Dance Skill 4 : Simian Khon Character) 

 องค์ ประกอบการแสดงและฝึ กปฏิ บั ติ ร ามาตรฐาน                   
เช่น  รจนาเสี่ยงพวงมาลัย  ไมยราพณ์สะกดทัพ (หนุมานถึงสระโบกขรณี         
พบมัจฉานุ)  ไมยราพณ์รบหนุมาน  ฝึกการตีบทใช้บทกระทู้ชุดตีทัพ             
พระลักษมณ์   หนุมานตรวจพล  ฝึกกระบวนรบชุดไม้บู ๊(พลอง , ดาบ)   
  

   301–22001      ประวัติศาสตร์นาฏศิลป์ไทย                           3 (3-0-6) 
          (History of Thai Drama) 

             วิ เคราะห์ที่มา  ประเภท  รูปแบบและองค์ประกอบ          
การแสดงนาฏศิลป์โขน ละครที่มีพัฒนาการมาเป็นยุคสมัย ต้ังแต่
เริ่มมีหลักฐานถึงยุคกรมศิลปากร  ล าดับขั้นการสืบสายส านัก       
นาฏศิลป์โขน  ละคร  ที่มีอิทธิพลต่อกรมศิลปากร 

 
   301-22002       กายวิภาคส าหรับนาฏศิลป์ 2 (2-0-4)  
         (Anatomy for Dance) 

  ความรู้ เกี่ยวกับกายวิภาค  ศัพท์ที่ ใช้ ในกายวิภาค  
โครงสร้างของร่างกาย  ระบบกล้ามเนื้อ  การรักษาและการใช้
กล้ามเนื้อในการฝึกทักษะด้านนาฏศิลป์อย่างถูกต้อง 

 
   301-22003  จารีตนาฏศิลป์ไทย 2 (2-0-4)       
         (Custom of Thai Dance) 

     จารีตปฏิบัติเรื่องประเพณีการไหว้ครูนาฏศิลป์ จารีต  
การแสดง  ความเชื่อ  ค่านิยม  ขั้นตอนและองค์ประกอบต่างๆ         
ข้อปฏิบัติ  ข้อห้าม  เคล็ดลางในวิชานาฏศิลป์  รวมทั้งปรัชญา         
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ในการสร้างทฤษฎีการเรียนการสอนนาฏศิลป์ที่แสดงถึงภูมิปัญญา
ของปรมาจารย์ 

 
301–22004        การเขียนเพื่องานนาฏศิลป์            3 (3-0-6) 

 (Writing for Dance) 
 รูปแบบ  ประเภท  เทคนิคการเขียนหนังสือเชิงวิชาการ  
การเขียนบทความนาฏศิลป์  การเขียนบทประพันธ์และบทละคร  
การฝึกตัดต่อและจัดท าบทละครเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนและ
การแสดง 
 

301-22005 หน้าพาทย์ นาฏยศัพท์ และภาษานาฏศิลป ์ 3 (3-0-6) 
               (Na Pat Dance Vocabulary and Dance Languages) 

 ความหมาย  ประเภทของเพลงหน้าพาทย์ นาฏยศัพท์  
ภาษานาฏศิลป์  วิเคราะห์การน าไปใช้  การเรียกชื่อนาฏยศัพท์และ
ภาษานาฏศิลป์ที่ใช้ในการเรียนการสอนและการแสดง 

 
301–22006        ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน    2 (1-2-3) 

 (ASEAN Arts and Culture) 
  ที่มา แนวคิด รูปแบบและลักษณะของศิลปวัฒนธรรม         
ในกลุ่มประเทศอาเซียน  ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปวัฒนธรรม
อาเซียนกับบริบททางสังคม  ลักษณะเฉพาะและลักษณะร่วมของ
ศิลปวัฒนธรรมอาเซียนที่มีอิทธิพลต่อกัน  ฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์      
การแสดงที่เก่ียวข้องกับศิลปวัฒนธรรมอาเซียน 

 
301–22007  การสอนนาฏศิลป์และดนตรีแบบบูรณาการ  2 (2-0-4)      

                        (Integrated Teaching for Dance and Music) 
  ความหมาย  ความส าคัญ  รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการในวิชานาฏศิลป์และดนตรี   การเขียนแผน              
การจัดการเรยีนรู้พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติวิธีการสอนแบบบูรณาการ 

 
   301–22008       วรรณคดีการละคร 2 (2-0-4) 
 (Dramatic Literature) 

  ความหมายและลักษณะวรรณคดีทั่วไป  วรรณคดี         
การละครไทย  ตั้งแต่สมัยอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทร์  หลักการ
วิเคราะห์  สังเคราะห์วรรณคดีไทยในเรื่องที่น ามาแสดง  แนวคิด  
จุดประสงค์  และคุณค่า 

 



49 

301-22009 การวิจัยนาฏศิลป์ด้านการศกึษา   3 (2-2-5)                
             (Dance  Education Research)  

 ความหมาย  แนวคิด  ระเบียบวิธีวิจัย  เทคนิคการเก็บ
รวบรวมข้อมูลภาคสนาม  การตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูล  ฝึกการ
เขียนโครงร่างและน าเสนองานวิจัยในรูปแบบของการวิจัยด้าน
นาฏศิลป์ 

 
   301–22010 ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง 2 (1-2-3) 
          (English for Performing Acts) 

 ค าศัพท์ที่ ใช้สื่อสารการแสดงที่ เกี่ยวข้องกับร่างกาย        
การเคลื่อนไหว  อุปกรณ์เวที  แสง  เสียง  ฝึกทักษะการฟัง  พูด  
อ่าน  และเขียน  การสนทนาโต้ตอบโดยใช้ศัพท์เฉพาะสาขาวิชาชีพ   
ฝึกปฏิบัติแนะน าการแสดงนาฏศิลป์  บรรยาย  และน าชมการเรียน
การสอนนาฏดุริยางคศิลป์ 

 
301–22011        ระบ าเบ็ดเตล็ดและการแสดงพื้นบ้าน 3 (0-6-3) 

          (Variety Dances and Folk Dances) 
 แนวคิด  องค์ประกอบการแสดง   ฝึกปฏิบัติระบ า
เบ็ดเตล็ดชุดต่างๆ เช่น ร าแม่ศรี  ระบ าเงือก ฟ้อนแพน (มีเนื้อร้อง)  
ระบ าวิชนี  การแสดงสร้างสรรค์  การแสดงพ้ืนบ้าน/เพลงพ้ืนบ้าน
ตามสภาพท้องถิ่น 
 

301–22012         ทักษะประสบการณ์การแสดง   3 (0-6-3) 
 (Skill and Experience for Drama) 

 วิเคราะห์องค์ประกอบและกระบวนท่าร าที่ใช้ในการแสดง
โขน-ละคร   
 ละครพระ-นาง , โขนพระ  เช่น  ลงสรงโทน (อิเหนา)  
ศุภลักษณ์อุ้มสม  สุวรรณหงส์ชมถ้ า/เมขลา-รามสูร  และนางแมว
เย้ยซุ้ม/พระสุธนเลือกคู่ 
 โขนยักษ์ เช่น  ลงสรงชมตลาด (ทศกัณฐ์)  หนุมานรบ
อากาศตะไล  สุวรรณหงส์ชมถ้ า/เมขลา-รามสูร  และการแสดงโขน 
ชุดหนุมานชูกล่องดวงใจ  
          โขนลิง เช่น  ลงสรงโทน (หนุมานทรงเครื่อง) หนุมานรบ
อากาศตะไล  สุวรรณหงส์ชมถ้ า/ระบ าวานรพงศ์  และการแสดง
โขนชุดหนุมานชูกล่องดวงใจ 
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     ฝึกปฏิบัติกระบวนท่าร าหน้าพาทย์รวมทุกสาขา ได้แก่ 
เพลงตระสันนิบาต  ตระบรรทมสินธุ์ ตระบรรทมไพร โปรยข้าวตอก  
โขนยักษ์เพ่ิมฝึกร าหน้าพาทย์พราหมณ์เข้าและพราหมณ์ออก  

 
301–22013      ทักษะศิลปะการแสดง    3 (0-6-3) 

 (Performing Arts Skill) 
 การสื่อความหมายด้วยท่าทาง  การเปล่งเสียงใน        
การแสดง  การตีความจากบทละคร  การใช้พ้ืนที่บนเวทีและ        
การเคลื่ อนไหวร่ า งกาย  น า เสนอรูปแบบการแสดงเดี่ ยว          
การแสดงคู่และการแสดงชุด/ตอนสั้นๆ 

 
301–22014      การละครตะวันตก             2 (2-0-4) 

 (Western Drama) 
 ประวัติ  วิวัฒนาการ  รูปแบบการแสดง  วรรณกรรม 
การละครและนักการละครที่ส าคัญของการละครตะวันตก 

   
301–22015        ศิลปะการแต่งหน้าและท าผม   2 (1-2-3)      

                       (The Art of Make up and Hair Dressing) 
 ความเป็นมา  หลักและวิธี การแต่งหน้าและท าผม  
ประกอบการแสดงประเภทต่างๆ  ฝึกปฏิบัติการแต่งหน้าและ        
ท าผมแบบต่าง ๆ  เพ่ือการแสดง  

 
   301–22016       ดนตรีส าหรับครูนาฏศิลป ์    2 (1-2-3) 
                       (Music for Dance Teachers) 

 หลักปฏิบัติดนตรีไทย/ดนตรีสากลเบื้องต้น  การอ่านโน้ต
ตัวอักษรไทย/โน้ตสากล ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย/ดนตรีสากล/
ดนตรี พ้ืนบ้ านที่ ใช้ ในการเรียนการสอนในระดับการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐาน  เช่น  ขลุ่ย  อังกะลุง  รีคอร์ดเดอร์  เมโลเดียน  กีต้าร์  
คีย์บอร์ด  โปงลาง  พิณ  แคน  สะล้อ    

 
301-22017       คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงานนาฏศิลป์ 2 (1-2-3) 

           (Computer for the Design of Dance) 
 องค์ประกอบและหลักการท างานของระบบคอมพิวเตอร์  
การบ ารุงรักษาและการแก้ปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์  ฝึกทักษะ 
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  การออกแบบและน าเสนอผลงาน
นาฏศิลป์จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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301–22018      บุคคลส าคัญในวงการนาฏดุริยางคศิลป์  2 (2-0-4) 
 (Distinguished Person of Thai Dramatic Arts) 

 ประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญด้านนาฏศิลป์  ดนตรี  
คีตศิลป์  และศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนาฏดุริยางคศิลป์ 
ทั้งในอดีตและปัจจุบัน  วิเคราะห์แนวคิดและคุณค่าของผลงาน 

 
301–22019      เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การแสดง  2 (1-2-3) 

                           (Costume and Prop Making) 
   หลักการ  กรรมวิธีในการประดิษฐ์  และวิธีการแต่งกาย
การแสดง  ฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์ เครื่องแต่งกาย  ศิราภรณ์  
เครื่องประดับและอุปกรณ์การแสดง  รวมทั้งฝึกปฏิบัติการแต่งกาย
ตัวละครแต่ละประเภท 

 
   301-22020        สุนทรียศาสตร์ทางศิลปะ  3 (3-0-6) 
 (Aesthetics for Dramatic Art)  

 ความหมาย  หลักการ  ปรัชญา  แนวคิดและทฤษฎี         
ทางสุนทรียศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับนาฏศิลป์  ดนตรีและทัศนศิลป์   
องค์ประกอบของความงาม  ความไพเราะ  การสื่อความหมาย  
การถ่ายทอดความรู้สึกท าให้ เกิดความเข้าใจและเห็นคุณค่า         
ทางศิลปะ เพ่ือเป็นแนวทางให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการน า
ความรู้มาพัฒนางานด้านนาฏดุริยางคศิลป์ 

 
301-22021      การจัดการแสดงในสถานศึกษา    2 (1-2-3) 

                       (Performing Arts Arrangement in School) 
หลักการ  รูปแบบ  องค์ประกอบ  และหน้าที่ในการ

จัดการแสดงประเภทต่าง ๆ  ฝึกปฏิบัติการจัดท าบทละครส าหรับ
การแสดง  และน าเสนอการจัดการแสดงในสถานศึกษา   

 
    301-22022      หลักการวิเคราะห์ศิลปะการแสดง   2 (1–2–3) 

 (Analytical Principle of Performing Arts) 
 หลักการวิเคราะห์แนวคิด  รูปแบบ  โครงสร้างท่าร า  
กลวิธีการแสดง  และองค์ประกอบของการแสดง  ฝึกหัด            
การวิเคราะห์  น าเสนอและอภิปรายผล   
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301–22023      ศิลปนิพนธ์     4 (2-4-6) 
          (Art Thesis) 

        สร้างผลงานวิจัยนาฏศิลป์ด้านนวัตกรรมการเรียน         
การสอน  หรืองานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมในแนวอนุรักษ์และ
สร้างสรรค์  โดยน าเสนอโครงการเพ่ือท าวิจัย   ค้นคว้า ศึกษา
งานวิจัยตามกระบวนการวิจัยและน าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ
การจัดนิทรรศการ/การอบรม/สัมมนาเชิงวิชาการ/รูปแบบ        
การแสดง  
 

 2.2.2  กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก จ านวน 6       หน่วยกิต 
301–22024    ทักษะเพื่อการสอนนาฏศิลป์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 (1-4-4) 

                        (Technical Skill for Teaching Dance in Primary Level) 
หลักการ  แนวคิดและกระบวนการถ่ายทอด  ฝึกปฏิบัติ

กลวิธีการถ่ายทอดนาฏศิลป์ในบทเรียนตามหลักสูตรระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ฝึกปฏิบัติเพลงส าหรับเด็ก ได้แก่ เพลงกราวกลาง          
กราววีรสตรี  กราวชัย  และฝึกปฏิบัติการแสดง 

 
301–22025      ทักษะสร้างสรรค์เพื่อการสอน   3 (1-4-4) 

    (Creative Skill for Teaching) 
 หลั กการ   แนวคิ ดและกระบวนการสร้ า งสรรค์           
ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ท่าร าในบทเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
การสร้างสรรค์การแสดงส าหรับเด็กและการสร้างสรรค์ทางด้าน
นาฏศิลป์ไทย  โดยมุ่งน าเสนออย่างมีหลักการและเหตุผล  ฝึกเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้จากการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ ทดลองสอน
และใช้สื่อการสอนตามรูปแบบที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้   

 
  2.2.3  กลุ่มวิชาเอกเลือก ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า       4      หน่วยกิต 

301-22026        นาฏดุริยางควิจารณ์    2 (2-0-4) 
                       (Dramatic Arts Criticism) 

  หลักการและรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ทั้งไทยและสากล  
รวมทั้งเกณฑ์ในการวิจารณ์ผลงานทางนาฏดุริยางค์ 
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  301-22027        นาฏศิลป์พื้นบ้าน    2 (2–0–4) 
          (Folk Dance) 

  หลักการและวิเคราะห์ประเภทการแสดงพ้ืนบ้านไทย        
สี่ภาค  ประวัติความเป็นมา  รูปแบบของการแสดง  ลักษณะ         
การแต่งกาย  ดนตรีเปรียบเทียบความแตกต่างของนาฏศิลป์       
พ้ืนบ้านไทย  พัฒนาการนาฏศิลป์พื้นบ้านไทยในอดีตถึงปัจจุบัน 

 
   301-22028        นาฏศิลป์กับสังคม 2 (2–0–4) 
          (Classical Dance and Society) 

 โครงสร้างของสังคมไทย  ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย  
บทบาทของนาฏศิลป์ไทยที่มีต่อสังคม  มุมมองของสังคมที่มีต่อ
นาฏศิลป์ไทย  วิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
นาฏศิลป์กับสังคมไทย 

 
301-22029         การฝึกเสียงเพื่อการแสดง           2 (1-2-3) 

                       (Voice Training for Performing Arts) 
          หลักการฝึกปฏิบัติการเปล่งเสียงในการพูด เพ่ือการแสดง  

การใช้เสียงในละครวิทยุ  ละครโทรทัศน์  ภาพยนตร์  ละคร        
สารคดี  และการเป็นพิธีกร 

 
   301-22030        หุ่นไทย  2 (1–2–3) 
           (Thai Puppets) 

        ที่มาและองค์ประกอบการแสดงหุ่นไทย  อาทิ  หุ่นหลวง  
หุ่นกระบอก  หุ่นละครเล็ก สามารถประดิษฐ์และเชิดหุ่นได้          
อย่างน้อย  1  ประเภท 

  
301–22031      การอ่านท านองเสนาะ    2 (0-4-2) 

                 (Rhyme Chanting)  
 รูปแบบค าประพันธ์ประเภทต่างๆ   และฝึกปฏิบัติ      
การอ่านท านองเสนาะ  โคลง  ฉันท์  กาพย์  กลอน  ร่าย  ขับเสภา
และการพากย์เจรจา    
 

  301–22032     การออกแบบฉากและแสงบนเวที   2 (1-2-3) 
 (Scene Design and Stage Lighting) 

  หลักการออกแบบฉาก  แสงสีบนเวทีที่ใช้ในการแสดง 
บนเวทีรูปแบบต่างๆทั้งด้านนาฏศิลป์ไทย  นาฏศิลป์ร่วมสมัย 
ตลอดจนการแสดงละครประเภทต่างๆ 
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301-22033 ศิลปหัตถกรรมไทย    2 (1-2-3) 
 (Thai Handicraft and Art)  

ความหมาย รูปแบบ ประเภทและความส าคัญของ
หัตถกรรมไทย  ฝึกปฏิบัติการแกะสลักด้วยวัสดุอย่างง่าย  การจัด
ดอกไม้รูปแบบต่างๆ 

 
301-22034 การออกแบบเครื่องแต่งกาย แต่งหน้า และทรงผม  2 (1-2-3) 

 (Costume Design Make up and Hair Dressing)  
หลักและวิธีออกแบบเครื่องแต่งกาย  แต่งหน้า  และ       

ทรงผมที่สัมพันธ์กับรูปแบบการแสดง  และแสงที่ใช้ในการแสดง  
ฝึกปฏิบัติออกแบบเครื่องแต่งกาย  แต่งหน้า  และทรงผมอย่างมี
หลักการ 

 
301–22035        นาฏศิลป์ตะวันออก             2 (1-2-3) 

 (Eastern Dance) 
   ความเป็นมา  รูปแบบและองค์ประกอบของการแสดง
นาฏศิลป์ตะวันออก  และเลือกฝึกปฏิบัติชุดการแสดงนาฏศิลป์
ตะวันออก 

 
301-22036         สัมมนาด้านนาฏศิลป์     2 (1-2-3) 

             (Seminar on Traditional Dance) 
    สัมมนาหัวข้อนาฏศิลป์ที่น่าสนใจ ตามกระบวนการ
การสัมมนาทางวิชาการที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์ความรู้            
ด้านนาฏศิลป์ และน าเสนอรายงานสรุปผลการสัมมนา  

 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า     6       หน่วยกิต 

300-30001         ลีลาศ      2 (1-2-3)  
 (Social Dance)  

ความหมาย  ประวัติ ความเป็นมา  ความส าคัญ  
ประโยชน์  ประเภทและลักษณะของจังหวะลีลาศ  กฎ  กติกา  
มารยาท  การสร้างท่าลีลาศ  เน้นฝึกทักษะการเต้นลีลาศ          
ทุกประเภท  การสร้างท่าลีลาศให้เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับนาฏศิลป์  
ดนตรี  และศิลปกรรม  การสอนลีลาศให้ผู้ อ่ืนและการลีลาศ            
เพ่ือสังคม  
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300-30002        กิจกรรมเข้าจังหวะ    2 (1-2-3) 
                     (Rhythmic Activities)  

ความหมาย ประวัติความเป็นมา ความส าคัญ ประโยชน์
และขอบข่ายของกิจกรรมเข้าจังหวะ  การจัดกิจกรรมเข้าจังหวะ        
ในสถานศึกษา การบริหารจัดการกลุ่มกิจกรรมในแต่ละสถานการณ์  
การคิดท่าเต้น ให้เหมาะสมกับวัย  เพศ  สมรรถภาพของบุคคล        
และกลุ่ม  กิจกรรมเข้าจังหวะเพ่ือการออกก าลังกายและการแสดง 

 
300-30003        แบดมินตัน       2 (1-2-3) 

          (Badminton)  
ความหมาย  ประวัติ ความเป็นมา  ความส าคัญ  

ประโยชน์ของกีฬาแบดมินตัน  กฎ  กติกา  มารยาทของผู้เล่นและ
ผู้ชม  การเล่นเดี่ยว  การเล่นเป็นทีม การป้องกันอันตรายและวิธี
ปฐมพยาบาลอันเนื่องมาจากการเล่นกีฬาแบดมินตัน  การเล่นกีฬา
แบดมินตันเพ่ือการออกก าลังกาย  การแข่งขันภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

 
301-30001  นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น    2 (0-4-2)  

 (Basic Thai  Dance)  
  ฝึกปฏิบัติการใช้นาฏยศัพท์ทางนาฏศิลป์ไทย  ปฏิบัติ
เพลงร าและเพลงระบ า  เพ่ือฝึกทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย  
ได้แก่  ร าวงมาตรฐาน  เพลงปลุกใจ  เพลงประกอบละครต่างๆ 

 
301-30002 การแสดงพื้นบ้าน     2 (0-4-2)  

 (Folk Dance)  
ฝึกปฏิบัติการแสดงพ้ืนบ้านภาคเหนือ  ภาคกลาง        

ภาคอีสาน  และภาคใต ้
 

301-30003 การละเล่นของหลวง    2 (1-2-3)  
 (Royal Plays)  

ที่มา  องค์ประกอบและวิธีแสดงการละเล่นของหลวง            
การฝึกปฏิบัติการละเล่นของหลวง  ชุด  ระเบง  โมงครุ่ม  กุลาตีไม้       
แทงวิไสยและกระอ้ัวแทงควาย 
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302-30001 แจ๊สเบื้องต้น      2 (1-2-3)  
   (The Basic of Jazz Dance)  

ประวัติ ความเป็นมา องค์ประกอบของ ระบ าแจ๊ ส  
ศัพท์เทคนิค  การเต้นแจ๊สในระดับพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับดนตรี
สมัยนิยม  

 
302-30002 หลกัการยดืกล้ามเนื้อ     2 (1-2-3) 

    (Muscle Stretching Theory Skill)  
หลักและวิธีการฝึกปฏิบัติการยืดกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆ  

ของร่างกาย  วิธีการสร้างกล้ามเนื้ออย่างถูกต้องและปลอดภัย   
 

303-30001 ทักษะขิม     2 (0-4-2) 
   (Music Skill : Khim) 

การตีขิมเบื้องต้น ตั้งแต่การนั่ง  การจับไม้ การไล่เสียง  
การฝึกทักษะเบื้องต้นปฏิบัติเพลงส าหรับการฝึกหัด  และการฝึก
ปฏิบัติเพลงดังต่อไปนี้  เพลงแป๊ะสามชั้น  เพลงลาวเสี่ยงเทียน  
เพลงลาวสมเด็จ  เพลงลาวดวงเดือน  เพลงโหมโรงยะวา 

 
303-30002 ทักษะขลุ่ย     2 (0-4-2) 

   (Music Skill : Khlui)         
การเป่าขลุ่ยเบื้องต้น การนั่ง การจับขลุ่ย  การไล่เสียง  

ฝึกปฏิบัติเพลงดังต่อไปนี้  เพลงตับต้นเพลงฉิ่ง สามชั้น เพลงแป๊ะ 
สามชั้น  เพลงเขมรไทรโยค และเพลงลาวดวงเดือน 

 
303-30003  ทักษะอังกะลุง      2 (0-4-2)  

    (Music Skill : Ankalung)  
การปฏิบัติอังกะลุงเบื้องต้น การนั่ง การจับและปฏิบัติตาม

แบบฝึกหัด การปฏิบัติอังกะลุงเพลงโหมโรงยะวา  เพลงสร้อย
ล าปาง  เพลงลาวแพนน้อย  เพลงระบ าศรีวิชัยและเพลงลอย
กระทง  

 
303-30004  ทักษะกลองยาว     2 (0-4-2)  

    (Music Skill : Klongyao)  
จังหวะสามัญ จังหวะกลอง วิธีการตีกลองเบื้องต้น  การ

ฝึกปฏิบัติอ่านโน้ตและร้องโน้ตตามเสียงกลอง  การปฏิบัติร้องเพลง
กระทุ้งกับการตีกลอง การบรรเลงรวมวงและบรรเลงร่วมกับการ
แสดง  
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303-30005  เพลงร้องส าหรับเด็ก     2 (0-4-2)  
    (Songs for Children)  

ปฏิบัติขับร้องเพลงส าหรับเด็กจากเพลงไทยสมัยโบราณ
จนถึงปัจจุบันที่มีเนื้อร้องง่ายๆ ท านองสั้น ๆ และมีจังหวะรวดเร็ว
สนุกสนาน  

 
303-30006  เพลงกล่อมเด็ก      2 (0-4-2)  

    (Thai Lullaby)  
หลักการขับร้อง ประวัติความเป็นมาของเพลงกล่อมเด็ก

หรือเพลงกล่อมลูก การปฏิบัติขับร้องเพลงกล่อมเด็กท้ัง 4 ภาค  
 

304-30001  รีคอร์เดอร์     2 (1-2-3) 
    (Recorder)  

องค์ประกอบของรีคอร์เดอร์ การฝึกทักษะการบรรเลง 
บันไดเสียง  การปฏิบัติเพลงต่างๆ   แบบง่าย  ๆ และวิธีการสอนรีคอร์เดอร์  

 
304-30002 การขับร้องเพลงสากลเบื้องต้น    2 (1-2-3) 

    (Vocal Practices for Beginner)  
หลักการอ่านและการร้องโน้ต  ทฤษฎีโน้ตเบื้องต้น      

การปฏิบัติขับร้องพ้ืนฐาน  การฝึกออกเสียงขับร้องที่ถูกหลัก       
การฝึกร้องซอลเฟจจิโอ (Solfeggio) จากบทเพลงง่ายๆ ไปถึงบท
เพลงที่ยากขึ้น  การใส่อารมณ์ที่เหมาะสมกับบทเพลง การฝึก
อิริยาบถส าหรับการขับร้อง  

 
304-30003  การขับร้องเพลงสากลส าหรับเด็ก   2 (1-2-3)  

    (Vocal Practices in Songs for Children)  
ความหมายและประเภทของเพลง  Nursery Rhyme 

และ Traditional Song  การปฏิบัติขับร้องเพลงสากลส าหรับเด็ก
จากบทเพลงที่มีเนื้อร้องง่ายๆ ท านองสั้นๆ และจังหวะสนุกสนาน 
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304-30004  ซอลเฟจจิโอและการขับร้อง    2 (1-2-3) 
   (Solfeggio and Vocal Training)  

ความหมาย  ประวัติความเป็นมา  ความส าคัญและ
ประโยชน์ของการร้องโน้ต  การเปล่งเสียง  การอ่านโน้ต การร้อง
โน้ตในบันไดเสียงไดอาโทนิค   

 
 3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  
     วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 

 

ล าดับ
ที่  

ชื่อ-สกุล 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ. 
ที่จบ 

1 นายอโนทัย  ส้มอ่ า 5 6603 00028 94 1 ครูช านาญการ ศษ.บ.(นาฏศิลป์ไทย) 
ศศ.ม.(วิทยาการดนตรี 
และนาฏศิลป์) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2539 
2554 

2 นายอฐธน  เดชะกูล 3 5099 00519 60 4 ครูช านาญการ ศษ.บ.(นาฏศิลป์ไทย) 
ศศ.ม.(วิทยาการดนตรี 
และนาฏศิลป์) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2541  
2554 

3 นางสาวชิสา ภูจอมจิตร 3 6401 00817 08 3 ครูช านาญการ ค.บ.(นาฏศิลป์) 
 
ศศ.ม.(วิทยาการดนตรี 
และนาฏศิลป์) 

มหาวิทยาลัย                  
ราชภัฏเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2537 
 

2554 

4 นางนิรมล  หาญทองกูล 3 6499 00036 02 5 ครูช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.บ.(นาฏศิลป์ไทย) 
ศล.ม.(นาฏศิลป์ไทย) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

2539 
2557 

5 นางเหมือนขวัญ  
            สุวรรณศิลป์ 

3 1906 00077 91 1 ครูช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.บ.(นาฏศิลป์ไทย) 
กศ.ม.(บริหารการศึกษา) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2534 
2541 

 
   3.2.3 อาจารย์ประจ า 
ล าดั
บ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

1 นางกนิษฐา วงศ์เศรษฐภูษิต 3-1021-01278-05-1  วท.บ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
 
กศ.ม (ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตาน ี
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2 นางสาวระพีพร แกว้แสน
ฉาย 

3-6499-00121-60-0  ศศ.บ. การจัดการทั่วไป 
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คม. (เทคโนโลยีสื่อสาร
การศึกษา) 

มหาวิทยาลัยราชภฎัจันทร์เกษม 
 
มหาวิทยาลัยราชภฎัจันทร์เกษม 
 

3 น.ส.เมทินี ตัลยารักษ ์ 3-1005-02864-87-1  กศ.บ. (สังคมศึกษา) 
 
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุม
วัน 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

4 นางสาวฉวีวรรณ ขันธศร ี 3-6499-00058-55-0  คบ. (สังคมศึกษา) วิทยาลยัครูพิบูลสงคราม 

5 นางนภาภรณ์ คชแก้ว 3-1012-01913-87-3  ศศ.บ. (มัธยมศึกษาภาษาไทย) 
กศ.ม. (บริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

6 นายวิชา  นวลนุช 3-8002-00095-15-1  ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร) 
จิตวิทยาการแนะแนว 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตาน ี

7 นายสุรเดช  ข าทว ี 3-7606-00009-79-1  คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

สถาบันราชภฎัเพชรบุร ี
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

8 นางสาวสุมาลี พรหมชาต ิ 3-1603-00589-119  กศ.บ. (วัดผลการศึกษา) 
 
กศ.ม. (วัดผลการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 

9 นางวาสนา ปาลกะวงศ์  
              ณ อยธุยา 

3-1201-01713-61-8  ปนส. คีตศิลป์ไทย 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

วิทยาลยันาฏศิลป 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

10 นายบุญช ู กันเกต ุ 3-1501-00103-63-2  กศ.บ. ดุริยางคศาสตร (ดนตรี
ไทย) 
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

11 นายสมชาย  ยิ้มแย้ม 3-8001-01661-15-8  ศษ.บ. (นาฏศิลป์ไทย) 
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

12 นายบดินทร์  เจนนาวิน 31198-00073-48-9  ศษ.บ. (นาฏศิลป์ไทย) 
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

13 ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรดา 
                  ยิ้มแย้ม 

3-1201-01620-25-3  ศษ.บ. (นาฏศิลป์ไทย) 
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

14 นางวัลยา  สุขภัฎ 3-190600294-26-2  ศษ.บ. (นาฏศิลป์ไทย) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

15 นางสาวนพภาภรณ์ 
           ค าสระนอ้ย 

3-7208-00171-762  ศษ.บ. (นาฏศิลป์ไทย) 
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

16 นางมัชฌนันทน์  
           สืบสายจันทร์ 

3-6301-00364-07-1  ศษ.บ. (นาฏศิลป์ไทย) 
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

17 นายพงษ์เทพ  เรือนหลวง 3-103-00044-33-3  ศษ.บ. (นาฏศิลป์ไทย) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

18 ว่าที่ร้อยเอกบัณฑิต สุขภัฎ 3-1020-01830-68-1  ปนส. นาฏศิลป์ไทย โขนพระ 
คบ บริหารการศึกษา 

วิทยาลยันาฏศิลป 
วิทยาลยัครูพิบูลสงครามพิษณุโลก 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

19 นางสาวเนตรทราย 
            ยอ่ยพรมราช 

5-6203-00050-40-8  ศษ.บ. (นาฏศิลป์ไทย) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

20 นางสาวพิมพพ์รลภัส 
              ลักษณะวิเชียร 

3-6401-00812-60-0  ศศ.บ (บรรณรักษ์ศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์) 
ศษ.ม การบริหารการศึกษา 

วิทยาลยัครูพิบูลสงคราม 
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

21 นางวราภรณ์  ส้มอ่ า 3-6608-00385-18-6  ศศ.บ นาฏศิลป์ไทย 
ศษ.บ. การบริหารการศึกษา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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 3.2.4  อาจารย์พิเศษ 

ล าดับที ่  
ชื่อ- สกุล 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน สถานภาพ/ต าแหน่ง/ 
ต าแหน่งทางวชิาการ 

 
คุณวุฒิ 

1. รศ.ดร.มังกร ทองสุขดี 3-6599-00293-72-9 รองศาสตราจารย ์ ED.D สาขาการอุดมศึกษา 

2. นางวรี ยงค์เจาะ 3-6407-00477-10-1  ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
กศ.ม ภาษาอังกฤษ 

3. นางนรีรัตน์ วิจิตรแกว้ 4-1002-00102-75-5  กศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 
กศ.ม. การอุดมศึกษา 

4. นายเทพประทาน  กิจวรรณ 3-1006-02716-65-2  นบ.ท. เนติบัณฑิตแห่ง
ประเทศไทย 

5. ดร.ปรานี  จันทราราชยั 3-6501-00264-66-1  คบ. การศึกษาปฐมวัย 
กศ.ม. การบริหารการศึกษา 
กศ.ด. การบริหารการศึกษา 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกสอน)  
 ผู้เรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการปฏิบัติ งานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 และ
รายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2  ซึ่งเป็นรายวิชาที่นักศึกษาจะต้องฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูในสถานศึกษา สังกัดสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตั้งแต่ระดับประถมศึกษา
ถึงระดับมัธยมศึกษาที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. มีมาตรฐานตามที่คุรุสภาก าหนด 
    2.  เป็นสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินและได้มาตรฐานคุณภาพจากส านักงาน 
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพ่ือให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์
ตรงในการฝึกประสบการณ์การเป็นครู ทั้งด้านทักษะและสมรรถนะ และได้ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ร่วมกับ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

   4.1   มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
                ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้  

1. ทักษะในการปฏิบัติการสอนจากสถานศึกษา และความเข้าใจในการ          
น าหลักการภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง 

2. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

3.   สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการ  
     ด ารงชีวิต 
4.   มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
5.   ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและแก้ปัญหาได้ 
6.   สามารถใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
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   4.2  ช่วงเวลา 
  ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ของปีการศึกษา ชั้นปีที่ 5 
   4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

  ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาราชการ และรับผิดชอบภาระงานตามที่ได้รับมอบหมาย     
จากสถานศึกษา ทั้ง 2 ภาคการศึกษา 
  
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงาน หรืองานวิจัย 
         5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
  นักศึกษาศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ตามความถนัด และความสนใจในศาสตร์             
ด้านนาฏศิลป์ไทย โดยใช้กระบวนการวิจัย น าเสนอผลงานศิลปนิพนธ์ 2 ส่วน คือ น าเสนอผลงานการ
แสดงศิลปนิพนธ์ในเชิงวิชาการ และน าเสนอเอกสารรูปเล่มศิลปนิพนธ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
          5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ   มีความ 
ซื่อสัตย์สุจริต  กล้าหาญทางจริยธรรม  เป็นแบบอย่างที่ด ี มีจิตสาธารณะ  และเสียสละเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม 
 
ด้านความรู้ 

 มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไปทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถน าความรู้  หลักการ  
ทฤษฎีมาบูรณาการ และประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์   เข้าใจแสวงหาความรู้เฉพาะด้านอย่างเป็น
ระบบ คิดวิเคราะห์  ประเมินค่าองค์ความรู้มาใช้ในงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้           
ได้อย่างกว้างขวาง  และลึกซึ้ง   

 
ด้านทักษะทางปัญญา 
   มีทักษะการคิดค้นหาข้อเท็จจริง  คิดแก้ปัญหา โดยน าความรู้ทั้งภาคทฤษฎี  
ภาคปฏิบัติและประสบการณ์  มาประเมินผลข้อมูลเพ่ือพัฒนางานนวัตกรรมและองค์ความรู้            
มีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้น าทางปัญญา  
   

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีมุมมองเชิงบวก เข้าใจ เอาใจใส่ช่วยเหลือผู้อ่ืน รับผิดชอบต่อ
สังคมและส่วนรวม  แก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์  เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี   
  
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นตัวเลขและภาษา  เพ่ือให้เข้าใจองค์ความรู้หรือประเด็นปัญหา
ได้อย่างรวดเร็ว   มีดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล  แปลความหมาย  เลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง  สามารถสื่อสารทั้งการพูด  การเขียนและน าเสนอด้วยรูปแบบ         
ที่เหมาะสมส าหรับบุคคลและกลุ่มที่แตกต่างกัน 
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ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
   มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้วิชาเอกที่จะสอนและศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง            
ได้อย่างบูรณาการ  
 
 
 5.3 ช่วงเวลา 
  ภาคการศึกษาที่ 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
 5.4  จ านวนหน่วยกิต 
  4 หน่วยกิต 
 5.5  การเตรียมการ 

1)  อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ให้ค าปรึกษาและแนะน าในเรื่องหัวข้อการท า          
ศิลปนิพนธ์แก่นักศึกษา 
   2)  อาจารย์ที่ปรึกษาก าหนดชั่วโมงในการให้ค าปรึกษา ให้ค าแนะน าในการค้นหา
แหล่งข้อมูล  การเตรียมข้อมูลในการสัมภาษณ์และจัดระบบข้อมูล ตลอดจนปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย 
 5.6  กระบวนการประเมินผล  
  ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท างานจากบันทึกในสมุดให้ค าปรึกษา และ
ประเมินผลจากการท างานวิจัยเป็นระยะๆ โดยแบ่งเป็น 

1)  ผลงานการแสดงศิลปนิพนธ์เชิงวิชาการที่น าเสนอบนเวที  จะมีการจัดสอบ       
3 ครั้ง  การสอบครั้งที่ 1  นักศึกษาน าเสนอผลงานโดยมีคณะกรรมการแนะน าให้ปรับปรุงแก้ไข       
การสอบครั้งที่ 2  นักศึกษาน าเสนอผลงานที่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของคณะกรรมการ  การสอบ
ครั้งที่ 3  นักศึกษาน าเสนอผลงานการแสดงบนเวที  โดยมีคณะกรรมการเป็นผู้ประเมิน ในครั้งที่ 1 
และ 2  สอบโดยคณะกรรมการภายในอย่างน้อย 5 คน  ส่วนการสอบครั้งที่ 3  เป็นคณะกรรมการ
ภายในและภายนอกร่วมกันอย่างน้อย 10 คน 

   2)  เอกสารรูปเล่มศิลปนิพนธ์  ด าเนินการจัดสอบ 3 ครั้ง  ครั้งที่ 1  สอบหัวข้อการ
ท าศิลปนิพนธ์  นักศึกษากลุ่มที่สอบผ่านด าเนินการท าศิลปนิพนธ์  หากกลุ่มใดไม่ผ่านต้องด าเนินการ
สอบใหม่จนกว่าจะผ่าน  ครั้งที่ 2  สอบศิลปนิพนธ์ 3 บท  นักศึกษาด าเนินการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมใน
เรื่องที่คณะกรรมการสอบแนะน า  ครั้งที่ 3  สอบศิลปนิพนธ์ 5 บท  นักศึกษาด าเนินการแก้ไขตามที่
คณะกรรมการสอบแนะน าและส่งรูปเล่มอีกครั้ง  โดยยังไม่ต้องเข้าเล่มเพ่ือตรวจรูปแบบและความ
ถูกต้องอีกครั้ง  จึงน าไปเข้ารูปเล่มสมบูรณ์และส่งตามระยะเวลาที่ก าหนด  ด าเนินการสอบโดย
คณะกรรมการภายในและภายนอก ไม่น้อยกว่าครั้งละ 5 คน 

   3)  การประเมินผลรายวิชาศิลปนิพนธ์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ดังนี้ 

 สัญลักษณ ์ ค่าระดับคะแนน  ความหมาย 
    A       4   ดีเยี่ยม (Excellent) 
    B+      3.5   ดีมาก (Very  Good) 

     B       3   ดี (Good) 
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     C+      2.5   ค่อนข้างด ี(Fairly)  
     C       2   พอใช้ (Fairly) 
     D+      1.5   ค่อนข้างอ่อน (Below  Average) 
     D       1   อ่อน (Poor) 
     F       0   ตก (Fail) 

หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
1.การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีภาวะผู้น า มีความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง
และ สามารถท างานเป็นหมู่คณะ 

1.1 ทุกรายวิชาก าหนดให้นักศึกษาท างานเป็น
กลุ่ม โดยหมุนเวียนกันเป็นผู้น าในการด าเนิน
กิจกรรม ทั้งนี้ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการน าเสนอ
งาน เพื่อฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น าและ      
ผู้ตามที่ดีในหมู่คณะ 
1.2 มีเงื่อนไขท่ีจะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้า
เรียนตรงเวลา การเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ การมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียน 

2. มีความสามารถด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 

2.1 ก าหนดให้นักศึกษาต้องเรียนในรายวิชาภาษา
และวัฒนธรรม   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  การเขียนเพ่ืองาน
นาฏศิลป์  ภาษาอังกฤษส าหรับครูนาฏศิลป์และ
ดนตรี  และภาษาอังกฤษเพ่ือการแสดง  
2.2 มีกิจกรรมที่มอบหมายให้นักศึกษาได้ใช้ภาษา
ในการติดต่อสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 

3. สามารถวิเคราะห์/สังเคราะห์ อย่างมีเหตุผล
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

3.1 ก าหนดให้มีการแสดงผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาในชั้นปีการศึกษาท่ี 1-4 เพ่ือส่งเสริม
ทักษะการคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และกล้าแสดงออกทางด้านนาฏศิลป์ 

4. มีทักษะการสอนเฉพาะดา้นนาฏศิลป์ 4.1 มีการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็น
ระยะเวลา 1 ปี 
4.2 ก าหนดให้มีกิจกรรมสัมมนา แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การสอนในระหวา่งและหลังการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

5. มีบุคลิกภาพและจริยวัตรทีง่ดงาม 5.1  มีข้อตกลงในการปฏิบัติตนด้านบุคลิกภาพ   การแต่งกาย  
กิริยามารยาท  วัฒนธรรมการพูด  และ การวางตัว 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน   
 1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

     2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

             1)  รับผิดชอบ มีวินัย สามัคคี 
2)  ซื่อสัตย์ สุจริต 

 3)  เคารพสิทธิ เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
4)  เป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคม มีจิตสาธารณะ 

2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1)  ก าหนดให้มีรายวิชาเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม 

 2)  สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในเนื้อหารายวิชาต่างๆ 
3)  สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายร่วมกัน 
4)  การบรรยายพิเศษโดยผู้มีประสบการณ์ 
5)  การแสดงออกเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอนโดยเฉพาะในคุณลักษณะใน

ข้อ 2.1.1 1 ถึง 4 
6)  มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นรายบุคคล/กลุ่ม 
7)  จัดกิจกรรมเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
8)  การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
9)  จัดกิจกรรมส่งเสริมเรื่องความรับผิดชอบทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 

2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1)  ผลการสอบในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 
2)  การประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมระหว่างผู้เรียน และระหว่าง

ผู้เรียนกับผู้สอน 
3)  นักศึกษาบันทึกประสบการณ์จากการเรียนในชั้นเรียนและประสบการณ์

จากสังคม เป็นกรณีศึกษา 
4)  ประเมินจากภาระงานที่ได้รับมอบหมาย เป็นรายบุคคล/กลุ่ม  
5)  ประเมินจากการตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน และการส่งงาน             

ตามก าหนด 
6)  ก าหนดหัวข้อทางคุณธรรม จริยธรรม ให้อภิปรายหรือแสดงออก 
 

2.2 ด้านความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

การบูรณการความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และประเด็น 
ปัญหาระดับโลกด้วยวิธีการเชิงระบบในหัวข้อต่อไปนี้ 

1)  มีความรู้อย่างกว้างขวางในหลักการและทฤษฎีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 
2)  สามารถวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
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3)  สามารถน าความรู้ หลักการ ทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
4)  สามารถบูรณาการความรู้และศาสตร์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1)  การบรรยาย/อภิปรายในการให้ความรู้ในทฤษฎีความรู้  
2)  การสอนแบบบูรณาการความรู้ของศาสตร์ต่างๆที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กัน 
3)  การสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษา 
4)  การท าแผนที่ความคิด 
5)  ให้มีการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา/คิดวิธีแก้ปัญหา 
6)  การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
7)  การท ารายงาน/โครงงาน 
8)  การระดมสมองเพ่ือการเรียนรู้ ตลอดจนการน าไปประยุกต์ใช้ 

 9)  การเข้าร่วมกิจกรรมหรือศึกษาดูงานนอกสถานที ่
10) การสอนแบบสาธิต การฝึกปฏิบัติ 
11) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปเป็นองค์ความรู้ 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1)  การท ารายงานและการน าเสนองาน 
2)  การประเมินผลสัมฤทธิ์โดยการสอบ 
3)  การวิเคราะห์กรณีศึกษา 
4)  การท าแบบฝึกหัด 

2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1)  มีความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 
2)  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
3)  บูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการพัฒนาตนเองเชื่อมโยงสู่สังคม 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1)  การอภิปรายกลุ่มและการน าเสนอ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
2)  การสอนที่เน้นผู้เรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 
3)  ระดมสมองและกระตุ้นให้ผู้เรียนสรุปความรู้จากความคิดท่ีได้เรียน 
4)  การแสดงบทบาทสมมต ิ
5)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์ 
6)  ลงมือปฏิบัติการแก้ปัญหาด้วยการท าโครงงาน/วิจัย 
7)  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์ 
8)  บรรยาย อภิปราย 
9)  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทัศนคติเชิงบวก 

 10) การมอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองรายบุคคลและรายกลุ่ม 
11) การศึกษาดูงานนอกสถานที ่
12) การถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ผู้รู้  
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2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1)  ประเมินผลการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา 
2)  การจัดระบบความคิด 
3)  การน าเสนอรายงาน 
4)  การวิเคราะห์กรณีศึกษา 
5)  โครงงาน/ผลงาน/งานวิจัย/นวัตกรรม  
6)  การทดสอบ/สอบ เกี่ยวกับระบบความคิด ความเชื่อมโยงและ 

เหตุผลทั้งในระหว่างเรียนและปลายภาค 
7)  การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาและการเสนอแนวทาง 
8)  การประเมินโดยนักศึกษาประเมินตนเอง เพ่ือน อาจารย์ประเมิน 
9)  การสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ 

2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1)  มีมนุษยสัมพันธ์ มุมมองเชิงบวก 
2)  ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
3)  สามารถบริหารจัดการแก้ปัญหา 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1)  การมอบหมายให้ท างานเป็นกลุ่ม และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ        
โดยหมุนเวียนกันไป  

2)  เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้รู้ 
3)  การศึกษาดูงาน 
4)  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปัญหาต่างๆ 
5)  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในเรื่องภาวะผู้น า ผู้ตามที่ด ี
6)  การเปิด โอกาสให้แสดงความคิด เห็นและรับฟังความคิด เห็น           

แบบสะท้อนกลับ 
7)  การบรรยาย/อภิปราย ยกตัวอย่างผลกระทบในเรื่องสิทธิเสรีภาพ 
8)  ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเคารพสิทธิของผู้อ่ืน ความแตกต่างของบุคคล 

เคารพหลักความเสมอภาค การเคารพกติกา 
9)  การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ และการเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วมใน

การน าเสนองานวิชาการ 
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1)  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม ในการเรียนแบบร่วมมือ  

          2)  ประเมินความสามารถในการแสดงออกในบทบาทผู้น า ผู้ตามใน 
สถานการณ์ต่างๆ 

          3)  ประเมินจากการมีส่วนร่วม การยอมรับเรื่องการใช้สิทธิเสรีภาพ 
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          4)  ประเมินจากผลงาน/รายงานที่ได้รับมอบหมาย 
          5)  ประเมินตนเอง และประเมินซึ่งกันและกัน 
 

2.5 ด้านทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ 

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1)  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 
2)  ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร 
3)  วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเชิงตัวเลขและภาษาจากเอกสารและแหล่ง         

ความรู้อื่น 
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1)  บรรยาย อภิปราย 
2)  จัดประสบการณ์เรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
3)  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การน าเสนองานโดยใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลาย 
4)  การใช้กรณีศึกษาเชิงคณิตศาสตร์ สถิติ เก็บรวบรวมข้อมูลและ 

น าเสนอข้อมูล 
5)  การก าหนดสถานการณ์จ าลองในการท าโครงงาน 
6)  การฝึกฝนเทคนิค และทักษะการคิดค านวณจากตัวอย่าง 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)  การประเมินผลงาน/โครงงาน/รายงานที่ได้รับมอบหมาย 
2)  การประเมินทักษะการสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
3)  การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ 
4)  การประเมินผลจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 2)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
             การพัฒนาผลการเรียนรู้  หมวดวิชาเฉพาะด้านเป็นหมวดวิชาหนึ่งในโครงสร้าง
หลักสูตร  ประกอบด้วยกลุ่มวิชาชีพครูและกลุ่มวิชาเอก 
      2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                       2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

                     นักศึกษามีผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ดังนี้   
1)  แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
2)  มีความซื่อสัตย์สุจริต  กล้าหาญทางจริยธรรม  และเปน็แบบอย่างที่ดี 

           3)  มีจิตสาธารณะ  และเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
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      2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
           ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ได้แก่          

การแต่งกายท่ีเป็นไปตามระเบียบของสถาบัน  การมีสัมมาคารวะกับครูอาจารย์  การอ่อนน้อมถ่อมตน
และมีน้ าใจเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่  การเคารพรุ่นพี่รุ่นน้อง  สร้างนิสัยตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รู้จักเสียสละ
เพ่ือสังคมส่วนรวม  

  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา อาจารย์ผู้สอนต้อง
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของตนไปพร้อม
กับวิทยาการต่างๆ ที่ศึกษา  รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ดังนี้ 

             1)  สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหารายวิชาต่างๆ 
             2)  สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายร่วมกัน 
             3)  สอนหรือบรรยายพิเศษโดยผู้มีประสบการณ์ 
             4)  แสดงออกอันเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอน   

      2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
1)  ประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติตนของนักศึกษาในชีวิตประจ าวัน 

                              2)  ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน  การส่ง
งานตามก าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย  และการเข้าร่วมกิจกรรม 

       3)  ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย 
                               4)  ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมของสถาบัน/กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 
      2.2 ด้านความรู้ 

      2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
            นักศึกษาต้องมคีวามรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษา  สามารถบูรณาการความรู้

ในศาสตร์  แก้ปัญหาโดยใช้ความรู้และเหตุผล น าไปใช้ในการด าเนินชีวิตและประกอบวิชาชีพได้  
ตลอดจนสามารถช่วยพัฒนาสังคม ซึ่งมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

           1) มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป  วิชาชีพครูและวิชาเอก  ทั้งทฤษฎีและ
ปฏิบัติอย่างกว้างขวาง  ลึกซ้ึง  และเป็นระบบ    

           2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  และประเมินค่าองค์ความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูและวิชาเอกอย่างมีประสิทธิภาพ 

           3)  สามารถน าความรู้  หลักการ  และทฤษฎี  มาบูรณาการข้ามศาสตร์          
ได้อย่างเหมาะสม 

           4)  มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชาที่จะสอน
อย่างลึกซึ้ง  ตระหนักถึงความส าคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้ 

      2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
       จัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ การสืบค้น

ข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้  การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ปราชญ์ท้องถิ่น และเชิญ
วิทยากรที่มคีวามสามารถในศาสตร์เฉพาะทางมาให้ความรู้  การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง  การฝึก
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ให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา  ฝึกปฏิบัติงานทั้งวิชาการและการแสดงที่เกี่ยวข้องใน           
สถานประกอบการของภาครัฐและเอกชน และการปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษา 

 
      2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

      ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้าน  
ต่างๆ ดังนี้ 

      1)  ประเมินจากการทดสอบย่อย 
      2)  ประเมินจากการอภิปราย/การน าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน 
      3)  ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 

          4)  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
      5)  ประเมินจากการสอบกลางภาคและปลายภาค 
      6)  ประเมินจากงานวิจัยที่น าเสนอ 
      7)  ประเมินจากสถานการณ์จริง 
      8)  ประเมินจากผลงานการแสดง 
 

     2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
       2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
        นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพโดยพ่ึงพาตนเองได้
เมื่อจบการศึกษา  ดังนั้น นักศึกษาต้องมีผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา ดังนี้ 
   1)  มีทักษะการคิดค้นหาข้อเท็จจริง  และประเมินผลข้อมูลเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติ  พัฒนางาน และพัฒนาองค์ความรู้ด้วยตนเอง  
       2)  มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา  การบริหารจัดการได้อย่างสร้างสรรค์        
โดยค านึงถึงความรู้ทั้งภาคทฤษฎี  ภาคปฏิบัติ  ประสบการณ์  และผลกระทบจากการตัดสินใจ  

      3)  เป็นผู้น าทางปัญญาที่มีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการอนุรักษ์  การพัฒนา  
สืบทอดองค์ความรู้  การสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน  และสามารถน าไปใช้ได้
อย่างเหมาะสม                          
    2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา   
 1)  การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดและการแก้ปัญหา ทั้งระดับ
บุคคลและกลุ่มในสถานการณ์ทั่วไป  และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพโดยใช้วิธีการสอน          
ที่หลากหลาย เช่น การอภิปรายกลุ่ม การสะท้อนความคิด การท ากรณีศึกษา การจัดท าโครงการ              
การจัดกิจกรรม และฝึกปฏิบัติทักษะวิชาชีพในห้องปฏิบัติการ/สถานการณ์จริง 
  2)  ก าหนดให้ค้นคว้าวิจัย น าเสนอเอกสารผลงานวิจัยและ/หรือน าเสนอ
ผลงานการแสดง ศิลปนิพนธ์/จัดนิทรรศการ 
  3)  ก าหนดให้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ และ/หรือกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์แก่สังคม 
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   2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    ประเมินทักษะการคิด  การแก้ไขปัญหา  และความเป็นผู้น าด้วยวิธีการ            
ที่หลากหลาย เช่น  
   1) สอบวัดความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาโดยใช้กรณีศึกษา 
   2) ประเมินจากผลงานที่เกิดจากการใช้กระบวนการแก้ปัญหา การศึกษา
อย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์ วิจารณ์ เช่น รายงานผลการอภิปรายกลุ่ม การสัมมนา การประชุม
ปรึกษาปัญหาการวิจัย 
   3) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา           
เช่น ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น  การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน  โดยยึดหลักการและทฤษฎี
ต่างๆ ประเมินจากการน าเสนอโครงงาน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลงานวิจัย 
   4) การทดสอบปฏิบัติย่อย  การบูรณาการหรือประยุกต์ผลงานการแสดง/
การบรรเลง  และการบริหารจัดการงานนาฏศิลป์/ดนตรี 
 

     2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
            2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ               

      เมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  นักศึกษาสามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม
องค์กรและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม  มีความรับผิดชอบใน      
การเรียนรู้  สามารถพัฒนาตนเองและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล
และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ อ่ืน  รวมถึงมีทักษะในการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่และ
สถานการณ์ต่างๆ  ดังนั้น  อาจารย์ผู้สอนต้องสอดแทรกวิธีการเพ่ือให้นักศึกษามีผลการเรียนรู้          
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีความเข้าใจผู้อ่ืน สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี  
มีมุมมองเชิงบวก  มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม 
  2)  มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือ  และเอ้ือต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่าง
กลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

 3)  มีภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี  มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม 
          2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ      
      1)  กลยุทธ์การสอนที่ เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ เรียนกับผู้ เรียน           

ผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรียนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
      2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการท างานเป็นทีมเพ่ือส่งเสริมการแสดง

บทบาทของการเป็นผู้น าและผู้ตาม   
                     3)  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมการท างานเป็นทีม

และการแสดงออกของภาวะผู้น า 
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           2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

     1)  ประเมินผู้เรียนจากการแสดงบทบาทของภาวะผู้น าและผู้ตามในสถานการณ์
การเรียนรู้ที่หลากหลาย 

     2)  ประเมินความสามารถในการท างานกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์  
         
     2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
             2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
           นักศึกษาสามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารได้อย่างเหมาะสม  มีดุลยพินิจ

ในการประยุกต์และเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือน าเสนอข้อมูลส าหรับผู้เรียนได้   สามารถศึกษา
ค้นคว้า   วิเคราะห์  สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับผู้เรียนและบุคคล
กลุ่มต่างๆ  โดยอาจารย์ผู้สอนต้องสอดแทรกวิธีการเพ่ือให้นักศึกษามีผลการเรียนรู้ด้านทักษะ         
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 
             1)  สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทั้งที่ เป็นตัวเลขและภาษา  เพ่ือให้เข้าใจ             
องค์ความรู้หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
             2)  มีดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล  แปลความหมาย  เลือกใช้ข้อมูล
สารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

         3)  มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด  การเขียน
และน าเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับบุคคลและกลุ่มท่ีแตกต่างกัน  

            2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์         
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

            1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารระหว่างบุคคลทั้งการพูด การฟัง และการเขียน ในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียน
และผู้สอน และบุคคลที่เก่ียวข้องในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 

            2)  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 

            3)  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการ
เลือกสารสนเทศและฝึกทักษะการน าเสนอสารสนเทศด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้ฟังและ
เนื้อหาที่น าเสนอ 

             2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

           1)  ประเมินจากวิธีการน าเสนอของผู้ เรียน  โดยเลือกใช้ เครื่องมือ               
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติท่ีเกี่ยวข้อง 

           2)  ประเมินจากความสามารถในการอธิบายเหตุผลของการเลือกใช้
เครื่องมือในการอภิปราย 
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                     3)  ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบสังเกต แบบ
ประเมินทักษะการพูด การเขียน  

 
     2.6 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
 

        2.6.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
        1)  มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
ศึกษาที่มีรูปแบบหลากหลาย  ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal)  รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal)  
และรูปแบบไม่เป็นทางการ  (Informal)  อย่างสร้างสรรค์ 
        2)  มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย         
ศึกษาส าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย  ทั้งผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง           
และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 
        3)  มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
ศึกษา และศาสตร์ที่เก่ียวข้องได้อย่างบูรณาการ 
 
   2.6.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
        1)  ก าหนดให้นักศึกษาจัดท าแผนการเรียนรู้   โดยบูรณาการความรู้         
ในศาสตร์สาขาวิชาเอกกับศาสตร์ต่างสาขา  และน าความรู้จากภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง 
             2)  ก าหนดให้นักศึกษาออกแบบการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย 
             3)  ก าหนดให้นักศึกษาท าวิจัยในชั้นเรียน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียน
การสอน 
 
       2.6.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
             1)  ประเมินความถูกต้องของการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
             2)  ประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 
             3)  ประเมินผลการท าวิจัยสู่การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 
           4)  ประเมินความสามารถในการศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์  น าเสนอผลงาน
วิชาชีพทั้งเชิงวิชาการ  ทักษะปฏิบัติ  และบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา    

(Curriculum  Mapping) 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) รับผิดชอบ มีวินัย สามัคคี 
2) ซื่อสัตย์ สุจริต 
3) เคารพสิทธิ เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์
4) เป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคม มีจิตสาธารณะ 

2.  ด้านความรู้ 
การบูรณาการความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และประเด็นปัญหาระดับโลก 

ด้วยวิธีการเชิงระบบในหัวข้อต่อไปนี้ 
1) มีความรู้อย่างกว้างขวางในหลักการและทฤษฎีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 
2) สามารถวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
3) สามารถน าความรู้ หลักการ ทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
4) สามารถบูรณาการความรู้และศาสตร์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 

3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
1) มีความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 
2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
3) บูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการพัฒนาตนเองเชื่อมโยงสู่สังคม 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) มีมนุษยสัมพันธ์ มุมมองเชิงบวก 
2) ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
3) สามารถบริหารจัดการแก้ปัญหา 

5. ด้านทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเหมาะสมและมี 

ประสิทธิภาพ 
2) ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร 
3) วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเชิงตัวเลขและภาษาจากเอกสารและแหล่งความรู้อื่น 
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แผนที่การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ ์

ระหว่าง 
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
วิเคราะห์เชิง 
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 1  2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

300-11001 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต                  
300-11002 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                                                   
300-11003 ความเป็นพลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม                  
300-11004 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต                                                  
300-12001 คณิตศาสตร์และสถติ ิ                  
300-12002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                                                   
300-13001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                  
300-13002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                  
300-14001 โลกและวัฒนธรรม                  
300-14002 ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมไทย                  
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 
 
 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ ์

ระหว่าง 
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
วิเคราะห์เชิง 
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 1  2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
300-14003 พหุวัฒนธรรม                  
300-14004 สังคมกับสิ่งแวดล้อม                  
300-14005 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน                  
300-14006 การเมืองและการปกครองไทย                  
300-14007 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน                  
300-14008 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา                  
300-14009 การคิดและการตัดสินใจ                  
300-14010 การบริหารความขดัแย้งและการจดัการความเครยีด                  
300-14011 สารสนเทศส าหรับเยาวชน                  
300-14012 วิทยาศาสตร์เพื่อคณุภาพชีวิต                  
300-14013 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                  
300-14014 ชีวิตกับสุขภาพ                  
300-14015 การคิดเชิงคณิตศาสตร ์                  



76 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ ์

ระหว่าง 
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
วิเคราะห์เชิง 
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 1  2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
300-14016 วรรณกรรมไทยร่วมสมัย                  
300-14017 วรรณคดีไทยศึกษา                  
300-14018 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน                  
300-14019 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเขา้ใจ                  
300-14020 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว                  
300-14021 การเรยีนภาษาอังกฤษจากเพลง                  
300-14022 ภาษาอังกฤษด้านศิลปะและวัฒนธรรม                  
300-14023 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                  
300-14024 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                  
300-14025 ภาษาอาเซียนในชีวิตประจ าวัน                  
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ หมวดวิชาเฉพาะด้าน  กลุ่มวิชาชีพครูและกลุ่มวิชาเอก 
 

 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู  
2) มีความซื่อสัตย์สุจริต  กล้าหาญทางจริยธรรม  และเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียน

ในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 
  3) มีจิตสาธารณะ  และเสียสละของผู้เรียนในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
  2. ด้านความรู้ 

1) มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป  วิชาชีพครูในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
ศึกษา ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติอย่างกว้างขวาง  ลึกซ้ึง  และเป็นระบบ    

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  และประเมินค่าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานวิชาชีพครูของผู้เรียนในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

3) สามารถน าความรู้  หลักการ  และทฤษฎี  มาบูรณาการข้ามศาสตร์ได้อย่าง
เหมาะสม 

4) มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
ศึกษาที่จะสอนอย่างลึกซึ้ง  ตระหนักถึงความส าคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้ 

 3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
    1)  มีทักษะการคิดค้นหาข้อเท็จจริง  และประเมินผลข้อมูลเพ่ือใช้ในการปฏิบัติ  
พัฒนางาน และพัฒนาองค์ความรู้ด้วยตนเอง  
 2)  มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา  การบริหารจัดการได้อย่างสร้างสรรค์ในศาสตร์
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา  โดยค านึงถึงความรู้ทั้งภาคทฤษฎี  ภาคปฏิบัติ  ประสบการณ์  และ
ผลกระทบจากการตัดสินใจ  
                     3)  เป็นผู้น าทางปัญญาท่ีมีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการอนุรักษ์  การพัฒนา  สืบทอด
องค์ความรู้  การสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
ศึกษา  และสามารถน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม                          

 4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีความเข้าใจผู้อ่ืน ของผู้เรียนในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์
ไทยศึกษา สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี  มีมุมมองเชิงบวก  มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม 
 2)  มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือ  และเอ้ือต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มของผู้เรียนในศาสตร์
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา และระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
 3)  มีภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดีของผู้เรียนในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา          
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม 
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  5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1)  สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทั้งที่เป็นตัวเลขและภาษา  เพ่ือให้เข้าใจองค์ความรู้หรือ
ประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
  2) มีดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล  แปลความหมาย  เลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

3)  มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด  การเขียนและ
น าเสนอของผู้เรียนในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา ด้วยรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับบุคคล        
และกลุ่มที่แตกต่างกัน 

 6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
 1)  มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ ในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา          
ที่มีรูปแบบหลากหลาย  ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal)  รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal)  และ
รูปแบบไม่เป็นทางการ  (Informal)  อย่างสร้างสรรค์ 
  2)  มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ ในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา
ส าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย  ทั้งผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง  
และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 
  3)  มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา  
และศาสตร์ที่เก่ียวข้องได้อย่างบูรณาการ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน  กลุ่มวิชาชีพครู และกลุ่มวิชาเอก 
 ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะ
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้านทักษะการ
จัดการเรียนรู ้

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน  กลุ่มวิชาชีพครู 

1) กลุ่มวชิาชีพครูบังคับ 
 

                   

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                    
300-21001 ความเป็นครูวิชาชีพ                    
300-21002 การพัฒนาหลักสูตร                    
300-21003 ภาษาและวัฒนธรรม                    
300-21004 จิตวิทยาการศึกษา                    
300-21005 การแนะแนวและใหค้ าปรึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน                    
300-21006 การจัดการเรยีนรู้และการจัดการชั้นเรียน                    
300-21007 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้                    
300-21008 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 
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รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

2. ด้านความรู ้ 3. ด้านทักษะ
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้านทักษะการ
จัดการเรียนรู ้

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                    

300-21009 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้                    
300-21010 การประกันคณุภาพการศึกษา                    
300-21011 ประสบการณ์วิชาชีพครู                    
300-21012 การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1                    
300-21013 การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2                    

2) กลุ่มวชิาชีพครูเลือก 
 

                   

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                    
300-21014 การจัดการความรู ้                    
300-21015 การศึกษาพิเศษ                    
300-21016 การศึกษาตลอดชีวิต                    
300-21017 การพัฒนาความคิดสรา้งสรรค ์                    
300-21018 การวิจัยเพื่อพัฒนาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล                    
300-21019 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
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รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะ
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้านทักษะการ
จัดการเรียนรู ้

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
300-21020 การบริหารการศึกษา                    
300-21021 ภาษาอังกฤษส าหรับครูนาฏศิลป์และดนตร ี                    
300-21022 สื่อการสอน                    
300-21023 ปรัชญาการศึกษา                    
300-21024 บุคลิกภาพและการปรับตัว                    
300-21025 จิตวิทยาพัฒนาการ                    
300-21026 ทักษะและเทคนิคการสอน                    
300-21027 สถิติทางการศึกษา                    
หมวดวิชาเฉพาะด้าน  กลุ่มวิชาเอก 
1) กลุ่มวชิาเอกเดี่ยว 

                   

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                    
201-22014 ทักษะนาฏศิลป์ 1 (ละครพระ นาง)                    
201-22015 ทักษะนาฏศิลป์ 2 (ละครพระ นาง)                    
201-22016 ทักษะนาฏศิลป์ 3 (ละครพระ นาง)                    
201-22017 ทักษะนาฏศิลป์ 4 (ละครพระ นาง)                    
201-22021 ทักษะนาฏศิลป์ 1 (โขนพระ)                    
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รายวิชา 1. ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะ

ปัญญา 
4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้านทักษะการ
จัดการเรียนรู ้

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
รหัสวิชา 

 
ชื่อรายวิชา                    

201-22022 ทักษะนาฏศิลป์ 2 (โขนพระ)                    
201-22023 ทักษะนาฏศิลป์ 3 (โขนพระ)                    
201-22024 ทักษะนาฏศิลป์ 4 (โขนพระ)                    
201-22028 ทักษะนาฏศิลป์ 1 (โขนยักษ์)                    
201-22029 ทักษะนาฏศิลป์ 2 (โขนยักษ์)                    
201-22030 ทักษะนาฏศิลป์ 3 (โขนยักษ์)                    

201-22031 ทักษะนาฏศิลป์ 4 (โขนยักษ์)                    
201-22035 ทักษะนาฏศิลป์ 1 (โขนลิง)                    
201-22036 ทักษะนาฏศิลป์ 2 (โขนลิง)                    
201-22037 ทักษะนาฏศิลป์ 3 (โขนลิง)                    

201-22038 
ทักษะนาฏศิลป์ 4 (โขนลิง) 
 

                   

301-22001 
ประวัติศาสตร์นาฏศลิปไ์ทย 
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รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะ
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้านทักษะการ
จัดการเรียนรู ้

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                    

301-22002 กายวิภาคส าหรับนาฏศลิป ์                    
301-22003 จารีตนาฏศิลปไ์ทย                    
301-22004 การเขียนเพื่องานนาฏศิลป ์                    
301-22005 หน้าพาทย์ นาฏยศัพท์ และภาษานาฏศิลป ์                    
301-22006 ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน                    
301-22007 การสอนนาฏศิลป์และดนตรีแบบบูรณาการ                    
301-22008 วรรณคดีการละคร                    
301-22009 การวิจัยนาฏศิลปด์้านการศึกษา                    
301-22010 ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง                    
301-22011 ระบ าเบด็เตล็ดและการแสดงพ้ืนบ้าน                    
301-22012 ทักษะประสบการณ์การแสดง                    
301-22013 ทักษะศิลปะการแสดง                    
301-22014 การละครตะวันตก                    

301-22015 
ศิลปะการแต่งหน้าและท าผม 
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รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะ
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้านทักษะการ
จัดการเรียนรู ้

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                    

301-22016 ดนตรสี าหรบัครูนาฏศิลป ์                    
301-22017 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงานนาฏศิลป ์                    
301-22018 บุคคลส าคัญในวงการนาฏดุริยางคศิลป์                    
301-22019 เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การแสดง                    
301-22020 สุนทรียศาสตร์ทางศิลปะ                    
301-22021 การจัดการแสดงในสถานศึกษา                    
301-22022 หลักการวิเคราะห์ศิลปะการแสดง                    
301-22023 ศิลปนิพนธ ์                    
หมวดวิชาเฉพาะด้าน  กลุ่มวิชาเอก 

3) กลุ่มวชิาการสอนวิชาเอก 
 

                   

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                    
301-22024 ทักษะเพื่อการสอนนาฏศิลปร์ะดับการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 
                   

301-22025 
ทักษะสร้างสรรคเ์พื่อการสอน 
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รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะ
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้านทักษะการ
จัดการเรียนรู ้

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                    

หมวดวิชาเฉพาะด้าน  กลุ่มวิชาเอก 
3) กลุ่มวชิาเอกเลือก 

                   

301-22026 นาฏดุรยิางควิจารณ ์                    
301-22027 นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน                    
301-22028 นาฏศิลป์กับสังคม                    
301-22029 การฝึกเสียงเพื่อการแสดง                    
301-22030 หุ่นไทย                    
301-22031 การอ่านท านองเสนาะ                    
301-22032 การออกแบบฉาก แสง บนเวที                    
301-22033 ศิลปหัตถกรรมไทย                    
301-22034 การออกแบบเครื่องแต่งกาย แต่งหน้าและทรงผม                    
301-22035 นาฏศิลปต์ะวันออก                    
301-22036 สัมมนาด้านนาฏศิลป ์                    
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเลือกเสรี 
 ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะ
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้านทักษะการ
จัดการเรียนรู ้

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                    

หมวดวิชาเลือกเสรี                    
300-30001 ลีลาศ                    
300-30002 กิจกรรมเข้าจังหวะ                    
300-30003 แบดมินตัน                    
301-30001 นาฏศิลปไ์ทยเบื้องต้น                    
301-30002 การแสดงพ้ืนบ้าน                    
301-30003 การละเล่นของหลวง                    
302-30001 แจ๊สเบื้องต้น                    

302-30002 
หลักการยดืกล้ามเนื้อ 
                    

303-30001 
ทักษะขิม 
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รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะ
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้านทักษะการ
จัดการเรียนรู ้

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                    

303-30002 ทักษะขลุ่ย                    
303-30003 ทักษะอังกะลุง                    
303-30004 ทักษะกลองยาว                    
303-30005 เพลงร้องส าหรับเด็ก                    
303-30006 เพลงกล่อมเด็ก                    
304-30001 รีคอร์เดอร ์                    

304-30002 การขับร้องเพลงสากลเบื้องต้น                    

304-30003 การขับร้องเพลงสากลส าหรับเด็ก                    

304-30004 ซอลเฟจจิโอและการขับร้อง                    
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หมวดที ่5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  
  ระบบการให้ค่าระดับคะแนน  รวมทั้งสัญลักษณ์ค่าระดับคะแนน  และความหมายของ             
การประเมินผลการศึกษา 
   1.1  สัญลักษณ์  ค่าระดับคะแนน  และความหมายของการประเมินผลการศึกษา
รายวิชา  มีดังต่อไปนี้ 

 
สัญลักษณ์     ค่าระดับคะแนน  ความหมาย 
A    4   ดีเยี่ยม (Excellent) 
B+    3.5   ดีมาก (Very Good) 
B    3   ดี (Good) 
C+    2.5   ค่อนข้างดี (Fairly Good) 
C    2   พอใช้ (Fair) 
D+    1.5   ค่อนข้างอ่อน (Below Average) 
D    1   อ่อน (Poor) 
F    0   ตก (Fail) 

 
  1.2  ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินผลเป็นค่าระดับคะแนนตามที่ก าหนดในข้อ1.1            
ได้  ให้ใช้สัญลักษณ์และความหมายดังต่อไปนี้ 
 

สัญลักษณ์    ความหมาย 
I    ยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
S    ผลการศึกษาผ่าน (Satisfactory) 
U    ผลการศึกษาไม่ผ่าน (Unsatisfactory) 
Au    การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
IP    การศึกษายังไม่สิ้นสุดลง (In-Progress) 
W    การถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawal) 
NR    ไม่ได้รับรายงานผลการศึกษา (No-Report) 
 
 

1.3  การให้สัญลักษณ์ A , B+ , B , C+ , C , D+ , D และ F จะกระท าได้ในกรณีดังนี้ 
  1.3.1  รายวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบ และ/ หรือมีผลงานที่ประเมินได้ 

    1.3.2  เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I ภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคเรียน
การศึกษาถัดไป 

1.4   การให้สัญลักษณ ์F จะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
  1.4.1  นักศึกษาเข้าสอบและสอบตก 



89 

   1.4.2  นักศึกษาขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุมัติจากคณบดี  หรือผู้ที่คณบดี
มอบหมาย 

  1.4.3  นักศึกษาทุจริตในการสอบ 
            1.4.4 นักศึกษามีเวลาเรียนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และ/หรือการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ไม่ถึงร้อยละ 80  ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น 

  1.4.5  เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เนื่องจากนักศึกษาไม่เข้าสอบ และ / หรือไม่ 
ท างานที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด ซึ่งอาจารย์ผู้สอนต้องรายงานผลการศึกษาภายใน 2 สัปดาห์นับถัดจาก
วันเปิดภาคการศึกษาถัดไป 

1.5  การให้สัญลักษณ์ I จะกระท าไดใ้นกรณีต่อไปนี้ 
    1.5.1  นักศึกษาป่วยก่อนสอบหรือระหว่างสอบ  เป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้า
สอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้  และได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบการลาป่วย โดยมีใบรับรองแพทย์  
และ/ หรือ ใบรับรองการรักษาจากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน และต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี
หรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย แต่ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
    1.5.2  นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุสุดวิสัยและไมไ่ด้รับอนุมัติจากคณบดี 
หรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย 
    1.5.3  นักศึกษาท างานที่เป็นส่วนประกอบการศึกษาในแต่ละรายวิชาไม่
สมบูรณ์และอาจารย์ผู้สอน หัวหน้าภาควิชา คณบดีหรือผู้ที่ คณบดีมอบหมายเห็นสมควร                 
ให้รอผลการศึกษา อาจารย์ผู้สอนต้องแจ้งฝ่ายทะเบียนและประมวลผลของสถาบันให้ทราบ             
เป็นลายลักษณ์อักษร 
  1.6  การให้สัญลักษณ์  S  และ  U  จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่ก าหนดในหลักสูตร
และให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

  1.6.1  การให้สัญลักษณ์ S จะกระท าต่อเมื่อนักศึกษา ศึกษารายวิชานั้นผ่าน 
            1.6.2  การให้สัญลักษณ์ U  จะกระท าต่อเมื่อนักศึกษา ศึกษารายวิชานั้น       
ไม่ผ่าน 

1.7  การให้สัญลักษณ์  W  จะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
1.7.1  รายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาภายหลังระยะเวลา          

ที่ก าหนด  จะต้องยื่นค าร้องขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากหัวหน้ าภาควิชา  และเมื่อได้รับอนุมัติ             
ให้ถอนได้ รายวิชาที่ขอถอนจะบันทึกสัญลักษณ์  “W”  โดยนักศึกษาจะไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืน             
แต่ถ้าไม่ได้รับอนุมัตินักศึกษาต้องศึกษารายวิชานั้นต่อไป 

  1.7.2  นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
1.7.3  คณบดีอนุมัติให้เปลี่ยนจากสัญลักษณ์  I  เนื่องจากป่วย หรือเหตุ         

อันพ้นวิสัยยังไม่สิ้นสุด 
  1.7.4  รายวิชาที่นักศึกษากระท าผิดเงื่อนไขการลงทะเบียน 

   1.8 การให้สัญลักษณ์ IP จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่มีการศึกษาหรือการปฏิบัติงาน
ต่อเนื่องมากกว่า 1 ภาคการศึกษา และ/หรือ การศึกษาในรายวิชานั้นยังไม่สิ้นสุด สัญลักษณ์ IP            
จะถูกเปลี่ยนเมื่อการศึกษาหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุดลงและมีการประเมินผลการศึกษาได้ 
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   1.9 การให้สัญลักษณ์ NR จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
ของสถาบันยังไม่ได้รับการรายงานการประเมินผลการศึกษารายวิชานั้นๆ ตามก าหนด 
   1.10  การให้สัญลักษณ์  Au  จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
เพ่ือร่วมฟังโดยไม่นับหน่วยกิต 

1.11  การตัดสินผลการศึกษา  ให้ถือปฏิบัติดังนี้  
  1.11.1  พิจารณาตัดสินผลการศึกษาเป็นรายวิชา 

    1.11.2  รายวิชาที่นับว่าได้หน่วยกิตต้องเป็นรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์ตั้งแต่      
D  ขึ้นไป  ยกเว้นรายวิชาที่หลักสูตรก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
    1.11.3  กรณีได้สัญลักษณ์  F  ในรายวิชาบังคับ  นักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ าอีก  จนกว่าจะได้สัญลักษณ์เป็น  D  ขึ้นไป  ยกเว้นรายวิชาที่หลักสูตร
ได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน  ถ้าเป็นรายวิชาเลือก จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ าอีกหรือเลือก
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนทดแทนก็ได้ 
    1.11.4  กรณีที่สัญลักษณ์ต่ ากว่า C  นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซ้ า
รายวิชานั้นได้  เพ่ือเปลี่ยนสัญลักษณ์ เรียกว่า  “การเรียนเน้น” (Regrade) 
   1.12 การค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  ให้ค านวณ
เฉพาะรายวิชาที่นับหน่วยกิต และมีการประเมินผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ A , B+ , B , C+ , C , D+ , 
D และ F 
   1.12.1  หน่วยกิตที่ เรียน  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลง 
ทะเบียนเรียน 
    1.12.2  หน่วยกิตท่ีได้  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่นักศึกษาได้
สัญลักษณ์ตั้งแต่  D  ขึ้นไป  ยกเว้นรายวิชาที่หลักสูตรก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
    1.12.3  หน่วยกิตที่ค านวณประจ าภาค  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตทั้งหมด
ของทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้สัญลักษณ์ A , B+ , B , C+ , C , D+ , D  และ  F  ในภาคการศึกษานั้น 
   1.12.4  หน่วยกิตค านวณสะสม  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด       
ของทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้สัญลักษณ์ A , B+, B , C+, C , D+, D  และ  F 
    1.12.5  ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค  ให้ค านวณจากผลการศึกษาของ
นักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา  โดยน าผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนแต่ละรายวิชา              
ที่ประเมินผลในภาคการศึกษานั้นมารวมกัน  แล้วหารด้วยผลรวมของหน่วยกิตของรายวิชาดังกล่าว  
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้คิดเป็นเลขทศนิยม  2  ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ รายวิชาที่ เรียนซ้ า                 
เรียนทดแทน  หรือเรียนเน้น  ให้น าจ านวนหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของรายวิชานั้นไปค านวณ 
ทุกครั้ง 
    1.12.6  ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณจากผลการศึกษา         
ของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปัจจุบัน  โดยน าผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับ
คะแนนแต่ละรายวิชาที่ประเมินผลทั้งหมดทุกภาคการศึกษามารวมกัน  แล้วหารด้วยจ านวนผลรวม
ของหน่วยกิตของรายวิชาดังกล่าว  ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม  2  ต าแหน่งโดยไม่ 
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ปัดเศษ  รายวิชาที่เรียนซ้ า  เรียนทดแทน  หรือเรียนเน้น  ให้นับหน่วยกิตเพียงครั้งเดียว  และน าผล
การศึกษาครั้งหลังสุดมาใช้ค านวณ 
 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  จัดทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในสาขาวิชา โดยจัด
ทวนสอบในระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร  แล้วจัดท ารายงานผลการทวนสอบ  เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณา  และเพ่ือใช้เป็นหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา  ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
  3.1  สอบได้ครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
   3.2  ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า  2.00  และได้ค่าคะแนนเฉลี่ย
สะสมในหมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาชีพบังคับตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.00 

3.3  เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและไม่ขัดต่อระเบียบของสถาบัน 
 
4.  การให้ปริญญาเกียรตินิยม  แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

 นักศึกษาผู้ทีจ่ะได้รับปริญญาเกียรตินิยม  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 4.1  ส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ  และมีระยะเวลาในการศึกษาไม่เกินที่

ก าหนดไว้ในหลักสูตร  คือไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
 4.2  ไม่เคยสอบตก (F) หรือได้รับผลการศึกษาไม่ผ่าน (U)  D  และ D+  ในรายวิชาใดๆ 

ตลอดหลักสูตร 
 4.3  ไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนแทนเพ่ือเปลี่ยนค่า

คะแนนเฉลี่ยสะสม 
  4.4 นักศึกษาผู้ที่สมควรได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจะต้องได้รับค่าคะแนนเฉลี่ย

สะสมตั้งแต ่3.50 ขึ้นไป 
4.5 นักศึกษาผู้ที่สมควรได้รับเกียรตินิยมอันดับสองจะต้องได้รับค่าคะแนนเฉลี่ย

สะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป 
 

หมวดที ่6  การพัฒนาคณาจารย์ 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
ด าเนินการปฐมนิเทศเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจดังนี้ 
1.1  ชี้แจงปรัชญา  พันธกิจ  วัตถุประสงค์  เป้าหมายและโครงสร้างการบริหารของสถาบัน 

คณะ  และภาควิชาที่สังกัด 
1.2  มอบหมายภาระงาน  บทบาทหน้าที่ของอาจารย์  จรรยาบรรณวิชาชีพครู ขอบข่ายหน้าที่ 

สิทธิประโยชน์  วัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมร่วมของคณะ 



92 

1.3  มอบเอกสารที่เก่ียวข้อง เช่น หลักสูตร แผนการจัดการศึกษา คู่มือนักศึกษา กฎระเบียบ
ต่าง ๆ  ท าความเข้าใจรายวิชาที่รับผิดชอบ  ค าอธิบายรายวิชา  พ้ืนฐานด้านความรู้และธรรมชาติของ
นักศึกษา  ตลอดจนมาตรฐานผู้ส าเร็จการศึกษาของสถาบัน 

1.4  อบรมเทคนิควิธีการสอน  การใช้สื่อ  การวัดประเมินผล  การวิเคราะห์ผู้เรียน  การวิจัย
เพ่ือพัฒนาการสอน  การจัดท ารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอนโดยคณะหรือภาควิชาด าเนินการ 

1.5  ประเมินการสอน  และให้ค าแนะน า 
 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
        จัดท าแผนงาน/โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรไว้ในแผนกลยุทธ์และแผนการ

ด าเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว  เพ่ือน างบประมาณมาใช้พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน 
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  วิธีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับเนื้อหา  
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  โดยคณะด าเนินการและส่งอาจารย์ไปเข้ารับการฝึกอบรม
นวัตกรรม  รูปแบบการเรียนการสอน  เกณฑ์การวัดประเมินผลใหม่ๆ ที่หน่วยงานอื่นจัดอบรม 

 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 
  1) ส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกโดยการขอทุน        

จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
  2) จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดท าผลงานวิชาการ  เพ่ือพัฒนาคณาจารย์

และบุคลากรให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพเฉพาะต าแหน่ง 
  3)  โครงการทบทวนเนื้อหาบทเรียน  เพ่ือพัฒนาทักษะการปฎิบัติ (นาฎศิลป์และ

ดนตรี) ให้แก่คณาจารย์  โดยเฉพาะอาจารย์ใหม่และอาจารย์ผู้สอนห้องเรียนเครือข่ายในวิทยาลัยนาฏศิลป
ส่วนภูมิภาค  โดยการควบคุมของผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา และ/หรือ ส่งเสริมให้ผู้เชี่ยวชาญไปถ่ายทอด
ความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ผู้สอนห้องเรียนเครือข่ายต่างๆ 

4)  โครงการจัดการองค์ความรู้  เพ่ือเผยแพร่และน าไปใช้ในการพัฒนาเรียนการสอน 
  5)  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือถ่ายทอดให้นักศึกษา         

ที่ต้องออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา  
  6) สนับสนุนให้คณาจารย์ท างานวิจัยในชั้นเรียน  และมอบนโยบายให้ภาควิชา

ด าเนินการติดตามโดยคณะให้เงินทุนสนับสนุน 
  7)  โครงการฝึกอบรม  /สัมมนา    / ศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ          

เป็นโครงการต่อเนื่องในแผนกลยุทธ์ของคณะ 
3.  การเตรียมการบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากร 
 3.1  ก าหนดบุคลากรใหม่เข้าโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาบุคลากรใหม่ของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์และโครงการพัฒนาบุคลากรใหม่ของคณะศิลปศึกษา 
 3.2  ส าหรับบุคลากรที่ท าหน้าที่สนับสนุนให้มีการจัดประชุม  อบรม  เพ่ือพัฒนาการจัดการ
ความรู้และทักษะเฉพาะต าแหน่งทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
 3.3  พัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพเฉพาะต าแหน่ง 
 3.4  ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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หมวดที ่7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1.  การบริหารหลักสูตร 
 1.1  มีระบบและกลไกในการเปิดหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ         
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตลอดจนสอดคล้องกับกรอบความต้องการของสังคม  ทั้งนี้โดยก าหนด
เป้าหมายการผลิตบัณฑิตไว้ในแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาของสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 
 1.2  มีการจัดเตรียมความพร้อม ทั้งด้านคณาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อาทิ 
ห้องสมุด วัสดุอุปกรณ์การศึกษาอ่ืน ๆ และสถานที่  ก่อนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เปิด 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมาตรฐานอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้อง 
 1.3  มีการจัดระบบ  และกลไกเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาในประเด็น ต่อไปนี้ 

1.3.1  การก าหนดทิศทางและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร              
1.3.2  การบริหารกิจการของหลักสูตร     
 1.3.3  การประเมินและพัฒนาหลักสูตร     
 1.3.4  การบริหารทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน   
 1.3.5  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1.4  มีการรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานหลักสูตรการศึกษาทุกปีการศึกษา 
 
2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1  การบริหารงบประมาณ 
2.1.1  วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายส าหรับการผลิตบัณฑิตต่อหัว 
2.1.2  วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลต่อหัว ต่อปี 
2.1.3  ประเมินความพอเพียงของอัตราก าลังเมื่อเทียบกับปริมาณงาน 

2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
2.2.1  ส ารวจทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในหลักสูตร ก ากับและตรวจสอบให้มีการใช้   

ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรที่มีอยู่เดิม 
2.2.2  ต าราและหนังสือในห้องสมุดของคณะศิลปศึกษา มีจ านวน 5,000 เล่ม 
2.2.3  ต าราและหนังสือในศูนย์รักษ์ศิลป์ มีจ านวน 3,000 เล่ม 
2.2.4  คอมพิวเตอร์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 85 เครื่อง 

     2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
  คณะศิลปศึกษา  มีการเตรียมแผนงานเพ่ือขอจัดสรรงบประมาณจากสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ในการด าเนินการจัดซื้อต ารา  หนังสือ  และครุภัณฑ์เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร 
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2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
                 2.4.1  ส ารวจความต้องการทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในหลักสูตรและจัดเตรียมข้อมูล
ทีส่ ารวจในแต่ละปีอย่างเป็นระบบ 
                 2.4.2  ประเมินความพอเพียงของอัตราก าลังเพ่ือเทียบกับปริมาณงาน 
 
3.  การบริหารคณาจารย์ 

 3.1  การรับอาจารย์ใหม่ 
 3.1.1  ก าหนดคุณสมบัติของต าแหน่ง 
           3.1.2  มีระบบการคัดเลือกโดยคณะกรรมการบริหารของคณะ 
           3.1.3  มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน ติดตาม และทบทวนหลักสูตร 
   มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส ารวจ  และวิเคราะห์ความต้องการใช้บัณฑิตในหลักสูตร 

สาขาวิชาต่าง ๆ  อีกทั้งการวางระบบการดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด  โดยเฉพาะนักศึกษาที่อยู่ใน           
กลุ่มเสี่ยง  ซึ่งมีแนวโน้มอาจไม่ส าเร็จตามหลักสูตร  และจ าเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ              
โดยจัดอาจารย์ที่ปรึกษาในอัตราส่วน 1 : 25 
 3.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

   คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ก าหนดนโยบายในการแต่งตั้งอาจารย์ที่สอน       
บางเวลาและอาจารย์พิเศษ  โดยการสรรหาบุคคลจากสถาบันอุดมศึกษาตามคุณสมบัติที่ก าหนด   
ตรงตามสาขาวิชาในสัดส่วนที่ เหมาะสมกับจ านวนผู้ เรี ยน  โดยวางแผนการจัดจ้างเป็น                 
รายภาคการศึกษา  ทั้งนี้ให้มีการประเมินการสอนอาจารย์พิเศษหลังการสอนเสร็จสิ้นทุกภาค
การศึกษา 

 
4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  4.1.1  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  จัดประชุมเพ่ือก าหนดคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่งทั้งสายการสอนและสายสนับสนุน 
  4.1.2  ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือก 
           4.2  การเพ่ิมทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

4.2.1  จัดให้มีการฝึกอบรม  เพ่ิมพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน 
4.2.2  จัดให้มีการศึกษาดูงาน  ทัศนศึกษา  เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ตรง 
4.2.3  แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือร่วมกันท างานวิจัย 
4.2.4  มีแผนงานสนับสนุนบุคลากรให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
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5.  การสนับสนุนและการให้ค าปรึกษานักศึกษา 
   5.1  การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ  และด้านอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 
  5.1.1  จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในอัตราส่วน 1:25 
                     5.1.2  ก าหนดเวลาให้อาจารย์ที่ปรึกษาแนะน าเรื่องการลงทะเบียนเรียนการเลือก
รายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา 
 5.2  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
  กรณีที่มีการอุทธรณ์จากนักศึกษา  คณะศิลปศึกษามีการด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริงเพ่ือให้ความเป็นธรรมแก่นักศึกษา  ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   
 
6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
  ก่อนการพัฒนาหลักสูตร  ได้มีการส ารวจความต้องการของผู้เรียน  ความต้องการของสังคม 
ทั้งด้านปริมาณและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุง  และพัฒนาหลักสูตร 

 
7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ( Key Performance Indicators ) 
  ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย  ตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2  ปีการศึกษา
เพ่ือติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป  ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่านคือ มีการด าเนินงานตามข้อ 
1-5  และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้  ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที ่4 ปีที ่5 ปีที ่6 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X X 

2.  มี ร ายละ เ อียดของหลั กสู ตรตามแบบมคอ .  2                  
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา 

X X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบมคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ.5  และ
มคอ.6  ภายใน 30  วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
 

X X X X X X 
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 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ใช้ในการติดตาม  ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตร 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรใช้ เกณฑ์การประกันคุณภาพภายในที่  สกอ.ก าหนดจ านวน  
8  ตัวบ่งชี้  คือ 

1.  มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
2.  มีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

   3.  มีอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
   4.  มีระบบการพัฒนาคณาจารย์  และบุคลากรสายสนับสนุน 
  5.  มีห้องสมุด  อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
  6.  มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน   
   7.  มีระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
   8.  มีระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  ที่จัดให้กับนักศึกษา 

   
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที ่4 ปีที ่5 ปีที ่6 
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี)อย่าง
น้อยร้ อยละ25 ของรายวิชาที่ เปิ ดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

X X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน       
กลยุทธ์การสอน  หรือการประเมินผลการเรียนรู้  จากผล
การประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน  มคอ. 7  ปีที่
ผ่านมา 

 X X X X X 

8. อาจารย์ใหม่(ถ้ามี)ทุกคน  ได้รับการปฐมนิเทศ หรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/ หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/ หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จาก
คะแนน 5.00 

    X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

     X 
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หมวดที ่8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตร 
 

  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา   เป็นหลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ. 2558   โดยก าหนดแนวทางการประเมินและปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตรดังนี้ 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน     
  1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน  ก าหนดให้คณาจารย์เขียน มคอ.3  มคอ.4  ของรายวิชา      
ที่สอน  (มีรายละเอียดของแผนกลยุทธ์และระบุรายละเอียดของการปรับปรุง มคอ.3  มคอ.4         
ในแต่ละปี) ประมวลการสอบตามระยะเวลาที่ก าหนด  หรือหลังการประเมินทุกปีที่มีข้อมูลการ
วิเคราะห์จากการวิจัยชั้นเรียน  หรือผลการประเมินของนักศึกษา  เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แบบกลยุทธ์การสอน  ท าการส ารวจเพ่ือ
ประเมินประสิทธิภาพของคณาจารย์  โดยการสังเกตการณ์ของหัวหน้าภาควิชา/คณะกรรมการที่ได้รับ
มอบหมาย  และแจกแบบประเมินให้กับนักศึกษาในแต่ละรายวิชาก่อนจบภาคการศึกษา  ข้อมูลที่ได้
จากการสังเกตการณ์และการประเมินจะถูกวิเคราะห์โดยฝ่ายวิชาการของคณะ  และส่งให้คณาจารย์
ผู้สอนแต่ละคนในภาคการศึกษาถัดไปเพ่ือใช้เป็นผลย้อนหลังในการปรับปรุงการสอนรายวิชาของตน 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1  โดยนักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในหลักสูตร 
         ประเมินการสอน โดยนั กศึ กษา   โดยมีหั วหน้ าภาควิ ชา /อาจารย์ ผู้ ส อน                    
เป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลและตดิตามการแก้ไขปรับปรุง   
  แบบประเมินหลักสูตร  โดยบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร  และน าข้อมู ล
ย้อนกลับมาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 2.2  โดยอาจารย์ผู้สอน  ประเมินหลักสูตรและน าข้อมูลย้อนกลับเพ่ือพัฒนาหลักสูตร              
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 2.3  โดยนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต  และน าข้อมูล
ย้อนกลับเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
 2.4  โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา / หรือจากผู้ประเมิน  การประเมินคุณภาพการศึกษา             
จากหน่วยงานภายในสถาบันและภายนอกที่เก่ียวข้องทางการศึกษา 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินผลคุณภาพการศึกษาประจ าปี  ตามดัชนีในหมวด 7 ข้อ 7  โดยผู้ประเมินระดับ
สาขาวิชาที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
 4.1  มีการประเมินผู้สอนทุกรายวิชา                                
 4.2  มีการวิจัยสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอน 
 4.3  ตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินตามข้อ 4.1 และ 4.2 
 4.4  น าผลการประเมินวิเคราะห์ในภาพรวมเพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
 4.5  ก าหนดการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในแผนกลยุทธ์ 

...................................................................... 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหลกัสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  

(ครู 5 ปี) 
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ภาคผนวก ข 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชื่อ-สกุล(นาย/นาง/นางสาว) อโนทัย ส้มอ่ า   ต าแหน่งทางวิชาการ - 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 5 6608 00028 94 1 

รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชา นาฏศิลป์ไทยศึกษา  สังกัด  วิทยาลัยนาฏศิลป
สุโขทัย 

วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์)
  

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา   มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีท่ีส าเร็จการศึกษา  2555 

รายวิชาที่รับผิดชอบสอน 

    ทักษะนาฏศิลป์ไทย (โขนพระ) 
    เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การแสดง 

    ระบ าเบ็ดเตล็ดและเพลงพื้นบ้าน 

    การฝึกประสบการณ์การแสดง 

    ศิลปะการแต่งหน้าและท าผม 
    

ประสบการณ์(ในวิชาเอก) เป็นจ านวนปีท่ีสอนวิชาเอก 19 ปี 
          

งานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาเอก (ที่รับผิดชอบหลักสูตร) 
    ประธานหลักสูตรสาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา 

    คณะกรรมการสอบศิลปนิพนธ์ 
     

ผลงานวิชาการ หรืองานอ่ืนๆ 

    งานวิจัย ระบ าลีลาลายสังคโลก 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชื่อ-สกุล(นาย/นาง/นางสาว) อฐธน  เดชะกูล   ต าแหน่งทางวิชาการ - 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3 5099 00519 60 4 

รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชา นาฏศิลป์ไทยศึกษา  สังกัด  วิทยาลัยนาฏศิลป
สุโขทัย 

วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์)
  

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา   มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีท่ีส าเร็จการศึกษา  2555 

รายวิชาที่รับผิดชอบสอน 

    ทักษะนาฏศิลป์ (โขนลิง) 
    วรรณคดีการละคร 

    ประวัติศาสตร์นาฏศิลป์ไทย 

    ระบ าเบ็ดเตล็ดและเพลงพื้นบ้าน     

ประสบการณ์(ในวิชาเอก) เป็นจ านวนปีท่ีสอนวิชาเอก 15 ปี  
         

งานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาเอก (ที่รับผิดชอบหลักสูตร) 
    คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

    คณะกรรมการสอบศิลปนิพนธ์     

ผลงานวิชาการ หรืองานอ่ืนๆ 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชื่อ-สกุล(นาย/นาง/นางสาว) ชิสา  ภูจอมจิตร   ต าแหน่งทางวิชาการ - 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3 6401 00817 08 3 

รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชา นาฏศิลป์ไทยศึกษา  สังกัด  วิทยาลัยนาฏศิลป
สุโขทัย 

วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์)
  

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา   มหาวิทยาลัยนเรศวร  ปีท่ีส าเร็จการศึกษา  2555 

รายวิชาที่รับผิดชอบสอน 

    ทักษะการสอนนาฏศิลป์ (ละครพระ)    

ประสบการณ์(ในวิชาเอก) เป็นจ านวนปีท่ีสอนวิชาเอก 21 ปี 
     

งานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาเอก (ที่รับผิดชอบหลักสูตร) 
    คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

    คณะกรรมการสอบศิลปนิพนธ์ 
    อาจารย์ที่ปรึกษา     
     

ผลงานวิชาการ หรืองานอ่ืนๆ 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชื่อ-สกุล(นาย/นาง/นางสาว) นิรมล  หาญทองกูล  ต าแหน่งทางวิชาการ - 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3 6499 00036 02 5 

รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชา นาฏศิลป์ไทยศึกษา  สังกัด  วิทยาลัยนาฏศิลป
สุโขทัย 

วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) 
    ปริญญาโท ศิลปมหาบัณฑิต (นาฏศิลป์ไทย)  
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีท่ีส าเร็จการศึกษา  2547 

     สถาบันบัณฑตพัฒนศิลป์  ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 2557 
รายวิชาที่รับผิดชอบสอน 

   ทักษะนาฏศิลป์ไทย (ละครนาง) 
   เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การแสดง 

   การสอนนาฏศิลป์และดนตรีแบบบูรณาการ 

   สุนทรียศาสตร์ทางศิลปะ 

   วรรณคดีการละคร 2     

ประสบการณ์(ในวิชาเอก) เป็นจ านวนปีท่ีสอนวิชาเอก 31 ปี 
     

งานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาเอก (ที่รับผิดชอบหลักสูตร) 
    คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

    คณะกรรมการสอบศิลปนิพนธ์ 
    อาจารย์ที่ปรึกษา     
     

ผลงานวิชาการ หรืองานอ่ืนๆ 
     

งานวิจัย  ระบ ากมุทนพมาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



107 

 
 
 
 
 

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชื่อ-สกุล(นาย/นาง/นางสาว) เหมือนขวัญ สุวรรณศิลป์  ต าแหน่งทางวิชาการ - 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3 1906 00077 91 1 

รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชา นาฏศิลป์ไทยศึกษา  สังกัด  วิทยาลัยนาฏศิลป
สุโขทัย 

วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)  
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา   มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 2541 

รายวิชาที่รับผิดชอบสอน 

    ทักษะนาฏศิลป์ไทย (ละครนาง) 
    ระบ าเบ็ดเตล็ดและเพลงพื้นบ้าน 
     

ประสบการณ์(ในวิชาเอก) เป็นจ านวนปีท่ีสอนวิชาเอก 
     

งานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาเอก (ที่รับผิดชอบหลักสูตร) 
    คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

    คณะกรรมการสอบศิลปนิพนธ์ 
    อาจารย์ที่ปรึกษา     
     

ผลงานวิชาการ หรืองานอ่ืนๆ 
     

งานวิจัย ระบ าเบญจรงค์ 
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ภาคผนวก ค 
รายงานการปรับปรุงหลักสูตร 
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 รายการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5  ปี  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 
 

1. เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร 
 ด้วย คณะกรรมการคุรุสภาได้ออกข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ พ.ศ. 2556  สาระส าคัญในข้อบังคับที่มีการเปลี่ยนแปลงได้แก่ การปรับหมวด 1 
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ โดยเพ่ิมมาตรฐานความรู้จากเดิม  9 มาตรฐานเป็น 11 
มาตรฐาน ได้แก่  1 ความเป็นครู  2. ปรัชญาการศึกษา 3. ภาษาและวัฒนธรรม 4. จิตวิทยาส าหรับครู  
5. หลักสูตร 6. การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 7. การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้              
8. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา   9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                  
10. การประกันคุณภาพการศึกษา และ 11. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ  ส่งผลให้
สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนวิชาชีพครูต้องปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อบังคับ 
และผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ 

 นอกจากนี้ โลกปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง ดังนั้น เพ่ือตอบสนองความต้องการของงานในสายวิชาชีพ สถาบันบัณฑิ ตพัฒนศิลป์               
จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร  
 

2. กระบวนการและข้ันตอนในการปรับปรุงหลักสูตร 
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร  (ตามค าสั่งคณะศิลปศึกษา            

ที่ 48/2556) 
2.2 ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 

2.2.1 จัดสัมมนาปรับปรุงหลักสูตรของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาชีพครู และ
หมวดวิชาเฉพาะสาขา  ผู้ เข้าร่วมประชุม  ประกอบด้วยคณาจารย์                    
คณะศิลปศึกษาทุกหมวดวิชา 

2.2.2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ร่างหลักสูตรของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หมวดวิชาชีพครู และหมวดวิชาเฉพาะสาขา  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
คณาจารย์คณะศิลปศึกษา  ผู้แทนวิทยาลัยห้องเรียนเครือข่าย 12 แห่ง ผู้แทน
คณะศิลปนาฏดุริยางค์และคณะศิลปวิจิตร   โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพครู
และวิชาเฉพาะสาขาเป็นที่ปรึกษา 
 

2.3 วิพากษ์หลักสูตร  
  2.3.1  คณะศิลปศึกษาจัดให้มีการวิพากษ์หลักสูตรของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และ

หมวดวิชาชีพครู ในวันที่ 19 มีนาคม 2557   ณ โรงละครวังหน้า  ผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร
ประกอบด้วยคณาจารย์คณะศิลปศึกษา  ผู้แทนวิทยาลัยนาฏศิลปห้องเรียนเครือข่าย 12 แห่ง  ผู้แทน
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คณะศิลปนาฏดุริยางค์  คณะศิลปวิจิตร และนักศึกษา   โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิวิพาก ษ์หลักสูตร 
ประกอบด้วย 

1) ศาสตราจารย์ ดร. พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์ 
2) รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ  นัยพัฒน์ 
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนีย์  แจ้งใจธรรม 
4) รองศาสตราจารย์มัณฑรา ธรรมบุศย์   (ผู้ด าเนินการวิพากษ์) 

     2.3.2  คณะศิลปศึกษาจัดให้มีการวิพากษ์หลักสูตรของหมวดวิชาเฉพาะสาขา  
(สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากล) ในวันที่ 18  มิถุนายน 2557   ณ ห้องประชุม 1              
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   ผู้ เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรประกอบด้วยคณาจารย์คณะศิลปศึกษา              
ผู้แทนวิทยาลัยนาฏศิลปห้องเรียนเครือข่าย 12 แห่ง ผู้แทนคณะศิลปนาฏดุริยางค์  คณะศิลปวิจิตร 
และนักศึกษา  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร ประกอบด้วย 

1) ศาสตราจารย์ กิตติคุณดร. สุรพล  วิรุฬห์รักษ์ 
2) รองศาสตราจารย์ ดร. ชมนาด  กิจขันธ์ 
3) รองศาสตราจารย์อมรา  กล่ าเจริญ 
4) อาจารย์เต็มเดือน  เกษะโกมล 

  2.4  ปรับแก้ร่างหลักสูตรตามค าแนะน าของคณะกรรมการ  ระหว่างวันที่  4 - 6  กันยายน  
2557  ณ โรงแรมอโยธยาแกรนด์ จังหวัดอยุธยา 
         2.5  น าเสนอร่างหลักสูตรเพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติ 

2.5.1  คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศึกษา  เห็นชอบร่างหลักสูตรในการประชุม 
 ครั้งที่ 2/2557  วันที่ 9 กันยายน 2557  

                  2.5.2  คณะกรรมการสภาวิชาการ  เห็นชอบร่างหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 2/2557    
วันที่ 18 กันยายน 2557 

2.5.3  คณะกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  อนุมัติหลักสูตรในการประชุม  
 ครั้งที่ 6/2557  วันที่ 24  กันยายน 2557 

   



111 
169 

3.  รายการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา (5 ปี) 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา (5 ปี) 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
หมายเหตุ 

1. ปรัชญา   
               มีคุณธรรม  เลิศล้ าความเป็นครู  เชิดชูวิชาการ  ช านาญ
นาฏศิลป ์

1. ปรัชญา   
               ครูของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  คือ  ครูที่มีความรู้ ความช านาญ
ในสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย  บูรณาการความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไปสู่การจัด
การศึกษา  และพัฒนาผู้เรียนให้รู้คุณค่าของนาฏศิลป์และศิลปวัฒนธรรม         
ของชาติ  มีคุณธรรมจริยธรรม  คิดริเริ่มสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์  นวัตกรรม  
และงานวิจัย  สามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติและ
นานาชาติ 

ปรับตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตร 
 

2. ความส าคัญของหลักสูตร    
                   ปัจจุบันสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้านนาฏศิลป์   
มีทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชน  มีการแข่งขันในการผลิตครูนาฏศิลป์
ออกสู่สังคมท าให้ต้องแสวงหาวิธีการหรือกลยุทธใหม่ๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดการศึกษา ความเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมภายนอกที่
หลั่งไหลเข้ามาสู่วิถี ชีวิตของเยาวชนไทย  มีผลกระทบต่อการด ารง
ศิลปวัฒนธรรมอันดีของไทยที่สืบทอดมาแต่อดีต  ด้วยเหตุนี้  การผลิตครู
นาฏศิลป์จึงต้องมีความรอบรู้หลายด้าน โดยการจัดการศึกษาที่ใช้ทรัพยากร
ภายนอกด้วยการร่วมมือกับภาคเอกชนสนับสนุนให้บัณฑิตได้ศึกษาดูงาน  
น าประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  ตลอดจนเชิญผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านนาฏศิลป์มาให้
ความรู้  มีผลให้ผู้เรียนมีความลุ่มลึก    มีรากฐานในการต่อยอดสร้างสรรค์ 
ผลงานได้อย่างมีหลักการ  สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่น าเสนอศิลปะ 
แขนงนี้ให้เป็นท่ีรู้จักกว้างขวาง   และเป็นผู้น าครูนาฏศิลป์แก่สังคมได้ 

2. ความส าคัญของหลักสูตร    
         ปัจจุบันสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้านนาฏศิลป์มีทั้ ง
สถานศึกษาของรัฐและเอกชน  มีการแข่งขันในการผลิตครูนาฏศิลป์ออกสู่
สังคม  ท าให้ต้องแสวงหาวิธีการหรือกลยุทธ์ใหม่ๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการศึกษา  ความเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมภายนอกที่หลั่งไหล
เข้ามาสู่วิถีชีวิตของเยาวชนไทยมีผลกระทบต่อการด ารงศิลปวัฒนธรรมของ
ไทยท่ีสืบทอดมาแต่อดีต  ด้วยเหตุนี้  การผลิตครูนาฏศิลป์จึงต้องมีความรอบรู้
หลายด้าน  โดยการจัดการศึกษาที่ใช้ทรัพยากรภายนอกด้วยการร่วมมือกับ
ภาคเอกชนสนับสนุนให้บัณฑิตได้ศึกษาดูงาน  น าประสบการณ์ตรงจากแหล่ง
เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ตลอดจนได้รับความรู้จาก
ผู้เช่ียวชาญ  และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านนาฏศิลป์ไทย  ซึ่งเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ   มีผลให้ผู้เรียนสามารถตอ่ยอดสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีหลักการ 
อีกทั้งน าหลักทฤษฎี ทักษะและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการ  ประยุกต์ใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่น าเสนอ
ศิลปะแขนงนี้ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางและเป็นครูผู้น าด้านนาฏศิลป์แก่สังคมได้                   
   

ปรับตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตร 
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา (5 ปี) 
 (หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา (5 ปี) 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

          การที่ผู้เรียนมีความรู้  ความช านาญส่งผลให้สามารถอนุรักษ์  สืบสาน  
สร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ไทย  สามารถถ่ายทอด  ปลูกฝังให้เยาวชนไทย
ตระหนักถึงเห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมของชาติ  หล่อหลอมให้เป็นผู้ที่มีจิตใจ
อ่อนโยน  นอบน้อม  รักวัฒนธรรมประเพณีไทย  ด ารงตนโดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  อันเป็นค่านิยมหลักที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ของชาติใน
การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข       

 

3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านทฤษฎีและปฏิบัติทางด้านนาฏศิลป์ไทย              

         2. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ องค์ความรู้ และ
สร้างสรรค์งานด้านนาฏศิลป์ไทย 

3. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ โดยใช้
กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  และการบูรณาการความรู้  
ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

4. ผลิตบณัฑิตเพื่อเป็นครูนาฏศลิป์ที่มีความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้  และเผยแพร่งานนาฏศลิป์ไทย 

 5. ผลิตบณัฑิตที่มีความเสียสละ  รับผิดชอบ  ซื่อสตัย์และปฏิบตัิตน
ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพคร ู

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
1. สามารถถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่งานนาฏศิลป์ไทย 

       2. แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง  โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนา 
การเรียนการสอนและบูรณาการความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

3. เป็นผู้น าในศาสตร์ด้านนาฏศิลป์  สามารถคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์
องค์ความรู้ และสร้างสรรค์งานด้านนาฏศิลป์ 

4.  พัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม และมีความพร้อม
ในการร่วมมือทางวิชาการกับประชาคมอาเซียน 

5. สามารถสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.  มีความเสียสละ รับผิดชอบ ซือ่สัตย์ และปฏิบตัิตนตามจรรยาบรรณ

แห่งวิชาชีพครู 

ปรับตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตร   เพื่อให้การผลิตบัณฑิต
น าไปสู่การผลิตบณัฑติที่มีสมรรถนะและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามปรชัญาของ
หลักสตูร 
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา (5 ปี) 
 (หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา (5 ปี) 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

4. แผนพัฒนาปรับปรุง   4. แผนพัฒนาปรับปรุง   ปรับตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 

 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. มีการประเมินผล
การจัดการเรยีน
การสอนทุกภาค
การศึกษา 

ตดิ    ตดิตามประเมินหลักสูตร
ทุก 5 ปี 

เอกสารปรับปรุงหลักสตูร 1. แผนการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสตูรให้มี
มาตรฐานตามเกณฑ์ 
สกอ. เกณฑม์าตรฐาน
ครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร์  
และเกณฑ์มาตรฐานของ
คุรุสภา 

ติด 1.1 ก าหนดให้มีการ
ประเมินผลการสอนทุก
ภาคการศึกษา 
 
 
 
 
 

1.1.1 รายงานประเมินผล
ความคิดเห็นของนักศึกษา
ที่มีต่อการจัดการเรียน 
การสอน 
1.1.2  มคอ.5, มคอ.7  
1.1.3 มคอ. 6 (เฉพาะชั้น
ปีท่ี 5) 
1.1.4 หลักฐานการตรวจ
ประเมินการประกัน
คุณภาพทางการศึกษา 

1.2 ก าหนดให้มีการ
ประเมินหลักสูตรทุก 5 ปี 

1.2.1 รายงานผลการ
ประเมินหลักสูตรเมื่อครบ 
5 ปี 

1.3 ประชุมคณะกรรมการ
หลักสตูร  วิเคราะห์
สถานการณ์ภายในและ
ภายนอก  เพื่อน ามา
เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
หลักสตูร 

1.3.1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
หลักสตูร 
1.4.1 หนังสือเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เกี่ยวข้อง 
1.4.2 สรุปข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการพัฒนา 
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา (5 ปี) 
 (หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 
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หมายเหตุ 

4. แผนพัฒนาปรับปรุง   4. แผนพัฒนาปรับปรุง   ปรับตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 

 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

    1.5 ด าเนินการจัดท า
หลักสตูรตาม
กระบวนการพัฒนา
หลักสตูร 

1.5.1  ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการหลักสูตร 
1.5.2  ร่างหลักสูตรฉบบั
สมบูรณ์  เพื่อน าเสนอ 
สกอ.  และครุุสภา 
1.5.3  เอกสารรับรอง
มาตรฐานหลักสูตรจาก 
สกอ. และครุุสภา 

 

2. ปรับปรุงหลักสูตร
ให้ สอดคล้ องกั บ        
ความเปลี่ยนแปลงและ
ความต้องการของสังคม 

ติดตามความเปลี่ยนแปลง
และความต้องการของ
สังคมด้านนาฏศิลป์ 

1. รายงานผลการประเมิน 

ความพึงพอใจในการใช้ 
บัณฑิตของผู้ประกอบการ 
2. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึง 
พอใจในด้านทักษะความรู้  
ความสามารถใน 
การท างานในระดับชาติ   

2. แผนพัฒนาบุคลากร 
    2.1 ด้านการเรยีน
การสอน 
 

 
2.1.1 จัดบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  
มาร่วมในการเรียนการ
สอนและให้ค าแนะน า 
2.1.2 สนับสนุนอาจารย์
และบุคลากรให้พัฒนา
ด้านการเรียนการสอนและ
การท างานท่ีรับผดิชอบ 

 
2.1.1.1 จ านวนและ
รายละเอียดผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน  ท่ีก าหนดใน
รายวิชา 
2.1.2.1 จ านวนอาจารย์
และบุคลากรทีไ่ด้รับการ
พัฒนาจากภายในและ
ภายนอกสถาบัน 
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา (5 ปี) 
 (หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา (5 ปี) 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

  

 
  2.1.3 ส่งเสริมศักยภาพ

ของนักศึกษาในการ
เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 

2.1.3.1 จ านวนผลงานวิจยั  
(ศิลปนิพนธ์) ของนักศึกษา 

 

 

   2.2 ด้านงานวิจัยและ
การเข้าสูต่ าแหน่งทาง
วิชาการ 

2.2.1 สนับสนุนอาจารย์
และบุคลากร  ให้ท างาน
วิจัยและการเขียนผลงาน
ทางวิชาการ 

2.2.1.1 จ านวนงานวิจัย/
ผลงานทางวิชาการ/
นวัตกรรม 
2.2.1.2 จ านวนอาจารย์
และบุคลากรทีไ่ด้ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

3.พัฒนาบุคลากร
ด้านการเรียน     
การสอน 

1. อาจารย์เข้าอบรม 
พัฒนาความรู้ในสาขาวิชา  
เพื่อเพ่ิมศักยภาพทุกป ี
2. การสร้างองค์ความรู ้
ทางศิลปะด้านนาฏศลิป์ไทย 
3. จัดการสอบมาตรฐาน
และการสรา้งสรรค์ผลงาน 
ตามสาขาวิชา 

1. อาจารย์มีการพัฒนา 
ศักยภาพตนเอง 
2. จ านวนผลงานวิจัยทาง
ศิลปะดา้นนาฏศลิป์ไทย 
3. นักศึกษาต้องส่งผล 
งานศิลปนิพนธ์และงาน 
สร้างสรรคด์้านเอกสาร 
ทางวิชาการ 

3. แผนพัฒนาการบริการ
ทางวิชาการ 

3.1 สนับสนุนอาจารย์และ
บุคลากรให้ท างานบริการ
วิชาการ  

3.1.1 จ านวนงานบริการ 
วิชาการ 

 

4. พัฒนาบริการ
ทางวิชาการ 

1. การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
ด้านนาฏศลิป์ไทย 

1. จ านวนการน าเสนอ 
ผลงานวิจัยในรปูแบบต่างๆ 
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา (5 ปี) 
 (หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา (5 ปี) 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

5. แผนการรับนักศึกษา แผนงบประมาณรายรับ - รายจ่าย  
          มีเฉพาะข้อมูลของคณะศิลปศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. แผนการรับนักศึกษา แผนงบประมาณรายรับ -  รายจ่าย   
        เพิ่มข้อมูลของวิทยาลัยนาฏศิลปห้องเรียนเครือข่ายทั้ง 12 แห่ง 

การปรับแผนการรับนักศึกษา 
แผนงบประมาณรายรับ -  
รายจ่ายในครั้งนี้  ปรับตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจ าคณะท าให้วิทยาลัย นาฏ
ศิลปห้องเรียนเครือข่ายทั้ง 12 
แห่ง  ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชา
นาฏศิลปไ์ทยศึกษา สาขาวิชา
ดนตรีคตีศิลปไ์ทยศึกษา  และ
สาขาวิชาดนตรีคีตศลิป์สากล
ศึกษา  ผ่านการพิจารณา อนุมัติให้
เปิดสอนจากสภาวิชาการและสภา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการ
ประชุมคราวเดียวกัน 
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา (5 ปี) 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

6. โครงสร้างหลักสูตร    
      จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า  165  หน่วยกิต 
     1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                  ไม่น้อยกว่า    31  หน่วยกิต 
      2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                  ไม่น้อยกว่า  128  หน่วยกิต 
          2.1 กลุ่มวิชาชีพครู                    ไม่น้อยกว่า    50  หน่วยกิต 
          2.2  กลุ่มวิชาเอก                      ไม่น้อยกว่า    78  หน่วยกิต 
     3. หมวดวิชาเลือกเสรี                      ไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต 

6. โครงสร้างหลักสูตร    
      จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร      ไม่น้อยกว่า  164  หน่วยกิต 
       1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                  ไม่น้อยกว่า   32  หน่วยกิต 
        2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                  ไม่น้อยกว่า  126 หน่วยกิต 
            2.1 กลุ่มวิชาชีพครู                    ไม่น้อยกว่า    48 หน่วยกิต 
            2.2 กลุ่มวิชาเอก                       ไม่น้อยกว่า   78  หน่วยกิต 
       3. หมวดวิชาเลือกเสรี                      ไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต 

1. หน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร  
ลดลง 1 หน่วยกิต       
2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
เพิ่มขึ้น 1 หน่วยกิต          
3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน     กลุ่ม
วิชาเอก หน่วยกิตคงเดิม  
4. หมวดวิชาเลือกเสรี  
หน่วยกิตคงเดมิ                                                             
    ทั้งนี้เป็นไปตามเกณฑ์ของสกอ.
และเกณฑ์มาตรฐาน 
ครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร ์
5. หมวดวิชาเฉพาะด้าน       
กลุ่มวิชาชีพครู จ านวน      หน่วย
กิตรวมลดลง ทั้งนี้ไม่ขดัต่อ
ข้อบังคับของคุรุสภา 
 

7. กลุ่มวิชา   
   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
       กลุ่มวิชาบังคับ   5  กลุ่ม  ประกอบด้วย         
       1.1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์
       1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์
       1.3  กลุ่มวิชาภาษา 
       1.4  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์          
       1.5  กลุ่มวิชาพลศึกษา 
                     

7. กลุ่มวิชา   
   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
       กลุ่มวิชาบังคับ   3  กลุ่ม  ประกอบด้วย         
      1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์
       1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
       1.3 กลุ่มวิชาภาษา 
 
 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
        กลุ่มวิชาครบตามที่ เกณฑ์ 
สกอ. และมาตรฐาน 
ครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร์ก าหนดแต่
ปรับกลุ่มวิชาบังคับท่ีมเีนื้อหา
ใกล้เคียงและเกี่ยวข้องกันรวมไว้
เป็นกลุ่มเดียวกัน  จากเดิม 5 กลุม่
วิชา ลดลงเหลือ 3  กลุ่มวิชา  
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หมายเหตุ 

    2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                     
        2.1 กลุ่มวิชาชีพครู 
            1) กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ                     
            2) กลุ่มวิชาชีพครูเลือก                       
        2.2  กลุ่มวิชาเอก  
           1) กลุ่มวิชาเอกเดี่ยว                          
           2) กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก                  
           3) กลุ่มวิชาเอกเลือก  
      
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี                             
   

    2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                     
        2.1 กลุ่มวิชาชีพครู 
            1) กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ                     
            2) กลุ่มวิชาชีพครูเลือก                       
        2.2  กลุ่มวิชาเอก  
           1) กลุ่มวิชาเอกเดี่ยว                          
           2) กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก                  
           3) กลุ่มวิชาเอกเลือก         
      
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี                             

   

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน       
     2.1 กลุ่มวิชาชีพครู 
     2.2 กลุ่มวิชาเอก 
       กลุ่มวิชาครบตามที่ 
เกณฑ์ สกอ.  เกณฑ์ครุุสภา 
และมาตรฐานครุศาสตร์/ 
ศึกษาศาสตร์ก าหนด 
 
 
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี   
       กลุ่มวิชาครบตามที่เกณฑ์ 
สกอ.  เกณฑ์ครุุสภา และ
มาตรฐานครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
ก าหนด          

8. รายวิชา  
    สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 
   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
       1.1 กลุ่มวิชาบังคับ                              27     รายวิชา 
       1.2 กลุ่มวิชาเลือก                               18     รายวิชา    

8. รายวิชา   
    สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 
   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
       1.1 กลุ่มวิชาบังคับ                                       8      รายวิชา 
       1.2 กลุ่มวิชาเลือก                                      25      รายวิชา    

 
 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  1.1 กลุ่มวิชาบังคับ 
       ลดลง  19  รายวิชา          
  1.2 กลุ่มวิชาเลือก  
       เพิ่มขึ้น  7  รายวิชา  
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หมายเหตุ 

    2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                     
        2.1 กลุ่มวิชาชีพครู   
           1) กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ                    15      รายวิชา 
          2) กลุ่มวิชาชีพครูเลือก                      13      รายวิชา 
        2.2  กลุ่มวิชาเอก  
          1) กลุ่มวิชาเอกเดี่ยว                         39      รายวิชา 
          2) กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก                 2       รายวิชา 
          3) กลุ่มวิชาเอกเลือก                        18       รายวิชา 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                     
        2.1 กลุ่มวิชาชีพครู   
           1) กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ                            13      รายวิชา 
           2) กลุ่มวิชาชีพครูเลือก                             14      รายวิชา 
        2.2  กลุ่มวิชาเอก  
          1) กลุ่มวิชาเอกเดี่ยว                                 39      รายวิชา 
          2) กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก                         2       รายวิชา 
          3) กลุ่มวิชาเอกเลือก                                 11      รายวิชา 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน    
  2.1 กลุ่มวิชาชีพครู           
   1) กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ                             
       ลดลง   2  รายวิชา 
   2) กลุ่มวิชาชีพครูเลือก                               
       เพิ่มขึ้น   1  รายวิชา 
  2.2  กลุ่มวิชาเอก  
   1) กลุ่มวิชาเอกเดี่ยว                                      
       คงเดิม  39  รายวิชา 
   2) กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก                         
คงเดิม  2  รายวิชา 
3) กลุ่มวิชาเอกเลือก                                  
    ลดลง 7  รายวิชา 

   3. หมวดวิชาเลือกเสรี                            31       รายวิชา                 
 

   3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                    18      รายวิชา             3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                     
    ลดลง  13  รายวิชา     
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4. รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

  กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
300-12001     การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม       3 (3-0-6) 
          (Life and Social Skill) 
 ศึกษาปรัชญาและหลักธรรมที่ใช้ในการด ารงชีวิตและการ
ท างาน  การสร้างแนวคิดและเจตคติที่ดีต่อตนเอง  ธรรมะกับการสร้าง
คุณภาพชีวิต  บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน  
การบริหารตนให้เข้ากับสังคม การปรับตนให้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมทาง
สังคม  ศึกษาเทคนิคการครองใจคนและ  การท างานให้มีประสิทธิภาพ 
 

 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

 
 

ปรับออก 
 

 
 
 
 

ตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะ 
 
 

300-12002  สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า             3 (3-0-6) 
                (Information for Study Skills and Research) 
 ศึกษาความหมายและความส าคัญของสารนิเทศ  การเข้าถึง
แหล่งสารนิเทศ การใช้และฝึกใช้เทคโนโลยีทางสารนิเทศ วิธีการเลือก 
การแสวงหา การสังเคราะห์และการรวบรวมสารนิเทศมาใช้เพ่ือ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตลอดจน วิธีการน าเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้า ด้วยภาษาและรูปแบบที่ถูกต้องเหมาะสม 

300 -11001   สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต          3 (3-0-6) 
         (Information for Lifelong Learning) 
                  ความหมาย ความส าคัญของสารสนเทศ วิธีการเข้าถึง
แหล่งสารสนเทศที่หลากหลายเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  การสืบค้น
สารสนเทศ กระบวนการจัดการสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างรู้เท่าทัน ความปลอดภัยของการเก็บรักษาข้อมูล พระราชบัญญัติว่า
ด้วยข้อมูลข่าวสาร  เทคนิคการปรับแต่งและการน าเสนอสารสนเทศ          
ในเชิงสร้างสรรค์ 
 
 

 
1. ปรับชื่อวิชา 
2. เปลี่ยนรหัสวิชา 
3. เพ่ิมค าอธิบาย  รายวิชา
ให้สมบูรณ์มากข้ึน 
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  กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

300-12003 จิตวิทยาทั่วไป                            3 (3-0-6) 
  (General Psychology) 
  ศึกษาความหมาย ความเป็นมา ขอบข่ายของ
จิตวิทยา แนวทัศนะของนักจิตวิทยากลุ่มต่างๆ และวิธีการศึกษาทาง  
จิตวิทยาพ้ืนฐานทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมพัฒนาการของ
มนุษย์ พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม การจูงใจ อารมณ์ เชาวน์ปัญญา 
การเรียนรู้ การรับรู้บุคลิกภาพตลอดจน สุขภาพจิตและการปรับตัว
เพ่ือเป็นพื้นฐานในการท าความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ 
 
 

 
 

ปรับออก 
 
 
 
 
 

 
 

ตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะ 
 

300-12004         เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ                    3 (3-0-6)  
          (Personality Developmental Techniques) 
  ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ  ปัจจัยที่มี  
อิทธิพลต่อบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพและการประยุกต์ใช้ ทฤษฎี
บุคลิกภาพเพ่ือการวิเคราะห์ตนเองเทคนิควิธีปรับปรุงบุคลิกภาพเพ่ือ
การพัฒนาตนเอง อิทธิพลของมนุษยสัมพันธ์ต่อบุคคลและการพัฒนา
บุคลิกภาพที่สมบูรณ ์

 
 

ปรับออก 
 

 
 

ตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะ 
 

300-12005 จริยศาสตร์กับการด ารงชีวิต              3 (3-0-6) 
   (Ethics and Life) 
  ศึ กษาที่ ม า และวิ วัฒนาการทา งจ ริ ยศ าสตร์  
ความหมายของจริยศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรม  เกณฑ์

 
 

ปรับออก 
 

 
 

ตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะ 
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  กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

การตัดสินจริยธรรม การน าเหตุผลทางจริยศาสตร์ของนักปรัชญามาใช้
ในการด ารงชีวิตและเสริมสร้างการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มี คุณธรรม
จริยธรรม เพ่ือการด าเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข  
 
 
 
 

  

 300 -11002 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน            3 (3-0-6) 
                      (Human Behavior and Self Development) 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ 
องค์ประกอบและปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรมมนุษย์  การเข้าใจและเห็น
คุณค่าของตนเองและผู้ อ่ืน การคิดและวิธีการพัฒนาตน การสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล การคิดแบบองค์รวมเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ
และทักษะชีวิต การแก้ปัญหาตามบริบทและการสร้างแรงจูงใจ           
ในการท างาน 

 
 
รายวิชาใหม่   

ตามมติทีป่ระชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะ 
 

 300 -11003 ความเป็นพลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม           3 (3-0-6) 
              (Citizenship and Social Responsibility) 

ความหมายและความส าคัญของความเป็นพลเมือง บทบาท
หน้าที่ของพลเมืองที่มีคุณธรรมจริยธรรม การด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง          
ที่ เป็นประโยชน์และรับผิดชอบต่อสังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม               
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเป็นประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมทางการเมือง            

 
 
รายวิชาใหม่   

ตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะ 
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  กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

การสร้างความตระหนักและจิตส านึกในความเป็นไทย จิตอาสาและ            
จิตสาธารณะ เพ่ือการเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณค่าของสังคมไทยและ
สังคมโลก 

 
กลุ่มวิชาพลศึกษา 
300-15001 ผู้น านันทนาการ                  2 (1-2-3 )  
  (Recreation Leadership)  
  ศึกษาความหมาย ประวัติความเป็นมาปรัชญา 
หลักการ ความส าคัญ ประโยชน์ ขอบข่ายและประเภทของ
นันทนาการ ปัญหาการจัดนันทนาการในประเทศไทยการบริหาร
จัดการและการประเมินผลนันทนาการในสถานศึกษา ศิลปะการเป็น
ผู้น า การจัดกิจกรรมค่ายพักแรม การจัดกิจกรรมนันทนาการ             
ด้านนาฏศิลป์ ดนตรีและศิลปกรรม เน้นฝึกทักษะความเป็นผู้น า
นันทนาการ  

 
300 -11004    นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต                 3 (2-2-5) 

(Recreation for Quality of Life) 
ความส าคัญ ความเป็นมา หลักการและประโยชน์ของ

การเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ ขอบข่ายและคุณค่าของกิจกรรม
นันทนาการ รูปแบบของนันทนาการและกิจกรรมนันทนาการที่
เหมาะสมกับการพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม  

 
 
1. ปรับเพิ่มจ านวนหน่วยกิต 
2. ปรับชื่อรายวิชา 
3. เพ่ิมค าอธิบาย  รายวิชา
ให้สมบูรณ์มากข้ึน 

300-15002    กิจกรรมกีฬา                           2 (1-2-3 )  
      (Sport Activities)  

                   ศึกษาประวัติความเป็นมา กฎ กติกามารยาท และ
ทักษะกิจกรรมกีฬา  ปฏิบัติทักษะได้อย่างถูกต้อง  ศึกษารูปแบบ
วิธีการเล่นการแข่งขัน  การจัดการแข่งขัน  สามารถน าทักษะกิจกรรม
กีฬาที่ เรียนไปใช้ ในชีวิตประจ าวันเ พ่ือเสริมสร้างสุขภาพและ
สมรรถภาพทางกายของตนเองและชุมชน  สามารถจัดการแข่งขันและ 

 
 

ปรับออก 
 

 
 

ตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะ 
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  กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

 
ตัดสินกีฬาประเภทที่เรียนได้ สามารถน าไปใช้เป็นกิจกรรม           
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพของชุมชนและสังคมส่วนรวมได้ 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
300-11001      ชีวิตกับวัฒนธรรมไทย                  3 (3-0-6) 
                     (Life and Thai Culture) 
                     ศึกษาความหมาย  ความเป็นมา ประเภทและ
รูปแบบของวัฒนธรรมไทย  สภาพสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินชีวิต  การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทยที่มีผลกระทบต่อ
สังคม แนวทางในการแก้ไขปัญหา  ศึกษาและวิเคราะห์วัฒนธรรมไทย
กับการด าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน  เพ่ือให้ตระหนักถึงความเป็นไทย
และเกิดจิตส านึกร่วมกันที่จะด ารงรักษาเอกลักษณ์ของชาติ 

 
 
 

ปรับออก 
 

 
 
 

ตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะ 
 
 

300-11002 มนุษยสัมพันธ์                            3 (3-0-6) 
                     (Human Relationship) 
            ศึกษาความหมายและความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์  
ธรรมชาติของมนุษย์ ความต้องการของมนุษย์ การศึกษาตนเอง  การประเมิน 
และการปรับปรุงตนเองการศึกษาผู้อ่ืนเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับชุมชน 
 

 
 

ปรับออก 
 

 
 

ตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะ 
 
 

300-11004 ความรู้พื้นฐานทางการเมือง                            3 (3-0-6) 
  (Fundamental Politics) 
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  กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

           ศึกษาเรื่องรัฐ  รูปแบบและหน้าที่ของรัฐบาลสถาบัน
และกระบวนการทางการเมือง แนวคิดและอุดมการณ์ทางการเมืองที่มี
อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  ศึกษาพัฒนาการทาง
การเมืองการปกครองของไทย  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง 
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย (Democratic political 
culture) แก่เยาวชน 

ปรับออก 
 

ตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะ 
 
 
 
 

300-11005 พื้นฐานการวิจัย                            3 (3-0-6) 
  (Fundamental Research) 
  ศึกษาแนวคิด ความหมาย หลักและวิธีการวิจัย
เบื้องต้น ขั้นตอนและกระบวนการของการวิจัย  ตั้งแต่การก าหนด
ปัญหา วัตถุประสงค์และการตั้งชื่อเรื่อง การศึกษาข้อมูล ชนิดของ
ข้อมูล  การสร้างและเลือกใช้เครื่องมือในการท าวิจัย  ประชากรและ
กลุ่ มตัวอย่ าง  การสุ่มกลุ่ มตัวอย่าง   การเก็บรวบรวมข้อมูล                
การวิ เคราะห์  สังเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานการวิจัย              
เพ่ือเป็นแนวทางในการท าศิลปนิพนธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
 

ปรับออก 
 

 
 

ตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะ 
 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
300-14004  คณิตศาสตร์เชิงสถิติ                 3 (3-0-6 )  
  (Mathematics for Statistics)  
           ศึกษาความหมายของเซต  ชนิดของเซต  สับเซต  
และการด าเนินการของเซต  สมการอย่างง่าย  ล าดับและอนุกรม  

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
300 -12001  คณิตศาสตร์และสถิต ิ                      3 (3-0-6) 
                     (Mathematics and Statistics)        
                      ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับเซต สับเซต การด าเนินการของ
เซต ตรรกศาสตร์ ทฤษฎีความน่าจะเป็น สมการอย่างง่าย ล าดับและ

 
 
1. ปรับชื่อรายวิชา  
2. เพ่ิมค าอธิบาย  รายวิชา
ให้สมบูรณ์มากข้ึน 
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  กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

ตรรกศาสตร์   วิธีการทางสถิติ  การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง             
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความน่าจะเป็นและทฤษฎีของความน่าจะเป็น 

อนุกรม การหาค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิ ยม             
ความแปรปรวน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการน าเสนอข้อมูล 

300-14005      สถิติเพื่อการวิจัย                              3 (3-0-6)                        
           (Statistics for Research)  

        ศึกษาวิธีการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับการวิจัย        
ในแต่ละประเภท  ระดับการวัดของข้อมูลประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การแจกแจงและน าเสนอข้อมูลทางสถิติ  การทดสอบสมมติฐานทาง
สถิติและความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการ
ค านวณค่าสถิติท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัย  

 
 

ปรับออก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะ 
 

 300 -12002     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  3 (3-0-6) 
                    (Science and Technology) 

ความส าคัญและ อิทธิพลของวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีที่มีต่อมนุษย์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิวัฒนาการและ
แนวโน้มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่  
การประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือประโยชน์          
ในการด าเนินชีวิต 

 

 
 
รายวิชาใหม่ 

ตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะ 
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  กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

300-14003  วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์              3 (3-0-6)  
   (Science for Conservation)  

  ศึกษาความหมาย กระบวนการ  ปฏิกิริยา  บทบาท 
หน้าที่และความส าคัญของวิทยาศาสตร์ด้านชีวะ เคมี ฟิสิกส์ ที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการอนุรักษ์วัตถุทาง วัฒนธรรม  สาเหตุและ              
การแก้ปัญหาความเสื่อมสภาพ การใช้สารเคมีและวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาด าเนินการอนุรักษ์วัตถุทางวัฒนธรรม 

 
 
 
 

 
 

ปรับออก 
 

 
ตามมติที่ประชุม 

คณะกรรมการประจ าคณะ 
 

กลุ่มวิชาภาษา 
300-13001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                  3 (3-0-6)  

        (Thai Language for Communication)  
 ศึกษาหลักเกณฑ์ รูปแบบ กระบวนการพัฒนาการใช้

ภาษาทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  
เน้นการฝึกปฏิบัติ  ฝึกรวบรวมความรู้ ความคิด ประสบการณ์จาก  
การฟัง การอ่าน การสังเกต แล้วน ามาเรียบเรียงเพ่ือการสื่อสารอย่างมี
วิจารณญาณและสร้างสรรค์ 

 
 

  กลุ่มวิชาภาษา 
300 -13001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                     3 (3-0-6)   
                    (Thai Language for Communication) 

ความส าคัญและลักษณะของภาษาไทย ความรู้เบื้องต้น
เรื่องการสื่อสาร จริยธรรมในการใช้ภาษา การสื่อสารในการฟัง การพูด 
การอ่าน การเขียน ในชีวิตประจ าวันและงานอาชีพ 

 

 
 
ปรับค าอธิบายรายวิชาให้
กระชับและสมบูรณ์    
มากขึ้น 

 



128 
187 

  กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

300-13007  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร              3 (3-0-6)  
  (English for Communication)  
 พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 

เน้นการฟังและการพูดสนทนาในโอกาสต่างๆ เพ่ือให้เกิดความรู้    
ความเข้าใจอย่างถูกต้อง  ฝึกการฟังเพ่ือสรุปใจความส าคัญ  และ 
สามารถพูดให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้  ฝึกพูดให้ถูกหลักการใช้ค า  ข้อความ  
และการผูกประโยคที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน             
เพ่ือน ามาใช้สื่อสารได้ 

 

300 -13002     ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                  3 (3-0-6) 
   (English for Communication) 
    การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ

เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างภาษาอังกฤษ
ที่เหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ  

 
 

 
 
ปรับค าอธิบายรายวิชาให้
กระชับและสมบูรณ์    
มากขึ้น 

300-13002   ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ                     3 (3-0-6)     
                  (Thai Language for Professional Purposes) 

      ศึกษารูปแบบ ประเภท ลักษณะและจุดมุ่งหมายของ
การใช้ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ ให้ เกิดความรู้ความเข้าใจ 
อย่างถูกต้อง  ส่งเสริมให้รักการอ่าน  รู้จักวิเคราะห์ วิจารณ์  ฝึกเขียน  
บทความ สูจิบัตร  บทโฆษณา รายงานการประชุม หนังสือราชการ  
จดหมายธุรกิจ เอกสารสิทธิ์และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประกอบ 
อาชีพ  

 

 
 

ปรับออก 
 

 
 

ตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะ 
 

300-13003   ภาษาไทยเชิงศิลปวัฒนธรรม                3 (3-0-6)  
     (Cultural Aspects of Thai Language)  
     ศึกษาและวิเคราะห์วรรณกรรมไทย  ในด้านเนื้อหา   

 
 

ปรับออก 

 
ตามมติที่ประชุม 

คณะกรรมการประจ าคณะ 
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  กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

ศิลปะการใช้ภาษา  ความคิดความเชื่อ สภาพสังคม ศิลปวัฒนธรรม 
และเอกลักษณ์ไทยในวรรณกรรม 

  

300-13004 วรรณกรรมไทยปัจจุบัน                    3 (3-0-6) 
        (Modern Thai Literature)  

            ศึกษาวรรณกรรมไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึง
ปัจจุบัน ในด้านความเป็นมา รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด  กลวิธีการ
ประพันธ์การใช้ภาษาในวรรณกรรมปัจจุบัน และการวิเคราะห์
วรรณกรรม 

 
 

ปรับออก 
 

 
ตามมติที่ประชุม 

คณะกรรมการประจ าคณะ 
 

300-13006  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                   3 (3-0-6)  
 (Foundation of English)  

 ศึกษาโครงสร้างของประโยค  ศัพท์และส านวน          
ที่ส าคัญ  ฝึกทักษะการอ่าน การหาความหมายของค า การจับใจความ
ส าคัญ ฝึกบทสนทนาเพ่ือการสื่อสาร และเขียนประโยคสั้นๆ          
โดยใช้ศัพท์  ส านวนและโครงสร้างที่ถูกต้องเหมาะสม 

 
 

ปรับออก 
 

 
 

ตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะ 
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  กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

  กลุ่มวิชาเลือก 
300 -14001  โลกและวัฒนธรรม                   2 (2-0-4) 

(World and Culture)   
ความเป็นมาของโลกในยุคโบราณจนถึงปัจจุบัน            

การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ที่มีต่อมนุษย์ใน
ด้ า นสั ง คม  เ ศ รษฐ กิ จ  ก า ร เ มื อ ง  เ ทค โ น โ ลยี แ ล ะวัฒ นธ ร ร ม                     
ความหลากหลาย  ของวัฒนธรรม   การจัดระ เบี ยบสั งคมโลก                   
การแลกเปลี่ยนถ่ายทอด  อารยธรรมของดินแดนต่างๆ ซึ่งมีผลต่อการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์  

 
 
รายวิชาใหม่ 

ตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะ 
(เป็นรายวิชากลุ่ม
มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์) 
 
 

 300 -14002 ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมไทย                2 (2-0-4) 
  (Understanding  Thai  Society) 

โครงสร้างทางสังคมไทย จารีตประเพณี ขนบประเพณี  
วิถีประชาและภูมิปัญญา การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพปัญหา
สังคมท่ีมผีลกระทบต่อเศรษฐกิจ การเมือง และการปกครองของไทย 

 
รายวิชาใหม่ 

ตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะ 
(เป็นรายวิชากลุ่ม
มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์) 

 300 -14003  พหุวัฒนธรรม                       2 (2-0-4) 
   (Multiculturalism) 

ความหมายและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น วัฒนธรรมกับกระแสโลกาภิวัตน์             

 
 
รายวิชาใหม่ 

ตามมติที่ประชุม 
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  กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

การด าเนินชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ผลกระทบ    
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมต่อสังคมและวิถีชีวิต 

 
 
 
 
 

คณะกรรมการประจ าคณะ 
(เป็นรายวิชากลุ่ม
มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์) 

 300 -14004 สังคมกับสิ่งแวดล้อม                          2 (2-0-4)   
                     (Society  and  Environment )  

ความส าคัญและความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สภาพปัญหาและ
ผล ก ร ะท บ จ า กก า ร ใ ช้ ท รั พ ย าก ร ธ ร รม ช า ติ แ ล ะสิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม                   
ความรับผิดชอบของสังคมและการมีส่วนร่วมในการจัดการกับสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ การบ ารุงรักษาและคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 
 
รายวิชาใหม่ 

ตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะ 
(เป็นรายวิชากลุ่ม
มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์) 

300-11003  เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน    3 ( 3-0-6 ) 
                  (Sufficiency  Economy  for Sustainable Development) 
               ศึกษาความหมาย  ความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน             
วิถีชีวิตคนไทยตามรอยเบื้องพระยุคลบาท  การน ารูปแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้กับสังคมไทย  ตัวอย่างโครงการอันเนื่องมาจาก

300 -14005  เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน          2 (2-0-4) 
          Sufficiency Economy for Sustainable Development) 

ปรัชญาและทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  แนวคิดและ
ทฤษฎีของระบบเศรษฐกิจพอเพียงที่มีอิทธิพลต่อสังคมและการเมือง  
การน าหลักคุณธรรมและจริยธรรมมาปรับใช้กับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้เหมาะสมกับ

 
1. ปรับลดจ านวนหน่วยกิต   
2 เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาให้
สมบูรณ์มากขึ้น 
(เป็นรายวิชากลุ่ม
มนุษยศาสตร์ และ
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  กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

พระราชด าริ 
 

บุคคลและวิถีชีวิตของคนไทยเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน    
 
 
 

สังคมศาสตร์) 

 300 -14006 การเมืองและการปกครองไทย                2 (2-0-4)                                                                         
   (Thai Politics and Government)     

วิวัฒนาการการปกครองของไทย  แนวคิดและอุดมการณ์
ทางการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  กระบวนการ
ทางการเมือง  สถาบันทางการเมืองการปกครอง และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
กับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข การมีส่วนร่วมทางการเมือง  สภาพปัญหาและแนวโน้มทางการ
เมืองการปกครองของไทย 

 
รายวิชาใหม่ 

ตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะ 
(เป็นรายวิชากลุ่ม
มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์) 
 

 300 -14007 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน                    2 (2-0-4) 
 (Law in Daily Life) 
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมาย

อาญา และกฎหมายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน สภาพปัญหา                
ที่เก่ียวข้องกับการใช้กฎหมายซึ่งมีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต 

 
 

 
รายวิชาใหม่ 

ตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะ 
(เป็นรายวิชากลุ่ม
มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์) 
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  กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

300-30001      กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา          2 (2-0-4)  
          (Intellectual Property Law)  

             ศึกษาความหมาย และประเภทของทรัพย์สินทาง
ปัญญา  ความรู้ เรื่องลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร  เครื่องหมาย
การค้า  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละ
ประเภท  ความร่วมมือระหว่างประเทศในการคุ้มครองสิทธิ์  สิทธิของ
นักแสดง  การอนุญาตให้ผู้อ่ืนใช้สิทธิ์  การละเมิดสิทธิ์ และบทลงโทษ 

300 -14008      กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา               2 (2-0-4) 
(Intellectual Property Law) 
ความหมาย ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา  ลิขสิทธิ์

และทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา  ความร่วมมือระหว่างประเทศในการคุ้มครองสิทธิ์ 
 

 
ปรับค าอธิบายรายวิชาให้
กระชับ และสมบูรณ์   
มากขึ้น(เป็นรายวิชากลุ่ม
มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์) 
 

 300 -14009 การคิดและการตัดสินใจ                       2 (2-0-4) 
(Thinking and Decision Making) 
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ประเภท            

ของการคิด ทฤษฎีและกระบวนการตัดสินใจ การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม  
ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา  การคิดแบบ          
องค์รวม การประยุกต์การคิดและการตัดสินใจในการด าเนินชีวิตและ          
การประกอบอาชีพ  

 
 
รายวิชาใหม่ 

ตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะ 
(เป็นรายวิชากลุ่ม
มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์) 
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  กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

 300 –14010   การบริหารความขัดแย้งและการจัดการความเครียด         2 (2-0-4) 
     (Conflict and Stress Management) 
              ความหมาย ทฤษฎี ลักษณะและธรรมชาติของความขัดแย้ง 
สาเหตุและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความขัดแย้ง กระบวนการในการจัดการ
ความขัดแย้ง แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความเครียด ปัจจัยที่
ก่อให้เกิดสภาวะเครียด ผลของความขัดแย้งและความเครียดที่มีต่อสภาพ
จิตใจและสังคม เทคนิคการจัดการความขัดแย้งและการจัดการ
ความเครียด  

 

 
 
รายวิชาใหม่ 

ตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะ 
(เป็นรายวิชากลุ่ม
มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์) 

 300 –14011 สารสนเทศส าหรับเยาวชน                    2 (2-0-4)
  (Information for Youth) 

ความรู้ เกี่ยวกับสารสนเทศส าหรับเยาวชน  การน า
ทรัพยากรสารสนเทศไปส่งเสริมการอ่านของเยาวชน แหล่งให้บริการ
สารสนเทศ การเลือกใช้ทรัพยากรสารสนเทศ และเทคนิควิธีการน าไปใช้ 
 

 

 
 
รายวิชาใหม่ 

ตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะ 
(เป็นรายวิชากลุ่ม
มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์) 
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  กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

 300 –14016  วรรณกรรมไทยร่วมสมัย                    2 (2-0-4) 
(Thai Contemporary Literature) 
ความหมาย ขอบเขต และวิวัฒนาการของวรรณกรรม

ไทยปัจจุบัน การอ่านสารคดี นวนิยาย เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ เพ่ือวิเคราะห์
วิจารณ์ถ้อยค า ส านวน เนื้อหา ศิลปะการใช้ภาษา ความคิด  ความเชื่อ  
สภาพสังคมและเอกลักษณ์ไทยในวรรณกรรมไทยปัจจุบัน 

 
 
รายวิชาใหม่ 

ตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะ 
(เป็นรายวิชากลุ่ม
มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์) 

300-13005  วรรณคดีเพื่อการอาชีพ                  3 (3-0-6 )  
        (Literature for Professional Purposes)  
 ศึกษาวรรณคดีสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรีและ

รัตนโกสินทร์ในด้านความงาม  ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม
ประเพณีแนวคิด ความเชื่อ  ปรัชญา  ค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อ                
การด าเนินชีวิต อาชีพและสังคม  

 
 

300 –14017  วรรณคดีไทยศึกษา                           2 (2-0-4) 
(Thai Literature Study) 
ความหมาย องค์ประกอบ และความเป็นมาของ

วรรณคดี ประวัติวรรณคดีไทยและวรรณคดีที่ส าคัญในสมัยสุโขทัย สมัย
อยุธยา สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์  คุณค่าของวรรณคดีไทยที่
ส าคัญด้านความงาม ความคดิ และความรู้ 

 
 
1. ปรับลดจ านวนหน่วยกิต   
2. ปรับชื่อรายวิชา  
3. เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาให้
สมบูรณ์มากขึ้น 
(เป็นรายวิชากลุ่ม
มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์) 
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  กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

300-14002 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต     3 ( 3-0-6 )  
       (Science for Life Development)  

    ศึกษาความส าคัญของคุณภาพชีวิต ความรู้เกี่ยวกับ
อาหาร  และยา  องค์ประกอบของอาหาร ความต้องการอาหารของ
ร่างกายอุปนิสัยการบริโภคอาหารกับสุขภาพ ความส าคัญของ
โภชนาการต่อสุขภาพ  คุณสมบัติทั่วไปของยาและการใช้ยาที่ถูกต้อง  
ความต้องการและความจ าเป็นของมนุษย์โดยใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี การประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ด ารงอยู่อย่าง
เป็นสุข และมีประสิทธิภาพ 

300 –14012     วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต                  2 (2-0-4) 
                    (Science for Quality of Life) 

ความส าคัญและความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์กับ
คุณภาพชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ  อาหารและโภชนาการ  
ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน  ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่ส่งผล
กระทบต่อชีวิต  การประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  

 

 
 
1. ปรับลดจ านวนหน่วยกิต   
2. ปรับชื่อรายวิชา  
3. เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาให้
สมบูรณ์มากขึ้น 
 

300-14001  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                  3 (3-0-6 )  
 (Man and Environment)  
 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม อันเนื่องมาจากพัฒนาการ  
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อประชากรมนุษย์ 
ระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติ  ศึกษามลพิษจากสารเคมี  มลพิษทาง
น้ า  ดินและอากาศ 
 

300 –14013 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                           2 (2-0-4) 
(Life and Environment) 
ความส าคัญและความสัมพันธ์ของชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ   ทรัพยากรธรรมชาติและ
พลังงานทดแทน  สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม และมลพิษ  แนวทางป้องกัน
และแก้ไข ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 

 
 

1. ปรับลดจ านวนหน่วยกิต   
2. ปรับชื่อรายวิชา  
3. เพ่ิมค าอธิบาย รายวิชาให้
สมบูรณ์มากขึ้น (เป็นรายวิชา
กลุ่มวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) 
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  กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

 300 –14014  ชีวิตกับสุขภาพ                                2 (2-0-4) 
(Life and Health) 
ระบบและกระบวนการของชีวิต  ปัจจัยที่มีผลกระทบ

ต่อสุขภาพ ความปลอดภัยของอาหาร ยา และเครื่องส าอาง โรค              
ที่มีผลกระทบต่อสังคม  การดูแลสุขภาพตนเอง การออกก าลังกาย           
การเสริมสร้างสุขภาวะทางกายและทางจิต 

 

 
 
รายวิชาใหม่ 

ตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะ 
(เป็นรายวิชากลุ่ม
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี) 

 300 –14015  การคิดเชิงคณิตศาสตร์                       2 (2-0-4) 
(Mathematical Thinking) 
ความส าคัญของคณิตศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนาการคิด

ของมนุษย์  รูปแบบของกระบวนการคิดเชิงคณิตศาสตร์ การคิดเชิง
เหตุผลและกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาตนเอง               
การประยุกต์ใช้ทักษะการคิดในชีวิตประจ าวัน   

 

 
 
รายวิชาใหม่ 

ตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะ 
(เป็นรายวิชากลุ่ม
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี) 
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  กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

 300 –14018 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน                       2 (2-0-4) 
(English for Job Application) 
ศัพท์ ส านวน และโครงสร้างภาษาที่ใช้ในการสมัครงาน  

ข้อมูลประวัติส่วนตัว หนังสือรับรองการท างาน การอ่านและสรุปใจความ
ส าคัญจากประกาศรับสมัคร  การกรอกใบสมัคร การเขียนจดหมาย 
สมัครงาน และการเตรียมตัวรับการสัมภาษณ์ 

 
 
รายวิชาใหม่ 

ตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะ 
(เป็นรายวิชากลุ่มภาษา) 

300-13008  ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ               3 (3-0-6)  
  (English Reading Skill)  
  ฝึกทักษะการอ่านข้อความที่มีโครงสร้างซับซ้อน  
การเก็บใจความและรายละเอียดที่ส าคัญของเรื่องจากข้อความหรือ
หนังสือที่อ่าน  ฝึกการอ่านแบบตีความ  การอ่านเร็วและการหาข้อมูล
ที่ต้องการ  

300 –14019  การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ          2 (2-0-4) 
                   (English Reading Comprehension)    
                   เทคนิคการอ่าน กลวิธีการเดาศัพท์ การเพ่ิมพูนความรู้
ด้านค าศัพท์และโครงสร้างประโยค การอ่านเพ่ือความเข้าใจจากงานเขียน
และสิ่งที่พบในชีวิตประจ าวัน 

 
 
1. ปรับลดจ านวนหน่วยกิต   
2. ปรับชื่อรายวิชา  
3. เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาให้
สมบูรณ์มากขึ้น 
(เป็นรายวิชากลุ่มภาษา) 

300-13009  ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ             3 (3-0-6) 
  (English Writing Skill)  

 ศึกษารูปแบบการเขียนเพ่ือการสื่อสารในลักษณะต่าง ๆ  ที่ใช้
ในชีวิตประจ าวัน  ฝึกการเขียนสื่อสารอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการในโอกาส
ต่าง ๆ  ฝึกการเขียนจดหมายแบบฟอร์ม บันทึกย่อความ  บทสนทนาและเรียงความ 

 
 

ปรับออก 
 

 
 
 
 

 
 

ตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะ 
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  กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

300-13010    ภาษาอังกฤษมัคคุเทศก์                     3 (3-0-6) 
        (English for Guide)  
         ศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการบริการนักท่องเที่ยว 

เน้นเรื่องศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมฝึก
ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ศึกษาจากเอกสาร      
สูจิบัตร  บทความ และหนังสือที่เก่ียวกับการท่องเที่ยว 

300 –14020      ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว                             2 (2-0-4)               
                    (English for Tourism) 

ศัพท์  ส านวน และการใช้ภาษาอังกฤษเ พ่ือการ
ท่อง เที่ ยว  ข้อมู ลการท่อง เที่ ย วด้ านภูมิศาสตร์  ประวัติ ศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกรอกแบบฟอร์มและการสนทนาในบริบท 
ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 

 
 
1. ปรับลดจ านวนหน่วยกิต   
2. ปรับชื่อรายวิชา  
3. เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาให้
สมบูรณ์มากขึ้น 
(เป็นรายวิชากลุ่มภาษา) 

 300 –14021 การเรียนภาษาอังกฤษจากเพลง                      2 (1-2-3) 
 (Learning English through Songs) 
ศัพท์ ส านวน วิธีการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง  

โดยใช้เพลงภาษาอังกฤษเป็นสื่อ การน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไป
ประยุกต์ใช้ 

 

 
 
รายวิชาใหม่ 
ตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะ 
(เป็นรายวิชากลุ่มภาษา) 
 
 
 

 300 –14022  ภาษาอังกฤษด้านศิลปะและวัฒนธรรม           2 (2-0-4)     
                  (English in Arts and Culture) 

ศัพท์ ส านวน ภาษาอังกฤษจากการอ่านงานเขียน          
สื่อสารสนเทศด้านศิลปะและวัฒนธรรมสาขาต่างๆ การน าเสนอผลงาน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมเป็นภาษาอังกฤษ 

 
รายวิชาใหม่ 

ตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะ 
(เป็นรายวิชากลุ่มภาษา) 
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  กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

 300 –14023     ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                      2 (2-0-4) 
                     (Chinese Language for Communication) 

ความรู้พ้ืนฐาน การออกเสียง ศัพท์ วลี ประโยค และ
ส านวน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 

 
รายวิชาใหม่ 

ตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะ 
(เป็นรายวิชากลุ่มภาษา) 

 300 –14024 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                    2 (2-0-4) 
                    (Japanese Language for Communication) 

ความรู้พ้ืนฐาน ก                      ความรู้พ้ืนฐาน การออกเสียง ศัพท์ วลี ประโยค และ
ส านวน  การฟัง  การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการ
สื่อสาร 

 
รายวิชาใหม่ 

ตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะ 
(เป็นรายวิชากลุ่มภาษา) 
 
 

 300 –14025 ภาษาอาเซียนในชีวิตประจ าวัน                   2 (2-0-4) 
  (ASEAN Languages in Daily Life) 

     ความรู้พ้ืนฐานภาษาอาเซียน การออกเสียง ศัพท์ วลี 
ประโยค และส านวน  การฟัง  การพูด การอ่าน และการเขียนเพ่ือการ
สื่อสารของภาษาในประเทศกลุ่มอาเซียนอย่างน้อยหนึ่งภาษา จากภาษา
ของประเทศบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม หรือ
สหภาพพม่า (ยกเว้นภาษาไทย) 

 
 
รายวิชาใหม่ 

ตามมติทีป่ระชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะ 
(เป็นรายวิชากลุ่มภาษา) 
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 กลุ่มวิชาชีพครู 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา        
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 
300-21001  การศึกษากับการพัฒนาประเทศ             2 (2-0-4) 
                (Education and Country Development) 
 ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับการพัฒนาประเทศ  
การศึกษากับการเปลี่ยนแปลงของสังคม  แนวคิดในการจัดการ
การศึกษาเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  การเมือง           
การปกครอง  หลักการพัฒนาชุมชน  การจัดโรงเรียนเพ่ือพัฒนาชุมชน  
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 

กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 
 
 

ปรับออก 

 
 
 

ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 

300-21002  พื้นฐานการศึกษา                              2 (2-0-4) 
                (Foundations of Education) 
          ความหมายและความส าคัญของการศึกษาและวิชาชีพครู  
ปรัชญา  มโนทัศน์  ทฤษฎีการศึกษา  พ้ืนฐานการศึกษาและวิชาชีพ
ครูในด้านปรัชญา  ประวัติศาสตร์  เศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พัฒนาการของการศึกษาและวิชาชีพครู  
ป ร ะ วั ติ ค ว า ม เ ป็ น ม า แ ล ะ ร ะ บ บ ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ไ ท ย                          
วิกฤตการณ์ทางการศึกษา การปฏิรูปการศึกษาและวิชาชีพครู          
ในปัจจุบัน บทบัญญัติด้านการศึกษาในรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา ความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาใน

 
 
 

ปรับออก 

 
 
 

ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา        
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   วิ สัยทัศน์และแผนพัฒนา
การศึกษาไทย การจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการ            
ศึกษาไทย 
300-21003  ความเป็นครู                                    3 (3-0-6) 
                (Self Actualization for Teachers)       
          บทบัญญัติเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพครู บทบาท หน้าที่  และ
ภาระงานของครูพัฒนาการของวิชาชีพครู  คุณลักษณะของครูที่ดี  
ทัศนคติที่ดีของวิชาชีพครู  การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพ
ความเป็นครู  การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  และการเป็นผู้น าทาง
วิชาการ  จรรยาบรรณวิชาชีพครูวินัยของความเป็นครู  คุณธรรม
จริยธรรมส าหรับครูและมาตรฐานวิชาชีพครูในพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรการศึกษา 

300-21001 ความเป็นครูวิชาชีพ                                3 (3-0-6) 
               (Professional Teacher) 
         ความเป็นมาและพัฒนาการของวิชาชีพครู  บทบาทหน้าที่และภาระ
งานครู  คุณลักษณะของครูที่ดี  คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู  
มาตรฐานวิชาชีพครู  หลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์สุจริต  กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู  การปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ  การเป็น
แบบอย่างที่ดี  การมีจิตสาธารณะและเสียสละให้สังคม  การสร้างปฏิสัมพันธ์
แบบกัลยาณมิตร  การจัดการความรู้เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง   การสร้าง
จิตส านึกและการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู  การแสวงหาและเลือกใช้
ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง 

 
 
1. ปรับชื่อวิชา 
2. เปลี่ยนรหัสวิชา 
3. เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องกับสาระความรู้และ
สมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพ
ครูตามมาตรฐานความรู้ หมวดที่ 
1 ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา 
เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะและ
ประสบการณ์วิชาชีพของ          
ผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา 
และศึกษานิเทศก์ ตามข้อบังคับ
คุรุสภา ว่าดว้ยมาตรฐานวิชาชีพ 
พ.ศ. 2556 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา        
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

300-21004  จิตวิทยาส าหรับครู                            3 (3-0-6) 
          (Psychology for Teachers and Special Education) 
         การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยาการศึกษา           
เพ่ือน ามาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน  มโนทัศน์ หลักการ
แก้ปัญหา  การคิดและการสร้างสรรค์  ทักษะการปลูกฝังเจตคติ
ค่านิยมและจริยศึกษา  หลักการจูงใจ  การสร้างวินัยในการเรียน  
การบูรณาการปฏิบัติการจิตศึกษาเพ่ือการเรียนรู้แบบเรียนรวม           
การเรียนร่วมและเรียนรวมส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษและ         
เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ   และการเป็นครูที่ดี 

300-21004  จิตวิทยาการศึกษา                                 3 (3-0-6)                
               (Educational Psychology) 
           แนวคิดพ้ืนฐาน  หลักการและทฤษฎีของนักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง
กับพัฒนาการและการเรียนรู้ ของมนุษย์   ธรรมชาติของผู้ เ รี ยน              
ความแตกต่างระหว่างบุคคล  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการและ           
การเรียนรู้ของบุคคลวัยต่างๆ  ทฤษฎีการเรียนรู้  รูปแบบการเรียนรู้   
การจูงใจผู้เรียน  และการใช้จิตวิทยาเพ่ือส่งเสริมผู้เรียนด้านเชาวน์ปัญญา
และความถนัด 

 
 
1. ปรับชื่อวิชา 
2. เพ่ิมค าอธิบายรายวิชา 
ให้สอดคล้องกับสาระ
ความรู้และสมรรถนะของ   
ผู้ประกอบวิชาชีพครูตาม
มาตรฐานความรู้ หมวดที่ 1 
ประกาศคณะกรรมการ       
คุรุสภา เรื่อง สาระความรู้
สมรรถนะและประสบการณ์
วิชาชีพของ ผู้ประกอบ
วิชาชีพครู ผู้บริหาร 
สถานศึกษา ผู้บริหาร
การศึกษา และศึกษานิเทศก ์
ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่า
ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ       
พ.ศ. 2556 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา        
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

300-21005 การพัฒนาหลักสูตร                            3 (3-0-6) 
                (Introduction to Curriculum Development) 
        หลักการ  ความส าคัญ  แนวคิด ทฤษฎี และองค์ประกอบของ
หลักสูตร  ประเภทของหลักสูตร  กระบวนการพัฒนาหลักสูตร           
การน าหลักสูตรไปใช้  การประเมินหลักสูตร  การวิเคราะห์หลักสูตร  
ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร  มาตรฐานช่วงชั้นของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

300-21002  การพัฒนาหลักสูตร                                3 (2-2-5)    
                (Curriculum Development) 
 ปรัชญาการศึกษาของไทยและต่างประเทศ  แนวคิด ทฤษฎี
ทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  กลวิธีการจัด
การศึกษา  การประยุกต์ปรัชญาและทฤษฎีทางการศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง
การพัฒนาที่ยั่งยืน ความหมาย ความส าคัญ  หลักการ  ทฤษฎี และ
รูปแบบของหลักสูตร  วิเคราะห์และจัดท าหลักสูตรระดับสถานศึกษาและ
ท้องถิ่น  การออกแบบหลักสูตร  การน าหลักสูตรไปใช้  การประเมิน
หลักสูตร  การฝึกปฏิบัติการท าและพัฒนาหลักสูตร 
 

 
 
1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. เพ่ิมค าอธิบายรายวิชา 
ให้สอดคล้องกับสาระ
ความรู้และสมรรถนะของ  
ผู้ประกอบวิชาชีพครูตาม
มาตรฐานความรู้            
หมวดที่ 1 ประกาศ
คณะกรรมการคุรุสภา  
เรื่อง สาระความรู้สมรรถนะ
และประสบการณ์วิชาชีพ 
ของผู้ประกอบวิชาชีพครู 
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหารการศึกษา และ
ศึกษานิเทศก ์ตามข้อบังคับ
คุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ. 2556 
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206 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา        
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

300-21006   จิตวิทยาการแนะแนวและให้ค าปรึกษา    2 (2-0-4)       
                 (Guidance Psychology and Counseling) 
           ศึกษาความหมาย  ปรัชญา  หลักการและความส าคัญของ
การแนะแนว  ประวัติและความเคลื่อนไหวของการแนะแนวใน
ต่างประเทศและประเทศไทย  ประเภทของการแนะแนว  บริการแนะ
แนวในโรงเรียน  บริการให้ค าปรึกษา  ทฤษฎี  จิตวิทยาการให้
ค าปรึกษา  และการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  ความสนใจและความ
ถนัด  การจัดและการบริหารงานแนะแนว บทบาทของครูและ
บุคลากรของโรงเรียนในการแนะแนว  คุณสมบัติและจรรยาบรรณของ
ผู้แนะแนว  การประเมินผลการแนะแนว 

300-21005 การแนะแนวและให้ค าปรึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน 2 (1-2-3)                                                 
       (Guidance and Counseling for Student Development) 
           ความส าคัญของการแนะแนวในสถานศึกษา  วิวัฒนาการของ
การแนะแนวทั้งในและต่างประเทศ  หลักการแนะแนว  บริการที่ส าคัญ
ของการแนะแนว  ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา  หลักการและเทคนิคการให้
ค าปรึกษา  ฝึกปฏิบัติการน าหลักการแนะแนวไปใช้ในการจัดบริการแนะ
แนว  และการให้ค าปรึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของ
ผู้เรียน 

 
 
1. ปรับชื่อวิชา 
2. เปลี่ยนรหัสวิชา 
3. เพ่ิมค าอธิบายรายวิชา 
ให้สอดคล้องกับสาระ
ความรู้และสมรรถนะของ          
ผู้ประกอบวิชาชีพครูตาม
มาตรฐานความรู้ หมวดที่ 1 
ประกาศคณะกรรมการ         
คุรุสภา เรื่อง สาระความรู้ 
สมรรถนะและประสบการณ์
วิชาชีพของผู้ประกอบ
วิชาชีพครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้บริหาร
การศึกษาและศึกษานิเทศก ์
ตามข้อบังคับคุรุสภา        
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 
พ.ศ. 2556 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา        
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

300-21007  การจัดการเรียนรู้                              3 (3-0-6) 
                (Learning Management)   
          ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน รูปแบบการเรียนรู้และการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  การออกแบบและการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้  การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้  
การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม  เทคนิคและวิทยาการจัดการ
เรียนรู้  การใช้และการผลิตสื่อและการพัฒนา  นวัตกรรมการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  การจัดท าการท าแผนการ
เรียนรู้รายภาค  และตลอดภาค  การออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับวัยของผู้เรียน  เลือกใช้  พัฒนาและสร้างสื่ออุปกรณ์ที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน  การจัดแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้  
การบริหารจัดการในชั้นเรียน  การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียนและจ าแนกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการประเมินผล 

300-21006  การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน       3 (2-2-5)  
                 (Learning and Classroom Management) 
          หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎี และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน  หลักการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียน
รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา  การบูรณาการการ
เรียนรู้แบบเรียนรวม  การบริหารจัดการในชั้นเรียนและการพัฒนาศูนย์
การเรียนในสถานศึกษา  การน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง  แนวปฏิบัติ
ในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การเรียนรู้  ฝึกปฏิบัติการสอนและการทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้ใน
สถานการณ์จ าลอง 

 
 
1. ปรับชื่อวิชา 
2. เปลี่ยนรหัสวิชา 
3. เพ่ิมค าอธิบายรายวิชา 
ให้สอดคล้องกับสาระ
ความรู้และสมรรถนะของ    
ผู้ประกอบวิชาชีพครูตาม
มาตรฐานความรู้ หมวดที่ 1 
ประกาศคณะกรรมการ      
คุรุสภา เรื่อง สาระความรู้ 
สมรรถนะและประสบการณ์
วิชาชีพของผู้ประกอบ
วิชาชีพครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้บริหาร
การศึกษาและศึกษานิเทศก์ 
ตามข้อบังคับคุรุสภา      
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 
พ.ศ. 2556 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา        
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

300-21008  การวัดและประเมินผลการศึกษา             2 (2-0-4)           
                (Educational Measurement and Evaluation)  
        คว ามสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง วั ต ถุ ป ระส งค์ ใ นก า รสอนและ
ประสบการณ์การเรียนรู้กับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้            
ตามทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิมและทฤษฎีการตอบสนอง  ข้อสอบ  
หลักการ และวิธีวัดผลและประเมินผลแบบต่างๆ การออกแบบ          
การสร้าง  และการใช้แบบสอบและเครื่องมือการวัดและประเมินผล
การศึกษา  ความตรงและความเที่ยง  การประเมินตามสภาพจริง       
การประเมินการปฏิบัติ  และการประเมินแฟ้มสะสมงาน  คลังข้อสอบ  
การตัดสิน  และรายงานผลการเรียนรู้ 

300-21009 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้            3 (2-2-5) 
               (Learning Assessment and Evaluation) 
          ความหมาย  ความส าคัญ  หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎี  และ         
แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลทางการศึกษาและ          
การเรียนรู้  การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย  จิตพิสัย และทักษะพิสัย  การประเมินผลแบบ        
อิ งกลุ่ มและ อิง เกณฑ์   การประ เมินผลแบบย่อยและแบบรวม               
การประเมินตามสภาพจริง  การประเมินการปฏิบัติและการประเมิน         
จากแฟ้มแสดงหลักฐานการเรียนรู้  การรายงานผลการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ เ พ่ือพัฒนาผู้ เรียน  ฝึกปฏิบัติการวัดและการประเมินผล           
การเรียนรู้เพ่ือน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

 
 
1. ปรับชื่อวิชา 
2. เปลี่ยนรหัสวิชา 
3. เพ่ิมค าอธิบายรายวิชา 
ให้สอดคล้องกับสาระ
ความรู้และสมรรถนะของ     
ผู้ประกอบวิชาชีพครูตาม
มาตรฐานความรู้ หมวดที1่ 
ประกาศคณะกรรมการ         
คุรุสภา เรื่อง สาระความรู้ 
สมรรถนะและประสบการณ์
วิชาชีพของผู้ประกอบ
วิชาชีพครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้บริหาร
การศึกษา และศึกษานิเทศก ์
ตามข้อบังคับคุรุสภา   
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 
พ.ศ. 2556 
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210 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา        
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

300-21009  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทางศึกษา                                                       3 (2-2-5) 
             (Innovation  and  Education  Information  and 
Communication Technology) 
  หลักการ  และทฤษฎีที่เกี่ยวกับกลยุทธ์การเรียนการสอน  
กิจกรรมและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา  ความส าคัญและ
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา  
ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารกับการเรียนการสอน  ประเภทและ
ลักษณะของสื่อการเรียนการสอน  บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการเรียนการสอน  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในสาขาวิชาชีพ  การบูรณาการกลยุทธ์และนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีการศึกษาในการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร  โดยเน้น
การออกแบบ  การใช้ และการประเมิน 

300-21008  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3 ( 2 - 2 - 5 ) 
                           
      (Educational Innovation and Information Technology) 
           หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา  การออกแบบ  การประยุกต์ใช้  และการ
ประเมินสื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร  กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีสารสนเทศ  การสร้างสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ 

 
 
 
1. ปรับชื่อวิชา 
2. เปลี่ยนรหัสวิชา 
3. เพ่ิมค าอธิบายรายวิชา 
ให้สอดคล้องกับสาระ
ความรู้และสมรรถนะของ      
ผู้ประกอบวิชาชีพครูตาม
มาตรฐานความรู้ หมวดที่1 
ประกาศคณะกรรมการ   
คุรุสภา เรื่อง สาระความรู้ 
สมรรถนะและประสบการณ์
วิชาชีพของผู้ประกอบ
วิชาชีพครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้บริหาร
การศึกษา และศึกษานิเทศก ์
ตามข้อบังคับคุรุสภา          
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 
พ.ศ. 2556 
 



149 
 

211 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา        
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

300-21010  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                3 (3-0-6) 
                (Research for Learning Development)  
          หลักการพ้ืนฐานและวิธีการแสวงหาความรู้  การประยุกต์
ความรู้ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ในการวิจัยทาง
การศึกษาและการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  ธรรมชาติและ
ประเภทของการวิ จั ย   รูปแบบการวิ จั ย   กระบวนการวิ จั ย  
จรรยาบรรณนักวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  การออกแบบการวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  สถิติเพ่ือการวิจัย  การเก็บรวบรวม
ข้อมูล  การวิเคราะห์และแปลผล  การเสนอโครงการเพ่ือท าวิจัยและ
การเขียนรายงานการวิจัย  การประเมินคุณภาพงานวิจัย  การวิพากษ์
งานวิจัย  การน าเสนอผลงานวิจัย  การศึกษางานวิจัยในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้  กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา การฝึก
ปฏิบัติการวิจัยในลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียน  การน าผลการวิจัย
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนและพัฒนาผู้เรียน 
 
 

300-21007  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้           3 (2-2-5)                 
                (Research for Learning Development) 
           ความหมาย  ความส าคัญ  หลักการและประเภทของการวิจัย  
แนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  การก าหนดหัวข้อการวิจัย  
เครื่องมือและวิธีการส าหรับรวบรวมข้อมูล  การออกแบบการวิจัย         
การเลือกตัวอย่างหรือผู้เข้าร่วมวิจัย  การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้
รวบรวมข้อมูล  วิธีด าเนินการวิจัย  การวิเคราะห์และการแปลความหมาย
ข้อมูล  การเขียนรายงานการวิจัย  การน า ผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนรู้  การฝึกปฏิบัติการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  
การแก้ปัญหาและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
 

 
 
1. ปรับชื่อวิชา 
2. เปลี่ยนรหัสวิชา 
3. เพ่ิมค าอธิบายรายวิชา 
ให้สอดคล้องกับสาระ
ความรู้และสมรรถนะของ      
ผู้ประกอบวิชาชีพครูตาม
มาตรฐานความรู้ หมวดที่1 
ประกาศคณะกรรมการ   
คุรุสภา เรื่อง สาระความรู้ 
สมรรถนะและประสบการณ์
วิชาชีพของผู้ประกอบ
วิชาชีพครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้บริหาร
การศึกษา และศึกษานิเทศก ์
ตามข้อบังคับคุรุสภา          
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 
พ.ศ. 2556 
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212 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา        
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

300-21011 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 2 ( 2 -0 -4 )    
                 (Management and Educational Leadership)           
          ทฤษฏีและหลักการบริหารจัดการการศึกษา  การบริหารจัดการ
ชั้นเรียนและการจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ                 
การประกันคุณภาพการศึ กษา  การเรี ยนรู้ วัฒนธรรมองค์ กร                      
การติดต่อสื่อสารมนุษย์ สัมพันธ์ในองค์กร  การท างานเป็นทีม  ภาวะผู้น า
ทางการศกึษา  การคิดอย่างเป็นระบบ  การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้การ
เป็นผู้น าทางวิชาการ  การจัดท าโครงงานทางวิชาการและโครงการฝึกอาชีพ 

300-21010  การประกันคุณภาพการศึกษา            2 (2-0-4)          
               (Quality Assurance in Education)    
          หลักการ  แนวคิด  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ
การศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา  ปัจจัย  มาตรฐาน  ตัวชี้วัด  
ระบบการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก  จัดกิจกรรมประเมิน
คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  การน าผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 
 
1. ปรับชื่อวิชา 
2. เปลี่ยนรหัสวิชา 
3. เพ่ิมค าอธิบายรายวิชา 
ให้สอดคล้องกับสาระ
ความรู้และสมรรถนะของ      
ผู้ประกอบวิชาชีพครูตาม
มาตรฐานความรู้ หมวดที่1 
ประกาศคณะกรรมการ   
คุรุสภา เรื่อง สาระความรู้ 
สมรรถนะและประสบการณ์
วิชาชีพของผู้ประกอบ
วิชาชีพครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้บริหาร
การศึกษา และศึกษานิเทศก ์
ตามข้อบังคับคุรุสภา          
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 
พ.ศ. 2556 
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213 
 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา        
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

300-21012  ภาษาอังกฤษส าหรับครู                       2 (2-0-4) 
                (English for Teachers) 
    ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในห้องเรียน
และการควบคุมชั้นเรียน ศัพท์ภาษาอังกฤษในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ส าหรับครูนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์  ไวยากรณ์ส าหรับการพูดและ
การเขียน  กลยุทธ์การอ่านและการฟัง  กลยุทธ์ในการสื่อสารการเรียน
ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 
  

300-21003 ภาษาและวัฒนธรรม                              3 (2-2-5)    
               (Language and Culture) 
          ความส าคัญของภาษาและความหลากหลายของวัฒนธรรม          
ในการประกอบวิชาชีพครู  การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ  ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในสังคม           
พหุวัฒนธรรมเพื่อการสื่อความหมายอย่างถูกต้องเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู 

 
 
1. ปรับชื่อวิชา 
2. เปลี่ยนรหัสวิชา 
3. เพ่ิมค าอธิบายรายวิชา 
ให้สอดคล้องกับสาระ
ความรู้และสมรรถนะของ      
ผู้ประกอบวิชาชีพครูตาม
มาตรฐานความรู้ หมวดที่1 
ประกาศคณะกรรมการ   
คุรุสภา เรื่อง สาระความรู้ 
สมรรถนะและประสบการณ์
วิชาชีพของผู้ประกอบ
วิชาชีพครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้บริหาร
การศึกษา และศึกษานิเทศก ์
ตามข้อบังคับคุรุสภา          
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 
พ.ศ. 2556 
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215 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา        
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

300-21013  ประสบการณ์วิชาชีพครู                      2 (1-2-3)  
                (Professional Experience)   
 การบูรณาการความรู้วิชาชีพครูในการศึกษาสังเกตระบบ         
การจัดการเรียนการสอน  การปกครองชั้นเรียนและสภาพงานครู    
พฤติ ก ร รมและบทบาทตามภ า ระหน้ า ที่ ข อ งคว าม เป็ น ค รู                 
ฝึกปฏิบัติการวางแผนการศึกษาผู้เรียน  การมีส่วนร่วมกับสถานศึกษา
ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและน าหลักสูตรไปใช้  ฝึกการ
จัดการท าแผนการจัดการเรียนรู้  การทดลองสอนในสถานการณ์
จ าลองและสถานการณ์จริง  การออกแบบทดสอบหรือข้อสอบ            
การตรวจข้อสอบ  การให้คะแนนและการตัดสินผลการเรียนรวมทั้ง
การจัดท าโครงงานวิชาการ 

300-21011  ประสบการณ์วิชาชีพครู                      2 (1-2-3)                     
                (Professional Experiences) 
          การบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพครูโดยการศึกษา  สังเกตการ
จัดการเรียนรู้และการปกครองชั้นเรียน  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง  ทดลองสอนในสถานการณ์จ าลอง
และสถานการณ์จริง  ฝึกการออกแบบทดสอบ  การตรวจข้อสอบ  การให้
คะแนนและการตัดสินผลการเรียนรูปแบบต่างๆ  การมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนและความเป็นครูมืออาชีพ 

 
 
1. ปรับชื่อวิชา 
2. เปลี่ยนรหัสวิชา 
3. เพ่ิมค าอธิบายรายวิชา 
ให้สอดคล้องกับสาระ
ความรู้และสมรรถนะของ      
ผู้ประกอบวิชาชีพครูตาม
มาตรฐานความรู้ หมวดที่1 
ประกาศคณะกรรมการ   
คุรุสภา เรื่อง สาระความรู้ 
สมรรถนะและประสบการณ์
วิชาชีพของผู้ประกอบ
วิชาชีพครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้บริหาร
การศึกษา และศึกษานิเทศก์ 
ตามข้อบังคับคุรุสภา          
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 
พ.ศ. 2556 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา        
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

300-21014  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1       6 (0-12-6) 
                (Teaching Internship 1)            
           การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยมีการนิเทศอย่า ง
ใกล้ชิด  การบูรณาการความรู้ในการจัดท าแผนการเรียนรู้  การจัด
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อ นวัตกรรม เทคนิคและกลยุทธ์การเรียนรู้
ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน   การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ เ พ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้ เรียน              
การจัดท าบันทึกและผลการจัดการเรียนรู้   การจัดกิจกรรมทาง
วิชาการ  การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  การปฏิบัติงานครู
นอกเหนือจากการสอน  การสัมมนาทางการศึกษา  

300-21012  การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1    6 (0-36-0)                                           
                (Teacher Professional Practice in School 1) 
          ปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษาโดยบูรณาการความรู้เพ่ือ
การประกอบวิชาชีพครูภายใต้การก ากับของอาจารย์นิเทศก์  การจัดท า
แผนการเรียนรู้   การจัดกระบวนการเรียนรู้   การใช้สื่อ  นวัตกรรม  
เทคนิคและกลยุทธ์เพ่ือการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือน าไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน  
การจัดท าบันทึกผลการจัดการเรียนรู้   การจัดกิจกรรมทางวิชาการ             
การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหาผู้เรียน  การศึกษาผู้ เรียนเป็นรายกรณี  
การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน  และการสัมมนาทางการศึกษา 

 
 
1. ปรับชื่อวิชา 
2. เปลี่ยนรหัสวิชา 
3. เพ่ิมค าอธิบายรายวิชา 
ให้สอดคล้องกับสาระ
ความรู้และสมรรถนะของ      
ผู้ประกอบวิชาชีพครูตาม
มาตรฐานความรู้ หมวดที่1 
ประกาศคณะกรรมการ   
คุรุสภา เรื่อง สาระความรู้ 
สมรรถนะและประสบการณ์
วิชาชีพของผู้ประกอบ 
วิชาชีพครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้บริหาร
การศึกษา และศึกษานิเทศก์ 
ตามข้อบังคับคุรุสภา          
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 
พ.ศ. 2556 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา        
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

300-21015  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2       6 (0-12-6) 
               (Teaching Internship 2) 
     การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยอิสระควบคู่กับการ
นิเทศ  การบูรณาการความรู้ในการจัดท าแผนการเรียนรู้  การจัด
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อ นวัตกรรม เทคนิคและกลยุทธ์การเรียนรู้
ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน  การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ เ พ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้ เรียน              
การจัดท าบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้  การจัดกิจกรรม
ทางวิชาการ  การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานครู
นอกเหนือจากการสอน  การสัมมนาทางการศึกษา 

300-21013 การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2     6 (0-36-0)                         
               (Teacher Professional Practice in School 2) 
           ปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษาโดยบูรณาการความรู้เพ่ือ
การประกอบวิชาชีพครูภายใต้การก ากับของอาจารย์นิเทศก์  การจัดท า
แผนการเรียนรู้   การจัดกระบวนการเรียนรู้   การใช้สื่อ  นวัตกรรม  
เทคนิคและกลยุทธ์เพ่ือการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ เ พ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้ เรียน                
การจัดท าบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้  การจัดกิจกรรมทาง
วิชาการ  การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้ เรียน  การปฏิบัติงานครู
นอกเหนือจากการสอน  และการสัมมนาทางการศึกษา 

 
 
1. ปรับชื่อวิชา 
2. เปลี่ยนรหัสวิชา 
3. เพ่ิมค าอธิบายรายวิชา 
ให้สอดคล้องกับสาระ
ความรู้และสมรรถนะของ      
ผู้ประกอบวิชาชีพครูตาม
มาตรฐานความรู้ หมวดที่1 
ประกาศคณะกรรมการ   
คุรุสภา เรื่อง สาระความรู้ 
สมรรถนะและประสบการณ์
วิชาชีพของผู้ประกอบ
วิชาชีพครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้บริหาร
การศึกษา และศึกษานิเทศก ์
ตามข้อบังคับคุรุสภา          
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 
พ.ศ. 2556 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา        
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

กลุ่มวิชาชีพครูเลือก 
300-21016  สุขภาพจิตและการปรับตัว                  2 (2-0-4) 
                (Mental Health and Adjustment) 
         ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมาของการศึกษา
สุขภาพจิต  องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพจิต  พฤติกรรมที่เป็น
ปัญหา การป้องกันและแก้ไขประเภทของความผิดปกติทางอารมณ์
และจิตใจ  การป้องกันปัญหาสุขภาพจิต  การส่งเสริมสุขภาพจิต   
การปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมในสภาวะปัจจุบัน การใช้กลวิธาน           
แห่งการปรับตัว  บทบาทของครูต่อการปรับตัวของนักเรียน 
 

กลุ่มวิชาชีพครูเลือก 
 
 
 

ปรับออก 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 

300-21017  สถิติทางการศึกษา                            2 (2-0-4)       
                (Educational Statistics)  
 ศึกษาความหมายของประชากร  และกลุ่มตัวอยาง  การสุ่ม
ตัวอย่างการแจกแจงความถี่  การวัดแนวโน้มเขาสู่ส่วนกลาง  การวัด
การกระจาย  การวัดต าแหนงและการเปรียบเทียบการแจกแจงปกติ  
การประมาณคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน  การทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้ Z-Test, T-test, F-test และการวัดความสัมพันธ์ของข้อมูล       
ดวยสหสัมพันธ์อย่างง่าย  

300-21027  สถิติทางการศึกษา                                 2 (2-0-4) 
                (Educational Statistics)  
           การแจกแจงความถี่  ร้อยละ  การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง  
การวัดการกระจาย  การจัดต าแหน่งและการเปรียบเทียบ  การแจกแจง
ปกติ  การประมาณค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน  การทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้ z-test, t-test, F-test และการวัดความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลด้วยสหสัมพันธ์อย่างง่าย  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
ค านวณค่าสถิติทางการศึกษา   
 
 

 
 
 

เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาให้
สมบูรณ์มากขึ้น 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา        
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

300-21018  สื่อการสอน                   2 (2-0-4)   
                (Instructional Media)  
 ศึกษานิยาม  ประเภทและคุณคาของสื่อการสอน  บทบาท
และความสัมพันธ์ของสื่อในระบบ  การเรียนการสอน  หลักเกณฑและ
วิธีการ  การเลือกผลิต  การใช และเก็บรักษาสื่อการสอนแต่ละ
ประเภท  ฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อขั้นพ้ืนฐานอย่างง าย  วิเคราะห์
แนวโน้มของการผลิต การใช้และพัฒนาสื่อในอนาคต 

300-21022  สื่อการสอน                                         2 (1-2-3) 
                (Instructional Media)  
           ความส าคัญ  ประเภท และคุณค่าของสื่อการสอน  บทบาทและ
ความสัมพันธ์ของสื่อการสอนในระบบการเรียนการสอน  หลักเกณฑ์และ
วิธีการเลือกผลิตสื่อการสอน  การใช้และเก็บรักษาสื่อการสอนแต่ละ
ประเภท  ฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนขั้นพ้ืนฐาน  วิเคราะห์แนวโน้ม
ของการผลิต  การใช้และการพัฒนาสื่อการสอนในอนาคต 
 
 
 

 
 
1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. เพ่ิมค าอธิบายรายวิชา
ให้สมบูรณ์มากข้ึน 

300-21019   การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   
                                                                   2 (2-0-4)                                                  
    (Non-Formal Education and Independent Education)  
            ศึกษาความหมายและลักษณะของการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  จุดมุงหมายของการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  วิธีการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย  ระยะเวลาของการศึกษา  การวัดและการประเมินผล
การศึกษา  การเทียบโอนหน่วยการเรียน  สภาพแวดล้อม  สื่อและ
แหล่งความรู้อ่ืนๆ ที่เอ้ือต่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
 

300-21016 การศึกษาตลอดชีวิต                               2 (2-0-4) 
               (Lifelong Education)  
           ความหมาย  แนวคิด  ทฤษฏี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาตลอดชีวิต  ความส าคัญของการจัดการศึกษาตลอดชีวิต  
เป้าหมายของการศึกษา  ความเสมอภาคทางการศึกษา  รูปแบบและ
กิจกรรมการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  ปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และตามอัธยาศัย  
การเรียนรู้ด้วยตนเอง  การส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตในสังคมไทย  
วิเคราะห์แนวโน้มการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 

 
 
 
1. ปรับชื่อวิชา 
2. เปลี่ยนรหัสวิชา 
3. เพ่ิมค าอธิบายรายวิชา
ให้สมบูรณ์มากข้ึน 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา        
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

300-21020  การฝึกอบรมและการประชุม                 2 (2-0-4) 
                (Organizing Training Program)    
            ศึกษาหลักการ กระบวนการและเทคนิคในการจัดการ
ฝึกอบรมและการประชุม  การจัดท าแผน  การเขียนโครงการ         
การจัด เตรียมบุคลากรและสถานที่การด า เนินการตามแผน               
การประเมินผล และทดลองจัดการฝึกอบรมและการประชุม 
 

 
 

ปรับออก 
 
 
 
 
 

 
 

ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 

300-21021  คุณธรรม จริยธรรมของครู                  2 (2-0-4) 
                 (School Teacher Ethics) 
 ความหมายและความส าคัญของคุณธรรม  จริยธรรมของครู  
ความสัมพันธ์ของคุณธรรม จริยธรรมกับประสิทธิภาพของงานครู         
การวิเคราะห์คุณธรรม  จริยธรรมหลักที่ส าคัญของครู  การปลูกฝัง
คุณธรรม  จริยธรรมในตนเองการฝึกปฏิบัติ เ พ่ือเสริมคุณธรรม  
จริยธรรมในตัวนักเรียน 
 

 
 
 

ปรับออก 
 

 
 
 

ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการ 
ประจ าคณะ 

300-21022  กฎหมายการศึกษา                            2 (2-0-4)          
                (Educational Law)    
           ศึกษาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

 
 
 

ปรับออก 
 

 
 
 

ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา        
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พระราชบัญญัติองค์กรวิชาชีพครู  และ
บุคลากรทางการศึกษา  กฎกระทรวง  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่เกี่ยวของกับครู  บุคลากรทางการศึกษา  สถานศึกษา และนักเรียน
นักศึกษา 
 
300-21023   การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น                  2 (2-0-4)                   
                 (Local Curriculum Development) 
           แนวคิด หลักการ และความส าคัญของหลักสูตรท้องถิ่น 
การศึกษา  วิเคราะห์ชุมชนกระบวนการการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  
การใช้และการประเมินผลหลักสูตร  การฝึกปฏิบัติการออกแบบ
หลักสูตรท้องถิ่น 
 
 

 
 
 

ปรับออก 
 

 
 
 

ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 

300-21024   จิตวิทยาการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 2 (2-0-4)  
   (Psychology of Teaching Children with Special Needs) 

กระบวนการเรียนรู้ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษในด้านการ
ประมวลประสาทสัมผัสการเคลื่อนไหว  การเรียนรู้จากเงื่อนไขทาง
สังคม การเรียนรู้ทางปัญญา  การปรับพฤติกรรม  สื่อและเทคโนโลยี
ช่วยสอนส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  การท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ เทคนิคการสอน  การจัดกลุ่มผู้เรียนในรูปแบบการเรียนร่วม
และการเรียนรวม 

 
 
 

ปรับออก 
 

 
 
 

ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา        
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

 
 

300-21025  จิตวิทยาการสอนเด็กด้อยโอกาส            2 (2-0-4)      
         (Psychology of Teaching Disadvantaged Children)
    ลักษณะเฉพาะ ปัญหา และความต้องการของเด็กด้อย
โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ ได้แก่ เด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
เด็กที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลหรือทุรกันดาร เด็กที่อพยพย้ายที่อยู่บ่อยๆ 
เด็กเร่ร่อนและเด็กที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีแออัด  จิตวิทยาการสอนเด็กด้อย
โอกาส   การใช้ชุมชนเป็นฐานเพ่ือจัดการเรียนการสอน  การจัดการ
ศึกษาส าหรับผู้ปกครอง 
 

 
 
 

ปรับออก 
 

 
 
 

ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 

300-21026   ภาวะผู้น าในการพัฒนาชุมชน       2 (2-0-4) 
                 (Leadership for Development Community) 
          ความส าคัญของการเป็นผู้น า  บทบาทหน้าที่  คุณสมบัติของ
ผู้น า  การส่ ง เสริมบุคลิกภาพและสมรรถภาพในการเป็นผู้น า              
การพัฒนาทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์  การสื่อความหมาย  ผู้น ากลุ่มใน
การแก้ปัญหา  การวางแผนเพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
ชุมชนเพ่ือพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและสร้างสรรค์  โดยศึกษา
ภาคปฏิบัติ  โครงการในพระราชด าริ 
 
 

 
 
 
 

ปรับออก 
 

 
 
 
 

ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา        
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

300-21027  การจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น   2 (2-0-4)  
               (Knowledge Management and Local Wisdom) 
           ลักษณะ บทบาทแห่งองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  
การพัฒนาทักษะด้านการบริหาร  การจัดการความรู้  การสร้างองค์
ความรู้  การจัดเก็บและสืบค้นความรู้  การถ่ายทอดความรู้และการใช้
ประโยชน์   โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานแห่ งการเรียนรู้         
เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 

300-21014  การจัดการความรู้                                2 (2-0-4) 
                (Knowledge Management) 
           แนวคิ ด   ทฤษฎี   ความส าคัญของการจั ดการความรู้                 
การเชื่อมโยงความรู้กับการปฏิบัติและการด ารงชีวิต  การตัดสินใจโดย
อาศัยฐานความรู้และภูมิปัญญา  การจัดระบบความรู้  การบริหารจัดการ
ความรู้   การก าหนดยุทธศาสตร์การจัดการความรู้  และการสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต 
 
 

 
 
1. ปรับชื่อวิชา 
2. เปลี่ยนรหัสวิชา 
3. เพ่ิมค าอธิบายรายวิชา
ให้สมบูรณ์มากข้ึน 

300-21028   พัฒนาการความเป็นครู                     2 (2-0-4)     
        (Programs to Assist Developing Teacher Students)   
           ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความเป็นครู  เจตคติต่อวิชาชีพ 
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่ดีของความเป็นครู  องค์กร
วิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การใช้เหตุผลแบบรูปภาพและแบบ
อุปมา-อุปมัย ความรู้พ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์  ภาษาไทย และสังคม
โลกปัจจุบัน 

 
 
 

ปรับออก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา        
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

 300-21015  การศึกษาพิเศษ                                   2 (2-0-4) 
                (Special Education)  
            ความหมาย  แนวคิด  ทฤษฏี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาพิเศษ  ความส าคัญของการจัดการศึกษาพิเศษ  การคัดกรอง  
วิธีการจัดการศึกษา และการจัดการกับพฤติกรรมผู้เรียนที่เป็นเด็กพิเศษ  
การจัดการเรียนร่วมระหว่างเด็กปกติและเด็กพิเศษ 

 

 300-21017 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์           2 (1-2-3) 
                (Creative Thinking Development)  
           แนวคิด  ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  
ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับสมรรถภาพของสมอง 
การศึกษาลักษณะบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์  การจัดบรรยากาศ            
การเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมเพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์         
ฝึกทักษะการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
 

 
 

รายวิชาใหม่ 
ตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะ 

 300-21018 การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล        2 (1-2-3)  
              (Research for Individual Learner Development) 
            แนวคิด  ความส าคัญของการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนเป็น
รายบุคคล  วิธีการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้กระบวนการวิจั ย
เป็นฐาน  วิเคราะห์ปัญหา  แนวโน้มการพัฒนาผู้เรียน  ปฏิบัติการวิจัย
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 

 
 

รายวิชาใหม่ 
ตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะ 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา        
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

 300-21019 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 2 (1-2-3) 
               (Achievement Test Construction)  
            ความส าคัญของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  จุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม  การวิ เคราะห์หลักสูตร  การสร้างและหาคุณภาพของ
แบบทดสอบ  การฝึกปฏิบัติการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

 
 

รายวิชาใหม่ 
ตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะ 
 300-21020 การบริหารการศึกษา                      2 (2-0-4) 

              (Educational Administration) 
            หลักการ  แนวคิด  และทฤษฎีการบริหารการศึกษา  การคิดอย่างเป็นระบบ  
การท างานเป็นทีม  การใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ  วัฒนธรรมองค์กร 
มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร  การติดต่อสื่อสาร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน 
 
 

 
 

รายวิชาใหม่ 
ตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะ 

 300-21021 ภาษาอังกฤษส าหรับครูนาฏศิลป์และดนตรี     2 (2-0-4)  
               (English for Drama and Music Teachers) 
           ค าศัพท์  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษส าหรั บการสื่อสารด้าน
นาฏศิลป์และดนตรี  ทักษะการฟัง  การพูด  การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษส าหรับครูนาฏศิลป์และดนตรี  การสื่อสาร  และการเรียน
ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง  การน าภาษาอังกฤษด้านนาฏศิลป์และดนตรีไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

 
 

รายวิชาใหม่ 
ตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะ 

 300-21023 ปรัชญาการศึกษา                               2 (2-0-4) 
               (Philosophy of Education) 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา        
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

           ความหมาย และสาขาของปรัชญา  ความคิดของบุคคลส าคัญใน
ระบบปรัชญา  คุณค่าของปรัชญาการศึกษา  ปรัชญาการศึกษารูปแบบ
ต่างๆ ปรัชญาการศึกษาไทย  นักการศึกษาคนส าคัญของไทยและ
ต่างประเทศ  การน าปรัชญาการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 

รายวิชาใหม่ 
ตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะ 

 300-21024 บุคลิกภาพและการปรับตัว                   2 (2-0-4)    
               (Personality and Adjustment) 
           ความส าคัญของบุคลิกภาพและการปรับตัว  ทฤษฎีบุคลิกภาพ  
การจ าแนกบุคลิกภาพ  การวัดบุคลิกภาพ  ลักษณะของบุคลิกภาพที่เป็น
ปัญหา  การวิเคราะห์เพื่อหารูปแบบบุคลิกภาพที่เหมาะสม  การปรับปรุง
และเสริมสร้างบุคลิกภาพ การปรับตัวของมนุษย์ วิธีการปรับตัวแบบต่างๆ  
พฤติกรรมที่เป็นปัญหา  การป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหา 

 
 

รายวิชาใหม่ 
ตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะ 

 300-21025 จิตวิทยาพัฒนาการ                              2 (2-0-4) 
               (Developmental Psychology) 
            ความหมาย  และความส าคัญของพัฒนาการมนุษย์  ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของบุคคล  ทฤษฎีจิตวิทยา
พัฒนาการ  พัฒนาการด้านต่างๆ ของมนุษย์ตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงวัยชรา  

 
 

รายวิชาใหม่ 
ตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะ 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา        
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

การส่งเสริมพัฒนาการของบุคคลในแต่ละช่วงวัย 
 
 
 
 
 

 300-21026 ทักษะและเทคนิคการสอน                   2 (2-0-4) 
               (Skills and Techniques of Teaching) 
            ความหมาย  ขอบข่าย และความส าคัญของทักษะและเทคนิค
การสอนทักษะการสอนที่จ าเป็นส าหรับครู  การออกแบบการสอนโดยใช้
เทคนิคการสอนแบบต่างๆ  การสอนกลุ่มใหญ่  การสอนกลุ่มย่อย            
การสอนรายบุคคล  การใช้เพลงประกอบการเรียนการสอน  บทบาท
สมมุติ   เทคนิคการสอนแบบมีส่วนร่วม  เทคนิคการสอนโดยใช้
กระบวนการคิด  ฝึกปฏิบัติการสอนโดยใช้ทักษะการสอน และเทคนิค
การสอนที่เหมาะสม 

 
 
 

รายวิชาใหม่ 
ตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะ 
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229 

 

    กลุ่มวิชาเอก 
กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 
กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
หมายเหตุ 

กลุ่มวิชาเอกเดี่ยว                                                     
201–22001     วรรณคดีการละคร 1                      2 (2-0-4)  
      (Dramatic  Literature 1) 
          ศึกษาความหมายและลักษณะวรรณคดีทั่วไป  วรรณคดี          
การละครไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ในเรื่องที่น ามา
แสดงแนวคิด  จุดประสงค์  คุณค่า รวมทั้งหลักการวิเคราะห์วิจารณ์  
และฝึกหัดการวิจารณ์วรรณคดี  

กลุ่มวิชาเอกเดี่ยว 
 301–22008         วรรณคดีการละคร                  2 (2-0-4)   2 (2-0-4) 
                             (Dramatic Literature) 
              ความหมายและลักษณะวรรณคดีทั่วไป  วรรณคดีการละคร
ไทย  ตั้ งแต่สมัยอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทร์   หลักการวิ เคราะห์  
สังเคราะห์วรรณคดีไทยในเรื่องที่น ามาแสดง  แนวคิด  จุดประสงค์  และ
คุณค่า 

 
 
 
รวมรายวิชาวรรณคดี       
การละคร 1 และรายวิชา
วรรณคดีการละคร 2 เป็น
วิชาเดียวคือ รายวิชา
วรรณคดีการละคร    

201-22002    วรรณคดีการละคร 2              2(2-0-4)   
      (Dramatic  Literature 2) 
          ศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบวรรณคดีปุราณะและชาดก 
ที่มีอิทธิพลต่อวรรณคดีการละครในด้านศาสนา  ปรัชญา  สังคม  
วัฒนธรรม  เพื่อน าไปสู่สุนทรียะของการแสดง 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

301–22012 การฝึกประสบการณ์การแสดง 1            3 (0-6-3)   
       (Performing Arts Experience Practice 1) 
        ศึกษา  วิเคราะห์กลวิธีการถ่ายทอดท่าร าและฝึกปฏิบัติ เพลง
ดังต่อไปนี้   ร าหน้าพาทย์เพลงตระสันนิบาต  ตระบรรทมสินธุ์              
ตระบรรทมไพร  โปรยข้าวตอก  และฝึกปฏิบัติแยกดังนี้   
 

ละครพระ – นาง , โขนพระ  :  ลงสรงโทน (อิเหนา)  ละครพันทาง
เรื่องราชาธิราช  ตอนสมิงพระรามอาสา   ละครพันทางเรื่องพระลอ  
ตอนพระลอเข้าห้อง / โขนชุดยกรบ 
 

โขนยักษ์ : ลงสรงชมตลาด (ทศกัณฐ์)  หนุมานรบอากาศตะไล          
โขนชุดยกรบ  พราหมณ์เข้า  และพราหมณ์ออก 
 

โขนลิง :  ลงสรงโทน (หนุมานทรงเครื่อง)  หนุมานรบอากาศตะไล  
โขนชุด  ยกรบ  

301–22012       ทักษะประสบการณ์การแสดง              3 (0-6-3)   
            (Skill and Experience for Drama) 

       วิ เคราะห์องค์ประกอบและกระบวนท่าร าที่ ใช้ ในการแสดง         
โขน-ละคร   
 
 

ละครพระ-นาง , โขนพระ  เช่น  ลงสรงโทน (อิเหนา)  ศุภลักษณ์อุ้มสม  
สุวรรณหงส์ชมถ้ า/เมขลา-รามสูร  และนางแมวเย้ยซุ้ม/พระสุธนเลือกคู่ 
 

 
โขนยักษ์ เช่น  ลงสรงชมตลาด (ทศกัณฐ์)  หนุมานรบอากาศตะไล  
สุวรรณหงส์ชมถ้ า/เมขลา-รามสูร และการแสดงโขน ชุดหนุมานชูกล่องดวงใจ  
 

โขนลิง เช่น  ลงสรงโทน (หนุมานทรงเครื่อง) หนุมานรบอากาศตะไล  
สุวรรณหงส์ชมถ้ า/ระบ าวานรพงศ์  และการแสดงโขน  ชุดหนุมานชูกล่อง
ดวงใจ 
 

        ฝึกปฏิบัติกระบวนท่าร าหน้าพาทย์รวมทุกสาขา ได้แก่ เพลงตระ
สันนิบาต  ตระบรรทมสินธุ์ ตระบรรทมไพร โปรยข้าวตอก  โขนยักษ์เพ่ิม
ฝึกร าหน้าพาทย์พราหมณ์เข้าและพราหมณ์ออก 
 
 
 

 
 
เปลี่ยนชื่อรายวิชาจาก 
“การฝึกประสบการณ์ 
การแสดง 1” เป็น“ทักษะ
ประสบการณ์การแสดง” 
และปรับค าอธิบาย
รายวิชาใหม่ 

 

 



167 
 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

301–22013    การฝึกประสบการณ์การแสดง 2         3 (0-6-3)   
                   (Performing Arts Experience Practice 2) 
          ศึกษา  วิเคราะห์กลวิธีการถ่ายทอดท่าร าและฝึกปฏิบัติเพลง
ดังต่อไปนี้  โขนชุดพระรามตามกวาง  (บทร้องแขกไทร – พระราม
แผลงศร)  เมขลา–รามสูร  ละครนอกเรื่อง มโนห์รา  ตอนพระสุธน
เลือกคู่ (บทร้องเวสสุกรรม – เข้าเฝ้า) / สุวรรณหงส์ชมถ้ าและฝึก
ปฏิบัติแยก  ดังนี้ 

ละคร พระ – นาง , โขนพระ  : ละครในชุดศุภลักษณ์อุ้มสม ละครเสภา 
เรื่องไกรทอง ตอนไกรทองรบกับชาละวันในถ้ า / ละครนอกเรื่อง 
ไชยเชษฐ์  ตอนนางแมวเย้ยซุ้ม 
โขนยักษ์ – โขนลิง  : โขนชุดหนุมานชูกล่องดวงใจ 

301–22013        ทักษะศิลปะการแสดง                      3 (0-6-3)    
             (Performing Art Skill) 

        การสื่อความหมายด้วยท่าทาง  การเปล่งเสียงในการแสดง      
การตีความจากบทละคร  การใช้พ้ืนที่บนเวทีและการเคลื่อนไหวร่างกาย  
น าเสนอรูปแบบการแสดงเดี่ยว  การแสดงคู่และการแสดงชุด/ตอนสั้นๆ 
 

 
 
เปลี่ยนชื่อรายวิชาจาก  
“การฝึกประสบการณ์การ
แสดง 2”  เป็น  “ทักษะ
ศิลปะการแสดง” และ
ปรับค าอธิบายรายวิชาใหม่ 

301-22008    คอมพิวเตอร์ส าหรับผู้สอนนาฏศิลป์      2 (2-0-4)  
         (Computer for dance teaching) 
                        ศึ กษาศัพท์   คว ามหมายและหลั กการ ใช้
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์  ปัญหาเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและวิธีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ        
การสอนนาฏศิลป์และงานนาฏศิลป์ 
 

301-22021       การจัดการแสดงในสถานศึกษา             2 (1-2-3)     
             (Performing Arts Arrangement in School) 
                  หลัก  รูปแบบ  องค์ประกอบ  และหน้าที่ในการจัดการ
แสดงประเภทต่าง ๆ  ฝึกปฏิบัติการจัดท าบทละครส าหรับการแสดง  
และน าเสนอการจัดการแสดงในสถานศึกษา   

ตัดรายวิชา  
“คอมพิวเตอร์ส าหรับ
ผู้สอนนาฏศิลป์”
เปลี่ยนเป็นรายวิชา           
“การจัดการแสดงใน
สถานศึกษา”   
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

301–22014     การจัดท าบทละครเพื่อการศึกษา        2 (2-0-4)   
    (Script Writing for Drama in Education)
   ศึกษาโครงสร้างของบทละครประเภทต่างๆ  
วิธีการเขียน  การตัดต่อบทละคร และฝึกการจัดท าบทละครประเภท
ต่างๆเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน และการจัดการแสดงละคร 

301–22014         การละครตะวันตก              2 (2-0-4)      
             (Western Drama) 

                         ประวัติ  วิวัฒนาการ  รูปแบบการแสดงวรรณกรรม 
การละครและนักการละครที่ส าคัญของการละครตะวันตก 

   

 
 
ตัดรายวิชา “ การจัดท า
บทละครเพ่ือการศึกษา ” 
ออกเปลี่ยนเป็นรายวิชา “  
การละครตะวันตก ”  
เนื่องจากเนื้อหาบางส่วน
ในรายวิชาการจัดท าบท
ละครเพื่อการศึกษา 
ซ้ าซ้อนกบัรายวิชาการ
เขียนเพ่ืองานนาฏศิลป์ 

301–22019  นาฏศิลป์อาเซียน                  2 (0-4-2)    
 (Asean  Dance) 

              ศึกษาประวัติ รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์อาเซียนประยุกต์
และสร้างสรรค์ชุดการแสดงนาฏศิลป์อาเซียน 
 

301–22006       ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน                      2 (1-2-3)    
           (ASEAN Arts and Culture) 

              ที่มา แนวคิด รูปแบบและลักษณะของศิลปวัฒนธรรมในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน  ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปวัฒนธรรมอาเซียนกับบริบท
ทางสังคม  ลักษณะเฉพาะและลักษณะร่วมของศิลปวัฒนธรรมอาเซียน       
ที่มี อิทธิพลต่อกัน  ฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์การแสดงที่ เกี่ยวข้องกับ
ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน 
 
 
 

 
 
ตัดรายวิชา “นาฏศิลป์
อาเซียน” ออกเปลี่ยน 
เป็นรายวิชา         
“ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน” 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

 301–22018    บุคคลส าคัญในวงการนาฏดุริยางคศิลป์  2 (2-0-4)  
         (Distinguished of Thai Dramatic Arts) 

ประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญด้านนาฏศิลป์  ดนตรี  คีตศิลป์  และ
ศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน  นาฏดุริยางคศิลป์ทั้งในอดีตและ
ปัจจุบัน  วิเคราะห์แนวคิดและคุณค่าของผลงาน 
 

 
 
เพ่ิมรายวิชา “บุคคล
ส าคัญในวงการนาฏดุริ
ยางคศิลป์ ”  ปรับตาม
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตร             

301-22022       หลักการวิเคราะห์ศิลปะการแสดง         2 (1–2–3)   
           (Analytical Principle of Performing Arts) 

            หลักการวิเคราะห์แนวคิด  รูปแบบ  โครงสร้างท่าร า  กลวิธี 
การแสดง  และองค์ประกอบของการแสดง   ฝึกหัดการวิเคราะห์   
น าเสนอและอภิปรายผล   

 

 
 
เพ่ิมรายวิชา  “หลักการ
วิเคราะห์ศิลปะการแสดง”             
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 ภาคผนวก ง   
ประกาศและข้อบังคับ 

- ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่องสาระความรู้  สมรรถนะและประสบการณ ์
  วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา 
   และศึกษานิเทศก์  ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556   
- ข้อบังคับคุรุสภาว่าดว้ยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)        
  พ.ศ. 2553 
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ภาคผนวก จ 
รายงานการประชุม 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศึกษา  
  ครั้งที ่2/2557  
- รายงานการประชุมสภาวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
  ครั้งที ่2/2557  
- รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
  ครั้งที ่6/2557 
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รายงานการประชุม 

สภาวิชาการ  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 
วันพฤหัสบดีที่   ๑๘   กันยายน  ๒๕๕๗   เวลา ๑๓.๓๐ น.  
ณ  ห้องประชุม ๑  ตึกอ านวยการ  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

.................................. 
 
ผู้มาประชุม 

๑.  นายสิริชัยชาญ   ฟักจ ารูญ    ประธานสภาวิชาการ 
 ๒.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ยุพา    ประเสริฐยิ่ง   รองประธานสภาวิชาการ 
 ๓.  รองศาสตราจารย์ณรงค์ชัย   ปิฎกรัชต์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

๔.  รองศาสตราจารย์ปริญญา   ตันติสุข   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๕.  รองศาสตราจารย์ชมนาด   กิจขันธ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

๖.  รองศาสตราจารย์สืบพงศ์   ธรรมชาติ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๗.  นางกัลยา   เพิ่มลาภ     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๘.  นายสมศักดิ์    เชาวน์ธาดาพงศ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๙.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศุภชัย   จันทร์สุวรรณ์  กรรมการ 
 ๑๐. นางพิมณภัทร์   ถมังรักษ์สัตว์    กรรมการ 
 ๑๑. นายเด่น   หวานจริง     กรรมการ 
 ๑๒. นางกัญญา   ทองมั่น     กรรมการ 
 ๑๓. นายจิรพจน์  จึงบรรเจิดศักดิ์    กรรมการ 
 ๑๔. นายวิฑูรย์   พูนสวัสดิ ์    กรรมการ 
 ๑๕. นางอุษา   สบฤกษ์     กรรมการ 
 ๑๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศุภชัย   สุกขีโชติ   กรรมการ 
 ๑๗. นายวีระศักดิ์   กลั่นรอด    กรรมการ 
 ๑๘. นางสาวสุมาลี   พรหมชาติ    กรรมการ  

๑๙.  นายภูษิต   รุ่งแก้ว     กรรมการ 
 ๒๐. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จินตนา   สายทองค า  เลขานุการสภาวิชาการ 
 ๒๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วรินทร์พร   ทับเกตุ  ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑.  นายสุภัทร   จ าปาทอง    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
 ๒.  นายสมบัติ   แก้วสุจริต    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๓.  รองศาสตราจารย์มานพ   วิสุทธิแพทย์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

๔.  นางกษมา   ประสงค์เจริญ    กรรมการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายชยากร   เรืองจ ารูญ 
 ๒. ดร. ดุษฎี   มีป้อม 
 ๓. นางสาวศิริลักษณ์   ฉลองธรรม 
 ๔. นายกิติพนธ์  สิริไวทยางกูร 
 ๕. นางสาวศุทธิมาส   ค าดี 
 
เริ่มประชุม   เวลา  ๑๓.๓๐ น. 
  ประธานที่ประชุม  (นายสิริชัยชาญ  ฟักจ ารูญ  อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์) 
กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
      ๑.๑.๑  การสิ้นสุดวาระคณะกรรมการสภาวิชาการ ในวันที่  ๑๖  
ตุลาคม  ๒๕๕๗ 

คณะกรรมการสภาวิชาการชุดที่ ๒  ประกอบด้วย ประธานกรรมการ   รองประธานกรรมการ  
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภาวิชาการ เลขานุการสภาและผู้ช่วยเลขานุการสภา  
รวม  ๒๔  คน จะสิ้นสุดวาระการด ารงต าแหน่ง ในวันที่  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๕๗   

มติที่ประชุม   รับทราบ    
 

     ๑.๑.๒ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  อนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอนศิลปะ 
    สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  มีมติเห็นชอบหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอนศิลปะ และให้ด าเนินการต่อไปตามขั้นตอนของสถาบันฯ             
โดยมีข้อแนะน าคือ ควรเพ่ิมวิชาบริหารจัดการศิลปะเป็นวิชาบังคับ และควรมีการจัดท าวารสาร             
เพ่ือรองรับการตีพิมพ์งานวิจัยของบัณฑิต 

มติที่ประชุม   รับทราบ    
 

     ๑.๑.๓ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   
    คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ดีกว่าปีที่ผ่านมา คือ  

คะแนนรวมตัวบ่งชี้ สกอ.   = ๔.๘๙ 
คะแนนรวมตัวบ่งชี้ สมศ.   = ๔.๔๘ 
คะแนนรวมตัวบ่งชี้ สกอ.และสมศ. = ๔.๗๒ 
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มติที่ประชุม   รับทราบ    
 

   ๑.๒ เรื่องท่ีเลขาแจ้งท่ีประชุมทราบ 
     ๑.๒.๑ กรรมการสภาวิชาการ ขาดคุณสมบัติ  ๑ ราย 
    กรรมการสภาวิชาการที่คัดเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
วิทยาลัย คือนายลิขิต  สุนทรสุข ผู้อ านวยการวิทยาลัยลพบุรี ขณะนี้ได้พ้นจากต าแหน่งผู้อ านวยการ
วิทยาลัยแล้ว จึงพ้นจากกรรมการสภาวิชาการ ด้วยขาดคุณสมบัติโดยไม่ด าเนินการเลือกผู้ด ารง
ต าแหน่งแทน เนื่องจากวาระการด ารงต าแหน่งเหลือน้อยกว่า ๙๐ วัน ตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

มติที่ประชุม   รับทราบ    
 

     ๑.๒.๒ ขออนุญาตเสนอผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงหลักสูตรสาขาวิชา
ออกแบบตกแต่งภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... จ านวน ๑ ราย และช้ีแจงหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)  จ านวน  ๔ ราย 

   คณะศิลปวิจิตรขอชี้แจงหลักสูตรสาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ....) จ านวน ๑ ราย ได้แก่  นายชยากร   เรืองจ ารูญ 

คณะศิลปศึกษา  ขอเข้าร่วมรับฟังหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)  จ านวน  ๔  ราย  ได้แก่ 
    ๑. ดร. ดุษฎี   มีป้อม 
    ๒. นางสาวศิริลักษณ์   ฉลองธรรม 
    ๓. นายกิติพนธ์  สิริไวทยางกูร 
    ๔. นางสาวศุทธิมาส   ค าดี 

มติที่ประชุม    อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม    
 
ระเบียบวาระท่ี ๒      รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗ 
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗  วันอังคารที่  ๒๕  มีนาคม  
๒๕๕๗   ณ ห้องประชุม ๑  ตึกอ านวยการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   โดยมีข้อสังเกตว่า  

๑)  หน้า ๓  บางแห่งใช้พิพากษ์ บางแห่งใช้วิพากษ์  ขอให้แก้ไขโดยใช้ “ วิพากษ์ ”  
ทุกแห่ง   

๒)  หน้า ๕  ค าว่า  “ วิทยาลยัช่างศิป ”   แก้ไขเป็น  “ วิทยาลัยช่างศิลป ”  
  
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
   ๓.๑ การปรับหลักสูตรอบรมระยะสั้นช่างสิปปหมู่ (ช่างรัก) เพื่อรองรับ
นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยโทยาม่า 
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    ขณะนี้ก าลังอยู่ ในระหว่างด าเนินการศึกษาร่วมกับวิทยาลัย        
ช่างศิลป  ส าหรับการจัดหลักสูตรนี้เป็นการอบรมระยะสั้น  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้จัดมอบ
วุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
          ๔.๑  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
ปรับปรุงตามค าแนะน าจากคุรุสภา 
    คณะศิลปศึกษา  ได้ด าเนินการแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)  ตามค าแนะน าของคุรุสภาเรียบร้อยแล้ว จ านวน ๑ มาตรฐาน คือ
มาตรฐานที่ ๑๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน  สาระท่ี ๓ , ๖ และสมรรถนะที่ ๔ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบและให้เสนอสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  เพ่ือด าเนินการรับรอง
หลักสูตรจากคุรุสภาต่อไป   
                   ๔.๒ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)   

   คณะศิลปศึกษาชี้แจงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง    
พ.ศ. ๒๕๕๘)  ๔ หลักสูตร ได้แก่ 
                   ๔.๒.๑ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) สาขาวิชา
นาฏศิลป์ไทยศึกษา 
                   ๔.๒.๒ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) สาขาวิชา
นาฏศิลป์สากลศึกษา 
                   ๔.๒.๓ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๕๘) สาขาวิชาดนตรี
คีตศิลป์ไทยศึกษา 
         ๔.๒.๔ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์
สากลศึกษา 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  โดยให้คณะศิลปศึกษาด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ ก่อนน าเสนอสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดังต่อไปนี้ 

๔.๒.๑  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) สาขาวิชา
นาฏศิลป์ไทยศึกษา  กรรมการสภาวิชาการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงดังนี้ 

๑)  เนื้อหาในค าอธิบายรายวิชามีแต่ภาคปฏิบัติ  แต่ตัวเลขในวงเล็บของจ านวน
หน่วยกิต   

มีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ อาทิ รายวิชาการขับร้องเพลงสากลเบื้องต้น 2 (1-2-3) ที่อยู่ในหมวดวิชาเลือก
เสรี  
   ๒)  เนื้อหาในค าอธิบายรายวิชาทักษะนาฏศิลป์มีบทเรียนหลากหลายรูปแบบ             
ทั้งร า  ระบ า  การแสดงเป็นชุดเป็นตอน  หากท าผลงานทางวิชาการต้องท าให้ครบทุกเนื้อหาวิชา        
ที่สอนทั้งหมด มีผลให้ท าผลงานทางวิชาการได้ยาก  กระทบต่อการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
   ๓)  ค าว่า  “พระลักษณ์”  แก้ไขเป็น  “พระลักษมณ์”  และ “ศรทะนง”  
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แก้ไขเป็น “ศรทนง” 
๔)  ควรก าหนดวิชาศิลปนิพนธ์เป็นล าดับสุดท้ายของรหัสวิชา ในกลุ่มวิชาเอกเดี่ยว 

   ๕)  ตรวจสอบค าว่า “ศิลปวัฒนธรรม”  กับ “ศิลปะและวัฒนธรรม” ให้เป็นรูปแบบ
เดียวกันทั้งเล่ม 
   ๖)  ข้อมูลแผนงบประมาณรายจ่ายยังเป็นช่องว่าง  ควรเติมให้ครบถ้วน วิทยาลัย         
นาฏศิลปห้องเรียนเครือข่ายแต่ละแห่งตัวเลขไม่สอดคล้องกัน  ให้ตรวจสอบความถูกต้อง 
   ๗)  หน้า ๒   ข้อ ๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
หลักสูตร  ไม่ควรระบุวัน เดือน ปีที่สภาวิชาการและสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีมติเห็นชอบ
หลักสูตร   ให้เว้นว่างไว้เมื่ออนุมัติแล้วจึงระบุได้ 
   ๘)  ควรเพ่ิมเติมรายละเอียดสถานที่ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพในหน้า ๓  ข้อ ๑๐.๓  
สถานศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพ และในภาคผนวก 
   ๙) หน้า ๔   ข้อ ๑๑ สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามา
พิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  เพ่ิมข้อ ๑๑.๓ สถานการณ์ขององค์กรวิชาชีพ เพ่ืออธิบายเหตุผลที่
ต้องปรับปรุงหลักสูตร 
 

๔.๒.๒ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) สาขาวิชานาฏศิลป์
สากลศึกษา  กรรมการสภาวิชาการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงดังนี้ 
   ๑) ตรวจสอบแผนการศึกษา หน้า ๒๕  ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สกอ.ก าหนด คือไม่เกิน 
๒๒ หน่วยกิตและไม่ต่ ากว่า ๙ หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา 

๒) ควรพิสูจน์ตัวอักษรให้ถูกต้อง และแก้ไขรูปแบบการพิมพ์ให้เป็นแบบเดียวกันทั้งเล่ม 
    ๓) ตรวจสอบแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้           
จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่จ าเป็นต้องเป็นจุดทึบมาก เพราะไม่ได้เป็น             
ความรับผิดชอบหลักท้ังหมด จะเป็นภาระในการท าเอกสาร 
 

๔.๒.๓ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) สาขาวิชาดนตรีคีต
ศิลป์ไทยศึกษา  กรรมการสภาวิชาการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงดังนี้ 

๑) หน้า ๓  ชื่อ  “ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต” แก้ไขเป็น “ปริญญาศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต”  

๒) วุฒิการศึกษาหลายแห่งไม่มีจุดข้างหลัง  ควรแก้ไขให้ถูกต้อง  
   ๓) ควรเพ่ิม รายวิชาการอ่านท านองเสนาะ ในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา  แขนงวิชาคีตศิลป์ไทย 
   ๔) หน้า ๓๐ “มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร” แก้ไขเปน็“มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร” และ “มหาลัยมหิดล” แก้ไขเปน็“มหาวิทยาลัยมหิดล” 

๕) ควรพิสูจน์ตัวอักษรให้ถูกต้อง และแก้ไขรูปแบบการพิมพ์ให้เป็นแบบเดียวกันทั้งเล่ม 
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   ๖) ควรบรรจุวิชาที่เป็นประโยชน์ในกลุ่มวิชาเลือก ซึ่งดนตรีคีตศิลป์ควรเรียนทุกด้าน 
เพราะเกี่ยวข้องโดยตรง อาทิ  พากย์ เจรจา เสภา , สวดโอ้เอ้วิหารราย , สวดมาลัย และเพลงกล่อม
เด็กภาคใต ้

๗) ค าว่า  Play  ต้องมี  es  แก้ไขเป็น  Playes    
๔.๒.๔ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)  สาขาวิชาดนตรี         

คีตศิลป์สากลศึกษา  กรรมการสภาวิชาการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงดังนี้ 
 ๑) ควรเรียนประวัติดนตรี ๑ และ ๒ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ 
 ๒) ไม่ควรใช้ค าว่า คีตกวี เพราะหมายถึง ศิลปินนักร้อง  ควรใช้ ศิลปิน หรือนักประพันธ์ 
 ๓) ขาดวิชา Pedagogy ซึ่งส าคัญมาก 

   ๔)  ปรับสถานการณ์ภายนอก หน้า ๔  ข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ไม่ควรเป็นรูปแบบ
เดียวกันทั้ง ๔ หลักสูตร ควรอธิบายความจ าเป็นที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อหลักสูตรสาขาวิชา
ตนเองเท่านั้น 
   ๕)  หัวข้ออาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ของหลักสูตร
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลไม่ตรงกับหลักสูตรอื่น 
   ๖)  หน้า ๑๑๒  ปรับแก้เนื้อหาค าอธิบายรายวิชาที่ เรียนต่อเนื่องให้ชัดเจน          
อาทิ  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากล
ศึกษา  รายวิชาทักษะดนตรี ๑ – ๖ 
   ๗)  ตรวจสอบการเน้นจุดทึบ  จุดโปร่งในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชา         
ให้เหมาะสม  พิจารณาว่าด้านใดควรเป็นความรับผิดชอบหลัก  ด้านใดควรเป็นความรับผิดชอบรอง   
เพราะมีผลต่อการใช้วิธีสอนและวิธีการวัดและประเมินผล 
   ๘) ข้อมูลของวิทยาลัยนาฏศิลปห้องเรียนเครือข่ ายก่อนน าส่ งส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.) ควรตรวจสอบให้เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและมีรายละเอียดครบทุกประเด็น 
๔.๓ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....)  

คณะศิลปวิจิตร น าเสนอหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน(หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ....)   

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  โดยให้คณะศิลปวิจิตรด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการก่อนน าเสนอสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ดังต่อไปนี้ 

๑) หน้า ๘ หมวด ๒ ปรับแก้ปรัชญาของหลักสูตร เนื่องจากยังไม่เป็นปรัชญา แต่เป็น
คุณลักษณะของหลักสูตร และมีความยาวมากเกินไป  และปรับแก้ความส าคัญของหลักสูตร เนื่องจาก
เป็นเป้าหมายไม่ใช่ความส าคัญและสั้นเกินไป 

๒) ปรับแก้จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ๑๔๖ หน่วยกิต เรียนหนักเกินไปจะท าให้ผู้เรียน
ขาดการพัฒนากิจกรรมทางสังคม  ควรปรับลดกลุ่มวิชาที่เรียนเสริม 

๓) ค าอธิบายรายวิชาเกือบทุกวิชา  ตัดค าข้ึนต้นว่า  “ ศึกษา ” ซ่ึงเป็นค ากริยาออก ให้ขึ้นต้น
ด้วยวลีและปรับให้กระชับ  และปรับการเขียนความยาวของเนื้อหาให้ใกล้เคียงกัน  เนื่องจาก
ค าอธิบายบางรายวิชามีครึ่งหน้า  แต่บางรายวิชามี ๒ บรรทัด 
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๔) ชื่อหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....)  
ปรับในวงเล็บให้เป็น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙)   

๕) ข้อ ๑๑ สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร  เพ่ิมข้อ ๑๑.๓ สถานการณ์ขององค์กรวิชาชีพ เพ่ืออธิบายถึงความจ าเป็นที่นักศึกษาต้องมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปนิก  

๖) ปรับหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปให้เหมือนกับคณะศิลปศึกษา    
๗) รายละเอียดของการปรับปรุงไม่ต้องขีดเส้นใต้  ให้ย้ายไปใส่ในภาคผนวก 

  ๘) ตรวจสอบจุดทึบในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา   จุดทึบมีมากเกินไปจะเป็นภาระของผู้สอน ปรับจุดทึบให้น้อยลง 

๙) หน้า ๖๘  ปรับตัวเลขในวงเล็บของจ านวนหน่วยกิต น่าจะไม่ถูกต้อง 
  ๑๐) หน้า ๗๐ รายวิชาศิลปนิพนธ์ไม่มีค าอธิบายรายวิชา และเงื่อนไขคุณสมบัติของนักศึกษา
ที่ต้องเรียนวิชาศิลปนิพนธ์  ควรย้ายไปไว้ส่วนอื่นที่เหมาะสม  
  ๑๑) ปรับแก้การใช้ตัวเลขให้เป็นแบบเดียวกันทั้งเล่ม  เช่น  หน้าปก เล่มบางกับเล่มหนาใช้
ตัวเลขต่างกัน  ควรเลือกจะใช้เลขไทยหรือเลขอารบิค 
  ๑๒) ตรวจสอบค าผิด   ปรับแก้ค าว่า  “ศิลปะ” ให้เป็นแบบเดียวกันทั้งเล่ม  และจัดรูปแบบ
การพิมพ์ให้เป็นแบบเดียวกันทุกคณะ  เพราะเป็นสถาบันเดียวกัน 

๑๓) ปรับแก้รหัสวิชาให้เป็นแบบเดียวกัน  เนื่องจากรหัสบางรายวิชาตัวเลข ๓ ตัวท้ายมีทั้ง
แบบพิมพ์ติดกัน และเว้นวรรค 
 
๔.๔ การด าเนินงานคัดเลือกและสรรหาคณะกรรมการสภาวิชาการชุดที่ ๓ 
  มอบเลขานุการสภาวิชาการด าเนินการ ดังนี้ 

๑) การด าเนินงานตามองค์ประกอบที่ ๑ – ๓ สามารถด าเนินการได้ทันที 
   ๒) ข้อ ๔  มอบให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปคัดเลือกกันเองในการประชุม
ผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
   ๓) ข้อ ๕  เลขานุการสภาวิชาการประสานรายชื่อจากกรรมการสภา  ๕  คน 
   ๔) เลขานุการสภาวิชาการประสานท าหนังสือแจ้งการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตาม
องค์ประกอบที ่๖ 
   ๕) องค์ประกอบที่ ๗  รอการพิจารณาจากประธานสภาวิชาการเลือกเลขานุการ 
สภาวิชาการ 
   ๖) เลขานุการสภาวิชาการจัดท าปฏิทินปฏิบัติการจัดตั้งสภาวิชาการเสนออธิการบดี
พิจารณา 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ   
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
 
 

ปิดประชุม   เวลา  ๑๗.๐๐ น. 
 
 
 
  ผู้บันทึกการประชุม          ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรินทร์พร   ทับเกตุ 
 
 
 
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม          ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์จินตนา  สายทองค า   
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ระเบียบวาระการประชุม 
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ 
วันพุธที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๑  ส านักงานอธิการบดี (วังหน้า) 

***************** 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธาน  อธิการบดี  และเลขานุการสภาสถาบันแจ้งที่ประชุมทราบ 
   ๑.๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
   ๑.๒  เรื่องท่ีอธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ 
    ๑.๒.๑  กิจกรรมส าคัญ  ประจ าเดือน  กันยายน  ๒๕๕๗ 
   ๑.๓  เรื่องท่ีเลขานุการสภาสถาบันแจ้งที่ประชุมทราบ 
    ๑.๓.๑  ขออนุญาตผู้ที่มิได้เป็นกรรมการเข้าร่วมประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  รายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามมติและข้อเสนอแนะของสภา  
    สถาบัน 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเพ่ือทราบ 
   ๔.๑  รายงานการตรวจสอบงบการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   

       ของส านักงานตรวตเงินแผ่นดิน 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
   ๕.๑  การคัดเลือกผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช 
   ๕.๒  การคัดเลือกผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
   ๕.๓  การแต่งตั้งรองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
   ๕.๔  การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ 
   ๕.๕  แผนปฏิบัติการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ประจ าปีงบประมาณ  

       พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕.๖  แผนกลยุทธ์การพัฒนาหน่วยงาน  แผนปฏิบัติราชการ  และ 
       แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
๕.๗  ขออนุมัติหลักสูตรการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ๕.๗.๑  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง  
                     พ.ศ. ๒๕๕๕) 
 ๕.๗.๒  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง  
                     พ.ศ. .........) 
๕.๘  ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ   
       พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕.๙  แก้ไขข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ว่าด้วยการสรรหา 
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       ผู้อ านวยการวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕.๑๐  การรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการ 
         บริหารงานบุคคล  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
   ๖.๑  ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๗  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (เพ่ิมเติมครั้งที่ ๓) เพ่ือจ่ายคืน    
ค่าปรับตามมติ  ครม. 

๖.๒  ก าหนดการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ 
 

******************************* 
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รายงานการประชุม 
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ครั้งที่  ๖/๒๕๕๗ 
วันพุธที่ ๒๔ กันยายน  ๒๕๕๗ 

ณ  ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ ตึกส านักงานอธิการบดี (วังหน้า) 
.................................. 

ผู้มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์วิษณุ  เครืองาม  นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
๒. นายธงชัย  รักปทุม     อุปนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
๓. นางสาวนันทิยา  สว่างวุฒธิรรม  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม 
     แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
     กรรมการ 
๔. นางสุจิตรา  พัฒนะภูมิ   ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงาน 

บุคคล  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา 

     แทนเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและ 
บุคลากร ทางการศึกษา 
กรรมการ 

 ๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จินตนา สายทองค า ประธานสภาคณาจารย์และบุคลากร 
      กรรมการ 
 ๖. นายสิริชัยชาญ ฟักจ ารูญ  อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
      กรรมการ 
 ๗. นายก าพล  วันทา   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๘. นายเกรียงไกร  สัมปัชชลิต  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๙. นายจักรพรรดิ  วะทา   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๐. นางประกอบ  ลาภเกษร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๑. นางประพิน  อันวาเบค  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๒. นายสมบัติ  แก้วสุจริต  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๓. นายสด  แดงเอียด   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๔. นางสาวสุทธาสินี  วัชรบลู  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๕. พลต ารวจตรี สุรศักดิ์  สทุธารมณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๖. นางสาวอุษาภรณ์  บุญเรือง  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
      กรรมการ 
 ๑๗. นางพิมณภัทร์  ถมังรักษ์สัตว์  คณบดีคณะศิลปศึกษา 
      กรรมการ 
 ๑๘. นางนพวรรณ  รุจิภักดิ์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลป 
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      กรรมการ 
 ๑๙. นางกษมา  ประสงค์เจริญ  ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
      กรรมการ 
 ๒๐. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศุภชัย สุกขีโชติ อาจารย์ประจ าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
      กรรมการ 

๒๑. นายธีรภัทร์  ทองนิ่ม   ข้าราชการครูวิทยาลัยนาฏศิลป 
     กรรมการ 
๒๒. นางกัญจนภัสร  สุทธิประภา  บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป 
     กรรมการ 
๒๓. นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 

      เลขานุการ 
 ๒๔. นายประณุท  ไชยานุพงศ์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการ 
 ๒. อธิบดีกรมศิลปากร   กรรมการ 
        ๓. นายนนทิวรรธน์  จันทนะผะลิน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๔. นายภาธร  ศรีกรานนท์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๕. นายโอภาส  เขียววชิัย   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายดิษฐ์  โพธิยารมย์    รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
 ๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ยุพา ประเสริฐยิ่ง  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศุภชัย  จันทร์สุวรรณ์ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ 
 ๔. นายเด่น  หวานจริง    คณบดีคณะศิลปวิจิตร 
 ๕. นางสุภัทร  กิจเวช    ผู้อ านวยการกองกลาง 
 ๖. นายธนารัฐ  ศรีสมบูรณ์   นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ 
 ๗. นายวัชรินทร์  อ่าวสินธุศิริ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
 ๘. นายวิชิต  เพชรดี    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
 ๙. นายเทิดชัย  ศรีบุญไทย   นิติกร ปฏิบัติการ 

 
เริ่มประชุม เวลา  ๑๓.๓๐ น. 
  เนื่องจากศาสตราจารย์วิษณุ เครืองาม นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีภารกิจ
ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นายธงชัย  รักปทุม อุปนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จึงเป็น
ประธานในการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธาน  อธิการบดี  และเลขานุการสภาสถาบันแจ้งที่ประชุมทราบ 
   ๑.๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
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   ๑.๒  เรื่องท่ีอธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ 
    ๑.๒.๑  กิจกรรมส าคัญ  ประจ าเดือน  กันยายน  ๒๕๕๗ 
   ๑.๓  เรื่องท่ีเลขานุการสภาสถาบันแจ้งที่ประชุมทราบ 
    ๑.๓.๑  ขออนุญาตผู้ที่มิได้เป็นกรรมการเข้าร่วมประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  รายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามมติและข้อเสนอแนะของสภา  
    สถาบัน 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเพ่ือทราบ 
   ๔.๑  รายงานการตรวจสอบงบการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   

       ของส านักงานตรวตเงินแผ่นดิน 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
   ๕.๑  การคัดเลือกผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช 
   ๕.๒  การคัดเลือกผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
   ๕.๓  การแต่งตั้งรองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
   ๕.๔  การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ 
   ๕.๕  แผนปฏิบัติการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ประจ าปีงบประมาณ  

       พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕.๖  แผนกลยุทธ์การพัฒนาหน่วยงาน  แผนปฏิบัติราชการ  และ 
       แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

  ๕.๗  ขออนุมัติหลักสูตรการศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
   

  ๕.๗.๑   หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ ) ปรับปรุง
ตามค าแนะน าจากคุรุสภา 
  ๑. ข้อเท็จจริง                 
  คุรุสภาได้มีหนังสือ แจ้งคณะศิลปศึกษา ให้เพ่ิมเติมเนื้อหาเกี่ยวกับสมรรถนะ            
การพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษา และการจัดท าโครงงานทางวิชาการ โดยควรปรากฏอยู่ใน
วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน โดยให้แก้ไขภายใน ๓๐ วัน และต้องผ่านการพิจารณา
เห็นชอบจากสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
  คณะศิลปศึกษา ได้พิจารณาแล้วว่าสมรรถนะดังกล่าว ปรากฏอยู่ในหลักสูตรแล้วใน
รายวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ดังนั้นเมื่อได้รับค าแนะน าจาก           
คุรุสภา  จึงปรับแก้โดยน าสมรรถนะดังกล่าว บรรจุในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน
เป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ ได้น าเสนอความเห็นชอบจากสภาวิชาการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชุม
สภาวิชาการครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ 
  ๒. ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบันฯ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ที่ปรับปรุงตามค าแนะน าจากคุรุสภา เพ่ือด าเนินการส่งรายละเอียดที่ปรับแก้
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ต่อคุรุสภาภายใน  ๓๐  วัน  หลังจากท่ีได้รับเอกสารแนะน าการปรับแก้  ซึ่งได้รับการเห็นชอบจากสภา
สถาบันแล้ว 
    ตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ ๕.๗.๑ (เอกสารแจกในที่ประชุม) 
              มติสภาสถาบัน  เห็นชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕) ที่ปรับปรุงตามค าแนะน าจากคุรุสภา  และมอบคณะศิลปศึกษาเพ่ือด าเนินการต่อไป  
 
     ๕.๗.๒  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... ) 
  ๑. ข้อเท็จจริง    
  คณะศิลปศึกษา ได้ด าเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ๕ ปี              
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรอบมาตรฐานคุรุสภา            
พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือให้ได้รับการรับรองจากคุรุสภาและเปิดรับนักศึกษาได้ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยได้
ผ่านขั้นตอนการประชุมคณะกรรมการ และผู้ที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้รับการวิพากษ์หลักสูตร          
จากผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์  ผู้ใช้บัณฑิต  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นที่เรียบร้อยตามขั้นตอนของการ
พัฒนาหลักสูตร  และได้น าหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) น าเสนอ       
สภาวิชาการ  ทั้งนี้  นางพิมณภัทร์  ถมังรักษ์สัตว์  คณบดีคณะศิลปศึกษา  ได้น าข้อเสนอแนะจาก
กรรมการสภาวิชาการมาปรับปรุงหลักสูตร  และน าเสนอสภาสถาบันฯ   
    ๒. ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบันฯ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ๕ ปี จ านวน          
๔ สาขา คือ 
  ๑. สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 
  ๒. สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา 
  ๓. สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 
  ๔. สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา 

  ตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ ๕.๗.๒ (เอกสารแจกในที่ประชุม) 
   นางพิมณภัทร์  ถมังรักษ์สัตว์  ได้ชี้แจงว่า  ด้วยคุรุสภาได้มีประกาศคณะกรรมการ
คุรุสภา  เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู  ผู้บริหาร
สถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์  ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ   
พ.ศ. ๒๕๕๖  จากข้อบังคับมาตรฐานความรู้  ๙ ข้อ ปรับเป็น ๑๑ ข้อ มีผลให้สถานศึกษาที่                 
จัดการเรียนการสอนวิชาชีพครูต้องปรับปรุงหลักสูตร  เพ่ือน าไปสู่การจัดการเรียนการสอนใน              
ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
  โครงสร้างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) 
ทุกหมวดวิชา  ทั้งวิชาบังคับ  วิชาเลือกและวิชาเลือกเสรี  จ านวนหน่วยกิตเป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. 
และเกณฑ์มาตรฐานครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ก าหนด 

  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)   น าเสนอต่อสภา
วิชาการ  เมื่อวันที่  ๑๘  กันยายน  ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุม ๑ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จ านวน           
๔  หลักสูตร ได้แก่ 
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                   ๑. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) สาขาวิชา
นาฏศิลป์ไทยศึกษา 
                    ๒. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) สาขาวิชา
นาฏศิลป์สากลศึกษา   
   ๓. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๕๘) สาขาวิชาดนตรี 
คีตศิลป์ไทยศึกษา 
           ๔. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) สาขาวิชาดนตรี
คีตศิลป์สากลศึกษา 
  คณะกรรมการสภาวิชาการ  มีข้อเสนอแนะให้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)  แต่ละสาขา ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

   ๑. ปรับแก้เนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับการก าหนดชั่วโมงทฤษฎีและปฏิบัติใน
วงเล็บ อาทิ วิชาการขับร้องเพลงสากลส าหรับเด็ก เนื้อหาระบุเฉพาะปฏิบัติ  แต่ก าหนดชั่วโมง  ๒          
(๑-๒-๓)  มีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ 
  ๒. ตรวจสอบค าผิดตลอดทั้งเล่มทุกหลักสูตร 
  ๓. ก าหนดรายวิชาศิลปนิพนธ์เป็นล าดับสุดท้ายของรหัสวิชา ในกลุ่มวิชาเอกเดี่ยว 
  ๔. ควรเพ่ิมประเด็นข้อ ๑๐ สถานที่จัดการเรียนการสอน โดยระบุรายละเอียด
เพ่ิมเติมในข้อย่อย ๑๐.๓  สถานศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพ 
  ๕. เ พ่ิมเหตุผลที่ต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนพัฒนาหลักสูตรข้อ ๑๑           
อีกประเด็นคือ ข้อ ๑๑.๓ สถานการณ์ขององค์กรวิชาชีพ 
  ๖. ตรวจสอบแผนการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์  ก าหนดให้เป็น  ๒๒  หน่วยกิต         
ในแต่ละภาคการศึกษา อาทิ  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) 
สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา 
  ๗.  ปรับแก้เนื้อหาค าอธิบายรายวิชาที่เรียนต่อเนื่องให้ชัดเจน  อาทิ  หลักสูตร         
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา  รายวิชา
ทักษะดนตรี ๑ – ๖ 
  ๘.  ตรวจสอบแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา  ให้ค านึงถึงการท า มคอ. ๓ มคอ. ๕ และ มคอ. ๗ เพ่ือรับการตรวจสอบจากการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
  ๙. ข้อมูลของวิทยาลัยนาฏศิลปห้อง เรียนเครือข่ ายก่อนน าส่ งส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ควรตรวจสอบให้เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและมีรายละเอียดครบทุกประเด็น 
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  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 
  ๑. การเรียนการสอนของห้องเรียนเครือข่ายเป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. ก าหนดหรือไม่ 
  ๒. การปรับปรุงหลักสูตรใช้เฉพาะกับนักศึกษาส่วนกลางหรือไม่ 
  ๓. การตั้งชื่อรายวิชาตรงตามเกณฑ์มาตรฐานครุศาสตร์หรือไม่ 
  ๔. แผนการรับนักศึกษาท้ังในส่วนกลางและห้องเรียนเครือข่ายต้องพูดคุยกับคุรุสภา
ให้ชัดเจน 
  ๕. หลักสูตรที่น าไปใช้ในห้องเรียนเครือข่าย  ถ้าห้องเรียนเครือข่ายใช้ศักยภาพของ
ตนเอง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องเป็นคนละชุด 
  ๖. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จ านวน ๖ หน่วยกิต คือการให้
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต สับเซต การด าเนินการของเซต สมการอย่างง่าย ล าดับและอนุกรม           
เป็นต้น หรือวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอนเกี่ยวกับความส าคัญและอิทธิพลของวิทยาศาสตร์ที่มี
ต่อมนุษย์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นสถาบันที่สอนด้าน
นาฏศิลป์ ดนตรี และทัศนศิลป์โดยตรง วิชาเหล่านี้จะไม่มีการสอนได้หรือไม่ เนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกับ
การเรียนการสอนด้านศิลปะ จ านวน ๖ หน่วยกิตหากไปใช้เกี่ยวกับการเรียนการสอนนาฏศิลป์ ดนตรี 
หรือทัศนศิลป์จะได้ประโยชน์มากกว่า 
  ๗. ห้องเรียนเครือข่ายเป็นของคณะในส่วนกลาง หลักสูตรต่าง ๆ ควรด าเนินการโดยคณะ 
  ๘. หลักสูตรต่าง ๆ  ได้ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันหรือไม่ 
  ๙. การเรียนการสอนในห้องเรียนเครือข่าย อัตราโครงสร้างอัตราก าลังต้องเป็นของ
คณะ อาจารย์ที่สอนต้องสังกัดคณะ ในปัจจุบันห้องเรียนเครือข่ายต้องใช้ครูไปสอนในระดับปริญญาตรี 
ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ควรปรับแผนอัตราก าลังอาจารย์ในห้องเรียน
เครือข่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
  ๑๐. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพต้องมีมาตรฐานตามที่คุรุสภาก าหนด 
  นายสิริชัยชาญ  ฟักจ ารูญ  ได้ชี้แจงว่า  การเรียนการสอนในสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ โดยเฉพาะสายอาชีพครู ทุกหมวดวิชา ทั้งวิชาบังคับ วิชาเลือก และวิชาเลือกเสรี ต้องเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด หากไม่มีการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง  
จะไม่ได้รับปริญญา หากเป็นสายศิลปินอาจจะไม่มีรายวิชาดังกล่าวได้ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพา  ประเสริฐยิ่ง  ได้ชี้แจงว่า  ทุกหลักสูตรผ่านความเห็นชอบ
และอนุมัติจากสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ส่วนแผนการรับนักศึกษาได้เสนอขออนุมัติจากสภา
สถาบันทุกปีการศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จ านวน ๖ หน่วยกิต          
เป็นกลุ่มวิชาบังคับ อยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป การเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือให้
นักศึกษามีทัศนะกว้างขวางรอบตัว สามารถเข้าใจถึงสถานภาพของตัวบุคคล ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ทางสังคมและวัฒนธรรม  รวมถึงความสัมพันธ์เกี่ยวโยงของวิทยาการ
ทั้งหลาย ทั้งในทางสาขาวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์สร้าง และภาษา เป็นปัจจัยเสริมสร้างทางปัญญา  
ความคิด และคุณธรรม อันจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการด ารงชีวิตให้
มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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  นางพิมณภัทร์  ถมังรักษ์สัตว์  ได้ชี้แจงว่า หลักสูตรปรับปรุงปี ๒๕๕๘ เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด ส่วนการฝึกประสบการวิชาชีพเป็นไปตามมาตรฐานของคุรุสภา ทุกหลักสูตร         
ในห้องเรียนเครือข่ายต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
   มติสภาสถาบัน  มีมติอนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ๕ ปี จ านวน             
๔ สาขา คือ 
  ๑. สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 
  ๒. สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา 
  ๓. สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 
  ๔. สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา 
โดยให้น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบันไปพิจารณาปรับปรุง และมอบสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ด าเนินการต่อไป 
......................................................................................................................................................... 
..................................................(หน้าสุดท้ายของรายงานการประชุม).................................................... 
การท างานถือเอาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นส าคัญ  ยึดหลักธรรมาภิบาล ความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลของวิทยาลัย ประกอบด้วยผู้บริหารและ
ตัวแทนครู ต้องผ่านคณะกรรมการชุดนี้ จึงจะผ่านไปถึงคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย การให้ความดี
ความชอบผ่านขั้นตอนต่าง ๆ จากหัวหน้าหมวด หัวหน้าภาค แล้วจึงเข้าสู่คณะกรรมการพิจารณา
ความดีความชอบ 
  ในการคัดเลือกผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ประธานให้กรรมการสภา
สถาบันใช้วิธีคัดเลือกโดยใช้บัตรลงคะแนน กรรมการสภาสถาบันที่มีสิทธิลงคะแนนและอยู่ในห้อง
ประชุม จ านวน ๒๐ คน โดยประธานงดออกเสียง การลงคะแนนปรากฏผลดังนี้ 
  ๑. นายสุรพล  ยงค์เจาะ  ได้คะแนน ๑๙  คะแนน 
   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและแต่งตั้งนายสุรพล  ยงค์เจาะ เป็น
ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย และมอบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ด าเนินการต่อไป 
 
เลิกประชุม  เวลา ๑๗.๕๐ น. 
 
     นายประณุท  ไชยานุพงศ์  ผู้จดรายงานการประชุม 
 
     นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ภาคผนวก ช 

รายชื่อสถานศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพของนักศึกษา 
คณะศิลปศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
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ล าดับ                  ชื่อสถานศึกษา 
1 โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 
2 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม 
3 โรงเรียนเคหะบางพลี(10ปี สปช.) 
4 โรงเรียนโฆสิตสโมสร 
5 โรงเรียนจันทร์หุ่นบ าเพ็ญ 
6 โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม 
7 โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 
8 โรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน  
9 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 
10 โรงเรียนดาราคาม 
11 โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม 
12 โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้านนทบุรี 
13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 
15 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
16 โรงเรียนทวีธาภิเศก 
17 โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา 
18 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
19 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์  (วัดน้อยใน) ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
20 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 
21 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 
22 โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) 
23 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75  เฉลิมพระเกียรติ 
24 โรงเรียนไทรน้อย 
25 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 
26 โรงเรียนธัญรัตน์ 
27 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 
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ล าดับ                  ชื่อสถานศึกษา 
28 โรงเรียนนนทรีวิทยา 
29 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  บดินทรเดชา 
30 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 
31 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 
32 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
33 โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
34 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 
35 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 
36 โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์) 
37 โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอุทิศ) 
38 โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 

39 โรงเรียนปทุมคงคา 
40 โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) 
41 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 
42 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 
43 โรงเรียนปากเกร็ด 
44 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 
45 โรงเรียนพิชัยพัฒนา 
46 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 
47 โรงเรียนพุทธจักรวิทยา 
48 โรงเรียนเพชรเกษม (จตุรงค์สงครามอนุสรณ์) 
49 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 
50 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 
51 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 
52 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 
53 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 
54 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 
55 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 
56 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
57 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา 
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ล าดับ                  ชื่อสถานศึกษา 
58 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 
59 โรงเรียนโยธินบูรณะ 
60 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 
61 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 
62 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 
63 โรงเรียนราชด าริ 
64 โรงเรียนราชบพิธ 
65 โรงเรียนราชผาติการาม 
66 โรงเรียนราชวินิต 
67 โรงเรียนราชวินิต มัธยม 
68 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 
69 โรงเรียนราษฎร์นิยม 
70 โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ 
71 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 
72 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 
73 โรงเรียนวัดก าแพง 
74 โรงเรียนวัดขุนจันทร์ 
75 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 
76 โรงเรียนวัดคฤหบดี (จันทรสถิตย์) 
77 โรงเรียนวัดคลองภูมิ 
78 โรงเรียนวัดจักรวรรดิ 
79 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม 
80 โรงเรียนวัดเจ้ามูล 
81 โรงเรียนวัดเจ้าอาม 
82 โรงเรียนวัดชนะสงคราม 
83 โรงเรียนวัดช่องลม 
84 โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี 
85 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม 
86 โรงเรียนวัดชัยพฤกษ์มาลา 
87 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก 
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ล าดับ                  ชื่อสถานศึกษา 
88 โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก 
89 โรงเรียนวัดดอกไม้ 
90 โรงเรียนวัดดอน 
91 โรงเรียนวัดดิสานุการาม 
92 โรงเรียนวัดตะล่อม 
93 โรงเรียนวัดทัศนารุณสุทริการาม 
94 โรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) 
95 โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พ่ึงสายอนุสรณ์) 
96 โรงเรียนวัดเทพลีลา 
97 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 
98 โรงเรียนวัดนาคปรก 
99 โรงเรียนวัดนิมมานรดี 
100 โรงเรียนวัดบัวผัน 
101 โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก 
102 โรงเรียนวัดบางนานอก 
103 โรงเรียนวัดบางประทุนนอก 
104 โรงเรียนวัดบางปะกอก 
105 โรงเรียนวัดบางพลัด  (ป.สุวณโณ) 
106 โรงเรียนวัดบางสะแกใน 
107 โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์ 
108 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 
109 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
110 โรงเรียนวัดปากน้ า(พิบูลสงคราม) 
111 โรงเรียนวัดปากน้ าวิทยาคม 
112 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 
113 โรงเรียนวัดฝาง 
114 โรงเรียนวัดพระพิเรนทร์ 
115 โรงเรียนวัดพระยาท า 
116 โรงเรียนวัดพระยาศิริไอยสวรรค์ 
117 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 
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ล าดับ                  ชื่อสถานศึกษา 
118 โรงเรียนวัดพุทธบูชา 
119 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 
120 โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง 
121 โรงเรียนวัดม่วง 
122 โรงเรียนวัดมหาธาตุ 
123 โรงเรียนวัดยานนาวา 
124 โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฏร์รังสรรค์) 
125 โรงเรียนวัดรวก 
126 โรงเรียนวัดราชผาติการาม 
127 โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 
128 โรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิตร 
129 โรงเรียนวัดวิเศษการ 
130 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส 
131 โรงเรียนวัดศาลาครืน 
132 โรงเรียนวัดศาลาแดง 
133 โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร 
134 โรงเรียนวัดสะแกงาม 
135 โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ 
136 โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส 
137 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 
138 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 
139 โรงเรียนวัดหนัง 
140 โรงเรียนวัดหลักสี่ (ทองใบทิวารีวิทยา) 
141 โรงเรียนวัดหัวล าโพง 
142 โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย 
143 โรงเรียนวัดอมรินทราราม 
144 โรงเรียนวัดอัมพวา 
145 โรงเรียนวัดอินทราวาส 
146 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 
147 โรงเรียนวิจิตรวิทยา 
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ล าดับ                  ชื่อสถานศึกษา 
148 โรงเรียนวิชากร 
149 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 
150 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 
151 โรงเรียนศรีพฤฒา 
152 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 
153 โรงเรียนศูนย์รวมน้ าใจ 
154 โรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ 
155 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 
156 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 
157 โรงเรียนสตรีวิทยา 2  
158 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ 
159 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 
160 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี 
161 โรงเรียนสวนอนันต์ 
162 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
163 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
164 โรงเรียนสามเสนนอก  (ประชาราษฎร์อนุกูล) 
165 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 
166 โรงเรียนสายน้ าทิพย์ 
167 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
168 โรงเรียนสิริรัตนาธร 
169 โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 
170 โรงเรียนเสนานิคม 
171 โรงเรียนหอวัง 
172 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 
173 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 
174 โรงเรียนอนุบาลสามเสน 
175 วิทยาลัยนาฏศิลป 

 

 
 


