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ค าน า 
 
         วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีการ
จัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมถึงระดับปริญญาตรีนั้นตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 ถึงปัจจุบัน  โดยจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) ในสังกัดคณะศิลปศึกษา ผลิตบัณฑิตที่เป็นศิลปิน  ครูศิลปะ  
และนักวิชาการทางศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งมีความรู้ความสามารถ และทักษะในวิชาชีพอย่างแท้จริง  สามารถ
รองรับงานด้านอนุรักษ์  พัฒนา สร้างสรรค์  สืบทอด และเผยแพร่มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติให้ด ารงคงอยู่
ตลอดไป  ทั้งนี้ การจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชในฐานะห้องเรียน
เครือข่ายของคณะศิลปศึกษา  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   ได้ใช้หลักสูตรของคณะศิลปศึกษา เป็นกรอบ
แนวทางในการจัดการเรียน   การสอน  โดยคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้จัดท าหลักสูตรขึ้น 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนั้น ได้
ด าเนินการตามนโยบายด้านการจัดการศึกษาศิลปวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมและธรรมชาติวิชาของแต่ละ
สาขาวิชาเป็น  กรอบแนวทางการจัดท าหลักสูตร 
     หลักสูตรฉบับนี้เป็นหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562  ซึ่งปรับปรุงพัฒนามาจากหลักสูตร พ.ศ.  
2558 เพ่ือให้มีความเหมาะสมและทันสมัยขึ้นได้เสริมสร้างความเป็นอัตลักษณ์ของวิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช  ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมความเป็นอัตลักษณ์ให้ชัดยิ่งขึ้น ได้จัดท าหลักสูตรส าเร็จได้ด้วยความเสียสละ
และความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากคณาจารย์  ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจากหลายหน่วยงาน 
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ในฐานะผู้ใช้หลักสูตรมาจัดการเรียนการสอน  ขอขอบคุณ สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ คณะศิลปศึกษา และคณะผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว ที่สนับสนุนให้มีหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562   
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) 

 (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
............................................................................................ 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช/ภาควิชานาฏศิลป์ศึกษา 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. ชื่อหลักสูตร 
 1.1 ภาษาไทย  :  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 
 1.2 ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Education Program in Drama Education 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 2.1 ภาษาไทย   
   ชื่อเต็ม :    ศึกษาศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลป์ศึกษา) 
   ชื่อย่อ :      ศษ.บ. (นาฏศิลป์ศึกษา) 
 2.2 ภาษาอังกฤษ    
   ชื่อเต็ม :     Bachelor  of  Education (Drama Education) 
     ชื่อย่อ :     B.Ed. (Drama Education)   
3. วิชาเอก 
 ไม่มี   
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
 ไม่น้อยกว่า  139  หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี  4  ปี 
 5.2 ประเภทของหลักสูตร     
   ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
 5.3 ภาษาที่ใช้  
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
 5.4 การรับเข้าศึกษา  
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
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 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน   
  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา   
   ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว  
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 6.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
ปรับปรุงจากหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา ( 5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2558) เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
      6.2 สภาวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภาสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์  ในการประชุมครั้งที่  4/2562 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 
   6.3 สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 3/2562  เมื่อวันที่ 15  
พฤษภาคม 2562 
   
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิ 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 ในปีการศึกษา 2564 
 
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1  ครูสอนนาฏศิลป์ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งในระบบและนอกระบบ  
 8.2  นักวิชาการการบริหารจัดการทางวัฒนธรรม 
 8.3  บุคลากรทางการศึกษาและอาชีพที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 
 8.4  ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่เก่ียวข้องกับงานนาฏศิลป์ 
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9. ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

ชื่อ – สกุล และ 
รหัสบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ระดับ 
การศึกษา 

ปีท่ี
จบ 

หลักสูตร 
ที่จบการศึกษา 

สาขาวิชา 
ที่จบการศึกษา 

สถาบัน 
ที่จบการศึกษา 

อาจารย์ สุพัฒน์  นาคเสน 
3 8001 00766 64 9 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 
2545 
2529 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต                    
ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

นาฏยศิลป์ไทย
นาฏศิลป์ไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 

อาจารย์ คณรัตน์  บัวทอง 
3 7299 00114 98 0 

ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

2551 
2542 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
ศึกษาศาสตรบัณฑิต  

นาฏยศิลป์ไทย       
นาฏศิลป์ไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

อาจารย์ นเรศ  นิ่มพัฒนสกุล 
3 1008 00773 07 5 

ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

2558 
2537 

ศิลปะมหาบัณฑิต 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

นาฏศิลป์ไทย     
นาฏศิลป์ไทย 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

อาจารย์ ดร.สุรสิทธิ์  วิเศษสิงห์ 
3 7209 00009 65 3       

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

2557 
2551 
2542 

ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

นาฏยศิลป์ไทย     
นาฏยศิลป์ไทย 
นาฏศิลป์ไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

อาจารย์ เฉลิมพล  จันทรโชติ 
3 9099 00197 26 3 

ปริญญาโท      

 ปริญญาตรี 

2556 

2544 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

ศิลปบัณฑิต  

ศิลปะการแสดง          
นาฏศิลป์ไทย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
      11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 จากนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 
2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดให้มีการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้บริบททางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก ที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งมีความเป็นพลวัตภายใต้สังคมแห่งปัญญา สังคมแห่งการเรียนรู้  
และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เพ่ือให้พลเมืองสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2560 – 2579 ซึ่งเน้นให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา
และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21  
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต จึงต้องพัฒนาผู้เรียนให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว โดยสร้างความรอบรู้ทางศาสตร์นาฏศิลป์อย่างลุ่มลึก พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความใฝ่รู้และเรียนรู้ในทักษะที่หลากหลาย             
มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการอ่าน การเขียน การพูดโต้ตอบ การฟังและจับประเด็น  และมีส่วน
ร่วมในการคิดวิเคราะห์ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง และจากการปฏิบัติเพ่ือให้ได้รับ
ประสบการณ์ตรง เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาจะได้คิดเป็น แก้ปัญหาได้ สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู้
ได้อย่างเหมาะสม มีทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน ทั้งมีความคิดริเริ่มในการสร้างนวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจได ้
 
 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
   จากสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย และสังคมโลกในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อ        
การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประชากรไทยที่เน้นให้ผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีต้องมีทักษะทางด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและการท างาน และทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อเทคโนโลยี ดังนั้นผู้รับการศึกษาต้องได้รับการพัฒนาทางด้านความรู้ และสมรรถนะใน        
การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของสังคม สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด ารงชีวิตอย่างมีความสุข บนพื้นฐานความเป็นไทย  
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 นอกจากนี้สถานการณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมการแสดงของชาติในปัจจุบันที่ได้เปลี่ยนไปอันมีสาเหตุ
มาจากการรับวัฒนธรรมของต่างชาติที่แพร่หลายในสังคมไทยอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย               
มีผลให้  1) รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ต้องเปลี่ยนไปตามกระแสสังคมที่ต้องการผสมผสานกับวัฒนธรรม
ตะวันตก ทั้งเข้าถึงและใกล้ชิดผู้ชมมากยิ่งขึ้น  2) บทบาทการแสดงนาฏศิลป์จากที่ใช้ในพิธีกรรม ประเพณี 
และความบันเทิงแล้ว  ปัจจุบันยังมีบทบาทในการสนับสนุนกิจการธุรกิจต่าง  ๆ เช่น การโรงแรม                      
การท่องเที่ยว ภาพยนตร์ โทรทัศน์ โฆษณา อันเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่งานนาฏศิลป์  
   การจัดการศึกษาในหลักสูตรนี้  จึงต้องน าสถานการณ์การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
มาเป็นแนวทางในการออกแบบรายวิชาที่หลากหลาย และออกแบบค าอธิบายรายวิชาที่ นอกจากให้ความรู้
ทฤษฎีแล้วต้องฝึกปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง และสามารถน าไปใช้ได้จริงในบริบทดังกล่าว   
 

11.3  สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 
  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) 
พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ไว้ดังต่อไปนี้  1) ค่านิยม อุดมการณ์ และจิตวิญญาณความเป็นครู 
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู  2) ปรัชญาการศึกษา 3) จิตวิทยาส าหรับครูเพื่อจัดการเรียนรู้และ
ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน  4) หลักสูตรและวิทยาการจัดการการเรียนรู้ 5) นวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้  6) การวัดและประเมินผลการศึกษาและ
การเรียนรู้  7) การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  8) ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู รวมทั้ง
ต้องได้รับการฝึกทักษะตามสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานและประสบการณ์วิชาชี พ        
ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพครู  ประกอบกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2560-2579 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เป้าหมาย         
ที่ 6: ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
 11.4  สถานการณ์มาตรฐานวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ 
  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ. 
2562  ได้ก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 1) ประวัติ แนวคิด ทฤษฎีการสอน
นาฏศิลป์  2) พ้ืนฐานการเคลื่อนไหวทางนาฏศิลป์  3) นาฏศิลป์ไทยส าหรับครู  4) นาฏศิลป์ไทยพ้ืนบ้าน
ส าหรับครู 5) นาฏศิลป์ร่วมสมัย 6) ดนตรีส าหรับครูนาฏศิลป์  7) ทฤษฎี หลักการและการจัดการเรียนรู้
นาฏศิลป์ 8) การจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเฉพาะ   9) สื่อและนวัตกรรมการ
สอนศิลปะการแสดงส าหรับครู 10) นาฏศิลป์อาเซียน 11) การสร้างผลงานนาฏศิลป์ 12) การเขียนบทละคร
เบื้องต้น  13) การออกแบบเพ่ือศิลปะการแสดง ภูมิปัญญาไทยกับศิลปะการแสดง  14) การสร้างสรรค์งาน
นาฏศิลป์  15) สุนทรียะและการวิจารณ์งานศิลปะการแสดง 16) การวิจัยทางการสอนนาฏศิลป์ไทย 
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12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
   ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ส่งผลให้ต้องพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต       
ในมิติใหม่ให้มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ให้ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีศักดิ์ศรีความเป็นครูตาม
มาตรฐานวิชาชีพ ให้เป็นครูดี ครูเก่ง ที่มีความรู้ ความสามารถ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม            
ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรอบรู้ สามารถ  
บูรณาการศาสตร์การสอนด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีพัฒนาการ 
อย่างสมดุล รวมทั้งพัฒนาตนในสังคมแห่งฐานการเรียนรู้ 
 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีพันธกิจที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
เพ่ือให้เป็นผู้น าด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ สามารถอนุรักษ์ พัฒนา สร้างสรรค์ และสร้างองค์ความรู้
ด้านศิลปะ สู่ชุมชน พัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่สากล ดังนั้นการผลิตบัณฑิตด้านศิลปะจึงเป็นพันธกิจ ที่ส าคัญของ
สถาบัน โดยสร้างอัตลักษณ์ของบัณฑิตให้เป็นผู้น าในการสืบสาน สร้างสรรค์งานศิลป์ สนับสนุนส่งเสริมให้
บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถในสาขาวิชา และสามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้องมีคุณธรรม 
จริยธรรมทางวิชาชีพ โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคม และด ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน   

 13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น     
  13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครู 
  13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  

 13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชาและหลักสูตรอ่ืน 
  หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอก สามารถน าไปเปิดเป็นวิชาเลือกเสรีให้นักศึกษาเรียนได้
ตามความเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ความเห็นชอบ ท าหน้าที่ก ากับ ดูแล และ
ประสานงาน 

 13.3  การบริหารจัดการ   
  การบริหารจัดการการเรียนการสอน มีระบบประสานงานร่วมกันระหว่างหลักสูตรกับ 
ผู้บริหารระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าหน้าที่ก ากับ
ดูแล โดยประสานงานกับฝ่ายทะเบียนและประมวลผล เพ่ือประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทิน
วิชาการ และควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
  ครูดี ครูเก่ง ที่เรืองปัญญา มีความเป็นเลิศด้านศิลปะ ตามเอกลักษณ์วิถีวังหน้าและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 1.2 ความส าคัญ 
  ความเป็นพลวัตของโลก และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ของมนุษย์ ตลอดจนพัฒนาการของวิทยาการใหม่ที่เป็นศาสตร์บูรณาการและข้ามวัฒนธรรม 
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 
2/2562 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ได้ประกาศให้สถาบันอุดมศึกษาจัดท าหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) โดยต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐานการเรียนรู้ของ
บัณฑิต มีการจัดการเรียนการสอนและองค์ประกอบอ่ืน ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุ
ศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 เพ่ือผลิตบัณฑิตครูให้มีคุณลักษณะ และค่านิยมร่วมที่เป็นคน
ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในวิชาชีพครู เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้ 
สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีจิตส านึกเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
  ดังนั้นเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นสถาบันอุดมศึกษา
ที่ด าเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์  
ประกอบกับที่อธิการบดีได้แถลงนโยบายต่อสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรีให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของประเทศ จึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา มาเป็นหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์
ศึกษา (4 ปี) 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดการเรียนการสอนด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และ
ทัศนศิลป์ ตามเอกลักษณ์วิถีวังหน้า โดยการศึกษาด้านดนตรี นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ในยุคแรกที่ เป็นการศึกษา   
ในระบบเริ่มจัดการเรียนการสอนที่พระราชวังบวรสถานมงคล หรือวังหน้า เนื้อหา รูปแบบการจัดการเรียน 
การสอนด้านดนตรี นาฏศิลป์ยึดรูปแบบราชส านักซ่ึงถือว่าเป็นรูปแบบมาตรฐาน ส่วนด้านทัศนศิลป์ยึดรูปแบบ
ของมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งถือเป็นรูปแบบมาตรฐานเช่นกัน   ปัจจุบันสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ยังคง           
ยึดรูปแบบการเรียนการสอน การถ่ายทอดความรู้ด้านดนตรี นาฏศิลป์ ตามรูปแบบมาตรฐาน และเมื่อมี       
การขยายการศึกษาไปยังภูมิภาค ได้น ารูปแบบจากส่วนกลางซึ่งเป็นรูปแบบมาตรฐานตามเอกลักษณ์วิถีวังหน้า 
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและได้เพ่ิมการน าศิลปะพ้ืนบ้าน หรือศิลปะท้องถิ่นเข้ามาสู่ระบบของ
การศึกษา ทั้งนี้เป็นไปตามบริบทของที่ตั้งของแต่ละวิทยาลัย ครูเป็นอาชีพที่พึงประสงค์ของผู้เรียน เนื่องจากมี
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ความมั่นคงในแนวทางการประกอบอาชีพ และครูเป็นบุคคลที่มีความส าคัญในการสร้างพลเมืองที่ ดีให้แก่
ประเทศชาติ โดยเฉพาะสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม 
ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลกยุค 4.0 ซึ่งเป็นยุคของการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และนวัตกรรมเชิง
สร้างสรรค์มาเป็นหลักในวิถีชีวิตของมนุษย์  สังคมเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างก้าวหน้าและกว้างไกล 
ผลกระทบจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดสิ่งแวดล้อมและ
สังคมใหม่ เป็นสังคมที่มีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการด าเนินชีวิต ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการบริหาร
จัดการ วิธีการท างาน การให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา รวมทั้งวิธีการเรียนรู้ของมนุษย์ 
  สังคมไทยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีเป้าหมายของการหลอมรวมเป็นเอกภาพ ดังนั้นครู     
ซึ่งเป็นผู้น าทางสังคม นอกจากจะมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์เฉพาะด้านและมีความรอบรู้ในศาสตร์
ทั่วไปแล้ว ครูจะต้องมีคุณธรรม มีจิตวิญญาณของความเป็นครู ช านาญทั้งศาสตร์และศิลป์ในด้านการสอน         
การถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยอุดมการณ์ที่มุ่งมั่นต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและ   
สังคมโลก ซึ่งการเป็นครูมืออาชีพนั้นสามารถพัฒนาได้จากการเข้ารับการศึกษาในหลักสู ตร เพ่ือสร้างความ
พร้อมทั้งองค์ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูและบุคลิกภาพของความเป็นครู โดยผ่านกระบวนการฝึกฝน
และบ่มเพาะที่ยาวนานจนสามารถปฏิบัติการสอนและพัฒนาผู้เรียนได้ดีครบทุกด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา จนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เพ่ือเป็นหลักประกันคุณภาพทางการศึกษาพร้อมที่จะ
ออกไปรับใช้สังคมได้ 
   จากความส าคัญดังกล่าว จะเห็นได้ว่าหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต เปรียบเสมือนเข็มทิศที่ใช้
ในการจัดการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุผลตามจุดหมายของหลักสูตรที่ต้องการพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ 
ความสามารถ เพ่ือน าไปพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาชาติ  อีกทั้งสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการก าหนด
แนวทางในการประกอบอาชีพตามสาขาที่ตนเองมีความถนัดและเชี่ยวชาญ เพ่ือบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่
สังคมและประเทศชาติ โดยเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมต่อไป 
 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
  เพ่ือผลิตบัณฑิตครทูี่มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
 1) มีความรู้ ทักษะ และเชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ สามารถคิดวิเคราะห์ และสร้างสรรค์งานศิลป์  
 2) เป็นครูนาฏศิลป์ ทีส่ามารถถ่ายทอดและประยุกต์ความรู้ มีความเป็นเลิศในศาสตร์ด้านนาฏศิลป์ 
 3) สร้างสรรค์นวัตกรรม และหรืองานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และบูรณาการความรู้ใน
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  
 4) พัฒนาตนเองให้ เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและมีความพร้อมในการร่วมมือ 
ทางวิชาการกับองค์กรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 5) มีความสามารถในการสื่อสาร การคิดแก้ปัญหา และใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 6)  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่น ในคุณธรรม จริยธรรม  
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  (คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนภายใน 5 ปี) 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. การบริหารหลักสูตร 
    
 

1.  จัดประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม
และทบทวนการด าเนินงานการ
บริหารหลักสูตร 
2. ก าหนดแผนบริหารหลักสูตร  

- จ านวนอาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของหลักสูตร 
 
- แผนบริหารหลักสูตร  

2. การบริหารการเรียนการสอน 1. จัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และเน้นกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
2. ประเมินผลการเรียนการสอน 

- มคอ. 3,  มคอ. 4 
 
 
 
 
- มคอ. 5, มคอ. 6 และ มคอ.7 

 3. การบริหารทรัพยากรการ
เรียนการสอน 
 

1. จัดท าเอกสาร /ต ารา /งานวิจัย/ 
สื่อประกอบการเรียนการสอน 
2. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ทางด้านวิชาการ  เครื่องแต่งกาย   
เครื่องดนตรี ห้องเรียนทฤษฎี  และ
ห้องฝึกปฏิบัติ  

-  มีเอกสาร /ต ารา /งานวิจัย/ สื่อ
ประกอบการเรียนการสอน  
- มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องแต่งกาย   
เครื่องดนตรี ห้องเรียนทฤษฎี  และห้อง
ฝึกปฏิบัติที่ได้มาตรฐาน และมีจ านวน
เพียงพอ 

4. การบริหารบุคลากร 1. ส่งเสริมพัฒนาทักษะการสอน/
การสร้างนวัตกรรม และการสร้าง
มาตรฐานของการวัดประเมินผล  
2. นิเทศการเรียนการสอนเพ่ือ
แลกเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอน 
3. ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 
 
 
 
 

- มีโครงการพัฒนาทักษะการสอน  
/ โครงการอบรมการสร้างนวัตกรรม/ 
โครงการสร้างเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลให้แก่อาจารย์  
- รายงานผลการนิเทศการสอน 
- จัดสรรงบประมาณส าหรับพัฒนา
อาจารย์ 
- รายงานผลการเข้าร่วมฝึกอบรม
ประชุมสัมมนา 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

5. การพัฒนานักศึกษา มีการพัฒนานักศึกษาทั้งด้านทักษะ
วิชาการ  ทักษะวิชาชีพและทักษะ
ชีวิต  
 

- มีระบบการให้ค าปรึกษาและแนะน า
นักศึกษาเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล   
- มีโครงการพัฒนาทักษะวิชาการ/  
ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต  

6. ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  สังคม และหรือ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

มีการส ารวจความต้องการของ
สถานศึกษาและความพึงพอใจของ
บัณฑิต 
 

- สรุปผลการประชุมการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกัน  ข้อเสนอแนะจากตัวแทน
สถานศึกษา   ศิษย์เก่าและนักศึกษา 
- รายงานผลความพึงพอใจของบัณฑิต
และผู้ใช้บัณฑิต 

 

หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1  ระบบ 
   

 ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ 
มีระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 จัดการศึกษาภาคฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่ 2 คือระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม จ านวน   
8 สัปดาห์ โดยให้เพิ่มชั่วโมงส าหรับการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ  
          1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  - ไม่มี 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  จัดด าเนินการเรียนการสอนเต็มเวลา โดยจัดเป็นภาคปกติแบบทวิภาค 
   ภาคการศึกษาที่ 1  ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 
   ภาคการศึกษาที่ 2  ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ 
   ภาคฤดูร้อน     ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 
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 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  1)  ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
  2)  มีความประพฤติเรียบร้อย และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 
  3)  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่ออาชีพครู 
  4) มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ครบถ้วนตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศการรับนักศึกษาหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
  5) ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 1) การปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษา  ซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และการควบคุมดูแลตนเอง 
  2) มีความรู้พ้ืนฐานทางทฤษฎีและปฏิบัติแตกต่างกัน 
   
 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับสถาบัน  คณะ/วิทยาลัย  และสาขาวิชา 
จัดโครงการปรับพ้ืนฐาน เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับพ้ืนฐานรายวิชาชีพครูและวิชาเอก 
จัดระบบการให้ค าปรึกษาและแนะแนว โดยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของสาขาวิชาติดตามดูแลและช่วยแก้ไข
ปัญหา 
2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

จ านวนนักศึกษา/ชั้นปี  ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 2565 2566 

ปีที่ 1 30 30 30 30 30 

ปีที่ 2  30 30 30 30 

ปีที่ 3   30 30 30 

ปีที่ 4    30 30 

รวม 30 60 90 120 120 

จ านวนบัณฑิตท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 30 30 
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งบประมาณตามแผน   
2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)  
 

 

 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 25624 2565 2566 

1. งบประมาณแผ่นดิน 
   - เงินเดือนและค่าจ้าง 

1,575,000 1,638,000 2,123,520 2,208,461 2,296,799 

2. งบด าเนินงาน 
  2.1 โครงการพัฒนาตามพันธกิจ 
    - พัฒนาบุคลากร 
      - สายวิชาการ (ภาคการศึกษา
,ภาคปฏิบัติ) 
      - สายสนับสนุน 
   - ด้านนักศึกษา (ผลลัพธ์ผู้เรียน) 
   - ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
   - ด้านการบริการวิชาการ 
   - ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   - ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
  2.2 ค่าสาธารณูปโภค 
   - ค่าสาธารณูปโภค 

รายละเอียดรายรับ 

 
 

50,000 
 
 

25,000 
10,000 
10,000 
300,000 
50,000 

 
200,000 

 
 

50,000 
 
 

25,000 
10,000 
10,000 
300,000 
50,000 

 
200,000 

 
 

50,000 
 
 

25,000 
10,000 
10,000 
300,000 
50,000 

 
200,000 

 
 

50,000 
 
 

25,000 
10,000 
10,000 
300,000 
50,000 

 
200,000 

 
 

50,000 
 
 

25,000 
10,000 
10,000 
300,000 
50,000 

 
200,000 

 
 
 

 2562 2563 25624 2565 2566 

3. งบลงทุน 
   - โครงสร้าง 
   - ค่าครุภัณฑ์ 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 

800,000 

 
- 

1,000,000 

 
- 

1,000,000 
4. ค่าบ ารุงการศึกษา 
   - ค่าลงทะเบียนเรียน 

 
405,000 

 
810,000 

 
1,215,000 

 
1,620,000 

 
1,620,000 

5. รายรับอ่ืน ๆ 
   - รายได้อ่ืน (ค่าเช่าพ้ืนที่) 

 
157,000 

 
157,000 

 
157,000 

 
157,000 

 
157,000 



13 

 
2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 

ปีงบประมาณ 
 

2562 2563 2564 2565 2566 

1.  งบบุคลากร           

    - เงินเดือนและค่าจา้ง 1,575,000 1,638,000 2,123,520 2,208,461 2,296,799 

2.  งบด าเนินงาน           

   2.1 ค่าตอบแทน           

    - ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 

   2.2 โครงการพัฒนาตามพันธกิจ           

    - ด้านบุคลากร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

       - สายวชิาการ           

       - สายสนับสนนุ           

    - ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

    - ด้านการบริการวิชาการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
    - ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- - - - - 

    - ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 

50,000 
50,000 50,000 

  

50,000 50,000 

   2.3 ค่าสาธารณูปโภค           

    - ค่าสาธารณูปโภค 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

3. งบลงทุน           

    - โครงสร้าง - - - - - 

    - ค่าครุภัณฑ์ - - 25,000 25,000 25,000 

รวมทั้งสิ้น 19,30999 1,994,000 2,504,520 2,589,461 2,677,799 

จ านวนนักศึกษา 30 60 90 120 120 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 64,366 33,233 27,828 21,5788 22,314 

 
หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตต่อหัวนักศึกษามีจ านวนแตกต่างกันตามสัดส่วนนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้นทุกปี  



14 

 
 2.7  ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน 

       □   อ่ืน ๆ (ระบุ) 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
   ให้มีการยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการ
เทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนความรู้เข้าสู่การศึกษา พ.ศ. 2548 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
    3.1 หลักสูตร     
 3.1.1  จ านวนหน่วยกิต   
      จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า          139  หน่วยกิต 
 3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร   
           1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า           31   หน่วยกิต 
               1.1 กลุ่มวิชาบังคับ           29   หน่วยกิต 
               1.2 กลุ่มวิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า              2   หน่วยกิต 
  2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน         102   หน่วยกิต 
      2.1 กลุ่มวิชาชีพครู           38   หน่วยกิต 
            2.1.1 วิชาชีพครู                                   26  หน่วยกิต 
             2.1.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา                           12   หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาเอก         ไม่น้อยกว่า             64   หน่วยกิต 
                               2.2.1 วิชาเอกบังคับ                                   40   หน่วยกิต 
            2.2.2 วิชาเอกเลือก    ไม่น้อยกว่า             24   หน่วยกิต 
  3.  หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า             6   หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชา 
   1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป          ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 31    หน่วยกิต 

 1.1) กลุ่มวิชาบังคับ   ก าหนดให้เรียน   29    หน่วยกิต 
    1.1.1)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    11     หน่วยกิต   
ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
  รหัสวิชา   รายวิชา   จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
300-11001  ภูมิวัฒน์พัฒนศิลป์                   2 (1-2-3)  

(Historical Background to the Development of Bunditpatanasilpa Institute) 
300-11002  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                           3 (3-0-6) 
         (Human Behavior and Self Development) 
300-11003  ความเป็นพลเมืองและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     3 (3-0-6) 

      (Citizenship Based on Sufficiency Economy Philosophy) 
300-11003  ความเป็นพลเมืองและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     3 (3-0-6) 

      (Citizenship Based on Sufficiency Economy Philosophy) 
300-11004  นันทนาการสร้างสุข       3 (2-2-5) 

      (Recreation for Happiness) 
 

.1.2) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    9  หน่วยกิต  
ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
  รหัสวิชา   รายวิชา   จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
300-12001  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                      3 (2-2-5) 

      (Thai Language for Communication)  
300-12002  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร      3 (2-2-5) 

      (English for Communication) 
300-12003  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ       3 (2-2-5) 

(Academic English) 
 

       1.1.3)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี   9  หน่วยกิต   
ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
  รหัสวิชา   รายวิชา   จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
300-13001  วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในยุคดิจิทัล     3 (3-0-6) 

       (Science and Environment in Digital Age) 
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300-13002  การคิดเชิงคณิตศาสตร์       3 (3-0-6) 

(Mathematical Thinking) 
300-13003  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต                3 (2-2-5) 

       (Information Technology for Life Long Learning) 
 

 

  1.2)  กลุ่มวิชาเลือก  ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  2   หน่วยกิต   
เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
  รหัสวิชา   รายวิชา   จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
300-11005  จริยศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตในโลกยุคใหม่       2 (2-0-4) 

       (Ethics for Quality of Life in Modern World) 
300-11006  กฎหมายในชีวิตประจ าวันและการอาชีพ     2 (2-0-4) 

  (Law in Everyday Life and Career)   
300-11007  เอเชียในโลกยุคใหม่            2 (2-0-4) 

(Asia in the Modern World) 
300-11008  ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล                        2 (2-0-4) 

       (Entrepreneurship in Digital Age) 
300-11009       กีฬาเพ่ือสุขภาพ       2 (1-2-3) 
    (Sports for Health) 
300-12004       วรรณกรรมไทยร่วมสมัย       2 (2-0-4) 
        (Thai Contemporary Literature) 

300-12005  วรรณคดีไทยศึกษา       2 (2-0-4) 
           (Thai Literature Study) 

300-12006  ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมพร้อมสู่งานอาชีพ    2 (1-2-3) 
       (English for Career Preparation) 

300-12007  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                                          2 (1-2-3) 
       (Chinese Language for Communication) 

300-12008  ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร                                       2 (1-2-3)        
       (Japanese Language for Communication) 

300-12009  ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร         2 (1-2-3) 
      (Korean Language for Communication)  

300-12010  ภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร                                        2 (1-2-3) 
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       (ASEAN Languages for Communication) 

300-13004  การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสื่อดิจิทัล    2 (1-2-3) 
     (Using Computer Program and Digital Media) 
 

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   ก าหนดให้เรียน  102  หน่วยกิต 
2.1) กลุ่มวิชาชีพครู ก าหนดให้เรียน   38  หน่วยกิต 
          2.1.1) วิชาชีพครู             26  หน่วยกิต 

ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
  รหัสวิชา   รายวิชา   จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
300-21001 ความเป็นครูวิชาชีพ       3 (2-2-5) 
                   (Professional Teachers) 

300-21002 จิตวิทยาส าหรับครู       3 (2-2-5) 
                   (Psychology for Teachers) 

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

300-21004 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้       3 (2-2-5) 
                   (Methodology of Learning) 

300-21005 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3 (2-2-5) 
                   (Learning Assessment) 

300-21006 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารการศึกษา    3 (2-2-5) 
                   (Innovation Information Technology  and Communication in Education) 

300-21007 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้      3 (2-2-5) 
  (Research for Learning Development) 
300-21008 ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู      3 (2-2-5) 
                   (Communicative Languages for Teachers) 

300-21009 การประกันคุณภาพการศึกษา      2 (1-2-3) 
                   (Quality Assurance in Education) 
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2.1.2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา   12  หน่วยกิต 
(เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี) ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
  รหัสวิชา   รายวิชา   จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
300-21010 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1     6 (0-36-0) 
                   (Internship 1)  

300-21011 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  2     6 (0-36-0) 
                   (Internship 2) 
 หมายเหตุ  
  1. การลงทะเบียนรายวิชา 300-21010 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 นักศึกษาต้องสอบผ่าน
รายวิชาดังต่อไปนี้ 
   1.1 หมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาชีพครู รายวิชา 300-21001 ถึง 300-21009 จ านวน 26หน่วย
กิต    
   1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาเอกบังคับ และวิชาเอกเลือก ทุกรายวิชา 
   2. การลงทะเบียนรายวิชา 300-21011 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 นักศึกษาต้องสอบผ่าน
รายวิชา 300-21010 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  

 
    2.2 กลุ่มวิชาเอก  ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า          64   หน่วยกิต 
 2.2.1 วิชาเอกบังคับ ก าหนดให้เรียน           40   หน่วยกิต 
ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้    
  รหัสวิชา   รายวิชา        จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
301-20001      สุนทรียะและการวิจารณ์งานศิลปะการแสดง 3 (2-2-5) 
             (Aesthetics and Criticism of Performing Arts) 
301-20002 กายวิภาคและการเคลื่อนไหวทางนาฏศิลป์ 3 (2-2-5) 
             (Anatomy and Dancing Movement) 
301-20003 นาฏศิลป์ร่วมสมัย   2 (1-2-3) 
             (Contemporary Dance) 
301-20004  นาฏศิลป์นานาชาติ      3 (1-4-4) 
             (International Dance) 
301-20005  นาฏศิลป์ปริทรรศน์              2 (2-0-4) 
  (The Element Dance) 
301-20006 การจัดการเรียนรู้และการสอนนาฏศิลป์    3 (2-2-5) 
             (Learning Management and Teach Dancing) 
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301-20007 นาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พื้นบ้านส าหรับครู  3 (1-4-4) 
            (Thai Dance and Folk Dances for Teachers) 
301-20008      ดนตรีไทยส าหรับครูนาฏศิลป์ 2 (1-2-3) 
             (Thai Music for Dance Teachers) 
301-20009 ดนตรีสากลส าหรับครูนาฏศิลป์     2 (1-2-3) 
           (Western Music for Dance Teachers) 
301-20010 ศิลปะส าหรับครูนาฏศิลป์      2 (1-2-3) 
   (Arts for Dance Teachers) 
301-20011   การแสดงละครเพื่อการศึกษา     2 (1-2-3) 
             (Drama for Education) 
301-20012 ภาษาอังกฤษส าหรับการสอนและการแสดงนาฏศิลป์   2 (1-2-3) 
                      (English for Dance Teaching and Performance) 
301-20013      สื่อ นวัตกรรมและทักษะสร้างสรรค์เพ่ือการสอน 2 (1-2-3) 
              (Media, Innovation and Creativity Skills for Teaching) 
301-20014      การประพันธ์และการเขียนงานส าหรับครูนาฏศิลป์  3 (2-2-5) 
             (Authorship and Writing for Dance Teachers) 
301-20015 วิจัยการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์      3 (2-2-5) 
             (Dance  Education Research Methodology) 
301-20016 การสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์      3 (1-4-4) 
          (Creation of Dance) 

  2.2.2 วิชาเอกเลือก   ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 24   หน่วยกิต 
 ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้     
  รหัสวิชา รายวิชา          จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
301-22001 ทักษะนาฏศิลป์ 1 3 (0-6-3) 
                    (Dance Skill 1) 
301-22002      ทักษะนาฏศิลป์ 2  3 (0-6-3) 
                    (Dance Skill 2) 
301-22003 ทักษะนาฏศิลป์ 3      3 (0-6-3) 
            (Dance Skill 3) 
301-22004 ทักษะนาฏศิลป์ 4      3 (0-6-3) 
         (Dance Skill 4) 
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301-22005       ทักษะนาฏศิลป์ 5      3 (0-6-3) 
                     (Dance Skill 5) 
301-22006    จารีตและบุคคลส าคัญในวงการนาฏศิลป์     3 (3-0-6) 
   (Tradition and Distinguished Person of Dramatic Arts) 
301-22007 ประวัติศาสตร์นาฏศิลป์ไทย     3 (3-0-6) 
  (History of Thai Dance) 
301-22008 การแต่งกาย  การแต่งหน้า และท าผมการแสดงนาฏศิลป์ 3 (2-2-5) 
               (Costume Make up and Hair for Dance) 
                        (Performing Arts Design from Folk Wisdom)  
300-20047   ร าแม่บทโนรา       2 (1-2-3) 
 (Maebot Nora Dance) 
300-20048   ร าท าบทโนรา        2 (1-2-3) 
  (Nora Tuembot Dance) 
300-20049   นาฏยลักษณ์ทักษิณ      2 (1-2-3)  
   (Performing Arts in the Southern Region Areas)  
300-20100   ศิลปะการเชิดหนังตะลุง      2 (1-2-3) 
  (Art of Shadowing)      
300-20101   หลักการวิเคราะห์การแสดงพ้ืนบ้านภาคใต้      2(1-2-3)     
    (Principles of Analysis of Southern Folk Performances)     
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี                  ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
  เลือกศึกษาจากรายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
หมายเหตุ ความหมายของรหัสวิชาและรหัสการจัดชั่วโมงเรียน 
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 00 หมายถึง  ทุกสาขาวิชาเรียนร่วมกัน 
เลข 01 หมายถึง  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 
เลข 02 หมายถึง  สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
ต าแหน่งที่   4 หมายถึง หมวดวิชา 

เลข 1 หมายถึง  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
เลข 2 หมายถึง  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
ต าแหน่งที่   5 หมายถึง กลุ่มวิชา 

 
 

X X  
X 
 

X X 
X 
 
 

X X 

คณะ 

 
 
สาขาวชิา 

 
 กลุ่มวชิา 

 
 

หมวดวิชา 

 
 ล าดับวชิา 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
เลข 1 หมายถึง  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เลข 2 หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
เลข 3 หมายถึง  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
เลข 0 หมายถึง  ทุกวิชาเอกเรียนร่วมกัน 
เลข 1 หมายถึง  วิชาชีพครู 
เลข 2 หมายถึง  กลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์ไทย 
เลข 3 หมายถึง  กลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์สากล 
เลข 4 หมายถึง  กลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์พ้ืนบ้าน 
เลข 5 หมายถึง  วิชาเอกดนตรีไทย 
เลข 6 หมายถึง  วิชาเอกดนตรีสากล 
เลข 7 หมายถึง  วิชาเอกดนตรีพ้ืนบ้าน 
ต าแหน่งที่   6-8 หมายถึง ล าดับวิชาความหมายของรหัสและการจัดชั่วโมงเรียน 
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ชั่วโมงเรียนบรรยาย 
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3.1.4 การจัดแผนการศึกษา   

ชั้นปีที ่1 ภาคเรียนที่ 1  

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
300-11001 ภูมิวัฒน์พัฒนศิลป์ 2 (1-2-3) 
300-11002 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3 (3-0-6) 
300-12001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3 (2-2-5) 
300-21001 ความเป็นครูวิชาชีพ 3 (2-2-5) 
301-20002       กายวิภาคและการเคลื่อนไหวทางนาฏศิลป์ 3 (2-2-5) 
301-20008                 ดนตรีส าหรับครูนาฏศิลป์ 2 (1-2-3) 
301-22001 ทักษะนาฏศิลป์ 1  3 (0-6-3) 
xxx-xxxxx  วิชาเอกเลือก 1 3 (x-x-x) 

 รวม 22 
 

ชั้นปีที ่1 ภาคเรียนที่ 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
300-13003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 (2-2-5) 
300-xxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป เลือก 1 2 (x-x-x) 
300-21002 จิตวิทยาส าหรับครู 3 (2-2-5) 
300-21008 ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 3 (2-2-5) 
301-20007      นาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พื้นบ้านส าหรับครู 3 (1-4-4) 
301-20011      การประพันธ์และการเขียนงานส าหรับครูนาฏศิลป์ 3 (2-2-5) 
301-22002     ทักษะนาฏศิลป์ 2  3 (0-6-3) 
xxx-xxxxx วิชาเอกเลือก 2 2 (x-x-x) 

 รวม 22 
 

 

 

 



24 

 
ชั้นปีที ่2 ภาคเรียนที่ 1  

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
300-11003 ความเป็นพลเมืองและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 (3-0-6) 
300-13001 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในยุคดิจิทัล  3 (3-0-6) 
300-13002 การคิดเชิงคณิตศาสตร์    3 (3-0-6) 
300-21003 การพัฒนาหลักสูตร 3 (2-2-5) 
300-21005 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 (2-2-5) 
300-20005 นาฏศิลป์ปริทรรศน์ 2 (2-0-4) 
xxx-xxxxx วิชาเอกเลือก 3 3 (x-x-x) 
xxx-xxxxx วิชาเลือกเสรี 1 2 (x-x-x) 

 รวม 22 
 
         
 
 
 

ชั้นปีที ่2 ภาคเรียนที่ 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
300-12002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 (2-2-5) 
300-21004 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3 (2-2-5) 
300-21006 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา 3 (2-2-5) 
301-20003      นาฏศิลป์ร่วมสมัย 2 (1-2-3) 
301-20009 ภาษาอังกฤษส าหรับการสอนและการแสดงนาฏศิลป์ 2 (1-2-3) 
300-21007 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 (2-2-5) 
xxx-xxxxx วิชาเอกเลือก 4 3 (x-x-x) 

xxx-xxxxx วิชาเอกเลือก 5 3 (x-x-x) 

 รวม 22 
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ชั้นปีที ่3 ภาคเรียนที่ 1  

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
300-11004 นันทนาการสร้างสุข 3 (2-2-5) 
300-12003 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  3 (2-2-5) 
300-21009 การประกันคุณภาพการศึกษา 2 (1-2-3) 
301-20001      สุนทรียะและการวิจารณ์งานศิลปะการแสดง 3 (2-2-5) 
301-20012      วิจัยการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ 3 (2-2-5) 

xxx-xxxxx วิชาเอกเลือก 6 3 (x-x-x) 

xxx-xxxxx วิชาเอกเลือก 7 3 (x-x-x) 
xxx-xxxxx วิชาเลือกเสรี 2 2 (x-x-x) 

 รวม 22 
 
 
 

ชั้นปีที ่3 ภาคเรียนที่ 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

301-20004 นาฏศิลป์นานาชาติ 3 (1-4-4) 
301-20006             การจัดการเรียนรู้และการสอนนาฏศิลป์ 3 (2-2-5) 
301-20010      สื่อและนวัตกรรมการสอนส าหรับครูนาฏศิลป์ 2 (1-2-3) 
301-20013 การสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ 3 (1-4-4) 
xxx-xxxxx วิชาเอกเลือก 8 2 (x-x-x) 
xxx-xxxxx วิชาเอกเลือก 9 2 (x-x-x) 
xxx-xxxxx วิชาเลือกเสรี 3 2 (x-x-x) 

 รวม 17 
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ชั้นปีที ่4 ภาคเรียนที่ 1  

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
300-21010 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6 (0-36-0) 

 รวม 6 
 
 

ชั้นปีที ่4 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

300-21011 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6 (0-36-0) 
 รวม 6 
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3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
      1.1)  กลุ่มวิชาบังคับ        ก าหนดให้เรียน       29 หน่วยกิต 
          1.1.1)  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    ก าหนดให้เรียน       11 หน่วยกิต 
300-11001  ภูมิวัฒน์พัฒนศิลป์                  2 (1-2-3)  
          (Historical Background to the Development of Bunditpatanasilpa Institute) 
  ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สารัตถะของวังหน้าและวิวัฒนาการการศึกษา
ด้านศิลปะจากโรงเรียนพรานหลวง โรงเรียนนาฏศิลป โรงเรียนช่างศิลป สู่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ บุคคล
ส าคัญของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่เป็นศิลปินแห่งชาติด้านทัศนศิลป์และด้านศิลปะการแสดง บรมครูและ
ศิลปินที่มีคุณูปการต่อสถาบัน การฝึกภาคสนามเพ่ือสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิวัฒน์พัฒนศิลป์ 
Philosophy, vision, identity of Bunditpatanasilpa Institute, general knowledge of Wang-na and 
historical development on arts education from being Pranhluang school, Dramatic Arts School, 
Fine Arts School to be Bunditpatanasilpa Institute, the important people of Bunditpatanasilpa 
Institute who are the national artists in the field of visual arts and performing arts, masters 
and artists who contributed the institute, fieldwork for knowledge synthesis on historical 
background to the development of Bunditpatanasilpa Institute 
 
300-11002 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                           3 (3-0-6) 
        (Human Behavior and Self Development) 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ องค์ประกอบและปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรมมนุษย์ 

พฤติกรรมมนุษย์ในแต่ละช่วงวัย การเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน กระบวนการและวิธีการพัฒนา

ตน การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล การบริหารความขัดแย้งและการจัดการความเครียด การพัฒนา

บุคลิกภาพและทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 การแก้ปัญหาตามบริบทและการสร้างแรงจูงใจในการท างาน 

Concepts and theories related to human behaviors, elements and basic factors of human 

behaviors human behavior in each ages, understanding and self-esteem of and others, processes 

and methods of self-development, creating interpersonal relationships, conflict and stress 

management personality development and life skills in the 21st century, contextual problem 

solving and motivation for work 
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300-11003 ความเป็นพลเมืองและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     3 (3-0-6) 
     (Citizenship Based on Sufficiency Economy Philosophy) 
               ความหมาย ความส าคัญของความเป็นพลเมือง บทบาทหน้าที่ของพลเมือง ธรรมาภิบาล       
ความเป็นประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมทางการเมือง การสร้างความตระหนักและจิตส านึกในความเป็นไทย    
จิตอาสาและจิตสาธารณะ การด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา ความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางประเทศไทย 4.0 
                Meaning, the importance of citizenship, roles of citizenship, good  
governance, democracy, political participation, awareness and consciousness of being Thai, 
volunteer spirit and public mind, living on the basis of sufficiency economy, King Bhumibol’s 
philosophy, cultural diversity and local wisdom, sustainable development according to 
Thailand 4.0 duidelines 
 
300-11004  นันทนาการสร้างสุข       3 (2-2-5) 

      (Recreation for Happiness) 

   ความส าคัญความเป็นมา หลักการและคุณค่าของกิจกรรมนันทนาการ รูปแบบและประโยชน์

ของกิจกรรมนันทนาการ การออกแบบและสร้างกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย การพัฒนา

คุณภาพชีวิตและสุขภาวะ ตามหลักโภชนาการ การวางแผนแก้ปัญหาให้มีสุขภาวะที่ดี เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่าง

มีความสุข บทบาท และเทคนิคผู้น านันทนาการ การใช้อุปกรณ์เพ่ือกิจกรรมนันทนาการ การเข้าร่วมกิจกรรม

นันทนาการ การเล่นเกม การมีมรรยาทในการเล่นเกมและกิจกรรมนันทนาการ ความมีน้ าใจนักกีฬา สามารถ

ปฏิบัติตามกฎ กติกา ของกิจกรรม 

   The importance and background, principles and values of recreational 

activities, patterns and benefits of recreational activities, design and create recreational 

activities suitable for each age group, development of quality of life and health, according to 

nutrition principle, planning to solve problems in order to have good health to live happily 

with others role and technique for recreation, using equipment for recreation activities, 

participating in recreation activities, playing games, etiquette for playing games, sportsmanship, 

follow by the rules, regulation of activities 
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        1.1.2) กลุ่มภาษาและการสื่อสาร  ก าหนดให้เรียน     9 หน่วยกิต 
300-12001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                         3 (2-2-5) 
      (Thai Language for Communication) 
  ความหมาย ความส าคัญและลักษณะของภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ทั้งวัจนภาษาและ          
อวัจนภาษา วัฒนธรรมในการใช้ภาษา ฝึกการฟัง การอ่าน การคิด การพูด การเขียนและการน าเสนอ ใน
ชีวิตประจ าวัน และการอาชีพ 
 Meaning , signification and features of Thai language for communication, verbal and non-
verbal language, culture and using of Thai, practice listening , reading, thinking, speaking, 
writing and presentation in everyday life and careers  

300-12002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร       3 (2-2-5) 
(English for Communication) 
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  โดยใช้ค าศัพท์ วลี โครงสร้างประโยค ส านวนภาษาอังกฤษที่เหมาะสม 
ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันและภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 
Listening, speaking, reading and writing by using suitable English vocabulary phrases, sentence 
structures, idioms, practice English for communication in everyday life and  
English in arts and culture career  
 
300-12003 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ       3 (2-2-5) 
(Academic English) 
การใช้ค าศัพท์ วลี โครงสร้างประโยคและส านวนภาษาอังกฤษที่เหมาะสม เพ่ือการน าเสนอในเชิงวิชาการ  ฝึก
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในบริบทเชิงวิชาการ 
Using suitable English vocabulary, phrases, sentence structures idioms for academic 
presentation purposes, practice listening, speaking, reading and writing in academic contextual 
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 1.1.3) กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  ก าหนดให้เรียน     9  หน่วยกิต 
300-13001 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในยุคดิจิทัล     3 (3-0-6) 
      (Science and Environment in Digital Age) 
วิทยาศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อโลกและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในโลกยุคดิจิทัล 
ผลกระทบที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม แนวทางการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในมิติการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ภัยพิบัติ พลังงานทดแทน การเสริมสร้างความสมดุลของสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อมนุษย์ในยุคดิจิทัล 
The effect of science towards the world and environment, relationship between human and 
environment in digital age, the effect from human actions towards environment guidelines for 
sustainable development, disaster and renewable energy dimension, to enhance the 
environmental balance that effect toward human in digital age 

300-13002 การคิดเชิงคณิตศาสตร์       3 (3-0-6) 
(Mathematical Thinking) 
ความส าคัญของคณิตศาสตร์และความรู้เบื้องต้นทางสถิติที่มีต่อการพัฒนาการคิดของมนุษย์ รูปแบบของ
กระบวนการคิดเชิงคณิตศาสตร์ การคิดแบบองค์รวม การคิดเชิงเหตุผล การจัดการข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์
และกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เพ่ือการด าเนินชีวิตประจ าวันและพัฒนาตนเอง   
The importance of mathematic and statistic foundation towards human thinking 
development, patterns of mathematical thinking process, holistic thinking logical thinking, 
information management for analysis and mathematical problem solving process for living in 
everyday life and self-development 

300-13003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต                3 (2-2-5) 
      (Information Technology for Life Long Learning) 
สารสนเทศในสังคมโลกาภิวัฒน์ ความเป็นมา แนวคิด การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ แหล่ง
ให้บริการสารสนเทศ การรู้สารสนเทศ การรู้เท่าทันสื่อ กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคนิคและวิธีการเลือกใช้ การเรียบเรียงและการอ้างอิงตามรูปแบบมาตรฐาน ฝึกการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการแสวงหาสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการน าเสนออย่าง
สร้างสรรค ์
Information in globalization, backgrounds, concepts, information technology development in 
modern age, , sources of service information, knowing information, media literacy, laws and 
ethics related to information technology, techniques and selecting methods, composition and 



31 

 
reference according to the standard format, practice using Information technology and 
information seeking in the 21st century, using electronic medias for creative presentation 

    1.2) กลุ่มวิชาเลือก      ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า    2  หน่วยกิต 
300-12004 วรรณกรรมไทยร่วมสมัย       2 (2-0-4) 
                (Thai Contemporary Literature) 

ความหมาย ขอบเขต และวิวัฒนาการของวรรณกรรมไทยร่วมสมัย การอ่านสารคดี นวนิยาย เรื่องสั้น กวี
นิพนธ์ ในเชิงวิเคราะห์ การวิจารณ์ในเชิงคุณค่าวรรณศิลป์และคุณค่าสังคม และเอกลักษณ์ไทยในวรรณกรรม
ไทยร่วมสมัย    
Meaning, scope and evaluation of Thai contemporary literature , analytical reading on 
documentaries , novels , short stories and poetries, criticize of art created language value, 
social value and the uniqueness of Thai contemporary literature 

300-12005 วรรณคดีไทยศึกษา        2 (2-0-4) 
      (Thai Literature Study) 
ความหมาย องค์ประกอบ ความเป็นมาและประวัติวรรณคดีไทย วรรณคดีที่ส าคัญในสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา 
สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ คุณค่าของวรรณคดีไทย เรื่อง ไตรภูมิพระร่วง ลิลิตพระลอ และพระอภัยมณี
ค ากลอน ในด้านความงาม ความคิด และความรู้ 
Meaning , elements , background and Thai literature history, the importance literature in 
Sukhothai, Ayutthaya, Thonburi and Rattanakosin period, Thai literatures value ; beauty, 
thinking and knowledgement Tri Bhum Phra Ruaung, Lilit Phra Lo, Phra Aphai Mani 

300-12006 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่งานอาชีพ     2 (1-2-3) 
      (English for Career Preparation) 
ค าศัพท์ วลี โครงสร้างประโยคและส านวน การใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครงาน การอ่านโฆษณาสมัครงาน 
ค าศัพท์ ฝึกการกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร  การเขียนจดหมายโต้ตอบ การเขียนข้อมูลส่วนบุคคลและการ
แนะน าตัว และการเตรียมความพร้อมเพ่ือการสัมภาษณ์งาน 
Vocabulary, phrases, sentence structures and idioms, using English for application, reading for 
job advertisement, practice filling in application forms, correspondence, writing personal data 
and introducing and preparing for job interview 
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300-12007 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                                          2 (1-2-3) 
      (Chinese Language for Communication) 
ความรู้พ้ืนฐานการออกเสียง ศัพท์ วลี ประโยคและส านวน ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน         การเขียน
ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารและประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
Chinese language fundamental of pronunciation, vocabulary, phrase, sentences and idioms, 
practice Chinese listening, speaking, reading and writing for communication and useful in 
everyday life 

300-12008 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                                       2 (1-2-3)        
      (Japanese Language for Communication) 
      ความรู้พื้นฐานการออกเสียงศัพท์วลีประโยค และส านวน ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารและประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
Japanese language fundamental of pronunciation, vocabulary, phrases, sentences and idioms, 
practice Japanese listening, speaking, reading and writing for communication and useful in 
everyday life 

300-12009 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร         2 (1-2-3) 
     (Korean Language for Communication)  
ความรู้พ้ืนฐานการออกเสียง ศัพท์ วลี ประโยคและส านวน ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และ       การเขียน
ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสารและประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
Korean language fundamental of pronunciation, vocabulary , phrases , sentences and idioms, 
practice Korean listening, speaking, reading and writing for communication and useful in 
everyday life 

300-12010 ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร                                        2 (1-2-3) 
      (ASEAN Languages for Communication) 
การออกเสียง ศัพท์ วลี ประโยคและส านวนที่ส าคัญ ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอาเซียน
เพ่ือการสื่อสาร จากภาษาประจ าชาติของประเทศในกลุ่มอาเซียนอย่างน้อยหนึ่งภาษา ยกเว้นภาษาไทย 
Pronunciation, the importance of vocabulary, phrases, sentences and idioms, practice 

listening, speaking, reading and writing ASEAN languages for communication from National 

language of ASEAN countries at least one language except Thai language 
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300-13004 การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสื่อดิจิทัล    2 (1-2-3) 
(Using Computer Program and Digital Media) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปส าหรับงานส านักงาน ความรู้ พ้ืนฐานขั้นตอนการออกแบบสื่อดิจิทัล            
การเลือกใช้เครื่องมือเพ่ือการผลิตภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว วิธีการและช่องทางในการเผยแพร่สื่ออย่าง
สร้างสรรค ์ฝึกการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ 
Computer software for office, basic knowledge of digital media design procedures, selection of 
tools for producing still images and, methods and ways for publication creative medias, 
practice in computer software and digital media in creative ways 
 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
    2.1) กลุ่มวิชาชีพครู     ก าหนดให้เรียน    38 หน่วยกิต 
         2.1.1) วิชาชีพครูบังคับ    ก าหนดให้เรียน    26 หน่วยกิต 
 
300-21001 ความเป็นครูวิชาชีพ 3 (2-2-5) 
                   (Professional Teacher) 
  พัฒนาการของวิชาชีพครู หลักปรัชญาและปรัชญาการศึกษา การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก 
สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู สมรรถนะที่ส าคัญของครู 
คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์  จิตส านึกและคุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู ค่านิยม 
อุดมการณ์และจิตวิญญาณของความเป็นครู กฎระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพครูการเป็นผู้น าทาง
การศึกษา การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การเสริมสร้างกระบวนการคิดด้วยจิตส านึกทางจริยธรรม 
บทบาทและหน้าที่ของครูในฐานะผู้เรียนรู้และผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ บทบาทของครู  ในฐานะผู้ขับเคลื่อน
การศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม ศึกษา สังเกตบทบาทหน้าที่ของครูในสถานศึกษาเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ
และทัศนคติต่อวิชาชีพครู 
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  Development of teacher profession, philosophy, philosophy of education, 
changes in context of world, society and the concept of sufficiency economy, criteria of 
teacher professional standards, competencies of the teacher, characteristics of the teacher, 
consciousness, virtue and ethics of the teacher, the code of ethics in the teaching profession 
values, and ideology and being ideological and spiritual teachers, rules and laws, which are 
related to the teaching profession, educational leaderships, professional learning community, 
supporting thinking process through ethical consciousness, roles and duties of the teacher  as 
a learner and a learning organization agent, roles of the teacher as a person who driving 
education for community and society development, studying and observing duties of the 
teacher in academic institutions for creating inspiration and attitude to teacher profession 
 
300-21002 จิตวิทยาส าหรับครู         3 (2-2-5) 
                (Psychology for Teachers) 
  แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาพัฒนาการ และจิตวิทยาแนะแนวและ               
ให้ค าปรึกษาที่มีความส าคัญต่อวิชาชีพครู การวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ จิตวิทยาเพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคล การสร้างแรงจูงใจเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและการ
แก้ปัญหาผู้เรียน การสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ศึกษาและเข้าถึงบริบทของชุมชนที่อยู่ร่วมกันบนพื้นฐาน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ตลอดจนการอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 Concepts, theories of educational psychology, developmental psychology, guidance 
and counseling psychology which are important guidance for the teacher professional, 
analyzing and developing of learners according to potential, psychology to encourage and to 
contribute to learning management based on individual differences, creating motivation to 
improve the quality of life and full potential of learners, encouraging the participation of 
parents and the community network to develop and solve problems of learners, learning 
support which has the quality, studying and understanding the community context which lives 
together based on cultural diversity as well as cultural conservation and local wisdom 
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300-21003 การพัฒนาหลักสูตร       3 (2-2-5) 
              (Curriculum Development) 
 ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ และการพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตร ศึกษา
กรณีตัวอย่างหลักสูตรสถานศึกษาที่ดี การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนา
หลักสูตรระดับชั้นเรียนและระดับสถานศึกษา การน าหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การออกแบบ
เนื้อหาสาระและหน่วยการเรียนรู้  การเขียนค าอธิบายรายวิชา ฝึกปฏิบัติการประเมินหลักสูตรของสถานศึกษา 
 Philosophy, concepts, theories, elements and curriculum development, analyzing 
the curriculum, studying the case study of good school curriculums, school curriculum 
development, practicing curriculum designs and development of classroom and institution, 
curriculum implementation toward learning management in classroom, design contents and 
learning units, writing course description, practicing school curriculum evaluation 
 
300-21004  วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3 (2-2-5) 
                 (Methodology of Learning) 
 หลักการ ทฤษฎี แนวปฏิบัติและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้        
ที่สอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการคิดวิเคราะห์          คิด
สร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา การบูรณาการเรียนรู้แบบเรียนรวม  การสร้างบรรยากาศและการจัดการชั้นเรียน 
และฝึกทักษะการสอนในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง สังเกตการจัดการเรียนรู้และการจัดท า
แผนการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
 Principles, theories, practices and types of learning management, the design of 
learning management which corresponds with 21st century learners, creation of learning 
management plans which strengthen critical thinking, creative thinking and problem solving 
thinking, earning management of inclusive education, creation of learning environments and 
classroom management and educational practices in simulation and real situations, observing 
learning management and creation of learning management plans in academic institutions 
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300-21005 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้          3 (2-2-5) 
                  (Learning Assessment) 
 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน    
การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย 
การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม  การประเมินตามสภาพจริง  การประเมินภาคปฏิบัติ และการประเมิน
จากแฟ้มสะสมงาน การฝึกปฏิบัติการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ การน าผลการประเมินไปใช้ใน        
การพัฒนาผู้เรียน สังเกตการออกแบบทดสอบ การสร้างเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และ
การตัดสินผลการเรียนในสถานศึกษา 
 Principles, concepts, theories and practices in learning measurement and 
evaluation of learners, constructing and searching for quality instruments and learning 
measurements and evaluation of cognitive domain, psychomotor domain and affective 
domain, formative and summative assessments, authentic assessment, performance 
assessment and portfolio assessment, practicing in learning measurement and evaluation, 
leading the assessment results to develop learners, setting examination questions 
observation, constructing assessment instruments, checking examination, ratings and 
Assessment of learning in academic institutions 
 

300-21006 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา 3 (2-2-5) 
               (Innovation, Information Technology and Communication in Education) 
 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา          
การออกแบบ การผลิต การน าไปใช้ และการประเมินสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ การมีจริยธรรม        
การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล และกฎหมายดิจิทัล สามารถน าสื่อไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
 Principles, concepts, theories of innovation, Information Technology and 
educational technology, design, production, application and assessment of digital media 
technology for learning, acquiring ethics, digital media literacy, digital laws and using high-
quality media in learning management 
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300-21007 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้       3 (2-2-5) 
              (Research for Learning Development) 
  ความหมาย  ความส าคัญ  หลักการและประเภทของการวิจัย  แนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจัย        
ที่เกี่ยวข้อง  การก าหนดหัวข้อการวิจัย  การออกแบบการวิจัย  การสร้างเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล  การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  วิธีด าเนินการวิจัย  การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล  
การเขียนรายงานการวิจัย การน านวัตกรรมทางการศึกษามาเชื่อมโยงกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยใช้
กระบวนการวิจัยเป็นฐาน การฝึกปฏิบัติการวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน สังเกต
สภาพปัญหาในชั้นเรียนเพื่อน ามาสู่การก าหนดประเด็นปัญหาในการท าวิจัย 
 Connotation, significance, principles and types of research, concepts, theories, and 
related research topics, determining the research topics, creating research designs, creating 
research instruments and data collections, population and sample identifications, research 
methodologies, analyses and interpretations of data, conducting research reports, leading an 
educational innovations that links to research methods, developing learners with research-
based learning and practicing researches, and leading the results of the research for the 
improvement of teaching- learning, problems of classroom to formulating the research 
problem 
 
300-21008 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครู       3(2-2-5) 
               Communicative Languages for teachers) 
 วาทวิทยาในการสอน หลักการ ทฤษฎี และเทคนิคการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษอย่างมีศิลปะด้วยถ้อยค า ส านวน น้ าเสียง สีหน้าท่าทางเพ่ือการสื่อสาร การถ่ายทอด การควบคุม
ชั้นเรียน การสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียน 
 Speech in teaching, principles, theories and techniques in listening, speaking, 

reading and writing Thai and English with rhetoric uses of idiomatic words, tones and gestures 

for communication, knowledge transfer, classroom management, instilling motivation and 

inspiration in students 
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300-21009 การประกันคุณภาพการศึกษา           2 (1-2-3) 
              (Quality Assurance in Education) 
 หลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา    
ทั้งภายในและภายนอก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพ
การศึกษา และการน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา  
  Principles and guidelines about quality assurance administration, internal and 
external quality assurance, laws which are related to quality assurance, quality assurance 
activities and leading the results of assessment to improve the qualities of assurance system 
 
2.1.2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
300-21010 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6 (0-36-
0) 
               (Internship 1) 
  ปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษาโดยบูรณาการความรู้เพ่ือการประกอบวิชาชีพครูภายใต้ 
ก ากับของอาจารย์นิเทศก์ การจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การใช้สื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล 
นวัตกรรม เทคนิคและกลยุทธ์เพ่ือการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เ พ่ือน าไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้ เรียน การจัดท าบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้                  
การจัดกิจกรรมทางวิชาการ ฝึกวิเคราะห์ชั้นเรียนในสถานการณ์จริงเพ่ือก าหนดแนวทางการท าวิจัยในชั้นเรียน     
การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากงานสอน และการสัมมนาทางการศึกษา  
 Teaching internships for education majors in schools through knowledge 
integration to carry out professional teachers under university advisors’  supervision, creation 
of learning management plans, teaching methods, using instructional media, digital 
technology, innovations, techniques and strategies for learner- centered learning, learning 
measurement and evaluation to develop learning management and learners, recording and 
reporting of the learning management process, academic activities, practicing the analysis of 
a classroom teaching in real situations for formulation of classroom research guideline, 
handling of other duties and seminar in education 
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300-21011 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6 (0-36-0)            
               (Internship 2) 
 ปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษาโดยบูรณาการความรู้เพ่ือการประกอบวิชาชีพครูภายใต้
การก ากับของอาจารย์นิเทศก์ การจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การใช้สื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล 
นวัตกรรม เทคนิคและกลยุทธ์เพ่ือการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เ พ่ือน าไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้ เรียน การจัดท าบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้                 
การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนหรือการเรียนการสอน การปฏิบัติงานครู
นอกเหนือจากงานสอน และการสัมมนาทางการศึกษา  
 Teaching internships for education majors in schools through knowledge 
integration to carry out professional teachers under university advisors’  supervision, creation 
of learning management plans, teaching methods, using instructional media, sing instructional 
media, digital technology, innovations, techniques and strategies for learner-centered learning, 
learning measurement and evaluation to develop learning management and learners, 
recording and reporting of the learning management process, academic activities, classroom 
research for developing learners and teaching- learning, handling of other duties and seminar 
in education 
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ค าอธิบายรายวิชา 

2.2 กลุ่มวิชาเอก  ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  64  หน่วยกิต 
       2.2.1 วิชาเอกบังคับ ก าหนดให้เรียน       40  หน่วยกิต 
ศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 

  รหัสวิชา   รายวิชา        จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
301-20001  สุนทรียะและการวิจารณ์งานศิลปะการแสดง   3 (2-2-5) 
 (Aesthetics and Criticism of Performing Arts) 
            ความหมาย หลักการ แนวคิดและทฤษฎีทางสุนทรียศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับนาฏศิลป์ ดนตรี 
และทัศนศิลป์ หลักเกณฑ์การแสดงผลงานศิลปะ วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินคุณค่าผลงานศิลปะการแสดงตาม
หลักสุนทรียะ 
            Meanings, principles, theoretical concepts of aesthetics for dance music and 
visual arts Principles on arts exhibition, analysis, criticism and evaluate on performing arts as 
aesthetics principle 
301-20002  กายวิภาคและการเคลื่อนไหวทางนาฏศิลป์   3 (2-2-5) 
 (Anatomy and Dancing Movement) 
            ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับโครงสร้างร่างกาย ศัพท์ที่ใช้ส าหรับกายวิภาค พ้ืนฐานการเคลื่อนไหว
ทางด้านนาฏศิลป์ ความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ  เส้นเอ็น  และกระดูกในการเคลื่อนไหวร่างกาย  หลักการใช้
กล้ามเนื้อ  และการเคลื่อนไหวท่าร า  การแก้ไขข้อบกพร่องของท่าร าให้ถูกต้องและปลอดภัย 
                    The fundamental knowledges of anatomy and dancing movement Anatomy 
vocabularies Relation of muscles, Tendon and bone in body movement, Principle and the 
way to safety practice for correct the mistakes of dance postures 
301-20003  นาฏศิลป์ร่วมสมัย     2 (1-2-3) 
 (Contemporary Dance) 
            หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เทคนิค แบบแผน ฝึกปฏิบัติการแสดง และการออกแบบ 
สร้างสรรค์ และแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย 
            Principles, concepts, theories, techniques, patterns, performance practice and 
creative contemporary dance designing 
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301-20004  นาฏศิลป์นานาชาติ      3 (1-4-4) 
 (International Dance) 
           ที่มา แนวคิด รูปแบบ ลักษณะ องค์ประกอบ/นาฏศิลป์ตะวันออก/นาฏศิลป์ตะวันตก          
เลือกฝึกปฏิบัติการแสดงนาฏศิลป์อาเซียน/นาฏศิลป์ตะวันออก /นาฏศิลป์ตะวันตก  ออกแบบ  สร้าง และ
แสดงผลงานนาฏศิลป์นานาชาติ 
                    Backgrounds, concepts, patterns, elements of Asean dance Eastern dance or 
Western dance performances, choose to practice Asean dance Eastern dance or Western 
dance performance, design create and show International Dance Performance 
 
301-20005  นาฏศิลป์ปริทรรศน์     2 (2-0-4) 
  (The Element Dance) 
             ความหมาย  บทบาท และหน้าที่ของนาฏศิลป์ในบริบททางสังคม  การบริหารจัดการ       
การแสดง  ลักษณะของเวทีและการใช้พ้ืนที่เวทีในการแสดง  เกร็ดความรู้ด้านการแสดง   
Meaning, roles and duties of performing art in social context, performing art management, types of 
stages and stages using in performance, knowledge tips in performance 
 
301-20006  การจัดการเรียนรู้และการสอนนาฏศิลป์   3 (2-2-5) 
             (Learning Management and Teach Dancing) 
             ประวัติ  แนวคิด ความหมาย  ทฤษฎี หลักการ รูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ใน
สาขาวิชานาฏศิลป์  สามารถบูรณาการความรู้ศาสตร์วิชานาฏศิลป์กับศาสตร์สาขาอ่ืน การจัดกิจกรรม        
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ฝึกปฏิบัติการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหา การจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้  ฝึกการออกแบบและจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลอง  ในการจัดการเรียน     
การสอนส าหรับเด็กปกติและเด็กพิเศษ เพ่ือน าไปใช้ปฏิบัติจริงในสถานศึกษา 
                    Study history, concepts, theories in performing arts teaching, pattern and 
dance education management approach until be able to integrate the knowledge of 
performing arts subject with other fields. To manage learning activities as learner center 
emphasis, critical thinking practice, creativity thinking and problem solving practice, lesson 
plan of learning management practice, learning design practicing and stimulation learning 
methodology management for reality practice in educational institutes 
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301-20007  นาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พื้นบ้านส าหรับครู     3 (1-4-4) 
    (Thai Dance and Folk Dances for Teachers) 
           ความหมาย  หลักการ การใช้นาฏยศัพท์และภาษานาฏศิลป์ในการฝึกปฏิบัติเพลงส าหรับเด็ก  
ระบ าเบ็ดเตล็ด  การน านาฏศิลป์ไทยจากภูมิปัญญาไทย ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านจากภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบการแสดงสร้างสรรค์เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
                       Meaning, principle in taking Thai Dance vocabularies and languages to apply 
in choreography, to practice music for child, miscellaneous dances and folk performance 
regions folk shows 
 
301-20008  ดนตรีไทยส าหรับครูนาฏศิลป์   2 (1-2-3) 
  (Thai Music for Dance Teachers) 
  หลักการปฏิบัติดนตรีไทยเบื้องต้น การอ่านโน้ตเพลงไทย เลือกฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย 
หรือดนตรีพื้นบ้านที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
.                    Thai music principle practice, notes reading (Thai Song), Thai music 
instrument chosen practice or folk music in teaching and learning of basical education  
 
301-20009  ดนตรีสากลส าหรับครูนาฏศลิป์   2 (1-2-3) 
  (Western Music for Dance Teachers) 
  หลักการปฏิบัติดนตรีสากลเบื้องต้น การอ่านโน้ต  เลือกฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลที่ใช้ใน
การเรียนการสอนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
.                    Western music principle practice, notes reading, Western music instrument 
chosen practice in teaching and learning of basical education  
 
301-20010  ศิลปะส าหรับครูนาฏศิลป์             2 (1-2-3) 
            (Arts for Dance Teachers) 
  หลักทัศนศิลป์ องค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ ฝึกปฏิบัติการใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการสร้างงาน 
วาดภาพ ระบายสี ภาพพิมพ์ งานปั้น และออกแบบงานศิลป์เพื่อการเรียนการสอนนาฏศิลป์ 
         Principles of visual arts, composition of arts, visual elements, material using 
practice, equipment in arts work creativity, drawing, painting, printmaking, sculpture and arts 
work design for dance teaching and learning 
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301-20011 การแสดงละครเพื่อการศึกษา         2 (1-2-3) 
            (Drama for Education) 
            ความส าคัญ ประเภทละครส าหรับเด็ก  ละครเวที  ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับการละคร  
หลักและวิธีการจัดท าบทละครจากวรรณกรรม/วรรณคดี/นิทานพ้ืนบ้าน   ฝึกทักษะการใช้เสียงประกอบ   
การแสดงละครส าหรับเด็ก และน าเสนอการแสดงละครส าหรับเด็ก 
    Significant, types of Drama for Children, stageplay, relation between music and 
drama, principle and how to prepare drama scripts from literatures / folk tales. Practice the 
voice in drama for children and presentation drama for children  
 
301-20012  ภาษาอังกฤษส าหรับการสอนและการแสดงนาฏศิลป์     2 (1-2-3) 
  (English for Dance Teaching and Performance) 
              ค าศัพท์ที่ใช้ส าหรับการสอนและการแสดงนาฏศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับร่างกาย  การเคลื่อนไหว  
อุปกรณ์การแสดง  ฉาก  แสง  เสียง  ฝึกทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ฝึกปฏิบัติแนะน าการแสดงนาฏศิลป์  
และน าชมการเรียนการสอนนาฏดุริยางคศิลป์ 
             Terminology used in teaching and dance performances relating to body 
movement, backdrops, light, sound. Listening skill practice, speaking, reading, 
writing.  Dialogues introducing the dance performance and leading to take a look in dance 
and music classrooms          
 
301-20013  สื่อ นวัตกรรมและทักษะสร้างสรรค์เพื่อการสอน     2 (1-2-3) 
   (Media, Innovation and Creativity Skills for Teaching) 
            แนวคิด การออกแบบ กระบวนการสร้างสรรค์สื่อ นวัตกรรมและการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์
ไทย  ฝึกปฏิบัติการออกแบบ  การสร้างสื่อ นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ท่าร าในบทเรียนระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  บูรณาการการจัดการเรียนรู้  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา 
 
                   Concepts, designing, creative media producing,  innovation and Thai dance 
creativity,  designing practice,  media creativity,  innovation and dance postures creativity in 
lessons of basical education level. Learning management integration,  writing learning 
management  plan for teaching and learning in educational institutes 
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301-20014  การประพันธ์และการเขียนงานส าหรับครูนาฏศิลป์      3 (2-2-5) 
  (Authorship and Writing for Dance Teachers) 
            รูปแบบ ฉันทลักษณ์ ของค าประพันธ์ประเภทต่าง ๆ  ฝึกแต่งบทประพันธ์ประเภทบทระบ า
และบทละครเบื้องต้น  ส าหรับการเรียนการสอน และการจัดการแสดงในสถานศึกษา การเขียนงานเชิง
วิชาการ การเขียนโครงการ  และหนังสือราชการ 
                    The prosody forms in various types of compositions, practice in compositions 
writing including basic plays for teaching and performance in educational institutes, academic 
writing, government documents and various types of projects 
 
301-20015 วิจัยการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์     3 (2-2-5) 
   (Dance  Education Research Methodology) 
               หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัย ด้านการเรียนการสอนนาฏศิลป์ การวางแผน
วิจัย เอกสาร วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การสร้างเครื่องมือ และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การเก็บ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย ด้านการเรียนการสอนนาฏศิลป์และน าเสนองานวิจัย
รูปแบบของเอกสาร/นิทรรศการ/นวัตกรรม สื่อ เทคโนโลยี 
                      Principles, concepts, theories and research methodology in the field of dance 
teaching, research planning, documents, related literatures, tools creating and the quality of 
tools checking, data collection and analysis, research writing report in the field of dance 
teaching and research presentation in papers and form of documents / Exhibitions / 
Technological Media Innovations 
 
301-20016  การสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์     3 (1-4-4) 
            (Creation of Dance) 
            แนวคิด ทฤษฎี หลักการออกแบบเพ่ือศิลปะการแสดง ภูมิปัญญาไทยกับศิลปะการแสดง 
รูปแบบและองค์ประกอบการสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์แต่ละประเภท  ฝึกปฏิบัติการสร้างผลงานการ
แสดงอนุรักษ์  การแสดงร่วมสมัยที่มีหนึ่งจารีตหรือหลายจารีต ตามกระบวนการวิจัยและน าเสนอผลงานวิจัย
เชิงวิชาการในรูปแบบการแสดง เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอนและต่อยอดศิลปะการแสดง 
                    Concepts, theories of design principle, patterns and elements in any types of 
dance creativities, to practice in conservation performance creativity, contemporary 
performance with one or many traditions according to research methodology and academic 
research presentation in performance for getting results using in education management and 
extending the performing arts in future 
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2.2.2 วิชาเอกเลือก              ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า       24  หน่วยกิตศึกษาจาก

รายวิชาต่อไปนี้ 

  รหัสวิชา รายวิชา          จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
301-22001  ทักษะนาฏศิลป์ 1 3 ( 0-6-3) 
         (Dance Skill 1) 
            ความหมาย  ที่มา รูปแบบ  วิเคราะห์องค์ประกอบและโครงสร้างชุดการแสดงที่เป็นพ้ืนฐาน
และมาตรฐาน  ฝึกปฏิบัติแยกดังนี้ 
  ละครพระ – นาง   ฝึกปฏิบัติเพลงช้า-เร็ว   แม่บทใหญ่  ระบ าสี่บท (บท 1- 4) ร าเชิดฉิ่ง-เชิดจีน   
ไหว้ครูชาตรีและระบ าจันทกินรี   
  โขนพระ   ฝึกปฏิบัติเพลงช้า-เร็ว  แม่บทใหญ่  ระบ าสี่บท (บท 1-4)  เชิดฉิ่งแผลงศร  ร าเชิดฉิ่งศร
ประจัน  เชิดฉิ่งศรทะนง  ไหว้ครูชาตรี  และระบ าพัทธวิสัย 
  โขนยักษ์   ฝึกปฏิบัติแม่ท่ายักษ์ ท่า 1-5  ท่าพ้ืนฐานคลาน  เดินขึ้น-ลงเตียง และยืน การตีบทใช้บท
ตัวเสนาและตัวเอก  เพลงเชิด เสมอ ปฐม 
  โขนลิง   ฝึกปฏิบัติแม่ท่าลิง  เพลงเชิด  เสมอ  ปฐม  กราวเสนา  พากย์รถ  การร าตรวจพลลิงพญา
ฉาก 1-2    
 
   Meaning, background, patterns, elements analysis and performance 
composition as fundamental and standard by separated practice as followings:- 
          Male and Female Lakon Character, rapid and slow dance practice, big master dance, 
4 lessons dances (lesson 1-4) , Cherd Ching dance, Cherd Chine, Waikhru Chatri and 
Chantakinree dance 
 Male Khon Character, rapid and slow dance practice, big master dance, 4 lessons 
dance (lesson 1-4), Cherd Ching Plang Sorn(shoot an arrow), Cherd Ching Sorn Prachan, Cherd 
Ching Sorn Thanong, Waikhru Chatri, and Phatthawisai dance 
Demon Khon Character,  dance practice of giant big master of 1-5 postures, basic crawl 
dance, walk up - down the bed and standing dances, master dance as per giant characters of 
Sena and Protagonist, Cherd Song, Samer, Pathom 
Simian Khon Character, master dances as per monkeys characters, Cherd Song, Samer, 
Pathom, Kraw Sena, Pak Rodth, troop inspect dance Monkey Phaya scene 1-2  
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301-22002  ทักษะนาฏศิลป์ 2     3 (0-6-3) 
         (Dance Skill 2) 
             ความหมาย  ที่มา  รูปแบบ  และองค์ประกอบของเพลงหน้าพาทย์  การตรวจพลและการใช้
อาวุธ  วิเคราะห์โครงสร้างชุดการแสดง  และฝึกปฏิบัติแยกดังนี้   
  ละครพระ – นาง     ฝึกปฏิบัติร าหน้าพาทย์เพลงคุกพาทย์  รัวสามลา  ตระเชิญ  ตระนารายณ์     
ตระสันนิบาต  เสมอสามลา  ร าตรวจพล ชุด อิเหนาตรวจพล   นางจันทน์ตรวจพล  และการใช้อาวุธ       
พลอง ทวน  
  โขนพระ   ฝึกปฏิบัติร าหน้าพาทย์เพลงคุกพาทย์  รัวสามลา ตระเชิญ   ตระนารายณ์   ตระสันนิบาต  
เสมอสามลา  ร าตรวจพล ชุด อิเหนาตรวจพล/พระไวยตรวจพล  และการใช้อาวุธ (ไม้บู๊) 
  โขนยักษ์   ฝึกปฏิบัติร าหน้าพาทย์เพลงเสมอ  เสมอมาร  เสมอสามลา  เสมอเถร  รุกร้น-เสนอข้าม
สมุทร  ตระนิมิต  ตระเชิญ  ตระสันนิบาต  ตระบรรทมไพร  ตระบองกัน  ช านาญ  คุกพาทย์  รัวลามลา  พญา
เดิน  พราหมณ์เข้า  พราหมณ์ออก  ร าตรวจพลพญายักษ์ฉาก 1-3  ร าตรวจพลอาวุธสั้น (กระบอง  ศร)  อาวุธ
ยาว (หอก พลอง)     
  โขนลิง   ฝึกปฏิบัติร าหน้าพาทย์เพลงเพลงตระนิมิต  รุกร้น-เสนอข้ามสมุทร  คุกพาทย์ (แผลงฤทธิ์  
หาวเป็นดาวเป็นเดือน) รัวสามลา (เปิดอุโมงค์)  โลม-ตระนอน  ร าตรวจพล  ชุด  ระบ าวีระชัยสิบแปดมงกุฎ  
องคตตรวจพล  หนุมานตรวจพล  หนุมานทรงเครื่องตรวจพล  และการใช้อาวุธ (ไม้บู๊) 
             Meaning, background, patterns and elements analysis of Pleng Na-Path, Troop 
Inspect Dance, and weapon dance, composition of performance analysis by separated practice 
as followings:- 
         Male and Female Lakon Character, dance practice of Na-Path in pleng Kook Path, 
Rua Sam La, Tra-Chuen, Tra-Narai, Tra-Sannibat, Samer Sam La, Troop Inspect Dance in 
episode of I-Nao inspect troop, Nang Chan inspect troop and weapon of Plong and Thuan 
dance 
         Male Khon Character, dance practice of Na-Path pleng Kook Path, Rua Sam La, Tra-
Chuen, Tra-Narai, Tra-Sannibat, Samer Sam La,  Troop inspect dance in episode of I-Nao 
inspect the troop / Phra Wai inspect the troop and weapon (Mai Buu) dance 
Demon Khon Character, dance practice of Na-Path Pleng Samer, Samer Marn, Samer Sam 
La, Samer Thaien, Rook Ront Samer Kham Samuth, Tra-Nimitre, Tra-Chuen, Tra-Sannibat, Tra-
Bunthomprai, Tra-Bongkun, Chamnarn, Kook Path, Rua Sam La, Phrya Duaen, Bharman Kaow, 
Bharman Ook, Troop inspect dance Phaya Giant scene 1 - 3, Short Sword Troop Inspect Dance 
(Krabong, Sorn) long weapon (Hok, Plong) 
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Simian Khon Character, dance practice of Na-Path Pleng Tra-Nimitre, Rook Ront Samer Kham 
Samuth, Kook Path( Plangrith, Haow Pen Daow Pen Daeun), Rua Sam La (Open Tune), Lorm 
Tra-Non, Troop Inspect Dance in episode of Wirachai 18 Mongkuth Dance, Ongkoth Inspect 
The Troop, Hanuman Inspect The Troop, Hanuman took dress to Inspect the Troop and 
weapon dance (Mai Buu) 
301-22003  ทักษะนาฏศิลป์ 3     3 (0-6-3) 
         (Dance Skill 3) 
            ความหมาย  ที่มา  รูปแบบ  และองค์ประกอบของการแสดงร าเดี่ยว  ร าคู่  วิเคราะห์
โครงสร้างชุด การแสดง  และฝึกปฏิบัติแยกดังนี้   
 ละครพระ – นาง    ฝึกปฏิบัติการแสดงชุดวันทองแต่งตัวออกฉุยฉาย/ฉุยฉายศูรปนักขา  ลงสรงโทน 
(อิเหนา)   เบิกโรงกิ่งไม้เงินทอง  ฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง  เชิดฉิ่งศุภลักษณ์  เมขลา-รามสูร  และรจนาเสี่ยง
พวงมาลัย    
 โขนพระ   ฝึกปฏิบัติการแสดงชุดฉุยฉายอินทรชิต  ฉุยฉายมานพ  ลงสรงโทน (อิเหนา)  เบิกโรง        
กิ่งไม้เงินทอง  รจนาเสี่ยงพวงมาลัย  พระรามตามกวาง  กลมพระนารายณ์  กลมพระอรชุน  และร าประเลง      
  โขนยักษ์    ฝึกปฏิบัติการแสดงกระบวนท่านั่งเมือง (ช้าปี่  เพลงสองชั้นสร้อยเพลง  บ้าบ่น  รื้อร่าย  
ร่าย)  กระบวนท่ายักษ์ต่างเมือง (เพลงสมิงทองมอญ)  การแสดงร าเดี่ยวชุดทศกัณฑ์ลงสรง (ชมตลาด)  ฉุยฉาย      
ทศกัณฐ์ลงสวน  ฉุยฉายหนุมานแปลง  การแสดงร าคู่ชุดเมขลา-รามสูร  และรจนาเสี่ยงพวงมาลัย 
 โขนลิง    ฝึกปฏิบัติการแสดงชุดฉุยฉายหนุมานทรงเครื่อง  พระยาอนุชิตทรงเครื่อง (ชมตลาด)           
หนุมานลงสรง  หนุมานจับนางเบญกาย และรจนาเสี่ยงพวงมาลัย              
  Meaning, background, patterns and elements of Solo performance, dance in 
pair, performance composition's analysis and separated practice as followings:- 
         Male and Female Lakon Character, practice performance of Wanthong dressed for 
Chui Chay/Chui Chay Soon-Ra-Pa-Nakka, Longsoung Thone (I-Nao), prelude of silver and gold 
tree branches, Cherd Ching Suppalak, Mekla-Ramasoon and Rojjana takes garland risky. 
         Male Khon Character, dance practice of Chui Chay Indra-rachit, Chui Chay Manop, 
Longsoung Thone (I-Nao) , prelude silver and gold tree branches, Rojjana takes garland risky, 
Phra Rama pursues deer, Klom Phra Narai, Klom Phra Orachoon and Praleng dance 
Demon Khon Character, dance practice of Nang Muang, dominate the city, (Chapii Pleng 
Song Chun Soi Pleng, Baa Bonn, ReuRai Rai)  Yak Tang Muang,giant in foreign country, dance 
postures (Pleng Samingthongmon), Solo dance performance of Thossakan Longsoung (Chom 
Talad - visit market), Chui Chay Thossakan Longsuan (visit garden), Chui Chay Hanuman Plang 
(Impersonated be Hanuman), dance in pair of Mekla-Ramasoon and Rojjana takes garland risky 
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Simian Khon Character, dance practice of Chui Chay Hanuman in dress, Phrya Anuchitre in 
dress (Chom Talad- visit market), Hanuman Longsoung, Hanuman catchs Nang Benyagay and 
Rojjana takes garland risky 
 
301-22004  ทักษะนาฏศิลป์ 4  3 (0-6-3) 
         (Dance Skill 4) 
            ความหมาย  ที่มา  รูปแบบ  และองค์ประกอบของการแสดงเป็นชุดเป็นตอน  วิเคราะห์
โครงการแสดงละครประเภทต่างๆ  และฝึกปฏิบัติแยกดังนี้   
 ละครพระ – นาง    ฝึกปฏิบัติการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์  ตอนนารายณ์ปราบนนทุก และตอน 
นางลอย  ละครเรื่องมโนราห์  ตอนพระสุธนเลือกคู่  ละครพันทางเรื่องพระลอ  ตอนพระลอตามไก่ -พระลอ          
ลงสวน  
 โขนพระ    ฝึกปฏิบัติการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์  ตอนนารายณ์ปราบนนทุก  ตอนนางลอย        
ตอนหนุมานเข้าห้องนางวานรินทร์ (มานพแปลง)  ตอนศึกนาคบาศ/ศึกมูลพลัม/ศึกกุมภกรรณ    ตอนยกรบ  
ตอนหนุมานตีทัพพระลักษมณ์  ตอนหนุมานชูกล่องดวงใจ  ละครเรื่องมโนราห์  ตอนพระสุธนเลือกคู่  ละคร
พันทางเรื่องพระลอ  ตอนพระลอตามไก-่พระลอลงสวน   และระบ าครุฑ 
 โขนยักษ์    ฝึกปฏิบัติการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์  ตอนนารายณ์ปราบนนทุก  ตอนนางลอย     
ตอนยกรบ  ตอนหนุมานชูกล่องดวงใจ  ละครเรื่องมโนราห์  ตอนพระสุธนเลือกคู่  และระบ าครุฑ 
 โขนลิง    ฝึกปฏิบัติการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์  ตอนนางลอย  ตอนหนุมานเข้าห้องนางวานรินทร์  
ตอนหนุมานเข้าห้องนางสุวรรณกันยุมา  ตอนยกรบ  ตอนหนุมานตีทัพพระลักษมณ์   ตอนหนุมานชูกล่อง
ดวงใจ  ละครเรื่องมโนราห์  ตอนพระสุธนเลือกคู่  และระบ าครุฑ           
                 Meaning, background, patterns and elements of performance as in the stories and 
episodes, analyze various drama performances and separated practice as followings:- 
          Male and Female Lakon Character, practice Khon performance the story of Ramakien 
in episode of Narai suppress Non Thook and Nang Loy, Manorah drama in episode of Phra 
Suthon chooses his soulmate, Phanthang drama the story of Phra Lor in episode of Phra Lor 
looking for chicken, Phra Lor longsuan 
Male Khon Character, dance practice Khon performance the story of Ramakien in episode of 
Narai suppress Non Thook, Nang Loy, Hanuman enters the room of Wanarinth (Manop Plang 
- impersonated) Nakabatha war / Mullaplum war / Kumpakan war, Yok Rop      (move the 
troop), Hanuman strikes Phra Lakshman, Hanuman lifts the box of heart. Manorah drama in 
episode of Phra Suthon chooses his soulmate. Phanthang drama the story of Phra Lor in 
episode of Phra Lor looking for chicken, Phra Lor longsuan and Garuda dance 
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Demon Khon Character,  dance practice Khon performance the story of Ramakien in episode 
of Narai suppress Non Thook, Nang Loy, Yok Rop (move the troop), Hanuman lifts the box of 
heart, Manorah drama in episode of Phra Suthon chooses his soulmate and Garuda dance 
Simian Khon Character,  dance practice Khon performance the story of Ramakien in 
episode of Nang Loy, Hanuman enters the room of Nang Suwankanyuma, Yok Rop (move 
the troop), Hanuman strikes Phra Lakshman, Hanuman lefts the box of heart. Manorah 
drama in episode of Phra Suthon chooses his soulmate and Garuda dance 
 
301-22005  ทักษะนาฏศิลป์ 5            3 (0-6-3) 
                   (Dance Skill 5) 
  หลักการบริหารจัดการแสดง  วิเคราะห์องค์ประกอบ  และกระบวนท่าร าที่ใช้ในการแสดง
โขน ละคร เลือกฝึกปฏิบัติ และน าเสนอการแสดง ประเภท โขน ละครนอก  ละครใน  ละครพันทาง  ละคร
พูด ละครร้อง และละครสมัยใหม่  บูรณาการประสบการณ์การแสดงไปสู่การจัดการเรียนการสอนและการ
แสดงในสถานศึกษา            
           Principles of performance management, composition analysis, dance postures 
of Khon and drama performances, Choose to practice and performance presentation in Khon, 
Nork drama, Nai drama, Phanthang drama, dialogue drama, musical and contemporary drama. 
To intergrate performance experiences' skills to teaching - learning management, can take 
performance inside educational Institutes 
 
301-22006 จารีตและบุคคลส าคัญในวงการนาฏศิลป์      3 (3-0-6) 
  (Tradition and Distinguished Person of Dramatic Arts) 
   ความหมาย ความเชื่อ ค่านิยมของจารีตปฏิบัติและจารีตการแสดงนาฏศิลป์ ประวัติและ
ผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญด้านนาฏศิลป์และดนตรี วิเคราะห์แนวคิดและคุณค่าของผลงาน 
             Meanings, beliefs, values in traditional practice and performance arts 
tradition. History and famous works of distinguished persons in Dramatic arts and 
music.  Analyze concepts and values of works 
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301-22007 ประวัติศาสตร์นาฏศิลป์ไทย      3 (3-0-6) 
 (History of Thai Dance) 
   ที่มา ประเภท  รูปแบบ และองค์ประกอบการแสดงนาฏศิลป์โขน ละคร การละเล่นของหลวง 
ที่มีพัฒนาการมาเป็นยุคสมัย ตั้งแต่เริ่มมีหลักฐานถึงยุคกรมศิลปากร ล าดับขั้นการสืบสาย ส านักนาฏศิลป์ โขน 
ละคร ที่มีอิทธิพลต่อกรมศิลปากรและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์             
                 History, types, patterns and composition of Khon (pantomime) performance, 
drama, the royal plays that were developed from period by period since beginning of the era 
until be in Fine Art Department period. The stages of Education. The dance, drama and 
pantomime (Khon) theaters where have the influence to Banditpatanasilapa Institute and Fine 
Arts Department 
301-22008 การแต่งกาย  การแต่งหน้า  และท าผมการแสดงนาฏศิลป์     3 (2-2-5) 
                     (Costume Make up and Hair for Dance) 
  ความเป็นมา  แนวคิด  ทฤษฎี  และการองค์ประกอบเครื่องแต่งกายแต่ละประเภท   
ฝึกปฏิบัติการแต่งกาย  การแต่งหน้า  และท าผมส าหรับการแสดงนาฏศิลป์    
                     History, concepts, theories and elements of each costume. Costume 
arrangement, make-up and hairdressing for performances practice 
300-20047  ร าแม่บทโนรา        2 (1-2-3) 
 (Maebot Nora Dance)  
   หลักและวิธีการ ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ ฝึกปฏิบัติการร าประสมท่า ร าบทครู
สอน บทสอนร า บทปฐม บทระไวระเวก   การขับบท การรับบท  จังหวะหน้าทับ   
 Principle, method, definition, importance and elements of Nora Dance Practice  
skills in mixed poses dance, Bot Khru Sorn dance, Bot Sorn Ram dance, Bot Patom dance, Bot 
Rawhairawak dance and singing the verses in correct tempo and improvising the verses quickly 
with the rhythmic of Nathap 
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300-20048  ร าท าบทโนรา        2 (1-2-3) 
 (Nora Tuembot Dance)    
  หลักและวิธีการ ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ ประวัติชีวิตและผลงานของโนรา           
ที่มีความโดดเด่นด้านการร าท าบท  ฝึกปฏิบัติการร าท าบทผันหน้า บทสีโต บทเพลงทับเพลงโทน การร าจับบท
ออกพราน  การขับบท การรับบท จังหวะหน้าทับ   

  Principle, method, definition, importance and elements of Nora Tuembot Dance.  
Biography and  outstanding works of Nora performers in Tuembot Dance. Practice skills in 
Tham Bot Phan Na, Bot Si To, Bot Pleng Thap and Pleng Thon, interpreting the sung passage 
into a dance movement, Ok Phran (Entrance of the Hunter) and singing the verses in correct 
tempo and improvising the verses quickly with the rhythmic of Nathap 
 
300-20049  นาฏยลักษณ์ทักษิณ        2 (1-2-3) 
  (Performing Arts in the Southern Region Areas) 
  หลัก แนวคิด ที่มา องค์ประกอบ รูปแบบการแสดง การละเล่น ฝึกปฏิบัติชุดการแสดงแบบ
ดั้งเดิมและแบบสร้างสรรค์ข้ึนใหม่ แนวคิดด้านประวัติศาสตร์  ศิลปาชีพ  ขนบธรรมเนียมประเพณี การละเล่น
คติความเชื่อ เอกลักษณ์ของท้องถิ่น            

  Principle, concept, origin, elements and patterns of Southern folk play. Practice  
skills in  traditional  performances  and  creative  performances  based  on  history ,arts  and 
crafts, custom, tradition , belief and local identity   

300-20100  ศิลปะการเชิดหนังตะลุง        2(1-2-3)     
  (Art of Shadowing)      

  ประวัติความเป็นมา ขนบธรรมเนียม ความเชื่อ ความส าคัญ   ฝึกปฏิบัติการเชิด การ ร้อง การขับ
บทกลอน การเจรจา  การบรรเลงดนตรีประกอบการเชิด รูปฤาษี รูปพระอิศวร รูปหน้าบท        

  History, custom, ideas and importance of Art of Shadowing. Practice skills in puppet 
figures performing such as the ruesi (rishia hermit), Phra Isuan (the Hindu God Ishvara or Shiva), 
singing and telling a story in verses, which are sung in dialect, interspersed with dialogue 
accompanying with southern musical instruments   
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300-20101  หลักการวิเคราะห์การแสดงพื้นบ้านภาคใต้        2(1-2-3)     
  (Principles of Analysis of Southern Folk Performances)      

 วิเคราะห์ ความหมาย บทบาทความส าคัญ องค์ประกอบ รูปแบบการแสดง และปฏิบัติ
กระบวนการร า ท่วงท านองเพลง การใช้เสียง และการแต่งกาย เพ่ือน าไปใช้ในการสร้างสรรค์งานด้าน
นาฏศิลป์ ดนตรี      

 Analysis of meaning, roles and importance, elements, dance patterns, 
accompanying songs with musical instruments and costumes. Application knowledge to create 
new musical dane performance
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3.2  ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ 
       3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

ชื่อ – สกุล และ 
รหัสบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ระดับ 
การศึกษา 

ปีท่ีจบ 
หลักสูตร 

ที่จบการศึกษา 
สาขาวิชา 

ที่จบการศึกษา 
สถาบัน 

ที่จบการศึกษา 

อาจารย์ สุพัฒน์  นาคเสน 
3 8001 00766 64 9 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 
2545 
2529 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

นาฏยศิลป์ไทย 
นาฏศิลป์ไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 

อาจารย์ คณรัตน์  บัวทอง 
3 7299 00114 98 0 

ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

2551 
2542 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

นาฏยศิลป์ไทย 
นาฏศิลป์ไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

อาจารย์ นเรศ  นิ่มพัฒนสกุล 
3 1008 00773 07 5 

ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

2558 
2537 

ศิลปมหาบัณฑิต  
ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

นาฏศิลป์ไทย 
นาฏศิลป์ไทย 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

อาจารย์ 
 
 

ดร.สุรสิทธิ์  วิเศษสิงห์ 
3 7209 00009 65 3       

ปริญญาเอก
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

2557 
2551 
2542 

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

นาฏยศิลป์ไทย 
นาฏยศิลป์ไทย 
นาฏศิลป์ไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

อาจารย์ เฉลิมพล  จันทรโชติ 
3 9099 00197 26 3  

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

2556            
2544 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
ศิลปบัณฑิต  

ศิลปะการแสดง     
นาฏศิลป์ไทย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)  
 การจัดประสบการณ์ภาคสนามให้กับนักศึกษา โดยให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตลอด
หลักสูตร ดังนี้ 
 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-3  เป็นการน าความรู้ภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้
นักศึกษารู้บทบาทหน้าที่ รู้จักพัฒนาผู้เรียน มีจิตวิญญาณความเป็นครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง โดยการศึกษา สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
การสร้างแรงบันดาลใจ การพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ การจัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ การ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะชั้นปีที่ 4 ใช้
ระยะเวลา 1 ปี ให้นักศึกษาปฏิบัติการสอนสาขาวิชาเอกในสถานศึกษา โดยก าหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานไม่
น้อยกว่า 8-10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา โดยการปฏิบัติหน้าที่ครู ได้แก่ มุ่งมั่น
พัฒนาผู้เรียน ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความ
เป็น พลเมืองที่เข้มแข็ง ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล  สร้าง
แรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ และผู้สร้างนวัตกรรม พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง รวมถึงการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ บูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนในการวางแผนและจัดการเรียนรู้  ที่สามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด และมีความเป็นนวัตกร ดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตาม
ศักยภาพ สามารถรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน โดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน วิจัย สร้างนวัตกรรม และ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนปฏิบัติงานร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างสร้างสรรค์
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ และการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน ได้แก่ ร่วมมือ
กับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและชุมชนเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ที่ มีคุณภาพของผู้ เรียน ศึกษา เข้าถึงบริบทของชุมชน            
และสามารถอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐาน ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
       4.1.1 มีค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนอยู่ใน
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
       4.1.2 มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู รวมทั้งพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บัง
เกิดผลต่อการศึกษาและผู้เรียน 
       4.1.3 มีสมรรถนะประจ าสายงานและสมรรถนะเฉพาะของวิชาเอก ได้แก่ 
     1) ติดตามการการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก มีความรู้เท่าทันสังคม และสามารถน า
แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้เรียน 
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     2) ประยุกต์ใช้จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้ค าปรึกษาในการ
วิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  
     3) บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชาที่สอน หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลใน
การจัดการเรียนรู้  
     4) ใช้ความรู้การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน  
     5) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา  
     6) ออกแบบ และด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 4.2 ช่วงเวลา 
       4.2.1 การฝึกปฏิบัติวิชาชชชีพระหว่างเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ก าหนดให้บูรณาการกับ
รายวิชากลุ่มวิชาชีพครู โดยก าหนดกิจกรรมในลักษณะของการศึกษา สังเกตตามเนื้อหาที่ก าหนดในค าอธิบาย
รายวิชา 
       4.2.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเต็มเวลาในสาขาวิชาเอกของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็น
เวลา 1 ปี  
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  ให้นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเต็มเวลา และรับผิดชอบภาระงานเสมือนครู
ประจ าการตามที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์นิเทศก์ และครูพี่เลี้ยงของสถานศึกษา 
 4.4 การเตรียมการ 
       4.4.1 นักศึกษาต้องผ่านข้อก าหนดด้านการเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูตาม
ประกาศคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ข้อก าหนดส าหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 
       4.4.2 นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอน        
       4.4.3 ก าหนดให้มีอาจารย์นิเทศทั่วไป อาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะ ครูพ่ีเลี้ยง รวมถึงผู้บริหาร
สถานศึกษา ท าหน้าที่นิเทศการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 4.4.4 นักศึกษาต้องเข้าร่วมการสัมมนากลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ระหว่างการปฏิบัติการสอน       
 4.4.5 การจัดเตรียมการให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลแก่นักศึกษา โดยอาจารย์นิเทศทั่วไป อาจารย์
นิเทศวิชาเฉพาะ ครูพ่ีเลี้ยง รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษา 
       4.4.6 นักศึกษาต้องเข้าร่วมการสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการสอน 
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5  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงาน หรืองานวิจัย 
         5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
  นักศึกษาศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ตามความถนัด และความสนใจในศาสตร์ด้านนาฏศิลป์   

โดยใช้กระบวนการวิจัย การน าเสนอผลงานวิจัยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ น าเสนอผลงานการวิจัยในเชิงวิชาการ 

และน าเสนอเอกสารรูปเล่มวิจัยภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของการท าโครงงาน หรืองานวิจัย 

ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ที่พัฒนาการท างานวิจัยของนักศึกษา มีดังนี้  

 มีความรู้ลุ่มลึกในศาสตร์สาขาวิชา 
 มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา/พัฒนาผู้เรียน และสร้างองค์ความรู้ 
 มีจรรยาบรรณของนักวิจัย 
 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหาในการวิจัย 
 มีความใฝ่รู้ รู้จักการสืบค้น วิธีการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการท าวิจัย 
 สามารถเขียนงานวิจัย และใช้ภาษาสื่อสารในการน าเสนอผลงานวิจัยได้ 
 สามารถพัฒนางานวิจัย และประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยเพื่อเป็นประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 
 5.3 ช่วงเวลา ชั้นปีที่ 3 
  5.4  จ านวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
  5.5  การเตรียมการ 
   1. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยส าหรับนักศึกษาแต่ละกลุ่ม  
  2. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาและแนะน าหัวข้อเรื่อง การสร้างสรรค์งานดนตรี นาฏศิลป์
แก่นักศึกษา 
   3. อาจารย์ที่ปรึกษาก าหนดชั่วโมงในการให้ค าปรึกษา ให้ค าแนะน าในการค้นหาแหล่งข้อมูล  
การเตรียมข้อมูลในการสัมภาษณ์และจัดระบบข้อมูล ตลอดจนปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย 
  4. สถาบันและคณะให้บริการแหล่งเรียนรู้และฐานข้อมูลที่หลากหลายส าหรับการสืบค้น 
  5. สถาบันและคณะมีผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และรวบรวม      
องค์ความรู้จากภูมิปัญญาและประสบการณ์การแสดงและการสอนของท่าน 
 5.6  กระบวนการประเมินผล  
   1. การประเมินผลเป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  

  2. ประเมินจากความก้าวหน้าในการท าวิจัย 
  3. ประเมินจากผลงานการแสดง / การจัดนิทรรศการ 
  4. ประเมินจากผลงานวิจัยของนักศึกษา  จากบันทึกในสมุดให้ค าปรึกษา และประเมินผลจาก
การท างานวิจัยเป็นระยะ  
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หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1) เป็นครูต้นแบบที่มีความเป็นผู้น าในศาสตร์
ด้านนาฏศิลป 

1) ปลูกฝังการประพฤติปฏิบัติตนให้มีจริยธรรมที่ดีงาม 
2) ส่งเสริมให้นักศึกษาท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
คุณธรรม จริยธรรม 
3) สอนโดยการเชื่อมโยงจากทฤษฎีและสาธิตไปสู่การ
ปฏิบัติ รวมถึงการบูรณาการกับศาสตร์สาขาวิชาอ่ืน 
4) สอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้าง
นวัตกรรมและน าไปถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม 

2) เป็นนวัตกรในการพัฒนานวัตกรรมการเรียน
การสอน  
 
 
 
 

1) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
และน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการสร้างนวัตกรรม 
2) จัดกิจกรรมฝึกความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และ สิ่งแวดล้อม 
3) สอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้าง
นวัตกรรมและน าไปถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม 

3) มีความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์  1) ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติทักษะวิชาเอก ฝึกปฏิบัติการสอน 
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2) สอนโดยการเชื่อมโยงจากทฤษฎีและสาธิตไปสู่การ
ปฏิบัติ รวมถึงการบูรณาการกับศาสตร์สาขาวิชาอ่ืน 
3) น าเสนอ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
สะท้อนความคิดในชั้นเรียน 
4) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบค้น
ข้อมูล  โดยเลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 

4) เป็นผู้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 1) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบค้น
ข้อมูล  โดยเลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 
2) จัดสัมมนากลุ่มย่อยในประเดน็ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพครู
ด้านนาฏศิลป์ในสถานการณป์ัจจุบัน 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

5) มีความสามารถในการสื่อสาร คิดแก้ปัญหา  
และใช้เทคโนโลยี 

1) สอนโดยใช้กรณีศึกษาเพ่ือให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้วิธี
วิเคราะห์ปัญหา และฝึกบูรณาการความรู้เพ่ือใช้ในการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
2)  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้
ความสามารถในการเลือกสารสนเทศ และฝึกทักษะการ
น าเสนอสารสนเทศด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสม
กับผู้ฟังและเนื้อหาที่น าเสนอ 

6) มีจิตส านึกและยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม  
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

1) ปลูกฝังการประพฤติปฏิบัติตนให้มีจริยธรรมที่ดีงาม 
2)  สอนโดยเน้นการเรียนรู้ จากสถานการณ์จริ ง 
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ในเนื้อหารายวิชาต่าง ๆ 
3) ส่งเสริมให้นักศึกษาท ากิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับ
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครูเพ่ือ
สร้างจิตส านึกสาธารณะ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
     1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 1.1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1.1.1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     (1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู 
และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
     (2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์
ต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
     (3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติ
คนอ่ืน มีความสามัคคี และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ 
     (4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการ
และคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม 
โดยอาศัยหลักการ เหตุผล และใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้ อ่ืนและ
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ประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น และความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 

1.1.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ก าหนดให้มีรายวิชาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม 
   (2) สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในเนื้อหารายวิชาต่าง ๆ  
   (3) สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายร่วมกัน 
   (4) การบรรยายพิเศษโดยผู้มีประสบการณ์ 
   (5) การแสดงออกเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอน 
   (6) มอบหมายการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นรายบุคคล/กลุ่ม 
   (7) จัดกิจกรรมเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
   (8) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
   (9) จัดกิจกรรมส่งเสริมเรื่องความรับผิดชอบทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
  1.1.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   (1) ผลการสอบในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 
(2) การประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมระหว่างผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 
(3) นักศึกษาบันทึกประสบการณ์จากการเรียนในชั้นเรียนและประสบการณ์จากสังคมเป็นกรณีศึกษา 
   (4) ประเมินจากภาระงานที่ได้รับมอบหมาย เป็นรายบุคคล/กลุ่ม 
   (5) ประเมินจากการตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน และการส่งงานตามก าหนด 
   (6) ก าหนดหัวข้อทางคุณธรรม จริยธรรม ให้อภิปรายหรือแสดงออก 
1.2) ด้านความรู้ 
 1.2.1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     (1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ 
ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู 
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและ
การเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน และภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล 
ทักษะในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน 
(Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK)  ก า รสอนแบบบู รณาการคว ามรู้ ท า ง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering 
and Mathematics Education: STEM Education) ชุ ม ชนแห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้  (Professional Learning 
Community: PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 
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     (2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์
ความรู้และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละ
สาขาวิชา 
     (3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาผู้เรียน 
     (4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ตามมาตรฐาน 
     (5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน และน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางาน และพัฒนาชุมชน 
1.2.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   (1) การบรรยาย อภิปรายในการให้ความรู้ของศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
   (2) การสอนแบบบูรณาการความรู้ของศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกีย่วข้องสัมพันธ์กัน 
   (3) การสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษา 
   (4) การท าแผนที่ความคิด 
   (5) การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา คิดวิธีแก้ปัญหา 
   (6) การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   (7) การท ารายงาน โครงงาน 
   (8) การระดมสมองเพ่ือการเรียนรู้ ตลอดจนการน าไปประยุกต์ใช้ 
   (9) การเข้าร่วมกิจกรรมหรือศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
   (10) การสอนแบบสาธิต การฝึกปฏิบัติ 
   (11) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปเป็นองค์ความรู้ 
   (12) การถ่ายทอดประสบการณ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้รู้ 
   (13) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ 
   (14) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
  1.2.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   (1) การท ารายงานและการน าเสนอ 
   (2) การประเมินผลสัมฤทธิ์โดยการสอบ 
   (3) การวิเคราะห์กรณีศึกษา 
   (4) การท าแบบฝึกหัด 
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1.3) ด้านทักษะทางปัญญา 
 1.3.1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     (1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการ
เปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี 
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคม และผลกระทบ
ที่อาจเกิดข้ึน 
   (2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
     (3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัย และสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้แก่ชุมชนและสังคม 

  1.3.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   (1) การอภิปรายกลุ่มและการน าเสนอ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   (2) การสอนที่เน้นผู้เรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 
   (3) ระดมสมองและกระตุ้นให้ผู้เรียนสรุปความรู้และความคิดจากที่ได้เรียน 
   (4) การแสดงบทบาทสมมติ 
   (5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์ 
   (6) ลงมือปฏิบัติการแก้ปัญหาด้วยการท าโครงงาน/วิจัยเป็นฐาน 
   (7) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์ 
   (8) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทัศนคติเชิงบวก 
   (9) การมอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองรายบุคคลและรายกลุ่ม 
   (10) การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
   (11) การถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ผู้รู้ 
   (12) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปัญหาต่าง ๆ 
   (13) การเรียนรู้แบบสืบสอบ 
   (14) การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 

  1.3.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   (1) การประเมินผลการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา 
   (2) การจัดระบบความคิด 
   (3) การน าเสนอรายงาน 
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   (4) การวิเคราะห์กรณีศึกษา 
   (5) โครงงาน/ผลงาน/งานวิจัย/นวัตกรรม 
   (6) การทดสอบ/สอบ เกี่ยวกับระบบความคิด ความเชื่อมโยงและเหตุผลทั้งใน
ระหว่างเรียนและปลายภาค 
   (7) การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทาง 
   (8) การประเมินโดยนักศึกษาประเมินตนเอง เพ่ือน อาจารย์ประเมิน 
   (9) การสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ 
 1.4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1.4.1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     (1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้ อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะ          
ทางอารมณ์และทางสังคม 
     (2) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธ์ภาพที่ดีกับ
ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
     (3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน ต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
   (4) มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม 

สามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

  1.4.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

   (1) การมอบหมายให้ท างานเป็นกลุ่ม และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบโดยหมุนเวียน
กันไป 
   (2) การศึกษาดูงาน 
   (3) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในเรื่องภาวะผู้น า ผู้ตามที่ดี 
   (4) การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นแบบสะท้อนกลับ 
   (5) การบรรยาย อภิปราย ยกตัวอย่างผลกระทบในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ 
   (6) ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเคารพสิทธิของผู้อื่น ความแตกต่างของบุคคล เคารพหลัก
ความเสมอภาค การเคารพกติกา 
   (7) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ และการมีผู้น าแบบมีส่วนร่วมในการน าเสนอ
งานวิชาการ 
   (8) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
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  1.4.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
   (1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม ในการเรียนแบบร่วมมือ 
   (2) ประเมินความสามารถในการแสดงออกในบทบาทผู้น า ผู้ตามในสถานการณ์ต่าง 
ๆ 
   (3) ประเมินจากการมีส่วนร่วม การยอมรับเรื่องการใช้สิทธิเสรีภาพ 
   (4) ประเมินจากผลงาน รายงานที่ได้รับมอบหมาย 

1.5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

 1.5.1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
  (1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือ
เข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
     (2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้อง
กลุ่มต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วย
รูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม 
     (3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง 
ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้          
การท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้
ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้ งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์
และการลอกเลียนผลงาน 

1.5.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี     
 (1) การบรรยาย อภิปราย 
   (2) จัดประสบการณ์เรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
   (3) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การน าเสนองานโดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล 
   (4) การใช้กรณีศึกษาเชิงคณิตศาสตร์ สถิติ เก็บรวบรวมข้อมูลและน าเสนอข้อมูล 
   (5) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
   (6) การฝึกฝนเทคนิค และทักษะการคิดค านวณจากตัวอย่าง 

1.5.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี     
   (1) การประเมินผลงาน โครงงาน รายงานที่ได้รับมอบหมาย 
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   (2) การประเมินทักษะการสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
   (3) การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ 
   (4) การประเมินผลจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
  การพัฒนาผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะด้าน เป็นหมวดวิชาหนึ่งในโครงสร้างหลักสูตร  
ประกอบด้วย กลุ่มวิชาชีพครู และกลุ่มวิชาเอก  
  2.1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     (1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู 
และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
     (2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์
ต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
     (3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติ
คนอ่ืน มีความสามัคคี และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ 
     (4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการ
และคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม 
โดยอาศัยหลักการ เหตุผล และใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้ อ่ืนและ
ประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น และความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 

  2.1.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   (1) ชี้แจงกฎระเบียบและแนวปฏิบัติในการเรียนการสอนให้ชัดเจนในทุกรายวิชา 
   (2) สอนโดยเน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพในเนื้อหารายวิชาต่าง ๆ  
   (3) สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกันอย่างอิสระ 
   (4) การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอน 
   (5) ฝึกปฏิบัติท ากิจกรรม ส่งเสริมให้มีความซื่อสัตย์ มีวินัย มีความรับผิดชอบ และ
ตรงต่อเวลา 
   (6) ส่งเสริมให้นักศึกษาท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู เพื่อสร้างจิตส านึกสาธารณะ  
   (7) ปลูกฝังการประพฤติปฏิบัติตนให้มีจริยธรรมที่ดีงาม 
 



65 

 
  2.1.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   (1) การสังเกต เช่น การปฏิบัติตนตามระเบียบของคณะ พฤติกรรมการเรียนการ
ท างานตามสภาพจริง การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
   (2) ประเมินผลการเรียนรู้โดยอาจารย์ผู้สอน เพ่ือน และตนเอง 
   (3) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย การวางแผน การปฏิบัติ การน าเสนอ
ผลงาน และการสะท้อนความคิดในชั้นเรียน 
2.2) ด้านความรู้ 
 2.2.1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     (1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ 
ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู 
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและ
การเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และ
ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะในการ  
บูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริ งและการบูรณาการข้ามศาสตร์  อาทิ การบูรณาการการสอน 
(Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK)  ก า รสอนแบบบู รณาการคว ามรู้ ท า ง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering 
and Mathematics Education: STEM Education) ชุ ม ชนแห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้  (Professional Learning 
Community: PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 
     (2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์
ความรู้และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละ
สาขาวิชา 
     (3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาผู้เรียน 
     (4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ตามมาตรฐาน 

     (5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน และน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
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2.2.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   (1) จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพ่ือให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง  
   (2) ให้ผู้เรียนสืบเสาะ ค้นคว้า และเรียนรู้ด้วยตนเองจากการฟังบรรยาย หรือ
สัมภาษณ์ผู้ที่มีความรู้และเกี่ยวข้องในศาสตร์เฉพาะทาง 
   (3) ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติทักษะวิชาเอก ฝึกปฏิบัติการสอน และฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เป็นเครือข่าย 
   (4) สอนโดยการเชื่อมโยงจากทฤษฎีและสาธิตไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงบูรณาการ   
กับศาสตร์สาขาวิชาอ่ืน 
   (5) ฝึกปฏิบัติงานทั้งวิชาการและการแสดงที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการของ
ภาครัฐ และเอกชน 
   (6) ใช้วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ เช่น การเรียนรู้แบบผสมผสานโดยบูรณาการ
เทคโนโลยีดิจิทัล การเรียนรู้แบบร่วมมือ การเรียนรู้โดยการใช้การวิจัยเป็นฐาน การเรียนรู้จากกรณีศึกษา  
การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง การเรียนรู้แบบ Team – based Learning การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรค์สร้าง
นิยม (Constructivism) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

  2.2.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   (1) ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย และการสะท้อนความคิดในการ
จัดกิจกรรมในชั้นเรียน 
   (2) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการปฏิบัติงานของนักศึกษาในด้าน 
ต่าง ๆ ได้แก่ การทดสอบย่อย การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน การท ารายงาน การน าเสนอ
ผลงาน การฝึกงาน การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การวิจัยในชั้นเรียน และการสร้างสรรค์ผลงานทาง
ดนตรี 
   (3) ประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้าในการน าเสนอหรือรายงานที่ข้อมูลแสดงให้
เห็นความก้าวหน้า หรือทิศทางของแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง 
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2.3) ด้านทักษะทางปัญญา 

 2.3.1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     (1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับ  
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี 
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบ   
ที่อาจเกิดข้ึน 
   (2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
              (3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัย และสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้แก่ชุมชนและสังคม 

  2.3.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   (1) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และน าความรู้มาประยุกต์ใช้
ในการเรียนและการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
   (2) สอนโดยใช้กรณีศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีวิเคราะห์ปัญหา และฝึก 
บูรณาการความรู้เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
   (3) น าเสนอ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสะท้อนความคิดในชั้นเรียน 
   (4) จัดกิจกรรมฝึกความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
   (5) สอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรม และน าไป
ถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม  
   (6) จัดสัมมนากลุ่มย่อยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูด้านนาฏศิลป์ใน
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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  2.3.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   (1) ประเมินจากคุณภาพของรายงาน การน าเสนอผลงานที่แสดงถึงการค้นคว้า
ความรู้เพิ่มเติม การเลือกรับข้อมูลข่าวสาร การคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ 
    (2) ประเมินจากการทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
   (3) สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปราย และการสะท้อนความคิด
กิจกรรมใน ชั้นเรียน 
   (4) ประเมินจากผลงานที่เป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม 
  2.4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  2.4.1)  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     (1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะ  ทาง
อารมณ์และทางสังคม 
     (2) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธ์ภาพที่ดีกับ
ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
     (3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน ต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
     (4) มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม 
สามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

  2.4.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

   (1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการท างานเป็นกลุ่ม และงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลเพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญและพัฒนาตนเองให้มีมนุษยสัมพันธ์อันดี และ 
มีความรับผิดชอบส่วนบุคคล 
   (2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมการท างานเป็นทีมเพ่ือ
แสดงออกถึงภาวะการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี   
   (3) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาท างานร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือฝึกการปรับตัวในสถานการณ์   
ต่าง ๆ การมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และการรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมกลุ่ม  
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  2.4.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
   (1) สังเกตพฤติกรรมที่ถึงแสดงความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม  
การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและการสะท้อนคิดกิจกรรมในชั้นเรียน 
   (2) การประเมินตามสภาพจริงโดยเพ่ือน อาจารย์ และตนเอง 
 
2.5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

 2.5.1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
  (1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือ
เข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
     (2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้อง
กลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วย
รูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม 
     (3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้     
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การ
ท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ ดุลย
พินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และ
การลอกเลียนผลงาน 

2.5.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
   (1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารระหว่างบุคคลทั้งการพูด การฟัง และการเขียนในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน และบุคคล
ที่เก่ียวข้องในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
   (2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลโดยเลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 
   (3) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการเลือก
สารสนเทศและฝึกทักษะการน าเสนอสารสนเทศด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้ฟังและเนื้อหาที่
น าเสนอ 
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2.5.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
   (1) ประเมินจากวิธีการน าเสนอของผู้เรียน โดยเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและสถิติที่เก่ียวข้อง 
   (2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายเหตุผลของการเลือกใช้เครื่องมือในการ
อภิปราย 
   (3) ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบสังเกต แบบประเมิน
ทักษะการพูด การฟัง และการเขียน     
   (4) ประเมินจากคุณภาพของรายงานที่แสดงถึงการสืบค้นข้อมูล การเลือกใช้ข้อมูล 
และการรู้จักแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม  
   (5) ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
2.6) ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  

  2.6.1) ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
    (1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชาการออกแบบ 
เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหาร  
จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิด
ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่  
   (2) สามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา  
ผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่าง  
บุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทางกาย  
    (3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ 
เรียนรู้ ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน  
การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการ
เรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนาด้วยความ  
ซี่อสัตย์ สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด  
    (4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้  มีความสามารถในการประสานงานและ 
สร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกและร่วมมือ 
กันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิด และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ   
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   (5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะ
การเรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือ
การสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยีและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าทักษะ
เหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 
 

   2.6.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
   (1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้ เรียนได้ เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง เช่น             
การวิเคราะห์ผู้เรียน การจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การผลิตสื่อ การใช้สื่อ    
การวัดประเมินผล การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การวิจัยในชั้นเรียน การปฏิบัติงานครูในสถานศึกษา 
   (2) จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากครูต้นแบบหรือผู้เชี่ยวชาญ เช่น ครูผู้สอน ครูประจ า
ชั้น ครูแกนน า ครูแห่งชาติ ศิลปินแห่งชาติ ผ่านการสอน การสังเกต และการสัมภาษณ์  
   (3) จัดให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพ่ือนในสถาบันและต่างสถาบัน 
   (4) จัดให้ผู้เรียนออกแบบการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย 
   (5) จัดให้ผู้เรียนท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 
 

   6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
   (1) ให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา ครูพ่ีเลี้ยง ครูประจ าชั้น เพ่ือน 
อาจารย์นิเทศก์ ประเมินนักศึกษาโดยเน้นการประเมินตามสภาพจริงในด้านความเป็นครู และความสามารถ
การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
   (2) ประเมินจากผลงานนักศึกษา เช่น การบันทึกการสอนประจ าวัน บันทึกการ
สังเกตการสอนของครูพ่ีเลี้ยงและเพ่ือน แผนการจัดการเรียนรู้ การท าวิจัยในชั้นเรียน การท าแฟ้มสะสมงาน 
การท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติการสอนและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
   (3) สังเกตและประเมินการสอนในชั้นเรียนโดยครูพ่ีเลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ 
   (4) ประเมินการจัดแสดงนิทรรศการสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
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3. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

ชั้นป ี ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ชั้นปีที่ 1 1. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของครูในสถานศึกษา  โดยน าแนวคิด ทฤษฎีใน

ศาสตร์วิชาชีพครูและวิชาเอก  
2. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้จิตวิทยาที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนในการวิเคราะห์และ
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  
3. นักศึกษาสามารถใช้ภาษาไทยในการพูด การฟังและการเขียนที่ช่วยสร้างสัมพันธภาพใน
การสื่อสารที่เหมาะสม 

ชั้นปีที ่2 1. นักศึกษาสามารถวางแผนและออกแบบการจัดการเรียนรู้  โดยเชื่อมโยงสาระด้านหลักสูตร  
กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ร่วมกับครูผู้สอนในสถานศึกษา 
2. นักศึกษาสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์กับผู้อ่ืน 

ชั้นปีที ่3 1. นักศึกษาสามารถสังเกตสภาพปัญหาในชั้นเรียนเพ่ือน ามาสู่การก าหนดประเด็นปัญหาการ
วิจัยและออกแบบงานวิจัยได้ 
2. นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาน าไปสู่การวิเคราะห์
แนวปฏิบัติที่ดีของการด าเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา  

ชั้นปีที ่4 1. นักศึกษาสามารถปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา    โดยแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณความเป็น
ครูมืออาชีพ  ท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน และปฏิบัติงานอื่นๆ
ร่วมกับครู  ผู้บริหารและบุคลากรอ่ืนๆได้อย่างมีความรับผิดชอบ 
2. นักศึกษาสามารถถ่ายทอดความรู้ โดยบูรณาการศาสตร์วิชาชีพครูกับวิชาเอก และใช้
เทคโนโลยีนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
3. นักศึกษาสามารถร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับผู้ปกครองและชุมชนในการแก้ปัญหา พัฒนา
และส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้ที่ดีขึ้นและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู ้
3. ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่าง 
บุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ 
วิเคราะหเ์ชิง 

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลย ี

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
1 300-11001 ภูมิวัฒน์พัฒน์ศิลป์*                    
2 300-11002 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน*                    
3 300-11003 ความเป็นพลเมืองและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง*                    
4 300-11004 นันทนาการสรา้งสุข*                            
5 300-11005 จริยศาสตรเ์พื่อคุณภาพชีวิตในโลกยุคใหม ่                    
6 300-11006 กฎหมายในชีวิตประจ าวันและการอาชีพ                    
7 300-11007 เอเชียในโลกยุคใหม ่                    
8 300-11008 ผู้ประกอบการในยุคดจิิทัล                    
9 300-11009 กีฬาเพื่อสุขภาพ                    
10 300-12001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร*                    
11 300-12002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร*                    
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู ้
3. ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่าง 
บุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ 
วิเคราะหเ์ชิง 

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลย ี

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
12 300-12003 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ*                    
13 300-12004 วรรณกรรมไทยร่วมสมัย                    
14 300-12005 วรรณคดีไทยศึกษา                    
15 300-12006 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่งานอาชีพ                    
16 300-12007 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                    
17 300-12008 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                    
18 300-12009 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร                        
19 300-12010 ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร                    
20 300-13001 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในยุคดิจิทัล*                    
21 300-13002 การคิดเชิงคณิตศาสตร์*                    
22 300-13003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต*                    
23 300-13004 การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสื่อดจิิทัล          

     
 

 
 

 
  

 
หมายเหตุ   * หมายถึง วิชาบังคับ 
  ล าดับที่ 1 – 9 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    ล าดับท่ี 10 – 19 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร   ล าดับที่ 20 – 23 กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์และเทคโนโลย
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
2)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครูและกลุ่มวิชาเอก 
 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา 

มาตรฐานการเรียนรู ้

 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลย ี

6.วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชพีครู 
1) กลุ่มวชิาชีพครู 

                        

1 300-21001 ความเป็นครูวิชาชีพ       
                  

2 300-21002 จิตวิทยาส าหรับคร ู                         

3 300-21003 การพัฒนาหลักสูตร                         

4 300-21004 วิธีวิทยาการจัดการเรยีนรู ้                         
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ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา 

มาตรฐานการเรียนรู ้

 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลย ี

6.วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
5 300-21005 การวัดและประเมินผลการศึกษา                         

6 300-21006 นวัตกรรม เทคโนโลยสีารสนเทศและ
สื่อสารการศึกษา 

                        

7 300-21007 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้          
               

8 300-21008 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับคร ู                         

9 300-21009 การประกันคณุภาพการศึกษา                         

2) การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา                         

10 300-21010 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                         

11 300-21011 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                         
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอก (วิชาบังคับ 40 หน่วยกิต และวิชาเลือก 24  หน่วยกิต) 

 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

 
 
 
 
 
 

 
ที ่

 
 
 
 
 
 

 
รหัสวิชา 

 
 
 
 
 
 

 
ชื่อวิชา 

มาตรฐานการเรียนรู ้

 1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลย ี

6.วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.
2 

6.3 6.4 6.5 

1) วิชาเอกบังคับ ก าหนดให้เรียน  40  หน่วยกิต 

1 301-20001 สุนทรียะและการวิจารณ์งาน
ศิลปะการแสดง                         

2 301-20002 กายวิภาคและการเคลื่อนไหวทางนาฏศิลป์                         

3 301-20003 นาฏศิลปร์่วมสมัย                         
4 301-20004 นาฏศิลป์นานาชาต ิ                         
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ที ่

 
 
 
 
 
 

 
รหัสวิชา 

 
 
 
 
 
 

 
ชื่อวิชา 

มาตรฐานการเรียนรู ้

 1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลย ี

6.วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.
2 

6.3 6.4 6.5 

5 301-20005 นาฏศิลป์ปริทรรศน์                         
6 301-20006 การจัดการเรียนรู้และการสอนนาฏศิลป์                         

7 301-20007 นาฏศิลปไ์ทยและนาฏศิลป์พ้ืนบ้าน
ส าหรับคร ู                         

8 301-20008 ดนตรไีทยส าหรับครูนาฏศลิป์                          

9 301-20009 ดนตรสีากลส าหรับครูนาฏศลิป์                          

10 301-20010 ศิลปะส าหรับครูนาฏศิลป ์                         

11 301-20011 การแสดงละครเพื่อการศึกษา                         

12 301-20012 ภาษาอังกฤษส าหรับการสอนและ 
การแสดงนาฏศิลป ์

                        

13 301-20013 สื่อ นวัตกรรมและทักษะสร้างสรรค์
เพื่อการสอน 
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ที ่

 
 
 
 
 
 

 
รหัสวิชา 

 
 
 
 
 
 

 
ชื่อวิชา 

มาตรฐานการเรียนรู ้

 1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลย ี

6.วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.
2 

6.3 6.4 6.5 

14 301-20014 การประพันธ์และการเขียนงานส าหรับ
ครูนาฏศลิป ์                         

15 301-20015 วิจัยการจัดการเรียนรู้นาฏศลิป ์                         

16 301-20016 การสร้างสรรค์งานนาฏศลิป ์                         
2) วิชาเอกเลือกก าหนดให้เรียนไม่น้อย   24   หน่วยกิต     

1 301-22001 ทักษะนาฏศิลป์ 1                         

2 301-22002 ทักษะนาฏศิลป์ 2                         

3 301-22003 ทักษะนาฏศิลป์ 3                         

4 301-22004 ทักษะนาฏศิลป์ 4                         

5 301-22005 ทักษะนาฏศิลป์ 5                         

6 301-22006 จารีตและบุคคลส าคัญในวงการ
นาฏศิลป ์

                        

7 301-22007 ประวัติศาสตร์นาฏศลิปไ์ทย                          
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ที ่

 
 
 
 
 
 

 
รหัสวิชา 

 
 
 
 
 
 

 
ชื่อวิชา 

มาตรฐานการเรียนรู ้

 1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลย ี

6.วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.
2 

6.3 6.4 6.5 

8 301-22008 การแต่งกาย การแต่งหน้าและท าผม
การแสดงนาฏศิลป ์

                        

9 300-20047   ร าแม่บทโนรา                         

10 300-20048   ร าท าบทโนรา                           

11 300-20049   นาฏยลักษณ์ทักษิณ                         

12 300-20100   ศิลปะการเชิดหนังตะลุง                         
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  
  ระบบการให้ค่าระดับคะแนน  รวมทั้งสัญลักษณ์ค่าระดับคะแนน  และความหมายของการประเมินผล
การศึกษา 
  1.1  สัญลักษณ์  ค่าระดับคะแนน  และความหมายของการประเมินผลการศึกษารายวิชา  มี
ดังต่อไปนี้ 
 
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 าหนดในข้อ 1.1  ได้ให้ใช้สัญลักษณ์
และความหมายดังต่อไปนี้ 
     

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) 
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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 นับจากวันเปิดภาคเรียนการศึกษาถัดไป 
 

 
1.4   การให้สัญลักษณ์ F จะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
 1.4.1  นักศึกษาเข้าสอบและสอบตก 
  1.4.2  นักศึกษาขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุมัติจากคณบดี  หรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย 
 1.4.3  นักศึกษาทุจริตในการสอบ 
  1.4.4 นักศึกษามีเวลาเรียนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และ/หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่
ถึงร้อยละ 80  ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น 

1.4.5  เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เนื่องจากนักศึกษาไม่เข้าสอบ และ / หรือไม่ 
ท างานที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด ซึ่งอาจารย์ผู้สอนต้องรายงานผลการศึกษาภายใน 2 สัปดาห์นับถัดจากวันเปิด
ภาคการศึกษาถัดไป 
 

1.5  การให้สัญลักษณ์ I จะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
   1.5.1  นักศึกษาป่วยก่อนสอบหรือระหว่างสอบ  เป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบในบาง
รายวิชาหรือทั้งหมดได้  และได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบการลาป่วย โดยมีใบรับรองแพทย์  และ/ หรือ 
ใบรับรองการรักษาจากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน และต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีหรือผู้ที่คณบดี
มอบหมาย แต่ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
   1.5.2  นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุสุดวิสัยและไม่ได้รับอนุมัติจากคณบดี 
หรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย 
   1.5.3  นักศึกษาท างานท่ีเป็นส่วนประกอบการศึกษาในแต่ละรายวิชาไม่สมบูรณ์และอาจารย์
ผู้สอน หัวหน้าภาควิชา คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมายเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา  อาจารย์ผู้สอนต้องแจ้ง
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลของสถาบันให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
 1.6  การให้สัญลักษณ์  S  และ  U  จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่ก าหนดในหลักสูตรและให้นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1.6.1  การให้สัญลักษณ์ S จะกระท าต่อเมื่อนักศึกษา ศึกษารายวิชานั้นผ่าน 
  1.6.2  การให้สัญลักษณ์ U  จะกระท าต่อเมื่อนักศึกษา ศึกษารายวิชานั้นไม่ผ่าน 
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1.7  การให้สัญลักษณ์  W  จะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
  1.7.1  รายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาภายหลังระยะเวลาที่ก าหนด  จะต้อง
ยื่นค าร้องขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากหัวหน้าภาควิชา  และเมื่อได้รับอนุมัติให้ถอนได้ รายวิชาที่ขอถอนจะ
บันทึกสัญลักษณ์  “W”  โดยนักศึกษาจะไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืน  แต่ถ้าไม่ได้รับอนุมัตินักศึกษาต้องศึกษา
รายวิชานั้นต่อไป 
 1.7.2  นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
 1.7.3  คณบดีอนุมัติให้เปลี่ยนจากสัญลักษณ์  I  เนื่องจากป่วย หรือเหตุอันพ้นวิสัยยังไม่
สิ้นสุด 
 1.7.4  รายวิชาที่นักศึกษากระท าผิดเงื่อนไขการลงทะเบียน 
 

  1.8 การให้สัญลักษณ์ IP จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่มีการศึกษาหรือการปฏิบัติงานต่อเนื่องมากกว่า 
1 ภาคการศึกษา และ/หรือ การศึกษาในรายวิชานั้นยังไม่สิ้นสุด สัญลักษณ์ IP  จะถูกเปลี่ยนเมื่อการศึกษา
หรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุดลงและมีการประเมินผลการศึกษาได้ 
 

  1.9 การให้สัญลักษณ์ NR จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลของสถาบันยัง
ไม่ได้รับการรายงานการประเมินผลการศึกษารายวิชานั้น ๆ ตามก าหนด 
 

  1.10  การให้สัญลักษณ์  Au  จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ือร่วมฟังโดย 
ไม่นับหน่วยกิต 
1.11  การตัดสินผลการศึกษา  ให้ถือปฏิบัติดังนี้  
 1.11.1  พิจารณาตัดสินผลการศึกษาเป็นรายวิชา 
   1.11.2  รายวิชาที่นับว่าได้หน่วยกิตต้องเป็นรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์ตั้งแต่  D  ขึ้นไป  ยกเว้น
รายวิชาที่หลักสูตรก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน  
  1.11.3  กรณีได้สัญลักษณ์  F  ในรายวิชาบังคับ  นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
นั้นซ้ าอีก  จนกว่าจะได้สัญลักษณ์เป็น  D  ขึ้นไป  ยกเว้นรายวิชาที่หลักสูตรได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน  ถ้าเป็น
รายวิชาเลือก จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ าอีกหรือเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนทดแทนก็ได้ 
   1.11.4  กรณีที่สัญลักษณ์ต่ ากว่า C  นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชานั้นได้ เพ่ือ
เปลี่ยนสัญลักษณ์ เรียกว่า  “การเรียนเน้น” (Regrade) 
   

  1.12 การค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  ให้ค านวณเฉพาะรายวิชาที่
นับหน่วยกิต และมีการประเมินผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ A , B+ , B , C+ , C , D+ , D และ F 
  1.12.1  หน่วยกิตท่ีเรียน  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตท่ีนักศึกษาลง ทะเบียนเรียน 
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   1.12.2  หน่วยกิตท่ีได้  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่นักศึกษาได้สัญลักษณ์ตั้งแต่  
D  ขึ้นไป  ยกเว้นรายวิชาที่หลักสูตรก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
   1.12.3  หน่วยกิตท่ีค านวณประจ าภาค  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตท้ังหมดของทุกรายวิชาที่
นักศึกษาได้สัญลักษณ์ A , B+ , B , C+ , C , D+ , D  และ  F  ในภาคการศึกษานั้น 
  1.12.4  หน่วยกิตค านวณสะสม  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด ของทุกรายวิชาที่
นักศึกษาได้สัญลักษณ์ A , B+, B , C+, C , D+, D  และ  F 
   1.12.5  ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค  ให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในแต่
ละภาคการศึกษา  โดยน าผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนแต่ละรายวิชาที่ประเมินผลในภาคการศึกษา
นั้นมารวมกัน  แล้วหารด้วยผลรวมของหน่วยกิตของรายวิชาดังกล่าว  ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้คิดเป็นเลข
ทศนิยม  2  ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ รายวิชาที่เรียนซ้ า  เรียนทดแทน  หรือเรียนเน้น  ให้น าจ านวนหน่วยกิต
และค่าระดับคะแนนของรายวิชานั้นไปค านวณ ทุกครั้ง 
   1.12.6  ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้ า
ศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปัจจุบัน  โดยน าผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนแต่ละรายวิชาที่ประเมินผล
ทั้งหมดทุกภาคการศึกษามารวมกัน  แล้วหารด้วยจ านวนผลรวมของหน่วยกิตของรายวิชาดังกล่าว  ค่าคะแนน
เฉลี่ยสะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม  2  ต าแหน่งโดยไม่ ปัดเศษ  รายวิชาที่เรียนซ้ า เรียนทดแทน หรือเรียนเน้น
ให้นับหน่วยกิต  เพียงครั้งเดียว  และน าผลการศึกษาครั้งหลังสุดมาใช้ค านวณ 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา โดยให้มีการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาในหลักสูตรทุกภาคการศึกษา ดังต่อไปนี้  

      1) คณะกรรมบริหารหลักสูตร  เป็นผู้รับผิดชอบในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา               
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 ในแต่ละภาคการศึกษา  
                2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมคัดเลือกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาโดย
พิจารณารายวิชาให้ครอบคลุมทั้งรายวิชาที่เป็นภาคทฤษฎีและรายวิชาที่เป็นภาคปฏิบัติ  
                3) รายวิชาใดที่มาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรจะแจ้งให้ผู้สอนปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชานั้น 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพนาฏศิลป์  
                หลักสูตรได้ก าหนดให้มีการทวนสอบมาตรฐานความรู้ ดังต่อไปนี้ 

      1) นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ทวนสอบมาตรฐานความรู้ทางด้านนาฏศิลป์สู่สาธารณชน โดยแสดง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกปีการศึกษา โดยมีคณะกรรมการเป็นผู้ประเมิน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา      
วิชาและอาจารย์ผู้สอน เพ่ือวัดผลการเรียนรู้ทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ อันเป็นการแสดง
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ถึงศักยภาพของนักศึกษาในการน าความรู้ ความสามารถและประสบการณ์จากการเรียนมาบูรณาการกับ
ศาสตร์สาขาอ่ืน ออกแบบผลงานสร้างสรรค์ได้อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์กับ
การน าเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม ทั้งสื่อสารโดยบรรยายเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตลอดจนฝึกการ
ท างานร่วมกันเป็นทีม มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นตั้งใจท างานให้ประสบผลส าเร็จ บริหารจัดการในการ
ท างานได้อย่างเป็นระบบและเรียบร้อย โดยมีอาจารย์ประจ าวิชาให้ค าปรึกษา แนะน าและแก้ไขผลงานให้
สมบูรณ์ ซึ่งเป็นการตอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ได้ครบทั้ง 5 ด้านตามที่ก าหนดไว้ในมคอ. 2 

 
     2) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทวนสอบมาตรฐานความรู้ทางด้านนาฏศิลป์สู่สาธารณชนอย่างเต็มรูปแบบ     

โดยแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ เ พ่ือวัดผลการเรียนรู้ทักษะทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ แสดงถึงศักยภาพขั้นสูงในการน าความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่
สั่งสมมาตลอดระยะเวลา 4 ปี มาบูรณาการและประยุกต์ใช้ในการออกแบบงานได้อย่างมีหลักการ ภายใต้
แนวคิดทฤษฎีและปฏิบัตินาฏศิลป์ดั้งเดิมผสมผสานกับแนวทางการแสดงสมัยใหม่  โดยผ่านกระบวนการวิจัย
อย่างเป็นระบบและขั้นตอนที่น่าเชื่อถือได้ เกิดเป็นองค์ความรู้ในรูปแบบของผลงานที่เป็นรูปเล่มวิชาการและ
ผลงานการแสดง 

2.3 การทวนสอบมาตรฐานความรู้ทางด้านความเป็นครูนาฏศิลป์   
      ก าหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทวนสอบมาตรฐานความรู้ทางด้านความเป็นครูนาฏศิลป์ ในรายวิชา
สื่อและนวัตกรรมการสอนส าหรับครูนาฏศิลป์ เพ่ือวัดผลการเรียนรู้ในการเชื่อมโยงทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ การ
คิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และการใช้สื่อนวัตกรรมในการกระตุ้นให้
ผู้เรียนสนใจในการเรียน เกิดความรู้ ความเข้าใจในบทเรียนได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน เพ่ือแสดงถึงศักยภาพ
ของผู้ที่จะเป็นครูมืออาชีพ ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในปรัชญาของหลักสูตร 

     เมื่อนักศึกษาเรียนหลักการ แนวคิด การออกแบบและฝึกสร้างสื่อนวัตกรรมแล้ว ให้นักศึกษา
น าไปทดลองใช้สอนกับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยท าแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการสอนใน
ครั้งนั้น ๆ บันทึกวีดิทัศน์ส่งอาจารย์ และบันทึกปัญหาในการใช้สอนพร้อมทั้งวิธีการแก้ไขเพ่ือน าไปพัฒนา
ต่อไป   

2.4 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  
 ได้ส ารวจและประเมินผลการประกอบอาชีพของบัณฑิต ดังต่อไปนี้  

     1) ส ารวจภาวะการได้งานท าของบัณฑิต และความคิดเห็นของบัณฑิตต่อการน าความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ โดยประเมินจากบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในแต่ละรุ่น    

     2) ตรวจสอบความพึงพอใจในบัณฑิตของผู้ประกอบการ โดยการสัมภาษณ์ หรือส่งแบบสอบถาม  
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในการท างานของบัณฑิตท่ีผู้ประกอบการรับเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ  
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     3) ตรวจสอบความพึงพอใจในการท างานของบัณฑิตจากสถานศึกษาต่าง  ๆ โดยการสัมภาษณ์ 
หรือส่งแบบสอบถาม เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความสามารถ ความพร้อมและการน า
ความรู้ และทักษะต่าง ๆ ไปใช้ในการประกอบอาชีพ รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอความคิดเห็นในการปรับปรุง
หลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับการน าไปใช้งานได้จริง      
                เมื่อทราบผลแล้ว จึงน าผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และปรับปรุง 
คุณภาพของหลักสูตรต่อไป 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
 3.1  สอบได้ครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 3.2  ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.00 และได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวด
วิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.00  
 3.3  เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ขัดต่อระเบียบสถาบัน 
 3.4 เข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วนตามท่ีสถาบันก าหนด 
4.  การให้ปริญญาเกียรตินิยม  แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

นักศึกษาผู้ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
4.1  ส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ  และมีระยะเวลาในการศึกษาไม่เกินที่ก าหนดไว้ใน

หลักสูตร  คือไม่เกิน 4 ปีการศึกษา 
4.2  ไม่เคยสอบตก (F) หรือได้รับผลการศึกษาไม่ผ่าน (U)  D  และ D+  ในรายวิชาใด ๆ ตลอดหลักสูตร 
4.3  ไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนแทนเพ่ือเปลี่ยนค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม 
4.4 นักศึกษาผู้ที่สมควรได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจะต้องได้รับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป 

  4.5 นักศึกษาผู้ที่สมควรได้รับเกียรตินิยมอันดับสองจะต้องได้รับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่   

 1.1  จัดปฐมนิเทศ หรือแนะแนวอาจารย์ใหม่  ชี้แจงเรื่องปรัชญา  นโยบาย  พันธกิจ  วัตถุประสงค์       
อัตลักษณ์  และโครงสร้างการบริหารของสถาบัน  คณะ/วิทยาลัย ภาควิชาที่สังกัด  และให้ความรู้ ความเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ในฐานะของครูผู้สอน ในฐานะบุคลากรของคณะ/วิทยาลัย  รับทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและภาระงาน  

 1.2  จัดอบรมหลักสูตร เพื่อน าความรู้ความเข้าใจไปจัดท ามคอ. 3 - มคอ. 7  
  1.3  จัดระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยงส าหรับอาจารย์ใหม่  เพ่ือให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาทั้งด้านหลักสูตร  
ด้านการเรียนการสอน  และการพัฒนานักศึกษาให้สามารถใช้ชีวิตการเรียน การจัดกิจกรรม การใช้ชีวิตส่วนตัว
ทั้งในและนอกสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมถึงสิทธิประโยชน์เรื่องทุนการศึกษาและการประกวด
กิจกรรมต่าง ๆ  

 1.4 อาจารย์ใหม่เข้ารับการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาของสถาบันจัดขึ้น  
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

           2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน   การวัดและการประเมินผล  
                  2.1.1  จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ   เพ่ือพัฒนาอาจารย์ในด้านการจัดการเรียนการ
สอน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผลผู้เรียน และการท าผลงานทางวิชาการ 
                  2.1.2  จัดโครงการประชุม อบรม หรือสัมมนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้  การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอน  การจัดการความรู้ และการท าวิจัย 
         2.1.3  ส่งเสริมให้อาจารย์ในหลักสูตร ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัด  
การเรียนการสอน  เปิดโอกาสให้มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกันเป็นทีมระหว่างภาควิชาการศึกษากับสาขา
นาฏศิลป์  ภาควิชาศึกษาท่ัวไปกับสาขานาฏศิลป์  และสาขาวิชาดนตรีกับสาขาวิชานาฏศิลป์ 
 
   
         2.1.4  ส่งเสริมให้มีการนิเทศการสอน  โดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์การสอนเข้าเยี่ยมชม 
การเรียนการสอน เพ่ือให้ค าแนะน าไปพัฒนา 
          2.1.5  ส่งเสริมและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้อาจารย์เขียนงานวิจัย  บทความ   ต ารา 
และเอกสารการสอนเกี่ยวกับทักษะการจัดการเรียนรู้  การวัดและการประเมินผล   

        2.1.6  จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ 
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           2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ  
                  2.2.1  ส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก  โดยการสนับสนุน
ทุนการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
         2.2.2  จัดโครงการประชุม  อบรม หรือสัมมนาเกี่ยวกับการท าวิจัย  การพัฒนาผลงานเพ่ือ
ขอ 
ต าแหน่งทางวิชาการ หรือหัวข้ออ่ืนที่สนใจ 
                 2.2.3  ส่งเสริมการเขียนเอกสาร  ต ารา  บทความ  วิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ โดยการสนับสนุนเงินทุนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
                  2.2.4  ให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อพัฒนาความรู้ 

ความสามารถ และคุณธรรมจริยธรรม    

3.  การเตรียมการบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากร 
 3.1  ก าหนดบุคลากรใหม่เข้าโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาบุคลากรใหม่ของสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์และโครงการพัฒนาบุคลากรใหม่ของคณะ/วิทยาลัย 
 3.2  ส าหรับบุคลากรที่ท าหน้าที่สนับสนุน  ให้มีการจัดประชุม  อบรม  เพ่ือพัฒนาการจัดการความรู้

และทักษะเฉพาะต าแหน่งทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 

 3.3  พัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพเฉพาะต าแหน่ง 

 3.4  ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

หลักสูตรได้ก าหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแต่ละประเด็น ดังนี้ 

1. การก ากับมาตรฐาน 

1.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะท าหน้าที่เป็นกรรมการบริหารหลักสูตร ภายใต้การก ากับดูแล
โดยคณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าภาควิชาฯ 

1.2  กรรมการบริหารหลักสูตรมีหน้าที่ในการวางแผนจัดการเรียนการสอน พิจารณาความจ าเป็นด้าน
ทรัพยากรบุคคล วัสดุ/อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ รวมถึงการจัดท างบประมาณในการบริหาร  และ
ด าเนินการหลักสูตรเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ติดตาม และรวบรวมข้อมูลในด้านต่ าง ๆ 
ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยจะกระท าอย่างต่อเนื่องทุกปี 

1.3  จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีไม่น้อยกว่า 5 คน โดยต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ า ปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  

1.4  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

1.5  การปรับปรุงหลักสูตรจะด าเนินการตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดไม่เกิน 5 ปี โดยก าหนดให้
ด าเนินการให้แล้วเสร็จ (ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบโดยสภาสถาบัน) เพ่ือให้หลักสูตรใช้งานได้ในปีที่ 6 
2. บัณฑิต 

2.1  คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจาก
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

2.2  ในการบริหารหลักสูตรมีการก าหนดให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ของบัณฑิตทั้งระหว่างที่
ก าลังศึกษาอยู่และหลังจบการศึกษาแล้ว เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์และพัฒนาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน  

2.3  บัณฑิตมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี มีค่าถึงร้อยละ 100 จากการส ารวจในปี 
พ.ศ. 2560 

2.4  ผลงานวิจัยของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา มีเป็นจ านวนมากที่ได้เผยแพร่และได้รับรางวัล
ต่าง ๆ  
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3. นักศึกษา 
3.1 กระบวนการรับนักศึกษา 
การรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร   มีระบบและกลไกในการรับที่โปร่งใส 

และน่าเชื่อถือ ดังนี้ 
   3.1.1 ก าหนดรูปแบบการรับนักศึกษาโดยวิธีการรับตรง  จ านวน 30 คน โดยผ่าน

กระบวนการรับนักศึกษา 2 ช่องทางคือ การประชาสัมพันธ์โดยป้ายประกาศ และทางระบบออนไลน์ 
 3.1.2 กระบวนการสอบ  ประกอบด้วยการทดสอบภาคทฤษฎี  ภาคปฏิบัติ  สัมภาษณ์ และ 

ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพครูจากระบบทดสอบกลางทั่วประเทศ  
 3.1.3 คณะกรรมการสอบ 
       1) คณะกรรมการสอบภาคปฏิบัติ ประกอบด้วยศิลปินแห่งชาติ  ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหาร 

และอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชานาฏศิลป์ที่มีความรู้ และทักษะประสบการณ์โดยตรง 
         2) คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในภาควิชาการศึกษา 
ภาควิชาศึกษาท่ัวไป และภาควิชานาฏศิลป์  โดยใช้ข้อสัมภาษณ์ท่ีวัดทัศนคติ  ความรู้ ความสามารถ ความใฝ่รู้ 
และความต้องการที่เหมาะกับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตครูนาฏศิลป์  

     ระบบและกลไกดังกล่าว  สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการ 
เรียนในหลักสูตรนี้จนส าเร็จการศึกษา นอกจากนี้ มีการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน 
และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ  รวมทั้งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้นักศึกษามี
ความรู้ ความสามารถตามหลักสูตร และทันต่อวิทยาการที่เจริญก้าวหน้าในทุกวันนี้  

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การให้ค าปรึกษา และแนะแนวแก่นักศึกษา 
              1)  จัดปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคการศึกษาเพ่ือชี้แจงเรื่องหลักสูตร  กฎระเบียบในการศึกษา   

สิทธิประโยชน์ของนักศึกษา (การกู้กยศ.  การขอทุนการศึกษา และการใช้สิทธิ์ประกันอุบัติเหตุ)  การเข้าร่วม

ชมรม/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และสิ่งอ านวยความสะดวกในการศึกษา    

             2)  จัดท าคู่มือนักศึกษาและแจกให้กับนักศึกษาในวันปฐมนิเทศ   เนื้อหาในเล่ม

ประกอบด้วยโครงสร้าง  รายวิชา  ค าอธิบายรายวิชา และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เพ่ือให้นักศึกษาท าความ

เข้าใจเรื่องหลักสูตร และการปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

   3)  จัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา (อาจารย์ผูกข้อมือเพ่ือความเป็น

สิริมงคล)  กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนกับเพ่ือน และระหว่างรุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง (พ่ีรับน้อง)  นอกจากนี้   

ยังมีกิจกรรมวิชาการ  วิชาชีพและการใช้ชีวิต ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 1 เดือน  เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ 

ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของศาสตร์นาฏศิลป์และวิชาชีพครู   พร้อมทั้งเรียนรู้และปรับตัวให้
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เข้ากับวิถีและวัฒนธรรมของคณะ  ตลอดจนใช้ชีวิตร่วมกัน เพ่ือเสริมสร้างความรัก ความอบอุ่นและความ

เชื่อมั่นในการจัดการศึกษา และการดูแลของคณะศิลปศึกษา   

  4) จัดโครงการเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  ได้แก่  โครงการปรับพ้ืนฐานส าหรับ

วิชาเอกนาฏศิลป์ โครงการปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ  และโครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นครู (ส าหรับ

วิชาชีพครูและวิชาศึกษาท่ัวไป) 

 3.2.2 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

 1)  แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาพบกับนักศึกษาใหม่ เพ่ือท าความเข้าใจ

และข้อตกลงร่วมกัน  ทั้งแจ้งช่องทางติดต่อ ได้แก่  โทรศัพท์  อีเมล  ไลน์กลุ่ม เฟสบุ๊ค และห้องพักอาจารย์ 

          2)  จัดวันนัดพบอาจารย์ที่ปรึกษา  ก าหนดอย่างน้อย ภาคการศึกษาละ 2  ครั้ง คือ ต้นภาค

กับปลายภาค โดยจัดรวมนักศึกษาทุกชั้นปีเพ่ือรับฟังข้อมูลข่าวสารและเปิดโอกาสให้นักศึกษาสอบถามข้อ

ปัญหาเรื่องต่าง ๆ  

3.2.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา   หลักสูตรได้พัฒนาศักยภาพนักศึกษาทั้งในการเรียน

การสอนที่อยู่ในรายวิชา และกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ส าหรับกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีดังนี้ 

1) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 2 รับการฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพของการนักศึกษาครู เพ่ือความสง่างามใน

วิชาชีพ  โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเพ่ือสร้างเสริมความศรัทธา ภาคภูมิใจ และพัฒนาตนเองในวิชาชีพครู 

2) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3 ในแต่ละชั้นปีได้รับการอบรมพัฒนาทักษะทางด้านสื่อเทคโนโลยี และทักษะ
ด้านภาษาต่างประเทศเพ่ือใช้ในการส่งเสริมวิชาชีพ และทักษะชีวิต  

3) มีการสนับสนุนให้นักศึกษาได้ศึกษาดูงานทางด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งแลกเปลี่ยน
ความรู้โดยผ่านกิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงาน 

4) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรเชี่ยวชาญ ในหัวข้อที่น่าสนใจ หรือตามผลที่ได้จากการส ารวจความ
สนใจของนักศึกษา  

5) ส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการในด้านต่าง ๆ   
 3.2.4 อัตราการคงอยู่ จากข้อมูลของปีการศึกษา จากข้อมูลของปีการศึกษา 2558 - 2561 

มีอัตราการคงอยู่เท่ากับร้อยละ  85.71  และอัตราการส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาในหลักสูตรเท่ากับ

ร้อยละ 100 แสดงให้เห็นถึงระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ปีการศึกษา 2562 ยังมีนักศึกษาจ านวน 

ยังไม่มีข้อมูลการคงอยู่เนื่องจากเป็นการรับนักศึกษาเป็นปีแรก 
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3.3 ความพึงพอใจจากการส ารวจผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 
 จากการส ารวจความพึงพอใจจากผู้ที่จะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ยังได้คะแนนเฉลี่ยสูงถึง 
4.41 อยู่ในระดับดี 
 
 
 
4. อาจารย์ 
         4.1  การรับอาจารย์  

  อาจารย์เป็นปัจจัยป้อนที่ส าคัญของการผลิตบัณฑิต จึงต้องมีระบบประกันเพ่ือสร้างความ

เชื่อมั่นในการจัดการศึกษา  โดยการรับอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตรงสาขาและมีความรู้ ความสามารถตามที่

ก าหนดในหลักสูตร  ขั้นตอนการรับสมัครอาจารย์ ก ากับดูแลโดยคณบดี  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หั วหน้า

ภาควิชา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

                    วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ได้คัดเลือกอาจารย์ใหม่โดยมีระบบและกลไกที่เหมาะสม

และโปร่งใส เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่หลักสูตรก าหนด ดังนี้ 

  4.1.1 ประชุมเพ่ือก าหนดคุณสมบัติทางด้านคุณวุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถและ

ประสบการณ์ของอาจารย์ใหม่ที่ต้องสอดคล้องกับสภาพบริบทและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

                     4.1.2 แต่งตัง้คณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ประกอบด้วยคณบดี รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ  หัวหน้าภาคและอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

 4.1.3  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ และประชุมแนวทางการออกข้อสอบ  

การสอบประกอบด้วย  สอบภาคทฤษฎี  สอบทักษะปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์   ส าหรับการสอบสัมภาษณ์จะ

ด าเนินการเฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบภาคทฤษฎี และทักษะปฏิบัติเท่านั้น 

 4.1.4  คณะกรรมการประชุมเพ่ือสรุปผลการคัดเลือก เลขานุการคณะกรรมการน าผลการ 

สอบไปท าประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ 
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4.2  การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชได้ก าหนดขั้นตอนในการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ไว้ดังนี้ 

  4.2.1  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรมายังฝ่ายวิชาการ

ของวิทยาลัยฯ  

  4.2.2 ฝ่ายวิชาการของวิทยาลัยฯ ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของคุณวุฒิ ต าแหน่ง

วิชาการ  ผลงานทางวิชาการความเชี่ยวชาญตามหลักสูตร และเสนอรายชื่อน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจ าวิทยาลัยฯเพ่ือเห็นชอบแล้วจึงน าเสนอสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เพื่ออนุมัติต่อไป 

4.3 การบริหารอาจารย์  

  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศณีธรรมราช  ก าหนดนโยบายและแผนระยะยาวโดยจัดท าแผน

อัตราก าลังระยะเวลา 5 ปี ที่แสดงให้เห็นถึงอัตราการคงอยู่ของอาจารย์โดยจ าแนกตามคุณวุฒิ  ต าแหน่งทาง

วิชาการระบุจ านวนผู้เกษียณในแต่ละปี  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสรรหาอาจารย์มาทดแทนอาจารย์        

ประจ าหลักสูตรที่เกษียณ หรือลาออก  ทั้งมีการวางแผนและลงทุนงบประมาณ ทรัพยากรและกิจกรรม

ด าเนินงานเพ่ือให้อัตราก าลังของอาจารย์มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร  มีจ านวน

อาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตร และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิต

บัณฑิตอันสะท้อนจากวุฒิการศึกษาต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการ

อย่างต่อเนื่องในการบริหารอาจารย์ใหม่มีระบบการปฐมนิเทศเพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องหลักสูตร การใช้

หลักสูตรการจัดท ามคอ. 3 - มคอ. 7  การประกันคุณภาพการศึกษา และการดูแลให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาทั้ง

มีการนิเทศการสอนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารมีระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยง โดยให้อาจารย์ที่มีประสบการณ์

ยาวนานช่วยดูแลและให้ค าแนะน าการสอน ตลอดจนมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 
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4.4  การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

 4.4.1  อาจารย์ประจ าทุกคนต้องจัดท าแผนพัฒนาตนเองในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 

    1)  ส ารวจตนเองว่าขาดความรู้ ความเข้าใจ และสมรรถนะในการท างานเรื่องอะไร      

ให้แสดงความประสงค์ในเรื่องท่ีตนต้องการพัฒนาเพื่อวิทยาลัยฯ จะได้จัดอบรม สัมมนาให้ตามความเหมาะสม     

            2)  ส ารวจความพร้อมในเรื่องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  เพ่ือเตรียมขอ

ทุนการศึกษาต่อจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

                               3)  ส ารวจความพร้อมในการท าผลงานขอต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือเตรียมหัวข้อ

เรื่อง และด าเนินการท าโครงร่างขอทุนวิจัย ทั้งเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการท าผลงานทางวิชาการและน า

ความรู้        ความเข้าใจไปพัฒนาการท าผลงานต่อ   

 4.4.2  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ และทักษะที่สอดคล้อง

กับหลักสูตร  ความเชี่ยวชาญของสาขาวิชา ที่สามารถน าไปใช้ในการสอน และการปฏิบัติงาน 

 4.4.3  หลักสูตร จัดส่งอาจารย์เข้ารับการอบรมสัมมนา หรือประชุมทางวิชาการ ซึ่งจัดโดย

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หรือจัดโดยหน่วยงานภายนอก 

  4.4.4  ฝ่ายวิชาการและภาควิชา ร่วมกันติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาตนเอง            

ของอาจารย์ซึ่งอาจารย์สามารถปรับแผนได้ทุกปี โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรและฝ่าย

วิชาการของวิทยาลัยฯ 

  4.4.5  มีการสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาผลงานทางวิชาการ  พัฒนาผลงานทางวิจัยจากการ

สนับสนุนทุนวิจัยทั้งระดับคณะ ระดับสถาบัน  และส่งเสริมการเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นระดับชาติและ

นานาชาติ  จุดประสงค์เพ่ือให้อาจารย์ได้มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง และน าความรู้ที่ทันสมัยมาปรับใช้

ในการเรียนการสอน 

  ผลการประกันคุณภาพ ต้องน าไปสู่การมีอัตราก าลัง อาจารย์มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวน
นักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร อัตราการคงอยู่ของอาจารย์สูง อาจารย์มีการพัฒนาตนเองท าให้มีประสิทธิภาพ       
ในการสอนและการปฏิบัติงานมีผลให้อาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
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5. หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการหลักสูตรให้มี 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง   3  ด้าน คือ  1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร  2) วางระบบ
ผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน   3) ผลการด าเนินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

5.1.1  การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร   มีกระบวนการออกแบบ ดังนี้ 
                               1) แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร   โดยอาจารย์ประจ าทุกคนมีส่วนร่วมใน
การออกแบบหลักสูตร   ได้แก่  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาชีพครู และหมวดวิชาเอกนาฏศิลป์  นอกจากนี้ 
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทุกหมวดมาเป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าในการปรับปรุงหลักสูตร 
           2) น าหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา (4 ปี)  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558) มาวิเคราะห์และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นาฏศิลป์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
                              3) น ามาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และมาตรฐาน 
คุรุสภา มาเป็นแนวทางในการออกแบบเกี่ยวกับโครงสร้างของหลักสูตร เนื้อหาสาระวิชาศึกษาทั่วไปวิชาชีพครูและ
วิชาเอกนาฏศิลป์ 
                               4) น ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ  มาเป็นแนวทางในการก าหนดรูปแบบ
ของรายละเอียดหลักสูตร  
                             5) น าข้อคิดเห็นจากการจัดประชุมผู้ใช้บัณฑิต  ศิษย์เก่า  อาจารย์และนักศึกษามา
พิจารณาก าหนดรายวิชาสาระรายวิชาในหลักสูตรและแผนการเรียน  รวมถึงน าทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21        ความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมมาออกแบบสาระรายวิชาให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยก้าวหน้าทาง
วิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  เพ่ือให้น าความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพและน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
        6) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรร่วมกันร่างหลักสูตร  วิเคราะห์รายวิชา  ค าอธิบาย
รายวิชาCurriculum Mapping และจัดประชุมอีกครั้งเพ่ือให้หลักสูตรครอบคลุม Learning outcomes 
                       7) วิเคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้าง  รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา จ านวนหน่วยกิตใน
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) และหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
  8) วิพากษ์หลักสูตร  โดยผู้ทรงคุณวุฒิหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาชีพครู และ
วิชาเอกนาฏศิลป์ได้ตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็น  คณะจึงได้น าข้อคิดเห็นจากการวิพากษ์มาปรับแก้ให้ครบถ้วน
และถูกต้อง 
 9) น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ   สภาวิชาการ  และน าข้อคิดเห็นจาก
คณะกรรมการมาปรับแก้ให้สมบูรณ์ 
                         10) น าเข้าสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เพ่ือได้รับการอนุมัติหลักสูตร 
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                     5.1.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน  
การก าหนดอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตร  มีข้ันตอนดังนี้           

                            1)  ก าหนดผู้สอนโดยพิจารณาจากคุณสมบัติ คุณวุฒิและประสบการณ์ตรง สอดคล้อง

กับรายวิชาที่สอน ทั้งมีความรู้ ความสามารถ ความช านาญและความถนัดในสาขาวิชานั้น และน าผลการ

ประเมินการเรียนการสอนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5 มาก าหนดผู้สอน หากอาจารย์ท่านใด

คะแนนน้อยกว่า 3.50 จะจัดอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้สอนร่วม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่นักศึกษา 

                           2)  กรณีเชิญอาจารย์ภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษ  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้

ก าหนดให้ผู้สอนในหลักสูตรเข้าร่วมสังเกตการสอน  และร่วมสอนเพ่ือเรียนรู้แนวทางการสอนและศึกษาท า

ความเข้าใจเนื้อหา การเชื่อมโยงความรู้  อันน าไปสู่การพัฒนาการสอนของตนเอง  

                          3)  ก าหนดภาระงานอ่ืนๆของอาจารย์ผู้สอน  ได้แก่  งานการเรียนการสอน  งานวิจัย  
งานบริการทางวิชาการ  งานศิลปวัฒนธรรม  งานประกันคุณภาพการศึกษา  งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
และงานดูแลให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
                         4) ประชุมชี้แจงผู้สอน  ให้อาจารย์ผู้สอนแจ้งข้อตกลงเบื้องต้น เกณฑ์การมาเรียนเนื้อหา
ที่สอน  วิธีการสอน  วิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบล่วงหน้า  ให้ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย การ
สอนวิชาปฏิบัติควรเชื่อมโยงความรู้ทางวิชาการเพ่ือให้การปฏิบัติมีคุณภาพ   ส่วนวิชาที่เป็นทฤษฎีต้องมีการ
ปฏิบัติควบคู่จะท าให้เข้าใจเนื้อหาลุ่มลึกและน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  

การจัดการเรียนการสอนและก ากับติดตามการเรียนการสอน  
     1)  ก ากับติดตามและตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา 

โดยก าหนดให้อาจารย์ส่งมคอ.3  ก่อนเปิดภาคเรียน 2 สัปดาห์ และส่งมคอ.5 หลังจากสอบเสร็จภายใน 2 
สัปดาห์  เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบว่าเนื้อหาและจุดประสงค์ตรงกับค าอธิบายรายวิชา  รวมถึงกลยุทธ์
การสอน กลยุทธ์การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้านที่สกอ. ก าหนด 
                         2)  ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษาจากมคอ.7 เพ่ือน าข้อมูลมา
ปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอน 
                        3) การสอนในรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก มุ่งเน้นนักศึกษาเป็นส าคัญและ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   โดยสนองความต้องการของนักศึกษาและตลาดแรงงาน  เพ่ือให้
นักศึกษาได้รับความรู้  ประสบการณ์และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง  ส าหรับการวิจัยให้
นักศึกษาได้ค้นคว้าอย่างอิสระที่เหมาะสมกับหัวข้อวิจัย  ให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาตนเองอย่างเต็ม
ศักยภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาวิจัยตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการท าวิจัย  การสอบ และ
การเผยแพร่ผลงานวิจัยจนส าเร็จการศึกษา  
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                        4) มีการจัดนิเทศการสอน  โดยแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี
ประสบการณ์ยาวนาน เป็นพี่เลี้ยงช่วยดูแลและให้ค าแนะน าแก่อาจารย์ที่ยังมีประสบการณ์น้อย 
                         5) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา   มีการเลือกโรงเรียนที่เป็นไปตามเกณฑ์ซึ่ง
ผ่านการประเมินมาตรฐาน และมีครูพ่ีเลี้ยงที่จบตรงสาขาและมีประสบการณ์คอยดูแลให้ค าแนะน านักศึกษา
อาจารย์นิเทศไปส่งนักศึกษาวันแรกที่โรงเรียนฝึกสอน  ทั้งอาจารย์นิเทศ นักศึกษาและครูพ่ีเลี้ยงได้ท าความ
เข้าใจร่วมกันเรื่องการสอน  การดูแลนักศึกษา การท ากิจกรรมของโรงเรียน  การเซ็นต์ชื่อมาสอน  การตรวจ
แผนการสอน  วิจัยในชั้นเรียนและแฟ้มสะสมผลงาน  
                         6) มีการน าผลการประเมินการสอนของอาจารย์ รวมถึงข้อเสนอแนะในปีการศึกษาที่ผ่าน
มาปรับปรุง  โดยจัดประชุมชี้แจงอาจารย์ผู้สอนหลังจากท าการสอบเสร็จสิ้นแล้ว  หากวิชาใดผลการประเมิน
ต่ าและมีข้อเสนอแนะในทางลบ จะจัดอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้ความช่วยเหลือเป็นรายบุคคล  นอกจากนี้ ให้ปรับปรุง
การเขียนมคอ.5 ให้ชัดเจนครอบคลุมทุกหัวข้อที่มาตรฐานก าหนดและน าปัญหา  ตลอดจนการแก้ปัญหามาใส่
ในมคอ.5 ให้ละเอียด  เพื่อน าไปพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างแท้จริง 

การก ากับติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
1) คณะ/วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช   มีกลไกก าหนดให้อาจารย์ผู้บรรยายจะต้องส่งเค้า

โครงการเรียนการสอนก่อนวันเปิดภาคการศึกษา 
2) กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรก ากับให้ผู้สอนจัดท าเค้าโครงการเรียนการสอน 
3) ก าหนดให้มีการประเมินการสอนปลายภาคเรียนและวิเคราะห์คุณภาพของการสอนในมุมมองของ

ผู้เรียนโดยให้ผู้สอนน าเสนอกรรมการบริหารหลักสูตรว่าเห็นควรปรับปรุงรายวิชาหรือไม่อย่างไรและจะมีการ
ปรับปรุงเค้าโครงการเรียนการสอนอย่างไรในการสอนครั้งต่อไปอย่างไรการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ โดยกรรมการบริหารหลักสูตรมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาของ
อาจารย์ผู้สอนโดยก าหนดให้มีการรายงานวิธีการที่ใช้ในการประเมิน 
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เกณฑ์การประเมินและผลการประเมินการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร 

1) ผู้สอนต้องก ากับให้ผู้เรียนประเมินผลการสอนของตนเอง 
2) ผู้สอนมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
3) ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิเคราะห์ผลการประเมินของผู้สอนและนักศึกษาและขอพบปะ

กับผู้สอนเป็นรายบุคคลส าหรับผลประเมินที่ต่ ากว่า 3.51 
4) กรรมการมีการจัดท าการวิเคราะห์ learning outcomes ของผู้เรียนเพ่ือใช้ในการจัดรายวิชาหรือ

กิจกรรมเสริมหลักสูตรส าหรับผลลัพธ์ที่ยังเห็นไม่เด่นชัดในตัวผู้เรียนมีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร ซึ่งทางหลักสูตรได้จัดการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรปีละ 2 ครั้งเพ่ือ
วางแผนติดตามและทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตรโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน มีการประชุม
ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ การจัดท า มคอ.5 เทอม 1/2561 และ มคอ.3 เทอม 2/2561 ในวันที่ .. .. ….
โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80 และมีการประชุมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร ในวันที่ .. .. .... โดยมีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา ซึ่งรายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) ฉบับ 2562 ได้ผ่านความเห็นชอบจาก 
สภาสถาบัน ในการประชุมครั้งที่ .... วันที่  

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา  

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา ซึ่งเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียนทางหลักสูตรก าหนดให้คณาจารย์ผู้สอนรายวิชา
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชาตามแบบ มคอ 5 ครบทุกวิชา ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา ซึ่งทางหลักสูตรจัดท ารายงานผลการด าเนินการเรียบร้อยแล้วหลังสิ้นสุดการศึกษาภายใน 60 วัน 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.
4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งหลักสูตรฯ มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ     
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7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว ซึ่งทางหลักสูตรได้ปรับปรุงการเรียนการสอน
โดยการเปิดวิชาเลือก และเชิญวิทยากรมาบรรยายให้กับนักศึกษามากขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาได้ความรู้ใหม่ๆ และ
หลากหลาย 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน ซึ่งทาง
คณะ/วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชได้ด าเนินการ 

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่ง 
ครั้ง ซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ดังนี้ 
- การอบรม การเขียนรายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

คณะ/วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 คน 
- การสัมมนา การวิพากษ์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย จ านวน 2 คน 
- การสัมมนา ทบทวนการแก้ไขหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 ตามความเห็นของ สกอ. จ านวน 2 คน 
- การสัมมนา การจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสูตร หลักสูตรนาฏศิลป์ไทย  จ านวน 2 คน 
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 

3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 ซึ่งในปีการศึกษา 2561 ทางหลักสูตรได้ประเมินระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพ
หลักสูตรของนักศึกษาปีสุดท้ายของการเรียนในชั้นเรียนพบว่า คะแนนความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรมีค่าเฉลี่ย
รวมเท่ากับ 4.35 จากระดับค่าเฉลี่ยเต็ม 5.00 

- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  ซ่ึง
ในปีการศึกษา2561 ทางหลักสูตรได้ประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่พบว่า
คะแนนความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.27 จากระดับค่าเฉลี่ยเต็ม 5.00 
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6.   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ระบบการด าเนินงานของหลักสูตรโดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ที่เหมาะสม  โดยระบบและกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยได้มี
การมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ รับผิดชอบในกิจกรรมที่สนับสนุนสิ่งเรียนรู้ ซึ่งประกอบไปด้วยแผนกอาคาร
สถานที่จัดหาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่เหมาะสมอย่าง เพียงพอ ฝ่ายบริหารจะเป็น
ผู้รับผิดชอบในการจัดหาเอกสารข้อมูล และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน โดยมี
การจัดสรรงบประมาณให้แต่ละหน่วยงานให้มีการวางแผนจัดหาทรัพยากร จัดอัตราก าลัง ส าหรับการ
ให้บริการ โดยวิเคราะห์จากความต้องการของผู้รับบริการและหน่วยงานต่าง ๆ ท าหน้าที่จัดหาทรัพยากรต่าง 
ๆ เพื่อความเหมาะสมในการใช้งาน ทั้งนี้ภาควิชานาฏศิลป์ไทยได้มีการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ให้บริการแก่
นักศึกษา โดยมีห้องศิลปะนิพนธ์ เพ่ือให้นักศึกษาได้ใช้เป็นห้องพักอ่านหนังสือ ติววิชาเรียน และมี
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ส าหรับจัดท าโครงงานนาฏศิลป์ ไทไย อีกทั้ ง ทางคณะ/วิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช  ได้มีการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ให้บริการแก่นักศึกษา โดยมีห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง Self 
Learning ของห้องสมุด และห้องประชุมเล็ก ส าหรับนักศึกษาใช้ท ากิจกรรมเป็นห้องสัมมนากลุ่มห้องท า
กิจกรรมกลุ่มร่วมกัน มีห้องสมุดที่มีต ารา หนังสือ เพ่ือให้นักศึกษาได้ค้นคว้าหาความรู้นอกเวลาเรียน มี
ฐานข้อมูลอีเล็กทรอนิกส์เพ่ือสืบค้นผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของคณะ/วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
ส าหรับการค้นคว้าเอกสารจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งเป็นข้อมูลจากภายในและต่างประเทศ รวมทั้งมี Wifi ความเร็ว
สูง ที่จัดเตรียมไว้ส าหรับบริการนักศึกษา 

โดยทั้งห้องสมุดของคณะ/วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชและส านักหอสมุดกลาง มีหนังสือ
ทางด้านนาฏศิลป์ไทยและด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส าหรับการสนับสนุนการ
เรียน การสอนอย่างพอเพียง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 รายการสิ่งพิมพ์  ห้องสมุดวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ได้จัดซื้อหนังสือครบทุกสาขาวิชาที่เปิด
สอนในหลักสูตร มีการจัดแยกเป็นหนังสืออ้างอิง หนังสือสารคดีทั่วไป หนังสือนวนิยาย มีการจัดหมวดหมู่
หนังสือในระบบดิวอี้ เพ่ือสะดวกในการค้นคว้า และเป็นประโยชน์ส าหรับการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด   
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ล าดับที่ หมวดหมู่ จ านวน หมายเหตุ 
 

6.1 ความพร้อมด้านหนังสือ งานวิจัยและสิ่งพิมพ์ 
  

1. ศิลปนิพนธ์ 100  
2. 000  หนังสือทั่วไป 450  
3 100  ปรัชญา จิตวิทยา 570  
4 200  ศาสนา 400  
5 300  สังคมศาสตร์ 600  
6 370   การศึกษา 790  
7 400   ภาษาศาสตร์ 650  
8 500  วิทยาศาสตร์ 560  
9 600  วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 430  
10 700   ศิลปะ 1,600  
11 800  วรรณกรรมและวรรณคดี 850  
12 900  ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์  ชีวประวัติ 750  
13 รายงานด้านศิลปะ-ดนตรี (ของนักศึกษาหลักสูตรชั้นสูง) 100  
14 สารานุกรม 150  

รวม 8,000  
6.2 ความพร้อมด้านห้องเรียน   

ห้องปฏิบัติการ   

        ( 1 )   ห้ อ งฝึ กปฏิบั ติ น าฏศิ ลป์ ไทย  ( โ ขน  –  ละคร )           
อาคาร 5 ชั้น 2 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช                
อาคาร 5 ชั้น 3 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช                                         
อาคาร 5 ชั้น 4 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช          
 (2)  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีคอมพิวเตอร์   
 (3)  ปฏิบัติการภาษาอังกฤษ (Sound Lab)  

วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
 (1)  เครื่องคอมพิวเตอร์       

   

1  ห้อง 

1  ห้อง 

1  ห้อง 

25  เครื่อง 

1  เครื่อง 

 
4  เครื่อง 
3  เครื่อง 
4  เครื่อง 
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 (2)  เครื่อง Data Projector (LCD)  
 (3)  เครื่อง Visuallizer (VZ)                                 
  

หมวดหมู่ 

จ านวน หมายเหตุ 

(4) เครื่องจออัจฉริยะ (Smart Classroom)           สถานท่ี
ฝึกซ้อม สอบการแสดงและแสดงผลงานนาฏศิลป์   
จ านวน  6  แห่ง ได้แก่ เวทีลานยางทอง เวทีห้องบุษราคัม อาคาร
วิทยบริการ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้องโกเมน ชั้น 3 ห้องปฏิบัติละคร 
อาคารอเนกประสงค์   
 

2   เครื่อง 
 

6  แห่ง 

 

 

6.3  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

                           1)  รวบรวมข้อมูลจ านวนห้องเรียน  เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการ
สอนและการแสดง 
             2)  จัดท าข้อมูลการใช้งานของห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ห้องบริการ ห้องสมุดและ
สื่อเทคโนโลยี  หนังสือ ต ารา และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือตรวจสอบความจ าเป็นในการใช้งาน และปัญหาที่เกิด
จากการใช้งาน  เพื่อน าไปปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมจ านวนทรัพยากรตามความต้องการและจ าเป็นของผู้ใช้งาน   
                           3)  ประเมินความพอเพียงของจ านวนผู้ใช้เพื่อเทียบกับจ านวนของทรัพยากร 

             4)  ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้บริการทรัพยากร เพ่ือการเรียนรู้
และการปฏิบัติการ  โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องบริการ อุปกรณ์การสอน และ
สื่อเทคโนโลยี  โดยด าเนินการปีละ 1 ครั้งทุกสิ้นปี 
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ( Key Performance Indicators ) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2  ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขาครุ
ศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุด
ปีการศึกษา 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในมคอ.3 
และ มคอ.4 (ถ้ามี)อย่างน้อยร้อยละ25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอน  หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้  จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน  มคอ. 7  ปีท่ีผ่านมา 

 
 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

8. อาจารย์ใหม่(ถ้ามี)ทุกคน  ได้รับการปฐมนิเทศ หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการ
สอน 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/ หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/ 
หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.50 จากคะแนน 5.00 

   
 

 
✓ 

 
✓ 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 

    
 

 
✓ 

13. นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูครบถ้วน ทุกกิจกรรมที่ก าหนดและ
เป็นประจ าทุกปี 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

14. มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา
เป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

15. นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ประเมินภาษาอังกฤษตามที่ประกาศของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อย่างน้อยร้อยละ 30 ของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาแต่ละปี
การศึกษา 

   ✓ ✓ 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
  

 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  
  1.1.1 ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย์ในแต่ละรายวิชา โดยนักศึกษา 
ที่ลงทะเบียนเรียน  
  1.1.2 ประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์จากผลการเรียนของนักศึกษา 
  1.1.3 ประเมินจากการน าเสนอผลงาน และรูปเล่มรายงานของนักศึกษา 
   1.1.4 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของ 
นักศึกษาท้ังในและนอกชั้นเรียน   
   

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  1.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าการส ารวจเพื่อประเมินประสิทธิภาพของคณาจารย์      
ใช้วิธีการนิเทศการสอนจากอาจารย์ที่มีความช านาญและประสบการณ์การสอนยาวนาน ใช้การสังเกตการณ์
ของหัวหน้าภาควิชา/คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย  และแจกแบบประเมินให้กับนักศึกษาในแต่ละรายวิชา
ก่อนจบภาคการศึกษา   
  1.2.2 ข้อมูลที่ ได้จากการสัง เกตการณ์และการประเมินจะถูกวิ เคราะห์ โดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร  และรายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เพ่ือน าไปปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 2.1  ประเมินโดยนักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในหลักสูตร 
          2.1.1 ประเมินการสอนโดยนักศึกษา  มีหัวหน้าภาควิชา/อาจารย์ผู้สอน  เป็นผู้รับผิดชอบใน
การให้ข้อมูลและติดตามการแก้ไขปรับปรุง   
   2.1.2  ประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร  และน าข้อมูลย้อนกลับมา
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  2.2  ประเมินโดยอาจารย์ผู้สอน  เป็นการประเมินหลักสูตรและน าข้อมูลย้อนกลับเพ่ือพัฒนา
หลักสูตรตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  2.3  ประเมินหลักสูตรโดยนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เพ่ือประเมินความพึงพอใจผู้ใช้
บัณฑิต  และน าข้อมูลย้อนกลับเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
  2.4  ประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา หรือผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาจาก
หน่วยงานภายในสถาบันและภายนอกที่เก่ียวข้องทางการศึกษา 
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3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในด าเนินการประเมินผลคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามตัวบ่งชี้ 

(Key Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7  โดยผู้ประเมินระดับสาขาวิชาที่แต่งตั้งโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
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 ก 
รายละเอียดอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี   ระดับบัณฑิตศึกษา 

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา   

2. ช่ือ-สกุล    นายสุพัฒน์  นาคเสน   

3. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์     

4. สังกัด     วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

5.  ประวัติการศึกษา 
ระดับ

การศึกษา 
สถาบันการศึกษา 

คุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ไทย 2529 

ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต                     นาฏยศิลป์ไทย 2545 

6.  ผลงานทางวิชาการ 
 6.1  บทความวิชาการ  
 สุพัฒน์  นาคเสน. (2561).ผลการสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ  “ลีลาชาชัก”.  น าเสนอในงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 3” ศิลปหัตถกรรมอาเซียน ณ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. 31 สิงหาคม 2561 หน้า,100-123 เสือผินการพิมพ์.  
 6.2  ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น ๆ 
  สุพัฒน์  นาคเสน,สุรสิทธิ์  วิเศษสิงห์.(2557).ผลงานการสร้างสรรค์ระดับชาติ. “ผันหลังแลโนรา” 
น าเสนอในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมสี่ภาค “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ”. 10-11 
กรกฎาคม  2557 ณ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง  จัดพิมพ์. หน้า 1-173.   
  สุพัฒน์  นาคเสน,สุรสิทธิ์  วิเศษสิงห์. (2558). ผลงานการสร้างสรรค์ระดับชาติ. “บาบ๋า 
ย่าหยา” น าเสนอในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมสี่ภาค 9-10 กรกฎาคม 2558  ณ โรงละครวิทยาลัยนาฏศิลป
กาฬสินธุ์. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จัดพิมพ์. หน้า 1-266.  
  สุพัฒน์  นาคเสน,สุรสิทธิ์  วิเศษสิงห์. (2559). ผลงานการสร้างสรรค์ระดับชาติ. “นบพระ
ธาตุ”. น าเสนอในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมสี่ภาค “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี” 24-25 มกราคม 2559 ณ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
จัดพิมพ์.หน้า 1-228.  



 

 

 

   สุพัฒน์  นาคเสน,สุรสิทธิ์  วิเศษสิงห์. (2561). ผลงานการสร้างสรรค์ระดับชาติ.“ระบ าวัว
ชน”. น าเสนอในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมสี่ภาค “เฉลิมทศราชามหาวชิราลงกรณ์” 23-24 มกราคม 2561 
 ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ฯ. วิทยาลัยนาฏศิลป จัดพิมพ์. หน้า 1-226.  
  สุพัฒน์  นาคเสน,สุรสิทธิ์  วิเศษสิงห์. (2562). ผลงานการสร้างสรรค์ระดับชาติ. “พัสตราบา
ติก”. น าเสนอในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมสี่ภาค “บัณฑิตพัฒนศิลป์ท าดีด้วยหัวใจ” 26-27  มกราคม 
2562 ณ สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช. วิทยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช จัดพิมพ์. หน้า 1-220.  
 
 6.6  ผลงานบริการรับใช้สังคม - 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
 7.1  ประสบการณ์สอน ประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี จ านวน  14 ปี   
ประสบการณ์สอนที่ผ่านมา  1.  การวิจัยนาฏศิลป์ทางการศึกษา 
2.  ประวัติบุคคลส าคัญในวงการนาฏดุริยางค์ศิลป์ 
3.  ศิลปนิพนธ์ 
4.  ทักษะสร้างสรรค์ 
5.  การอ่านท านองเสนาะ 
6.  การเขียนเพื่องานนาฏศิลป์ 
  ประสบการณ์สอน  จ านวนรายวิชาที่สอน หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2558 ปีการศึกษา 2561 

 
 
 
 
 
 

รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต ชั้น 
ปี 

ภาค/ป ี
(ระบุผลการ

เรียน) 

ผู้สอน 

301-22018 บุคคลส าคัญในวงการนาฏดุรยิางค
ศิลป ์
(Distinguished Person of Thai 
Dramatic Arts) 

2(2-0-4) 1 1/2561 
 

นายสุพัฒน์  นาคเสน 

301-22004 การเขียนเพื่องานนาฏศิลป ์
(Writing for Dance) 

3(3-0-6)  
 

2 2/2561 
 

นายสุพัฒน์  นาคเสน 
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7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
 ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ สาขานาฏศิลป์ศึกษา/กรรมการสอบศิลปนิพนธ์ สาขานาฏศิลป์ศึกษาตลอดปี
การศึกษา 2550-2561 

ปีการศึกษา ชื่อเรื่องที่ศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษา 

2553 ศึกษากระบวนถ่ายทอดเพลงบอก:
สมใจ ศรีอู่ทอง 

นายสุพัฒน์  นาคเสน (ท่ีปรึกษาหลัก) 
นางสาวพรทิพย์  มหันตมรรค (ท่ีปรึกษาร่วม) 

2554 ร าร่ายกรายกริซ นายสุพัฒน์  นาคเสน (ท่ีปรึกษาหลัก) 
นางสาวพรทิพย์  มหันตมรรค(ท่ีปรึกษาร่วม) 

2555 การศึกษาพิธีกรรมโนรา:พิธีเหยียบ
เสน 

นายสุพัฒน์  นาคเสน(ท่ีปรึกษาหลัก) 
นางสาวพรทิพย์  มหันตมรรค(ท่ีปรึกษาร่วม) 

2556 การเล่นร าพัดเกี้ยว กรณีศึกษา :
โนราฉาย คงเขียว 

นายสุพัฒน์  นาคเสน(ท่ีปรึกษาหลัก) 
นางสาวพรทิพย์  มหันตมรรค(ท่ีปรึกษาร่วม) 

2558 
 

1. โนราห์แขก:ร าเกี้ยวนาง นายสุพัฒน์  นาคเสน(ท่ีปรึกษาหลัก) 
นายวิทยา  ดีทอง(ท่ีปรึกษาร่วม) 

2. อุสุภราชลีลา นายสุพัฒน์  นาคเสน(ท่ีปรึกษาหลัก) 
นางสาวพรทิพย์  มหันตมรรค(ท่ีปรึกษาร่วม) 

2559 ร าแก่เหมฺยโนรา จ าเนียร  ค าหวาน นายสุพัฒน์  นาคเสน(ท่ีปรึกษาหลัก) 
นางสาวพรทิพย์  มหันตมรรค(ท่ีปรึกษาร่วม) 
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แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี   ระดับบัณฑิตศึกษา 

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา   

2. ช่ือ-สกุล               นางคณรัตน์  บัวทอง   

3. ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์     

4. สังกัด        วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  

5. ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏยศิลป์ไทย 2551 

ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต                     นาฏศิลป์ไทย 2542 

6. ผลงานทางวิชาการ 
 6.1 ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน  ๆ  
 สุพัฒน์  นาคเสน,สุรสิทธิ์  วิเศษสิงห์,คณรัตน์  บัวทอง. (2562). ผลงานการสร้างสรรค์ระดับชาติ. 
“พัสตราบาติก”. น าเสนอในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมสี่ภาค “บัณฑิตพัฒนศิลป์ท าดีด้วยหัวใจ” 26-27  
มกราคม 2562 ณ สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จัดพิมพ์. หน้า 
1-220.  
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
 7.1 ประสบการณ์สอน ประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี จ านวน  10 ปี   
      ประสบการณ์สอนรายวิชาที่ผ่านมา  
   1.  ทักษะประสบการณ์การแสดง 
   2.  ทักษะศิลปะการแสดง 
   3.  ประวัติศาสตร์นาฏศิลป์ไทย 
   4.  ศิลปนิพนธ์ 
   5.  ระบ าเบ็ดเตล็ดและเพลงพ้ืนบ้าน  
   6.  หน้าพาทย ์นาฏยศัพท์และภาษท่า ที่ใช้ในการเรียนการสอนและการแสดง 
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ประสบการณ์สอน  จ านวนรายวิชาที่สอน หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2558 ปีการศึกษา 2561 

 
7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี)ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ สาขา
นาฏศิลป์ศึกษา/กรรมการสอบศิลปนิพนธ์ สาขานาฏศิลป์ศึกษา  ตลอดปีการศึกษา 2553-2561 

ปีการศึกษา ชื่อเรื่องที่ศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษา 

2554 ศึกษารูปแบบการร ารองเง็ง :กรณีศึกษาคณะ

พรสวรรค์(หมู่บ้านแหลมตุ๊กแก) 

นางคณรัตน์  บัวทอง (ท่ีปรึกษาหลัก) 
นางสุภา  รักหมอ (ท่ีปรึกษาร่วม) 

2554 เบญจกายแปลงในการแสดงโขนรามเกียรติ์      

ตอน นางลอย :กรณีศึกษาอาจารย์บุนนาค   

ทรรทรานนท ์

นางคณรัตน์  บัวทอง (ท่ีปรึกษาหลัก) 
นายพิริยะพัตน์   สุขไกร (ท่ีปรึกษาร่วม) 

2555 ลิเกมหาชาติทรงเครื่อง:คณะดาวรุ่ง  ดวงใหม่ นางคณรัตน์  บัวทอง (ท่ีปรึกษาหลัก) 
นางจินดา   เครือหงส์ (ท่ีปรึกษาร่วม) 

2556 1. การวิเคราะห์กระบวนท่าร าชุด  ทักษิณาพัต
ราภรณ์ 

นางคณรัตน์  บัวทอง (ท่ีปรึกษาหลัก) 
นางจินดา   เครือหงส์ (ท่ีปรึกษาร่วม) 

2. งานสร้างสรรค์ ชุด  บุปผาอาเซียน 

 

นางคณรัตน์  บัวทอง (ท่ีปรึกษาหลัก) 
นายวิทยา   ดีทอง  (ท่ีปรึกษาร่วม) 

รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต ชั้น 
ปี 

ภาค/ป ี
(ระบุผลการ

เรียน) 

ผู้สอน 

301-22012 ทักษะประสบการณ์การแสดง
(Skill and Experience for 
Drama) 

3(0-6-3) 
 

3 1/2561 
 

นางคณรัตน์ บัวทอง 
 

301-22005 หน้าพาทย์  นาฏยศัพท์  และ
ภาษานาฏศลิป์   
(Na Pat Dance 
Vocabulary and Dance 
Languages) 

3(3-0-6) 
 

1 2/2561 
 

นางคณรัตน์  บัวทอง 

301-22001 ประวัติศาสตร์นาฏศลิปไ์ทย 
(History of Thai Drama)   

3(3-0-6) 
 

3 2/2561 นางคณรัตน์  บัวทอง 

301-22013 ทักษะศิลปะการแสดง 
(Performing Arts Skill) 

3(3-0-6) 
 

3 2/2561 นางคณรัตน์  บัวทอง 
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2557 ผลงานสร้างสรรค์ ชุด จตุนาฏมาตา นางคณรัตน์  บัวทอง (ท่ีปรึกษาหลัก) 
นางสุภา  รักหมอ (ท่ีปรึกษาร่วม) 

2558 1. ผลงานสร้างสรรค์ ชุด ระบ าลูกปัด 

 

นางคณรัตน์  บัวทอง (ท่ีปรึกษาหลัก) 
นางสุภา  รักหมอ (ท่ีปรึกษาร่วม) 

2. ระบ ากาหยู นางคณรัตน์  บัวทอง (ท่ีปรึกษาหลัก) 
นางสุภา  รักหมอ (ท่ีปรึกษาร่วม) 

2558 ระบ านะโม นางคณรัตน์  บัวทอง (ท่ีปรึกษาหลัก) 
นางราตรี  ลือชัย (ท่ีปรึกษาร่วม) 

2559 พาลีเกี้ยวนางดารา นางคณรัตน์  บัวทอง (ท่ีปรึกษาร่วม) 
นายนเรศ  นิ่มพัฒนสกุล(ท่ีปรึกษาหลัก) 

2560 ศึกษผลสัมฤทธิ์ด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

เรื่อง รองเง็ง ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

โรงเรียนศาลามีชัย 

นางคณรัตน์  บัวทอง (ท่ีปรึกษาหลัก) 
นายวิทยา   ดีทอง  (ท่ีปรึกษาร่วม) 

 

2557 ผลงานสร้างสรรค์ ชุด จตุนาฏมาตา นางคณรัตน์  บัวทอง (ท่ีปรึกษาหลัก) 
นางสุภา  รักหมอ (ท่ีปรึกษาร่วม) 

2558 1. ผลงานสร้างสรรค์ ชุด ระบ าลูกปัด 

 

นางคณรัตน์  บัวทอง (ท่ีปรึกษาหลัก) 
นางสุภา  รักหมอ (ท่ีปรึกษาร่วม) 

2. ระบ ากาหยู นางคณรัตน์  บัวทอง (ท่ีปรึกษาหลัก) 
นางสุภา  รักหมอ (ท่ีปรึกษาร่วม) 

2558 ระบ านะโม นางคณรัตน์  บัวทอง (ท่ีปรึกษาหลัก) 
นางราตรี  ลือชัย (ท่ีปรึกษาร่วม) 

2559 พาลีเกี้ยวนางดารา นางคณรัตน์  บัวทอง (ท่ีปรึกษาร่วม) 
นายนเรศ  นิ่มพัฒนสกุล(ท่ีปรึกษาหลัก) 

2560 ศึกษผลสัมฤทธิ์ด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

เรื่อง รองเง็ง ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

โรงเรียนศาลามีชัย 

นางคณรัตน์  บัวทอง (ท่ีปรึกษาหลัก) 
นายวิทยา   ดีทอง  (ท่ีปรึกษาร่วม) 
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แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี   ระดับบัณฑิตศึกษา 

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา   

2. ช่ือ-สกุล     นายนเรศ  นิ่มพัฒนสกุล     

3. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์     

4. สังกัด     วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

5. ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศิลปะมหาบัณฑิต  นาฏศิลป์ไทย 2558 

ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  ศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ไทย 2537 
 
6. ผลงานทางวิชาการ 
 6.1 ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน ๆ   
 สุพัฒน์  นาคเสน,สุรสิทธิ์  วิเศษสิงห์,นายนเรศ นิ่มพัฒนสกุล. (2562). ผลงานการสร้างสรรค์
ระดับชาติ. “พัสตราบาติก”. น าเสนอในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมสี่ภาค “บัณฑิตพัฒนศิลป์ท าดีด้วยหัวใจ” 
26-27  มกราคม 2562 ณ สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
จัดพิมพ์. หน้า.1-220.  
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
 7.1 ประสบการณ์สอนประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี จ านวน  2 ปี   
  ประสบการณ์สอนรายวิชาที่ผ่านมา  
   1.  ทักษะกลองยาว 
   2.  ทักษะนาฏศิลป์ 3  (โขนลิง) 
   3.  ทักษะนาฏศิลป์ 4  (โขนลิง) 
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ประสบการณ์สอน  จ านวนรายวิชาที่สอน หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2558 ปีการศึกษา 2561 

 

7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
 ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ สาขานาฏศิลป์ศึกษา /กรรมการสอบศิลปนิพนธ์ สาขานาฏศิลป์ศึกษา  ตลอดปี
การศึกษา 2550-2561 

ปีการศึกษา ชื่อเรื่องที่ศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษา 

2558 กลวิธีการถ่ายทอดและกระบวนท่าร า
การออกกราวตรวจพลของตัวสุครีพ:ครู
นิวัตร  สุขประเสริฐ 

นายนเรศ  นิ่มพัฒนสกุล(ท่ีปรึกษาหลัก) 

นางสาวพรทิพย์ มหันตมรรค(ที่ปรึกษา

ร่วม) 

2560 พาลีเกี้ยวนางดารา นายนเรศ  นิ่มพัฒนสกุล(ท่ีปรึกษาหลัก) 
นางคณรัตน์  บัวทอง (ท่ีปรึกษาร่วม) 
นางโชติกา  ปาณะศรี (ท่ีปรึกษาร่วม) 

 

รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต ชั้น 
ปี 

ภาค/ปี 
(ระบุผล

การเรียน) 

ผู้สอน 

201-22037 ทักษะนาฏศิลป์ 3  (โขน
ลิง)  (Dance Skill 3 : 
Simian Khon 
Character) 

3(0-6-3)        2 1/2561 
 

นายนเรศ น่ิมพัฒนสกุล 

201-22038 ทักษะนาฏศิลป์ 4  (โขน
ลิง)  (Dance Skill 4 : 
Simian Khon 
Character) 

3(0-6-3)        2 2/2561 
 

นายนเรศ น่ิมพัฒนสกุล 
 

301-22022 หลักการวิเคราะห์
ศิลปะการแสดง
(Analytical Principle of 
Performing Arts) 

2(1-2-3)  
 

3 2/2561 นายนเรศ น่ิมพัฒนสกุล 
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แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี   ระดับบัณฑิตศึกษา 

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา   
2. ช่ือ-สกุล     นายสุรสิทธิ์   วิเศษสิงห์   
3. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์     
4. สังกัด     วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
5. ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต นาฏยศิลป์ไทย 2557 

ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต                     นาฏยศิลป์ไทย 2551 
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ไทย 2542 

6. ผลงานทางวิชาการ 
 6.1 ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน  ๆ   
  สุพัฒน์  นาคเสน,สุรสิทธิ์  วิเศษสิงห์.(2557).ผลงานการสร้างสรรค์ระดับชาติ. “ผันหลังแล
โนรา” น าเสนอในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมสี่ภาค “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ”. 10-
11 กรกฎาคม  2557 ณ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง  จัดพิมพ์. หน้า 1-173.   
  สุพัฒน์  นาคเสน,สุรสิทธิ์  วิเศษสิงห์. (2558). ผลงานการสร้างสรรค์ระดับชาติ. “บาบ๋า 
ย่าหยา” น าเสนอในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมสี่ภาค 9-10 กรกฎาคม 2558  ณ โรงละครวิทยาลัยนาฏศิลป
กาฬสินธุ์. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จัดพิมพ์. หน้า 1-266.  
  สุพัฒน์  นาคเสน,สุรสิทธิ์  วิเศษสิงห์. (2559). ผลงานการสร้างสรรค์ระดับชาติ. “นบพระ
ธาตุ”. น าเสนอในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมสี่ภาค “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี” 24-25 มกราคม 2559 ณ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
จัดพิมพ์.หน้า 1-228.  
   สุพัฒน์  นาคเสน,สุรสิทธิ์  วิเศษสิงห์. (2561). ผลงานการสร้างสรรค์ระดับชาติ.“ระบ าวัว
ชน”. น าเสนอในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมสี่ภาค “เฉลิมทศราชามหาวชิราลงกรณ์” 23-24 มกราคม 2561 
 ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ฯ. วิทยาลัยนาฏศิลป จัดพิมพ์. หน้า 1-226.  
 



 

 

 

 
  
   สุพัฒน์  นาคเสน,สุรสิทธิ์  วิเศษสิงห์. (2562). ผลงานการสร้างสรรค์ระดับชาติ. “พัสตรา
บาติก”. น าเสนอในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมสี่ภาค “บัณฑิตพัฒนศิลป์ท าดีด้วยหัวใจ” 26-27  มกราคม 
2562 
ณ สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จัดพิมพ์. หน้า 1-220.  
 
 7. ประสบการณ์ทางวิชาการ-
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 7.1 ประสบการณ์สอน ประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี จ านวน  8 ป ี
        ประสบการณ์สอนรายวิชาที่ผ่านมา  

1. ทักษะนาฏศิลป์ 3  (โขนพระ)   
2. ทักษะนาฏศิลป์ 4  (โขนพระ)   

 ประสบการณ์สอน  จ านวนรายวิชาที่สอน หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2558  ปีการศึกษา 2561 

 
7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
 ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ สาขานาฏศิลป์ศึกษา /กรรมการสอบศิลปนิพนธ์  สาขานาฏศิลป์ศึกษาตลอดปี
การศึกษา 2554-2560 
    

ปีการศึกษา ชื่อเร่ืองท่ีศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษา 

2554 กระบวนการร าและกลวิธีการแสดงบททศกัณฐ์ใน
การแสดงโขน ตอน นางลอย ของครูสมศักดิ์  ทัดติ  
กรณีศึกษา:ทศกัณฐ์เกี้ยวนางสีดาแปลง 

ดร.สุรสิทธิ์ วิเศษสิงห์ (ท่ีปรึกษาหลัก) 

นายศุภชัย  พวงพ่ึง  (ท่ีปรึกษาร่วม) 

2556 งานสร้างสรรค์ ชุด  พัดใบพ้อ ดร.สุรสิทธิ์ วิเศษสิงห์ (ท่ีปรึกษาหลัก) 

นายวิทยา   ดีทอง  (ท่ีปรึกษาร่วม) 

 
 

รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วย 
กิต 

ชั้น 
ปี 

หมายเหตุ ผู้สอน 

301-22009 การวิจัยนาฏศิลปด์้านการศึกษา
(Dance Education 
Research)  

3(2-2-5)                3 2/2561 
 

ดร.สรุสิทธ์ิ วิเศษสิงห ์

201-22023 ทักษะนาฏศิลป์ 1  (โขนพระ)   
(Dance Skill 1 : Male Khon 
Character) 

3(0-6-3)        2 1/2561 ดร.สรุสิทธ์ิ วิเศษสิงห ์

201-22024 ทักษะนาฏศิลป์ 2  (โขนพระ)   
(Dance Skill 2 : Male Khon 
Character) 

3(0-6-3)        2 2/2561 
 

ดร.สรุสิทธ์ิ วิเศษสิงห ์

301-22023 ศิลปนิพนธ ์             
(Art Thesis) 

4(2-4-6) 4 2/2561 
 

ดร.สรุสิทธ์ิ วิเศษสิงห ์
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แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี   ระดับบัณฑิตศึกษา 

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา   

2. ช่ือ-สกุล     นายเฉลิมพล  จันทรโชติ      

3. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์     

4. สังกัด     วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

5. ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ศิลปบัณฑิต นาฏศิลป์ไทย 2544 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปะการแสดง 2556 

6. ผลงานทางวิชาการ 
 61 ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน ๆ 
  เฉลิมพล  จันทรโชติ. (2560). “ล ายองแต่งตัว”. น าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ 
20 เมษายน พ.ศ.2560. ณ มหาวิทลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มหาวิทลัยสงขลานครินทร์ จัดพิมพ์. น.  
  สุพัฒน์  นาคเสน,สุรสิทธิ์  วิเศษสิงห์,นายเฉลิมพล  จันทรโชติ. ( 2562). ผลงานการ
สร้างสรรค์ระดับชาติ. “พัสตราบาติก”. น าเสนอในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมสี่ภาค “บัณฑิตพัฒนศิลป์ท าดี
ด้วยหัวใจ” 26-27  มกราคม 2562 ณ สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช. วิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช จัดพิมพ์. หน้า 1-220.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
7.1 ประสบการณ์สอน ประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี จ านวน  8 เดือน  

ประสบการณ์สอนรายวิชาที่ผ่านมา - 
ประสบการณ์สอน  จ านวนรายวิชาที่สอน หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2558  ปีการศึกษา 2561 

 
 

 7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
   กรรมการศิลปนิพนธ์ สาขานาฏศิลป์ศึกษาปีการศึกษา 2561 
 

ปีการศึกษา ชื่อเร่ืองท่ีศึกษา หมายเหตุ 

2561 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุด ฉายากะถะ
หรรษานารี 

กรรมการสอบศิลปนิพนธ์ 

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุด ภิรมย์ชมดาว 

 
 

รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วย 
กิต 

ชั้น 
ปี 

หมายเหตุ ผู้สอน 

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

3(0-6-3)        2 1/2561 นายเฉลมิพล  จันทรโชต ิ

201-22024 ทักษะนาฏศิลป์ 4  (โขนพระ)   
(Dance Skill 4 : Male 
Khon Character) 

3(0-6-3)        2 2/2561 
 

นายเฉลมิพล  จันทรโชต ิ

301-22020 สุนทรียศาสตร์ทางศิลปะ 
(Aesthetics for Dramatic 
Art) 

3(3-0-6 1 2/2561 
 

นายเฉลมิพล  จันทรโชต ิ
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ภาคผนวก ข 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสตูรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตร 4 ปี ) (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.25..) 
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ภาคผนวก ค 
ตารางปรับปรุงหลักสตูรศึกษาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี)  

(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2562) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ตารางแสดงการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

รายการปรับปรุง 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา (5 ปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
1. ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา (5 ปี) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 

2. มาตรฐานหลักสูตร ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2558 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

3. วัตถุประสงค์หลักสูตร เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้ 
1)  สามารถถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่งานนาฏศิลป์ไทย 
2)  แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง  โดยใช้กระบวนการวิจัยเ พ่ือ
พัฒนาการเรียน     การสอนและบูรณาการความรู้ในศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
3)  เป็นผู้น าในศาสตร์ด้านนาฏศิลป์  สามารถคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์
องค์ความรู้ และสร้างสรรค์งานด้านนาฏศิลป์ 
4)  พัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  และมีความ
พร้อมในการร่วมมือทางวิชาการกับประชาคมอาเซียน 
5)  สามารถสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6)  มีความเสยีสละ รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
คร ู

เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้ 
1) มีความรู้ ทักษะ และเชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ สามารถคิดวิเคราะห์ และ
สร้างสรรค์     งานศิลป์  
2) เป็นครูนาฏศิลป์ ที่สามารถถ่ายทอดและประยุกต์ความรู้ มีความเป็นเลิศ
ในศาสตร์ด้านนาฏศิลป์ 
3) สร้างสรรค์นวัตกรรม และหรืองานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และ
บูรณาการความรู้ในศาสตร์ที่เก่ียวข้อง  
4) พัฒนาตนเองให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและมีความพร้อมใน
การร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
5) มีความสามารถในการสื่อสาร การคิดแก้ปัญหา และใช้เทคโนโลยีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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 6) มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นในคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
 
 

4.  โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  164  หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                               32  หน่วยกิต 

1.1  กลุ่มวิชาบังคับ                                24  หน่วยกิต 
      1.1.1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12  หน่วยกิต 
      1.1.2.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
             และเทคโนโลยี                        6  หน่วยกิต 
      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 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า    139   หน่วยกิต 
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                       31   หน่วยกิต        
      1.1 กลุ่มวิชาบังคับ     29    หน่วยกิต 
      1.2 กลุ่มวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า               2    หนว่ยกิต 
2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน    102   หน่วยกิต 
      2.1 กลุ่มวิชาชีพครู      38   หน่วยกิต 
           2.1.1  วิชาชีพครู     26   หน่วยกิต 
           2.1.2  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา     12   หน่วยกิต 
      2.2 กลุ่มวิชาเอก         ไม่น้อยกว่า   64   หน่วยกิต 
          2.2.1 วิชาเอกบังคับ                               40   หน่วยกิต 
          2.2.2 วิชาเอกเลือก      ไม่น้อยกว่า             24    หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า     6    หน่วยกิต 
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           2.2.1  กลุ่มวิชาเอกเดี่ยว                       68  หนว่ยกิต 
 2.2.2  กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก              6  หน่วยกิต 
 2.2.3  กลุ่มวิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า          4  หนว่ยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า                    6  หน่วยกิต 
 

5.  มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบ TQF 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) รับผิดชอบ มีวินัย สามัคคี 
2) ซื่อสัตย์ สุจริต 
3) เคารพสิทธิ เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
4) เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม มีจิตสาธารณะ 

2. ด้านความรู้ 
การบูรณาการความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และประเด็น

ปัญหาระดับโลกด้วยวิธีการเชิงระบบในหัวข้อต่อไปนี้ 
1) มีความรู้อย่างกว้างขวางในหลักการและทฤษฎีองค์ความรู้ที่

เกี่ยวข้อง 
2) สามารถวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความ
เป็นครู และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

1.2 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบ
และซื่อสัตย์ต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว 
สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 

1.3 มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และ
ให้เกียรติคนอ่ืน มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและ
ปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ 
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3) สามารถน าความรู้ หลักการ ทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง

เหมาะสม 
4) สามารถบูรณาการความรู้และศาสตร์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 

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

สังคม 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

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

5. ด้านทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 

2) ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร 

1.4 มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย 
จัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับ
สังคม การท างานและสภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจ
ทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์ของสังคม
ส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่น และความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียน
ผลงาน 

 
2. ด้านความรู้ 

2.1 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของ
ครู อาทิ ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู 
ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการ
เรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้  นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้  การวัดประเมิน
การศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
และภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะ
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3) วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเชิงตัวเลขและภาษาจากเอกสารและ

แหล่งความรู้อ่ืน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและ
การบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน (Technological 
Pedagogical Content Knowledge: TPCK)  การสอนแบบบู รณาการ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และ
คณิ ตศ า สตร์  ( Science Technology Engineering and Mathematics 
Education: STEM Education) ชุ ม ชนแห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้  (Professional 
Learning Community: PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 

2.2 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถ
วิ เคราะห์ความรู้และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ ง  สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยมี
ผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ของแต่ละสาขาวิชา 

2.3 มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบน
พ้ืนฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน 
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2.4 มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารตามมาตรฐาน 

2.5 ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน และน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนา
งานและพัฒนาชุมชน 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1 คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศ
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล 
สามารถเผชิญและก้าวทันกับ   การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยี
ข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดย
ค านึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด 
นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจ
เกิดข้ึน 

3.2 สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
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(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้าง
หรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิ
ภาวะ  ทางอารมณ์และทางสังคม 

4.2 ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธ์
ภาพที่ดีกับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน ต่อ
ส่วนรวม สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้
อย่างสร้างสรรค์ 

4.4 มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทาง
จริยธรรม สามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและ
สังคมอย่างสร้างสรรค์ 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
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รายการปรับปรุง 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา (5 ปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมวดวิชาเฉพาะด้านกลุ่มวิชาชีพครูและกลุ่มวิชาเอก 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

5.1 มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่าง
รวดเร็วและถูกต้อง 

5.2 สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และ
ผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสาร
ทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการ
สื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 

5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็น
ส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การท างาน การประชุม การจัดการและ
สืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจ
ที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกท้ังตระหนัก
ถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครูและกลุ่มวิชาเอก 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความ
เป็นครู และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
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รายการปรับปรุง 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา (5 ปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
1) สดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ

วิชาชีพครู   
      2) มีความซื่อสัตย์สุจริต  กล้าหาญทางจริยธรรม  และเป็น
แบบอย่างที่ดีของผู้เรียนในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 
      3) มีจิตสาธารณะ  และเสียสละของผู้เรียนในศาสตร์สาขาวิชา
นาฏศิลป์ไทยศึกษาเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบ
และซื่อสัตย์ต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว 
สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 

1.3 มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และ
ให้เกียรติคนอ่ืน มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและ
ปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ 

1.4 มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถ
วินิจฉัย จัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้อง
เหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผล
และใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและ
ประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคม
และประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูล
บิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 
2. ด้านความรู้ 

2.1 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของ
ครู อาทิ ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู 
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รายการปรับปรุง 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา (5 ปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 
 
2. ด้านความรู้ 

1) มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป  วิชาชีพครูในศาสตร์สาขาวิชา
นาฏศิลป์ไทยศึกษา  ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติอย่างกว้างขวาง  ลึกซึ้ง  และ
เป็นระบบ    
       2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  และประเมินค่าองค์ความรู้
มาประยุกต์ใช้   ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูของผู้ เรียนในศาสตร์
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
       3) สามารถน าความรู้  หลักการ  และทฤษฎี  มาบูรณาการข้าม
ศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 
       4) มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในศาสตร์
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ศึกษาที่จะสอนอย่างลึกซ้ึง ตระหนักถึงควาส าคัญ
ของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้ 
 
 
 

ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการ
เรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้  นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้  การวัดประเมิน
การศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
และภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะ
เทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและ
การบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน (Technological 
Pedagogical Content Knowledge: TPCK)  การสอนแบบบู รณาการ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และ
คณิ ตศ าสตร์  ( Science Technology Engineering and Mathematics 
Education: STEM Education) ชุ ม ชนแห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้  (Professional 
Learning Community: PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 

2.2 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถ
วิ เคราะห์ความรู้และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ ง  สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยมี
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รายการปรับปรุง 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา (5 ปี) 
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(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 
 
 
 
 
 
3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
      1)  มีทักษะการคิดค้นหาข้อเท็จจริง  และประเมินผลข้อมูลเพ่ือใช้
ในการปฏิบัติ  พัฒนางาน และพัฒนาองค์ความรู้ด้วยตนเอง  
      2)  มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา  การบริหารจัดการได้อย่าง
สร้างสรรค์ในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา  โดยค านึงถึงความรู้
ทั้งภาคทฤษฎี  ภาคปฏิบัติ  ประสบการณ์  และผลกระทบจากการ
ตัดสินใจ  
      3)  เป็นผู้น าทางปัญญาที่มีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการอนุรักษ์  
การพัฒนา  สืบทอดองค์ความรู้  การสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยใช้
กระบวนการวิจัยเป็นฐานในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา  และ
สามารถน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม                          

ผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ของแต่ละสาขาวิชา 

2.3 มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบน
พ้ืนฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน 

2.4 มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารตามมาตรฐาน 

2.5 ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน และน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนา
งานและพัฒนาชุมชน 

 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1 คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศ
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล 
สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยี
ข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการ
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(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 
 
 
 
4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
       1)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีความเข้าใจผู้อ่ืน ของผู้เรียนในศาสตร์
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา  สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี  มี
มุมมองเชิงบวก  มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม 
       2)  มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือ  และเอ้ือต่อการแก้ปัญหาในกลุ่ม
ของผู้เรียนในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา  และระหว่างกลุ่มได้
อย่างสร้างสรรค์ 
       3)  มีภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดีของผู้ เรียนในศาสตร์สาขาวิชา
นาฏศิลป์ไทยศึกษา 
  มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม 
 
 
 

ปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดย
ค านึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด 
นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจ
เกิดข้ึน 

3.2 สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
3.3 สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้าง

นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้าง
หรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม 

 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิ

ภาวะ  ทางอารมณ์และทางสังคม 
4.2 ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธ์

ภาพที่ดีกับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
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รายการปรับปรุง 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา (5 ปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
       1)  สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทั้งที่เป็นตัวเลขและภาษา  เพ่ือให้
เข้าใจองค์ความรู้หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
       2)  มีดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล  แปลความหมาย  เลือกใช้
ข้อมูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง 
       3)  มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด  
การเขียนและน าเสนอของผู้เรียนในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา
ด้วยรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับบุคคลและกลุ่มท่ีแตกต่างกัน 
 
 
 
 
6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
       1)  มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในศาสตร์สาขาวิชา
นาฏศิลป์ไทยศึกษาที่มีรูปแบบหลากหลาย  ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ 

4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน ต่อ
ส่วนรวม สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้
อย่างสร้างสรรค์ 

4.4 มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทาง
จริยธรรม สามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและ
สังคมอย่างสร้างสรรค ์

 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

5.1 มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่าง
รวดเร็วและถูกต้อง 

5.2 สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และ
ผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสาร
ทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการ
สื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 

5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็น
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รายการปรับปรุง 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา (5 ปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(Formal)  รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal)  และรูปแบบไม่เป็น
ทางการ  (Informal)  อย่างสร้างสรรค์ 
       2)  มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในศาสตร์สาขาวิชา
นาฏศิลป์ ไทยศึกษาส าหรับผู้ เรียนที่หลากหลาย  ทั้ งผู้ เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ  ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง  และผู้เรียนที่มี
ความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 
       3)  มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในศาสตร์สาขาวิชา
นาฏศิลป์ไทยศึกษา และ ศาสตร์ที่เก่ียวข้องได้อย่างบูรณาการ 
 

 

ส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การท างาน การประชุม การจัดการและ
สืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจ
ที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกท้ังตระหนัก
ถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
6. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  

6.1 สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา 
การออกแบบ เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการ
สื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหาร จัดการชั้นเรียน การจัดการ
เรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้
แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่  

6.2 สามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และ
กลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา  ผู้เรียนที่ตอบสนองความ
ต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่าง
ระหว่าง บุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือ
ผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทางกาย  
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รายการปรับปรุง 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา (5 ปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
6.3 จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก

ประสบการณ์ เรียนรู้ ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง 
ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์ ฝึก
การปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้
และ คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไข
ปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อ
ผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด 

6.4 สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ 
เทคโนโลยี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้
มีความสามารถในการประสานงานและสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา 
ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกและร่วมมือ  
กันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้
เต็มตามศักยภาพ   

6.5 สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น 
ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการ
ท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยีและ
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รายการปรับปรุง 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา (5 ปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าทักษะ
เหล่านี้ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 

  

รายการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 

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

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
รายวิชาบังคับ 
300-11001  ภูมิวัฒน์พัฒนศิลป ์  2 (1-2-3)  

          (Historical Background to the Development  
           of Bunditpatnasilpa Institute) 

  ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สารัตถะของ
วังหน้าและวิวัฒนาการการศึกษาด้านศิลปะจากโรงเรียนพรานหลวง โรงเรียน
นาฏศิลป โรงเรียนช่างศิลป สู่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ บุคคลส าคัญของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ เป็นศิลปินแห่งชาติด้านทัศนศิลป์และด้าน

 
 
รายวิชาใหม่   
ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการที่ร่วม
จัดท าหลักสูตร 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

ศิลปะการแสดง บรมครูและศิลปินที่มีคุณูปการต่อสถาบัน การฝึกภาคสนาม
เพ่ือสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิวัฒน์พัฒนศิลป์ 

300 -11001   สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  3 (3-0-6) 
         (Information for Lifelong Learning) 
                  ความหมาย ความส าคัญของสารสนเทศ วิธีการเข้าถึง
แหล่งสารสนเทศที่หลากหลายเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  การสืบค้น
สารสนเทศ กระบวนการจัดการสารสนเทศ การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน ความปลอดภัยของการเก็บรักษาข้อมูล 
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร เทคนิคการปรับแต่งและการ
น าเสนอสารสนเทศในเชิงสร้างสรรค์ 

300-13003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต   3 (3-0-6) 
    (Information Technology for Life Long     
    Learning) 

              สารสนเทศในสังคมโลกาภิวัฒน์ ความเป็นมา แนวคิด   การ
พัฒนาเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการแสวงหาสารสนเทศในศตวรรษท่ี 21 แหล่งให้บริการสารสนเทศ การ
รู้สารสนเทศ การรู้เท่าทันสื่อ กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคนิคและวิธีการเลือกใช้ การเรียบเรียงและการอ้างอิงตาม
รูปแบบมาตรฐาน การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการน าเสนออย่างสร้างสรรค์ 

1. ปรับชื่อวิชา 
2. เปลี่ยน             
รหัสวิชา 
3. เพ่ิมค าอธิบาย  
รายวิชาให้สมบูรณ์มาก
ขึ้นตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการที่ร่วม
จัดท าหลักสูตร 
 

300 -11002 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน       3 (3-0-6) 
                      (Human Behavior and Self Development) 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ องค์ประกอบ
และปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรมมนุษย์        การเข้าใจและเห็นคุณค่า
ของตนเองและผู้อ่ืน การคิดและวิธีการพัฒนาตน การสร้างสัมพันธภาพ

300-11002 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน             3 (3-0-6) 
        (Human Behavior and Self Development) 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ องค์ประกอบและ
ปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรมมนุษย์ พฤติกรรมมนุษย์ในแต่ละช่วงวัย การ
เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน กระบวนการและวิธีการพัฒนาตน 
การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล การบริหารความขัดแย้งและการจัดการ

1. ปรับชื่อวิชา 
2. เพ่ิมค าอธิบาย  
รายวิชาให้สมบูรณ์มาก
ขึ้น 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

ระหว่างบุคคล การคิดแบบองค์รวมเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะ
ชีวิต การแก้ปัญหาตามบริบทและการสร้างแรงจูงใจในการท างาน 

ความเครียด         การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 
การแก้ปัญหาตามบริบทและการสร้างแรงจูงใจในการท างาน 

300 -11003 ความเป็นพลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม   3 (3-0-6) 
              (Citizenship and Social Responsibility) 
              ความหมายและความส าคัญของความเป็นพลเมือง บทบาท
หน้าที่ของพลเมืองที่มีคุณธรรมจริยธรรม การด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง
ที่เป็นประโยชน์และรับผิดชอบต่อสังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ความเป็นประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมทางการเมือง การ
สร้างความตระหนักและจิตส านึกในความเป็นไทย จิตอาสาและจิต
สาธารณะ เพ่ือการเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณค่าของสังคมไทยและสังคม
โลก 

300-11003 ความเป็นพลเมืองและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง3 (3-0-6) 
                (Citizenship Based on Sufficiency Economy      
                 Philosophy) 
                ความหมาย ความส าคัญของความเป็นพลเมือง บทบาทหน้าที่
ของพลเมือง ธรรมาภิบาล ความเป็นประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมทางการ
เมือง การสร้างความตระหนักและจิตส านึกในความเป็นไทย จิตอาสาและจิต
สาธารณะ การด าเนินชีวิตบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา 
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาที่ยั่งยืนตาม
แนวทางประเทศไทย 4.0 

เพ่ิมค าอธิบาย รายวิชา
ให้สมบูรณ์มากข้ึน 
 
 
 

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

                    ความส าคัญ ความเป็นมา หลักการและประโยชน์ของ
การเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ ขอบข่ายและคุณค่าของกิจกรรม
นันทนาการ รูปแบบของนันทนาการและกิจกรรมนันทนาการที่
เหมาะสมกับการพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม 

300-11004 นันทนาการสร้างสุข                      3 (3-0-6) 
     (Recreation for Happiness) 
     ความส าคัญ ความเป็นมา หลักการและคุณค่าของกิจกรรม

นันทนาการ รูปแบบและประโยชน์ของกิจกรรมนันทนาการ การออกแบบ
และสร้างกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย การพัฒนา

1. ปรับชื่อวิชา 
2. เพ่ิมค าอธิบาย  
รายวิชาให้สมบูรณ์มาก
ขึ้น 
 
 



 

175 
 

 

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

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

คุณภาพชีวิตและสุขภาวะตามหลักโภชนาการ     การวางแผนแก้ปัญหาให้
มีสุขภาวะที่ดี เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

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

ความส าคัญและลักษณะของภาษาไทย ความรู้
เบื้องต้นเรื่องการสื่อสาร จริยธรรมในการใช้ภาษา การสื่อสารในการฟัง 
การพูด การอ่าน การเขียน ในชีวิตประจ าวันและงานอาชีพ 

 

กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 
รายวิชาบังคับ 
300-12001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                 3 (3-0-6) 

      (Thai Language for Communication) 
  ความหมาย ความส าคัญและลักษณะของภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา วัฒนธรรมในการใช้ภาษา การฟัง การ
อ่าน การคิด การพูด การเขียนและการน าเสนอ ในชีวิตประจ าวัน และการ
อาชีพ 
 
 

 
 
1. ปรับรหัสวิชา 
2. เพ่ิมค าอธิบาย  
รายวิชาให้สมบูรณ์มาก
ขึ้น 
 
 

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

เ พ่ือการสื่ อสารในชีวิตประจ าวัน  ค าศัพท์  ส านวน โครงสร้ าง
ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ  

300-12002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร        3 (3-0-6) 
                (English for Communication) 

การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  โดยใช้ค าศัพท์ วลี 
โครงสร้างประโยค ส านวนภาษาอังกฤษที่เหมาะสม การใช้ภาษาอังกฤษด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันและงานอาชีพ 

1. ปรับรหัสวิชา 
2. เ พ่ิ ม ค า อ ธิ บ า ย  
รายวิชาให้สมบูรณ์มาก
ขึ้น 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

 300-12003 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ         3 (3-0-6) 
(Academic English) 

การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  โดยใช้ค าศัพท์ วลี โครงสร้างประโยค
และส านวนภาษาอังกฤษที่เหมาะสม เพ่ือการน าเสนอในเชิงวิชาการ 

รายวิชาใหม่   
ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการที่ร่วม
จัดท าหลักสูตร 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
 
300 -12002     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           3 (3-0-6) 
                    (Science and Technology) 
ความส าคัญและอิทธิพลของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อมนุษย์ 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิวัฒนาการและแนวโน้มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่  การประยุกต์
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินชีวิต 

กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
รายวิชาบังคับ 
300-13001 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในยุคดิจิทัล     3 (3-0-6) 

      (Science and Environment in Digital Age) 
วิ ท ย าศ าสตร์ ที่ มี ผ ล ก ร ะท บต่ อ โ ล ก แล ะสิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม 

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในโลกยุคดิจิทัล ผลกระทบที่เกิด
จากการกระท าของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม แนวทางการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ในมิติการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภัยพิบัติ พลังงานทดแทน การเสริมสร้างความ
สมดุลของสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อมนุษย์ในยุคดิจิทัล 

 
 
 

 

 
 
1. ปรับรหัสวิชา 
2. ปรับชื่อรายวิชา 
3. เพ่ิมค าอธิบาย  
รายวิชาให้สมบูรณ์มาก
ขึ้น 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

300 -12001  คณิตศาสตร์และสถิติ              3 (3-0-6) 
                     (Mathematics and Statistics)        
                      ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับเซต สับเซต การด าเนินการ
ของเซต ตรรกศาสตร์ ทฤษฎีความน่าจะเป็น สมการอย่างง่าย ล าดับ
และอนุกรม การหาค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม 
ความแปรปรวน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการน าเสนอข้อมูล 
 

300-13002 การคิดเชิงคณิตศาสตร์        3 (3-0-6) 
(Mathematical Thinking) 

               ความส าคัญของคณิตศาสตร์และความรู้เบื้องต้น      ทางสถิติที่
มีต่อการพัฒนาการคิดของมนุษย์  รูปแบบของกระบวนการคิดเชิง
คณิตศาสตร์ การคิดแบบองค์รวม การคิดเชิงเหตุผล  การจัดการข้อมูลเพ่ือ
การวิเคราะห์และกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เพ่ือการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันและพัฒนาตนเอง 

1. ปรับชื่อรายวิชา 
2. ปรับรหัสวิชา 
3. เพ่ิมค าอธิบาย  
รายวิชาให้สมบูรณ์มาก
ขึ้น 
 
 

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

(World and Culture)   
ความเป็นมาของโลกในยุคโบราณจนถึงปัจจุบัน การ

เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ที่มีต่อมนุษย์ใน
ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีและวัฒนธรรมความ
หลากหลาย ของวัฒนธรรม  การจัดระเบียบสังคมโลก การแลกเปลี่ยน
ถ่ายทอด อารยธรรมของดินแดนต่างๆ ซึ่งมีผลต่อการด ารงชีวิตของ
มนุษย์  

 

              ปรับออก 

ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการ 
ที่ร่วมจัดท าหลักสูตร 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

 
 

300 -14002 ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมไทย        2 (2-0-4) 
  (Understanding  Thai  Society) 
          โครงสร้างทางสังคมไทย จารีตประเพณี ขนบประเพณี  วิถี
ประชาและภูมิปัญญา การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพปัญหา
สังคมท่ีมผีลกระทบต่อเศรษฐกิจ การเมือง และ การปกครองของไทย 

ปรับออก 

ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการ 
ที่ร่วมจัดท าหลักสูตร 
 

300 -14003  พหุวัฒนธรรม               2 (2-0-4) 
   (Multiculturalism) 
           ความหมายและความหลากหลายทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมไทย
และวัฒนธรรมท้องถิ่น วัฒนธรรมกับกระแสโลกาภิวัตน์  การด าเนินชีวิตใน
สังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ผลกระทบที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมต่อสังคมและวิถีชีวิต 

ปรับออก 

ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการ 
ที่ร่วมจัดท าหลักสูตร 
 

300 -14004 สังคมกับสิ่งแวดล้อม                  2 (2-0-4)   
                     (Society  and  Environment )  
            ความส าคัญและความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  สภาพปัญหาและ

ปรับออก 

ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการ 
ที่ร่วมจัดท าหลักสูตร 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ความ
รับผิดชอบของสังคมและการมีส่วนร่วมในการจัดการกับสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ การบ ารุงรักษาและคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
300 -14005  เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน   2 (2-0-4) 
          Sufficiency Economy for Sustainable Development) 

ปรัชญาและทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  แนวคิดและ
ทฤษฎีของระบบเศรษฐกิจพอเพียงที่มีอิทธิพลต่อสังคมและการเมือง 
การน าหลักคุณธรรมและจริยธรรมมาปรับใช้กับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้เหมาะสมกับ
บุคคลและวิถีชีวิตของคนไทยเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน    

 

 
ปรับออก 

 

ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการ 
ที่ร่วมจัดท าหลักสูตร 
 

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

วิวัฒนาการการปกครองของไทย  แนวคิดและ
อุดมการณ์ทางการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  
กระบวนการทางการเมือง  สถาบันทางการเมืองการปกครอง และ

ปรับออก 

ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการ 
ที่ร่วมจัดท าหลักสูตร 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

องค์กรที่ เกี่ยวข้องกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การมีส่วนร่วมทางการเมือง  สภาพ
ปัญหาและแนวโน้มทางการเมืองการปกครองของไทย 

 
 
 

 กลุ่มวิชาเลือก 
300-11005 จริยศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตในโลกยุคใหม่    2 (2-0-4) 

      (Ethics for Quality of Life in Modern World) 
     ที่ มาและความสัมพันธ์ ระหว่ างปรัชญาและจริยศาสตร์  

ความหมายของจริยศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรม การน าเหตุผล
ของนักปรัชญามาใช้ในการด ารงชีวิต การสร้างแนวคิด และ  เจตคติที่ดีต่อ
ตนเองและสังคม การต่อต้านทุจริต และการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ 

 
รายวิชาใหม่   
ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการที่ร่วม
จัดท าหลักสูตร 
 

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

300-11006 กฎหมายในชีวิตประจ าวันและการอาชีพ    2 (2-0-4) 
 (Law in Everyday life and career) 

1. ปรับชื่อวิชา 
2. เปลี่ยน             
รหัสวิชา 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมาย
อาญา และกฎหมายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน สภาพปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมายซึ่งมีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต 

 

                  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
กฎหมายอาญา กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นใน
ชีวิตประจ าวัน สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมายซึ่งมีผลกระทบต่อ
การด าเนินชีวิต 

3. เพ่ิมค าอธิบาย  
รายวิชาให้สมบูรณ์มาก
ขึ้น 

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

และทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา  ความร่วมมือระหว่างประเทศในการคุ้มครองสิทธิ์ 

 
ปรับออก 

 

ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการ 
ที่ร่วมจัดท าหลักสูตร 
 

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

การคิด ทฤษฎีและกระบวนการตัดสินใจ การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม  
ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา  การคิดแบบ
องค์รวม การประยุกต์การคิดและการตัดสินใจในการด าเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพ  

 

ปรับออก 

ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการ 
ที่ร่วมจัดท าหลักสูตร 
 



 

182 
 

 

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

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

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

ปรับออก 

ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการ 
ที่ร่วมจัดท าหลักสูตร 
 

300 –14011 สารสนเทศส าหรับเยาวชน            2 (2-0-4) 
           (Information for Youth) 
    ความรู้ เกี่ยวกับสารสนเทศส าหรับเยาวชน การน าทรัพยากร
สารสนเทศไปส่งเสริมการอ่านของเยาวชน แหล่งให้บริการสารสนเทศ 
การเลือกใช้ทรัพยากรสารสนเทศ และเทคนิควิธีการน าไปใช้ 

ปรับออก 

ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการ 
ที่ร่วมจัดท าหลักสูตร 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

300 –14012     วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต          2 (2-0-4) 
                    (Science for Quality of Life) 
     ความส าคัญและความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิต การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ อาหารและโภชนาการ ยาและสารเคมี
ในชีวิตประจ าวัน ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต 
การประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

ปรับออก 

ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการ 
ที่ร่วมจัดท าหลักสูตร 
 

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

        ความส าคัญและความสัมพันธ์ของชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ  ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานทดแทน  
สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม และมลพิษ แนวทางป้องกันและแก้ไข ด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

ปรับออก 

ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการ 
ที่ร่วมจัดท าหลักสูตร 
 

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

ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการ 
ที่ร่วมจัดท าหลักสูตร 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

ระบบและกระบวนการของชีวิต  ปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ ความปลอดภัยของอาหาร ยา และเครื่องส าอาง โรคที่มี
ผลกระทบต่อสังคม  การดูแลสุขภาพตนเอง การออกก าลังกาย การ
เสริมสร้างสุขภาวะทางกายและทางจิต 

 

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

ของมนุษย์  รูปแบบของกระบวนการคิดเชิงคณิตศาสตร์ การคิดเชิง
เหตุผลและกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาตนเอง 
การประยุกต์ใช้ทักษะการคิดในชีวิตประจ าวัน   

ปรับออก 

ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการ 
ที่ร่วมจัดท าหลักสูตร 
 

 300-11007 เอเชียในโลกยุคใหม่        2 (2-0-4) 
                (Asia in the Modern World) 
                ความเป็นมาของภูมิภาคเอเชีย พัฒนาการทางการเมือง การ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม ความสัมพันธ์และอิทธิพลของ
สหรัฐอเมริกา รัสเซีย จีน อินเดีย และญี่ปุ่นต่อเอเชียและอาเซียน การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ
ไทยและโลก แนวโน้มของเอเชียในโลกยุคใหม่ 

รายวิชาใหม่   
ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการที่ร่วม
จัดท าหลักสูตร 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

 300-11008 ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล           2 (2-0-4) 
      (Entrepreneurship in Digital Age) 
      แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ การวางเป้าหมายการท าธุรกิจ 

การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา การบริหารจัดการองค์กร การ
บริหารความสัมพันธ์ การปลูกฝังการเป็นผู้น า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การสร้างความร่วมมือระหว่าง
ผู้ร่วมงาน การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อองค์กร การจัดการความขัดแย้ง 
ตัวอย่างความส าเร็จของผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล  

 

รายวิชาใหม่   
ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการที่ร่วม
จัดท าหลักสูตร 
 

 300-11009 กีฬาเพื่อสุขภาพ      2 (1-2-3) 
   (Sports for Health) 
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลัง
กายเพ่ือสุขภาพ ชนิดของกีฬา ทักษะการเล่น ระเบียบ ข้อบังคับ กติกาที่ควร
ทราบ มารยาท ความปลอดภัยในการเล่น และการเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กายโดยเลือกศึกษาจากกีฬาเพียง 1 ชนิด จากชนิดกีฬาดังต่อไปนี้ ปิงปอง 
แบดมินตนั ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล แชร์บอล ตะกร้อ 
 

รายวิชาใหม่   
ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการที่ร่วม
จัดท าหลักสูตร 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

 
 

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

ความหมาย ขอบเขต และวิวัฒนาการของวรรณกรรมไทยปัจจุบัน การ
อ่านสารคดี นวนิยาย เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ เพ่ือวิเคราะห์วิจารณ์ถ้อยค า 
ส านวน เนื้อหา ศิลปะการใช้ภาษา ความคิด  ความเชื่อ สภาพสังคมและ
เอกลักษณ์ไทยในวรรณกรรมไทยปัจจุบัน 

300-12004 วรรณกรรมไทยร่วมสมัย       2 (2-0-4) 
                (Thai Contemporary Literature) 
ความหมาย ขอบเขต และวิวัฒนาการของวรรณกรรมไทยร่วมสมัย การอ่าน
สารคดี นวนิยาย เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ ในเชิงวิเคราะห์ การวิจารณ์ในเชิงคุณค่า
วรรณศิลป์และคุณค่าสังคม และเอกลักษณ์ไทยในวรรณกรรมไทยร่วมสมัย    

1. เปลี่ยน             
รหัสวิชา 
2. เพ่ิมค าอธิบาย  
รายวิชาให้สมบูรณ์มาก
ขึ้น 
 

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

ความหมาย องค์ประกอบ และความเป็นมาของวรรณคดี ประวัติ
วรรณคดีไทยและวรรณคดีที่ส าคัญในสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัย
ธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์  คุณค่าของวรรณคดีไทยที่ส าคัญด้าน
ความงาม ความคิด และความรู้ 

300-12005 วรรณคดีไทยศึกษา         2 (2-0-4) 
      (Thai Literature Study) 

ความหมาย องค์ประกอบ ความเป็นมาและประวัติวรรณคดีไทย วรรณคดีที่
ส าคัญในสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ คุณค่า
ของวรรณคดีไทย เรื่อง ไตรภูมิพระร่วง ลิลิตพระลอ และพระอภัยมณีค า
กลอน ในด้านความงาม ความคิด และความรู้ 

1. เปลี่ยน             
รหัสวิชา 
2. เพ่ิมค าอธิบาย  
รายวิชาให้สมบูรณ์มาก
ขึ้น 
 

300 –14018 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน             2 (2-0-4) 
(English for Job Application) 

300-12006 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่งานอาชีพ     2 (2-0-4) 
      (English for Career Preparation) 

1. ปรับชื่อวิชา 
2. เปลี่ยน             
รหัสวิชา 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

ศัพท์ ส านวน และโครงสร้างภาษาที่ใช้ในการสมัครงาน  ข้อมูลประวัติ
ส่วนตัว หนังสือรับรองการท างาน การอ่านและสรุปใจความส าคัญจาก
ประกาศรับสมัคร การกรอกใบสมัคร การเขียนจดหมายสมัครงาน และ
การเตรียมตัวรับการสัมภาษณ์ 
 

ค าศัพท์ วลี โครงสร้างประโยคและส านวน การใช้ภาษาอังกฤษในการสมัคร
งาน การอ่านโฆษณาสมัครงาน ค าศัพท์ การกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร การ
เขียนจดหมายโต้ตอบ การเขียนข้อมูลส่วนบุคคลและการแนะน าตัว และการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือการสัมภาษณ์งาน 

3. เพ่ิมค าอธิบาย  
รายวิชาให้สมบูรณ์มาก
ขึ้น 

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

ปรับออก 

ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการ 
ที่ร่วมจัดท าหลักสูตร 

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

ศัพท์ ส านวน และการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ท่องเที่ ยว  ข้อมูลการท่องเที่ ยวด้านภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์  
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกรอกแบบฟอร์มและการสนทนาในบริบท
ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 

ปรับออก 

ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการ 
ที่ร่วมจัดท าหลักสูตร 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

 
300 –14021 การเรียนภาษาอังกฤษจากเพลง             2 (1-2-3) 

 (Learning English through Songs) 
ศัพท์ ส านวน วิธีการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง 

โดยใช้เพลงภาษาอังกฤษเป็นสื่อ การน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไป
ประยุกต์ใช้ 

 

ปรับออก 

ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการ 
ที่ร่วมจัดท าหลักสูตร 

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

ศัพท์ ส านวน ภาษาอังกฤษจากการอ่านงานเขียน สื่อ
สารสนเทศด้านศิลปะและวัฒนธรรมสาขาต่างๆ การน าเสนอผลงาน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมเป็นภาษาอังกฤษ 
 

 
ปรับออก 

 

ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการ 
ที่ร่วมจัดท าหลักสูตร 
 

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

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

300-12007 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                     2 (2-0-4) 
      (Chinese Language for Communication) 

1. เปลี่ยน             
รหัสวิชา 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

ความรู้พื้นฐานการออกเสียง ศัพท์ วลี ประโยคและส านวน การ
ฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารและประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 

2. เพ่ิมค าอธิบาย  
รายวิชาให้สมบูรณ์มาก
ขึ้น 

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 

300-12008 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                   2 (2-0-4)        
      (Japanese Language for Communication) 
      ความรู้พ้ืนฐานการออกเสียงศัพท์วลีประโยค และส านวนการ

ฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารและประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
 

1. เปลี่ยน             
รหัสวิชา 
2. เพ่ิมค าอธิบาย  
รายวิชาให้สมบูรณ์มาก
ขึ้น 

 300-12009 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร    2 (2-0-4) 
     (Korean Language for Communication) 

ความรู้พ้ืนฐานการออกเสียง ศัพท์ วลี ประโยคและส านวนการ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเกาหลีเพ่ือ     การสื่อสารและ
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

 

รายวิชาใหม่   
ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการที่ร่วม
จัดท าหลักสูตร 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

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
อินโดนี เซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม หรือสหภาพพม่า (ยกเว้นภาษาไทย) 

300-12010 ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร              2 (2-0-4) 
      (ASEAN Languages for Communication) 

การออกเสียง ศัพท์ วลี ประโยคและส านวนที่ส าคัญการฟังการ
พูดการอ่าน และการเขียนภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร จากภาษาประจ า
ชาติของประเทศในกลุ่มอาเซียนอย่างน้อยหนึ่งภาษา ยกเว้นภาษาไทย 
 

1. ปรับชื่อวิชา 
2. เปลี่ยน             
รหัสวิชา 
3. เพ่ิมค าอธิบาย  
รายวิชาให้สมบูรณ์มาก
ขึ้น 
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

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

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 
300-21001 ความเปนครูวิชาชีพ             3 (3-0-6)  
               (Professional Teacher)  
 ความเปนมาและพัฒนาการของวิชาชีพครู บทบาทหน้าที่ 
และภาระงานครู คุณลักษณะของครูที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม ของ
วิชาชีพครู มาตรฐานวิชาชีพครู หลักธรรมาภิบาลและ ความซื่อสัตย
สุจริตกฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครูการปฏิบัติตน ตามกรอบ
จรรยาบรรณวิชาชีพ การเปนแบบอยางที่ดี การมีจิตสาธารณะและ
เสียสละใหสังคม การสร้างปฏิสัมพันธแบบกัลยาณมิตร การจัดการ
ความรูเพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลง การสรางจิตส านึกและการปลูกฝ
งจิตวิญญาณความเปนครู การแสวงหาและเลือกใชข้อมูลข่าวสารเพ่ือ
สรางความกาวหนาและพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง 

300-21001 ความเป็นครู                           3 (3-0-6) 
              (Teachers’ Professional Development) 

 พัฒนาการของวิชาชีพครู  หลักปรัชญาและปรัชญา
การศึกษา การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู สมรรถนะที่
ส าคัญของครู คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์  จิตส านึกและ
คุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู ค่านิยม 
อุดมการณ์และจิตวิญญาณของความเป็นครู กฎระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู การเป็นผู้น าทางการศึกษา การ
เสริมสร้างกระบวนการคิดด้วยจิตส านึกทางจริยธรรม บทบาทและ
หน้าที่ของครูในฐานะผู้เรียนรู้และผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ บทบาทของ
ครูในฐานะผู้ขับเคลื่อนการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม ศึกษา
ดูงาน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและทัศนคติต่อวิชาชีพครู 
 
 

1.ปรับชื่อวิชา 
2.ปรับค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้อง
กับผลลัพธ์ของการเรียนรู้กลุ่มวิชาแกน
หรือวิชาชีพครูบังคับตามที่ มคอ.1 
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้
และให้สอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภา
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562  
3.ปรับค าอธบิายรายวชิาตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตรกลุ่มวิชาชีพครู ในการประชุม
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรเมือ่วันที่ 
18 มี. ค. 2562 และวนัที่ 20 เม.ย. 2562 
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300-21002 การพัฒนาหลักสูตร                          3 (2-2-5) 
               (Curriculum Development) 
 ปรัชญาการศึกษาของไทยและต่างประเทศ แนวคิด ทฤษฎี
ทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม กลวิธีการจัด
การศึกษา การประยุกต์ปรัชญาและทฤษฎีทางการศึกษาเ พ่ือ
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ความหมาย ความส าคัญ หลักการ 
ทฤษฎี และรูปแบบของหลักสูตร วิเคราะห์และจัดท าหลักสูตรระดับ
สถานศึกษาและท้องถิ่น การออกแบบหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ 
การประเมินหลักสูตร การฝึกปฏิบัติการท าและพัฒนาหลักสูตร 

300-21003 การพัฒนาหลักสูตร                        3 (2-2-5) 
      (Curriculum Development)  
 ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ และการพัฒนา
หลักสูตร การวิ เคราะห์หลักสูตร ศึกษากรณีตัวอย่างหลักสูตร
สถานศึกษาที่ดี  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียนและระดับสถานศึกษา 
การน าหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การออกแบบเนื้ อหา
สาระและหน่วยการเรียนรู้  การเขียนค าอธิบายรายวิชา ฝึกปฏิบัติการ
ประเมินหลักสูตรของสถานศึกษา 

1.เปลี่ยนรหัสวิชา 
2.ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า ใ ห้
สอดคล้องกับผลลัพธ์ ของการ
เรียนรู้กลุ่มวิชาแกนหรือวิชาชีพครู
บังคับตามที่ มคอ.1 สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่
ปี) พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ และให้
สอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภาว่า
ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562  
3.ปรับค าอธิบายรายวิชาตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตรกลุ่มวิชาชีพครู ใน
การประชุมคณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตรเมื่อวันที่ 18 มี.ค. 62 และ
วันที่ 20 เม.ย.62 
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300-21003 ภาษาและวัฒนธรรม                        3 (2-2-5)  
               (Language and Culture)  
 ความส าคัญของภาษาและความหลากหลายของวัฒนธรรม 
ในการประกอบวิชาชีพครู การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศใน
สังคมพหุวัฒนธรรมเพ่ือการสื่อความหมาย อย่างถูกต้องเพ่ือพัฒนา
วิชาชีพครู 

300-21008 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครู     3 (2-2-5) 
     Communicative Languages for teachers) 
 วาทวิทยาในการสอน หลักการ ทฤษฎี และเทคนิคการฟัง พูด 
อ่าน และเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างมีศิลปะด้วยถ้อยค า 
ส านวน น้ าเสียง สีหน้าท่าทางเพ่ือการสื่อสาร การถ่ายทอด การ
ควบคุมชั้นเรียน การสร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจให้กับผู้เรียน 

1.ปรับชื่อวิชา 
2.เปลี่ยนรหัสวิชา 
3.ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า ใ ห้
สอดคล้องกับผลลัพธ์ ของการ
เรียนรู้กลุ่มวิชาแกนหรือวิชาชีพครู
บังคับตามที่ มคอ.1 สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่
ปี) พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ และให้
สอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภาว่า
ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562  
4.ปรับตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
กลุ่มวิชาชีพครู ในการประชุม
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรเมื่อ
วันที่ 20 เมษายน 2562 
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300-21004 จิตวิทยาการศึกษา                           3 (3-0-6)  
               (Educational Psychology)  
แนวคิดพ้ืนฐาน หลักการและทฤษฎีของนักจิตวิทยา ที่เกี่ยวของกับ
พัฒนาการและการเรียนรูของมนุษย ธรรมชาติ ของผู เรียน ความ
แตกตางระหวางบุคคล ปจจัยที่มีอิทธิพล ตอพัฒนาการและการเรียนรู
ของบุคคลวัยตางๆ ทฤษฎีการเรียนรู รูปแบบการเรียนรู การจูงใจผู
เรียน และการใชจิตวิทยา เพ่ือสงเสริมผูเรียนดานเชาวนปัญญาและ
ความถนัด 

300-21002 จิตวิทยาส าหรับครู          3 (2-2-5) 
                   (Psychology for Teachers) 

 แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู้
เบื้องต้น จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการแนะแนวและให้ค าปรึกษาที่
มีความส าคัญต่อวิชาชีพครู การศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล การ
ประยุกต์ใช้จิตวิทยาเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ให้เหมาะสม
กับความแตกต่างระหว่างบุคคล การสร้างแรงจูงใจ การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ  
 

1.ปรับชื่อวิชา 
2.เปลี่ยนรหัสวิชา 
3.ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า ใ ห้
สอดคล้องกับผลลัพธ์ ของการ
เรียนรู้กลุ่มวิชาแกนหรือวิชาชีพครู
บังคับตามที่ มคอ.1 สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่
ปี) พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ และให้
สอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภาว่า
ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562  
4.ปรับค าอธิบายรายวิชาตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตรกลุ่มวิชาชีพครู ใน
การประชุมคณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตรเมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2562 
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300-21005 การแนะแนวและใหค าปรึกษา 
               เพื่อพัฒนาผูเรียน                           2 (1-2-3)  
               (Guidance and Counseling for Student  
              Development)  
 ความส าคัญของการแนะแนวในสถานศึกษา วิวัฒนาการของ
การแนะแนวทั้งในและตางประเทศ หลักการแนะแนว บริการที่ส าคัญ
ของการแนะแนว ทฤษฎีการใหค าปรึกษา หลักการและเทคนิคการให
ค าปรึกษา ฝึกปฏิบัติการน าหลักการแนะแนวไปใชในการจัดบริการ
แนะแนว และการใหค าปรึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและศักยภาพ
ของผูเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับออก 

น ารายวิชานี้ ไปรวมกับรายวิชา
จิตวิทยาส าหรับครู 
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300-21006 การจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน 3 (2-2-5)          
               (Learning and Classroom Management)  
 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรูที่สอด
คลองกับธรรมชาติของผูเรียน หลักการจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนรูจัก
คิดวิเคราะหคิดสรางสรรคและคิดแกปญหา การบูรณาการการเรียนรู
แบบเรียนรวม การบริหารจัดการ ในชั้นเรียนและการพัฒนาศูนยการ
เรียนในสถานศึกษา การน าไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลจริง แนวปฏิบัติใน
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู การจัดการเรียนรูและสิ่งแวดลอมเพ่ือ
การเรียนรู ฝกปฏิบัติการสอนและการทดลองใชแผนการจัดการเรียนรู
ในสถานการณจ าลอง 

300-21004 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้   3 (2-2-5) 
                   (Methodology of Learning) 
 หลักการ ทฤษฎี แนวปฏิบัติและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการ
คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหา การบูรณาการเรียนรู้
แบบเรียนรวม  การสร้างบรรยากาศและการจัดการชั้นเรียน และฝึก
ทักษะการสอนในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง สังเกตการ
จัดการเรียนรู้และการจัดท าแผนการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
 

 

1.ปรับชื่อวิชา 
2.เปลี่ยนรหัสวิชา 
3.ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า ใ ห้
สอดคล้องกับผลลัพธ์ ของการ
เรียนรู้กลุ่มวิชาแกนหรือวิชาชีพครู
บังคับตามที่ มคอ.1 สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่
ปี) พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ และให้
สอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภาว่า
ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562  
4.ปรับค าอธิบายรายวิชาตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตรกลุ่มวิชาชีพครู ใน
การประชุมคณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตรเมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2562 
และวันที่ 20 เม.ย. 2562 
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300-21007 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู            3 (2-2-5)  
               (Research for Learning Development)  
 ความหมาย ความส าคัญ หลักการและประเภทของการวิจัย 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ การก าหนดหัวขอการวิจัย 
เครื่องมือและวิธีการส าหรับรวบรวมขอมูล การออกแบบการวิจัย การ
เลือกตัวอยางหรือผูเขารวมวิจัย การสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชรวบ
รวมขอมูล วิธีด าเนินการวิจัย การวิเคราะหและการแปลความหมายข
อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การน าผลงานวิจัยไปประยุกต ใชใน
การจัดการเรียนรู การฝกปฏิบัติการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
การแกปญหาและพัฒนาศักยภาพผูเรียน 

300-21007 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 (2-2-5) 
  (Research for Learning Development) 
 ความหมาย  ความส าคัญ  หลักการและประเภทของการวิจัย  
แนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  การก าหนดหัวข้อการวิจัย  
การออกแบบการวิจัย  การสร้างเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล  การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  วิธีด าเนินการวิจัย  
การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล  การเขียนรายงานการวิจัย 
การน านวัตกรรมทางการศึกษามาเชื่อมโยงกระบวนการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน การฝึกปฏิบัติการวิจัย 
และน าผลการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน สังเกตสภาพ
ปัญหาในชั้นเรียนเพื่อน ามาสู่การก าหนดประเด็นปัญหาในการท าวิจัย 
 
 
 
 
 
 

1.ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า ใ ห้
สอดคล้องกับผลลัพธ์ ของการ
เรียนรู้กลุ่มวิชาแกนหรือวิชาชีพครู
บังคับตามที่ มคอ.1 สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่
ปี) พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ และให้
สอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภาว่า
ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562  
2.ปรับค าอธิบายรายวิชาตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตรกลุ่มวิชาชีพครู ใน
การประชุมคณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตรเมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2562 
และวันที่ 20 เม.ย. 2562 
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300-21008 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
               ทางการศึกษา                                3 (2-2-5)  
      (Educational Innovation and Information 
Technology)  
 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรมและ เทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา การออกแบบ การประยุกต ใช และการ
ประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู  การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร กฎหมายและ จริยธรรมที่เกี่ยว 
ของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การสรางสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู 

300-21006 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
               การศึกษา             3 (2-2-5) 
             (Innovation Information and    
Communication in Education) 
 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสารทางการศึกษา การออกแบบ การผลิต การ
น าไปใช้ และการประเมินสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ การมี
จริยธรรม รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล และรู้กฎหมายดิจิทัล สามารถน าสื่อไป
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 

 

1.ปรับชื่อวิชา 
2.เปลี่ยนรหัสวิชา 
3.ปรับค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้อง
กับผลลัพธ์ของการเรียนรู้กลุ่มวิชา
แกนหรือวิชาชีพครูบังคับตามที่ มคอ.
1 ส า ข า ค รุ ศ า ส ต ร์ แ ล ะส า ข า
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี ) พ.ศ. 
2562 ก าหนดไว้และให้สอดคล้องกับ
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  
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300-21009 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู     3 (2-2-5)       
               (Learning Assessment and Evaluation)  
 ความหมาย ความส าคัญ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลทางการศึกษาและการเรียน
ร ูการสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือวัด และประเมินผลการเรียนรู
ด านพุทธิ พิสัย  จิตพิสัยและทักษะพิสัย  การประเมินผลแบบ 
อิงกลุมและอิงเกณฑ การประเมินผลแบบยอยและแบบรวม การ
ประเมินตามสภาพจริง การประเมินการปฏิบัติ และการประเมินจาก
แฟมแสดงหลักฐานการเรียนรู การรายงานผล การวัดและประเมินผล
การเรียนรู ฝกปฏิบัติการวัดและการประเมินผลการเรียนรู เพ่ือน าผล
ไปใชในการพัฒนาผูเรียน 

300-21005  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 (2-2-5) 
                (Learning Measurement and Evaluation) 

 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน การสร้างและการหาคุณภาพ
เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และ
จิตพิสัย การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม  การประเมินตาม
สภาพจริง  การประเมินการปฏิบัติและการประเมินจากแฟ้มสะสม
งาน การฝึกปฏิบัติการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ การน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน สังเกตการออกแบบทดสอบ การ
สร้างเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสิน
ผลการเรียนในสถานศึกษา 

1.ปรับชื่อวิชา 
2.เปลี่ยนรหัสวิชา 
3.ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า ใ ห้
สอดคล้องกับผลลัพธ์ ของการ
เรียนรู้กลุ่มวิชาแกนหรือวิชาชีพครู
บังคับตามที่ มคอ.1 สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่
ปี) พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ และให้
สอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภาว่า
ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562  
4,ปรับค าอธิบายรายวิชาตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตรกลุ่มวิชาชีพครู ใน
การประชุมคณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตรเมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2562 
และและวันที่ 20 เม.ย. 2562 
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300-21010 การประกันคุณภาพการศึกษา              2 (2-0-4)  
               (Quality Assurance in Education)  
 หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ คุณภาพ
การศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ปจจัย มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
ระบบการประกันคุณภาพทั้งภายในและ ภายนอก จัดกิจกรรม
ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู  การน าผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาไปใชในการพัฒนาการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

300-21009  การบริหารและการประกัน 
                    คุณภาพการศึกษา          2 (2-0-4) 
                   (Quality Assurance) 

 แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา หลักการและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา การจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษา และ
การน าผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา การ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนา การ
แก้ปัญหาผู้เรียน และการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ศึกษาและ
เข้าถึงบริบทของชุมชนที่อยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม ตลอดจนการอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 
 

1.ปรับชื่อวิชา 
2.เปลี่ยนรหัสวิชา 
3.ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า ใ ห้
สอดคล้องกับผลลัพธ์ ของการ
เรียนรู้กลุ่มวิชาแกนหรือวิชาชีพครู
บังคับตามที่ มคอ.1 สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่
ปี) พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้และให้
สอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภาว่า
ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562  
4.ปรับค าอธิ บายรายวิ ช าต าม
ข้อเสนอแนะขอคณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตรกลุ่มวิชาชีพครู ใน
การประชุมคณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตรวันที่ 20 เม.ย. 2562 
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300-21011 ประสบการณวิชาชีพครู                    2 (1-2-3)  
               (Professional Experiences)  
 การบูรณาการความรูทางวิชาชีพครูโดยการศึกษา สังเกต การ
จัดการเรียนรูและการปกครองชั้นเรียน การจัดท าแผนการจัดการเรียน
รู ที่เนนใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง ทดลองสอนในสถานการณ
จ าลอง และสถานการณจริง ฝกการออกแบบทดสอบ การตรวจข
อสอบ การใหคะแนนและการตัดสินผลการเรียนรูปแบบต่างๆ การมีส
วนรวมในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนและความเปนครูมืออาชีพ 

 
ปรับออก 

 

300-21012 การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา1  6(0-36-0)                          
               (Teacher Professional Practice in School 1)  
 ปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษาโดยบูรณาการ ความรู
เพ่ือการประกอบวิชาชีพครูภายใตการก ากับของอาจารย นิเทศก การ
จัดท าแผนการเรียนรู การจัดกระบวนการเรียนรู การใชสื่อ นวัตกรรม 
เทคนิคและกลยุทธเพ่ือการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเป็นส าคัญ การวัด
และประเมินผลการเรียนรู เพ่ือน าไปพัฒนาการจัดการเรียนรู และ 
ผูเรียน การจัดท าบันทึกผล การจัดการเรียนรู  การจัดกิจกรรมทาง
วิชาการ การวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือแกปญหาผูเรียน การศึกษาผูเรียน 
เปนรายกรณีการปฏิบัติงาน ครูนอกเหนือจากการสอน และการ
สัมมนาทางการศึกษา 

300-21010การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 6(0-36-0)                          
                (Internship 1) 

 ปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษาโดยบูรณาการความรู้
เพ่ือการประกอบวิชาชีพครูภายใต้การก ากับของอาจารย์นิเทศก์ การ
จัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การใช้สื่อ เทคโนโลยี
ดิจิทัล นวัตกรรม เทคนิคและกลยุทธ์เพ่ือการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียน
เป็นส าคัญ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือน าไปพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดท าบันทึกและรายงานผลการจัดการ
เรียนรู้  การจัดกิจกรรมทางวิชาการ ฝึกวิ เคราะห์ชั้น เรียนใน
สถานการณ์จริงเพ่ือก าหนดแนวทางการท าวิจัยในชั้นเรียน การ
ปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากงานสอน และการสัมมนาทางการศึกษา  

1.ปรับชื่อวิชา 
2.เปลี่ยนรหัสวิชา 
3.ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า ใ ห้
สอดคล้องกับผลลัพธ์ ของการ
เรียนรู้กลุ่มวิชาแกนหรือวิชาชีพครู
บังคับตามที่ มคอ.1 สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่
ปี) พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้และให้
สอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภาว่า
ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562  
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300-21013 การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา2   6(0-36-0)                  
               (Teacher Professional Practice in School 2)  
 ปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษาโดยบูรณาการความรู  
เพ่ือการประกอบวิชาชีพครูภายใตการก ากับของอาจารยนิเทศก การ
จัดท าแผนการเรียนรูการจัดกระบวนการเรียนรูการใชสื่อ นวัตกรรม 
เทคนิคและกลยุทธเพ่ือการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเป็นส าคัญ การวัด
และประเมินผลการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูและผูเรียน การ
จัดท าบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู  การจัดกิจกรรมทาง 
วิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู เรียน การปฏิบัติงานครู 
นอกเหนือจากการสอน และการสัมมนาทางการศึกษา 

300-21011การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 6(0-36-0)                          
                (Internship 2) 

 ปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษาโดยบูรณาการความรู้
เพ่ือการประกอบวิชาชีพครูภายใต้การก ากับของอาจารย์นิเทศก์ การ
จัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การใช้สื่อ เทคโนโลยี
ดิจิทัล นวัตกรรม เทคนิคและกลยุทธ์เพ่ือการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียน
เป็นส าคัญ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือน าไปพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดท าบันทึกและรายงานผลการจัดการ
เรียนรู้ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนหรือการเรียนการสอน การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากงาน
สอน และการสัมมนาทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

1.ปรับชื่อวิชา 
2.เปลี่ยนรหัสวิชา 
3.ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า ใ ห้
สอดคล้องกับผลลัพธ์ ของการ
เรียนรู้กลุ่มวิชาแกนหรือวิชาชีพครู
บังคับตามที่ มคอ.1 สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่
ปี) พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้และให้
สอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภาว่า
ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562 
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กลุมวิชาชีพครูเลือก 
300-21014 การจัดการความรู                             2 (2-0-4)  
      (Knowledge Management)  
 แนวคิด ทฤษฎี ความส าคัญของการจัดการความรู  การ
เชื่อมโยงความรูกับการปฏิบัติและการด ารงชีวิต การตัดสินใจ โดย
อาศัยฐานความรูและภูมิปญญา การจัดระบบความรู  การบริหาร
จัดการความรู การก าหนดยุทธศาสตร์การจัดการความรู และการสร้าง
เครือขายการเรียนรูเพ่ือใหสามารถน าไปประยุกตใชในการด ารงชีวิต 

ปรับออก 

เ พ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
โครงสร้างหลักสูตรตามที่ มคอ.1 
ส า ข า ค รุ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ส า ข า
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 
2562 ก าหนดไว้ 
 
 
 
 

300-21015 การศึกษาพิเศษ                                2 (2-0-4)  
               (Special Education)  
 ความหมาย แนวคิด ทฤษฏีและหลักการที่เกี่ยวข องกับ 
การศึกษาพิเศษ ความส าคัญของการจัดการศึกษาพิเศษ การคัดกรอง 
วิธีการจัดการศึกษา และการจัดการกับพฤติกรรม ผู เรียนที่เป็นเด็ก
พิเศษ การจัดการเรียนรวมระหวางเด็กปกติและเด็กพิเศษ 
 
 
 

ปรับออก 

เ พ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
โครงสร้างหลักสูตรตามที่ มคอ.1 
ส า ข า ค รุ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ส า ข า
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 
2562 ก าหนดไว้ 
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300-21016 การศึกษาตลอดชีวิต                          2 (2-0-4)  
      (Lifelong Education)  
 ความหมาย แนวคิด ทฤษฏีและหลักการที่เกี่ยวข องกับ 
การศึกษาตลอดชีวิต ความส าคัญของการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
เป้าหมายของการศึกษา ความเสมอภาคทางการศึกษา รูปแบบ และ
กิจกรรมการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย การเรียนรูดวยตนเอง การสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตใน
สังคมไทย วิเคราะหแนวโนมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 

ปรับออก 

เ พ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
โครงสร้างหลักสูตรตามที่ มคอ.1 
ส า ข า ค รุ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ส า ข า
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 
2562 ก าหนดไว้ 

300-21017 การพัฒนาความคิดสรางสรรค              2 (1-2-3)  
               (Creative Thinking Development)  
แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความคิด สรางสรรค ความ
สัมพันธ ระหว างความคิดสร้างสรรค กับสมรรถภาพของสมอง 
การศึกษาลักษณะบุคคลที่มีความคิดสรางสรรค การจัดบรรยากาศการ
เรียนการสอนและกิจกรรมเสริมเพ่ือพัฒนาความคิดสร างสรรค 
ฝกทักษะการพัฒนาความคิดสรางสรรค 
 
 

ปรับออก 

เ พ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
โครงสร้างหลักสูตรตามที่ มคอ.1 
ส า ข า ค รุ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ส า ข า
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 
2562 ก าหนดไว้ 
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300-21018 การวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล 2 (1-2-3)       
               (Research for Individual Learner    
               Development)  
 แนวคิด ความส าคัญของการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู เรียนเป น 
รายบุคคล วิธีการพัฒนาผู เรียนเปนรายบุคคลโดยใชกระบวนการ
วิจัยเปนฐาน วิเคราะหปญหา แนวโนมการพัฒนาผูเรียน ปฏิบัติการ
วิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล 

ปรับออก 

เ พ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
โครงสร้างหลักสูตรตามที่ มคอ.1 
ส า ข า ค รุ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ส า ข า
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 
2562 ก าหนดไว้ 

300-21019 การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
      ทางการศึกษา                                 2 (1-2-3)  
               (Achievement Test Construction)  
 ความส าคัญของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม การวิเคราะหหลักสูตร การสรางและหา 
คุณภาพของแบบทดสอบ การฝกปฏิบัติการสรางแบบทดสอบวัด 
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
 
 
 
 

ปรับออก 

เ พ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
โครงสร้างหลักสูตรตามที่ มคอ.1 
ส า ข า ค รุ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ส า ข า
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 
2562 ก าหนดไว้ 
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300-21020 การบริหารการศึกษา                          2 (2-0-4)  
               (Educational Administration)  
 หลักการ แนวคิด และทฤษฎีการบริหารการศึกษา การคิด 
อยางเปนระบบ การท างานเปนทีม การใชระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการ  วัฒนธรรมองค กร มนุษยสัม พันธ ในองค กร 
การติดตอสื่อสาร การศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน 

ปรับออก 

เ พ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
โครงสร้างหลักสูตรตามที่ มคอ.1 
ส า ข า ค รุ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ส า ข า
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 
2562 ก าหนดไว้ 

300-21021 ภาษาอังกฤษส าหรับครูนาฏศิลปและดนตรี 2 (2-0-4)  
               (English for Drama and Music Teachers)  
 ค าศัพท ไวยากรณภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารดานนาฏ
ศิลป  และดนตรี ทักษะการฟ ง การพูด การอ านและการเขียน
ภาษาอังกฤษส าหรับครูนาฏศิลปและดนตรี การสื่อสาร และการเรียน
ภาษาอังกฤษดวยตนเอง การน าภาษาอังกฤษดานนาฏศิลปและดนตรี
ไปประยุกตใชในการจัดการเรียนรู 

ปรับออก 

เ พ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
โครงสร้างหลักสูตรตามที่ มคอ.1 
ส า ข า ค รุ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ส า ข า
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 
2562 ก าหนดไว้ 

300-21022 สื่อการสอน                                    2 (1-2-3)  
               (Instructional Media)  
 ความส าคัญ ประเภท และคุณคาของสื่อการสอน บทบาท
และความสัมพันธของสื่อการสอนในระบบการเรียนการสอน หลัก
เกณฑและวิธีการเลือกผลิตสื่อการสอน การใชและเก็บรักษาสื่อการ
สอนแตละประเภท ฝกปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนขั้นพ้ืนฐาน วิ

ปรับออก 

เ พ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
โครงสร้างหลักสูตรตามที่ มคอ.1 
ส า ข า ค รุ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ส า ข า
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 
2562 ก าหนดไว้ 
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เคราะหแนวโนมของการผลิต การใชและการพัฒนาสื่อการสอนใน
อนาคต 
300-21023 ปรัชญาการศึกษา                             2 (2-0-4)  
      (Philosophy of Education)  
 ความหมายและสาขาของปรัชญา ความคิดของบุคคลส าคัญ 
ในระบบปรัชญา คุณคาของปรัชญาการศึกษา ปรัชญาการศึกษา
รูปแบบตางๆ ปรัชญาการศึกษาไทย นักการศึกษาคนส าคัญของไทย
และตางประเทศ การน าปรัชญาการศึกษามาประยุกตใชในการจัด
การศึกษา 

ปรับออก 

เ พ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
โครงสร้างหลักสูตรตามที่ มคอ.1 
ส า ข า ค รุ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ส า ข า
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 
2562 ก าหนดไว้ 

300-21024 บุคลิกภาพและการปรับตัว                   2 (2-0-4)  
      (Personality and Adjustment)  
 ความส าคัญของบุคลิกภาพและการปรับตัว ทฤษฎีบุคลิกภาพ 
การจ าแนกบุคลิกภาพ การวัดบุคลิกภาพ ลักษณะของบุคลิกภาพ 
ที่เปนปญหา การวิเคราะห เพ่ือหารูปแบบบุคลิกภาพที่เหมาะสม 
การปรับปรุงและเสริมสรางบุคลิกภาพ การปรับตัวของมนุษย วิธีการ 
ปรับตัวแบบตางๆ พฤติกรรมที่เปนปญหา การปองกันและแกไข
พฤติกรรมที่เปนปญหา 
 

ปรับออก 

เ พ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
โครงสร้างหลักสูตรตามที่ มคอ.1 
ส า ข า ค รุ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ส า ข า
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 
2562 ก าหนดไว้ 
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300-21025 จิตวิทยาพัฒนาการ                           2 (2-0-4)  
      (Developmental Psychology)  
 ความหมาย และความส าคัญของพัฒนาการมนุษย ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของบุคคล ทฤษฎีจิตวิทยา
พัฒนาการ พัฒนาการดานตาง ๆ ของมนุษยตั้งแตปฏิสนธิจนถึง 
วัยชรา การสงเสริมพัฒนาการของบุคคลในแตละชวงวัย 

ปรับออก 

เ พ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
โครงสร้างหลักสูตรตามที่ มคอ.1 
ส า ข า ค รุ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ส า ข า
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 
2562 ก าหนดไว้ 

300-21026 ทักษะและเทคนิคการสอน                   2 (2-0-4)  
               (Skills and Techniques of Teaching)  
 ความหมาย ขอบขาย และความส าคัญของทักษะและ เทคนิค
การสอน ทักษะการสอนที่จ าเปนส าหรับครู การออกแบบ การสอน
โดยใชเทคนิคการสอนแบบตางๆ การสอนกลุมใหญ การสอนกลุมยอย 
การสอนรายบุคคล การใชเพลงประกอบการเรียนการสอน บทบาท
สมมุติ เทคนิคการสอนแบบมีส วนร วม เทคนิคการสอนโดยใช
กระบวนการคิด ฝกปฏิบัติการสอนโดยใชทักษะการสอนและเทคนิค
การสอนที่เหมาะสม 
 
 
 

ปรับออก 

เ พ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
โครงสร้างหลักสูตรตามที่ มคอ.1 
ส า ข า ค รุ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ส า ข า
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 
2562 ก าหนดไว้ 
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300-21027 สถิติทางการศึกษา                            2 (2-0-4)  
               (Educational Statistics)  
 การแจกแจงความถี่ รอยละ การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง 
การวัดการกระจาย การจัดต าแหนงและการเปรียบเทียบ การแจกแจง
ปกติ การประมาณคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน การทดสอบ
สมมติฐานโดยใช  z-test, t-test, F-test และการวัดความสัมพันธ
ของขอมูลด้วยสหสัมพันธอยางงาย การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
การค านวณคาสถิติทางการศึกษา 

ปรับออก 

เ พ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
โครงสร้างหลักสูตรตามที่ มคอ.1 
ส า ข า ค รุ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ส า ข า
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 
2562 ก าหนดไว้ 
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กลุ่มวิชาชีพครู 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
 กลุ่มวิชาเอก 

1. วิชาเอกบังคับ  
 
กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 

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

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 
หมายเหตุ 

201–22014 ทักษะนาฏศิลป์ 1  (ละครพระ  นาง)  3 (0-6-3) 
       (Dance Skill 1 : Male and Female Lakon Character)            
          องค์ประกอบการแสดงและฝึกปฏิบัติร ามาตรฐาน   เช่น  ชุด
ระบ าสี่บท (บท 3-4 และเพลงช้า-เร็ว-ระบ า) วันทองแต่งตัวออก
ฉุยฉาย  ร าหน้าพาทย์ เพลงปฐม(มาตุลี ) คุกพาทย์ รัวสามลา 
ฝึกกระบวนร าชุดอิเหนาตรวจพล และฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง 
201-22021 ทักษะนาฏศิลป์ 1  (โขนพระ) 3 (0-6-3) 
                (Dance Skill 1 : Male Khon Character) 
       องค์ประกอบการแสดงและฝึกปฏิบัติร ามาตรฐาน เช่น ชุดระบ า
สี่บท(บท 3-4 และเพลงช้า-เร็ว-ระบ า)ฉุยฉายอินทรชิต ร าหน้าพาทย์
เพลงปฐม (มาตุลี) คุกพาทย์ รัวสามลา การเชิดหนังใหญ่ (พากย์สาม
ตระ)  ฝึกกระบวนร าชุดอิเหนาตรวจพล และระบ าครุฑ 

301-22001  ทักษะนาฏศิลป์ 1                           3 ( 0-6-3) 
                (Dance Skill 1) 
ความหมาย  ที่มา รูปแบบ  วิเคราะห์องค์ประกอบและโครงสร้างชุด
การแสดงที่เป็นพ้ืนฐานและมาตรฐาน  ฝึกปฏิบัติแยกดังนี้ 
  ละครพระ – นาง ฝึกปฏิบัติเพลงช้า-เร็ว แม่บทใหญ่  ระบ า
สี่บท (บท 1- 4) ร าเชิดฉิ่ง-เชิดจีน ไหว้ครูชาตรีและระบ าจันทกินรี   
  โขนพระ ฝึกปฏิบัติเพลงช้า-เร็ว แม่บทใหญ่ ระบ าสี่บท (บท 
1-4)  เชิดฉิ่งแผลงศร ร าเชิดฉิ่งศรประจัน เชิดฉิ่งศรทะนง ไหว้ครูชาตรี  
และระบ าพัทธวิสัย 
  โขนยักษ์ ฝึกปฏิบัติฝึกปฏิบัติแม่ท่ายักษ์ ท่า 1-5 ท่าพ้ืนฐาน
คลาน เดินขึ้น-ลงเตียง และยืน  การตีบทใช้บทตัวเสนาและตัวเอก  
เพลงเชิด เสมอ ปฐม 

1.เปลี่ยนรหัสวิชา 
2.เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
3.เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา      
      โดยรวมรายทักษะนาฏศิลป์ 1 
ของละครพระ - นาง โขนพระ 
โขนยักษ์และโขนลิงรวมเข้าด้วยกัน
ในรายวิชา 301-22001  ทักษะ
นาฏศิลป์ 1 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

201–22028 ทักษะนาฏศิลป์ 1 (โขนยักษ์) 3 (0-6-3) 
                 (Dance Skill 1 : Demon Khon Character)  
       องค์ประกอบการแสดงและฝึกปฏิบัติร ามาตรฐาน  เช่น  ระบ า 
วีระชัยยักษ์  ฝึกการตีบทใช้บทสุครีพถอนต้นรัง (ตั้งแต่ปะทะทัพตีบทกระ
ทู้สุครีพกับกุมภกรรณถึงสามจับ) การเชิดหนังใหญ่ (ยักษ์รบลิง) 
ร าหน้าพาทย์เพลงคุกพาทย์  รัวสามลา  เสมอสามลา  ตรวจพลพญา
ยักษ์  และระบ าครุฑ 
201–22035 ทักษะนาฏศิลป์ 1 (โขนลิง)            3 (0-6-3) 
               (Dance Skill 1 : Simian Khon Character) 
         องค์ประกอบการแสดงและฝึกปฏิบัติร ามาตรฐาน เช่น ระบ าวี
ระชัยสิบแปดมงกุฎ ฝึกการตีบทใช้บทสุครีพถอนต้นรัง (ตั้งแต่ปะทะ
ทัพตีบทกระทู้สุครีพกับกุมภกรรณถึงสามจับ) การเชิดหนังใหญ่ (ยักษ์
รบลิง) ร าหน้าพาทย์เพลงคุกพาทย์  รัวสามลา องคตตรวจพล และ
ระบ าครุฑ 
 
 
 

 โขนลิง   ฝึกปฏิบัติแม่ท่าลิง  เพลงเชิด  เสมอ  ปฐม  กราว
เสนา  พากย์รถ  การร าตรวจพลลิงพญาฉาก 1-2 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

201–22015 ทั ก ษ ะ น า ฏ ศิ ล ป์  2   ( ล ะ ค ร พ ร ะ   น า ง )
 3 (0-6-3) 
       (Dance Skill 2 : Male and Female Lakon Character) 
 องค์ประกอบการแสดงและฝึกปฏิบัติร ามาตรฐาน  เช่น  ไหว้ครู
ชาตรี  ฉุยฉายศูรปนขา  บุษบาชมศาล ระบ าจันทกินรี ฝึกกระบวนท่า
ร าเพลงร าทวน (อิเหนารบระตูบุศสิหนา)  และเพลงเชิดนอก (หนุมาน
จับนางเบญกาย)   
 
201–22022  ทักษะนาฏศิลป์ 2  (โขนพระ) 3 (0-6-3) 
                 (Dance Skill 2 : Male Khon Character) 
     องค์ประกอบการแสดงและฝึกปฏิบัติร ามาตรฐาน เช่น ไหว้ครู
ชาตรี ฉุยฉายมานพ ฝึกกระบวนท่าร าเพลงร าทวน (อิเหนารบระตู            
บุศสิหนา) กระบวนรบในชุดพระลักษมณ์รบ อินทรชิต และเชิดฉิ่งศร
ประจัน   
 
 
 

301-22002  ทักษะนาฏศิลป์ 2               3 (0-6-3) 
         (Dance Skill 2) 
  ความหมาย  ที่มา  รูปแบบ  และองค์ประกอบของเพลงหน้า
พาทย์  การตรวจพล  และการใช้อาวุธ  วิเคราะห์โครงสร้างชุดการ
แสดง  และฝึกปฏิบัติแยกดังนี้
  
  ละครพระ – นาง ฝึกปฏิบัติร าหน้าพาทย์เพลงคุกพาทย์ 
รัวสามลา ตระเชิญ ตระนารายณ์ ตระสันนิบาต เสมอสามลา  
ร าตรวจพล ชุด อิเหนาตรวจพล นางจันทน์ตรวจพล และการใช้อาวุธ  
พลอง ทวน
  
  โขนพระ ฝึกปฏิบัติร าหน้าพาทย์เพลงคุกพาทย์ รัวสามลา 
ตระเชิญ ตระนารายณ์ ตระสันนิบาต เสมอสามลา  ร าตรวจพลชุด 
อิเหนาตรวจพล/พระไวยตรวจพล และการใช้อาวุธ (ไม้บู๊) 
   โขนยักษ ์  ฝึกปฏิบัติร าหน้าพาทย์เพลงเสมอ  เสมอมาร  เสมอ
สามลา เสมอเถร  รุกร้น-เสนอข้ามสมุทร ตระนิมิต ตระเชิญ ตระสันนิบาต  
ตระบรรทมไพรตระบองกันช านาญคุกพาทย์ รัวลามลา พญาเดิน พราหมณ์

1.เปลี่ยนรหัสวิชา 
2.เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
3.เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา      
      โดยรวมรายทักษะนาฏศิลป์ 2 
ของละครพระ - นาง  โขนพระ 
โขนยักษ์  และโขนลิ ง  รวมเข้ า
ด้วยกัน ในรายวิชา 301-22002  
ทักษะนาฏศิลป์ 2 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

201–22029  ทักษะนาฏศิลป์ 2  (โขนยักษ์) 3 (0-6-3) 
                 (Dance Skill 2 : Demon Khon Character) 

            องค์ประกอบการแสดงและฝึกปฏิบัติร ามาตรฐาน  เช่น  ไหว้
ครูชาตรี  ฉุยฉายทศกัณฐ์ลงสวน  ฝึกหัดกระบวนรบในชุดบรรลัยกัลป์
รบหนุมาน  วิรุณจ าบังแทงลิง  พระลักษมณ์รบ       อินทรชิต  และเชิด
ฉิ่งศรประจัน   
 
201–22036  ทักษะนาฏศิลป์ 2 (โขนลิง)           3 (0-6-3) 
                 (Dance Skill 2 : Simian  Khon  Character) 
        องค์ประกอบการแสดงและฝึกปฏิบัติร ามาตรฐาน  เช่น  ไหว้ครู
ชาตรี  ฉุยฉายหนุมานทรงเครื่อง  ฝึกหัดการตีบทใช้บท      ชุดบรรลัย
กัลป์รบหนุมาน  วิรุณจ าบังแทงลิง  และฝึกหัดกระบวนท่าร าเพลงเชิด
นอก (หนุมานจับนางเบญกาย)   
 
 
 

เข้า พราหมณ์ออก ร าตรวจพลพญายักษ์ฉาก 1-3  ร าตรวจพลอาวุธสั้น 
(กระบอง ศร)  อาวุธยาว (หอก พลอง)     
          โขนลิง   ฝึกปฏิบัติร าหน้าพาทย์เพลงเพลงตระนิมิต  รุกร้น-
เสนอข้ามสมุทร  คุกพาทย์ (แผลงฤทธิ์ หาวเป็นดาวเป็นเดือน) 
รัวสามลา (เปิดอุโมงค์)  โลม-ตระนอน  ร าตรวจพล  ชุด  ระบ าวีระชัย
สิบแปดมงกุฎ  องคตตรวจพล  หนุมานตรวจพล  หนุมานทรง
เครื่องตรวจพล  และการใช้อาวุธ (ไม้บู๊) 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

201–22016 ทั ก ษ ะ น า ฏ ศิ ล ป์  3   ( ล ะ ค ร พ ร ะ   น า ง )
 3 (0-6-3) 
       (Dance Skill 3 : Male and Female Lakon Character) 
    องค์ประกอบการแสดงและฝึกปฏิบัติร ามาตรฐาน  เช่น ชุด
ประเลง ดรสาทรงเครื่อง เชิดฉิ่งศรทนง ร าหน้าพาทย์เพลง ตระเชิญ  
ตระนารายณ์ เสมอสามลา ฝึกการแสดงเป็นชุดเป็นตอนชุดพระ
ลอตามไก่ (เชิดฉิ่ง) พระลอลงสวน (เสมอลาว- ลาวชมดง) และ
ทศกัณฐ์เกี้ยวนางเบญกาย    
201-22023 ทักษะนาฏศิลป์ 3  (โขนพระ) 3 (0-6-3) 
                (Dance Skill 3 : Male Khon Character) 
         องค์ประกอบการแสดงและฝึกปฏิบัติร ามาตรฐาน  เช่น ชุด
ประเลง ฝึกการใช้บทอินทรชิตแปลงเป็นพระอินทร์ เชิดฉิ่งศรทนง  ร า
หน้าพาทย์เพลงตระเชิญ ตระนารายณ์ เสมอสามลา ฝึกการแสดงเป็น
ชุดเป็นตอน ชุดพระลอตามไก่ (เชิดฉิ่ง) พระลอลงสวน (เสมอลาว-ลาว
ชมดง) ฝึกการใช้บทหนุมานแปลงเป็นมานพ (เข้าห้องนางวานรินทร์) 
และร าโคม 
 

301-22003  ทักษะนาฏศิลป์ 3                           3 (0-6-3) 
         (Dance Skill 3) 
 ความหมาย ที่มา รูปแบบ และองค์ประกอบของการแสดงร า
เดี่ยว  ร าคู่  วิเคราะห์โครงสร้างชุด การแสดง และฝึกปฏิบัติแยกดังนี้
   
 ละครพระ – นาง  ฝึกปฏิบัติการแสดงชุดวันทองแต่งตัวออก
ฉุยฉาย/ฉุยฉายศูรปนักขา ลงสรงโทน (อิเหนา) เบิกโรงกิ่งไม้เงินทอง  
ฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง เชิดฉิ่งศุภลักษณ์ เมขลา-รามสูร และรจนาเสี่ยง
พวงมาลัย    
 โขนพระ  ฝึกปฏิบัติการแสดงชุดฉุยฉายอินทรชิต ฉุยฉาย
มานพ ลงสรงโทน (อิเหนา) เบิกโรงกิ่งไม้เงินทอง รจนาเสี่ยงพวงมาลัย  
พระรามตามกวาง กลมพระนารายณ์ กลมพระอรชุน และร าประเลง      
  โขนยักษ์  ฝึกปฏิบัติการแสดงกระบวนท่านั่งเมือง (ช้าปี่   
เพลงสองชั้นสร้อยเพลง , บ้าบ่น , รื้อร่าย , ร่าย) กระบวนท่ายักษ์ต่าง
เมือง (เพลงสมิงทองมอญ) การแสดงร าเดี่ยวชุดทศกัณฑ์ลงสรง (ชม
ตลาด) ฉุยฉายทศกัณฑ์ลงสวน ฉุยฉายหนุมานแปลง  การแสดงร าคู่ชุด
เมขลา-รามสูร และรจนาเสี่ยงพวงมาลัย 

1.เปลี่ยนรหัสวิชา 
2.เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
3.เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา      
      โดยรวมรายทักษะนาฏศิลป์ 3 
ของละครพระ - นาง โขนพระ 
โขนยักษ์ และโขนลิง รวมเข้า
ด้วยกัน ในรายวิชา 301-22003  
ทักษะนาฏศิลป์ 3 
4. ย้ายหมวดวิชาเอกเลือก 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

201–22030 ทักษะนาฏศิลป์ 3 (โขนยักษ์) 3 (0-6-3) 
               (Dance Skill 3 : Demon Khon Character) 
         องค์ประกอบการแสดงและฝึกปฏิบัติร ามาตรฐาน  เช่น 
ประเลง   เชิ ดฉิ่ งศรทะนง  ร าหน้ าพาทย์ เพลง เสมอสามลา 
ฉุยฉายหนุมานแปลง (หุงน้ าทิพย์)  ทศกัณฐ์เกี้ยวนางเบญกาย  และร า
โคม   
201–22037 ทักษะนาฏศิลป์ 3 (โขนลิง)            3 (0-6-3)      
                (Dance Skill 3 : Simian Khon Character) 

   องค์ประกอบการแสดงและฝึกปฏิบัติร ามาตรฐาน เช่น ประเลง ฝึกใช้
บทร้องชุดพาลีสอนน้อง ร าหน้าพาทย์เพลงคุกพาทย์ (ได้พร แผลงฤทธิ์ 
หาวเป็นดาวเป็นเดือน) รัวสามลา (เปิดอุโมงค์) หนุมานทรงเครื่อง (ชม
ตลาด) พาลีรบทรพี (ใช้บทร้องชุดพาลีสอนน้อง) และร าโคม      
 
 
 
        

 โขนลิง   ฝึกปฏิบัติการแสดงชุดฉุยฉายหนุมานทรงเครื่อง  
พระยาอนุชิตทรงเครื่อง (ชมตลาด) หนุมานลงสรง หนุมานจับนาง
เบญกาย และรจนาเสี่ยงพวงมาลัย 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

201-22017 ทั ก ษ ะ น า ฏ ศิ ล ป์  4   ( ล ะ ค ร พ ร ะ   น า ง )
 3 (0-6-3) 
(Dance Skill 4 : Male and Female Lakon Character) 
 องค์ประกอบการแสดงและฝึกปฏิบัติร ามาตรฐาน  เช่น  ชุดรจนา
เสี่ยงพวงมาลัย  เบิกโรงกิ่งไม้เงินทอง  ฝึกกระบวนการร าชุดกราวนาง
ยักษ์ (นางผีเสื้อสมุทร)  ฟ้อนรัก พระไวยตรวจพล  กริชมลายู  และ
กระบวนรบชุดไม้บู๊ (พลอง, ดาบ) 
 
201–22024 ทักษะนาฏศิลป์ 4 (โขนพระ) 3 (0-6-3) 
                (Dance Skill 4 : Male Khon Character) 
    องค์ประกอบการแสดงและฝึกปฏิบัติร ามาตรฐาน   เช่น 
ชุดรจนาเสี่ยงพวงมาลัย   ฝึกกระบวนร าตีบทใช้บทกระทู้ชุดตีทัพพระ
ลักษมณ์  ฟ้อนรัก  พระไวยตรวจพล  กริชมลายู  และกระบวนรบชุด
ไม้บู๊ (พลอง, ดาบ) 
201–22031 ทักษะนาฏศิลป์ 4 (โขนยักษ์)     3 (0-6-3) 
                (Dance Skill 4 : Demon Khon Character) 

301-22023  ทักษะนาฏศิลป์ 4                          3 (0-6-3) 
         (Dance Skill 4) 
 ความหมาย ที่มา รูปแบบ และองค์ประกอบของการแสดง
เป็นชุดเป็นตอน วิเคราะห์โครงการแสดงละครประเภทต่างๆ และฝึก
ปฏิบัติแยกดังนี ้
  
 ละครพระ – นาง ฝึกปฏิบัติการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์  
ตอนนารายณ์ปราบนนทุก และตอน นางลอย ละครเรื่องมโนราห์  
ตอนพระสุธนเลือกคู่ ละครพันทางเรื่องพระลอ ตอนพระลอตามไก่ -
พระลอลงสวน  
 โขนพระ  ฝึกปฏิบัติการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์  ตอน
นารายณ์ปราบนนทุก ตอนนางลอย ตอนหนุมานเข้าห้องนาง
วานรินทร์ (มานพแปลง) ตอนศึกนาคบาศ/ศึกมูลพลัม/ศึกกุมภกรรณ    
ตอนยกรบ ตอนหนุมานตีทัพพระลักษณ์ ตอนหนุมานชูกล่องดวงใจ  
ละครเรื่องมโนราห์ ตอนพระสุธนเลือกคู่ ละครพันทางเรื่องพระลอ  
ตอนพระลอตามไก-่พระลอลงสวน และระบ าครุฑ 

1.เปลี่ยนรหัสวิชา 
2.เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
3.เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา      
      โดยรวมรายทักษะนาฏศิลป์ 4 
ของละครพระ - นาง  โขนพระ 
โขนยักษ์ และโขนลิง รวมเข้า
ด้วยกัน ในรายวิชา 301-22023  
ทักษะนาฏศิลป์ 4 
4. ย้ายหมวดวิชาเอกเลือก 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

         องค์ประกอบการแสดงและฝึกปฏิบัติร ามาตรฐาน  เช่น  รจนา
เสี่ยงพวงมาลัย  ฝึกการตีบทใช้บทกระทู้สหัสเดชะกับ มูลพลัม  
ไมยราพณ์รบหนุมาน   ไมยราพณ์หุงสรรพยา  บทร้องพิเภกครวญ  
และฝึกกระบวนรบชุดไม้บู๊ (พลอง , ดาบ)    
201–22038 ทักษะนาฏศิลป์ 4 (โขนลิง)            3 (0-6-3) 
                (Dance Skill 4 : Simian Khon Character) 
         องค์ประกอบการแสดงและฝึกปฏิบัติร ามาตรฐาน  เช่น   รจนาเสี่ยง
พวงมาลัย  ไมยราพณ์สะกดทัพ (หนุมานถึงสระโบกขรณีพบ  มัจฉานุ)  ไมยราพณ์
รบหนุมาน  ฝึกการตีบทใช้บทกระทู้ชุดตีทัพพระลักษมณ์   หนุมานตรวจพล  ฝึก
กระบวนรบชุดไม้บู๊ (พลอง , ดาบ)   

 โขนยักษ์ ฝึกปฏิบัติการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน
นารายณ์ปราบนนทุก ตอนนางลอย ตอนยกรบ ตอนหนุมานชูกล่อง
ดวงใจ ละครเรื่องมโนราห์ ตอนพระสุธนเลือกคู่ และระบ าครุฑ 
 
 โขนลิง  ฝึกปฏิบัติการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางลอย  
ตอนหนุมานเข้าห้องนางวานรินทร์ ตอนหนุมานเข้าห้องนางสุวรรณกัน
ยุมา ตอนยกรบ ตอนหนุมานตีทัพพระลักษณ์ ตอนหนุมานชูกล่อง
ดวงใจ  ละครเรื่องมโนราห์  ตอนพระสุธนเลือกคู่  และระบ าครุฑ 
 

301-22002  กายวิภาคส าหรับนาฏศิลป์ 2 (2-0-4)  
       (Anatomy for Dance) 
    ความรู้เกี่ยวกับกายวิภาค  ศัพท์ที่ใช้ในกายวิภาค  โครงสร้าง
ของร่างกาย  ระบบกล้ามเนื้อ  การรักษาและการใช้กล้ามเนื้อในการ
ฝึกทักษะด้านนาฏศิลป์อย่างถูกต้อง 

301-22002 กายวิภาคและการเคลื่อนไหวทางนาฏศิลป์  3 (2-2-5) 
               (Anatomy and dancing movement) 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างร่างกาย ศัพท์ที่ใช้ส าหรับ
กายวิภาค พ้ืนฐานการเคลื่อนไหวทางด้านนาฏศิลป์ ความสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อ  เส้นเอ็น  และกระดูกในการเคลื่อนไหวร่างกาย  หลักการ
ใช้กล้ามเนื้อ  และการเคลื่อนไหวท่าร า  การแก้ไขข้อบกพร่องของท่า
ร าให้ถูกต้องและปลอดภัย 

1.เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
2.เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
3.เปลี่ยนหน่วยกิต 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

301-22003 จารีตนาฏศิลป์ไทย 2 (2-0-4)       
       (Custom of Thai Dance) 
         จารีตปฏิบัติเรื่องประเพณีการไหว้ครูนาฏศิลป์  จารีต การ
แสดง  ความเชื่อ  ค่านิยม  ขั้นตอนและองค์ประกอบต่างๆ  ข้อปฏิบัติ  
ข้อห้าม  เคล็ดลางในวิชานาฏศิลป์  รวมทั้งปรัชญาในการสร้างทฤษฎี
การเรียนการสอนนาฏศิลป์ที่แสดงถึงภูมิปัญญาของปรมาจารย์ 
301–22018  บุคคลส าคัญในวงการนาฏดุริยางคศิลป์    2 (2-0-4) 
                (Distinguished Person of Thai Dramatic Arts) 
         ประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญด้านนาฏศิลป์  ดนตรี  คีต
ศิลป์  และศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนาฏดุริยางคศิลป์ทั้งใน
อดีตและปัจจุบัน  วิเคราะห์แนวคิดและคุณค่าของผลงาน 

301-22014 จารีตและบุคคลส าคัญในวงการนาฏศิลป์    3 (3-0-6) 
        (Traditional and Distinguished persons in 
Dramatic Arts) 
  ความหมาย ความเชื่อ ค่านิยมของจารีตปฏิบัติและจารีตการ
แสดงนาฏศิลป์ ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญด้าน
นาฏศิลป์และดนตรี วิเคราะห์แนวคิดและคุณค่าของผลงาน 

 

1.เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
2.เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
3.เปลี่ยนหน่วยกิต 
4.เปลี่ยนหมวดวิชาเอกเลือก 

301–22004  การเขียนเพื่องานนาฏศิลป์        3 (3-0-6) 
       (Writing for Dance) 

     รูปแบบ  ประเภท  เทคนิคการเขียนหนังสือเชิงวิชาการ 
การเขียนบทความนาฏศิลป์  การเขียนบทประพันธ์และบทละคร  
การฝึกตัดต่อและจัดท าบทละครเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนและการ
แสดง 

ปรับออก 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

301-22005  หน้าพาทย์ นาฏยศัพท์ และภาษานาฏศิลป์3 (3-0-6) 
  (Na Pat Dance Vocabulary and Dance Languages) 

     ความหมาย  ประเภทของเพลงหน้าพาทย์ นาฏยศัพท์  ภาษา
นาฏศิลป์  วิเคราะห์การน าไปใช้  การเรียกชื่อนาฏยศัพท์และภาษา
นาฏศิลป์ที่ใช้ในการเรียนการสอนและการแสดง 
 
 

ปรับออก 

 

301–22006  ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน  2 (1-2-3) 
                 (ASEAN Arts and Culture) 
          ที่มา แนวคิด รูปแบบและลักษณะของศิลปวัฒนธรรมในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปวัฒนธรรมอาเซียนกับ
บริบททางสังคม ลักษณะเฉพาะและลักษณะร่วมของศิลปวัฒนธรรม
อาเซียนที่มีอิทธิพลต่อกัน  ฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์ การแสดงที่เกี่ยวข้อง
กับศิลปวัฒนธรรมอาเซียน 
 
 
 

301-22004  นาฏศิลป์นานาชาติ                  3 (1-4-4) 
 (International Dance Performance) 
           ที่มา แนวคิด รูปแบบ ลักษณะ องค์ประกอบ/นาฏศิลป์
ตะวันออก /นาฏศิลป์ตะวันตก เลือกฝึกปฏิบัติการแสดงนาฏศิลป์
อาเซียน/นาฏศิลป์ตะวันออก /นาฏศิลป์ตะวันตก ออกแบบ สร้าง และ
แสดงผลงานนาฏศิลป์นานาชาติ 
 

1.เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
2.เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

301–22007การสอนนาฏศิลป์และดนตรีแบบบูรณาการ 2 (2-0-4)  
         (Integrated Teaching for Dance and Music) 
      ความหมาย  ความส าคัญ  รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการในวิชานาฏศิลป์และดนตรี  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติวิธีการสอนแบบบูรณาการ 
 

ปรับออก 

 

301–22008  วรรณคดีการละคร                         2 (2-0-4) 
                 (Dramatic Literature) 
ความหมายและลักษณะวรรณคดีทั่วไป  วรรณคดี  การละครไทย  
ตั้งแต่สมัยอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทร์  หลักการวิเคราะห์  สังเคราะห์
วรรณคดีไทยในเรื่องที่น ามาแสดง  แนวคิด  จุดประสงค์  และคุณค่า 
 

ปรับออก 

 

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

          ความหมาย  แนวคิด  ระเบียบวิธีวิจัย  เทคนิคการเก็บ
รวบรวมข้อมูลภาคสนาม  การตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูล  ฝึกการเขียน
โครงร่างและน าเสนองานวิจัยในรูปแบบของการวิจัยด้านนาฏศิลป์ 

301-22006 การจัดการเรียนรู้และการสอนนาฏศิลป์     3 (2-2-5) 
               (Learning management and performing arts 
teaching methodology) 
  ประวัติ  แนวคิด ความหมาย  ทฤษฎี หลักการ รูปแบบและ
แนวทางการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชานาฏศิลป์  สามารถบูรณาการ

1.เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
2.เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

 
 

ความรู้ศาสตร์วิชานาฏศิลป์กับศาสตร์สาขาอ่ืน การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ฝึกปฏิบัติการคิดวิเคราะห์ การคิด
สร้างสรรค์ และการแก้ปัญหา การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  ฝึก
การออกแบบและจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลอง  ในการ
จัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กปกติและเด็กพิเศษ เพ่ือน าไปใช้ปฏิบัติ
จริงในสถานศึกษา 

301–22010 ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง            2 (1-2-3) 
            (English for Performing Acts) 
ค าศัพท์ที่ใช้สื่อสารการแสดงที่เกี่ยวข้องกับร่างกาย  การเคลื่อนไหว  
อุปกรณ์เวที  แสง  เสียง  ฝึกทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียน  การ
สนทนาโต้ตอบโดยใช้ศัพท์เฉพาะสาขาวิชาชีพ   ฝึกปฏิบัติแนะน าการแสดง
นาฏศิลป์  บรรยาย  และน าชมการเรียนการสอนนาฏดุริยางคศิลป์ 
 
 

 
 

ปรับออก 

 

301–22011  ระบ าเบ็ดเตล็ดและการแสดงพื้นบ้าน     3 (0-6-3) 
   (Variety Dances and Folk Dances) 

ปรับออก 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

     แนวคิด องค์ประกอบการแสดง ฝึกปฏิบัติระบ าเบ็ดเตล็ดชุดต่างๆ 
เช่น ร าแม่ศรี ระบ าเงือก ฟ้อนแพน (มีเนื้อร้อง) ระบ าวิชนี  การแสดง
สร้างสรรค์ การแสดงพ้ืนบ้าน/เพลงพื้นบ้านตามสภาพท้องถิ่น 
301–22012  ทักษะประสบการณ์การแสดง              3 (0-6-3) 
                 (Skill and Experience for Drama) 
วิเคราะห์องค์ประกอบและกระบวนท่าร าที่ใช้ใน การแสดงโขน ละคร   
ละครพระ-นาง,โขนพระ เช่น ลงสรงโทน (อิเหนา)ศุภลักษณ์อุ้มสม 
สุวรรณหงส์ชมถ้ า/เมขลา-รามสูร และนางแมวเย้ยซุ้ม/พระสุธนเลือก
คู ่
โขนยักษ์ เช่น  ลงสรงชมตลาด (ทศกัณฐ์)  หนุมานรบอากาศตะไล 
สุวรรณหงส์ชมถ้ า/เมขลา-รามสูร และการแสดงโขน ชุดหนุมาน                   
ชูกล่องดวงใจ  
โขนลิง เช่น ลงสรงโทน (หนุมานทรงเครื่อง) หนุมานรบอากาศตะไล  
สุวรรณหงส์ชมถ้ า/ระบ าวานรพงศ์ และการแสดงโขนชุดหนุมาน           
ชูกล่องดวงใจ 

ปรับย้ายไปหมวดวิชาเอกเลือก 

1.เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
2.เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
3.เปลี่ยนหมวดวิชาเอกเลือก 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

          ฝึกปฏิบัติกระบวนท่าร าหน้าพาทย์รวมทุกสาขา ได้แก่ เพลง
ตระสันนิบาต  ตระบรรทมสินธุ์ ตระบรรทมไพร โปรยข้าวตอก 
โขนยักษ์เพ่ิมฝึกร าหน้าพาทย์พราหมณ์เข้าและพราหมณ์ออก  
301–22013  ทักษะศิลปะการแสดง  3 (0-6-3) 

       (Performing Arts Skill) 
        การสื่อความหมายด้วยท่าทาง การเปล่งเสียงใน การแสดง  
การตีความจากบทละคร การใช้พ้ืนที่บนเวทีและ การเคลื่อนไหว
ร่างกาย  น าเสนอรูปแบบการแสดงเดี่ยว การแสดงคู่และการแสดง
ชุด/ตอนสั้นๆ 
 

301-22005  ทักษะนาฏศิลป์ 5                        3 (0-6-3)
 3 (0-6-3) 
                (Dance Skill 5) 
        หลักการบริหารจัดการแสดง วิเคราะห์องค์ประกอบ  และ
กระบวนท่าร าที่ใช้ในการแสดงโขน ละคร เลือกฝึกปฏิบัติ และน าเสนอ
การแสดง ประเภท โขน ละครนอก  ละครใน  ละครพันทาง  ละคร
พูด ละครร้อง และละครสมัยใหม่  บูรณาการประสบการณ์การแสดง
ไปสู่การจัดการเรียนการสอนและการแสดงในสถานศึกษา 

 

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

         ประวัติ วิวัฒนาการ รูปแบบการแสดง วรรณกรรมการละคร
และนักการละครที่ส าคัญของการละครตะวันตก 

ปรับออก 

 

301–22015  ศิลปะการแต่งหน้าและท าผม     2 (1-2-3)      
                 (The Art of Makeup and Hair Dressing) 

301-22016 การแต่งกาย การแต่งหน้าและท าผมการแสดง
นาฏศิลป์                                                      3 (2-2-5) 

1.เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
2.เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

       ความเป็นมา หลักและวิธีการแต่งหน้าและท าผม  ประกอบการ
แสดงประเภทต่างๆ  ฝึกปฏิบัติการแต่งหน้าและท าผมแบบต่าง ๆ  
เพ่ือการแสดง  
 
 
301-22034   การออกแบบเครื่องแต่งกาย แต่งหน้า และทรงผม  
2 (1-2-3) 
               (Costume Design Makeup and Hair Dressing)    
         หลักและวิธีออกแบบเครื่องแต่งกาย  แต่งหน้า  และ ทรงผมที่
สัมพันธ์กับรูปแบบการแสดง  และแสงที่ใช้ในการแสดง  ฝึกปฏิบัติ
ออกแบบเครื่องแต่งกาย  แต่งหน้า  และทรงผมอย่างมีหลักการ 

 (Costume, Makeup and Hairdressing for Dance 
Performances) 
 ความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎี และการองค์ประกอบเครื่องแต่ง
กายแต่ละประเภท  ฝึกปฏิบัติ การแต่งกาย การแต่งหน้า และท าผม
ส าหรับการแสดงนาฏศิลป์ 
 

3.เปลี่ยนหน่วยกิต 
4.เปลี่ยนหมวดวิชาเอกเลือก 

301–22016  ดนตรีส าหรับครูนาฏศิลป์                  2 (1-2-3) 
                 (Music for Dance Teachers) 
         หลักปฏิบัติดนตรีไทย/ดนตรีสากลเบื้องต้น  การอ่านโน้ตตัว
อักษรไทย/โน้ตสากล ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย/ดนตรีสากล/ดนตรี
พ้ืนบ้านที่ใช้ในการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เช่น  

301-22008 ดนตรีส าหรับครูนาฏศิลป์ศึกษา           2 (1-2-3) 
 (Thai Music for teachers of dance education) 
 หลักการปฏิบัติดนตรีไทย การอ่านโน้ตตัวอักษรไทย เลือกฝึก
ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย หรือดนตรีพ้ืนบ้านที่ใช้ในการเรียนการสอน  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ สะล้อ ซึง พิณ โปงลาง ขิม ขลุ่ย 
อังกะลุง กลองยาว ทับ กลองตุ๊ก 

1.เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
2.เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
 



 

225 
 

 

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

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

ขลุ่ย อังกะลุง รีคอร์ดเดอร์ เมโลเดียน กีต้าร์ คีย์บอร์ด โปงลาง พิณ  
แคน สะล้อ   

 

301-22017  คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงานนาฏศิลป์2 (1-2-3) 
   (Computer for the Design of Dance) 
         องค์ประกอบและหลักการท างานของระบบคอมพิวเตอร์  การ
บ ารุงรักษาและการแก้ปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์  ฝึกทักษะการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  การออกแบบและน าเสนอผลงานนาฏศิลป์
จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 
 

ปรับออก 

 

301–22019  เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การแสดง     2 (1-2-3) 
                (Costume and Prop Making) 
        หลักการ  กรรมวิธีในการประดิษฐ์  และวิธีการแต่งกายการ
แสดง  ฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย  ศิราภรณ์  เครื่องประดับ
และอุปกรณ์การแสดง  รวมทั้งฝึกปฏิบัติการแต่งกายตัวละครแต่ละ
ประเภท 

 
 

ปรับออก 

 

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

301-22001 สุนทรียะและการวิจารณ์งานศิลปะการแสดง 
                                                          3 (2-2-5) 
        (Acsthetics and Criticism of Performing Arts) 

1.เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
2.เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

      ความหมาย หลักการ ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีทาง
สุนทรียศาสตร์ที่ เกี่ ยวข้องกับนาฏศิลป์  ดนตรีและทัศนศิลป์    
องค์ประกอบของความงาม  ความไพเราะ การสื่อความหมาย 
การถ่ายทอดความรู้สึกท าให้เกิดความเข้าใจและเห็นคุณค่าทางศิลปะ  
เพ่ือเป็นแนวทางให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการน าความรู้มาพัฒนา
งานด้านนาฏดุริยางคศิลป์ 

 ความหมาย หลักการ แนวคิดและทฤษฎีทางสุนทรียศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับนาฏศิลป์ ดนตรี และทัศนศิลป์ หลักเกณฑ์การแสดงผล
งานศิลปะ วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินคุณค่าผลงานศิลปะการแสดง
ตามหลักสุนทรียะ 

301-22021  การจัดการแสดงในสถานศึกษา     2 (1-2-3) 
                (Performing Arts Arrangement in School) 
         หลักการ  รูปแบบ  องค์ประกอบ  และหน้าที่ในการจัดการ
แสดงประเภทต่าง ๆ  ฝึกปฏิบัติการจัดท าบทละครส าหรับการแสดง  
และน าเสนอการจัดการแสดงในสถานศึกษา   

301–22035 ทักษะการจัดการแสดงในสถานศึกษา    3(1-4-4) 
                (Performing  Arts  Arrangement in School) 
 หลักการ  รูปแบบ  องค์ประกอบ  และหน้าที่ในการจัดการ
แสดงประเภทต่างๆ   ฝึกปฏิบัติการจัดการแสดงส าหรับการแสดง  
และน าเสนอการจัดการแสดงในสถานศึกษา 

1.เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
2.เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
3.เปลี่ยนหน่วยกิต 

301-22022  หลักการวิเคราะห์ศิลปะการแสดง      2 (1–2–3) 
                (Analytical Principle of Performing Arts) 
 หลักการวิเคราะห์แนวคิด รูปแบบ โครงสร้างท่าร า กลวิธีการ
แสดง และองค์ประกอบของการแสดง ฝึกหัด การวิเคราะห์  น าเสนอ
และอภิปรายผล   
 

ปรับออก 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

301–22023  ศิลปนิพนธ์                           4 (2-4-6) 
    (Art Thesis) 
        สร้างผลงานวิจัยนาฏศิลป์ด้านนวัตกรรมการเรียน การสอน  
หรืองานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมในแนวอนุรักษ์และสร้างสรรค์  โดย
น าเสนอโครงการเพ่ือท าวิจัย  ค้นคว้า  ศึกษางานวิจัยตามระบวนการ
วิจัยและน าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบการจัดนิทรรศการ/การอบรม/
สัมมนาเชิงวิชาการ/รูปแบบการแสดง  

301-22012  วิจัยการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์      3 (2-2-5) 
         (Dance  Education Research Methodology) 
    หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัย ด้านการเรียนการสอน
นาฏศิลป์ การวางแผนวิจัย เอกสาร วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การสร้างเครื่องมือ 
และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
การเขียนรายงานการวิจัย ด้านการเรียนการสอนนาฏศิลป์และน าเสนองานวิจัย
รูปแบบของเอกสาร/ นิทรรศการ/ นวัตกรรม สื่อ เทคโนโลยี 

1.เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
2.เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
3.เปลี่ยนหน่วยกิต 

301–22024   ทักษะเพื่อการสอนนาฏศิลป์ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 3 (1-4-4) 
    (Technical Skill for Teaching Dance in Primary Level) 

หลักการ  แนวคิดและกระบวนการถ่ายทอด  ฝึกปฏิบัติกลวิธี
การถ่ายทอดนาฏศิลป์ในบทเรียนตามหลักสูตรระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ฝึกปฏิบัติเพลงส าหรับเด็ก ได้แก่  เพลง กราวกลาง  กราววีร
สตรี กราวชัย และฝึกปฏิบัติการแสดง 

301-22025 ทักษะสร้างสรรค์เพื่อการสอน                 2 (0-4-2) 
               (Creativity Skills for Teaching) 
 หลักการ แนวคิด และกระบวนการสร้างสรรค์  ฝึกปฏิบัติการ
สร้างสรรค์ท่าร าในบทเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การสร้างสรรค์
การแสดงส าหรับเด็กและการสร้างสรรค์ทางด้านนาฎศิลป์ไทย โดยมุ่ง
น าเสนออย่ามีหลักการและเหตุผล ฝึกเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และ
ออกแบบการวัดผล และ ประเมินผล ส าหรับกลุ่มสาระนาฏศิลป์ เพ่ือ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
 

1.เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
2.เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
3.เปลี่ยนหน่วยกิต 
4.เปลี่ยนหมวดวิชาเอกเลือก 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

 301-22003  นาฏศิลป์ร่วมสมัย 
 2 (1-2-3) 
 (Contemporary dance) 
 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เทคนิค แบบแผน ฝึกปฏิบัติการ
แสดง และการออกแบบ สร้างสรรค ์และแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย  
 

รายวิชาใหม่ 

 301-22005 นาฏศิลป์ปริทรรศน์
 2 (-0-4) 

        (The Element Performing Art) 
  รูปแบบเนื้อหา  หน้าที่  และสุนทรียะของการแสดงนาฏศิลป์ 

รายวิชาใหม่ 

 301-22007นาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พื้นบ้านส าหรับครู 3(1-4-4) 
   (Thai Dances and Folk Dances for Teachers) 
 ความหมาย  หลักการ การใช้นาฏยศัพท์และภาษานาฏศิลป์
ในการฝึกปฏิบัติเพลงส าหรับเด็ก  ระบ าเบ็ดเตล็ด  การน านาฏศิลป์
ไทยจากภูมิปัญญาไทย ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบการแสดงสร้างสรรค์เพ่ือใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ 

รายวิชาใหม่ 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

 301-22008  ดนตรีไทยส าหรับครูนาฏศิลป์ศึกษา   2 (1-2-3) 
      (Thai Music for teachers of dance education) 
 หลักการปฏิบัติดนตรีไทย การอ่านโน้ตตัวอักษรไทย เลือกฝึก
ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย หรือดนตรีพ้ืนบ้านที่ใช้ในการเรียนการสอน  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ สะล้อ ซึง พิณ โปงลาง ขิม ขลุ่ย 
อังกะลุง กลองยาว ทับ กลองตุ๊ก 

รายวิชาใหม่ 

 301-22009 ภาษาอังกฤษส าหรับการสอนและการแสดงนาฏศิลป์ 
 2 (1-2-3)(English for Teaching and Dance Performance) 
   ค าศัพท์ที่ ใช้ส าหรับการสอนและการแสดงนาฏศิลป์ที่
เกี่ยวข้องกับร่างกาย การเคลื่อนไหว อุปกรณ์การแสดง ฉาก แสง  
เสียง ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ฝึกปฏิบัติแนะน าการแสดง
นาฏศิลป์ และน าชมการเรียนการสอนนาฏดุริยางคศิลป์ 

รายวิชาใหม่ 

 301-22010ส่ือและนวัตกรรมการสอนส าหรับครูนาฏศิลป์2(1-2-3) 
(Media and Teaching Innovation for Dancing Arts 
teachers) 
แนวคิด เทคนิคการออกแบบ กระบวนการสร้างสื่อและนวัตกรรมที่
หลากหลายในการสอนนาฏศิลป์ ฝึกปฏิบัติการออกแบบ การสร้าง การใช้ 
และการประเมินสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้านนาฏศิลป์   

รายวิชาใหม่ 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

 301-22011 การประพันธ์และการเขียนงานส าหรับครูนาฏศิลป์     
3 (2-2-5)(Authorship and writing for dance teachers) 
 รูปแบบ ฉันทลักษณ์ ของค าประพันธ์ประเภทต่าง ๆ  ฝึกแต่ง
บทประพันธ์ประเภทบทระบ าและบทละครเบื้องต้น  ส าหรับการเรียน
การสอน และการจัดการแสดงในสถานศึกษา การเขียนงานเชิง
วิชาการ การเขียนโครงการ  และหนังสือราชการ 

รายวิชาใหม่ 

 301-22013 การสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์               3 (1-4-4) 
               (Performing Arts Creativity) 
 แนวคิด ทฤษฎีหลักการออกแบบเพ่ือศิลปะการแสดง ภูมิ
ปัญญาไทยกับศิลปะการแสดง รูปแบบและองค์ประกอบการ
สร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์แต่ละประเภท  ฝึกปฏิบัติการสร้าง
ผลงานการแสดงอนุรักษ์  การแสดงร่วมสมัยที่มีหนึ่งจารีตหรือหลาย
จารีต ตามกระบวนการวิจัยและน าเสนอผลงานวิจัยเชิงวิชาการใน
รูปแบบการแสดง เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอนและต่อยอด
ศิลปะการแสดง 

รายวิชาใหม่ 
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1. วิชาเอกเลือก  
 
กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 

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

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 
หมายเหตุ 

301-22026  นาฏดุริยางควิจารณ ์  2 (2-0-4) 
                 (Dramatic Arts Criticism) 
      หลักการและรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ทั้งไทยและสากล  
รวมทั้งเกณฑ์ในการวิจารณ์ผลงานทางนาฏดุริยางค์ 

ปรับออก 

 

301-22027  นาฏศิลป์พื้นบ้าน                         2 (2–0–4) 
    (Folk Dance) 
      หลักการและวิเคราะห์ประเภทการแสดงพ้ืนบ้านไทย สี่ภาค  
ประวัติความเป็นมา รูปแบบของการแสดง  ลักษณะการแต่งกาย  
ดนตรี เปรียบเทียบความแตกต่างของนาฏศิลป์  พ้ืนบ้ านไทย  
พัฒนาการนาฏศิลป์พื้นบ้านไทยในอดีตถึงปัจจุบัน 

 
 
 
 

ปรับออก 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

301-22028   นาฏศิลป์กับสังคม                       2 (2–0–4) 
     (Classical Dance and Society) 
         โครงสร้างของสังคมไทย  ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย  
บทบาทของนาฏศิลป์ไทยที่มีต่อสังคม  มุมมองของสังคมที่มีต่อ
นาฏศิลป์ไทย วิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหานาฏศิลป์
กับสังคมไทย 
 

ปรับออก 

 

301-22029   การฝึกเสียงเพื่อการแสดง       2 (1-2-3) 
                 (Voice Training for Performing Arts) 
      หลักการฝึกปฏิบัติการเปล่งเสียงในการพูด เพ่ือการแสดง  
การใช้เสียงในละครวิทยุ ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ละคร สารคดี  
และการเป็นพิธีกร 

ปรับย้ายหมวดเป็นวิชาเลือกเสรี 

 

301-22030  หุ่นไทย                                       2 (1–2–3) 
   (Thai Puppets) 
         ที่มาและองค์ประกอบการแสดงหุ่นไทย อาทิ หุ่นหลวง หุ่น
กระบอก หุ่นละครเล็ก สามารถประดิษฐ์และ เชิดหุ่นได้อย่างน้อย  1  
ประเภท 

ปรับออก 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

301–22031   การอ่านท านองเสนาะ       2 (0-4-2) 
              (Rhyme Chanting)  
        รูปแบบค าประพันธ์ประเภทต่างๆ และฝึกปฏิบัติการอ่าน
ท านองเสนาะ โคลง  ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย ขับเสภาและการพากย์
เจรจา    

ปรับออก 

 

301-22033   ศิลปหัตถกรรมไทย                2 (1-2-3) 
                 (Thai Handicraft and Art)  
     ความหมาย รูปแบบ ประเภทและความส าคัญของหัตถกรรมไทย 
ฝึกปฏิบัติการแกะสลักด้วยวัสดุอย่างง่าย การจัดดอกไม้รูปแบบต่าง ๆ 

ปรับออก 

 

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

         ความเป็นมา  รูปแบบและองค์ประกอบของการแสดง
นาฏศิลป์ตะวันออก  และเลือกฝึกปฏิบัติชุดการแสดงนาฏศิลป์
ตะวันออก 
 
 
 

ปรับออก 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

301-22036  สัมมนาด้านนาฏศิลป์               2 (1-2-3) 
       (Seminar on Traditional Dance) 

       สัมมนาหัวข้อนาฏศิลป์ที่น่าสนใจ ตามกระบวนการการสัมมนา
ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ และ
น าเสนอรายงานสรุปผลการสัมมนา  

301-22019 สัมมนานาฏศิลป์ศึกษา                      2 (1-2-3) 
               (Dance  Education  Seminar) 
 ความหมาย  ความส าคัญ  ประเภทและหลักการจัดการ
สัมมนา วิเคราะห์บริบทด้านนาฏศิลป์และสังคมน ามาสู่การฝึก
ปฏิบัติการจัดสัมมนาด้านนาฏศิลป์ 

1.เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
2.เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

 301-22020 ศิลปะส าหรับครูนาฏศิลป์ศึกษา             2 (1-2-3) 
      (Arts for Dance Teacher) 
 หลักทัศนศิลป์ องค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ ฝึกปฏิบัติการใช้
วัสดุ อุปกรณ์ในการสร้างงาน วาดภาพ ระบายสี ภาพพิมพ์ งานปั้น 
และออกแบบงานศิลป์เพื่อการเรียนการสอนนาฏศิลป์ 
 
 

รายวิชาใหม่ 

 300-20025 วัฒนธรรมประเพณีการละเล่นวิถีชีวิตและวรรณกรรม 
 2(1-2-3) (Isan folk dance from culture tradition lifestyle  
and literature) 
  ประวัติความเป็นมาพัฒนาการองค์ความรู้เกี่ยวกับการแสดง
พ้ืนบ้านที่เกิดจากวัฒนธรรมประเพณีการละเล่นและวรรณกรรม 

รายวิชาใหม่ 
อัตลักษณ์เอกลุ่มลึก 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

การละเล่นของชุมชนและการเลียนแบบธรรมชาติ หลักการและวิธีการ
ปฏิบัติการแสดงพ้ืนบ้านอีสาน ฝึกปฏิบัติการแสดงพ้ืนบ้านอีสานและ
น าเสนอการแสดงพ้ืนบ้านอีสานต่อสาธารณชนได้อย่างเหมาะสม 

 300-20026  การแสดงเพลงโคราช        2(1-2-3) 
               (Plang-Korat Performing Arts) 

ความเป็นมาและพัฒนาการของเพลงโคราช หลักการและ
วิธีการแสดงเพลงโคราช หลักการประพันธ์กลอน ฝึกปฏิบัติการแสดง
เพลงโคราช จัดเก็บองค์ความรู้วิเคราะห์และเห็นคุณค่าของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้วยความชื่นชมและน าเสนอต่อสาธารณชนได้อย่างเหมาะสม 

รายวิชาใหม่ 
อัตลักษณ์เอกลุ่มลึก 

 300-20027 การแสดงพื้นบ้านอีสานใต้    2(1-2-3) 
           (Isan Folk Dance ) 
  ความเป็นมา แนวคิดแรงบันดาลใจ และองค์ประกอบ การ
แสดงพ้ืนบ้านอีสานใต้ ฝึกปฏิบัติศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านอีสานใต้ เช่น
ร าโทนโคราช,เรือมอันเร,ร ากระทบไม้,ร ามโหรีโคราช,เรือมตล็อก ,
เรือมจับกรับ,เรือมจรีญลีญตร๊จ  

รายวิชาใหม่ 
อัตลักษณ์เอกลุ่มลึก 
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กลุ่มวิชาเลือกเสรี  
 
กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 

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

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 
หมายเหตุ 

300-30001   ลีลาศ    2 (1-2-3)  
     (Social Dance)  
ความหมาย  ประวัติความเป็นมา  ความส าคัญ  ประโยชน์  

ประเภทและลักษณะของจังหวะลีลาศ  กฎ  กติกา  มารยาท  การ
สร้างท่าลีลาศ  เน้นฝึกทักษะการเต้นลีลาศ ทุกประเภท  การสร้างท่า
ลีลาศให้เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับนาฏศิลป์  ดนตรี  และศิลปกรรม  การ
สอนลีลาศให้ผู้อื่นและการลีลาศเพ่ือสังคม 

 
300-30002    กิจกรรมเข้าจังหวะ  2 (1-2-3) 
                   (Rhythmic Activities)  

ความหมาย ประวัติความเป็นมา ความส าคัญ ประโยชน์
และขอบข่ายของกิจกรรมเข้าจังหวะ  การจัดกิจกรรมเข้าจังหวะใน
สถานศึกษา  การบริหารจัดการกลุ่มกิจกรรมในแต่ละสถานการณ์  
การคิดท่าเต้น ให้เหมาะสมกับวัย   เพศ  สมรรถภาพของบุคคล        
และกลุ่ม  กิจกรรมเข้าจังหวะเพ่ือการออกก าลังกายและการแสดง 

301-20020     กิ จ ก ร ร ม เ ข้ า จั ง ห ว ะ  แ ล ะ ลี ล า ศ
 2 (1-2-3) 
             (Social Dancing) 
 ความหมาย  ประวัติความเป็นมา  ความส าคัญ  ประโยชน์  
ประเภทและลักษณะของจังหวะลีลาศ  กฎ  กติกา  มารยาท  การ
สร้างท่าลีลาศ   เน้นฝึกทักษะการเต้นลีลาศทุกประเภท  การสร้างท่า
ลีลาศให้เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับนาฏศิลป์  ดนตรี  และศิลปกรรม  การ
สอนลีลาศให้ผู้อ่ืนและการลีลาศเพ่ือสังคม  
 

1.เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
2.เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

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

            ความหมาย  ประวัติความเป็นมา  ความส าคัญ  ประโยชน์
ของกีฬาแบดมินตัน  กฎ  กติกา  มารยาทของผู้เล่นและผู้ชม  การเล่น
เดี่ยว  การเล่นเป็นทีม การป้องกันอันตรายและวิธีปฐมพยาบาลอัน
เนื่องมาจากการเล่นกีฬาแบดมินตัน  การเล่นกีฬาแบดมินตันเพ่ือการ
ออกก าลังกาย  การแข่งขันภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 
 

ปรับออก 

 

301-30001 นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น  2 (0-4-2)  
                (Basic Thai  Dance)  
         ฝึกปฏิบัติการใช้นาฏยศัพท์ทางนาฏศิลป์ไทย  ปฏิบัติเพลงร า
และเพลงระบ า  เพ่ือฝึกทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย  ได้แก่  ร าวง
มาตรฐาน  เพลงปลุกใจ  เพลงประกอบละครต่างๆ 
 

 

 
 

ปรับออก 

 

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

 
 

ปรับออก 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

ที่มา  องค์ประกอบและวิธีแสดงการละเล่นของหลวง            
การฝึกปฏิบัติการละเล่นของหลวง  ชุด  ระเบง  โมงครุ่ม  กุลาตีไม้       
แทงวิไสยและกระอ้ัวแทงควาย 

 
302-30001   แจ๊สเบื้องต้น               2 (1-2-3)  

      (The Basic of Jazz Dance)  
         ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของระบ าแจ๊ส  ศัพท์เทคนิค  
การเต้นแจ๊สในระดับพื้นฐานให้สอดคล้องกับดนตรีสมัยนิยม 

 

 
ปรับออก 

 

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

หลักและวิธีการฝึกปฏิบัติการยืดกล้ามเนื้อในส่วนต่าง ๆ  ของ
ร่างกาย  วิธีการสร้างกล้ามเนื้ออย่างถูกต้องและปลอดภัย   

 
ปรับออก 

 

303-30001   ทักษะขิม    2 (0-4-2) 
       (Music Skill : Khim) 
การตีขิมเบื้องต้น ตั้งแต่การนั่ง  การจับไม้ การไล่เสียง  

การฝึกทักษะเบื้องต้นปฏิบัติเพลงส าหรับการฝึกหัด  และการฝึก

 

 
ปรับออก 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

ปฏิบัติเพลงดังต่อไปนี้  เพลงแป๊ะสามชั้น  เพลงลาวเสี่ยงเทียน  เพลง
ลาวสมเด็จ  เพลงลาวดวงเดือน  เพลงโหมโรงยะวา 
303-30002   ทักษะขลุ่ย   2 (0-4-2) 

       (Music Skill : Khlui)         
การเป่าขลุ่ยเบื้องต้น การนั่ ง การจับขลุ่ย  การไล่ เสียง 

ฝึกปฏิบัติเพลงดังต่อไปนี้  เพลงตับต้นเพลงฉิ่ง สามชั้น เพลงแป๊ะ สาม
ชั้น  เพลงเขมรไทรโยค และเพลงลาวดวงเดือน 

 
 

ปรับออก 

 

303-30003   ทักษะอังกะลุง    2 (0-4-2)  
        (Music Skill : Ankalung)  
       การปฏิบัติอังกะลุงเบื้องต้น การนั่ง การจับและปฏิบัติตาม
แบบฝึกหัด การปฏิบัติอังกะลุงเพลงโหมโรงยะวา  เพลงสร้อยล าปาง  
เพลงลาวแพนน้อย  เพลงระบ าศรีวิชัยและเพลงลอยกระทง  

 
 

ปรับออก 

 

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

จังหวะสามัญ จังหวะกลอง วิธีการตีกลองเบื้องต้น  การฝึก
ปฏิบัติอ่านโน้ตและร้องโน้ตตามเสียงกลอง  การปฏิบัติร้องเพลง
กระทุ้งกับการตีกลอง การบรรเลงรวมวงและบรรเลงร่วมกับการแสดง 

 
 

ปรับออก 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

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

ปฏิบัติขับร้องเพลงส าหรับเด็กจากเพลงไทยสมัยโบราณจนถึง
ปัจจุบันที่มีเนื้อร้องง่ายๆ ท านองสั้น ๆ และมีจังหวะรวดเร็วสนุกสนาน  

 
 

ปรับออก 

 

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

หลักการขับร้อง ประวัติความเป็นมาของเพลงกล่อมเด็กหรือ
เพลงกล่อมลูก การปฏิบัติขับร้องเพลงกล่อมเด็กท้ัง 4 ภาค  

 

ปรับออก 

 

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

องค์ประกอบของรีคอร์เดอร์ การฝึกทักษะการบรรเลง บันได
เสียง  การปฏิบัติเพลงต่างๆ   แบบง่าย  ๆ และวิธีการสอนรีคอร์เดอร์  

 

ปรับออก 

 

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

ปรับออก 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

          หลักการอ่านและการร้องโน้ต ทฤษฎีโน้ตเบื้องต้น การปฏิบัติ
ขับร้องพ้ืนฐาน การฝึกออกเสียงขับร้องที่ถูกหลัก การฝึกร้องซอลเฟจจิ
โอ (Solfeggio) จากบทเพลงง่ายๆ ไปถึงบทเพลงที่ยากขึ้น การใส่
อารมณ์ท่ีเหมาะสมกับบทเพลง การฝึกอิริยาบถส าหรับการขับร้อง 
304-30003   การขับร้องเพลงสากลส าหรับเด็ก  2 (1-2-3)  
        (Vocal Practices in Songs for Children)  

ความหมายและประเภทของเพลง  Nursery Rhyme และ 
Traditional Song การปฏิบัติขับร้องเพลงสากลส าหรับเด็กจากบท
เพลงที่มีเนื้อร้องง่ายๆ ท านองสั้นๆ และจังหวะสนุกสนาน 

ปรับออก 

 

   
304-30004   ซอลเฟจจิโอและการขับร้อง  2 (1-2-3) 
        (Solfeggio and Vocal Training)  
ความหมาย ประวัติความเป็นมา ความส าคัญและประโยชน์ของการ
ร้องโน้ต การเปล่งเสียง  การอ่านโน้ต การร้องโน้ตในบันไดเสียงได             
อาโทนิค   
 
 

ปรับออก 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

 300-20079 วรรณกรรมพื้นบ้านอีสาน            2 (2-0-4) 
  (Folk literature) 
ความหมาย ความส าคัญและคุณค่าทางวรรณกรรมพ้ืนบ้าน ลักษณะ
วรรณกรรมพ้ืนบ้านประเภทลายลักษณ์อักษร วรรณกรรมมุขปาฐะ 
วรรณกรรมพุทธศาสนา วรรณกรรมประวัติศาสตร์ วรรณกรรมนิทาน 
วรรณกรรมค าสอน วิเคราะห์เปรียบเทียบวรรณกรรมพ้ืนฐานด้าน
ภาษาและเนื้อหา การน าวรรณกรรมพ้ืนบ้านไปสร้างคุณค่าต่อสังคม 

รายวิชาใหม่ 

 300-20080 การออกแบบศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสาน 2 (1-2-3) 
(Performing Arts Design from Folk Wisdom)  
       ศึกษาหลักการและวิธีการออกแบบการแสดงจากภูมิปัญญา
พ้ืนบ้าน การประดิษฐ์ชุดการแสดง การออกแบบตกแต่งเวที เครื่อง
แต่งกาย เครื่องประดับและเทคนิคต่างๆที่ใช้ประกอบการแสดง 

รายวิชาใหม่ 

 

 
 

 



/...หน้าท่ี 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
รายชื่อและสถานที่ตั้งของสถานศึกษาส าหรับปฏิบตังิาน 
วิชาชีพครูของนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑติ  

สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี)  
ปีการศึกษา 2562  
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รายช่ือโรงเรียนส่งนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา 
ที ่ ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ เบอรโ์ทรศัพท์ 
1 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 19 ถ.ราชด าเนิน  ต.คลัง อ.เมือง   

จ.นครศรีธรรมราช  80000 
075-356698 

2 โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร ถ.ราชด าเนิน  ต.ในเมือง อ.เมือง   
จ.นครศรีธรรมราช  80000 

087 897 
2654 

3 โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ 2222 ราชด าเนิน ต.ท่าวัง อ.เมือง 
จ.นครศรีธรรมราช 80000 

075-313 460 

4 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ 2215 ซ.มะลิ  ต.คลัง  อ.เมือง 
จ.นครศรีธรรมราช  80000 

075-356738 

5 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 75  ถ.ราชด าเนิน  อ.เมือง   
จ.นครศรีธรรมราช  80000 

087-301-
5294 

6 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 585  ถ.ราชด าเนิน  ต.ในเมือง  อ.เมือง   
จ.นครศรีธรรมราช  80000 

075-356518 

7 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช 

120 ถ.นครศรีธรรมราช - ปากพนัง  
ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
80330 

075-399123 

8 โรงเรียนบ้านทวดทอง หมู่ 2 ซ.ทวดทอง 3 ถ.กะโรม  

ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
80000 

075-357678 

9 โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ม.11 ต.ท่าเรือ  อ.เมือง  
จ.นครศรีธรรมราช  80000 

075-446176 

10 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 437  ถ.ราชด าเนิน  ต.ในเมือง  อ.เมือง 
จ.นครศรีธรรมราช  80000 

075-356167 

11 
 

โรงเรียนสตรีปากพนัง ถ.ประชาวัฒนา ต.ปากพนัง  
อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช  
80140 

075-517215   

12 
 

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 
 

ต าบล ปากพนังฝั่งตะวันออก อ าเภอ 
ปากพนัง นครศรีธรรมราช 80140 

075-517301 
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ที ่ ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 
13 
 

โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง  
จ.นครศรีธรรมราช 80140 

075-517266 

14 
 

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะท้อน 4/584 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.บางจาก 
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80330  

- 

15 
 

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ต.ปากแพรก  อ.ท่งสง  
จ.นครศรีธรรมราช 

075 411 368 

16 
 

โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช   
ณ นครอุทิศ 

176  ถ.ราชด าเนิน  ต.คลัง  อ.เมือง 
จ.นครศรีธรรมราช  80000 

075-340172 

17 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
นครศรีธรรมราช 

159 หมู่ 3 ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000  

075-447004-
5 

18 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 660 ถ.ราชด าเนิน ต.คลัง อ.เมือง  
จ.นครนครศรีธรรมราช 80000 

075-356137 

19 
 

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ม.11 ต.ท่าเรือ  อ.เมือง  
จ.นครศรีธรรมราช  80000 

075-441654 

20 โรงเรียนปทุมทายการาม 
 

ม. 1 บ้านตลาดสิชล  ต.สชิล  
อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช  80120 

075-536471 

21 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 155/35 หมู่ 3 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา  
จ.นครศรีธรรมราช 80160 

075-521052.  
 

22 โรงเรียนขนอมพิทยา 93  ม.12 ต.ขนอม อ.ขนอม  
จ.นครศรีธรรมราช 80210 

075-529501 

23 
 

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ม.5  ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล  
จ.นครศรีธรรมราช 80120 

075-536383 

24 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
ศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 

134 ม. 1 ถ.นครศรีฯ-สงขลา  
ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ  
จ.นครศรีธรรมราช  80190  

075-772633 

25 
 

โรงเรียนทุ่งสง 44 ม.2 ถ.ทุ่งสง-นครศรีธรรมราช 
ต.ถ้ าใหญ่  อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช 
80110 

075-7731512 

26 
 

โรงเรียนสตรีทุ่งสง 
 

24  ถ.ทุ่งสง-สุราษฎร์  ต.ปากแพรก   
อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช  80110 

075-411968 
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ที ่ ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 
27 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 105/1 หมู่ 11 ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง  

จ.นครศรีธรรมราช 80110. 
075-757052 

28 
 

โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิม
วิทยา) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

358/4 ถ.ตลาดใหม่ อ.เมือง  
จ.สุราษฎร์ธานี   84000 

077-380542 

29 
 

โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลนคร 
สุราษฎร์ธานี 

ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  
84000 

077-273513 
 

30 โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลนคร 
สุราษฎร์ธานี 

46/56 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง 
จ.สุราษฎร์ธานี  84000 
 

077-273515 
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ภาคผนวก จ 
 รายวิชาอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
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รายชื่อวิชาอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

รายวิชาอัตลักษณ์ 
 

คณะ/วิทยาลัย 
สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา  

หมายเหตุ รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

1.วิทยาลัยนาฏศิลป 300-20001 ละครหลวงวิจิตร (Luang 
Wichit Plays)  

2(1-2-3) 300-20004 ดนตรีในละครหลวงวิจิตร (Music for 
Luang Wichit Dramas) 

2(1-2-3)  
 
 

วิชาเอก 
ดนตรีไทย 

300-20002 ภูมิปัญญานาฏลักษณ์ไทย 
(The Essence of Thai 
Dance Wisdom)  

2(1-2-3) 300-20005 ปี่พาทย์เสภา (Pi-Phat Sepa)     2(1-2-3) 

300-20003 นวัตศิลป์รังสรรค์ 
(Innovative Arts 
Creation) 

2(1-2-3) 300-20006 ดนตรีในพระราชพิธี รัฐพิธี พิธีกรรม 
(Music for Royal Ceremonies, 
Nation Ceremonies and Rituals)                           

2(1-2-3) 
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รายวิชาอัตลักษณ์ 
 

คณะ/วิทยาลัย 
สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา  

หมายเหตุ รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

      300-20007 วงดนตรีเครื่องสายฝรั่งหลวง (The 
National Symphony Orchestra) 

2(1-2-3)  
 
 

วิชาเอก 
ดนตรีสากล 

      300-20008 ดนตรีในละครหลวงวิจิตร (Music for 
Luang Wichit Dramas)                                                       

2(1-2-3) 

      300-20009 บทเพลงส าหรับพิธีการและเทศกาล
ต่างๆ (Music for Various 
Ceremonies and Festivals)   

2 (0-4-2) 

2.วนศ.เชียงใหม่ 300-20010 นาฏศิลป์ราชส านักคุ้ม
หลวง (Performance 
Dance in KhumLuang 
Royal) 

2(1-2-3) 300-20013 ดนตรีในราชส านักคุ้มหลวง (Musical 
in  Khum Luang Royal Court)  

2 (0-4-2)   

300-20011 ฟ้อนพ้ืนบ้าน
ล้านนา (Performance 
Folk of Lanna) 

2(1-2-3) 300-20014 ดนตรีของชนเผ่า (Tribal of Music ) 3 (0-4-2)   
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รายวิชาอัตลักษณ์ 
 

คณะ/วิทยาลัย 
สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา  

หมายเหตุ รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

300-20012 ศิลปะการแสดงของชน
เผ่า (Tribal of 
Performances) 

2(1-2-3) 300-20015 เพลงซอล้านนา (Pleng Saw Lanna) 4 (0-4-2)   

3.วนศ.สุโขทัย 300-20016 มรดกภูมิปัญญานาฏดุริย
ศิลป์พื้นบ้าน (Intangible 
Cultural Heritage Folk 
Music and Performce 
art) 

2(1-2-3) 300-20016 มรดกภูมิปัญญานาฏดุริยศิลป์พ้ืนบ้าน 
(Intangible Cultural Heritage folk 
music and performce art) 

2(1-2-3)   

300-20017 นวัตศิลป์ศึกษา (Innovation 
of Art Education)  

2(1-2-3) 300-20017 นวัตศิลป์ศึกษา (Innovation of Art 
education)  

2(1-2-3)   

300-20018 ภูมิพัฒน์นวัตศิลป์ 
(Historical Background to 
the Development of 
Innovative Crafts) 

2(1-2-3) 300-20018 ภูมิพัฒน์นวัตศิลป์ (Historical 
Background to the 
Development of Innovative 
Crafts) 
 

2(1-2-3)   
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รายวิชาอัตลักษณ์ 
 

คณะ/วิทยาลัย 
สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา  

หมายเหตุ รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

4.วนศ.ร้อยเอ็ด 300-20019 ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญา
อีสาน (Isan History and 
Wisdom) 

2(1-2-3) 300-20019 ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาอีสาน 
(Isan History and Wisdom) 

2(1-2-3)   

300-20020 นาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน (Isan 
Folk Dance) 

2(1-2-3) 300-20020 นาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน (Isan Folk 
Dance) 

2(1-2-3)   

300-20021 ดนตรีพื้นบ้านอีสาน (Isan 
Folk Music) 

2(1-2-3) 300-20021 ดนตรีพื้นบ้านอีสาน (Isan Folk 
Music) 

2(1-2-3)   

5.วนศ.กาฬสินธุ์ 300-20022 ดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน
อีสาน (Isan Folk Music 
and Performances) 

2(1-2-3) 300-20022 ดนตรีและการแสดงพื้นบ้านอีสาน 
(Isan Folk Music and 
Performances) 

2(1-2-3)   

300-20023 ดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน
อีสานสร้างสรรค์ (The 
Creation of Isan Folk 
Music and 
Performances) 

2(1-2-3) 300-20023 ดนตรีและการแสดงพื้นบ้านอีสาน
สร้างสรรค์ (The Creation of Isan 
Folk Music and Performances) 

2(1-2-3)   
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รายวิชาอัตลักษณ์ 
 

คณะ/วิทยาลัย 
สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา  

หมายเหตุ รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

300-20024 ดนตรีและการแสดงชาติพันธุ์
ผู้ไท (Phu Thai Ethnic 
Music and Performance) 

2(1-2-3) 300-20024 ดนตรีและการแสดงชาติพันธุ์ผู้ไท 
(Phu Thai Ethnic Music and 
Performance) 

2(1-2-3)   

6.วนศ.นครราชสีมา 
 

300-20025 วัฒนธรรมประเพณี
การละเล่นวิถีชีวิตและ
วรรณกรรม  (Isan Folk 
Dance from Culture 
Tradition Lifestyle and 
Literature) 

2(1-2-3) 300-20028 เพลงโคราช (Korat Song)  2(1-2-3)   

300-20026 การแสดงเพลง
โคราช (Plang-Korat 
Performing Arts) 

2(1-2-3) 300-20029 มโหรีโคราช (Mahory-Korat) 2(1-2-3)   

300-20027 การแสดงพ้ืนบ้านอีสานใต้  
(Isan Folk Dance) 

2(1-2-3) 300-20030 กันตรึม (Kan Trum) 2(1-2-3)   

7.วนศ.ลพบุรี 300-20031 ร าโทน (Thone Dance)   2(1-2-3) 300-20031 ร าโทน (Thone Dance)   2(1-2-3)   
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รายวิชาอัตลักษณ์ 
 

คณะ/วิทยาลัย 
สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา  

หมายเหตุ รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 300-20032 การบรรเลงและการแสดง
ร่วมสมัย (Drama and 
Music Contemporary)        

2(1-2-3) 300-20032 การบรรเลงและการแสดงร่วมสมัย 
(Drama and Music 
Contemporary)        

2(1-2-3)   

300-20033 เพลงพื้นบ้านภาคกลาง (The 
Central folksong)             

2(0-4-2) 300-20033 เพลงพื้นบ้านภาคกลาง (The Central 
folksong)             

2(0-4-2)   

8.วนศ.อ่างทอง 300-20034 การแสดงพ้ืนบ้านภาคกลาง 
(Central Thai Folks 
Performing Arts) 

2(1-2-3) 300-20034 การแสดงพ้ืนบ้านภาคกลาง (Central 
Thai Folks Performing Arts) 

2(1-2-3)   

300-20035 การแสดงลิเก (Likay 
Performance) 

2(1-2-3) 300-20035 การแสดงลิเก (Likay Performance) 2(1-2-3)   

300-20036 มหรสพพ้ืนบ้านภาคกลาง 
(Central Thai Folk 
Entertainments) 

2(1-2-3) 300-20036 มหรสพพ้ืนบ้านภาคกลาง (Central 
Thai Folk Entertainments) 

    

9.วนศ.สุพรรณบุรี 300-20037 ศิลปะการขับร้องเพลง
พ้ืนบ้านภาคกลาง (The Arts 

2(1-2-3) 300-20037 ศิลปะการขับร้องเพลงพ้ืนบ้านภาค
กลาง (The Arts of Singing : 
Central Thai Folk Songs) 

2(1-2-3)   



 

252 
 

 

รายวิชาอัตลักษณ์ 
 

คณะ/วิทยาลัย 
สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา  

หมายเหตุ รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

of Singing : Central Thai 
Folk Songs) 

300-20038 การแสดงพ้ืนบ้านภาคกลาง 
(Central Thai Folk 
Dance) 

2(0-4-2) 300-20038 การแสดงพ้ืนบ้านภาคกลาง (Central 
Thai Folk Dance) 

2(0-4-2)   

300-20039 การจัดการความรู้ด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นภาคกลาง 
(Knowledge 
Management for Local 
Wisdom of the Central 
Part) 

2(1-2-3) 300-20039 การจัดการความรู้ด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่นภาคกลาง (Knowledge 
Management for Local Wisdom 
of the Central Part) 

2(1-2-3)   

10.วนศ.จันทบุรี 300-20040 บูรพาภิวัตน์ศึกษา (The 
Eastern Culture and 
Local Wisdom Studies) 

2 (2-0-4)  300-
20040 

บูรพาภิวัตน์ศึกษา (The Eastern 
Culture and Local Wisdom 
Studies) 

2 (2-0-4)   
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รายวิชาอัตลักษณ์ 
 

คณะ/วิทยาลัย 
สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา  

หมายเหตุ รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

300-20041 บูรพาสังคีตคดีศึกษา (The 
Eastern Music and 
Performance Studies) 

2(1-2-3) 300-20041 บูรพาสังคีตคดีศึกษา (The Eastern 
Music and Performance Studies) 

2(1-2-3)   

300-20042 บูรพาสังคีตคดีสร้างสรรค์ 
(Eastern Creative Music 
and Performances) 

2(1-2-3) 300-20042 บูรพาสังคีตคดีสร้างสรรค์ (Eastern 
Creative Music and 
Performances) 

2(1-2-3)   

11.วนศ.พัทลุง 
 

300-20043 ทักษิณศิลป์ศึกษา (Thaksin 
Art Education) 

2(2-0-4) 300-20043 ทักษิณศิลป์ศึกษา (Thaksin Art 
Education) 

2(2-0-4)   

300-20044 เพลงร้องพ้ืนบ้านภาคใต้ 
(Southern folk Songs) 

2(1-2-3) 300-20044 เพลงร้องพ้ืนบ้านภาคใต้ (Southern 
folk Songs) 

2(1-2-3)   

300-20045 การแสดงพ้ืนบ้านภาคใต้ 
(Southern Folk 
Performances) 

2(1-2-3) 300-20046 ดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ (Southern folk 
Music) 

2(1-2-3)   

12.วนศ.
นครศรีธรรมราช 

300-20047 ร าแม่บทโนรา (Maebot 
Nora Dance)  

2(1-2-3) 300-20050 หนังตะลุง  (Nang Talung (Shadow 
Puppets) 

2(1-2-3)   
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รายวิชาอัตลักษณ์ 
 

คณะ/วิทยาลัย 
สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา  

หมายเหตุ รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

300-20048 ร าท าบทโนรา (Nora 
Tuembot Dance) 

2(1-2-3) 300-20051 โนรา  (Nora) 2(1-2-3)   

300-20049 นาฏยลักษณ์ทักษิณ 
(Performing Arts in the 
Southern Region Areas) 

2(1-2-3) 300-20052 เพลงพื้นบ้านภาคใต้ (Southern Folk 
Music) 

2(1-2-3)   

 

รายวิชาเลือก 
 

คณะ/วิทยาลัย 
สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

คณะศิลปศึกษา 301-
22020 

การแสดงของหลวง (Royal 
Performances) 

2(1-2-3) 302-25017 เพลงหุ่นกระบอกและท านองเสนาะ 
(Phleng Hoon Kra Bog and 
Rhyme Chanting) 

2(0-4-2) 

301-
22021 

การฝึกเสียงเพ่ือการแสดง (Voice 
Training for Performing Arts) 

2(1-2-3)  302-25018 เสภา พากย์ เจรจา (Sepha Pag – 
Jelraja) 

2(0-4-2) 
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รายวิชาเลือก 
 

คณะ/วิทยาลัย 
สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

301-
22022 

การออกแบบฉากและแสงบนเวที 
(Scene Design and Stage 
Lighting) 

2(1-2-3)  302-25019  ทักษะฆ้องวงใหญ่ส าหรับคีตศิลป์ไทย 
(Khong Wong Yai Skill for Singer) 

2(0-4-2) 

301-
22023 

กิจกรรมเข้าจังหวะและลีลาศ 
(Rhythmic Activities and Social 
Dance)  

2(1-2-3)  302-25020 ทักษะเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์มอญ           
(Pi- Phat- Mon Skill) 

2(0-4-2) 

301-
22024 

การอ่านท านองเสนาะ (Rhyme 
Chanting) 

2(1-2-3)  302-25021 ทักษะเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายปี่
ชวา (Kruang- Sai -Pi - Java Skill)
   

2(0-4-2) 

301-
22025 

ศิลปหัตถกรรมไทย (Thai Handicraft 
and Art) 

2(1-2-3)  302-25022 ดนตรีพื้นเมือง (Thai Folk Music)   2(0-4-2) 

301-
22026 

สัมมนานาฏศิลป์ (Seminar on 
Traditional Dance) 

2(1-2-3)  302-25023 ทักษะซอสามสาย (Saw Sam Sai 
Skill)  

2(0-4-2) 

1.วิทยาลัยนาฏศิลป 300-
20053 

ศิลปะกับวิถีไทย (Arts and Thai 
Folkways) 

2(2-0-4) 300-20055 การบรรจุเพลงร้องและเพลงหน้า
พาทย์ (Melodic Repertoire for 
Lyric and Sacred Song) 

2(1-2-3) 
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รายวิชาเลือก 
 

คณะ/วิทยาลัย 
สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

300-
20054 

การออกแบบเครื่องแต่งกายส าหรับ
การแสดง (Costume Design for 
Performing Arts) 

2(1-2-3) 300-20056 ดุริยศิลป์สร้างสรรค์ (The Creation 
of Music) 

2(1-2-3) 

      300-20057 ทักษะกลองยาว (Music Skill : 
Klongyao)  

2(0-4-2) 

      300-20058 ทักษะขิม (Music Skill : Khim) 2(0-4-2) 

2.วนศ.เชียงใหม่ 300-
20059 

มัคคุเทศก์ทางวัฒนธรรม (Cultural 
Tour Guide) 

2(1-2-3) 300-20063 ศิลปะและนาฏศิลป์ส าหรับครูดนตรี 
(Arts and Thai Classical Dance 
for Teachers) 

2(1-2-3) 

300-
20060 

ศิลปะส าหรับครูนาฏศิลป์ (Art for 
Teacher of Dance) 

2(1-2-3) 300-20064 กลองสะบัดชัย (Sabadchai  Drum) 2(0-4-2) 

300-
20061 

การละครพ้ืนบ้าน
ล้านนา  (Performing Folk of 
Lanna)                            

2(1-2-3) 300-20065 พิณเปี๊ยะ (Pin Pia)      2(0-4-2) 

300-
20062 

เพลงซอล้านนา (PlengSaw Lanna) 2(1-2-3) 300-20066 วงปี่จุม (Pi Chum Ensenble)        2(0-4-2) 
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รายวิชาเลือก 
 

คณะ/วิทยาลัย 
สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

      300-20067 ดนตรีและการละครพ้ืนบ้านล้านนา 
(Music and Lanna Folk Drama) 

2(1-2-3) 

3.วนศ.สุโขทัย 300-
20068 

ประวัติตัวละครและสถานที่ส าคัญใน
รามเกียรติ์ (History of Characters 
and Important in Ramayana Epic) 

2(2-0-4) 300-20070 มโหรีโบราณ (Ancient Mahoree)  2(0-4-2) 

300-
20069 

การประดิษฐ์ศิราภรณ์ พัสตราภรณ์ 
เพ่ือการแสดงนาฏศิลป์ไทย (The 
Invention of Headdress and 
Costumes for Performing Thai 
Dance) 

2(1-2-3) 300-20071 การขับร้องเพลงไทย (Thai Voice) 2(0-4-2) 

4.วนศ.ร้อยเอ็ด 300-
20072 

ทักษะโขนเบื้องต้น (Preliminaries 
for Khon Skill) 

2(0-4-2)     
 

5.วนศ.กาฬสินธุ์  300-
20073 

คอมพิวเตอร์ส าหรับดนตรีและการ
แสดง (Computer for Music and 
Performing Arts) 

2(1-2-3) 300-20077 มโหรีอีสาน (Mahori Isan) 2(0-4-2) 
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รายวิชาเลือก 
 

คณะ/วิทยาลัย 
สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

300-
20074 

การประดิษฐ์เครื่องแต่งกายและ
อุปกรณ์การแสดง (Costume and 
Prop Making) 

2(1-2-3) 300-20078 กลองยาวอีสาน (Isan Klong Yaw) 2(0-4-2) 

300-
20075 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการแสดงนาฏศิลป์
พ้ืนบ้าน (English for Isan Arts 
Performance) 

2(1-2-3)     
 

300-
20076 

ทักษะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน 
(Music Skills and Folk 
Performing) 

2(1-2-3)       

6.วนศ.นครราชสีมา 300-
20079 

วรรณกรรมพ้ืนบ้านอีสาน (Folk 
literature) 

2(2-0-4) 300-20081 ศาสตร์การสอนเครื่องลม (Winds 
Pedagogy  

2(1-2-3) 

300-
20080 

การออกแบบศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน
อีสาน (Performing Arts Design 
from Folk Wisdom)  

2(1-2-3)       

7.วนศ.ลพบุรี 300-
20082 

การละเล่นของเด็กไทย (Thai 
Children’s Play) 

2(1-2-3) 300-20083 ทักษะขลุ่ย (Music Skill : Khlui)          2(0-4-2) 
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รายวิชาเลือก 
 

คณะ/วิทยาลัย 
สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

      300-20084 ทักษะอังกะลุง (Music Skill : 
Ankalung) 

2(0-4-2) 

8.วนศ.อ่างทอง 300-
20085 

การบริหารจัดการการแสดง 
(Performance Managements) 

2(2-0-4) 300-20091 ทักษะเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ดึกด า
บรรพ์     (Pi – Phat  Dukdumbun 
Skill) 

2(0-4-2) 

300-
20086 

นาฏศิลป์สร้างสรรค์ของสถานศึกษา 
(Creative Dramatic Arts of 
Institute) 

2(1-2-3)       

300-
20087 

วรรณกรรมส าหรับนาฏศิลป์ศึกษา  2(2-0-4)       

 (Literatures for Dramatic Arts 
Education) 

    

300-
20088 

การแสดงสร้างสรรค์ส าหรับเด็ก 
(Creative performances for kids) 

2(1-2-3)       
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รายวิชาเลือก 
 

คณะ/วิทยาลัย 
สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

300-
20089 

แอโรบิคลีลานาฏศิลป์เพื่อสุขภาพ 
(Thai Dances Aerobic for health)  

2(1-2-3)       

300-
20090 

การเต้นแจ๊สเบื้องต้น (Introduction 
to Jazz Dance) 

2(1-2-3)       

9.วนศ.สุพรรณบุรี 300-
20092 

การถ่ายภาพและวีดิทัศน์เพ่ืองานศิลปะ 
(Photography and Video for Arts)  

2(1-2-3) 300-20093 ขับร้องเพลงมอญ (Mon Singing) 2(0-4-2) 

      300-20094 ขับร้องเพลงลูกทุ่ง  (Thai Vocal Folk 
Songs) 

2(1-2-3) 

      300-20095 แตรวงชาวบ้าน (Folk Brass Band) 2(1-2-3) 

10.วนศ.จันทบุรี        300-20096 การสร้างสรรค์นวัตกรรมส าหรับครู
ดนตรี (The Innovation Creativity 
for Music Teachers) 

2(1-2-3) 

      300-20097 รวมวงเครื่องลม (Wind Ensemble)  2(1-2-3) 
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รายวิชาเลือก 
 

คณะ/วิทยาลัย 
สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

11.วนศ.พัทลุง  300-
20098 

ระบ าพ้ืนบ้านภาคใต้  (Southern 
Folk Performances) 

2(1-2-3) 300-20099 ดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ส าหรับครูศิลปะ            
(Southern Folk Music for Arts 
Teacher) 

2(1-2-3) 

12.วนศ.
นครศรีธรรมราช 

300-
20100 

ศิลปะการเชิดหนังตะลุง  (Art of 
Shadowing)  

2(1-2-3) 300-20102 ดนตรีสร้างสรรค์พ้ืนบ้านภาคใต้ 
(Music Creation of Southern) 

2(1-2-3) 

300-
20101 

หลักการวิเคราะห์การแสดงพ้ืนบ้าน
ภาคใต้ (Principles of Analysis of 
Southern Folk Performances)  

2(1-2-3) 300-20103 เพลงร้องประกอบการแสดงโขน-ละคร 
(Vocal for Thai Performancing 
Khon – Lakorn) 

2(1-2-3) 
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ภาคผนวก ฉ 
รายงานการประชุมสภาสถาบัน 
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รายงานการประชุม 
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ๑ ท าเนียบรัฐบาล 
.............................................. 

ผู้มาประชุม 
 ๑. ศาสตราจารย์วิษณุ  เครืองาม   นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ๒. นางศศิฑอณร์  สุวรรณมณี   ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
       แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
       กรรมการ 
 ๓. นายยศพล  เวณุโกเศศ    รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครู 
       และบุคลากรทางการศึกษา 
       แทนเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครู 
       และบุคลากรทางการศึกษา 
       กรรมการ 
 ๔. นายลสิต  อิศรางกูร ณ อยุธยา   ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโขน ละคร และดนตรี  
        กรมศิลปากร  แทนอธิบดีกรมศิลปากร 
       กรรมการ 
 ๕. นายก าพล  วันทา    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๖. นายจักรพรรดิ  วะทา    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๗. ศาสตราจารย์ชมนาด  กิจขันธ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๘. รองศาสตราจารย์ณรงค์ชัย  ปิฎกรัชต์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๙. นางประกอบ  ลาภเกษร   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๐. นางประพิน  อันวาเบค   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๑. นายสด  แดงเอียด    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๒. พลต ารวจตรีสุรศักดิ์  สุทธารมณ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๓. นายโอภาส  เขียววชิัย   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๔. นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์   อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
       กรรมการ 
 ๑๕. นายกิตติ  อัตถาผล    ประธานสภาคณาจารย์และบุคลากร 
       กรรมการ 
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 ๑๖. นายจิรพจน์  จึงบรรเจิดศักดิ์   รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
       กรรมการ 
 ๑๗. รองศาสตราจารย์จินตนา  สายทองค า  คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ 
       กรรมการ 
 ๑๘. นายบ ารุง  พาทยกุล    ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลป  
       กรรมการ 
 ๑๙. นายจรัญ  หนองบัว    ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลป 
       กรรมการ 
 ๒๐. นายปรเมศวร์  โพธิ์คล้าย   ข้าราชการครู วิทยาลัยนาฏศิลปรอ้ยเอ็ด 
       กรรมการ 
 ๒๑. นายอ านวย  นวลอนงค์   รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
       เลขานุการ 
 ๒๒. นายประณุท  ไชยานุพงศ์   ผู้ช่วยเลขานุการ  
 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 
 ๑. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรรมการโดยต าแหน่ง 
 ๒. นายเกรียงไกร  สัมปัชชลิต   อุปนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ๓. ศาสตราจารย์สันติ  เล็กสุขุม   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๔. นายสมบัติ  แก้วสุจริต    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๕. นางสาวสุทธาสินี  วัชรบุล   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๖. นางสาวศิริลักษณ์  ฉลองธรรม   กรรมการ                                               
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สหวัฒน์  ปลื้มปรีชา  รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ประวีนา  เอ่ียมยี่สุ่น  รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ๓. นางสาวสาริศา  ประทีปช่วง   ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ๔.. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริ  วงศ์วิเชียร  ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พิมณภัทร์  ถมังรักษ์สัตว์ คณบดีคณะศิลปศึกษา 
 ๖. นายเด่น  หวานจริง    คณบดีคณะศิลปวิจิตร 
 ๗. นางสาวมนัสวันต์  ช้างทองค า   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 ๘. นายปิยะพงษ์  กรเกษม   นิติกรช านาญการ 
 ๙. นางสาวฐิติภรณ์  พงษ์ประเสริฐ   นิติกรปฏิบัติการ 
 ๑๐. นางสาวศิริพร  สวัสดิ์ถึก   นิติกร 
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 ๑๑. นายธนพล  ภาคสุข    นิติกร 
 ๑๒. นางกษมา  ประสงค์เจริญ   ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
 ๑๓. นายสมเกียรติ  ภูมิภักด์ิ   ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 
 ๑๔. นายจ าเริญ  แก้วเพ็งกรอ   ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 
 ๑๕. นายพงศกร  ทิพยะสุขศรี     ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
 ๑๖. นายวิฑูรย์  พูนสวัสดิ์     ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
 ๑๗. นายเชาวนาท  เพ็งสุข     ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
 ๑๘. นายศุภรากร  พานิชกิจ     ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
 ๑๙. นางพีรานุช  รุ่งศรี    ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
 ๒๐. นายศิวพงศ์  กั้งสกุล     ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
 ๒๑. นางสิริลักษณ์  ดุริยประณีต     ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสพุรรณบุรี 
 ๒๒. นางกัลยาณี  ยังสังข์     ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๖.๑ การขออนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (๔ ปี)(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 
๒๕๖๒) และ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี)(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒)  
 
 ข้อเท็จจริง 
               ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร ๔ ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดให้สถาบันการศึกษาน าไปจัดท าหลักสูตร      
หรือปรับปรุงหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้บัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุฒิ          
มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน ดังนั้น สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จึงได้จัดท าหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นาฏศิลป์ศึกษา (๔ ปี) และ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรใน
มิติใหม่ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ให้ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีศักดิ์ศรีความเป็นครูตาม
มาตรฐานวิชาชีพ ให้เป็นครูดี ครูเก่ง ที่มีความรู้  ความสามารถ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรอบรู้ สามารถ  
บูรณาการศาสตร์การสอนด้านทัศนศิลป์ ดนตรี  และนาฏศิลป์เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีพัฒนาการอย่าง
สมดุล รวมทั้งพัฒนาตนในสังคมแห่งฐาน การเรียนรู้ขึ้น และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีพันธกิจที่ส าคัญ
ประการหนึ่ง คือ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพ่ือให้เป็นผู้น าด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ สามารถ
อนุรักษ์ พัฒนา สร้างสรรค์ และสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปะสู่ชุมชน พัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่สากล 
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  ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบันฯ  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 
(๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) และ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
  นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์  ได้ชี้แจงว่า การขออนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นาฏศิลป์ศึกษา (๔ ปี)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) และ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
ศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) จ านวน ๒๖ หลักสูตร ของวิทยาลัยนาฏศิลป จ านวน ๑๒ แห่ง  
และคณะศิลปศึกษา ในวันนี้ได้เรียนเชิญผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลป ทั้ง ๑๒ แห่ง รวมทั้งคณบดีคณะ
ศิลปศึกษา เข้าร่วมในประชุมในวันนี้ด้วย เพ่ือจะได้ชี้แจงเพ่ิมเติม 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีนา เอ่ียมยี่สุ่น  ได้ชี้แจงว่า หลักสูตรที่ขออนุมัติต่อสภาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ จ านวน ๒๖ หลักสูตร ได้แก่ 

๑. ห ลั ก สู ต ร ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า น า ฏ ศิ ล ป์ ศึ ก ษ า  ( ๔  ปี )  ( ห ลั ก สู ต ร ป รั บ ป รุ ง  
พ.ศ. ๒๕๖๒)  คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๒. ห ลั ก สู ต ร ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า ด น ต รี ศึ ก ษ า  ( ๔  ปี )  ( ห ลั ก สู ต ร ป รั บ ป รุ ง  
พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๓. ห ลั ก สู ต ร ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต   ส า ข า วิ ช า น า ฏ ศิ ล ป์ ศึ ก ษ า  ( ๔  ปี )  ( ห ลั ก สู ต ร ป รั บ ป รุ ง 
พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๔. ห ลั ก สู ต ร ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า ด น ต รี ศึ ก ษ า  ( ๔  ปี )  ( ห ลั ก สู ต ร ป รั บ ป รุ ง  
พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๕. ห ลั ก สู ต ร ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า น า ฏ ศิ ล ป์ ศึ ก ษ า  ( ๔  ปี )  ( ห ลั ก สู ต ร ป รั บ ป รุ ง  
พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๖. ห ลั ก สู ต ร ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า ด น ต รี ศึ ก ษ า  ( ๔  ปี )  ( ห ลั ก สู ต ร ป รั บ ป รุ ง  
พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๗. ห ลั ก สู ต ร ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า น า ฏ ศิ ล ป์ ศึ ก ษ า  ( ๔  ปี )  ( ห ลั ก สู ต ร ป รั บ ป รุ ง  
พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๘. ห ลั ก สู ต ร ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต   ส า ข า วิ ช า ด น ต รี ศึ ก ษ า  ( ๔  ปี )  ( ห ลั ก สู ต ร ป รั บ ป รุ ง  
พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๙. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏ
ศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๑๐. ห ลั ก สู ต ร ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า ด น ต รี ศึ ก ษ า  ( ๔  ปี )  ( ห ลั ก สู ต ร ป รั บ ป รุ ง  
พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
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๑๑. ห ลั ก สู ต ร ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า น า ฏ ศิ ล ป์ ศึ ก ษ า  ( ๔  ปี )  ( ห ลั ก สู ต ร ป รั บ ป รุ ง  
พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๑๒. ห ลั ก สู ต ร ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า ด น ต รี ศึ ก ษ า  ( ๔  ปี )  ( ห ลั ก สู ต ร ป รั บ ป รุ ง  
พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๑๓. ห ลั ก สู ต ร ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า น า ฏ ศิ ล ป์ ศึ ก ษ า  ( ๔  ปี )  ( ห ลั ก สู ต ร ป รั บ ป รุ ง  
พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๑๔. ห ลั ก สู ต ร ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า ด น ต รี ศึ ก ษ า  ( ๔  ปี )  ( ห ลั ก สู ต ร ป รั บ ป รุ ง  
พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๑๕. ห ลั ก สู ต ร ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า น า ฏ ศิ ล ป์ ศึ ก ษ า  ( ๔  ปี )  ( ห ลั ก สู ต ร ป รั บ ป รุ ง  
พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๑๖. ห ลั ก สู ต ร ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า ด น ต รี ศึ ก ษ า  ( ๔  ปี )  ( ห ลั ก สู ต ร ป รั บ ป รุ ง  
พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๑๗. ห ลั ก สู ต ร ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า น า ฏ ศิ ล ป์ ศึ ก ษ า  ( ๔  ปี )  ( ห ลั ก สู ต ร ป รั บ ป รุ ง  
พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๑๘. ห ลั ก สู ต ร ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า ด น ต รี ศึ ก ษ า  ( ๔  ปี )  ( ห ลั ก สู ต ร ป รั บ ป รุ ง  
พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๑๙. ห ลั ก สู ต ร ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า น า ฏ ศิ ล ป์ ศึ ก ษ า  ( ๔  ปี )  ( ห ลั ก สู ต ร ป รั บ ป รุ ง  
พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๒๐. ห ลั ก สู ต ร ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า ด น ต รี ศึ ก ษ า  ( ๔  ปี )  ( ห ลั ก สู ต ร ป รั บ ป รุ ง  
พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๒๑. ห ลั ก สู ต ร ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า น า ฏ ศิ ล ป์ ศึ ก ษ า  ( ๔  ปี )  ( ห ลั ก สู ต ร ป รั บ ป รุ ง  
พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๒๒. ห ลั ก สู ต ร ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า ด น ต รี ศึ ก ษ า  ( ๔  ปี )  ( ห ลั ก สู ต ร ป รั บ ป รุ ง  
พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๒๓. ห ลั ก สู ต ร ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า น า ฏ ศิ ล ป์ ศึ ก ษ า  ( ๔  ปี )  ( ห ลั ก สู ต ร ป รั บ ป รุ ง  
พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๒๔. ห ลั ก สู ต ร ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า ด น ต รี ศึ ก ษ า  ( ๔  ปี )  ( ห ลั ก สู ต ร ป รั บ ป รุ ง  
พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๒๕. ห ลั ก สู ต ร ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า น า ฏ ศิ ล ป์ ศึ ก ษ า  ( ๔  ปี )  ( ห ลั ก สู ต ร ป รั บ ป รุ ง  
พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๒๖. ห ลั ก สู ต ร ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต   ส า ข า วิ ช า ด น ต รี ศึ ก ษ า  ( ๔  ปี )  ( ห ลั ก สู ต ร ป รั บ ป รุ ง  
พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
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  ที่มาและความส าคัญของการพัฒนาหลักสูตร 
  กฎหมาย  
  - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ
ศึกษาศาสตร์ หลักสูตรสี่ปี พ.ศ. 2562 
  - มาตรฐานคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
  นโยบาย  
  - นโยบายอธิการบดีได้แถลงต่อสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในการเปิดสอนระดับปริญญา
ตรีของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพ่ือให้ทัดเทียมกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาอ่ืน
ในประเทศ 
  - มติสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 อนุมัติในหลักการให้ 
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เปิดสอนระดับปริญญาตรีได้  โดยวิทยาลัยต้องมีความพร้อมและ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
  สังคม 
  - ความเป็นพลวัตของโลก และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล การเรียนรู้ในศตวรรษที่  
๒๑ ของมนุษย์ 
  - จิตวิญญาณของความเป็นครู ช านาญทั้งศาสตร์และศิลป์ในด้านการสอน กระทรวง     
ศึกษาธิการได้ประกาศให้สถาบันอุดมศึกษาปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือผลิตครูให้มีคุณลักษณะและค่านิยมร่วมที่เป็น
คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในวิชาชีพครู 
  สถาบัน 
  - มาตรฐานการเรียนการสอนตามเอกลักษณ์วิถีวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้จัดการ
เรียนการสอนตามเอกลักษณ์วิถีวังหน้า โดยในยุคแรกเริ่มจัดการเรียนการสอนที่พระราชวังบวรสถานมงคล 
หรือวังหน้า ได้ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบราชส านัก และได้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน เมื่อมี 
การขยายการศึกษาไปยังภูมิภาคก็ยังยึดมั่นรูปแบบมาตรฐานอยู่ สิ่งที่ได้น าเข้ามาคือน าศิลปะพ้ืนบ้านรวมถึง      
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาสู่ระบบของการศึกษา 
  แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร 
  - ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
  - มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (สี่ปี) พ.ศ. 2562 
  - สมรรถนะวิชาชีพครู สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นที่มาของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
(4ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
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  ข้อบังคับคุรุสภา 
  ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 
  1. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
   (ก) มาตรฐานความรู้ (6 ข้อ) 
   (ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ประกอบด้วย 
    (1) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
    (2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 
  2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
   (ก) การปฏิบัติหน้าที่ครู (5 ข้อ) 
   (ข) การจัดการเรียนรู้ (6 ข้อ) 
   (ค) ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน (4 ข้อ) 
  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ สี่ปี พ.ศ. 2562 
  สาระความรู้สาขาวิชาดนตรี 
  1. สุนทรียศาสตร์กับดนตรีศึกษา 
  2. ทฤษฎีดนตรี 
  3. ประวัติ ปรัชญา ดนตรี เช่น ดนตรีในยุคต่าง ๆ และความสัมพันธ์ของดนตรี ประวัติศาสตร์ 
                        และนวัตกรรม 
  4. ดนตรีระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา 
  5. การจัดการเรียนรู้ดนตรี 
  6. จิตวิทยาการจัดเรียนรู้ดนตรี 
  7. เทคโนโลยีในดนตรีศึกษา 
8. ทักษะดนตรี ได้แก่ การอ่านออกเสียงโน้ตและพัฒนาโสตประสาท การขับร้องและการขับร้อง ประสานเสียง 
การบรรเลง การแสดง และการถ่ายทอดความรู้สึกทางดนตรี 
  9. หลักการวิจารณ์ วิเคราะห์ วิพากษ์ กฎเกณฑ์ด้านดนตรี 
  10 การซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี 
  สาระความรู้สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 
  1. ประวัติ แนวคิด ทฤษฎีการสอนศิลปะ 
  2. พื้นฐานการเคลื่อนไหวทางนาฏศิลป์ 
  3. นาฏศิลป์ไทยส าหรับครู  
  4. นาฏศิลป์ไทยพื้นบ้านส าหรับครู 
  5. นาฏศิลป์ร่วมสมัย  
  6. ดนตรีส าหรับครูนาฏศิลป์ 
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  7. ทฤษฎี หลักการและการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ 
  8. การจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเฉพาะ 
  9. สื่อและนวัตกรรมการสอนศิลปะการแสดงสาหรับครู 
  10. นาฏศิลป์อาเซียน  
  11. การสร้างผลงานนาฏศิลป์ 
  12. การเขียนบทละครเบื้องต้น 
  13. การออกแบบเพื่อศิลปะการแสดง ภูมิปัญญาไทยกับศิลปะการแสดง 
  14. การสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ 
  15. สุนทรียและการวิจารณ์งานศิลปะการแสดง 
  16. การวิจัยทางการสอนนาฏศิลป์ไทย 
สมรรถนะวิชาชีพครู สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
  เกิดจากการระดมความคิดเห็นของผู้บริหาร และคณาจารย์ในการพัฒนาครูของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งคุณลักษณะส าคัญมี ๒ ข้อ คือ ครูดี และครูเก่ง 
  ครูดี ประกอบด้วย 
  - บุคลิกภาพดี 
  - มีกิริยางาม 
  - คุณธรรมน าชีวิต 
  - รู้คิดจิตอาสา 
  - มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
  ครูเก่ง ประกอบด้วย 
  - เชี่ยวชาญศาสตร์สาขา (ดนตรี นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์) 
  - ชาญศาสตร์การสอน 
  - ใช้วิจัยสร้างสรรค์งานครู 
  - พัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม 
  ผลการด าเนินการ 
  การจัดท าหลักสูตร 
  ครั้งที่ 1 วันที่ 12 – 14 มกราคม 2562 
  ครั้งที่ 2 วันที่ 4 - 8 มีนาคม 2562 
  ครั้งที่ 3 วันที่ 20 – 22 เมษายน 2562 
  การวิพากษ์หลักสูตร 
  วันที่ 18 มีนาคม 2562  
  - วิพากษ์รายวิชา หมวดวิชาชีพครู 
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  - วิพากษ์รายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  วันที่ 4 เมษายน 2562 
  - สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 
  วันที่ 21 เมษายน 2562 
  - สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
  วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 
  - สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
  - สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 
  สภาวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต(4 
ปี) สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา และสาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25..)  ในการประชุมสภา
วิชาการ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 25เมษายน 2562 และในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 
  ปรัชญาของหลักสูตร 
  ครูดี ครูเก่ง ที่เรืองปัญญา มีความเป็นเลิศด้านศิลปะ ตามเอกลักษณ์วิถีวังหน้า และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  เพ่ือผลิตบัณฑิตครูที่มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
  1. มีความรู้ ทักษะ และเชี่ยวชาญด้านดนตรี นาฏศิลป์สามารถคิดวิเคราะห์ และสร้างสรรค์
งานศิลป์ 
  2. เป็นครูศิลปะที่สามารถถ่ายทอดและประยุกต์ความรู้ มีความเป็นเลิศในศาสตร์ด้านดนตรี 
นาฏศิลป์ 
  3. สร้างสรรค์นวัตกรรม และหรืองานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และบูรณาการ
ความรู้ในศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
  4. พัฒนาตนเองให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและมีความพร้อมในการร่วมมือ  
ทางวิชาการกับองค์กรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
  5. มีความสามารถในการสื่อสาร การคิดแก้ปัญหา และใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  6. มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
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  โครงสร้างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ปี) 
  โครงสร้างหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์  ศึกษาศาสตร์ 
ก าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต แต่โครงสร้างที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้จัดท าหลักสูตรในครั้งนี้ 
ทุกหลักสูตรมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑๓๙ หน่วยกิต ประกอบด้วย 
  1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ไม่น้อยกว่า) 31 หน่วยกิต 
  2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 102 หน่วยกิต 
   2.1 วิชาชีพครู 38 หน่วยกิต 
    2.1.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 26 หน่วยกิต 
    2.1.2 กลุ่มการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หน่วยกิต 
   2.2 วิชาเอก (ไม่น้อยกว่า) 64 หน่วยกิต 
    2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 40 หน่วยกิต 
    2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก (ไม่น้อยกว่า) 24 หน่วยกิต 
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า) 6 หน่วยกิต 
    รวม (ไม่น้อยกว่า) 139 หน่วยกิต 
  โครงสร้างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ (๕ ปี) และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย 
๓ หมวดวิชาเหมือนกัน แต่จ านวนหน่วยกิตไม่เท่ากัน คือ พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑๖๔ 
หน่วยกิต แต่ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑๓๙ หน่วยกิต ดังนี้ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ (๕ ปี) 
  - หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๓๒ หน่วยกิต 
  - หมวดวิชาเฉพาะด้าน ๑๒๖ หน่วยกิต 
  - หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต 
  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า) ๑๖๔ หน่วยกิต) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ (๔ ปี) 
  - หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๓๑ หน่วยกิต 
  - หมวดวิชาเฉพาะด้าน ๑๐๒ หน่วยกิต 
  - หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต 
  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า) ๑๓๙ หน่วยกิต) 
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  จุดเด่นของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
  ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้วิชาชีพครูควบคู่กับวิชาเอก ซึ่งลักษณะเด่นคือทุกสาขาวิชาเอก 
จะเรียนทักษะปฏิบัติ ๑ – ๕ ซึ่งนักศึกษานอกจากเรียนวิชาชีพครูแล้ว นักศึกษาต้องเน้นในการปฏิบัติวิชาเอก
ทุกภาคเรียน ๑ – ๕ ทุกสาขาวิชาจะต้องปฏิบัติ 
  วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย 
  วิชาเอกนาฏศิลป์พื้นบ้าน 
  - ทักษะนาฏศิลป์ 1 ทักษะนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน 1 
  - ทักษะนาฏศิลป์ 2 ทักษะนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน 2 
  - ทักษะนาฏศิลป์ 3 ทักษะนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน 3 
  - ทักษะนาฏศิลป์4 ทักษะนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน 4 
  - ทักษะนาฏศิลป์5 ทักษะนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน 5 
  วิชาเอกนาฏศิลป์พื้นบ้าน 
  - ทักษะนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน 1 
  - ทักษะนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน 2 
  - ทักษะนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน 3 
  - ทักษะนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน 4 
  - ทักษะนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน 5 
  วิชาเอกดนตรีไทย 
  - ทักษะดนตรีไทย 1 
  - ทักษะดนตรีไทย ๒ 
  - ทักษะดนตรีไทย ๓ 
  - ทักษะดนตรีไทย ๔ 
  - ทักษะดนตรีไทย ๕ 
  วิชาเอกดนตรีสากล 
  - ทักษะดนตรีสากล ๑ 
  - ทักษะดนตรีสากล ๒ 
  - ทักษะดนตรีสากล ๓ 
  - ทักษะดนตรีสากล ๔ 
  - ทักษะดนตรีสากล ๕ 
  วิชาเอกดนตรีพ้ืนบ้าน 
  - ทักษะดนตรีพื้นบ้าน ๑ 
  - ทักษะดนตรีพื้นบ้าน ๒   
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  - ทักษะดนตรีพื้นบ้าน 3 
  - ทักษะดนตรีพื้นบ้าน 4 
  - ทักษะดนตรีพื้นบ้าน ๕ 
  รายวิชาอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
  รายวิชาอัตลักษณ์เป็นจุดเด่นของหลักสูตร โดยสถานศึกษาได้น าเอาศิลปะพ้ืนบ้านมาก าหนด
เป็นรายวิชาอัตลักษณ์ของสถานศึกษา อยู่ในกลุ่มของวิชาเอกเลือก สถานศึกษาละ 3 รายวิชา วิชาละ 2 หน่วย
กิต ดังนี้ 
  วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 
  ๑. นาฏศิลป์ราชส านักคุ้มหลวง 
  ๒. ฟ้อนพื้นบ้านล้านนา 
  ๓. ศิลปะการแสดงของชนเผ่า 
  สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
  ๑. ดนตรีในราชส านักคุ้มหลวง 
  ๒. ดนตรีของชนเผ่า 
  ๓. เพลงซอล้านนา 
  วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา และ สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
  1. ศิลปะการขับร้องเพลงพื้นบ้านภาคกลาง 
  2. การแสดงพ้ืนบ้านภาคกลาง 
  3. การจัดการความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคกลาง 

  วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 
  1. วัฒนธรรมประเพณีการละเล่นวิถีชีวิตและวรรณกรรม 
  2. การแสดงเพลงโคราช 
  3. การแสดงพื้นบ้านอีสานใต้ 
  สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
  1. เพลงโคราช 
  2. มโหรีโคราช 
  3. กันตรึม  
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  วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 
  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 
  1. ทักษิณศิลป์ศึกษา 
  2. เพลงร้องพ้ืนบ้านภาคใต้ 
  3. การแสดงพ้ืนบ้านภาคใต้ 
  สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
  1. ทักษิณศิลป์ศึกษา 
  2. เพลงร้องพ้ืนบ้านภาคใต้ 
  3. ดนตรีพื้นบ้านภาคใต้  
  วิทยาลัยนาฏศิลป 
  วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย 
  1. ละครหลวงวิจิตร 
  2. ภูมิปัญญานาฏลักษณ์ไทย 
  3. นวัตศิลป์รังสรรค์ 
  วิชาเอกดนตรีไทย 
  1. ดนตรีในละครหลวงวิจิตร 
  2. ปี่พาทย์เสภา 
  3. ดนตรีในพระราชพิธีรัฐพิธี พิธีกรรม 
  วิชาเอกดนตรีสากล 
  1. วงดนตรีเครื่องสายฝรั่งหลวง 
  2. ดนตรีในละครหลวงวิจิตร 
  3. บทเพลงส าหรับพิธีการและเทศกาลต่าง ๆ  
  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา และ สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
  1. มรดกภูมิปัญญานาฏดุริยศิลป์พ้ืนบ้าน 
  2. นวัตศิลป์ศึกษา 
  3. ภูมิพัฒน์นวัตศิลป์  
  วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา และ สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
  1. ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาอีสาน 
  2. นาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน 
  3. ดนตรีพื้นบ้านอีสาน 
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  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 
  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา และ สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
  1. ดนตรีและการแสดงพื้นบ้านอีสาน 
  2. ดนตรีและการแสดงพ้ืนบ้านอีสานสร้างสรรค์ 
  3. ดนตรีและการแสดงชาติพันธุ์ผู้ไท 

  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา และ สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
  1. ร าโทน 
  2. การบรรเลงและการแสดงร่วมสมัย 
  3. เพลงพ้ืนบ้านภาคกลาง  

  วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา และ สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
  1. การแสดงพื้นบ้านภาคกลาง 
  2. การแสดงลิเก 
  3. มหรสพพ้ืนบ้านภาคกลาง 

  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 
  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา และ สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
  1. บูรพาภิวัตน์ศึกษา 
  2. บูรพาสังคีตคดีศึกษา 
  3. บูรพาสังคีตคดีศึกษาสร้างสรรค์ 

  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 
  1. ร าแม่บทโนรา 
  2. ร าท าบทโนรา 
  3. นาฏยลักษณ์ทักษิณ 
  สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
  1. หนังตะลุง 
  2. โนรา 
  3. เพลงพ้ืนบ้านภาคใต้ 
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  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 2558 
  คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือมี
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
  จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน กรณีมีวิชาเอกมากกว่า 1
วิชาเอก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่าเอกละ 3 คน 
  รายละเอียดคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ตามเอกสารประกอบการประชุมดังแนบ 
  นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์  ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) สาขาวิชา
นาฏศิลป์ศึกษา และสาขาวิชาดนตรีศึกษา เป็นหลักสูตรที่ชาวการศึกษาบอกว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สืบเนื่องจากสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีมติอนุมัติให้วิทยาลัยในสังกัดสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์เปิดสอนระดับปริญญาตรีได้ ประจวบเหมาะกับหลักสูตรนี้เกิดขึ้นมาท าให้สถาบันบัณฑิต 
พัฒนศิลป์ต้องปรับปรุงหลักสูตร ได้เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน จ านวน ๒๖ 
หลักสูตร ๖๐ สาขาวิชาเอก ก าหนดโครงสร้างไม่น้อยกว่า ๑๓๐ หน่วยกิต ในช่วงเวลาที่จัดท าหลักสูตรได้
พูดคุยและปรึกษาหารือเพ่ือจะให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดส าหรับหลักสูตรนี้ และเพ่ือให้กับนักเรียน นักศึกษาของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ที่มีอยู่ทั่วประเทศ ในที่สุดได้ข้อตกลงร่วมกันว่า ไม่น้อยกว่า ๑๓๙ หน่วยกิต จุดเด่นของ
หลักสูตรนี้ คิดว่าในประเทศไทยไม่มีใครเหมือน เนื่องจากว่าต้องเรียนวิชาทักษะทุกหลักสูตร ๕ ทักษะ 
ต่อเนื่องกันทั้ง ๕ เทอม ที่ท าตรงนี้ได้ก็เพราะว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีขุมทรัพย์ด้านศิลปวัฒนธรรม คือมี
ผู้เชี่ยวชาญ  มีศิลปินแห่งชาติ ครู อาจารย์ ที่รวมกันอยู่ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มากกว่าที่แห่งอ่ืน หรือมาก
ที่สุดในประเทศไทย จึงท าให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีจุดเด่นในเรื่ องของทักษะ ในเรื่องของฝีมือ มีองค์
ความรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรตามข้อบังคับของคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ มีสาระความรู้สาขาวิชาดนตรี 
๑๐ ข้อ และมีสาระความรู้สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา ๑๖ ข้อ 
  หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่กว้างมาก เช่น ดนตรี ต้องเรียนทั้งดนตรีไทย ดนตรีสากล และ
ดนตรีพ้ืนบ้าน สาชาวิชานาฏศิลป์ก็เช่นกัน ต้องเรียนทั้งนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน ถ้าเป็นคณะจะเรียน
นาฏศิลป์สากลด้วย มีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน รวมทั้งผู้ที่มาวิพากษ์หลักสูตรบอกว่า ได้วิพากษ์
หลักสูตรหลายมหาวิทยาลัยมาแล้ว ไม่มีที่ไหนเหมือนกับของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
  ส าหรับรายวิชาอัตลักษณ์ในแต่ละแห่งได้ครอบคลุมภูมิภาคด้วย เช่น วิทยาลัยนาฏศิลป
เชียงใหม่ ได้จัดการเรียนการสอนสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา และสาขาวิชาดนตรีศึกษา ดังนี้ 
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  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 
  ๑. นาฏศิลป์ราชส านักคุ้มหลวง 
  ๒. ฟ้อนพื้นบ้านล้านนา 
  ๓. ศิลปะการแสดงของชนเผ่า 
  สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
  ๑. ดนตรีในราชส านักคุ้มหลวง 
  ๒. ดนตรีของชนเผ่า 
  ๓. เพลงซอล้านนา 
รายวิชาอัตลักษณ์ทุกท่ีต้องเรียนตามที่ก าหนดไว้ในสถานศึกษานั้น ๆ เช่น เรียนสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา  เมื่อ
จบออกมาแล้วครอบคลุมในภูมิภาคด้วย เช่น ภาคเหนือมีวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ และวิทยาลัยนาฏศิลป
สุโขทัย รายวิชาอัตลักษณ์ทั้ง ๒ แห่ง แบ่งเขต แบ่งพ้ืนที่กันเรียบร้อยว่าใครจะคุมส่วนไหนบ้าง เพราะว่า
วิทยาลัยแต่ละแห่งจะมีอัตลักษณ์ของตนเอง  
  ส าหรับในภาคกลางของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีทั้งนาฏศิลป์และดนตรีจะต้องมีความลุ่ม
ลึก ต้องรักษาเพลงพื้นบ้านภาคกลางเอาไว้ให้ได้ เพ่ือที่สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับเยาวชนหรือเป็นตัวแทน
ของชาวสุพรรณบุรี โดยมีการเรียนการสอนสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา และสาขาวิชาดนตรีศึกษา ดังนี้ 
  ๑. ศิลปะการขับร้องเพลงพื้นบ้านภาคกลาง 
  ๒. การแสดงพ้ืนบ้านภาคกลาง 
  ๓. การจัดการความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคกลาง 
ซึ่งศิลปินแห่งชาติคือแม่ขวัญจิต ศรีประจัน เมื่อได้ทราบว่าวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีก าหนดรายวิชาเหล่านี้
ท่านปลื้มใจมากบอกว่าสถานที่แห่งนี้จะรักษาศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านภาคกลางของสุพรรณบุรี หรือพ้ืนบ้าน 
ภาคกลางในแถบนั้นเอาไว้ได้ เป็นปึกแผ่นและมั่นคง และท่านพร้อมที่จะถ่ายทอดให้อย่างเต็มท่ี 
  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต้องคงความเป็นโคราชเอาไว้  
ให้ได้ สาขาวิชาที่เปิดสอน คือ 
      สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 
  1. วัฒนธรรมประเพณีการละเล่นวิถีชีวิตและวรรณกรรม 
  2. การแสดงเพลงโคราช 
  3. การแสดงพื้นบ้านอีสานใต้ 
  สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
  1. เพลงโคราช 
  2. มโหรีโคราช 
  3. กันตรึม 
ซึ่งวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาจะเป็นแหล่งศึกษาศิลปวัฒนธรรมของโคราช โดยศิลปินหรือผู้ทรงภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของโคราชเมื่อทราบแล้วดีใจมากที่วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาจะรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของโคราช
เอาไว้ และเต็มอกเต็มใจที่จะถ่ายทอดความรู้ให้ 
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  ในภาคใต้มีวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง และวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ก็ได้แบ่งโซนกัน
เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน ในส่วนของวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงรายวิชาอัตลักษณ์ประกอบด้วย 
   สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 
  1. ทักษิณศิลป์ศึกษา 
  2. เพลงร้องพ้ืนบ้านภาคใต้ 
  3. การแสดงพ้ืนบ้านภาคใต้ 
  สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
  1. ทักษิณศิลป์ศึกษา 
  2. เพลงร้องพ้ืนบ้านภาคใต้ 
  3. ดนตรีพื้นบ้านภาคใต้  
โดยสรุป หลักสูตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ได้จัดท าขึ้นในครั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มเรียนนาฏศิลป์มา มีความ
สวยงามและสมบูรณ์อย่างท่ีสุด 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีนา เอ่ียมยี่สุ่น ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า สิ่งส าคัญส าหรับหลักสูตรคือ
คุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นเอกสารประกอบการประชุมนอกเล่ม 
เรื่อง คุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามเกณฑ์คือ มีคุณวุฒิขั้น
ต่ าคือปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย ๑ 
รายการในระยะเวลา ๕ ปีย้อนหลัง จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๕ คน กรณีท่ีมีรายวิชาเอก
มากกว่า ๑ รายวิชา ต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิชาเอก หลักสูตรละ ๓ คน  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) สาขาวิชานาฏศิลป์
ศึกษา และสาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕..) 
  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 
  ๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด มีการกระท าผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง ๑ คน ต้องตัดชื่อออกไป เพราะบุคคลคนนี้ไม่มีคุณสมบัติที่จะรับผิดชอบหลักสูตรได้ ต้องหาคนใหม่  
มาเพ่ิมแทน 
  ๒. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในตารางที่แสดงให้เห็นเหมือนเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ท ากันเป็นทีมหรือเป็นคณะ บางรายการจะเขียนชื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตรว่ามีใครบ้าง    
แต่บางรายการมีชื่อคนคนเดียวแล้วต่อท้ายว่าและคณะ ท าให้ไม่รู้ว่าคนที่รับผิดชอบหลักสูตรอยู่ในคณะของ
ผลงานทางวิชาการนี้หรือไม่ ควรตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนส่งไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  ๓. ผลงานทางวิชาการของผู้ที่รับผิดชอบหลักสูตร ได้ก าหนดไว้หรือไม่ว่าต้องเป็นผลงานของ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๑ เรื่อง เป็นหลัก มิใช่ว่าเป็นผลงานร่วม เพราะท่ีแสดงให้เห็นผลงานร่วมมีมาก 
เช่น สร้างสรรค์งานแสดง ๑ ชุด มีชื่อของผู้ที่ท าผลงานร่วม ๕ – ๖ คน สมควรตรวจสอบให้ถูกต้องเช่นกัน 
  ๔. หลักเกณฑ์ที่ส าคัญทั้งที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด และหลักเกณฑ์
ตามมาตรฐานวิชาชีพตามที่คุรุสภาก าหนด ทั้งหมดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ส่วนศักยภาพที่ส าคัญ ๆ ได้
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ตรวจสอบมากพอสมควร โดยเฉพาะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การเสนอข้อมูลบางประการยังไม่ชัดเจน
เพียงพอตามท่ีกรรมการสภาสถาบันได้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ อยู่ในวิสัยที่จะปรับแก้ได้ 
  ๕. โดยภาพรวมหลักสูตรที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เสนอ เห็นว่าเป็นหลักสูตรที่ดี จะมีปัญหา
ตอนที่น าไปใช้ วิทยาลัยและคณะที่จะน าหลักสูตรนี้ไปใช้ต้องช่วยกันด าเนินการให้เป็นไปตามแนวทางของ
หลักสูตร เพ่ือจะให้ได้ท้ังครูดี และครูเก่ง ที่เป็นเป้าหมายส าคัญ สมควรที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อนุมัติ 
  ๖. หลักสูตรที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เสนอขออนุมัติ มิใช่หลักสูตรใหม่ แต่เป็นหลักสูตร
ปรับปรุง ดังนั้น เนื้อหาหลักสูตรส่วนใหญ่ยังคงเดิม เพียงแต่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ เข้าใจว่า
มีจุดเน้นของแต่ละแห่ง ดังนั้น เมื่อมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติครบ และเนื้อหาหลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน และโดยเฉพาะตรงตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ สมควรที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   
จะอนุมัติให้ปรับปรุงหลักสูตรทั้ง ๒๖ หลักสูตร 
  ๗. ค าว่า “ตามเอกลักษณ์วิถีวังหน้า และภูมิปัญญาท้องถิ่น” เข้าใจว่านาฏศิลป์และช่างศิลป์
เกิดข้ึนที่พ้ืนที่วังหน้า เพราะบ้านเมืองให้ใช้วังหน้าเป็นสถานที่ตั้งวิทยาลัยนาฏศิลป และวิทยาลัยช่างศิลป พอมี
ค าว่า “วิถีวังหน้า” ก็มี “วิถีวังหลวง” เมื่อมีวิถีวังหน้าท าไมไม่มีวิถีวังหลวง ในอดีตวังหน้ากับวังหลวงที่เกิดขึ้น
เพราะพ่ีน้อง มีแข่งขันกันระหว่างวังหลวงกับวังหน้าเพ่ือให้เกิดภูมิปัญญาของศิลปินต่าง ๆ ต่อมาคงจะมี      
ความขัดแย้งกันบ้างในเรื่องอ่ืน แต่ศิลปะทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเกี่ยวกับราชส านัก หรือของชาติ หรือของ      
เมืองหลวง หรือของราชธานี เมื่อใช้ค าว่าวิถีวังหน้า เหมือนกับว่าแยกออกมา จึงไม่สมควรที่จะใช้ค าว่า        
วิถีวังหน้า หากจะไปใช้ค าว่าวิถีของราชส านักก็มิอาจกระท าได้  สรุปคือเป็นวิถีดั้งเดิม แต่จะใช้ค าว่าอะไร
เหมาะสมแทนค าว่าวิถีวังหน้าคงจะต้องช่วยกันคิด แน่นอนภูมิปัญญาท้องถิ่นมันเกิดขึ้นในแต่ละถิ่น ดินแดน
เหนือ ใต้ ตะวันออก อีสาน ตามแต่ละภูมิประเทศ ประกอบด้วยลักษณะหลายประการ เช่น สิ่งแวดล้อม      
ซึ่งเป็นมาแต่เดิม หรือการแลกเปลี่ยนไปมาระหว่างถิ่น เมื่อดูปรัชญาของหลักสูตร “ครูดี ครูเก่ง ที่เรืองปัญญา 
มีความเป็นเลิศด้านศิลปะตามเอกลักษณ์วิถีวังหน้า และภูมิปัญญาท้องถิ่น” ค าว่าวิถีวังหน้าควรหาค าที่
เหมาะสมกว่านี้ 
  ๘. วิชาที่เสนอมาเห็นแต่ชื่อวิชา ควรมีหมายเหตุเอาไว้ว่ามีขอบเขตมากน้อยเพียงใด เช่น 
นาฏศิลป์ราชส านักคุ้มหลวง หรือละครหลวงวิจิตร มีขอบเขตมากน้อยเพียงใด เพราะเวลาเสนอหลักสูตร      
ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา อาจต้องการรายละเอียดตรงนี้ 
  ๙. ในการน าหลักสูตรไปใช้ ควรมีคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง ที่จะคอยนิเทศให้ความ
ช่วยเหลือ แนะน า ในการใช้หลักสูตร รวมทั้งติดตาม ประเมินผลการใช้หลักสูตร เนื่องจากวิทยาลัยจะใช้
หลักสูตรของตัวเองเป็นครั้งแรก ที่ผ่านมาเป็นห้องเรียนเครือข่าย ถ้าสามารถท่ีจะไปพบปะภาคเรียนละ ๑ – ๒ 
ครั้ง จะได้ให้ความช่วยเหลือวิทยาลัยได้มาก อีกประการหนึ่งคือวิทยาลัยจะได้มีที่พ่ึงทั้งทางกายและทางใจ 
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  นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์  ได้ชี้แจงว่า ส าหรับรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของวิทยาลัย
นาฏศิลปร้อยเอ็ดที่กระท าผิดวินัย จะคัดชื่อออกและจัดหาคนใหม่เข้ามาเพ่ิมเติม ส่วนค าว่า “วิถีวังหน้า”เป็นที่
ทราบกันดีทั้งครู อาจารย์และนักเรียน นักศึกษา แต่เดิมมิได้บ่งบอกให้ชัดเจน มาในครั้งนี้อ าจจะบ่งบอก       
ถึงความภาคภูมิใจในการเรียนการสอนที่เริ่มต้นขึ้นที่วังหน้า อีกจุดหนึ่งคือสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะเน้น    
ในเรื่องของการเรียนการสอนของวิทยาลัยนาฏศิลป ที่ได้มีการสืบทอดท่าร าหรือนาฏศิลป์จากเพลงหรือท่าร า 
ในราชส านัก และในเรื่องของหลักสูตรได้วางหลักสูตรตามที่ได้เรียนกันมาจากราชส านัก ทุกวิทยาลัยจะเรียน
ตามนี้ เหมือนกับเป็นการประกาศว่าเรามีความภาคภูมิใจที่ได้รับการถ่ายทอดกันมา ผู้ทรงคุณวุฒิ ครู อาจารย์
หลายท่านชอบมากกับค าว่าวิถีวังหน้า คือคิดกันมานานมากกว่าจะได้ค าค านี้ ครูฝ่ายวิชาสามัญก็มีความชื่น
ชอบกบัค าว่าวิถีวังหน้า เป็นค ากล่าวที่มีความหมายและท าให้เกิดความภาคภูมิใจ แม้แต่เด็กท่ีอยู่ในต่างจังหวัด   
หรือในภูมิภาคเมื่อก่อนยังไม่รู้ แต่ตอนนี้ทุกคนได้รู้ถึงวังหน้าได้ชัดเจน ดังนั้น จึงยังคงใช้ค าว่าวิถีวังหน้า      
ส่วนในรายวิชาสามัญมี ๑ รายวิชา ที่จะเรียนรายวิชานี้ รองศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ ได้ตั้งชื่อรายวิชา
ว่า “ภูมิวัฒน์พัฒนศิลป์” และท่านได้เขียนค าอธิบายรายวิชาที่ลึกซึ่ง คือเรียนวิชานี้แล้วจะรักประเทศไทย จะ
รักรัตนโกสินทร์ และจะรักพระมหากษัตริย์ขึ้นอีกมากมาย จึงขออนุญาตใช้ค าว่า “วิถีวังหน้า” ต่อไป 
  ส าหรับรายชื่อวิชาที่เสนอในวันนี้ เป็นเพียงรายชื่อวิชาเท่านั้น ส่วนค าอธิบายรายวิชา  จะมี
ต่างหากอีกเล่มหนึ่ง ขอบเขตต่าง ๆ จะอยู่ในค าอธิบายรายวิชา ๑ เล่ม คือ ๑ หลักสูตร ในวิทยาลัยจะมี ๒ เล่ม 
หลักสูตรดนตรี ๑ เล่ม และหลักสูตรนาฏศิลป์ ๑ เล่ม ถ้าดนตรีจะมี ๓ วิชาเอก คือ ดนตรีไทย ดนตรีสากล  
และดนตรีพ้ืนบ้าน และการตั้งคณะกรรมการที่จะคอยนิเทศ ช่วยเหลือ แนะน าในการใช้หลักสูตร สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ จะได้ด าเนินการต่อไป 
  ประธาน  ให้ความเห็นว่า ตามข้อสังเกตของกรรมการสภาสถาบัน ค าว่า “วิถีวังหน้า” ถ้าพูด
ให้ลึกลงไปคือว่ามันจะเป็นความขัดแย้ง หรือเป็นชนวนท าให้เกิดความแตกแยกหรือไม่ แต่พอได้ฟังค าอธิบาย
เหตุที่ต้องใช้ค าว่าวิถีวังหน้าจากอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พอจะรู้ได้ว่าเจตนาคืออะไร ต้องการแสดง
อะไร เพียงแต่ต้องการพูดถึงสถานที่ตรงนี้เท่านั้นเอง แต่บังเอิญว่าวังหน้ามีเรื่องของความขัดแย้ง ก็เลยอาจจะ
ท าให้เป็นปัญหาต่อไปได้ แต่เมื่อเป็นปรัชญาของหลักสูตรก็คงไม่เป็นไร เราเอาความชัดเจนจาก ๓ บรรทัด
ไม่ได้ ต้องนั่งฟังกันประมาณ ๓ ชั่วโมงจึงจะรู้เรื่อง แต่ที่ซ่อนอยู่คือความเป็นมาและการพัฒนาทางด้านศิลปะ         
ที่ก่อก าเนิดขึ้น ณ สถานที่แห่งนี้มากกว่าอย่างอ่ืน ไม่ได้พูดในเชิงประวัติศาสตร์ แต่พูดในเชิงประวัติของศิลปะ 
ถ้ามีอะไรก็ถือว่าได้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้แล้ว ให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ปรับแก้ตามข้อแนะน าของกรรมการสภา
สถาบัน 
  มติสภาสถาบัน  อนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (๔ ปี)  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) จ านวน ๑๓ หลักสูตร และ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
ศึกษา (๔ ปี)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) จ านวน ๑๓ หลักสูตรตามที่เสนอ ของหน่วยงานในสังกัด
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จ านวน ๑๓ แห่งได้แก่ (๑) คณะศิลปศึกษา (๒) วิทยาลัยนาฏศิลป (๓) วิทยาลัย 
นาฏศิลปเชียงใหม่ (๔) วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย (๕) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด (๖) วิทยาลัยนาฏศิลกาฬสินธุ์ 
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(๗) วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา (๘) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี (๙) วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง (๑๐) วิทยาลัย
นาฏศิลปสุพรรณบุรี (๑๑) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี (๑๒) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง (๑๓) วิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช และให้ปรับแก้ตามข้อแนะน าของกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
เลิกประชุม  เวลา ๑๕.๑๕ น. 

 

 
      นายประณุท  ไชยานุพงศ์  ผู้จดรายงานการประชุม 
      นายอ านวย นวลอนงค์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ภาคผนวก ช 
ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
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